


GNUFDL • PID_00148386 Phần mềm tự do

Giới thiệu
Phần mềm Tự do
Jordi Mas Hernández (người điều phối)
David Megías Jiménez (người điều phối)
Jesús M. González-Barahona
Joaquín Seoane Pascual
Gregorio Robles

XP07/M2101/02708

Introduction to 
Free Software
Jordi Mas Hernández (coordinador)
David Megías Jiménez (coordinador)
Jesús M. González-Barahona
Joaquín Seoane Pascual
Gregorio Robles

XP07/M2101/02708

NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HÀ NỘI - 2010

Trang 2/302



GNUFDL • PID_00148386 Phần mềm tự do

Jordi Mas Hernández David Megías Jiménez Jesús M. González-Barahona

Thành  viên  sáng  lập  của  Softcatalà  và  của 
mạng truyền thông RedBBS. Ông đã làm việc 
như là một nhà tư vấn trong các công ty như 
Menta, Telépolis, Vodafone,   Lotus, eresMas, 
Amena và Terra España.

Kỹ  sư  về  khoa  học  máy  tính  của  Đại  học 
Autònoma de Barcelona (UAB, Tây Ban Nha). 
Thạc sĩ về Kỹ thuật Tự động hóa Qui trình Tiên 
tiến của UAB. Tiến sĩ  khoa học về khoa học 
máy tính của UAB. Giáo sư cộng tác tại phòng 
Khoa học máy tính, Đa phương tiện và Truyền 
thông của Đại học Oberta de Catalunya (UOC, 
Tây Ban Nha) và Giám đốc Chương trình Thạc 
sĩ về Phần mềm Tự do tại UOC.

Giáo  sư  cộng  tác  tại  phòng Các  hệ 
thống và Điện toán Truyền thông của 
Đại học Rey Juan Carlos (Madrid, Tây 
Ban  Nha),  nơi  ông  điều  phối  nhóm 
nghiên cứu  GsyC/LibreSoft. Các lĩnh 
vực chuyên môn ông quan tâm gồm 
nghiên  cứu  sự  phát  triển  của  phần 
mềm  tự  do  và  chuyển  giao  tri  thức 
trong lĩnh vực này cho khu vực công 
nghiệp.

Joaquín Seoane Pascual Gregorio Robles

Giáo sư cộng tác tại phòng Kỹ thuật Hệ thống 
Truyền  thông  của  Đại  học  Madrid  (Tây  Ban 
Nha), nơi ông đã giảng dạy các khóa học về lập 
trình, các giao thức, kiến trúc máy tính, hệ điều 
hành, các dịch vụ Internet, cơ sở dữ liệu, quản 
trị hệ thống và phần mềm tự do. Những quan 
tâm hiện nay của ông gồm ứng dụng ICT tại 
các  vùng bị  cô  lập  của  các  nước đang phát 
triển.

Trợ lý giáo sư tại  Đại  học Rey  Juan Carlos 
(Madrid, Tây Ban Nha), nơi ông đã làm Tiến sĩ 
vào tháng 02/2006. Ngoài những nhiệm vụ đào 
tạo,  ông nghiên cứu  sự phát  triển  của  phần 
mềm tự do từ quan điểm kỹ thuật phần mềm, 
với trọng tâm đặc biệt trong các vấn đề định 
lượng.

Xuất bản lần thứ 3: Tháng 09/2009
Được tài trợ bởi Đại học Oberta de Catalunya.
Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona
Tư liệu được chuẩn bị bởi Eureca Media, SL
© Jesús M. González Barahona, Joaquín Seoane Pascual, Gregorio Robles

Third edition: September 2009
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.
Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona
Material prepared by Eureca Media, SL
© Jesús M. González Barahona, Joaquín Seoane Pascual, Gregorio Robles

Bản quyền © 2010, FUOC. Quyền được trao để sao chép, phân phối và sửa đổi tài liệu này hoặc theo những điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do  
GNU, Phiên bản 1.2 hoặc bất kỳ phiên bản nào sau đó được xuất bản bởi Quỹ Phần mềm Tự do, với những phần không đổi hoặc các văn bản bìa trước  
hoặc bìa sau, hoặc theo những điều khoản của giấy phép Creative Commons 3.0, tùy theo lựa chọn của người sử dụng. Một bản sao của các giấy phép này  
được đưa vào bên trong các phụ lục của tài liệu này.

Copyright © 2010, FUOC. Permission is granted to copy, distribute and modify this document either under the terms of the GNU Free Documentation  
Licence, Version 1.2 or any subsequent version published by the Free Software Foundation, with no invariant sections or front-cover or back-cover texts,  
or under the terms of Creative Commons by-sa 3.0 license, at the option of the user. A copy of these licenses is included in the corresponding appendixes of  
this document.
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Lời người dịch 

Trong bối cảnh khi mà các Công nghệ tự do (Phần mềm Tự do Nguồn mở và Chuẩn mở) 
đang ngày càng trở thành một xu thế không thể đảo ngược trên toàn thế giới, tài liệu “Giới 
thiệu Phần mềm Tự do” của các tác giả:  Jesús M. González-Barahona, Joaquín Seoane 
Pascual, Gregorio Robles và những người điều phối: Jordi Mas Hernández, David Megías 
Jiménez, với bản tiếng Anh bắt đầu xuất hiện từ năm 2008 và được cải tiến vào năm 2009 
bởi Viện Hàn lâm Công nghệ Tự do FTA (Free Technology Academy), là tài liệu được sử 

dụng từ năm 2008 trong chương trình đào tạo trực tuyến cho các giáo viên theo các module của khóa 
học về các Công nghệ tự do tại một số trường đại học châu Âu có liên kết với Viện như: 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). 

Bản dịch sang tiếng Việt được thực hiện từ bản gốc tiếng Anh được xuất bản lần thứ 3 vào tháng  
09/2009  và  được  đưa  lên  trực  tuyến  trên  website  của  Viện  vào  tháng  01/2010  tại  địa  chỉ: 
http://ftacademy.org/materials, hầu như không có sự sửa đổi nào, ngoại trừ một vài từ viết tắt cho tiếng 
Việt được bổ sung thêm vào cuối của “Bảng chú giải” ở phần đầu của bản dịch.

Tuân thủ theo các điều khoản của các giấy phép được giới thiệu trong tài liệu gốc tiếng Anh, trong phần 
phụ lục, tại những nơi có giới thiệu các giấy phép của phần mềm tự do nguồn mở như GPL v.2, giấy  
phép cho các tài liệu mở như Creative Commons v3.0 và GFDL v.1.2, dù có cả bản dịch ra tiếng Việt đi 
cùng với bản gốc bằng tiếng Anh, thì những bản dịch ra tiếng Việt chỉ để tham khảo, những bản gốc 
bằng tiếng Anh mới là các bản có giá trị pháp lý cao nhất. 

Các trang có những lưu ý về bản quyền của bản gốc tiếng Anh được giữ nguyên không thay đổi, dù có 
các phần dịch tương ứng sang tiếng Việt nằm trên cùng các trang đó.

Tài liệu này được cấp phép theo cả giấy phép Creative Commons v3.0 và GFDL v1.2 và các phiên bản 
tương ứng tiếp sau của các giấy phép này.

Cùng với tài liệu “Giới thiệu về Phần mềm Tự do”, một tài liệu khác cũng của FTA và cũng nằm trong 
chương trình đào tạo trực tuyến cho các giáo viên theo các module của khóa học về các Công nghệ tự 
do có tên là “Quản trị cao cấp GNU/Linux” cũng sẽ được dịch sang tiếng Việt trong thời gian tới để 
phục vụ cho các độc giả có quan tâm.

Hy vọng những nội dung của các tài liệu này không chỉ cung cấp cho các độc giả tri thức về công nghệ 
tự do, mà còn giúp trong quá trình định hướng nhận thức, triển khai sử dụng, tham gia phát triển và 
tuyên truyền cho những người khác cùng thực hiện một cách thành công và có hiệu quả các công nghệ 
đó trong công việc thực tế hàng ngày của mình và mọi người trong xã hội.

Mọi thông tin đóng góp cho bản dịch tiếng Việt, xin gửi vào địa chỉ thư: letrungnghia.foss@gmail.com 

Chúc các độc giả thành công!

Hà Nội, tháng 03 năm 2010

Lê Trung Nghĩa
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Lời nói đầu

Phần mềm đã trở thành một tài nguyên của xã hội manh tính chiến lược trong vài thập kỷ gần đây. Sự 
nổi lên của Phần mềm Tự do (PMTD), mà nó đã thâm nhập vào các khu vực chủ chốt của thị trường 
công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), đang thay đổi một cách mạnh mẽ nền kinh tế của việc sử  
dụng và phát triển phần mềm. PMTD - đôi khi còn được gọi như là “Nguồn mở” hoặc “Phần mềm Tự 
do” - có thể được sử dụng, sao chép, sửa đổi và phân phối một cách tự do. Nó đưa ra sự tự do học và  
dạy mà không có việc lôi kéo vào những sự phụ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp công nghệ duy nhất 
nào. Những sự tự do này được xem xét như là điều kiện cơ bản tiên quyết cho sự phát triển bền vững  
và tổng thể của một xã hội thông tin.

Dù có một mối quan tâm đang gia tăng trong các công nghệ tự do (PMTD và các Chuẩn Mở), thì vẫn 
có một số lượng hạn chế những người có đủ tri thức và sự tinh thông trong các lĩnh vực này. FTA cố 
gắng đáp ứng 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 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 Chuẩn Mở.
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Sự tiến hóa của cuốn sách này

FTA đã sử dụng lại các tư liệu của các khóa học hiện hành từ  Đại học Oberta de Catalunya và chúng 
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 Học tập 
Tự do, được hỗ trợ bởi Chương trình Khung lần thứ 6 của Ủy ban châu Âu. Vào năm 2009, tư liệu này 
đã được cải tiến bởi FTA. Hơn nữa FTA đã phát triển một chỉ dẫn nghiên cứu và các hoạt động đào tạo 
mà chúng sẵn sàng cho các học viên tham gia trong khu trường của FTA.

Sự tham gia

Người sử dụng các tư liệu học tập của FTA được khuyến khích để cung cấp các ý kiến phản hồi và đưa  
ra những gợi ý để cải tiến. 

Một không gian đặc biệt cho những ý kiến phản hồi này được thiết lập trên website của FTA. Những 
đóng góp đó sẽ được tính tới cho các phiên bản tiếp sau. Hơn nữa, FTA chào mừng bất kỳ ai sử dụng và 
phân phối tư liệu này cũng như tiến hành các phiên bản và bản dịch mới.

Xem các thông tin cụ thể và cập nhật về cuốn sách này, bao gồm cả các bản dịch và các định dạng khác 
tại  http://ftacademy.org/materials/fsm/1. Để có thêm thông tin và sự tham gia trong chương trình các 
khóa học trực tuyến của FTA, xin hãy viếng thăm website của FTA tại: http://ftacademy.org/. 

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

Chúc bạn học hạnh phúc!

Wouter Tebbens

Chủ tịch của Viện Tri thức Tự do

Giám đốc của Viện hàn lâm Công nghệ Tự do
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Các tác giả muốn cảm ơn Quỹ của Đại học Oberta de Catalunya về việc cung cấp tài chính cho lần xuất 
bản đầu tiên của ấn phẩm này, và một sự chia sẻ rộng rãi của những cải tiến dẫn tới lần xuất bản thứ 2,  
như một phần Chương trình của Giáo viên trong PMTD được đưa ra bởi Đại học này theo yêu cầu, nơi 
mà nó được sử dụng như là tư liệu cho một trong những môn học.

Việc dịch tài liệu này sang tiếng Anh đã được thực hiện với sự hỗ trợ từ Dự án SELF, Nền tảng SELF,  
chương trình của Ủy ban châu Âu về các Công nghệ của Xã hội Thông tin và Đại học Oberta de 
Catalunya. Chúng tôi muốn được cảm ơn việc dịch tư liệu này sang tiếng Anh được thực hiện bởi 
lexia:park. 

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

“Bất kỳ ai nghe thứ này, nếu anh ta có thể hát, có thể bổ sung và thay đổi tùy thích. Hãy để nó truyền từ  
tay người này sang tay người khác: hãy để những người mà yêu cầu có được nó. Như một quả bóng giữa 
những cô gái trẻ, hãy bắt lấy nó nếu bạn có thể”.

Vì thứ này là 'Tình yêu của Trời', hãy cho nó đi một cách sung sướng: đừng có giễu cợt tên nó bằng việc  
giữ lấy nó; đừng trao đổi nó vì tiền bằng việc bán hoặc cho thuê nó; đối với 'Tình yêu của Trời' khi bị 
mua, thì sẽ đánh mất sức mê hoặc của nó.

Juan Ruiz, Archpriest của Hita. Cuốn sách về Tình yêu của Trời (thế kỷ 14, bản gốc bằng tiếng Tây Ban 
Nha cổ). 

Phiên bản đầu tiên của những ghi chép này đã được viết bởi Jesús M. González-Barahona, Joaquín 
Seoane Pascual và Gregorio Robles khoảng tháng 4 - tháng 9 năm 2003. Dù chúng tôi đã từng thảo 
luận đôi lúc khi chuẩn bị một tài liệu dạng này cho khóa học về PMTD mà Joaquín và Jesús dạy như 
một phần của các chương trình tiến sĩ các phòng tương ứng của họ, thì nó là sáng kiến của Đại học Mở 
Catalonia (UOC) mà nó đã ủy quyền cho chúng tôi chuẩn bị tư liệu để giới thiệu cho khóa học của các  
giáo viên về PMTD, mà cuối cùng đã gặp được chúng tôi để bắt đầu. Sự tham gia của Jordi Mas, nhà  
điều phối hàn lâm của khóa học cho các giáo viên, trong nhiệm vụ này là mang tính sống còn, trong đó 
ông đã đề xuất cho chúng tôi công việc và đặt chúng tôi vào mối quan hệ với UOC, hơn nữa hỗ trợ các  
quan hệ của chúng tôi với UOC trong suốt thời gian của dự án.

Ngay sau khi bắt tay vào xuất bản phẩm lần đầu này, các tác giả đã bắt đầu chỉnh trang lại tư liệu như 
một phần của một quá trình đang diễn ra, dù với các mức độ khác nhau các hoạt động, cho tới khi xuất  
bản phẩm lần 2 đã được sử dụng một cách tích cực trong các giáo viên PMTD của UOC và trong một  
loạt các khóa học sau tốt nghiệp đại học khác tại Tây Ban Nha và Mỹ. Kinh nghiệm với UOC đã được 
tuân theo với sự quan tâm đặc biệt bởi Gregorio Robles, người đã tham gia trong đó, và vì thế đã có  
được những ý kiến phản hồi mà chúng đã chứng tỏ đặc biệt có giá trị cho việc cải tiến nội dung. 3  
người chúng tôi (Joaquín, Jesús, và từ năm 2006, Gregorio) cũng đã tiếp tục với khóa học về phần mềm 
sau tốt nghiệp tại Đại học Bách khoa Madrid (UPM) và tại Đại học Rey Juan Carlos (URJC), tận dụng 
nó để kiểm thử tư liệu này. 

Một lần nữa UOC từng là chất xúc tác của xuất bản phẩm lần 2 này, giao cho chúng tôi nhiệm vụ mà 
chúng tôi đã quá lâu còn chưa hoàn thiện được. Công việc của Jordi Mas và David Megías (của UOC) 
từng là cơ bản, và đã đưa ra sự hỗ trợ mang tính sống còn cho việc thúc đẩy xuất bản phẩm mới này 
tiến lên. Công việc của José Ignacio Fernández Villamor và Boni García Gutiérrez, các học trò của 
Joaquín Seoane, người đã hợp tác trong việc rà soát lại các tư liệu cho lần xuất bản thứ 2 này, cũng đã 
là rất cơ bản. 

Các tư liệu trước đó

Một số phần của văn bản trong những ghi chép này là dựa trên tư liệu trước đó, thường là của bản thân  
các tác giả, và trong một số trường hợp là của các bên thứ 3 (được sử dụng với sự cho phép khi không 
được phác thảo lại một cách hoàn chỉnh). Trong số đó, chúng tôi muốn nhắc tới những thứ sau đây (để 
tránh rủi ro quên ai đó quan trọng): 

• Có một số sự phân mảnh (đặc biệt trong các chương về lịch sử và kinh tế) được truyền cảm 
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hứng bởi tài liệu “PMTD/Nguồn Mở: Các cơ hội của Xã hội Thông tin cho châu Âu?” [132],  
mà  Jesús González-Barahona cùng biên soạn cho Ủy ban châu Âu. Tuy nhiên, những sự phân 
mảnh này theo yêu cầu đã được mở rộng, chỉnh sửa lại và cập nhật cho một mở rộng như vậy 
mà trong nhiều trường hợp chúng có thể khó mà nhận ra được.

• Phần về các nhà độc quyền và PMTD (phần 5.4) đã được dựa trên tài liệu “PMTD, sự độc 
quyền và những thảo dược khác”) [84], của Jesús M. González-Barahona.

• Các phần về những sáng kiến luật pháp và các sáng kiến của hành chính nhà nước có liên quan 
tới PMTD một phần là được dựa trên “Những sáng kiến của các cơ quan hành chính nhà nước  
có liên quan tới PMTD” [103] (cảm ơn Pedro de las Heras vì cho phép chúng tôi sử dụng tư liệu 
này, mà ông là đồng tác giả).

• Một phần của phần về những động thái cho việc sử dụng PMTD trong các cơ quan nhà nước 
(Phần 6.2) được dựa trên tài liệu [85] của Jesús M. González-Barahona.

• Chương về kỹ thuật PMTD là một sự bổ sung của tài liệu hiện đại về kỹ thuật phần mềm được 
áp dụng cho PMTD của Jesús M. González-Barahona và Gregorio Robles  cho các tạp chí 
Novática (phiên bản tiếng Tây Ban Nha) và Upgrade (phiên bản tiếng Anh).

• Trong chương về các trường hợp điển hình, phần liên quan tới sự phát triển của Linux là dựa 
trên một trình bày được thực hiện bởi Juan-Mariano de Goyeneche trong khóa học sau tốt  
nghiệp “Các chương trình Tự do” của Đại học Bách khoa Madrid trong khóa học 2002-2003.

• Phần về lịch sử của nghiên cứu chi tiết về GNOME đã được lấy từ giới thiệu lịch sử được đưa 
vào trong cuốn sách về “Phát triển các ứng dụng trong GNOME” được chuẩn bị bởi GNOME 
Hispano và được viết bởi một trong những tác giả của cuốn sách này. 

• Trường hợp điển hình của FreeBSD một phần là dựa trên trình bày được đưa ra bởi Jesús 
Rodríguez  tại Hội nghị lần thứ III HispaLinux diễn ra tại Madrid vào năm 2000.

• Các trường hợp điển hình của Debian và Red Hat là dựa trên công việc trước đó của González-
Barahona và tất cả những người đã phản ánh các kết quả của phân tích định lượng của 2 phát 
tán này trong một loạt các tư liệu.

• Một loạt các tư liệu, đặc biệt các tư liệu mới và cập nhật trong chương về các trường hợp điển  
hình, đã được chuẩn bị bởi  José Ignacio Fernández Villamor và Boni García Gutiérrez hướng 
vào đầu năm 2007 trong một nhánh đặc biệt cho những sửa đổi được thực hiện theo ngữ cảnh 
của xuất bản phẩm năm đó của chủ đề sau đại học của Joaquín Seoane tại UPM. Một phần lớn 
các tư liệu này đã được đưa vào đúng lúc cho xuất bản phẩm lần 2.
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Các nội dung

Module 1

Phần mềm tự do

Jesús M. González-Barahona, Joaquín Seoane Pascual và Gregorio Robles

1. Giới thiệu

2. Một chút về lịch sử

3. Các khía cạnh pháp lý

4. Các lập trình viên và những động lực của họ

5. Kinh tế

6. Phần mềm tự do và các nền hành chính nhà nước

7. Kỹ thuật của Phần mềm Tự do

8. Các môi trường phát triển và công nghệ

9. Các trường hợp điển hình 

10. Các tài nguyên tự do khác

Module 2

Các phụ lục

Jesús M. González Barahona, Joaquín Seoane Pascual và Gregorio Robles

1. Phụ lục A. Chỉ dẫn học

2. Phụ lục B. Những ngày tháng chính trong lịch sử của phần mềm tự do

3. Phụ lục C. Giấy phép chung GNU - GNU GPL

4. Phụ lục D. Các văn bản của một số đề xuất pháp lý và các tài liệu liên quan

5. Phụ lục E. Quyền chia sẻ chung sáng tạo

6. Phụ lục F. Giấy phép tài liệu tự do GNU
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Bảng chú giải (Glossary)

ACM Association for Computing Machinery - Hiệp hội máy tính

AFPL Aladdin Free Public License - Giấy phép Công cộng Tự do Aladdin

ALSA Advanced Linux Sound Architecture - Kiến trúc Âm thanh Cao cấp cho Linux

AOL America Online - Nước Mỹ trên trực tuyến

API Application program interface - Giao diện lập trình ứng dụng

ARM Advanced RISC machines - Các máy RISC cao cấp

ASCII American standard code for information interchange - mã chuẩn của Mỹ cho việc trao 
đổi các thông tin

AT&T American Telephone & Telegraph - Điện thoại và điện tín Mỹ

AITC Agency of Information Technologies and Communication - Cơ quan về Công nghệ thông 
tin và truyền thông

ATK Accessibility Toolkit - Bộ công cụ cho tính có thể truy cập được

BIND Berkeley Internet Name Domain - Tên miền Internet của Berkeley

BIRT Business Intelligence and Reporting Tools - Tri thức nghiệp vụ và các công cụ báo cáo

BITNET Because It's There Network - Vì ở đây có mạng

BSA Business Software Alliance - Liên minh Phần mềm Doanh nghiệp

BSD Berkeley Software Distribution - Phát tán Phần mềm của Berkeley

BSDI Berkeley Software Design Incorporated - Nghiệp đoàn Thiết kế Phần mềm Berkeley

BSI Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik 

CDDL Common Development and Distribution License - Giấy phép Phân phối và Phát triển 
Chung

CD-ROM Compact disc read-only memory - Đĩa Compact có bộ nhớ chỉ đọc

CEPS Cisco Enterprise Print System - Hệ thống In cho doanh nghiệp của Cisco

CERN Conseil Europeen pour la Recherche Nucléaire

CGI Common Gateway Interface - Giao diện cổng chung

COCOMO Cost construction model - Mô hình xây dựng giá thành

CORBA Common object request broker architecture - Kiến trúc của người trung gian cho yêu 
cầu đối tượng chung

CPL Common Public License - Giấy phép Công cộng Chung

Trang 11/302



GNUFDL • PID_00148386 Phần mềm tự do

CSRG Computer Systems Research Group - Nhóm Nghiên cứu các Hệ thống Máy tính

CSS Cascading style sheet 

CVS Control version system - Hệ thống Kiểm soát Phiên bản

DARPA Defense Advanced Research Projects Agency - Cơ quan các Dự án Nghiên cứu Cao 
cấp trong Quốc phòng

DBUS Desktop Bus - Bus cho máy để bàn

DCOP Desktop communication protocol - Giao thức giao tiếp của máy để bàn

DEC Digital Equipment Corporation - Hãng Thiết bị Số

DECUS Digital Equipment Computer User Society - Xã hội của Người sử dụng Thiết bị Máy 
tính Số

DFSG Debian Free Software Guidelines - Các chỉ dẫn về Phần mềm Tự do của Debian

DRM Digital rights management - Quản lý các Quyền Số

DSDP Device Software Development Platform - Nền tảng Phát triển Phần mềm cho Thiết bị

DTD Document type definition - Định nghĩa về dạng tài liệu

DTP Data tools platform - Nền tảng cho các công cụ dữ liệu

DVD Digital video disk - Đĩa Video Số

ECTS European credit transfer scheme - Sơ đồ truyền tín dụng của châu Âu

EMP Eclipse Modeling Project - Dự án Mô hình hóa Eclipse

EPL Eclipse Public License - Giấy phép Công cộng Eclipse

HCEST Higher College of Experimental Sciences and Technology - Trường Cao đẳng Khoa 
học và Công nghệ Thử nghiệm

ETP Eclipse Tools Project - Dự án các Công cụ Eclipse

FAQ Frequently asked questions - Các câu Hỏi - Đáp thường gặp

FDL Free Documentation License - Giấy phép Tài liệu Tự do

FIC First International Computer - Máy tính Quốc tế Đầu tiên

FSF Free Software Foundation - Quỹ Phần mềm Tự do

FTP File transfer protocol - Giao thức truyền tệp 

FUD Fear, uncertainty, doubt - Sợ hãi, không chắc chắn, nghi ngờ

GCC GNU C Compiler - Trình biên dịch GNU C
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GDB GNU Debugger - Trình gỡ rối GNU

GFDL GNU Free Documentation License - Giấy phép Tài liệu Tự do GNU

GIMP GNU Image Manipulation Program - Chương trình Thao tác Ảnh GNU

GNAT GNU Ada Translator - Trình thông dịch Ada GNU

GNATS GNU Bug Tracking System - Hệ thống Giám sát Lỗi GNU

GNU GNU's Not Unix - GNU không phải là Unix

GPL General Public License - Giấy phép Công cộng Chung

GTK GIMP Toolkit - Bộ Công cụ của GIMP

GUADEC GNOME User and Developer European Conference - Hội nghị các nhà lập trình và 
người sử dụng GNOME của châu Âu

HIRD HURD of Interfaces Representing Depth - HURD của các Giao diện Đại diện cho Độ 
sâu

HTML Hypertext markup language - Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản

HTTP Hypertext transfer protocol - Giao thức truyền siêu văn bản

HURD HIRD of Unix-Replacing Daemons - HIRD của Unix - Thay thế Deamons

R&D Research and development - Nghiên cứu và phát triển

IBM International Business Machines Corporation - Tập đoàn Máy Doanh nghiệp Quốc tế

IDE Integrated development environment - Môi trường phát triển tích hợp

IEC International Electrotechnical Commission - Ủy ban Điện tự Quốc tế

IETF Internet Engineering Task Force - Đội đặc nhiệm Kỹ thuật Internet

INRIA Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - Đại học Quốc gia 
về Nghiên cứu Thông tin và Tự động hóa

IP Internet protocol - Giao thức Internet

IRC Internet Relay Chat - Chat có độ trễ trên Internet

ISO International Standards Organization - Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế 

ITU International Telecommunications Union - Liên đoàn Truyền thông Quốc tế

JDK Java Developer Kit - Bộ công cụ cho các Lập trình viên Java

JPEG Joint Photographic Experts Group – Nhóm Liên danh của các Chuyên gia về Ảnh

JRE Java Runtime Environment - Môi trường Thời gian thực Java
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JVM Java Virtual Machine - Máy Ảo Java

KBSt Koordinierungs-und Beratungsstelle der Bundesregierung fur Informationstechnik

in der Bundesverwaltung

KDE K Desktop Environment - Môi trường Máy để bàn K

LGPL Lesser General Public License - Giấy phép Công cộng Chung Nhỏ hơn

LISP List processing language - Ngôn ngữ xử lý Danh sách

LLC Limited Liability Company - Công ty Trách nhiệm Hữu hạn

IPA Intellectual Property Act - Luật Sở hữu Trí tuệ

LTS Long term support - Hỗ trợ lâu dài

MCC Manchester City Council - Hội đồng thành phố Manchester

MIT Massachusetts Institute of Technology - Đại học Công nghệ Massachusetts

MPEG Moving Picture Experts Group - Nhóm các Chuyên gia về Ảnh Động

MPL Mozilla Public License - Giấy phép Công cộng Mozilla

MTIC Mission Interministerielle de Soutin Technique pour le Developpement des technologies 
de l'Information et de la Communication dans l'Administration

NASA National Aeronautics and Space Administration - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia

NCSA National Center for Supercomputing Applications – Trung tâm Quốc gia về các Ứng 
dụng Siêu máy tính

NPL Netscape Public License - Giấy phép Công cộng Netscape

NSFNet National Science Foundation Network - Mạng của Quỹ Khoa học Quốc gia 

NUMA Non-uniform memory access - Truy cập bộ nhớ không thống nhất

NYU New York University - Đại học New York

OASIS Organization for the Advancement of Structured Information Standards - Tổ chức về 
Thúc đẩy các Chuẩn Thông tin có Cấu trúc

ODF Open document format - Định dạng tài liệu mở

ODP Open Directory Project - Dự án Thư mục Mở

OHGPL OpenIPCore Hardware General Public License - Giấy phép Công cộng Chung cho 
Phần cứng OpenIPCore

OLPC One Laptop Per Children - Dự án Mỗi đứa trẻ một máy tính xách tay

WTO World Trade Organisation - Tổ chức Thương mại Thế giới
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WIPO World Intellectual Property Organisation - Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới

ORB Object request broker - Người trung gian yêu cầu theo đối tượng

OSDN Open Software Development Network - Mạng Phát triển Phần mềm Mở

OSGi Open Services Gateway Initiative - Sáng kiến Cổng Dịch vụ Mở

OSI Open Source Initiative - Sáng kiến Nguồn Mở

GDD Gross Domestic Product - Sản phẩm Quốc Nội 

PDA Portable digital assistant - Hỗ trợ Số Khả chuyển

PDF Portable document format - Định dạng Tài liệu Khả chuyển 

PDP Programmed data processor - Xử lý dữ liệu được lập trình

PHP PHP hypertext preprocessor - Xử lý siêu văn bản bằng PHP

PLOS Public Library of Science - Thư viện Khoa học Công cộng

PNG Portable network graphics - Các hình ảnh mạng khả chuyển

FAQ Frequently asked questions - Các câu hỏi đáp thường gặp

QPL Qt Public License - Giấy phép Công cộng Qt

RCP Rich client plaftorm - Nền tảng máy trạm giàu

RDF Resource description framework - Khung công việc mô tả nguồn

RFC Request for comments - Yêu cầu bình luận

RFP Request for proposal - Yêu cầu đề xuất

RHAD Red Hat Advanced Development - Phát triển Cao cấp của Red Hat

RPM Red Hat Package Manager - Quản lý Gói của Red Hat

RTF Rich text format - Định dạng văn bản giàu

SCO Santa Cruz Operation - Chiến dịch của Santa Cruz

SPE Secretariat of Public Education - Ban thư ký của Giáo dục Công cộng

SGI Silicon Graphics Incorporated - Tập đoàn ảnh Silicon

SGML Standard generalised markup language - Ngôn ngữ đánh dấu chung theo chuẩn

SISSL Sun Industry Standards Source License - Giấy phép Nguồn Chuẩn Công nghiệp của Sun

SLS Softlanding Linux System - Hệ thống Linux Softlanding

SOA Service oriented architecture - Kiến trúc hướng dịch vụ 
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SPARC Scalable processor architecture - Kiến trúc xử lý có phạm vi

SPICE Simulation program with integrated circuits emphasis - Chương trình mô phỏng với sự 
nhấn mạnh vào các mạng tích hợp

SSL Secure socket layer - Tầng khe cắm an ninh

TAMU Texas A&M University - Đại học A&M Texas

TCP Transport control protocol - Giao thức kiểm soát Giao thông

TEI Text Encoding Initiative - Sáng kiến Mã hóa Văn bản

TPTP Test and Performance Tools Project - Dự án về các Công cụ Thử nghiệm và Thực thi

TRIPS Trade-related intellectual property rights - Các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan tới 
thương mại 

UMTS Universal mobile telecommunications system - Hệ thống truyền thông di động vạn năng

UOC Open University of Catalonia - Đại học Mở của Catalonia

USA United States of America - Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Mỹ)

USD United States dollar - USD

USENET User network - mạng của người sử dụng

USENIX Unix Users Group - Nhóm người sử dụng Unix

USL Unix System Laboratories - Các phòng thí nghiệm hệ thống Unix

UUCP UNIX to UNIX copy protocol - Giao thức sao chép Unix sang Unix

VHDL Very high speed integrated circuit hardware description language - Ngôn ngữ mô tả 
phần cứng mạng tích hợp tốc độ rất cao

W3C World Wide Web Consortium - Nhóm các doanh nghiệp World Wide Web

WIPO World Intellectual Property Organisation - Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới

WTO World Trade Organisation - Tổ chức Thương mại Thế giới

WTP Web Tools Project - Dự án các Công cụ Web

WWW World Wide Web 

WYSIWYG What you see is what you get - Nhìn thấy gì, có cái đó

XCF Experimental computing facility format - Định dạng trang bị điện toán thử nghiệm

XML Extensible markup language - Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng
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PMNM - Phần mềm nguồn mở

PMSHĐQ - Phần mềm sở hữu độc quyền

PMTD - Phần mềm tự do
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 1 Giới thiệu

“Nếu bạn có một quả táo và tôi có một quả táo và chúng ta trao đổi táo cho nhau, thì bạn và tôi sẽ vẫn 
mỗi người có một quả táo. Nhưng nếu bạn có một ý tưởng và tôi có một ý tưởng và chúng ta trao đổi cho 
nhau những ý tưởng đó, thì mỗi người chúng ta sẽ có 2 ý tưởng”. 

Bernard Shaw.

Phần mềm tự do (PMTD) là gì? Nó là gì và những ảnh hưởng của một giấy phép chương trình tự do là 
gì? PMTD được phát triển như thế nào? Các dự án PMTD được cấp vốn như thế nào và các mô hình 
kinh doanh nào có liên quan tới chúng mà chúng ta đang trải nghiệm? Cái gì thôi thúc các lập trình  
viên, đặc biệt là những tình nguyện viên, để tham gia vào trong các dự án PMTD? Các lập trình viên  
này thích cái gì? Các dự án của họ được điều phối như thế nào, và các phần mềm mà họ sản xuất ra  
giống thứ gì? Ngắn gọn, bức tranh toàn cảnh của PMTD là gì? Đây là dạng các câu hỏi mà chúng ta sẽ 
cố gắng trả lời trong tài liệu này. Mặc dù vì PMTD đang gia tăng sự hiện diện của nó trên các phương 
tiện thông tin đại chúng và trong các tranh cãi giữa những người chuyên nghiệp về công nghệ thông tin 
(IT), và dù ngay cả các công dân nói chung đang bắt đầu nói về nó, thì điều này đối với hầu hết mọi  
người vẫn còn lạ lẫm chưa rõ. Và ngay cả những người mà đã quen với nó vẫn thường nhận thức được 
chỉ về một trong những tính năng của nó, và hầu hết bỏ qua về những thứ khác. Để bắt đầu, trong  
chương này chúng tôi sẽ trình bày những khía cạnh đặc thù của PMTD, tập trung chủ yếu vào việc giải  
thích nền tảng cơ bản của nó cho những người tiếp cận chủ đề này lần đầu tiên, và nhấn mạnh tới tầm 
quan trọng của nó. Như một phần của nền tảng cơ bản, chúng tôi sẽ phản ánh về định nghĩa của khái  
niệm này (để biết chúng ta đang nói về cái gì) và về những hậu quả chính của việc sử dụng (và chỉ là sự 
tồn tại của) PMTD.

 1.1 Khái niệm về sự tự do của phần mềm

Kể từ đầu những năm 70 chúng ta đã bắt đầu quen với thực tế là bất kỳ ai thương mại hóa một chương 
trình có thể áp đặt (và đang áp đặt) những điều kiện theo đó chương trình có thể được sử dụng. Việc 
cho một bên thứ 3 mượn có thể sẽ bị cấm, ví dụ vậy. Dù thực tế là các phần mềm là khái niệm của công 
nghệ hầu như  mềm dẻo và có thể thích nghi được mà chúng ta có, thì nó có thể áp đặt sự ngăn cấm (và 
nó thường bị cấm) áp dụng nó cho những nhu cầu cụ thể nào đó, hoặc sửa các lỗi của nó, mà không có  
sự đồng ý rõ ràng của nhà sản xuất, người thường giữ quyền riêng cho những khả năng này. Nhưng 
điều này chỉ là một trong những khả năng mà pháp luật hiện hành đưa ra: PMTD, mặt khác, đưa ra  
những sự tự do mà các phần mềm sở hữu độc quyền từ chối.

Phần mềm sở hữu độc quyền (PMSHĐQ) 

Trong tài liệu này chúng tôi sẽ sử dụng khái niệm PMSHĐQ để chỉ tới bất kỳ chương trình nào mà nó  
không được coi là PMTD theo định nghĩa mà chúng tôi sẽ đưa ra sau đây.
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 1.1.1 Định nghĩa

Vì thế, khái niệm PMTD, như được hiểu bởi Richard Stallman trong định nghĩa của ông (FSF, “Định 
nghĩa  PMTD”  http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html [120]),  tham chiếu  tới  các  quyền tự  do 
được đảm bảo cho người nhận nó, được nhắc tới 4 quyền sau:

1. Tự do chạy chương trình ở bất cứ đâu, vì bất kỳ mục đích gì và vĩnh viễn.

2. Tự do nghiên cứu cách mà nó làm việc và để áp dụng nó cho các nhu cầu của chúng ta. Điều 
này cần tới sự truy cập vào mã nguồn. 

3. Tự do phân phối lại các bản sao, sao cho chúng ta có thể giúp được những bạn bè và hàng xóm 
của chúng ta.

4. Tự do cải tiến chương trình và đưa những cải tiến đó ra cho công chúng. Điều này cũng cần tới 
mã nguồn.

Cơ chế mà đảm bảo cho những quyền tự do này, theo pháp luật hiện hành, là sự phân phối theo một 
giấy phép đặc biệt như chúng ta sẽ thấy sau (trong chương 3). Thông qua giấy phép này, tác giả trao các 
quyền cho người nhận chương trình để thi hành các quyền tự do này, cũng như bổ sung thêm bất kỳ sự 
hạn chế nào mà tác giả có thể mong muốn áp dụng (như để công nhận các tác giả ban đầu trong trường 
hợp của một sự phân phối lại). Để giấy phép được xem là tự do, những hạn chế này phải không làm 
mất tác dụng các quyền tự do đã được nêu ở trên.

Sự không rõ nghĩa của khái niệm tự do

Khái niệm PMTD trong tiếng Anh là “Free” (“Tự do”), ám chỉ 'sự tự do', nhưng khái niệm này có thể  
còn có nghĩa là 'miễn phí' hoặc 'biếu không', mà nó gây ra nhiều sự hiểu lầm. Chính vì thế mà vì sao  
trong một số trường hợp tiếng Anh mượn các từ tiếng Tây Ban Nha hoặc Pháp và ám chỉ tới PMTD, đối  
nghịch lại với phần mềm biếu không.

Vì thế, những định nghĩa của PMTD không tham chiếu tới thực tế rằng nó có thể bị hiểu là miễn phí:  
PMTD và phần mềm biếu không là 2 thứ rất khác nhau. Tuy nhiên, để nói về điều này, chúng tôi cũng 
phải giải thích rằng vì quyền tự do thứ 3, nên bất kỳ ai cũng có thể phân phối lại một chương trình mà 
không cần phải hỏi sự cho phép hoặc sự thưởng công bằng tài chính, mà chúng làm cho không thể, trên 
thực tế, để đạt được những lợi nhuận lớn chỉ bằng cách phân phối PMTD: bất kỳ ai mà đã có được  
PMTD đều có thể phân phối lại nó với một giá thấp hơn, hoặc là hoàn toàn tự do.

Lưu ý

Bất chấp thực tế là bất kỳ ai cũng có thể thương mại hóa một chương trình cho trước ở bất kỳ giá nào, và 
việc về mặt lý thuyết thì điều này có nghĩa là giá thành của việc phân phối lại có xu hướng trở thành giá 
cho việc sao chép chương trình, vẫn có các mô hình doanh nghiệp dựa chính xác trên việc bán PMTD, vì 
có nhiều hoàn cảnh trong đó khách hàng sẽ được chuẩn bị để trả tiền để có được những lợi ích cụ thể  
khác nào đó, ví dụ như một sự đảm bảo, dù là một sự đảm bảo tưởng tượng, cho các phần mềm được  
mua hoặc một giá trị gia tăng được lựa chọn, việc nâng cấp và tổ chức của một tập hợp các chương trình. 

Từ quan điểm thực tế, một vài văn bản xác định chính xác hơn những điều kiện gì một giấy phép phải 
đáp ứng để được xem là một giấy phép PMTD.
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Trong số đó, chúng tôi có thể nhấn mạnh tới tầm quan trọng lịch sử của chúng, định nghĩa PMTD của 
FSF (http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html) 120], mà Debian chỉ dẫn cho việc quyết định liệu 
một chương trình có là tự do hay không (http://www.debian.org/social_contract.html#guidelines) [104] 
và  định  nghĩa  khái  niệm  nguồn  mở  bởi  tổ  chức  Sáng  kiến  Nguồn  Mở 
(http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html) [215], mà nó rất tương tự như những thứ nêu ở 
trên.

Lưu ý

Ví dụ, các chỉ dẫn của Debian đi vào chi tiết của việc cho phép tác giả yêu cầu rằng các mã nguồn được  
phân phối sẽ không được sửa trực tiếp, mà thay vào đó là bản gốc được đi kèm với các bản vá riêng rẽ  
và rằng các chương trình nhị phân được tạo ra phải với các tên khác so với bản gốc. Họ cũng yêu cầu 
rằng các giấy phép không được làm xấu đi các chương trình khác được phân phối theo cùng cách này.

 1.1.2 Các khái niệm có liên quan 

Khái niệm Phần mềm nguồn mở (PMNM), được khởi xướng bởi Eric Raymond và tổ chức Sáng kiến 
Nguồn Mở (OSI) là tương đương với khái niệm PMTD. Về mặt triết học mà nói, thì khái niệm này là  
rất khác vì nó nhấn mạnh tới tính sẵn sàng của mã nguồn và không nhấn mạnh về sự tự do, nhưng định 
nghĩa  này  về  mặt  thực  tế  là  y  hệt  như  của  Debian  ("Định  nghĩa  nguồn  mở",  1998 
http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html) [183].  Khái  niệm này về mặt  chính trị  là  vô 
trùng hơn và nhấn mạnh khía cạnh kỹ thuật, mà nó có thể đưa ra những lợi ích về kỹ thuật, như các mô  
hình phát triển và kinh doanh được cải thiện, an ninh tốt hơn, vân vân. Bị chỉ trích mạnh mẽ bởi 
Richard Stallman (“Vì sao PMTD là tốt hơn nguồn mở”) [204] và FSF (http://www.fsf.org) [27], nó đã 
cộng hưởng tốt hơn nhiều với văn hóa thương mại và với các chiến lược của các công ty mà bằng một 
cách nào đó khác hỗ trợ mô hình này.

Những khái niệm có liên quan theo cách nào đó tới PMTD là như sau:

Freeware
Phần mềm quảng bá

Đây là các chương trình biếu không. chúng thường chỉ được phân phối ở dạng 
nhị phân, và có thể lấy được miễn phí. Đôi khi nó có khả năng có được phép 
để phân phối lại, và đôi khi không, nghĩa là sau đó nó chỉ có thể có được từ 
site “chính thức” được duy trì cho mục đích đó. Nó thường được sử dụng để 
quảng bá cho các chương trình (thường với chức năng hoàn chỉnh hơn) hoặc 
dịch vụ khác. Các ví dụ của dạng chương trình này bao gồm Skype, Google 
Earth hoặc Microsoft Messenger.

Shareware
Phần mềm chia sẻ

Đây  không phải là phần mềm biếu không, mà là một phương thức phân phối 
khi mà các chương trình có thể được sao chép một cách tự do, thường là 
không có mã nguồn, nhưng không được sử dụng một cách liên tục mà không 
phải trả tiền cho chúng. Yêu cầu trả tiền có thể có động lực hoặc chỉ là sự lôi 
cuốn tới đạo đức của người sử dụng. Hơn nữa, những khái niệm pháp lý của 
giấy phép này có thể được sử dụng chống lại người vi phạm.
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Charityware, careware
Phần mềm từ thiện

Đây thường là phần mềm chia sẻ mà nó đòi hỏi trả tiền để được chỉ tới một tổ 
chức từ thiện được bảo trợ. Trong nhiều trường hợp, thay vì yêu cầu trả tiền, 
một đóng góp tự nguyện có thể sẽ được yêu cầu. Một số PMTD, như Vim, 
yêu cầu những đóng góp tự nguyện theo cách này (Brian Molenaar, “Ngữ 
cảnh của phần mềm từ thiện là gì?”) [173].

Public domain
Miền công cộng

Ở đây, tác giả hoàn toàn không thừa nhận tất cả các quyền của mình vì lợi ích 
của miền cộng đồng, và điều này cần phải được tuyên bố chắc chắn trong 
chương trình vì nếu không, chương trình sẽ bị cho là sở hữu độc quyền và 
không có gì có thể được làm với nó. Trong trường hợp này, nếu mã nguồn bổ 
sung được cung cấp, thì chương trình cũng là tự do.

Copyleft
Ngược  của  từ  bản 
quyền (Copyright)

Đây là một trường hợp đặc biệt của PMTD nơi mà giấy phép đòi hỏi bất kỳ 
sửa đổi được phân phối nào cũng phải là tự do.

Proprietary,  locked-in, 
non-free
Sở hữu độc quyền, bị 
khóa trói, không tự do

Những khái niệm này được sử dụng để tham chiếu tới các phần mềm mà 
chúng không phải là tự do và cũng không phải là nguồn mở.

 1.2 Động lực

Như chúng ta đã thấy, có 2 dòng động lực lớn cho sự phát triển PMTD, mà cũng đưa ra 2 cái tên được 
biết tới như:

• Động lực về đạo đức, được bênh vực bởi FSF (http://www.fsf.org) [27], mà nó đã kế thừa được 
văn hóa của các cao thủ (hacker) và hỗ trợ sử dụng khái niệm tự do, viện lý rằng phần mềm là 
tri thức mà phải được chia sẻ không có trở ngại gì, rằng việc dấu nó là phản xã hội và nói thêm 
rằng khả năng để sửa đổi các chương trình là một dạng tự do diễn đạt. Bạn có thể nghiên cứu 
điều này sâu hơn bằng cách đọc (PMTD, xã hội tự do. Những tiểu luận chọn lọc của Richard  
M. Stallman) [211] hoặc phân tích của Pekka Himanen (Đạo đức và tinh thần cao thủ của kỷ  
nguyên thông tin. Random House, 2001) [144].

• Động cơ thực dụng, được bảo vệ bởi tổ chức OSI (http://www.opensource.org) [54] mà nó ủng 
hộ sử dụng khái niệm nguồn mở, và viện lý trường hợp này là về những ưu thế về kỹ thuật và 
tài chính mà chúng tôi sẽ thảo luận trong phần tiếp sau.

Bên cạnh 2 động lực chính này, mọi người làm việc về PMTD có thể làm thế vì nhiều lý do khác, bao  
gồm cả vì thú vui (Linus Torvalds và David Diamond, Texere, 2001) [217] hoặc vì tiền, đa phần với  
các mô hình kinh doanh bền vững. Chương 4 nghiên cứu những động lực này một cách chi tiết trên cơ 
sở các phân tích khách quan.
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 1.3 Hệ quả của sự tự do của phần mềm

PMTD đưa ra nhiều ưu điểm và, trong một số ít các nhược điểm, thì nhiều cái đã được cường điệu hóa  
(hoặc được sáng tạo ra) bởi các đối thủ cạnh tranh sở hữu độc quyền. Những nhược điểm dễ thấy nhất 
là về tài chính, vì như chúng ta đã thấy là không thể kiếm nhiều tiền từ sự phân phối nó, mà có thể và 
có xu hướng sẽ được làm bởi ai đó khác chứ không phải tác giả. Điều này giải thích vì sao các mô hình 
kinh doanh và các cơ chế tài chính khác là cần thiết, mà chúng ta sẽ xem trong chương 5. Những nhược 
điểm khác, như thiếu sự hỗ trợ hoặc chất lượng kém, sẽ liên quan tới việc cung cấp tài chính nhưng 
cũng trong nhiều trường hợp là không đúng, vì ngay cả các phần mềm không có dạng cung cấp tài 
chính cũng có xu hướng đưa ra các mức hỗ trợ tốt nhờ các nhóm thảo luận của người sử dụng và các 
lập trình viên, và thường chất lượng là rất cao. 

Ghi tạc trong tâm trí những cân nhắc về tài chính, chúng ta phải lưu tâm rằng mô hình giá thành của 
PMTD rất khác so với mô hình giá thành của PMSHĐQ, vì một số lượng lớn của nó phát triển bên  
ngoài nền kinh tế tiền tệ chính thống, và thường sử dụng các cơ chế trao đổi/đổi chác: “Tôi đưa cho anh 
một chương trình mà anh quan tâm, và anh thích nghi nó vào kiến trúc của anh và tiến hành các cải tiến 
mà anh cần”. Chương 7 thảo luận về các cơ chế kỹ thuật phần mềm đúng đắn để làm cho hầu hết các 
tài nguyên còn chưa được khai thác của con người với những tính năng đặc biệt của riêng họ, trong khi 
chương 8 nghiên cứu các công cụ được sử dụng để làm cho sự hợp tác này có hiệu quả. Hơn nữa, một  
phần lớn giá thành được giảm thiểu bởi thực tế rằng nó là tự do, vì các chương trình mới không cần bắt 
đầu từ đầu, vì chúng có thể sử dụng lại ngay các phần mềm đã có sẵn. Sự phân phối cũng có giá thành 
thấp hơn nhiều, vì nó được phân phối thông qua Internet và với việc quảng cáo tự do thông qua các 
nhóm thảo luận công cộng được thiết kế cho mục đích này.

Một kết luận nữa về các quyền tự do là chất lượng có được từ sự hợp tác tự nguyện của những người  
đóng góp hoặc phát hiện và thông báo các lỗi trong các môi trường hoặc tình huống mà chúng là không 
thể tưởng tượng được đối với người lập trình phát triển ban đầu. Hơn nữa, nếu một chương trình không 
đưa ra chất lượng đủ, thì sự cạnh tranh có thể nắm lấy nó và cải tiến nó trên cơ sở những gì đã có. Đây 
là cách mà sự hợp tác và cạnh tranh, 2 cơ chế hùng mạnh, kết hợp được để sản xuất ra chất lượng tốt 
hơn. 

Bây giờ hãy xem xét những hệ quả có lợi đối với người nhận. 

 1.3.1 Đối với người sử dụng đầu cuối

Người sử dụng đầu cuối, bất kể là cá nhân hay công ty, có thể thấy sự cạnh tranh thực sự trong thị  
trường với một xu thế độc quyền. Để chính xác, không cần thiết phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ của nhà 
sản xuất phần mềm, vì có thể có một số công ty, ngay cả là nhỏ với mã nguồn và tri thức mà chúng cho  
phép họ kinh doanh trong khi vẫn giữ các chương trình cụ thể nào đó là tự do.

Việc cố gắng tìm kiếm chất lượng của một sản phẩm không còn dựa quá nhiều vào tính đáng tin cậy 
của nhà sản xuất như trong chỉ dẫn được đưa ra bởi sự chấp nhận và tính sẵn sàng của cộng đồng đối 
với mã nguồn. Hơn nữa, chúng ta có thể quên về các hộp đen, mà phải được tin cậy “vì chúng tôi nói  
thế”, và các chiến lược của các nhà sản xuất mà họ có thể quyết định một cách đơn phương liệu có bỏ 
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qua hay duy trì một sản phẩm cụ thể nào đó hay không.  

Việc đánh giá các sản phẩm trước khi chúng được áp dụng được thực hiện dễ dàng hơn nhiều hiện nay,  
vì tất cả những gì chúng ta phải làm là cài đặt các sản phẩm thay thế trong môi trường thực tế của  
chúng ta và thử nghiệm chúng, trong khi đối với các PMSHĐQ thì chúng ta phải dựa vào những báo 
cáo hoặc cố gắng thương thảo bên ngoài với các nhà cung cấp mà không phải lúc nào cũng có thể. Vì  
sự tự do để sửa đổi chương trình vì sự sử dụng của riêng mình, nên người sử dụng có khả năng tùy biến 
nó hoặc thích nghi nó vào những yêu cầu sửa các lỗi của riêng mình nếu có. Quá trình sửa lỗi được 
thấy bởi những người sử dụng các PMSHĐQ thường là đặc biệt gian khổ, nếu không nói là không thể,  
vì nếu chúng ta định làm cho các lỗi được sửa, thì sự sửa đúng thường sẽ phải được kết hợp trong phiên 
bản tiếp sau, mà có thể mất nhiều năm để được tung ra, và hơn nữa chúng ta sẽ phải mua chúng một lần 
nữa. Mặt khác, với PMTD, chúng ta có thể tiến hành sửa lỗi hoặc tự mình sửa lỗi, nếu chúng ta có khả 
năng, hoặc nếu không thì cũng có thể đưa nhờ làm dịch vụ bên ngoài. Chúng ta còn có thể, trực tiếp 
hoặc bằng việc ký hợp đồng các dịch vụ bên ngoài, tích hợp chương trình này với các chương trình  
khác hoặc kiểm thử chất lượng của nó (ví dụ như các vấn đề về an ninh). Mở rộng hơn nữa, sự kiểm 
soát được đi qua từ nhà cung cấp cho tới người sử dụng, chứ không chỉ nằm ở phía nhà cung cấp như 
thường thấy đối với các PMSHĐQ.  

 1.3.2 Đối với nền hành chính nhà nước

Nền hành chính nhà nước là một người sử dụng lớn với những đặc tính đặc thù, vì nó có một bổn phận 
đặc biệt hướng tới các công dân của mình, liệu có hay không để đưa ra các dịch vụ có thể truy cập 
được, trung lập trong quan hệ đối với các nhà sản xuất, hay để đảm bảo tính toàn vẹn, tính có ích, tính 
riêng tư và an ninh các dữ liệu của họ về lâu dài. Tất cả những thứ trên là bổn phận đối với nền hành  
chính nhà nước sẽ phải tôn trọng hơn đối với các chuẩn nếu đem so với các công ty tư nhân và duy trì  
các dữ liệu trong các định dạng mở và để xử lý các dữ liệu với các phần mềm mà chúng phụ thuộc 
thường vào các chiến lược của các công ty nước ngoài, được chứng thực là an ninh bởi một sự kiểm tra  
nội bộ. Sự áp dụng đối với các chuẩn là một tính năng đáng lưu ý của PMTD mà PMSHĐQ không 
quan tâm đúng mức y hệt như vậy, vì nó thường nóng lòng để tạo ra các thị trường bị giam cầm.

Hơn nữa, nền hành chính phục vụ như một dạng trình diễn và chỉ dẫn đối với nền công nghiệp, có 
nghĩa là nó có một ảnh hưởng to lớn, mà phải được định hướng vào việc đan kết các cơ cấu công nghệ 
để tạo ra được sự thịnh vượng của quốc gia. Sự thịnh vượng này có thể được tạo ra bởi việc khuyến 
khích sự phát triển của các công ty chuyên về việc phát triển PMTD mới cho nền hành chính, hoặc duy 
trì, áp dụng hoặc kiểm tra các phần mềm hiện đang tồn tại. Trong chương 6, chúng ta sẽ xem xét vấn đề 
này sâu hơn.

 1.3.3 Đối với lập trình viên

Đối với lập trình viên và người sản xuất phần mềm, sự tự do đáng kể sẽ thay đổi các qui định của cuộc 
chơi. Nó làm cho dễ dàng hơn để tiếp tục cạnh tranh trong khi vẫn là nhỏ và để có được công nghệ hiện 
đại. Nó cho phép chúng ta tận dụng được ưu thế công việc của những người khác, cạnh tranh ngay cả 
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với sản phẩm khác bằng việc sửa đổi mã nguồn của riêng mình, dù đối thủ cạnh tranh sao chụp được có 
thể sau đó cũng tận dụng được ưu thế về mã nguồn của chúng ta (nếu nó là copyleft). Nếu dự án được  
quản lý tốt, thì có khả năng có được sự hợp tác tự do của một số lượng người lớn, hơn nữa, để có được  
sự truy cập tới một hệ thống phân phối gần như hoàn toàn tự do và toàn cầu. Dẫu rằng, vấn đề còn lại là 
làm thế nào để có được những tài nguyên về tài chính, nếu phần mềm không phải là sản phẩm để bán vì 
tiền hoa hồng. Chương 5 làm việc với khía cạnh này.

 1.3.4 Đối với nhà tích hợp 

Đối với các nhà tích hợp, PMTD là thiên đường. Nó có nghĩa là không còn các hộp đen mà cần phải  
khớp được cùng nhau, thường sử dụng tới kỹ thuật nghịch đảo. Những góc cạnh thô ráp có thể được 
làm trơn và các phần của các chương trình có thể được tích hợp để có được sản phẩm tích hợp theo yêu 
cầu, vì có một kho khổng lồ các PMTD từ đó có các phần có thể được trích ra.

 1.3.5 Đối với các nhà cung cấp và duy trì dịch vụ

Việc có mã nguồn làm thay đổi mọi thứ và đặt chúng ta vào vị trí y hệt như nhà sản xuất. Nếu vị trí này 
là không y hệt, thì là vì chúng ta thiếu một tri thức sâu về chương trình mà chỉ các lập trình viên mới  
có, mà nó có nghĩa là được khuyến cáo cho các nhà cung cấp sự duy trì để tham gia vào các dự án mà  
chúng đòi hỏi sự duy trì. Giá trị gia tăng của các dịch vụ được đánh giá cao hơn nhiều vì giá thành của 
chương trình là thấp. Hiện nay thì đây là việc kinh doanh rõ ràng nhất đối với PMTD và là một nơi có 
sự cạnh tranh nhất có thể.

 1.4 Tóm lược

Chương đầu tiên này đã phục vụ như là một cuộc gặp gỡ mào đầu với thế giới của PMTD. Khái niệm 
này được xác định bởi Richard Stallman dựa trên 4 quyền tự do (tự do chạy, tự do nghiên cứu, tự do 
phân phối lại và tự do cải tiến), 2 trong số đó đòi hỏi sự truy cập tới mã nguồn. Tính có thể truy cập 
được này và những ưu thế của nó đã tạo động lực cho quan điểm ít đạo đức hơn và thực dụng hơn, 
được bảo vệ bởi OSI, mà đã đưa ra khái niệm khác:  PMNM. Chúng ta cũng lưu ý những khái niệm 
khác tương tự có liên quan hoặc đối nghịch để làm rõ các khái niệm khác nhau này. Cuối cùng, chúng 
ta đã thảo luận các hệ quả của PMTD đối với các bên chủ chốt có liên quan. 
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 2 Một chút về lịch sử

“Khi tôi đã bắt đầu làm việc tại Phòng thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo của MIT vào năm 1971, thì tôi đã trở  
thành một phần của một cộng đồng chia sẻ phần mềm mà nó đã tồn tại nhiều năm. Việc chia sẻ phần 
mềm từng không bị hạn chế đối với cộng đồng cụ thể của chúng tôi; nó cũng lâu đời như những chiếc  
máy tính vậy, hệt như việc chia sẻ các công thức cũng lâu đời như việc nấu ăn. Nhưng chúng tôi đã thực 
hiện nó nhiều hơn so với hầu hết mọi người. […] Chúng tôi đã không gọi các phần mềm của chúng tôi là 
PMTD, vì khái niệm đó đã chưa từng tồn tại; mà đó là những gì đã từng thế. Bất kỳ khi nào mọi người từ  
trường đại học khác hoặc từ một công ty khác muốn đưa vào sử dụng một chương trình, thì chúng tôi vui  
vẻ để cho họ làm. Nếu bạn từng thấy ai đó sử dụng một chương trình không quen biết và thú vị, thì bạn  
luôn có thể yêu cầu cho xem mã nguồn, sao cho bạn có thể đọc được nó, thay đổi được nó, hoặc tháo 
tung các phần của nó ra để làm một chương trình mới”.

Richard Stallman, “Dự án GNU” (ban đầu được xuất bản trong cuốn sách Nguồn Mở) [208].

Dù tất cả lịch sử có liên quan tới IT là vắn tắt cần thiết, thì lịch sử của PMTD vẫn là dài nhất. Trên thực  
tế, chúng ta có thể nói rằng lúc ban đầu hầu hết tất cả phần mềm được phát triển đã thỏa mãn định  
nghĩa của PMTD, ngay cả dù khái niệm này đã còn chưa tồn tại. Sau này tình thế đã thay đổi hoàn 
toàn, và PMSHĐQ đã áp đảo sân chơi, hầu như là độc chiếm, một thời gian khá dài. Chính trong thời  
gian này các quỹ đã được sắp đặt cho PMTD như chúng ta biết nó ngày nay, và khi mà từng chút một  
các chương trình tự do đã bắt đầu xuất hiện. Cùng với thời gian, những thứ này bắt đầu tăng trưởng 
thành một xu thế mà đã tiến bộ và chín muồi tới ngày hôm nay, khi mà PMTD là một khả năng đáng để 
xem xét trong gần như tất cả các lĩnh vực.

Lịch sử này là không được biết tới một cách rộng rãi, mà đối với nhiều người chuyên nghiệp về IT thì  
PMSHĐQ là phần mềm “ở tình trạng tự nhiên của nó”. Tuy nhiên, tình hình là ngược lại và những 
mầm mống của sự thay đổi có thể được thấy trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 đã được gieo trong 
những năm đầu 1980.

Thư mục tham khảo

Không có nhiều câu chuyện chi tiết về PMTD, và những câu chuyện mà chúng có, thường là những tài  
liệu hạn chế đối với chủ đề chính của chúng. Trong nhiều trường hợp, các độc giả có quan tâm có thể mở 
rộng tri thức của họ về những gì chúng tôi đã mô tả trong chương này bằng việc đọc “Sáng kiến Nguồn 
Mở. Lịch sử của OSI” [146] (http://www.opensource.org/docs/history.php), mà nó nhấn mạnh ảnh hưởng 
của PMTD lên cộng đồng doanh nghiệp vào những năm 1998 và 1999; “Một câu chuyện ngắn về phong  
trào PMTD/PMNM” [190], của Chris Rasch, mà nó bao trùm lịch sử của PMTD cho tới năm 2000, hoặc 
“Nguồn gốc và tương lai của PMNM” (1999) [177], của Nathan Newman, mà nó tập trung vào một sự 
mở rộng rộng lớn trong sự khuyến khích không trực tiếp của chính phủ Mỹ về PMTD hoặc các hệ thống  
tương tự trong các thập nhiên 1970 và 1980.

 2.1 Phần mềm tự do trước phần mềm tự do

PMTD như một khái nhiệm đã không xuất hiện cho tới đầu những năm 1980. 
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Tuy nhiên, lịch sử của nó có thể được dõi ngược lại vài năm trước. 

 2.1.1 Và lúc ban đầu nó từng là tự do

Trong những năm 60, toàn cảnh IT đã bị áp đảo bởi các máy tính lớn, chủ yếu được cài đặt trong các 
công ty và cơ quan chính phủ. IBM từng là nhà sản xuất hàng đầu, con đường phía trước đối với sự 
cạnh tranh của hãng. Trong thời kỳ này, khi mua một máy tính (phần cứng), thì phần mềm được bổ 
sung vào. Cho tới khi hợp đồng duy trì được thanh toán, thì việc truy cập được trao cho catalog phần 
mềm của nhà sản xuất. Hơn nữa, ý tưởng của các chương trình là thứ gì đó “tách biệt” khỏi một quan 
điểm thương mại từng là khác thường.

Trong giai đoạn này, phần mềm thường được phân phối cùng với mã nguồn của nó (trong nhiều trường 
hợp chỉ như là mã nguồn), và nói chung, không có bất kỳ hạn chế thực tế nào. 

Các nhóm người sử dụng như SHARE (những người sử dụng các hệ thống của IBM) hoặc DECUS 
(những người sử dụng của DEC) đã tham gia vào những trao đổi này, và ở mức độ nào đó, đã tổ chức  
ra chúng. Khu vực “các thuật toán” của tạp chí Communication of the ACM từng là một ví dụ tốt khác  
về một diễn đàn trao đổi. Chúng tôi có thể nói rằng trong những năm đầu đó của IT, phần mềm từng là 
tự do, ít nhất theo nghĩa là những ai mà đã có được sự truy cập tới nó thì có thể thường có được sự truy 
cập tới mã nguồn, và đã được sử dụng cho việc chia sẻ nó, sửa đổi nó và cũng chia sẻ những sửa đổi 
đó.

Vào ngày 30/09/1969, IBM đã công bố rằng từ năm 1970, hãng có thể bán một phần phần mềm của 
hãng một cách riêng rẽ (Burton Grad, 2002) [131]. Điều này có nghĩa là các khách hàng của hãng có 
thể không còn có được các chương trình cần thiết được đưa vào trong giá thành của phần cứng nữa.  
Phần mềm đã bắt đầu sẽ được cảm nhận như thứ gì đó với một giá trị thực bên trong, và hậu quả là, sự 
truy cập hạn chế một cách cực kỳ kỹ lưỡng tới các chương trình và khả năng của người sử dụng để chia 
sẻ, sửa đổi hoặc nghiên cứu phần mềm đã bị hạn chế càng nhiều càng tốt (cả về mặt kỹ thuật và pháp 
lý) ngày càng trở nên phổ biến. Nói một cách khác, tình hình đã thay đổi tới mức mà nó tiếp tục là tình 
trạng trong thế giới phần mềm lúc bắt đầu thế kỷ 21.

Thư mục tham khảo

Các độc giả có quan tâm trong việc tìm hiểu về giai đoạn chuyển đổi này, có thể đọc, ví dụ như “ICP 
Directory đã bắt đầu như thế nào” [226] (1998), trong đó Larry Welke thảo luận cách mà một trong 
những catalog phần mềm không có liên quan tới một nhà sản xuất đã được sinh ra thế nào, và làm thế 
nào mà trong quá trình này nó đã được phát hiện ra rằng các công ty có thể được chuẩn bị để trả tiền cho 
các chương trình không được làm ra bởi các nhà sản xuất máy tính của chúng.

Vào giữa những năm 1970 thì PMSHĐQ đã hoàn toàn là phổ biến trong lĩnh vực IT. Điều này có nghĩa 
là một sự thay đổi văn hóa khổng lồ giữa những người chuyên nghiệp mà đã làm việc với phần mềm và 
là điểm khởi đầu cho một sự thịnh vượng của một số lượng lớn các công ty chuyên về việc kinh doanh  
mới này. Nó có thể vẫn còn là hầu hết một thập kỷ trước khi những gì mà chúng ta biết như PMTD đã 
bắt đầu xuất hiện theo cách có tổ chức và như một phản ứng đối với tình trạng này. 
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 2.1.2 Những năm 70 và đầu những năm 80

Ngay cả khi xu thế áp đảo này đã khai thác được mô hình PMSHĐQ, thì cũng đã có những sáng kiến  
mà chúng đã chỉ ra một số đặc tính của những gì có thể sau đó được xem là PMTD. Trên thực tế, một 
số trong số họ đã sản xuất PMTD như chúng ta có thể xác định được nó ngày hôm nay. Tất nhiên, 
chúng ta có thể nhắc tới SPICE, TeX và Unix, mà là trường hợp phức tạp hơn nhiều.

SPICE (Chương trình Mô phỏng với việc Nhấn mạnh Mạng Tích hợp) là một chương trình được phát 
triển bởi Đại học Berkeley, California để mô phỏng các đặc tính điện tử của một mạng tích hợp. Nó đã 
được phát triển và đặt trong miền công cộng bởi tác giả của nó, Donald O. Pederson, năm 1973. SPICE 
ban đầu từng là một công cụ đào tạo, và đã nhanh chóng lan truyền tới các trường đại học trên toàn thế  
giới. Ở đó nó đã được sử dụng bởi các sinh viên của những gì mà sau này đã là một nguyên lý mới nổi  
lên: thiết kế mạng tích hợp. Vì nó nằm trong miền công cộng, nên SPICE có thể được phân phối lại,  
sửa đổi, nghiên cứu. Nó còn có thể được áp dụng cho những yêu cầu cụ thể nào đó, và phiên bản đó có 
thể được bán như một sản phẩm sở hữu độc quyền (mà nó là những gì mà một số lượng lớn các công ty 
đã làm trong một thời gian qua lịch sử của họ). Với những đặc tính này, SPICE đã có tất cả các tấm thẻ  
để trở thành chuẩn công nghiệp với các phiên bản khác nhau của nó. Và quả thực, đó là những gì đã 
xảy ra. Đây có thể đã là chương trình đầu tiên có những đặc tính của PMTD mà trong một giai đoạn  
nào đó đã chiếm lĩnh được một thị trường, phần mềm về trình mô phỏng các mạng tích hợp, và không 
còn nghi ngờ gì là đã có khả năng để làm được chính xác như vậy nhờ vào những đặc tính đó  (bổ sung 
thêm vào những phẩm chất kỹ thuật không thể chối cãi được của nó).

Thư mục tham khảo

Thông tin nhiều hơn về lịch sử của SPICE có thể tra cứu trong “Cuộc sống của SPICE”, được trình bày  
trong cuộc Gặp gỡ Công nghệ và Mạng Lưỡng cực, Minneapolis, MN, Mỹ, vào tháng 09/1996 [175].

Bạn có thể thấy trang web của SPICE tại http://bwrc.eecs.berkeley.edu/Classes/IcBook/SPICE/. 

Donald Knuth đã bắt đầu phát triển TeX trong một kỳ nghỉ của năm 1978. TeX là một hệ thống mẫu 
trình bày kiểu in điện tử thường được sử dụng để tạo ra các tài liệu chất lượng cao. Từ ban đầu, Knuth 
đã sử dụng một giấy phép mà ngày nay có thể được xem là một giấy phép PMTD. Khi hệ thống này  
được xem là đủ ổn định, vào năm 1985, ông đã duy trì giấy phép đó. Khi đó, TeX từng nằm trong 
những hệ thống nổi tiếng nhất và rộng lớn nhất mà chúng có thể được xem là PMTD.

Thư mục tham khảo

Bạn  có  thể  thấy  một  số  cột  mốc  trong  lịch  sử  của  TeX  bằng  việc  tra  cứu  trực  tuyến  tại 
http://www.math.utah.edu/software/plot79/tex/history.html [39].  Chi  tiết  hơn,  bài  viết  trên  Wikipedia 
cũng cực kỳ hữu dụng, http://www.wikipedia.org/wiki/  TeX   [233]. 
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 2.1.3 Sự phát triển ban đầu của Unix

Unix, một trong những hệ điều hành có thể khả chuyển được đầu tiên, ban đầu đã được tạo ra bởi 
Thompson và Ritchie (cùng những người khác) từ Bell Labs của AT&T. Nó đã tiếp tục phát triển kể từ 
khi ra đời khoảng năm 1972, giúp tạo ra những biến thể bất tận được bán (theo nghĩa đen) bởi hàng 
chục công ty.

Vào những năm 1973 và 1974, Unix đã tới nhiều trường đại học và trung tâm nghiên cứu trên khắp thế 
giới, với một giấy phép mà đã cho phép sử dụng nó cho các mục đích hàn lâm. Dù đã có những hạn chế 
nhất định mà chúng đã ngăn trở sự phân phối tự do của nó, thì trong số các tổ chức mà đã đặt ra một 
giấy phép mà việc hoạt động là rất giống với những gì sau này được coi là có trong nhiều cộng đồng  
PMTD.

Những người mà đã truy cập vào mã nguồn của Unix đã làm việc với một hệ thống mà họ có thể 
nghiên cứu, cải tiến và mở rộng. Một cộng đồng các lập trình viên đã nổi lên xung quanh nó, mà sớm 
bị hút vào CSRG của Đại học California, tại Berkeley. Cộng đồng này đã phát triển văn hóa riêng của 
mình, mà như chúng ta thấy sau này, đã là rất quan trọng trong lịch sử của PMTD. Unix, ở một mức độ 
nào đó, từng là một sự thí điểm sớm cho những gì mà chúng ta có thể thấy với GNU và Linux vài năm 
sau đó. Nó đã được đưa vào trong một cộng đồng nhỏ hơn nhiều, và giấy phép của AT&T đã là cần  
thiết, nhưng trong tất cả các khía cạnh, sự phát triển của nó là rất tương tự (trong một thế giới liên kết ít  
hơn nhiều).

Các phương pháp phát triển cố hữu của PMTD

Trong  Các công dân mạng (Netizens).  Trong lịch sử  và  ảnh hưởng của Usenet  và  Internet (IEEE 
Computer Society Press, 1997 [139], page 139) chúng ta có thể đọc một ít dòng mà chúng có thể tham 
chiếu tới nhiều dự án PMTD: “Việc đóng góp cho giá trị của Unix trong sự phát triển ban đầu của nó, sự 
thực là việc mã nguồn đã được mở và sẵn sàng. Nó có thể được kiểm tra, cải thiện và tùy biến”.

Trang 142 của cùng thứ này nói rằng: “Những người tiên phong như Henry Spencer đồng ý về tầm quan 
trọng của việc phải có mã nguồn để có thể xác định và sửa các lỗi được phát hiện. […] Ngay cả trong 
những năm cuối 1970 và đầu những năm 1980, thực tế là mỗi site Unix đều đã có các nguồn hoàn 
chỉnh”.

Văn  bản  của  Marc  Rochkind “Phỏng  vấn với  Dick  Haight”  còn  chi  tiết  hơn  (Unix  Review,  tháng 
05/1986) [198]: “đó là một trong những thứ tuyệt vời về Unix trong những ngày đầu: mọi người thực sự 
được chia sẻ cho nhau mọi thứ. […] Không chỉ chúng tôi đã học được nhiều trong những ngày xưa ấy từ  
việc chia sẻ tư liệu, mà chúng tôi còn không bao giờ có lo lắng về mọi thứ thực sự đã làm việc như thế 
nào vì chúng tôi luôn có thể đi đọc mã nguồn”.

Qua thời gian, Unix cũng trở thành một ví dụ sớm về các vấn đề mà có thể nảy sinh từ các hệ thống sở  
hữu độc quyền mà ban đầu được coi là “đã có một số tính năng của PMTD”. Về cuối những năm 1970 
và đặc biệt trong thập kỷ 1980, AT&T đã thay đổi chính sách của mình và sự truy cập tới các phiên bản  
mới của Unix trở nên khó khăn và đắt đỏ. Triết lý của những năm đầu mà đã làm cho Unix quá là phổ  
biến trong các lập trình viên, đã thay đổi hoàn toàn ở một mức độ mà trong năm 1991 AT&T đã còn cố  
gắng kiện Đại học Berkeley vì việc xuất bản mã nguồn Unix BSD mà CSRG của Berkeley đã tạo ra. 
Nhưng đây là một câu chuyện khác mà chúng tôi sẽ kể sau.
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 2.2 Sự bắt đầu: BSD, GNU

Tất cả mọi trường hợp được bàn luận trong phần trên từng hoặc là những sáng kiến riêng lẻ hoặc đã  
không tuân thủ nghiêm ngặt với những yêu cầu của PMTD. Điều này đã không xảy ra cho tới đầu 
những năm 1980 mà các dự án có tổ chức và có ý thức đầu tiên để tạo ra những hệ thống chứa PMTD 
đã xuất hiện. Trong giai đoạn này, những nền tảng về đạo đức, pháp lý và ngay cả tài chính của các dự 
án này đã bắt đầu được thiết lập (có lẽ còn quan trọng hơn), với chúng đang được phát triển và hoàn 
thiện cho tới tận ngày hôm nay. Và vì hiện tượng mới này đã cần tới một cái tên, điều đã xảy ra khi  
khái niệm PMTD lần đầu tiên sinh ra.

 2.2.1 Richard Stallman, GNU, FSF: phong trào PMTD ra đời

Đầu năm 1984, Richard Stallman, người khi đó được thuê bởi Phòng thí nghiệm AI của MIT, đã rời bỏ 
công việc của ông để bắt đầu làm việc về dự án GNU. Stallman tự coi bản thân là một cao thủ máy tính 
mà sung sướng chia sẻ những mối quan tâm về công nghệ và mã nguồn của ông. Ông đã không thích  
cái cách mà ông từ chối ký các hợp đồng độc quyền và không chia sẻ đã làm cho ông trở thành một kẻ 
bị ruồng bỏ trong thế giới riêng của ông, và cách sử dụng PMSHĐQ trong môi trường của ông đã làm 
cho ông bất lực đối mặt với tình trạng mà có thể dễ dàng được giải quyết trước đó.  

Ý tưởng của ông khi ông rời bỏ MIT là để xây dựng một hệ điều hành hoàn chỉnh, để sử dụng chung,  
mà hoàn toàn tự do (“Dự án GNU”, DiBona et al.) [208]. Hệ thống này (và dự án mà có thể có trách 
nhiệm trong việc tạo ra nó đã trở thành đúng đắn) đã được gọi là GNU (“GNU không phải là Unix”,  
một từ viết tắt đệ qui). Dù ngay từ đầu dự án GNU đã đưa các phần mềm vào trong hệ thống của mình 
mà nó đã sẵn sàng (như TeX hoặc, sau này, hệ X Window), thì đã còn có nhiều thứ phải xây dựng. 
Richard Stallman đã bắt  đầu bằng việc viết  một trình biên dịch C (GCC) và một trình soạn thảo 
(Emacs), cả 2 đều vẫn còn được sử dụng ngày nay (và rất phổ biến).

Ngay từ đầu dự án GNU, Richard Stallman đã quan tâm về sự tự do mà những người sử dụng các phần 
mềm này có thể có. Ông đã muốn không chỉ những người đã nhận được các chương trình trực tiếp từ  
dự án GNU tiếp tục tận hưởng y hệt những quyền (sửa đổi, phân phối lại, …), mà cả những người mà 
nhận được nó sau bất kỳ số lượng phân phối lại nào và sửa đổi (có thể) nào. Vì lý do này ông đã phác  
thảo ra giấy phép GPL, có lẽ là giấy phép PMTD đầu tiên được thiết kế đặc biệt để đảm bảo rằng một  
chương trình có thể là tự do theo cách này.

Richard Stallman đã gọi cơ chế chung mà các giấy phép dạng GPL này sử dụng để đạt được những 
đảm bảo này, copyleft, mà nó tiếp tục sẽ trở thành cái tên của một họ lớn các giấy phép của PMTD 
(FSF, Giấy phép Công cộng Chung GNU, phiên bản 2, tháng 06/1991) [118].

Richard Stallman cũng đã sáng lập ra FSF để có được các đầu tư vốn, mà ông sử dụng để phát triển và  
bảo vệ PMTD, và đã thiết lập các nguyên tắc đạo đức của ông với “Tuyên ngôn GNU” (FSF, 1985) 
[117] và “Vì sao phần mềm phải không có chủ sở hữu” (Richard Stallman, 1998) [207].

Từ quan điểm kỹ thuật, dự án GNU được nhận thức như một nỗ lực có cấu trúc cao với các mục tiêu rất 
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rõ ràng. Phương pháp thường được dựa vào các nhóm người khá nhỏ (thường là những người tự 
nguyện) phát triển một trong những công cụ mà nó có thể sau đó phù hợp tuyệt vời trong một trò chơi 
ghép hình hoàn chỉnh (hệ GNU). Tính được phân thành các module của Unix, trong đó dự án này đã 
được truyền cảm hứng, trùng hợp hoàn toàn với ý tưởng đó. Phương pháp làm việc này thường mặc 
nhiên sử dụng Internet, nhưng vì vào lúc đó nó còn chưa được thâm nhập vào một cách tuyệt đối, nên 
FSF cũng còn bán được các băng từ trên đó nó ghi lại các ứng dụng, mà có nghĩa là nó đã có thể là một 
trong những tổ chức đầu tiên có được sự cân đối tài chính (dù theo một cách khá hạn chế) từ việc tạo ra 
PMTD. Vào đầu những năm 90, khoảng 6 năm sau khi dự án này được hình thành, GNU đã rất gần đạt 
tới việc có một hệ thống hoàn chỉnh tương tự như Unix. Tuy nhiên, tại thời điểm đó nó còn chưa sản  
xuất ra được một trong những phần chủ chốt: nhân của hệ điều hành (còn được biết tới như là nhân 
kernel), một phần của hệ điều hành mà nó điều khiển các phần cứng, chiết tách nó, và cho phép các 
ứng dụng chia sẻ tài nguyên, và cơ bản là chạy được).

Tuy nhiên, phần mềm GNU đã là rất phổ biến trong những người sử dụng một số biến thể khác nhau  
của Unix, vào lúc đó hầu hết các hệ điều hành được sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp. Hơn 
nữa, dự án GNU đã trở thành khá nổi tiếng trong số những người chuyên nghiệp về IT, và đặc biệt là  
trong số những người làm việc tại các trường đại học. Trong giai đoạn đó, các sản phẩm của nó đã có 
được một uy tín xứng đáng cho tính ổn định và chất lượng tốt.

 2.2.2 CSRG của Berkeley

Từ năm 1973, Nhóm Nghiên cứu Khoa học Máy tính CSRG (Computer Science Research Group) của 
Đại học California tại Berkeley đã là một trong những trung tâm nơi mà hầu hết các phát triển liên  
quan tới Unix đã được làm ra, đặc biệt giữa những năm 1979-1980. Không chỉ những ứng dụng được 
đưa ra và những ứng dụng mới khác được xây dựng để chạy trên Unix, mà còn cả những cải tiến quan 
trọng đã được làm cho nhân và nhiều chức năng đã được bổ sung. Ví dụ, trong những năm 80, một vài  
hợp đồng của DARPA (của Bộ Quốc phòng Mỹ) đã cấp tiền cho việc triển khai cài đặt TCP/IP mà cho 
tới hôm nay đã được xem là tham chiếu cho các giao thức mà chúng tạo ra công việc của Internet  
(trong quá trình, việc liên kết sự phát triển của Internet và sự mở rộng của các máy trạm Unix). Nhiều 
công ty đã sử dụng các phát triển của CSRG như những nền tảng cho các phiên bản Unix của họ để tạo  
ra những hệ thống nổi tiếng khi đó, như SunOS (Sun Microsystems) hoặc Ultrix (Digital Equipment). 
Điều này giải thích tại sao Berkeley đã trở thành một trong 2 nguồn Unix cơ bản, cùng với một nơi  
“chính hiệu” nữa là AT&T.

Để sử dụng được tất cả các mã nguồn mà CSRG đã tạo ra (và mã nguồn của những người cộng tác của  
cộng đồng Unix này mà trong một chừng mực nào đó họ đã phối hợp), cần thiết phải có giấy phép Unix 
của AT&T, mà nó ngày càng trở nên khó khăn (và đắt giá) để có được, đặc biệt nếu sự truy cập tới mã 
nguồn của hệ thống được yêu cầu. Một phần theo một dự định để vượt qua được vấn đề này, vào tháng 
06/1989 CSRG đã tung ra phần Unix có liên quan tới TCP/IP (triển khai cài đặt của các giao thức trong 
nhân và các tiện ích), mà nó đã không bao gồm các mã nguồn của AT&T. Nó đã được gọi là Phiên bản 
Mạng 1 (Net-1). Giấy phép mà nó được đưa ra là giấy phép nổi tiếng BSD, giấy phép này loại bỏ một 
số vấn đề với các mệnh đề của nó về các bổn phận quảng cáo, đã luôn được xem là một ví dụ về một  
giấy phép PMTD của những người thiểu số (mà nó bổ sung việc cho phép phân phối lại, cũng cho phép 
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kết hợp vào các sản phẩm của sở hữu độc quyền). Hơn nữa CSRG đã thử nghiệm một mô hình tài 
chính mới (mà FSF đã thí điểm thành công); nó đã bán các đầu băng với phát tán của mình với giá mỗi 
băng 1,000 USD. Dù thực tế là bất kỳ ai tới lượt mình cũng có thể phân phối lại được nội dung của các 
cuốn băng cho hàng ngàn tổ chức để có được tiền để tiếp tục phát triển.

Đã chứng kiến sự thành công của phát tán Net-1, Keith Bostic đã đề xuất để viết lại tất cả các mã  
nguồn mà vẫn còn giữ được từ Unix gốc của AT&T. Dù có sự nghi ngờ của một số thành viên của 
CSRG, thì ông vẫn đã tuyên bố công khai yêu cầu trợ giúp để hoàn thành nhiệm vụ này, và từng chút 
một các tiện ích (được viết lại trên cơ sở của các đặc tả kỹ thuật) đã trở nên tích hợp được vào trong hệ 
thống của Berkeley. Trong khi đó, quá trình y như vậy đã được thực hiện với nhân, theo đúng cái cách 
mà hầu hết các mã nguồn đã được sản xuất bởi Berkeley hoặc các cộng tác viên tình nguyện đã được 
viết  một cách độc lập.  Vào tháng 06/1991, sau khi có được phép từ cơ quan quản lý là Đại học 
Berkeley thì Phiên bản Mạng 2 (Net-2) đã được tung ra, với hầu như tất cả mã nguồn của nhân và tất 
cả các tiện ích của một hệ điều hành Unix hoàn chỉnh. 

Bộ này một lần nữa đã được phân phối theo giấy phép BSD và hàng ngàn các đầu băng đã được bán  
với giá mỗi băng 1,000 USD. Chỉ 6 tháng sau khi tung ra Net-2, Bill Jolitz đã viết mã nguồn mà đã bị  
mất đối với nhân để hoạt động trên kiến trúc i386, tung ra 386BSD, mà nó đã được phân phối qua  
Internet. Trên cơ sở của mã nguồn này sau đó đã nổi lên, như một biên dịch của các bản vá mà đã được 
đóng góp qua Net để cải tiến 386BSD; sau này FreeBSD đã xuất hiện, như một nỗ lực để tập trung vào 
hỗ trợ kiến trúc i386; một vài năm sau đó dự án OpenBSD đã được hình thành, với một sự nhấn mạnh 
vào an ninh. Và cũng đã có một phiên bản sở hữu độc quyền dựa trên Net-2 (dù nó chắc chắn là bản 
gốc, vì nó đã chào cho các khách hàng của nó tất cả các mã nguồn như một phần của phát tán cơ bản 
này), mà đã được thực hiện một cách độc lập bởi một công ty tới nay đã chết BSDI (Berkeley Software 
Design Inc.).

Phần vì như một phản ứng đối với phát tán được làm ra bởi BSDI, bộ phận phụ của AT&T mà đã giữ  
các  quyền  của  giấy  phép  Unix  này,  các  Phòng  thí  nghiệm  Hệ  thống  Unix  USL (Unix  System 
Laboratories), đã cố kiện BSDI đầu tiên và sau đó là Đại học California. Việc tố cáo là việc BSDI đã  
phân phối sở hữu trí tuệ của AT&T mà không có phép. Sau một loạt vận động pháp lý (mà bao gồm cả 
một vụ kiện ngược của Đại học California chống lại USL), thì Novell đã mua các quyền Unix từ USL, 
và vào tháng 01/1994 đã đạt được một vụ dàn xếp ngoài tòa án với Đại học California. Như là kết quả 
của sự dàn xếp này, CSRG đã phân phối phiên bản 4.4BSD-Lite, mà nó đã sớm được sử dụng bởi tất cả 
các dự án của họ *BSD. Ngay sau đó (sau khi tung ra phiên bản 4.4BSD-Lite Phiên bản 2), thì CSRG 
đã biến mất. Tại thời điểm đó, một số đã sợ rằng nó có thể sẽ là sự kết thúc của các hệ thống *BSD,  
nhưng thời gian đã chỉ ra rằng chúng vẫn còn sống và biến theo một dạng quản lý mới mà đặc thù hơn 
đối với các dự án PMTD. Ngay cả trong thập kỷ đầu tiên của năm 2000 các dự án được quản lý bởi họ 
*BSD là những dự án lâu đời nhất và vững chắc nhất trong thế giới PMTD.

Thư mục tham khảo

Lịch sử của Unix BSD là bức tranh minh họa một cách khác thường về phát triển phần mềm trong thời  
kỳ những năm 1970 và 1980. Bất kỳ ai quan tâm tới nó có thể thưởng thức đọc “Hai mươi năm Berkeley 
Unix” (Marshall Kirk McKusick, 1999) [170], mà nó đi theo sự tiến hóa từ đầu băng mà Bob Fabry đã 
lấy cho Berkeley với ý tưởng làm ra một trong những phiên bản đầu tiên các mã nguồn của Thompson 
và Ritchie hoạt động trên một PDP-11 (được mua cùng bởi các khoa toán, thống kê và thông tin), qua tới 
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các vụ kiện được đệ trình bởi AT&T và những phiên bản mã nguồn mới nhất mà chúng đã tạo ra họ các 
hệ điều hành *BSD.

 2.2.3 Sự khởi đầu của Internet

Hầu hết từ sự tạo ra của nó trong thập kỷ những năm 1970, Internet đã từng gắn chặt với PMTD. Một  
mặt, ngay từ đầu, cộng đồng các lập trình viên mà họ xây dựng Internet đã có vài nguyên tắc rõ ràng 
mà chúng sau này đã trở thành kinh điển trong thế giới của PMTD; ví dụ, tầm quan trọng của người sử 
dụng có khả năng giúp sửa các lỗi hoặc chia sẻ mã nguồn. Tầm quan trọng của BSD Unix trong sự phát 
triển của nó (bằng việc cung cấp trong những năm 1980 hầu hết sự triển khai cài đặt phổ biến của các  
giao thức TCP/IP) làm cho nó dễ dàng truyền đi nhiều tập quán và cách thức của việc làm ra những thứ 
từ một cộng đồng - các lập trình viên đã tập trung xung quanh CSRG - đối với cộng đồng khác - các lập 
trình viên mà đã từng xây dựng những gì khi đó là NSFNet và có thể sau này đã trở thành Internet - và  
ngược lại. Nhiều ứng dụng cơ bản cho sự phát triển Internet, như Sendmail (máy chủ thư điện tử) hoặc 
BIND (triển khai cài đặt của các dịch vụ tên miền) đã là tự do và, ở một mức độ nào đó, là kết quả của  
sự hợp tác giữa 2 cộng đồng này. 

Cuối cùng, về cuối những năm 80 và trong thập niên 90, cộng đồng PMTD từng là một trong những 
cộng đồng đầu tiên khai thác sâu những khả năng được đưa ra bởi Internet cho việc hợp tác của các  
nhóm phân tán về mặt địa lý. Ở một mức độ nào đó, thì sự khai thác này đã tạo ra sự tồn tại có thể của 
cộng đồng BSD, FSF hoặc sự phát triển của GNU/Linux.

Một trong những khía cạnh thú vị nhất của sự phát triển Internet, từ quan điểm của PMTD, là sự quản 
lý mở hoàn toàn các tài liệu và qui định của nó. Dù nó có thể được xem là bình thường ngày hôm nay  
(vì nó là quen rồi, ví dụ, trong IETF hoặc nhóm World Wide Web), lúc này, tính sẵn sàng tự do của tất  
cả các đặc tả kỹ thuật của nó, và các tài liệu thiết kế bao gồm các chuẩn mà xác định các giao thức, là  
thứ gì đó cách mạng và cơ bản đối với sự phát triển của nó. Trong những năm 90. Trong lịch sử và ảnh 
hưởng của Usenet và Internet [139] (trang 106) chúng ta có thể đọc: 

“Quá trình mở này đã xảy ra và dẫn tới sự thay đổi về thông tin. Sự phát triển kỹ thuật chỉ thành công 
khi thông tin được phép chảy một cách tự do và dễ dàng giữa các bên liên quan. Việc khuyến khích sự  
tham gia là nguyên tắc chính đã tạo ra sự phát triển của Net có thể được”. 

Chúng ta có thể thấy vì sao đoạn này có thể hầu như được hỗ trợ một cách chắc chắn bởi bất kỳ lập 
trình viên nào tham chiếu tới dự án PMTD trong đó anh ta có liên quan. 

Trong một trích dẫn khác, về “Sự tiến hóa của chuyển mạch gói” [195] (trang 267) chúng ta có thể đọc: 

“Vì ARPANET từng là một dự án công cộng kết nối nhiều trường đại học và viện nghiên cứu chính, nên 
sự triển khai cài đặt và các chi tiết về tốc độ thực thi đã được công bố một cách rộng rãi”. 

Rõ ràng, đây là những gì có xu hướng xảy ra với các dự án PMTD, nơi mà tất cả các thông tin có liên  
quan tới một dự án (và không chỉ tới sự triển khai cài đặt của nó) thường là công khai.

Trong bối cảnh này, và trước khi Internet, vâng trong những năm 90, trở thành một việc kinh doanh 
hoàn toàn, thì cộng đồng những người sử dụng và mối quan hệ của nó với các lập trình viên đã là mang 
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tính sống còn. Trong giai đoạn này nhiều tổ chức đã học được để tin tưởng không chỉ một nhà cung cấp 
đơn nhất các dịch vụ giao tiếp dữ liệu, mà còn là một sự kết hợp phức tạp của các công ty dịch vụ, các  
nhà sản xuất thiết bị, các lập trình viên chuyên nghiệp, và các tình nguyện viên, … Những triển khai  
cài đặt tốt nhất của nhiều chương trình đã không phải là những thứ mà tới với hệ điều hành được mua 
cùng với phần cứng, mà là những triển khai cài đặt tự do mà có thể nhanh chóng thay thế chúng.  
Những phát triển đổi mới sáng tạo nhất đã không xuất phát từ các kế hoạch nghiên cứu của các công ty  
lớn mà là sản phẩm của các sinh viên hoặc những người chuyên nghiệp mà họ đã thử nghiệm các ý 
tưởng và đã thu thập những ý kiến phản hồi cho họ bởi hàng loạt những người sử dụng các chương 
trình tự do của họ.

Như chúng tôi đã nhắc tới ở trên, Internet cũng đã đưa ra cho PMTD các công cụ nền tảng cho sự hợp 
tác từ xa. Thư điện tử, nhóm tin, các dịch vụ truyền tệp FTP nặc danh (mà từng là những nơi lưu trữ  
khổng lồ đầu tiên của PMTD) và, cuối cùng, các hệ thống phát triển tích hợp dựa trên web đã từng là 
cơ bản (và không thể thiếu được) cho sự phát triển của cộng đồng PMTD như chúng ta biết nó hôm 
nay, và đặc biệt, cho việc hoạt động của đa số lớn các dự án PMTD. Ngay từ đầu, các dự án như là 
GNU hoặc BSD đã tạo ra sự sử dụng đông đảo và mạnh mẽ của tất cả các cơ chế này, việc phát triển,  
cùng lúc như họ sử dụng chúng, các công cụ và hệ thống mới mà tới lượt chúng đã cải thiện cho 
Internet.

Thư mục tham khảo

Các độc giả có quan tâm trong sự tiến bộ của Internet, được viết bởi vài người giữ vai trò chủ đạo chính 
của nó, có thể tự xem “Lịch sử ngắn gọn về Internet” (được xuất bản bởi ACM, 1997) [166].

 2.2.4 Các dự án khác

Trong những năm 1980 nhiều dự án PMTD quan trọng khác đã thấy được ánh sáng ban ngày. Chúng 
tôi nhấn mạnh về tầm quan trọng và sự thích hợp trong tương lai của chúng, X Window (hệ thống cửa 
sổ cho các hệ điều hành dạng Unix), được phát triển tại MIT, một trong những ví dụ đầu tiên về việc  
đầu tư tài chính phạm vi rộng cho một dự án tự do được cấp tiền bởi một nhóm các doanh nghiệp. 
Cũng đáng để nhắc tới là Ghostscript, một hệ thống quản lý tài liệu PostScript được phát triển bởi một 
công ty được gọi là Aladdin Software, mà nó đã là một trong những trường hợp đầu tiên về việc tìm 
kiếm một mô hình kinh doanh dựa trên việc sản xuất PMTD.

Về cuối những năm 1980, đã còn có một chòm sao toàn là những dự án PMTD nhỏ (và không nhỏ lắm) 
được thực hiện. Tất cả chúng, cùng với những dự án lớn mà chúng tôi đã nhắc tới cho tới nay, đã thiết  
lập nên những cơ sở của các hệ thống hoàn toàn tự do đầu tiên, mà chúng đã xuất hiện trong đầu những 
năm 1990.

 2.3 Mọi thứ đều theo cách của nó

Khoảng những năm 1990, hầu hết các thành phần của một hệ thống hoàn chỉnh đã sẵn sàng như là 
PMTD. Một mặt, dự án GNU và các phát tán BSD đã hoàn chỉnh hầu hết các ứng dụng mà chúng tạo 
ra một hệ điều hành. Mặt khác, các dự án như X Window hoặc bản thân GNU đã xây dựng từ những  
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môi trường cửa sổ cho các trình biên dịch, mà chúng thường đã là trong số những thứ tốt nhất trong 
loại hạng của chúng (ví dụ, nhiều quản trị viên của các hệ thống SunOS hoặc Ultrix có thể thay thế các 
ứng dụng sở hữu độc quyền các hệ thống của họ cho các phiên bản tự do của GNU hoặc BSD cho 
những người sử dụng của họ). Để có một hệ thống hoàn toàn được xây dựng chỉ với PMTD, chỉ có một 
thành phần còn thiếu: nhân kernel. 2 nỗ lực độc lập và riêng rẽ này đã tới để điền đầy khoảng trống: 
386BSD và Linux.

 2.3.1 Yêu cầu về một nhân kernel

Về cuối những năm 1980 và bắt đầu những năm 1990, dự án GNU đã có một loạt cơ sở tiện ích và 
công cụ có khả năng tạo ra một hệ điều hành hoàn chỉnh. Ngay cả khi đó, nhiều ứng dụng tự do, bao 
gồm cả trường hợp đặc biệt thú vị của X Window, đã là tốt nhất trong lĩnh vực của chúng (các tiện ích 
của Unix, các trình biên dịch...). Tuy nhiên, để hoàn tất trò chơi xếp hình thì một mảnh sống còn vẫn  
còn thiếu: nhân của hệ điều hành. Dự án GNU đã tìm kiếm mảnh còn thiếu đó bằng một dự án được 
biết tới là Hurd, mà nó định xây dựng một nhân có sử dụng các công nghệ tiên tiến. 

 2.3.2 Họ *BSD

Thực tế cùng một lúc, cộng đồng BSD cũng đã trên đường hướng tới một nhân tự do. Phát tán Net-2 đã  
chỉ thiếu có 6 tệp để hoàn tất nó (phần còn lại đã được xây dựng bởi CSRG hoặc các cộng tác viên của 
nó). Vào đầu năm 1992, Bill Jolitz đã hoàn tất những tệp này và đã phân phối 386BSD, một hệ thống  
mà nó đã hoạt động trên kiến trúc i386 và đúng lúc có để nâng tầm cho các dự án NetBSD, FreeBSD 
và OpenBSD. Sự tiến bộ trong các tháng tiếp sau là nhanh chóng, và vào cuối năm đó nó đã đủ ổn định 
để được sử dụng trong các môi trường sản xuất không mang tính sống còn, mà bao gồm, ví dụ, một 
môi trường cửa sổ nhờ vào dự án XFree (mà nó đã cung cấp X Window cho kiến trúc i386) hoặc một 
trình biên dịch chất lượng tuyệt vời, GCC. Dù vẫn còn những thành phần đã sử dụng các giấy phép 
khác (như những giấy phép từ các dự án GNU, mà chúng đã sử dụng GPL), hầu hết hệ thống này đã 
được phân phối theo giấy phép BSD.

Thư mục tham khảo

Một vài câu chuyện của giai đoạn này minh họa cho khả năng của mô hình phát triển PMTD. Có trường 
hợp nổi tiếng của Linus Torvalds, người đã phát triển Linux trong khi còn là một sinh viên năm thứ 2 
của Đại học Helsinki.  Nhưng đây không chỉ là trường hợp duy nhất một sinh viên mà đã tạo ra con 
đường của mình nhờ vào những phát triển tự do. Ví dụ, Thomas Roel đã chuyển X11R4 (một phiên bản 
của hệ thống X Window) sang một máy tính cá nhân PC dựa trên một vi xử lý 386. Sự phát triển này đã  
dẫn anh ta tới làm việc tại Dell, và sau này đã trở thành người sáng lập của các dự án X386 và Xfree, mà 
đã là những nền tảng cho việc nhanh chóng trao cho GNU/Linux và họ *BSD một môi trường cửa sổ. 
Bạn có thể đọc nhiều hơn về câu chuyện về XFree và vai trò của Roel trong “Lịch sử của xFree86” (Tạp  
chí Linux, tháng 12/1991) [135].

Rồi tới vụ kiện từ USL, mà nó đã làm cho nhiều người sử dụng tiềm năng sợ những vụ kiện chống lại  
họ trong trường hợp nếu Đại học California bị thua kiện hoặc đơn giản, rằng dự án đi tới chỗ bế tắc. Có 
lẽ điều này đã là một lý do vì sao sau này, nền tảng cài đặt của GNU/Linux tuyệt vời hơn nhiều so với  
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tất cả họ *BSD cộng lại. Nhưng chúng ta không thể biết điều này một cách chắc chắn.

 2.3.3 Sự ra đời của GNU/Linux

Tháng 07/1991 Linus Tovalds (một sinh viên Phần Lan 21 tuổi) đã đưa ra thông điệp đầu tiên nhắc tới 
dự án của anh ta (khi đó) để xây dựng một hệ điều hành tự do tương tự như Minix. Vào tháng 09 anh ta 
đã đưa ra phiên bản đầu tiên nhất (0.01), và sau mỗi ít tuần các phiên bản mới đã xuất hiện. Vào tháng 
03/1994 phiên bản 1.0 đã xuất hiện, lần đầu tiên một phiên bản được gọi là ổn định, dù nhân mà Linus  
đã xây dựng đã có thể sử dụng được từ vài tháng trước. Trong giai đoạn này, đúng là hàng trăm lập  
trình viên đã chuyển sang Linux, tích hợp tất cả các phần mềm của GNU xung quanh nó, cũng như 
XFree và nhiều chương trình tự do khác nữa. Không giống như họ *BSD, nhân Linux và một số lượng 
lớn các thành phần được tích hợp xung quanh nó đã được phân phối bằng giấy phép GPL.

Thư mục tham khảo

Câu chuyện về Linux có lẽ là một trong những câu chuyện thú vị nhất (và nổi tiếng) trên thế giới của 
PMTD. Bạn có thể thấy nhiều đường liên kết tới các thông tin về nó từ những trang đánh dấu 10 năm kỷ 
niệm tuyên bố của nó, dù có lẽ một trong những câu chuyện thú vị nhất là “Lịch sử của Linux”, của  
Ragib Hasan [138]. Vì tò mò, bạn có thể xem dòng trong đó Linus Torvalds đã công bố rằng ông đã bắt  
đầu  tạo  ra  những  gì  sau  này  trở  thành  Linux  (trên  nhóm  thảo  luận  comp.os.minix)  tại  
http://groups.google.com/groups?th=d161e94858c4c0b9. Ở đó ông giải thích cách mà ông đã từng làm 
việc trên nhân của mình từ tháng 04 và cách mà ông đã đưa một số công cụ của dự án GNU lên nó (đặc  
biệt nhắc tới Bash và GCC).

Về nhiều phát triển đã nổi lên xung quanh Linux, một trong những câu chuyện thú vị nhất là khái niệm 
phát tán1. Những phát tán đầu tiên đã sớm xuất hiện, trong năm 1992 (MCC Interim Linux, của Đại 
học Manchester;  TAMU, của Texas A&M, và nổi  tiếng nhất,  SLS, mà sau này làm nổi tiếng cho 
Slackware, mà vẫn còn được phân phối trong thập niên đầu tiên của năm 2000), gây ra sự cạnh tranh  
trong thế  giới  các  hệ  điều  hành  đóng gói  xung quanh Linux.  Mỗi  phát  tán  cố  gắng  đưa ra  một  
GNU/Linux sẵn sàng để sử dụng, và bắt đầu từ nền tảng của cùng các phần mềm phải cạnh tranh được 
bằng việc tạo ra những cải tiến được cho là quan trọng bởi nền tảng người sử dụng của họ. Hơn nữa để  
cung cấp các gói sẵn sàng sử dụng được đã được biên dịch trước, thì các phát tán cũng có xu hướng 
đưa ra các công cụ của riêng họ cho việc quản lý sự lựa chọn, cài đặt, thay thế và bỏ cài đặt các gói này, 
bổ sung vào việc cài đặt ban đầu lên máy tính, cùng với sự quản lý và quản trị hệ điều hành.

Qua thời gian, các phát tán đã kế tiếp nhau như những phát tán khác nhau đã trở thành nổi tiếng nhất. 
Trong số tất cả chúng, chúng tôi có thể nhấn mạnh những phát tán sau:

1. Debian, được phát triển bởi một cộng đồng những người sử dụng tự nguyện.

2. Red Hat Linux, mà lần đầu tiên được phát triển nội bộ bên trong công ty Red Hat, nhưng sau đó 
đã áp dụng một mô hình dựa trên cộng đồng, làm nổi cho Fedora Core.

3. SuSE, mà làm nổi cho OpenSuSE, sau một sự tiến bộ tương tự như của Red Hat.

1 Khái niệm này được giải thích chi tiết trong bài viết tương ứng trong Wikipedia,  
www.wikipedia.org/wiki/Linux_distribution 
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4. Mandriva, (hậu duệ của Mandrake Linux và Conectiva).

5. Ubuntu, bắt nguồn từ Debian và được phát triển trên cơ sở của Debian bởi hãng Canonical.

 2.4 Thời gian chín muồi

Nửa những năm đầu thập kỷ 2000, GNU/Linux, OpenOffice.org hoặc Firefox đã được trình diễn trên 
các phương tiện rất thường xuyên. Đa số áp đảo các công ty sử dụng PMTD cho ít nhất một số qui trình 
IT của họ. Khó mà thành một sinh viên IT mà không sử dụng một số lượng lớn các PMTD. PMTD 
không còn là một lời chú ở cuối trang trong lịch sử IT và đã trở thành thứ gì đó rất quan trọng cho khu 
vực này. Các công ty IT, các công ty trong khu vực thứ cấp (những công ty mà sử dụng phần mềm một  
cách tích cực, ngay cả dù hoạt động hàng đầu của họ là khác) và các nền hành chính nhà nước đang bắt  
đầu coi nó là thứ gì đó mang tính chiến lược.

Và dù chậm nhưng chắc chắn nó đang đi tới những người sử dụng gia đình. Ở nghĩa rộng lớn hơn,  
chúng ta đang đi vào một giai đoạn chín muồi.

Và trong sâu thẳm của tất cả những thứ này, một câu hỏi quan trọng bắt đầu nảy sinh, mà nó đúc kết 
theo một cách mà những gì đang xảy ra: “liệu chúng ta có đang đối mặt với một mô hình mới của nền 
công nghiệp phần mềm hay không?”. Có lẽ, nó có thể xảy ra việc PMTD trở nên không còn là một xu 
hướng thoảng qua để được nhớ tới một cách vấn vương một ngày nào đó. Mà nó có thể cũng sẽ là một  
mô hình mới (và điều này hình như đang gia tăng) mà tồn tại ở đây, và có lẽ sẽ thay đổi một trong 
những nền công nghiệp non trẻ nhất nhưng cũng gây ảnh hưởng nhất của thời đại chúng ta. 

 2.4.1 Kết thúc những năm 90

Vào  giữa  những  năm  1990,  PMTD  đã  đưa  ra  những  môi  trường  hoàn  chỉnh  (các  phát  tán  của 
GNU/Linux, các hệ thống *BSD...) mà chúng đã hỗ trợ công việc hàng ngày của nhiều người, đặc biệt 
là các lập trình viên phần mềm. Vẫn còn nhiều việc còn chưa được giải quyết xong (chủ yếu là để có  
các giao diện đồ họa cho người sử dụng tốt hơn tại thời điểm khi mà Windows 95 đã được coi là 
chuẩn), nhưng đã có vài ngàn người trên thế giới đã sử dụng hoàn toàn các PMTD cho công việc hàng 
ngày của họ. Các dự án mới đã được công bố theo sự kế tục liên tục và PMTD đã cập bến được trên  
con đường dài hướng tới nhận thức nói chung của các công ty, phương tiện truyền thông và của công  
chúng.

Giai đoạn này cũng liên quan tới việc Internet cất cánh như một mạng cho mọi người, trong nhiều 
trường hợp đã được dẫn dắt bởi bàn tay của các chương trình tự do (đặc biệt trong nền tảng của nó). Sự 
ập tới của mạng vào trong các ngôi nhà của hàng triệu người sử dụng đầu cuối đã tăng cường cho tình  
trạng này, ít nhất về phương diện các máy chủ: hầu hết các máy chủ web (HTTP) đã luôn là tự do (đầu 
tiên là máy chủ NCSA, tiếp theo là Apache). Có lẽ khởi đầu con đường cho PMTD cho tới phiên bản  
đầy đủ trong công chúng được mô tả tốt nhất trong bài viết nổi tiếng của Eric Raymond, “Nhà thờ lớn 
và cái chợ” (Eric S. Raymond, 2001) [192]. Dù nhiều thứ trong đó được mô tả đã là nổi tiếng trong 
cộng đồng các lập trình viên PMTD, thì việc đặt nó vào trong bài viết và phân phối nó một cách tích 
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cực đã làm cho nó trở thành một công cụ gây ảnh hưởng cho việc khuyến khích khái niệm PMTD như  
một cơ chế phát triển thay thế cho một cơ chế được sử dụng bởi nền công nghiệp phần mềm truyền 
thống.

Bài viết quan trọng khác trong thời kỳ này là “Việc thiết lập cửa hàng. Kinh doanh PMNM” [141] của 
Frank Hecker, mà lần đầu tiên đã mô tả các mô hình kinh doanh tiềm năng cho PMTD, và nó đã được 
viết để gây ảnh hưởng tới quyết định đưa ra mã nguồn của Netscape Navigator.

Trong khi bài viết của Raymond từng là một công cụ tuyệt vời cho việc khuyến khích một số đặc tính 
cơ bản của PMTD, thì sự tung ra mã nguồn của Netscape Navigator từng là trường hợp đầu tiên trong 
đó một công ty khá lớn, trong một lĩnh vực rất đổi mới sáng tạo (sau đó nền công nghiệp web mới xuất  
hiện) đã quyết định đưa một trong những sản phẩm của mình ra thành PMTD. Vào lúc đó, Netscape 
Navigator đã thua cuộc chiến trình duyệt chống lại sản phẩm của Microsoft (Internet Explorer), một 
phần vì các chiến thuật của Microsoft kết hợp nó với hệ điều hành của hãng. Nhiều người tin tưởng 
rằng Netscape đã chỉ làm mỗi thứ mà nó có thể đã hoàn thành: cố gắng thay đổi những luật lệ để có khả 
năng cạnh tranh với một người khổng lồ. Và từ sự thay đổi này trong các luật lệ (cố gắng để cạnh tranh  
bằng một mô hình PMTD) mà dự án Mozilla đã được sinh ra. Dự án này, mà từng có những vấn đề của 
riêng nó, đã dẫn tới vài năm sau đó trở thành trình duyệt mà, dù nó còn chưa bao phủ được thị phần  
khổng lồ mà Netscape đã từng có trong những năm tháng của mình, thì dường như về mặt kỹ thuật ít  
nhất nó cũng tốt như của các đối thủ cạnh tranh sở hữu độc quyền.

Trong mọi trường hợp, bất chấp sự thành công sau này của nó, thì tuyên bố của Netscape rằng hãng có 
thể đưa ra mã nguồn của trình duyệt của hãng đã có một ảnh hưởng to lớn lên nền công nghiệp phần 
mềm. Nhiều công ty đã bắt đầu coi PMTD đáng để xem xét. Các thị trường tài chính cũng đã bắt đầu  
chú ý tới PMTD. Trong tình trạng của vụ nổ dotcom, nhiều công ty PMTD đã trở thành các mục tiêu 
cho các nhà đầu tư. Có lẽ trường hợp nổi tiếng nhất là việc Red Hat, một trong những công ty đầu tiên 
nhận thức được rằng việc bán các đĩa CD với các hệ điều hành GNU/Linux sẵn sàng để sử dụng có thể 
trở thành một mô hình kinh doanh tiềm năng.

Red Hat đã bắt đầu phân phối Red Hat Linux của hãng, với sự nhấn mạnh khổng lồ (ít nhất cho những 
gì là chung tại thời điểm đó) vào sự dễ dàng sử dụng và dễ dàng duy tu bảo trì cho mọi người mà 
không cần một nền tảng IT đặc biệt nào. Qua thời gian nó đã đa dạng hóa, giữ được trong quỹ đạo của 
PMTD, và vào tháng 09/1998 hãng đã công bố rằng Intel và Netscape đã đầu tư vào hãng. “Nếu nó tốt  
cho Intel và Netscape, thì nó phải tốt cho chúng tôi”, là những gì nhiều nhà đầu tư đã phải suy nghĩ sau 
đó. Khi Red Hat đã ra công chúng vào mùa hè năm 1999, thì IPO đã được thuê bao hoàn toàn và giá trị 
của mỗi cổ phiếu sớm gia tăng một cách ngoạn mục. Đây là lần đầu tiên mà một công ty đã có được  
việc cấp tài chính từ thị trường chứng khoán với một mô hình dựa vào PMTD. Nhưng đây không phải 
là trường hợp duy nhất: sau đó, những hãng khác như VA Linux hay Andover.net (mà sau này đã bị  
mua bởi VA Linux) đã làm y như vậy.

Lưu ý

Red Hat cung cấp một danh sách các cột mốc của hãng tại http://fedora.redhat.com/about/history/. 

Trong giai đoạn này, nhiều công ty cũng đã được sinh ra với các mô hình kinh doanh dựa trên PMTD. 
Dù không ra công chúng hoặc đạt được đỉnh thị trường khủng khiếp như vậy, thì họ cũng rất quan trọng 
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cho sự phát triển của PMTD. Ví dụ, nhiều công ty đã xuất hiện mà đã bắt đầu phân phối các phiên bản 
GNU/Linux của họ, như SuSE (Đức), Conectiva (Brazil) hoặc Mandrake (Pháp), mà nó có thể sau này 
tham gia vào Conectiva để tạo ra Mandriva. Những công ty khác đã đưa ra các dịch vụ cho các công ty 
mà họ muốn duy trì hoặc áp dụng các sản phẩm tự do: LinuxCare (Mỹ), Alcove (Pháp), ID Pro (Đức),  
và nhiều hãng khác.

Trong khi đó, những người khổng lồ của khu vực này đã bắt đầu định vị trí cho bản thân họ trong mối  
quan hệ với PMTD. Một số công ty, như IBM, đã kết hợp nó một cách trực tiếp vào trong chiến lược 
của hãng. Những hãng khác, như Sun Microsystems, đã có một mối quan hệ kỳ cục với nó, lúc thì hỗ  
trợ nó, lúc thì lại khác, khi chống lại nó. Hầu hết các công ty (như Apple, Oracle, HP, SGI, …) đã khai  
thác mô hình của PMTD với các chiến lược khác nhau, từ việc giải phóng có chọn lọc các phần mềm 
tới việc đưa ra một cách trực tiếp các sản phẩm của họ cho GNU/Linux. Giữa 2 thái cực đó đã có nhiều 
con đường hành động khác, như sử dụng tăng cường ít nhiều các PMTD trong các sản phẩm của họ 
(như trường hợp với Mac OS X) hoặc khai thác các mô hình kinh doanh dựa trên việc duy tu bảo trì các 
sản phẩm PMTD. 

Từ quan điểm kỹ thuật, hầu hết sự kiện đáng nhớ của giai đoạn này có lẽ là sự xuất hiện của 2 dự án có 
tham vọng được thiết kế để đưa PMTD tới môi trường máy tính để bàn cho những người sử dụng IT 
không có kinh nghiệm: KDE và GNOME. Đơn giản mà nói, mục tiêu cuối cùng không phải là phải sử 
dụng dòng lệnh để tương tác với GNU/Linux hoặc *BSD hoặc với các chương trình trong các môi 
trường đó.

KDE đã được công bố vào tháng 10/1996. Việc sử dụng các thư viện đồ họa Qt (lúc đó là một sản  
phẩm sở hữu độc quyền của hãng Trolltech, nhưng là miễn phí để sử dụng trên GNU/Linux2), mà sự 
xây dựng đã bắt đầu một tập hợp các ứng dụng máy tính để bàn mà chúng có thể làm việc được theo 
một cách tích hợp và có một giao diện thống nhất. Vào tháng 07/1998 phiên bản 1.0 của Môi trường Để 
bàn K (K Desktop Environment) đã được tung ra, và đã sớm được tiếp tục bởi các phiên bản mới ngày 
càng hoàn chỉnh hơn và chín muồi hơn. Các phát tán GNU/Linux sớm kết hợp KDE vào như một màn 
hình giao diện cho những người sử dụng của họ (hoặc ít nhất như một môi trường máy tính để bàn mà 
người sử dụng có thể chọn). 

Hầu như là một phản ứng đối với sự phụ thuộc của KDE vào thư viện sở hữu độc quyền của Qt, vào 
tháng 08/1997 dự án GNOME đã được công bố (Miguel de Icaza, “Lịch sử của dự án GNOME”) [101], 
với các mục đích và đặc tính tương tự đối với KDE, nhưng tuyên bố mục tiêu chắc chắn về tất cả các  
thành phần của nó là PMTD. Vào tháng 02/1999, GNOME 1.0 đã được tung ra, mà nó cũng được cải  
thiện và ổn định theo thời gian. Vào thời điểm đó, hầu hết các phát tán của các hệ điều hành tự do (và 
nhiều hệ điều hành sở hữu độc quyền có nguồn gốc Unix) đã đưa ra màn hình GNOME hoặc KDE như 
một lựa chọn, và các ứng dụng của cả 2 môi trường.

Trong khi đó, các dự án PMTD chính đang được thực hiện vẫn giữ được sự tốt lành với các dự án mới 
nổi lên hầu như mỗi ngày. Trong một loạt các thị trường thích hợp, PMTD đã được thấy là giải pháp tốt  
nhất (được thừa nhận hầu như khắp thế giới). Ví dụ, kể từ khi xuất hiện vào tháng 04/1995, Apache đã 

2 Sau này, Qt đã bắt đầu được phân phối theo giấy phép tự do QPL (Qt Public License), không tương thích với GPL, mà 
nó tạo ra một số vấn đề, vì hầu hết của KDE được phân phối theo GPL. Đúng lúc, Trolltech cuối cùng đã quyết định 
phân phối Qt theo giấy phép GPL, kết thúc được các vấn đề này.
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duy trì được thị phần lớn nhất cho các máy chủ web; Xfree86, dự án tự do mà nó phát triển X Window,  
cho tới nay vẫn là phiên bản nổi tiếng nhất của X Window (và vì thế, là hệ thống cửa sổ mở rộng nhất  
cho các hệ điều hành dạng Unix); GCC được thừa nhận như là trình biên dịch C khả chuyển được tốt 
nhất và là một thứ chất lượng cao nhất; GNAT, hệ thống biên soạn cho Ada 95, đã giành được phần tốt 
nhất của thị trường cho các trình biên dịch Ada chỉ trong ít năm, và hơn thế nữa. 

Trong năm 1998, OSI đã được thành lập, nó đã quyết định áp dụng khái niệm PMNM như một thương  
hiệu cho việc giới thiệu PMTD vào thế giới các doanh nghiệp, trong khi tránh sự tối nghĩa về khái niệm 
tự do (mà có thể còn có nghĩa là cả tự do sử dụng và miễn phí). Quyết định này đã làm bùng lên một 
trong những tranh luận gay gắt nhất trong thế giới PMTD (mà nó vẫn tiếp tục cho tới ngày nay), khi mà 
FSF và những người khác đã cho rằng nó phù hợp hơn nhiều để nói về PMTD (Richard Stallman, “Vì  
sao PMTD là tốt hơn nguồn mở”, 1998) [206]. Trong mọi trường hợp, OSI đã tiến hành một chiến dịch 
quảng bá tuyệt vời cho thương hiệu mới của mình, mà đã được áp dụng bằng nhiều cách  thức được ưa 
chuộng hơn để nói về PMTD, đặc biệt cho thế giới nói tiếng Anh. Để định nghĩa PMNM, OSI đã sử 
dụng một định nghĩa có xuất xứ từ định nghĩa được sử dụng của dự án Debian để định nghĩa PMTD 
(“Những  chỉ  dẫn  về  PMTD  của  Debian  ”),  http://www.debian.org/social_contract.html#guidelines) 
[104], mà cùng thời gian đó phản ánh một cách khá gần gũi ý tưởng của FSF về nó (Định nghĩa PMTD, 
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html)  [120], nghĩa là từ quan điểm thực tế hầu hết các chương 
trình được coi là PMTD có thể cũng được coi là PMNM và ngược lại. Tuy nhiên, các cộng đồng PMTD 
và PMNM (hoặc ít nhất những người mà xác định với chúng) có thể là rất khác nhau.

 2.4.2 Thập niên 2000

Vào những năm đầu thập niên 2000, PMTD đã là một đối thủ cạnh tranh nghiêm túc trong phân khu 
các  máy  chủ  và  đã  bắt  đầu  sẵn  sàng  cho  máy  tính  để  bàn.  Các  hệ  thống  như  GNOME,  KDE, 
OpenOffice.org và Mozilla Firefox có thể được sử dụng bởi những người sử dụng ở nhà và đủ cho các 
nhu cầu của nhiều công ty, ít nhất những nơi mà các ứng dụng được quan tâm. Các hệ thống tự do (và 
đặc biệt là các hệ thống dựa trên Linux) là dễ dàng cài đặt, và sự phức tạp về duy tu bảo trì và cập nhật  
chúng so sánh được với những thứ đó của các hệ thống sở hữu độc quyền khác. 

Ngay bây giờ, mỗi công ty trong nền công nghiệp phần mềm đều có một chiến lược về PMTD. Hầu hết 
các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu (IBM, HP, Sun, Novell, Apple, Oracle...) kết hợp PMTD ở một mức  
độ ít nhiều nào đó. Ở một cực độ chúng ta có thể thấy các công ty như Oracle, mà nó phản ứng đơn 
giản bằng việc đưa các sản phẩm của hãng lên GNU/Linux. Ở một cực khác, chúng ta có thể thấy IBM, 
mà hãng có hầu hết các chiến lược quyết định và đã thực hiện các chiến dịch công khai lớn nhất về 
GNU/Linux. Trong số những tập đoàn hàng đầu trong thị trường IT, chỉ có Microsoft đã định vị trí cho 
mình chống lại PMTD và đặc biệt phần mềm được phân phối theo giấy phép GPL một cách rõ ràng.

Về bản thân thế giới PMTD, bất chấp những tranh cãi mà chúng thỉnh thoảng khuấy động cộng đồng 
này, thì sự tăng trưởng của nó là khổng lồ. Mỗi ngày có nhiều thêm các lập trình viên, các dự án PMTD 
tích cực hơn, nhiều người sử dụng hơn, … Với mỗi ngày trôi qua PMTD lại đang chuyển khỏi những 
con đường phụ và trở thành một lực lượng sẽ phải được tính tới.

Theo ánh sáng của điều này, những nguyên lý mới đang nổi lên mà chúng đặc biệt nghiên cứu PMTD, 
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như thiết kế kỹ thuật của PMTD. Dựa trên những nghiên cứu, từng chút một chúng ta đang bắt đầu hiểu 
PMTD hoạt động như thế nào trong hàng loạt các khía cạnh của nó: các mô hình phát triển, các động 
lực của các lập trình viên, …

Những năm này chúng ta cũng bắt đầu thấy những ảnh hưởng đầu tiên của việc đưa thuê ngoài mà sự 
phát triển của PMTD cho phép: các quốc gia đã xem xét tới “sự ngoại vi” là việc tham gia tích cực  
trong thế giới của PMTD. Ví dụ, số lượng các lập trình viên người Mexico và Tây Ban Nha (cả 2 quốc  
gia này với truyền thống hạn chế về công nghiệp phần mềm) trong các dự án như GNOME là đáng kể 
(Lancashire, “Mã nguồn, văn hóa và tiền: chủ nghĩa vị tha phai màu của sự phát triển nguồn mở”,  
2001) [164].

Và vai trò của Brazil còn thú vị hơn, với vô số các lập trình viên và chuyên gia trong các công nghệ của 
PMTD của quốc gia này, và việc ủng hộ mang tính quyết định từ các cơ quan hành chính nhà nước. 
gnuLinEx là một trường hợp mà đáng có sự chú ý đặc biệt, như một ví dụ về việc làm thế nào mà một 
khu vực với rất ít truyền thống về phát triển phần mềm có thể cố gắng thay đổi tình hình thông qua một 
chiến lược quyết liệt về gắn chặt vào các PMTD. 

Từ viễn cảnh ra quyết định khi nói về việc triển khai các giải pháp phần mềm, chúng tôi có thể nhấn  
mạnh thực tế rằng có những thị trường nhất định nào đó (như các dịch vụ Internet hoặc các ứng dụng 
văn phòng) trong đó PMTD là một sự lựa chọn tự nhiên mà không thể không thấy được khi nghiên cứu 
dạng hệ thống nào để sử dụng.

Ở mặt tiêu cực, những năm này đã cho thấy làm thế nào môi trường pháp lý trong đó PMTD hoạt động 
lại đang thay đổi nhanh chóng toàn thế giới. Một mặt, các bằng sáng chế về phần mềm đang ngày càng 
gia tăng áp dụng trong nhiều quốc gia hơn nữa. Mặt khác, các luật mới về bản quyền làm cho khó khăn 
hoặc không thể phát triển các ứng dụng tự do trong một số hoàn cảnh, mà tình trạng nổi tiếng nhất là 
những trình xem DVD (do thuật toán mã hóa CSS mà công nghệ này sử dụng).

gnuLinEx

Vào đầu năm 2002 Chính quyền vùng Extremadura đã tuyên bố công khai dự án gnuLinEx. Ý tưởng là 
đơn giản: khuyến khích sự tạo ra một phát tán dựa trên GNU/Linux với mục tiêu cơ bản để sử dụng nó 
trong hàng ngàn máy tính sẽ được cài đặt trong các trường công khắp vùng này. Extremadura, nằm ở 
phần phía tây của Tây Ban Nha, giáp với Bồ Đào Nha, có khoảng 1 triệu dân và chưa bao giờ nổi tiếng 
về những sáng kiến công nghệ của mình. Trên thực tế, vùng này thực tế đã không có nền công nghiệp 
phần mềm.

Trong ngữ cảnh đó, gnuLinEx đã tạo ra một sự đóng góp rất thú vị cho bức tranh toàn cảnh về PMTD 
trên một phạm vi toàn cầu. Ngoài việc chỉ là một phát tán mới của GNU/Linux dựa trên Debian (mà  
vẫn là một câu chuyện đùa đáng giá), và ngoài ảnh hưởng khổng lồ của nó lên các phương tiện thông 
tin đại chúng (đây là lần đầu tiên Extremadura được đưa lên trang bìa của tờ Bưu điện Washington và 
một trong những sản phẩm PMTD đầu tiên đã làm được điều đó), những gì khác thường là sự ủng hộ 
mạnh mẽ của một nền hành chính nhà nước đối với PMTD. Chính quyền vùng Extremadura đã quyết 
định thử nghiệm một mô hình khác nơi mà các phần mềm giáo dục đã được quan tâm, và sau đó mở 
rộng mô hình này cho tất cả các phần mềm trong phạm vi ảnh hưởng của mình. Điều này đã làm cho nó 

Trang 47/302



GNUFDL • PID_00148386 Phần mềm tự do

trở thành chính quyền nhà nước đầu tiên của một quốc gia phát triển đã quyết định áp dụng tiếp cận 
này. Nhiều sự quan tâm đã được tạo ra xung quanh sáng kiến của chính quyền vùng này, cả trong và 
ngoài Extremadura: có những viện hàn lâm mà dạy IT sử dụng gnuLinEx; những cuốn sách đã được 
viết để hỗ trợ việc dạy học này; những máy tính đang được bán với gnuLinEx được cài đặt sẵn. Nói 
chung, họ đang cố gắng tạo ra một nhà máy giáo dục và kinh doanh xung quanh kinh nghiệm này để hỗ 
trợ cho nó. Và kinh nghiệm này đã được xuất khẩu. Vào đầu thế kỷ 21 này, một vài cộng đồng tự trị ở  
Tây Ban Nha đã ủng hộ PMTD trong giáo dục (bằng cách này hay cách khác), và nói chung, tầm quan 
trọng đối với các chính quyền được thừa nhận một cách rộng rãi.

Knoppix

Vào cuối những năm 90, có những phát tán GNU/Linux có thể dễ dàng cài đặt được, nhưng Knoppix,  
phiên bản đầu tiên của nó đã xuất hiện vào năm 2002, có lẽ đã cho phép ý tưởng này đạt tới sự bày tỏ 
đầy đủ của nó. Đây là một CD mà nó khởi động được trên hầu hết các máy tính cá nhân, chuyển nó 
(mà không cần phải định dạng đĩa cứng, vì nó có thể được sử dụng “sống”) vào một máy GNU/Linux 
hoạt động đầy đủ hoàn toàn, với một lựa chọn các công cụ thường dùng nhất. Knoppix kết hợp sự dò 
tìm tốt phần cứng một cách tự động với một sự lựa chọn tốt các chương trình và việc hoạt động “sống” 
được. Ví dụ, nó cho phép một kinh nghiệm nhanh chóng và trực tiếp của những gì có nghĩa để làm việc 
với GNU/Linux. Và nó làm gia tăng cho toàn bộ một họ các phát tán y hệt dạng này, đặc trưng cho 
những yêu cầu đặc thù của người sử dụng. 

OpenOffice.org

Vào năm 1999, Sun Microsystems đã mua một công ty Đức có tên là Stardivision, sản phẩm ngôi sao  
của hãng này là StarOffice, một bộ các ứng dụng văn phòng tương tự về tính năng của bộ các công cụ 
của Microsoft Office. Một năm sau, Sun đã phân phối hầu hết các mã nguồn của StarOffice theo một 
giấy  phép  tự  do  (GPL)  tạo  ra  dự  án  OpenOffice.org.  Dự  án  này  đã  cho  ra  phiên  bản  1.0  của  
OpenOffice.org vào tháng 05/2002. OpenOffice.org đã trở thành một bộ các ứng dụng văn phòng chất 
lượng với một chức năng tương tự với bất kỳ sản phẩm văn phòng nào khác, và, quan trọng hơn cả, nó 
tương tác được rất tốt với các định dạng dữ liệu của Microsoft Office. Những tính năng này đã làm cho  
nó trở thành ứng dụng PMTD tham chiếu trong thế giới các bộ phần mềm văn phòng. 

Tầm quan trọng của OpenOffice.org, từ quan điểm của việc mở rộng PMTD cho số lượng lớn người sử 
dụng, là khổng lồ. Cuối cùng nó có khả năng thay đổi, hầu như không có vấn đề gì, từ các môi trường 
sở hữu độc quyền thông dụng với các bộ văn phòng (không nghi ngờ ứng dụng ngôi sao này trong thế 
giới các doanh nghiệp) tới toàn bộ các môi trường tự do (như GNU/Linux cộng với GNOME và/hoặc 
KDE cộng với  OpenOffice.org).  Hơn nữa,  sự chuyển dịch  có thể  được thực hiện  rất  trơn  tru:  vì  
OpenOffice.org cũng làm việc được trên Microsoft Windows nên không cần thiết phải thay đổi các hệ 
điều hành để  trải nghiệm sâu sắc với việc sử dụng PMTD.
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Mozilla, Firefox và phần còn lại

Thực tế là kể từ khi có sự xuất hiện của nó vào năm 1994 cho tới 1996, Netscape Navigator đã từng là 
người dẫn đầu không thể thách thức trong các trình duyệt web, với thị phần lớn hơn 80%. Tình thế này 
đã bắt đầu thay đổi khi Microsoft đưa Internet Explorer vào trong Windows 95, làm cho Netscape 
Navigator dần dần mất thị phần. Vào đầu năm 1998 Netscape đã công bố rằng hãng sẽ phân phối một 
phần lớn mã nguồn của trình duyệt này như là PMTD, mà nó đã làm trong tháng 03 cùng năm đó, khởi 
động dự án Mozilla. Trong một thời gian dự án này đã bị bao phủ bởi sự không chắc chắn, và ngay cả 
sự bi quan (ví dụ, khi người đứng đầu của nó, Jamie Zawinski, đã rời bỏ nó), vì trong một thời gian đã  
không có sản phẩm nào được tung ra. 

Vào tháng 01/2000, dự án đã tung ra Mozilla M13, mà nó đã được coi là phiên bản khá ổn định đầu 
tiên. Vào tháng 05/2002 phiên bản 1.0 cuối cùng đã được tung ra, phiên bản ổn định chính thức đầu 
tiên, 4 năm sau khi mã nguồn của Netscape Navigator đã được tung ra.

Cuối cùng thì Mozilla đã trở thành một thực tế, dù có lẽ quá muộn, nếu chúng ta nhớ trong đầu thị phần 
mà Internet Explorer đã có vào năm 2002 hoặc 2003 (khi nó đã từng là người dẫn đầu không thể tranh 
cãi bỏ Mozilla và những trình duyệt khác vào một vị thế hoàn toàn cách biệt). Nhưng bất chấp điều đó,  
Mozilla và những trình duyệt khác đã cho ra kết quả; không chỉ kết quả được mong đợi (trình duyệt của 
Mozilla), mà còn những thứ phụ thêm khác, như Firefox làm ví dụ, một trình duyệt khác dựa trên cùng 
máy HTML y hệt, mà nó đã trở thành sản phẩm chính, và kể từ khi nó xuất hiện vào năm 2005 thì từng 
tí một nó đã làm xói mòn thị phần của các trình duyệt khác. Dự án Mozilla đã giúp lấp một khoảng 
trống lớn trong thế giới của PMTD. Trước khi trình duyệt Konqueror xuất hiện (trình duyệt của dự án 
KDE), đã không có bất kỳ trình duyệt tự do nào với giao diện đồ họa. Khi Mozilla ra đời, một số lượng  
khổng lồ các dự án dựa trên nó đã nổi lên mà đã sản sinh ra một số lượng lớn các trình duyệt. Cùng lúc, 
sự kết hợp của Mozilla Firefox và OpenOffice.org cho phép PMTD được sử dụng cho hầu hết các tác 
vụ chung, ngay cả trong một môi trường của Microsoft Windows (chúng cả 2 làm việc không chỉ trong 
GNU/Linux, *BSD và các hệ thống dạng Unix, mà còn trên cả Windows). Lần đầu tiên trong lịch sử 
của PMTD, nó đã thực hiện được việc chuyển đổi từ PMSHĐQ sang PMTD trong các môi trường văn 
phòng bằng một tác vụ đơn giản: chúng ta có thể bắt đầu bằng việc sử dụng 2 ứng dụng này trên 
Windows, mà không cần thay đổi các hệ điều hành (cho những ai sử dụng nó thông thường), và qua 
thời gian sẽ hạn chế phần duy nhất không tự do và chuyển sang GNU/Linux hoặc FreeBSD.

Thư mục tham khảo

Trong “Netscape Navigator”, của Brian Wilson, [234], chúng ta có thể tra cứu một danh sách chi tiết về  
những phiên bản chính của Netscape Navigator và Mozilla, và những đặc tính chính của chúng.

Vụ kiện của SCO

Vào đầu năm 2003, tập đoàn SCO (trước đó là Caldera Systems và Caldera International) đã đệ trình 
một vụ kiện pháp lý chống lại IBM vì đã cho là vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của hãng. Dù vụ kiện  
là phức tạp, nó đã tập trung vào việc tố cáo rằng IBM đã đóng góp cho nhân Linux bằng mã nguồn của 
SCO. Vào tháng 05/2007, vấn đề này vẫn còn chưa được giải quyết xong và còn trở thành phức tạp hơn 
nữa bởi các vụ kiện pháp lý tiếp sau (IBM và Red Hat chống lại SCO, SCO chống lại AutoZone và 
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DaimlerChrysler, 2 người sử dụng IT lớn) và bằng các chiến dịch của SCO đe dọa truy nã các công ty 
lớn mà họ đã sử dụng Linux, …

Dù người chiến thắng cuộc chiến pháp lý khổng lồ này vẫn còn chưa nổi lên, thì vụ kiện này đã nhấn 
mạnh những khía cạnh pháp lý chắc chắn có liên quan tới PMTD. Đặc biệt, nhiều công ty đã coi những 
vấn đề mà họ có thể phải đối mặt nếu họ sử dụng Linux và các chương trình tự do khác, và sự đảm bảo 
rằng bằng cách làm như thế họ sẽ không vi phạm các quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền sở hữu trí  
tuệ của bên thứ ba. Theo một vài cách thức, thì vụ kiện này và những vụ kiện khác (như những vụ liên 
quan tới tính hợp lệ của các giấy phép GPL mà đã được giải quyết tại Đức vào năm 2005) cũng có thể 
được hiểu như một tín hiệu của sự chín muồi của PMTD. Nó đã dừng là một người lạ lẫm đối với thế  
giới của các doanh nghiệp để trở thành một phần của nhiều hoạt động của thế giới này (bao gồm những 
hoạt động liên quan tới các chiến lược pháp lý).

Ubuntu, Canonical, Fedora và Red Hat

Dù Canonical (công ty mà làm và phân phối Ubuntu) có thể được xem là một kẻ mới tới gần đây trong 
việc kinh doanh các phát tán GNU/Linux, thì những hoạt động của hãng xứng đáng với sự chú ý của 
chúng ta. Trong một thời gian khá ngắn, Ubuntu đã thiết lập được cho bản thân hãng như một trong 
những phát tán nổi tiếng nhất và được sử dụng rộng rãi nhất, với một uy tín về chất lượng tốt, và cực kỳ 
dễ dàng để cài đặt và sử dụng. Ubuntu cũng nổi tiếng về sự chú ý tuyệt vời hơn của hãng cho việc đưa  
vào những PMTD cơ bản so với hầu hết các phát tán được sản sinh ra bởi các công ty.

Tuy nhiên, đặc tính cơ bản của Ubuntu (và chiến lược của Canonical) đã từng dựa trên Debian, một 
phát tán được tạo ra và duy trì bởi những tình nguyện viên. Trên thực tế, Ubuntu không phải là trường 
hợp đầu tiên của một phát tán dựa trên Debian (một trường hợp nổi tiếng khác là gnuLinEx), mà có lẽ  
nó là một phát tán đã nhận được sự đầu tư nhiều nhất. Ví dụ, Canonical đã thuê một số lượng lớn các  
chuyên gia của Debian (nhiều người trong số họ tham gia trong dự án này) và đã theo đuổi một chiến  
lược tìm kiếm sự hợp tác với dự án của những tình nguyện viên. Ở một mức độ nào đó, thì Canonical  
đã cố gắng lấp đi những gì mà nó coi là còn thiếu từ Debian để giành được sự chấp nhận từ người sử 
dụng thông thường. 

Về phần mình thì Red Hat đã đi theo một lối khác để giành chiến thắng trong một tình thế tương tự. Bắt 
đầu từ một phát tán được sản xuất hoàn toàn với những tài nguyên của riêng hãng, nó đã quyết định 
hợp tác với Fedora, một nhóm các tình nguyện viên mà họ đã từng làm việc với các phát tán dựa trên  
Red Hat, để tạo ra Fedora Core, phát tán “cộng đồng” của nó. Red Hat duy trì phiên bản của hãng cho 
các công ty, nhưng sự hợp tác này với các tình nguyện viên, cuối cùng, rất giống với sự hợp tác mà đã 
tạo ra Ubuntu.

Có lẽ tất cả những phong trào này không gì hơn là sản phẩm của sự cạnh tranh khốc liệt diễn ra trong 
thị trường các phát tán GNU/Linux và của một trong những xu thế đáng chú ý hơn: sự hợp tác của các 
công ty với các tình nguyện viên (với cộng đồng) để sản xuất PMTD.
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Các phát tán được tùy biến

Vì Linux đã lên sân chơi, một số lượng lớn các nhóm và công ty đã tạo ra những phát tán của riêng họ 
dựa trên nó. Nhưng trong những năm này, hiện tượng này đã gắn vào với nhiều tổ chức và công ty mà  
họ muốn tùy biến các phiên bản cho những yêu cầu của riêng họ. Sự tùy biến là có khả năng mở rộng 
vì quá trình này đã trở nên rẻ hơn và có sự sẵn sàng rộng rãi về tri thức kỹ thuật để làm thế, ngay cả  
việc làm cho điều này trở thành một thị trường phù hợp cho một số công ty nào đó.

Có lẽ một trong những trường hợp nổi tiếng nhất về các phát tán được tùy biến là một phát tán cho các  
cộng đồng tự trị của Tây Ban Nha. Chính quyền vùng Extremadura với gnuLinEx của mình đã làm 
bùng phát một xu thế mà nhiều cộng đồng tự trị khác kể từ đó đã đi theo. Quá trình này là quá phổ biến 
đến nỗi một vài trong số họ thường xuyên triệu tập các nhà thầu để tạo ra và duy trì các phiên bản mới 
cho các phát tán của họ. 

Sự tạo ra các phát tán được tùy biến cho thấy rõ một xu thế mà thế giới PMTD đã từng bàn luận từ lâu:  
việc áp dụng các chương trình cho những nhu cầu cụ thể của người sử dụng mà không phải là những 
nhà sản xuất gốc thì cần thiết phải tiến hành thực hiện sự thích nghi.

Thư mục tham khảo

Một số phát tán GNU/Linux nổi tiếng nhất tại các cộng đồng tự trị của Tây Ban Nha gồm:

• gnuLinEx: http://linex.org (Extremadura)

• Guadalinex: http://guadalinex.org (Andalucía)

• Lliurex: http://lliurex.net (Comunidad Valenciana)

• Augustux: http://www.zaralinux.org/proy/augustux/ (Aragón)

• MAX: http://www.educa.madrid.org/web/madrid_linux/ (Madrid)

• MoLinux: http://molinux.info (Castilla-La Mancha)

Những hợp tác giữa công ty với công ty và giữa công ty với những tình nguyện viên

Từ thực tế khởi đầu của PMTD, đã có những công ty hợp tác với các tình nguyện viên trong việc phát 
triển các ứng dụng. Tuy nhiên, trong những năm này dường như là khi mà chúng ta đạt được độ chín  
muồi thì sẽ có sự tăng trưởng về số lượng các công ty sử dụng PMTD như một phần chiến lược của họ 
để hợp tác với các công ty khác, khi họ thấy nó thú vị. 2 trong số các trường hợp điển hình, được tổ  
chức đặc biệt với mục tiêu này, là ObjectWeb (một liên minh được hình thành tại Pháp mà nó theo thời  
gian rõ ràng đã trở thành quốc tế) và Morfeo (tại Tây Ban Nha). Trong cả 2 trường hợp, một nhóm các  
công ty đã đồng ý phát triển một tập hợp các hệ thống tự do mà họ quan tâm, và đã quyết định phân 
phối nó như là các PMTD. 

Trong các trường hợp khác, các công ty đã tìm một cách tích cực để hợp tác trong các dự án tự do được 
khuyến khích bởi các tình nguyện viên, hoặc đã cố gắng làm cho các tình nguyện viên hợp tác với các 
dự án tự do của riêng họ. Quỹ GNOME hoặc Ubuntu đã được nhắc tới ở trên đối với Debian là những  
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ví dụ của kịch bản đầu tiên này. Sun và OpenOffice.org và OpenSolaris, hoặc Red Hat với Fedora Core, 
là những ví dụ thứ 2.

Việc mở rộng tới những phạm vi khác

PMTD đã chứng minh rằng trong lĩnh vực sản xuất các chương trình có một cách khác để tiến hành. 
Trong thực tế, chúng ta đã thấy cách mà việc trao sự tự do để phân phối, sửa đổi và sử dụng có thể đạt 
được tính bền vững, hoặc thông qua công việc của các tình nguyện viên, hoặc thông qua thế hệ các 
doanh nghiệp mà nó cho phép các công ty sống sót được. 

Thời gian qua đi, ý tưởng y hệt này đang được truyền sang những lĩnh vực khác của công việc tri thức. 
Các giấy phép sáng tạo chung Creative Commons đã làm cho nó có thể đối với các lĩnh vực tự do như 
văn học, âm nhạc hoặc video. Wikipedia đang chứng minh rằng một lĩnh vực đặc biệt như sản xuất các 
từ điển bách khoa toàn thư có thể chuyển qua một con đường rất thú vị. Và sẽ có nhiều hơn và nhiều 
hơn nữa các tác giả văn học, các băng nhóm âm nhạc và ngay cả những nhà sản xuất phim có quan tâm 
trong các mô hình sản xuất và phân phối tự do.

Trong tất cả các lĩnh vực này sẽ vẫn còn một con đường dài phải đi, và trong hầu hết tất cả chúng thì  
kinh nghiệm thực tế còn chưa được chứng minh đầy đủ rằng sự sáng tạo bền vững là có thể với các mô 
hình tự do. Nhưng nó không thể bị phủ nhận mà những thí điểm với nó đang đạt tới một điểm sôi.

Phần mềm tự do như là một đối tượng nghiên cứu

Dù một số tác phẩm, như “Nhà thờ lớn và cái chợ” nổi tiếng đã làm sạch con đường cho việc nghiên  
cứu của PMTD như vậy, thì cho tới năm 2001 và những năm tiếp sau cộng đồng hàn lâm đã bắt đầu coi  
PMTD như thứ gì đó đáng nghiên cứu. Qua thời gian, tính sẵn sàng to lớn các dữ liệu (hầu như mọi thứ 
trên thế giới này về PMTD là công cộng và sẵn sàng từ những kho lưu trữ thông tin công khai) và 
những đổi mới sáng tạo mà PMTD đã chứng minh đã thu hút sự chú ý của nhiều nhóm. Những năm 
giữa thập niên của năm 2000 đã có một vài hội nghị tập trung đặc biệt vào PMTD, các tạp chí hàng đầu 
sản sinh ra những bài viết về nó, và các cơ quan đầu tư nghiên cứu đang mở ra những con đường đặc 
biệt hướng tới nó.

 2.5 Tương lai: Một tiến trình đầy trở ngại?

Tất nhiên, khó đoán trước được tương lai. Và điều đó chắc chắn không phải là mục tiêu của chúng tôi. 
Vì thế, thay vì cố giải thích những gì tương lai của PMTD có thể, chúng tôi sẽ cố gắng chỉ ra những  
vấn đề mà nó sẽ phải đối mặt một cách nhìn thấy trước được (và quả thực đã từng đối mặt lâu dài). Thế 
giới PMTD có khả năng vượt qua được những trở ngại này ra sao thì không nghi ngờ gì là sẽ xác định 
được tình trạng của nó trong thời gian vài năm.

• FUD (sự sợ hãi, không chắc chắn, nghi ngờ). Đây là một kỹ thuật khá phổ biến trong thế giới 
công nghệ thông tin, được sử dụng bởi các đối thủ cạnh tranh của PMTD để làm mất lòng tin  
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vào PMTD, ít nhiều bằng sự biện hộ và các mức độ thành công khác nhau. Nói chung, PMTD 
đã khá miễn dịch đối với các kỹ thuật này, có lẽ nhờ vào sự phức tạp và các cách thức khác 
nhau của việc thấm vào các công ty.

• Sự biến mất. Nhiều công ty đang thử nghiệm những giới hạn của PMTD như một mô hình, và 
đặc biệt đang cố gắng đưa ra cho các khách hàng của họ các mô hình mà chúng thể hiện được  
một vài đặc tính tương tự như đối với PMTD. Vấn đề chính mà có thể tự nó thể hiện bằng dạng  
mô hình này là việc nó tạo ra sự lúng túng trong các khách hàng và các lập trình viên, những 
người cần đọc tài liệu in chi tiết để nhận thức được những gì mà họ đang được chào không hề 
có những ưu thế mà các PMTD chào cho họ. Mô hình nổi tiếng nhất của dạng này là chương 
trình Mã nguồn Chia sẻ (Shared Source) của Microsoft.

• Thiếu tri thức. Trong nhiều trường hợp, những người sử dụng chuyển sang PMTD đơn giản vì 
họ nghĩ rằng nó là miễn phí; hoặc vì họ nghĩ rằng nó là “hợp thời trang”. Nếu họ không nhìn 
sâu hơn vào bên trong nó, và nghiên cứu bằng một số lượng chắc chắn nào đó một cách chi tiết 
những ưu điểm mà PMTD có thể đưa ra như một mô hình, thì họ có rủi ro không tận dụng được 
ưu thế đầy đủ của chúng. Trong nhiều trường hợp, những giả thiết ban đầu trong thế giới PMTD 
là quá khác với những giả thiết theo lối truyền thống trong thế giới của PMSHĐQ mà một phân 
tích tối thiểu được yêu cầu để hiểu rằng những gì trong một trường hợp thường là trong trường 
hợp khác có thể là không thể được, và ngược lại. Vì thế sự thiếu hụt tri thức chỉ có thể tạo ra sự 
không thỏa mãn và mất các cơ hội cho bất kỳ ai hoặc tổ chức nào tiếp cận PMTD.

• Những cản trở pháp lý. Đây chắc chắn là vấn đề chính mà PMTD sẽ gặp phải trong những năm 
sắp tới. Dù môi trường pháp lý trong đó PMTD được phát triển trong những năm 80 và nửa đầu 
những năm 90 đã không phải là lý tưởng, thì ít nhất nó cũng đã để lại đủ không gian cho nó 
phát triển một cách tự do. Kể từ đó, sự mở rộng phạm vi của việc cấp bằng sáng chế cho phần 
mềm (mà đã xảy ra trong nhiều nước phát triển) và pháp luật mới về bản quyền (hạn chế sự tự 
do của những lập trình viên để tạo ra) đang ngày càng tạo ra những cản trở lớn hơn cho sự thâm 
nhập của PMTD vào trong những lĩnh vực của các ứng dụng quan trọng.

 2.6 Tóm lược

Chương này trình bày lịch sử của PMTD. Những năm 60 từng là một giai đoạn được áp đảo bởi các 
máy tính lớn của IBM mà trong đó phần mềm đã được phân phối cùng với phần cứng, và thường là với  
cả mã nguồn. Trong những năm 70, phần mềm đã bắt đầu được bán một cách riêng rẽ, và sớm có 
những phân phối sở hữu độc quyền, mà chúng đã không bao gồm mã nguồn và đã không trao quyền để  
sửa đổi hoặc phân phối lại, đã trở thành hầu như là lựa chọn duy nhất. 

Trong thập kỷ 1970, công việc đã bắt đầu trong việc phát triển hệ điều hành Unix tại Bell Labs của 
AT&T, sau này tạo ra Unix BSD. Sự tiến hóa của nó, song song với sự ra đời của Internet, đã phục vụ  
như một nơi thí điểm cho những cách thức mới về phát triển trong hợp tác, mà sau này đã trở thành phổ 
biến trong thế giới của PMTD.

Trong năm 1984, Richard Stallman đã bắt đầu làm việc trong dự án GNU, sáng lập ra FSF, viết giấy 
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phép GPL, và nói chung, thiết lập ra những quỹ của PMTD như chúng ta biết bây giờ.

Trong những năm 90 Internet đã chín muồi, đưa ra cho các cộng đồng PMTD những kênh mới cho sự 
giao tiếp và phân phối. Trong năm 1991, Linus Torvalds đã bắt đầu phát triển một nhân tự do (Linux)  
mà nó đã giúp hoàn tất hệ điều hành GNU, mà nó hầu như đã có sắn tất cả các phần để trở thành một  
hệ điều hành hoàn chỉnh tương tự như Unix: Trình biên dịch ngôn ngữ C (GCC), trình soạn thảo 
(Emacs), hệ thống cửa sổ (X Window), …

Đây là cách mà các hệ điều hành GNU/Linux đã được sinh ra, rẽ nhánh thành nhiều phát tán, như Red 
Hat GNU/Linux và Debian GNU/Linux. Về cuối những năm 90, những hệ thống này đã được hoàn 
chỉnh với 2 môi trường giao diện đồ họa: KDE và GNOME.

Trong thập niên của những năm 2000, PMTD đã dẫn đầu trong một vài khu vực (như là các máy chủ  
web, được áp đảo bởi Apache) và các công cụ mới đã xuất hiện bao trùm một số lượng lớn các yêu cầu 
về IT.

Xem thêm 

Những độc giả có quan tâm sẽ thấy trong Phụ lục B một danh sách của một số ngày tháng thích hợp nhất  
trong lịch sử của PMTD.
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 3 Các khía cạnh pháp lý

“Các giấy phép cho hầu hết các phần mềm được thiết kế để lấy đi sự tự do của bạn để chia sẻ và thay đổi  
nó”.

Giấy phép Công cộng Chung GNU, phiên bản 2 (GPLv2).

Chương này xem xét những khía cạnh pháp lý chính có liên quan tới PMTD. Để đặt chúng vào trong 
ngữ cảnh này, chúng tôi bắt đầu với một sự giới thiệu nhỏ về những khái niệm cơ bản nhất của các 
quyền sở hữu trí tuệ và sở hữu công nghiệp, trước khi đưa ra định nghĩa chi tiết của PMTD, PMNM và 
các khái niệm liên quan khác. Chúng tôi cũng xem xét một số chi tiết trong các giấy phép PMTD phổ  
biến nhất và ảnh hưởng của chúng lên các mô hình kinh doanh (chủ đề được đề cập tới một cách chi  
tiết hơn trong chương 5) và các mô hình phát triển.

 3.1 Giới thiệu ngắn gọn về sở hữu trí tuệ

Khái niệm sở hữu trí tuệ có một loạt ý nghĩa theo ngữ cảnh của nó và ai sử dụng nó. Ngày nay nó 
thường được sử dụng trong nhiều lĩnh vực để tham chiếu tới một loạt các quyền ưu tiên được trao cho 
những hàng hóa vô hình bằng những giá trị kinh tế. Nó bao gồm các khái niệm như là bản quyền và 
tương tự, mà nó bảo vệ khỏi việc sao chép các tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật, các chương trình 
máy tính, các biên dịch dữ liệu, các thiết kế công nghiệp, … mà không được phép; các thương hiệu, mà 
nó bảo vệ cho các biểu tượng; các chỉ dẫn địa lý, mà chúng bảo vệ các danh hiệu gốc; các bí mật  
thương mại, mà chúng bảo vệ việc che dấu thông tin, và các bằng sáng chế, mà chúng thừa nhận các 
nhà độc quyền một cách tạm thời đối với những phát minh sáng chế trong sự trao đổi đối với việc tiết 
lộ chúng. Tuy nhiên, trong nhiều truyền thống pháp lý, bao gồm cả truyền thống của Tây Ban Nha và 
Bồ Đào Nha, một sự khác biệt được tạo ra giữa sở hữu trí tuệ, mà nó tham chiếu một cách riêng biệt 
cho bản quyền, và sở hữu công nghiệp, mà nó bao trùm các khái niệm khác.

Trong mọi trường hợp, pháp luật áp dụng được cho tất cả các khía cạnh này là một trong những khía 
cạnh được phối hợp một cách thực tế tốt nhất trên thế giới. Một mặt, Tổ chức Sở hữu Quốc tế Toàn cầu 
WIPO (Worldwide International Property Organisation) bao trùm cả 2 dạng sở hữu theo tất cả các khía 
cạnh của chúng. Mặt khác, hiệp định về các khía cạnh liên quan của quyền sở hữu trí tuệ TRIPS  
(Trade-Related aspects of Intellectual Property rights) thiết lập nên những mức độ tối thiểu nào đó về 
bảo vệ và bắt buộc tất cả các quốc gia thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO (World  
Trade Organisation) phải phát triển chúng trong những khung thời gian cụ thể nào đó, theo mức phát 
triển của quốc gia3 đó.

Điều 27 của Tuyên ngôn về Quyền con người nhận thức rằng mỗi người có quyền bảo vệ những kết  
quả về quyền lợi đạo đức và vật chất từ bất kỳ việc sản xuất khoa học, văn học hoặc nghệ thuật nào của 
kết quả mà anh ta là tác giả. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp (và thường là trong trường hợp của 
phần mềm), quyền này được chuyển vào trong thực tế tới các công ty mà họ sử dụng những người sáng 
tạo hoặc những công ty phân phối hoặc bán những sáng tạo của họ. Tuy nhiên, sở hữu trí tuệ được 

3 Hiệp định TRIPS đã được ký dưới sức ép từ các quốc gia công nghiệp hóa (đặc biệt là Mỹ và Nhật Bản).
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chứng minh là đúng không chỉ về phương diện đạo đức, mà còn vì những lý do thực tiễn, để phù hợp 
với quyền khác: quyền công khai đối với lợi ích từ sự sáng tạo, khuyến khích nó thông qua những 
khích lệ và việc bảo vệ đầu tư trong sáng tạo, nghiên cứu và phát triển.

Để hài hòa 2 quyền này, sở hữu trí tuệ là tạm thời và sẽ hết hạn một khi nó đã hoàn thành chức năng 
khuyến khích của nó.

Nhưng sự hết hạn không chỉ là tính năng phân biệt giữa sở hữu trí tuệ và sở hữu thông thường. Ngày  
nay, các sản phẩm sở hữu trí tuệ có thể được sao chép dễ dàng và rẻ tiền, mà không có bất kỳ sự mất  
mát nào về chất lượng. Việc sao chép không gây thiệt hại cho bên mà đã hưởng lợi từ những gì được 
sao chép, không giống như tên trộm, mà tước đoạt đi của người chủ sở hữu gốc ban đầu. Việc sao chép 
có thể gây thiệt hại cho người chủ sở hữu, bằng việc tước đoạt từ anh ta lợi tức tiềm tàng từ việc bán 
hàng.

Việc kiểm soát việc sao chép những thứ vô hình còn phức tạp hơn nhiều so với việc kiểm soát tên trộm 
các sở hữu hữu hình và có thể dẫn chúng ta tới một hoàn cảnh của một trạng thái cảnh sát, phải kiểm 
soát tất cả các bản sao các thông tin, và mất an ninh về pháp lý, khi mà tiềm năng cho sự vi phạm ngẫu 
nhiên không cố ý các quyền gia tăng. Hơn nữa tính sáng tạo là gia tăng dần: luôn tạo ra các bản sao của 
thứ gì đó, và việc phân biệt giữa một sự bắt chước yếu kém và sự truyền cảm hứng là một thứ huyền ảo 
khó thấy.

Để nghiên cứu điều này sâu sắc hơn, các phần sau đi qua một số chủng loại sở hữu trí tuệ. Trong mọi  
trường hợp, chúng tôi có thể đã đưa ra rằng PMTD đề xuất một điểm mới về sự cân bằng trong lĩnh vực 
này, viện lý cho những lợi ích của việc sao chép và đổi mới sáng tạo dần dần đối nghịch lại với sự kiểm 
soát độc nhất một tác phẩm bởi tác giả của nó.

 3.1.1 Bản quyền

Bản quyền bảo vệ sự diễn đạt của nội dung, chứ không phải bản thân nội dung. Bản quyền đã được  
phát triển để bù đắp cho các tác giả các cuốn sách hoặc tác phẩm nghệ thuật. Các công việc được bảo 
vệ có thể diễn đạt các ý tưởng, tri thức hoặc các phương pháp mà chúng được sử dụng một cách tự do,  
nhưng bị cấm tái sinh chúng mà không có sự cho phép một phần hoặc toàn phần, có hoặc không có  
những sửa đổi. Việc bảo vệ này là rất đơn giản, vì nó tự động có hiệu lực với một phạm vi hầu như vạn  
năng chỉ khi công việc này được xuất bản/tung ra. Hiện tại, nó đã được mở rộng cho các chương trình  
máy tính và (trong một số lĩnh vực về địa lý) đối với những biên soạn dữ liệu.

Luật về Sở hữu Trí tuệ (LPI) tại Tây Ban Nha, và các luật tương tự tại các nước khác, được phát triển 
trên cơ sở của Công ước Berne năm 1886 cho việc bảo vệ các tác phẩm văn học và nghệ thuật, điều 
chỉnh lại cho bản quyền. Các quyền này được chia thành các quyền về đạo đức và sở hữu trí tuệ. Cái  
đầu đảm bảo cho sự kiểm soát của tác giả đối với việc phân phối tác phẩm của anh ta, dưới tên hoặc bút 
danh của anh ta, sự thừa nhận nguồn tác giả, tôn trọng tính toàn vẹn của tác phẩm và quyền sửa đổi và 
rút nó lại. Cái sau trao cho tác giả quyền khai thác tác phẩm về mặt kinh tế và có thể được nhượng lại 
toàn phần hoặc một phần, độc quyền hoặc không, đối với bên thứ 3. Các quyền về đạo đức là suốt đời 
hoặc không hạn định, trong khi các quyền về trí tuệ có một thời hạn khá dài (70 năm sau cái chết của  
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tác giả, trong trường hợp của một người cụ thể theo luật của Tây Ban Nha).

Việc nhượng lại các quyền này được thiết lập bằng một dạng hợp đồng được biết tới như một giấy  
phép. Trong trường hợp của các chương trình sở hữu độc quyền, thường được phân phối thông qua các 
giấy phép sử dụng “không dành riêng”, được hiểu như được chấp nhận một cách tự động bằng việc mở 
hoặc cài đặt sản phẩm. Vì thế không cần thiết phải ký hợp đồng, vì trong trường hợp người nhận không 
chấp nhận nó, thì các quyền mặc định theo luật được điều chỉnh một cách tự động, nghĩa là không. Các  
giấy phép không thể hạn chế một số quyền được trao bởi pháp luật hiện hành, như là quyền để thực 
hiện các bản sao cá nhân của tác phẩm nghệ thuật hoặc âm nhạc, mà nó cho phép một bản sao của việc  
ghi lại để được trao cho một người bạn như một món quà, nhưng quyền này không áp dụng được cho  
các chương trình. Theo LPI năm 1996 (Luật Tây Ban Nha về Sở hữu Trí tuệ. Sắc lệnh Lập pháp của  
nhà Vua 1/1996, ngày 12/04) [77], được sửa đổi năm 2006 (Luật về Sở hữu Trí tuệ. Luật 23/2006, ngày 
07/07) [79], về phương diện các chương trình thì luôn có thể tạo một bản sao lưu, các chương trình có 
thể được nghiên cứu để được làm cho tương hợp được và chúng có thể được sửa cho đúng và áp dụng 
cho các nhu cầu của chúng ta (mà là khó, vì thường thì chúng ta không có sự truy cập được vào mã 
nguồn). Các quyền này có thể không bị hạn chế thông qua các giấy phép, dù các luật đang được xem 
xét lại, theo một xu hướng hình như không thể dừng lại được nhằm hạn chế các quyền của người sử 
dụng. Những biên soạn có tổ chức các tác phẩm hoặc dữ liệu của bên thứ 3 cũng sẽ tuân thủ theo bản  
quyền, dù theo các điều khoản khác với một khung thời gian ngắn hơn.

Các công nghệ thông tin mới, và đặc biệt là web, đã làm biến chuyển một các sâu sắc việc bảo vệ bản 
quyền, khi mà những trình diễn nội dung là dễ dàng hơn nhiều để sao chép so với bản thân nội dung. 
Và trong trường hợp của các chương trình và một số tác phẩm nghệ thuật (âm nhạc, hình ảnh, phim, và  
ngay cả văn học) thì chúng “làm việc” một cách tự động trên máy tính mà không cần bất kỳ nỗ lực nào 
của con người mà có thể đánh giá được. Tuy nhiên, những thiết kế hoặc phát minh sáng chế cần phải 
được xây dựng và có thể đưa vào sản xuất. Khả năng tạo ra của cải mà không có chi phí này đã dẫn tới  
một tỷ lệ lớn công chúng, đặc biệt ở các nước nghèo, nhân bản các chương trình mà không trả tiền cho  
giấy phép, không có nhận thức của công chúng về điều này đang là một “hành động độc hại” (không 
giống như trong trường hợp ăn cắp tài sản vật lý, ví dụ thế). Trong khi đó, các nhà sản xuất chương 
trình, hoặc cá thể hoặc trong liên minh (thông qua BSA - Liên minh Phần mềm Doanh nghiệp, ví dụ), 
gây áp lực khổng lồ để thuyết phục các chính phủ mua các giấy phép để tránh tình trạng được cho là sự  
ăn cướp.

Lưu ý

Từ ăn cướp đã trở nên được chấp nhận chung như một từ đồng nghĩa cho 'sự vi phạm bất kỳ dạng sở hữu 
trí tuệ nào, đặc biệt trong trường hợp sao chép bất hợp pháp các chương trình, âm nhạc và phim ảnh'.  
Khái niệm này dường như bị cường điệu hóa và trong từ điển của Học Viện Ngôn ngữ Hoàng Gia Tây 
Ban Nha thì nó xuất hiện với nghĩa đó trong nghĩa có tính tượng trưng, vì từ gốc tham chiếu tới 'sự cướp 
bóc bằng bạo lực liên quan ở biển'. Điều này giải thích vì sao Richard Stallman khuyến cáo tránh nó  
(“Một vài sự khó hiểu hoặc các từ và nhóm từ nặng nề đáng tránh”, 2003) [212].

Chính xác để bảo vệ bản quyền của các nội dung với các giấy phép sở hữu độc quyền, cái gọi là các hệ 
thống quản lý các quyền số DRM (Digital Rights Management), được thiết kế để kiểm soát sự truy cập  
và sử dụng các dữ liệu ở định dạng số hoặc để hạn chế sử dụng nó trong các thiết bị cụ thể nào đó. Việc 
sử dụng các hệ thống DRM đã bị kịch liệt chỉ trích trong nhiều lĩnh vực, vì chúng bảo vệ bản quyền  
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bằng việc áp đặt các hạn chế vượt quá giới hạn, mà nó giải thích vì sao một số tổ chức, như FSF, 
khuyến cáo việc dịch từ đồng nghĩa này như là sự quản lý những hạn chế số, trong một nỗ lực để tránh 
sử dụng các quyền của từ này, vì nó coi rằng có một sự tước đoạt quá đáng các quyền của người sử 
dụng vì lợi ích của việc thỏa mãn những đòi hỏi của bản quyền.

 3.1.2 Bí mật thương mại

Một tài nguyên khác mà các công ty sử dụng để kiếm lợi nhuận từ những đầu tư của họ là bí mật 
thương mại, được bảo vệ bởi các luật về sở hữu công nghiệp, miễn là các công ty thực hiện các biện 
pháp đủ để dấu các thông tin mà họ không muốn tiết lộ. Trong trường hợp các sản phẩm hóa học và 
dược học mà chúng đòi hỏi sự phê chuẩn của chính phủ, thì chính phủ cam kết không tiết lộ các dữ liệu 
đã được đệ trình mà chính phủ không buộc phải đưa ra công khai.

Một trong những ứng dụng nổi tiếng nhất về bí mật thương mại là nền công nghiệp phần mềm sở hữu 
độc quyền, mà nó thường bán các chương trình được biên dịch mà không có sự truy cập được vào mã 
nguồn, để ngăn cản các chương trình dẫn xuất từ chương trình đang được phát triển. 

Nhìn thấy ngay dường như là sự bảo vệ bí mật thương mại là ngang trái, vì nó có thể tước đoạt của xã 
hội những tri thức hữu dụng một cách vô hạn định. Ở một mức độ nào đó, một số luật pháp cũng hiểu  
theo cách này, và cho phép kỹ thuật nghịch đảo để ngăn cấm hoạt động này tại nhiều quốc gia, và trong 
những quốc gia khác chỉ được làm cho có khả năng trên cơ sở của tính tương thích.

Việc có hay không chuyện bí mật thương mại là một sự tước đoạt, trong nhiều trường hợp còn tốt hơn 
một bằng sáng chế vì nó đưa ra một ưu thế cạnh tranh đối với người đặt một sản phẩm vào thị trường  
trong khi sự cạnh tranh đó cố gắng bắt chước nó thông qua kỹ thuật nghịch đảo.

Sản phẩm càng tinh vi phức tạp bao nhiêu thì nó sẽ càng gây tổn thất cho sự cạnh tranh để tái sinh nó 
bấy nhiêu, trong khi nếu nó là tầm thường, thì nó sẽ được sao chép một cách nhanh chóng. Sự bắt 
chước với những cải tiến từng là nền tảng trong sự phát triển của các siêu cường ngày nay (Mỹ và Nhật 
Bản) và là rất quan trọng cho sự độc lập về tài chính của các quốc gia đang phát triển.

 3.1.3 Các bằng sáng chế và các mô hình tiện ích

Phương án khác của bí mật thương mại là bằng sáng chế. Để trao đổi cho một sự độc quyền 17 – 25  
năm và một giá thành tài chính cụ thể, thì một phát minh được hé lộ một cách công khai sao cho nó có 
thể dễ dàng được tái sinh. Nó có mục đích để khuyến khích nghiên cứu riêng tư cá nhân, không mất chi  
phí đối với người đóng thuế và không thua thiệt về hậu quả. Người giữ bằng sáng chế có thể quyết định 
liệu có hay không việc cho phép những người khác sử dụng nó và cái giá phải trả cho giấy phép.

Theo học thuyết chính thống thì hệ thống bằng sáng chế khuyến khích đổi mới sáng tạo, nhưng ngày 
càng có nhiều tiếng nói mà bản thân họ nghe thấy được với quan điểm rằng nó cản trở đổi mới sáng  
tạo, hoặc vì hệ thống này được triển khai một cách kém cỏi hoặc vì tự bản thân họ coi đó là sự ngang  
trái sai lầm (François-René Rideau, "Các bằng sáng chế là một sự vô lý ngớ ngẩn về kinh tế", 2000) 
[194].
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Những gì được xem xét khi một sự đổi mới sáng tạo đã thay đổi theo thời gian, và có sức ép khổng lồ  
để mở rộng phạm vi của hệ thống, để đưa vào những thuật toán, những chương trình, những mô hình  
kinh doanh, những vật chất tự nhiên, những gen và hình thái của cuộc sống, bao gồm cả thực và động 
vật. TRIPS đòi hỏi hệ thống các bằng sáng chế phải không phân biệt đối xử đối với bất kỳ lĩnh vực tri  
thức nào. Sức ép của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) có mục tiêu để hạn chế nhu cầu đối với 
một đổi mới sáng tạo để có được một ứng dụng công nghiệp và cũng để giảm các chuẩn về đổi mới 
sáng tạo được yêu cầu đối với một bằng sáng chế. Mỹ là quốc gia hàng đầu với những yêu cầu tối thiểu 
về tính có thể được cấp bằng sáng chế, và cũng là nước tham chiến nhiều nhất với các quốc gia khác để 
áp dụng các chuẩn của mình, mà quên rằng Mỹ đã từ chối chấp nhận các bằng sáng chế của nước ngoài 
khi nước này từng là một quốc gia còn chưa phát triển đầy đủ. 

Sau khi giành được một bằng sáng chế, các quyền của người sở hữu là độc lập với chất lượng của phát 
minh và nỗ lực được đầu tư vào để giành được nó. Đưa ra giá thành cho việc duy trì một bằng sáng 
chế, và giá thành vụ kiện pháp lý, chỉ các công ty lớn là có khả năng để duy trì và tiếp tục duy trì một  
hồ sơ lớn về các bằng sáng chế, mà chúng đặt các công ty lớn này vào vị thế để đấu tranh chống lại bất 
kỳ sự cạnh tranh nào. Đưa ra sự dễ dàng để có được các bằng sáng chế trong các giải pháp tầm thường 
hoặc được áp dụng một cách rộng rãi, họ có thể vì thế độc quyền một lĩnh vực rộng rãi các hoạt động  
kinh tế.

Với các bằng sáng chế, nhiều hoạt động, đặc biệt việc lập trình, đã trở nên cực kỳ rủi ro, vì nó rất dễ  
rằng trong việc phát triển một chương trình phức tạp sẽ có một sự vi phạm tình cờ ngẫu nhiên một số  
bằng sáng chế. Khi 2 hoặc nhiều hơn các công ty tiến hành nghiên cứu để giải quyết một vấn đề, thì có  
xác xuất cao có thể là họ sẽ đạt được một giải pháp tương tự hầu như ở cùng một thời điểm, nhưng chỉ 
một trong số họ (thường là công ty với tài nguyên nhiều nhất) sẽ có được bằng sáng chế cho phát minh  
của họ, ngăn cản những người khác có được bất kỳ cơ hội nào bù đắp lại đầu tư của họ.

Bất kỳ sự phát triển công nghệ phức tạp nào cũng trở thành cơn ác mộng nếu để giải quyết từng phần 
mà bạn trước tiên cần thấy liệu giải pháp được tìm ra đã có bằng sáng chế hay là chưa (hoặc đang treo  
bằng sáng chế), để có được giấy phép hoặc tìm ra được một giải pháp thay thế. Vấn đề này đặc biệt 
khắc nghiệt với PMTD, nơi mà sự vi phạm các bằng sáng chế về thuật toán là hiển nhiên từ việc kiểm 
tra mã nguồn một cách đơn giản. Dù tại châu Âu vẫn còn là bất hợp pháp đối với việc cấp bằng sáng 
chế cho một thuật toán, thì nó sẽ trở nên có thể trong tương lai gần, có lẽ vào thời gian mà độc giả đọc  
các dòng này. 

 3.1.4 Thương hiệu và logo được đăng ký

Thương hiệu và logo là tên và biểu tượng mà chúng đại diện cho một chất lượng được thiết lập (hoặc 
một sự đầu tư lớn một cách công khai). Chúng không thật quan trọng trong thế giới của PMTD, có lẽ vì 
việc đăng ký chúng có một chi phí nào đó. Vì thế, chỉ một ít cái tên quan trọng như Nguồn Mở (bởi 
Quỹ Nguồn Mở – OSI), Debian (bởi Quỹ Phần mềm theo Lợi ích Công chúng), GNOME (bởi Quỹ 
GNOME), GNU (bởi FSF) hoặc OpenOffice.org (bởi Sun Microsystems), được đăng ký, và chỉ tại một 
số ít các quốc gia. Tuy nhiên, việc không đăng ký tên đã gây ra những vấn đề. Ví dụ, tại Mỹ (1996) và 
Hàn Quốc (1997) mọi người đã đăng ký tên Linux và đã yêu cầu chi tiền để sử dụng nó. Việc giải quyết 
những tranh cãi này dẫn tới những chi phí pháp lý và nhu cầu phải chứng minh việc sử dụng tên này 
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trước ngày đăng ký.  

 3.2 Các giấy phép của PMTD

Về phương diện pháp lý mà nói, thì tình trạng của các chương trình tự do trong mối tương quan với các  
PMSHĐQ là rất không khác nhau: chúng cả 2 đều được phân phối theo một giấy phép. Sự khác biệt  
nằm ở những gì giấy phép này cho phép. Trong trường hợp các giấy phép của chương trình tự do, mà 
nó đặc biệt không hạn chế việc sử dụng, phân phối lại và sửa đổi chúng, thì những gì có thể được áp đặt 
là những điều kiện cần phải đáp ứng được một cách chính xác trong trường hợp muốn phân phối lại 
chương trình. Ví dụ, có thể yêu cầu sự chú ý chỉ ra nguồn tác giả hoặc đưa mã nguồn vào nếu muốn 
phân phối lại chương trình sẵn sàng để chạy.

Dù về cơ bản PMTD và PMSHĐQ khác nhau về giấy phép theo đó các tác giả xuất bản các chương 
trình của họ, thì điều quan trọng để nhấn mạnh là sự khác biệt này được phản ánh trong những điều  
kiện hoàn toàn khác nhau về sử dụng và phân phối lại. Như chúng ta đã thấy trong vài năm gần đây, 
điều này không chỉ tạo ra những phương pháp phát triển hoàn toàn khác nhau, mà còn, trên thực tế, đối  
nghịch nhau (theo nhiều khía cạnh) đối với việc hiểu về IT.

Các luật về sở hữu trí tuệ đảm bảo rằng trong sự thiếu vắng quyền hạn chắc chắn thì gần như không có 
gì có thể thực hiện được với một tác phẩm (trong trường hợp của chúng ta, là một chương trình) nhận 
được hoặc mua được. Chỉ có tác giả (hoặc người nắm giữ các quyền của tác phẩm) có thể trao cho  
chúng ta quyền đó. Trong mọi trường hợp, quyền sở hữu về tác phẩm không thay đổi bởi việc trao một  
giấy phép, vì điều này không dẫn tới sự chuyển giao quyền tác giả, mà chỉ là quyền sử dụng, và trong  
một số trường hợp (bắt buộc với PMTD), sự phân phối và sửa đổi. Các giấy phép của PMTD là khác  
với các giấy phép của PMSHĐQ chính xác là ở chỗ thay vì việc hạn chế một cách cẩn thận những gì 
được phép, thì nó tiến hành sự cho phép một cách rõ ràng chắc chắn. Khi mọi người nhận được một  
chương trình tự do thì họ có thể phân phối lại nó hoặc không, nhưng nếu họ phân phối lại nó, thì họ chỉ  
có thể làm thế được vì giấy phép cho phép điều này. Nhưng để làm vậy thì phải xem tới giấy phép.

Quả thực, giấy phép chứa các qui định sử dụng mà người sử dụng, nhà phân phối, nhà tích hợp và tất  
cả các bên tham gia khác có liên quan trong thế giới IT phải xem tới. 

Để hiểu đầy đủ tất cả những đầu vào đầu ra của pháp luật được đề cập tới trong chương này (và những  
điều không có câu hỏi mà rất quan trọng để hiểu được bản chất tự nhiên của PMTD) chúng ta cũng 
phải nhận thức được rằng mỗi phiên bản mới của một chương trình được coi là một tác phẩm. Tác giả, 
một lần nữa, có toàn quyền để làm những gì anh ta muốn với nó, ngay cả để phân phối nó theo những  
điều khoản và điều kiện hoàn toàn khác (nói cách khác, với một giấy phép hoàn toàn khác so với giấy 
phép trước đó). Bằng cách đó nếu độc giả là tác giả duy nhất của một chương trình, anh ta có thể xuất 
bản một phiên bản theo một giấy phép của PMTD và, nếu anh ta muốn, giấy phép sau đó theo một giấy 
phép sở hữu độc quyền.

Trong trường hợp có nhiều tác giả hơn và phiên bản mới có chứa mã nguồn mà họ đã làm ra, nếu mã 
nguồn đó sẽ được xuất bản theo những điều kiện khác, thì tất cả họ sẽ phải phê chuẩn sự thay đổi này  
trong giấy phép.
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Một vấn đề còn khá mở là giấy phép mà áp dụng cho những đóng góp từ bên ngoài. Thường thì giả 
thiết là ai đó mà đóng góp cho một dự án chấp nhận một cách de facto rằng sự đóng góp của anh ta 
hoặc chị ta điều chỉnh theo những điều kiện được chỉ định bởi giấy phép của nó, dù những nền tảng  
pháp lý cho điều này là kém. Sáng kiến của FSF yêu cầu bằng phương tiện của một bức thư (vật lý) cho 
sự nhượng lại tất cả bản quyền từ bất kỳ ai mà đóng góp hơn 10 dòng mã lệnh cho một dự án phụ của 
GNU là một biểu thị rõ ràng rằng trong thế giới của PMTD có những chính sách khắc nghiệt hơn về 
những đóng góp này.

Dựa trên những điều ở trên, trong phần còn lại của chương này chúng ta sẽ tập trung vào việc phân tích 
các giấy phép khác nhau. Để đặt phân tích này vào đúng ngữ cảnh, chúng ta phải nhớ rằng từ nay trở 
đi, khi chúng ta nói rằng một giấy phép là một giấy phép của PMTD, thì những gì chúng ta hàm ý là 
việc nó làm thỏa mãn những định nghĩa của PMTD đã được trình bày trong phần 1.1.1.

 3.2.1 Các loại giấy phép

Có nhiều loại giấy phép tự do, dù vì lý do thực tế hầu hết các dự án sử dụng một nhóm nhỏ khoảng 4 
hoặc 5 giấy phép. Một mặt, nhiều dự án không muốn hoặc không có tài nguyên để thiết kế giấy phép  
của riêng họ; mặt khác, hầu hết những người sử dụng yêu thích một giấy phép nổi tiếng hơn là phải đọc 
và phân tích các giấy phép hoàn chỉnh.

Thư mục tham khảo

Có một sự biên tập và thảo luận về các giấy phép được cho là không tự do hoặc tự do nhưng không 
tương thích với GPL từ quan điểm của FSF trong FSF, “Các giấy phép Tự do” [121]. Sự khác biệt về 
triết lý theo quan điểm của OSI được thể hiện trong danh sách của nó (Sáng kiến Nguồn Mở, “Các giấy  
phép Nguồn Mở”) [181]. Chúng ta có thể thấy sự không nhất quán trong một số giấy phép, như Giấy 
phép Nguồn Công cộng Apple phiên bản 1.2 (APSL v1.2), mà FSF coi là không tự do vì sự bắt buộc 
phải xuất bản tất cả những thay đổi (ngay cả nếu chúng là riêng tư), để lưu ý Apple về sự phân phối lại,  
hoặc khả năng hủy bỏ đơn phương. Dù vậy, sức ép của sự phân loại này đã buộc Apple xuất bản phiên 
bản 1.0 của hãng vào tháng 08/2003, mà FSF sau đó đã coi là tự do.

Có thể phân chia các giấy phép của PMTD thành 2 họ lớn. Họ đầu bao gồm các giấy phép mà không 
đặt ra những điều kiện đặc biệt lên việc phân phối lại lần 2 (nói cách khác là chỉ chỉ định rằng phần 
mềm có thể được phân phối lại hoặc sửa đổi, nhưng điều đó không đặt ra những điều kiện đặc biệt để  
làm như vậy, mà cho phép, ví dụ như, ai đó nhận được chương trình rồi sau đó phân phối lại nó như 
một PMSHĐQ): chúng là những gì mà chúng ta sẽ tham khảo như là các giấy phép dễ dãi. Họ thứ 2, 
mà chúng ta sẽ gọi là các giấy phép mạnh (hoặc các giấy phép copyleft), bao gồm những giấy phép mà 
chúng ở dạng của GNU GPL, áp đặt những điều kiện trong trường hợp muốn phân phối lại phần mềm, 
có mục đích để đảm bảo tuân thủ với những điều kiện của giấy phép sau lần phân phối lại lần đầu. 
Trong khi nhóm đầu nhấn mạnh tới sự tự do của người nhận chương trình để làm hầu như mọi thứ anh 
hoặc chị ta muốn với nó (về những điều kiện cho sự phân phối lại trong tương lai), thì nhóm 2 lại nhấn 
mạnh tới sự tự do của bất kỳ ai mà có thể có tiềm năng nhận, rồi một ngày nào đó, một tác phẩm dẫn 
xuất từ chương trình đó xuất hiện, thì buộc những sửa đổi và phân phối lại đến sau phải tôn trọng 
những điểu khoản của giấy phép gốc ban đầu. Sự khác biệt giữa 2 loại giấy phép này từng là (và vẫn 
còn là) một vấn đề gây tranh cãi trong cộng đồng PMTD. Trong mọi trường hợp, chúng ta nên nhớ rằng 
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chúng tất cả đều là những giấy phép tự do.

Lưu ý

Khái niệm copyleft khi áp dụng cho một giấy phép, được sử dụng chủ yếu bởi FSF để tham chiếu tới  
những giấy phép của riêng Quỹ này, có ngụ ý tương tự như những giấy phép được tham chiếu tới như là  
những giấy phép mạnh được sử dụng trong văn bản này.

 3.2.2 Những giấy phép dễ dãi

Những giấy phép dễ dãi, cũng còn đôi khi được biết như là những giấy phép hào phóng hoặc tối thiểu, 
hầu như không áp đặt bất kỳ điều kiện nào lên người nhận phần mềm, và vâng, cho phép sử dụng, phân 
phối lại và sửa đổi. Từ quan điểm cụ thể nào đó, tiếp cận này có thể được nhìn nhận như một sự đảm 
bảo sự tự do tối đa cho người nhận chương trình. Nhưng từ quan điểm khác, nó cũng có thể được hiểu 
như sự cẩu thả tối đa xét về việc đảm bảo rằng một khi ai đó nhận được chương trình, thì người đó đảm 
bảo những quyền tự do y hệt khi phân phối lại chương trình đó. Trong thực tế, những giấy phép này  
thường cho phép phần mềm mà tác giả của nó phân phối theo một giấy phép dễ dãi để được phân phối 
lại bằng một giấy phép sở hữu độc quyền. 

Trong số những giấy phép này, thì giấy phép BSD là nổi tiếng nhất, ở một chừng mực nào đó thì những 
giấy phép dễ dãi thường sẽ được tham chiếu tới như các giấy phép loại BSD. Giấy phép BSD (Berkeley 
Software Distribution) bắt nguồn từ xuất bản phẩm của các phiên bản khác nhau của Unix của Đại học 
Berkeley, California tại Mỹ. Bổn phận duy nhất mà nó đưa ra là để công nhận các tác giả, trong khi nó  
cho phép phân phối lại ở cả các định dạng nhị phân và mã nguồn, mà không bắt ép theo bất kỳ cách 
nào trong mọi trường hợp. Nó cũng trao quyền để thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào và được tích hợp  
vào trong các chương trình khác mà hầu như không có bất kỳ hạn chế nào.

Lưu ý

Một trong những hệ quả trong thực tế của các giấy phép loại BSD từng là để truyền bá các chuẩn, vì các 
lập trình viên thấy không có cản trở cho việc làm cho các chương trình tương thích được với một triển  
khai cài đặt tham chiếu theo dạng giấy phép này. Trong thực tế, đây là một trong những lý do cho sự  
khác thường và lan tỏa nhanh chóng của các giao thức Internet và giao diện lập trình dựa trên các khe 
cắm (socket), vì hầu hết các lập trình viên thương mại đã dẫn xuất triển khai cài đặt của họ từ một giao  
diện lập trình của Đại học Berkeley.

Các giấy phép dễ dãi khá phổ biến, và có hẳn một họ với những đặc tính tương tự như đối với BSD: X 
Window, Tcl/Tk, Apache, … Về mặt lịch sử, những giấy phép này đã xuất hiện vì các phần mềm tương 
ứng đã được phát triển bởi các trường đại học bằng các dự án nghiên cứu được tài trợ bởi Chính phủ  
Mỹ. Các trường đại học đã không bán các chương trình này, với giả thiết rằng chúng đã được trả tiền  
bởi Chính phủ, và vì thế bởi người trả thuế, mà nó có nghĩa rằng bất kỳ công ty hoặc cá nhân nào cũng  
có thể sử dụng những phần mềm này mà hầu như không có bất kỳ hạn chế nào.

Như đã được nhắc tới, trên cơ sở của một chương trình được phân phối theo một giấy phép dễ dãi thì 
một giấy phép khác có thể sẽ được tạo ra (trong thực tế, một phiên bản mới), mà nó có thể sẽ là sở hữu  
độc quyền. Những chỉ trích về các giấy phép BSD cho thấy một sự nguy hiểm trong tính năng này, vì  
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nó không đảm bảo sự tự do của các phiên bản của chương trình trong tương lai. Những người ủng hộ  
nó, ngược lại, coi nó là sự thể hiện tối đa sự tự do và viện lý rằng, cuối cùng, bạn có thể làm (hầu như)  
mọi thứ mà bạn muốn với phần mềm này.

Hầu hết các giấy phép dễ dãi theo từng từ một là bản sao của một giấy phép gốc của Berkeley, sửa đổi  
đi chỉ những gì tham chiếu tới quyền tác giả. Trong một số trường hợp, như giấy phép của dự án 
Apache, nó đưa vào một mệnh đề bổ sung, như việc cấm đưa ra cùng một cái tên như bản gốc đối với 
các phiên bản được phân phối lại. Tất cả những giấy phép này thường đưa vào, như BSD, sự cấm sử 
dụng tên của đúng người giữ bản quyền nhằm khuyến khích những sản phẩm dẫn xuất.

Cùng lúc, tất cả các giấy phép này, dù là loại BSD hay không, cũng đưa vào một hạn chế của sự đảm 
bảo mà nó thực sự là một sự khước từ, cần thiết để tránh những khiếu nại pháp lý cho những đảm bảo 
tuyệt đối. Dù sự khước từ này trong PMTD từng bị chỉ trích một cách rộng rãi, thì nó cũng là một thực 
tế chung với cả PMSHĐQ, mà nó thường chỉ đảm bảo rằng phương cách này là đúng và rằng chương 
trình chạy được trong nghi hoặc.

Phác thảo tóm lược về giấy phép BSD

Copyright © [của người chủ sở hữu]. All rights reserved.

Việc phân phối lại và sử dụng ở các dạng mã nguồn và nhị phân, có hoặc không có sự sửa đổi, là được  
phép miễn là những điều kiện sau đây được đáp ứng:

1. Việc phân phối lại mã nguồn phải tái sinh lưu ý về bản quyền, và liệt kê những điều kiện và sự  
khước từ.

2. Việc phân phối lại ở dạng nhị phân phải tái sinh lưu ý về bản quyền và liệt kê những điều kiện và 
sự khước từ trong tài liệu được đưa ra.

3. Tên của chủ sở hữu và tên của những người đóng góp có thể không được sử dụng để xác nhận 
các sản phẩm dẫn xuất từ phần mềm này nếu không có quyền.

Chương trình này được cung cấp “như nó có”, và bất kỳ sự cho phép nào dù rõ ràng hay tiềm ẩn,  
về tính có thể thương mại được hoặc phù hợp được cho một mục đích cụ thể nào đó sẽ bị khước 
từ. Không trong sự kiện nào, người chủ sở hữu có bổn phận đối với bất kỳ thiệt hại nào được gây 
ra bởi việc sử dụng của nó (bao gồm cả việc mất dữ liệu, mất lợi nhuận hoặc gián đoạn việc kinh  
doanh).

Tiếp theo chúng ta mô tả ngắn gọn một ít giấy phép dễ dãi:

• Giấy phép X Window, phiên bản 11 (X11) (http://www.x.org/Downloads_terms.html) [73]. Đây 
là giấy phép được sử dụng để phân phối hệ thống X Window, hệ thống các cửa sổ được sử dụng 
rộng rãi nhất trong thế giới các môi trường của Unix, và cũng của GNU/Linux. Nó rất tương tự 
như giấy phép BSD, mà nó cho phép phân phối lại, sử dụng và  sửa đổi mà thực tế không có bất  
kỳ hạn chế nào. Đôi khi nó được gọi là giấy phép MIT (với một sự thiếu chính xác nguy hiểm, 
vì MIT đã sử dụng các dạng giấy phép khác). Các công việc dẫn xuất từ hệ thống X Window,  
như XFree86 cũng được phân phối theo giấy phép này.
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• Zope Public License 2.0 (http://www.zope.org/Resources/ZPL) [76]. Giấy phép này (thường 
được tham chiếu như là ZPL) được sử dụng cho sự phân phối Zope (một máy chủ ứng dụng) và 
các sản phẩm liên quan khác. Nó tương tự như BSD, với tính năng kỳ lạ rằng nó chỉ cốt để cấm 
sử dụng các thương hiệu được đăng ký bởi tập đoàn Zope.

• Giấy phép Apache

Đây là giấy phép mà theo đó hầu hết các chương trình được sản xuất bởi dự án Apache được 
phân phối. Nó tương tự như giấy phép BSD. Có một số chương trình tự do mà không được phân 
phối với một giấy phép cụ thể, hay đúng hơn là tác giả công bố một cách rõ ràng chúng thuộc 
về miền công cộng. Hệ quả chính của tuyên bố này là việc tác giả khước từ mọi quyền đối với  
chương trình này, mà nó có thể vì thế được sửa đổi, phân phối lại, sử dụng, …, theo bất kỳ cách  
nào. Theo những điều khoản thực tế, nó rất tương tự như một chương trình theo một giấy phép 
loại BSD.

 3.2.3 Các giấy phép mạnh

GNU General Public Licence (GNU GPL)

Giấy phép Công cộng Chung GNU (FSF, 1991) [118] (được biết tốt hơn bằng cái tên tắt là GPL), nó có 
trong phụ lục C, cho tới nay là giấy phép phổ biến và nổi tiếng nhất trong thế giới của PMTD. Nó đã 
được tạo ra bởi FSF (người sáng lập ra dự án GNU), và ban đầu đã được thiết kế để trở thành giấy phép 
cho tất cả các phần mềm được tạo ra bởi FSF. Tuy nhiên, việc sử dụng nó đã mở rộng xa hơn trở thành 
giấy phép được sử dụng nhiều nhất (ví dụ, hơn 70% các dự án đã công bố trên Freshmeat được cấp 
phép theo GPL), ngay cả bởi các dự án hàng đầu trong thế giới của PMTD, như nhân Linux.

Giấy phép GPL là thú vị từ một quan điểm pháp lý vì nó tạo ra sự sử dụng một cách sáng tạo pháp luật  
về bản quyền: thay vì việc giới hạn các quyền của người sử dụng, nó đảm bảo cho họ. Vì lý do này,  
hành vi này thường được gọi là copyleft (một cách chơi chữ thay thế cho từ “phải” bằng “trái”). Ai đó 
có khiếu hài hước đã còn nghĩ ra khẩu hiệu “copyleft, mọi quyền được nghịch đảo”.

Trong những điều khoản cơ bản, giấy phép GPL cho phép phân phối lại ở dạng nhị phân và dạng mã 
nguồn, dù trong trường hợp sự phân phối lại bằng mã nhị phân thì sự truy cập tới mã nguồn cũng là bắt  
buộc. Nó còn cho phép những sửa đổi được thực hiện mà không có bất kỳ hạn chế nào. Tuy nhiên, điều 
này chỉ có thể để phân phối lại mã nguồn được cấp phép theo GPL tích hợp được với mã nguồn khác  
(ví dụ, việc liên kết mã nguồn) nếu nó có một giấy phép tương thích. Điều này từng được gọi là hiệu 
ứng virus (dù nhiều người coi cái tên này là bất kính) của GPL, vì một khi mã nguồn đã được xuất bản  
với các điều kiện này thì chúng có thể không bao giờ thay đổi được.

Lưu ý

Một giấy phép là không tương thích với GPL khi nó hạn chế bất kỳ các quyền nào được đảm bảo bởi  
GPL, hoặc dứt khoát bằng việc phủ nhận bất kỳ mệnh đề nào của nó, hoặc hoàn toàn, bằng việc áp đặt  
một hạn chế mới. Ví dụ, giấy phép BSD hiện hành là tương thích, nhưng giấy phép Apache là không  
tương thích vì nó đòi hỏi rằng các tư liệu công khai chỉ để nhắc rằng công việc kết hợp chứa mã nguồn  
của từng và mỗi người trong số những người nắm giữ các quyền. Điều này không ngụ ý rằng các chương  
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trình với cả 2 giấy phép không thể được sử dụng cùng một lúc, hoặc ngay cả được tích hợp với nhau. Nó 
chỉ có nghĩa là những chương trình được tích hợp không thể được phân phối, vì nó không thể tuân thủ 
cùng một lúc với những điều kiện phân phối lại của cả 2.

Giấy phép GPL được thiết kế để đảm bảo sự tự do của mã nguồn vĩnh viễn, vì một chương trình được  
xuất bản và cấp phép theo những điều kiện của nó có thể không bao giờ trở thành sở hữu độc quyền  
được. Hơn nữa, chương trình đó và những sửa đổi của nó có thể không xuất bản được với một giấy 
phép khác ngoài GPL. Như đã được nhắc tới, những người ủng hộ các giấy phép loại BSD cho là có  
một sự hạn chế về tự do trong mệnh đề này, trong khi những người ủng hộ GPL thì tin tưởng rằng nó là 
cách để đảm bảo rằng phần mềm này sẽ luôn là tự do. Một cách để xem xét nó có thể là coi giấy phép  
GPL tối đa hóa sự tự do của người sử dụng, trong khi giấy phép BSD tối đa hóa sự tự do của các lập  
trình viên. Tuy nhiên, chúng ta nên lưu ý rằng trong trường hợp thứ 2 thì chúng ta đang tham chiếu tới 
các lập trình viên nói chung và không tham chiếu tới các tác giả, vì nhiều tác giả coi giấy phép GPL sẽ 
là vì quyền lợi của họ nhiều hơn, vì nó bắt các đối thủ cạnh tranh phải xuất bản những sửa đổi của họ 
(những cải tiến, sửa lỗi cho đúng, …) nếu họ phân phối lại phần mềm của họ, trong khi với giấy phép  
loại BSD thì điều này không là trường hợp cần thiết.

Như bản chất tự nhiên đối nghịch của giấy phép này so với bản quyền, chính là vì triết lý của nó (và là 
của FSF) là việc phần mềm phải không có chủ sở hữu (Richard Stallman, “Vì sao phần mềm phải 
không có chủ sở hữu”, 1998) [207]. Dù nó là đúng rằng phần mềm được cấp phép theo GPL có một tác 
giả, là người mà cho phép pháp luật về bản quyền áp dụng cho nó, còn những điều kiện mà theo đó nó 
được xuất bản ban cho một sự tự nhiên như vậy lên phần mềm mà chúng ta có thể coi quyền sở hữu sẽ  
truyền sang cho người có quyền sở hữu phần mềm chứ không phải là sang cho người đã tạo ra nó. 

Tất nhiên, giấy phép này cũng đưa vào những khước từ để bảo vệ các tác giả. Cũng như vậy, để bảo vệ 
uy tín tốt của các tác giả gốc ban đầu, bất kỳ sự sửa đổi nào của tệp nguồn phải được đưa vào một lưu ý 
chỉ ra ngày tháng và tác giả của sự sửa đổi đó. 

GPL cũng tính tới các bằng sáng chế phần mềm, và yêu cầu rằng nếu mã nguồn có chứa các thuật toán 
được cấp bằng sáng chế (như chúng ta đã nói tới, thứ gì đó chung và hợp pháp tại Mỹ, nhưng hiện lại 
không hợp pháp tại châu Âu), thì hoặc là một giấy phép để sử dụng bằng sáng chế không mất tiền phải  
được trao, hoặc nó không thể được phân phối theo GPL.

Phiên bản mới nhất của giấy phép GPL, phiên bản 2, đã được xuất bản năm 1991 (dù lúc viết phiên bản 
3 là trong một giai đoạn chuẩn bị tiến bộ hơn). Đặc biệt ghi nhớ trong đầu các phiên bản trong tương 
lai, giấy phép này khuyến cáo việc cấp phép theo những điều kiện của phiên bản 2 hoặc bất kỳ phiên 
bản sau nào khác được xuất bản bởi FSF, mà là những gì mà nhiều tác giả làm. Tuy nhiên, những người 
khác, bao gồm cả cụ thể Linus Torvalds (người tạo ra Linux), chỉ xuất bản phần mềm của họ theo các 
điều kiện của phiên bản 2 của GPL, tự tách mình xa khỏi những tiến bộ tiềm tàng trong tương lai của  
FSF.

Phiên bản 3 của GPL (http://gplv3.fsf.org) [115] dự kiến sẽ cập nhật nó cho kịch bản phần mềm hiện 
hành, chủ yếu về phương diện của các khía cạnh như là các bằng sáng chế, DRM (quản lý các quyền 
số) và những hạn chế khác về sự tự do của phần mềm. Ví dụ, phác thảo hiện sẵn có vào thời điểm đang 
viết (tháng 05/2007) không cho phép một nhà sản xuất phần cứng khóa việc sử dụng các module phần 
mềm cụ thể nào đó nếu chúng không mang chữ ký số gán vào một tác giả xác định nào đó.
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Một ví dụ về thực tế này xảy ra với các đầu ghi video số TiVo, mà chúng cung cấp mã nguồn cho tất cả 
phần mềm của chúng (được cấp phép với GPLv2) cùng một lúc khi chúng không cho phép những sửa 
đổi mã nguồn sẽ được sử dụng trong các phần cứng4 đó.

Giấy phép này cũng không cho phép các phần mềm được chạy một cách ép buộc trong một môi trường 
được thiết lập sẵn trước, như việc xảy ra khi sử dụng các nhân không được ký sẽ bị cấm phân phối và 
coi đó là phù hợp vì những lý do an ninh.

Lưu ý

Có một vài điểm trong giấy phép GPLv3 đã tạo ra một mức độ đối lập nào đó. Một trong những nhóm 
đối lập là nhóm các lập trình viên phát triển nhân Linux (bao gồm cả bản thân Linus Torvalds). Họ cho 
rằng yêu cầu sử dụng các thành phần phần mềm được ký cho phép những tính năng an ninh cụ thể nào 
đó sẽ được đưa ra mà nếu khác sẽ là không thể, cùng lúc khi sự ngăn cấm rõ ràng của chúng có thể sẽ  
mở rộng giấy phép này tới lĩnh vực của phần cứng. Hơn nữa, sự hạn chế này được thiết lập bởi cơ chế  
của các chữ ký có thể chỉ xảy ra với các nền tảng phần cứng và phần mềm mà chúng được thiết kế theo  
cách đó, nghĩa là phần mềm có thể được sửa đổi cho việc sử dụng nó trên các phần cứng khác nhau. Về 
điểm này, FSF đồng ý sử dụng cơ chế chữ ký mà nó khuyến cáo chống lại việc sử dụng các thành phần 
không được ký vì những lý do an ninh, nhưng tin tưởng việc không cấm những cơ chế chữ ký mà chúng 
ngăn cản việc sử dụng các thành phần không được ký, có thể dẫn tới các kịch bản nơi mà có thể có  
những nền tảng phần cứng hoặc phần mềm mà trên đó sẽ chạy những sửa đổi phần mềm, nghĩa là sự tự 
do của PMTD vì thế có thể trở thành hoàn toàn bị hạn chế ở những nơi mà việc sửa đổi mã nguồn được 
quan tâm.

The GNU Lesser General Public Licence (GNU LGPL)

Giấy phép Công cộng Chung Nhỏ GNU (FSF, GNU LGPL, phiên bản 2.1, 02/1999) [119], thường 
được tham chiếu tới từ những chữ cái đầu là LGPL, là một giấy phép khác của FSF. Ban đầu được thiết 
kế để sử dụng nó với các thư viện (chữ L, ban đầu có nghĩa là thư viện – library), gần đây nó đã được 
sửa để được coi là cô em nhỏ - little sister (lesser) của GPL.

LGPL cho phép các chương trình tự do được sử dụng với các PMSHĐQ. Bản thân chương trình này 
được phân phối lại dường như nó là theo giấy phép GPL, nhưng sự tích hợp của nó với bất kỳ gói phần  
mềm nào khác được cho phép mà hầu như không có bất kỳ hạn chế nào. Như chúng ta có thể thấy, ban 
đầu giấy phép này đã có mục đích hướng vào các thư viện, để khuyến khích việc sử dụng và phát triển 
chúng mà không gặp phải những vấn đề về tích hợp được ám chỉ bởi GPL. Tuy nhiên, khi nó đã được 
tung ra thì mục tiêu theo đuổi để làm cho các thư viện tự do phổ biến đã không được bù đắp bởi thế hệ  
các chương trình tự do, nên FSF đã quyết định thay đổi chữ thư viện thành cô em nhỏ và đã khuyến cáo 
chống lại việc sử dụng nó, ngoại trừ trong những hoàn cảnh rất đặc biệt và theo từng vụ việc. Ngày nay, 
nhiều chương trình mà chúng không phải là các thư viện được cấp phép theo những điều khoản của 
LGPL. Ví dụ, trình duyệt của Mozilla hoặc bộ phần mềm văn phòng OpenOffice.org cũng được cấp 
phép theo LGPL.

4 Trường hợp này đã gợi ra việc sử dụng từ tivoisation (tivo hóa) đối với các trường hợp tương tự đã xảy ra.
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Lưu ý

Như trường hợp với GPL, phiên bản được xuất bản mới nhất của LGPL là phiên bản 2, dù đã có một 
mẫu template của phiên bản 3 (http://gplv3.fsf.org/pipermail/info-gplv3/2006-July/000008.html) [116]. 
Phiên bản mới này là ngắn hơn phiên bản trước vì nó tham chiếu tất cả văn bản của nó tới GPLv3 và chỉ  
nhấn mạnh tới những khác biệt của nó. 

Các giấy phép mạnh khác

Các giấy phép mạnh khác đáng để lưu ý gồm: 

• Giấy phép con mèo ngủ Sleepycat (www.sleepycat.com/download/oslicense.html) [59].

Đây là giấy phép theo đó công ty Sleepycat (http://www.sleepycat.com/) [60] đã phân phối các 
chương trình của hãng (trong đó chúng ta có thể nhắc tới Berkeley DB nổi tiếng). Nó ép buộc 
một số điều kiện cụ thể bất kỳ khi nào chương trình hoặc công việc dẫn xuất từ chương trình 
được phân phối lại. Đặc biệt, nó bắt mã nguồn phải được đưa ra, (bao gồm cả những sửa đổi 
trong trường hợp của một công việc dẫn xuất) và để phân phối lại thì buộc phải đưa vào cùng 
những điều kiện y hệt cho người nhận. Dù nó ngắn hơn nhiều so với GNU GPL, thì nó là rất  
giống theo những hiệu lực chính.

• eCos License 2.0 (http://www.gnu.org/licenses/ecos-license.html) [25]. Đây là giấy phép mà 
theo đó eCos (http://sources.redhat.com/ecos/) [24], một hệ điều hành thời gian thực, được phân 
phối. Nó là một sửa đổi của GNU GPL mà không coi mã nguồn được liên kết tới các chương 
trình mà nó bảo vệ, phải tuân theo các điều khoản của GNU GPL nếu được phân phối lại. Từ 
quan điểm này, những hiệu lực của nó là tương tự như của GNU LGPL.

• Affero General Public License (http://www.affero.org/oagpl.html) [78]. Đây là một sửa đổi thú 
vị của GNU GPL mà nó coi trường hợp các chương trình đưa ra các dịch vụ thông qua web, 
hoặc nói chung, thông qua các mạng máy tính. Dạng chương trình này đại diện cho một vấn đề 
từ quan điểm của các giấy phép mạnh. Vì việc sử dụng chương trình không ngụ ý phải nhận nó 
thông qua một sự phân phối lại, ngay cả dù nó được cấp phép theo GNU GPL, ví dụ vậy, mà 
không có việc phân phối lại theo bất kỳ cách thức nào, và vì thế, không có bổn phận, ví dụ vậy,  
phải phân phối mã nguồn của nó. Affero GPL có một mệnh đề bắt buộc rằng nếu chương trình 
có một phương tiện cho việc đưa ra mã nguồn của nó thông qua web cho bất kỳ ai sử dụng nó;  
tính năng này có thể không được vô hiệu hóa. 

Điều này có nghĩa là nếu tác giả gốc ban đầu đưa khả năng này vào trong mã nguồn, thì bất kỳ 
người sử dụng nào cũng có thể có được nó, và cộng với việc phân phối lại phải tuân thủ các 
điều kiện của giấy phép này. FSF đang xem xét đưa vào các khoản tương tự vào phiên bản 3 của 
GNU GPL.

• IBM  Public  License  1.0 
(http://oss.software.ibm.com/developerworks/opensource/license10.html) [40]. Đây là một giấy 
phép mà nó cho phép một sự phân phối lại nhị phân của các công việc dẫn xuất chỉ nếu (giữa  
những điều kiện khác) một cơ chế được định sẵn trước cho người nhận chương trình để nhận 
mã nguồn. Sự phân phối lại mã nguồn phải được thực hiện theo cùng giấy phép này. Giấy phép 

Trang 67/302

http://oss.software.ibm.com/developerworks/opensource/license10.html
http://www.affero.org/oagpl.html
http://sources.redhat.com/ecos/
http://www.gnu.org/licenses/ecos-license.html
http://www.sleepycat.com/
http://www.sleepycat.com/download/oslicense.html
http://gplv3.fsf.org/pipermail/info-gplv3/2006-July/000008.html


GNUFDL • PID_00148386 Phần mềm tự do

này cũng thú vị vì nó bắt bên tham gia phân phối lại chương trình với những sửa đổi phải cấp  
phép tự động và không được lấy tiền đối với bất kỳ bằng sáng chế nào có ảnh hưởng tới những 
sửa đổi như vậy và chúng là sở hữu của người phân phối cho bên nhận chương trình.

• Mozilla Public License 1.1 (http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html) [49]. Đây là một ví dụ 
về giấy phép tự do được thiết kế bởi một công ty. Đây là một sự tiến bộ của giấy phép tự do đầu  
tiên mà Netscape Navigator đã có, mà nó đã từng là rất quan trọng trong những ngày đó vì nó 
đã là lần đầu tiên mà một công ty nổi tiếng đã quyết định phân phối một chương trình theo giấy  
phép tự do của riêng hãng.

 3.2.4 Phân phối theo vài giấy phép

Cho tới nay chúng ta đã giả thiết rằng mỗi chương trình được phân phối theo chỉ một giấy phép duy 
nhất mà nó chỉ định các điều kiện để sử dụng và phân phối. Tuy nhiên, một tác giả có thể phân phối các 
tác phẩm theo các giấy phép khác nhau. Để hiểu được điều này, chúng ta phải nhớ rằng mỗi xuất bản 
phẩm là một công việc mới, và những phiên bản khác nhau đó có thể được phân phối với sự khác biệt  
chỉ trong giấy phép của chúng. Như chúng ta sẽ thấy, hầu hết thời gian điều này hiểu theo sự việc rằng  
phụ thuộc vào việc người sử dụng muốn gì để làm với phần mềm mà anh ta sẽ phải xem tới những điều 
khoản của một giấy phép này hoặc giấy phép khác. 

Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất của giấy phép đôi là một ví dụ đối với thư viện của Qt, trong đó  
môi trường cho máy tính để bàn KDE được thiết lập. Trolltech, một công ty có trụ sở ở Nauy, đã phân 
phối Qt bằng một giấy phép sở hữu độc quyền, dù hãng đã khước từ thanh toán cho các chương trình 
đã không sử dụng nó vì lợi nhuận. Vì lý do này và vì các đặc tính kỹ thuật của nó, đây từng là sự lựa 
chọn của dự án KDE vào những năm giữa thập kỷ 90. Điều này đã gây ra một sự tranh cãi với FSF vì 
sau đó KDE đã dừng việc là PMTD một cách hoàn toàn, vì nó đã phụ thuộc vào một thư viện sở hữu  
độc quyền. Tiếp theo tranh cãi rộng rãi (trong khi GNOME đã xuất hiện như là đối thủ cạnh tranh tự do 
của KDE trong môi trường máy tính để bàn), thì Trollech đã quyết định sử dụng hệ thống giấy phép đôi 
cho sản phẩm ngôi sao của hãng: các chương trình theo GPL có thể sử dụng một phiên bản Qt GPL,  
trong khi nếu dự định mà là sẽ tích hợp nó với các chương trình mà đã có các giấy phép không tương 
thích với GPL (như các giấy phép sở hữu độc quyền), thì một giấy phép đặc biệt phải được mua từ họ. 
Giải pháp này đã làm thỏa mãn được cho tất cả các bên, và cho tới nay KDE được cho là PMTD.

Những ví dụ nổi tiếng khác về các giấy phép đôi là StarOffice và OpenOffice.org, hoặc Netscape 
Communicator và Mozilla. Trong cả 2 trường hợp, sản phẩm đầu tiên là sở hữu độc quyền trong khi 
sản phẩm thứ 2 lại là một phiên bản tự do (thường theo những điều kiện của một vài giấy phép tự do).  
Dù các dự án tự do ban đầu được hạn chế thì những phiên bản sở hữu độc quyền là anh chị em của 
chúng, cùng với thời gian chúng đã đi theo con đường của riêng chúng, nghĩa là ngày nay chúng có 
một mức độ độc lập cao.

 3.2.5 Tài liệu chương trình

Tài liệu đi với một chương trình tạo thành một phần không thể thiếu của nó, khi đưa ra các dẫn giải về  
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mã nguồn, như được thừa nhận, ví dụ bởi Luật Sở hữu Trí tuệ của Tây Ban Nha. Đưa ra mức tích hợp  
này, có thể coi là logic mà những tự do y hệt phải được áp dụng cho tài liệu và nó phải tiến bộ theo hệt 
cách thức như với chương trình: bất kỳ sửa đổi nào được thực hiện trong một chương trình đòi hỏi thay 
đổi cùng một lúc và luôn được cập nhật trong tài liệu của nó.

Hầu hết tài liệu này có xu hướng được thực hiện như những tệp văn bản không có định dạng, vì mục 
tiêu là làm cho nó truy cập được một cách vạn năng bằng một môi trường tối thiểu các công cụ, và 
(trong trường hợp của các chương trình tự do) thường đưa vào một lời giới thiệu nhỏ cho chương trình 
(tệp README), các chỉ dẫn cài đặt (tệp INSTALL), một vài lịch sử về sự tiến hóa và tương lai của 
chương  trình  (tệp  CHANGELOG  và  TODO),  các  tác  giả  và  bản  quyền  (tệp  AUTHORS  và 
COPYRIGHT hoặc COPYING), cũng như những chỉ dẫn sử dụng. Tất cả những thứ này, bao gồm cả 
các tác giả và bản quyền, phải là tự do và có thể sửa đổi được khi chương trình tiến hóa. Đối với các tác 
giả thì chúng ta chỉ cần đưa vào những cái tên và những ủy quyền mà không có việc hạn chế bất kỳ thứ  
gì, và bản quyền chỉ phải được sửa đổi nếu các điều kiện cho phép.

Những chỉ dẫn sử dụng thường được ghi trong những định dạng phức tạp hơn, vì chúng có xu hướng sẽ 
là những tài liệu dài hơn và giàu định dạng hơn.

PMTD đòi hỏi rằng tài liệu có thể thay đổi được một cách dễ dàng, mà tới lượt nó bắt tuân theo sự sử  
dụng của cái gọi là các định dạng minh bạch, với những đặc tả kỹ thuật được biết và có khả năng xử lý  
được bằng các công cụ tự do, như, bổ sung cho văn bản thuần khiết và sạch sẽ, định dạng của các trang 
sách chỉ dẫn của Unix, TexInfo, LaTeX hoặc DocBook, mà không có định kiến để cũng có khả năng 
phân phối kết quả của việc truyền những tài liệu nguồn này vào các định dạng phù hợp hơn cho việc  
hình dung và in ấn, như HTML, PDF hoặc RTF (thường là các định dạng mờ hơn).

Tuy nhiên, tài liệu chương trình thường được chuẩn bị bởi các bên thứ 3 mà họ không tham gia vào 
trong sự phát triển. Đôi khi tài liệu là một thứ về bản chất tự nhiên để dạy học, để tạo điều kiện thuận 
lợi cho sự cài đặt và sử dụng của một chương trình cụ thể (tệp HOWTO); đôi khi nó là tài liệu rộng hơn 
mà nó bao trùm vài chương trình và sự tích hợp của chúng, mà so sánh được các giải pháp, …, hoặc ở 
dạng của một sách chỉ dẫn tham chiếu hoặc sách trợ giúp học; đôi khi nó chỉ là một bản biên dịch của 
những câu hỏi thường gặp và những câu trả lời của chúng (tệp FAQ). Một ví dụng đáng lưu ý là dự án 
về tài liệu của Linux (http://www.tldp.org) [44]. Trong chủng loại này chúng ta cũng có thể đưa vào 
những tài liệu kỹ thuật khác, không nhất thiết về các chương trình, ví dụ như những chỉ dẫn cho việc  
bắc dây cho một mạng cục bộ, làm một cái lò sử dụng năng lượng mặt trời, sửa một động cơ hoặc chọn 
một nhà cung cấp các công cụ.

Những tài liệu này là nửa đường giữa tài liệu chương trình thuần túy và những bài báo hoặc những 
cuốn sách thực tiễn và kỹ thuật cao. Không có thành kiến đối với sự tự do để đọc, sao chép, sửa đổi và 
phân phối lại, tác giả có thể mong muốn đưa ra những ý kiến mà tác giả không muốn bị bóp méo, hoặc  
ít nhất không muốn bất kỳ sự bóp méo nào được quy cho tác giả; hoặc tác giả có thể muốn giữ những 
đoạn, như là những thừa nhận; hoặc làm cho nó có sức thuyết phục để sửa đổi những thứ khác, như là  
đầu đề chẳng hạn. Dù những mối quan tâm này cũng có thể nảy sinh với bản thân phần mềm, thì chúng 
không nên được trình bày một cách mãnh liệt trong thế giới của tài liệu tự do như trong thế giới của  
PMTD.
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 3.3 Tóm lược

Trong chương này chúng ta đã xem những khía cạnh pháp lý mà chúng chi phối hoặc ảnh hưởng tới thế 
giới của PMTD. Chúng tạo thành một phần của sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ mà pháp luật  
nhận thức được, về nguyên tắc, để khuyến khích tính sáng tạo bằng việc tưởng thưởng cho những 
người sáng tạo trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Về các dạng khác nhau, cái gọi là bản 
quyền là thứ mà hầu như ảnh hưởng tới PMTD, một khi áp dụng một cách đúng mức thì nó có thể 
được sử dụng để đảm bảo sự tồn tại của PMTD ở dạng các giấy phép tự do. Chúng ta đã thấy tầm quan  
trọng của các giấy phép trong thế giới của PMTD. Và chúng ta cũng đã trình bày nhiều hình thái của  
các giấy phép đang tồn tại, những nền tảng theo đó chúng được xây dựng, những hậu quả, ưu và nhược 
điểm của chúng. Chắc chắn, chúng ta có thể nói rằng GPL cố gắng để tối đa hóa sự tự do của phần  
mềm cho người sử dụng, cho dù họ nhận được PMTD trực tiếp từ tác giả của nó hay không, trong khi 
các giấy phép loại BSD cố gắng tối đa hóa sự tự do của người sửa đổi hoặc người phân phối lại.

Đưa ra những gì mà chúng ta đã thấy trong chương này, chúng ta có thể suy luận rằng, rất quan trọng 
để quyết định sớm về việc chọn giấy phép nào cho một dự án sẽ phải nhận thức được đầy đủ về những 
ưu điểm và nhược điểm của nó, vì sự sửa đổi sau này có xu hướng sẽ là cực kỳ khó khăn, đặc biệt nếu 
số lượng những đóng góp từ bên ngoài là rất lớn.

Để kết luận, chúng ta muốn nhấn mạnh thực tế rằng PMTD và PMSHĐQ khác nhau duy nhất và độc  
nhất về giấy phép mà theo đó các chương trình được phân phối. Tuy nhiên, trong chương sau, chúng ta 
sẽ thấy rằng sự khác biệt về pháp lý thuần túy này có hoặc không thể ảnh hưởng tới cái cách mà phần 
mềm được phát triển, tạo ra một mô hình phát triển mới, mà có thể khác với các phương pháp phát triển 
“truyền thống” được sử dụng trong nền công nghiệp phần mềm ở một mức độ ít hơn hoặc nhiều hơn,  
phụ thuộc vào từng trường hợp một.
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 4 Các lập trình viên và những động lực của họ

“Là một cao thủ lâp trình (hacker) là rất thú vị, nhưng đây là một dạng thú vị mà cần nhiều nỗ lực. Nỗ 
lực tạo nên những động lực. Các vận động viên thành công tạo động lực của họ từ một dạng thích thú vật 
lý trong việc để cơ thể của họ thực hiện, trong việc tự thúc đẩy bản thân họ vượt qua được những giới 
hạn vật lý của riêng họ. Tương tự, để trở thành một cao thủ lập trình bạn phải tạo được một sự rung cảm 
cơ bản từ việc giải quyết được các vấn đề, mài sắc các kỹ năng của bạn và trau dồi tri thức của bạn”. 

Eric Steven Raymond, “Làm thế nào để trở thành một cao thủ lập trình”.

 4.1 Giới thiệu

Phương thức một phần nặc danh và phân tán trong đó PMTD được phát triển đã có ý nghĩa là trong  
nhiều năm những tài nguyên của con người dựa vào vẫn còn chưa được biết tới một cách rộng rãi. Kết 
quả của việc thiếu sự hiểu biết này đã trở thành những chuyện được thần thoại hóa, ít nhất ở một mức 
độ nào đó, thế giới của PMTD và cuộc sống của những người đứng đằng sau nó, ít nhiều dựa trên 
những định kiến rộng rãi về văn hóa của các cao thủ lập trình và máy tính. Trong những năm vừa qua, 
cộng đồng các nhà khoa học đã thực hiện được một nỗ lực khổng lồ để biết được tốt hơn về những con  
người mà họ tham gia vào những dự án PMTD, những động lực, những nền tảng hàn lâm, và những 
khía cạnh liên quan tiềm tàng khác của họ. Từ quan điểm thực dụng thuần túy, việc biết ai có liên quan  
trong dạng các dự án này và vì sao, có thể sẽ cực kỳ hữu ích khi nói về việc tạo ra PMTD. Một số nhà  
khoa học, chủ yếu là các nhà kinh tế học, tâm lý học và xã hội học, đã muốn đi xa hơn và đã thấy được 
trong cộng đồng này mầm mống của các cộng đồng thực sự trong tương lai với những luật lệ và tôn ti  
trật tự của riêng họ, trong nhiều trường hợp hoàn toàn khác biệt với những gì chúng ta đã biết trong xã 
hội “truyền thống”. Một trong những điều huyền bí quan trọng nhất phải giải quyết là học những gì đã 
tạo động lực cho các lập trình viên phần mềm để tham gia vào một cộng đồng tự nhiên này, đưa ra thực 
tế là những lợi ích về tài chính, ít nhất một cách trực tiếp, trên thực tế là không tồn tại, trong khi một 
cách gián tiếp thì khó để cân đong đo đếm được.

 4.2 Các lập trình viên là những ai?

Phần này có mục đích để cung cấp một miêu tả khái quát mang tính toàn cầu về những người đã bỏ 
thời gian và công sức của họ ra để tham gia vào các dự án PMTD. Các dữ liệu mà chúng tôi chỉ ra có 
nguồn gốc chủ yếu từ nghiên cứu khoa học trong vài năm qua, đáng kể nhất nhưng không một chút nào 
độc chiếm cho việc đưa vào các PMTD và PMNM. Khảo sát và nghiên cứu, phần IV: “Khảo sát về các 
lập trình viên”, 2002 [126], và “Ai đang làm nó? Biết thêm về các lập trình viên PMTD”, 2001 [197].

Các lập trình viên phần mềm thường là những người trẻ tuổi. Tuổi trung bình là khoảng 27. Sự khác 
biệt về tuổi là đáng kể, vì nhóm áp đảo là độ tuổi từ 21 tới 24, và hầu hết thường xuất hiện giá trị là 23. 
Thật thú vị để lưu ý về tuổi tham gia phong trào PMTD nằm trong khoảng 18 và 25 và đặc biệt rõ ràng  
giữa 21 và 23, trùng khớp với độ tuổi của các trường đại học. Bằng chứng này đối nghịch với việc nói 
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rằng PMTD chủ yếu là thứ của thiếu niên, dù có một sự liên quan rõ ràng của thiếu niên (khoảng 20% 
các lập trình viên là dưới 20 tuổi). Để chắc chắn, những gì chúng tôi có thể thấy là việc hầu hết các lập 
trình viên (60%) là ở độ tuổi 20 của họ, với những người ở độ tuổi dưới 20 và trên 30 là như nhau và 
chia nhau 40% phần còn lại. 

Từ độ tuổi tham gia này chúng ta có thể suy luận ra rằng có sự ảnh hưởng to lớn của các trường đại học 
lên PMTD. Điều này không ngạc nhiên, biết rằng như chúng ta đã thấy trong chương về lịch sử, trước  
khi PMTD được biết tới bởi cái tên đó thì nó đã có quan hệ chặt chẽ với nền giáo dục cao hơn. Ngay cả  
ngày nay, các nhóm người sử dụng là sinh viên và các trường đại học tiếp tục dẫn dắt việc sử dụng và 
mở rộng PMTD. Vì thế, không ngạc nhiên rằng hơn 70% các lập trình viên có giáo dục đại học. Dữ 
liệu này còn đáng kể hơn nếu chúng ta nhớ rằng 30% phần còn lại không phải ở độ tuổi đại học vì họ 
vẫn còn ở trong các trường phổ thông. Ngay cả như vậy, thì cũng có liên quan và được đánh giá không  
ít hơn so với các lập trình viên mà họ đã không bao giờ có sự truy cập được tới nền giáo dục cao hơn,  
nhưng là những người nhiệt thành về công nghệ thông tin. 

Lập trình viên của PMTD thường là phái nam. Những con số thống kê bởi các cuộc khảo sát khác nhau  
về sự hiện diện của phái nữ trong cộng đồng này du di khoảng 1% và 3%, tranh đua với khoảng dung 
sai lỗi của riêng chúng. Cùng lúc, đa số (60%) nói có một bạn khác giới, trong khi số lượng các lập  
trình viên là trẻ em chỉ là 16%. Đưa ra độ tuổi của các lập trình viên của PMTD, dữ liệu này khá trùng 
khớp với một ví dụ ngẫu nhiên, nghĩa là nó có thể được coi là “bình thường”. Câu chuyện hoang đường 
về lập trình viên cô đơn mà sự nhiệt thành của người đó đối với công nghệ thông tin chỉ là thứ để khoe 
mẽ trong cuộc đời của anh ta, như chúng ta có thể thấy, là một ngoại lệ hơn là một qui luật. 

 4.3 Lập trình viên làm gì?

Nói một cách chuyên nghiệp, thì các lập trình viên PMTD tự mô tả họ như những kỹ sư phần mềm 
(33%), sinh viên (21%), lập trình viên (11%), các nhà tư vấn (10%), các giáo sư đại học (7%), … Về 
phạm vi, ở chiều ngược lại, chúng tôi thấy rằng họ có xu hướng không tạo thành một phần của các 
phòng bán hàng hoặc marketing (khoảng 1%). Thú vị để lưu ý xem có bao nhiêu người trong số họ tự  
xác định như là các kỹ sư phần mềm hơn là các lập trình viên, gần như là gấp 3 lần, hãy ghi nhớ, như  
chúng ta sẽ thấy trong chương này về kỹ thuật phần mềm, thì đó là sự ứng dụng các kỹ xảo của kỹ 
thuật phần mềm kinh điển (và ngay cả một số ứng dụng hiện đại) thực sự không phải là lạ gì trong thế 
giới của PMTD.

Sự kết nối với các đại học đã được chứng minh, được đưa lên hàng đầu một lần nữa trong phần này. 
Khoảng 1 trong số 3 lập trình viên là sinh viên hoặc giáo sư đại học, chỉ ra có sự hợp tác khổng lồ với 
những người chủ yếu tới từ giới công nghiệp phần mềm (phần còn lại là 2/3) và giới hàn lâm.

Cùng lúc, đã có khả năng để xác định một phạm vi rộng những nguyên tắc được pha trộn: 1/5 số các 
lập trình viên tới từ một lĩnh vực mà không phải là công nghệ thông tin. Điều này, cộng với thực tế là  
cũng có một số lượng tương tự những lập trình viên không ở trong các trường đại học, phản ánh một sự 
phong phú về những lợi ích, gốc gác, và chắc chắn, sự kết hợp của những đội phát triển. Rất khó để tìm 
được một giới công nghiệp hiện đại, nếu có, nơi mà mức độ hỗn hợp không đồng nhất lại rộng lớn như  
thứ mà chúng ta có thể thấy trong PMTD. Bổ sung thêm vào khoảng 20% các sinh viên, 64% các lập 
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trình viên hầu hết là những nhân viên được trả tiền, trong khi tỷ lệ các lập trình viên tự được thuê chỉ là 
14%. Cuối cùng, chỉ 3% nói là những người không được thuê làm, một con số đáng kể khi mà khảo sát  
này đã được thực hiện sau khi mà cuộc khủng hoảng dotcom đã bắt đầu.

Lưu ý

Thực tế là mô hình kinh doanh PMTD, không giống như với PMSHĐQ, không thể đạt được thông qua 
việc bán các giấy phép đã luôn làm nguội các cuộc tranh luận nóng bỏng đối với cách mà các lập trình 
viên kiếm tiền để nuôi sống họ. Trong các khảo sát mà chúng tôi đưa ra trong chương này, 50% các lập 
trình viên đã nói đã giành được sự bù đắp về tài chính trực tiếp hoặc gián tiếp cho sự tham gia của họ  
vào PMTD. Tuy nhiên, nhiều người khác không chắc chắn lắm. Richard Stallman, người sáng lập ra dự 
án GNU, khi được hỏi một lập trình viên của PMTD phải làm gì để kiếm tiền, thì có xu hướng trả lời 
rằng anh ta có thể làm việc như một người hầu bàn. 

 4.4 Phân bố theo địa lý

Việc có được các dữ liệu theo địa lý của các lập trình viên là một vấn đề mà cần có được tiếp cận theo  
một cách khoa học hơn. Vấn đề này với nghiên cứu được chỉ ra trong chương này cho là vì nó dựa trên 
các khảo sát trên Internet, nên mở ra cho bất kỳ ai muốn tham gia, sự tham gia đã phụ thuộc ở một mức 
độ nào đó vào các site mà nó đã được đưa lên, và cách mà theo đó nó đã được công bố. Để chính xác, 
chúng tôi phải lưu ý rằng những khảo sát này đã không có mục đích sẽ đại diện theo cách này, mà để có 
được các câu trả lời và/hoặc các ý kiến về số lượng lớn nhất có thể được các lập trình viên của PMTD.

Tuy nhiên, chúng ta có thể mạo hiểm để đưa ra một số tuyên bố về vấn đề này, biết rằng những dữ liệu 
này không được tin cậy như những dữ liệu trước đó, và vì thế, số lượng lỗi sẽ là nhiều hơn nhiều. 
Những gì được coi là một thực tế là hầu hết các lập trình viên của PMTD tới từ các quốc gia công  
nghiệp, và rằng sự hiện diện của các lập trình viên từ cái gọi là các quốc gia thuộc thế giới thứ ba là rất  
hiếm.  Hệ  quả  là,  sẽ  không  ngạc  nhiên  rằng  bản  đồ  các  lập  trình  viên  của  dự  án  Debian 
(http://www.debian.org/devel/developers.loc) [187], ví dụ, khớp với ảnh của Trái đất về buổi tối: nơi 
mà được chiếu sáng - đọc là “nơi mà có một nền văn minh công nghiệp” - đó là nơi mà các lập trình  
viên của PMTD có xu hướng tập trung về. Điều này thoạt đầu có thể coi là logic, ngược với những cơ 
hội tiềm tàng mà PMTD có thể đưa ra cho các quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Chúng ta có thể thấy một 
ví dụ rõ ràng trong bảng sau, mà nó chứa các quốc gia chung nhất về gốc gác của các lập trình viên dự 
án Debian trong 4 năm gần đây nhất. Có một xu hướng đáng lưu ý hướng tới sự li tâm của dự án này, 
bằng chứng từ thực tế là sự tăng trưởng số lượng các lập trình viên từ Mỹ, quốc gia đóng góp nhiều 
nhất, lại thấp hơn mức trung bình. Và thực tế là, nói chung, các quốc gia có gấp đôi số lượng các tình  
nguyện viên từ 1999 đến 2003, và Pháp, quốc gia có sự hiện diện gấp tới 5 lần, là ví dụ rõ rệt nhất theo  
hướng này. Cho rằng Debian đã thực hiện những bước ban đầu của nó tại châu Mỹ (đặc biệt là Mỹ và 
Canada), thì chúng ta có thể thấy rằng trong ít năm qua dự án này đã trở thành của châu Âu rồi. Chúng 
ta giả thiết là bước tiếp sau sẽ được tìm kiếm hơn nhiều - sau sự toàn cầu hóa, với sự kết hợp của các 
quốc gia Nam Mỹ, châu Phi và châu Á (với ngoại lệ đối với Hàn Quốc và Nhật Bản, mà những nước 
này đã được thể hiện tốt), dù các dữ liệu mà chúng tôi có (2 cộng tác viên từ Hy Lạp, Trung Quốc hoặc 
Ấn Độ, và một tại Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Colombia vào tháng 06/2003) sẽ không hứa hẹn nhiều 
theo nghĩa này.
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Trong thế giới của PMTD (và không chỉ trong trường hợp của Debian), có một tranh luận gay gắt về ưu 
thế của châu Âu và Mỹ. Hầu như tất cả các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự hiện diện của các lập trình 
viên châu Âu khá là cao hơn so với Bắc Mỹ, một ấn tượng mà nó được làm cho dịu bớt bởi thực tế rằng 
dân số châu Âu là lớn hơn so với Mỹ. Vì thế, chúng ta đang làm việc với một cuộc chiến tranh về các 
con số, vì số lượng các lập trình viên tính theo đầu người là cao hơn trong số những người Bắc Mỹ. 
Nếu chúng ta tính tới số lượng người có truy cập Internet thay vì tổng dân số, thì châu Âu lại đứng đầu  
một lần nữa.

Về các quốc gia, những khu vực với mức độ cao nhất về sự thâm nhập sâu (theo số lượng các lập trình 
viên được phân theo dân số) là Bắc Âu (Phần Lan, Thụy Điển, Nauy, Đan Mạch và Iceland) và Trung 
Âu (Bạch Nga, Đức và Tiệp), tiếp sau là Úc, Canada, New Zealand và Mỹ. Dù tầm quan trọng của nó 
trong tuyệt đối (nhờ vào dân số lớn của Pháp, Ý và Tây Ban Nha), thì vùng Địa Trung Hải là thấp hơn 
trung bình.

Bảng 1. Các quốc gia với số lượng lớn nhất các lập trình viên dự án Debian

Quốc gia 01/07/1999 01/07/2000 01/07/2001 01/07/2002 20/06/2003

Mỹ 162 169 256 278 297

Đức 54 58 101 121 136

Anh 34 34 55 63 75

Úc 23 26 41 49 52

Pháp 11 11 24 44 51

Canada 20 22 41 47 49

Tây Ban Nha 10 11 25 31 34

Nhật Bản 15 15 27 33 33

Ý 9 9 22 26 31

Hà Lan 14 14 27 29 29

Thụy Điển 13 13 20 24 27

 4.5 Sự cống hiến

Số giờ mà các lập trình viên của PMTD bỏ ra để phát triển PMTD là một con số rất không được rõ.  
Chúng ta cũng phải chỉ ra đây, một trong những khác biệt chính với phần mềm được tạo ra bởi các  
công ty, nơi mà các thành viên của đội và thời gian bỏ ra bởi mỗi thành viên trong đội để phát triển là 
được biết rõ. Thời gian mà các lập trình viên cống hiến cho PMTD có thể được tính như một phép đo 
không trực tiếp về mức độ chuyên nghiệp của họ. Trước khi chỉ ra các dữ liệu có sẵn hiện nay, điều 
quan trọng để lưu ý là nó được lấy từ những ước tính được đưa ra bởi các lập trình viên trong một loạt 
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các khảo sát, vì thế bổ sung thêm vào sự không chính xác vốn có của việc thu thập dạng dữ liệu này,  
chúng ta cần coi sai số có liên quan tới cách mà mỗi lập trình viên tính thế nào là thời gian phát triển. 
Vì thế, chắc chắn là nhiều lập trình viên sẽ không đưa vào thời gian bỏ ra cho việc đọc các thư điện tử  
(hoặc có thể họ sẽ) và chỉ đưa ra thời gian mà họ bỏ ra lập trình và sửa lỗi. Vì thế, tất cả các con số mà  
chúng ta chỉ ra tiếp sau cần được xem xét ở mức độ dè dặt.

Nghiên cứu đã đưa ra ngày tháng chỉ rằng mỗi lập trình viên phần mềm bỏ ra 11 giờ trung bình trong  
một tuần (“Động lực của các lập trình viên phần mềm trong các dự án nguồn mở: một khảo sát dựa trên 
Internet về những người đóng góp cho nhân Linux”, 2003) [143]. Tuy nhiên, con số này có thể dễ làm 
cho lầm lẫn, vì có một sự khác nhau về thời gian bỏ ra của các lập trình viên phần mềm. Trong nghiên  
cứu về PMTD và PMNM, Khảo sát và nghiên cứu, phần IV: “Khảo sát và các lập trình viên”, 2002 
[126], 22.5% những người được khảo sát đã nói rằng sự đóng góp của họ là ít hơn 2 giờ đồng hồ trong 
một tuần, và con số này đã gia tăng 26.5% đối với những người bỏ ra từ 2 - 5 giờ đồng hồ mỗi tuần;  
khoảng từ 6 – 10 giờ mỗi tuần là thời gian được bỏ ra của  21%, trong khi 14.1% đã bỏ ra từ 11-20 giờ 
mỗi tuần; 9.2% đã nói rằng thời gian họ bỏ ra phát triển PMTD là từ 20-40 giờ mỗi tuần và 7.1% hơn  
40 giờ mỗi tuần.

Bảng 2. Sự cống hiến theo số giờ trong một tuần

Số giờ trong tuần <2 Từ 2-5 Từ 5-10 Từ 10-20 Từ 20-40 >40

Số phần trăm 22,5 26,1 21 14,1 9,2 7,1

Lưu ý

Bổ sung thêm vào việc chỉ ra mức chuyên nghiệp của các đội phát triển PMTD, thời gian bỏ ra theo giờ 
là một tham số hợp lý khi mà nói tới việc ước tính và so sánh giá thành thực hiện với các mô hình phát  
triển PMSHĐQ trong nền công nghiệp này. Với PMTD, bây giờ, chúng ta chỉ có được những sản phẩm 
cuối cùng (những dẫn xuất phần mềm mới, việc đồng bộ hóa các mã nguồn mới trong hệ thống các 
phiên bản...) mà không cho phép chúng ta biết được bao nhiêu thời gian lập trình viên đã bỏ ra để đạt 
được chúng.

Một phân tích của các con số này nói cho chúng ta rằng khoảng 80% các lập trình viên thực hiện các  
nhiệm vụ này trong thời gian rỗi của họ, trong khi chỉ 1/5 có thể coi rằng họ bỏ nhiều thời gian vào  
hoạt động này như một người chuyên nghiệp. Sau này, trong chương về kỹ thuật phần mềm, chúng ta  
sẽ thấy các dữ liệu này khớp được với những đóng góp của các lập trình viên như thế nào, khi mà họ 
đều dường như tuân theo luật Pareto (xem phần 7.6).

 4.6 Những động lực

Từng có nhiều phỏng đoán về những động lực mà các lập trình viên phải phát triển PMTD, đặc biệt khi 
nó được thực hiện vào thời gian rỗi (mà, như chúng ta đã thấy, tương ứng với 80% các lập trình viên). 
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Như trong những phần trước, chúng ta chỉ có các dữ liệu khảo sát, mà nó giải thích vì sao lại quan 
trọng để nhận thức rằng các câu trả lời đã được đưa ra bởi bản thân các lập trình viên, nghĩa là họ có  
thể ít nhiều gắn được vào với thực tế. Số phần trăm chỉ ra vượt quá 100% vì đã có một lựa chọn cho 
những người tham gia chọn một vài câu trả lời.

Trong mọi trường hợp, dường như từ những câu trả lời của họ mà hầu hết muốn học và phát triển  
những kỹ năng mới (khoảng 80%) và nhiều người làm thế để chia sẻ kiến thức và các kỹ năng (50%)  
hoặc tham gia vào một dạng cộng tác mới (khoảng 1/3).

Các dữ liệu ban đầu là không ngạc nhiên, đưa ra rằng một người chuyên nghiệp với tri thức nhiều hơn 
sẽ đòi hỏi cao hơn người có tri thức ít hơn. Tuy nhiên, hoàn toàn không dễ dàng để giải thích các dữ 
liệu thứ 2, và nó có thể dường như còn đối nghịch với ý kiến của Nikolai Bezroukov trong “Cái nhìn  
thứ 2 vào nhà thờ lớn và cái chợ” (Tháng 12/1999) [91] mà những người cầm đầu của các dự án PMTD 
cẩn thận không chia sẻ tất cả các thông tin về quyền sở hữu của họ để ghi danh mãi mãi sức mạnh của  
họ. Trong khi đó, lựa chọn thứ 3 thường xuyên nhất là không nghi ngờ gì, một sự phản ánh đúng về 
nhiệt thành của các lập trình viên về cách thức mà PMTD được tạo ra nói chung; khó tìm được một  
giới công nghiệp nào mà trong đó một nhóm những người tình nguyện được tổ chức lỏng lẻo lại có thể 
- về mặt công nghệ mà nói - đứng lên chống lại được những người khổng lồ của khu vực này.

Dù lý thuyết “kinh điển” cho việc giải thích vì sao các lập trình viên của PMTD đã bỏ thời gian ra để 
đóng góp cho dạng các dự án này là uy tín và những lợi ích kinh tế không trực tiếp về trung và dài hạn, 
nó có thể dường như là các lập trình viên bản thân họ không đồng tình với những câu nói này. Chỉ 5% 
trong số những người được khảo sát đã trả lời rằng họ phát triển PMTD để kiếm tiền, trong khi số 
lượng những người đã làm thế để thiết lập một uy tín tăng tới 90%, rất xa với những câu trả lời được 
đưa ra trong đoạn trước. Trong mọi trường hợp, dường như là việc nghiên cứu những động lực của các 
lập trình viên để trở thành một phần của cộng đồng PMTD là một nhiệm vụ cơ bản, mà các nhà xã hội 
học và tâm lý học sẽ phải đối mặt trong tương lai gần.

 4.7 Sự lãnh đạo

Uy tín và sự lãnh đạo là 2 đặc tính được sử dụng để giải thích thành công của PMTD, và đặc biệt, mô 
hình cái chợ, như chúng ta sẽ thấy từ chương về kỹ thuật phần mềm. Như chúng ta đã thấy trong 
chương khác,  về các giấy phép phần mềm, có những khác biệt  chắc chắn giữa các giấy phép của 
PMTD và các giấy phép tương ứng của nó trong lĩnh vực tài liệu. Những khác biệt này bắt nguồn từ 
cách duy trì sự lãnh đạo và ý kiến được nhấn mạnh hơn của các tác giả trong văn bản hơn là trong các 
chương trình.

Trong PMTD và PMNM. Khảo sát và nghiên cứu, phần IV: “Khảo sát về các lập trình viên” (2002) 
[126] một câu hỏi đã được đưa vào mà các lập trình viên được hỏi để chỉ ra những người nào từ một  
danh sách được biết đối với họ, không nhất thiết với tư cách cá nhân.

Kết quả, được đưa ra ở bảng 3, chỉ ra những người có thể được chia thành 3 nhóm khác biệt rõ ràng:

Trang 76/302



GNUFDL • PID_00148386 Phần mềm tự do

Bảng 3. Mức độ thừa nhận đối với các lập trình viên quan trọng

Lập trình viên Linus Torvalds Richard Stallman Miguel de Icaza Eric Raymond Bruce Perens

Được biết bởi 96,50% 93,30% 82,10% 81,10% 57,70%

Lập trình viên Jamie Zawinski Mathias Ettrich Jörg Schilling Marco Pesenti 
Gritti

Bryan Andrews

Được biết bởi 35,80% 34,20% 21,50% 5,70% 5,60%

Lập trình viên Guenter Bartsch Arpad Gereoffy Martin 
Hoffstede 

Angelo 
Roulini 

Sal Valliger 

Được biết bởi 3,50% 3,30% 2,90% 2,60% 1,20%

• Nhóm đầu tiên là những người với những ý nghĩa lịch sử và triết lý rõ ràng bên trong thế giới  
của PMTD (dù, như chúng ta đã biết, họ có thể cũng có những kỹ năng kỹ thuật đáng chú ý)

1. Linus Torvalds: Người sáng tạo ra nhân Linux, hệ điều hành tự do được sử dụng nhiều nhất, và 
đồng tác giả của Chỉ để vui: câu chuyện về một cuộc cách mạng ngẫu nhiên [217].

2. Richard Stallman: Nhà tư tưởng và người sáng lập FSF và lập trình viên trong một loạt các dự 
án GNU. Tác giả của vài bài viết quan trọng về PMTD (“Vì sao  PMTD là tốt hơn  PMNM”, 
1998 [206], “Copyleft: Chủ nghĩa lý tưởng thực dụng”, 1998 [205], “Dự án GNU” [208] và 
“Tuyên ngôn GNU”, 1985 [117]).

3. Miguel de Icaza: Đồng sáng lập của dự án GNOME và hãng Ximian, và là lập trình viên trong 
GNOME và MONO.

4. Eric Raymond: Người sáng lập ra OSI, tác giả của “Nhà thờ lớn và cái chợ” [192] và là lập  
trình viên chính của fetchmail.

5. Bruce Perens: Cựu lãnh đạo của dự án Debian, người sáng lập (được chuyển đổi) của OSI và 
lập trình viên của công cụ e-fence.

6. Jamie Zawinsky: Cựu lập trình viên của Mozilla và nổi tiếng vì bức thư năm 1999 trong đó ông 
đã để dự án Mozilla tranh cãi rằng mô hình mà họ đã đi theo có thể không bao giờ đâm hoa kết 
trái (“Từ chức và sau cái chết”, 1999) [237].

7. Mathias Ettrich: Người sáng lập của KDE và lập trình viên của LyX và những thứ khác.

• Nhóm thứ 2 là các lập trình viên. Khảo sát này đã lấy những cái tên của những lập trình viên 
hàng đầu của 6 dự án nổi tiếng nhất theo site tải về các PMTD FreshMeat. Chúng ta có thể thấy  
rằng (với sự ngoại lệ của Linus Torvalds, vì những lý do rõ ràng, và Jörg Schilling) mức độ thừa 
nhận của những lập trình viên này là nhỏ:
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1. Jörg Schilling, người sáng tạo ra cdrecord và những ứng dụng khác.

2. Marco Pesenti Gritti, lập trình viên chính của Galeon.

3. Bryan Andrews, lập trình viên của Apache Toolbox.

4. Guenther Bartsch, người sáng lập ra Xine.

5. Arpad Gereoffy, lập trình viên của MPEGPlayer.

• Nhóm 3 có những cái tên của 3 “người” cuối cùng trong bảng. Những cái tên này đã được sáng 
tạo ra bởi đội khảo sát để kiểm tra sai số.

Chúng ta có thể đưa ra 2 kết luận từ các kết quả này: đầu tiên là chúng ta có thể coi sai số là nhỏ (ít hơn 
3%), và thứ 2 là việc hầu hết các lập trình viên của hầu hết các ứng dụng PMTD phổ biến nhất là nổi 
tiếng như những người mà những người này không tồn tại. Dữ liệu này làm cho những ai mà khẳng 
định rằng một trong những lý do cho việc phát triển PMTD là tìm kiếm danh tiếng hãy nghĩ lại 2 lần.

 4.8 Tóm lược và các kết luận

Chương này đã cố gắng đưa ra ánh sáng về vấn đề còn chưa được biết một cách rộng rãi về những 
người đã dành thời gian cho PMTD. Nhìn chung, chúng ta có thể nói rằng một lập trình viên của 
PMTD là một thanh niên trẻ tuổi với một trình độ đại học (hoặc trên con đường để có được nó). Mối 
quan hệ giữa thế giới của PMTD và các trường đại học (các sinh viên và giáo sư) là rất gần gũi, dù lập 
trình viên không có gì để làm với môi trường hàn lâm cho tới khi vượt trội hơn hẳn. 

Về số giờ cống hiến, chúng ta đã chỉ ra rằng có một sự cách biệt to lớn, tương tự như đối với những gì  
là mặc định trong luật Pareto. Những động lực của các lập trình viên, theo ý kiến của riêng họ, là tách 
xa với tiền bạc và tính ích kỷ, khi mà các nhà kinh tế học và tâm lý học có xu hướng giả thiết như vậy, 
và hầu hết họ làm để chia sẻ và học hỏi. Cuối cùng, chúng ta đã chỉ ra một bảng với những cá nhân  
đáng kể nhất trong thế giới của PMTD (bao gồm cả những người khác mà họ đã không phải là nổi tiếng 
như vậy, như chúng ta đã thấy) và chỉ ra rằng uy tín trong cộng đồng PMTD rộng lớn có xu hướng phụ 
thuộc vào nhiều thứ nữa hơn, chứ không chỉ vào việc lập trình một ứng dụng PMTD thành công.
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 5 Kinh tế

"Res publica non dominetur".

“Những thứ của công là không có chủ” (dịch tự do)

Đã xuất hiện trong một quảng cáo của IBM về Linux (2003)

Chương này xem xét một số khía cạnh kinh tế có liên quan tới PMTD. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc  
chỉ ra cách mà các dự án PMTD được cấp tài chính (khi chúng quả thực được cấp tài chính, vì trong 
nhiều trường hợp chúng chỉ dựa vào những nỗ lực và tài nguyên được đóng góp một cách tự nguyện). 
Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét các mô hình kinh doanh chính được đưa vào thực tế của các công ty có 
liên quan trực tiếp tới PMTD. Chương này kết thúc với một nghiên cứu nhỏ về mối quan hệ giữa 
PMTD và các nhà độc quyền trong nền công nghiệp phần mềm.

 5.1 Cấp vốn cho các dự án PMTD

PMTD được phát triển theo nhiều cách khác nhau và việc sử dụng các cơ chế để giành vốn là hết sức 
khác nhau theo từng trường hợp. Mỗi dự án tự do có cách riêng của bản thân nó trong việc cấp vốn, từ  
dự án cấu tạo hoàn toàn từ những lập trình viên tự nguyện và chỉ sử dụng vốn nhượng lại một cách vị 
tha, cho tới dự án triển khai bởi một công ty mà nó báo giá 100% giá thành của dự án cho một tổ chức  
có quan tâm trong sự phát triển tương ứng đó.

Trong phần này, chúng ta sẽ tập trung vào các dự án nơi mà có vốn từ bên ngoài và không phải tất cả  
công việc là tự nguyện. Trong những trường hợp này, thường sẽ có một số dạng dòng vào tiền mặt, từ 
một nguồn bên ngoài vào dự án, có trách nhiệm về việc cung cấp vốn cho sự phát triển của nó. Cách 
này, PMTD mà được xây dựng có thể được coi, ở một phạm vi nào đó, sẽ là một sản phẩm của vốn bên 
ngoài này. Điều này giải thích vì sao là bình thường khi nguồn từ bên ngoài sẽ quyết định (ít nhất một 
phần) vốn đó sẽ được chi thế nào và cho cái gì.

Trong một số trường hợp, vốn bên ngoài này cho các dự án tự do có thể được coi như một dạng tài trợ,  
dù sự tài trợ này không có lý do cho việc không có sự mưu lợi (và thường là không). Trong các phần 
sau chúng ta sẽ thảo luận về các dạng chung nhất của vốn bên ngoài. Tuy nhiên, trong khi học về 
chúng, chúng ta phải nhớ rằng chúng chỉ là một số cách thức mà các dự án PMTD có được các nguồn. 
Nhưng có những cách khác, và trong số đó thì cách quan trọng nhất (như chúng ta đã thấy trong  
chương 4) là công việc của nhiều lập trình viên tự nguyện.

 5.1.1 Vốn nhà nước

Một dạng rất đặc biệt của việc cấp vốn cho các dự án tự do là việc cấp vốn của nhà nước. Cơ quan cấp  
vốn có thể một cách trực tiếp là chính phủ (địa phương, vùng, quốc gia hoặc ngay cả là siêu quốc gia) 
hoặc một cơ quan nhà nước (ví dụ, một quỹ). Trong những trường hợp này, việc cấp vốn có xu hướng 
sẽ tương tự như cho các dự án nghiên cứu và phát triển (R&D) và trên thực tế nó là chung cho việc cấp 
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vốn tới từ các cơ quan nhà nước mà họ khuyến khích R&D. Thường thì, cơ quan cấp vốn sẽ không tìm 
cách để hoàn vốn đầu tư (hoặc ít nhất không trực tiếp), dù nó có xu hướng sẽ có những mục tiêu rõ  
ràng (như việc khuyến khích sự sáng tạo của một công trình công nghiệp hoặc dựa trên nghiên cứu, 
khuyến khích một công nghệ cụ thể nào đó hoặc dạng ứng dụng nào đó, …).

Trong hầu hết các trường hợp này, sẽ không có việc cấp vốn rõ ràng của các sản phẩm và dịch vụ có 
liên quan tới PMTD, nhưng điều này thường có xu hướng sẽ là sản phẩm phụ của một hợp đồng với 
các mục tiêu khác chung hơn. Ví dụ, như một phần của các chương trình nghiên cứu của mình, Ủy ban 
châu Âu cấp vốn cho các dự án hướng tới việc cải thiện tính cạnh tranh trong một số lĩnh vực cụ thể 
nào đó. Một số dự án này phải là một phần của các mục tiêu của chúng để sử dụng, cải thiện và tạo ra 
những PMTD bên trong phạm vi của nghiên cứu (như một công cụ nghiên cứu hoặc một sản phẩm dẫn 
xuất từ nó).

Những động lực cho dạng cấp vốn này là rất khác nhau, nhưng chúng ta có thể phân biệt như sau: 

1. Khoa học: Đây là cách thường thấy nhất trong trường hợp các dự án nghiên cứu được cấp vốn 
nhà nước. Dù mục tiêu của nó không phải là để tạo ra phần mềm nhưng là để điều tra nghiên  
cứu một lĩnh vực cụ thể nào đó (dù có liên quan hay không tới công nghệ thông tin), có thể yêu 
cầu các chương trình sẽ được phát triển như các công cụ cho việc đạt được các mục tiêu của dự 
án. Thường thì dự án này không có quan tâm trong việc thương mại hóa các công cụ này, hoặc 
thậm chí có thể được quan tâm một cách tích cực trong các nhóm khác có sử dụng và cải thiện 
chúng. Trong các trường hợp như vậy, khá là thông thường để phân phối chúng như là PMTD. 
Theo cách này, nhóm tiến hành nghiên cứu có một phần vốn dành riêng cho việc sản xuất phần 
mềm, nên chúng ta có thể nói rằng nó đã được phát triển với việc cấp vốn của nhà nước.

2. Khuyến khích các chuẩn. Việc có một triển khai tham chiếu là một trong những cách thức tốt  
nhất để khuyến khích một chuẩn. Trong nhiều trường hợp điều này liên quan tới việc có các 
chương trình mà chúng tạo thành một phần của triển khai được nói tới (hoặc nếu chuẩn này  
tham chiếu tới lĩnh vực phần mềm, thì sẽ là những triển khai tự bản thân chúng). Đối với triển 
khai tham chiếu sẽ là hữu dụng trong việc khuyến khích chuẩn, nó cần phải là sẵn sàng, ít nhất 
để kiểm tra tính tương hợp cho tất cả những ai mong muốn phát triển các sản phẩm mà chúng 
đăng ký tới chuẩn đó. Và trong mọi trường hợp cũng được tư vấn cho các nhà sản xuất để có  
khả năng áp dụng triển khai tham chiếu này một cách trực tiếp để sử dụng nó với các sản phẩm 
của họ nếu muốn.

Ví dụ, làm thế nào mà các giao thức Internet đã được phát triển, mà chúng bây giờ đã trở thành 
một chuẩn vạn năng. Trong những trường hợp như vậy, việc đưa ra các triển khai tham chiếu 
như PMTD có thể đóng góp vô cùng lớn cho việc khuyến khích. Một lần nữa, PMTD ở đây là 
một sản phẩm phụ, trong trường hợp này là của việc khuyến khích chuẩn. Và thường bên có 
trách nhiệm cho việc khuyến khích này là một cơ quan nhà nước (dù đôi khi nó có thể là một  
nhóm các doanh nghiệp tư nhân).

3. Xã hội: PMTD là một công cụ rất thú vị cho việc tạo ra nền tảng cơ sở cho xã hội thông tin. 
Những tổ chức có quan tâm trong việc sử dụng PMTD để cải thiện sự truy cập vạn năng tới xã 
hội thông tin có thể cấp vốn cho các dự án có liên quan tới nó (thường với các dự án cho việc  
phát triển các ứng dụng mới hoặc việc áp dụng những ứng dụng đang tồn tại sẵn rồi).
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Lưu ý

Một ví dụ cho việc cấp vốn của nhà nước cho một mục tiêu xã hội ban đầu là trường hợp của gnuLinEx, 
được đưa ra bởi Chính quyền Vùng Extremadura (Tây Ban Nha) để khuyến khích xã hội thông tin một  
cách cơ bản trong vấn đề hiểu biết về máy tính. Chính quyền vùng này đã cấp vốn cho sự phát triển của  
một phát tán dựa trên Debian để đạt được mục tiêu này. Trường hợp tương tự khác là chính phủ Đức cấp 
vốn cho những phát triển của GnuPG, có mục đích làm cho chúng dễ dàng hơn để sử dụng đối với  
những người sử dụng không có kinh nghiệm, với ý tưởng về khuyến khích sử dụng thư an ninh của các 
công dân của mình.

Sự phát triển của GNAT

Một trường hợp đáng lưu ý về việc cấp vốn nhà nước cho một phát triển của PMTD là trường hợp của  
trình biên dịch GNAT. GNAT, một trình biên dịch Ada, đã được cấp vốn bởi dự án Ada 9X của Bộ Quốc 
phòng Mỹ, với ý tưởng về việc có một trình biên dịch của phiên bản mới của ngôn ngữ lập trình Ada 
(sau này trở thành Ada95), mà nó đã cố gắng để cải thiện vào thời điểm đó. Một trong những trường hợp 
được xác định có liên quan tới các công ty phần mềm áp dụng phiên bản đầu tiên của Ada (Ada 83) từng 
là khả năng chậm trễ của một trình biên dịch của một ngôn ngữ và giá thành cao của nó khi nó cuối cùng 
đã được tung ra. Vì thế, họ đã cố gắng ngăn cản thứ y như vậy xảy ra với Ada 95, đảm bảo rằng trình  
biên dịch này đã hầu như sẵn sàng cùng một lúc với việc tung ra chuẩn mới của ngôn ngữ này.

Để làm như vậy, Ada 9X đã hợp đồng với một dự án với một đội từ Đại học New Yord (NYU), với một 
giá trị xấp xỉ 1 triệu USD, để triển khai một “triển khai khái niệm” của trình biên dịch Ada 95. Việc sử  
dụng các vốn này, và tận dụng sự tồn tại của GCC (trình biên dịch C của GNU, trong đó hầu hết các nền  
tảng đã được sử dụng), đội NYU đã xây dựng thành công trình biên dịch Ada 95 đầu tiên, mà nó đã tung  
ra theo giấy phép GNU GPL. Trình biên dịch này đã quá thành công nên khi dự án đã kết thúc thì một số  
những người tạo ra nó đã thành lập một công ty (Ada Core Technologies), mà kể từ đó đã trở thành  
người dẫn đầu thị trường trong các trình biên dịch và các công cụ trợ giúp cho việc xây dựng các chương  
trình trong Ada.

Trong dự án này đáng lưu ý sự kết hợp của các yếu tố nghiên cứu (trong thực tế, tri thức tiên tiến của dự  
án này về việc xây dựng các phần mặt tiền (front ends) và các hệ thống thời gian thực cho các trình biên  
dịch ngôn ngữ dạng Ada) và sự khuyến khích các chuẩn (mà chúng từng là mục tiêu rõ ràng nhất của cơ 
quan cấp vốn).

 5.1.2 Việc cấp vốn không vì lợi nhuận của tư nhân

Dạng cấp vốn này có nhiều đặc điểm tương tự đối với dạng trên, mà nó thường được tiến hành bởi các  
quỹ hoặc các tổ chức phi chính phủ. Động lực trực tiếp trong những trường hợp này có xu hướng sẽ sản 
sinh ra PMTD để sử dụng trong lĩnh vực mà cơ quan cấp vốn coi là đặc biệt phù hợp, nhưng chúng ta 
cũng có thể thấy động lực gián tiếp của việc đóng góp để giải quyết vấn đề (ví dụ, một quỹ mà khuyến 
khích nghiên cứu trong một căn bệnh có thể cấp vốn cho việc xây dựng của một chương trình thống kê  
mà giúp phân tích các nhóm thí nghiệm được sử dụng như một phần của nghiên cứu trong căn bệnh 
đó).

Nói chung, cả những động lực và những cơ chế cho dạng cấp vốn này là rất giống với những cách cấp 
vốn của nhà nước, dù về bản chất tự nhiên chúng sẽ luôn nằm trong ngữ cảnh của những mục tiêu của 
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cơ quan cấp vốn.

Lưu ý

Có lẽ, trường hợp nguyên mẫu của một quỹ mà nó khuyến khích sự phát triển của PMTD là FSF. Từ 
giữa những năm 1980 thì quỹ này đã cống hiến cho việc khuyến khích dự án GNU và cho việc hỗ trợ  
phát triển PMTD nói chung.

Trường  hợp  thú  vị  khác,  dù  trong  một  lĩnh  vực  khá  là  khác  biệt,  là  Quỹ  Tin  Sinh  Mở  (Open 
Bioinformatics Foundation - quỹ tin học trong sinh học). Mục tiêu của quỹ này bao gồm việc khuyến 
khích sự phát triển của các chương trình máy tính cơ bản trong nghiên cứu trong bất kỳ nhánh nào của  
tin sinh. Nói chung, nó khuyến khích điều này bằng việc cấp vốn và đóng góp cho việc xây dựng các 
chương trình tự do. 

 5.1.3 Cấp vốn bởi ai đó yêu cầu những cải tiến

Một dạng cấp vốn khác cho sự phát triển của PMTD, mà nó không thật vị tha, diễn ra khi ai đó cần tiến 
hành những cải tiến cho một sản phẩm tự do. Ví dụ, để sử dụng nội bộ, một công ty có thể cần một 
chương trình cụ thể nào đó phải có một chức năng cụ thể nào đó hoặc để sửa một ít các lỗi. Trong 
những trường hợp này, thông thường công ty sẽ yêu cầu ký hợp đồng cho sự phát triển theo yêu cầu. Sự 
phát triển này thường là PMTD (hoặc vì giấy phép của chương trình được sửa áp đặt điều này, hoặc vì 
công ty quyết định như vậy). 

Trường hợp của Corel và Wine

Về cuối những năm 1990, Corel đã quyết định chuyển các sản phẩm của hãng sang GNU/Linux. Trong 
quá trình này hãng đã phát hiện ra rằng một chương trình tự do được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc chạy các tệp nhị phân cho Windows trong các môi trường của Linux có thể giúp tạo ra sự tiết 
kiệm đáng kể khi phát triển. Mà để làm được thế, thì nó phải được cải tiến, về cơ bản bằng việc bổ sung 
thêm sự mô phỏng của một vài chức năng của Windows mà các chương trình của Corel đã sử dụng.

Vì điều này, Corel đã hợp đồng với Macadamian, mà nó đã đóng góp những cải tiến của mình vào dự án 
Wine. Bằng cách này, cả Corel và Wine đều đã được lợi.

 5.1.4 Việc cấp vốn với những lợi ích liên quan

Bằng dạng cấp vốn này, cơ quan cấp vốn có mục tiêu để đạt được lợi nhuận từ các sản phẩm có liên 
quan tới chương trình mà cơ quan này cấp vốn cho sự phát triển của nó. Thông thường, trong những 
trường hợp này thì lợi nhuận giành được của cơ quan cấp vốn là không độc chiếm, vì những người 
khác cũng có thể tham gia vào thị trường này để bán các sản phẩm có liên quan, mà thị phần công ty  
cấp vốn giành được là đủ cho nó không lo lắng quá nhiều về việc chia sẻ chiếc bánh với những người 
khác, hoặc nó có một ưu thế cạnh tranh rõ ràng. 

Một số ví dụ về những sản phẩm liên quan tới một phần mềm cụ thể là như sau:

• Các cuốn sách: Công ty theo yêu cầu bán các sách học, các chỉ dẫn cho người sử dụng, các tư  
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liệu khóa học, … có liên quan tới chương trình tự do mà nó giúp cấp vốn. Tất nhiên, các công 
ty khác cũng có thể bán các sách liên quan, nhưng thường thì việc cấp vốn cho dự án sẽ trao cho 
công ty sự truy cập sớm tới các lập trình viên chủ chốt trước sự cạnh tranh, hoặc đơn giản cung 
cấp một hình ảnh tốt hướng tới cộng đồng người sử dụng của chương trình này theo yêu cầu.

• Phần cứng: Nếu một công ty cấp vốn để phát triển các hệ thống tự do cho một dạng phần cứng 
nào đó. Một lần nữa, vì phần mềm được phát triển là tự do, nên các đối thủ cạnh tranh bán cùng 
một dạng các thiết bị có thể xuất hiện, mà họ sử dụng những phát triển y hệt nhau mà không 
phải hợp tác trong việc cấp vốn. Ngay cả như vậy, thì công ty theo yêu cầu vẫn có được một vài  
lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh, và một trong số chúng có thể là vị thế của công ty như một  
nguồn cấp vốn cho dự án nên cho phép công ty sử dụng ảnh hưởng sao cho ưu thế đó được đưa 
ra cho những phát triển trong đó nó có quan tâm nhất.

• CD với các chương trình: có lẽ, mô hình phổ biến nhất của dạng này là một trong những công ty 
cấp vốn cho những pháp triển cụ thể nào đó mà họ sau đó áp dụng cho việc phân phối các phần 
mềm của họ. Ví dụ, việc có một môi trường máy tính để bàn tốt có thể giúp nhiều để bán một  
CD với một phát tán GNU/Linux cụ thể nào đó, và vì thế, việc cấp vốn cho sự phát triển của nó 
có thể là một việc kinh doanh tốt cho bên bán các đĩa CD.

Chúng ta cần nhớ trong đầu rằng dưới tiêu đề này thì việc cấp vốn theo yêu cầu sẽ phải được thực hiện 
với một động lực về lợi nhuận, và vì thế  cơ quan cấp vốn phải giành được một lợi nhuận tiềm tàng từ  
việc cấp vốn. Tuy nhiên, trong thực tế, thường ở đó sẽ có một sự kết hợp về động lực về lợi nhuận và 
sự vị tha khi một công ty cung cấp vốn cho một dự án tự do sẽ được thực hiện, từ đó nó mong đợi để có 
lợi nhuận một cách không trực tiếp.

Lưu ý

Trường hợp nổi tiếng về đóng góp vốn cho một dự án, dù khá là gián tiếp, là sự trợ giúp mà nhà xuất bản  
O'Reilly trao cho sự phát triển của Perl. Về bản chất tự nhiên, điều này không trùng khớp việc O'Reilly  
cũng là một trong những nhà xuất bản chính của các chủ đề có liên quan tới Perl.Trong mọi trường hợp,  
rõ ràng là O'Reilly không có sự độc chiếm đối với xuất bản phẩm của các sách dạng này, và rằng các nhà 
xuất bản khác cạnh tranh trong phân khu thị trường này, với các mức độ thành công khác nhau.

VA Software (ban đầu là VA Research và sau này là VA Linux) đã kết hợp một cách tích cực trong việc  
phát triển nhân Linux. Thông qua việc này, hãng đã đạt được, cùng với những hãng khác, sự duy trì tiếp 
tục có đảm bảo, mà nó đã đặc biệt sống còn cho hãng trong quan hệ với các khách hàng của hãng khi  
việc kinh doanh chính của hãng là bán các thiết bị với GNU/Linux được cài đặt sẵn. 

Red Hat đã cấp vốn cho sự phát triển của các thành phần GNOME, cơ bản là giành được một môi trường  
máy tính để bàn cho phát tán của hãng, mà hãng đã đóng góp để gia tăng việc bán hàng của hãng. Như  
những trường hợp trước, các nhà sản xuất của các phát tán khác đã có lợi từ sự phát triển này, dù nhiều  
người trong số họ đã không hợp tác với dự án GNOME ở một mức độ như Red Hat (và khá ít các hãng  
đã hoàn toàn không hợp tác). Bất chấp thực tế này, Red Hat vẫn hưởng lợi từ sự đóng góp của hãng vào 
GNOME.
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 5.1.5 Việc cấp vốn như một sự đầu tư nội bộ 

Có những công ty mà phát triển PMTD trực tiếp như một phần của mô hình kinh doanh của họ. Ví dụ, 
một công ty có thể quyết định bắt đầu một dự án tự do mới trong lĩnh vực nơi mà hãng tin tưởng rằng  
có những cơ hội kinh doanh, với ý tưởng về việc giành được sau đó sự hoàn vốn đầu tư. Mô hình này 
có thể được coi là một biến thể của việc cấp vốn trước đó (cấp vốn gián tiếp), và “những lợi ích có liên 
quan” có thể là những ưu thế mà công ty giành được từ việc sản xuất chương trình tự do. Nhưng vì  
trường hợp này chính là bản thân sản phẩm tự do mà nó được mong đợi để tạo ra lợi nhuận, nên nó 
dường như phù hợp để trao cho nó đầu đề riêng của nó. Dạng cấp vốn này làm nảy sinh một loạt các 
mô hình kinh doanh. Khi chúng ta phân tích chúng (trong phần 5.2) chúng ta cũng sẽ giải thích những 
ưu điểm mà một công ty thường giành được từ dạng đầu tư này trong một dự án và những phương pháp 
nào có xu thế được sử dụng để làm cho nó sinh lợi. Nhưng trong mọi trường hợp, chúng ta phải nhớ  
rằng đôi khi phần mềm theo yêu cầu có thể được phát triển đơn giản để thỏa mãn những nhu cầu của  
riêng công ty, và rằng chỉ sau đó công ty có thể quyết định được tung nó ra, và có lẽ, để mở một dòng 
kinh doanh dựa trên nó.

Lưu ý

Digital Creations (bây giờ là tập đoàn Zope) là một trong những trường hợp nổi tiếng nhất về một công 
ty đã cống hiến cho việc phát triển PMTD với sự mong đợi về việc kiếm được sự hoàn vốn đầu tư. Dự  
án tự do mà Zope đầu tư nhiều vào là một máy chủ ứng dụng mà nó giành được một số thành công nhất  
định. Lịch sử của nó với PMTD đã bắt đầu khi mà Digital Creations đang tìm kiếm vốn đầu tư rủi ro để  
phát triển máy chủ cho các ứng dụng sở hữu độc quyền của mình, khoảng năm 1998. Một trong những 
nhóm có quan tâm nhất trong việc đầu tư vào họ (Opticality Ventures) đã thiết lập như một điều kiện 
rằng sản phẩm kết quả phải là tự do, vì nếu không họ đã không biết làm thế nào họ có thể giành được 
một thị phần đáng kể. Digital Creations đã đồng ý theo tiếp cận này và ít tháng sau đã công bố phiên bản  
đầu tiên của Zope. Ngày nay, Tập đoàn Zope chuyên tâm trong việc tư vấn, huấn luyện và hỗ trợ cho các  
hệ thống quản trị nội dung dựa trên Zope, và các sản phẩm khác mà Zope là hòn đá tảng một cách chắc 
chắn.

Ximian (trước đó là Helix Code) là trường hợp nổi tiếng của sự phát triển các ứng dụng tự do trong môi  
trường doanh nghiệp. Được liên kết chặt chẽ từ ban đầu với dự án GNOME, Ximian đã sản xuất ra các  
hệ thống phần mềm như là Evolution (một trình quản lý thông tin cá nhân mà nó đưa vào một chức năng 
khá giống với Microsoft Outlook), Red Carpet (một hệ thống dễ sử dụng cho việc quản lý các gói trong 
một hệ điều hành) và MONO (một triển khai của một phần lớn của .NET). Hãng này được thành lập vào 
tháng 10/1999 và đã cuốn hút được nhiều lập trình viên từ GNOME, những người đã trở thành những  
thành viên của đội phát triển của nó (trong khi vẫn tiếp tục trong nhiều trường hợp để hợp tác với dự án  
GNOME). Ximian đã định vị bản thân hãng như một hãng kỹ thuật chuyên gia trong việc áp dụng 
GNOME, trong việc xây dựng các ứng dụng dựa trên GNOME, và nói chung, trong việc cung cấp các 
dịch vụ phát triển dựa trên PMTD, đặc biệt là các công cụ có liên quan tới môi trường máy tính để bàn. 
Vào tháng 08/2003, Ximian đã được Novell mua.

Hệ thống In Doanh nghiệp của Cisco (CEPS) (http://ceps.sourceforge.net/) [17] là một hệ thống quản lý 
in ấn cho các tổ chức mà sử dụng rất nhiều máy in. Nó đã được phát triển nội bộ trong Cisco để thỏa 
mãn các nhu cầu của riêng hãng và đã được đưa ra tự do vào năm 2000 theo giấy phép GNU GPL. Khó 
biết chắc những lý do mà Cisco làm điều này, nhưng chúng có thể có liên quan tới việc cấp vốn cho 
những đóng góp từ bên ngoài (các báo cáo lỗi, các trình kiểm soát mới, các bản vá, …). Trong mọi  
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trường hợp, những gì là rõ ràng là việc vì Cisco đã không có các kế hoạch để thương mại hóa sản phẩm 
này và thị trường tiềm năng của nó là không thật rõ, hãng đã có quá ít thứ để mất với quyết định này.

 5.1.6 Các phương thức cấp vốn khác

Có những phương thức cấp vốn khác mà chúng khó phân loại theo những đầu đề ở trên. Như một ví dụ, 
chúng ta có thể nhắc tới những thứ sau:

• Sử dụng thị trường để đặt các lập trình viên và các khách hàng liên hệ được với nhau. Ý tưởng 
chứng minh cho phương thức cấp vốn này là việc, đặc biệt cho những phát triển nhỏ lẻ, là khó 
đối với một khách hàng muốn một sự phát triển đặc biệt nào đó có được mối liên hệ với một lập 
trình viên có khả năng tiến hành nó một cách có hiệu quả. Để cải thiện tình trạng này, các thị  
trường phát triển của PMTD được thiết lập nơi mà các lập trình viên có thể quảng cáo các kỹ 
năng của họ và các khách hàng, những phát triển mà họ cần. Một lập trình viên và một khách 
hàng đạt được thỏa thuận; chúng ta có một tình trạng tương tự như đối với thứ đã được mô tả  
như là “việc cấp vốn bởi một bên có yêu cầu những cải tiến” (phần 5.1.3).

SourceXchange

SourceXchange là một ví dụ về một thị trường mà nó đặt các lập trình viên trong mối quan hệ với các 
khách hàng tiềm năng. Để quảng cáo cho một dự án, một khách hàng có thể trình bày một yêu cầu đề  
xuất (RFP) chỉ ra sự phát triển được yêu cầu và những tài nguyên mà nó đã được chuẩn bị để cung cấp  
cho sự phát triển đó. Các RFP đã được xuất bản trên site này. Khi một lập trình viên đọc một thứ thú vị  
với anh ta, thì anh ta có thể đưa ra một đề xuất cho nó. Nếu một lập trình viên và một khách hàng đồng ý  
về những điều khoản của sự phát triển, thì một dự án có thể bắt đầu. Thông thường, mỗi dự án đã được  
giám sát bởi một người kiểm tra ngang hàng, một người kiểm tra có trách nhiệm đảm bảo rằng lập trình 
viên này đã biên dịch với những đặc tả kỹ thuật và quả thực những đặc tả kỹ thuật này có ý nghĩa, và  
việc khuyến cáo về cách triển khai thông qua dự án này, việc đảm bảo những khả năng của người kiểm 
tra, việc đảm bảo thanh toán trong trường hợp các dự án được hoàn tất và đưa ra các công cụ giám sát  
(các dịch vụ để báo giá cho khách hàng). Dự án đầu tiên đã qua trung gian SourceXchange đã được hoàn  
tất vào tháng 03/2000, mà chỉ qua một năm sau, vào tháng 04/2001, site này đã đóng.

• Việc cấp vốn cho dự án thông qua bán phiếu nợ (bond). Ý tưởng đằng sau dạng cấp vốn này 
tương tự như của thị trường phiếu nợ thông thường được tiếp cận bởi các công ty, nhưng được 
tập trung vào việc phát triển PMTD. Nó có vài biến thể, nhưng một trong những thứ nổi tiếng 
hoạt động như sau. Khi một lập trình viên (một cá nhân hoặc một công ty) có một ý tưởng cho 
một chương trình mới, hoặc sự cải tiến cho một chương trình đang tồn tại, anh ta viết nó thành 
một đặc tả kỹ thuật, với một ước lượng giá thành cho sự phát triển của nó và phát hành các  
phiếu nợ cho việc xây dựng nó. Giá trị của những phiếu nợ này chỉ được thực hiện nếu dự án 
cuối cùng được hoàn thành. Khi lập trình viên đã bán đủ số phiếu nợ, thì sự phát triển bắt đầu,  
được cấp vốn với ghi nợ dựa trên chúng. Khi sự phát triển kết thúc, và một bên thứ 3 độc lập 
xác nhận rằng quả thực những gì đã được làm là phù hợp với những đặc tả kỹ thuật, thì lập trình 
viên “thực hiện” các phiếu nợ, thiết lập các khoản nợ, và những gì còn lại là lợi nhuận được làm 
từ sự phát triển này. Ai có thể có quan tâm trong việc mua các phiếu nợ này? Rõ ràng, những 
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người sử dụng mà họ muốn chương trình mới hoặc sự cải thiện cho một chương trình đang tồn 
tại sẽ được thực hiện. Ở một mức độ nào đó, hệ thống phiếu nợ này cho phép các bên có quan 
tâm thiết lập được các ưu tiên cho lập trình viên (ít nhất trong một phần), thông qua việc mua 
các phiếu nợ. Điều này cũng có nghĩa rằng giá thành của sự phát triển sẽ không được đảm bảo 
chỉ bởi một công ty, mà có thể được chia sẻ giữa vài (bao gồm cả các cá nhân) công ty, những  
người chỉ phải trả tiền một cách bổ sung nếu dự án kết luận thành công khi kết thúc. Một cơ chế 
tương tự đối với điều này đã được đề xuất một cách chi tiết hơn trong “Giao thức của người 
trình diễn của Phố Uôn”, của Chris Rasch (2001) [191].

Thư mục tham khảo

Hệ thống phiếu nợ được mô tả dựa trên giao thức của người trình diễn trên đường phố (“giao thức của  
người trình diễn trên đường phố”), trong: Hội thảo về USENIX về các Thủ tục của Thương mại Điện tử, 
1998 [152], và “Giao thức và bản quyền số của người trình diễn trên đường phố”, 1999 [153], một cơ 
chế dựa trên thương mại điện tử được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp vốn tư nhân của  
những sáng kiến tự do. Ngắn gọn, bất kỳ ai có quan tâm trong một công việc cụ thể nào đó có thể chính 
thức hứa hẹn trả một số lượng tiền nào đó nếu công việc này được hoàn thành và được xuất bản như là  
tự do. Mục đích của nó là để tìm ra một cách mới cho việc cấp vốn cho những công việc tương đối nhỏ 
mà chúng được làm cho sẵn sàng cho mọi người, nhưng có thể được mở rộng theo nhiều cách (các phiếu 
nợ cho việc xây dựng PMTD là một trong số chúng). Chúng ta có thể thấy một trường hợp nhỏ của việc  
đặt ra nguồn gốc của giao thức này trong thực tế, giao thức có lý của người trình diễn trên đường phố 
(Paul Harrison, 2002, [137]) nơi mà  http://www.csse.monash.edu.au/~pfh/  circle/funding_results.htmlit   
được áp dụng để giành được vốn cho phần tài chính của The Circle, một dự án PMTD.

• Hợp tác của các lập trình viên: Trong trường hợp này, các lập trình viên của PMTD, thay vì làm 
việc riêng rẽ hoặc cho một công ty, tham gia vào một vài dạng hiệp hội (thường tương tự như 
một hợp tác xã). Theo tất cả những khía cạnh khác, nó hoạt động y hệt như một công ty, với một 
ý nghĩa phụ về cam kết đạo đức của nó đối với PMTD, mà có thể tạo thành một phần của qui 
chế công ty của nó (dù một công ty thông thường cũng có thể làm điều này). Trong dạng tổ 
chức này, chúng ta có thể thấy một loạt sự phối kết hợp của những công việc tình nguyện và 
được trả tiền. Một ví dụ là các lập trình viên tự do.

• Hệ thống quyên góp: Điều này liên quan tới việc làm cho một cơ chế thanh toán cho tác giả của 
một phần mềm cụ thể nào đó, thông qua trang web điều tiết dự án. Cách này, người sử dụng có 
quan tâm trong dự án tiếp tục đưa ra những phiên bản mới có thể hỗ trợ tài chính cho nó bằng 
việc quyên góp tự nguyện theo cách cấp vốn cho lập trình viên. 

 5.2 Các mô hình kinh doanh dựa trên PMTD

Bổ sung vào các cơ chế cấp vốn cho các dự án mà chúng ta đã nói, một khía cạnh khác liên quan tới  
kinh tế mà đáng để nhắc tới là các mô hình kinh doanh. Nói về các cơ chế cấp vốn, chúng ta đã nhắc tới 
một ít thoáng qua. Ở đây, trong phần này, chúng ta sẽ mô tả chúng theo một cách có phương pháp hơn.
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Thông thường, chúng ta có thể nói rằng nhiều mô hình kinh doanh đang được khai thác xung quanh 
PMTD, một số này kinh điển hơn và một số khác thì sáng tạo hơn. Chúng ta cần tính tới rằng không dễ 
dàng để sử dụng những thứ dựa trên việc bán các giấy phép, những mô hình được thấy chung nhất 
trong nền công nghiệp phần mềm, vì trong thế giới của PMTD cơ chế tài chính này là rất khó khai thác. 
Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng những thứ dựa trên các dịch vụ đối với bên thứ 3, với sự thuận lợi 
là nó có khả năng đưa ra sự hỗ trợ hoàn chỉnh cho một chương trình mà không cần phải là người sản  
xuất ra nó.

Bán PMTD được thật nhiều cho một bản sao

Trong thế giới của PMTD khó mà lấy tiền được đối với việc sử dụng các giấy phép, nhưng không phải là 
không thể. Nói chung, không có điều nào trong những định nghĩa của PMTD ngăn cấm một công ty tạo 
ra một sản phẩm và chỉ phân phối nó cho bất kỳ ai mà họ trả một số tiền cụ thể nào đó. Ví dụ, một nhà  
sản xuất cụ thể nào đó có thể quyết định phân phối sản phẩm của mình với một giấy phép tự do, nhưng 
chỉ cho những ai trả 1,000 euro cho một bản sao (như trong thế giới kinh điển của PMSHĐQ).

Tuy nhiên, dù về mặt lý thuyết điều này là có thể, thì trong thực tế khó cho điều này xảy ra. Vì một khi 
nhà sản xuất đã bán bản sao đầu tiên, thì bất kỳ ai nhận nó có thể có động cơ để cố gắng và kiếm lại sự  
đầu tư của anh hoặc chị ta bằng việc bán nhiều bản sao hơn với giá thành thấp hơn (thứ gì đó mà không  
thể bị cấm bởi giấy phép của các chương trình nếu nó là tự do). Trong ví dụ trước, một người có thể cố 
gắng bán 10 bản sao giá 100 euro mỗi bản, nghĩa là ngoài ra sản phẩm này có thể đưa ra miễn phí (cũng  
có thể, điều này làm cho nó rất khó đối với nhà sản xuất gốc ban đầu để bán bản sao khác với giá 1,000 
euro, vì sản phẩm có thể có được một cách hợp pháp với giá bằng 1/10 giá này). Dễ thấy quá trình này 
có thể tiếp tục theo kiểu thác nước cho tới khi các bản sao đã được bán với giá gần bằng giá thành của 
việc sao chép, mà với các công nghệ hiện nay thì thực tế là bằng 0.

Ngay cả như thế, và nhớ trong đầu là cơ chế được mô tả sẽ có nghĩa là thường thì một nhà sản xuất  
không thể đặt một cái giá (đặc biệt là một giá cao) chỉ dựa vào thực tế về sự phân phối chương trình, dù 
có những mô hình kinh doanh mà chúng hoàn toàn chỉ làm có thế. Một ví dụ là trường hợp của các phát  
tán GNU/Linux, mà được bán với một mức giá thấp so với các đối thủ cạnh tranh sở hữu độc quyền, 
nhưng lớn hơn (và thường là lớn hơn nhiều) giá thành để sao chép (ngay cả khi nó có thể được tải về một 
cách tự do từ Internet). Tất nhiên, trong những trường hợp này thì các yếu tố khác cũng đi kèm, như hình  
ảnh thương hiệu hoặc sự tiện lợi cho người tiêu dùng. Nhưng đây không là trường hợp duy nhất. Vì thế,  
thay vì nói rằng PMTD “không thể bán nhiều cho từng bản sao”, chúng ta nên nhớ trong đầu rằng khó  
mà làm thế được, và có lẽ điều này sẽ tạo ra lợi nhuận ít hơn, nhưng có thể có các mô hình chính xác là 
dựa trên đó.

Đưa ra những hạn chế này (và cả những ưu thế), trong vài năm gần đây những biến thể trong các mô  
hình kinh doanh thông thường trong nền công nghiệp phần mềm đang được thử nghiệm, cùng một lúc 
những giải pháp khác mang tính sáng tạo hơn được tìm ra cho việc khai thác những khả năng mà 
PMTD đưa ra. Không nghi ngờ gì, trong ít năm sắp tới chúng ta sẽ thấy còn nhiều hơn những thử 
nghiệm trong lĩnh vực này, và cũng sẽ có được nhiều thông tin hơn về những mô hình nào có thể làm 
việc được và theo những điều kiện hoàn cảnh nào. 

Trong phần này chúng ta đưa ra toàn cảnh của các mô hình kinh doanh mà chúng ta thường gặp nhất  
ngày nay, chia thành các nhóm với mong muốn chỉ ra cho độc giả những gì chúng chia sẻ nói chung và  
những gì phân biệt được chúng, tập trung vào những thứ dựa trên sự phát triển và các dịch vụ xung 
quanh một sản phẩm PMTD.
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Doanh số, trong trường hợp này, tới trực tiếp từ những hoạt động phát triển và các dịch vụ cho sản 
phẩm, nhưng không nhất thiết bao hàm cả sự phát triển sản phẩm mới. Khi sự phát triển này xảy ra,  
những mô hình này có việc cấp vốn của các sản phẩm PMTD như một sản phẩm phụ, nghĩa là chúng là 
những mô hình đặc biệt thú vị với một ảnh hưởng rộng lớn một cách tiềm tàng lên thế giới của PMTD 
nói chung.

Trong mọi trường hợp, và dù ở đây chúng ta đưa ra một sự làm sáng tỏ khá rõ ràng, thì chúng ta phải 
không được quên rằng hầu hết tất cả các công ty trong thực tế sử dụng những sự kết hợp của các mô 
hình mà chúng ta mô tả, và với cả những mô hình truyền thống hơn khác.

 5.2.1 Hiểu biết tốt hơn

Công ty mà đi theo mô hình kinh doanh này cố gắng kiếm lợi nhuận dựa trên sự hiểu biết của mình về 
một sản phẩm tự do (hoặc một tập hợp các sản phẩm). Doanh số của nó sẽ tới từ các khách hàng của 
những sản phẩm mà công ty sẽ bán các dịch vụ có liên quan tới sự hiểu biết đó: sự phát triển dựa trên 
sản phẩm, sự sửa đổi, áp dụng, cài đặt và tích hợp với các sản phẩm khác. Ưu thế cạnh tranh của công 
ty sẽ có liên quan chặt chẽ tới sự hiểu biết về sản phẩm: vì thế, công ty sẽ đặc biệt có vị thế tốt nếu 
công ty là nhà sản xuất hoặc một người tham gia tích cực trong dự án sản xuất sản phẩm phần mềm đó.

Đây là một trong những lý do các công ty mà sử dụng mô hình này có xu hướng sẽ là những thành viên  
tích cực trong các dự án có liên quan tới phần mềm mà đối với phần mềm đó họ cố gắng bán các dịch 
vụ: đây là một cách rất hữu hiệu để có được sự hiểu biết về nó, và quan trọng hơn, sự hiểu biết sẽ được  
thừa nhận. Chắc chắn, việc có khả năng để nói cho một khách hàng rằng các nhân viên của công ty bao 
gồm một loạt các lập trình viên về dự án mà sản sinh ra các phần mềm, mà, ví dụ, cần phải được thay 
đổi, có xu hướng để đưa ra được một sự đảm bảo tốt.

Mối quan hệ với các dự án phát triển

Vì thế, các công ty dạng này rất quan tâm trong việc truyền bán hình ảnh của việc có được sự hiểu biết  
tốt về những sản phẩm tự do chắc chắn nào đó. Một kết quả thú vị của điều này là việc hỗ trợ cho các dự 
án PMTD (ví dụ, bằng việc tham gia tích cực vào chúng, hoặc cho phép các nhân viên làm như vậy trong 
thời gian của ngày làm việc) không chỉ là thứ gì đó thuần túy là tính thương người.

Ngược lại, có thể một trong những tài sản sinh lợi nhất của công ty, khi mà các khách hàng sẽ đánh giá  
nó rất tích cực như một dấu hiệu rõ ràng rằng công ty đó là có hiểu biết về sản phẩm theo yêu cầu. Cộng  
với, bằng cách này nó sẽ có khả năng tuân theo sự phát triển một cách chặt chẽ, cố gắng để làm cho chắc  
chắn, ví dụ, rằng những cải tiến được yêu cầu bởi các khách hàng sẽ trở thành một phần của sản phẩm 
được phát triển bởi dự án.

Phân tích điều này từ một quan điểm chung hơn, thì đây là một tình huống mà trong đó các bên tham 
gia, cả công ty và dự án, đều hưởng lợi từ sự hợp tác. Dự án hưởng lợi từ sự phát triển được thực hiện 
bởi công ty, hoặc vì một số các lập trình viên của nó được trả tiền (ít nhất bán thời gian) cho công việc 
của họ trong dự án. Công ty hưởng lợi trong sự hiểu biết về sản phẩm, hình ảnh đối với các khách  
hàng, với một mức độ ảnh hưởng nào đó đối với dự án. Dãy các dịch vụ được cung cấp bởi dạng công 
ty này có thể rất rộng, nhưng thường là sự phát triển tùy biến, những áp dụng thích nghi hoặc những  
tích hợp của các sản phẩm mà họ là những chuyên gia, hoặc việc tra cứu các dịch vụ nơi mà họ khuyến 
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cáo cho các khách hàng của họ cách tốt nhất để sử dụng sản phẩm đó theo yêu cầu (đặc biệt nếu đây là 
một sản phẩm phức tạp hoặc việc nó hoạt động đúng là sống còn cho khách hàng).

Ví dụ

Những ví dụ về các công ty mà đã sử dụng mô hình kinh doanh này như sau:

• LinuxCare (http://www.linuxcare.com) [45]. Được thành lập năm 1996, nó ban đầu đã cung cấp 
các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cho GNU/Linux và PMTD tại Mỹ, và nhân viên của nó về cơ bản là  
những chuyên gia về GNU/Linux. Tuy nhiên, trong năm 2002 mục tiêu của công ty đã thay đổi  
và kể từ đó công ty đã chú tâm vào việc cung cấp các dịch vụ hầu như độc nhất vô nhị đối với  
việc GNU/Linux chạy trên các máy ảo trong những máy tính lớn của IBM. Mô hình kinh doanh 
của công ty cũng đã thay đổi sang “những hiểu biết tốt hơn với những hạn chế”, khi mà như một 
phần nền tảng của các dịch vụ mà công ty đưa ra là ứng dụng không tự do, Levanta.

• Alcôve (http://www.alcove.com) [3]. Được thành lập năm 1997 tại Pháp, nó chủ yếu đưa ra các 
dịch vụ tư vấn PMTD, tư vấn chiến lược, hỗ trợ và phát triển. Kể từ khi thành lập, Alcôve đã để 
các lập trình viên một loạt dự án tự do trong các nhân viên, cố gắng đổi lại hình ảnh của công ty 
về điều này. Công ty cũng đã thử đưa ra hình ảnh, nói chung, về một công ty có liên kết với cộng  
đồng PMTD, bằng việc hợp tác, ví dụ, với các hiệp hội người sử dụng và đưa ra công khai đối 
với những hợp tác của công ty với các dự án tự do (ví dụ, thông qua Alcôve - Labs [4]).

 5.2.2 Hiểu biết tốt hơn với những hạn chế

Các mô hình này là tương tự như những gì được mô tả trong phần trước, nhưng cố gắng để hạn chế sự 
cạnh tranh mà họ có thể phải đối mặt. Trong khi trong các mô hình thuần túy dựa vào sự hiểu biết tốt  
hơn, bất kỳ ai cũng có thể, về nguyên tắc, tham gia vào sự cạnh tranh, vì phần mềm được sử dụng là y  
hệt như nhau (và tự do), trong trường hợp mà dự định là để tránh tình trạng đó bằng việc đặt ra những 
trở ngại cho sự cạnh tranh. Những trở ngại này có xu hướng tạo nên từ những bằng sáng chế hoặc 
những giấy phép sở hữu độc quyền, mà thường ảnh hưởng tới một phần nhỏ (nhưng cơ bản) của sản 
phẩm được phát triển. Điều này giải thích vì sao mô hình này có thể được xem như là mô hình pha 
trộn, theo nghĩa là chúng là nửa đường giữa PMTD và PMSHĐQ.

Trong mọi trường hợp, cộng đồng PMTD phát triển phiên bản riêng của nó, nghĩa là ưu thế cạnh tranh 
có thể biến mất, hoặc ngay cả quay đầu chống lại công ty theo yêu cầu nếu đối thủ cạnh tranh tự do trở  
thành chuẩn của thị trường và được yêu cầu bởi các khách hàng của riêng công ty.

Ví dụ

Có nhiều trường hợp sử dụng mô hình kinh doanh này, vì nó thường được coi là ít rủi ro hơn so với mô  
hình thuần túy của sự hiểu biết. Tuy nhiên, các công ty mà đã sử dụng nó đã tiến hóa theo những cách  
thức khác nhau. Một vài công ty như sau:

• Caldera (http://www.sco.com) [16]. Lịch sử của Caldera là phức tạp. Ban đầu, nó đã tạo ra phát 
tán GNU/Linux của riêng hãng, hướng vào các doanh nghiệp: Caldera OpenLinux. Vào năm 
2001 nó đã mua phiên bản Unix từ SCO, và vào năm 2002 nó đã thay đổi tên của mình thành  
SCO Group. Chiến lược kinh doanh của nó đã thay đổi cũng thường xuyên như tên của nó, từ sự 
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hỗ trợ toàn bộ cho GNU/Linux, sang vụ kiện pháp lý của nó chống lại IBM và Red Hat vào năm  
2003 và việc bỏ phát tán của riêng nó. Nhưng trong mối liên quan tới việc đặt tên này, việc kinh 
doanh của Caldera, ít nhất là cho tới năm 2002, là một mô hình rõ ràng về sự hiểu biết tốt hơn  
với những hạn chế. Caldera đã cố gắng khai thác sự hiểu biết của mình về nền tảng GNU/Linux, 
nhưng việc hạn chế sự cạnh tranh mà nó có thể đã đối mặt bằng việc đưa vào PMSHĐQ trong 
phát tán của nó. Điều này làm khó cho các khách hàng trong việc thay đổi phát tán một khi họ đã 
áp dụng nó, vì ngay cả dù các phát tán GNU/Linux khác được đưa vào phần tự do của Caldera 
OpenLinux, thì họ đã không đưa vào phần sở hữu độc quyền được.

• Ximian (http://ximian.com) [74]. Được thành lập năm 1999 dưới tên Helix Code bởi các lập 
trình viên có liên quan chặt chẽ với dự án GNOME, nó được mua bởi Novell vào tháng 08/2003. 
Hầu hết các phần mềm mà nó đã phát triển đã là tự do (nói chung một phần của GNOME). Tuy 
nhiên, trong một lĩnh vực rất đặc thù thì Ximian đã quyết định cấp phép cho một thành phần như 
là PMSHĐQ: kết nối cho Exchange (Connector to Exchange). Module này cho phép một trong 
những sản phẩm ngôi sao của nó, Evolution (một trình quản lý thông tin cá nhân mà bao gồm 
thư điện tử, chương trình nghị sự, lịch, …), để tương tác được với các máy chủ của Microsoft  
Exchange, mà nó được sử dụng một cách phổ biến trong các tổ chức lớn.  Điều này giải thích 
cách mà nó đã cố gắng cạnh tranh với một ưu thế hơn các công ty khác mà đã đưa ra các dịch vụ 
dựa trên GNOME, có lẽ với các sản phẩm được phát triển bởi chính Ximian mà chúng không thể 
tương tác được một cách dễ dàng với Exchange. Với sự ngoại lệ của sản phẩm này, mô hình của 
Ximian đã trở thành một trong những “sự hiểu biết tốt hơn”, và cũng đã dựa trên việc có nguồn  
của một chương trình (như chúng ta sẽ thấy sau này). Trong mọi trường hợp, thành phần này đã 
được tung ra như là PMTD vào năm 2005. 

 5.2.3 Nguồn của một sản phẩm PMTD

Mô hình này tương tự như mô hình dựa trên sự hiểu biết tốt hơn nhưng với một sự chuyên môn hóa,  
nghĩa là công ty sử dụng nó là nhà sản xuất, hầu như toàn bộ, của một sản phẩm tự do. Về cơ bản, ưu 
thế cạnh tranh gia tăng thông qua việc là các lập trình viên của sản phẩm theo yêu cầu, việc kiểm soát 
sự tiến hoá của nó và có nó trước khi có sự cạnh tranh. Tất cả những thứ này tạo vị thế cho công ty phát 
triển rất mạnh đối với các khách hàng mà họ đang tìm kiếm các dịch vụ cho chương trình đó. Hơn nữa,  
đây là mô hình rất thú vị xét về hình ảnh, vì công ty đã chứng minh sự phát triển của mình một cách 
tiềm tàng bằng việc tạo ra và duy trì ứng dụng theo yêu cầu, mà nó có thể rất hữu dụng khi nói về việc 
thuyết phục các khách hàng đối với các khả năng của công ty. Cũng vậy, nó tạo ra một hình ảnh tốt đối  
với cộng đồng PMTD nói chung, vì nó nhận được một sản phẩm mới từ công ty mà trở thành một phần  
của miền cộng đồng chung. 

Ví dụ

Nhiều sản phẩm tự do đã bắt đầu được phát triển trong một công ty, và rất thường là công ty đã tiếp tục  
dẫn dắt sự phát triển tiếp sau của nó. Một số ví dụ:

• Ximian: Chúng ta đã nhắc tới cách mà nó một phần đã sử dụng mô hình về sự hiểu biết tốt hơn 
với những hạn chế. Nhưng nói chung, Ximian đã tuân theo mô hình rõ ràng dựa trên việc vừa là  
nguồn của các chương trình tự do. Các sản phẩm của hãng, như Evolution hoặc Red Carpet, đã  
từng được phân phối theo các giấy phép GPL. Tuy nhiên, những sản phẩm khác cũng quan 
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trọng, như Mono, được phân phối chủ yếu theo các giấy phép MIT X11 hoặc LGPL. Trong mọi 
trường hợp, Ximian đã phát triển các sản phẩm hầu như độc nhất vô nhị từ ban đầu. Hãng đã cố  
gắng hoàn vốn đầu tư vào những phát triển này bằng việc giành được các hợp đồng để làm cho 
chúng tiến hóa theo những cách nào đó, áp dụng chúng cho các nhu cầu của các khách hàng, và  
đưa ra sự tùy biến và duy trì.

• Zope Corporation (http://www.zope.com) [75]. Trong năm 1995 Digital Creations đã được thành 
lập, phát triển một sản phẩm sở hữu độc quyền cho quản lý các quảng cáo được phân loại trên 
web. Vào năm 1997 nó đã nhận được một sự đầu tư vốn từ, trong số những thứ khác, công ty 
đầu tư rủi ro có tên là Opticality Ventures. Những gì là kỳ lạ về sự đầu tư này (vào lúc đó) là  
điều kiện mà đã được ép buộc cho việc phân phối sản phẩm tiến hóa như là một PMTD, mà sau 
này đã trở thành Zope, một trong những trình quản trị nội dung nổi tiếng nhất trên Internet. Kể  
từ đó, mô hình kinh doanh của công ty là sản xuất Zope và các sản phẩm liên quan, và đưa ra các 
dịch vụ áp dụng và duy trì cho tất cả các sản phẩm đó.

 5.2.4 Nguồn sản phẩm với những hạn chế

Mô hình này là tương tự như mô hình trước, nhưng tính tới việc hạn chế sự cạnh tranh hoặc tối đa hóa 
doanh số. Trong số những hạn chế chung nhất, chúng ta có thể thấy những điều sau:

Phân phối sở hữu độc quyền một thời gian, rồi tung ra như một PMTD. Có hoặc không có một sự hứa 
hẹn về một phân phối tự do sau này, mỗi phiên bản mới của sản phẩm được bán như là PMSHĐQ. Sau 
một khoảng thời gian chắc chắn nào đó (thông thường, khi một phiên bản mới được tung ra, cũng như 
một PMSHĐQ), thì phiên bản cũ được phân phối với một giấy phép tự do. Bằng cách này, công ty sản 
xuất giành được doanh số từ các khách hàng có quan tâm trong việc có những phiên bản mới, và cùng  
một lúc hạn chế được sự cạnh tranh, vì bất kỳ công ty nào muốn cạnh tranh mà có sử dụng sản phẩm đó 
chỉ có thể làm thế với phiên bản mới (chỉ sẵn sàng khi phiên bản mới sở hữu độc quyền được tung ra,  
mà nó được cải thiện một cách có hỗ trợ và hoàn chỉnh hơn).

Phân phối một cách hạn chế trong một giai đoạn. Trong trường hợp này, phần mềm là tự do vào thời  
điểm nó lần đầu được phân phối. Nhưng vì không có gì trong giấy phép tự do ép phải phân phối  
chương trình cho bất kỳ ai muốn nó (đây là thứ gì đó mà người sở hữu phần mềm có thể hoặc không  
làm), nhà sản xuất phân phối một thời gian chỉ cho các khách hàng của mình, những người trả tiền cho  
nó (thường ở dạng của một hợp đồng duy trì). Sau một thời gian, nó phân phối phần mềm cho bất kỳ ai, 
ví dụ bằng việc đặt phần mềm trong một tệp truy cập công cộng. Bằng cách này, nhà sản xuất giành 
được doanh số từ các khách hàng của mình, những người thừa nhận tính sẵn sàng ưu tiên này của phần  
mềm như một giá trị gia tăng. Về cơ bản, mô hình này chỉ làm việc nếu các khách hàng tới lượt mình  
không làm cho chương trình thành công cộng khi họ nhận được nó. Đối với những dạng khách hàng 
đặc biệt nào đó, thì điều này có thể không phải là phổ biến. Nói chung, trong các trường hợp các công 
ty phát triển giành được những lợi ích nhắc tới được, chứ không phải là giá thành bằng 0. Vì sự trì hoãn 
của sản phẩm để sẵn sàng cho cộng đồng PMTD, nên thực tế là không thể có khả năng đóng góp cho sự 
phát triển của nó, nghĩa là nhà sản xuất sẽ hưởng lợi rất ít từ những đóng góp từ bên ngoài.

Ví dụ

Một số công ty sử dụng mô hình kinh doanh này như sau:
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• artofcode LLC (http://artofcode.com/) [9]. Từ năm 2000, artofcode bán Ghostscript theo 3 phiên 
bản (trước đó Alladin Enterprises đã thực hiện điều này với một mô hình tương tự). Phiên bản  
mới nhất được phân phối là AFPL Ghostscript, theo một giấy phép sở hữu độc quyền (mà nó cho 
phép sử dụng cả sự phân phối không thương mại). Phiên bản tiếp sau (với khoảng trễ cỡ 1 năm) 
được phân phối như là GNU Ghostscript, theo giấy phép GNU GPL. Ví dụ, vào mùa hè năm  
2003, phiên bản AFPL là 8.11 (được tung ra ngày 16/08), trong khi phiên bản GNU là 7.07 
(được phân phối vào ngày 17/05, nhưng là phiên bản AFPL tương đương của nó đã được tung ra  
vào năm 2002). Cũng vậy, artofcode đưa ra một phiên bản thứ 3, với một giấy phép sở hữu độc 
quyền mà cho phép tích hợp nó với các sản phẩm không tương thích với GNU GPL (trong 
trường hợp này nó sử dụng một mô hình giấy phép đôi, mà chúng ta sẽ mô tả sau).

• Ada Core Technologies (http://www.gnat.com/) [2]. Nó được thành lập vào năm 1994 bởi những 
tác giả của trình biên dịch Ada 95, được phát triển bằng sự cấp vốn một phần từ chính phủ Mỹ,  
dựa vào GCC, trình biên dịch GNU. Ngay từ đầu thì các sản phẩm của nó đã là PMTD. Nhưng  
hầu hết chúng được đưa ra lần đầu cho các khách hàng như một phần của một hợp đồng duy trì.  
Ví dụ, trình biên dịch của nó, mà nó tiếp tục sẽ dựa trên Pro. Ada Core Technologies không đưa 
ra trình biên dịch này cho công chúng nói chung bằng bất kỳ phương thức nào, và thường thì bạn 
không thể thấy các phiên bản của nó trên Net.  Tuy nhiên,  với  một sự chậm trễ khác nhau  
(khoảng 1 năm), Ada Core Technologies đưa ra các phiên bản trình biên dịch của nó cho công 
chúng, rất tương tự nhưng không có bất kỳ dạng hỗ trợ nào, ở dạng một tệp FTP nặc danh. 

 5.2.5 Các giấy phép đặc biệt

Theo các mô hình này, công ty sản xuất một sản phẩm mà nó phân phối theo 2 hoặc nhiều hơn các giấy 
phép. Ít nhất một trong số đó là PMTD, nhưng những cái khác thường là sở hữu độc quyền và cho phép 
sản phẩm được bán ít nhiều theo cách truyền thống. Thường thì, việc bán này được bổ sung với việc 
bán các dịch vụ tư vấn và phát triển có liên quan tới sản phẩm. Ví dụ, một công ty có thể phân phối một 
sản phẩm như là PMTD theo giấy phép GNU GPL, nhưng cũng đưa ra một phiên bản sở hữu độc 
quyền (cùng một lúc, và không có sự trì hoãn nào giữa 2 phiên bản đó) cho những ai không muốn 
những điều kiện của GPL, ví dụ, vì họ muốn tích hợp sản phẩm này với một sản phẩm sở hữu độc 
quyền (mà GPL không cho phép). 

Ví dụ

Sleepycat Software (http://www.sleepycat.com/download/oslicense.html) [60]. Công ty này được thành 
lập năm 1996 và đã tuyên bố rằng hãng đã kiếm lợi nhuận từ đầu (mà chắc chắn là đáng kể trong một  
công ty liên quan tới phần mềm). Các sản phẩm của nó, bao gồm Berkeley DB (một hệ quản trị dữ liệu 
rất nổi tiếng vì nó có thể dễ dàng nhúng được vào trong các ứng dụng khác), được phân phối theo một 
giấy phép mà chỉ định rằng trong trường hợp nhúng với sản phẩm khác, thì nó phải đưa ra mã nguồn của 
cả 2. Sleepycat đưa ra các dịch vụ tư vấn và phát triển cho các sản phẩm của hãng, nhưng cũng chào  
chúng theo các giấy phép mà cho phép chúng được nhúng vào mà không phải phân phối mã nguồn. Tất 
nhiên, làm điều này theo một hợp đồng đặc biệt, và nói chung, theo một chế độ bán PMSHĐQ. Vào năm 
2005 thì Oracle đã mua Sleepycat Software.
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 5.2.6 Bán thương hiệu

Dù có thể có được những sản phẩm rất tương tự với ít tiền hơn nhiều, nhiều khách hàng sẵn sàng trả 
thêm tiền để mua một thương hiệu. Nguyên tắc này được áp dụng bởi các công ty mà họ đầu tư vào 
việc thiết lập ra một thương hiệu với một hình ảnh tốt và được thừa nhận tốt mà nó cho phép họ sau đó  
bán các sản phẩm tự do với một khoản lợi nhuận đủ. Trong mọi trường hợp, họ không chỉ bán những 
sản phẩm đó, mà còn bán các dịch vụ mà các khách hàng cũng sẽ chấp nhận như một giá trị gia tăng.

Những trường hợp nổi tiếng nhất của mô hình kinh doanh này là các công ty mà bán các phát tán 
GNU/Linux. Các công ty này cố gắng bán thứ gì đó mà nói chung có thể giành được với giá thành thấp  
hơn nhiều từ Net (hoặc những nguồn khác với hình ảnh thương hiệu thấp hơn nhiều). Vì thế, họ phải  
làm cho các khách hàng nhận thức được thương hiệu của họ và được chuẩn bị để trả tiền cho giá thành  
bổ sung. Để làm được như vậy, họ không chỉ đầu tư vào quảng cáo công khai, mà họ cũng đưa ra 
những ưu điểm có mục tiêu (ví dụ, một phân phối được lắp ráp tốt hoặc một kênh phân phối mà đưa ra 
sự gần gũi cho khách hàng). Cũng vậy, họ có xu hướng đưa ra một số lượng lớn các dịch vụ xung 
quanh nó (từ việc huấn luyện cho các chương trình cấp chứng chỉ của bên thứ 3), để làm nhiều nhất cho 
hình ảnh thương hiệu.

Ví dụ

Red Hat (http://www.redhat.com) [56]. Red Hat Linux đã bắt đầu được phân phối vào năm 1994 (hãng 
này đã bắt đầu được biết tới như tên hiện này vào năm 1995). Một thời gian dài, Red Hat đã định thiết  
lập tên của hãng như một phát tán GNU/Linux xuất sắc (dù vào giữa những năm 2000 hãng chia sẻ vị  
thế này với các công ty khác như OpenSuSE, Ubuntu, và có lẽ cả Debian). Một vài năm Red Hat bán tất  
cả các dạng dịch vụ có liên quan tới phát tán này, GNU/Linux và các phần mềm nói chung.

 5.3 Những phân loại mô hình kinh doanh khác

Các tài liệu của PMTD đưa ra những phân loại khác về các mô hình kinh doanh truyền thống. Như một  
ví dụ, đây là một ít.

 5.3.1 Phân loại theo Hecker

Sự phân loại này được đưa ra trong “Thiết lập cửa hàng: kinh doanh PMNM” (Frank Hecker, 1998)  
[141] đã được sử dụng nhiều nhất trong sự quảng bá của OSI, và cũng là một trong những người đầu 
tiên cố gắng phân loại các doanh nghiệp mà đã nổi lên khoảng thời gian này. Tuy nhiên, nó đưa vào 
một loạt các mô hình mà có ít điều để làm với PMTD (nơi mà PMTD ít nhiều là bạn đường đối với mô  
hình chính). Trong mọi trường hợp, các mô hình mà nó mô tả là như sau:

• Người bán sự hỗ trợ (bán các dịch vụ có liên quan tới sản phẩm). Công ty khuyến khích một 
sản phẩm PMTD (mà nó đã phát triển hoặc nó tham gia tích cực vào trong đó) và bán các dịch 
vụ như là tư vấn hoặc áp dụng tùy biến thích nghi cho những yêu cầu đặc thù nào đó.

• Người dẫn đầu thua thiệt (bán các sản phẩm sở hữu độc quyền khác). Trong trường hợp này, 
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chương trình tự do được sử dụng để quảng bá cách nào đó cho việc bán các sản phẩm sở hữu 
độc quyền khác có liên quan tới nó.

• Bán các thiết bị (bán phần cứng): Việc kinh doanh chính là bán phần cứng và PMTD được coi 
như một sự bổ sung mà có thể giúp công ty giành được một ưu thế cạnh tranh.

• Bán các phụ tùng (bán các phụ tùng): Các sản phẩm liên quan tới PMTD được bán, như là sách, 
các thiết bị máy tính, …

• Bán các dịch vụ (bán các dịch vụ): PMTD phục vụ để tạo ra một dịch vụ (thường có thể truy 
cập được một cách trực tuyến) từ đó công ty kiếm lợi nhuận. 

• Cấp phép cho thương hiệu (bán một thương hiệu). Một công ty đăng ký thương hiệu mà nó có ý 
định liên kết với các chương trình PMTD, có thể nó đã tự phát triển. Sau đó nó kiếm lợi nhuận 
thông qua việc cấp phép sử dụng các thương hiệu này.

• Bán nó, rồi giải phóng nó. Đây là mô hình tương tự với người dẫn đầu thua thiệt, nhưng được 
thực hiện theo một cách thức tuần tự theo chu kỳ. Đầu tiên một sản phẩm được đưa ra thị 
trường như là PMTD. Nếu nó khá thành công, thì phiên bản tiếp sau được phân phối như là  
PMSHĐQ một thời gian, sau đó nó được giải phóng tự do. Khi đó, một phiên bản sở hữu độc 
quyền đang được phân phối, và cứ tiếp tục như thế. 

• Trao đặc quyền phần mềm: Một công ty trao đặc quyền sử dụng thương hiệu của mình có liên 
quan tới một chương trình tự do cụ thể nào đó.

Lưu ý

Độc giả đã quan sát thấy rằng sự phân loại này là khá khác biệt so với sự phân loại mà chúng ta đã đưa  
ra, nhưng ngay cả như vậy thì một số các chủng loại cũng hầu như hoàn toàn khớp với một số của chúng 
ta.

 5.4 Ảnh hưởng lên vị thế độc quyền

Thị trường phần mềm có xu thế hướng tới sự áp đảo của một sản phẩm trong từng phân khúc của nó.  
Người sử dụng muốn hầu hết những nỗ lực được thực hiện trong việc học cách một chương trình làm 
việc được, các công ty muốn tuyển mộ những người quen biết với việc sử dụng các phần mềm của họ,  
và mỗi người muốn các dữ liệu mà họ vận hành sẽ quản lý được bởi các chương trình của các công ty  
và những người mà họ làm việc với những người đó. Điều này giải thích vì sao những sáng kiến được 
thiết kế để phá bỏ một tình trạng de facto trong đó một sản phẩm áp đảo một cách rõ ràng thị trường 
được định sẵn để sản sinh ra thứ y hệt nhiều hơn: nếu nó thành công, sản phẩm mới sẽ tới chiếm chỗ, 
và trong một khoảng thời gian ngắn chúng ta sẽ có một sản phẩm áp đảo mới. Chỉ những thay đổi về  
công nghệ mới sản sinh ra, trong một khoảng thời gian ngắn, sự không ổn định đủ để không một ai áp 
đảo được một cách rõ ràng.

Nhưng thực tế là có một sản phẩm áp đảo không nhất thiết phải dẫn tới việc tạo ra một sự độc quyền  
kinh doanh. Ví dụ, dầu khí là một sản phẩm mà hầu như áp đảo thị trường nhiên liệu cho các ô tô tư  

Trang 94/302



GNUFDL • PID_00148386 Phần mềm tự do

nhân, nhưng (trong thị trường dầu khí tự do) có nhiều công ty sản xuất và công ty phân phối cùng sản 
phẩm y hệt nhau này. Trong thực tế, khi chúng ta nói về phần mềm, những gì đang gây lo ngại là những 
gì xảy ra khi một sản phẩm định áp đảo thị trường vì sản phẩm đó có một nhà cung cấp duy nhất có khả 
năng. PMTD đưa ra một giải pháp khác cho tình trạng đó: các sản phẩm tự do có thể được khuyến 
khích bởi một công ty cụ thể nào đó, nhưng công ty đó không kiểm soát được chúng, hoặc ít nhất ở một 
mức độ nào đó không như PMSHĐQ bắt chúng ta phải quen. Trong thế giới của PMTD, một sản phẩm 
áp đảo không nhất thiết dẫn tới sự độc quyền của một công ty. Mà ngược lại, bất chấp sản phẩm là áp 
đảo thị trường, thì nhiều công ty có thể cạnh tranh được trong việc cung cấp nó, cải thiện nó, và áp  
dụng tùy biến thích nghi nó cho các nhu cầu của khách hàng và đưa ra các dịch vụ có liên quan tới nó.

 5.4.1 Các yếu tố thiên vị cho các sản phẩm áp đảo

Trong phần mềm máy tính, thường thì có một sản phẩm áp đảo trong từng phân khúc thị trường. Và 
điều này là thông thường với vài lý do, trong số đó chúng ta có thể nhấn mạnh như sau:

• Các định dạng dữ liệu: Trong nhiều trường hợp định dạng dữ liệu được liên kết rất chặt chẽ tới  
một ứng dụng. Khi một số lượng đủ lớn mọi người sử dụng nó, thì định dạng dữ liệu này trở 
thành chuẩn de facto, và áp lực để sử dụng nó (và vì thế, ứng dụng đó) là khổng lồ.

• Các chuỗi phân phối: Thường thì, một trong những vấn đề với việc bắt đầu sử dụng một chương 
trình là việc có được một bản sao của nó. Và điều này thường là khó để tìm các chương trình 
mà không phải là những chương trình hàng đầu trong thị trường của nó. Các chuỗi phân phối là  
đắt giá để duy trì, nghĩa là khó cho các đối thủ cạnh tranh thiểu số với tới được cửa hàng máy 
tính nơi mà người sử dụng đầu cuối có thể mua chúng. Tuy nhiên, đối với sản phẩm áp đảo thì 
nó là dễ dàng: nơi đầu tiên có được quan tâm trong việc có nó sẽ là bản thân cửa hàng máy tính  
đó.

• Marketing: Việc marketing “tự do” mà một sản phẩm giành được một khi một tỷ lệ đáng kể 
người dân sử dụng nó là khổng lồ. “Truyền khẩu” cũng làm việc rất tốt khi chúng ta hỏi và trao 
đổi thông tin với mọi người mà chúng ta biết. Nhưng trên hết tất cả thì sự ảnh hưởng từ các 
phương tiện truyền thông là khổng lồ: các tạp chí máy tính sẽ tham chiếu nhiều lần tới một sản 
phẩm nếu nó dường như là một sản phẩm được sử dụng nhiều nhất; sẽ có các khóa đào tạo xung 
quanh nó, các cuốn sách mô tả nó, các cuộc phỏng vấn với những người sử dụng, …

• Đầu tư vào việc huấn luyện: Một khi thời gian và tiền bạc đã được bỏ ra vào việc huấn luyện 
cách mà một công cụ hoạt động, thì sẽ có một động lực cao không phải để thay đổi công cụ đó.  
Cũng vậy, công cụ đó thường là một công cụ mà đã áp đảo thị trường, vì nó dễ dàng hơn để tìm  
kiếm mọi người và các tư liệu để giúp dạy cách sử dụng nó. 

• Các phần mềm cài đặt sẵn: Việc nhận một máy tính với phần mềm được cài đặt sẵn chắc chắn là 
một sự khích lệ lớn hướng tới việc sử dụng nó, ngay cả nếu nó phải trả tiền một cách riêng rẽ. 
Và thông thường, dạng phần mềm mà người bán máy tính được chuẩn bị để cài đặt sẵn sẽ chỉ là  
những phần mềm được sử dụng nhiều nhất.
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 5.4.2 Thế giới của PMSHĐQ

Trong thế giới của PMSHĐQ thì sự xuất hiện của một sản phẩm áp đảo trong mọi phân khúc là tương 
đương với một sự độc quyền về phần của công ty mà sản xuất ra nó. Ví dụ, chúng ta có những tình 
trạng độc quyền de facto (hoặc hầu như) của một sản phẩm và một công ty trong thị trường cho các hệ  
điều hành, cho việc xuất bản, cơ sở dữ liệu, thiết kế đồ họa, xử lý văn bản, bảng tính, … trên máy tính 
để bàn.

Và điều này là như vậy vì công ty theo yêu cầu có sự kiểm soát khổng lồ đối với sản phẩm dẫn đầu,  
nhiều tới mức mà chỉ họ có thể dẫn dắt sự tiến bộ của nó, các dòng cơ bản cùng với nó sẽ được phát  
triển, chất lượng của nó... Người sử dụng có rất ít sự kiểm soát, vì họ có rất ít động lực để coi những  
sản phẩm khác (vì những lý do mà chúng ta đã nhắc tới trong phần trước). Về vấn đề này, có ít sự cạnh 
tranh có thể làm, ngoại trừ việc cố gắng và thách đố vị thế áp đảo của sản phẩm bằng việc cải tiến các 
sản phẩm của riêng họ, (cố gắng và kháng cự lại những lý do đó), thường với thành công hạn chế.

Tình trạng này đặt toàn bộ khu vực này vào tay của chiến lược của công ty áp đảo. Tất cả mọi nhân tố 
đều phụ thuộc vào nó, và ngay cả sự phát triển của công nghệ phần mềm trong lĩnh vực đó cũng sẽ bị 
dàn xếp vì những cải tiến mà nó thực hiện cho sản phẩm của mình. Nói chung, đây là một tình trạng 
nơi mà những ảnh hưởng kinh tế tồi tệ nhất của một sự độc quyền nảy sinh, và đặc biệt, thiếu động lực 
đối với công ty áp đảo chỉnh sửa các sản phẩm cho các nhu cầu (luôn tiến hóa) của các khách hàng của 
nó, khi chúng trở thành một thị trường bị giam hãm.

 5.4.3 Tình trạng với PMTD

Tuy nhiên, trong trường hợp của PMTD thì một sản phẩm áp đảo không tự động biến thành một sự độc 
quyền của doanh nghiệp. Nếu sản phẩm là tự do, thì bất kỳ công ty nào cũng có thể làm việc được với 
nó, cải thiện nó, áp dụng nó cho các nhu cầu của khách hàng, và nói chung, giúp nó tiến bộ. Hơn nữa,  
chính xác nhờ có vị thế áp đảo của nó, sẽ có nhiều công ty có quan tâm làm việc với nó. Nếu nhà sản  
xuất “gốc ban đầu” (công ty mà ban đầu đã phát triển ra sản phẩm này) mong muốn duy trì được trong 
kinh doanh, thì nó sẽ phải cạnh tranh với tất cả họ và vì thế sẽ có động lực cao để làm cho sản phẩm 
của hãng tiến bộ một cách chính xác theo những con đường mà người sử dụng muốn. Tất nhiên, nó sẽ 
có ưu thế có sự hiểu biết tốt hơn về chương trình, nhưng điều đó không phải là tất cả. Họ sẽ phải cạnh 
tranh vì mỗi khách hàng. 

Vì thế, sự xuất hiện của các sản phẩm áp đảo trong thế giới của PMTD, truyền vào sự cạnh tranh hơn 
nữa giữa các công ty. Và với nó thì những người sử dụng nắm lại được sự kiểm soát: các công ty trong  
cạnh tranh không thể làm bất kỳ thứ gì ngoài phải nghe theo họ nếu muốn sống sót. Và điều này chính 
xác là những gì đảm bảo rằng sản phẩm được cải tiến.

Các sản phẩm tự do mà áp đảo trong khu vực của nó

Đã từ lâu, Apache đã là người dẫn đầu trong thị trường các máy chủ web. Nhưng có nhiều công ty đằng  
sau Apache, từ những công ty rất lớn (như IBM) cho tới những công ty khác nhỏ hơn nhiều. Và tất cả  
các công ty này không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc cải tiến nó hoàn toàn và thường bằng việc 
đóng góp cho dự án này bằng những cải tiến của họ. Bất chấp thực tế là Apache hầu như là một sự độc 
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quyền trong nhiều lĩnh vực (ví dụ, nó hầu như là máy chủ web duy nhất được xem xét trên nền tảng 
GNU/Linux hoặc *BSD), nó không phụ thuộc vào một công ty duy nhất nào cả, mà vào hàng tá các công 
ty theo nghĩa đen.

Những phát tán của GNU/Linux cũng là trường hợp thú vị. GNU/Linux chắc chắn không phải là một sự 
độc quyền, mà có lẽ là lựa chọn thứ 2 trong thị trường hệ điều hành. Và điều này đã không đặt ra một  
tình trạng nơi mà một công ty có sự kiểm soát đối với nó. Ngược lại có hàng chục các phát tán được làm 
bởi các công ty khác nhau, mà chúng tự do cạnh tranh trong thị trường. Mỗi phát tán trong số chúng sẽ  
đưa ra những cải tiến, mà những đối thủ cạnh tranh của nó phải áp dụng trong sự rủi ro sẽ bị tụt hậu.  
Hơn nữa, chúng không thể bị lạc quá xa khỏi những gì là “chuẩn của GNU/Linux”, vì điều này có thể sẽ  
bị từ chối bởi người sử dụng như một “sự đi ra khỏi chuẩn”. Tình trạng này sau vài năm tăng trưởng thị 
phần cho GNU/Linux chỉ ra cho chúng ta hàng chục công ty mà họ cạnh tranh và cho phép hệ thống này 
tiến hóa. Và một lần nữa, tất cả chúng bám theo việc làm thỏa mãn cho những yêu cầu của người sử 
dụng. Đây là cách duy nhất họ có thể nằm lại trong thị trường này.

GCC là một sản phẩm áp đảo trong thế giới  của các trình biên dịch C và C++ đối  với  thị  trường  
GNU/Linux. Và vấn đề này không dẫn tới bất kỳ tình trạng độc quyền nào của công ty, ngay cả Cygnus 
(bây giờ là Red Hat) đã có trách nhiệm một thời gian dài đối với việc điều phối sự phát triển của nó. Có 
nhiều công ty mà họ thực hiện những cải tiến cho hệ thống này và tất cả bọn họ cạnh tranh với nhau theo 
sự thích hợp đặc biệt để thỏa mãn được những yêu cầu của người sử dụng của họ. Trên thực tế, khi một  
công ty hoặc tổ chức đặc biệt nào đó đã thất bại trong nhiệm vụ phối hợp (hoặc một vài người sử dụng  
đã nhận thức được điều này) thì đã có chỗ cho dự án được rẽ nhánh, với 2 sản phẩm cùng chạy song  
song trong một thời gian, cho tới khi chúng phải quay trở lại cùng nhau (như bây giờ xảy ra với GCC 
3.x),

 5.4.4 Các chiến lược cho việc trở thành một sự độc quyền với PMTD

Bất chấp thực tế là thế giới của PMTD là không thân thiện hơn nhiều đối với các độc quyền doanh  
nghiệp hơn là thế giới của PMSHĐQ, vẫn có những chiến lược mà một công ty có thể sử dụng để tiếp 
cận một tình trạng áp đảo độc quyền một thị trường. Những thực tế này là thông thường trong nhiều 
khu vực khác của nền kinh tế và để ngăn cản chúng chúng ta có các cơ quan mà họ điều chỉnh sự cạnh 
tranh, mà nó giải thích vì sao chúng ta sẽ không đi quá nhiều vào chi tiết về chúng. Tuy nhiên, chúng ta 
sẽ nhắc tới một điều, về điểm này, là đặc biệt cho thị trường phần mềm, và nó đã được trải nghiệm 
trong một số tình huống cụ thể nào đó: sự chấp nhận chứng nhận sản phẩm của bên thứ ba.

Khi một công ty mong muốn phân phối một sản phẩm phần mềm (tự do hoặc sở hữu độc quyền) mà 
hoạt động trong sự kết hợp với những phần mềm khác, thì thường phải “chứng nhận” sản phẩm đó đối 
với một sự kết hợp cụ thể nào đó. Nhà sản xuất cam kết đưa ra các dịch vụ (cập nhật, hỗ trợ, giải quyết  
các vấn đề, …) chỉ nếu khách hàng đảm bảo rằng sản phẩm này là đang được sử dụng trong một môi 
trường được chứng nhận. Ví dụ, nhà sản xuất của một chương trình quản trị cơ sở dữ liệu có thể chứng 
nhận cho sản phẩm của mình đối với một phát tán GNU/Linux cụ thể nào đó, chứ không phải phát tán  
khác. Điều này ngụ ý rằng các khách hàng của nó sẽ phải sử dụng phát tán GNU/Linux đó hoặc quên 
việc có được sự hỗ trợ của nhà sản xuất (mà nếu sản phẩm là sở hữu độc quyền có thể sẽ không thể  
trong thực tế). Nếu một nhà sản xuất cụ thể nào đó định đạt được một vị thế áp đảo rõ ràng như một sản 
phẩm được chứng nhận bởi bên thứ 3, thì người sử dụng sẽ không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác ngoài 
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việc sử dụng sản phẩm đó. Nếu theo sự chứng nhận phân khúc đó là quan trọng, thì chúng ta sẽ một lần 
nữa đối mặt với một tình trạng độc quyền doanh nghiệp.

Lưu ý

Đối với điểm này, trong thị trường đối với các phát tán GNU/Linux chúng ta đang bắt đầu thấy một ít  
các trường hợp có xu thế hướng tới một sự độc quyền de facto thông qua sự chứng nhận. Ví dụ, có nhiều  
nhà sản xuất các sản phẩm sở hữu độc quyền mà họ chỉ chứng nhận các sản phẩm trên một phát tán được 
đưa ra của GNU/Linux (rất thường là Red Hat Linux). Cho tới nay điều này còn chưa gây ra một tình 
trạng độc quyền cho bất kỳ công ty nào, mà nó có thể nhờ vào thực tế rằng sự chứng nhận là không phù 
hợp đối với những người sử dụng trong thị trường các phát tán GNU/Linux. Nhưng chỉ tương lai mới nói 
được liệu ở thời điểm nào đó tình trạng này tiếp cận được một sự độc quyền de facto hay không. 

Dù vậy, điều quan trọng phải ghi nhớ trong đầu 2 bình luận có liên quan ở trên. Bình luận đầu là những 
vị thế độc quyền này sẽ không dễ dàng đạt được, và trong mọi trường hợp sẽ đạt được thông qua các cơ 
chế “không phải phần mềm” nói chung (không giống như tình trạng sản phẩm độc quyền,  mà như 
chúng ta đã thấy là khá thông thường, đạt được thông qua các cơ chế thuần túy liên quan tới công nghệ 
thông tin và các mẫu dạng sử dụng của nó).  

Bình luận thứ 2 là nếu tất cả các phần mềm được sử dụng là tự do, thì chiến lược đó đã hạn chế được 
những cơ hội thành công (nếu có). Một nhà sản xuất có thể muốn có nhiều công ty để chứng nhận cho 
các sản phẩm của nó, nhưng các khách hàng sẽ luôn có khả năng xem xét các công ty khác nhau cho 
các dịch vụ và sự hỗ trợ khác so với những thứ mà đã chứng nhận cho nó, nếu họ coi đó là thích đáng.
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 6 PMTD và hành chính nhà nước

“[...] Đối với phần mềm sẽ được chấp nhận cho Nhà nước, thì nó về mặt kỹ thuật không chỉ cần phải có  
khả năng thực hiện một nhiệm vụ, mà còn là những điều kiện ký kết hợp đồng của nó phải đáp ứng được  
một loạt yêu cầu về việc cấp phép, mà không có chúng thì Nhà nước không thể đảm bảo cho các công  
dân của mình rằng các dữ liệu của họ đang được xử lý một cách phù hợp, với trách nhiệm về tính bảo  
mật và tính có thể truy cập được theo thời gian, vì chúng là những khía cạnh mang tính sống còn cao đối  
với trách nhiệm chung của Nhà nước”. 

Edgar David Villanueva  Núñez (thư trả lời cho tổng giám đốc của Microsoft Peru, 2001).

Các cơ quan nhà nước, cả những cơ quan với khả năng làm luật và những cơ quan chuyên tâm đối với 
việc quản lý điều hành Nhà nước (“các cơ quan hành chính nhà nước”), đóng một vai trò rất quan trọng 
ở những nơi mà việc áp dụng và khuyến khích các công nghệ được quan tâm. Dù cho tới năm 2000 
những cơ quan này về mặt thực tiễn đã không chỉ ra sự quan tâm trong hiện tượng của PMTD (với một  
số ngoại lệ), thì tình trạng này đã bắt đầu thay đổi từ đó. Một mặt, nhiều cơ quan hành chính nhà nước 
đã bắt đầu sử dụng PMTD như một phần hạ tầng công nghệ thông tin của họ. Mặt khác, trong vai trò 
của họ như là những người khuyến khích xã hội thông tin, một số đã bắt đầu khuyến khích trực tiếp  
hoặc gián tiếp sự phát triển và sử dụng PMTD. Hơn nữa, một số cơ quan làm luật đã bắt đầu chú ý 
(từng chút một) tới PMTD, đôi khi ưu tiên cho sự phát triển của nó, đôi khi gây cản trở cho nó, và đôi  
khi chỉ nắm lấy sự hiện diện của nó vào để xem xét.

Trước khi đi sâu vào chi tiết, điều quan trọng phải nhớ rằng từ lâu PMTD đã được phát triển mà không 
có sự ủng hộ dứt khoát nào (hoặc ngay cả quan tâm) từ các cơ quan nhà nước. Vì lý do này, sự chú ý 
gần đây mà nó đang diễn ra từ nhiều trong số họ không phải là không có sự đối kháng, lúng túng và 
những vấn đề. Hơn nữa, trong ít năm vừa qua, những sáng kiến có liên quan tới các chuẩn mở đang 
giành được xung lượng, thường có kết quả trong những đo đếm (ít nhiều một cách trực tiếp) có liên 
quan tới PMTD. 

Trong chương này chúng ta sẽ cố gắng mô tả hiện trạng và những tính chất riêng biệt của PMTD trong  
mối liên quan tới khu vực “nhà nước” này.

 6.1 Ảnh hưởng lên các cơ quan hành chính nhà nước

Một vài nghiên cứu đã được thực hiện, tập trung vào việc sử dụng PMTD trong các cơ quan hành chính 
nhà nước (ví dụ, “PMNM cho cơ quan hành chính nhà nước”, 2004 [159]; “PMNM trong chính phủ 
điện tử (CPĐT), phân tích và những khuyến cáo được rút ra bởi một nhóm làm việc theo ban lãnh đạo  
về công nghệ của Đan Mạch”, 2002 [180]; “PMTD/PMNM: các cơ hội của xã hội thông tin cho châu 
Âu”, 1999 [132], và “Trường hợp cho sự khuyến khích của chính phủ đối với PMNM”, 1999 [213]. 
Tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận một số trong số những tài liệu đáng chú ý nhất đó (cả tích cực và tiêu 
cực).
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 6.1.1 Những ưu điểm và những ảnh hưởng tích cực 

Một số ưu điểm của việc sử dụng PMTD trong cơ quan hành chính nhà nước và những viễn cảnh mới 
chủ chốt mà nó đưa ra là như sau:

1. Việc phát triển nền công nghiệp bản địa

Một trong những ưu điểm chính của PMTD là khả năng của việc phát triển một nền công nghiệp phần 
mềm bản địa. Khi chúng ta sử dụng PMSHĐQ, mọi chi phí bỏ ra cho các giấy phép đi trực tiếp vào nhà 
sản xuất sản phẩm, và sự mua sắm làm tăng cường cho vị thế của nhà sản xuất, mà không nhất thiết là 
tiêu cực, nhưng lại rất không có hiệu quả đối với vùng miền mà ở đó cơ quan hành chính nhà nước có 
liên quan khi chúng ta xem xét tới giải pháp thay thế bằng việc sử dụng PMTD.

Trong trường hợp này, các công ty bản địa sẽ có khả năng cạnh tranh trong việc cung cấp các dịch vụ 
(và bản thân chương trình) cho cơ quan hành chính nhà nước, theo những điều kiện rất tương tự đối với 
bất kỳ công ty nào. Hãy nói rằng bằng cách này hay cách khác cơ quan hành chính nhà nước đang xóa 
bỏ sự bất bình đẳng về sân chơi và làm dễ dàng hơn cho mọi người để cạnh tranh trong sân chơi đó. 

Và tất nhiên, rằng “bất kỳ ai” bao gồm cả các công ty bản địa, những người sẽ có cơ hội để khai thác  
những ưu thế cạnh tranh của họ (sự hiểu biết tốt hơn về những nhu cầu của khách hàng, sự gần về địa 
lý, …).

2. Sự độc lập với nhà cung cấp và cạnh tranh thị trường

Rõ ràng, bất kỳ tổ chức nào cũng sẽ thích phụ thuộc vào một thị trường cạnh tranh hơn là vào một nhà  
cung cấp duy nhất có khả năng áp đặt những điều kiện theo đó nó cung cấp sản phẩm của mình. Tuy 
nhiên, trong thế giới của cơ quan hành chính nhà nước, sự ưu tiên này trở thành một yêu cầu cơ bản, và 
ngay cả một bổn phận pháp lý trong một số trường hợp. Nói chung, cơ quan hành chính nhà nước 
không thể chọn để hợp đồng với một nhà cung cấp được đưa ra, mà phải chỉ định những yêu cầu của nó 
theo một cách sao cho bất kỳ công ty có quan tâm nào mà đáp ứng được những đặc tính nhất định nào 
đó và đưa ra được sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng được yêu cầu, đều có thể được lựa chọn cho một 
hợp đồng.

Một lần nữa, trong trường hợp của PMSHĐQ, từng sản phẩm chỉ có một nhà cung cấp (ngay cả nếu nó  
sử dụng một số lượng các trung gian). Nếu một sản phẩm cụ thể được chỉ định, thì cơ quan hành chính 
nhà nước cũng sẽ quyết định nhà cung cấp nào để trao hợp đồng. Và trong nhiều trường hợp hầu như  
không thể tránh được việc chỉ định một sản phẩm cụ thể, khi chúng ta làm việc với các chương trình 
máy tính. Những lý do về tính tương thích bên trong cơ quan hoặc việc tiết kiệm trong huấn luyện và 
quản trị hệ thống, hoặc nhiều hơn nữa, thường làm cho một cơ quan hành chính quyết định sử dụng 
một sản phẩm nhất định nào đó.

Cách duy nhất thoát khỏi tình trạng này là bằng việc làm cho sản phẩm chỉ định đó thành tự do. Bằng 
cách này, bất kỳ công ty nào có quan tâm cũng sẽ có khả năng cung cấp nó và cũng bất kỳ dạng dịch vụ 
nào có liên quan tới nó (chỉ tùy thuộc vào các khả năng và sự hiểu biết của công ty về sản phẩm). Hơn 
nữa, trong trường hợp của dạng hợp đồng này, thì cơ quan hành chính nhà nước có thể thay đổi nhà 
cung cấp trong tương lai nếu muốn, và không có bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào, vì ngay cả nếu nó thay đổi 
công ty, thì nó vẫn sẽ sử dụng sản phẩm y hệt.
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3. Tính mềm dẻo và sự thích nghi đối với các yêu cầu đặc thù

Dù sự thích nghi đối với những yêu cầu đặc thù là thứ gì đó mà bất kỳ tổ chức sử dụng máy tính nào  
cũng cần tới, thì những khác biệt của các cơ quan hành chính nhà nước làm cho điều này trở thành một 
yếu tố rất quan trọng cho việc thâm nhập sâu một cách thành công của một hệ thống phần mềm. Trong 
trường hợp của PMTD, sự thích nghi được thực hiện dễ dàng hơn nhiều, và quan trọng hơn, có thể dựa  
vào một thị trường cạnh tranh nếu việc hợp đồng là cần thiết. Khi cơ quan hành chính nhà nước mua 
một sản phẩm sở hữu độc quyền, việc sửa đổi nó thường liên quan tới việc đạt được một hợp đồng với 
nhà sản xuất, người mà là bên duy nhất có thể làm được về mặt pháp lý (và thường là cả về mặt kỹ  
thuật). Theo những hoàn cảnh này, khó mà thương thảo đặc biệt được nếu nhà sản xuất không có quan 
tâm một cách đặc biệt trong thị trường được đưa ra bởi cơ quan hành chính nhà nước cụ thể đó. 

Tuy nhiên, bằng việc sử dụng một sản phẩm tự do, cơ quan hành chính nhà nước có thể sửa đổi nó như 
mong muốn, nếu nó sử dụng những cá nhân có khả năng, hoặc đưa ra thuê ngoài sự sửa đổi đó. Về  
nguyên tắc, việc thuê ngoài có khả năng là một số công ty có thể mong đợi sẽ được cạnh tranh với 
nhau. Một cách tự nhiên, điều này hướng tới việc làm cho giá thành rẻ hơn và cải thiện được chất 
lượng. 

Trường hợp các phát tán GNU/Linux

Trong vài năm qua tại Tây Ban Nha, đã trở thành thông thường đối với một số chính quyền vùng để tạo 
ra những phát tán GNU/Linux của riêng họ. Xu hướng này đã bắt đầu với GNU/Linux, nhưng bây giờ có 
nhiều hơn nữa. Dù một số chuyên gia đã chỉ trích sự hiện diện của các phát tán này, thì điều này là ví dụ 
rõ ràng về tính mềm dẻo mà PMTD cho phép. Bất kỳ cơ quan hành chính nhà nước nào, bằng việc bỏ ra 
những tài nguyên khá vừa phải, có thể hợp đồng sửa lại một GNU/Linux áp dụng được cho những nhu 
cầu và ưu tiên của mình, mà thực tế không có bất kỳ hạn chế nào. Ví dụ, có thể thay đổi giao diện máy  
tính để bàn, chọn tập hợp các ứng dụng và ngôn ngữ mặc định, cải tiến việc bản địa hóa các ứng dụng, 
… Nói cách khác: nếu muốn, máy tính để bàn (và bất kỳ yếu tố phần mềm nào mà làm việc trên máy 
tính) cũng có thể được thích nghi cho những yêu cầu chính xác nào đó.

Tất nhiên, sự sửa lại cho hợp này sẽ liên quan tới một số chi phí, nhưng kinh nghiệm chỉ ra rằng nó có  
thể đạt được một cách khá là rẻ, và xu hướng này xuất hiện để chỉ ra rằng nó sẽ ngày một dễ dàng hơn  
(và rẻ hơn) để tiến hành tùy biến các phát tán. 

4. Áp dụng dễ dàng hơn các chuẩn mở

Đưa ra bản chất rất tự nhiên của chúng, các chương trình tự do thường sử dụng các chuẩn mở không sở  
hữu độc quyền. Trong thực tế, hầu như hoàn toàn bằng định nghĩa, bất kỳ khía cạnh nào của một 
chương trình tự do mà chúng ta có thể quan tâm để xem xét đều có thể sản xuất lại một cách dễ dàng 
và, vì thế, không phải là sở hữu độc quyền. Ví dụ, các giao thức được sử dụng bởi một chương trình tự 
do để tương tác với các chương trình khác có thể được nghiên cứu và sản xuất lại, nghĩa là chúng sẽ  
không phải là sở hữu độc quyền. Hơn nữa, rất thông thường và theo mối quan tâm của bản thân các dự  
án, chúng ta sẽ cố gắng sử dụng các chuẩn mở.

Trong mọi trường hợp, bất chấp lý do, một thực tế là các chương trình tự do thường sử dụng các chuẩn  
không phải là sở hữu độc quyền cho sự trao đổi các dữ liệu. Những ưu điểm của điều này đối với các  
cơ quan hành chính nhà nước là lợi hơn nhiều so với bất kỳ tổ chức nào khác, vì sự khuyến khích các 
chuẩn sở hữu độc quyền (ngay cả một cách gián tiếp, bằng việc sử dụng chúng) là có nhiều nỗi lo lắng 
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hơn nhiều. Và trong ít nhất một khía cạnh, việc sử dụng các chuẩn không phải là sở hữu độc quyền là  
nền tảng cơ bản, nơi mà sự tương tác với các công dân được quan tâm, vì họ phải không bị ép phải mua 
bất kỳ sản phẩm nào từ một công ty cụ thể nào để có khả năng tương tác được với cơ quan hành chính 
nhà nước. 

5. Sự xem xét kỹ lưỡng về an ninh của cơ quan hành chính nhà nước

Đối với một cơ quan hành chính nhà nước, việc có khả năng đảm bảo rằng các hệ thống máy tính của 
nó chỉ làm những gì chúng phải làm là một bổn phận cơ bản, và trong nhiều quốc gia, là một yêu cầu  
pháp lý. Thường những hệ thống này quản lý các dữ liệu riêng tư, mà các bên thứ 3 có thể quan tâm (ví 
dụ như các dữ liệu thuế, các hồ sơ tội phạm, các dữ liệu trưng cầu hoặc bầu cử, …). Nếu một ứng dụng 
sở hữu độc quyền được sử dụng, mà không có mã nguồn có sẵn, khó mà đảm bảo rằng các ứng dụng sẽ 
xử lý các dữ liệu theo cách mà nó phải làm. Nhưng ngay cả nếu nó cung cấp mã nguồn, thì những khả 
năng của một cơ quan hành chính nhà nước đảm bảo rằng nó không chứa các mã nguồn lạ sẽ rất bị hạn 
chế. Chỉ nếu nhiệm vụ này có thể được ủy quyền đều đặn một cách như thường lệ cho các bên thứ 3, và 
cộng với bên có quan tâm mới có thể soi xét kỹ lưỡng nó được, có thể cơ quan hành chính nhà nước sẽ 
chắc chắn một cách hợp lý rằng nó phù hợp với những nhiệm vụ cơ bản của mình, hoặc ít nhất tiến 
hành những biện pháp trong quyền hạn của mình để làm thế.

6. Tính sẵn sàng về lâu dài

Nhiều dữ liệu được xử lý bởi các cơ quan hành chính nhà nước, và các chương trình được sử dụng để 
tính toán chúng, cần phải sẵn sàng trong hàng thập kỷ và hàng thập kỷ. Rất khó để đảm bảo rằng bất kỳ 
chương trình sở hữu độc quyền nào sẽ sẵn sàng sau thời gian đó, đặc biệt nếu ý tưởng là để nó làm việc 
trên nền tảng thông dụng vào thời điểm đó trong tương lai. Ngược lại, có khả năng là nhà sản xuất đó  
có thể đã đánh mất mối quan tâm vào sản phẩm và đã không còn đưa nó lên những nền tảng mới nữa, 
hoặc chỉ được chuẩn bị để làm thế với rất nhiều tiền. Một lần nữa, chúng ta cần nhớ rằng chỉ duy nhất 
nhà sản xuất có thể đưa ra sản phẩm, nghĩa là những thương thảo sẽ khó khăn. Tuy nhiên, trong trường 
hợp của PMTD, ứng dụng là sẵn sàng, với sự chắc chắn, sao cho bất kỳ ai cũng có thể đưa nó ra và để 
nó thực hiện chức năng theo các nhu cầu của cơ quan hành chính nhà nước. Nếu điều này không xảy ra 
cùng một lúc, thì cơ quan hành chính nhà nước có thể luôn tìm kiếm được một số công ty để tiến hành 
chào tốt nhất cho công việc này. Điều này đảm bảo rằng ứng dụng và dữ liệu mà nó xử lý sẽ sẵn sàng 
khi cần thiết.

7. Ảnh hưởng vượt ra ngoài sự sử dụng của cơ quan hành chính nhà nước

Nhiều ứng dụng được sử dụng hoặc khuyến khích bởi các cơ quan hành chính nhà nước cũng được sử 
dụng bởi các khu vực khác của xã hội. Vì lý do này, bất kỳ sự đầu tư nhà nước nào trong sự phát triển  
của một sản phẩm tự do là có lợi không chỉ cho bản thân cơ quan hành chính nhà nước, mà còn cho tất 
cả các công dân, những người sẽ có khả năng sử dụng sản phẩm này cho những nhiệm vụ máy tính của  
họ, có lẽ với những cải tiến được thực hiện bởi cơ quan hành chính nhà nước.

Lưu ý

Một trường hợp rất đặc biệt, nhưng là trường hợp với ảnh hưởng khổng lồ, mà thể hiện việc sử dụng này 
tốt hơn các tài nguyên của nhà nước là bản địa hóa chương trình (sự thích nghi cho những sử dụng và  
tùy biến của cộng đồng). Dù khía cạnh có thể thấy được nhất về bản địa hóa là sự dịch chương trình và  
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tài liệu của nó, thì có những thứ khác mà chúng cũng bị ảnh hưởng bởi việc dịch (từ việc sử dụng đơn vị 
tiền tệ bản địa cho tới việc trình bày các định dạng ngày tháng và thời gian của cộng đồng theo yêu cầu,  
tới việc sử dụng các ví dụ trong tài liệu và các cách thức diễn đạt được áp dụng cho các khách hàng bản 
địa).

Trong mọi trường hợp, rõ ràng nếu một cơ quan hành chính nhà nước sử dụng vốn để bản địa hóa một 
ứng dụng cụ thể nào đó chỉnh sửa ứng dụng đó cho những nhu cầu của mình, thì hơn thế là những nhu  
cầu trùng khớp với những nhu cầu của các công dân, nghĩa là nó sẽ tạo ra, không chỉ một chương trình  
làm thỏa mãn những yêu cầu của riêng nó, mà còn, những nhu cầu có thể được làm cho sẵn sàng cho bất  
kỳ công dân nào cũng có khả năng để thực hiện được nó tốt nhất mà không cần chi phí bổ sung nào. Ví 
dụ, khi một cơ quan hành chính nhà nước cấp vốn để thích nghi một chương trình máy tính cho một  
ngôn ngữ được sử dụng trong cộng đồng của mình, thì nó sẽ không chỉ có khả năng sử dụng chương  
trình đó bên trong các văn phòng của riêng cơ quan, mà cũng đưa nó ra được cho mọi người dân, với 
mọi thứ mà điều này có liên quan tới sự phát triển một xã hội thông tin.

Thư mục tham khảo

Các độc giả có quan tâm về những ưu điểm của PMTD trong báo cáo đối với cơ quan hành chính nhà  
nước, được viết theo ngữ cảnh của Mỹ năm 1999, có thể tra cứu “Trường hợp đối với sự khuyến khích  
của chính phủ đối với PMNM” (Mitch Stoltz, 1999) [213].

 6.1.2 Những khó khăn của việc áp dụng và những vấn đề khác

Tuy nhiên, dù có nhiều ưu điểm cho cơ quan hành chính nhà nước sử dụng PMTD, cũng còn nhiều khó 
khăn mà cần phải đối mặt khi nói về việc đặt nó vào trong thực tế. Trong số chúng, chúng ta có thể đặc 
biệt nhắc tới những thứ sau đây: 

1. Thiếu sự hiểu biết và cam kết chính trị

Vấn đề đầu tiên mà PMTD gặp phải đối với việc đưa vào cơ quan hành chính nhà nước là việc 
các tổ chức khác nhau chia sẻ một cách không nghi ngờ rằng: những người ra quyết định vẫn 
còn chưa biết tới PMTD.

May thay, đây là một vấn đề mà dần dần được giải quyết, nhưng trong nhiều khu vực các cơ 
quan hành chính nhà nước, PMTD vẫn còn bị thừa nhận như thứ gì đó lạ lẫm, nên các quyết 
định về việc sử dụng nó vẫn còn liên quan tới những rủi ro nhất định nào đó. 

Bổ sung cho điều này, chúng ta có xu hướng đi sang một vấn đề về việc ra quyết định chính trị.  
Ưu điểm chính của PMTD đối với cơ quan hành chính nhà nước không phải là giá thành (vì giá 
thành, trong mọi trường hợp, là cao, đặc biệt khi chúng ta nói về một triển khai cho một số 
lượng lớn các máy tính trạm), nhưng như chúng ta đã nói, những lợi ích là vượt trên tất cả mọi 
chiến lược. Và vì thế, quyết định rơi vào phạm vi chính trị, hơn là phạm vi kỹ thuật. Không có ý 
chí chính trị để thay đổi các hệ thống phần mềm và triết lý được cam kết với nó, thì khó có sự 
tiến bộ trong sự phát triển của PMTD trong các cơ quan hành chính nhà nước.

2. Sự áp dụng kém cỏi các cơ chế hợp đồng
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Các cơ chế hợp đồng mà cơ quan hành chính nhà nước sử dụng ngày nay, trải từ các mô hình 
đấu thầu công khai tới việc chi tiết hóa theo các điều khoản giá thành, về cơ bản được thiết kế  
cho mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin và mua sắm các dịch vụ có liên quan tới 
chương trình. Tuy nhiên, khi chúng ta sử dụng PMTD, thường sẽ không có sản phẩm để mà 
mua, hoặc giá của nó là không đáng kể. Ngược lại, để tận dụng được ưu điểm của các cơ hội 
được đưa ra bởi PMTD, điều thuận tiện để có khả năng làm hợp đồng các dịch vụ xung quanh 
nó. Điều này là cần thiết, trước khi PMTD có thể được sử dụng một cách nghiêm túc, phải thiết 
kế được các cơ chế mà chúng tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm hợp đồng trong những trường 
hợp này.

3. Thiếu chiến lược triển khai

Thường thì một cơ quan hành chính nhà nước có thể bắt đầu sử dụng PMTD đơn giản vì sự mua 
sắm có giá thấp hơn. Thông thường trong những trường hợp đối với sản phẩm theo yêu cầu sẽ 
được kết hợp vào hệ thống máy tính mà không có việc lên kế hoạch tiếp theo, và nói chung, 
không có một chiến lược toàn cầu cho việc sử dụng và làm thành hầu hết các PMTD. Điều này 
gây ra hầu hết các lợi ích của nó sẽ bị mất cùng cách thức đó, vì mọi thứ sẽ lắng xuống như đối 
với việc sử dụng một sản phẩm rẻ hơn, trong khi chúng ta đã nhìn thấy rằng, nói chung, những 
lợi ích chính là về một dạng khác. 

Nếu bổ sung vào điều này, sự biến chuyển là không được thiết kế một cách phù hợp, thì sử dụng 
PMTD có thể gây ra giá thành đáng kể, và chúng ta sẽ thấy rằng trong những trường hợp bị cô  
lập nào đó, nằm ngoài một khung công việc rõ ràng, thì việc sử dụng PMTD trong cơ quan hành 
chính nhà nước có thể sẽ không thành công và gây nản lòng. 

4. Sự khan hiếm các sản phẩm PMTD trong những phân khúc nhất định

Sự triển khai của PMTD trong bất kỳ tổ chức nào cũng có thể gặp phải sự thiếu các giải pháp  
thay thế tự do có chất lượng đối với những dạng nhất định nào đó các ứng dụng. Đối với những 
trường hợp này, giải pháp là phức tạp: tất cả những thứ chúng ta có thể làm là cố gắng khuyến 
khích sự xuất hiện của sản phẩm tự do mà chúng ta cần. May thay, các cơ quan hành chính nhà 
nước là trong một vị thế tốt để nghiên cứu một cách nghiêm túc liệu họ có thể có quan tâm 
trong việc khuyến khích hoặc ngay cả cấp vốn hoặc cùng cấp vốn cho sự phát triển của sản 
phẩm đó hay không. Chúng ta nên nhớ rằng các mục tiêu của nhà nước thường bao gồm việc 
cung cấp cho các công dân của mình sự truy cập tốt nhất tới xã hội thông tin, ví dụ thế, hoặc 
khuyến khích nền kinh tế công nghiệp bản địa. Chắc chắn, sự tạo ra nhiều chương trình tự do sẽ 
có một ảnh hưởng tích cực lên cả 2 mục tiêu, nghĩa là chúng ta phải bổ sung thêm vào sự tính 
toán chỉ những giá thành/lợi ích trực tiếp,  còn những quyết định như vậy sẽ có những lợi ích 
gián tiếp.

5. Tính tương hợp với các hệ thống đang tồn tại

Không thông thường cho một sự chuyển đổi đầy đủ sang PMTD được thực hiện với toàn bộ hệ 
thống cùng một lúc.  Vì thế, điều quan trọng là phần chúng ta muốn chuyển đổi phải tiếp tục 
hoạt động tốt với phần còn lại bằng những phần mềm phải tương hợp được với nhau. Đây là vấn 
đề được biết rõ với bất kỳ sự chuyển đổi nào (ngay cả nếu nó là một sản phẩm sở hữu độc 
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quyền), nhưng có thể có một ảnh hưởng đặc biệt trong trường hợp của PMTD. Trong mọi 
trường hợp, nó sẽ là thứ gì đó được tính tới khi nghiên cứu sự chuyển đổi. May thay, chúng ta 
có thể thường áp dụng PMTD mà những nhu cầu phải được cài đặt để tương hợp được một cách 
thích đáng với các hệ thống khác, mà nếu điều này là cần thiết, thì điểm này sẽ phải được xem 
xét khi tính toán ngân sách cho giá thành chuyển đổi.

6. Chuyển đổi các dữ liệu

Đây là một vấn đề chung của bất kỳ sự chuyển đổi nào sang các ứng dụng mới mà sử dụng các 
định dạng dữ liệu khác, ngay cả nếu chúng là sở hữu độc quyền. Trên thực tế, trong trường hợp 
của PMTD thì vấn đề này thường được làm dịu bớt, vì thường phải tiến hành một nỗ lực đặc 
biệt để dự kiến trước được càng nhiều định dạng và chuẩn trao đổi dữ liệu có thể càng tốt. Mà 
thường thì các dữ liệu phải được chuyển đổi. Và giá thành của việc làm này là cao. Vì thế, trong 
việc tính toán giá thành của một sự chuyển đổi tiềm năng sang PMTD, yếu tố này cần phải được 
xem xét một cách thận trọng.

 6.2 Hành động của cơ quan hành chính nhà nước trong thế giới PMTD

Các cơ quan hành chính nhà nước gây ảnh hưởng tới thế giới của phần mềm ít nhất theo 3 cách: 

• Bằng việc mua các chương trình và dịch vụ có liên quan tới chúng. Các cơ quan hành chính nhà 
nước, như là những người sử dụng lớn của phần mềm, là những người chơi chính trong thị 
trường phần mềm. 

• Bằng việc khuyến khích các cách thức khác nhau của việc sử dụng (và mua sắm) các chương 
trình nhất định nào đó của các cá nhân hoặc công ty. Sự khuyến khích này đôi khi đạt được  
bằng việc đưa ra những khuyến khích về tài chính (giảm thuế, những khuyến khích trực tiếp,  
…), đôi khi thông qua các thông tin và khuyến cáo, đôi khi bằng cách “đi theo ví dụ của tôi”...

• Bằng việc cấp vốn (trực tiếp hoặc gián tiếp) cho các dự án nghiên cứu phát triển mà chúng thiết  
kế tương lai của phần mềm. 

Trong từng lĩnh vực này thì PMTD có thể đưa ra những ưu điểm nhất định (bổ sung thêm cho những 
ưu điểm đã được mô tả trong phần trước) về lợi ích cho cả cơ quan hành chính nhà nước và xã hội nói 
chung.

 6.2.1 Làm sao thỏa mãn nhu cầu của các cơ quan hành chính nhà nước?

Các cơ quan hành chính nhà nước là những người tiêu dùng lớn của công nghệ thông tin. Ở những nơi 
mà phần mềm được quan tâm, họ thường mua các sản phẩm có sẵn cũng như các hệ thống được tùy 
biến. Từ quan điểm này, họ về cơ bản là các trung tâm mua sắm lớn, tương tự như đối với các công ty 
lớn, nhưng với những tính năng đặc thù của riêng họ. Ví dụ, trong nhiều lĩnh vực, các quyết định mua 
sắm của các cơ quan hành chính nhà nước được giả thiết để tính tới không chỉ giá thành đối với các 
tham số chức năng mà còn cả những thứ khác, như là ảnh hưởng của sự mua sắm lên lợi ích của nền  
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công nghiệp và xã hội hoặc những mối quan tâm về lâu dài, mà chúng cũng có thể là quan trọng. Trong 
mọi trường hợp, thường thì hiện nay với các phần mềm có sẵn là sử dụng các sản phẩm sở hữu độc  
quyền hàng đầu của thị trường. Số lượng tiền của nhà nước bỏ ra bởi các chính quyền thành phố, vùng 
và quốc gia, và các  cơ quan hành chính nhà nước quốc tế (như Liên minh châu Âu) vào việc mua 
Windows, Office hoặc các giấy phép của các sản phẩm tương tự chắc chắn là đáng kể. Nhưng dần dần 
các giải pháp tự do đang bắt đầu thâm nhập vào thị trường này. Ngày một gia tăng, các giải pháp dựa 
trên PMTD đang được xem xét cho các máy chủ, và các sản phẩm như OpenOffice.og, và GNU/Linux 
với GNOME và KDE đang ngày một được sử dụng gia tăng cho máy tính để bàn. 

Những gì có thể giành được từ sự chuyển đổi này sang PMTD? Để minh họa chỉ những thứ này, hãy 
xem xét kịch bản sau đây. Hãy giả thiết là với một dung sai của những gì được bỏ ra cho 2 hoặc 3 sản 
phẩm “ngôi sao” sở hữu độc quyền của tất cả các cơ quan hành chính nhà nước của châu Âu (hoặc có 
thể của những cơ quan hành chính nhà nước của bất kỳ một quốc gia phát triển tầm trung nào) để cải 
tiến và áp dụng các chương trình tự do có sẵn hiện nay sao cho trong vòng từ 1 tới 2 năm họ có thể sẽ  
sẵn sàng cho sự sử dụng hàng loạt số đông, ít nhất cho các nhiệm vụ tiêu chuẩn nhất định nào đó (nếu 
họ còn chưa có). Hãy tưởng tượng, ví dụ, một nỗ lực được phối hợp, trong một phạm vi quốc gia hoặc 
châu Âu, nơi mà tất cả các cơ quan hành chính nhà nước đã tham gia vào một nhóm có trách nhiệm về 
việc quản lý các vụ thầu này. Trong một quãng thời gian ngắn có thể có một nền công nghiệp “bản địa” 
đặc thù trong việc tạo ra những cải tiến và áp dụng. Và các cơ quan hành chính nhà nước có thể chọn 
giữa 3 hoặc 4 phát tán tự do được sản xuất bởi nền công nghiệp đó. Để khuyến khích sự cạnh tranh, 
mỗi công ty có thể được đền bù theo số lượng mà các cơ quan hành chính nhà nước chọn sử dụng phát 
tán của các công ty. Và kết quả toàn bộ của chiến dịch này, vì nó có thể là PMTD, cũng có thể sẵn sàng 
cho những người sử dụng là các công ty và cá nhân, mà trong nhiều trường hợp có thể có những nhu 
cầu tương tự như của các cơ quan hành chính nhà nước.

Trong trường hợp của các phần mềm được tùy biến, quá trình thông thường hiện hành liên quan tới  
việc hợp đồng cho các chương trình cần thiết từ một công ty theo một mô hình sở hữu độc quyền. Bất 
kỳ sự phát triển nào được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan hành chính nhà nước là tài sản của công 
ty mà phát triển nó. Và thông thường, cơ quan hành chính nhà nước ký hợp đồng bị trói vào nhà cung 
cấp này trong mọi thứ có liên quan tới những cải tiến, cập nhật và hỗ trợ, theo một vòng không hợp 
cách mà làm cho sự cạnh tranh khó khăn và làm chậm quá trình hiện đại hóa của các cơ quan hành 
chính nhà nước. Còn tồi tệ hơn là việc thường chương trình y hệt như vậy được bán đi bán lại cho các 
cơ quan hành chính nhà nước tương tự, bằng việc áp dụng theo từng trường hợp giá thành nảy sinh ra  
như cho việc phát triển hoàn toàn từ đầu. 

Hãy xem xét một lần nữa cách mọi thứ có thể sẽ khác. Một nhóm các cơ quan hành chính nhà nước cần 
một dạng phần mềm được tùy biến có thể yêu cầu rằng kết quả giành được sẽ là PMTD. Điều này có 
thể cho phép các cơ quan hành chính nhà nước khác hưởng lợi từ công việc này và trong trung hạn có 
thể gây sự quan tâm cho họ trong việc hợp tác trong nhóm sao cho những yêu cầu cụ thể của họ có thể 
được xem xét. Vì các phần mềm được tạo ra có thể là tự do, có thể sẽ không có bổn phận để ký hợp  
đồng cho những cải tiến và áp dụng đối với cùng nhà cung cấp, nghĩa là sự cạnh tranh có thể vào được 
thị trường (mà hiện tại hầu như là bị giam cầm). Trong tất cả các tình huống được nêu ở trên, giá thành 
cuối cùng cho bất kỳ cơ quan hành chính nhà nước nào có liên quan có thể không bao giờ lớn hơn so 
với nếu áp dụng một mô hình sở hữu độc quyền.
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Liệu các kịch bản này có là khoa học viễn tưởng không nhỉ? Như chúng ta sẽ thấy sau đây, có những 
sáng kiến rụt rè theo những hướng tương tự cho những thứ được mô tả. Bổ sung vào việc hỗ trợ để tạo 
ra và duy trì một nền công nghiệp trong khu vực mua sắm của cơ quan hành chính nhà nước, PMTD 
đưa ra những ưu điểm cụ thể hơn theo miền công cộng. Ví dụ, cách hiệu quả nhất của việc có phần 
mềm được phát triển trong những ngôn ngữ thiểu số (một mối quan tâm cơ bản của nhiều cơ quan hành 
chính nhà nước). Nó có thể cũng giúp nhiều hướng tới việc duy trì sự độc lập mang tính chiến lược về 
lâu dài và việc đảm bảo tính có thể truy cập được các dữ liệu trong sự chăm sóc của các cơ quan hành 
chính nhà nước về lâu dài. Đối với tất cả các lý do này, các cơ quan nhà nước đang ngày càng quan tâm 
trong PMTD như những người sử dụng.

Một vài trường hợp có liên quan tới các cơ quan hành chính nhà nước của Đức

Vào tháng 07/2003 phiên bản ổn định đầu tiên của Kolab đã được tung ra, một sản phẩm của dự án 
Kroupware. Kolab là một hệ thống trợ giúp công nghệ thông tin tự do cho nhóm làm việc (groupware) 
dựa trên KDE. Lý do cho việc nhắc tới dự án này là việc ban đầu nó từng là một vụ thầu của chính phủ  
của Văn phòng Liên bang Đức về An ninh Thông tin (BSI). Vụ thầu này tìm kiếm một giải pháp mà nó 
có thể, một mặt, tương hợp được với Windows và Outlook, và mặt khác, với GNU/Linux và KDE. Từ vụ 
thầu được đệ trình, đề xuất chung của 3 công ty,  Erfrakon, Intevation và Klarälvdalens Datakonsult, đã  
được trao hợp đồng, với đề xuất của họ để cung cấp một giải pháp tự do một phần dựa vào các phần 
mềm đã được phát triển bởi dự án KDE, được hoàn thiện với những phát triển tự do của riêng hãng, tạo 
ra Kolab. 

Vào tháng 05/2003, Tòa thị chính của Munich (Đức) đã phê chuẩn sự chuyển đổi sang GNU/Linux và 
các ứng dụng của bộ phần mềm văn phòng tự do cho tất cả các máy tính để bàn, khoảng 14,000 chiếc  
tổng số. Quyết định làm điều này đã không thuần túy về tài chính: các khía cạnh chiến lược và chất  
lượng cũng đã được đưa ra xem xét, theo các tác giả. Trong một phân tích tổng hợp mà đã được thực 
hiện trước khi đưa ra quyết định này, giải pháp mà cuối cùng đã được chọn (GNU/Linux cộng với  
OpenOffice.og, về cơ bản) đã giành được 6,218 điểm (từ tối đa là 10,000 điểm) đối chọi lại ít hơn 5,000 
điểm một chút là giải pháp “truyền thống” dựa trên các phần mềm của Microsoft đã giành được.

Vào tháng 07/2003, Koordinierungs-und Beratungsstelle der Bundesregierung für Informationstechnik 
in der Bundesverwaltung (KBSt), thuộc Bộ Nội vụ Đức, đã đưa ra công khai tài liệu Leitfaden für die  
Migration  von  Basissoftwarekomponenten  auf  Server-  und  Arbeitsplatzsystemen [107]  ('Hướng  dẫn 
chuyển đổi cho các thành phần phần mềm cơ bản của các máy tính chủ và máy tính trạm'), mà nó đưa ra  
cho các cơ quan nhà nước của Đức một tập hợp các chỉ dẫn về cách để chuyển đổi cho các giải pháp dựa 
trên PMTD. Những chỉ dẫn này được thiết kế cho bên ra quyết định để đánh giá liệu một chuyển đổi 
sang PMTD có phù hợp không và làm thế nào để triển khai sự chuyển đổi nếu quyết định đó được đưa  
ra.

 6.2.2 Khuyến khích xã hội thông tin

Các cơ quan nhà nước bỏ ra nhiều tài nguyên vào những khích lệ để thúc đẩy chi tiêu cho công nghệ 
thông tin. Đây là một công cụ tuyệt vời, mà nó có thể giúp các công nghệ mới mở rộng được trong xã  
hội. Nhưng đây cũng là một công cụ nguy hiểm. Ví dụ, nó có thể không là một ý tưởng rất tốt để 
khuyến khích sử dụng của xã hội đối với Internet bằng việc khuyến cáo một trình duyệt nhất định nào 
đó như việc khuyến khích cho vị thế độc quyền de facto của một công ty, vì về lâu dài điều này có thể 
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là tiêu cực cho xã hội mà chúng ta đang cố gắng làm cho có lợi. Một lần nữa, PMTD có thể giúp trong 
các tình huống này. Thứ nhất, nó là trung lập đối với các nhà sản xuất, vì không ai có được sự độc 
chiếm đối với bất kỳ chương trình tự do nào. Nếu một cơ quan hành chính nhà nước muốn khuyến 
khích sử dụng một họ các chương trình tự do, thì nó có thể mở một vụ thầu, mà bất kỳ công ty nào 
trong lĩnh vực này cũng có thể tham gia thầu, để quản lý sự phân phối của nó đối với các công dân, sự 
cải tiến hoặc chức năng mở rộng của nó, … Thứ hai, nó có thể giúp nhiều trong các khía cạnh kinh tế.  
Ví dụ, trong nhiều trường hợp với cùng một số vốn có thể bỏ ra trong việc mua một số lượng nhất định  
giấy phép của các chương trình sở hữu độc quyền được đem cho việc mua một bản sao tự do và việc 
hợp đồng hỗ trợ hoặc áp dụng thích nghi cho nó; hoặc ngay cả trong việc thương thảo với một nhà sản 
xuất PMSHĐQ về các quyền để chuyển sản phẩm của nó thành PMTD. 

Trong một lĩnh vực riêng rẽ, chúng ta có thể tưởng tượng việc dành riêng một phần số lượng được phân 
bổ cho việc tin học hóa các trường học bằng việc tạo ra một phát tán GNU/Linux được áp dụng cho 
những yêu cầu đào tạo của các trường tiểu học. Và với phần còn lại của vốn được cấp cho hợp đồng hỗ 
trợ đối với việc duy trì các phần mềm này trong các trường học, sao cho các phần mềm không chỉ là 
“để trình diễn” mà mọi người thực sự có trách nhiệm cho việc đảm bảo rằng nó làm việc một cách 
đúng đắn. Điều này không chỉ bao trùm những yêu cầu giáo dục mà còn tạo ra một thị trường cho các 
công ty, thường là các công ty bản địa, có khả năng cung cấp các dịch vụ duy trì. Và tất nhiên, nó để lại  
con đường cho tương lai hoàn toàn mở: phần mềm sẽ không bị cô lập chỉ trong một ít năm nghĩa là  
chúng ta lại cần phải bắt đầu từ không có gì, mà thay vào là nó có thể được cập nhật từng chút một, 
năm này qua năm khác, duy trì những lợi ích của chương trình với một sự đầu tư tương tự.

Lưu ý

Các độc giả mà quen với các sáng kiến của nhà nước về PMTD sẽ nhận thức được trường hợp của  
gnuLinEx trong ví dụ này. Về cuối năm 2001, Chính quyền vùng Extremadura (Tây Ban Nha) đã quyết 
định sử dụng một phát tán GNU/Linux để máy tính hóa tất cả các trường công trong vùng. Để làm việc  
này, nó đã cấp vốn cho việc xây dựng gnuLinEx, một phát tán GNU/Linux dựa trên Debian mà đã được 
công bố vào mùa thu năm 2002, và chắc chắn rằng nó là một yêu cầu trong tất cả các vụ thầu mua thiết  
bị máy tính cho các trường học. Hơn nữa, nó đã bắt đầu huấn luyện các chương trình cho các giáo viên, 
tạo các tư liệu giảng dạy và mở rộng kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác. Vào giữa năm 2003, nó được  
coi là kinh nghiệm thành công, khi  nó đã mở rộng một cách có tổ chức tới các vùng khác (ví  dụ,  
Andalucia, cũng tại Tây Ban Nha, thông qua dự án Guadalinex).

 6.2.3 Thúc đẩy nghiên cứu 

PMTD cũng cung cấp những lợi ích đáng chú ý nơi mà các chính sách nghiên cứu phát triển (R&D) 
được quan tâm. Tiền của nhà nước đang được sử dụng để cấp vốn cho một số lượng lớn các phát triển 
phần mềm mà xã hội không ngừng hưởng lợi, ngay cả một cách gián tiếp. Thông thường, vốn cấp cho 
các chương trình R&D của nhà nước, toàn bộ hoặc một phần, dành cho các dự án để tạo ra các phần 
mềm mà thực sự không lo lắng về các quyền mà công chúng sẽ có đối với chúng. Trong nhiều trường 
hợp thì các kết quả, không có một kế hoạch thương mại hóa nào thích đáng, được đệ trình một cách 
đơn giản và để lại để hứng bụi. Trong những trường hợp khác, cũng chính những con người đã cấp vốn 
cho một chương trình thông qua các khoản thuế sẽ dừng việc cấp tiền cho nó một lần nữa nếu họ muốn  

Trang 108/302



GNUFDL • PID_00148386 Phần mềm tự do

sử dụng nó (khi họ cần phải mua các giấy phép để sử dụng). 

PMTD đưa ra một sự lựa chọn thú vị, mà các đơn vị chức trách về các chính sách đổi mới sáng tạo 
trong nhiều cơ quan hành chính nhà nước sẽ thường bắt đầu xem xét với sự thận trọng. Đặc biệt khi 
nghiên cứu là sự cạnh tranh trước (phổ biến nhất trong trường hợp cấp vốn nhà nước), thì thực tế là các  
chương trình kết quả là tự do sẽ cho phép toàn bộ nền công nghiệp (và hệ quả là xã hội) hưởng lợi 
khổng lồ từ tiền của nhà nước được bỏ ra cho R&D trong lĩnh vực phần mềm. Nơi mà một công ty có 
thể thấy một kết quả mà không thể bán được, thì công ty khác có thể thấy một cơ hội kinh doanh. Bằng 
cách này, một mặt, các kết quả của các chương trình nghiên cứu được cực đại hóa, và mặt khác, sự 
cạnh tranh giữa các công ty mong muốn sử dụng các kết quả của một dự án gia tăng, vì tất cả họ sẽ 
cạnh tranh trên cơ sở của cùng những chương trình là kết quả từ dự án.

Mô hình này là không mới. Ở một mức độ nào đó thì đây là một mô hình mà đã cho phép Internet phát  
triển. Nếu các cơ quan hành chính nhà nước đòi hỏi rằng các kết quả của nghiên cứu được triển khai 
với các nguồn vốn của mình được phân phối ở dạng của PMTD, thì nó có thể sẽ không ngạc nhiên đối 
với các trường hợp tương tự sẽ xuất hiện, ở những mức độ khác nhau. Hoặc đầu ra của nghiên cứu đó 
sẽ là kém cỏi hoặc vô dụng (trong trường hợp đó cách thức lựa chọn các dự án cấp vốn cần phải xem  
xét lại), hoặc sự năng động được tạo ra bởi việc để lại chúng sẵn sàng cho bất kỳ công ty nào để có khả  
năng chuyển chúng thành một sản phẩm có thể cho phép những phát triển đơn giản không thể nào biết 
trước được. 

 6.3 Những ví dụ của những sáng kiến về pháp lý

Trong phần tiếp sau chúng ta xem một số sáng kiến về pháp lý đặc thù có liên quan tới sử dụng và 
khuyến khích PMTD của các cơ quan hành chính nhà nước. Tất nhiên, danh sách chúng ta đưa ra 
không có ý sẽ là toàn diện, và tập trung vào những sáng kiến mà chúng từng là tiên phong theo một số 
cách thức (ngay cả nếu chúng cuối cùng từng không được phê chuẩn). Những bạn đọc có quan tâm 
hoàn toàn có thể hoàn chỉnh nó bằng việc tra cứu “GrULIC. Pháp lý về sử dụng PMTD của Nhà nước”  
[133], mà nó trích dẫn nhiều trường hợp tương tự hơn. Hơn nữa, trong phụ lục (phụ lục D) chúng ta 
đưa vào toàn bộ văn bản hoặc hầu hết các phần thích ứng của một vài sáng kiến với những mục đích có 
tính minh họa.

 6.3.1 Các dự luật tại Pháp

Vào năm 1999 và 2000 tại Pháp 2 dự luật có liên quan tới PMTD đã được trình bày, mà chúng là những 
người tiên phong trong một loạt dài các tranh luận pháp lý về vấn đề này:

• Dự luật của 1999-495, được đệ trình bởi Lafitte, Tresgouet và Cabanel, đã sẵn sàng trên máy 
chủ web của Thượng viện nước Cộng hòa Pháp vào tháng 10/1999. Sau một quá trình tranh 
luận trên Internet (http://www.senat.fr/consult/loglibre/index.htm) [102], mà nó đã kéo dài 2 
tháng, bản phác thảo này đã được sửa đổi. Kết quả là dự luật số 2000-117 (Laffitte, Trégouet và 
Cabanel, Đề xuất của Luật số 117, Thượng viện của nước Cộng hòa Pháp, 2000) [162], mà nó 
đã viện lý bắt buộc sử dụng PMTD đối với các cơ quan hành chính nhà nước, dự kiến những 
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ngoại lệ và các cách thức chuyển dịch đối với các trường hợp nơi mà nó không thể đáp ứng về  
mặt kỹ thuật, trong một ngữ cảnh chung hơn về việc mở rộng sử dụng Internet và PMTD trong 
khắp các cơ quan hành chính nhà nước của Pháp.

• Vào năm 2000, các nghị sĩ quốc hội  Jean-Yves Le Déaut, Christian Paul và Pierre Cohen đã đệ 
trình một luật mới mà mục đích của nó là tương tự như dự thảo của Laffitte,  Trégouet và 
Cabanel: để tăng cường sự tự do và an ninh của người sử dụng, bổ sung thêm vào việc cải thiện  
sự bình quyền trong xã hội thông tin.

Tuy nhiên, không giống như dự luật của  Laffitte, Trégouet và Cabanel, dự luật thứ 2 này đã không bắt 
buộc sử dụng PMTD đối với các cơ quan hành chính nhà nước. dự luật này đã tập trung vào thực tế 
rằng phần mềm được sử dụng bởi các cơ quan hành chính nhà nước phải có mã nguồn sẵn sàng, nhưng 
không ép buộc nó phải được phân phối với các giấy phép của PMTD.

Để đạt được những mục tiêu của mình, những người làm luật đã hướng tới việc đảm bảo “quyền cho 
tính tương thích” của phần mềm, bằng việc đưa ra các cơ chế mà đưa vào thực tế nguyên tắc của tính  
tương hợp được phản ánh trong Chỉ thị của Ủy ban châu Âu (EC) có liên quan tới bảo vệ pháp luật về  
các chương trình máy tính (Chỉ thị của Ủy ban 91/250/EEC, ngày 14/05/1991, về bảo vệ pháp lý các 
chương trình máy tính, 1991) [111].

Cả 2 phác thảo của Pháp đã không được phê chuẩn thành luật, nhưng cả 2 đã phục vụ để truyền cảm 
hứng cho hầu hết các sáng kiến sau này trên toàn thế giới, mà nó giải thích vì sao chúng đặc biệt thú vị  
để nghiên cứu. 

Dự thảo thứ 2 (được đệ trình bởi Le Déaut, Paul và Cohen) đã theo đuổi tính tương thích và tương hợp 
của phần mềm, nhấn mạnh tính sẵn sàng của mã nguồn cho các phần mềm được sử dụng bởi các cơ 
quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, nó đã không yêu cầu các ứng dụng được phát triển phải là 
PMTD, được hiểu theo nghĩa là phần mềm được phân phối theo các giấy phép mà chúng đảm bảo sự tự 
do để sửa đổi, sử dụng và phân phối lại chương trình.

Sau này (trong phần D.1 và phần D.2 của phụ lục D) chúng ta xem lại hầu như toàn bộ các bài viết và 
các bản ghi nhớ có giải thích của cả 2 dự luật này. Các bản ghi nhớ có giải thích này là đặc biệt thú vị, 
vì chúng nhấn mạnh những vấn đề hiện đang đe dọa các cơ quan hành chính nhà nước về sử dụng phần 
mềm nói chung.

 6.3.2 Dự luật của Brazil

Vào năm 1999, nghị sỹ quốc hội Walter Pinheiro đã đệ trình một dự luật về PMTD cho Phòng Ủy  
quyền Liên bang Brazil  (Proposição pl-2269/1999. Dispõe sobre a utilização de programas abertos 
pelos entes de direito público e de direito privado sob controle acionário da administração pública,  
Phòng Ủy quyền của Brazil, tháng 12/1999) [185]. Dự án này đã quan tâm tới việc sử dụng PMTD 
trong cơ quan hành chính nhà nước và trong các công ty tư nhân với Nhà nước như là người nắm giữ 
cổ phần đa số.

Nó khuyến cáo sử dụng PMTD đối với các cơ quan này mà không có những hạn chế về việc cho vay 
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mượn, sửa đổi hoặc phân phối. Các bài viết về luật mô tả chi tiết cách mà PMTD được định nghĩa và 
làm thế nào mà các giấy phép đi với nó phải là. Các định nghĩa trùng khớp với định nghĩa kinh điển của 
PMTD của dự án GNU. Bản ghi nhớ có giải thích xem xét lại lịch sử của dự án GNU, phân tích những 
ưu điểm và thành tựu của nó. Nó cũng tham chiếu tới hiện trạng của PMTD, sử dụng hệ điều hành  
GNU/Linux như một ví dụ.

Một trong những phần thú vị nhất của bài viết, xác định rất rõ ràng lĩnh vực mà ở đó việc sử dụng 
PMTD được đề xuất (nhớ trong đầu rằng định nghĩa được đưa ra trong các bài viết sau cho “chương 
trình mở” là, như đã được nhắc tới, y hệt như PMTD): 

“Cơ quan hành chính nhà nước ở tất cả các cấp, sức mạnh của nước Cộng hòa, Nhà nước và các doanh 
nghiệp công tư hợp doanh, các công ty nhà nước và tất cả các cơ quan khác của nhà nước tuân thủ sự 
kiểm soát của Nhà nước Brazil có bổn phận phải sử dụng một cách ưu tiên, trong các hệ thống và trang  
bị máy tính của họ, các chương trình mở, tự do khỏi những hạn chế sở hữu độc quyền trong các vấn đề  
về nhượng lại, sửa đổi và phân phối”.

 6.3.3 Các dự luật tại Peru

Tại Peru, một vài dự án dự thảo đã được đệ trình về sử dụng PMTD của các cơ quan hành chính nhà 
nước (“GNU Peru. Các dự luật về PMTD trong hành chính nhà nước của chính phủ Peru”, Quốc hội 
của nước Cộng hòa) [184]. Cái đầu tiên và nổi tiếng nhất đã được đệ trình bởi nghị sỹ quốc hội Edgar 
Villanueva Núñez vào tháng 12/2001 (dự luật về PMTD số 1609, tháng 12/2001) [222]. Nó định nghĩa 
PMTD theo định nghĩa kinh điển của 4 quyền tự do (có lẽ bổ sung chính xác hơn về pháp lý, với một  
định nghĩa chỉ định 6 đặc tính của một chương trình tự do) và đề xuất chỉ sử dụng nó trong các cơ quan 
hành chính nhà nước của Peru.

“Điều 2. Các cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp, các cơ quan phân quyền địa phương và các công  
ty nơi mà Nhà nước là người chiếm cổ phần đa số, sẽ chỉ sử dụng các chương trình hoặc PMTD trong 
các hệ thống và thiết bị máy tính của họ”.

Bất chấp, sau đó, các điểm 4 và 5 đưa vào một số ngoại lệ cho qui định này.

Trong những ngày đó dự luật này đã có một sự tác động toàn cầu. Một mặt, nó là lần đầu tiên mà việc  
chỉ sử dụng PMTD trong các cơ quan hành chính nhà nước đã được đề xuất. Nhưng còn quan trọng 
hơn cho tác động này về tính mới lạ của nó, là sự trao đổi thư từ giữa nghị sỹ Villanueva và đại diện  
của Microsoft tại Peru, mà nó đã viện các lý do chống lại đề xuất này. Dự luật này cũng thú vị trong 
mối liên quan tới quan điểm được chấp nhận của sứ quán Mỹ, mà đã gửi qua các kênh chính thức một 
lưu ý (gắn vào một báo cáo được Microsoft chuẩn bị) cho Quốc hội Peru bày tỏ “sự lo lắng về những 
đề xuất gần đây của Quốc hội nước Cộng hòa về mua sắm của Chính phủ Peru chỉ giới hạn trong  
PMNM hoặc PMTD” (“Bức thư cho chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa này”, 2002 [147]. Trong số 
những vận động khác, những viện lý của cả Microsoft và Sứ quán Mỹ đã cố chứng minh rằng dự luật  
có thể phân biệt đối xử giữa các công ty khác nhau làm cho những đầu tư được yêu cầu sẽ không thể 
tạo ra được một nền công nghiệp phần mềm của quốc gia. Villanueva đã tranh luận ngược lại rằng dự 
luật không phân biệt hay ưu tiên bất kỳ công ty đặc biệt nào bằng bất kỳ cách thức nào, vì nó đã không 
chỉ định ai có thể là nhà cung cấp cho các cơ quan hành chính nhà nước, mà là cách nào (theo những 
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điều kiện gì) phần mềm có thể phải được cung cấp. Lý lẽ này là rất rõ ràng để hiểu làm thế nào sự 
khuyến khích về PMTD của các cơ quan hành chính nhà nước không gây hại bằng bất kỳ cách nào cho 
sự cạnh tranh tự do giữa các nhà cung cấp.

Sau đó, các nghị sỹ quốc hội Peru là Edgar Villanueva Núñez và Jacques Rodrich Ackerman đã đệ trình 
một dự luật mới, số 2485, ngày 08/04/2002 (Dự luật về Sử dụng PMTD trong các cơ quan hành chính 
nhà nước số 2485, 2002) [223], mà trong tháng 08/2003 vẫn còn trong những bản lưu của quốc hội. Dự 
luật này đã là một sự tiến bộ của Dự luật 1609 [222], từ đó nó đưa ra vài bình luận thực hiện một số cải 
tiến, và có thể được xem là một ví dụ tốt về một dự luật đề xuất sử dụng chỉ các PMTD trong các cơ  
quan hành chính nhà nước, bảo lưu một số trường hợp ngoại lệ. Đưa ra sự xác đáng của nó, chúng ta 
đưa vào văn bản đầy đủ của nó (phần D.3 của phụ lục D). Đặc biệt, bản ghi nhớ có giải thích là một kết  
luận tốt về những đặc tính mà phần mềm được sử dụng trong các cơ quan hành chính nhà nước phải có  
và làm cách nào PMTD tuân theo được với những đặc tính tốt hơn của PMSHĐQ. 

 6.3.4 Các dự luật tại Tây Ban Nha

Tại Tây Ban Nha đã từng có một vài sáng kiến pháp lý có liên quan tới PMTD. Dưới đây, chúng ta 
trích ra một số trong đó:

• Sắc lệnh về các Biện pháp để Khuyến khích Xã hội Tri thức tại Andalucia. Một trong những 
sáng kiến pháp lý quan trọng nhất tại Tây Ban Nha (vì nó đã trở thành có hiệu lực) từng chắc 
chắn không nghi ngờ gì là một sáng kiến pháp lý được áp dụng bởi Andalucia. Sắc lệnh về các 
Biện pháp để Khuyến khích Xã hội Tri thức tại Andalucia (Sắc lệnh 72/2003, ngày 18/03 về các 
Biện pháp để Khuyến khích Xã hội  Tri  thức tại  Andalucia,  2003) [99] là  về việc sử dụng 
PMTD, về cơ bản (nhưng không chỉ) trong ngữ cảnh giáo dục.

• Ngoài ra, nó khuyến khích sử dụng ưu tiên PMTD trong các trung tâm giáo dục nhà nước, bắt  
buộc tất cả các trang bị được mua bởi các trung tâm này phải tương thích được với các hệ điều  
hành tự do, và cũng vậy cho các trung tâm của chính quyền vùng mà cung cấp truy cập Internet 
công cộng.

• Dự luật về PMTD trong ngữ cảnh của các cơ quan hành chính nhà nước của Catalonia. Các 
cộng đồng khác đã tranh luận về những đề xuất tham vọng hơn, nhưng không giành được đa số 
phiếu mà chúng đòi hỏi. Đề xuất nổi tiếng nhất của chúng có lẽ là đề xuất được tranh luận tại  
Quốc hội của Catalonia (Proposició de llei de programari lliure en el marc de l'Administració 
pública  de  Catalunya,  2002)  [221],  rất  giống  với  đề  xuất  mà  cũng  đảng  này  (Esquerra 
Republicana de Catalunya) đã đệ trình cho Hạ viện, mà chúng ta sẽ nói về nó sau. Đề xuất này 
đã không thành công khi được đệ trình để biểu quyết.

• Dự luật của Puigcercós Boixassa trong Hạ viện. Cũng còn một sáng kiến nữa trong Hạ viện 
được đệ trình bởi Joan Puigcercós Boixassa (Esquerra Republicana de Catalunya) (Dự luật về 
các Biện pháp cho sự thâm nhập của PMTD vào các cơ quan hành chính nhà nước, 2002) [188]. 
Sáng kiến này đã đệ trình sử dụng ưu tiên PMTD trong các cơ quan hành chính nhà nước, và 
theo ý nghĩa này là tương tự như các sáng kiến khác mà chia sẻ mục tiêu này. Tuy nhiên, nó có 
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đặc thù thú vị về việc nhấn mạnh tính sẵn sàng của các chương trình tự do được bản địa hóa cho 
các ngôn ngữ đồng chính thức (tại các cộng đồng tự trị mà có chúng). Sáng kiến này đã không 
được phê chuẩn trong chương trình nghị sự của quốc hội.
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 7 Kỹ thuật của PMTD

“Cách tốt nhất để có được một ý tưởng tốt là phải có chúng nhiều”. 

Linus Pauling.

Trong các chương trước chúng ta đã chỉ ra vì sao thách thức của PMTD không phải là một thách thức 
của một đối thủ cạnh tranh mà tạo ra phần mềm nhanh hơn, rẻ hơn và chất lượng tốt hơn: PMTD là 
khác so với phần mềm “truyền thống” ở nhiều hơn các khía cạnh cơ bản, bắt đầu với những lý do triết  
học và những động lực, tiếp tục với thị trường và các mô hình kinh doanh mới, và kết thúc với một 
cách khác biệt về việc tạo ra phần mềm. Kỹ thuật phần mềm không thể không bị ảnh hưởng bởi tất cả 
các yếu tố đã được nói tới ở trên; vì thế, đối với sự nghiên cứu ít hơn 10 năm về cách mà PMTD được 
phát triển đã từng là tiêu điểm sâu sắc lớn hơn nhiều. Chương này hướng tới việc tranh luận những 
nghiên cứu và bằng chứng đáng kể nhất mà chúng cung cấp, với quan điểm đưa ra cho độc giả một tầm 
nhìn hiện đại và viễn cảnh tương lai của những gì chúng ta đã quyết định để gọi là kỹ thuật của PMTD. 

 7.1 Giới thiệu

Dù PMTD đã từng được phát triển vài thập kỷ tới nay, chỉ trong những năm gần đây chúng ta mới bắt  
đầu chú ý tới các mô hình và các qui trình phát triển của nó từ một viễn cảnh của kỹ thuật phần mềm. 
Theo cách y hệt như vậy khi mà không chỉ có một mô hình duy nhất cho sự phát triển của PMSHĐQ, 
cũng không có mô hình duy nhất cho sự phát triển PMTD5, mà ngay cả như vậy chúng ta cũng có thể 
thấy những đặc tính thú vị mà hầu hết các dự án theo sự chia sẻ nghiên cứu và điều đó có thể bắt nguồn 
từ những thuộc tính của các chương trình tự do. 

Vào năm 1997, Eric S. Raymond đã xuất bản bài viết được phát tán rộng rãi lần đầu tiên “Nhà thờ lớn 
và cái chợ”.  Trầm ngâm về Linux và nguồn mở bởi một cuộc cách mạng ngẫu nhiên,  O'Reilly và 
Associates http://www.ora.com, 2001) [192], mô tả một số đặc tính của mô hình phát triển PMTD, đặc 
biệt nhấn mạnh tới những gì các mô hình này khác biệt với sự phát triển của PMSHĐQ. Kể từ đó bài  
viết này đã trở thành một trong những bài viết nổi tiếng (và bị chỉ trích) nhất trong thế giới PMTD, và 
tới thời điểm, là dấu hiệu của việc bắt đầu sự phát triển của kỹ thuật PMTD.

 7.2 Nhà thờ lớn và cái chợ

Raymond so sánh sự tương tự giữa cách xây dựng các nhà thờ lớn thời trung cổ và cách thức kinh điển 
về sản xuất phần mềm. Viện lý rằng trong cả 2 trường hợp có một sự phân phối rõ ràng các nhiệm vụ 
và chức năng, nhấn mạnh sự tồn tại của một nhà thiết kế mà nhìn trước được mọi thứ và phải luôn kiểm 
soát được sự phát triển của hoạt động này. Cùng lúc, việc lên kế hoạch được kiểm soát nghiêm ngặt, 
đưa ra những qui trình được chi tiết hóa ở những nơi mà lý tưởng thì mỗi người tham gia trong hoạt  

5 Bài viết “Sinh thái học của sự phát triển PMNM” (Kieran Healy and Alan Schussman, 2003) [140] chỉ ra một loạt lớn 
các dự án và sự đa dạng về số lượng các lập trình viên, sử dụng các công cụ và những bản tải về.
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động này có một vai trò được xác định rõ.

Những gì Raymond lấy làm như mô hình cho việc xây dựng các nhà thờ lớn không chỉ có chỗ cho các  
qui trình lớn mà chúng ta có thể thấy trong nền công nghiệp phần mềm (mô hình thác nước đổ kinh 
điển, những khía cạnh khác biệt của Qui trình Thống nhất Hợp lý – RUP, ... ), mà còn cho các dự án 
PMTD như GNU và NetBSD. Đối với Raymond, các dự án này được tập trung cao độ, vì chỉ một số ít 
người có trách nhiệm cho thiết kế và triển khai phần mềm. Các nhiệm vụ được triển khai bởi những 
người này, bổ sung thêm vào các chức năng của chúng, được xác định tốt, và bất kỳ ai mong muốn hình 
thành một phần của đội phát triển cần phải được chỉ định một nhiệm vụ và một chức năng theo những 
yêu cầu của dự án. Mặt khác, sự tung ra dạng các chương trình này theo đúng thời gian đặt ra theo một  
lịch trình khá nghiêm ngặt. Điều này có ý nghĩa là có ít các lần tung ra phần mềm và chu kỳ dài, tạo  
nên vài bước giữa các lần tung ra đó.

Mô hình đối nghịch lại đối với nhà thờ lớn là của cái chợ. Theo Raymond, một số chương trình PMTD, 
đặc biệt là nhân Linux, đã được phát triển theo một sơ đồ tương tự như việc của một cái chợ phương  
đông. Trong một cái chợ không có nhà chức trách lớn nhất để kiểm soát các qui trình mà sẽ được phát 
triển hoặc lên kế hoạch một cách nghiêm ngặt những gì phải xảy ra. Cùng một lúc, các vai trò của 
những người tham gia có thể thay đổi liên tục (những người bán có thể trở thành những khách hàng) và 
không có chỉ định ra bên ngoài.

Nhưng những gì là mới lạ nhất về “Nhà thờ lớn và cái chợ” là làm thế nào nó mô tả được quá trình để 
Linux đã trở nên thành công; đây là một danh sách các “kinh nghiệm thực tiễn tốt” để tạo ra nhiều cơ 
hội nhất được đưa ra bởi mã nguồn có sẵn sàng, và về tính có thể tương tác được thông qua việc sử 
dụng các hệ thống và công cụ từ xa.

Một dự án PMTD có xu hướng xuất hiện như một kết quả của một hành động cá nhân thuần túy; Lý do 
này có thể thấy được trong một lập trình viên mà thấy khả năng của anh ta để giải quyết một vấn đề có 
giới hạn. Lập trình viên cần phải có đủ sự hiểu biết để bắt đầu, ít nhất là, giải quyết nó. Một khi anh ta 
đã giành được thứ gì đó có thể sử dụng được, với một số chức năng, đơn giản, và nếu có thể, được thiết 
kế hoặc được viết tốt, thì điều tốt nhất mà anh ta có thể làm là chia sẻ giải pháp đó với thế giới PMTD.  
Đây là những gì được biết tới như là sự tung ra sớm, mà nó giúp lôi cuốn được sự chú ý của những  
người khác (thường là các lập trình viên), những người có vấn đề y hệt và những người có thể có quan  
tâm trong giải pháp đó. Một trong những nguyên tắc của mô hình phát triển này là nghĩ về những người 
sử dụng như những người cùng phát triển - cùng là các lập trình viên. Họ cần phải được đối xử với sự 
cẩn trọng, không chỉ vì họ có thể cung cấp “sự truyền khẩu” một cách công khai mà còn vì họ sẽ triển 
khai một trong những nhiệm vụ tốn tiền nhất mà có trong sự tạo ra phần mềm: việc kiểm thử. Không  
giống như sự đồng phát triển, mà là khó về phạm vi, việc dò tìm lỗi và các vụ kiểm thử có tính chất  
song song hóa được cao độ. Người sử dụng sẽ là một tính chất để nắm lấy phần mềm và kiểm thử nó  
trong máy của anh ta theo những điều kiện cụ thể (một kiến trúc, các công cụ cụ thể nào đó, …), một  
nhiệm vụ mà nó được nhân lên một số lượng rộng rãi của các kiến trúc và các môi trường có thể gây ra  
một hiệu ứng khổng lồ đối với đội phát triển.

Nếu chúng ta đối xử với người sử dụng như là đồng lập trình viên thì có thể xảy ra rằng một trong số 
họ thấy một lỗi và giải quyết nó bằng việc gửi một bản vá tới các lập trình viên của dự án sao cho vấn 
đề đó có thể được giải quyết trong phiên bản tiếp sau. Nó cũng có thể xảy ra, ví dụ, rằng ai đó khác 

Trang 115/302



GNUFDL • PID_00148386 Phần mềm tự do

người mà phát hiện ra lỗi đó ngẫu nhiên hiểu nó và sửa nó. Trong trường hợp này, tất cả những hoàn 
cảnh là có lợi cho sự phát triển của PMTD, nghĩa là nó có lợi để tham gia vào một sự năng động của  
dạng này.

Tình huống này trở nên có hiệu quả hơn với những lần tung ra thường xuyên, vì động lực để tìm ra, lưu 
ý và sửa các lỗi là cao vì được giả thiết rằng chúng sẽ được tham dự ngay lập tức. Hơn nữa, những lợi 
ích thứ cấp sẽ đạt được như thực tế là sự tích hợp thường xuyên - lý tưởng một hoặc nhiều lần trong 
ngày - không đòi hỏi một pha cuối cùng về việc tích hợp các module cấu tạo nên chương trình. Điều 
này được gọi là sự tung ra thường xuyên và cho phép một sự module hóa cao (Alessandro Narduzzo và 
Alessandro Rossi,  "Tính module hóa trong hành động: GNU/Linux và mô hình phát triển mở của 
PMTD/PMNM", tháng 05/2003) [176], cùng một lúc khi nó tối đa hóa hiệu ứng tuyên truyền được báo 
chí thực hiện đối với phiên bản mới nhất của phần mềm.

Lưu ý

Sự quản lý phiên bản mới phụ thuộc, một cách logic, vào kích thước của dự án, vì những vẫn đề mà cần 
phải được giải quyết sẽ không y hệt khi đội phát triển có 2 thành viên và khi có hàng trăm thành viên.  
Trong khi đó, nói chung, đối với các dự án nhỏ thì qui trình này ít nhiều là không chính thống, thì sự  
quản lý các bản tung ra cho những dự án lớn có xu hướng tuân theo một qui trình được xác định, mà nó  
không là ngoại lệ từ một mức độ nào đó về tính phức tạp. Có một bài viết gọi là “Quản lý phiên bản  
trong các dự án nguồn mở” (Justin R. Ehrenkrantz, 2003) [110] mà nó mô tả chi tiết sự tuần tự được tuân  
thủ với máy chủ web Apache, nhân Linux và hệ thống thiết lập phiên bản phụ.

Để tránh “ra phiên bản thường xuyên” từ việc làm sợ cho những người sử dụng với một ưu tiên cho 
tính ổn định của phần mềm đối với tốc độ mà với nó phần mềm tiến hóa, một số dự án PMTD có vài  
nhánh phát triển chạy song song. Trường hợp nổi tiếng nhất của điều này là nhân Linux, mà về lịch sử 
đã có hướng tới những người mà họ đánh giá độ tin cậy của nó và những thứ không ổn định khác được  
thiết kế cho các lập trình viên với những đổi mới sáng tạo và những sự lạ thường mới nhất. 

 7.3 Sự lãnh đạo và ra quyết định trong cái chợ

Raymond cho rằng tất cả các dự án PMTD phải có một nhà độc tài nhân từ, một dạng lãnh tụ mà 
thường là người sáng lập ra dự án để chỉ dẫn dự án và luôn có lời cuối cùng khi liên quan tới ra quyết 
định. Những kỹ năng mà người này phải có liên quan chủ yếu tới việc biết cách để động viên và điều 
phối một dự án, hiểu những người sử dụng và các đồng lập trình viên, tìm kiếm sự đồng thuận và việc 
tích hợp từng người mà có thứ gì đó để đóng góp. Như bạn có thể thấy, chúng ta đã không nhắc tới 
năng lực kỹ thuật trong số những yêu cầu quan trọng nhất này, dù nó không bao giờ là thừa.

Khi mà kích thước dự án và số lượng các lập trình viên có liên quan tới chúng tăng lên, các cách thức 
mới của việc tổ chức ra quyết định đã nổi lên. Ví dụ, Linux, có một cấu trúc thứ bậc dựa vào những 
trách nhiệm giao phó cho Linus Torvalds, “nhà độc tài nhân từ”. Và, chúng ta sẽ thấy rằng có những 
phần của Linux mà có “các nhà độc tài nhân từ” của riêng chúng, dù sức mạnh của họ sẽ bị hạn chế bởi  
thực tế là Linus Torvalds có lời nói cuối cùng. Trường hợp này là một ví dụ rõ ràng về cách mà một  
mức độ cao của tính module hóa trong một dự án PMTD đã tạo ra đối với một cách thức cụ thể về việc 
tổ chức mọi thứ và ra các quyết định (Alessandro Narduzzo và Alessandro Rossi, "Tính module hóa 
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trong hành động: Mô hình mở của sự phát triển GNU/Linux và PMTD/PMNM", 2003) [176].

Lưu ý

Một số người nói rằng cách mà các dự án PMTD được tổ chức là tương tự như một đội phẫu thuật, như  
được đề xuất bởi Harlan Mills (của IBM) trong những năm đầu thập kỷ 70 được phổ biến bởi Brooks  
trong cuốn sách nổi tiếng của ông “Người - tháng thần thoại” (Frederick P. Brooks Jr., 1975) [150]. 

Dù có thể có những trường hợp nơi mà đội phát triển của một ứng dụng PMTD cụ thể nào đó tạo thành 
từ một người thiết kế/người lập trình (nhà phẫu thuật) và nhiều đồng lập trình viên mà họ thực hiện  
những nhiệm vụ phụ trợ (quản trị hệ thống, duy trì, các nhiệm vụ đặc thù, viết tài liệu), sẽ không bao giờ 
có một sự chính xác như vậy và sự chia rẽ được xác định khi một người được gợi ý bởi Mills và Brooks. 
Tất tần tật, như Brooks chỉ ra trong trường hợp của đội phẫu thuật, trong PMTD số lượng các lập trình 
viên mà cần giao tiếp để tạo ra được một hệ thống lớn và phức tạp - những người tích cực nhất - là thấp  
hơn nhiều so với tổng số lượng các lập trình viên.

Trong trường hợp của Quỹ Apache, chúng ta có một chế độ nhân tài, khi mà cơ quan này có một ủy 
ban các giám đốc hình thành từ những người mà đã đóng góp vào theo một cách đáng chú ý cho dự án.  
Trong thực tế, không phải một chế độ nhân tài nghiêm khắc theo nghĩa của những người nào mà đóng 
góp nhiều nhất sẽ điều hành, vì ủy ban các giám đốc được bầu một cách dân chủ và thường bởi các 
thành viên của Quỹ (có trách nhiệm cho việc quản lý một loạt các dự án PMTD, như Apache, Jakarta, 
…). Để trở thành một thành viên của Quỹ Apache, bạn cần phải đóng góp theo một cách quan trọng và 
liên tục cho một trong vài dự án của Quỹ. Hệ thống này cũng được sử dụng bởi các dự án khác, như 
FreeBSD hoặc GNOME.

Trường hợp thú vị khác về tổ chức chính thống là Ban Chỉ đạo GCC. Nó đã được tạo ra vào năm 1998 
để tránh bất kỳ ai giành được sự kiểm soát đối với dự án GCC (Bộ sưu tập các trình biên dịch của 
GNU, hệ thống biên dịch của GNU) và được sự ủng hộ của FSF (người sáng lập ra dự án GNU) ít  
tháng sau đó. Theo một ý nghĩa nhất định nào đó, ban này tiếp tục truyền thống của một ban tương tự 
mà dự án EGCS đã có (mà cùng một lúc quản lý song song cho dự án GCC, nhưng sau đó đã ra nhập 
nó). Nhiệm vụ cơ bản của nó là để đảm bảo rằng dự án GCC đáp ứng đầy đủ được tuyên bố về nhiệm 
vụ của dự án này. Các thành viên của ban này là các thành viên theo một khả năng cá nhân, và được 
chọn bởi bản thân dự án theo một cách như để đại diện một cách trung thực cho các cộng đồng khác 
nhau mà hợp tác trong sự phát triển của GCC (hỗ trợ các lập trình viên đối với vài ngôn ngữ lập trình,  
các lập trình viên có liên quan tới nhân, các nhóm có quan tâm trong việc lập trình nhúng, …).

Cũng con người ấy không nhất thiết phải là lãnh đạo của một dự án PMTD vĩnh viễn. Về cơ bản, có thể 
có 2 hoàn cảnh trong đó lãnh đạo của dự án thôi là như vậy. Trường hợp đầu là thiếu sự quan tâm, thời  
gian hoặc động lực để tiếp tục. Trong trường hợp này, gậy chỉ huy phải được truyền cho lập trình viên 
khác mà sẽ đóng vai trò của lãnh đạo dự án. Các nghiên cứu gần đây (Jesús M. González Barahona và 
Gregorio Robles, 2003) [87] chỉ ra rằng, nói chung, sự lãnh đạo dự án thường thay đổi người, theo một 
cách mà chúng ta có thể thấy vài thế hệ các lập trình viên qua một thời gian. Trường hợp thứ 2 là có  
vấn đề hơn: nó liên quan tới sự rẽ nhánh. Các giấy phép PMTD cho phép mã nguồn được nắm lấy, 
được sửa và được phận phối lại bởi bất kỳ ai mà không cần có sự phê chuẩn của người lãnh đạo dự án.  
Điều này có xu hướng xảy ra một cách không bình thường, ngoại trừ trong các trường hợp nơi mà ý 
tưởng này là để tránh người lãnh đạo dự án một cách có chủ tâm (và sự phủ quyết tiềm năng của người 
lãnh đạo chống lại một sự đóng góp). Điều này là tương tự một mặt đối với một dạng “đảo ch ính”, mà 
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một mặt khác là hoàn toàn đúng và hợp pháp. Đối với lý do này, một trong những mục đích của một 
nhà lãnh đạo dự án trong việc giữ cho các đồng lập trình viên được thỏa mãn là giảm tối đa khả năng rẽ 
nhánh.

 7.4 Các qui trình của PMTD

Dù PMTD không nhất thiết có liên quan tới một qui trình phát triển phần mềm đặc biệt nào, thì vẫn có  
một sự đồng thuận rộng rãi về những qui trình mà nó sử dụng một cách rộng rãi nhất. Điều này không 
có nghĩa là không có dự án PMTD nào từng được tạo ra có sử dụng các qui trình kinh điển, như mô 
hình thác nước đổ. Nói chung, mô hình phát triển của các dự án PMTD có xu hướng sẽ rất không chính 
thức, chủ yếu vì thực tế là một sự chia sẻ rộng rãi của đội phát triển thực hiện các nhiệm vụ này một  
cách tự nguyện và trong sự trao đổi không vì phần thưởng về tài chính, ít nhất theo một cách trực tiếp.  
Cách thức để nắm bắt những yêu cầu trong thế giới PMTD phụ thuộc nhiều vào “tuổi” cũng như kích 
cỡ của dự án. Trong những giai đoạn đầu, người sáng lập và người sử dụng của dự án có xu hướng là  
cùng chính những người đó. Sau đó, và nếu dự án mở rộng, thì sự nắm bắt được các yêu cầu có xu  
hướng diễn ra thông qua các danh sách thư điện tử và một sự phân biệt có xu hướng sẽ đạt được giữa 
đội phát triển, hoặc ít nhất, những lập trình viên và những người sử dụng tích cực hơn. Đối với những 
dự án lớn, với nhiều người sử dụng và nhiều lập trình viên, thì những yêu cầu sẽ được nắm bắt có sử  
dụng cùng một công cụ như là công cụ được sử dụng cho việc quản lý các lỗi của dự án. Trong trường 
hợp này, thay vì làm việc với các lỗi, họ tham chiếu tới các hoạt động, dù cơ chế được sử dụng cho việc 
quản lý chúng là y hệt cơ chế cho việc dò tìm và sửa lỗi (chúng sẽ được phân loại về tầm quan trọng, sự 
phụ thuộc, …, và nó sẽ có khả năng để giám sát liệu chúng đã được giải quyết hay chưa). Việc sử dụng  
công cụ lập kế hoạch này là khá gần đây, nên chúng ta có thể thấy cách mà thế giới của PMTD đã tiến 
hóa một chút từ một sự thiếu hụt hoàn toàn, tới một hệ thống tập trung cho việc quản lý các hoạt động 
này theo nghĩa kỹ thuật, ngay cả nếu nó chắc chắn bị hạn chế hơn. Tất tần tật, không thường thấy một 
tài liệu nào mà nó tập hợp các yêu cầu, như là trường hợp thông thường trong mô hình thác nước đổ.

Như đối với việc thiết kế toàn cầu các hệ thống, thì chỉ những dự án lớn có xu hướng sẽ được viết  
thành tài liệu một cách chi tiết tổng thể. Còn với những dự án còn lại, lập trình viên chính (hoặc nhóm 
của các lập trình viên chính) hầu như có lẽ chỉ có một (nhóm) người duy nhất có nó, trong đầu họ; đôi 
khi, điều này còn không xảy ra, và hệ thống hình thành khi phần mềm tiến hóa. Sự thiếu hụt một thiết 
kế chi tiết không chỉ ngụ ý tới những hạn chế về khả năng sử dụng lại các module, mà còn là một cản 
trở lớn khi xảy ra việc phải để các lập trình viên mới truy cập vào, khi họ sẽ phải đối mặt với một qui  
trình đắt giá và học chậm. Việc có một thiết kế chi tiết cũng không phải là rất thường có. Sự thiếu hụt 
của nó có nghĩa là nhiều cơ hội cho việc sử dụng lại mã nguồn đã bị mất.

Sự cài đặt triển khai là giai đoạn, nơi mà các lập trình viên PMTD tập trung hầu hết mọi nỗ lực, lý do là 
theo quan điểm của họ thì rõ ràng đây là điều thú vị nhất. Để làm được điều này, mô hình lập trình kinh 
điển về kiểm thử và lỗi thường được giám sát cho tới khi các kết quả mong muốn đạt được từ quan 
điểm về mục tiêu của các lập trình viên. Về mặt lịch sử, hiếm khi những kiểm thử sẽ được đưa vào với  
mã nguồn, ngay cả nếu chúng có thể thực hiện sự sửa đổi hoặc đưa vào mã nguồn tới sau từ các lập  
trình viên khác là dễ dàng hơn. Trong trường hợp của các dự án thực sự là lớn, ví dụ như Mozilla, thì  
chúng là các máy chuyên dụng một cách riêng biệt cho việc tải về các kho chứa hầu hết mã nguồn gần 
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đây nhất và để biên dịch nó cho các kiến trúc khác nhau (“Tổng quan về qui trình và các công cụ của  
kỹ thuật phần mềm trong dự án Mozilla”, 2002) [193]. Các lỗi được dò tìm ra sẽ được lưu ý tới một 
danh sách thư của các lập trình viên. 

Tuy nhiên, các kiểm thử tự động không phải là một thực tế đóng kín. Nói chung, bản thân những người 
sử dụng, với một dãy lớn khổng lồ của họ về việc sử dụng, các kiến trúc và những kết hợp, sẽ triển khai 
chúng. Điều này có ưu điểm về quản lý chúng song song với một giá thành tối thiểu đối với đội phát 
triển. Vấn đề với mô hình này là làm thế nào để giành được ý kiến phản hồi từ những người sử dụng và 
để tổ chức nó có hiệu quả nhất có thể. Vì sự duy trì phần mềm trong thế giới của PMTD được quan 
tâm, được hiểu như là sự duy trì của các phiên bản trước, nên việc có được nhiệm vụ này sẽ phụ thuộc 
vào dự án. Đối với các dự án mà cần tính ổn định, như là các nhân của hệ điều hành, thì các phiên bản 
trước đó sẽ được duy trì, vì việc thay đổi tới một phiên bản mới có thể sẽ gây lỗi. Nhưng nói chung, đối 
với hầu hết các dự án của PMTD, nếu một lỗi được tìm thấy trong một phiên bản trước đó, thì các lập  
trình viên thường sẽ bỏ qua nó và khuyến cáo sử dụng phiên bản mới nhất trong hy vọng rằng lỗi đó đã  
biến mất với sự tiến hóa của phần mềm.

 7.5 Chỉ trích về “Nhà thờ lớn và cái chợ”

“Nhà thờ lớn và cái chợ” chịu sự chỉ trích về tính không có hệ thống và thiếu tính chặt chẽ từ giới 
phóng viên hơn là từ bản chất tự nhiên của giới khoa học. Chỉ trích thường xuyên nhất tham chiếu tới  
thực tế là nó về cơ bản giải thích cho trường hợp cụ thể của trải nghiệm của Linux và hướng tới để mở 
rộng những kết luận này cho tất cả các dự án PMTD. Theo nghĩa này, trong “Hang động hay cộng  
đồng? Một sự kiểm tra theo kinh nghiệm của 100 dự án nguồn mở chín muồi” [160] chúng ta có thể  
thấy rằng sự tồn tại của một cộng đồng rộng lớn như cộng đồng của nhân Linux là một ngoại lệ hơn là 
một lệ thường.

Còn nhiều chỉ trích hơn là từ những người mà họ tin rằng Linux là một ví dụ của mô hình phát triển của 
nhà thờ lớn. Họ viện lý rằng rõ ràng có một động lực, hoặc ít nhất là một người với quyền uy tối đa, và  
một hệ thống thứ bậc có tôn ti trật tự đại diện cho trách nhiệm xuống tới tận những người lao động/lập  
trình viên. Hơn nữa, có một sự phân công nhiệm vụ, dù là tuyệt đối. “Cái nhìn thứ 2 vào nhà thờ lớn và 
cái chợ” [91] đi vượt ra khỏi sự kiêng nể, ở một mức độ nào đó có sự cay đắng và ngạo mạn trong việc  
viện lý của mình, rằng phép ẩn dụ của cái chợ là sự trái ngược mang tính nội tại bên trong.

Những điểm bị chỉ trích nhiều nhất khác của “Nhà thờ lớn và cái chợ” là sự khẳng định rằng luật của  
Brooks, mà nói rằng “việc bổ sung thêm các lập trình viên cho một dự án phần mềm đã bị chậm trễ sẽ 
làm chậm trễ nó còn nhiều hơn” (Người - tháng thần thoại. Tiểu luận về kỹ thuật phần mềm, 1975) 
[150], là không có giá trị trong thế giới của PMTD. Trong [148] chúng ta có thể đọc được cách mà 
những gì đã xảy ra trong thực tế là việc những ngữ cảnh về môi trường sẽ là khác và rằng những gì 
theo nguyên lý dường như sẽ là không phù hợp với luật Brooks, sau một phân tích tổng hợp hơn, chỉ là 
một ảo vọng.
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 7.6 Các nghiên cứu có tính định lượng

PMTD làm cho có khả năng để đi sâu hơn vào nghiên cứu mã nguồn và các tham số khác mà chúng 
can thiệp vào sự phát sinh của nó nhờ việc có được sự truy cập tới nhiều nguồn thông tin công khai.  
Điều này cho phép các lĩnh vực của kỹ thuật phần mềm truyền thống như là kỹ thuật phần mềm theo  
chủ nghĩa kinh nghiệm được khuyến khích nhờ sự tồn tại của một số lượng lớn các thông tin mà có thể  
truy cập được mà không cần thiết phải thâm nhập bừa một cách nặng nề vào sự phát triển của PMTD. 
Các tác giả bị thuyết phục rằng tầm nhìn này có thể đóng góp lớn lao cho việc phân tích và tổng hợp 
những hiện tượng có liên quan tới PMTD (và phần mềm nói chung), và rằng nó còn có thể, trong số 
những khả năng khác, sản sinh ra các mô hình phần mềm có thể dự báo trước được với các ý kiến phản 
hồi trong thời gian thực.

Ý tưởng đằng sau nó là rất đơn giản: “đưa ra rằng chúng ta có cơ hội để nghiên cứu một số lượng 
khổng lồ các chương trình PMTD, hãy làm thế”. Và để bổ sung vào hiện trạng của một dự án, sự tiến 
hóa của nó trong quá khứ là công cộng, nghĩa là tất cả các thông tin này, được trích ra, được phân tích  
và được đóng gói đúng lúc, thì có thể phục vụ như một nền tảng tri thức mà nó cho phép chúng ta đánh 
giá một tình trạng lành mạnh của dự án, giúp hướng tới việc ra quyết định và đoán trước được những  
sự phức tạp trong hiện tại và tương lai.

Nghiên cứu lượng hóa đầu tiên về bất kỳ tầm quan trọng nào trong thế giới của PMTD ngược về năm 
1998, dù nó đã được xuất bản vào đầu năm 2000 (“Khảo sát về PMTD Orbiten”) [127]. Mục đích của 
nó là để tìm ra trong những khái niệm theo chủ nghĩa kinh nghiệm cho sự tham gia của các lập trình  
viên trong PMTD. Để làm vậy họ đã xử lý về mặt thống kê những chỉ định quyền tác giả mà các tác giả 
có xu hướng đặt trong đầu đề các tệp mã nguồn. Các kết quả chỉ ra rằng sự tham gia là ổn định với luật  
Pareto (“Tiến trình của Kinh tế Chính trị”, Lausana, 1896) [182]: 80% mã nguồn tương ứng với hầu 
như 20% các lập trình viên tích cực nhất, trong khi 80% các lập trình viên còn lại đóng góp 20% tổng 
số mã nguồn. Nhiều nghiên cứu sau đó đã khẳng định và mở rộng tính đúng đắn của kết quả này theo 
các cách thức khác nhau về việc tham gia trong sự đóng góp mã nguồn (các danh sách thư, các lưu ý lỗi 
hoặc  ngay  cả  là  số  lượng  các  bản  tải  về,  như  chúng  ta  có  thể  thấy  được  trên  http://www-
mmd.eng.cam.ac.uk/people/fhh10/Sourceforge/Sourceforge%20paper.pdf [145]).

Lưu ý

Thực tế là nhiều khái niệm về kinh tế xuất hiện trong nghiên cứu về kỹ thuật PMTD là một kết quả của  
sự quan tâm mà một số nhà kinh tế học đã chỉ ra trong việc học và hiểu những động cơ nào mà những 
người tình nguyện làm ra được các sản phẩm có giá trị cao mà không giành được theo thường lệ một lợi 
ích trực tiếp để trao đổi. Bài viết nổi tiếng nhất là “Thị trường của các nồi nấu nước: một mô hình kinh tế 
cho sự buôn bán trong các hàng hóa và dịch vụ tự do trên Internet” [125], mà nó giới thiệu ý tưởng của 
nền kinh tế quà biếu trên Internet. Tại http://www.wikipedia.org/wiki/Pareto [232] chúng ta có thể có 
được nhiều hơn những chi tiết về nguyên lý của Pareto và sự tổng quát hóa của nó đối với sự phân bổ 
của Pareto. Đường cong Lorenz (http://www.wikipedia.org/wiki/Lorenz_curve) [231], mà bằng đồ thị 
chỉ  ra  sự  tham  gia  của  các  lập  trình  viên  trong  một  dự  án,  cũng  là  thú  vị  như  hệ  số  Gini 
(http://www.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient) [230], được tính trên cơ sở của đường cong Lorenz và 
nó tạo ra một số lượng chỉ ra tính không bình đẳng của hệ thống.

Công cụ được sử dụng để tiến hành nghiên cứu này đã được xuất bản bởi các tác giả của nó theo một 
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giấy phép tự do, nghĩa là các kết quả của nó có thể được làm lại và nó có thể được sử dụng để tiến hành 
các nghiên cứu mới.

Trong một nghiên cứu sau đó, Koch (“Các kết quả từ nghiên cứu kỹ thuật phần mềm trong các dự án  
phát triển nguồn mở có sử dụng các dữ liệu công khai”, 2000) [158] đã đi xa hơn và cũng đã phân tích  
những tương tác trong một dự án PMTD. Các nguồn thông tin là các danh sách thư và kho của các 
phiên bản của dự án GNOME. Nhưng khía cạnh thú vị nhất trong nghiên cứu của Koch là phân tích về  
kinh tế.

Koch tập trung vào việc kiểm tra tính đúng đắn của những dự báo giá thành theo cách kinh điển (các  
điểm chức năng, mô hình COCOMO …) và chỉ ra những vấn đề có liên quan trong việc áp dụng  
chúng, dù nó thừa nhận rằng các kết quả có được phải được nắm lấy với sự dè dặt một phần phù hợp 
với thực tế. Ông đã kết luận rằng PMTD đòi hỏi các mô hình và các phương pháp nghiên cứu của riêng 
nó, vì những thứ được biết không áp dụng được cho tính tự nhiên cơ bản của nó. Tuy nhiên, rõ ràng có 
khả năng đạt được nhiều dữ liệu có liên quan tới sự phát triển của PMTD một cách công khai, cho phép 
chúng ta lạc quan về việc đạt được những mục tiêu này trong tương lai gần. Phân tích của Koch có thể  
được coi là phân tích định lượng đầy đủ đầu tiên, dù nó chắc chắn thiếu một phương pháp rõ ràng, và 
đặc biệt một số công cụ hiện đại mà chúng có thể làm cho có khả năng để xác minh các kết quả của nó  
và để nghiên cứu các dự án khác.

Vào năm 2000, Mockus và những người khác đã trình bày nghiên cứu đầu tiên về các dự án PMTD có  
chứa đựng một mô tả đầy đủ các qui trình phát triển và cấu trúc tổ chức, với cả bằng chứng định tính và 
định lượng (“Một trường hợp điển hình về sự phát triển của PMNM: máy chủ Apache”) [172]. Để làm 
thế, họ đã sử dụng các báo cáo thay đổi nhật ký (changelog) và lỗi của phần mềm để lượng hóa các 
khía cạnh tham gia của các lập trình viên, kích cỡ của nhóm cốt lõi, tác giả của mã nguồn, năng suất, 
mật độ lỗi, và khoảng thời gian giải quyết các vấn đề. Theo một cách thức, nghiên cứu này vẫn là một 
nghiên cứu kỹ thuật phần mềm kinh điển, bảo vệ thực tế rằng các dữ liệu đã có được hoàn toàn từ sự 
điều tra bán tự động các dữ liệu mà các dự án đưa ra công khai trên net. Như trong trường hợp của  
“Các kết quả từ nghiên cứu kỹ thuật phần mềm trong các dự án phát triển nguồn mở có sử dụng các dữ 
liệu công khai”, 2000 [158], bài viết này đã không cung cấp bất kỳ công cụ nào hoặc qui trình tự động 
nào mà có thể sử dụng lại được trong tương lai bởi các đội nghiên cứu khác.

Trong  “Đánh  giá  kích  cỡ  của  Linux”,  2000  [227],  và  “Hơn  là  một  gigabuck:  đánh  giá  của 
GNU/Linux”[228] chúng ta thấy một phân tích có định lượng về các dòng mã lệnh và các ngôn ngữ lập 
trình được sử dụng trong phát tán Red Hat. González Barahona et al. đã lần theo các bước này trong 
một loạt các bài viết về phát tán Debian (ví dụ “Mổ xẻ 2 phát tán GNU/Linux” [88]). Tất cả những thứ  
này được cung cấp bởi một công cụ mà nó tính số dòng mã lệnh của chương trình (SLOC, các dòng mã 
lệnh mà không phải là các dòng trống hoặc các bình chú). Bên cạnh kết quả ngoạn mục theo tổng số  
dòng mã lệnh), chúng ta có thể thấy số lượng các dòng được phân bổ như thế nào cho mỗi ngôn ngữ 
lập trình. Có khả năng nghiên cứu sự tiến hóa của các phiên bản khác nhau của Debian qua thời gian đã 
đưa ra được một số kết quả thú vị [88]. Đáng để lưu ý rằng trong 5 năm gần đây kích thước các gói  
trung bình trên thực tế đã được giữ nguyên không đổi, nghĩa là xu hướng tự nhiên gia tăng đã được 
trung lập hóa bằng sự bao gộp cả các gói nhỏ hơn. Cùng một lúc, chúng ta có thể thấy tầm quan trọng 
như thế nào của ngôn ngữ lập trình C, dù vẫn là chiếm ưu thế trội hơn hẳn, lại đang giảm đi theo thời  
gian, trong khi các ngôn ngữ script (Python, PHP và Perl) và Java đang trải nghiệm một sự gia tăng 
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bùng nổ. Các ngôn ngữ được biên dịch “kinh điển” (Pascal, Ada, Module...) rõ ràng đang mất dần. 
Cuối cùng, những bài viết này bao gồm cả một phần mà nó chỉ ra những kết quả có được nếu chúng ta  
áp dụng mô hình đánh giá nỗ lực COCOMO kinh điển có từ những năm đầu thập kỷ 80 (Kinh tế học 
của Kỹ thuật Phần mềm, 1981) [93] và thứ được sử dụng bởi PMSHĐQ để đánh giá những nỗ lực, lịch 
trình và giá thành của dự án.

Dù là những kẻ đến trước, hầu hết các nghiên cứu được trình bày trong phần này khá là hạn chế đối với  
các dự án theo các phân tích. Phương pháp được sử dụng đã được áp dụng cho dự án được phân tích,  
một phần bằng tay và một cách ngẫu nhiên một phần tự động hóa có thể được sử dụng nói chung với 
các dự án PMTD khác. Điều này có nghĩa là nỗ lực được đòi hỏi để nghiên cứu một dự án mới là lớn 
hơn nhiều, vì phương pháp này cần phải được áp dụng lại và những nhiệm vụ làm bằng tay sẽ phải  
được lặp lại.

Vì lý do này, những nỗ lực mới gần đây nhất (“nghiên cứu sự tiến hóa của các dự án PMTD có sử dụng  
các dữ liệu có sẵn một cách công khai”, trong : Kỷ yếu của Hội thảo lần thứ 3 về Kỹ thuật của PMNM, 
Hội nghị Quốc tế lần thứ 25 về Kỹ thuật Phần mềm, Portland, Mỹ [196] hoặc “Việc tự động hóa đo  
đếm của các dự án nguồn mở”, 2003 [124]) tập trung vào việc tạo ra một hạ tầng phân tích mà nó tích  
hợp một số công cụ sao cho qui trình đó có thể được tự động hóa tối đa. Có 2 lý do khá rõ ràng để làm  
việc này: lý do đầu tiên là việc một khi nhiều thời gian và nỗ lực được đầu tư vào việc tạo ra một công 
cụ để phân tích một dự án với sự nhấn mạnh đặc biệt vào việc làm cho nó thành chung, thì nỗ lực có  
liên quan trong việc sử dụng nó cho các dự án PMTD khác là tối thiểu. Lý do thứ 2 là việc phân tích sử 
dụng một loạt các công cụ mà chúng nghiên cứu các chương trình từ các quan điểm khác nhau và đôi 
khi bổ sung cho nhau, cùng một lúc không cho phép chúng ta có được một tầm nhìn rộng hơn về dự án. 
Trên website về Kỹ thuật của PMTD [86] chúng ta có thể tuân theo những sáng kiến này chi tiết hơn.

 7.7 Công việc tương lai

Được mô tả ngắn gọn nhưng mãnh liệt lịch sử của việc nghiên cứu kỹ thuật phần mềm trên PMTD, 
chúng ta có thể nói rằng vẫn còn đang nói về những bước đầu tiên của nó. Nhiều khía cạnh quan trọng 
vẫn còn đang treo việc thẩm tra phân tích và chi tiết cho tới khi chúng ta có thể thấy được một mô hình 
mà ít nhất nó một phần giải thích được làm thế nào mà PMTD lại sinh ra được. Những vấn đề sẽ cần 
phải được nắm bắt trong tương lai gần bao gồm sự phân loại các dự án PMTD, sự tạo ra một phương 
pháp dựa trên những phân tích có thể dựa vào đó được và việc sử dụng những hiểu biết có được để xây  
dựng những mô hình mà giúp cho chúng ta hiểu được PMTD phát triển như thế nào cùng một lúc với 
việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định trên cơ sở của kinh nghiệm có được.

Một khía cạnh khác mà phải được xem xét kỹ và điều đó đang bắt đầu được xem xét hiện nay là tính 
đúng đắn của các phương pháp về kỹ thuật kinh điển trong lĩnh vực của PMTD trong khắp tất cả những 
điều nổi lên của kỹ thuật phần mềm. Do đó, ví dụ, các luật của sự tiến hóa của phần mềm được tuyên  
bố bởi Hehman (“Những giá trị và luật của sự tiến hóa của phần mềm - quan điểm những năm 90” 
[165]) ở đầu những năm 1970 và được cập nhật và mở rộng trong những năm 80 và 90 dường như  
không được thỏa mãn vô điều kiện trong sự phát triển của một số dự án PMTD (“Hiểu về sự tiến hóa 
của PMNM: việc áp dụng, phá vỡ và nghĩ lại các luật về sự tiến hóa của phần mềm”, 2003 [199]).
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Hiện nay, một trong những sự thiếu hụt nghiêm trọng nhất là sự thiếu hụt một sự phân loại nghiêm ngặt  
sao cho các dự án PMTD có thể được phân loại trong những chủng loại khác nhau. Hiện tại, các tiêu 
chí phân loại là quá rộng, và các dự án với những đặc tính rất khác biệt về tổ chức, kỹ thuật và những 
đặc tính khác tất cả đặt trong cùng một giỏ. Lý lẽ rằng Linux, với một cộng đồng rộng lớn và số lượng 
lớn các lập trình viên, có một sự tự nhiên khác biệt và không hành xử theo cùng một cách như với một 
dự án bị hạn chế hơn nhiều về số lượng các lập trình viên và người sử dụng, là rất đúng. Tất tần tật, một 
sự phân loại chi tiết hơn có thể làm cho có khả năng để sử dụng lại kinh nghiệm có được trong những 
dự án tương tự (nói cách khác, với những đặc tính tương tự), làm dễ dàng hơn cho các dự báo, và làm  
cho có khả năng thấy trước được các rủi ro, …

Khía cạnh quan trọng thứ 2 là kỹ thuật PMTD cần phải ràng buộc, kết nối chặt chẽ với điểm trước đó  
và các xu thế hiện hành, là sự sáng tạo ra một phương pháp và các công cụ để hỗ trợ nó. Một phương 
pháp rõ ràng và súc tích sẽ làm cho có khả năng để nghiên cứu tất cả các dự án trên một nền tảng công 
bằng như nhau, phát hiện ra hiện trạng của chúng, học cách mà chúng đã tiến hóa, và tất nhiên, phân 
loại chúng. Các công cụ là cần thiết khi làm việc với vấn đề này, vì một khi được tạo ra thì chúng làm 
cho có khả năng để phân tích hàng ngàn dự án với nỗ lực bổ sung là tối thiểu. Một trong những mục 
tiêu của kỹ thuật PMTD là để làm cho có khả năng nghiên cứu một dự án thật sâu trên cơ sở của một  
tập hợp có hạn chế các tham số chỉ ra nơi mà thông tin trong dự án có thể thấy được trên Net (địa chỉ  
của kho các phiên bản phần mềm, nơi mà ở đó các lưu trữ danh sách thư được lưu trữ, vị trí của hệ  
thống quản lý lỗi, và một khảo sát tối thiểu). Những người quản lý dự án có lẽ sau đó chỉ như là một cái 
núm nằm tách khỏi một phân tích hoàn chỉnh, một dạng của phân tích buồng bệnh mà nó giúp được để 
chuẩn đoán một tình trạng sức khỏe của dự án bao gồm những chỉ số cùng một lúc trong những lĩnh  
vực cần cải tiến.

Một khi chúng ta đã có được các phương pháp, một sự phân loại và các mô hình, thì những cơ hội gia  
tăng từ sự mô phỏng, và sẽ trở nên chính xác hơn, thì những tác nhân tri thức, có thể là khổng lồ. Việc 
coi điểm bắt đầu đó của chúng ta là một hệ thống phức tạp khét tiếng, có thể là thú vị để tạo ra những 
mô hình năng động trong đó các thực thể khác nhau tham gia vào sự tạo ra phần mềm có thể mô hình 
hóa được. Rõ ràng, chúng ta càng biết về những yếu tố khác biệt nhiều hơn bao nhiêu, thì càng áp dụng 
được cho mô hình thực tế của chúng ta sẽ tốt hơn bấy nhiêu. Mặc dù một số đề xuất cho sự mô phỏng 
PMTD được biết tới, thì chúng khá là đơn giản và không hoàn chỉnh. Ở một mức độ nào đó, điều này là 
vì thực tế rằng vẫn còn một sự thiếu hụt trầm trọng sự hiểu biết về những tương tác mà chúng diễn ra 
trong sự tạo ra PMTD. Nếu chúng ta định đóng gói và xử lý đúng đắn những thông tin của các dự án 
thông qua lịch sử của chúng, thì những tác nhân này có thể trở thành cốt tử cho sự hiểu biết sự tiến hóa 
trong tương lai của chúng sẽ là gì. Mặc dù có nhiều đề xuất như là làm thế nào tiếp cận được vấn đề  
này,  thì  một  trong  những  đề  xuất  tiến  bộ  nhất  cho  tới  nay  có  thể  thấy  tại  
http://wwwai.wuwien.ac.at/~koch/oss-book/  [82].

 7.8 Tóm lược

Trong phần tóm lược, chúng ta đã cố gắng chỉ ra trong chương này rằng kỹ thuật PMTD vẫn là một 
lĩnh vực còn non trẻ và chưa được khám phá. Những bước đầu của nó là nhờ vào sự cố gắng của các  
phóng viên đã đề xuất, không phải không thiếu sự chặt chẽ khoa học nhất định nào đó, một mô hình  
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phát triển hiệu quả hơn, nhưng qui trình dần dần được làm hướng tới một nghiên cứu có tính hệ thống 
của PMTD từ một viễn cảnh kỹ thuật. Hiện nay, sau vài năm của các báo cáo và phân tích định tính và 
định lượng về các dự án tự do, một nỗ lực khổng lồ đang được thực hiện để đạt được một hạ tầng toàn 
cầu mà nó làm cho có khả năng để phân loại, phân tích và mô hình hóa dự án trong một không gian hạn 
chế về thời gian và một phần theo cách tự động hóa. Khi việc phân tích các dự án PMTD dừng ở việc 
quá mất thời gian và nỗ lực như nó hiện nay, thì hình như là một giai đoạn mới trong kỹ thuật phần 
mềm đang xuất hiện trong khung cảnh được thiết kế chủ yếu để đoán trước sự tiến hóa của phần mềm  
và thấy trước được những phức tạp tiềm tàng.
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 8 Các môi trường và công nghệ phát triển

“Các công cụ mà chúng ta sử dụng có một ảnh hưởng sâu sắc (và thủ đoạn!) tới những thói quen suy 
nghĩ của chúng ta, và, vì thế lên những khả năng suy nghĩ của chúng ta”. 

Edsger W. Dijkstra, "Làm thế nào chúng ta nói lên được những sự thực mà có thể gây tổn thương?"

Lùi về những năm mà các dự án PMTD đã tạo ra những công cụ (cũng tự do) và những hệ thống của  
riêng họ để đóng góp vào quá trình phát triển. Dù mỗi dự án tuân theo những qui định của nó và sử  
dụng tập hợp các công cụ của riêng nó, có những thực tế, những môi trường và những công nghệ nhất  
định mà chúng có thể được coi là thông thường trong thế giới của sự phát triển PMTD. Trong chương 
này chúng ta sẽ xem những thứ chung nhất đó và thảo luận ảnh hưởng của chúng lên sự quản lý và tiến 
hóa của các dự án. 

 8.1 Mô tả các môi trường, công cụ và hệ thống

Trước khi giải thích về các công cụ cụ thể nào đó, chúng ta sẽ xác định những đặc tính chung và những 
thuộc tính của chúng theo nhiệm vụ sẽ được thực hiện và theo cách mà các lập trình viên được tổ chức.

Đầu tiên, dù không nhất thiết là một yếu tố quyết định, thì thông thường đối với môi trường, các công 
cụ phát triển (và ngay cả máy tính ảo đích, nếu có) đều là tự do. Điều này không phải lúc nào cũng vậy. 
Ví dụ, dự án GNU, với mục tiêu để thay thế Unix, phải được phát triển trong và cho những hệ thống 
Unix sở hữu độc quyền cho tới khi Linux và FreeBSD xuất hiện. Hiện nay, đặc biệt khi PMTD được 
phát triển như một phần của một mô hình kinh doanh, thì xu thế là việc máy tính đích cũng có thể là 
một hệ thống sở hữu độc quyền, thường thông qua những máy ảo được xen kẽ (Java, Python, PHP, …). 
Trong mọi trường hợp, môi trường và máy ảo cần phải đủ chung và rẻ để cùng mang đến cho các đồng  
lập trình viên đủ để có cùng các công cụ.

Thứ 2, cũng để lôi cuốn số lượng lớn nhất có thể các đồng lập trình viên, các công cụ cần phải là đơn 
giản, nổi tiếng và có khả năng hoạt động trong các máy tiết kiệm. Có lẽ vì những lý do này mà thế giới 
PMTD khá là bảo thủ khi nói về các ngôn ngữ, công cụ và môi trường. 

Thứ 3, mô hình phát triển của PMTD có xu hướng được phân tán cao độ, với nhiều người cộng tác tiềm 
năng trải rộng ra khắp thế giới. Vì lý do này thường các công cụ cộng tác không đồng bộ là cần thiết,  
mà chúng cùng một lúc cho phép sự phát triển tiến bộ dễ dàng, bất chấp số lượng và nhịp độ công việc 
của từng cộng tác viên với hàng loạt kiến trúc khác nhau trong đó chúng có thể biên dịch và kiểm thử 
các chương trình của chúng.

 8.2 Các ngôn ngữ và công cụ có liên quan

Hầu hết PMTD được viết trong ngôn ngữ C, không chỉ vì C là ngôn ngữ tự nhiên của bất kỳ biến thể 
Unix nào (nền tảng thường thấy của PMTD), nhưng cũng vì nó được phổ biến rộng rãi, cả trong tâm trí 
của mọi người và trong các máy (GCC là một trình biên dịch tiêu chuẩn được cài đặt mặc định trong  

Trang 125/302



GNUFDL • PID_00148386 Phần mềm tự do

hầu hết mọi phát tán). Chính xác vì những lý do này và vì sự hiệu quả của nó, Stallman đã khuyến cáo 
sử dụng nó trong các dự án GNU (“Các chuẩn lập trình GNU”) [203]. Các ngôn ngữ khá tương tự khác  
là C++, cũng được hỗ trợ ngầm định bởi GCC, và Java, mà có sự tương tự nhất định và là phổ biến vì  
nó cho phép những phát triển cho các máy tính ảo sẵn sàng trong một dải rộng lớn các nền tảng. Nói  
chung, các lý do của kỹ thuật phần mềm là không được tính tới: theo SourceForge (phần 8.9.1), trong 
năm 2004, cứ mỗi 160 dự án được viết trong ngôn ngữ C thì có 1 dự án được viết trong Ada, dù ngôn 
ngữ sau được cho là một ngôn ngữ phù hợp hơn cho việc phát triển các chương trình có chất lượng.  
Cùng một lúc, tiếng Anh là ngôn ngữ chính của các lập trình viên PMTD, dù thực tế là Esperanto là 
một ngôn ngữ dễ hơn nhiều để học với một cấu trúc logic hơn nhiều. Các ngôn ngữ biên dịch được 
thiết kế cho việc tạo mẫu nhanh chóng các ứng dụng thông thường và các dịch vụ web như Perl,  
Python và PHP cũng là phổ biến.

Chỉ có C là ngôn ngữ tiêu chuẩn, make trở thành công cụ tiêu chuẩn để xây dựng chương trình, được 
đưa ra trong các tệp mã nguồn của nó. Một lập trình viên tự do sẽ thường sử dụng phiên bản GNU 
(GNU make) [36] hơn là thứ tương thích với BSD (Adam de Boor, “PMake - một sách chỉ dẫn”) [100]. 
Chúng có thể được sử dụng để chỉ định các cây phụ thuộc giữa các tệp, và các qui định cho việc tạo ra  
các tệp phụ thuộc từ những thứ mà chúng phụ thuộc. Vì thế, chúng ta có thể chỉ định rằng một tệp đối 
tượng x.o phụ thuộc vào các tệp nguồn x.c và x.h và rằng để xây dựng nó chúng ta cần chạy gcc -c x.c. 
Hoặc rằng sự chạy chương trình của chúng ta phụ thuộc vào một bộ các đối tượng và được liên kết theo 
một cách nhất định nào đó. Khi chúng ta sử mã nguồn và sau đó chạy make, chỉ các module bị ảnh 
hưởng sẽ được biên dịch lại và đối tượng cuối cùng sẽ được liên kết lại. Đây là một công cụ mức rất  
thấp, vì, ví dụ, không có khả năng  tìm ra bản thân nó khi một module cần phải được biên dịch lại trong 
C, mặc dù thực tế là có thể làm thế bằng việc kiểm tra các chuỗi của includes. Nó cũng rất mạnh, vì nó 
có thể kết hợp tất cả các công cụ biến đổi tệp để xây dựng các mục tiêu rất phức tạp của một dự án đa 
ngôn ngữ. Nhưng nó rất phức tạp và rất phụ thuộc vào các môi trường dạng Unix. Những giải pháp 
thay thế được đề xuất tốt hơn khác, như jam (Jam Product Information) [41], aap (Dự án Aap) [1] hoặc 
ant (Dự án Apache Ant) [7] rất hiếm khi được sử dụng (cái sau đang giành được sự phổ biến đặc biệt  
trong thế giới của Java). 

Đưa ra tính hỗn hợp không đồng nhất của các hệ thống đang tồn tại ngay cả trong thế giới của Unix,  
chúng ta cũng sử dụng các công cụ được thiết kế để giúp tạo ra các chương trình khả chuyển được của 
chúng  ta.  Các  công  cụ  GNU  autoconf (http://www.gnu.org/software/autoconf)  [10],  automake 
(http://www.gnu.org/software/automake) [32] và libtool (http://www.gnu.org/software/  libtool  ) [35] làm 
cho những nhiệm vụ này dễ dàng hơn trong các môi trường C và Unix. Đưa ra sự đa dạng của các ngôn 
ngữ, các tập hợp ký tự và các ngữ cảnh văn hóa, các lập trình viên C (và các lập trình viên sử dụng 
nhiều  ngôn  ngữ  khác  nhau)  thường  sử  dụng  gettext (http:/  /www.gnu.org/software/gettext  )  [31]  và 
những lựa chọn quốc tế hóa của thư viện tiêu chuẩn của C (http://www.gnu.org/software/libc) [34] cho 
việc lập trình các ứng dụng mà chúng có thể dễ dàng được bản địa hóa cho bất kỳ môi trường văn hóa 
nào trong thời gian thực.

Vì thế, khi chúng ta nhận được một gói nguồn, hầu hết có lẽ được viết trong C, được đóng gói với tar, 
được nén với  gzip, được làm khả chuyển được với  autoconf và các công cụ liên kết được, và có thể 
được xây dựng và cài đặt với make. Việc cài đặt của nó sẽ được triển khai trong một quá trình rất tương 
tự như sau:
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tar xzvf package-1.3.5.tar.gz

cd package-1.3.5

./configure

make make install

 8.3 Các môi trường phát triển tích hợp

Một môi trường phát triển tích hợp IDE (integrated development environment) là một hệ thống mà nó 
làm cho công việc của lập trình viên phần mềm dễ dàng hơn bằng việc tích hợp chắc chắn việc xuất 
bản có định hướng các ngôn ngữ, trình biên dịch hoặc phiên dịch, dò tìm và sửa lỗi, đo lường sự thực  
thi, hợp nhất các mã nguồn tới một hệ thống kiểm soát nguồn, …, thường theo dạng các module.

Không phải tất cả các lập trình viên PMTD đều thích các công cụ này, dù việc sử dụng chúng dần dần 
đã được mở rộng. Trong thế giới của PMTD, môi trường đầu tiên được sử dụng một cách tích cực là 
GNU Emacs (http://www.gnu.org/software/emacs/)  [33],  công việc ngôi  sao của Richard Stallman, 
được viết và mở rộng được trong Emacs Lisp, mà có nhiều sự đóng góp cho nó. 

Eclipse (Eclipse - Một nền tảng phát triển mở) [23] có thể được coi là IDE tham chiếu ngày nay trong 
thế giới của PMTD, với nhược điểm là nó làm việc tốt hơn (khoảng tháng 07/2007) trên một máy Java 
ảo không tự do (của Sun mà được hy vọng sẽ trở thành tự do sớm). Các môi trường khác là Kdevelop  
(http://www.kdevelop.org) [42] cho KDE, Anjuta (http://www.anjuta.org) [6] cho GNOME, Netbeans 
(http://www.netbeans.org) [51] của Sun cho Java và Code::Blocks (http://www.codeblocks.org) [18] 
cho các ứng dụng của C++.

 8.4 Các cơ chế cộng tác cơ bản

PMTD là một hiện tượng được làm cho có khả năng bởi sự cộng tác của các cộng đồng phân tán và vì 
thế, đòi hỏi các công cụ để làm cho sự cộng tác đó có hiệu quả. Mặc dù từ lâu các băng từ về mặt vật lý 
đã được gửi đi, thì sự phát triển nhanh chóng của PMTD đã bắt đầu khi nó trở nên có khả năng giao  
tiếp một cách nhanh chóng với nhiều người và để phân phối mã chương trình cho họ hoặc trả lời với  
các bình luận và bản vá. Để cho tiện, thay vì việc gửi đi mã nguồn, các thông điệp có thể được sử dụng  
để gửi các thông tin về site mà từ đó mã nguồn có thể được thu thập. Trên thực tế, ngay từ đầu của  
những năm 70,  thư điện tử đã là một mở rộng của giao thức truyền tệp của ARPANET. 

Trong thế giới của Unix, trong những năm giữa thập kỷ 70, uucp, giao thức truyền tệp của Unix, đã 
được phát triển cho các máy tính giao tiếp thông qua quay số dial - up và các đường dây chuyên dụng, 
và trên đó thư điện tử đã được xây dựng, và vào năm 1979, kết nối đầu tiên của USENET qua UUCP. 
thông tin của USENET, một hệ thống diễn đàn có cấu trúc thứ bậc được phân tán bằng việc gây ngập 
tràn tới các site được sắp xếp theo thứ bậc, đã đóng một vai trò cơ bản trong sự phát triển của PMTD, 

gửi đi mã nguồn của các chương trình hoàn chỉnh tới các nhóm comp.sources.
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Cùng một lúc, các danh sách thư đã được phát triển, trong số đó có BITNET (1981) danh sách thư mà 
các nhà quản lý đáng nhắc tới. Ngày nay xu thế là ưa các danh sách thư qua các nhóm tin dạng của 
USENET. Lý do chính từng là sự lạm dụng cho các mục đích thương mại và thâm nhập trái phép của 
những người “thiếu suy nghĩ”, can thiệp với sự ầm ĩ trong các cuộc thảo luận. Hơn nữa, các danh sách 
thư cung cấp sự kiểm soát nhiều hơn và có thể đạt tới nhiều người hơn. Những người nhận cần phải 
đăng ký và bất kỳ địa chỉ thư điện tử nào cũng là hợp lệ, ngay cả nếu không có sự truy cập trực tiếp tới  
Internet. Người quản trị danh sách thư có thể chọn để biết ai đăng ký hoặc bỏ đăng ký cho ai đó.

Những đóng góp có thể bị hạn chế chỉ đối với những thành viên hoặc lập trình viên có thể chọn để điều 
tiết các bài viết trước khi cho chúng xuất hiện6.

Theo truyền thống, việc quản trị các danh sách thư được thực hiện bởi thư điện tử, sử dụng các thông 
điệp đặc biệt với một mật khẩu, cho phép người quản trị không có sự truy cập vĩnh viễn tới Internet, dù  
điều này đang trở thành một hiện tượng ngày càng hiếm, nghĩa là những người quản lý các danh sách  
thư phổ biến nhất ngày nay (Mailman, Người quản lý Danh sách Thư GNU) [46]) không thể được quản 
trị bởi thư điện tử, mà là sự cần thiết thông qua web. Các danh sách thư đóng một vai trò cốt tử trong 
thế giới của PMTD và trong nhiều trường hợp7 chúng có thể là cách duy nhất để đóng góp.

Hiện hành, với sự phổ biến của web, nhiều nhóm thảo luận là những nhóm thảo luận thuần túy web 
hoặc weblogs, mà không có giao diện khác hơn là một giao diện được cung cấp bởi trình duyệt. Chúng 
có thể là chung, như ShashDot phổ biến (Slashdot: News for Nerds) [58] hoặc Barrapunto của Tây Ban 
Nha (http://barrapunto.com) [11], nơi mà PMTD mới được công bố hoặc thảo luận. Hoặc chúng có thể 
được chuyên môn hóa trong một chương trình đặc biệt nào đó; trong trường hợp này chúng thường 
được tích hợp với vài công cụ bổ sung trong các site cộng tác (xem phần 8.6.2). Cũng có các giao diện 
web cho các nhóm tin và các danh sách truyền thống.

Một cơ chế cộng tác khác mà đã trở thành phổ biến cùng một lúc, được dựa trên wikis, đặc biệt khi ý  
tưởng sẽ là để xây dựng một tài liệu cộng tác, như là đặc tả kỹ thuật cho một chương trình, một module 
hoặc một hệ thống. Chúng ta sẽ thảo luận điều này trong phần 8.6.2.

Cuối cùng, chúng ta phải nhắc tới các cơ chế tương tác được sử dụng bởi các lập trình viên để nói 
chuyện trong thời gian thực. Đối với PMTD nó không có xu hướng sẽ là một cơ chế thực tế, vì với tất 
cả các lập trình viên được phân tán khắp thế giới thì không dễ dàng để tìm ra một thời gian thuận lợi  
cho tất cả mọi người. Dù vậy, có vài dự án mà chúng sử dụng các công cụ chat bằng văn bản, hoặc 
thường hoặc tại các hội nghị ảo trong những ngày đã được định sẵn. Công cụ thường được sử dụng 
nhất là IRC (Internet Relay Chat, http://www.ietf.org/rfc/rfc2810.txt) [151], mà nó thường kết nối mọi 
người thông qua các “kênh” theo chủ đề được thiết lập trên cơ sở của một loạt các máy chủ cộng tác.  
Không là phổ biến cho các công cụ đa phương tiện để được sử dụng (âm thanh, hình ảnh, …) có lẽ vì 
các kết nối có chất lượng sẽ được yêu cầu mà không phải bất kỳ ai cũng có thể có và nó có thể dẫn tới 
các vấn đề với tính sẵn sàng của PMTD, và khó khăn của việc đăng ký và soạn thảo các kết quả của các 
hội thoại vì các lý do làm tài liệu.

6 Cũng có những nhóm tin có điều tiết
7 Ví dụ, những đóng góp cho Linux phải được thực hiện như các bản vá bằng văn bản cho danh sách 

linuxkernel@vger.kernel.org
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 8.5 Quản lý mã nguồn

Khuyến cáo cho bất kỳ dự án phát triển chương trình nào phải lưu trữ lịch sử của nó, vì một sửa đổi có 
thể tạo ra một lỗi ẩn được phát hiện sau này, ví dụ thế, và bản gốc cần phải được phục hồi lại, ít nhất để 
phân tích vấn đề. Nếu dự án được phát triển bởi vài người, thì tác giả của từng thay đổi cũng sẽ cần  
phải được ghi lại, vì cùng những lý do như đã giải thích ở trên. Nếu các phiên bản có đánh số của một 
dự án được thực hiện, thì chúng ta cần biết chính xác những phiên bản nào của từng module tạo nên  
một phần của từng phiên bản. Thường thì, một dự án sẽ giữ một phiên bản ổn định và phiên bản thực 
nghiệm khác; cả 2 phiên bản này cần phải được duy trì, gỡ rối, và sửa các lỗi được truyền từ phiên bản 
này sang phiên bản khác. Tất cả những điều này có thể được thực hiện bằng việc lưu và dán nhãn cho  
mỗi và mọi phiên bản của các tệp một cách đúng đắn, mà thường được xem là một giá thành quá thừa,  
mặc dù với các ổ đĩa hiện hành thì điều này đang trở nên ít đúng hơn. Những gì mà một hệ thống kiểm 
soát nguồn, còn được biết tới như một hệ thống quản lý phiên bản, thường làm, là để lưu giữ lịch sử 
các tệp như một tập hợp các khác biệt đối với một phiên bản, thường là phiên bản gần nhất, vì tính hiệu  
quả, cũng như việc dán nhãn cho từng sự khác biệt với siêu dữ liệu cần thiết. 

Nhưng chúng ta cũng muốn một hệ thống các đặc tính này sẽ phục vụ cho nhiều lập trình viên để cộng 
tác một cách có hiệu quả mà không phải dẫm lên chân của nhau, mà không có việc gây trở ngại cho sự  
tiến bộ của nhau. Vì thế, chúng ta cần phải có khả năng để cho phép vài lập trình viên làm việc cùng 
một lúc, nhưng với một mức nhất định nào đó về kiểm soát. Sự kiểm soát này có thể là lạc quan hoặc bi 
quan. Với sự kiểm soát bi quan, một lập trình viên có thể dự trữ một số tệp cho bản thân mình để cải  
tiến trong một thời gian, trong khi đó không ai khác có thể động tới những tệp này. Điều này là rất an  
toàn, nhưng sẽ khóa các lập trình viên khác và có thể gây chậm trễ cho dự án, đặc biệt nếu lập trình  
viên mà đã khóa các tệp lại bận với những việc khác hoặc thậm chí đã quên về chúng. Việc cho phép 
những người khác để cải tiến là năng động hơn, nhưng nguy hiểm hơn, vì những sửa đổi không tương 
thích có thể xảy ra. Một hệ thống lạc quan cho phép cải tiến được thực hiện, nhưng cảnh báo cho chúng 
ta khi có những xung đột và trao cho chúng ta các công cụ để giải quyết chúng.

 8.5.1 Hệ thống Phiên bản Đồng thời

Hệ thống phiên bản đồng thời CVS (Concurrent Version System) là một hệ thống quản lý nguồn lạc 
quan được thiết kế vào cuối những năm 80 và được sử dụng bởi đa số các dự án tự do (Hệ thống Phiên 
bản Đồng thời [20], Phát triển mã nguồn mở bằng CVS phiên bản 2 [113], Quản lý phiên bản với CVS 
[95]). Nó sử dụng một kho trung tâm được truy cập thông qua một hệ thống máy khách/máy chủ. 
Người quản trị site quyết định ai có sự truy cập tới kho này, hoặc tới những phần nào của kho, dù bình 
thường, thì một khi một lập trình viên đã được chấp nhận trong một chu kỳ tin cậy, thì anh ta sẽ truy 
cập được tới tất cả các tệp. Sự truy cập nặc danh, theo phương thức chỉ đọc, cũng có thể được cho phép 
cho bất kỳ ai.
Người cộng tác nặc danh

CVS nặc danh là một công cụ sống còn để thỏa mãn khái niệm “phiên bản sớm và thường xuyên” được 
bảo vệ bởi Eric Raymond. Bất kỳ người sử dụng nào cũng khắc khoải cố thử phiên bản mới nhất của 
một chương trình có thể trích nó ra từ CVS, phát hiện các lỗi và báo cáo về chúng, ngay cả ở dạng các 
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miếng vá với sự sửa cho đúng. Và nó có thể kiểm tra lịch sử đầy đủ của sự phát triển.

Hãy xem một chút vào cơ chế này. Một người sử dụng cao cấp muốn có được phiên bản mới nhất của 

module mod từ một kho truy cập được một cách nặc danh trong progs.org, thư mục /var/lib/cvs 

và giao thức pserver. Lần đầu tiên anh ta đưa ra ý định để gõ vào:

cvs -d:pserver:anonymous@progs.org:/var/lib/cvs login

Nếu một mật khẩu được yêu cầu, thì nó sẽ là người sử dụng nặc danh, mà nó sẽ được đăng ký trong 
một tệp cục bộ (hoạt động này là không thực sự cần thiết cho sự truy cập nặc danh, nhưng chương trình 
sẽ kêu nếu tệp này với mật khẩu không tồn tại). Sau đó, thứ quan trọng là có được bản sao đầu tiên của 
module: 

cvs -d:pserver:anonymous@progs.org:/var/lib/cvs co mod

Điều này sẽ tạo ra một thư mục mod với tất cả các tệp của module này và các thư mục và một số siêu 
dữ liệu (các nội dung trong các thư mục con được gọi là CVS), mà nó sẽ cho phép, cùng với những thứ 
khác, không phải lặp đi lặp lại thông tin đã được cung cấp. 

Người sử dụng cao cấp của chúng ta vào trong thư mục được tạo ra, tạo gói và kiểm thử nó:

cd mod

./configure

make

make install

Khi anh ta muốn có được một phiên bản mới, anh ta sẽ cập nhật một cách đơn giản bản sao của anh ta 

trong mod.

cd mod

cvs update

./configure

make
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make install...

Nếu anh ta thấy một lỗi, anh ta có thể sửa nó ngay tại chỗ và sau đó gửi một bản vá thông qua thư điện  
tử cho người duy trì (cá nhân hoặc danh sách thư) chương trình: 

cvs diff -ubB | mail -s "My patches" mod-maint@progs.org

Lập trình viên bình thường

Lập trình viên bình thường sẽ có một tài khoản trên máy chủ. Anh ta có thể sử dụng cơ chế y hệt và 
giao thức y hệt như người sử dụng nặc danh, thay thế sự nặc danh cho tên tài khoản của anh ta.

Một khi anh ta có một bản sao làm việc của module này, thì anh ta có thể tiến hành những thay đổi cần 
thiết, và khi anh ta xem xét rằng chúng đã là ổn định rồi, thì ủy thác những thay đổi đó tới kho. Ví dụ, 

nếu anh ta sửa các tệp part.h và part.c, anh ta sẽ ủy thác chúng như sau:

cvs ci part.h part.c

Trước khi hoàn tất hoạt động này, CVS sẽ hỏi anh ta cho một sự giải thích về những gì anh ta đã làm,  
mà nó sẽ được gắn tới cả các tệp log. Hơn nữa số sửa lại của mỗi tệp sẽ được tăng lên một đơn vị. Số 
này xác định mỗi thời điểm quan trọng trong lịch sử của một tệp và có thể được sử dụng để phục hồi 
từng thời điểm này một.

Khi nào thì một lập trình viên phải tiến hành một ủy thác? Đây là một câu hỏi của phương pháp mà các 
thành viên của dự án cần phải đồng ý, nhưng nó dường như chắc chắn rằng những thay đổi mà không 
biên dịch phải không được ủy thác. Nhưng cũng ưu tiên để cho qua một đoạn kiểm thử tối thiểu. Trong 
nhiều dự án thì sự phê chuẩn của một người giám sát của một dự án hoặc dự án phụ mà người này kiểm 
tra sự sửa đổi cũng được yêu cầu.

Trong việc phát triển sửa đổi, ai đó có thể đã sửa các tệp khác, hoặc thậm chí chính các tệp này. Vì thế  
được khuyến cáo cho những lập trình viên hãy làm một cập nhật khá thường xuyên cho bản sao của họ 
(cvs cập nhật). Nếu những tệp khác đã được sửa đổi, thì môi trường cũng có thể đã thay đổi và các  
kiểm thử mà đã được cho qua trước đó bây giờ có thể bị hỏng. Nếu cùng các tệp này đã được sửa đổi, 
thì có thể là những thay đổi này đã xảy ra hoặc ngay tại chỗ hoặc theo lệ thường mà chúng ta đã không 
động tới hoặc trong mã nguồn mà chúng ta đã sửa đổi. Trong trường hợp đầu không có xung đột (ít 
nhất có vẻ không) và hoạt động sửa đổi này “trộn” phiên bản của chúng ta với phiên bản của kho, tạo ra 
những tệp được kết hợp, với tất cả những thay đổi. Nếu không thì sẽ có một xung đột, trong trường hợp 
đó chúng ta cần phải thảo luận với lập trình viên mà đã thực hiện những thay đổi khác và đồng ý đối 
với một phiên bản cuối cùng.
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Để nhận diện tốt hơn đối với mỗi thành phần của dự án, được khuyến cáo mang trực tiếp các thông tin 
sửa lại có liên quan. CVS có thể dán nhãn cho các mã nguồn và các đối tượng một cách tự động, theo 
điều kiện của việc tuân thủ một nguyên tắc nhất định nào đó. Ví dụ, nếu trong một chú giải của mã 

nguồn chúng ta viết từ khóa $Id$, thì mỗi lần tệp này được ủy thác tới kho, thì từ này sẽ được thay thế 
bằng một chuỗi xác định mà nó sẽ chỉ ra tên tệp, số sửa lại8, ngày tháng và thời gian của ủy thác và tác 
giả:  

$Id: part.c,v 1.7 2003/07/11 08:20:47 joaquin Exp $

Nếu chúng ta đưa từ khóa này vào trong một chuỗi của chương trình, khi được biên dịch thì chuỗi này 
sẽ xuất hiện trong đối tượng và trong chỗ thi hành được, làm cho có khả năng để xác định nó với một 
công cụ (ident).

Lưu ý

Vì những lý do an ninh, đối với những tài khoản với các quyền ghi, ssh có xu hướng sẽ được sử dụng, vì  
nó cung cấp một kênh được xác thực và mã hóa.

Người quản trị

Chắc chắn, người quản trị có trách nhiệm về phần phức tạp nhất của việc duy trì kho. Ví dụ, họ cần 
phải đăng ký chương trình, đưa ra các quyền cho các lập trình viên và điều phối họ, gắn nhãn cho các 
phiên bản, …

Thực tế thông thường đối với tất cả các dự án phải có một phiên bản ổn định và một phiên bản thực  
nghiệm. Để làm điều này chúng ta tạo ra các nhánh. Trong khi những người chuyên tâm để duy trì các 
lỗi được sửa đúng trong nhánh ổn định, thì những phát triển mới được thực hiện trong các nhánh thực 
nghiệm. Khi nhánh thực nghiệm ổn định hóa, nó sẽ được đưa qua nhánh ổn định, nhưng không phải 
không áp dụng trước đó những chỉnh sửa cho đúng được thực hiện đối với nhánh ổn định trước đó.  
Hoạt động này được gọi là việc trộn, điều này là tinh vi và được hỗ trợ bởi CVS, mặc dù theo một cách 
hơi sơ đẳng. Ý tưởng này có thể được mở rộng cho khái niệm của các nhánh thực nghiệm mà chúng 
tiến hóa theo các hướng khác nhau, mà chúng có hoặc không thể trở thành kết cục tốt, và rằng trong  
mọi trường hợp, trừ phi chúng là những kết cục chết, sẽ phải được tích hợp một phần hoặc toàn phần  
vào trong sản phẩm ổn định, với những sự trộn phù hợp.

Một quyền mà PMTD trao cho chúng ta là để sửa đổi một chương trình cho việc sử dụng cá nhân. Mặc 
dù được mong muốn để đóng góp tất cả những cải tiến cho kho chung, thường những sửa đổi mà chúng 
ta muốn thực hiện là quá đặc chủng và không thú vị cho công chúng nói chung. Nhưng chúng ta có  
quan tâm trong việc kết hợp sự tiến bộ trong chương trình gốc. Điều này có thể được thực hiện với một 
dạng đặc biệt của việc chia nhánh và trộn (các nhánh của nhà cung cấp).

Người quản trị cũng có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp của đội thông qua các cơ chế tự  

8 Trong CVS các số sửa lại thường có 2 thành phần (chính và phụ), nhưng chúng có thể có 4, 6, ...
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động, như là bằng việc tạo ra các thông điệp thư điện tử khi những sự kiện nhất định nào đó xảy ra, như 
là sự ủy thác, hoặc việc áp đặt những hành động tự động nhất định nào đó để triển khai trước một sự ủy 
thác, như là những kiểm tra tự động của kiểu style, sự biên dịch, hoặc những thử nghiệm.

 8.5.2 Các hệ thống quản lý nguồn khác

Bất chấp là hệ thống kiểm soát phiên bản được sử dụng rộng rãi nhất, CVS có một số nhược điểm đáng 
chú ý:

1. CVS không hỗ trợ việc đổi tên hoặc thay đổi thư mục các tệp, hoặc siêu dữ liệu (người chủ, các  
quyền, …) hoặc các kết nối tượng trưng.

2. Vì nó là một tiến hóa của một hệ thống kiểm soát phiên bản cho các tệp riêng rẽ, về mặt tự 
nhiên nó không hỗ trợ kiểm soát phiên bản cho các nhóm đầy đủ.

3. CVS không hỗ trợ các tập hợp những thay đổi cố kết. Quả thực, việc bổ sung thêm một tính 
năng hoặc việc sửa cho đúng một lỗi có thể liên quan tới việc thay đổi một số tệp. Những thay 
đổi này phải là nguyên tử.

4. Trong CVS việc sử dụng các nhánh và trộn khá phức tạp. Trên thực tế, nếu chúng ta tạo ra một  
nhánh thực nghiệm của một dự án và muốn đưa vào những sửa đổi cho đúng được thực hiện 
cho phiên bản ổn định, thì chúng ta cần biết chi tiết các sửa đổi nào đã được thực hiện rồi và cái 
nào chưa, sao cho không thực hiện chúng vài lần.

5. CVS phụ thuộc vào một máy chủ trung tâm, và dù nó là có khả năng để làm việc mà không có 
một kết nối, thì chúng ta phải cần một kết nối cho việc tạo ra những phiên bản, việc so sánh và 
trộn chúng.

6. CVS không tạo, mà không trợ giúp các công cụ một cách riêng rẽ, tệp changelog, mà nó chỉ 
ra lịch sử toàn cầu về những thay đổi của một dự án.

7. CVS không hỗ trợ tốt các dự án với một số lượng lớn các tệp, như trong trường hợp của nhân 
Linux. 

Và vâng, còn có những hệ thống tự do khác mà nó giải quyết một vài trong số các vấn đề này. Chúng ta 
có  thể  nhấn mạnh  tới  người  kế  nghiệp  đã  được  nhắc  tới  của  CVS,  Subversion  -  Phiên  bản  phụ 
(http://subversion.tigris.org) [62], (http://svnbook.red-bean.com/) [96], mà nó giải quyết một cách hoàn 
toàn những vấn đề cơ bản của CVS và có thể sử dụng những mở rộng HTTP (WebDAV) để vượt qua  
các chính sách an ninh hay sinh sự.

Mô hình phát triển này dựa trên một kho trung tâm, dù phù hợp cho công việc cộng tác, không thỏa 
mãn cho tất cả những mong đợi, vì có khả năng tạo ra những nhánh phát triển của riêng mà chúng ta 
dựa trên, một mặt, vào tính có thể truy cập được tới máy chủ và việc vận hành tốt và, mặt khác, dựa 
vào việc trao cho các quản trị viên của máy chủ đó. Đôi khi các kho phân tán được yêu cầu để cho phép 
bất kỳ ai có được một kho với một nhánh riêng tư hoặc công cộng mà nó có thể trộn được hoặc không 
với nhánh chính thống. Điều này giải thích cách mà công việc GNU arch (Hệ thống kiểm soát xem xét 
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lại Arch) [8] hoặc bazaar (Phần mềm Kiểm soát Xem xét lại Phân tán GPL của Bazaar) [12], cũng như 
hệ thống sở hữu độc quyền BitKeeper (Quản lý Nguồn Bitkeeper) [14], được chọn bởi Linus Torvalds 
để duy trì Linux từ tháng 02/2002, vì theo ông đã không có công cụ tự do nào phù hợp. Điều này nói 
rằng việc sử dụng Bitkeeper làm tăng nhanh gấp đôi bước phát triển của Linux. Bất chấp, quyết định 
này đã tới dưới sự chỉ trích nặng nề vì nó là sở hữu độc quyền, với một giấy phép mà đã cho phép các 
dự án tự do giành được nó miễn phí trong điều kiện là tất cả những thay đổi ủy thác với siêu dữ liệu của 
chúng được ghi lại nhật ký trên một máy chủ công cộng được chỉ định bởi những người chủ và có thể 
truy cập được đối với bất kỳ ai, và luôn trong điều kiện rằng người được cấp phép đã không cố gắng 
phát triển hệ thống kiểm soát nguồn khác để cạnh tranh với nó. Chính xác đã có dự định phát triển một 
sản phẩm tự do tương thích được bởi một nhân viên của cùng công ty nơi mà Linus Torvalds đã làm 
việc mà đã làm bùng nổ sự thay đổi trong hệ thống quản lý nguồn. Linus đã nhanh chóng phát triển một 
thay thế tạm thời, git (“Trang sổ tay của Git”) [218], mà nó sớm trở thành khẳng định, cô đọng tất cả 
kinh nghiệm của sự phát triển cộng tác và phi tập trung của Linux: nó hỗ trợ các dự án kích cỡ rộng lớn 
theo một cách phi tập trung, tạo điều kiện thuận lợi ở một mức độ nào đó cho sự phát triển của các  
nhánh thực nghiệm và việc trộn của chúng với những nhánh khác hoặc với nhánh chính, với các cơ chế 
an ninh có mã hóa mà nó ngăn ngừa được việc sửa tệp log. Vào tháng 04/2005, Linux được duy trì  
bằng việc sử dụng git hoặc các đồ bọc của nó (ví dụ, cogito “Trang sổ tay của Cogito”) [90].   

 8.6 Tài liệu

Trong thế giới của PMTD, các trình xử lý văn bản dạng WYSIWYG (nhìn thấy gì có cái nấy) và các 
công cụ bộ phần mềm văn phòng khác mà là rất thành công trong các môi trường khác được sử dụng 
một cách công khai, ngay cả dù đã có những công cụ tự do như OpenOffice.org. Điều này nhờ vào một  
số yếu tố quan trọng: 

• Được khuyến cáo để duy trì tài liệu theo kiểm soát nguồn, và các hệ thống kiểm soát nguồn,  
như CVS, dù chúng chấp nhận các định dạng nhị phân, ưu tiên và xử lý được với các công cụ 
được phát triển cho các chương trình mà chúng cho phép chúng ta thấy được những khác biệt 
giữa các phiên bản một cách dễ dàng, để tạo ra và áp dụng các bản vá dựa trên những khác biệt  
đó, và để triển khai các phần trộn.

• Một số giấy phép tài liệu tự do, đặc biệt là GFDL (phần 10.2.1), đòi hỏi các định dạng minh 
bạch, đặc biệt vì chúng làm cho công việc dễ dàng hơn cho những người mà chuẩn bị các tài 
liệu dẫn xuất.

• Các công cụ WYSIWYG thường không chứa bất kỳ thông tin nào khác so với sự mường tượng 
chính xác, làm cho nó rất khó khăn, nếu không nói là không thể, để xác định các tác giả, hoặc 
các đầu đề, hoặc sự chuyển đổi sang các định dạng khác. Ngay cả nếu chúng cho phép sự 
chuyển đổi sang các định dạng khác, thì điều này có xu hướng sẽ được thực hiện một cách 
tương tác, và thường không thể tự động hóa được (việc sử dụng make, ví dụ vậy).

• Nói chung, các ứng dụng văn phòng tạo ra những định dạng tệp kích thước lớn, mà nó là một  
tính năng không mong muốn cho cả các lập trình viên và các kho. 
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Lưu ý

Trong Unix các công cụ thông thường nhất cho những hoạt động này là diff, diff3, và và trộn.

Đối với tất cả những thứ ở trên, các lập trình viên tự do, đã quen với việc lập trình và biên dịch, thích 
các định dạng tài liệu minh bạch hơn, trong mọi trường hợp văn bản đơn giản thuần túy và trong nhiều  
định dạng tài liệu có thể xử lý được khác. 

Các định dạng có thể xử lý được được sử dụng không nhiều. Theo truyền thống, trong thế giới của các 
chương trình Unix được làm thành tài liệu trong những định dạng được mong đợi bởi họ các trình xử lý 
roff, với một phiên bản tự do (GNU troff) [37] của Norman Walsh. Dù sao, thực tế này cũng đã dần dần 
bị quên lãng, ngoại trừ các trang làm bằng tay theo truyền thống, vì nó hầu như buộc phải chuẩn bị các 
trang bằng tay cho các công cụ cơ bản nhất của hệ thống. Vì nhiều trang làm bằng tay đã gia tăng quá 
nhiều nên nó hoàn toàn chỉ phù hợp để gọi chúng là các trang, cần phải chuẩn bị định dạng siêu văn 
bản thay thế vì nó cho phép các tài liệu cấu trúc được với các chỉ mục và tham chiếu chéo. Dự án GNU 
đã thiết kế định dạng texinfo (Texinfo - Hệ thống làm Tài liệu GNU) [63] và biến nó thành chuẩn. Định 
dạng này cho phép các tài liệu có thể điều khiển được làm được bằng công cụ info hoặc bên trong trình 
soạn thảo emacs, và đổi lại, để có được các bản in tài liệu chất lượng sử dụng trình xử lý văn bản TeX, 
của Donald Knuth (The TeXbook) [156].

Định dạng texinfo có thể được dịch thành nhiều trang HTML nếu cần, và nhiều người thích xem thông 
tin hơn với một trình duyệt web, nhưng khả năng tìm kiếm cho các từ trong một tài liệu bị mất. Đây là 
một trong những kết quả không mong muốn của sự phổ biến của HTML, khi mà các trình duyệt không 
triển khai khái niệm tài liệu nhiều trang, dù thực tế là có các yếu tố liên kết cho phép các phần được kết 
nối nội bộ với nhau.

Có một yêu cầu áp đảo cho khả năng xem các tài liệu phức tạp như những trang web nhiều trang có thể 
duyệt được dễ dàng. Có những người viết tài liệu trong LaTeX (Chỉ dẫn và sổ tay tham chiếu của  
người sử dụng LaTeX) [163], cũng là một ứng dụng của TeX, rất phổ biến trong các nhà khoa học, diễn 
đạt được nhiều hơn so với Texinfo và có thể chuyển đổi được sang nhiều trang HTML với các công cụ  
nhất định nào đó (The LaTeX Web Companion) [130], trong điều kiện một nguyên tắc nhất định nào đó 
được duy trì. Quả thực, các ứng dụng của TeX là những tập hợp các macros mà chúng phối hợp với các 
toán tử in được ở mức thấp để chuyển đổi chúng thành các ngôn ngữ trừu tượng làm việc được với các  
khái niệm mức cao (tác giả, đầu đề, tóm lược, chương, phần, …). Nếu chúng ta chỉ sử dụng các macro 
cơ bản, thì sự chuyển đổi là đơn giản. Nhưng vì không ai ngăn cản việc sử dụng các toán tử ở mức thấp  
và, hơn nữa, có những số lượng khổng lồ các gói macro nằm ngoài khả năng duy trì của những người  
duy trì các công cụ chuyển đổi nên khó mà đạt được những chuyển đổi tốt. 

 8.6.1 DocBook

Vấn đề bắt nguồn từ thực tế là không có sự phân biệt giữa nội dung và trình bày, cả trong TeX lẫn trong 
nroff, khi sự trừu tượng được xây dựng trong các lớp. Sự phân biệt này được làm bởi các ứng dụng 
SGML (ngôn ngữ đánh dấu tổng quát theo chuẩn) [81] và XML (ngôn ngữ đánh dấu mở rộng) [224], 
nơi mà sự trình bày được chỉ định với các bảng kiểu (style sheet) riêng biệt hoàn toàn. Các ứng dụng rất 
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đơn giản của SGML đã sớm trở nên được sử dụng, như linuxdoc và debiandoc, nhưng vì khả năng 
diễn tả hạn chế của chúng, DocBook đã được chọn. (DocBook: chỉ dẫn cuối cùng) [225].

DocBook là một ứng dụng SGML ban đầu được phát triển cho các tài liệu kỹ thuật về công nghệ thông  
tin và bây giờ có một phương án của XML. Hiện tại, DocBook là chuẩn định dạng tài liệu tự do cho  
nhiều dự án (Linux Documentation Project, KDE, GNOME, Mandriva Linux, etc.) và là một mục tiêu 
để đạt được đối với những dự án khác (Linux, *BSD, Debian, etc).

Tuy nhiên, DocBook là một ngôn ngữ phức tạp, gây ra bởi các thẻ, mà nó có nghĩa là hữu dụng để có 
các công cụ để trợ giúp việc soạn thảo, ngay cả nếu chúng rất cơ bản và hiếm hoi; một trong những 
công cụ phổ biến nhất dạng này là phương thức psgml của emacs. Còn khó đối với qui trình và các 
trình xử lý tự do mà vẫn tạo ra được một chất lượng rất hấp dẫn các tài liệu.

 8.6.2 Wikis

Nhiều người thấy quá phức tạp để viết tài liệu với những ngôn ngữ phức tạp như DocBook và các cơ  
chế cộng tác như CVS. Điều này giải thích vì sao một cơ chế mới về sự cộng tác cho sự chuẩn bị tài  
liệu trực tuyến thông qua web đã trở nên phổ biến, được gọi là  wiki,  và được sáng tạo bởi Ward 
Cunningham(“Các nguyên lý thiết kế Wiki”) [97]. Lần đầu tiên được đưa vào phục vụ năm 1995 và 
bây giờ được sử dụng nhiều trong một dãy rộng rãi của nhiều biến thể cho việc chuẩn bị các tài liệu rất  
năng động, không được thiết kế cho việc in ấn và thường với một vòng đời ngắn (ví dụ, tổ chức hội 
nghị).

Không giống như DocBook, một wiki có một ngôn ngữ rất đơn giản và đánh dấu trùng khớp mà nó 
được làm nhớ lại về trình bày cuối cùng, không chính xác phải giống nó. Ví dụ, các đoạn sẽ được tách  
bởi một dòng trống, các yếu tố của một danh sách được bắt đầu với một dấu gạch nối nếu không được 
đánh số và với một số 0 nếu chúng được đánh số, và các ô của bảng được cách nhau bởi các đường 
thẳng đứng và nằm ngang.

Không tồn tại khái niệm của một “tài liệu đầy đủ”, mà một wiki là hơn một tập hợp của các tài liệu nhỏ 
được liên kết nội bộ với nhau được tạo ra khi cần thiết phải giải thích một khái niệm hoặc chủ đề mới.  
Các tài liệu này được tạo ra hầu như tự động, vì công cụ soạn thảo chỉ rất rõ ràng rằng chúng ta phải 
đưa vào một khái niệm (thông qua một tên WikiName, hầu như luôn 2 từ được liên kết với nhau với ký 
tự đầu được viết hoa). Khó mà bất kỳ wiki nào cho phép các siêu liên kết bên trong cùng một trang.

Không giống như CVS, bất kỳ ai cũng có thể viết trong một wiki, dù được khuyến cáo cho tác giả để 
xác định bản thân mình bằng việc đăng ký trước đó. Khi chúng ta viếng thăm một wiki chúng ta có thể 
thấy rằng tất cả các trang có một núm cho phép các trang soạn sửa được. Nếu được nhấn, trình duyệt sẽ 
chỉ cho chúng ta một mẫu với mã nguồn của tài liệu, mà chúng ta sẽ có khả năng thay đổi. Đây là một 
trình soạn thảo WYSIWYG, mà không khuyến khích bất kỳ ai chỉ muốn can thiệp vào, nhưng đủ đơn 
giản cho bất kỳ ai có quan tâm có khả năng sửa đổi các tài liệu với nỗ lực rất ít.

Wikis có sự kiểm soát phiên bản tài liệu của riêng nó, theo một cách thức mà tất cả các phiên bản của  
chúng thường có thể truy cập được, chỉ ra ai đã tạo ra chúng và khi nào. chúng cũng có thể dễ dàng so 
sánh được. Hơn nữa, chúng có xu hướng đưa vào cơ chế tìm kiếm, ít nhất cho mỗi tên trang và nội 

Trang 136/302



GNUFDL • PID_00148386 Phần mềm tự do

dung từ. 

Thông thường, tác giả ban đầu của một trang sẽ muốn biết những thay đổi gì được thực hiện với nó. Để 
làm thế, anh ta có thể đăng ký cho những thay đổi đó và nhận được những lưu ý của chúng bằng thư 
điện tử. Đôi khi người thấy một tài liệu sẽ không dám thay đổi gì cả, nhưng có thể đưa vào một bình  
luận. Thông thường, tất cả các trang wiki có một nhóm thảo luận các bình luận có liên quan được dán ở 
cuối của tài liệu, mà hoặc tác giả ban đầu hoặc bất kỳ ai mà đóng vai trò của người biên tập có thể sử 
dụng để thiết lập lại văn bản gốc ban đầu, có thể bằng việc chuyển các mệnh đề từ các bình luận vào 
các chỗ phù hợp.

Khuyến cáo

Cách tốt nhất để hiểu khái niệm wiki là truy cập vào một wiki và trải nghiệm trên một trang được thiết kế 
cho mục đích này, thường được gọi là một Hộp Cát (SandBox).

 8.7 Quản lý lỗi và các vấn đề khác

Một trong những điểm mạnh của mô hình phát triển tự do là việc cộng đồng đóng góp với những báo  
cáo lỗi và cảm thấy rằng những báo cáo hoặc giải pháp này đưa ra được sự chú ý. Điều này đòi hỏi một 
cơ chế báo cáo lỗi đơn giản, sao cho các lập trình viên có thể nhận được những thông tin đầy đủ, theo 
một cách có hệ thống và chứa đựng tất cả các chi tiết cần thiết, hoặc được cung cấp bởi người đóng 
góp, với một sự giải thích về những gì đang xảy ra, mức độ quan trọng và giải pháp có thể, hoặc thông 
qua một cơ chế tự động mà nó xác định, ví dụ, phiên bản và môi trường của chương trình trong đó nó 
hoạt động. Các lỗi cũng phải được lưu giữ trong một cơ sở dữ liệu mà có thể tra cứu được, để xem liệu  
một lỗi đã được giao tiếp, được sửa hay chưa, mức độ quan trọng của nó, …

Có một vài hệ thống như thế này, với các triết lý khác nhau. Một số thông qua web, số khác thông qua 
thư điện tử, thông qua một số chương trình trung gian. Tất cả chúng có một giao diện web cho sự tư 
vấn. Một số cho phép các báo cáo nặc danh, trong khi số khác yêu cầu sự xác thực (một địa chỉ thư 
điện tử hợp lệ) để ngăn ngừa nhiễu. Mặc dù những thủ tục web dường như là đơn giản nhất, chúng 
không dễ dàng có được thông tin một cách tự động trong môi trường lỗi. Ví dụ, hệ thống của Debian 
cung cấp các chương trình như báo cáo lỗi reportbug, mà sau khi yêu cầu tên của gói mà chúng ta  
muốn báo cáo về nó, sẽ tra cứu lỗi cho máy chủ về các lỗi được báo cáo cho nó. Nếu không ai tham  
chiếu tới vấn đề của chúng ta, chúng ta sẽ được yêu cầu cho một mô tả về nó, mức độ quan trọng của  
nó (“nguy kịch”, “nghiêm trọng”, “hệ trọng”, “quan trọng”, “không thể tạo lại được từ mã nguồn”, 
“thông thường”, “không quan trọng” hoặc “gợi ý”) và các nhãn về chủng loại của nó (ví dụ, “an ninh”). 
Tiếp sau điều này, nếu chúng ta khẳng định yêu cầu này, thì nó sẽ tự động tìm ra phiên bản của gói và  
những thứ mà nó phụ thuộc vào, bổ sung cho cả phiên bản và kiến trúc của nhân. Rõ ràng, nó biết địa 
chỉ thư điện tử, nên nó gửi cho đúng site một báo cáo tương tự thứ sau đây:

Package: w3m-ssl

Version: 0.2.1-4
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Severity: important

After reloading a page containing complex tables several dozen times, w3m had used

all physical memory and thrashing commenced. This is an Alpha machine.

--System Information

Debian Release: testing/unstable

Kernel Version: Linux romana 2.2.19 #1 Fri Jun 1 18:20:08 PDT 2001 alpha unknown

Versions of the packages w3m-ssl depends on:

ii libc6.1 2.2.3-7 GNU C Library: Shared libraries and Timezone data

ii libgc5 5.0.alpha4-8 Conservative garbage collector for C

ii libgpmg1 1.19.3-6 General Purpose Mouse Library [libc6]

ii libncurses5 5.2.20010318-3 Shared libraries for terminal handling

ii libssl0.9.6 0.9.6a-3 SSL shared libraries ii w3m 0.2.1-2 WWW browsable pager 

with

tables/frames support

Thông điệp này sinh ra một con số của lỗi mà được trả lại cho chúng ta, gửi tới người duy trì và được 
lưu trong cơ sở dữ liệu. Khi lỗi này được giải quyết, chúng ta cũng sẽ nhận được một thông báo. Mỗi  
lỗi có một địa chỉ thư điện tử được chỉ định tới nó mà có thể được sử dụng để cung cấp thông tin bổ  
sung, ví dụ vậy. Chúng ta có thể tra cứu trong cơ sở dữ liệu lỗi http://bugs.debian.org bất kỳ lúc nào.

Đôi khi các hệ thống giám sát lỗi có các cơ chế để chỉ định ai đó giải quyết lỗi và thiết lập một thời hạn 
chót. Cũng có những vấn đề khác, như là các công việc treo, những cải tiến theo yêu cầu, các bản dịch,  
…. , mà đòi hỏi các cơ chế quản lý tương tự. với PMTD chúng ta không thể sử dụng chung các cơ chế  
rất cứng nhắc cho việc quản lý các nhiệm vụ mà từng lập trình viên phải làm. Sau tất cả, nhiều cộng tác 
viên là những tình nguyện viên và không thể bị bắt buộc phải làm bất kỳ thứ gì. Dù vậy, các nhiệm vụ 
có thể được xác định và chúng ta có thể chờ cho ai đó đăng ký vào hệ thống và nhận chúng trong một  
khoảng thời gian đã được công bố. Liệu có sự kiểm soát với những gì mà những người nhất định nào  
đó có thể làm hay không làm, luôn được khuyến cáo để kiểm soát tất cả các nhiệm vụ mà chúng cần 
phải được thực hiện, ai và những gì chúng phụ thuộc vào, mức độ quan trọng của chúng, và ai đang 
làm việc về chúng. Nhiều dự án quan trọng quản lý những khía cạnh này bằng việc sử dụng Bugzilla 
(Chỉ dẫn về Bugzilla) [89] hoặc những dẫn xuất từ nó. Đôi khi ai đó làm việc trong một dự án có thể 
phát hiện ra một lỗi trong một dự án khác mà công việc của anh ta phụ thuộc vào, nhưng nó có hệ  
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thống quản lý lỗi khác với hệ thống mà anh ta đã quen. Điều này là đặc biệt đúng cho những người sử 
dụng của các phát tán mà họ muốn sử dụng một công cụ duy nhất cho việc báo cáo và giám sát việc  
giải quyết lỗi. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc báo cáo và giám sát các lỗi này, được tư vấn để tổ 
chức lại thành liên đoàn các hệ thống khác nhau, như được thực hiện bởi Malone (Trình giám sát lỗi 
Malone) [47].

 8.8 Hỗ trợ cho các kiến trúc khác

Sự hỗ trợ tối thiểu được yêu cầu để làm việc với một chương trình khả chuyển là truy cập tới các trại  
biên dịch, mà nó cho phép chương trình được biên dịch trên các kiến trúc và các hệ điều hành khác 
nhau. Ví dụ, SourceForge (phần 8.9.1) đã đưa ra một thời gian các môi trường của Debian GNU/Linux 
cho Intel x86, DEC Alpha, PowerPC và SPARC, bổ sung thêm vào các môi trường của Solaris và Mac 
OS/X.

Cũng hữu dụng để có khả năng kiểm thử (không chỉ biên dịch) chương trình trong các môi trường đó. 
Nhưng dịch vụ này đòi hỏi nhiều hơn các tài nguyên và nhiều hơn về thời gian của người quản trị. Dịch 
vụ biên dịch có thể là đã thực dụng, vì thường thì chúng ta cần phải cung cấp các môi trường biên dịch 
cho vài ngôn ngữ, với một số lượng lớn các thư viện. Nếu những gì chúng ta muốn làm là để kiểm thử 
bất kỳ chương trình nào, thì các khó khăn gia tăng theo hàm số mũ, không chỉ vì nó rất khó khăn để có  
được những tài nguyên cần thiết sẵn sàng, mà còn vì những lý do an ninh, mà chúng có thể làm cho nó 
trở nên cực kỳ phức tạp để quản trị các hệ thống này. Tuy vậy, có một số ít các dịch vụ của trại biên 
dịch, với các cài đặt chuẩn của nhiều kiến trúc, mà chúng có thể cho phép chúng ta kiểm thử vài thứ. 

Những trại công khai được nhắc tới ở trên thường là một dịch vụ mà nó đòi hỏi sử dụng bằng tay. Lập 
trình viên được mời sao chép các tệp của anh ta vào một trong những máy tính, biên dịch chúng và 
kiểm thử kết quả. Anh ta sẽ có thể phải thực hiện nó lần này lần khác, trước khi để đưa ra được một 
phiên bản quan trọng của chương trình. Có thể thú vị hơn nhiều cho những biên dịch và thi hành các  
kiểm thử theo lối đi giật lùi được triển khai một cách có hệ thống, theo một cách thức được tự động 
hóa, ví dụ như là mỗi đêm, nếu có những thay đổi trong mã nguồn. Đây là cách mà một số dự án quan 
trọng hoạt động, mà nó cung cấp hạ tầng của riêng chúng cho các lập trình viên bên ngoài, mà có xu 
hướng  được  gọi  là  tinderbox (hộp bùi  nhùi).  Đây  là  trường  hợp  của  Mozilla,  được  cấp  vốn bởi 
Netscape, nhóm bùi nhùi của họ (http://www.mozilla.org/tinderbox.html) [50] có một giao diện web 
cho các kết quả trong đó nó hoạt động. Giao diện này có quan hệ chặt chẽ với CVS và chỉ ra những kết  
quả cho các tình trạng khác nhau (giữa các lần ủy thác), xác định người có trách nhiệm đối với các lỗi,  
và tạo điều kiện thuận lợi cho sự tiến bộ, bằng việc vượt qua vấn đề cho tới khi nó được giải quyết. Các 
hộp bùi nhùi cũng được sử dụng bởi các dự án như OpenOffice và FreeBSD, ít nhất là vậy.

 8.9 Các site hỗ trợ phát triển

Các site hỗ trợ phát triển đưa ra, ít nhiều theo cách được tích hợp, tất cả các dịch vụ được mô tả ở trên 
cộng với một vài dịch vụ bổ sung mà chúng cho phép các dự án tìm kiếm được theo các chủng loại và 
để phân loại chúng theo một số thuộc tính đơn giản của hoạt động. Điều này là dành cho lập trình viên  
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để thiết lập và quản trị toàn bộ một hạ tầng cho sự cộng tác, cho phép anh ta tập trung vào dự án.

 8.9.1 SourceForge

Về dạng dịch vụ này, một trong những thứ đầu tiên đã được thiết lập, và nổi tiếng nhất, là SourceForge  
(http://sourceforge.net) [61], được quản lý bởi OSDN (Mạng Phát triển Phần mềm Mở), một bộ phận 
của VA Software, mà tới tháng 03/2007 chứa hơn 144,000 dự án. Nó được cấu trúc hóa xung quanh 
một tập hợp các chương trình với cùng tên, và các tên với phiên bản cho tới 2 là PMTD.

SourceForge, như một mẫu cho dạng site này, đưa ra một giao diện web hoặc cổng truy cập toàn cầu 
(http://sourceforge.net/) và một cổng phụ cho từng dự án (http://proyecto.sourceforge.net). Giao diện 
toàn cầu đưa ra các tin, quảng cáo, đường liên kết, và một lời mời để trở thành một thành viên hoặc 
tham gia nếu chúng ta đã là thành viên. Để cộng tác trên site này, được khuyến cáo trở thành một thành 
viên, và là bổn phận nếu chúng ta muốn tạo ra một dự án mới hoặc để tham gia vào một dự án đang tồn 
tại. Để trở thành một khán giả thì điều này là không cần thiết, và như vậy, chúng ta có thể xem những  
dự án nào đang trải qua sự phát triển tích cực nhất hoặc được tải về thường xuyên nhất, và tìm ra những 
dự án theo chủng loại hoặc từ khóa mô tả, và chúng sẽ xuất hiện theo trật tự các mức hoạt động. Đối 
với từng dự án chúng ta có thể thấy mô tả, tình trạng (alpha, beta, sản phẩm) của nó, những nhận diện 
của nó (ngôn ngữ lập trình, hệ điều hành, chủ đề, dạng người sử dụng, ngôn ngữ, giấy phép của nó...), 
các lỗi và các khía cạnh treo hoặc được phục hồi, các mức hoạt động qua thời gian..., hoặc tải nó về.  
Chúng ta có thể cũng tham gia vào các nhóm thảo luận hoặc báo cáo lỗi, thậm chí là một cách nặc  
danh, mà không được khuyến cáo cho lắm (vì, ví dụ, chúng ta có thể không có được câu trả lời).

Bất kỳ người sử dụng được xác thực nào cũng có thể yêu cầu để đăng ký một dự án, mà những người 
quản trị sẽ chấp nhận có điều kiện rằng nó thỏa mãn các chính sách của site, mà trong trường hợp của 
SourceForge là khá tự do. Một khi được xác thực, người tạo nên có thể đăng ký cho những người sử  
dụng khác như những quản trị viên bổ sung hoặc như các lập trình viên, với sự truy cập để sửa mã  
nguồn. Tiếp sau sự xác thực, sẽ không có nhiều sự kiểm soát nào hơn nữa đối với dự án, mà nó có  
nghĩa là có nhiều dự án chết. Điều này không làm bối rối cho những người sử dụng quá nhiều, vì việc 
tìm kiếm dự án sẽ phân loại các dự án theo mức hoạt động, nghĩa là các dự án có mức hoạt động bằng 0 
hoặc thấp hầu như sẽ không thấy. Những dự án này có rủi ro sẽ bị hạn chế bởi các chủ site này. Các  
dịch vụ mà SourceForge đưa ra cho một dự án, và chúng ta có thể mong đợi từ bất kỳ dịch vụ tương tự 
nào khác là như sau:

• Hosting cho các trang web của cổng của dự án, tại địa chỉ  project.sourceforge.net,  để công 
chúng có thể xem được. Các trang này có thể là tĩnh hoặc động (với CGI hoặc PHP), trong 
trường hợp đó chúng có thể sử dụng một cơ sở dữ liệu (MySQL). Chúng được đưa vào một 
cách trực tiếp thông qua các lệnh sao chép từ xa và có thể được quản lý bằng việc sử dụng các 
phiên tương tác đầu cuối từ xa (SSH).

• Một cách tùy ý không bắt buộc, một máy chủ ảo mà nó trả lời cho địa chỉ từ một miền có được  
một cách tách biệt, giống như là www.project.org or cvs.project.org.

• Nhiều bao nhiêu nhóm thảo luận bằng web và/hoặc danh sách thư là tùy ý theo ý kiến của người 
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quản trị.

• Một dịch vụ tin nơi mà những người quản trị công bố những tiến bộ có liên quan tới dự án. 

• Những người giám sát cho việc báo cáo và giám sát lỗi, các yêu cầu về hỗ trợ, các yêu cầu về 
những cải tiến hoặc tích hợp các miếng vá. Những người quản trị trao cho từng vấn đề một mức 
ưu tiên và chỉ định một lập trình viên để tìm ra giải pháp.

• Những người quản lý nhiệm vụ, tương tự như những người giám sát, mà họ cho phép các dự án 
phụ được xác định với một loạt các nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này, bổ sung vào một mức ưu  
tiên, sẽ đưa ra một thời hạn chót. Cùng với thời gian, các lập trình viên được chỉ định cho 
những nhiệm vụ này có thể chỉ ra các phần trăm hoàn thành nhiệm vụ.

• Một CVS hoặc Subversion (phiên bản phụ) với các quyền truy cập ban đầu cho tất cả các lập 
trình viên.

• Dịch vụ tải lên và tải về đối với các gói phần mềm. Nó đăng ký các phiên bản đầu vào khi các 
bên sử dụng và quan tâm có thể nhận một thông báo khi điều này xảy ra. Hơn nữa, việc tải lên  
ban đầu có liên quan tới sự tạo ra của vài bản nhân bản khắp thế giới, tạo điều kiện thuận lợi 
cho sự phân phối.

• Dịch vụ cho việc xuất bản các tài liệu ở định dạng HTML. Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký chúng, 
nhưng họ sẽ chỉ nhìn thấy sau khi được phê chuẩn bởi một người quản trị. 

• Bản sao sao lưu cho việc phục hồi thảm họa, như khi ổ bị hỏng, không có lỗi của người sử 
dụng, hoặc như việc ngẫu nhiên xóa mất một tệp.

• Cơ chế  tích  hợp  cho  những  hiến  tặng  của  những  người  sử  dụng,  cho  các  dự  án  và  cho 
SourceForge.

Một người sử dụng được xác thực sẽ có một trang cá nhân chứa tất cả các thông tin liên quan, như các 
dự án mà người sử dụng có liên quan, các mẫu themes hoặc các nhiệm vụ đang treo, cũng như các 
nhóm thảo luận và các tệp mà anh ta đã nói anh ta muốn giám sát. Hơn nữa, vì anh ta không phải chăm  
sóc trang cá nhân của anh ta, người sử dụng sẽ nhận được những thông báo tới thư điện tử của mình về 
những thứ anh ta muốn kiểm soát.

 8.9.2 Những người kế thừa của SourceForge

Vào năm 2001, VA Software gần như phá sản, trong sự rung lắc toàn phần của khủng hoảng dotcom.  
Sau đó hãng đã công bố một phiên bản mới của phần mềm SourceForge của mình với một giấy phép 
không tự do, trong một mong muốn để cứu nguồn doanh thu bằng việc bán nó cho các công ty vì 
những phát triển nội bộ của họ. Cùng một lúc, hãng đã hạn chế các cơ chế mà đã cho phép một dự án sẽ 
được bỏ đấy để chuyển sang site khác. Cả 2 sự kiện này đã được coi như là một mối đe dọa mà hàng 
ngàn dự án được đặt trên SourceForge có thể bị mắc bẫy trong tay của một công ty duy nhất, mà có thể  
sử dụng nền tảng này cho việc đưa ra các phần mềm không tự do. Trước điều này và khả năng của site  
bị đóng cửa, con cháu của phiên bản tự do đã được phát triển và các cổng dựa trên nó đã được mở, đặc  
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biệt là Savannah (http://savannah.gnu.org) [57], chuyên dụng cho dự án GNU và cho các chương trình 
khác với các giấy phép dạng copyleft, hoặc BerliOS (BerliOS: Người điều đình của Nguồn Mở) [13], 
đã hình thành như một điểm họp cho các lập trình viên và các công ty PMTD. Tuy nhiên, đây chỉ là 
một bước trong hướng phát triển một nền tảng phân tán và nhân bản, nơi mà không ai có sự kiểm soát 
tuyệt đối đối với các dự án (Savannah Thế hệ Tiếp theo, 2001) [98]. 

Một ví dụ khác của một hệ thống quản lý dự án PMTD là Launchpad (https://launchpad.net) [43], được 
sử dụng bởi Ubuntu cho việc phát triển từng phiên bản của phát tán này. Launchpad không phải là một 
kho cho mã nguồn, mà nó được thiết kế để đưa ra sự hỗ trợ cho việc giám sát mã nguồn, những sự việc 
xảy ra và các bản dịch. Để đạt được điều này nó sử dụng công cụ Malone đã được nhắc tới, mà nó cho 
phép những sự việc được định hướng lại tới từng kho mã nguồn của các module bị ảnh hưởng.

 8.9.3 Các site và chương trình khác

Một cách tự nhiên, các hệ thống cộng tác từng được và tiếp tục được phát triển, và một số công ty để 
công việc kinh doanh của họ dựa trên việc duy trì và cung cấp dịch vụ cho các site này. Ví dụ, dự án 
Tigris (Tigris.org: Các công cụ Kỹ thuật PMNM) [64], mà nó không chỉ duy trì các dự án kỹ thuật 
PMTD, mà còn sử  dụng một  cổng cộng tác  (SourceCast)  được duy trì  bởi  một  công ty  dịch  vụ  
(CollabNet), mà nó cũng duy trì các site riêng rẽ của các dự án, như OpenOffice.org. Các site mới đang 
nổi lên áp dụng các PMTD mới, như GForce (http://gforge.org) [30], được sử dụng bởi dự án Debian 
(http://alioth.debian.org) [5]. Chúng ta có thể thấy một sự so sánh chi tiết của nhiều site trong “So sánh 
các site hosting tự do/nguồn mở (FOSPhost) có sẵn cho các dự án hosting ra bên ngoài từ những chủ 
nhân các dự án” [202].
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 9 Các trường hợp điển hình

“GNU, mà nó nghĩa là 'GNU' không phải là Unix, là tên cho hệ thống phần mềm tương thích hoàn toàn  
với Unix mà tôi đang viết sao cho tôi có thể trao nó đi một cách tự do cho bất kỳ ai cũng có thể sử dụng 
nó. Một vài tình nguyện viên đang giúp tôi. Những đóng góp về thời gian, tiền bạc, các chương trình và 
trang thiết bị là rất cần thiết”. 

Richard Stallman, “Tuyên ngôn của GNU” (1985).

Chương này đưa ra một nghiên cứu sâu hơn một số dự án PMTD về mặt ảnh hưởng trong thế giới  
PMTD, những kết quả đạt được, các mô hình quản lý, sự phát triển lịch sử, … Tất nhiên, số lượng các 
dự án mà chúng ta có thể thảo luận ở đây là nhỏ hơn nhiều so với tổng số các dự án PMTD (hàng chục 
ngàn), mà nó có nghĩa là chương này không nên nghĩ nó là toàn diện, cũng không bao giờ có thể là như 
vậy. Dù vậy, chúng ta hy vọng rằng các độc giả, đọc xong chương này, sẽ ít nhất có được một sự hiểu 
biết cơ bản về cách mà những lý thuyết mà chúng ta đã thảo luận qua cuốn sách này đã được đưa vào 
trong thực tế như thế nào.

Các dự án mà chúng ta đã chọn trải từ những ứng dụng mức thấp hơn, những ứng dụng mà sự tương 
tác nhiều hơn với hệ thống vật lý của các máy tính hơn là với người sử dụng, cho tới những môi trường 
làm việc được thiết kế cho người sử dụng đầu cuối. Chúng ta cũng đã đưa vào các dự án PMTD mà, về 
nguyên tắc, không phải là những dự án phát triển một cách nghiêm ngặt. Điều này chủ yếu áp dụng đối  
với những phát tán, mà chúng có xu hướng sẽ được sử dụng như các hệ thống tích hợp, vì chúng chủ 
yếu nắm một tập hợp rộng rãi nhưng có giới hạn các ứng dụng độc lập và việc sử dụng chúng để tạo ra  
một hệ thống mà trong đó mọi thứ tương tác được một cách có hiệu quả, bao gồm cả những lựa chọn 
cho việc cài đặt, cập nhật và xóa bỏ các ứng dụng, khi mà người sử dụng mong muốn.

Các dự án mức thấp nhất mà chúng ta sẽ đề cập tới là Linux, nhân của hệ điều hành tự do nổi tiếng nhất 
ngày nay và FreeBSD, mà nó kết hợp được nhân từ họ BSD với một loạt các ứng dụng và tiện ích được 
làm bởi các bên thứ 3. Các môi trường làm việc cho những người sử dụng đầu cuối mà chúng ta sẽ 
nghiên cứu sẽ là KDE và GNOME, mà chúng chắc chắn là phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất. Đối 
với các máy chủ, một trong những khía cạnh chính trong các hệ thống tự do, chúng ta sẽ đề cập tới là  
Apache, người dẫn đầu trong thị trường máy chủ WWW, trong chương này. Cũng như vậy, chúng ta sẽ  
giới thiệu Mozilla, một trong những máy trạm WWW (trên thực tế, còn hơn thế nữa) mà chúng ta có  
thể tin cậy dựa vào trong thế giới PMTD. Dự án cuối cùng mà chúng ta sẽ đề cập trong chương này là  
OpenOffice.org, một gói (bộ) IT cho văn phòng tự do. 

Chúng ta nghĩ có thể phù hợp để nghiên cứu các chi tiết của 2 trong số những phát tán phổ biến nhất,  
Red Hat Linux và Debian GNU/Linux, và để so sánh các kích thước của chúng với các hệ thống được  
sử dụng rộng rãi khác, như Microsoft Windows hoặc Solaris. Cuối cùng, môi trường phát triển phần 
mềm đa ngôn ngữ Eclipse cũng sẽ được đưa vào.

Sau việc thảo luận các trường hợp điển hình khác nhau, chúng ta sẽ đưa ra một bảng chỉ ra những đặc 
tính quan trọng nhất của từng ứng dụng hoặc dự án. Một trong những yếu tố mà các độc giả có thể sẽ  
thấy ngạc nhiên nhất sẽ là các kết quả của những đánh giá về giá thành và khoảng thời gian và số lượng 
các lập trình viên được yêu cầu. Chúng ta đã có được các kết quả này bằng việc sử dụng các phương  
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pháp tiêu biểu được sử dụng trong lĩnh vực của kỹ thuật phần mềm, đặc biệt là mô hình đánh giá giá 
thành của phần mềm COCOMO. Mô hình COCOMO (Kinh tế kỹ thuật của phần mềm, 1981) [93] lấy 
số lượng các dòng mã lệnh như là thước đo ban đầu và sinh ra những ước lượng về tổng giá thành, thời  
gian phát triển và nỗ lực được yêu cầu để tạo ra phần mềm. COCOMO là một mô hình được thiết kế  
cho các quá trình tạo ra phần mềm “kinh điển” (mô hình phát triển thác nước đổ hoặc V) và cho các dự 
án kích thước trung bình hoặc phạm vi rộng; vì thế, các con số mà nó sẽ tạo ra cho một số các trường 
hợp mà chúng ta phân tích phải được nắm bắt với một số hạn chế. Trong bất kỳ trường hợp nào, thì các 
kết quả này cũng có thể giúp cho chúng ta ý tưởng về phạm vi tuyệt đối mà trong đó chúng ta đang làm 
việc và về số lượng của nỗ lực cố gắng mà có thể sẽ cần thiết để đạt được những kết quả hệt như vậy 
với một mô hình phát triển của PMSHĐQ. 

Nói chung, đây là những ước lượng giá thành mà chúng là nổi bật nhất của tất cả các con số kết quả từ  
mô hình COCOMO. 2 yếu tố được tính tới trong đánh giá này: lương trung bình của một lập trình viên  
và tổng chi phí. Đối với việc tính toán giá thành ước lượng, lương trung bình cho một lập trình viên hệ  
thống toàn thời gian được lấy từ “Khảo sát về lương năm 2000” [235] từ năm 2000. Tổng chi phí sẽ là 
giá thành phải trả thêm mà tất cả các công ty phải trả sao cho sản phẩm có thể được tung ra, độc lập đối 
với lương được trả cho các lập trình viên. Điều này trải từ lương của các thư ký và đội marketing tới  
giá thành các máy photocopy, đèn chiếu sáng, trang bị phần cứng, … Để tổng kết, giá thành được tính 
bằng COCOMO là tổng giá thành mà một công ty có thể phải chịu để tạo ra phần mềm có kích cỡ được 
chỉ định và phải ghi nhớ rằng chỉ một phần của số tiền này các lập trình viên được nhận cho việc thiết 
kế phần mềm. Một khi điều này là yếu tố được đưa vào, thì giá thành không còn được coi là quá đáng 
nữa.

 9.1 Linux

Nhân Linux là, không còn nghi ngờ gì, ứng dụng ngôi sao của PMTD, ở một mức độ nào đó, trong khi  
chỉ là một phần nhỏ của hệ thống, thì tên của nó được sử dụng để xác định toàn bộ. Hơn nữa, còn có 
thể nói rằng bản thân PMTD bị lẫn lộn với Linux trong nhiều trường hợp, mà là một sai lầm khá lớn,  
biết rằng có những PMTD mà chúng chạy trên các hệ thống không phải dựa trên Linux (trên thực tế,  
một trong những mục đích lớn nhất của phong trào này và của nhiều dự án PMTD là để tạo ra những  
ứng dụng có thể chạy trong nhiều môi trường). 

Trong một lưu ý khác, còn có những ứng dụng mà chúng làm việc trong Linux và chúng thực sự không 
phải là PMTD (như là Acrobat Reader, trình đọc các tài liệu PDF sở hữu độc quyền, mà đối với nó 
cũng có một phiên bản cho Linux). 

Lưu ý 

Thực sự có các dự án khác nhau mà chúng tích hợp và phân phối các ứng dụng tự do chạy trên các hệ 
thống Windows, để tránh cho PMTD trở nên chỉ có liên quan tới các hệ thống Linux. Một trong những 
ứng dụng tiên phong trong lĩnh vực này (và là một ứng dụng mà có lẽ đã trở thành nổi tiếng và toàn diện 
nhất) là GNUWind, mà nó đã được phân phối trên những đĩa CD tự khởi động được với hơn 100 ứng  
dụng tự do cho các hệ thống Win32. Hầu hết các ứng dụng này cũng sẵn sàng trong các phát tán thông 
thường của GNU/Linux, mà đã làm cho GNUWin thành một công cụ tốt cho việc chuẩn bị chuyển dần 
dần và dễ dàng từ hệ thống Windows sang hệ thống GNU/Linux. Vào đầu năm 2007, có các hệ thống 
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tương tự khác sẵn sàng, như là WinLibre.

 9.1.1 Lịch sử của Linux

Lịch sử của Linux là một trong những lịch sử nổi tiếng nhất trong thế giới của PMTD, có lẽ hầu như vì 
nó có những nét của một câu chuyện thần thoại hơn là những nét lịch sử của một chương trình máy 
tính. Vào năm 1991, một sinh viên Phần Lan có tên là Linus Torvalds đã quyết định rằng anh ta đã 
muốn học cách để sử dụng chế độ bảo vệ 386 trên một máy tính mà thu nhập ít ỏi của anh ta đã cho 
phép anh ta mua. Vào thời điểm đó, đã có một nhân trong hệ điều hành được gọi là Minix, được thiết 
kế cho các mục đích hàn lâm và để sử dụng trong các khóa học của trường đại học về các hệ điều hành; 
Nó vẫn còn được sử dụng ngày nay. Andrew Tanenbaun, một trong những giáo sư nổi tiếng nhất tại đại 
học này, là lãnh đạo của đội làm việc về sự phát triển của Minix, dựa vào các hệ thống Unix truyền 
thống. Minix là một hệ thống hạn chế, nhưng hoàn toàn có khả năng và được thiết kế tốt, và ở tại trung 
tâm của một viện hàn lâm rộng lớn và một cộng đồng các kỹ sư.

Minix đã có một giấy phép phân phối tự do và có thể được sử dụng cho các mục đích hàn lâm, nhưng 
nó đã được làm một cách độc lập, thường sử dụng các bản vá. Điều này có nghĩa rằng trong thực tế, đã  
có một phiên bản chính thức của Minix mà mọi người đã sử dụng và sau một loạt dài các bản vá mà đã 
được áp dụng sau này để có được các chức năng bổ sung.

Giữa năm 1991, Linus, khi này là một sinh viên Phần Lan vô danh, đã gửi một thông điệp cho nhóm tin 
Minix công bố rằng anh ta đang bắt đầu làm việc về một nhân hệ điều hành dựa trên Minix, từ đầu, viết 
lại mã nguồn. Khi đó, dù Linus đã không dứt khoát nói rằng anh ta định xuất bản nó với một giấy phép 
của PMTD, thì anh ta đã lưu ý rằng hệ thống mà anh ta định tạo ra sẽ không có những rào cản mà 
Minix đã có; điều này có lẽ chỉ ra rằng, còn chưa rõ đối với anh ta, và có lẽ không thực muốn thế, anh 
ta đã tiến hành bước đầu tiên hướng tới việc tạo ra cộng đồng được tập hợp xung quanh Minix vào lúc 
đó của anh ta.

Phiên bản 0.0.2, mà đề ngày từ tháng 10/1991, dù còn rất hạn chế, đã có thể chạy thử được trên các 
máy đầu cuối (terminal) và trình biên dịch GCC. Qua quá trình các tháng sau đó, số lượng các đóng 
góp từ bên ngoài đã gia tăng tới độ vào tháng 03/1992, Linus đã có thể xuất bản phiên bản 0.95, mà đã  
được thừa nhận rộng rãi là hầu như ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn cả một con đường phải đi, trước khi ra 
phiên bản 1.0, mà nó thường được coi là phiên bản ổn định đầu tiên. Ví dụ, vào tháng 12/1993, phiên  
bản 0.99pl14 đã được xuất bản (có thể là phiên bản được sửa cho đúng thứ 14 của phiên bản 0.99); vào 
tháng 03/1994, Linux 1.0 cuối cùng đã ra đời. Vào lúc đó, Linux đã được xuất bản theo những điều 
khoản của giấy phép GPL; theo bản thân Torvalds, đây là một trong những quyết định tốt nhất từ trước 
tới nay mà ông đã làm, vì nó là cực kỳ hữu ích trong việc phân phối và phổ dụng nhân của ông. Trong  
“Sự tiến hóa trong PMNM: một trường hợp điển hình”, [128] có một phân tích thấu đáo về sự tiến hóa  
của các phiên bản khác nhau của nhân Linux, tập trung vào phạm vi và tính module hóa.

Lưu ý

Sự kiện đáng kể khác trong biên niên sử của PMTD là tranh luận đã diễn ra vào cuối tháng 01/1992 trên  
nhóm tin Minix giữa Andrew Tanenbaun và Linus Torvalds. Tanenbaum, người có lẽ một chút khó chịu  
đối với thành công của Torvalds với “đồ chơi” của anh ta, đã tấn công Linux và Linus theo một cách 

Trang 145/302



GNUFDL • PID_00148386 Phần mềm tự do

không cân xứng. Điểm cơ bản của anh ta là việc Linux là một hệ thống nguyên khối (nhân tích hợp tất cả 
các điều khiển và phần còn lại) và không phải là một hệ thống nhân vi mô – microkernel (nhân có một  
thiết kế theo module, mà có nghĩa là nó có thể nhỏ hơn nhiều và các module có thể được tải theo yêu  
cầu). Lý lẽ ban đầu có thể chỉ được đọc như nó đã xảy ra trong nhóm tín “tranh luận giữa Tanenbaum-
Torvalds” [214].

 9.1.2 Cách thức làm việc của Linux

Cách mà Torvalds đã làm là rất không thông thường khi đó. Sự phát triển chủ yếu dựa trên một danh 
sách thư9. Danh sách thư này là nơi mọi người không chỉ tranh luận, mà còn là nơi các phát triển cũng 
diễn ra. Và điều này là vì Torvalds cực kỳ sắc bén về việc có toàn bộ cuộc sống của dự án được phản 
ánh trên danh sách thư, mà nó giải thích vì sao anh ta có thể yêu cầu mọi người gửi các bản vá của họ 
cho danh sách này. Đối ngược với những gì một người có thể đã mong đợi (các bản vá được gửi như 
những tệp đính kèm), Linus đã thích có mã nguồn được gửi vào thân của thông điệp hơn sao cho anh ta 
và những người khác có thể bình luận trên mã nguồn đó. Trong mọi trường hợp, dù nhiều người có thể 
đưa ra những ý kiến của họ và gửi những bản sửa cho đúng hoặc các chức năng mới, thì lời cuối cùng 
luôn đi tới Linus Torvalds, người sẽ quyết định trên mã nguồn nào sẽ hợp nhất vào trong Linux. Ở một  
mức độ nào đó, điều này vẫn là cách mà nó làm việc trong năm 2007. 

Lưu ý

Sự nhất quán của Linus Torvalds như một “kẻ độc tài nhân từ” đã tạo ra một số lượng lớn các chuyện 
cười trong dự án. Ví dụ, được nói rằng nếu một ý tưởng là đúng, thì nó phải được triển khai. Nếu nó là  
không đúng, thì cũng phải được triển khai. Kết quả tất yếu, vì thế, là các ý tưởng tốt không được sử dụng  
tí nào (mà không có mã nguồn, tất nhiên rồi). Lưu ý khác, nếu sự triển khai cài đặt là không được đúng, 
thì về bản chất phải cố nài. Một trường hợp nổi tiếng là việc Gooch, mà đối với anh ta thì Saint Job chỉ 
là một người học trò. Gooch được làm từ 146 miếng vá song song cho tới khi Linus cuối cùng đã quyết 
định tích hợp chúng vào nhánh chính thống của nhân.

Một chuyện khác về những ý tưởng sáng kiến của Torvalds là để phát triển 2 nhánh của nhân song song 
nhau: nhánh ổn định (số thứ 2 của phiên bản thường là chẵn, như là 2.4.18) và nhánh không ổn định (số 
thứ 2 của phiên bản là lẻ, như 2.5.12). Như mọi khi, Torvalds là người quyết định những gì sẽ đi vào 
nhánh nào (nhiều quyết định gây tranh cãi nhất có liên quan chính xác tới điểm này). Trong mọi trường 
hợp, Linux đã không lên bất kỳ kế hoạch phân phối nào trong khung thời gian cố định cả: nó sẽ là sẵn  
sàng khi nó sẵn sàng và trong thời gian chờ đợi thì chúng ta sẽ chỉ có mà chờ. Chắc chắn bây giờ, hầu  
hết các độc giả đã nhận thức được rằng quyết định về liệu hệ thống là sẵn sàng hay chưa sẽ được thực 
hiện bởi chỉ Linus.

Phương pháp phát triển được sử dụng trong Linux đã chứng minh là rất hiệu quả về mặt kết quả: Linux 
là rất ổn định và bất kỳ lỗi nào cũng sẽ được sửa cực kỳ nhanh (đôi khi trong vài phút), vì nó có hàng 
ngàn lập trình viên. Trong trường hợp này, khi có một lỗi, thì tính có thể là ai đó sẽ tìm thấy nó là rất 
cao, và nếu người mà tìm ra nó không có khả năng sửa nó, thì ai đó sẽ xuất hiện và sẽ đưa ra giải pháp  
rất nhanh. Để kết luận, điều này chỉ ra làm thế nào Linux có hàng ngàn người làm việc về sự phát triển 

9 Thư điện tử của danh sách này là linuxkernel@vger.kernel.org. Các thông điệp lịch sử có thể được thấy tại 
http://www.uwsg.indiana.edu/hypermail/linux/kernel/. 
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của nó mỗi tháng, mà nó giải thích vì sao sự thành công của nó là không ngạc nhiên tí nào.

Tuy nhiên, phải lưu ý, rằng cách thức làm việc này là rất đắt giá nơi mà những tài nguyên được quan  
tâm. Không bình thường đối với việc sẽ có nhiều đề xuất qua lại đặc biệt cho một chức năng mới hoặc 
hàng tá các bản vá sẽ được nhận cho cùng một lỗi. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ 1 trong những  
bản vá cuối cùng sẽ được đưa vào trong nhân, mà nó có nghĩa là những thứ còn lại của thời gian và nỗ 
lực được đặt vào các bản vá bởi những lập trình viên khác sẽ là vô ích. Mô hình phát triển của Linux, vì 
thế, là một mô hình mà nó làm việc rất tốt trong Linux nhưng không phải tất cả các dự án có thể tự cho  
phép chúng làm thế được.

 9.1.3 Hiện trạng của Linux

Vào đầu năm 2007, Linux ở phiên bản 2.6, mà nó bao gồm những cải tiến được làm cho phiên bản 2.4, 
NUMA (Truy cập bộ nhớ không thống nhất, được sử dụng trong đa vi xử lý), các hệ thống tệp mới, 
những cải tiến cho giao tiếp trong các mạng không dây và các kiến trúc âm thanh (ALSA) và nhiều cải  
tiến khác (nếu bạn có quan tâm tới những chi tiết của những thay đổi trong các phiên bản trước, bạn có 
thể tra cứu “Thế giới tuyệt vời của Linux 2.6” [186]). Mô hình phát triển của Linux đã và đang có  
những thay đổi trong những năm gần đây. Dù danh sách thư của sự phát triển này vẫn còn là linh hồn 
của dự án, thì mã nguồn không còn phải truyền qua danh sách này nữa, là tất yếu. Một trong những thứ 
mà đã đóng góp cho điều này theo một nghĩa rộng là BitKeeper, một hệ thống sở hữu độc quyền mà nó 
thực hiện việc kiểm soát việc rà soát lại, được phát triển bởi công ty BitMover, tuân thủ một cách 
nghiêm khắc những khuyến cáo của Linus Torvalds. Việc sử dụng công cụ sở hữu độc quyền này đã 
làm nảy sinh ra nhiều tranh cãi, trong đó Linus đã thể hiện một lần nữa tính thực dụng của mình, vì đối 
với ông và nhiều người khác, thì hệ thống kiểm soát phiên bản CVS là lỗi thời. Những bất đồng đã đưa  
tới một kết thúc với sự phát triển của git, một hệ thống kiểm soát việc rà soát lại với những tính năng 
tương tự như BitKeeper mà nó hiện đang được sử dụng trong phát triển Linux. Đặc biệt hơn, quá trình  
phát triển của Linux tuân theo tôn ti trật tự hình chóp nón, trong đó các lập trình viên đề xuất các bản 
vá, chia sẻ thông qua thư giữa các mức, mà phải được phê chuẩn bởi mức tiếp sau cao hơn, được định 
hình bởi người kiểm soát và những người duy trì. Những người duy trì các hệ thống thứ cấp là ở một 
mức cao hơn, trong khi Linus Torvalds và Andrew Morton là ở mức đỉnh và có lời cuối cùng khi có  
liên quan tới sự chấp nhận các bản vá.

Để tổng kết lại, bảng sau đây đưa ra một bức trang X quang của dự án Linux, chỉ ra làm cách nào nó có 
hơn 5 triệu dòng mã lệnh và nó có thể vì thế được đưa vào trong số những dự án PMTD lớn nhất (cùng 
với Mozilla và OpenOffice.org). Đối với những đánh giá về thời gian nó có thể cần để thiết kế một dự 
án như vậy và số lượng trung bình các lập trình viên có thể là cần thiết, chúng ta phải lưu ý rằng thời 
gian chắc chắn là ít hơn nhiều so với thời gian mà Linux đã từng có. Mặt khác, điều này được bù đắp 
nhiều hơn bởi chi tiết sau, đưa ra rằng số lượng trung bình các lập trình viên làm việc toàn thời gian mà 
có thể cần thiết cho một dự án như vậy là cao hơn so với từ trước tới nay, sẵn có đối với Linux. 

Lưu ý

Ước tính giá thành mà COCOMO chỉ ra là trong khoảng 215 triệu USD, một tổng số mà, nếu chúng ta  
đặt nó vào ngữ cảnh của các con số hàng ngày mà chúng ta có thể nghĩ được, thì có thể nhân đôi những 
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gì mà các câu lạc bộ bóng đá tốt nhất trả cho một ngôi sao bóng đá tuyệt vời.

Bảng 4. Phân tích về Linux

Website http://www.kernel.org

Bắt đầu của dự án Thông  điệp  đầu  tiên  trên  news.comp.os.minix: 
Tháng 08/1991

Giấy phép GNU GPL

Phiên bản được phân tích 2.6.20 (phiên bản ổn định vào ngày 20/02/2007)

Số dòng mã lệnh 5,195,239

Ước tính giá thành (Cơ bản theo COCOMO) $215.291.772,00

Ước  tính  thời  gian  thiết  kế  (cơ  bản  theo 
COCOMO)

8.83 years (105.91 tháng)

Ước tính số lượng trung bình các lập trình viên 
(cơ bản theo COCOMO)

180,57

Số lượng áng chừng các lập trình viên Được ước lượng là hàng ngàn (dù chỉ hàng trăm là 
đáng tin cậy [219)]

Các công cụ hỗ trợ phát triển Danh sách thư và git

Thành phần của Linux về các ngôn ngữ lập trình chỉ ra một sự áp đảo rõ ràng về C, mà nó được coi là 
ngôn ngữ lý tưởng cho việc thiết kế các hệ thống tới hạn về tốc độ. Khi tốc độ là một yêu cầu nghiêm 
ngặt như vậy mà C còn chưa thể đạt được nó, thì ngôn ngữ assembly trực tiếp được sử dụng cho việc 
lập trình và điều này, như chúng ta có thể thấy, xảy ra khá thường xuyên. Nhược điểm của ngôn ngữ 
assembly, so với C, là việc nó không thật khả chuyển được. Mỗi kiến trúc có tập hợp các lệnh đặc biệt 
của nó, có nghĩa là nhiều mã nguồn được viết cho một kiến trúc trong ngôn ngữ assembly phải được 
chuyển sang các kiến trúc khác. Phạm vi ảnh hưởng của các ngôn ngữ còn lại, như được chỉ ra trong  
bảng đính kèm, là có giới hạn và chúng bị hạn chế đối với các chức năng cài đặt và các tiện ích phát  
triển. Phiên bản được phân tích cho cuốn sách này là Linux 2.6.20, được xuất bản vào ngày 20/02/2007 
(không bao gồm bất kỳ bản vá nào sau đó).

Bảng 5. Các ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong Linux

Ngôn ngữ lập trình Số dòng lệnh Phần trăm

C 4,972,172 95,71%

Assembler 210,693 4,06%

Perl 3,224 0,06%
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Ngôn ngữ lập trình Số dòng lệnh Phần trăm

Yacc 2,632 0,05%

Shell 2,203 0,04%
 

 9.2 FreeBSD

Như chúng ta đã nhắc tới trong chương này về lịch sử của PMTD, có những dạng khác của các hệ điều 
hành PMTD, khác với GNU/Linux phổ biến. Một họ của những “người thừa kế” của các phát tán từ 
Đại học Berkeley, California (Mỹ): các hệ thống dạng BSD. Hệ thống BSD lâu đời và nổi tiếng nhất là  
FreeBSD, mà nó được tạo ra vào đầu năm 1993, khi Bill Jolitz đã dừng xuất bản những cập nhật không  
chính thức cho 386BSD. Với sự trợ giúp của công ty Walnut Creek CDROM, mà sau này đã đổi tên 
thành BSDI, một nhóm các tình nguyện viên đã quyết định triển khai việc tạo ra hệ điều hành tự do  
này.

Mục đích chính của dự án FreeBSD là tạo ra một hệ điều hành mà nó có thể được sử dụng mà không có 
bất kỳ dạng bổn phận hoặc ràng buộc nào, nhưng lại có tất cả các ưu điểm về mã nguồn sẵn sàng và  
được xử lý một cách cẩn trọng để đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Người sử dụng có sự tự do để làm 
bất kỳ thứ gì mà họ thích với phần mềm, hoặc bằng việc sửa đổi nó theo những mong muốn của họ 
hoặc bằng việc phân phối lại nó theo một dạng mở hoặc ngay cả theo một dạng đóng, theo những điều 
khoản mà họ muốn, có hoặc không có những sửa đổi. Như bản thân cái tên của nó chỉ ra, dự án 
FreeBSD, vì thế, dựa trên triết lý của các giấy phép BSD.

 9.2.1 Lịch sử của FreeBSD

Phiên bản 1.0 đã xuất hiện vào cuối năm 1993 và đã dựa trên 4.3BSD Net/2 và 386BSD. 4.3BSD Net/2 
đã có mã nguồn mà đã được tạo ra trong những năm 70, khi Unix đã được phát triển bởi AT&T, mà, 
hóa ra là, đã liên quan tới một loạt vấn đề về pháp lý mà đã chưa được giải quyết cho tới tận năm 1995, 
khi FreeBSD 2.0 được xuất bản mà không có mã nguồn gốc ban đầu được phát triển bởi AT&T mà 
được dựa vào 4.4BSD Lite, một phiên bản nhẹ của 4.4BSD (trong đó nhiều module đã bị hạn chế vì 
những lý do pháp lý, tách biệt khỏi thực tế là bản chuyển sang cho các hệ thống của Intel vẫn còn chưa 
hoàn chỉnh) và đã được tung ra bởi Đại học California.

Lịch sử của FreeBSD có thể không hoàn chỉnh nếu chúng ta bỏ quên nhắc tới các phát tán “chị em” của 
nó, NetBSD và OpenBSD. NetBSD đã xuất hiện như là phiên bản 0.8 vào giữa năm 1993. Mục tiêu  
chính là vì nó rất khả chuyển (dù ban đầu nó chỉ là một sự thích nghi cho i386); vì thế, phương châm 
của sản phẩm là: “Tất nhiên nó chạy NetBSD”. OpenBSD nổi lên từ bộ phận của NetBSD với những 
khác biệt về triết lý (cũng như những khác biệt cá nhân) giữa các lập trình viên vào giữa năm 1996. Sự 
tập trung chủ yếu là vào an ninh và mật mã và họ nói rằng đây là hệ điều hành an toàn nhất đang tồn 
tại, dù, vì nó dựa trên NetBSD, nó cũng khả chuyển cao.
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 9.2.2 Sự phát triển trong FreeBSD

Mô hình phát triển được sử dụng bởi dự án FreeBSD dựa chủ yếu trên 2 công cụ: hệ thống kiểm soát  
phiên bản CVS và phần mềm theo dõi lỗi GNATS. Toàn bộ dự án dựa trên 2 công cụ này, như được 
khẳng định bởi thực tế là một tôn ti trật tự đã được tạo ra trên cơ sở của các công cụ này. Thực tế, chính 
những người được ủy thác (các lập trình viên với quyền truy cập ghi được vào kho CVS), những người 
có nhiều quyền nhất đối với dự án, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua lựa chọn của nhóm nòng 
cốt, như chúng ta sẽ thấy trong phần tiếp sau.

Bạn không buộc phải là một người được ủy thác để thực hiện các báo cáo lỗi trong GNATS, mà nó có 
nghĩa là bất kỳ ai muốn đều có thể báo cáo về một lỗi được. Tất cả những đóng góp (mở) trong GNATS 
sẽ được đánh giá bởi một người được ủy thác, người có thể chỉ định nhiệm vụ (được phân tích) cho 
người được ủy thác khác hoặc yêu cầu nhiều thông tin hơn từ người mà ban đầu đã thực hiện báo cáo 
lỗi này (ý kiến phản hồi). Có những tình huống trong đó lỗi đã từng được sửa cho một vài nhánh gần 
đây, mà sau đó chúng sẽ được chỉ định với tình trạng treo. Trong mọi trường hợp, mục đích là báo cáo 
này phải được đóng, một khi lỗi đã được sửa.

FreeBSD phân phối phần mềm của mình ở 2 dạng: một mặt, các bản khả chuyển, một hệ thống mà nó 
tải về các mã nguồn, biên dịch chúng và cài đặt ứng dụng lên máy tính cục bộ, và mặt khác, các gói, 
mà chúng đơn giản là các mã nguồn của các bản khả chuyển được biên dịch sẵn trước và, vì thế, ở dạng 
nhị phân. Ưu điểm quan trọng nhất của các bản khả chuyển đối với các gói là việc các bản khả chuyển  
cho phép người sử dụng thiết lập cấu hình và tối ưu hóa phần mềm cho máy tính của họ. Mặt khác, 
trong hệ thống các gói, vì chúng đã được biên dịch trước đó, nên cần ít thời gian hơn nhiều để cài đặt  
các phần mềm.

 9.2.3 Qui trình ra quyết định trong FreeBSD

Ban lãnh đạo của FreeBSD, thường được gọi là đội nòng cốt, có trách nhiệm về việc xác định đường 
hướng của dự án và đảm bảo rằng các mục tiêu sẽ đạt được, cũng như việc dàn xếp được trong những 
trường hợp trong đó có những xung đột giữa những người được ủy quyền. Cho tới tháng 10/2000, nó  
từng là một nhóm kín, mà chỉ có thể được tham gia bởi một lời mời rõ ràng từ bản thân đội nòng cốt. 
Vào tháng 10/2000, các thành viên được bầu một cách định kỳ và dân chủ bởi những người được ủy  
thác. Qui định quan trọng nhất cho sự bầu cử của đội nòng cốt là như sau:

1. Những người được ủy thác đã làm ít nhất một sự ủy thác vào năm vừa qua có quyền bầu cử.

2. Ban Giám đốc sẽ được bầu mới mỗi 2 năm một lần.

3. Các thành viên của ban giám đốc có thể bị “trục xuất” bởi một cuộc bỏ phiếu của 2/3 tổng số 
những người được ủy thác.

4. Nếu số lượng các thành viên của ban giám đốc ít hơn 7, thì bầu cử mới sẽ được diễn ra.

5. Cuộc bầu cử mới sẽ diễn ra khi 1/3 các phiếu của những người được ủy thác đồng ý.

6. Bất kỳ thay đổi nào trong các qui định đòi hỏi 2/3 những người được ủy thác đồng ý.
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 9.2.4 Các công ty làm việc xung quanh FreeBSD

Có nhiều công ty đưa ra các dịch vụ và sản phẩm dựa trên FreeBSD, mà các danh sách của FreeBSD có 
trên các website của dự án. Trong trình bày về FreeBSD chúng ta sẽ học nhiều hơn về những khía cạnh  
đáng kể nhất: BSDI và Walnut Creek CDROM.

FreeBSD đã được sinh ra một phần nhờ quỹ của công ty BSDI vào năm 1991 bởi những người từ 
Nhóm Nghiên cứu các Hệ thống Máy tính CSRG (Computer Systems Research Group) của Đại học 
Berkeley, mà nó cung cấp hỗ trợ thương mại cho hệ điều hành mới này. Tách biệt khỏi phiên bản 
thương mại của hệ điều hành FreeBSD, BSDI cũng đã phát triển các sản phẩm khác, như là máy chủ 
Internet và một máy chủ cổng (gateway).

Walnut Creek CDROM đã được tạo ra với mục tiêu thương mại hóa FreeBSD như là sản phẩm cuối 
cùng, theo một cách mà nó có thể được coi là một phát tán ở dạng của những thứ đang tồn tại với 
GNU/Linux, nhưng là với FreeBSD. Vào tháng 11/1998, Walnut Creek đã tạo ra cổng FreeBSD Mall, 
mà nó có thể thương mại hóa tất cả các dạng sản phẩm dựa trên FreeBSD (từ việc tự phân phối tới áo t-
shirt, tạp chí, sách, …), và công bố các sản phẩm của bên thứ 3 trên website của nó và cung cấp hỗ trợ  
chuyên nghiệp cho FreeBSD.

Vào tháng 03/2000, BSDI và Walnut Creek đã sát nhập theo tên BSDI để làm việc cùng nhau chống lại  
hiện tượng Linux, mà đã rõ ràng bỏ lại các hệ thống BSD nói chung và đặc biệt là FreeBSD, đứng 
trong bóng tối. Một năm sau, vào tháng 05/2001, Wind River đã mua phần chuyên tạo ra phần mềm của 
BSDI, với mong muốn rõ ràng để khuyến khích sự phát triển của FreeBSD cho sử dụng của hãng trong 
các hệ thống nhúng và các thiết bị thông minh được kết nối với mạng.

 9.2.5 Hiện trạng của FreeBSD

Theo những dữ liệu mới nhất từ thăm dò mà Netcraft thực hiện định kỳ, thì số lượng các máy chủ chạy 
FreeBSD khoảng 2 triệu. Một người sử dụng mới mà mong muốn cài đặt FreeBSD có thể chọn giữa 
phiên bản 6.2 (mà có thể được coi như là phiên bản “ổn định”) hoặc cao cấp hơn hoặc nhánh “phát  
triển”. Trong khi phiên bản 6.2 cung cấp sự ổn định hơn, đặc biệt trong những lĩnh vực như đa xử lý bất 
đối xứng, mà từng được phát triển lại hoàn toàn trong các phiên bản mới hơn, thì cái sau cho phép  
những người sử dụng thụ hưởng những phát triển mới nhất. Cũng quan trọng phải nhớ trong đầu rằng 
những phiên bản được phát triển có xu hướng đưa vào các mã nguồn thử nghiệm, mà chúng khá ảnh  
hưởng tới tốc độ của hệ thống. Một trong những tính năng ngôi sao của FreeBSD là những gì được biết  
tới như là jails (nhà tù). Jail tối thiểu hóa thiệt hại mà có thể gây ra bởi một cuộc tấn công trên các dịch  
vụ cơ bản của mạng, như Sendmail cho thư điện tử hoặc BIND (Tên miền Internet của Berkeley) cho 
quản lý tên mền. Các dịch vụ được đặt trong một jail sao cho chúng chạy trong một môi trường bị cách 
ly. Jails có thể được quản trị bằng việc sử dụng một loạt các tiện ích được đưa vào trong FreeBSD.
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 9.2.6 Bức tranh X quang của FreeBSD

Như chúng ta đã nhắc tới trong phần cuối này, các chức năng của FreeBSD không bị hạn chế chỉ cho 
việc phát triển một nhân hệ điều hành, mà còn đưa vào sự tích hợp của vô số các tiện ích mà chúng 
được phân phối cùng nhau ở một dạng của các phát tán GNU/Linux. Thực tế là quá trình phát triển của 
FreeBSD được liên kết rất chặt chẽ với các phương tiện của hệ thống kiểm soát phiên bản CVS mà 
bằng việc nghiên cứu hệ thống này, chúng ta có thể có được một ý tưởng tốt về những gì cấu thành nên 
FreeBSD. Các con số chỉ ra bên dưới tương ứng với phân tích FreeBSD được thực hiện vào ngày 
21/08/2003.

Một trong những khía cạnh thú vị của FreeBSD là việc các con số này rất tương tự với những con số 
trong KDE và GNOME: kích cỡ của phần mềm dễ dàng vượt quá 5 triệu dòng mã lệnh, số lượng các 
tệp khoảng 250,000 và tổng số lượng các lần ủy thác khoảng 2 triệu. Tuy nhiên, thú vị để quan sát rằng 
sự khác biệt chính giữa GNOME và KDE so với FreeBSD là độ tuổi của dự án. FreeBSD gần đây được 
10 năm và nó là vào khoảng gần như gấp 2 lần lâu hơn các môi trường máy tính để bàn mà với nó  
chúng đang được so sánh. Mà kích thước chúng là tương tự, dù thực tế là giai đoạn phát triển phải là  
dài hơn, một phần vì thực tế là FreeBSD đã không lôi cuốn được nhiều lập trình viên. Có một danh 
sách khoảng 400 lập trình viên với quyền truy cập ghi tới CVS (những người được ủy thác), trong khi 
số lượng các lập trình viên được liệt kê trong sách hướng dẫn của FreeBSD là khoảng 1,000. Điều này 
giải thích vì sao hoạt động được đăng ký trong CVS của FreeBSD là thấp hơn so với trung bình (500 
ủy thác trong một ngày) so với những gì được đăng ký cả trong GNOME (900) và KDE (1700, bao 
gồm cả những ủy thác tự động).

Chúng ta đã coi như hệ thống cơ bản của FreeBSD tất cả được đặt trong thư mục src/src của module 
gốc (root) của CVS. Hoạt động mà đã được đăng ký trong hệ thống cơ bản trong vòng 10 năm qua là  
lớn hơn nửa triệu lần ủy thác. Có hơn 5 triệu dòng mã lệnh, dù chúng ta phải nhớ rằng điều này không 
chỉ bao gồm nhân, mà nhiều tiện ích bổ sung nữa, bao gồm cả các trò chơi. Nếu chúng ta chỉ lấy nhân 
để tính (mà nó nằm trong thư mục con sys), thì phạm vi là 1.5 triệu dòng mã lệnh, chủ yếu được viết  
bằng ngôn ngữ C.

Thú vị để xem ước tính thời gian được đưa ra thế nào bởi COCOMO tương ứng chính xác cho thời  
gian thực của dự án FreeBSD, mặc dù ước tính số lượng trung bình các lập trình viên là cao hơn nhiều  
so với số lược thực sự. Chúng ta cũng phải chỉ ra rằng trong năm vừa qua, chỉ 75 người được ủy thác 
có hoạt động, trong khi COCOMO cho rằng hơn 10 năm phát triển, thì số lượng các lập trình viên phải  
là 235.

Cuối cùng, chúng ta phải nhớ, như chúng ta đã nhắc tới, rằng hoạt động chính của FreeBSD dựa xung 
quanh kho CVS và các hoạt động của hệ thống kiểm soát lỗi GNATS.

Bảng 6. Phân tích của FreeBSD

Website http://www.FreeBSD.org

Bắt đầu dự án 1993
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Giấy phép Dạng của BSD 

Phiên bản được phân tích 4.8

Số dòng mã lệnh 7,750,000

Số dòng mã lệnh (chỉ trong nhân) 1,500,000

Số lượng các tệp 250,000

Ước tính giá thành $ 325,000,000

Ước tính thời gian thực hiện 10.5 năm (126 tháng)

Ước tính số lượng trung bình các lập trình viên 235

Số lượng các lập trình viên khoảng 400 được ủy thác (1,000 cộng tác viên)

Số lượng người được ủy thác tích cực trong năm cuối 75 (ít hơn 20% tổng số)

Số lượng người được ủy thác tích cực trong 2 năm cuối 165 (khoảng 40% tổng số)

Số lượng ủy thác trong CVS 2,000,000

Số lượng trung bình các ủy thác (tổng) trong 1 ngày Khoảng 500

Công cụ hỗ trợ phát triển CVS, GNATS, danh sách thư và site tin

C là ngôn ngữ chủ yếu trong FreeBSD và nó giữ một khoảng cách lớn hơn so với C++ so với các  
trường hợp khác mà chúng ta đã nghiên cứu trong chương này. Thú vị để lưu ý rằng số lượng các dòng 
mã lệnh trong ngôn ngữ assembly có trong FreeBSD, khớp với, về phạm vi, như trong Linux, dù chúng 
tương ứng với nhân chỉ là 25,000, tổng số. Để kết luận, chúng ta có thể nói rằng trong FreeBSD, các  
ngôn ngữ kinh điển hơn bên trong các phần mềm, C, Shell và Perl áp đảo, và rằng các ngôn ngữ khác 
mà chúng ta đã thấy trong các ứng dụng và dự án khác, như C++, Java, Python, đã không được tích 
hợp.

Bảng 7. Các ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong FreeBSD

Ngôn ngữ lập trình Số dòng lệnh Phần trăm

C 7,080,000 92.0%

Shell 205,000 2.7%

C++ 131,500 1.7%

Assembler 116,000 1.5%

Perl 90,900 1.20%

Yacc 5,800 0.75%
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 9.2.7 Các nghiên cứu hàn lâm về FreeBSD

Bất chấp việc chắc chắn là một dự án rất thú vị (chúng ta có thể thấy lịch sử của nó bằng việc phân tích  
hệ thống phiên bản, quay về 10 năm trước), thì FreeBSD đã không truyền được cảm hứng nhiều trong 
cộng đồng khoa học.  Tuy nhiên,  có một đội nghiên cứu mà đã chỉ  ra mối quan tâm trong dự án 
FreeBSD, từ một loạt quan điểm (“Sự tích hợp dần dần và phi tập trung hóa trong FreeBSD”) [149], 
mà nó đặc biệt tập trung vào cách mà các vấn đề tích hợp phần mềm được giải quyết theo một cách dần 
dần và phi tập trung.

 9.3 KDE

Mặc dù nó là giải pháp đầu tiên của các môi trường máy tính để bàn thân thiện với người sử dụng, sự 
phổ biên của hệ điều hành Windows 95 vào giữa năm 1995 đã gây ra một thay đổi cơ bản theo cách mà 
những người sử dụng không đặc biệt gì cũng tương tác được với các máy tính. Từ những hệ thống một  
chiều của các dòng lệnh (các máy đầu cuối), phép ẩn dụ của môi trường máy tính để bàn 2 chiều đã ra 
đời, nơi mà chuột đã bắt đầu được sử dụng nhiều hơn là bàn phím. Windows 95, hơn là một sự đổi mới  
sáng tạo công nghệ, được tạo ra như là hệ thống mà bao trùm lên tất cả các môi trường cá nhân và văn  
phòng, thiết lập các chuẩn mà có thể được tuân theo trong tương lai (các qui định về kỹ thuật và xã hội  
mà, chúng ta vẫn còn, trong một số trường hợp, chịu đựng trong đầu thế kỷ 21 này). 

Trước khi các hệ thống máy tính để bàn được tạo ra, mỗi ứng dụng đã quản lý sự thể hiện và cách thức  
của riêng nó trong việc tương tác với người sử dụng, một cách tự quản. Tuy nhiên, trên các máy tính để 
bàn, các ứng dụng phải có những thuộc tính và một sự thể hiện chung mà nó được chia sẻ bởi các ứng 
dụng, mà nó làm nhẹ đi áp lực lên người sử dụng, những người có thể sử dụng lại cách thức tương tác 
đã học khi sử dụng một ứng dụng này, để sử dụng cho một ứng dụng khác. Điều này cũng làm nhẹ đi 
áp lực lên các lập trình viên các ứng dụng, khi họ đã không phải làm việc với vấn đề về tạo ra những 
yếu tố tương tác bắt đầu từ số 0 (mà luôn là một nhiệm vụ phức tạp), mà có thể bắt đầu từ một khung 
công việc và các qui định được xác định trước.

 9.3.1 Lịch sử của KDE

Những người theo Unix đã nhanh chóng nhận ra được thành công nổi bật của Windows 95 và, biết rằng 
các môi trường giống Unix đã không có các hệ thống trực giác trong khi vẫn là tự do, nên họ đã quyết 
định tiến hành công việc này. Dự án môi trường máy tính để bàn K - KDE (K Desktop Environment)  
đã ra đời từ nỗ lực này vào năm 1996; nó đã được thiết kế bởi Matthias Ettrich (người tạo ra LyX, một 
chương trình soạn thảo trong sắp chữ TeX) và các cao thủ khác. Dự án KDE đã đề xuất những mục tiêu 
sau:

• Để đưa ra cho các hệ thống như Unix với một môi trường thân thiện với người sử dụng mà,  
cùng một lúc, mở, ổn định, đáng tin cậy và mạnh.

• Để phát triển một tập hợp các thư viện cho việc viết các ứng dụng chuẩn trong một hệ thống đồ  
họa cho Unix X11.
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• Để tạo ra một loạt các ứng dụng mà chúng có thể cho phép người sử dụng đạt được các mục 
tiêu của họ một cách có hiệu quả và hiệu lực.

Một sự tranh cãi đã nảy sinh khi các thành viên của dự án mới được tạo ra KDE đã quyết định sử dụng 
một thư viện hướng đối tượng được gọi là Qt, thuộc về hãng Trolltech của Nauy, mà nó đã không theo  
được bất kỳ giấy phép PMTD nào. 

Hóa ra là, dù các ứng dụng của KDE đã được cấp phép theo GPL, thì chúng đã liên kết với thư viện 
này, mà có nghĩa là nó không thể phân phối lại chúng. Hậu quả là, một trong 4 quyền tự do được thiết  
lập bởi Richard Stallman trong Tuyên ngôn về PMTD đã bị vi phạm [117]. Vì thế từ phiên bản 2.0, 
Trolltech phân phối Qt theo một giấy phép đôi mà nó chỉ định rằng nếu ứng dụng mà sử dụng thư viện 
hoạt động theo GPL, thì giấy phép hợp lệ cho Qt là GPL. Nhờ điều này, một trong những tranh luận 
nóng và giận dữ nhất trong thế giới của PMTD đã kết thúc một cách hạnh phúc.

Lưu ý 

Ban đầu, cái tên KDE có nghĩa là Môi trường Để bàn Kool, nhưng sau nó đã được thay đổi đơn giản 
thành Môi trường Để bàn K. Giải thích chính thức này là việc chữ cái K chỉ là đứng trước L, cho Linux,  
trong bảng chữ cái latin.

 9.3.2 Sự phát triển của KDE

KDE là một trong ít dự án PMTD mà thường tuân theo một lịch trình tung ra phiên bản mới (chúng ta  
nhớ, ví dụ, sẽ có một phiên bản mới của Linux “khi nó là sẵn sàng”, trong khi, như chúng ta sẽ bàn 
luận sau này, GNOME luôn chịu sự chậm trễ đáng kể khi nói về việc đưa ra các phiên bản mới). Việc 
đánh số của các phiên bản mới tuân theo một chính sách được xác định tuyệt vời. Các phiên bản KDE 
có 2 con số cho phiên bản: con số cao nhất và 2 con số thấp hơn. Ví dụ, trong KDE 3.1.2, số cao nhất là 
số 3, trong khi 1 và 2 là các con số thấp hơn. Các phiên bản với cùng số cao có tính tương thích nhị 
phân, có nghĩa là không cần thiết phải biên dịch các ứng dụng. Cho tới nay, những thay đổi trong con 
số cao hơn đã xảy ra song song với những thay đổi trong thư viện của Qt, mà nó chỉ ra cách mà các lập  
trình viên đã muốn tận dụng ưu thế của các chức năng mới trong thư viện của Qt trong phiên bản sắp ra 
đời của KDE.

Ở những nơi mà các số thấp hơn có liên quan, thì các phiên bản với một số thấp hơn duy nhất là những  
phiên bản trong đó chúng đã đưa vào cả những tính năng mới và trong đó các lỗi mà đã được phát hiện, 
đã được sửa. Các phiên bản với một số thứ 2 thấp hơn, chỉ chứa những sửa lỗi. Ví dụ sau đây sẽ giải  
thích điều này tốt hơn: KDE 3.1 là một phiên bản thế hệ thứ 3 của KDE (Số cao hơn là 3) mà đối với  
nó với cùng các chức năng, nhưng với tất cả các lỗi mà đã được tìm thấy đã được sửa. KDE đã được 
xây dựng, ngay sau khi dự án đã bắt đầu, trong một hiệp hội được đăng ký tại Đức (KDE e.V.) và, vì  
thế, các bài viết về hiệp hội này có nghĩa là phải có một ban quản lý. Ảnh hưởng của ban quản lý này, 
đặc biệt nơi mà những quyên góp mà dự án nhận được được sự quan tâm. Để khuyến khích và phổ biến 
KDE, Liên đoàn KDE, mà nó bao gồm tất cả các công ty có quan tâm, đã được tạo ra, như chúng ta sẽ  
thảo luận dưới đây.
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 9.3.3 Liên đoàn KDE

Liên đoàn KDE là một nhóm các công ty và cá nhân từ KDE mà họ có mục đích xúc tác sự thúc đẩy,  
phân phối và phát triển của KDE. Các công ty và cá nhân mà tham gia vào Liên đoàn KDE không phải  
buộc phải tham gia trực tiếp vào trong sự phát triển của KDE (mặc dù các thành viên được khuyến 
khích để tham gia), mà đơn giản đại diện cho một khung công việc công nghiệp và xã hội mà là thân 
thiện đối với KDE. Các mục tiêu của Liên đoàn KDE là như sau:

• Khuyến khích, cung cấp và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dục chính thống và không chính 
thống về các chức năng, khả năng và các phẩm chất khác của KDE.

• Khuyến khích các đoàn thể, chính phủ, công ty và cá nhân sử dụng KDE.

• Khuyến khích các đoàn thể, chính phủ, công ty và cá nhân tham gia vào sự phát triển của KDE.

• Cung cấp kiến thức, thông tin, sự quản lý và định vị xung quanh KDE trong việc sử dụng và 
phát triển nó.

• Khuyến khích giao tiếp và cộng tác giữa các lập trình viên của KDE.

• Khuyến khích giao tiếp và cộng tác giữa các lập trình viên và công chúng nói chung thông qua 
các xuất bản phẩm, bài báo, website, hội họp, tham gia các hội nghị và triển lãm, thông cáo báo 
chí, phỏng vấn, các tư liệu và ủy ban thúc đẩy.

Các công ty tham gia trong Liên đoàn KDE chủ yếu là các nhà thiết kế các phát tán (SuSE, bây giờ là 
Novell, Mandriva, TurboLinux, Lindows và Hancom, một phát tán PMTD của Hàn quốc), các công ty 
phát triển (Trolltech và Klarälvdalens Datakonsult AB), cộng với người khổng lồ IBM và một công ty 
được tạo ra với mục đích thúc đẩy KDE (KDE.com). Trong tất cả những công ty này, chúng ta phải đặc 
biệt chú ý tới Trolltech, Novell và Mandriva Software, sự tham gia của họ là cần thiết và các mô hình  
kinh doanh của họ là có liên quan chặt chẽ tới dự án KDE: 

• Trolltech là một công ty của Nauy có trụ sở ở Oslo mà nó phát triển Qt, thư viện mà có thể được 
sử dụng như một giao diện đồ họa cho người sử dụng và một giao diện lập trình ứng dụng API 
cho các lập trình viên, dù nó cũng có thể làm việc như một yếu tố được nhúng trong thiết bị số 
cá nhân PDA (như là Sharp Zaurus). Tầm quan trọng của dự án KDE đối với Trolltech là hiển 
nhiên bởi 2 yếu tố cơ bản trong chiến lược thương mại của hãng: một mặt, hãng nhận thức được 
KDE như phương pháp quảng cáo chính của hãng, khuyến khích sự phát triển máy tính để bàn 
và việc chấp nhận và triển khai những cải tiến hoặc sửa đổi được đề xuất; mặt khác, một số lập 
trình viên quan trọng nhất của KDE làm việc chuyên nghiệp cho Trolltech; ví dụ nổi tiếng nhất 
là việc bản thân Matthias Ettrich, người đã sáng lập ra bản thân công ty này. Sự tham gia của 
Trolltech trong dự án KDE không bị hạn chế một cách đặc biệt đối với thư viện Qt, như được 
chứng minh bởi thực tế rằng một trong những lập trình viên chính của KOffice, gói phần mềm 
văn phòng của KDE, hiện có một hợp đồng bán thời gian với họ. 

• SuSE (bây giờ là một phần của Novell) đã luôn luôn chỉ ra sự ưa thích riêng đặc biệt cho hệ 
thống để bàn KDE, một phần nhờ vào yếu tố rằng hầu hết các lập trình viên của nó là những 
người Đức hoặc gốc Trung Âu, như bản thân hãng. SuSE, hiểu một thực tế rằng môi trường để 
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bàn tốt hơn và dễ dàng hơn mà phát tán của hãng đưa ra, sự triển khai lớn hơn của hãng và, vì 
thế, việc bán hàng và các yêu cầu hỗ trợ, đã luôn có một chính sách rất tích cực về ngân sách 
được phân bổ cho việc chuyên nghiệp hóa những vị trí chủ chốt bên trong dự án KDE. Như một 
ví dụ, người quản trị hiện hành của hệ thống kiểm soát phiên bản và 2 lập trình viên chính khác  
tất cả đều nhận lương của SuSE. Cũng vậy, trong nhân lực của SuSE có một tá các lập trình 
viên mà có thể bỏ một số thời gian làm việc của họ ra trong việc phát triển KDE.

• Phát tán Mandriva là một trong những người ủng hộ lớn nhất khác của KDE và một số lượng 
các lập trình viên chính làm việc cho hãng. Tình trạng tài chính của hãng, mà đã phá sản từ  
2003, có nghĩa là hãng đã đánh mất ảnh hưởng trong ít năm vừa qua.

 9.3.4 Hiện trạng của KDE

Sau lần xuất bản của KDE 3 vào tháng 05/2002, ý kiến chung là việc các máy để bàn là đi cặp đôi với 
các đối thủ cạnh tranh sở hữu độc quyền của chúng. Một số thành tựu tuyệt vời nhất của nó bao gồm sự 
kết hợp một hệ thống các thành phần (Kparts) mà chúng làm cho có khả năng nhúng được một số ứng 
dụng trong những ứng dụng khác (một mẩu của bảng tính KSpread trong trình xử lý văn bản Kword) 
và sự phát triển của DCOP, một hệ thống đơn giản các qui trình để giao tiếp với nhau, với sự xác thực.

DCOP là một cam kết của dự án mà nó đã hành động làm tổn hại tới các công nghệ của CORBA, một 
chủ đề gây tranh cãi rộng rãi bên trong thế giới của máy để bàn tự do, đặc biệt đối với GNOME, nơi mà 
nó đã quyết định rằng CORBA có thể được sử dụng. Lịch sử dường như đã đặt mỗi công nghệ vào chỗ 
của nó, như có thể được thấy từ đề xuất DBUS (một dạng cải tiến của DCOP) từ FreeDesktop.org, một  
dự án có quan tâm trong việc khuyến khích tính tương hợp và sử dụng của các công nghệ được kết hợp 
với nhau trong các máy để bàn tự do, mà nó, một cách trùng khớp, đã được dẫn dắt bởi một trong 
những cao thủ nổi tiếng nhất của GNOME. 

Bảng sau tổng kết những đặc tính quan trọng nhất của dự án KDE. Các giấy phép mà dự án này chấp 
nhận phụ thuộc vào việc liệu chúng có là vì một ứng dụng hoặc một thư viện hay không. Các giấy phép 
cho thư viện đưa ra “tính mềm dẻo” tuyệt vời cho các bên thứ 3, nói một cách khác, chúng làm cho có 
khả năng đối với bên thứ 3 để tạo ra các ứng dụng sở hữu độc quyền mà những ứng dụng này được liên 
kết tới các thư viện.

Phiên bản mới nhất của KDE là, vào đầu năm 2007, phiên bản 3.5.6 và thế hệ 4, KDE 4, mà nó sẽ dựa 
trên Qt4, được dự kiến ra mắt vào giữa năm 2007. Sự thay đổi thế hệ liên quan tới nhiều nỗ lực về việc 
thích nghi cho phiên bản, mà là một nhiệm vụ nặng nề và tốn thời gian. Tuy nhiên, điều này không có  
nghĩa là các ứng dụng “cũ” sẽ không còn làm việc được nữa. Nói chung, để làm cho chúng vẫn còn làm 
việc được, thì các phiên bản cũ của các thư viện trong đó chúng dựa vào cũng sẽ được đưa vào, dù điều 
này có nghĩa là các phiên bản khác nhau về các thư viện phải được tải cùng một lúc vào bộ nhớ, với 
việc đảm bảo lãng phí các tài nguyên hệ thống. Các lập trình viên KDE coi hiệu ứng này như một phần  
vốn có của sự phát triển của dự án và, vì thế, như một tai hại nhỏ.
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 9.3.5 Hình ảnh X quang của KDE

Ở những nơi mà phạm vi của KDE được quan tâm, thì những con số mà chúng ta bây giờ sẽ thảo luận 
tương ứng với tình trạng của CVS vào tháng 08/2003, có nghĩa là chúng phải được lấy với những hạn 
chế thông thường mà chúng ta đã thảo luận, cộng với một thứ nữa: một số các module từng được sử 
dụng trong nghiên cứu này vẫn còn đang được phát triển và còn chưa thỏa mãn được các tiêu chí đối  
với một sản phẩm hoàn chỉnh. Điều này thực sự không có bất kỳ ảnh hưởng nào cho các mục tiêu của 
chúng ta, vì chúng ta có quan tâm hơn vào phạm vi của các kết quả hơn là các con số chính xác.

Mã nguồn được đưa vào trong CVS của KDE tổng cộng là 6 triệu dòng mã lệnh trong các ngôn ngữ lập 
trình khác nhau, như chúng ta sẽ chỉ ra bên dưới. Thời gian cần thiết để tạo ra KDE có thể khoảng 9 
năm rưỡi, mà là lớn hơn 7 năm của dự án, và số lượng trung bình các lập trình viên làm việc toàn thời  
gian được ước lượng có thể là 200. Nếu chúng ta tính tới thực tế là KDE có khoảng 800 người với 
quyền truy cập ghi vào CVS vào năm 2003 (trong số đó thì một nửa là không hoạt động trong vòng 2  
năm qua) và thực tế là số lượng các lập trình viên KDE với các hợp đồng toàn thời gian đã không lớn 
hơn 20 vào bất kỳ thời gian nào được đưa ra, thì chúng ta có thể thấy mức độ năng suất của KDE là 
cao, cao hơn nhiều so với ước tính được cung cấp bởi COCOMO.

Lưu ý

Một công ty mà đã muốn phát triển một sản phẩm có phạm vi như thế này bắt đầu từ số 0 có thể phải  
đầu tư hơn 250 triệu USD; vì những lý do để so sánh, con số tổng này có thể tương đương với một sự 
đầu tư của một nhà sản xuất ô tô trong việc tạo ra một nhà máy sản xuất mới tại Đông Âu hoặc những gì 
mà một công ty dầu khí nổi tiếng đang lên kế hoạch để chi tiêu cho 200 điểm bán xăng tại Tây Ban Nha.

Cũng thú vị để thấy rằng một phần lớn của nỗ lực, hầu như một nửa của nó được mở rộng trong sự phát 
triển của dự án KDE, có thể tương ứng với việc dịch giao diện người sử dụng và các tài liệu. Dù rất ít 
(khoảng 1,000) các dòng lập trình được quan tâm với với nhiệm vụ này, thì số lượng các tệp chuyên 
dụng cho mục đích này là 75,000 cho việc dịch (một số lượng mà gia tăng tới 100,000 nếu chúng ta 
đưa vào tài liệu ở các định dạng khác nhau), mà nó tạo nên hầu như 1/4 (1/3) trong số 310,000 tệp có 
trong CVS. Hoạt động được tổng hợp lại này của CVS là 1,200 ủy thác trong một ngày, có nghĩa là thời 
gian trung bình giữa các lần ủy thác là khoảng 1 phút10. 

Ở những nơi mà các công cụ, những vị trí có thông tin và những sự kiện hỗ trợ phát triển được quan  
tâm, thì chúng ta sẽ thấy rằng dãy các khả năng được đưa ra bởi KDE là rộng hơn nhiều so với những  
thứ như vậy được sử dụng trong Linux. Bỏ qua hệ thống kiểm soát phiên bản và các danh sách thư, thì  
KDE có một loạt các website cung cấp thông tin và tài liệu cả kỹ thuật và không kỹ thuật về dự án. 

Cũng có một site thông tin trong số những site nơi mà các giải pháp mới được trình bày và các đề xuất 
được tranh luận. Tuy nhiên, site mới này, không thể được coi như một thay thế cho các danh sách thư, 
mà, như xảy ra với Linux, là nơi mà những tranh luận diễn ra và các quyết định được thực hiện và  
những chiến lược của tương lai được nghĩ ra; site thông tin này thực sự hơn là một điểm gặp gỡ cho  
những người sử dụng. Cuối cùng, KDE đã và đang tổ chức các cuộc gặp thường xuyên trong 3 năm, 

10 Hai quan sát phải được thực hiện ở điểm này: một là khi một ủy thác có các tệp khác nhau được thực hiện, thì nó dường 
như đã có một ủy thác riêng rẽ cho từng tệp; hai là số lượng các ủy thác là một tổng số ước lượng, vì dự án này có một 
loạt các scripts mà chúng thực hiện các ủy thác một cách tự động.
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trong đó các lập trình viên và các cộng tác viên gặp nhau khoảng một tuần để trình bày những đổi mới 
sáng tạo, sự phát triển, tranh luận mới nhất và để biết nhau và vui vẻ (không nhất thiết theo trật tự này).

Bảng 8. Phân tích KDE

Website http://www.kde.org

Bắt đầu dự án 1996

Giấy phép (cho các ứng dụng) GPL, QPL, MIT, Artistic

Giấy phép (cho các thư viện) LGPL, BSD, X11

Phiên bản được phân tích 3.1.3

Số dòng mã lệnh 6,100,000

Số lượng các tệp (mã nguồn, tài liệu, ...) 310,000 tệp

Ước tính giá thành $ 255,000,000

Ước tính thời gian thực hiện 9.41 năm (112.98 tháng)

Ước tính số lượng trung bình các lập trình viên 200.64

Số lượng các lập trình viên khoảng Khoảng 900 người được ủy thác

Số lượng người được ủy thác tích cực trong 1 năm Khoảng 450 (khoảng 50% tổng số)

Số lượng người được ủy thác tích cực trong 2 năm qua Khoảng 600 (khoảng 65% tổng số)

Số lượng người dịch khoảng (tích cực) Khoảng 300 người dịch cho hơn 50 ngôn ngữ 
(kể cả Esperanto).

Số lượng các ủy thác (của các lập trình viên)  trong 
CVS

Khoảng 2,000,000 (con số ước lượng không 
bao gồm các ủy thác)

Số lượng các ủy thác (của những người dịch) trong 
CVS

Khoảng 1,000,000 (con số ước lượng không 
bao gồm các ủy thác tự động)

Số lượng trung bình các ủy thác (tổng số) trong 1 ngày 1,700

Các công cụ, tài liệu và các sự kiện hỗ trợ phát triển CVS, các danh sách thư, website, site thông 
tin, các cuộc gặp hàng năm

Những nơi mà các ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong KDE được quan tâm, thì C++ là áp đảo. Điều 
này chủ yếu vì thực tế đây là ngôn ngữ gốc của Qt, dù một nỗ lực lớn được mở rộng vào việc cung cấp  
các ràng buộc để cho phép những phát triển theo các ngôn ngữ khác. Chắc chắn, số lượng các dòng mã 
lệnh trong các ngôn ngữ thiểu số tương ứng với hầu hết những ràng buộc này, dù điều này không có 
nghĩa là chúng hoàn toàn không được sử dụng, như có nhiều dự án ngoài KDE mà sử dụng chúng.
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Bảng 9. Các ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong KDE

Ngôn ngữ lập trình Số dòng mã lệnh Phần trăm

C++ 5,011,288 82.05%

C 575,237 9.42%

Objective C 144,415 2.36%

Shell 103,132 1.69%

Java 87,974 1.44%

Perl 85,869 1.41%

 9.4 GNOME

Mục đích chính của dự án GNOME là để tạo ra một hệ thống máy để bàn cho người sử dụng đầu cuối  
mà nó là hoàn chỉnh, tự do và dễ sử dụng. Cũng vậy, ý tưởng này là để GNOME sẽ là một nền tảng rất  
mạnh cho các lập trình viên. Các chữ cái đầu của GNOME là viết tắt từ GNU Network Object Model  
Environment, có nghĩa là Môi trường Mô hình Đối tượng Mạng GNU. Từ tên của nó, chúng ta thấy 
rằng GNOME là một phần của dự án GNU. Hiện hành, tất cả các mã nguồn có trong GNOME phải 
được cấp phép theo GNU GPL hoặc GNU LGPL. Chúng ta cũng có thể thấy rằng các mạng và việc mô 
hình hóa hướng đối tượng là cực kỳ quan trọng.

 9.4.1 Lịch sử của GNOME

Trong khi sự tự do của KDE vẫn còn đang được tranh luận, thì vào mùa hè năm 1997, như định mệnh 
muốn có, Miguel de Icaza và Nat Friedman đã gặp nhau tại Redmond trong một số cuộc hội thảo được 
tổ chức bởi Microsoft. Có lẽ là cuộc gặp này đã gây ra một sự chuyển biến đột ngột trong cả 2 người,  
gây nên trong sự tạo ra GNOME của Miguel de Icaza khi ông trở về Mexico (cùng với Federico Mena 
Quintero) và sự thán phục của ông về các công nghệ đối tượng phân tán. De Icaza và Mena đã quyết  
định tạo ra một môi trường mà có thể là một giải pháp thay thế cho KDE, khi họ đã hiểu rằng một sự  
triển khai lại của một thư viện sở hữu độc quyền có thể sẽ là một nhiệm vụ đã định trước thất bại. Và vì 
thế GNOME đã ra đời.

Kể từ thời điểm cổ xưa trong năm 1997, GNOME đã lớn lên dần dần và tiếp tục phát triển, với những 
xuất bản liên tục của nó. Phiên bản 0.99 đã được tung ra vào tháng 11/1998, nhưng phiên bản phổ biến 
thực sự đầu tiên, được phân phối thực tế với bất kỳ phát tán GNU/Linux nào, là GNOME 1.0, được 
tung ra vào tháng 03/1999. Phải lưu ý rằng kinh nghiệm của phiên bản ổn định đầu tiên của GNOME 
từng không phải là rất thỏa mãn, như nhiều người đã coi nó có đầy lỗi. Vì lý do này, GNOME October 
- tháng 10 (GNOME 1.0.55) được đối xử như là phiên bản đầu của môi trường máy để bàn GNOME 
mà nó thực sự là ổn định. Như chúng ta có thể thấy, với GNOME October, các lập trình viên đã không 
sử dụng phiên bản xuất bản được đánh số sao cho để tránh việc đưa vào một “cuộc đua của các phiên 
bản” chống lại KDE. GUADEC đầu tiên, hội nghị của châu Âu của những người sử dụng và các lập 
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trình viên GNOME, đã diễn ra tại Paris năm 2000 và việc trung khớp suýt chút nữa bị bỏ qua với sự 
tung ra phiên bản mới của GNOME, được gọi là GNOME April (GNOME tháng 4) đã được tung ra sau 
GNOME October, dù nó có thể được tha thứ vì việc giả thiết điều ngược lại). Vào tháng 10 của năm 
đó, sau một loạt tranh cãi qua nhiều tháng trong các danh sách thư khác nhau, thì Quỹ GNOME, mà 
chúng ta sẽ thảo luận trong các phần sau, đã được tạo ra.

GNOME 1.2 đã là một bước tiến về kiến trúc được sử dụng bởi GNOME, một kiến trúc mà nó đã tiếp  
tục được sử dụng trong GNOME 1.4. Kỷ nguyên này đã được đặc trưng bởi GUADEC thứ 2, mà nó  
diễn ra tại Copenhagen. Những gì đã bắt đầu như một cuộc họp nhỏ của một ít các cao thủ, đã trở thành 
một sự kiện lớn mà nó đã gây được sự chú ý của toàn bộ nền công nghiệp phần mềm.

Trong khi chờ đợi, lý do về sự tự do của KDE đã được giải quyết với sự thay đổi quan điểm của  
Trolltech, khi hãng đã kết thúc bằng việc cấp phép cho Qt theo một giấy phép đôi, mà nó dùng cho 
PMTD đối với các ứng dụng mà làm việc với PMTD. Hôm nay, không nghi ngờ gì rằng cả GNOME và 
KDE là những môi trường máy để bàn tự do, mà nó có nghĩa là chúng ta có thể nói rằng sự phát triển 
của GNOME đã khuyến khích sự tạo ra của không chỉ một môi trường máy để bàn tự do, mà là 2.

 9.4.2 Quỹ GNOME

Vấn đề khó khăn nhất phải đưa ra khi bạn nghe về GNOME lần đầu tiên là việc tổ chức của nhiều hơn  
1,000 cộng tác viên cho dự án này. Thật nghịch lý rằng một dự án với một cấu trúc mà có xu thế hướng  
tới sự hỗn loạn vô chính phủ, sẽ phải là thành công và đạt được các mục tiêu phức tạp này mà chỉ một 
số ít những người đa quốc gia trong khu vực công nghệ thông tin có khả năng đạt được. Dù GNOME 
đã được tạo ra với mục tiêu rõ ràng về việc cung cấp một môi trường thân thiện với người sử dụng và 
mạnh, mà đối với nó thì những chương trình mới có thể dần dần sẽ được bổ sung vào, nó sớm trở nên 
rõ ràng rằng cần thiết phải tạo ra một thực thể mà có thể có những trách nhiệm nhất định nào đó mà có 
thể cho phép chúng khuyến khích và thúc đẩy việc sử dụng, phát triển và phổ biến GNOME: hệ quả là, 
Quỹ GNOME đã được tạo ra vào năm 2000; tổng hành dinh của nó đặt tại Boston, Mỹ.

Quỹ GNOME là một tổ chức phi lợi nhuận và không phải là một nhóm các nhà công nghiệp; nó có các  
chức năng sau:

• Phối hợp các xuất bản phẩm.

• Quyết định những dự án nào là một phần của GNOME.

• Là người phát ngôn chính thức (cho báo chí và cho cả các tổ chức thương mại và phi thương 
mại) của dự án GNOME.

• Khuyến khích các hội nghị có liên quan tới GNOME (như GUADEC).

• Đại diện cho GNOME tại các hội nghị khác.

• Tạo ra các chuẩn kỹ thuật.

• Khuyến khích sử dụng và phát triển GNOME.
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Bổ sung thêm, Quỹ GNOME nhận được tài chính cho việc khuyến khích và thúc đẩy các chức năng 
nêu trên, vì điều này đã không thể làm được theo một cách minh bạch trước khi quỹ này được tạo ra.

Hiện hành, Quỹ GNOME có một nhân viên làm việc toàn thời gian mà có trách nhiệm giải quyết tất cả  
các nhiệm vụ hành chính và tổ chức mà phải được thực hiện trong một tổ chức phi lợi nhuận mà nó tổ 
chức các cuộc họp và hội nghị thường xuyên. Nói chung, Quỹ GNOME được chia thành 2 ban lớn: ban 
quản lý và ban tư vấn. 

Ban quản lý (Ban Giám đốc) được hình thành bởi 14 thành viên được bầu một cách dân chủ bởi các 
thành viên của Quỹ GNOME. Một mô hình “theo chế độ nhân tài” được tuân thủ, mà nó có nghĩa là, để 
trở thành một thành viên của Quỹ GNOME, một người phải đã cộng tác theo một cách nào đó với dự 
án GNOME. Sự đóng góp không nhất thiết phải liên quan tới mã nguồn; cũng có những nhiệm vụ mà 
đòi hỏi dịch, tổ chức, phổ biến, …, mà một người có thể thực hiện và sau đó áp dụng cho cơ chế thành 
viên của Quỹ GNOME, để có quyền biểu quyết. Vì thế, đây là những thành viên của Quỹ mà có thể tự 
đề cử họ cho ban giám đốc và đây là những thành viên mà, một cách dân chủ hóa, chọn ra những đại  
diện của họ trong ban này từ những người mà họ đã tự đề cử vào. Hiện nay, việc bầu cử là bằng thư 
điện tử. Nhiệm kỳ là thành viên của ban giám đốc là 1 năm, sau đó các cuộc bầu cử sẽ lại diễn ra.

Có một số điều chỉnh cơ bản cho việc đảm bảo tính minh bạch của ban giám đốc. Điều chính đáng chú 
ý nhất là sự hạn chế về số lượng thành viên có liên quan tới cùng một công ty, mà không thể vượt quá 4 
nhân viên. Điều quan trọng để nhấn mạnh rằng các thành viên của ban giám đốc luôn là theo khả năng 
cá nhân của họ, và không bao giờ theo sự đại diện của một công ty. Tuy nhiên, sau một thảo luận dài, 
được thống nhất rằng điều này được đưa vào để tránh bất kỳ sự ngờ vực nào.

Ủy ban khác trong Quỹ GNOME là ủy ban tư vấn, mà nó không có quyền ra các quyết định nhưng nó 
phục vụ như một phương tiện cho việc giao tiếp với ủy ban quản lý. Nó được hình thành bởi các công 
ty thương mại làm việc trong nền công nghiệp phần mềm, cũng như các tổ chức phi thương mại. Hiện 
hành, các thành viên của nó bao gồm Red Hat, Novell, Hewlett-Packard, Mandrake, Sun Microsystems, 
Red Flag Linux, Wipro, Debian và FSF. Tất cả các công ty với hơn 10 nhân viên được yêu cầu trả phí 
để trở thành một phần của ban tư vấn. 

 9.4.3 Giới công nghiệp làm việc xung quanh GNOME

GNOME đã muốn tham gia vào giới công nghiệp một cách thực chất, theo một cách mà các công ty 
khác nhau đã tham gia rất tích cực vào sự phát triển của nó. Trong tất cả những công ty này, các trường 
hợp quan trọng nhất là của hãng Ximian, Eazel, RHAD Labs của Red Hat và, gần đây hơn, là Sun  
Microsystems. Chúng ta bây giờ sẽ mô tả, cho từng trường hợp, những động lực của các công ty này 
cũng như những đóng góp quan trọng nhất của họ cho môi trường máy để bàn GNOME:

• Ximian Inc. (ban đầu được gọi là Helix Inc.) là tên của một công ty được thành lập năm 1999  
bởi Miguel de Icaza, đồng sáng lập của GNOME, và Nat Friedman, một trong những cao thủ 
của GNOME. Mục tiêu chính là để cùng mang các lập trình viên quan trọng nhất của GNOME 
dưới cùng một cái ô để tối đa hóa sự phát triển, mà nó giải thích vì sao không ngạc nhiên là các  
nhân viên hiện nay cũng như trước đây đã được đưa vào khoảng 20 lập trình viên tích cực nhất 
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của GNOME. Ứng dụng mà Ximian đặt nhiều nỗ lực vào nhất ngay từ đầu là Evolution, một hệ 
thống quản lý thông tin cá nhân kiểu như của Microsoft Outlook, mà nó đã đưa vào một trình 
thư điện tử cho máy trạm, chương trình nghị sự và một sổ địa chỉ liên lạc. Các sản phẩm mà 
Ximian đã bán từng là máy để bàn Ximian (một phiên bản của GNOME với nhiều mục tiêu cho 
doanh nghiệp hơn), Red Carpet (chủ yếu, do không bị hạn chế đối với một hệ thống phân phối 
phần mềm của GNOME) và cuối cùng là MONO (một sự triển khai lại của nền tảng phát 
triển .NET), dù dự án này sau này không có liên quan theo bất kỳ cách thức nào tới GNOME. 
Ximian  cũng đã  phát  triển  một  ứng  dụng  mà  nó cho  phép  Evolution  tương  tác  được  với 
Exchange 2000 Server. Ứng dụng này, trong khi khá nhỏ, nhưng rất gây tranh cãi vì nó đã được 
xuất bản với một giấy phép không tự do (rồi thì, trong năm 2004, thành phần này cũng đã được 
cấp phép như là PMTD). Vào tháng 08/2003, Novell, như một phần của chiến lược của công ty 
để đưa vào máy để bàn GNU/Linux, đã mua Ximian.

• Eazel đã được thành lập vào năm 1999 bởi một nhóm người mà đã quen làm việc cho Apple, 
với mục tiêu làm cho môi trường GNU/Linux dễ dàng như môi trường của Macintosh. Ứng 
dụng mà họ tập trung những nỗ lực của họ vào đó được gọi là Nautilus và nó dường như sẽ là  
trình quản lý tệp mà có thể chắc chắn cho về hưu trình Midnight Commander thần thoại, được 
phát triển bởi Miguel de Icaza. Sự thiếu hụt một mô hình kinh doanh và sự khủng hoảng của 
dotcom, mà đã gây ra rủi ro cho các nhà đầu tư để rút toàn bộ vốn đã được yêu cầu cho công ty 
này để triển khai công việc, làm cho Eazel phải công bố phá sản vào ngày 15/05/2001 và đóng 
cửa của mình. Nó đã có thời gian để tung ra Nautilus phiên bản 1.0 trước sự kiện này tuy nhiên,  
dù việc đánh số này đúng hơn là giả tạo, đưa ra rằng tính ổn định mà một người có thể mong  
đợi trong một phiên bản 1.0 không được thấy ở đâu cả. Hai năm sau sự phá sản của Eazel,  
chúng ta đã có khả năng thấy Nautilus đã phát triển như thế nào và đã trở thành một trình quản  
lý tệp hoàn chỉnh và có thể quản lý được, được tích hợp vào GNOME; điều này có nghĩa là câu 
chuyện của Eazel và Nautilus có thể được coi như một trường hợp của hệ biến hóa của một  
chương trình mà nó đã sống sót được sau sự biến mất của công ty đã tạo ra nó; thứ gì đó mà hầu 
như chỉ có thể trong thế giới của PMTD.

• Red Hat đã tạo ra Phòng thí nghiệm Phát triển Tiên tiến Red Hat, RHAD, với mục đích đảm bảo 
rằng máy để bàn GNOME có thể giành được tính thân thiện với người sử dụng và sức mạnh. Để 
đạt được điều này, Red Hat đã sử dụng nửa tá những cao thủ quan trọng nhất từ GNOME và đã  
trao cho họ sự tự do để phát triển bất kể thứ gì mà họ đã quyết định là phù hợp. Từ RHAD Labs 
chúng ta có ORBit, sự triển khai cài đặt của CORBA được sử dụng bởi dự án GNOME, được  
biết như là “nhanh nhất ở phương tây”. Khía cạnh quan trọng khác là công việc mà đã được 
triển khai trên phiên bản mới của GTK+  và trên hệ thống cấu hình của GNOME, GConf.

• Sun Microsystems đã có liên quan trong sự phát triển của GNOME ở giai đoạn sau, khi mà 
GNOME đã là một sản phẩm khá chín muồi vào tháng 09/2000. Dự định của Sun là để sử dụng 
GNOME như một hệ thống máy để bàn cho hệ điều hành Solaris. Vì thế hãng đã tạo ra một đội 
để làm việc với GNOME, mà những giá trị quan trọng nhất của nó bao gồm tính có thể sử dụng  
được và tính có thể truy cập được của GNOME. Vào tháng 06/2003, Sun đã công bố rằng hãng 
có thể phân phối GNOME 2.2 với phiên bản 9 của Solaris.
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 9.4.4 Hiện trạng của GNOME

GNOME, như vào đầu năm 2007, là ở phiên bản 2.18. Hầu hết các công nghệ chủ chốt mà nó được dựa 
vào đã chín muồi, như là bằng chứng từ số của phiên bản. Ví dụ, CORBA broker được sử dụng bây giờ 
là ORBit2, trong khi môi trường đồ họa và API, GTK +, còn đang trải qua những thay đổi được để lại  
từ kinh nghiệm tích tụ lại trong các phiên bản trước của GNOME. Một tính năng mới quan trọng là 
việc đưa vào một thư viện cho tính có thể truy cập được, được đề xuất bởi Sun, mà nó cho phép mọi 
người với các vấn đề về tính có thể truy cập được có khả năng sử dụng được môi trường GNOME. Một  
nhắc nhở đặc biệt cũng tới cho Bonobo, hệ thống các thành phần của GNOME. Bonobo để lại dấu ấn  
của nó trong một kỷ nguyên bên trong GNOME, trong khi chương trình quản lý thông tin cá nhân 
Evolution còn đang được phát triển. Tuy nhiên, thời gian đã chứng minh rằng những mong đợi được 
dấy lên bởi Bonobo là quá cao và rằng sự sử dụng lại của những nỗ lực được bỏ ra cho nó bằng việc sử 
dụng các thành phần của nó đã không rộng rãi như ban đầu được mong đợi.

Lưu ý

Thư viện ATK là một thư viện của các lớp trừu tượng mà chúng làm cho các ứng dụng có thể truy cập  
được. Điều này có nghĩa là mọi người với một số dạng khuyết tật (mù lòa, mù màu, những người có vấn 
đề về mắt, những người mà không thể sử dụng chuột, bàn phím, …) vẫn có thể sử dụng GNOME. Sự 
quan tâm của Sun về việc đảm bảo tính có thể truy cập được là do thực tế là nếu hãng muốn đưa ra các 
dịch vụ của hãng cho chính phủ Mỹ, thì hãng phải đáp ứng được một loạt chuẩn về tính có thể truy cập 
được. Họ đã nắm lấy công việc này thực sự nghiêm túc mà có ngay cả một lập trình viên mù trong đội 
phát triển GNOME làm việc tại Sun. Vào tháng 09/2002, kiến trúc về tính có thể truy cập được của 
GNOME đã được trao tặng giải thưởng Helen Keller Achievement.

 9.4.5 Hình ảnh X quang của GNOME

Các dữ liệu và con số chỉ ra trong bảng 10 đưa chúng ta tới phần kết về trình bày GNOME của chúng 
ta. Các con số này tương ứng cho tình trạng của CVS của GNOME ngày 14/08/2003. Vào ngày đó, đã 
có hơn 9 triệu dòng mã lệnh được tổ chức trong kho của CVS được sở hữu bởi dự án GNOME. Mặc dù 
vậy thì thứ tự nhiên cơ bản nhất có thể so sánh GNOME với KDE, chúng ta phải cảnh báo cho các độc  
giả rằng những khác biệt về cách mà những dự án này được tổ chức làm cho điều này không thể 
khuyến cáo được nếu chúng ta muốn tiến hành sự so sánh theo những điều kiện như nhau. Ví dụ, điều 
này là do thực tế là CVS của GNOME đưa vào GIMP (một chương trình cho việc tạo và quản lý các 
hình ảnh), mà, bản thân chúng, đại diện cho hơn 660,000 dòng mã lệnh, hoặc thư viện GTK+, trong đó 
sự phát triển của GNOME được tập trung vào, và nó có 330,000 dòng mã lệnh. Nếu chúng ta bổ sung 
thực tế rằng kho CVS của GNOME là có khuynh hướng để mở các module mới cho các chương trình 
mà chúng ta có thể hiểu vì sao GNOME có nhiều dòng mã lệnh hơn là KDE, dù trẻ hơn 1,5 năm. Kho  
của GNOME chứa hơn 225,000 tệp, mà nó đã được bổ sung và sửa đổi hầu như 2 triệu lần (xem số 
lượng các ủy thác một số hàng bên dưới, trong bảng).

Lưu ý

Một công ty mà muốn tạo ra phần mềm có kích cỡ như phần mềm của GNOME, có thể phải ký hợp  
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đồng trung bình với khoảng 250 lập trình viên trong hơn 11 năm, để có được một sản phẩm với một sự 
mở rộng tương tự, theo mô hình của COCOMO, được sử dụng trong khắp chương này. Giá thành có liên  
quan có thể khoảng 400 triệu USD, một con số tương đương cho những gì mà một công ty điện thoại  
được thiết lập tốt đã đầu tư trong năm 2003 để tăng cường khả năng mạng của nó, hoặc tương tự với con  
số mà một hãng sản xuất ô tô có thể trả để mở một nhà máy sản xuất tại Barcelona. Các nguồn tài 
nguyên con người của GNOME bao gồm hầu như là 1,000 lập trình viên với quyền truy cập ghi tới hệ  
thống kiểm soát soát sửa lại CVS, đối với nó hầu như 20 người làm việc cho GNOME một cách chuyên 
nghiệp (toàn thời gian và bán thời gian). Trong số này, chỉ 25% là tích cực trong năm vừa qua và 40% 
từng tích cực trong vòng 2 năm qua. Số lượng trung bình các ủy thác trong một ngày, được đăng ký kể từ 
khi dự án được bắt đầu gần như là 1,000. Các công tụ hỗ trợ phát triển được sử dụng bởi dự án GNOME 
về cơ bản là y hệt như những công cụ được sử dụng trong dự án của KDE, và vì thế chúng ta sẽ không đi 
vào chúng trong phần này.  

Bảng 10. Phân tích của GNOME

Website http://www.gnome.org

Bắt đầu của dự án Tháng 09/1997

Giấy phép GNU GPL and GNU LPGL

Phiên bản được phân tích 2.2

Số dòng mã lệnh 9,200,000

Số lượng các tệp (mã nguồn, tài liệu, ...) 228,000

Ước tính giá thành $ 400,000,000

Ước tính thời gian thực hiện 11.08 năm (133.02 tháng)

Ước tính số lường trung bình các lập trình viên Khoảng 250

Số lượng các dự án phụ Hơn 700 modules trong CVS

Số lượng các lập trình viên khoảng Gần 1,000 với quyền truy cập ghi CVS

Số lượng người được ủy thác tích cực trong năm qua Khoảng 500 (khoản 55% của tổng số)

Số lượng người được ủy thác tích cực trong 2 năm qua Khoảng 700 (75% của tổng số)

Số lượng các ủy thác trong CVS 1,900,000

Số lượng trung bình các ủy thác (tổng) trong 1 ngày Khoảng 900

Các công cụ hỗ trợ phát triển CVS, các danh sách thư, website, site tin, 
gặp mặt hàng năm

Trong khi trong KDE, thì C++ là không nghi ngờ gì là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất, thì trong 
GNOME, ngôn ngữ đó là C. Trong GNOME, như xảy ra trong KDE, điều này là vì thực tế là thư viện 
chính được viết trong C, có nghĩa là ngôn ngữ tự nhiên là C, trong khi các lập trình viên mong muốn sử 
dụng các ngôn ngữ khác phải chờ cho những ràng buộc tương xứng xuất hiện. Ngôn ngữ tiên tiến nhất 
ràng buộc trong GNOME là ngôn ngữ mà nó được đưa vào trong gnome - , mà nó là một thứ khác C+
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+, nó giải thích vì sao không ngạc nhiên đó là ngôn ngữ thứ 2 trong sự phân loại. Perl luôn được chấp  
nhận một cách rộng rãi bên trong cộng đồng GNOME và là một ví dụ của thực tế rằng trong GNOME 
có khả năng lập trình bằng nhiều ngôn ngữ. Tuy nhiên, sự triển khai cài đặt của nó không được rộng rãi 
như có thể như được mong đợi nhưng nó khá là rộng rãi hơn là Shell. Mặt khác, Python và Lisp cũng 
được chấp nhận khá rộng rãi trong GNOME, như được minh chứng bởi tầm quan trọng tương đối của 
sự phân loại này, trong khi Java đã không thực sự được cất cánh có lẽ là do một liên kết không hoàn 
chỉnh.

Bảng 11. Các ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong GNOME

Ngôn ngữ lập trình Số dòng mã lệnh Phần trăm

C 7,918,586 86.10%

C++ 576,869 6.27%

Perl 199,448 2.17%

Shell 159,263 1.73%

Python 137,380 1.49%

Lisp 88,546 0.96%

 9.4.6 Các nghiên cứu hàn lâm về GNOME

Các nghiên cứu quan trọng nhất về GNOME trong khu vực hàn lâm là 2 cái sau: “Những kết quả từ 
nghiên cứu kỹ thuật phần mềm trong các dự án phát triển nguồn mở có sử dụng các dữ liệu công cộng” 
[158] và “Sự tiến hóa của GNOME” [123].

• [158] là một trong những nghiên cứu ở phạm vi rộng đầu tiên về phần mềm trong khu vực của 
PMTD. Các tác giả của nghiên cứu này đã tận dụng ưu thế thực tế là các chi tiết của sự phát 
triển thường truy cập được một cách công khai để đo đếm những nỗ lực và so sánh chúng đối 
với các mô hình ước tính giá thành, và các đo đếm nỗ lực và thời gian theo truyền thống. Một 
trong những mô hình kinh điển với nó họ đã so sánh chúng là mô hình được sử dụng trong 
chương này, mô hình COCOMO.

• [123] đi qua một cách vắn tắt các mục tiêu của GNOME và lịch sử ngắn gọn của nó, cũng như 
việc sử dụng công nghệ của dự án GNOME.

 9.5 Apache

Máy chủ Apache HTTP là một trong những ứng dụng ngôi sao của thế giới PMTD, vì nó là máy chủ 
web  mà  được  sử  dụng  rộng  rãi  nhất,  theo  khảo  sát  thời  gian  thực  của  Netcraft 
(http://news.netcraft.com/archives/2003/08/01/august_2003_web_server_survey.html)  [167].  Ví  dụ, 
vào tháng 05/1999, 57% các máy chủ web đã làm việc với Apache, trong khi vào tháng 05/2003, số 
phần  trăm  này  đã  gia  tăng  lên  tới  68% .  Apache  là  sẵn  sàng  cho  tất  cả  các  dạng  Unix  (BSD, 
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GNU/Linux, Solaris...), Microsoft Windows và các nền tảng thiểu số khác. 

 9.5.1 Lịch sử của Apache

Vào tháng 03/1989, Tim Berners Lee, một nhà khoa học Anh mà đã làm việc tại CERN (Thụy Sĩ) đã đề 
xuất một phương pháp mới cho việc quản lý số lượng khổng lồ các thông tin từ các dự án của CERN. 
Phương pháp này có thể là một mạng của các tài liệu được siêu liên kết (siêu văn bản, như Ted Nelson 
đã gọi nó từ năm 1965); và WWW đã ra đời. Tuy nhiên, nó chưa thể cho tới tận tháng 11/1990 mà phần 
mềm WWW đầu tiên đã được hé lộ: một gói được gọi là World Wide Web đã đưa vào một trình duyệt  
với một giao diện đồ họa và một trình soạn thảo WYSIWYG (“những gì bạn nhìn thấy là những gì bạn  
có”). Hai năm sau, danh sách của các máy chủ WWW đã xấp xỉ 30, bao gồm NCSA HTTPd.

Lịch sử thực tế của Apache đã bắt đầu khi Rob McCool rời NCSA vào tháng 03/1995. Apache 0.2 có 
thể đã ra đời vào ngày 18/03/1995, dựa trên máy chủ NCSA HTTPd 1.3, được xây dựng bởi bản thân 
Rob McCool trong khi ông còn ở NCSA. Trong những tháng đầu tiên đó, Apache từng là một bộ sưu 
tập của  các  bản vá được áp dụng cho máy chủ của  NCSA, cho tới  tận  khi  Robert  Thau tung ra 
Shambhala 0.1, một triển khai lại hầu như hoàn toàn mà nó đã đưa vào API cho các module mà sau này 
hóa ra là sẽ thành công. 

Lưu ý

Tên của dự án Apache là dựa trên triết lý của sự phát triển và tổ chức của nó. Như là trường hợp của bộ 
lạc Apache, các lập trình viên của Apache đã quyết định rằng phương pháp tổ chức của họ phải dựa trên 
những giá trị của các lập trình viên trong sự so sánh với phần còn lại của cộng đồng Apache. Tuy nhiên, 
có một chuyện thần thoại mà nó đã lan truyền nói rằng tên Apache thực sự tới từ thực tế là trong những 
giai đoạn đầu, nó đơn giản là một máy chủ được vá của NCSA, hoặc một máy chủ patchy (vá).

Phiên bản ổn định đầu tiên của Apache đã không xuất hiện cho tới tháng 01/1996, khi Apache 1.0 đã  
được tung ra, mà nó đã đưa vào việc tải các module trong chế độ thử thời gian thực, cũng như các chức  
năng thú vị khác. Những tháng đầu của năm đó đã là đặc biệt thành công cho dự án này, khi phiên bản 
1.1, mà đã có các module xác thực mà chúng có thể được kiểm tra đối với các cơ sở dữ liệu (như 
MySQL) đã được tung ra chỉ 2 tháng sau. Từ thời điểm đó cho tới ngày hôm nay, những sự kiện quan 
trọng nhất cho dự án này là sự giới thiệu của sự tuân thủ toàn phần với chuẩn HTTP 1.1 (được đưa vào  
tháng 04/1997 trong Apache 1.2), sự đưa vào của nền tảng Windows NT (mà nó đã bắt đầu vào tháng 
07/1997 với các phiên bản thử nghiệm của Apache 1.3), sự thống nhất của các tệp cấu hình trong một 
tệp duy nhất (mà nó đã không xảy ra cho tới tháng 10/1998, trong Apache 1.3.3) và sự tung ra, vẫn còn 
trong giai đoạn thử nghiệm, của thế hệ tiếp sau của Apache, Apache 2. 

Trong khi chờ đợi, vào tháng 06/1998, IBM đã quyết định rằng, thay vì việc phát triển HTTP của riêng 
hãng, hãng có thể sử dụng Apache như là động cơ của sản phẩm WebSphere của hãng. Điều này đã 
được hiểu như một sự chứng thực cực lớn cho dự án Apache từ Big Blue và cho PMTD nói chung, dù 
nó có thể là cần thiết phải sửa đổi giấy phép gốc của Apache một chút để làm cho điều này làm việc  
được.
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 9.5.2 Sự phát triển của Apache

Máy chủ Apache HTTP là dự án chính trong số nhiều dự án mà Quỹ Phần mềm Apache (Apache 
Software Foundation) quản lý. Thiết kế theo module của Apache đã làm cho nó có khả năng phục vụ 
cho một loạt các dự án vệ tinh, dựa vào quanh Apache, một số trong số đó còn lớn hơn cả bản thân  
Apache. Ví dụ, máy chủ Apache HTTP chứa nhân của hệ thống với các chức năng cơ bản, trong khi các 
chức năng bổ sung được cung cấp bởi các module khác. Các module nổi tiếng nhất là mod_perl (một  
trình biên dịch ngôn ngữ script của Perl được nhúng vào máy chủ web) và Jakarta (một máy chủ ứng 
dụng mạnh). Trong các đoạn dưới, chúng ta sẽ chỉ mô tả quá trình phát triển được tuân thủ đối với máy 
chủ HTTP, mà không tính tới các module khác mà chúng có thể có những quá trình tương tự hoặc  
không.

Sự phát triển của máy chủ Apache HTTP dựa trên công việc của một nhóm nhỏ các lập trình viên được 
gọi là nhóm Apache. Nhóm Apache được hình thành từ các lập trình viên mà họ đã làm việc cùng nhau  
trong dự án này một thời gian dài, thường hơn 6 tháng. Lập trình viên mà được mời bởi một thành viên 
khác để tham gia vào nhóm Apache, được biểu quyết bởi tất cả các thành viên khác. Trong những giai  
đoạn đầu, nhóm Apache có 8 lập trình viên; con số này đã gia tăng sau đó thành 12 và hiện có 25 thành 
viên.

Nhóm Apache có trách nhiệm cho sự phát triển của máy chủ web và, do đó, đối với những quyết định  
đặc biệt về sự phát triển tại bất kỳ thời điểm nào. Điều quan trọng để phân biệt nhóm Apache với các  
lập trình viên trong nhóm cốt lõi, mà nó là tích cực mọi thời gian. Bản chất tự nhiên tự nguyện của 
công việc đã được thể hiện bởi hầu hết các lập trình viên làm cho có lẽ tất cả mọi người tạo nên nhóm 
Apache cũng sẽ tích cực mọi thời gian, mà nó có nghĩa là cốt lõi được xác định như là những người có  
thể chăm sóc cho các nhiệm vụ tại Apache trong một giai đoạn nhất định nào đó. Nói chung, các quyết 
định phải được thực hiện bởi các lập trình viên thuộc về nhóm cốt lõi được hạn chế đối với việc biểu  
quyết để đưa hay không mã nguồn vào, dù trong thực tế điều này được dành chỉ cho những thay đổi và  
những câu hỏi về thiết kế ở phạm vi rộng. Một lưu ý nữa, là họ thường có quyền truy cập ghi tới kho 
CVS, có nghĩa là họ hành động như những người lính gác cho mã nguồn đầu vào, đảm bảo rằng nó  
đúng và có chất lượng tốt.  

 9.5.3 Hình ảnh X quang của Apache

Các con số bên dưới tương ứng cho phiên bản máy chủ Apache HTTP mà đã sẵn sàng cho việc tải về từ 
máy chủ CVS của dự án Apache vào ngày 18/04/2003. Không có con số các module mà dự án Apache 
có, được lấy để tính ở đây. Nhưng chúng ta sẽ thấy, dự án Apache khá nhỏ so với các trường hợp được  
nghiên cứu khác trong chương này. Dù điều này đã được nhắc tới, điều quan trọng phải nhấn mạnh tới 
tính module hóa của Apache, mà có những ưu điểm đặc biệt sau: nhân là nhỏ và có thể quản lý được. 
Kho CVS của dự án Apache, mà nó chứa nhân của máy chủ web và nhiều module bổ sung, có hơn 4 
triệu dòng mã lệnh, một con số mà khá là thấp so với của các dự án như KDE và GNOME.

Phiên bản 1.3 của Apache đã có ít hơn 85,000 dòng mã lệnh; theo mô hình COCOMO, điều này có thể 
đã đòi hỏi công việc của trung bình 20 lập trình viên làm việc toàn thời gian cho 1 năm rưỡi. Giá thành 
tổng cộng của dự án có thể, vào lúc đó, xấp xỉ khoảng 4 triệu USD. Để chuẩn bị cho máy chủ web  
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Apache, tới 60 ủy thác khác nhau có thể đã cần thiết, trong khi số lượng các lập trình viên cung cấp đầu 
vào, theo tính toán, có thể khoảng 400.

Bảng 12. Phân tích của Apache

Website http://www.apache.org

Bắt đầu của dự án 1995

Giấy phép Giấy phép PMTD Apache

Phiên bản được phân tích 2.2.4

Số dòng mã lệnh 225,065

Số lượng các tệp 2,807

Ước tính giá thành $ 7,971,958

Ước tính thời gian thực hiện 2.52 năm (30.27 tháng)

Ước tính số lượng trung bình các lập trình viên 23.4

Số lượng các lập trình viên khoảng 60 ủy thác (400 lập trình viên)

Các công cụ hỗ trợ phát triển CVS, danh sách thư, hệ thống báo cáo lỗi

Apache 1.3 được viết hầu như hoàn toàn bằng ngôn ngữ C và không có bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào 
khác, đặc biệt nếu chúng ta tính tới thực tế là hầu hết các dòng lệnh được viết trong ngôn ngữ thứ 2,  
Shell, tương ứng với các tệp cấu hình và hỗ trợ sự biên dịch.

Bảng 13. Các ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong Apache

Ngôn ngữ lập trình Số dòng mã lệnh Phần trăm

C 208,866 92.80%

Shell 12,796 5.69%

Perl 1,649 0.73%

Awk 874 0.39%

 9.6 Mozilla

Dự án Mozilla làm việc về một tập hợp các ứng dụng tích hợp cho Internet, mà là tự do và đa nền tảng, 
và các sản phẩm đáng chú ý nhất là trình duyệt web Firefox và trình thư điện tử và tin cho máy trạm 
Thunderbird. Tập hợp này cũng được thiết kế như một nền tảng cho việc phát triển các ứng dụng khác, 
mà có nghĩa là có nhiều trình duyệt mà sử dụng Gecko, máy HTML của Mozilla (như là Galeon).

Dự án này được quản lý bởi Quỹ Mozilla, một tổ chức phi lợi nhuận mà nó tạo ra các PMTD và là 
“chuyên để gìn giữ sự lựa chọn và khuyến khích đổi mới sáng tạo trên Internet”. Vì những lý do này,  
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các sản phẩm của Mozilla dựa trên 3 nguyên tắc: chúng phải là PMTD, tôn trọng các chuẩn và khả 
chuyển cho các nền tảng khác.

 9.6.1 Lịch sử của Mozilla

Lịch sử của Mozilla là dài và xoáy nhưng cũng rất thú vị, khi nó cho phép chúng ta đi theo lịch sử của 
bản thân WWW. Lý do cho điều này là việc nếu chúng ta dõi theo tất cả những người và cơ quan mà đã 
có liên quan trong sự phát triển của Mozilla, thì chúng ta sẽ tới điểm bắt đầu của Internet, với sự tung 
ra trình duyệt Internet hoàn chỉnh đầu tiên.

Đó là trường hợp với người tiền nhiệm của Apache, nó là NCSA nơi mà trình duyệt Internet đầu tiên  
hoàn chỉnh, Mosaic, đã “được ra đời” vào năm 1993. Nhiều thành viên của đội phát triển, với Marc 
Andreessen và Jim Clark lèo lái, đã tạo ra một công ty nhỏ để viết, bắt đầu từ số 0 (khi đã có những vấn 
đề với bản quyền về mã nguồn của Mosaic và thiết kế kỹ thuật của chương trình đã có những hạn chế  
của nó,  xem  Tăng tốc cho Net:  câu chuyện bên trong của Netscape và  cách mà nó đã thay  đổi  
Microsoft [189]), những gì có thể sau này đã trở thành trình duyệt Netscape Communicator, mà không 
phải tranh luận, đã từng là người dẫn đầu của thị trường các trình duyệt Internet cho tới khi ra đời 
Microsoft Internet Explorer.

Bỏ qua một bên sự đổi mới sáng tạo thuần túy về công nghệ mà trình duyệt của Netscape đã thể thiện, 
thì hãng netscape Inc. cũng đã là đổi mới sáng tạo theo cách mà hãng định dồn thị trường vào góc 
tường. Hoàn toàn đối nghịch lại với những gì đã được gìn giữ theo nghĩa thông thường khi đó, ứng 
dụng ngôi sao của hãng, trình duyệt WWW, đã sẵn sàng một cách tự do (và còn có thể được phân phối  
với những hạn chế nhất định nào đó). Tiếp cận này, mà nó là hoàn toàn chưa từng được nghe thấy trong 
thế giới các doanh nghiệp khi đó, đã gây ra một số ngạc nhiên nhất định, mà hóa ra là nó lại đúng cho 
chiến lược của hãng Netscape Inc., và chỉ có người khổng lồ Microsoft có khả năng vượt được nó với 
những chiến thuật hung hăng hơn (và có lẽ gây hại cho sự cạnh tranh của thị trường tự do).

Khoảng năm 1997, thị phần của Netscape đã rớt nhanh chóng vì sự lan truyền của Microsoft Internet 
Explorer; hậu quả là, Netscape Inc. đã nghiên cứu những cách thức mới cho việc khôi phục lại sự áp 
đảo trước đó của nó. Một báo cáo kỹ thuật đã được xuất bản bởi kỹ sư Frank Hecker (“Việc thiết lập 
cửa hàng: sự kinh doanh của PMNM”, 1998) [142] đã đề xuất rằng giải pháp tốt nhất cho vấn đề này là 
tung ra mã nguồn của trình duyệt và lợi ích từ những ảnh hưởng của cộng đồng PMTD, như được mô 
tả bởi Eric Raymond trong “Nhà thờ lớn và cái chợ”.

Vào tháng 01/1998, Netscape Inc. chính thức đã tuyên bố rằng hãng có thể tung ra công khai mã nguồn 
trình duyệt của hãng, đánh dấu một cột mốc cực kỳ quan trọng trong lịch sử ngắn của PMTD: một công 
ty đã xuất bản toàn bộ mã nguồn của một ứng dụng mà đã từng là một sản phẩm sở hữu độc quyền cho 
tới tận khi đó, theo một giấy phép của PMTD. Ngày tung ra đã được định lịch là 31/03/1998.

Trong 2 tháng giữa tháng 1 và 3, mọi người tại Netscape đã tích cực một cách điên cuồng (“Việc giải  
phóng mã nguồn: lịch sử của Mozilla”, 1999) [134]. Ở mức độ kỹ thuật, đã cần thiết để liên hệ với các 
công ty mà đã làm những module để hỏi họ về sự đồng ý của họ để thay đổi giấy phép: nếu câu trả lời  
là tiêu cực, thì module đó phải bị giới hạn. Bổ sung thêm, tất cả các phần được viết trong Java phải  

Trang 170/302



GNUFDL • PID_00148386 Phần mềm tự do

được triển khai lại, vì nó đã được coi rằng Java là không phải tự do. Họ sau đó đã quyết định gọi dự án  
tự do này là Mozilla, chỉ vì các lập trình viên của Netscape đã gọi thành phần chính của họ là Mozilla,  
và miền Mozilla.org đã được mua để xây dựng một cộng đồng các lập trình viên và các cộng tác viên  
dựa xung quanh website này. Ở cuối của quá trình này, hơn 1,5 triệu dòng mã lệnh đã được tung ra.  

Lưu ý

Cái tên Mozilla là một kiểu chơi chữ, với một chút hài hước từ đội phát triển của Netscape Inc. Tên  
Mozilla tới từ việc áp dụng cái tên Godzilla, con quái vật mà đã gây ra tai họa trong các phim kinh dị 
của Nhật Bản từ những năm 50, để cho nó nghe giống như là Mosaic Killer (Sát thủ Mosaic), như là 
trình duyệt mới, với công nghệ tiên tiến hơn, được hỗ trợ để thay cho Mosaic lỗi thời.

Một lưu ý khác, đã có câu hỏi về pháp lý. 3 giấy phép đang tồn tại khi đó đã không thuyết phục được  
các lãnh đạo của Netscape, những người có thể không thấy làm sao điều này có thể “tương thích” được 
với bản chất tự nhiên thương mại của một doanh nghiệp. Netscape đã muốn một giấy phép mềm dẻo 
hơn, mà nó có khả năng đạt được những thỏa thuận với các bên thứ 3 sao cho để đưa mã nguồn của họ  
bất chấp giấy phép hoặc liệu các lập trình viên thương mại khác có đóng góp vào cho nó, sao cho họ có 
thể bảo vệ được những lợi ích tài chính của họ bằng một cách nào đó mà họ chọn. Và dù họ đã không  
lên kế hoạch ban đầu để tạo ra một giấy phép mới, thì cuối cùng họ đã đạt được kết luận rằng điều này 
là cách duy nhất mà họ có thể đạt được những gì mà họ muốn.

Điều này giải thích làm thế nào mà Giấy phép Công cộng Netscape – NPL (Netscape Public License) 
đã được tạo ra: một giấy phép đã dựa trên những nguyên tắc cơ bản của các giấy phép của PMTD, 
nhưng cũng trao những quyền bổ sung nhất định nào đó cho Netscape Inc., mà cũng đã làm cho nó trở 
thành một giấy phép không tự do, từ quan điểm của FSF. Khi bản dự thảo của NPL đã được xuất bản 
cho thảo luận công khai, thì mệnh đề đưa ra các quyền bổ sung cho Netscape đã bị chỉ trích nặng nề. 
Hãng Netscape đã nhanh chóng phản ứng để trả lời cho những chỉ trích đó và đã tạo ra một giấy phép 
bổ sung, Giấy phép Công cộng Mozilla – MPL (Mozilla Public License), mà nó y hệt NPL, ngoại trừ 
trong đó Netscape đã không có các quyền bổ sung nào. Quyết định cuối cùng là đưa ra các mã nguồn 
của Netscape theo giấy phép NPL, được cung cấp các quyền bổ sung cho Netscape, còn bất kỳ mã 
nguồn mới nào được đưa vào thì sẽ được phân phối theo giấy phép MPL (hoặc một giấy phép tương 
thích). Những sửa đổi đối với mã nguồn ban đầu (được cấp phép theo NPL) cũng được phân phối theo 
giấy phép này.

Lưu ý

Hiện hành, Mozilla chấp nhận những đóng góp theo 3 giấy phép: MPL, GPL và LGPL. Việc thay đổi 
giấy phép tất cả là không dễ dàng, khi mà họ đã phải tìm tất cả mọi người mà đã đóng góp mã nguồn ở 
bất kỳ thời điểm nào sao cho họ có thể đưa ra sự ưng thuận của họ cho bất kỳ sự thay đổi nào từ 
NPL/MPL sang MPL/GPL/LGPL. Để cấp phép cho toàn bộ mã nguồn, một website, mà chứa một danh 
sách 300 cao thủ “bị mất tích”, đã được tạo ra (“Bạn đã bao giờ thấy các cao thủ này chưa vậy?”) [38].  
Vào tháng 05/2007, họ vẫn còn tìm kiếm 2 trong số những lập trình viên này. 

Việc phát triển mã nguồn ban đầu của Netscape Communicator đã, không nghi ngờ gì, phức tạp hơn so 
với dự kiến ban đầu. Những điều kiện ban đầu đã là tồi để bắt đầu, vì những gì đã được tung ra, một  
cách ngẫu nhiên, là không hoàn chỉnh (tất cả các module của bên thứ 3 mà không có sự đồng ý đã được 
đưa ra cho phiên bản đã được loại bỏ) và nó khó mà làm việc được. Dường như là điều đó đã không đủ, 
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bỏ qua vấn đề kỹ thuật để làm cho Mozilla làm việc trên một số lượng lớn hơn các hệ điều hành và nền 
tảng, đã có những lỗi được lấy từ hãng Netscape, với chu kỳ tung ra mà đã quá lâu và không hiệu quả 
đối với thế giới của Internet và nó đã không phân biệt được giữa những lợi ích của riêng nó và của 
cộng đồng được hình thành xung quanh Mozilla. Tất cả điều này đổ lên đầu chính xác một năm sau khi 
một trong những lập trình viên tích cực nhất từ trước và sau phiên bản đó, Jamie Zawinsky, đã quyết 
định ra đi sau một bức thư cay đắng (“Sự từ chức và sau cái chết”, 1999) [237] trong đó ông đã nêu rõ 
sự thất vọng và sự cô độc của mình.

Vào ngày 15/07/2003, hãng Netscape (bây giờ là tài sản của America On Line) đã công bố rằng hãng  
đã không còn tiếp tục phát triển trình duyệt Netscape nữa và, vì thế, không còn chăm sóc tích cực cho 
dự án Mozilla nữa. Như một dạng của “giải quyết hậu quả” Netscape đã chấp nhận sự ra đời của Quỹ 
Mozilla, mà nó đã hỗ trợ với một sự đóng góp 2 triệu USD. Như vậy, tất cả các mã nguồn mà theo NPL 
đã được hiến tặng cho Quỹ này và được phân phối lại với các giấy phép trước kia đã được xuất bản bởi 
dự án Mozilla: MPL, LGPL và GPL.

Vào ngày 10/03/2005, Quỹ Mozilla đã tuyên bố rằng quỹ có thể không xuất bản bất kỳ phiên bản chính 
thức nào nữa của Bộ Ứng dụng Mozilla (Mozilla Application Suite), mà nó có thể được thay thế bởi 
Mozilla SeaMonkey, mà nó đã đưa vào một trình duyệt web, một trình thư điện tử máy trạm, một sổ địa 
chỉ, một trình soạn thảo HTML và một trình chat IRC máy trạm. Trong một lưu ý khác, dự án Mozilla 
chứa một loạt các ứng dụng độc lập, đáng chú ý nhất trong đó là Mozilla Firefox (trình duyệt web), mà 
không nghi ngờ gì nó là nổi tiếng nhất, Mozilla Thunderbird (trình thư điện tử và tin cho máy trạm),  
Mozilla Sunbird (lịch), Mozilla Nvu (trình soạn thảo HTML), Camino (trình duyệt web được thiết kế 
cho Mac OS X) và Bugzilla (công cụ theo dõi lỗi dựa trên web).

Thời gian đã qua, mặc dù nhiều nghi ngờ và một giai đoạn dài trong đó dường như là số phận đã an bài, 
dự án này bây giờ dường như đang đi tốt. Nhờ có sự linh hoạt và tính khả chuyển của các ứng dụng của 
nó, dù đòi hỏi nhiều tài nguyên thời gian thực trong nhiều trường hợp, chúng được sử dụng (nói chung, 
đặc biệt là Firefox) như cặp đôi của OpenOffice.org trong các máy tính để bàn của người sử dụng đầu 
cuối.

 9.6.2 Hình ảnh X quang của Mozilla

Những con số mà chúng ta sẽ thảo luận trong phần này tương ứng với một nghiên cứu về Firefox, ứng  
dụng nổi tiếng nhất trong số các ứng dụng của dự án này. Theo đánh giá của mô hình COCOMO, một 
công ty mà muốn tạo ra phần mềm với phạm vi này có thể phải đầu tư khoảng 111 triệu USD để có nó. 
Thời gian nó có thể bỏ ra là khoảng 7 năm và số lượng trung bình các lập trình viên làm việc toàn thời  
gian mà công ty có thể phải sử dụng là khoảng 120 người.

Bảng 14. Hiện trạng của Mozilla Firefox

Website www.mozilla-europe.org/es/products/firefox/ 

Bắt đầu của dự án 2002

Giấy phép MPL/LGPL/GPL
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Phiên bản 2

Số dòng mã lệnh 2,768,223

Ước tính giá thành $ 111,161,078

Ước tính thời gian thực hiện 6.87 năm (82.39 tháng)

Ước tính số lượng trung bình các lập trình viên 120

Số lượng các lập trình viên khoảng 50 người được ủy thác

Các công cụ hỗ trợ phát triển CVS, các danh sách thư, IRC, Bugzilla.

C++ và C là các ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất, theo trật tự ưu tiên tương ứng. Perl được sử dụng  
và điều này chủ yếu là do thực tế là các công cụ hỗ trợ phát triển được tạo ra bởi dự án Mozilla, như là 
BugZilla hoặc Tinderbox, đều được thiết kế trong ngôn ngữ này. Điều ngạc nhiên là số lượng lớn các 
dòng lệnh trong ngôn ngữ assembly trong một ứng dụng cho người sử dụng đầu cuối. Một nghiên cứu 
mã nguồn trong kho chỉ ra rằng, để hiệu quả, có nhiều tệp được viết mã trong ngôn ngữ assembly.

Bảng 15. Các ngôn ngữ được sử dụng trong Mozilla Firefox

Ngôn ngữ lập trình Số dòng mã lệnh Phần trăm

C++ 1,777,764 64.22%

C 896,551 32.39%

Assembler 34,831 1.26%

Perl 26,768 0.97%

Shell 16,278 0.59%

C# 6,232 0.23%

Java 5,352 0.19%

Python 3,077 0.11%

Pascal 459 0.02%

 9.7 OpenOffice.org

OpenOffice.org là một trong những ứng dụng ngôi sao hiện nay trong thế giới PMTD. Nó là một bộ 
ứng dụng văn phòng đa nền tảng mà bao gồm các ứng dụng chính trong một môi trường máy để bàn  
văn phòng, như trình xử lý văn bản (Writer), bảng tính (Calc), chương trình trình chiếu (Impress), một 
trình soạn thảo đồ họa (Draw), một công cụ cho việc tạo và sửa các công thức toán học (Math) và, cuối 
cùng, một trình soạn thảo ngôn ngữ HTML (được đưa vào trong Writer). Giao diện được cung cấp bởi 
OpenOffice.org là thuần nhất và trực giác, với một sự thể hiện và các chức năng tương tự như của các 
ứng dụng văn phòng khác, đặc biệt với Microsoft Office, bộ phần mềm văn phòng được sử dụng rộng 
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rãi nhất hiện nay.

Được viết trong C++, OpenOffice.org đưa vào các API của Java và có những thành phần riêng của nó 
cho các hệ thống nhúng, mà làm cho có khả năng để đưa vào, ví dụ, các bảng từ một bảng tính vào 
trong trình xử lý văn bản theo một cách rất đơn giản và trực giác. Một trong những ưu điểm của nó là 
việc nó có thể điều khiển được một số lượng lớn các định dạng tệp, bao gồm cả những định dạng tệp  
của Microsoft Office. Các định dạng tệp bẩm sinh của nó, không giống như của bộ phần mềm văn 
phòng của Microsoft, là dựa trên XML, mà nó chỉ ra rằng chúng được cam kết một cách rõ ràng cho 
tính linh hoạt, sự dễ dàng biến đổi và minh bạch. Hiện hành, OpenOffice.org đã được dịch trong hơn 25 
ngôn ngữ và nó chạy trên Solaris (hệ thống bẩm sinh), GNU/Linux và Windows. Các phiên bản cho 
FreeBSD, IRIX và Mac OS X được mong đợi trong tương lai không xa.

OpenOffice.org lấy tên chắc chắn của nó (OpenOffice, như mọi người biết nó, cộng với thẻ .org) sau 
một vụ kiện, trong đó nó bị tố cáo về vi phạm thương hiệu của một công ty khác.

 9.7.1 Lịch sử của OpenOffice.org

Vào giữa những năm 1980, công ty StarDivision đã được thành lập tại Cộng hòa Liên bang Đức, với 
mục tiêu  cơ bản là  tạo  ra  một  bộ ứng dụng văn phòng:  StarOffice.  Vào mùa hè năm 1999,  Sun 
Microsystems  đã  quyết  định  mua  công  ty  StarDivision  và  đã  đưa  ra  một  cam  kết  đáng  kể  cho 
StarOffice, với dự định rõ ràng về việc vặn ra một phần của thị phần được chinh phục bởi Microsoft tại 
thời điểm đó. Vào tháng 06/2000, hãng này đã tung ra phiên bản 5.2 của StarOffice, mà có thể tải về  
được miễn phí từ Internet.

Tuy nhiên, thành công của StarOffice là hạn chế, vì thị trường đã bị áp đảo bởi gói văn phòng của 
Microsoft. Sun đã quyết định thay đổi chiến lược của mình và, như đã xảy ra với Netscape và dự án  
Mozilla, đã quyết định tận dụng ưu thế của PMTD để giành được tầm quan trọng và sự triển khai cho  
các hệ thống của hãng. Kết quả là, các phiên bản trong tương lai của StarOffice (một sản phẩm sở hữu 
độc quyền của Sun) có thể được tạo ra bằng việc sử dụng OpenOffice.org (một sản phẩm tự do) như 
một nguồn, tuân theo các giao diện lập trình ứng dụng (API) và các định dạng tệp và phục vụ như là  
triển khai cài đặt chuẩn.

 9.7.2 Tổ chức của OpenOffice.org

OpenOffice.org có mục tiêu để có một cấu trúc ra quyết định trong đó tất cả các thành viên của cộng 
đồng cảm thấy là những người tham gia. Kết quả là, một hệ thống đã được tạo ra sao cho qui trình ra  
quyết định có thể có được sự đồng thuận lớn nhất có thể được. Dự án OpenOffice.org được chia thành 
một loạt các dự án phụ mà chúng được nắm bởi các thành viên của dự án, những cộng tác viên và một  
lãnh đạo duy nhất. Tất nhiên, các thành viên của một dự án có thể làm việc trên hơn một dự án, như 
lãnh đạo cũng có thể. Tuy nhiên, không ai có thể lãnh đạo hơn một dự án cùng một lúc. Các dự án được 
chia thành 3 loại:

• Các dự án được chấp nhận. Những dự án này có thể là kỹ thuật hoặc phi kỹ thuật. Những lãnh 
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đạo của từng dự án được chấp nhận có 1 phiếu khi cần có quyết định mang tính toàn cầu.

• Các  dự  án  ngôn  ngữ  bẩm  sinh.  Tất  cả  những  dự  án  quốc  tế  hoá  và  bản  địa  hóa  của 
OpenOffice.org. Hiện hành, như chúng ta đã nhắc tới, có hơn 25 đội mà họ đang làm việc về 
dịch các ứng dụng của OpenOffice.org sang các ngôn ngữ và qui ước khác nhau. Như một tập 
hợp, các dự án ngôn ngữ bẩm sinh không có phiếu bầu nào trong các quyết định mang tính toàn 
cầu.

• Các dự án vườn ươm: Những dự án này được khuyến khích bởi cộng đồng (nói chung, chúng là 
thí điểm hoặc nhỏ). Chúng có thể trở thành các dự án được chấp nhận sau một giai đoạn 6 
tháng. Để hiệu quả, cộng đồng OpenOffice.org có thể đảm bảo rằng các dự án được chấp nhận 
sẽ dựa trên một sự quan tâm thực sự, vì tỷ lệ tử vong của những dự án mới trong thế giới của 
PMTD là rất cao. Tổng cộng, các dự án vườn ươm có một phiếu trong các quyết định được đưa 
ra. 

 9.7.3 Hình ảnh X quang của OpenOffice.org

Bộ văn phòng OpenOffice.org có khoảng 4 triệu dòng mã lệnh được phân bổ qua 45,000 tệp.

Mô hình COCOMO ước lượng rằng công việc  được yêu cầu  để  xây dựng một  “mô phỏng” của 
OpenOffice.org có thể phải được cung cấp bởi 180 lập trình viên làm việc toàn thời gian trong hầu như 
8 năm. Theo COCOMO ước tính, thì giá thành cho sự phát triển có thể khoảng 215 triệu USD. Kết quả  
được thảo luận trong phần này đã được lấy từ một nghiên cứu về mã nguồn của phiên bản ổn định 2.1 
của OpenOffice.org.

Bảng 16. Hiện trạng của OpenOffice.org

Website http://www.openoffice.org

Bắt đầu của dự án Tháng 06/20000 (các phiên bản tự do đầu tiên)

Giấy phép LGPL và SISSL

Phiên bản 2.1

Số dòng mã lệnh 5,197,090

Ước tính giá thành $ 215,372,314

Ước tính thời gian thực hiện 8.83 năm (105.93 tháng)

Ước tính số lượng trung bình các lập trình viên 180

Ước tính số lượng các lập trình viên 200 người được ủy thác

Các công cụ hỗ trợ phát triển CVS, các danh sách thư

Trong số các ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong OpenOffice.org được quan tâm, thì hầu hết là C++. 
Thú vị để lưu ý là việc Sun mua một công ty khác lại cho kết quả là một sự tích hợp rất nhiều mã 
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nguồn Java vào trong bộ văn phòng này, mà nó còn vượt qua cả số lượng của ngôn ngữ C.

Bảng 17. Các ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong OpenOffice.org

Ngôn ngữ lập trình Số dòng mã lệnh Phần trăm

C++ 4,615,623 88.81%

Java 385,075 7.41%

C 105,691 2.03%

Perl 54,063 1.04%

Shell 12,732 0.24%

Yacc 6,828 0.13%

C# 6,594 0.13%

 9.8 Red Hat Linux

Red Hat Linux là một trong những phát tán thương mại đầu tiên của GNU/Linux. Ngày nay, nó có lẽ là  
một trong những phát tán nổi tiếng nhất, và chắc chắn là một phát tán mà có thể được coi là “hợp  
chuẩn” trong tất cả các phát tán thương mại. Công việc của những người phân phối về cơ bản có liên  
quan tới các nhiệm vụ tích hợp và không nhiều tới sự phát triển phần mềm. Tất nhiên, Red Hat và các 
phát tán khác có thể có các lập trình viên làm việc cho họ, nhưng công việc của họ là thứ yếu với 
những mục tiêu của một phát tán. Nói chung, giả thiết rằng nhiệm vụ của các phát tán đơn giản là lấy 
các gói nguồn (thường các tệp được xuất bản bởi bản thân các lập trình viên) và đóng gói chúng sao  
cho chúng thỏa mãn được những tiêu chí nhất định nào đó (cả kỹ thuật lẫn tổ chức). Sản phẩm của quá 
trình này là một phát tán: một loạt các bó được tổ chức một cách phù hợp mà nó làm cho có khả năng  
để người sử dụng cài đặt, bỏ cài đặt và cập nhật chúng. 

Các phát tán cũng có trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm cuối cùng, mà là khía cạnh rất quan  
trọng nếu chúng ta coi rằng nhiều ứng dụng được đưa vào từng được phát triển bởi các tình nguyện 
viên trong lúc rảnh của họ. Hệ quả là, những khía cạnh an ninh và ổn định là cơ bản cho một phát tán.

 9.8.1 Lịch sử của Red Hat

Hãng Red Hat Software Inc. đã được thành lập bởi Bob Young và Marc Ewing năm 1994. Mục đích 
chính là để biên dịch và thương mại hóa một phát tán GNU/Linux mà được gọi (và vẫn còn được gọi) 
là Red Hat Linux [236]. Về cơ bản, đây là một phiên bản đóng gói của những gì đã tồn tại trên Internet  
khi đó, bao gồm cả tài liệu và hỗ trợ. Phiên bản 1.0 của phát tán này đã ra đời vào mùa hè năm 1995. Ít  
tháng sau đó, vào mùa thu, phiên bản 2.0 , mà nó đã đưa vào công nghệ RPM ( trình quản lý gói RPM) 
đã được xuất bản. Trình quản lý gói RPM đã trở thành chuẩn de facto cho các gói trong các hệ thống  
GNU/Linux. Vào năm 1998, phiên bản 5.2 của Red Hat đã được tung ra cho công chúng. Đối với lịch 
sử đầy đủ của những cái tên của các phiên bản khác nhau của Red Hat hãy đọc “Sự thực đằng sau 
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những cái tên của Red Hat” [201].

Lưu ý

Như của phiên bản 1.1 của Nền tảng Chuẩn Linux - Linux Standard Base (một đặc tả kỹ thuật được thiết  
kế để đạt được tính tương thích nhị phân giữa các phát tán GNU/Linux, mà nó được chăm sóc bởi Nhóm 
Tiêu chuẩn Mở - Free Standard Group), RPM đã được chọn như trình quản lý gói chuẩn. Dự án Debian  
tiếp tục với định dạng gói của riêng nó, như nhiều phát tán phụ thuộc vào hệ thống quản lý gói của  
Debian, và chúng được chỉnh để tiêu chuẩn hóa định dạng sử dụng một công cụ chuyển đổi được gọi là  
alien (người khác lạ).

Trước khi hệ thống quản lý RPM đã tồn tại, hầu hết tất cả các phát tán GNU/Linux đã đưa ra khả năng 
cài đặt phần mềm thông qua một thủ tục dựa trên thực đơn (menu), nhưng việc tiến hành những sửa đổi 
đối với một cài đặt đang tồn tại, đặc biệt việc bổ sung thêm các gói phần mềm mới sau khi cài đặt, là 
không dễ dàng. RPM đã làm bước đó vượt ra khỏi khả năng có thể bằng việc cung cấp cho những 
người sử dụng bằng khả năng để quản lý các gói của riêng họ (“RPM cực đại. Việc nắm lấy trình quản  
lý gói của Red Hat tới giới hạn”, 1998) [83], mà nó đã làm cho có thể xóa được, cài đặt được hoặc cập 
nhật được bất kỳ gói phần mềm nào đang tồn tại trong phát tán theo một cách dễ dàng hơn nhiều. Hệ 
thống gói  RPM tiếp  tục  là  hệ  thống quản lý  gói  được sử dụng rộng rãi  nhất  trong các  phát  tán 
GNU/Linux khác nhau. Những con số thống kê của các phát tán Linux, “Con số và sự kiện”, 2003 
[92]), một website chứa các thông tin định tính và định lượng trong một số lượng lớn các phát tán, chỉ  
ra rằng vào tháng 05/2003, đa số lớn (65) trong số 118 phát tán đã sử dụng để tính toán, đã sử dụng 
RPM (khoảng 55% tổng số). Để so sánh, định dạng gói của Debian (được biết như là deb) chỉ được sử 
dụng trong 16 phát tán (khoảng 14% tổng số).

Tuy nhiên, hãng Red Hat không chỉ được biết vì phát tán phần mềm của nó dựa trên Linux. Vào tháng 
08/1999, Red Hat đã ra công khai và cổ phiếu của nó đã đạt được 8 ngày đầu cao nhất trong toàn bộ 
lịch sử của Phố Uôn. 4 năm sau, giá trị của cổ phiếu Red Hat đã giảm xuống 100 lần so với giá trị cực  
đại mà hãng đã đạt được trước khủng hoảng dotcom. Dù vậy, thành công ban đầu của hãng trên thị 
trường chứng khoán đã đặt Red Hat lên các trang nhất của cáo tờ báo và tạp chí mà không trực tiếp có  
sự chuyên môn hóa theo các vấn đề của công nghệ thông tin. Trong mọi trường hợp, dường như là Red 
Hat đã định vượt qua những vấn đề mà các công ty khác trong thế giới doanh nghiệp đã có với PMTD 
và các con số mà hãng đã xuất bản trong quý cuối của năm 2002 đã là màu đen lần đầu tiên trong lịch 
sử của hãng. Những sự kiện lịch sử quan trọng nhất có liên quan tới Red Hat là việc mua Cygnus  
Solutions vào tháng 11/1999, một công ty được thành lập từ một thập kỷ trước đã được chứng minh 
cách mà nó đã có khả năng kiếm tiền với một chiến lược tổng hợp dựa trên PMTD (“Tương lai của 
Cygnus Solutions. Một tài khoản doanh nghiệp”) [216]. Cygnus chọn thị thường phức tạp của các trình 
biên dịch để ghi dấu của hãng. Chiến lược thương mại của hãng đã dựa trên sự phát triển và áp dụng 
các công cụ phát triển phần mềm của GNU (cơ bản là GCC và GDB) được tùy biến cho những nhu cầu 
của các khách hàng.

Vào tháng 09/2003, Red Hat đã quyết định tập trung vào công việc phát triển vào phiên bản doanh 
nghiệp của phát tán của hãng và đã ủy quyền phiên bản cộng đồng cho Fedora Core, một dự án nguồn 
mở độc lập với Red Hat.

Vào tháng 06/2006, Red Hat đã mua công ty JBoss, trở thành công ty có trách nhiệm về việc phát triển 
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máy chủ ứng dụng nguồn mở quan trọng nhất, J2EE.

 9.8.2 Hiện trạng của Red Hat

Hiện hành, các sản phẩm quan trọng nhất của hãng Red Hat là Fedora Core và Red Hat Network, và 
dịch vụ cập nhật phần mềm Internet. Các dạng dịch vụ này được thiết kế nhiều hơn với trọng tâm 
hướng vào người sử dụng đầu cuối và không có nhiều cho môi trường của các doanh nghiệp, nhưng 
chúng là tốt cho Red Hat và quảng cáo cho bản thân hãng và để tăng cường chiến lược thương hiệu của 
hãng. 

Chiến lược thương mại “thực sự” của Red Hat là dựa trên các sản phẩm mà hãng thiết kế cho thế giới 
các công ty. Những dạng sản phẩm này còn ít nổi tiếng hơn nhiều, nhưng chúng là phần chủ yếu của  
doanh số của Red Hat, lớn hơn nhiều so với doanh số của các sản phẩm ngôi sao phổ biến nhất của 
hãng theo nghĩa đen.

Red Hat có một phát tán mà nó là hướng doanh nghiệp, được tích hợp xung quanh một máy chủ ứng 
dụng được gọi là Red Hat Enterprise Linux AS. Các khách hàng mà mua phần mềm này cũng nhận 
được sự hỗ trợ. Tương đương với Red Hat Network cho những người sử dụng thương mại là Red Hat 
Enterprise Network, mà nó bao gồm sự quản lý và lựa chọn hệ thống đối với việc cập nhật. Một lưu ý 
nữa là, Red Hat cũng đưa ra các dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin và một chương trình cấp chứng chỉ 
tương tự như thứ được đưa ra bởi Microsoft trong thế giới của Windows.

 9.8.3 Bức tranh X quang của Red Hat

Red Hat gần đây đã đi qua được một cột mốc 50 triệu dòng mã lệnh, mà nó làm thành một trong những  
phát tán phần mềm lớn nhất đã tồn tại từ trước tới nay, vượt qua, như chúng ta sẽ thấy sau trong 
chương này, kích thước của các hệ điều hành sở hữu độc quyền. Red Hat phiên bản 8.1 có 792 gói, nên 
chúng ta có thể giả thiết rằng phiên bản mới nhất có thể đã có hơn 800 gói, nếu chúng ta biết rằng số 
lượng này có xu hướng gia tăng khá từ phiên bản này tới phiên bản khác. Như trong các ví dụ trước của 
chúng ta, mô hình COCOMO đã từng được sử dụng để ước tính đầu tư và nỗ lực mà có thể cần thiết để  
tạo ra một thế hệ các phần mềm phạm vi y như vậy. Tuy nhiên, trong trường hợp của Red Hat, chúng ta 
đã tính tới thực tế đây là một sản phẩm được chuẩn bị có sử dụng một loạt các ứng dụng độc lập. Hậu 
quả là, một ước tính độc lập của COCOMO đã được sử dụng cho mỗi ứng dụng trong các gói của Red 
Hat, và sau đó chúng ta đã bổ sung các giá thành và nhân lực ước tính mà có thể đã cần thiết. Để phân 
tích thời gian thiết kế tối ưu cho Red Hat, chúng ta đã chọn gói lớn nhất, như, theo lý thuyết, tất cả các  
gói là độc lập và có thể vì thế được thiết kế cùng một lúc. Vì lý do này, thời gian thiết kế tối ưu cho Red 
Hat là tương tự đối với thời gian của các dự án khác được trình bày trong các phần trước của chương 
này.

Theo COCOMO, khoảng 7,5 năm và một đội các lập trình viên, trung bình khoảng 1,800 lập trình viên, 
có thể đã cần thiết để thiết kế phát tán Red Hat Linux 8.1, bắt đầu từ số 0. Giá thành cuối cùng của sự 
phát triển này có thể khoảng 1,800 triệu USD.
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Lưu ý

1,800 triệu USD là tổng số tiền mà Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha đã phân bổ cho việc làm mới lại tàu  
sân bay cho máy bay trực thăng trong một ngân sách lớn nhất. Ngoài số tiền đó ra, một nửa sẽ được đầu 
tư để mua 24 chiếc máy bay trực thăng, nên chúng ta có thể nói rằng giá của Red Hat có thể tương  
đương với giá của 48 chiếc máy bay trực thăng chiến đấu. Cũng vậy, 1,800 triệu USD là tổng số tiền  
kiếm được từ bộ phim Titanic.

Bảng 18. Hiện trạng của Red Hat Linux

Website http://www.redhat.com

Bắt đầu của dự án 1993

Giấy phép

Phiên bản 9.0

Số dòng mã lệnh Hơn 50,000,000

Số lượng các gói 792

Ước tính giá thành $ 1,800,000,000

Ước tính thời gian thực hiện 7.35 năm (88.25 tháng)

Ước tính số lượng trung bình các lập trình viên 1,800

Số lượng các lập trình viên khoảng Các nhân viên của Red Hat (chỉ tích hợp chung)

Các công cụ hỗ trợ phát triển CVS, các danh sách thư

Do thực tế là có nhiều gói, nên các ngôn ngữ trong Red Hat là đa dạng hơn so với các ứng dụng mà 
chúng ta đã thấy trong các ứng dụng PMTD quan trọng nhất. Nói chung, C là rất quan trọng, với hơn  
60% số lượng các dòng mã lệnh. Đứng thứ 2, với hơn 10 triệu dòng mã lệnh, chúng ta có C++, theo sau 
một khoảng lớn là Shell. Thú vị để lưu ý rằng sau Perl chúng ta có Lisp (chủ yếu vì sử dụng của nó  
trong Emacs), ngôn ngữ assembly (trong số 1/4 tương ứng đối với ngôn ngữ mà đi với Linux) và một 
ngôn ngữ mà việc sử dụng của nó thành thực mà nói là đang giảm, Fortran.

Bảng 19. Các ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong Red Hat

Ngôn ngữ lập trình Số dòng mã lệnh Phần trăm

C 30,993,778 62.13%

C++ 10,216,270 20.48%

Shell 3,251,493 6.52%

Perl 1,106,082 2.22%

Lisp 958,037 1.92%
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Assembler 641,350 1.29%

Fortran 532,629 1.07%

 9.9 Debian GNU/Linux

Debian là một hệ điều hành PMTD mà hiện hành sử dụng nhân Linux cho phát tán của nó (dù nó được 
mong đợi rằng sẽ có các phát tán Debian dựa trên các nhân khác trong tương lai, như trường hợp của 
“HURD”). Hiện nó đang có sẵn (trong năm 2007) cho nhiều kiến trúc khác nhau, bao gồm Intel x86,  
ARM, Motorola, 680x0, PowerPC, Alpha và SPARC.

Debian không chỉ là phát tán GNU/Linux lớn nhất đang tồn tại, mà còn là một trong những phát tán ổn  
định nhất và nó đã nhận được một loạt giải thưởng cho thực tế là nó được ưa thích hơn bởi người sử  
dụng. Dù nền tảng người sử dụng của nó là khó đánh giá, vì dự án Debian không bán các CD hoặc bất 
kỳ phương tiện nào khác với phần mềm của mình và những phần mềm mà nó có đều có thể được phân 
phối bởi bất kỳ ai muốn, nên chúng ta có thể giả thiết là, với một mức độ chấp nhận được nào đó, thì nó 
là một phát tán quan trọng bên trong thị trường của GNU/Linux. 

Có một sự phân hóa trong Debian mà nó phụ thuộc vào các yêu cầu về giấy phép và sự phân phối của 
các gói. Nhân của phát tán Debian (phần được gọi là chính mà nó bao phủ một loạt lớn các gói) hình  
thành chỉ từ PMTD tuân theo với DFSG (những Chỉ dẫn của PMTD Debian) [104]. Nó có thể được tải 
về từ Internet và nhiều nhà phân phối lại bán nó trên các đĩa CD hoặc trên các phương tiện khác. 

Các phát tán Debian được tạo ra bởi hầu như 1,000 tình nguyện viên (thường là những người chuyên 
nghiệp và các chuyên gia công nghệ thông tin). Công việc của những tình nguyện viên này cấu thành từ 
việc lấy các chương trình nguồn, trong hầu hết các trường hợp từ các tác giả gốc, việc thiết lập cấu hình 
cho chúng, việc biên dịch chúng và bó chúng lại sao cho một người sử dụng trung bình của phát tán  
Debian chỉ phải chọn gói này và hệ thống sẽ cài đặt nó mà không có các vấn đề nào hơn nữa. Những gì 
có thể ban đầu khi mới xuất hiện là đơn giản thì có thể sẽ trở nên phức tạp ngay sau khi các yếu tố  
khác, như những phụ thuộc giữa các gói khác nhau (gói A cần gói B để làm việc) và những phiên bản 
khác nhau của tất cả các gói này, sẽ phải được tính tới.

Công việc được thực hiện bởi các thành viên của dự án Debian là y hệt như công việc được thực hiện  
trong bất kỳ phát tán nào khác: sự tích hợp các phần mềm sao cho tất cả làm việc được cùng với nhau  
một cách phù hợp. Bỏ qua công việc thích nghi và đóng gói, các lập trình viên Debian có trách nhiệm 
về duy trì một hạ tầng các dịch vụ dựa trên Internet (website, các tệp trực tuyến, hệ thống quản lý lỗi,  
các danh sách thư hỗ trợ, sự hỗ trợ và phát triển, …), hàng loạt dự án dịch thuật và quốc tế hóa, sự phát  
triển của một loạt các công cụ đặc chủng cho Debian và, nói chung, có trách nhiệm về mọi thứ mà 
được yêu cầu để làm cho phát tán Debian làm việc.

Bỏ qua bản chất tự nhiên tự nguyện của nó, dự án Debian có một tính năng mà là đặc biệt độc nhất vô 
nhị: liên hệ xã hội của Debian (http://www.debian.org/social_contract.html) [106]. Tài liệu này không 
chỉ mô tả các mục tiêu chính của dự án Debian, mà còn các phương tiện mà nó sẽ được sử dụng để đạt  
được chúng. Debian cũng được biết tới vì có một chính sách về các gói và các phiên bản rất nghiêm 
ngặt, được thiết kế để đạt được chất lượng tốt nhất trong sản phẩm này (“Sách chỉ dẫn về chính sách 
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của Debian”) [105]. Theo cách này, có 3 dạng khác nhau của Debian ở bất kỳ lúc nào: một phiên bản 
ổn định, một phiên bản không ổn định và một phiên bản thử nghiệm. Như bản thân tên của của nó chỉ 
ra, phiên bản ổn định là phiên bản được khuyến cáo cho các hệ thống và người sử dụng mà đòi hỏi tính 
ổn định hoàn toàn. Phần mềm phải tuân thủ một giai đoạn đóng băng, trong giai đoạn này bất kỳ lỗi 
nào cũng được sửa cho đúng. Qui định chung là việc phiên bản Debian ổn định phải không có bất kỳ 
lỗi nguy kịch nào được biết tới. Mặt khác, phiên bản ổn định này thường không có những phiên bản 
mới nhất của phần mềm (các bổ sung mới nhất).

Có 2 phiên bản khác của Debian mà nó tồn tại cùng với phiên bản ổn định cho những ai mà họ mong 
muốn có được phần mềm mới nhất. Phiên bản không ổn định bao gồm các gói mà đang được ổn định 
hóa, trong khi phiên bản thử nghiệm, như tên của nó chỉ ra, là phiên bản mà có một xu hướng lớn sẽ  
hỏng và nó chứa những thứ mới nhất của phần mềm mới nhất. 

Khi nghiên cứu lần đầu đã được thực hiện, thì phiên bản ổn định của Debian là Debian 3.0 (cũng còn 
được gọi là Woody), còn phiên bản không ổn định là Sid và phiên bản thử nghiệm là Sarge. Tuy nhiên,  
Woody cũng đã đi qua một giai đoạn không ổn định, và trước đó, một giai đoạn thử nghiệm. Điều này 
là quan trọng, vì những gì chúng ta sẽ xem xét trong bài viết này sẽ bao trùm các phiên bản ổn định 
khác nhau của Debian, từ trước tới nay kể từ phiên bản 2.0 đã được xuất bản, vào năm 1998. Ví dụ, 
chúng ta có Debian 2.0 (tên mã là Hamm), Debian 2.1(Slink), Debian 2.2 9(Potato) và, cuối cùng, 
Debian 3.0 (Woody). 

Lưu ý

Những cái tên hiệu của các phiên bản Debian tương ứng với những đặc tính trong câu chuyện Toy (đồ  
chơi) của phim hoạt hình, một truyền thống mà đã được bắt đầu, nửa đùa nửa thật, khi phiên bản 2.0 đã 
được xuất bản và Bruce Perens, người đứng đầu của dự án này khi đó và sau này là nhà sáng lập của OSI  
và người đại diện phát biểu cho nguồn mở, đã làm việc cho một công ty mà hãng này đã thiết kế bộ phim 
này. Chi tiết hơn về lịch sử của Debian và phát tán Debian nói chung, chúng ta khuyến cáo “Tóm tắt lịch 
sử của Debian” [122]. 

 9.9.1 Hình ảnh X quang của Debian

Debian GNU/Linux có lẽ là biên dịch lớn nhất của PMTD mà nó làm việc theo một cách thức phối hợp  
và, không còn nghi ngờ gì nữa, một trong những sản phẩm phần mềm lớn nhất từ trước tới này được  
xây dựng. Phiên bản 4.0, được tung ra vào tháng 04/2007 (được gọi là Etch), cấu tạo từ hơn 10,000 gói 
nguồn, với hơn 288 triệu dòng mã lệnh.

Số lượng các dòng mã lệnh trong Debian 3.0 là 105 triệu. Theo mô hình COCOMO, tổng số khoảng 
3,600 triệu USD có thể phải chi ra để có được phần mềm tương tự như thế được đóng bó với phát tán 
này. Như với Red Hat, nỗ lực này đòi hỏi phải xây dựng mỗi gói riêng rẽ phải được tính toán và các  
con số kết quả phải được bổ sung vào sau đó cho từng gói. Vì lý do y hệt này, thời gian nó có thể phải  
bỏ ra để phát triển Debian là 7 năm, vì các gói tất cả có thể được xây dựng cùng một lúc được. Tuy 
nhiên, trung bình khoảng 4,000 lập trình viên có thể đã phải được huy động trong suốt 7 năm này. 
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Bảng 20. Hiện trạng của Debian

Website http://www.debian.org

Bắt đầu của dự án 16/08/1993

Giấy phép Những giấy phép thỏa mãn cho DFSG

Phiên bản được sử dụng Debian 4.0 (còn được gọi là Etch)

Số dòng mã lệnh 288,500,000

Số lượng các gói 10,106

Ước tính giá thành $ 10,140 triệu

Ước tính thời gian thực hiện 8.84 năm

Số lượng những người duy trì khoảng Khoảng 1,500

Các công cụ hỗ trợ phát triển Các danh sách thư, hệ thống báo cáo lỗi

Ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất trong Debian 4.0 là C, với hơn 51% số lượng các dòng mã lệnh.  
Tuy nhiên, như chúng ta sẽ chỉ ra một chút sau đây trong phần này, tầm quan trọng của C đang giảm 
với thời gian, khi mà 80% các mã nguồn trong các phiên bản đầu của Debian, là C. Ngôn ngữ được sử 
dụng phổ biến thứ 2, là C++, chia sẻ một phần khá của “khiếu nại” cho sự đi xuống của C; tuy nhiên, C  
đặc biệt đã bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng của các ngôn ngữ scripting như Perl, Python và PHP.  Mặt 
khác, các ngôn ngữ như Lisp hoặc Java (mà được trình bày không đúng mức trong Debian vì chính 
sách của nó không chấp nhận mã nguồn mà phụ thuộc vào máy ảo sở hữu độc quyền của Sun) đôi khi 
cũng được đưa vào.

Lưu ý

3,600 triệu USD là ngân sách được phân bổ bởi Chương trình Khung công việc của Ủy ban châu Âu lần 
thứ 6 cho nghiên cứu và phát triển về xã hội thông tin. Nó cũng là số tiền mà  Telefónica định đầu tư vào  
Đức để triển khai các dịch vụ UMTS. 

Bảng 21. Các ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong Debian GNU/Linux 4.0

Ngôn ngữ lập trình Số dòng mã lệnh (triệu dòng) Phần trăm

C 155 51%

C++ 55 19%

Shell 30 10%

Perl 8.1 2.9%

Lisp 7.7 2.7%

Python 7.2 2.5%
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Java 6.9 2.4%

PHP 3.5 1.24%

Bảng 22 chỉ ra cách mà những ngôn ngữ quan trọng nhất được phát triển trong Debian.

Bảng 22. Các ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trong Debian

Ngôn ngữ Debian 2.0 Debian 2.1  Debian 2.2  Debian 3.0

C 19,400,000 76.67% 27,800,000 74.89% 40,900,000 69.12% 66,500,000 63.08%

C++ 1,600,000 6.16% 2,800,000 7.57% 5,980,000 10.11% 13,000,000 12.39%

Shell 645,000 2.55% 1,150,000 3.10% 2,710,000 4.59% 8,635,000 8.19%

Lisp 1,425,000 5.64% 1,890,000 5.10% 3,200,000 5.41% 4,090,000 3.87%

Perl 425,000 1.68% 774,000 2.09% 1,395,000 2.36% 3,199,000 3.03%

Fortran 494,000 1.96% 735,000 1.98% 1,182,000 1.99% 1,939,000 1.84%

Python 122,000 0.48% 211,000 0.57% 349,000 0.59% 1,459,000 1.38%

Tcl 311,000 1.23% 458,000 1.24% 557,000 0.94% 1,081,000 1.02%

Có những ngôn ngữ mà chúng ta có thể coi là thiểu số mà chúng đạt được những vị thế khá cao trong 
sự phân loại. Điều này là do thực tế rằng, trong khi chúng chỉ thể hiện trong một số lượng nhỏ các gói, 
thì các gói theo yêu cầu là khá lớn. Như trường hợp của Ada, mà trong khi chỉ có trong 3 gói (GNAT, 
một trình biên dịch của Ada; libgtkada, một liên kết tới thư viện GTK và ASIS, một hệ thống cho việc 
quản lý các nguồn của Ada) bao trùm 430,000 trong tổng số 576,000 dòng mã lệnh mà đã được tính 
trong Debian 3.0 cho Ada. Trường hợp tương tự khác là Lisp, mà nó chỉ xuất hiện trong GNU Emacs 
và XEmacs, nhưng có hơn 1,200,000 dòng mã lệnh của khoảng 4 triệu trong toàn bộ phát tán.

 9.9.2 So sánh với các hệ điều hành khác

Có câu tục ngữ nói rằng tất cả những so sánh đều khập khiễng; điều này là đặc biệt đúng khi so sánh  
PMTD với PMSHĐQ. Các hình ảnh X quang chi tiết của Red Hat Linux và Debian đã có thể vì chúng 
là những ví dụ của PMTD. Việc có sự truy cập vào mã nguồn (và tới các thông tin khác đã được đưa ra  
trong chương này) là cơ bản cho việc nghiên cứu số các dòng lệnh, các gói, các ngôn ngữ lập trình...  
của các phiên bản khác nhau. Nhưng những ưu điểm của PMTD là vượt ra ngoài điều này, vì, bổ sung  
thêm vào, chúng làm cho dễ dàng hơn đối với các bên thứ 3, bất kể họ là những đội nghiên cứu hay 
đơn giản chỉ là những người mà có quan tâm, để phân tích chúng.

Trong các hệ thống sở hữu độc quyền  nói chung, một nghiên cứu như thế này có thể là hoàn toàn 
không thể. Trong thực tế, những con số được cung cấp bên dưới đã có được từ bản thân các công ty 
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đằng sau sự phát triển PMSHĐQ, mà nó có nghĩa là chúng ta không ở vào vị trí để đảm bảo được tính 
trung thực của chúng. Trong nhiều trường hợp chúng ta không biết liệu chúng có đang nói về các dòng 
lệnh của mã nguồn vật lý hay không, khi mà chúng ta đã thực hiện trong chương này, hay liệu chúng có 
đưa vào các dòng trống và bình luận hay không. Hơn nữa, chúng ta không biết chắc chắn những gì họ 
đưa vào trong phần mềm của họ, có nghĩa là chúng ta không biết liệu các phiên bản nhất định nào đó 
của Microsoft Windows có đưa vào bộ Microsoft Office hay không.

Trong mọi trường hợp, coi tất cả những thứ chúng ta đã thảo luận về vấn đề này trong các đoạn trên,  
chúng ta tin tưởng rằng sẽ thú vị để đưa vào sự so sánh này, vì nó giúp chúng ta thấy được vị trí trong 
đó những phát tán khác nhau của Red Hat và Debian ra sao, trong một ngữ cảnh rộng lớn hơn. Những  
gì là không thể hỏi được là việc cả Debian và Red Hat, mà đặc biệt là Red Hat, là những bộ sưu tập lớn 
nhất của phần mềm từ trước tới nay được thấy bởi loài người hôm nay.

Các con số được trích ra bên dưới tới từ Mark Lucovsky [168] cho Windows XP và Bruce Schneier  
[200] cho tất cả các hệ thống khác. Bảng 23 đưa ra một sự so sánh, từ nhỏ nhất cho tới lớn nhất.

Bảng 23. So sánh với các hệ thống sở hữu độc quyền 

Hệ điều hành Ngày xuất bản Số dòng mã lệnh (khoảng)

Microsoft Windows 3.1 Tháng 04/1992 3000000

SUN Solaris 7 Tháng 10/1998 7,500,000

SUN StarOffice 5.2 Tháng 06/2000 7,600,000

Microsoft Windows 95 Tháng 08/1995 15,000,000

Red Hat Linux 6.2 Tháng 03/2000 18,000,000

Debian 2.0 Tháng 07/1998 25,000,000

Microsoft Windows 2000 Tháng 02/2000 29,000,000

Red Hat Linux 7.1 Tháng 04/2001 32,000,000

Debian 2.1 Tháng 03/1999 37,000,000

Windows NT 4.0 Tháng 07/1996 40,000,000

Red Hat Linux 8.0 Tháng 09/2002 50,000,000

Debian 2.2 Tháng 08/2000 55,000,000

Debian 3.0 Tháng 07/2002 105,000,000

 9.10 Eclipse

Nền tảng Eclipse được cấu tạo từ một IDE (môi trường phát triển tích hợp) mở và được mở rộng. Một 
IDE là một chương trình được cấu tạo từ một tập hợp các công cụ mà chúng hữu dụng cho một lập 
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trình viên phần mềm. Các yếu tố cơ bản của một IDE bao gồm một trình soạn thảo mã nguồn, một trình 
biên dịch/phiên dịch và một trình gỡ lỗi (debugger). Eclipse là một IDE trong Java và cung cấp hàng 
loạt các công cụ phát triển phần mềm. Nó cũng hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình khác, như C/C++, Cobol, 
Fortran, PHP hoặc Python. Các trình cài cắm (plug-in) có thể được bổ sung vào nền tảng cơ bản của 
Eclipse để gia tăng chức năng. 

Khái niệm Eclipse cũng tham chiếu tới cộng đồng PMTD mà nó phát triển nền tảng Eclipse. Công việc  
này được chia thành các dự án với mục đích để cung cấp một nền tảng mạnh mẽ, có thể thay đổi được 
theo phạm vi có chất lượng để phát triển của phần mềm với IDE của Eclipse. Công việc được phối hợp 
bởi Quỹ Eclipse, mà nó là một tổ chức phi lợi nhuận được tạo ra để thúc đẩy và phát triển nền tảng 
Eclipse và hỗ trợ cả cộng đồng và hệ sinh thái Eclipse.

 9.10.1 Lịch sử của Eclipse

Nhiều chương trình của Eclipse đã được triển khai bởi IBM trước khi dự án Eclipse được tạo ra. Người 
tiền nhiệm của Eclipse là VisualAge và nó đã được xây dựng có sử dụng Smalltalk trong một môi 
trường phát triển được gọi là Envy. Sau khi Java xuất hiện vào những năm 90, IBM đã phát triển một 
máy ảo mà nó đã làm việc với cả Smalltalk và Java. Sự phát triển nhanh chóng của Java và những ưu 
điểm của nó với sự tập trung vào Internet mà nó đã đang mở rộng mạnh mẽ đã buộc IBM phải xem xét  
tới việc bỏ máy ảo đôi này và xây dựng một nền tảng mới dựa trên Java từ đầu. Sản phẩm cuối cùng là 
Eclipse, mà nó đã ngốn của IBM khoảng 40 triệu USD vào năm 2001.

Về cuối năm 2001, IBM, cùng với Borland, đã tạo ra quỹ Eclipse phi lợi nhuận, bằng cách đó mở ra 
với thế giới PMNM. Nhóm các doanh nghiệp này đã dần dần liên kết được với các công ty phát triển  
phần mềm toàn cầu quan trọng như: Oracle, Rational Software, Red Hat, SuSE, HP, Serena, Ericson và 
Novell, và những công ty khác. Không có 2 công ty là Microsoft và Sun Microsystem.

Microsoft đã bị loại bỏ vì sự độc quyền của hãng đối với thị trường và Sun Microsystem đã có IDE của 
riêng hãng, và là sự cạnh tranh chính của Eclipse: NetBeans. Trên thực tế, cái tên Eclipse đã được chọn 
vì mục tiêu là để tạo ra một IDE có khả năng “làm lu mờ (eclipse) Visual Studio” (của Microsoft) và để 
“làm lu mờ mặt trời” (Sun Microsystem).

Phiên bản ổn định mới nhất của Eclipse là sẵn sàng cho các hệ điều hành Windows, Linux, Solaris, 
AIX, HP-UX và Mac OS X. Tất cả các phiên bản của Eclipse cần phải có một máy chủ ảo Java – JVM 
(Java Virtual Machine) được cài đặt trong hệ thống, ưa hơn thì là môi trường thời gian thực Java - JRE 
(Java Runtime Environment) hoặc bộ công cụ cho lập trình viên Java - JDK (Java Developer Kit) của 
Sun, mà, vào đầu năm 2007, còn chưa là tự do (dù Sun đã công bố rằng JVM của họ sẽ là tự do). 

 9.10.2 Hiện trạng của Eclipse

Tất cả công việc được chuẩn bị cho nhóm Eclipse được tổ chức trong các dự án khác nhau. Có những 
dự án tới lượt nó được chia thành các dự án phụ và các dự án phụ thành các thành phần. Các dự án mức 
cao được quản lý bởi các ban của Quỹ Eclipse PMC (Project management committee - Ban quản lý dự  
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án). Danh sách sau đây chỉ ra các dự án mức cao:

• Eclipse. Nền tảng cơ bản cho những thành phần còn lại. Nền tảng này sẽ là tự do, khỏe mạnh,  
hoàn chỉnh và có chất lượng tốt cho sự phát triển của các nền tảng máy trạm giàu – RCP (rich 
client platform) và các công cụ được tích hợp (plug-ins). Nhân thời gian thực của nền tảng 
Eclipse được gọi là Equinox và nó là một triển khai cài đặt của đặc tả kỹ thuật OSGi (Open 
Services Gateway Initiative - Sáng kiến Cổng dịch vụ mở), mà nó mô tả một kiến trúc hướng 
dịch vụ (SOA) cho các ứng dụng.

• Các công cụ (ETP, dự án các công cụ của Eclipse). Hàng loạt các công cụ và các thành phần 
cho nền tảng Eclipse. 

• Web (WTP, dự án các công cụ web). Các công cụ để phát triển các ứng dụng web và JEE (Java 
Enterprise Edition - Phiên bản Java cho doanh nghiệp).

• Dự án thử nghiệm và các công cụ thực thi (TPTP). Các công cụ thử nghiệm và đo đạc mức độ 
thực thi sao cho các lập trình viên có thể theo dõi được các ứng dụng của họ và làm cho họ làm 
việc năng suất hơn.

• Các báo cáo Web (BIRT, các công cụ báo cáo và tri thức doanh nghiệp). Hệ thống tạo báo cáo 
Web.

• Việc mô hình hóa (EMP, dự án mô hình hóa Eclipse). Các công cụ phát triển dựa theo mô hình.

• Dữ liệu (DTP, nền tảng các công cụ về dữ liệu). Hỗ trợ cho các công nghệ quản lý các dữ liệu.

• Các thiết bị nhúng (DSDP, nền tảng phát triển phần mềm cho các thiết bị). Các công cụ cho sự 
phát triển các ứng dụng mà sẽ được chạy trên các thiết bị với phần cứng hạn chế, nói một cách 
khác, các thiết bị nhúng.

• Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA). Các công cụ cho việc phát triển các dự án hướng dịch vụ.

• Công nghệ Eclipse. Nghiên cứu, phổ biến và phát triển nền tảng Eclipse.

Các nguyên tắc mà chúng chỉ dẫn cho sự phát triển của cộng đồng Eclipse là như sau:

• Chất lượng. Phần mềm được phát triển tại Eclipse phải đáp ứng được các chuẩn về chất lượng 
của kỹ thuật phần mềm.

• Sự phát triển. Nền tảng Eclipse, và tất cả các công cụ dựa trên nó, phải phát triển một cách năng 
động phù hợp với các yêu cầu của người sử dụng.

• Chế độ nhân tài. Ai đó mà càng đóng góp nhiều, thì các trách nhiệm của anh ta hoặc chị ta càng 
nhiều.

• Hệ sinh thái Eclipse. Sẽ có những tài nguyên được hiến tặng bởi cộng đồng nguồn mở cho 
nhóm các công ty của Eclipse. Những tài nguyên này sẽ được sử dụng theo cách cách thức mà 
có lợi cho cộng đồng.
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Qui trình phát triển của Eclipse tuân theo các pha được xác định trước. Đầu tiên, có một pha gọi là pha 
đề xuất trước, ở đó một cá nhân hoặc công ty công bố mối quan tâm của họ trong việc thiết lập ra một 
dự án. Nếu đề xuất được chấp thuận, thì nó sẽ được quyết định liệu nó sẽ là một dự án mức cao hay là 
một dự án phụ. Bước tiếp theo là sẽ kiểm tra tính đúng đắn của dự án về tính có thể áp dụng được và 
chất lượng. Sau một pha ở đó dự án được ươm thử, sẽ có một sự rà soát lại cuối cùng. Nếu dự án vượt  
qua được sự rà soát này, thì nó sẽ được phê chuẩn tính đúng đắn của nó trước khi cộng đồng Eclipse và 
nó sẽ đi vào pha triển khai. 

 9.10.3 Hình ảnh X quang của Eclipse

Eclipse được phân phối theo một giấy phép EPL (Eclipse Public License). Giấy phép này được cho là  
tự do bởi FSF và OSI. Theo giấy phép EPL, có khả năng sử dụng, sửa đổi, sao chép và phân phối các  
phiên bản mới của sản phẩm được cấp phép. Người tiền nhiệmcủa EPL là CPL (Common Public 
License - Giấy phép Công cộng chung). CPL đã được viết bởi IBM, trong khi EPL là công việc của 
nhóm các công ty của Eclipse.

Việc đánh giá sự đầu tư và nỗ lực được đặt vào Eclipse là một nhiệm vụ không dễ dàng. Điều này là vì 
thực tế là mã nguồn mà tạo nên hệ sinh thái Eclipse được phân tán trong vô số các dự án và các kho 
phần mềm.

Bên dưới là các kết quả của việc áp dụng mô hình COCOMO cho nền tảng của Eclipse, mà nó được sử  
dụng như là cơ sở cho phần còn lại của các trình cài cắm bổ sung (plug-ins).

Bảng 24. Phân tích về Eclipse

Website http://www.eclipse.org

Bắt đầu của dự án 2001

Giấy phép Giấy phép Công cộng Eclipse (EPL)

Phiên bản được phân tích 3.2.2

Số dòng mã lệnh 2,163,932

Số lượng các tệp 15,426

Ước tính giá thành $ 85,831,641

Ước tính thời gian thực hiện 6.22 năm (74.68 tháng)

Ước tính số lượng trung bình các lập trình viên 102.10

Số lượng các lập trình viên khoảng 133 người được ủy thác

Các công cụ hỗ trợ phát triển CVS,  các  danh sách thư,  hệ  thống theo  dõi  lỗi 
(Bugzilla)
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Bảng sau chỉ ra các ngôn ngữ lập trình trong Eclipse 3.2.2:

Bảng 25. Các ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong Eclipse

Ngôn ngữ lập trình Số dòng mã lệnh Phần trăm

Java 2,066,631 95.50%

C 85,829 3.97%

Perl 3,224 0.06%

C++ 5,442 0.25%

JSP 3,786 0.17%

Perl 1,325 0.06%

Lex 1,510 0.03%

Shell 849 0.04%

Python 46 0.00%

PHP 24 0.00%
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 10 Các nguồn tự do khác

“Nếu bạn muốn tạo ra một cái bánh táo từ bàn tay trắng, thì bạn trước hết phải tạo ra vũ trụ đã”. 

Carl Sagan.

Những ý tưởng đằng sau các chương trình tự do liệu có thể được mở rộng cho các tài nguyên khác 
không? chúng ta có thể coi rằng các nguồn thông tin khác mà có thể dễ dàng được sao chép bằng điện 
tử là tương tự như các chương trình và với những sự tự do, những qui định, những mô hình phát triển  
và kinh doanh y hệt có thể áp dụng cho chúng. Tuy nhiên có một số sự khác biệt và những ảnh hưởng 
của những khác biệt này có nghĩa là chúng đã không phát triển với cùng sức mạnh như các chương 
trình. Sự khác biệt chính là việc tất cả mọi thứ mà một người phải làm là sao chép các chương trình này 
để làm cho chúng làm việc được, trong khi các dạng thông tin khác sẽ được sao chép, chúng phải đi  
qua được ít nhiều một quá trình có giá thành trước khi chúng có thể bắt đầu trở thành hữu dụng theo bất 
kỳ cách gì, mà có thể đi từ việc học một tài liệu cho tới pha sản xuất phần cứng được mô tả trong một 
ngôn ngữ phù hợp.

 10.1 Những tài nguyên tự do quan trọng nhất

Chúng ta đã thảo luận về tài liệu của các chương trình và những tài liệu kỹ thuật khác ở phần 3.2.5. Ở 
đây chúng ta sẽ đề cập tới những dạng sáng tạo khác, mà chúng cũng có thể là văn bản, nhưng chúng 
không có liên quan tới phần mềm, mà tới các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và nghệ thuật.

 10.1.1 Các tài liệu khoa học

Con đường mà theo đó khoa học tiến bộ là, ở một mức độ nào đó, do thực tế là các nhà nghiên cứu mà  
làm cho nó tiến bộ vì lợi ích của con người, xuất bản các kết quả công việc của họ trong các tạp chí mà 
tới được với công chúng rộng rãi. Nhờ sự phổ biến này, các nhà nghiên cứu phát triển một hồ sơ theo  
dõi mà cho phép chúng tiến hóa theo những vị thế cao hơn và trách nhiệm cao hơn, trong khi họ nhận 
được doanh thu từ các hợp đồng nghiên cứu mà họ giành được nhờ uy tín phát triển của họ.

Cách phổ biến tài liệu này đại diện cho một mô hình kinh doanh mà đã chứng minh được là rất hiệu  
quả. Đối với mô hình công việc này, chất lượng của công việc phải được đảm bảo và các tài liệu phải  
được phổ biến rộng rãi. Cản trở mà nó ngăn cản sự phổ biến là số lượng lớn các tạp chí đang tồn tại,  
đối với một giá thành đáng kể, mà chỉ có thể được mua với những ngân sách hào phóng. Chất lượng  
được đảm bảo bởi thực tế là các tài liệu này được xem xét lại bởi các chuyên gia hoặc các đồng nghiệp.

Liên quan tới điều này, hàng loạt các tạp chí trực tuyến đã nổi lên, trong số đó chúng ta có thể nhắc tới  
những thứ kỳ cựu Ngày thứ hai Đầu tiên (“First Monday: tạp chí được xem xét lại của các đồng nghiệp 
trên  Internet”)  [26]  hoặc  dự  án  Thư  viện  Công  của  Khoa  học (PLOS 
http://  www.publiclibraryofscience.org   [55]). “Thư mục các Tạp chí Truy cập Mở” [22] trính ra nhiều 
hơn nhiều. Liệu mọi người không phải là các tác giả có được phép xuất bản những sửa đổi cho các 
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dạng tài liệu này không? Có những sự phản đối mà nó trải từ khả năng của chất lượng dưới mức chuẩn 
hoặc mập mờ nước đôi về những ý kiến hoặc những kết quả, cho tới sự nguy hiểm của những người mà 
họ có thể dễ dàng ăn cắp các tài liệu và làm nổi lên mà không có nỗ lực nào, trong khi lại phủ nhận các  
tác giả đích thực của những giá trị khó kiếm được của họ. Tuy nhiên, thực tế là tất cả những người viết 
có bổn phận về việc trích dẫn tác giả gốc và đưa tài liệu đó cho sự rà soát lại của các đồng nghiệp để  
xuất bản trong một tạp chí có uy tín có thể bù đắp được cho các vấn đề này (xem phần 10.2.2).

Một sự tương tự cũng đã được thiết lập giữa PMTD và khoa học, khi mà mô hình phát triển của PMTD 
đòi hỏi số lượng lớn nhất về phổ biến, rà soát lại của các đồng nghiệp (giả thiết là các chuyên gia) và sử 
dụng lại các kết quả (“PMTD/khoa học tự do”, 2001) [154].

 10.1.2 Luật pháp và chuẩn

Có những tài liệu của một sự tự nhiên điều chỉnh mà nó xác định làm thế nào mà mọi thứ phải được 
thực hiện, như là để cải thiện sự cùng tồn tại giữa mọi người hoặc sao cho các chương trình hoặc các 
máy có thể hoạt động được cùng với nhau. Những tài liệu này cần phải được phổ biến một cách rộng 
rãi, mà nó có nghĩa rằng bất kỳ cản trở nào cũng sẽ là phản sản xuất. Vì lý do này, có thể hiểu được 
rằng chúng nhận được sự đối xử đặc biệt, như được minh họa trong Luật Sở hữu Trí tuệ của Tây Ban 
Nha:

“Những đề xuất pháp lý và điều chỉnh và những phác thảo của chúng, các cơ quan xét xử và tài phán và 
các luật, thỏa thuận, những cân nhắc thận trọng và những quyết định của các cơ quan nhà nước, và  
những bản dịch chính thức của tất cả các văn bản như vậy, phải không là đối tượng của sở hữu trí tuệ”.

Sự tương tự về công nghệ của các luật này có thể là những qui tắc tiêu chuẩn hoặc các chuẩn. Trong 
việc lập trình, các giao thức giao tiếp, hoặc giữa các máy từ xa hoặc giữa các module trong cùng một 
máy tính, là đặc biệt quan trọng. Rõ ràng là chúng ta phải không hạn chế sự phổ biến của chúng, đặc 
biệt nếu chúng ta muốn các chương trình tự do mà chúng hoạt động với những người khác để thịnh  
vượng, nhưng, bất chấp điều này, theo truyền thống, các cơ quan mà điều chỉnh các vấn đề này, như là  
ISO11 và ITU12, bán các điều chỉnh và chuẩn của họ ngay cả ở các định dạng điện tử, và ngăn cấm sự 
phân phối lại của chúng.  

Dù điều này có thể được hợp thức hóa ở một mức độ nào đó, cho là nhu cầu để bù đắp một phần giá  
thành, thì sự phổ biến tự do của các chuẩn sẽ là có hiệu suất hơn nhiều; đây là trường hợp của những 
chỉ dẫn của W3C13 và, đặc biệt nơi mà các chuẩn Internet có liên quan, thì các tài liệu được gọi là RFC 
(yêu cầu cho các bình luận) mà đã tồn tại từ đầu, ở các định dạng điện tử mà có thể đọc được bằng việc 
sử dụng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào.

Tuy nhiên, sự thành công của các giao thức Internet là không chỉ vì tính sẵn sàng của chúng. Những 
yếu tố khác bao gồm mô hình phát triển, mà rất tương tự như PMTD vì tính mở của nó đối với sự tham 
gia của bất kỳ người nào có quan tâm và sử dụng các danh sách thư và các yếu tố tương tự. Qui trình 
này được mô tả trong “Qui trình của các chuẩn Internet - sự rà soát lại lần 3” [94] và “Tao của IETF: 

11 Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa
12 Liên minh Truyền thông Quốc tế
13 Nhóm các công ty về World Wede Web
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Một chỉ dẫn mới cho đội đặc nhiệm về kỹ thuật Internet” [136].

Liệu việc sửa đổi các văn bản luật và các điều chỉnh có được cho phép không? Rõ ràng không nếu nó  
dẫn tới sự nhầm lẫn. Ví dụ, một RFC chỉ phải được sửa đổi để giải thích nó hoặc bổ sung những bình  
luận làm sáng tỏ, trong khi điều này còn không được phép mà không có một sự cho phép rõ ràng cho 
những  khuyến  cáo  của  W3C  (http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-documents-
20021231) [65].

Bản thân các giấy phép cũng là các tài liệu pháp lý mà chúng không thể được sửa đổi. Liệu có khả năng 
để tạo ra những điều chỉnh mới xuất phát từ những giấy phép đang tồn tại có sử dụng các tài liệu gốc 
hay không? Điều này có thể dẫn tới sự truyền bá thụ động của những điều chỉnh tương tự và không 
tương thích mà chúng có thể tạo ra sự nhầm lẫn và có thể giúp các công ty mà áp đảo thị trường để 
khuyến khích những sự biến đổi không tương thích của riêng họ, khi trên thực tế đang xảy ra, đặc biệt 
trong lĩnh vực của Internet. Mặc dù vậy, nơi mà pháp luật của Nhà nước được quan tâm, thì rất thường 
xuyên các luật được sao chép theo nghĩa đen từ những người ở các quốc gia khác và được áp dụng với  
những sửa đổi nhỏ cho các đặc thù của bản địa.

Liệu có một mô hình kinh doanh cho các luật và những điều chỉnh? Có vô số những người chuyên 
nghiệp mà họ làm việc về các luật, có trách nhiệm về việc thiết kế, phiên dịch và tăng cường cho chúng 
(các nhà làm luật, các luật sư, các cố vấn pháp lý, các quan tòa, …). Có những phòng thí nghiệm mà 
cung cấp các chứng chỉ tuân thủ cho những điều chỉnh. Các cơ quan điều chỉnh tồn tại, hoặc phải tồn 
tại, trong những đóng góp của các thành viên của họ mà những thành viên này mong muốn thúc đẩy 
các chuẩn, ví dụ, vì việc kinh doanh của họ là dựa vào các sản phẩm mà tương hợp được.

Theo cách y như vậy rằng thuận tiện để có một định nghĩa về PMTD hoặc PMNM, cũng cần thiết phải 
có làm việc cho một định nghĩa về các chuẩn mở. Bruce Perens (http://perens.org/OpenStandards) [15] 
đã đề xuất định nghĩa sau đây dựa trên các nguyên lý sau:

1. Tính sẵn sàng: nếu có thể, các chuẩn mở phải là sẵn sàng cho tất cả để đọc và triển khai.

2. Tối đa hóa sự lựa chọn của người sử dụng đầu cuối.

3. Các chuẩn mở phải là tự do cho tất cả để triển khai mà không có chi phí bản quyền hoặc phí nào 
(các chứng thực về tuân thủ có thể liên quan tới một thứ phí, dù Bruce Perens khuyến cáo rằng 
nên có các công cụ tự chứng thực tự do sẵn sàng).

4. Không có sự phân biệt đối xử có lợi cho một nhà triển khai cài đặt nào so với những người 
khác.

5. Những quyền mở rộng hoặc phụ thêm (không chứng thực được).

6. Tránh thực tế ăn cắp bởi các nhà sản xuất áp đảo. Tất cả các mở rộng sở hữu độc quyền phải có  
một triển khai cài đặt theo chuẩn mở.

 10.1.3 Bách khoa toàn thư

Vào năm 1999, Richard Stallman đã đề xuất ý tưởng về một bách khoa toàn thư (”Bách khoa toàn thư 
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tự do và tài nguyên học tập”, 2001) [210] như một cơ chế để tránh sự chiếm đoạt tri thức và cung cấp 
sự truy cập vạn năng tới các tài liệu học tập và có liên quan. Nó có thể được cấu tạo từ các bài báo 
được cung cấp bởi cộng đồng, mà không có sự kiểm soát tập trung, nơi mà các tác nhân khác nhau có 
thể nhận làm các nhiệm vụ khác nhau, bao gồm, như một khuyến cáo nhưng không phải là một bổn 
phận, rằng đối với việc rà soát lại hoặc kiểm tra lại các bài báo. Bách khoa toàn thư này có thể không 
chỉ chứa văn bản mà còn cả đa phương tiện và các phần mềm giáo dục tự do. Hàng loạt các sáng kiến 
đã nổi lên để biến điều này thành hiện thực. Ví dụ, Nupedia (http://www.nupedia.com) [178] đã cố 
gắng xây dựng một bách khoa toàn thư có chất lượng, nhưng dự định này đã thất bại, có lẽ vì nó đã yêu 
cầu một định dạng mà khá khó để học (TEI), dù có lẽ nhiều hơn là vì yêu cầu về việc có tất cả các bài 
báo được soạn thảo, được rà soát lại bởi các nhà khoa học và được kiểm tra về kiểu dạng, …

Hậu bối của Nupedia,  mà đã thành công hơn nhiều,  là Wikipedia (http://www.wikipedia.org) [69]. 
Wikipedia là một bách khoa toàn thư tự do đa ngôn ngữ dựa trên công nghệ wiki. Wikipedia được viết 
một cách cộng tác bởi những tình nguyện viên và đa số lớn các bài viết có thể được sửa đổi bởi bất kỳ  
ai với một trình duyệt web. Sự thành công của nó dựa trên cấu trúc của nó, mà nó là mềm dẻo hơn 
nhiều về việc soạn thảo, mà nó hạn chế được những trở ngại mà Nupedia đã có và nó làm cho gần gũi 
hơn với những gì mà Stallman đã có trong đầu. Từ wiki tới từ một từ của Haiwai có nghĩa là ('nhanh'). 
Công nghệ wiki cho phép bất kỳ ai cũng sửa đổi được bất kỳ tài liệu nào có sử dụng hệ thống văn bản 
có cấu trúc, mà là cực kỳ đơn giản như chúng ta đã thấy trong phần 8.6.2. Vào tháng 02/2007, số lượng 
bài viết bằng tiếng Anh trên Wikipedia đã là hơn 1,500,000.

Lưu ý

Wikipedia là một dự án của tổ chức phi lợi nhuận Wikimedia, mà nó cũng có các dự án sau, dựa vào  
cùng mô hình như của Wikipedia:

• Wiktionary (http://www.wiktionary.org) [66]. Đây là một dự án cộng tác mà nó có mục tiêu để 
tạo ra một từ điển tự do đa ngôn ngữ, với những định nghĩa, từ nguyên học và những phát âm,  
trong các ngôn ngữ theo yêu cầu.

• Wikibooks (http://www.wikibooks.org/) [67]. Đây là một dự án mà nó có mục tiêu để cung cấp 
các sách giáo khoa, sổ tay hướng dẫn, sách hướng dẫn hoặc các văn bản sư phạm cho bất kỳ ai  
yêu cầu các yếu tố này, một cách tự do. 

• Wikiquote (http://www.wikiquote.org) [70]. Đây là một sự biên dịch các câu thành ngữ nổi tiếng 
trong tất cả các ngôn ngữ, mà nó bao gồm cả các nguồn khi những thứ này được biết.

• Wikisource. Đây là một thư viện của các văn bản gốc mà chúng là trong miền công cộng hoặc 
chúng đã được xuất bản với một giấy phép tài liệu tự do GNU (GFDL).

• Wikispecies (http://species.wikimedia.org/) [71]. Đây là một kho tài liệu về các loại động vật, 
các loài rau quả, nấm, vi khuẩn và tất cả các dạng sự sống được biết.

• Wikinews (http://wikinews.org/) [68]. Đây là một nguồn của các nội dung tin tự do trong đó 
người sử dụng là những người soạn thảo.

• Commons (http://commons.wikimedia.org/) [19]. Đây là một kho các nội dung tự do của hình 
ảnh và đang phương tiện tự do.
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• Wikiversity (http://wikiversity.org/) [72]. Đây là một nền tảng giáo dục mở và tự do, dựa trên  
các dự án dạy học ở tất cả các mức giáo dục..

• Meta-Wiki (http://meta.wikimedia.org/) [48]. Đây là website mà hỗ trợ tất cả các dự án của Quỹ 
Wikimedia.

Chúng ta cũng nên nhắc tới Bách khoa toàn thư Ngắn gọn về Toán học, mà nó có một khái niệm được 
giới hạn hơn về những gì tự do có nghĩa (nó chỉ có thể được tư vấn trên Internet) và là một mô hình 
phát triển trong đó cần thiết phải đề xuất tất cả các đóng góp cho một ủy ban soạn thảo trước khi xuất  
bản.

 10.1.4 Các khóa học

Với cùng mục đích như các bách khoa toàn thư, có khả năng sản xuất các tư liệu dạy học tự do, như các 
ghi chép, slide, bài tập, sách, các phần mềm đọc âm tiết hoặc để dạy học. Có một xu hướng coi các  
trường đại học như các doanh nghiệp mà chúng sản xuất và bán kiến thức, mà chúng đối nghịch với các 
nguyên lý cơ bản. Những lý do giải thích vì sao một trường đại học có thể làm ra những tư liệu này sẵn  
sàng cho tất cả như sau:

• Thỏa mãn nhiệm vụ của trường, như một đại lý phân phối kiến thức.

• Giá thành thấp của các tư liệu đang tồn tại sẵn sàng trên toàn thế giới.

• Thực tế là những tư liệu này không thể thay thế việc dạy học bằng con người.

• Ý tưởng về các tư liệu này được công khai mà có thể lôi cuốn được các sinh viên và đóng góp  
cho uy tín của đại học.

• Khả năng tạo ra một cộng đồng các giáo viên mà họ rà soát lại và cải tiến các tư liệu này.

Sáng kiến nổi tiếng nhất trong lĩnh vực này là việc của MIT (http://ocw.mit.edu) [174], mà nó có mục 
tiêu tạo ra nhiều hơn 2,000 nguồn được xếp thành các catalog tốt có thể truy cập được theo một cách  
thống nhất và mạch lạc.

 10.1.5 Các bộ sưu tập và các cơ sở dữ liệu

Chỉ là sự biên dịch của các thông tin tuân theo các tiêu chí được xác định, việc tổ chức và làm cho sẵn 
sàng, bản thân nó, là một sản phẩm của các thông tin có giá trị, bất chấp bản thân thông tin ra sao, mà 
vì thế sản phẩm cả của các tác giả các thông tin đó, hệ quả là, tuân theo những hạn chế về sự tự do truy  
cập, sửa đổi hoặc phân phối lại các nội dung. Vì thế, nếu chúng ta muốn các thông tin tự do, thì chúng  
ta cũng có thể muốn các bộ sưu tập tự do.

Ví dụ, chúng ta có thể muốn phân loại các thông tin quan trọng trên Internet, tổ chức và bình luận các 
liên kết. Đây là những gì mà Dự án Thư mục Mở - ODP (Open Directory Project http://dmoz.org [109]) 
làm; nó được vận hành bởi Netscape và được duy trì bởi những người soạn thảo là các tình nguyện viên 
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được tổ chức theo một kiến trúc có tôn ti trật tự.

Thư mục đầy đủ có thể được tự do sao chép ở định dạng RDF và được xuất bản với những sửa đổi nhất 
định nào đó, như Google và nhiều máy tìm kiếm khác làm. Netscape, chủ nhân của thư mục này, đảm 
bảo cho một “hợp đồng xã hội của Dự án Thư mục Mở” [53] đã tạo cảm hứng cho phát tán Debian 
(http://www.debian.org/social_contract.html) [106], mà nó tạo điều kiện thuận lợi cho những đóng góp 
bên ngoài cho việc đảm bảo rằng Dự án Thư mục Mở sẽ luôn là tự do, với các chính sách công cộng, tự 
điều chỉnh bởi cộng đồng và những người sử dụng như là ưu tiên đầu tiên.

Những ví dụ khác của các bộ sưu tập mà chúng có thể làm cho chúng ta quan tâm là những phát tán 
PMTD, với những chương trình được sửa đổi sao cho chúng phù hợp cũng sẽ được biên dịch trước một 
cách tuyệt vời sao cho chúng có thể chạy được một cách dễ dàng.

 10.1.6 Phần cứng

Có 2 khía cạnh chính có liên quan trong sự tự do về phần cứng. Khía cạnh đầu tiên là nhu cầu cho các 
giao diện và các tập hợp lệnh sẽ là tự do, theo một cách mà mọi người có thể tạo ra được một trình điều 
khiển thiết bị hoặc một trình biên dịch cho một kiến trúc. Khía cạnh thứ 2 là việc phải có đủ thông tin 
và năng lượng sẵn sàng cho việc tạo lại được một thiết kế phần cứng, việc sửa đổi nó và kết hợp nó với 
những thứ khác. Những thiết kế này có thể được coi là phần mềm theo một ngôn ngữ phù hợp (VHDL, 
Verilog, …). Tuy nhiên, việc làm cho chúng làm việc được không dễ dàng, vì chúng phải được sản xuất 
ra, mà nó là đắt giá và chậm chạp. Tuy nhiên, có những sáng kiến theo nghĩa này, trong số đó chúng ta 
có thể nhắc tới OpenCores (http://www.opencores.org) [52], cho các mạng tích hợp.

 10.1.7 Văn học và nghệ thuật

Để kết thúc việc xem xét của chúng ta về các nguồn tự do, chúng ta không thể quên nghệ thuật và văn 
học, mà mục tiêu cuối cùng của chúng không là vụ lợi nhiều như là thẩm mỹ.

Những lý do gì có thể để một nghệ sĩ phải trao cho mọi người sự tự do để sao chép, sửa đổi hoặc phân  
phối lại tác phẩm của họ nhỉ? Một mặt, có thể giúp làm cho họ nổi tiếng và có ích cho sự phổ biến tác 
phẩm của họ, mà cho phép họ có được thu nhập từ các hoạt động khác, như những sự phối hợp và các 
tác phẩm ủy thác, và một mặt khác, nó có thể khuyến khích sự thử nghiệm và tính sáng tạo. Trong nghệ 
thuật, chúng ta có những tình huống y hệt như trong các vấn đề kỹ thuật. Sự đổi mới sáng tạo là từng 
chút một và đôi khi khó để phân biệt được giữa sự ăn cắp ý tưởng và một tác phẩm mà đại diện hoặc  
tuân theo một xu thế hoặc trào lưu nghệ thuật nào đó.

Rõ ràng, sự sáng tạo và sự làm sáng tỏ là không phải cùng một thứ, và không phải là âm nhạc hay văn  
học. Âm nhạc, hội họa, nhiếp ảnh và điện ảnh là rất tương tự như các chương trình, theo nghĩa là chúng 
có thể được làm để “làm việc” ngay lập tức trên một máy tính, trong khi thứ y như vậy không thể áp  
dụng được cho điêu khắc, ví dụ vậy. Không có nhiều những sáng kiến nguồn mở trong nghệ thuật và 
văn học trong khi những sáng kiến mà đang tồn tại thì lại rất khác nhau. Chúng ta có thể nhắc tới 
những tiểu thuyết của tập thể Wu Ming (http://www.wumingfoundation.com) [29].
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 10.2 Các giấy phép cho những tài nguyên tự do khác

Các giấy phép cho PMTD từng là một nguồn của sự truyền cảm hứng cho những nguồn trí tuệ khác, 
theo cách mà nhiều trong số chúng đã từng được áp dụng một cách trực tiếp, đặc biệt nơi mà các tài 
liệu được quan tâm, và trong những trường hợp khác, chúng từng được áp dụng khá yếu, như xảy ra 
với Giấy phép Âm thanh Mở - Open Audio License (http://www.eff.org/IP/Open_licenses/eff_oal.html) 
[114]. Hầu hết những giấy phép này là các giấy phép copyleft, nếu chúng cho phép các công việc dẫn 
xuất. 

Giấy phép tài liệu tự do của GNU (xem phần 10.2.1) đã từng được sử dụng và thường được sử dụng 
cho tất cả mọi dạng văn bản, dù các giấy phép Chung Sáng tạo - Creative Commons (xem phần 10.2.2)  
dần dần đang được áp dụng.

Trên thực tế, các giấy phép cho các chương trình (GPL và LGPL) còn được sử dụng cho phần cứng, dù  
đối tượng này là phức tạp và khó để hài hòa với luật pháp hiện hành. Về ảnh hưởng, thì những thiết kế 
và biểu đồ có thể được sử dụng, mà không có việc sao chép một cách vật lý, để trích ra những ý tưởng  
được  sử  dụng  cho  những  thiết  kế  đóng  mới.  Ví  dụ,  Giấy  phép  Công  cộng  Chung  Phần  cứng 
OpenIPCore ("OpenIPCore hardware general public license") [155] thiết  lập rằng sự chiếm hữu là 
không được phép, mà tính đúng đắn về pháp lý của tài liệu là còn đáng ngờ [209]. Cách duy nhất có thể 
đối với việc bảo vệ những ý tưởng này là việc sử dụng một số dạng của bằng sáng chế tự do, mà nó là 
thứ gì đó mà còn chưa được phát triển và chưa với tới được những người mà không có dự định hoặc 
không có khả năng thiết lập một doanh nghiệp được xây dựng trên những ý tưởng này.

 10.2.1 Giấy phép tài liệu tự do GNU

Một trong những giấy phép  copyleft nổi tiếng nhất cho tài liệu kỹ thuật, bất kể nó phù hợp với các 
chương trình hay bất kỳ vấn đề nào khác, thì nó vẫn là của FSF. Sau khi nhận thức được rằng một tài  
liệu không phải là y hệt như một chương trình, Richard Stallman đã thúc đẩy một giấy phép cho các tài  
liệu mà đi với các chương trình và cho các tài liệu khác mà bản chất tự nhiên của nó là về kỹ thuật và 
để dạy học. 

Để làm ổn thỏa cho sự phát triển của các phiên bản dẫn xuất, một bản sao minh bạch của tài liệu phải 
được làm cho sẵn sàng cho bất kỳ ai cần nó, như được giải thích trong phần 3.2.5, cũng như các bản 
sao còn mờ đục, theo một cách tương ứng giữa mã nguồn và các đối tượng của các chương trình.

Một trong những lý do cho việc có một giấy phép là để thiết lập quyền tác giả và để đảm bảo rằng các ý 
tưởng hoặc ý kiến được trình bày bởi tác giả sẽ không bị mô tả sai về các đặc điểm. Điều này giải thích 
vì sao các công việc dẫn xuất phải có một đầu đề ở bài khác với các phiên bản trước (trừ phi quyền thể 
hiện đã được trao) và phải nói lên một cách rõ ràng nơi mà bản gốc có thể lấy được. Các cái tên của 
những tác giả chính của các tài liệu gốc cũng phải được liệt kê, cũng như những cái tên của những 
người mà họ đã làm ra bất kỳ sửa đổi nào, và tất cả những ghi chú về sở hữu trí tuệ phải được giữ lại.  
Cũng vậy, bất kỳ sự thừa nhận và sự cống hiến nào cũng phải được giữ lại và phần về lịch sử, nếu có,  
phải được tôn trọng khi những sửa đổi mới được bổ sung vào. Còn có thể, và điều này là sự tôn trọng 
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giấy phép mà bị chỉ trích nhiều nhất, để chỉ định ra những phần không thay đổi và các văn bản bao 
trùm, mà không ai có thể sửa hoặc giới hạn được, dù giấy phép này chỉ cho phép các văn bản phi kỹ  
thuật được coi như các phần bất biến, mà các phần này thì giấy phép tham chiếu tới như các phần thứ 
cấp.

Giấy phép này đã tạo ra nhiều tranh cãi trong thế giới của PMTD, ở điểm rằng dự án của phát tán 
Debian hiện hành (vào thời điểm cuốn sách này được xuất bản) đang tranh luận liệu để loại bỏ khỏi 
Debian các nội dung theo giấy phép này hoặc chỉ định tất cả các tài liệu mà có giấy phép như là không  
tự do và coi chúng như là không chính thức chăng. Ngay cả dù không có các phần bất biến, thì vì các 
công việc dẫn xuất có thể tuân theo những khái niệm của giấy phép y hệt, là quan trọng để ghi nhớ rằng 
chúng có thể được bổ sung vào sau đó. Ví dụ, được tranh luận, rằng có thể các phần bất biến đã lỗi thời  
hoặc không đúng hoặc, mà, dù thế, cũng phải được giữ lại. Trong bất kỳ trường hợp nào, thì giấy phép 
này  là  không  tương  thích  với  các  chỉ  dẫn  về  PMTD  của  Debian 
(http://www.debian.org/social_contract.html#guidelines) [104], mà câu hỏi này xoay quanh có lẽ về 
việc liệu tài liệu có phải tuân theo những chỉ dẫn này hay không (ví dụ, các văn bản của các giấy phép  
cũng không thể được sửa đổi).

Khuyến cáo

Các phiên bản đầu của văn bản này là theo giấy phép GFDL, nhưng các tác giả sau đó đã quyết định sử  
dụng một giấy phép Chung Sáng tạo (xem phần 10.2.2), mà nó là phù hợp hơn cho những đặc tính của 
một cuốn sách. Vì thế văn bản này là một tác phẩm có 2 giấy phép.

 10.2.2 Các giấy phép chung sáng tạo

Chung Sáng tạo - Creative Commons (http://creativecommons.org) [21] là một tổ chức phi lợi nhuận 
được thành lập vào năm 2001 từ các chuyên gia về sở hữu trí tuệ và pháp luật trong xã hội thông tin,  
với mục tiêu để thúc đẩy sự sáng tạo, sự gìn giữ và tính có thể truy cập được của các nguồn tri thức 
được nhượng lại cho cộng đồng theo nhiều cách. Nó dựa trên ý tưởng rằng một số người có thể không 
muốn sử dụng tất cả các quyền sở hữu trí tuệ mà pháp luật đã trao cho họ, khi điều này có thể gây cản 
trở cho sự phổ biến chúng một cách rộng rãi.

Các giấy phép Chung Sáng tạo đầu tiên cho các công việc sáng tạo, mà chúng là có nhiều phiên bản, 
bắt đầu xuất hiện khoảng cuối năm 2002. Những giấy phép này đã được thiết kế để:

• Đủ mạnh để chịu được một sự soi xét của tòa án, tại nhiều quốc gia.

• Đủ đơn giản cho những người không phải là luật sư để sử dụng.

• Đủ phức tạp để được xác định bởi các ứng dụng web khác nhau.

Các giấy phép khác nhau cho phép người sáng tạo lựa chọn những dạng tự do nào được phép, tách biệt  
khỏi việc sao chép, tuân theo với 4 yếu tố:
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Biểu 
tượng

Yếu tố tùy chọn Diễn giải 

Ghi công - BY 
(Atrribution)

Bạn phải ghi công của người sáng tạo, tên và giấy phép của tác 
phẩm. Điều này là nghĩa vụ bắt buộc đối với tất cả các giấy phép 
Creative Commons. 

Phi thương mại – NC 
(Non-Commercial)

Bất kỳ sử dụng tác phẩm nào cũng chỉ được cho các mục đích 
phi thương mại. Ví dụ, chia sẻ tệp, sử dụng cho giáo dục và các 
cuộc liên hoan phim tất cả là được phép, nhưng việc quảng cáo 
và sử dụng vì mục đích thương mại là không được phép. 

Không có tác phẩm 
phái sinh - ND  
(Non-Derivatives)

Tác phẩm chỉ có thể được sử dụng chính xác như nó hiện có. 
Tác phẩm không thể được tùy biến hoặc sửa đổi theo bất kỳ cách 
gì. Bạn sẽ cần có quyền bổ sung nếu bạn muốn trộn tác phẩm đó, 
cắt xén một cái ảnh, sửa văn bản hoặc sử dụng một bài hát trong 
một bộ phim. 

Chia sẻ giống tương 
tự – SA 
(Share - Alike)

Bất kỳ tác phẩm mới nào được tạo ra có sử dụng tài liệu này 
phải được làm cho sẵn sàng theo giấy phép y hệt như với tác 
phẩm gốc ban đầu.

Trong phiên bản 1.x của các giấy phép Chung Sáng tạo, đã có 11 dạng giấy phép, mà chúng đã kết hợp 
4 yếu tố cơ bản được nhắc tới ở trên. 98% các tác giả chọn lựa chọn “Ghi công”; kết quả là, như của 
phiên bản 2.x của các giấy phép Chung Sáng tạo, Ghi công là một yêu cầu. Điều này làm giảm 11 dạng 
giấy phép xuống còn 6, là như sau:

Ghi công (BY)

Ghi công - Phi thương mại (BY-NC)

Ghi công - Chia sẻ tương tự (BY-SA)
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Ghi công - Không có tác phẩm phái sinh (BY-ND)

Ghi công - Phi thương mại - Chia sẻ tương tự (BY-NC-SA)

Ghi công - Phi thương mại - Không có tác phẩm phái sinh (BY-NC-ND)

Bảng sau đây chỉ ra một phác họa của các giấy phép với những biểu tượng tương ứng. Biểu tượng này  
thường  là  một  liên  kết  tới  một  kết  luận  của  giấy  phép,  được  quản  lý  trên  website  của  Creative 
Commons [21].

Có khả năng sử dụng biểu tượng14 chung thay vì biểu tượng đại diện cho giấy phép, nhưng nó phải 
được liên kết tới giấy phép được chọn bởi tác giả. Mã HTML của đường liên kết này tới giấy phép có 
thể có được từ Creative Commons [21]. Một khi giấy phép được chọn và biểu tượng tương ứng được 
bổ sung, thì công việc này sẽ được cấp phép và bạn sẽ nhận được:

• Chứng thư chung. Một tóm tắt về giấy phép với những biểu tượng phù hợp cho nó. Tóm tắt này 
sẽ được chỉ ra khi nháy vào đường liên kết có được từ Chung Sáng tạo (Creative Commons) 
[21].

• Mã pháp lý. Đây là văn bản pháp lý đầy đủ về những gì mà giấy phép dựa vào. Văn bản này có 
thể truy cập được từ tóm tắt được nêu ở trên.

• Mã số. Đây là mô tả RDF (khung công việc mô tả nguồn), mà các máy tìm kiếm và các ứng 
dụng khác có thể sử dụng để xác định giấy phép và các điều khoản sử dụng.

14 Xem hình 
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Vào tháng 02/2007, phiên bản 3.0 của các giấy phép Chung Sáng tạo đã được xuất bản. Đây là một cập  
nhật mà nó sửa cho đúng nhiều lỗi mà mọi người đã xác định. Sự sửa đổi lớn đầu tiên là việc giấy phép 
chung không còn dựa vào mô hình của Mỹ và bây giờ dựa vào thuật ngữ của Công ước Berne. Thứ hai  
là, các quyền về đạo đức và các xã hội quản lý bằng các quyền được nhắc tới một cách đặc biệt, như  
những sự thống trị khác nhau đã được thực hiện trong từng phạm vi quyền hạn. Thứ ba và là cuối cùng,  
các văn bản của cả chứng thư chung và mã pháp lý mà đã đi với từng giấy phép đã được sửa đổi để làm 
cho nó rõ ràng rằng câu chữ trong sự thừa nhận quyền tác giả không cho phép người được cấp phép có 
ngụ ý hoặc đưa ra cảm giác rằng họ có một mối quan hệ hoặc có liên quan theo bất kỳ cách gì tới người  
cấp phép. 

Để bổ sung, Chung Sáng tạo cung cấp các dạng giấy phép khác cho các ứng dụng đặc thù. Như là:

Không phải tất cả các giấy phép Chung Sáng tạo được coi là tự do bởi các khu vực có liên kết tới 
PMTD, như 4 quyền tự do cơ bản phải áp dụng trước khi các giấy phép được xác định như (xem phần 
1.1.1)  Benjamin  “Kako”  Hill  (lập  trình  viên  của  Debian  và  Ubuntu)  đã  tạo  ra  website 
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Freedomdefined.org (http://freedomdefined.org/) [28], mà nó có mục tiêu cung cấp một định nghĩa tốt 
hơn của những gì là văn hóa tự do và những gì là không phải. Trên cơ sở này, trong số 6 giấy phép cơ 
bản của Chung Sáng tạo, chỉ có 2 là tự do một cách nghiêm túc: chỉ Ghi công (BY) và Ghi công - Chia 
sẻ (BY-SA), cái sau là copyleft.
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Phụ lục A. Chỉ dẫn học tập

A. 1. Giới thiệu

Phần mềm tự do là gì? Nó là gì và những ảnh hưởng của một giấy phép chương trình tự do là gì?  
PMTD được phát triển như thế nào? Các dự án PMTD được cấp vốn như thế nào và các mô hình kinh  
doanh có liên quan tới chúng là gì mà chúng ta đang trải nghiệm? Những động cơ của các lập trình viên 
là gì, đặc biệt là những tình nguyện viên, để trở nên có liên quan trong các dự án PMTD? Các lập trình  
viên này thích những gì? Các dự án của họ được điều phối như thế nào, và những phần mềm mà họ làm 
ra giống những gì? Ngắn gọn, viễn cảnh tổng thể của PMTD là gì?

Đây là dạng những câu hỏi mà chúng ta sẽ cố gắng trả lời trong tài liệu này. Vì mặc dù PMTD đang 
ngày một gia tăng sự hiện diện của nó trong các phương tiện thông tin và trong tranh luận giữa những 
người chuyên nghiệp về công nghệ thông tin, và mặc dù ngay cả những người dân bình thường đang 
bắt đầu nói về nó, thì nó vẫn còn chưa được biết đối với nhiều người. Và ngay cả những người đã quen 
với nó cũng thường nhận thức chỉ về một số các tính năng của nó, và chủ yếu là bỏ qua những tính 
năng khác.

A. 2. Các mục tiêu

Mục tiêu chung là, không còn nghi ngờ gì nữa, mà độc giả hiểu và nghĩ được một cách logic về những 
khái niệm cơ bản của PMTD và những ảnh hưởng chính của chúng. Hãy để chúng tôi tìm ra một số 
mục đích đặc trưng:

• Để biết đâu là PMTD (và đâu không là), những hệ quả chính mà một định nghĩa như vậy là có.

• Khai phá những nguyên tắc cơ bản của những câu hỏi pháp lý xung quanh PMTD và, đặc biệt, 
tầm quan trọng của các giấy phép, các dạng chính và các hệ quả của chúng. 

• Có một viễn cảnh về tính thực tế của PMTD, từ một quan điểm toàn cầu và lịch sử và từ viễn  
cảnh của các dự án cấp tiến nhất hiện hành.

• Học và hiểu được những phương pháp theo đó các dự án PMTD có thể được cấp vốn (khi mà 
những biện pháp như vậy đang tồn tại) và các mô hình kinh doanh phù hợp.

• Học những chi tiết quan trọng nhất của các mô hình phát triển PMTD và các phương pháp cho 
việc nghiên cứu chúng từ viễn cảnh của kỹ thuật phần mềm.

A.3. Nội dung và các kế hoạch học tập

Văn bản này có cấu trúc theo một loạt các chương (các module có phong cách nhà giáo) và được viết 
theo đúng cách mà về thực tế chúng là độc lập và tự chủ, mà nó có nghĩa là, ngoại trừ phần giới thiệu, 
cuốn sách có thể được đọc theo bất kỳ trật tự nào. Tuy nhiên, các độc giả được khuyến cáo tuân theo 
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trật tự được thiết lập cho cuốn sách, tuân theo với kế hoạch bên dưới.

Khóa học này sẽ có cấu trúc theo uy tín của ECTS, có nghĩa là việc lên kế hoạch sẽ đòi hỏi một nỗ lực 
tổng thể từ học sinh, mà nó sẽ bao gồm các bài tập và các cuộc thảo luận, sẽ kéo dài trong 150 giờ.

Chương 1 (6 giờ). Việc thảo luận module mà nó giới thiệu tất cả các khía cạnh đặc trưng của PMTD và 
tập trung chủ yếu vào sự giải thích cơ sở nền tảng, đối với những người mà họ đang học về vấn đề này  
lần đầu tiên và nhấn mạnh tới tầm quan trọng của nó.  Một sự giới thiệu đề cập tới định nghĩa của 
PMTD và những hệ quả chính của nó, trong số các yếu tố khác, sẽ được đưa ra.

Các mục tiêu Nội dung Tư 
liệu

Các hoạt động Thời 
gian

Học về  tự  do là  gì  đối  với 
phần mềm

4 quyền tự do Phần 
1.1.1

Đọc tư liệu 2 giờ

Phân biệt giữa PMTD và các 
khái niệm liên quan khác

Định nghĩa các khái niệm liên 
quan, liệu chúng có tương tự 
hoặc giống hay không

Phần 
1.1.2

Đọc  tư  liệu  và  đưa  ra 
những gợi ý

1 giờ

Giới thiệu những lý do mà vì 
chúng PMTD được tạo ra

Những động lực về đạo đức và 
thực tiễn

Phần 
1.2

Đọc  tư  liệu  và  đưa  ra 
những gợi ý

1 giờ

Giới thiệu những hệ quả của 
PMTD

Hệ quả đổi với người sử dụng, 
Nhà nước, lập trình viên...

Phần 
1.3

Đọc  tư  liệu  và  đưa  ra 
những gợi ý

2 giờ

Chương 2 (14 giờ). Sự phát triển lịch sử của thế giới PMTD, từ ban đầu của nó trong những năm 70 tới  
thời điểm hiện hành, đưa ra một tầm nhìn rộng mở về những cột mốc đáng chú ý nhất, những dự án 
chính, tài chính, tính chuyên nghiệp hoặc sự tiến bộ xã hội, …

Các mục tiêu Nội dung Tư liệu Các hoạt động Thời 
gian

Học về  “tiền  lịch  sử” 
của PMTD

Những  sự  kiện  trước  sự 
tồn tại của khái niệm này

Phần  2.1  và  đầu  phụ 
lục B

Đọc tư liệu và đưa 
ra những gợi ý

2 giờ

Học về toàn bộ lịch sử 
của PMTD cho tới nay

Những  sự  kiện  đáng  kể 
nhất theo trật tự thời gian

Phần  2.2,  2.3,  2.4  và 
phần còn lại phụ lục B

Đọc tư liệu và đưa 
ra những gợi ý

10 giờ

Cố  gắng  đoán  trước 
tương lai 

Một  số  dự  đoán  (những 
hy vọng và vấn đề)

Phần 2.5 Đọc tư liệu và đưa 
ra những gợi ý

2 giờ

Chương 3 (9 giờ). Các khía cạnh của PMTD. Các giấy phép thông dụng nhất của PMTD và những ảnh 
hưởng của chúng lên các mô hình kinh doanh và phát triển sẽ được phân tích một cách chi tiết.
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Các mục tiêu Nội dung Tư 
liệu

Các hoạt động Thời 
gian

Học các khái niệm cơ 
bản của sở hữu trí tuệ 
và công nghiệp

Bản quyền, sở hữu trí  tuệ,  bằng sáng chế, 
thương hiệu, bí mật công nghiệp

Phần 
3.1

Đọc tư liệu và đưa 
ra những gợi ý

3 giờ

Học cơ sở pháp lý của 
PMTD: các giấy phép

Định nghĩa các giấy phép và tính chất của 
PMTD của những giấy phép quan trọng nhất

Phần 
3.2

Đọc tư liệu và đưa 
ra những gợi ý

6 giờ

Chương 4 (8 giờ). Những đặc tính của các lập trình viên PMTD và những động lực dẫn họ tham gia  
vào các dự án này, bằng cách đó làm cho sự tồn tại của các chương trình tự do là có thể được.

Các mục tiêu Nội dung Tư liệu Các hoạt động Thời 
gian

Tìm  hiểu  dạng  người 
phát triển PMTD

Độ tuổi, nam hay nữ, nghề nghiệp, vị 
trí địa lý, ...

Phần  4.1, 
4.2, 4.3, 4.4

Đọc tư liệu và đưa 
ra những gợi ý

4 giờ

Học  mất  bao  lâu  thời 
gian cho nó và vì sao

Sự  cống  hiến  hàng  tuần,  các  động 
lực, câu hỏi về uy tín và sự lãnh đạo

Phần  4.5, 
4.6, 4.7, 4.8

Đọc tư liệu và đưa 
ra những gợi ý

4 giờ

Chương 5 (22 giờ). Các khía cạnh về tài chính của PMTD và, đặc biệt, các phương pháp về cấp vốn 
cho các dự án và các mô hình kinh doanh đang được khai thác.

Các mục tiêu Nội dung Tư liệu Các hoạt động Thời 
gian

Học về các nguồn tài chính Các  nguồn  tài  chính 
được sử dụng

Phần 5.1 Đọc tư liệu và đưa 
ra những gợi ý

8 giờ

Học cách sinh lợi từ PMTD Các mô hình kinh doanh Phần 5.2 và 
5.3

Đọc tư liệu và đưa 
ra những gợi ý

8 giờ

Học về mối quan hệ giữa PMTD và 
tình  trạng  độc  quyền  -  điển  hình 
trong nền công nghiệp phần mềm

Sự  độc  quyền  và  phần 
mềm. Vai trò của PMTD

Phần  5.1, 
5.2,  5.3  và 
5.4

Đọc tư liệu và đưa 
ra những gợi ý

6 giờ

Chương 6 (28 giờ). Mối quan hệ của các chính sách và PMTD và, đặc biệt, các chính sách cho việc 
khuyến khích PMTD và sử dụng PMTD của các cơ quan hành chính nhà nước.

Trang 222/302



GNUFDL • PID_00148386 Phần mềm tự do

Các mục tiêu Nội dung Tư 
liệu

Các hoạt động Thời 
gian

Học về ảnh hưởng của PMTD lên 
các cơ quan hành chính nhà nước

Những  ảnh  hưởng  và  khó 
khăn chính trong triển khai

Phần 
6.1

Đọc tư liệu và đưa 
ra những gợi ý

4 giờ

Học về những gì các cơ quan hành 
chính nhà nước làm và có thể làm 
về PMTD

Các  giải  pháp  cho  các  nhu 
cầu,  khuyến khích  và đầu tư 
vào  nghiên  cứu  phát  triển 
(R&D)

Phần 
6.2

Đọc tư liệu và đưa 
ra những gợi ý

4 giờ

Học về những sáng kiến pháp lý Rà  soát  lại  những  sáng  kiến 
pháp  lý  cho  việc  triển  khai 
hoặc hỗ trợ PMTD 

Phần 
6.3

Đọc tư liệu và đưa 
ra những gợi ý

20 
giờ

Chương 7 (12 giờ). Các mô hình quản lý và phát triển cho các dự án PMTD, các kỹ thuật mà đã từng 
thành công và các nghiên cứu định tính và định lượng của PMTD từ viễn cảnh của sự phát triển.

Các mục tiêu Nội dung Tư liệu Các hoạt động Thời 
gian

Học về các mô hình mẫu về phát 
triển phần mềm 

“Nhà  thờ  lớn  và  cái 
chợ” 

Phần 7.1, 7.2, 
7.3 và 7.5

Đọc  tư  liệu  và  thư 
mục gợi ý học thêm

3 giờ

Học về các qui trình có liên quan 
trong phát triển PMTD

Các qui trình đặc thù Phần 7.4 Đọc  tư  liệu  và  thư 
mục gợi ý học thêm

3 giờ

Học về các khả năng và thực tế 
mà tính sẵn sàng của mã nguồn 
và các nghiên cứu có liên quan 
mang lại cho kỹ thuật PMTD

Các  nguồn  tài  nguyên 
và các nghiên cứu mang 
tính định lượng

Phần 7.6 Đọc  tư  liệu  và  thư 
mục gợi ý học thêm

3 giờ

Học những gì còn phải làm trong 
kỹ thuật PMTD

Các  nhiệm  vụ  trong 
tương lai

Phần 7.7 Đọc  tư  liệu  và  thư 
mục gợi ý học thêm

3 giờ

Chương 8 (14 giờ). Giới thiệu về các công nghệ và các môi trường phát triển cho PMTD và những ảnh  
hưởng của chúng lên sự quản lý và tiến hóa của các dự án.

Các mục tiêu Nội dung Tư liệu Các hoạt động Thời 
gian

Học những tính năng chung của các 
môi  trường và công cụ  mà các  lập 
trình viên phần mềm sử dụng

Các đặc tính chung Phần 8.1 Đọc  tư  liệu  và  thư 
mục gợi ý học thêm

1/2 
giờ

Học các công cụ phát triển cơ bản Các ngôn ngữ, trình biên 
dịch, hệ điều hành, ...

Phần 8.2 
và 8.3

Đọc  tư  liệu  và  thư 
mục gợi ý học thêm

2 giờ

Học các phương pháp cơ bản mà các 
lập trình viên làm việc với chúng

Trình  thông  điệp,  diễn 
đàn, kho, chat và wiki

Phần 8.4 Đọc  tư  liệu  và  thư 
mục gợi ý học thêm

2 giờ
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Các mục tiêu Nội dung Tư liệu Các hoạt động Thời 
gian

Học  các  cơ  chế  được  sử  dụng  để 
quản lý các nguồn và các phiên bản 

CVS  và  các  giải  pháp 
thay thế mới

Phần 8.5 Đọc  tư  liệu  và  thư 
mục gợi ý học thêm

4 giờ

Học cách PMTD viết tài liệu Các  ngôn  ngữ  và  công 
cụ để làm tài liệu

Phần 8.6 Đọc  tư  liệu  và  thư 
mục gợi ý học thêm

2 giờ

Học  cách  quản  lý  các  lỗi  và  các 
nhiệm vụ

Các hệ thống quản lý lỗi Phần 8.7 Đọc  tư  liệu  và  thư 
mục gợi ý học thêm

1 giờ

Học cách mà tính khả chuyển được 
hỗ trợ

Các  nguồn  tài  nguyên 
cho các kiến trúc khác

Phần 8.8 Đọc  tư  liệu  và  thư 
mục gợi ý học thêm

1/2 
giờ

Học  về  các  môi  trường  công  cộng 
cho sự phát triển tích hợp

SourceForge và các môi 
trường khác

Phần 8.9 Đọc  tư  liệu  và  thư 
mục gợi ý học thêm

2 giờ

Chương 9 (30 giờ). Nghiên cứu các dự án PMTD (việc rà soát lại các dự án PMTD kinh điển thú vị 
nhất, về các kết quả đạt được, mô hình quản lý, tiến hóa lịch sử, ảnh hưởng lên các dự án khác, …).  
Nghiên cứu về các công ty có liên quan tới PMTD.

Các mục tiêu Nội dung Tư liệu Các hoạt động Thời 
gian

Học một ví dụ về các hệ điều hành Linux và *BSD Phần 9.1 
và 9.2

Đọc  tư  liệu  và  thư 
mục gợi ý học thêm

8 giờ

Học  một  ví  dụ  về  các  môi  trường 
máy để bàn

Gnome và KDE Phần 9.3 
và 9.4

Đọc  tư  liệu  và  thư 
mục gợi ý học thêm

8 giờ

Học một ví dụ về các chương trình 
hệ thống 

Apache Phần 9.5 Đọc  tư  liệu  và  thư 
mục gợi ý học thêm

2 giờ

Học một ví dụ về các chương trình 
của người sử dụng đầu cuối

Mozilla và OpenOffice Phần 9.6 
và 9.7

Đọc  tư  liệu  và  thư 
mục gợi ý học thêm

4 giờ

Học một ví dụ về một phát tán Red Hat và Debian Phần 9.8 Đọc  tư  liệu  và  thư 
mục gợi ý học thêm

8 giờ

Chương 10 (6 giờ). Module trong đó các nguồn tài nguyên tự do khác phần mềm sẽ được trình bày; đây 
là những nguồn tài nguyên mà đã được tạo ra một phần nhờ vào PMTD và mô hình mà nó đã đưa ra.

Các mục tiêu Nội dung Tư liệu Các hoạt động Thời 
gian

Học các nguồn tài  nguyên tự do 
khác 

Các văn bản, phần cứng, tư 
liệu học và nghệ thuật khác

Phần 
10.1

Đọc  tư  liệu  và  thư 
mục gợi ý học thêm

3 giờ

Học  về  các  giấy  phép  được  áp 
dụng

Các giấy phép,  đặc biệt  là 
các Creative Commons

Phần 
10.2

Đọc  tư  liệu  và  thư 
mục gợi ý học thêm

3 giờ
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Phụ lục B. Những ngày tháng chính trong lịch sử của PMTD

Đây chỉ là một danh sách những ngày tháng mà có thể được coi là quan trọng trong lịch sử của PMTD. 
Nó dựa trên một danh sách xuất hiện trong [132] và một danh sách được cung cấp bởi OSI [146] và 
được giả thiết là còn chưa toàn diện: chắc chắn có nhiều ngày tháng quan trọng mà chưa được đưa vào 
trong danh sách này. Tuy nhiên, chúng ta hy vọng nó cung cấp một cái nhìn đủ hoàn chỉnh về bức tranh 
lịch sử trong đó thế giới của PMTD đã tiến hóa.

Ngày tháng Sự kiện

Những  năm 
1950 và 1960

Phần mềm được phân phối với mã nguồn của nó và không có bất kỳ hạn chế nào 
trong các nhóm người sử dụng như SHARE (IBM) và DECUS (DEC).

Tháng 04/1969 RFC số 1, mà nó mô tả đầu tiên về Internet (sau được gọi là ARPANET) được xuất  
bản. Tính sẵn sàng tự do của RFC và, đặc biệt, của các đặc tả kỹ thuật của các giao 
thức được sử dụng trong Internet đã là các yếu tố chủ chốt cho sự phát triển của nó.

Tháng 01/1970 IBM đã bắt đầu bán các phần mềm của hãng một cách riêng rẽ, tạo ra sự khởi đầu của 
nền công nghiệp phần mềm sở hữu độc quyền 

1972 Unix bắt đầu được phân phối trong các trường đại học và các trung tâm nghiên cứu

1973 Unix tới Đại học Berkeley, California. Lịch sử của Unix BSD bắt đầu

1973 SPICE được thiết lập bởi Donald O. Penderson trong một miền công cộng. Với thời 
gian, nó sẽ trở thành chuẩn trong lĩnh vực của mình (các trình mô phỏng mạng tích 
hợp).

1978 Donald Knuth, của Đại học Stanford, bắt đầu làm việc trên TeX, một hệ thống xếp 
chữ điện tử mà sẽ được phân phối như PMTD.

1983 Richard Stallman viết “Tuyên ngôn của GNU”, trong đó ông yêu cầu đối với phần 
mềm phải được chia sẻ với công chúng một lần nữa

1984 Dự án GNU bắt đầu. Các lập trình viên mà làm việc trong đó, ban đầu được điều phối 
bởi Richard Stallman, bắt đầu tạo ra một số lượng lớn các công cụ tương tự như 
những thứ trong Unix, bao gồm một trình soạn thảo (Emacs) và một trình biên dịch 
(GCC). Mục tiêu là để xây dựng một hệ điều hành mà nó là hoàn toàn tự do.

1985 Nhóm X, dựa vào MIT, phân phối hệ thống X Window như là PMTD, theo một giấy 
phép mà hầu như không hạn chế gì cả.

1985 Richard Stallman thành lập Quỹ Phần mềm Tự do (FSF). Trong số những nhiệm vụ, 
Quỹ này sẽ làm việc như một trung tâm nhận các vốn cấp và các tài nguyên mà chúng 
sẽ hỗ trợ cho sự phát triển của dự án GNU và như người sở hữu về sở hữu trí tuệ được 
tạo ra bởi dự án.

1989 Cygnus, công ty đầu tiên, mà về cơ bản, cung cấp các dịch vụ thương mại cho PMTD 
(bao gồm sự hỗ trợ, phát triển và áp dụng của các chương trình), đã được thành lập
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1989 Trình mô phỏng mạng (hoặc đơn giản là NS) bắt đầu được phát triển như một phương 
án của REAL Network Simulator (Trình mô phỏng mạng thực tế). NS là một trình mô 
phỏng mạng truyền thông tự do mà nó sẽ được sử dụng rộng khắp bởi các trường đại 
học trên toàn thế giới và sẽ trở thành một chuẩn trong lĩnh vực của nó, ở một mức độ 
nào đó.

1990 FSF công bố dự kiến xây dựng một nhân mà sẽ được gọi là GNU Hurd. Mục tiêu của 
dự án này là để hoàn tất những gì mà chiến lược của dự án GNU còn thiếu nhất: một 
hệ điều hành hoàn chỉnh.

1991 William và Lynne Jolitz viết một loạt bài trong Tạp chí Dr. Dobbs về cách để chuyển 
BSD Unix sang PC dựa trên kiến trúc i386

Tháng 08/1991 Linus Torvalds, một sinh viên 21 tuổi người Phần Lan công bố rằng anh ta đã bắt đầu 
làm việc trên một nhân tự do dạng Unix có sử dụng các công cụ của GNU, như là 
GCC. Mục tiêu của anh ta khi đó là để xây dựng một hệ điều hành tự do Minix.

Tháng 10/1991 Linus Torvalds đưa ra phiên bản đầu tiên về nhân của anh ta, mà nó vẫn còn rất sơ 
khai và được gọi là Linux.

1992 Không quân Mỹ trao cho Đại học New York một hợp đồng để xây dựng một trình 
biên dịch nguồn mở cho phiên bản mới của Ada (một ngôn ngữ mà nó hầu như hoàn 
toàn có bổn phận phải sử dụng khi đó trong tất cả các hợp đồng với quân đội Mỹ), 
Ada 95. Đội của trường đại học New York chọn GNU GCC cho thế hệ mã nguồn và 
gọi trình biên dịch của mình là GNAT (GNU NYU Ada 95 Translator).

Tháng 07/1992 William và Lynne Jolitz tung ra 386BSD 0.1, mà, với thời gian, sẽ sinh ra các dự án 
NetBSD, FreeBSD và sau này là OpenBSD.

1993 SuSE được thành lập ở Đức, mà nó bắt đầu việc kinh doanh của mình bằng việc phân 
phối Slackware Linux, được dịch sang tiếng Đức.

Tháng 08/1993 Ian Murdock bắt đầu một phát tán mới dựa trên Linux gọi là Debian GNU/Linux, mà 
nó sẽ trở thành phát tán được xây dựng bởi các lập trình viên tự nguyện với số người 
tham gia đông nhất.

Tháng 12/1993 FreeBSD 1.0, một trong những phiên bản ổn định nhất có dẫn xuất từ 386BSD của 
Jolitz được tung ra trên Internet. 

1994 Các lập trình viên của GNAT đã thành lập ra công ty Ada Core Technologies, với mục 
tiêu đảm bảo cho sự phát triển và tiến hóa của nó trong tương lai và với một mô hình 
kinh doanh dựa vào việc cung cấp các dịch vụ cho trình biên dịch của họ (và không 
bán bản thân trình biên dịch đó, mà nó tiếp tục sẽ là PMTD). Với thời gian, GNAT sẽ 
trở thành số 1 trong thị trường các trình biên dịch của Ada. 

Tháng 01/1994 Phiên bản 0.91 của Debian GNU/Linux được tung ra; đây là thành quả của những nỗ 
lực của 12 lập trình viên.
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Tháng 03/1994 Xuất bản phẩm đầu tiên của Tạp chí Linux đã ra đời.

29/07/1994 Marc Ewing xuất bản phiên bản đầu tiên của Red Hat Linux. Như là trường hợp đối 
với  Debian,  mục  tiêu  là  để  nâng  cao  các  kết  quả  của  phát  tán  áp  đảo  khi  đó, 
Slackware.

Tháng 10/1994 NetBSD 1.0 được tung ra.

1995 Bob Young thành lập Red Hat Software bằng việc mua phát tán Red Hat Linux từ 
người tạo ra nó, Marc Ewing, và sát nhập nó với công ty riêng của ông, ACC, mà nó 
đã từng bán những tư liệu có liên quan tới Linux và Unix thông qua catalog kể từ năm 
1993. Sau đó ít lâu, Red Hat Linux 2.0 đã được tung ra; đây là phát tán đầu tiên mà 
bao gồm định dạng đóng gói RPM.

1995 DARPA hỗ trợ sự phát triển của NS thông qua dự án VINT

Tháng 01/1995 FreeBSD 2.0 được tung ra.

Tháng 04/1995 Phiên bản chính thức đầu tiên của Apache (0.6.2) xuất hiện.

1996 Hội  nghị  lần  đầu  tiên  về  các  Phần  mềm Phân  phối  lại  được  Tự  do  diễn  ra  tại 
Cambridge, Massachusetts, Mỹ

Tháng 10/1996 Dự án KDE được công bố; đây là một trong những dự án đầu tiên để giải quyết các 
vấn đề về tính có thể sử dụng được trong môi trường Unix và là đầu tiên cố gắng làm 
như vậy trong một phạm vi rộng lớn trong thế giới của PMTD.

Tháng 01/1997 Eric S. Raymond trình bày tài liệu của ông “Nhà thờ lớn và cái chợ”, trong đó ông thể 
hiện những quan điểm của ông vì sao các mô hình phát triển nhất định nào đó của 
PMTD làm việc được.

Tháng 08/1997 Miguel de Icaza công bố dự án GNOME, một đối thủ cạnh tranh của KDE với các 
mục tiêu tương tự, nhưng với mục đích rõ ràng về việc đảm bảo rằng toàn bộ các hệ 
thống kết quả là PMTD. Được ra đời như là một phản ứng của FSF và những người 
khác đối với các vấn đề về cấp phép mà KDE đã có, mà nó đã liên quan tới một thành 
phần nền tảng, thư viện Qt, mà nó đã không phải là một PMTD khi đó.

22/01/1998 Netscape công bố dự định của hãng về việc phân phối như là PMTD cho mã nguồn 
của trình duyệt của hãng (Netscape Navigator), mà nó từng là số 1 trong thị trường 
trình duyệt web. 

03/02/1998 Chris Peterson, Todd Anderson, John Hall, Larry Augustin, Sam Ockman and Eric 
Raymond đã gặp nhau để nghiên cứu những hệ quả của tuyên bố của Netscape về 
việc tung ra trình duyệt của hãng và quyết định quảng bá khái niệm PMNM [146], sử 
dụng nó như một thương hiệu để đảm bảo rằng các sản phẩm mà có nó cấu thành từ 
PMTD. Những người quảng bá cho khái niệm này hiểu rằng phù hợp hơn cho thế giới 
các doanh nghiệp so với khái niệm mà nó đã thường được sử dụng hơn cho tới thời 
điểm đó, PMTD. OSI được thành lập để quản lý khái niệm này.
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31/03/1998 Netscape tung ra một phần lớn mã nguồn của hãng đối với Netscape Navigator trên 
Internet.

07/05/1998 Corel công bố NetWinder, một máy tính mạng dựa trên Linux. Đây là lần đầu tiên 
một công ty lớn thương mại hóa một yếu tố sử dụng các phần mềm mà về cơ bản là 
các PMTD. Ngay sau đó, Corel công bố kế hoạch của hãng chuyển phần mềm văn 
phòng của hãng (bao gồm cả WordPerfect) sang Linux, mà cũng là mới lạ khi đó. 

28/05/1998 Sun Microsystems và Adaptec trở thành một phần của tổ chức Linux International. 
Họ là những công ty IT lớn đầu tiên làm như vậy

Tháng 06/1998 Hội nghị kỹ thuật của USENIX, mà nó thường chuyên về Unix, mở một phiên song 
song được gọi là FREENIX, tập trung vào PMTD. 

22/06/1998 IBM công bố rằng hãng sẽ thương mại hóa và cung cấp hỗ trợ cho Apache, sử dụng 
nó như là máy chủ cho dòng sản phẩm WebSphere của hãng.

Tháng 07/1998 Debian  GNU/Linux 2.0 được tung ra;  nó  từng được xây dựng bởi  hơn 300 tình 
nguyện viên và phát tán này có hơn 1,500 gói.

Tháng 07/1998 KDE 1.0 được tung ra; nó là phiên bản đầu tiên được phân phối mà ổn định. Một vài 
phát tán GNU/Linux kết hợp nó vào ngay sau đó.

Tháng 08/1998 Linus Torvalds và Linux xuất hiện trên bìa tạp chí Forbes. 

29/09/1998 Red Hat, là công ty hàng đầu trong thị trường các phát tán dựa trên Linux khi đó, 
công bố rằng Intel và Netscape đã mua một lượng cổ phần nhỏ trong vốn của hãng. 
PMTD bắt đầu làm tỉnh giấc mối quan tâm của các nhà đầu tư.

Tháng 11/1998 MandrakeSoft được thành lập và ngay sau đó, nó tung ra Mandrake Linux, phát tán 
GNU/Linux của hãng.

01/11/1998 Các tài liệu ngày Halloween (Đêm trước ngày Lễ các thánh), Microsoft được cho là 
xác định GNU/Linux và PMTD như một đối thủ cạnh tranh quan trọng và các kế 
hoạch để tấn công nó, đã được xuất bản.

27/01/1999 HP và SGI công bố rằng họ sẽ hỗ trợ Linux trong các máy tính của họ, đánh dấu sự 
bắt đầu của một xu thế: sự từ bỏ Unix sở hữu độc quyền bởi các nhà sản xuất máy 
tính mà đã sử dụng chúng như là hệ điều hành của họ, có lợi cho Linux.

Tháng 03/1999 GNOME 1.0, mà sau đó sẽ được làm cho ổn định hơn (October GNOME - GNOME 
bản tháng 10) và được kết hợp vào một số phát tán GNU/Linux, được tung ra.

09/03/1999 Debian GNU/Linux 2.1 được tung ra, với hơn 2,000 gói.

15/03/1999 Apple tung ra Darwin, mà nó sẽ là thành phần trung tâm của hệ điều hành mới Mac 
OS X của hãng, theo một giấy phép tự do.

Tháng 08/1999 Red Hat nổi lên trong thị trường chứng khoán. Giá cổ phiếu gia tăng khủng khiếp 
trong những ngày đầu, ở một mức độ nào đó nó được chuyển thành vốn ở 4,800 triệu 
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USD.  Sau  này,  các  công  ty  khác  có  liên  quan  tới  PMTD,  như  VA Linux  và 
Andover.net cũng sẽ được nổi lên trong thị trường chứng khoán. Giá trị cổ phần của 
tất cả các công ty này sẽ rơi thẳng đứng ít năm sau đó, khi bong bóng dotcom bị vỡ; 
nhiều trong số các công ty đó đã không sống sót được qua sự kiện này.

Tháng 10/1999 Hai công ty được thành lập để sản xuất phần mềm theo khung công việc của dự án 
GNOME: Eazel (mà sẽ phá sản vào năm 2002, sau khi sản xuất ra Nautilus, một trình 
quản lý tệp) và Helix Code (sau này đổi tên thành Ximian và được cho là đã bị mua 
bởi Novell, mà nó sẽ sản xuất ra các công cụ như Red Carpet hoặc Evolution).

Tháng 11/1999 Red Hat Software mua Cygnus. Kết quả là hãng trở thành công ty lớn nhất trên thế 
giới trong lĩnh vực PMTD.

Tháng 01/2000 Mozilla M13, được coi là phiên bản đầu tiên ổn định một cách chấp nhận được của 
Mozilla, được tung ra hầu như 2 năm sau sự tung ra một phần lớn mã nguồn của 
Netscape Navigator.

Tháng 05/2000 GNOME 1.2 (Bongo GNOME) được tung ra.

Tháng 08/2000 Quỹ GNOME được thành lập.

15/08/2000 Debian GNU/Linux 2.2 được tung ra,  với  hơn 2,500 gói  nguồn, được cấu tạo từ 
khoảng 55 triệu dòng mã lệnh.

Tháng 01/2001 Phiên bản 2.4 của Linux được tung ra.

15/01/2001 Wikipedia ra đời. Ý tưởng về việc xây dựng một từ điển bách khoa toàn thư sử dụng 
một wiki như là sự hỗ trợ cho IT, ở những nơi mà, về nguyên tắc, bất kỳ ai cũng có 
thể cộng tác, áp dụng các phương pháp làm việc mà rất tương tự với những phương 
pháp được sử dụng trong PMTD, trở thành hiện thực. 

30/01/2002 ObjectWeb, một tổ chức được thành lập tại Pháp bởi Bull, France Telecom và INRIA 
là một trong những tổ chức đầu tiên được thiết kế để sản xuất các PMTD bằng việc 
cộng tác với các công ty và các trung tâm nghiên cứu, được thành lập với các mục 
tiêu thương mại rõ ràng và ý tưởng là hạt nhân của một cộng đồng quốc tế về các lợi 
ích.

03/04/2002 KDE 3.0, thế hệ thứ 3 của môi trường máy để bàn KDE, được tung ra. Chất lượng của 
các máy để bàn tự do bắt đầu bắt kịp của các máy tính để bàn thương mại truyền 
thống.

Tháng 04/2002 Dự án gnuLinEx được công bố một cách công khai; với dự án này, Chính quyền vùng 
Extremadura (Tây Ban Nha) mong muốn sử dụng phát tán GNU/Linux của riêng 
mình trong các máy tính của tất cả các trường học công trong vùng này.

Tháng 05/2002 Mozilla 1.0, phiên bản ổn đính chính thức đầu tiên của dự án này, được tung ra.

01/05/2002 Bộ phần mềm văn phòng, OpenOffice.org 1.0 được tung ra; nó sẽ sớm trở thành một 
bộ ứng dụng văn phòng tiêu chuẩn trong thế giới của PMTD.

Trang 229/302



GNUFDL • PID_00148386 Phần mềm tự do

Ngày tháng Sự kiện

26/06/2002 GNOME 2.0, mà nó đại diện cho một bước tiến quan trọng đối với những người sử 
dụng, với một giao diện được thiết kế cẩn thận hơn và chú ý hơn tới tính thân thiện 
với người sử dụng, được tung ra. Những khía cạnh khác để cải thiện tính có thể truy 
cập được cũng được giới thiệu.

19/07/2002 Debian GNU/Linux 3.0 được tung ra với hơn 100 triệu dòng mã lệnh; hơn 900 lập 
trình viên tham gia vào phiên bản này.

28/07/2002 Phiên bản 3.0 của Knoppix được tung ra; nó là một phát tán được đánh giá là có thể 
cài đặt trên một đĩa cứng nhanh và dễ dàng, và nó trở thành một thành công khổng lồ.

23/09/2002 Phiên bản đầu tiên của Firefox (được gọi là Phượng hoàng - Phoenix khi đó) được 
tung ra, như một mở rộng thực nghiệm dựa trên mã nguồn của Mozilla Suite mà được 
cho là đơn giản hơn.

Tháng 12/2002 Red Hat Software công cố rằng dòng tiền mặt của hãng trong các quý II và III của 
năm 2002 là dương.

16/12/2002 Các giấy phép Creative Commons đầu tiêu được xuất bản (dù dự án này đã được khởi 
xướng trong năm 2001)

Tháng 01/2003 MandrakeSoft, một công ty mà sản xuất ra phát tán Mandrake Linux, công bố phá sản

19/01/2003 FreeBSD phiên bản 5.0 được tung ra, sau hầu như 3 năm làm việc kể từ phiên bản 
phạm vi rộng ổn định trước đó.

22/01/2003 Số lượng các bài báo bằng tiếng Anh trên Wikipedia đạt tới 100,000 bài. Ngay sau đó, 
số lượng các bài báo tiếng Đức đạt được 10,000.

Tháng 02/2003 Motorola bắt đầu bán A760 tại Trung Quốc; nó là điện thoại di động đầu tiên sử dụng 
một hệ điều hành dựa trên Linux (phát tán MontaVista Linux).

06/03/2003 Nhóm SCO đệ trình một vụ kiện chống lại IBM về việc phá giá phiên bản Unix của 
hãng. Điều này đánh dấu sự bắt đầu của một vụ kiện trong đó IBM bị tố cáo về việc 
đóng góp mã nguồn mà chúng thuộc về SCO vào nhân Linux. 

28/05/2003 Hội đồng thành phố Munich (Đức) công bố rằng Linux sẽ thay thế Windows trong 
hầu hết các hệ thống máy tính của mình.

Tháng 07/2003 MandrakeSoft công bố rằng tài chính của hãng đã là dương cho cả năm và rằng hãng 
mong đợi sự thoát ra khỏi trách nhiệm ủy thác tài sản vào cuối năm 2003.

07/07/2003 Một bức thư ngỏ [220] được viết cho Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO yêu cầu 
tổ chức này kiểm tra các mô hình mới về sáng chế cộng tác (bao gồm cả PMTD mà 
còn cả dự án Gen con người hoặc các tạp chí khoa học mở).

15/07/2003 Quỹ Mozilla được thành lập. Hãng Netscape (bây giờ là tài sản của AOL) công bố 
rằng nó sẽ không còn phát triển trình duyệt Netscape nữa và, vì thế, nó không còn làm 
việc trong dự án Mozilla nữa. Quỹ Mozilla được thành lập với một tài trợ 2 triệu USD 
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từ AOL và sự hỗ trợ vật chất và nguồn nhân lực từ một loạt các công ty, bao gồm cả  
bản thân AOL, Red Hat và Sun Microsystems.

04/08/2003 Novell mua Ximian Inc., một trong những công ty hàng đầu trong phát triển PMTD 
(đặc biệt cho GNOME), như một phần chiến lược của hãng để tự thiết lập trong thị 
trường các giải pháp có liên quan tới Linux.

02/09/2003 OpenOffice.org 1.1 được tung ra.

24/09/2003 Nghị viện châu Âu phê chuẩn Chỉ thị về tính có thể cấp bằng sáng chế của những 
Sáng tạo được triển khai bằng máy tính sao cho (nếu được chấp nhận theo quan điểm 
của nó) thì các bằng sáng chế về phần mềm sẽ không được phép tại Liên minh châu 
Âu. Chỉ thị này ban đầu được đề xuất bởi Ủy ban châu Âu chính xác để đảm bảo rằng 
các dạng bằng sáng chế này là hợp pháp, vẫn còn trong quá trình thủ tục cùng quyết 
định, trong đó Hội đồng các Bộ trưởng cũng sẽ phải đưa ra quan điểm của mình.

05/11/2003 Phiên bản 1 (FC1) của Fedora Core, thành quả của quá trình phát triển của cộng đồng 
mà Red Hat đã công bố ít tháng trước, được tung ra. Vào thời điểm này, công ty Red 
Hat sẽ thương mại hóa Red Hat Enterprise Linux, trong khi các bộ sưu tập của Fedora 
Core sẽ được duy trì một cách không chính thức bởi Red Hat, mà bởi cộng đồng các 
lập trình viên tự nguyện mà đã xây dựng nó với sự trợ giúp của Red Hat (mà đã tồn  
tại trước khi Red Hat quyết định về sự cộng tác này).

13/01/2004 Novell kết thúc việc mua SuSE với tổng số 210 triệu USD.

09/02/2004 Quỹ Mozilla  quyết  định thay  đổi  tên  của Mozilla  Firebird  (trước đó được gọi  là 
Phoenix) thành Mozilla Firefox. Đây sẽ là tên quyết định của trình duyệt này, trong 
khi sự phát triển của nó là gần tới phiên bản 1.0.

18/05/2004 Ủy ban châu Âu, như một phần của quá trình cùng quyết định về Chỉ thị của châu Âu 
về tính có thể được cấp bằng sáng chế của những Sáng tạo được triển khai bằng máy 
tính, quyết định đệ trình một phiên bản thỏa hiệp của văn bản này cho Nghị viện châu 
Âu; tuy nhiên, nó bị lên án về việc bỏ qua biểu quyết của Nghị viện, khi mà phiên bản 
mới cho phép việc cấp bằng sáng chế cho phần mềm. Quyết định này là quá gây tranh 
cãi, ngay cả bên trong bản thân Ủy ban, mà nó không được phê chuẩn một cách chính 
thức cho đến tháng 03/2005. 

08/09/2004 Pepper Computer công bố rằng hãng sẽ tung ra chiếc máy tính cá nhân mini (miniPC) 
đầu tiên với một màn hình cảm ứng mà nó sử dụng một hệ điều hành hoàn toàn là tự 
do, dựa trên Fedora Core.

20/09/2004 Số lượng các bài viết trên Wikipedia đạt con số 1 triệu, trong 105 ngôn ngữ.

20/10/2004 Phiên bản đầu tiên của Ubuntu được tung ra; nó dựa trên Debian và có mục tiêu để 
xuất bản những phiên bản mới một cách thường xuyên. Sự xây dựng của phát tán này 
được cấp vốn bởi công ty Canonical, mà hãng đưa ra sự duy trì và các dịch vụ cho 
phát tán này. Phát tán này sẽ trở nên rất thành công, khá nhanh chóng.
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09/11/2004 Phiên bản 1.0 của Firefox được tung ra, sau một loạt dài các phiên bản chuẩn bị. 
Phiên bản này đã được tải về hơn 25 triệu lượt trong 100 ngày sau khi được tung ra. 

24/01/2005 MandrakeSoft công bố rằng hãng đang mua công ty Conectiva của Brazil, mà nó đưa 
ra một phát tán dựa trên Linux với cùng tên. Ngay sau đó, MandrakeSoft công bố 
rằng hãng đang thay đổi tên của mình thành Mandriva.

01/05/2005 OASIS công nhận định dạng tài liệu mở ODF (Open Document Format), định dạng 
dữ liệu sử dụng bởi OpenOffice.org 2.0, trong số những thứ khác, như là một chuẩn.

25/05/2005 Nokia công bố Nokia 770 của hãng, một miniPC sử dụng một phiên bản của Debian 
GNU/Linux với hệ thống X Window và GTK+.

06/06/2005 Debian GNU/Linux 3.1 được tung ra; nó bây giờ có hơn 200 triệu dòng mã lệnh.

14/06/2005 Sun Microsystems tung ra Open Solaris, phiên bản tự do của hệ điều hành Solaris của 
hãng.

15/06/2005 Mandriva mua công ty Lycoris của Mỹ (trước đó được gọi là Redmond Linux) và bắt 
đầu làm việc trên một phát tán mà nó kết hợp các phiên bản trước của Mandrake, 
Conectiva và Lycoris.

06/07/2005 Nghị viện châu Âu từ chối phê chuẩn Chỉ thị về tính có thể được cấp bằng sáng chế 
của  những Sáng tạo được triển khai bằng máy tính nhận được từ Ủy ban các Bộ 
trưởng, trong lần đọc thứ 2. Điều này có nghĩa là văn bản pháp lý duy nhất được áp 
dụng cho chủ đề này tại Liên minh châu Âu là Công ước về Bằng sáng chế năm 1973.

20/10/2005 Phiên bản 2.0 của OpenOffice.org, mà nó được phân phối theo giấy phép LGPL, được 
tung ra.

Tháng 12/2005 Phiên bản đầu tiên của Ruby on Rails, một môi trường làm việc cho sự phát triển các 
ứng dụng web có sử dụng kiến trúc có trình kiểm soát chế độ xem mô hình, được tung 
ra. Được phân phối với giấy phép X11, nó sẽ được sử dụng một cách rộng rãi trong 
việc tạo mẫu và phát triển một loạt các dịch vụ web.

Tháng 12/2005 Nicholas Negroponte công bố dự án Mỗi Đứa trẻ Một máy tính xách tay – OLPC, mà 
nó có mục tiêu cho việc thiết kế và xây dựng một PC mang xách được với giá 100 
USD cho trẻ em tại các quốc gia đang phát triển. Nó sử dụng PMTD với một phiên 
bản GNU/Linux được gọi là Sugar, dựa trên Red Hat.

14/12/2005 Tạp chí khoa học Nature (Tự nhiên) xuất bản một tài liệu so sánh Wikipedia với Từ 
điển bách khoa toàn thư Britannica; theo tài liệu này, mức độ chính xác về các chủ đề 
khoa học của cả 2 bộ bách khoa toàn thư là như nhau.

16/01/2006 Dự thảo đầu tiên của GPLv3 được xuất bản; nó là một nỗ lực để cập nhật cho GPL, 
mà là giấy phép được sử dụng phổ biến nhất cho các dự án của PMTD tới lúc đó (và 
một thời gian dài). Tại thời điểm này, một quá trình tranh luận mở bắt đầu về những 
thay đổi.
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01/03/2006 Số lượng các bài báo tiếng Anh trên Wikipedia đạt được 1 triệu bài.

20/03/2006 Fedora Core 5 được tung ra.

01/06/2006 Ubuntu  6.06  LTS được tung  ra;  nó  được  quảng cáo  là  được  hỗ trợ  bởi  công  ty 
Canonical trong vòng 3 năm.

Tháng 08/2006 Số lượng của các lượt tải về của Firefox đạt tới 200 triệu (có nhiều hơn lượt tải về từ 
các site không chính thức, mà không được tính tới). Khoảng thời gian này, được dự 
đoán rằng trình duyệt này đạt được 12% thị phần toàn cầu (khoảng 20% tại châu Âu).

12/11/2006 Sun công bố rằng hãng sẽ tung ra các phiên bản khác nhau của nền tảng Java theo 
GPL. Cho tới thời điểm này, những phiên bản này được phân phối tự do ở dạng nhị 
phân, mà Sun đã xác minh các vấn đề về tính tương thích và ổn định; tuy nhiên điều 
này đã làm cho cực kỳ khó khăn để sử dụng Java trong các phát tán của PMTD.

30/11/2006 Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế ISO và Ủy ban Điện tử Quốc tế IEC cùng xuất bản phiên 
bản ODF của OASIS như một chuẩn quốc tế (ISO/IEC 26300:2006) cho sự trao đổi 
các thông tin văn phòng.

Tháng 12/2006 Công ty của Đài Loan First International Computer (FIC) trình bày lần đầu tiên điện 
thoại di động tiên tiến dựa trên mã nguồn mà hoàn toàn là mở, tại hội nghị Nguồn Mở 
trong Di động. Nó được gọi là Neo1973, có giá 350 USD và nó sử dụng một nền tảng 
phần  mềm  gọi  là  OpenMoko,  dựa  trên  nhân  Linux  2.6,  GTK+,  X  Window  và 
Matchbox. 

Tháng 01/2007 Nghiên cứu của FLOSSImpact [80], về ảnh hưởng của PMTD (đặc biệt là ảnh hưởng 
về kinh tế), được xuất bản. Nghiên cứu này đã được cấp vốn bởi Ủy ban châu Âu và 
là nghiên cứu phạm vi rộng đầu tiên trong lĩnh vực này. 

23/02/2007 Phiên bản 3.0 của các giấy phép Creative Commons được xuất bản.

08/04/2007 Phiên bản 4.0 của Debian GNU/Linux được tung ra.
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Phiên bản 2, tháng 06/1991

Copyright© 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA

Các bảo sao theo nghĩa đen của tài liệu này có thể được sao chép và phân phối, nhưng không được sửa  
đổi.

Lời nói đầu

Các giấy phép cho hầu hết các phần mềm được thiết kế để lấy đi quyền tự do của bạn trong việc chia sẻ 
và thay đổi nó. Ngược lại, Giấy phép Công cộng Chung GNU (GNU General Public License) mong 
muốn để đảm bảo cho bạn các quyền tự do để chia sẻ và thay đổi PMTD để chắc chắn phần mềm này 
là tự do cho tất cả những người sử dụng nó. Giấy phép Công cộng Chung này áp dụng cho hầu hết các  
phần mềm của FSF và cho bất kỳ chương trình nào khác mà các tác giả của nó cam kết cho việc sử 
dụng nó. (Một số phần mềm khác của FSF được bao trùm bởi Giấy phép Công cộng Chung GNU Nhỏ 
hơn – LGPL). Bạn cũng có thể áp dụng nó cho các chương trình của bạn.

Khi chúng ta nói về PMTD, chúng ta đang tham chiếu tới sự tự do, chứ không phải là giá thành. Các 
giấy phép Công cộng Chung được thiết kế để đảm bảo rằng bạn có sự tự do để phân phối các bản sao  
của PMTD (và lấy tiền cho dịch vụ này nếu bạn muốn), mà bạn nhận được mã nguồn hoặc có thể có 
được nó nếu bạn muốn nó, rằng bạn có thể thay đổi phần mềm hoặc sử dụng các mẩu của nó trong các 
chương trình tự do mới; và rằng bạn biết bạn có thể làm những thứ đó.

Để bảo vệ các quyền của bạn, chúng ta cần phải làm ra những hạn chế mà chúng cấm bất kỳ ai từ chối  
bạn những quyền đó hoặc yêu cầu bạn phải đầu hàng các quyền đó. Những hạn chế này chuyển các 
trách nhiệm nhất định nào đó cho bạn nếu bạn phân phối các bản sao của phần mềm đó, hoặc nếu bạn 
sửa đổi nó.

Ví dụ, nếu bạn phân phối các bản sao của một chương trình như thế, dù là biếu không hoặc có phí nào 
đó, thì bạn phải trao cho những người nhận tất cả các quyền mà bạn có. Bạn phải chắc chắn rằng họ, 
cũng vậy, nhận được hoặc có thể có được mã nguồn. Và bạn phải chỉ ra cho họ những điều khoản này 
sao cho họ cũng biết được các quyền của họ.

Chúng tôi bảo vệ các quyền của bạn với 2 bước: 

Chúng tôi bảo vệ các quyền của bạn theo 2 bước: (1) bản quyền phần mềm, và (2) đưa ra cho bạn giấy 
phép mà nó trao cho bạn quyền hợp pháp để sao chép, phân phối và/hoặc sửa đổi phần mềm.

Cũng vậy, đối với sự bảo vệ của từng tác giả và của chúng tôi, chúng tôi muốn khẳng định chắc chắn  
rằng bất kỳ ai cũng hiểu rằng không có sự đảm bảo cho PMTD này. Nếu phần mềm này bị sửa đổi bởi  
ai đó khác và được truyền qua, thì chúng tôi muốn những người nhận nó biết rằng những gì mà họ có là 
không phải là bản gốc, sao cho bất kỳ vấn đề gì được giới thiệu bởi những người khác sẽ không phản 
ánh trong uy tín của các tác giả gốc ban đầu.
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Cuối cùng, bất kỳ chương trình tự do nào cũng bị đe dọa thường xuyên bởi các bằng sáng chế về phần  
mềm. Chúng tôi mong muốn tránh mối nguy hiểm rằng những người phân phối lại một chương trình tự 
do sẽ giành được một cách riêng rẽ các giấy phép về bằng sáng chế, trong việc làm cho chương trình 
này thành sở hữu độc quyền. Để tránh điều này, chúng tôi đã làm cho nó rõ ràng rằng bất kỳ bằng sáng  
chế nào cũng phải được cấp phép cho sự sử dụng tự do của mỗi người hoặc hoàn toàn không được cấp  
phép.

Những khái niệm và những điều kiện chính xác về việc sao chép, phân phối và sửa đổi như sau.

CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐIỀU KIỆN CHO VIỆC SAO CHÉP, PHÂN PHỐI VÀ SỬA ĐỔI

0) Giấy phép này áp dụng cho bất kỳ chương trình hoặc công việc nào khác mà chứa một lưu ý được 
đặt ra bởi người giữ bản quyền nói nó có thể được phân phối theo các điều khoản của Giấy phép Công  
cộng Chung này. “Chương trình”, bên dưới, tham chiếu tới bất kỳ chương trình hay công việc nào như 
vậy, và một “công việc dựa vào Chương trình này”, có nghĩa hoặc Chương trình này hoặc bất kỳ công 
việc dẫn xuất nào theo luật bản quyền: để nói, một công việc chứa Chương trình này hoặc một phần 
của nó, hoặc đúng nguyên hoặc với những sửa đổi và/hoặc được chuyển sang ngôn ngữ khác. (Dưới 
đây, sự chuyển đổi được đưa vào mà không có hạn chế theo khái niệm “sửa đổi”). Mỗi người được cấp  
phép được gọi là “bạn”.

Các hoạt động khác với việc sao chép, phân phối và sửa đổi không bao trùm Giấy phép này; chúng là 
nằm ngoài phạm vi của giấy phép. Hành động chạy Chương trình này là không bị hạn chế, và kết quả  
từ Chương trình này chỉ được bao trùm nếu các nội dung của nó là một công việc dựa trên Chương  
trình này (độc lập với việc được thực hiện bởi việc chạy Chương trình này). Liệu điều đó là đúng hay 
không phụ thuộc vào những gì Chương trình thực hiện.

1) Bạn có thể sao chép và phân phối các bản sao y nguyên của mã nguồn Chương trình như khi bạn 
nhận nó, trong bất kỳ phương tiện trung gian nào, miễn là bạn xuất bản một cách dễ thấy và thích đáng  
trong mỗi bản sao một lưu ý về bản quyền phù hợp và từ chối sự đảm bảo; giữ nguyên tất cả những lưu 
ý mà chúng tham chiếu tới Giấy phép này và cho sự vắng mặt của bất kỳ đảm bảo nào; và trao cho bất  
kỳ người nhận nào khác của Chương trình một bản sao của Giấy phép này cùng với Chương trình.

Bạn có thể lấy một chi phí nào đó cho hành động vật lý đối với việc chuyển một bản sao, và bạn có thể 
theo lựa chọn của mình đưa ra sự đảm bảo cho việc bảo vệ trong việc trao đổi lấy một mức phí.

2) Bạn có thể sửa đổi bản sao hoặc các bản sao của bạn đối với Chương trình hoặc bất kỳ phần nào của  
nó, bằng cách đó tạo ra một công việc dựa trên Chương trình này, và sao chép và phân phối những sửa 
đổi như vậy hoặc công việc theo những điều khoản của Phần 1 ở trên, miễn là bạn cũng đáp ứng được 
tất cả các điều kiện sau: 

a) Bạn phải làm cho các tệp được sửa đổi mang theo những lưu ý nổi bật bắt đầu rằng bạn đã 
thay đổi các tệp này và ngày tháng của bất kỳ thay đổi nào.

b) Bạn phải làm cho bất kỳ công việc nào mà bạn phân phối hoặc xuất bản, toàn bộ hoặc một 
phần chứa hoặc được dẫn xuất từ Chương trình này hoặc bất kỳ phần nào của nó, sẽ được cấp 
phép như toàn bộ một cách miễn phí cho tất cả các bên thứ 3 theo những điều khoản của Giấy 
phép này.
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c) Nếu chương trình đã có sửa đổi này đọc một cách thông thường những lệnh một cách tương 
tác khi chạy, thì bạn phải làm cho nó, khi bắt đầu chạy cho việc sử dụng tương tác như vậy theo  
cách thức thông thường nhất, để in hoặc hiển thị được một tuyên bố đưa vào một lưu ý về bản 
quyền phù hợp và một lưu ý rằng không có sự đảm bảo (hoặc hơn nữa, nói rằng bạn cung cấp 
một sự đảm bảo) và rằng những người sử dụng có thể phân phối lại chương trình này theo 
những điều kiện, và nói cho người sử dụng cách để xem một bản sao của Giấy phép này. (Ngoại 
trừ: nếu bản thân chương trình này là tương tác được nhưng không in được một cách thông 
thường một tuyên bố như vậy được, thì công việc của bạn dựa trên chương trình này không phải 
yêu cầu phải in ra một tuyên bố).

Những yêu cầu này áp dụng cho công việc được sửa đổi một cách toàn bộ. Nếu các phần có thể xác 
định được của công việc đó không được dẫn xuất từ chương trình này, và có thể được coi một cách hợp 
lý là độc lập và tách biệt với các công việc theo bản thân chúng được, thì Giấy phép này, và những điều 
khoản của nó, sẽ không áp dụng cho các phần này khi bạn phân phối chúng như những công việc riêng  
rẽ. Nhưng khi bạn phân phối những khu vực y hệt như một phần của tổng thể mà nó là một công việc 
dựa trên chương trình này, thì sự phân phối toàn bộ này phải được theo các điều khoản của Giấy phép 
này, các quyền của nó cho những người được cấp phép khác sẽ mở rộng cho toàn bộ, và vì thế cho từng 
và mỗi phần bất chấp việc ai đã viết nó. Vì vậy, không có mong đợi chính khu vực này sẽ nói lên các  
quyền hoặc tranh luận các quyền của bạn đối với công việc được viết hoàn toàn bởi bạn; thay vào đó, 
dự định này là để thực hành quyền để kiểm soát sự phân phối của các công việc dẫn xuất hoặc thu thập 
dựa trên chương trình này. Bổ sung thêm, chỉ là sự tổng hợp của công việc khác không dựa trên chương 
trình này với chương trình (hoặc với một công việc dựa trên chương trình này) trong một số lượng của 
một phương tiện lưu trữ hoặc vật trung gian để phân phối thì không làm cho công việc khác này nằm 
trong phạm vi của Giấy phép này.

3) Bạn có thể sao chép và phân phối chương trình (hoặc một công việc dựa trên nó, theo Phần 2) trong 
mã nguồn của đối tượng hoặc mẫu có thể thực thi được theo những điều khoản của Phần 1 và 2 ở trên 
miễn là bạn cũng làm một trong những thứ sau đây:

a) Kèm theo nó với mã nguồn hoàn toàn tương ứng mà máy tính có thể đọc được, mà nó phải 
được phân phối theo các điều khoản của các Phần 1 và 2 ở trên trong một vật trung gian thông 
thường được sử dụng cho việc trao đổi phần mềm; hoặc, 

b) Kèm theo nó với một đề xuất được viết, hợp lệ cho ít nhất 3 năm, để trao cho bất kỳ bên thứ 
3 nào, cho một sự lấy tiền không lớn hơn là giá thành một cách vật lý của việc thực hiện sự 
phân phối mã nguồn, một bản sao đầy đủ mà máy tính có thể đọc được của mã nguồn tương 
ứng, sẽ được phân phối theo những điều khoản của các Phần 1 và 2 ở trên trong một vật trung  
gian thông thường được sử dụng cho việc trao đổi phần mềm; hoặc, 

Mã nguồn cho một công việc có nghĩa là dạng được ưa thích của công việc thực hiện những sửa đổi 
cho nó. Đối với một công việc có thể thực thi được, mã nguồn đầy đủ có nghĩa là tất cả mã nguồn cho 
tất cả các module mà nó chứa, cộng với bất kỳ các tệp định nghĩa của các giao diện có liên quan tới nó,  
cộng với các scripts được sử dụng để kiểm soát sự biên dịch và cài đặt sự thực thi được đó. Tuy nhiên,  
như một ngoại lệ đặc biệt, mã nguồn được phân phối không cần đưa vào bất kỳ thứ gì mà nó thường  
được phân phối (trình biên dịch, nhân, …) của hệ điều hành trên đó thứ có thể thực thi được đó chạy,  
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trừ phi là bản thân thành phần đó đi kèm theo thứ có thể thực thi được đó.

Nếu phát tán của sự thực thi được hoặc mã nguồn của đối tượng được làm bằng việc đưa ra sự truy cập  
tới bản sao từ một nơi xác định nào đó, thì sau đó việc đưa ra sự truy cập tương ứng tới bản sao mà mã  
nguồn từ cùng nơi đó coi như là sự phân phối của mã nguồn, ngay cả dù các bên thứ 3 sẽ không ép 
buộc sao chép nguồn cùng với mã nguồn của đối tượng.

4) Bạn có thể không sao chép, sửa đổi, cấp phép phụ, hoặc phân phối chương trình ngoại trừ việc hoàn  
toàn được cung cấp theo Giấy phép này. Bất kỳ dự kiến nào khác để sao chép, sửa đổi, cấp phép phụ  
hoặc phân phối chương trình đều không có hiệu lực, và sẽ tự động chấm dứt các quyền của bạn theo 
Giấy phép này. Tuy nhiên, các bên mà họ đã nhận được bản sao, hoặc các quyền, từ bạn theo Giấy phép 
này sẽ không mất các giấy phép của họ miễn là các bên như vậy tuân thủ đầy đủ [Giấy phép].

5) Bạn không bị yêu cầu phải chấp nhận Giấy phép này, vì bạn đã không ký nó. Tuy nhiên, không gì  
khác ngoài sự trao cho bạn quyền để sửa đổi hoặc phân phối chương trình này hoặc những công việc 
dẫn xuất của nó. Những hành động này bị cấm bởi pháp luật nếu bạn không chấp nhận Giấy phép này. 
Vì thế, bằng việc sửa đổi hoặc phân phối chương trình này (hoặc bất kỳ công việc nào dựa vào chương 
trình này), bạn chỉ ra sự chấp thuận Giấy phép này để làm như vậy, và tất cả những điều khoản và điều 
kiện của nó cho việc sao chép, phân phối hoặc sửa đổi chương trình hoặc các công việc dựa trên nó.

6) Mỗi lần mà bạn phân phối chương trình này (hoặc bất kỳ công việc nào dựa vào chương trình này),  
thì người nhận sẽ tự động nhận được một giấy phép từ người cấp phép ban đầu để sao chép, phân phối  
hoặc sửa đổi chương trình tuân theo những điều khoản và điều kiện này. Bạn có thể không áp đặt bất kỳ 
hạn chế nào hơn nữa lên sự thi hành các quyền được trao của những người nhận ở đây. Bạn không có 
trách nhiệm cho việc ép buộc phải tuân thủ bởi các bên thứ 3 đối với Giấy phép này.

7) Nếu, như một hệ quả của một quyết định của tòa án hoặc sự viện lý của sự vi phạm bằng sáng chế 
hoặc vì bất kỳ lý do nào khác (không hạn chế đối với các vấn đề về bằng sáng chế), thì những điều kiện 
sẽ được áp đặt lên bạn (bất kể bởi lệnh của tòa án, thỏa thuận hoặc gì khác) mà đối nghịch lại những  
điều kiện của Giấy phép này, thì chúng không thực thi đối với bạn được từ những điều kiện của Giấy 
phép này. Nếu bạn không phân phối để làm thỏa mãn cùng một lúc những bổn phận của bạn theo Giấy  
phép này và bất kỳ bổn phận thích đáng nào khác, thì như một hệ quả bạn có thể không phân phối  
chương trình này hoàn toàn. Ví dụ, nếu một giấy phép bằng sáng chế có thể không cho phép sự phân  
phối lại một cách tự do về chi phí bản quyền đối với chương trình này bởi tất cả những ai mà họ nhận  
được các bản sao một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bạn, thì sau đó cách duy nhất mà bạn có 
thể làm thỏa mãn điều đó và Giấy phép này có thể hoàn toàn không phân phối chương trình này.

Nếu bất kỳ chỗ nào của phần này được giữ là không hợp lệ hoặc không thể thi hành được theo bất kỳ 
tình huống đặc biệt nào, thì sự cân bằng của phần này được mong đợi sẽ áp dụng được và phần này như 
một phần tổng thể được mong đợi sẽ áp dụng được trong những hoàn cảnh khác.

Không phải mục đích của phần này để xui khiến bạn vi phạm bất kỳ bằng sáng chế hoặc khiếu nại về 
quyền sở hữu nào khác hoặc để tranh cãi về sự hợp lệ của bất kỳ khiếu nại nào như vậy; phần này có  
mục đích duy nhất để bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống phân phối PMTD, mà nó được triển khai bởi  
những thực tế của các giấy phép công cộng. Nhiều người đã đóng góp một cách hào phóng cho một dải  
rộng lớn các phần mềm được phân phối thông qua hệ thống này trong sự tin cậy về việc áp dụng vĩnh  
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viễn của hệ thống đó; Nó phụ thuộc vào tác giả/người cho tặng để quyết định liệu anh hoặc chị ta có  
thiện chí để phân phối các phần mềm thông qua bất kỳ hệ thống nào và một giấy phép thì không thể áp 
đặt cho sự lựa chọn đó.

Phần này được mong đợi sẽ làm rõ hoàn toàn những gì được tin tưởng sẽ là một hệ quả của những phần 
còn lại của Giấy phép này.

8) Nếu sự phân phối và/hoặc sự sử dụng của chương trình bị giới hạn trong những quốc gia nhất định 
nào đó hoặc bởi các bằng sáng chế hoặc bởi các giao diện có bản quyền, thì người giữ bản quyền gốc 
mà đặt chương trình theo Giấy phép này có thể sẽ bổ sung một sự hạn chế phân phối theo địa lý một  
cách rõ ràng để loại bỏ những quốc gia đó, sao cho sự phân phối được cho phép chỉ trong hoặc đối với 
các quốc gia không bị loại bỏ. Trong trường hợp như vậy, thì Giấy phép này kết hợp sự hạn chế đó như 
được viết trong nội dung của Giấy phép này.

9) FSF có thể xuất bản các phiên bản được rà soát lại và/hoặc mới của Giấy phép Công cộng Chung  
này theo thời gian. Những phiên bản mới như vậy sẽ là tương tự theo tinh thần như với phiên bản hiện 
hành này, nhưng có thể khác biệt trong chi tiết để giải quyết những vấn đề hoặc mối quan tâm mới.

Mỗi phiên bản được đưa ra một số phiên bản phân biệt được với nhau. Nếu chương trình chỉ định một 
số phiên bản của Giấy phép này mà nó áp dụng cho chương trình và “bất kỳ phiên bản nào sau đó”, thì 
bạn có sự lựa chọn tuân theo những điều khoản và điều kiện hoặc của phiên bản đó hoặc của bất kỳ 
phiên bản sau nào được xuất bản bởi FSF. Nếu chương trình không chỉ định một số phiên bản của Giấy 
phép này, thì bạn có thể chọn bất kỳ phiên bản nào đã được xuất bản từ trước tới nay bởi FSF.

10) Nếu bạn muốn kết hợp các phần của chương trình vào các chương trình tự do khác mà các điều 
kiện phân phối của chúng là khác nhau, thì hãy viết cho tác giả để hỏi về quyền. Đối với phần mềm mà 
được trao bản quyền bởi FSF, thì hãy viết cho FSF; chúng tôi đôi khi làm những ngoại lệ cho điều này. 
Quyết định của chúng tôi sẽ được chỉ dẫn bởi 2 mục đích của việc giữ gìn tình trạng tự do của tất cả  
các dẫn xuất của PMTD của chúng tôi và để khuyến khích việc chia sẻ và sử dụng lại phần mềm nói 
chung.

KHÔNG ĐẢM BẢO

11) VÌ CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÔNG MẤT TIỀN, KHÔNG CÓ ĐẢM BẢO NÀO 
CHO CHƯƠNG TRÌNH, Ở MỘT MỨC ĐỘ NÀO ĐÓ ĐƯỢC PHÉP BỞI LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG. 
NGOẠI TRỪ KHI BẰNG CÁCH KHÁC ĐƯỢC CÔNG BỐ Ở DẠNG VIẾT LÀ NHỮNG NGƯỜI 
GIỮ BẢN QUYỀN VÀ/HOẶC CÁC BÊN KHÁC CUNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH “NHƯ NÓ CÓ” 
MÀ KHÔNG CÓ SỰ ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI BẤT KỲ DẠNG NÀO, HOẶC ĐƯỢC THỂ HIỆN HOẶC 
CÓ NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ, NHỮNG ĐẢM BẢO ĐƯỢC NGỤ Ý VỀ 
TÍNH CÓ THỂ THƯƠNG MẠI HÓA ĐƯỢC VÀ TÍNH PHÙ HỢP ĐƯỢC CHO MỘT MỤC ĐÍCH 
CỤ  THẾ NÀO  ĐÓ.  TOÀN  BỘ  RỦI  RO  NHƯ VỀ CHẤT LƯỢNG  VÀ  SỰ THỰC THI  CỦA 
CHƯƠNG TRÌNH LÀ VỚI BẠN. CHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨNG MINH SỰ THIẾU SÓT HAY 
KHÔNG, THÌ BẠN HÃY GIẢ THIẾT GIÁ THÀNH CỦA TẤT CẢ VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ 
CẦN THIẾT,  SỬA CHỮA HOẶC LÀM CHO ĐÚNG.

12) KHÔNG TRONG SỰ KIỆN NÀO TRỪ PHI ĐƯỢC YÊU CẦU BỞI LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG 
HOẶC ĐƯỢC THỎA THUẬN Ở DẠNG VIẾT THÌ BẤT KỲ NGƯỜI NẮM GIỮ BẢN QUYỀN 
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NÀO, HOẶC BẤT KỲ BÊN NÀO KHÁC MÀ CÓ THỂ SỬA ĐỔI VÀ/HOẶC PHÂN PHỐI LẠI 
CHƯƠNG TRÌNH NHƯ ĐƯỢC CHO PHÉP Ở TRÊN, SẼ CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN VỀ 
NHỮNG THIỆT HẠI, BAO GỒM BẤT KỲ NHỮNG THIỆT HẠI NÀO DÙ LÀ CHUNG, ĐẶC 
BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC HẬU QUẢ NẢY SINH RA TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC SỰ KHÔNG 
CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG ĐƯỢC CHƯƠNG TRÌNH (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG BỊ HẠN 
CHẾ ĐỐI VỚI VIỆC MẤT DỮ LIỆU HOẶC DỮ LIỆU TRẢ LẠI KHÔNG ĐÚNG HOẶC NHỮNG 
MẤT MÁT BỊ TREO BỞI BẠN HOẶC BÊN THỨ 3 HOẶC MỘT SỰ HỎNG CỦA CHƯƠNG 
TRÌNH KHÔNG HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC VỚI BẤT KÝ CHƯƠNG TRÌNH NÀO KHÁC), NGAY CẢ 
NẾU NGƯỜI NẮM GIỮ ĐÓ HOẶC BÊN NÀO KHÁC ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ TRÁCH NHIỆM 
CỦA NHỮNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY.

HẾT CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN. 

Làm thế nào để áp dụng các điều khoản này cho các chương trình mới của bạn

Nếu bạn phát triển một chương trình mới, và bạn muốn nó sẽ được sử dụng tốt nhất cho công chúng,  
thì cách tốt nhất để đạt được điều này là làm cho nó thành PMTD mà bất kỳ ai cũng có thể phân phối  
lại và thay đổi theo những điều khoản này. 

Để làm thế, hãy gắn các lưu ý sau đây vào chương trình. An toàn nhất để gắn chúng vào đầu của mỗi 
tệp nguồn để chuyển một cách có hiệu quả nhất cho sự loại trừ sự đảm bảo; và mỗi tệp nên có ít nhất 
dòng “copyright” (bản quyền) và một con trỏ tới nơi mà lưu ý đầy đủ này được thấy.

một dòng để đưa ra tên chương trình và một ý tưởng về những gì nó làm. Copyright © yyyy tên của tác  
giả

Chương trình này là PMTD; bạn có thể phân phối lại nó và/hoặc sửa đổi nó theo những điều khoản của  
Giấy phép Công cộng Chung GNU như được xuất bản bởi FSF; hoặc phiên bản 2 của Giấy phép này, 
hoặc (tùy theo bạn) bất kỳ phiên bản nào sau này.

Chương trình này được phân phối với hy vọng rằng nó sẽ là hữu dụng, nhưng KHÔNG CÓ BẤT KỲ 
ĐẢM BẢO NÀO; không có ngay cả đảm bảo có ngụ ý về TÍNH CÓ THỂ THƯƠNG MẠI HÓA 
ĐƯỢC hoặc TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO ĐÓ. Xem Giấy phép Công cộng 
Chung GNU để có thêm chi tiết.

Bạn nên nhận một bản sao của Giấy phép Công cộng Chung GNU cùng với chương trình này; nếu 
không,  hãy  viết  cho Free  Software  Foundation,  Inc.,  51 Franklin  Street,  Fifth  Floor,  Boston,  MA 
02110-1301, USA.

Hãy bổ sung thêm các thông tin về cách để liên hệ với bạn bằng thư và giấy tờ điện tử. Nếu chương  
trình này là tương tác, hãy đưa ra một lưu ý ngắn ở đầu ra như thế này khi nó bắt đầu ở trạng thái tương 
tác: 

Gnomovision phiên bản 69, Copyright (C)  yyyy tên của tác giả  Gnomovision đi cùng với HOÀN 
TOÀN KHÔNG CÓ SỰ ĐẢM BẢO; để có thêm chi tiết hãy gõ 'show w'. Đây là PMTD, và bạn được  
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chào đón để phân phối lại nó theo những điều kiện nhất định nào đó; hãy gõ 'show c' để có thêm chi  
tiết.

Các lệnh giả thiết 'show w' và 'show c' nên chỉ ra các phần phù hợp của Giấy phép Công cộng Chung. 
Tất nhiên, các lệnh mà bạn sử dụng có thể được gọi gì đó khác so với 'show w' và 'show c'; chúng có  
thể còn là những cái nháy chuột hoặc các lệnh thực đơn - bất kỳ thứ gì phù hợp với chương trình của 
bạn.

Bạn cũng nên có ông chủ của bạn (nếu bạn làm việc như một lập trình viên) hoặc trường học của bạn, 
nếu có, để ký một “sự từ bỏ bản quyền” cho chương trình này, nếu cần.

Đây là một ví dụ, hãy sửa các tên:

Yoyodyne,  Inc.,  bằng  cách  này  từ  bỏ  tất  cả  mọi  sự  quan  tâm về  bản  quyền  trong  chương  trình 
`Gnomovision' này (mà nó đã qua các trình biên dịch) được viết bởi James Hacker.

chữ ký của Ty Coon, ngày 01/04/1989 Ty Coon, Chủ tịch của Vice

Giấy phép Công cộng Chung này không cho phép kết hợp chương trình của bạn vào các chương trình  
sở hữu độc quyền. Nếu chương trình của bạn là một thư viện các chương trình con, bạn có thể xem xét  
nó hữu dụng hơn để cho phép liên kết các ứng dụng sở hữu độc quyền với thư viện này. Nếu đây là  
những gì bạn bạn muốn làm, thì hãy sử dụng Giấy phép Công cộng Chung Nhỏ hơn thay cho Giấy 
phép này.
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GNU Public License

Version 2, June 1991

Copyright© 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA

Literal copies of this document may be copied and distributed, but not modified.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By 
contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change 
free software to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to 
most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to 
using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public 
License instead.) 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 this service 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 make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to 
ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you 
distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the 
recipients all the rights that you have. 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.

We protect your rights with two steps:

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which 
gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that  
there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, 
we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced 
by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that 
redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program 
proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free 
use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
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TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0) This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright 
holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", 
below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the 
Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a 
portion  of  it,  either  verbatim  or  with  modifications  and/or  translated  into  another  language. 
(Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is 
addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are 
outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is  
covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made 
by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1) You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any 
medium,  provided  that  you  conspicuously  and appropriately  publish  on  each  copy  an  appropriate 
copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to 
the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along  
with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may  at your option offer 
warranty protection in exchange for a fee.

2) You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based 
on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 
above, provided that you also meet all of these conditions:

• a)  You must cause the modified files to carry prominent notices stating  that you changed the 
files and the date of any change.

• b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is 
derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third 
parties under the terms of this License.

• c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, 
when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an 
announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty 
(or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under 
these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the 
program itself  is  interactive but does not normally print such an announcement,  your work 
based on the program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not 
derived  from the  program,  and  can  be  reasonably  considered  independent  and  separate  works  in 
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as  
separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on  

Trang 242/302



GNUFDL • PID_00148386 Phần mềm tự do

the program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for 
other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by 
you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works 
based on the program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the program with the program (or with a 
work based on the program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other 
work under the scope of this License.

3) You may copy and distribute the program (or a work based on it, under Section 2) in object code or 
executable form under the terms of Sections 1 and  2 above provided that you also do one of the 
following:

• a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must 
be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for 
software interchange; or,

• b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a 
charge  no  more  than  your  cost  of  physically  performing  source  distribution,  a  complete 
machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of 
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an 
executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any 
associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the  
executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that 
is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, 
and  so  on)  of  the  operating  system  on  which  the  executable  runs,  unless  that  component  itself  
accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place,  
then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of 
the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object 
code.

4) You may not copy, modify, sublicense, or distribute the program except as expressly provided under 
this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the program is void, and 
will  automatically  terminate  your  rights  under  this  License.  However,  parties  who  have  received 
copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such 
parties remain in full compliance.

5)  You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else 
grants you permission to modify or distribute the program or its derivative works. These actions are 
prohibited  by  law if  you do  not  accept  this  License.  Therefore,  by  modifying  or  distributing  the 
program (or any work based on the program), you indicate your acceptance of this License to do so, 
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and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the program or works based on 
it.

6)  Each  time  you  redistribute  the  program  (or  any  work  based  on  the  program),  the  recipient 
automatically receives a license from the original licensor  to copy, distribute or modify the program 
subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' 
exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties 
to this License.

7) If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason 
(not limited to patent issues), 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 distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License 
and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the program at all. 
For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the program by all those 
who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and 
this License would be to refrain entirely from distribution of the program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the 
balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other  
circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims 
or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of 
the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people 
have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in 
reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is  
willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of 
this License.

8) If the distribution and/or use of the program is restricted in certain countries either by patents or by 
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the program under this License may 
add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is 
permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the 
limitation as if written in the body of this License.

9)  The Free  Software  Foundation  may publish revised and/or  new versions  of  the  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 a version number of  
this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and 
conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If  
the  program does not specify a version number of this  License, you may choose any version ever 
published by the Free Software Foundation.
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10)  If  you  wish  to  incorporate  parts  of  the  program into  other  free  programs  whose  distribution 
conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by 
the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions 
for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of 
our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11) BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, 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 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.

12) IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING 
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR 
REDISTRIBUTE  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.

END OF TERMS AND CONDITIONS
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Phụ lục D. Các văn bản của một số đề xuất pháp lý và các tài liệu liên 
quan

Bên dưới là văn bản nguyên văn của một số đề xuất pháp lý được nhắc tới trong chương 6 và một số 
các tài liệu liên quan.

D1. Dự luật đã được đề xuất bởi Laffitte,Trégouët và Cabanel (Pháp)

Chúng tôi đưa ra dưới dây một bản dịch của luật được đề xuất được làm vào tháng 10/1999 bởi các  
thượng nghị sỹ Pháp là Pierre Laffitte, René Trégouët và Guy Cabanel [laffitte99:_propos].

D.1.1. Thuật lại

(Chỉ những đoạn về PMTD được đưa vào).

[…] Để đảm bảo cho sự vĩnh cửu của các dữ liệu được truy cập, để tạo điều kiện thuận lợi cho sự trao 
đổi của nó và để đảm bảo rằng các công dân có được sự truy cập tự do tới các thông tin, việc sử dụng 
dạng thông tin này bởi Chính quyền phải không được phụ thuộc vào thiện chí của các nhà sản xuất  
phần mềm. Cần thiết phải có các hệ thống tự do mà sự phát triển của nó có thể được đảm bảo nhờ mã 
nguồn của các nhà sản xuất được sẵn sàng cho tất cả mọi người.

PMTD hiện đang được phát triển rất nhanh. Có nhiều công ty IT mà họ nhận thức được rằng tương lai 
của việc kinh doanh của họ là không phải trong việc bán phần mềm, mà trong việc hỗ trợ mọi người mà 
sử dụng nó, bằng việc cung cấp các dịch vụ có liên quan. 

Dự luật của chúng tôi có thể thiết lập điều đó, sau một thời kỳ chuyển đổi được xác định bởi sắc lệnh,  
việc sử dụng PMTD sẽ là bắt buộc trong tất cả các cơ quan hành chính nhà nước.

PMSHĐQ, mã nguồn của chúng là không sẵn sàng một cách tự do, chỉ có thể được sử dụng trong 
những trường hợp đặc biệt, nơi mà một sự cấp phép được cung cấp bởi một cơ quan của PMTD. […]

D.1.2. Các điều khoản

• Điều 1. Trong sự tinh thần hóa sự trao đổi các thông tin và dữ liệu giữa các cơ quan hành chính 
nhà nước.

Các dịch vụ nhà nước, các cơ quan hành chính nhà nước địa phương và các cơ quan nhà nước 
sẽ đảm bảo rằng những thông tin và dữ liệu của họ được đặt vào một định dạng điện tử, với các 
mạng điện tử, kể từ ngày 01/01/2002.

Những điều kiện mà điều chỉnh sự chuyển dịch từ sự trao đổi hiện hành dựa trên giấy và sự trao 
đổi trong tương lai bằng việc sử dụng các định dạng và các mạng điện tử sẽ được chỉ định bằng 
một sắc lệnh.
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• Điều 2. Trong sự tinh thần hóa các quá trình của thị trường nhà nước.

Để đảm bảo một mức độ lớn của sự minh bạch và truy cập nhanh tới các thông tin cho các công 
ty, tất cả sự bỏ thầu của nhà nước và các tài liệu gắn kèm, sẽ được xuất bản trong các định dạng 
và mạng điện tử, kể từ ngày 01/01/2002. Như vậy, tất cả các vụ thầu đối với việc bỏ thầu của 
nhà nước phải được xuất bản trong các định dạng và các mạng điện tử.

Một sắc lệnh sẽ xác định các cơ chế của sự chuyển đổi sang các quá trình điện tử.

• Điều 3. Về các công nghệ mở.

Tuân theo những ngoại lệ được nhắc tới ở điều 4, kể từ ngày 01/01/2002, các dịch vụ nhà nước, 
các cơ quan hành chính nhà nước và các cơ quan nhà nước có thể chỉ sử dụng các phần mềm mà 
là tự do để sử dụng và sửa đổi và đối với chúng thì mã nguồn là sẵn sàng. Một sắc lệnh sẽ xác 
định các điều khoản và điều kiện của sự chuyển đổi.

• Điều 4. Cơ quan về PMTD

Một Cơ quan về PMTD sẽ được tạo ra. Nó sẽ có trách nhiệm về việc thông báo cho các dịch vụ 
Nhà nước, các cơ quan hành chính nhà nước và các cơ quan nhà nước về những điều kiện trong 
đó luật này phải được áp dụng. Cơ quan này sẽ xác định việc sử dụng của các giấy phép phần 
mềm mà phù hợp theo ngữ cảnh được thiết lập bởi luật này.

Cơ quan này sẽ đảm bảo tính tương hợp của PMTD được sử dụng bởi các cơ quan hành chính 
nhà nước.

Cơ quan này sẽ làm một cái kho, cho từng khu vực, của bất kỳ lĩnh vực nào mà ở đó không có 
các PMTD sẵn sàng, các phần mềm không áp dụng được mà chúng có thể sẽ được sử dụng và 
sửa đổi một cách tự do hoặc những phần mềm không áp dụng được mà mã nguồn của chúng là 
sẵn sàng. 

Trên cơ sở của kho này, Cơ qua này sẽ công bố cho các cơ quan hành chính nhà nước thích hợp 
được miễn trừ khỏi luật này.

Cơ quan PMTD này sẽ là mở cho tất cả những người sử dụng Internet, và những quyết định của 
nó trước hết phải thông qua các cuộc trao đổi ý kiến tư vấn được thực hiện trên Internet.

Một đại diện của Cơ quan PMTD này sẽ được chỉ định theo từng nhiệm kỳ.

Các phương pháp làm việc của Cơ quan PMTD này sẽ được thiết lập bởi sắc lệnh.

• Điều 5. Về sự phổ biến những sửa đổi cho các phần mềm được sử dụng trong ngữ cảnh của luật 
này.

Cơ quan PMTD sẽ đảm bảo, trong khi tôn trọng các bản quyền, rằng những sửa đổi đối với các  
phần mềm sẽ được phổ biến phù hợp với khung công việc của luật này. 

• Điều 6. 

Các giá thành phải chịu của nhà nước như một kết quả của luật này sẽ được bù đắp thông qua 
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những gia tăng các quyền được xác định trong các điều 575 và 575A của Luật Thuế Chung.

D.2. Dự luật của Le Déaut, Paul and Cohen(Pháp)

Chúng tôi bây giờ sẽ đưa ra một sự chuyển dịch một cách thực tiễn của toàn bộ dự luật được trình bày 
bởi Jean-Yves Le Déaut, Christian Paul và Pierre Cohen vào tháng 04/2000. 

D.2.1. Thuật lại

Sự phát triển vũ bão trong sử dụng các công nghệ thông tin và truyền thông mới đã làm nảy sinh sự cần 
thiết phải cho ra pháp luật đi kèm. Các dịch vụ công và các cơ quan hành chính nhà nước phải trở thành 
mô hình và động cơ của xã hội thông tin mà nó sẽ đảm bảo những quyền tự do cá nhân, an toàn cho 
người tiêu dùng và các cơ hội bình đẳng trong lĩnh vực này theo yêu cầu. 

Một loạt các ví dụ chỉ ra rằng, bất chấp một số tiến bộ đáng kể đạt được nhờ những hành động của  
Chính phủ trong lĩnh vực về xã hội thông tin, các dịch vụ Nhà nước có xu hướng sử dụng các chuẩn  
truyền thông mà chúng liên quan một cách sâu sắc tới một nhà cung cấp tư nhân duy nhất, mà nó có  
nghĩa rằng một người hoặc tập thể sử dụng bị ràng buộc vào hành động như khách hàng của cùng nhà 
cung cấp, bằng cách đó sẽ củng cố một cách mạnh mẽ hiện tượng lạm dụng vị thế áp đảo.

Dịch vụ Nhà nước thường sử dụng các phần mềm với mã nguồn không sẵn sàng, mà nó không thể sửa 
các lỗi và bọ mà bản thân các nhà cung cấp từ chối sửa hoặc kiểm tra liệu có là những thiếu sót về an 
ninh trong các ứng dụng nhạy cảm hay không. Các dịch vụ Nhà nước sử dụng, đôi khi không biết, phần 
mềm mà chúng truyền một cách bí mật các thông tin được coi là bí mật, cho các cơ quan hoặc tổ chức 
nước ngoài. 

Tuy nhiên, các mô hình kinh tế của nền công nghiệp phần mềm và truyền thông được phát triển bởi thị  
trường, ở một mức độ rộng lớn, được dựa vào sự chiếm được các khách hàng và sự định giá theo hàm 
mũ của việc kiếm được các hồ sơ của người sử dụng. Các mô hình kinh tế này tưởng thưởng cho các 
chiến lược của việc cung cấp những sản phẩm không tương thích, của những bí mật công nghiệp và của 
sự không còn dùng được nữa đã được lên kế hoạch và sự vi phạm những tự do cá nhân. Mặc dù Nhà 
nước Pháp không thể hạn chế được những xu thế ẩn náu bên trong điều này bằng việc sử dụng luật do 
bản chất tự nhiên vượt phạm vi quốc gia của các mạng truyền thông, tuy nhiên, nó có thể, tạo điều kiện 
thuận lợi cho sự phát triển của một xã hội thông tin trên đất Pháp mà hoàn toàn tôn trọng những quyền 
tự do của công chúng, của sự an toàn của người tiêu dùng và của những cơ hội bình đẳng, và điều này 
có thể hy vọng thiết lập được một tiền lệ cho châu Âu và thế giới. 

Luật này sẽ dựa vào 5 nguyên tắc: quyền công dân để có được sự truy cập tự do tới thông tin công, tính 
chất vĩnh viễn của các dữ liệu công, sự an ninh của Nhà nước, sự an toàn của người sử dụng trong xã 
hội thông tin và nguyên lý về tính tương hợp của phần mềm. 

Để đảm bảo sự truy cập tự do của công dân tới các thông tin công, mã của các dữ liệu được máy tính  
hóa được cung cấp bởi cơ quan hành chính nhà nước phải không được liên kết tới chỉ một nhà cung cấp 
duy nhất. Các chuẩn mở, nói một cách khác, là những chuẩn mà trong đó những điều chỉnh của mã dữ 
liệu là công khai, làm cho nó có khả năng đảm bảo sự truy cập tự do, như chúng cho phép, ở những nơi 
cần thiết, sự phát triển của phần mềm tự do có thể tương thích được.
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Để đảm bảo tính vĩnh viễn của các dữ liệu công, việc sử dụng và duy trì các phần mềm phải không phụ 
thuộc vào thiện chí của những người tạo ra phần mềm đó. Cần thiết phải có các hệ thống mà sự phát  
triển của nó luôn được đảm bảo bởi tính sẵn sàng của mã nguồn. Nguyên tắc về tính sẵn sàng của mã 
nguồn trong khung công việc của các hợp đồng dựa vào giấy phép, mà nó là một nguyên tắc mà cho tới 
ngày nay đã chỉ được thể hiện như một lựa chọn trong pháp luật về tính sử dụng và những mua sắm các 
gói phần mềm của nhà nước, phải trở thành qui định và được áp dụng cho tất cả các mua sắm phần 
mềm của nhà nước.

Chúng tôi đã chủ tâm tránh một tiếp cận pháp lý tối nghĩa dựa vào việc sử dụng một cách độc chiếm 
của PMTD. Nó có lẽ không phù hợp cho Nhà nước, bất chấp chất lượng được thừa nhận của PMTD, để 
có lợi cho một mô hình kinh tế được xác định cho sự xuất bản của phần mềm. Đối nghịch lại, phương 
sách bắt buộc đối với các chuẩn truyền thông mở và sự xuất bản mã nguồn sẽ đảm bảo cho các cơ hội  
bình đẳng, tuân thủ với các nguyên tắc của tính tương hợp của pháp luật về phần mềm.

Để đảm bảo cho an ninh quốc gia, cần thiết phải có các hệ thống mà chúng là tự do đối với các yếu tố 
mà có thể cung cấp sự kiểm soát từ xa đối với hệ thống hoặc sự truyền các thông tin một cách không tự 
nguyện cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng ta cần các hệ thống mà mã nguồn của chúng là truy cập được 
một cách tự do tới công chúng, sao cho nó có thể được kiểm tra bởi một số lượng lớn các chuyên gia 
trên thế giới một cách độc lập. Dự luật mà chúng tôi đề xuất sẽ cung cấp an ninh nhiều hơn cho Nhà 
nước, vì sự hiểu biết đầy đủ khi làm việc về mã nguồn có thể hạn chế số lượng gia tăng các mẩu phần 
mềm chứa đựng các “cửa hậu”.

Dự luật mà chúng tôi đề xuất như vậy có thể tăng cường cho sự an toàn của người tiêu dùng trong xã  
hội thông tin, vì nó có thể cho phép sự nổi lên của những sự chào mới về phần mềm mà không có “các 
cửa hậu”, mà sẽ không đe dọa tới quyền đối với cuộc sống cá nhân và những tự do cá nhân.

Còn đối với các cơ hội bình đẳng sẽ nổi lên, nó sẽ là cần thiết để khẳng định lại và tăng cường nguyên  
tắc về tính tương hợp trong pháp luật về phần mềm và pháp luật về tính tương thích. Hôm nay, cả 2  
quyền này bị đe dọa bởi các bên mà họ hưởng lợi từ vị thế độc quyền áp đảo của họ, những người đặt  
ra những trở ngại để tránh sự nổi lên của bất kỳ sự cạnh tranh nào.

Để đảm bảo cho tính tương hợp của phần mềm, các quyền sở hữu trí tuệ hoặc công nghiệp của một nhà 
sáng tạo ra phần mềm phải không khóa sự phát triển của phần mềm mới tương thích mà có thể cạnh 
tranh với nhà sáng tạo này. Quyền đối với tính tương thích là dành cho tất cả, nói một cách khác, quyền 
để phát triển một cách tự do, xuất bản và sử dụng phần mềm gốc mà nó là tương thích được với các  
phần mềm khác, phải được đảm bảo bởi luật này. Bằng cách này, nguyên tắc về tính tương hợp được 
giới thiệu bởi các luật của châu Âu về phần mềm phải thắng thế trước các quyền sở hữu trí tuệ hoặc sở 
hữu công nghiệp khác mà chúng có thể áp dụng. Đặc biệt, sự tồn tại của một thương hiệu trong một 
chuẩn truyền thông, phải không cho phép chủ sở hữu của nó khóa hoặc hạn chế sự phổ biến tự do các 
phần mềm tự do tương thích.

Dự luật mà chúng tôi đề xuất có thể được áp dụng ngay lập tức. Để có hiệu quả, hầu hết các nhà soạn 
thảo phần mềm được chuẩn bị để áp dụng các chuẩn truyền thông mở, như những chuẩn được xác định 
tại Paris, Boston và Tokyo bởi W3C. Có nhiều người tạo ra phần mềm sở hữu độc quyền mà họ cũng 
được chuẩn bị để cung cấp cho Chính phủ Pháp với mã nguồn các sản phẩm của họ. Hơn nữa, sự đưa 
ra các PMTD dựa trên hệ điều hành Linux sẽ bao trùm nhiều nhu cầu của các cơ quan hành chính nhà 
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nước, bây giờ và trong tương lai. Tuy nhiên, các cơ quan hành chính nhà nước và các cơ quan tập thể 
của nó sẽ không được báo tin đủ về sự tồn tại của các chuẩn mở hoặc những đề xuất của phần mềm 
được xuất bản với mã nguồn của nó.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sự triển khai nhanh chóng các chuẩn mở, cần thiết phải tăng cường vai  
trò của Ủy ban Liên bộ trưởng về Hỗ trợ Kỹ thuật cho sự Phát triển của Công nghệ Thông tin và 
Truyền thông trong các  cơ quan hành chính nhà nước - MTIC (Mission Interministérielle de Soutin 
Technique pour le Développement des Technologies de l'Information et  de la Communication dans 
l'Administration), và giao phó cho nó bằng nhiệm vụ triển khai và phổ biến bên trong các cơ quan hành 
chính nhà nước, một sự điều tra về đề xuất của các chuẩn mở và phần mềm được xuất bản với mã 
nguồn của nó. Nếu không có thị trường cho điều này, thì MTIC sẽ có trách nhiệm về việc phát triển các 
chuẩn mới hoặc các phần mềm mới được xuất bản với mã nguồn của nó. Để triển khai những nhiệm vụ 
mới này, MTIC sẽ được chuyển thành Cơ quan về Công nghệ Thông tin và Truyền thông (AITC).

Khi không có thị trường, thì AITC sẽ có trách nhiệm về việc phát triển những chuẩn mới hoặc phần 
mềm mới được xuất bản với mã nguồn của nó. Để đảm bảo những cơ hội bình đẳng, những phát triển 
phần mềm nào mà xảy ra sẽ được đặt trong miền công cộng; vì thế, những phát triển này có thể được 
bán như PMSHĐQ hoặc như là PMTD, tùy theo giấy phép được chọn một cách tự do bởi người tạo ra.  
AITC cũng sẽ có trách nhiệm về việc đánh giá các mức độ của tính tương hợp, tính vĩnh cửu và an ninh 
của các phần mềm được mua sắm bởi các cơ quan hành chính nhà nước Pháp.

Chung hơn, các hệ thống truyền thông mở và tính sẵn sàng của mã nguồn là cơ bản để đảm bảo cho 
tính tương hợp, ở một mức của châu Âu, giữa các hệ thống IT của các cơ quan hành chính nhà nước 
khác nhau và các cơ quan nhà nước, và để tránh việc kết nối nội bộ giữa các hệ thống chỉ phụ thuộc 
vào thiện chí của những nhà làm phần mềm. AITC cũng sẽ có trách nhiệm về việc tham gia trong các  
dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông và trong việc tạo điều kiện 
thuận lợi cho tính tương hợp với các hệ thống thông tin của các quốc gia thành viên của Liên minh  
châu Âu.

Dự thảo mà chúng tôi đề xuất có thể bao trùm những mối quan tâm được liệt kê ở trên. Nó nhắc nhở  
chúng ta rằng Nhà nước có thể đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế, giữ các lợi ích của quốc 
gia và châu Âu, trong khi bảo vệ được nền kinh tế thị trường. Dự luật này có thể cho phép nước Pháp 
đứng vững như là người bảo vệ của tự do bên trong các công nghệ thông tin và truyền thông.

D.2.2. Các điều khoản

• Điều 1.

Đối với tất cả sự trao đổi dữ liệu bằng máy tính, thì các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ 
quan hành chính địa phương và các cơ quan địa phương cần có trách nhiệm sử dụng các chuẩn 
giao tiếp mở, được thiết lập bởi các điều chỉnh pháp luật và các thủ tục của nhà nước cho việc 
trao đổi các dữ liệu số.

• Điều 2.

Chính quyền, các cơ quan nhà nước và các cơ quan hành chính nhà nước địa phương có bổn 
phận sử dụng các phần mềm mà mã nguồn của nó là có thể truy cập được.
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• Điều 3.

Tất cả các cá nhân hoặc các thực thể công ty có quyền phát triển, xuất bản hoặc sử dụng phần 
mềm gốc mà nó là tương thích với các chuẩn giao tiếp của bất kỳ phần mềm nào khác.

• Điều 4.

Một cơ quan Nhà nước sẽ được tạo ra, gọi là Cơ quan về Công nghệ Thông tin và Truyền thông 
(AITC). Cơ quan này sẽ báo cáo cho Bộ Công nghiệp. AITC sẽ có nhiệm vụ báo cáo và tư vấn 
cho các dịch vụ Nhà nước, các cơ quan tập thể và các cơ quan nhà nước về việc tạo và xác định 
các yêu cầu kỹ thuật về các công nghệ thông tin và truyền thông. Nó sẽ xác định các nhu cầu 
của các dịch vụ nhà nước về trang thiết bị và phần mềm, đảm bảo rằng các chuẩn giao tiếp được 
hài hòa và đề xuất các kinh nghiệm kỹ thuật mà phải được áp dụng. Nó sẽ triển khai những kho 
trong từng lĩnh vực hoạt động của các chuẩn mở và các phần mềm có sẵn.

Phụ thuộc vào các kết quả của kho, nó sẽ hỗ trợ sự phát triển của các chuẩn mở và phần mềm 
được xuất bản với mã nguồn của nó và khuyến khích sử dụng dạng phần mềm này trong miền 
công cộng để làm dịu bớt bất kỳ sự phụ thuộc nào vào thị trường.

AITC sẽ có lợi cho tính tương hợp với các hệ thống thông tin của các quốc gia thành viên châu 
Âu và tham gia vào các dự án hợp tác quốc tế trong khu vực về công nghệ thông tin và truyền 
thông. 

AITC sẽ có một đại diện trong từng lĩnh vực.

Cách làm việc của AITC sẽ được thiết lập bởi sắc lệnh.

• Điều 5. 

Các phương thức áp dụng luật này, cũng như các điều kiện của sự chuyển dịch từ tình trạng hiện 
hành, sẽ được thiết lập bởi sắc lệnh được ban hành bởi Ủy ban Nhà nước.

• Điều 6. 

Những chi phí phát sinh bởi Nhà nước như là một kết quả của việc áp dụng luật này sẽ được trả 
bằng việc sử dụng các khoản tiền được thiết lập trong các điều 575 và 575A của Luật Thuế 
Chung. 

D.3. Dự luật được đề xuất bởi Villanueva và Rodrich (Peru)

Chúng ta bây giờ sẽ đưa ra bản dịch sang tiếng Anh của nguyên văn văn bản của Dự luật số 2485, về  
Luật về PMTD tại các Cơ quan Nhà nước, của nghị sỹ quốc hội Peru Edgar Villanueva Núñez và 
Jacques Rodrich Ackerman [223].

D.3.1. Thuật lại

Sự phức tạp của thế giới mà chúng ta đang sống đòi hỏi luôn phải xem xét lại và luôn áp dụng khung  
công việc pháp lý của nó để đáp ứng được với các xu thế công nghệ hiện hành mà thế giới đặt ra.
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Sự phát hiện ra các công nghệ thông tin mới và trong số chúng, PMTD, đã trở thành một công cụ lý  
tưởng để đảm bảo gìn giữ các dữ liệu của Nhà nước.

Theo cách này công nghệ làm thỏa mãn vai trò của nó về việc tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động 
khác nhau và đa dạng của con người, một trong số [các hoạt động] đó, là việc quản lý thông tin nhà 
nước.

Theo Hiến pháp của Peru, thì “tất cả mọi người có quyền được có các thông tin mà họ cần mà không có 
việc đưa ra lý do, và để nhận được những thông tin đó từ bất kỳ thực thể nhà nước nào trong một 
khoảng thời gian được chỉ định bởi luật, ở một giá thành chấp nhận được. Thông tin mà ảnh hưởng tới  
tính riêng tư của cá nhân, thông tin mà bị loại trừ rõ ràng bởi luật pháp hoặc thông tin vì những lý do về 
an ninh quốc gia thì không được để lộ”.

Phần 6 của cùng điều khoản này nhấn mạnh quyền mà tất cả mọi người “phải được đảm bảo rằng các 
dịch vụ thông tin, được máy tính hóa hay không, công cộng hay cá nhân, không được cung cấp những 
thông tin mà ảnh hưởng tới sự riêng tư cá nhân và gia đình”.

Đã nói tới điều này, rõ ràng mối quan tâm của Hiến pháp của chúng ta cho việc thiết lập những nền 
tảng pháp luật mà chúng bảo vệ sự tự do của các công dân đối với việc truy cập thông tin và không để  
lộ các thông tin mà có ảnh hưởng tới tính riêng tư của cá nhân và gia đình, cũng như vậy vì những lý  
do an ninh quốc gia.

Sự đảm bảo các quyền này trong Hiến pháp của chúng ta không chỉ dựa vào thiện chí của các đại lý 
Nhà nước để thỏa mãn những tiêu chí của Hiến pháp, mà còn bởi việc sử dụng các công nghệ mà trong  
một số trường hợp đóng góp và trong những trường hợp khác không đóng góp, cho sự bảo vệ có hiệu 
quả của các quyền công dân đã được nêu.

Chính trong ngữ cảnh này mà đây là điều tối quan trọng cho Nhà nước rằng sự hợp nhất của các công 
nghệ này giúp để tăng cường sự thực hiện đối với việc truy cập của công dân tới các thông tin và trách 
nhiệm của nó gìn giữ trong những trường hợp mà có yêu cầu như vậy.

Sử dụng PMTD trong tất cả các cơ quan hành chính nhà nước chỉ ra theo đường hướng này. Về cơ bản 
chúng ta có thể nói rằng những nguyên tắc cơ bản mà chúng dẫn tới Dự luật hiện hành có liên quan 
chặt chẽ tới những đảm bảo cơ bản của một Nhà nước dân chủ và chúng ta có thể tổng hợp chúng trong 
những điều sau:

1. Truy cập tự do của các công dân tới thông tin của nhà nước

2. Tính vĩnh cửu của các dữ liệu của nhà nước

3. An ninh của Nhà nước và của các công dân

Để đảm bảo sự truy cập tự do của các công dân tới các thông tin của nhà nước, điều cơ bản là mã 
nguồn của dữ liệu không được trói vào chỉ một nhà cung cấp. Sử dụng chuẩn và các định dạng mở đảm 
bảo cho sự truy cập tự do này, làm cho có khả năng tạo ra các phần mềm tương thích được.

Để đảm bảo cho tính vĩnh cửu của các dữ liệu của nhà nước, cần thiết là việc sử dụng và duy trì phần 
mềm không phụ thuộc vào thiện chí của các nhà cung cấp, không phụ thuộc vào các điều kiện độc  
quyền, bị áp đặt bởi những nhà cung cấp đó. Các hệ thống mà sự tiến bộ của chúng có thể được đảm 
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bảo bởi tính sẵn sàng của mã nguồn là cần thiết.

Để đảm bảo an ninh quốc gia thì điều sống còn phải có các hệ thống mà không có các yếu tố cho phép  
kiểm soát từ xa hoặc truyền các thông tin không mong muốn cho các bên thứ 3. Vì thế, điều cơ bản để 
có các hệ thống mà mã nguồn của nó có thể truy cập được một cách tự do đối với công chúng, sao cho 
sự thanh tra kiểm soát nó là được phép đối với Nhà nước, các công dân và một số lượng lớn các chuyên 
gia độc lập trên thế giới.

Đề xuất Dự luật này sẽ cung cấp an ninh tốt hơn, vì sự hiểu biết về mã nguồn sẽ hạn chế số lượng gia 
tăng các chương trình với các phần mềm gián điệp. Cùng theo cách này, Dự luật này đảm bảo an ninh 
xa hơn cho các công dân, cả trong những điều kiện của họ khi những người, theo pháp luật, nắm giữ 
các thông tin được quản lý bởi Nhà nước cũng như trong những điều kiện mà họ là những người tiêu 
dùng. Trong trường hợp mà họ là những người tiêu dùng thì có thể cho phép gia tăng việc cung cấp một 
cách rộng rãi các PMTD mà chúng không tiềm ẩn những phần mềm gián điệp có khả năng gây nguy 
hại cho cuộc sống riêng tư và các quyền tự do cá nhân.

Nhà nước, lưu ý để cải thiện chất lượng của các cơ quan hành chính nhà nước như người gìn giữ và 
quản lý các thông tin tư nhân, sẽ thiết lập các điều kiện trong đó các cơ quan hành chính nhà nước sẽ 
yêu cầu các phần mềm trong tương lai, nghĩa là, theo một cách mà nó tương thích với những đảm bảo 
bằng hiến pháp và những nguyên tắc cơ bản đã được nêu ở trên.

Dự án này rõ ràng chỉ ra rằng bất kỳ phần mềm nào được đưa ra để được chấp nhận cho Nhà nước phải  
không chỉ phù hợp về mặt kỹ thuật để triển khai một nhiệm vụ nào đó, mà cũng còn phải thỏa mãn  
được một số yêu cầu về vấn đề giấy phép, mà thiếu nó thì Nhà nước không thể đảm bảo được cho các  
công dân qui trình phù hợp đối với các dữ liệu của họ, về tính toàn vẹn, tính bí mật và tính có thể truy 
cập được vĩnh viễn của chúng, tất cả những thứ đó là những yếu tố sống còn đối với Nhà nước phải 
thỏa mãn.

Nhà nước thiết lập những điều kiện cho việc sử dụng phần mềm của các cơ quan của Nhà nước, mà 
không có việc can thiệp theo mọi cách trong những giao dịch của khu vực tư nhân. Được thừa nhận 
rằng Nhà nước không có phổ đủ rộng về sự tự do bằng hợp đồng mà khu vực tư nhân có, vì nó bị hạn  
chế vì yêu cầu về tính minh bạch của tất cả các hành động của nhà nước, và theo nghĩa này thì lợi ích  
chung phải là yếu tố hàng đầu phải tính tới khi làm luật về vấn đề này. 

Dự án này cũng đảm bảo nguyên tắc về tính bình đẳng trước pháp luật, vì không có thực thể tự nhiên 
hoặc hợp pháp nào được loại trừ về quyền để cung cấp những hàng hóa này, theo những điều kiện được 
đưa ra trong Dự luật này mà không có bất kỳ hạn chế nào hơn nữa hơn là những hạn chế mà được thiết  
lập trong Dự luật về các Hợp đồng và Mua sắm của Nhà nước (Sắc lệnh Tối cao TUO số 012-2001-
PCM).

Bổ sung cho những ưu điểm này chúng tôi có thể nhấn mạnh tới những lợi ích mà chúng có thể bắt đầu  
chỉ ra như một hệ quả của những biện pháp này, ngay lập tức sau khi được triển khai. Về vũ trụ các 
phần mềm máy chủ được thương mại hóa tại Mỹ, trong năm qua, 27% là thuộc về phần mềm “tự do”, 
một tỷ lệ thực sự đáng kể đối với thị trường khổng lồ và cạnh tranh này. Số lượng này tự nó nói lên và  
là một câu trả lời chắc chắn cho những ai mà họ muốn nghĩ rằng PMTD có thể ngụ ý một sự giới hạn to 
lớn cho sự thuê làm của các lập trình viên của đất nước này. Ngược lại, sáng kiến này sẽ cho phép đưa 
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ra một số lượng lớn các tài nguyên, và một động lực để thúc đẩy tính sáng tạo của con người.

Bằng việc sử dụng PMTD, những người chuyên nghiệp có thể phân tích căn nguyên của những vấn đề 
và cải thiện sự phát triển trong bất kỳ trường hợp cần thiết nào, bằng việc sử dụng PMTD sẵn có trên 
toàn cầu, theo những giấy phép khác nhau. Đây chính là khu vực lý tưởng để sử dụng tính sáng tạo,  
một khía cạnh mà trong đó những thanh niên Peru có khả năng đạt được những mức độ tốt. 

Mặt khác, bằng những phương tiện của PMTD chúng ta loại bỏ được những phần mềm bất hợp pháp 
mà đang hiện diện trong một số cơ quan của Nhà nước. Sự sử dụng không được phép các phần mềm  
bất hợp pháp trong Nhà nước hoặc chỉ là sự ngờ vực về điều này đều sẽ là một động lực mạnh mẽ để  
tiến hành đối với bất kỳ nhân viên nhà nước nào sửa đổi tình trạng mà nó đi ngược lại sở hữu trí tuệ. 

Dù đúng để nói rằng không nhất thiết phải tồn tại một luật về việc sử dụng PMTD, thì việc sử dụng của  
nó sẽ làm giảm đột ngột được những trường hợp bất bình thường và sẽ hành động như một vật trung  
gian truyền bá pháp luật, cả trong khu vực Nhà nước và tư nhân. Chúng ta có thể tính tới nhiều quốc 
gia mà họ đang chính thức thừa nhận sự sử dụng hoàn toàn chỉ PMTD trong khu vực nhà nước.

Trong số họ có Pháp, nơi mà một chuẩn pháp lý về chủ đề này đang được tranh luận. Chính quyền của 
thành phố Mexico đã bắt đầu một sự chuyển đổi quan trọng để áp dụng PMTD theo một cách chung và  
đây là quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực này trong thế giới phương tây. Còn nữa, Brazil, bang Recife đã 
qui định áp dụng nó. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sử dụng PMTD đã vài năm qua như một chính 
sách của Nhà nước. Y hệt như vậy áp dụng cho các quốc gia của bán đảo Scandinavia. Tại Mỹ cả 
NASA và Hải quân Mỹ nằm trong số những tổ chức đã áp dụng PMTD cho một số nhu cầu của họ, các 
chính phủ và các thực thể tư nhân khác cũng đã thực hiện như vậy .

Cuối cùng, dự án này trao sự thực thi của luật này cho Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng như là một tổ chức 
mà nó tập trung vào đường hướng của tất cả các cơ quan chính phủ. Theo nghĩa này nó có một ưu thế 
chiến lược cho việc triển khai những cải cách được đưa ra và qui trình chuyển đổi từ PMSHĐQ sang 
PMTD.

Đây là những ý tưởng mà những khía cạnh nêu trên được chỉ ra trong đề xuất pháp lý này.

D.3.2. Phân tích giá thành/lợi ích

Sáng kiến này không ngụ ý bất kỳ phí tổn nào cho kho bạc của quốc gia. Tuy nhiên, để thỏa mãn cho  
các mục tiêu của sáng kiến, sẽ là cần thiết để ấn định lại sự tiêu dùng của chính phủ mà tác động của 
bản thân nó nằm trong phạm vi những gì được mở rộng một cách có hiệu quả của từng cơ quan chính 
phủ trong các quá trình ký kết các hợp đồng và đấu thầu mua sắm phần mềm cho Nhà nước.

Mặc dù đúng là PMTD đại diện cho một sự tiết kiệm đáng kể đối với kinh tế của Nhà nước, khi so sánh 
với PMSHĐQ, thì điều này không là trọng tâm mà Dự luật này hỗ trợ. Như chúng tôi đã chỉ ra, ưu thế 
của Dự luật này tập trung vào những đảm bảo công nghệ mà chương trình mang theo các thông tin mà 
Nhà nước quản lý, các thông tin mà trong nhiều trường hợp cần được giữ gìn một cách tự nhiên. 

Theo nghĩa này, sự bảo vệ tốt hơn các quyền công dân trở thành một lợi ích không thể đo đếm được mà 
phải được tính tới từ phân tích theo quan điểm về giá thành/lợi ích.

Chúng tôi có thể tổng kết những lợi ích của dự án này theo những chủ đề sau:
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• An ninh Quốc gia

Để thực hiện được các chức năng này, Nhà nước phải lưu trữ và xử lý thông tin về các công dân 
của mình. Mối quan hệ giữa cá nhân và Nhà nước dựa trên sự riêng tư và tính toàn vẹn của các 
dữ liệu, mà chúng phải được giữ cho phù hợp chống lại 3 rủi ro đặc biệt sau:

1) Rủi ro bị để lộ ra: Các dữ liệu bí mật phải được quản lý theo cách mà sự truy cập tới chúng 
được làm cho có khả năng chỉ đối với những người và cơ quan có trách nhiệm.

2) Rủi ro về tính không thể truy cập được: Các dữ liệu phải được lưu trữ theo cách thức mà sự  
truy cập tới chúng bởi những người và cơ quan có trách nhiệm được đảm bảo cho tất cả các giai  
đoạn về tính có lợi ích của nó.

3) Rủi ro về sự sửa đổi: sự sửa đổi các dữ liệu phải được hạn chế, chỉ những ai có trách nhiệm 
mới làm được như vậy.

Với PMTD thì tất cả các rủi ro này sẽ được giảm nhẹ đáng kể. Nó cho phép người sử dụng thực 
hiện một sự thanh tra đầy đủ và toàn diện các cơ chế mà được sử dụng để xử lý các dữ liệu. 
Thực tế là PMTD cho phép sự thanh tra các nguồn của nó là một phương tiện an ninh tuyệt vời 
vì việc có các cơ chế được mở ra trước mắt của những người chuyên nghiệp được huấn luyện 
làm cho những chức năng độc hại ẩn náu bên trong chúng sẽ khó khăn hơn theo hàm mũ, ngay 
cả nếu người sử dụng đầu cuối không tự mình bỏ thời gian để tìm kiếm chúng.

• Độc lập về công nghệ

Với PMSHĐQ thì không có sự tự do của hợp đồng trong những khía cạnh về mở rộng và sửa lỗi 
cho đúng của hệ thống đang sử dụng, một sự phụ thuộc về công nghệ là được tôi rèn, một sự  
phụ thuộc mà trong đó nhà cung cấp là ở vị thế ra lệnh, chỉ một chiều, những điều khoản, những 
thời hạn chót và giá thành.

PMTD trao quyền cho những người sử dụng bằng sự tự do để kiểm soát, sửa cho đúng và sửa  
đổi chương trình để làm cho nó phù hợp tốt hơn cho những nhu cầu của họ. Sự tự do này không 
có mục tiêu chỉ nhắm vào các lập trình viên. Mặc dù họ là những người mà có thể tận dụng ưu 
thế về nó trước tiên, những người sử dụng cũng hưởng lợi to lớn, vì theo cách này họ có thể 
thuê bất kỳ lập trình viên nào (không nhất thiết tác giả gốc ban đầu) để sửa chữa những lỗi được 
đưa ra hoặc bổ sung chức năng.

• Sự phát triển bản địa

Trong trường hợp của PMSHĐQ, người sử dụng có khả năng thực thi hoặc chạy một chương 
trình, nhưng không thanh tra hoặc sửa đổi được nó; hệ quả là, người sử dụng không thể học 
được từ nó; người sử dụng trở nên phụ thuộc vào một công nghệ mà không chỉ làm họ không 
hiểu mà còn là bị cấm một cách tuyệt đối đối với chúng. Những người chuyên nghiệp trong môi  
trường của họ, những người có thể giúp những người sử dụng để đạt được các mục tiêu của họ, 
bị hạn chế như nhau: như cách thức mà trong đó chương trình làm việc là bí mật và sự thanh tra 
đối với nó là không được phép, thì không thể sửa nó được. Theo cách này, những người chuyên 
nghiệp bản địa thấy những khả năng của họ để đưa ra giá trị gia tăng luôn luôn bị hạn chế hơn 
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và những chân trời tiến bộ của họ hẹp hơn, cùng với những cơ hội của họ để học nhiều hơn. Với 
PMTD, những nhược điểm của PMSHĐQ sẽ được giảm nhẹ đáng kể.

• Giá thành của phần mềm

Giá thành được giảm xuống đáng kể vì, là tự do, sẽ không cần phải hỏi để có những giấy phép 
bổ sung để tiếp tục sử dụng chương trình. Nhu cầu này không tồn tại với PMSHĐQ. Điều quan 
trọng cho người sử dụng là sẽ có khả năng để giữ giá thành trong sự kiểm soát, vì nếu anh ta  
không thể, thì anh ta có thể gặp trở ngại để triển khai tiếp tục với các mục tiêu của anh ta, bị 
ràng buộc bởi những sự cố nằm ngoài kế hoạch. Một lần nữa, ở đây chính sự phụ thuộc vào 
công nghệ đe dọa PMTD.

• Nhiều nguồn công ăn việc làm hơn

Với PMTD, công việc bằng tay mà đã được xâu chuỗi như một hệ quả của sự phụ thuộc công 
nghệ của Nhà nước đối với PMSHĐQ sẽ được giải phóng. Bây giờ những người của người sử 
dụng (trong trường hợp này là các cơ quan Nhà nước) sẽ được chỉ định cho sự duy trì và hỗ trợ 
của PMTD.

• Khuyến khích tính sáng tạo và mối quan hệ của các doanh nhân 

D.3.2.1. Giá thành

Giá thành lớn mà có liên quan tới sự thay đổi từ PMSHĐQ sang PMTD được giới hạn đối với quá trình 
chuyển đổi. Ngay cả nếu là đúng rằng quá trình chuyển đổi có liên quan tới những giá thành trong các  
nghiên cứu, ra quyết định để triển khai các hệ thống mới, công việc thủ công để tiến hành triển khai sự 
thay đổi, chuyển đổi dữ liệu, huấn luyện lại nhân sự và cuối cùng là những giá thành trong các giấy  
phép và/hoặc sự phát triển và thời gian; thì chắc chắn nó không ít hơn so với tất cả những giá thành này 
được chốt lại và được chi trả chỉ một lần.

Mặt khác, PMSHĐQ có giá thành của nó, đã được chi trả và không thể phục hồi lại được. Nhưng ngoài  
những giá thành đó ra sẽ còn có những giá thành khác có liên quan tới PMSHĐQ: sự cập nhật liên tục  
(đôi khi được tăng cường bởi một nhà độc quyền tự hỗ trợ bản thân) và trên hết tất cả, giá thành khổng 
lồ này đối với Nhà nước là sự mất mát về những quyền tự do mà chúng đảm bảo cho sự kiểm soát  
những thông tin của chính Nhà nước.

Những giá thành này là vĩnh cửu và với thời gian trôi qua, sớm hơn hay muộn hơn thì nó cũng sẽ vượt  
qua giá thành được chốt cố định của việc triển khai một sự chuyển đổi.

Để tổng kết lại, những lợi ích của quá trình chuyển đổi là vượt trội hơn những giá thành của nó.

D.3.3. Nội dung luật

D.3.3.1. Điều 1. Mục tiêu của luật

Sử dụng hoàn toàn chỉ PMTD trong tất cả các hệ thống và trang thiết bị máy tính của mọi cơ quan Nhà 
nước.

D.3.3.2. Điều 2. Phạm vi ứng dụng
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Các nhánh điều hành, lập pháp và hành pháp cũng như các tổ chức phân quyền địa phương hoặc vùng 
tự trị và các tập đoàn nơi mà Nhà nước giữ cổ phần đa số sẽ sử dụng PMTD trong các hệ thống và  
trang thiết bị máy tính của họ.

D.3.3.3. Điều 3. Thẩm quyền ứng dụng

Cơ quan có trách nhiệm thực thi luật này sẽ là Hội đồng các Bộ trưởng.

D.3.3.4. Điều 4. Định nghĩa PMTD

Vì các mục đích của luật này, chương trình hoặc PMTD sẽ được định nghĩa như là giấy phép của nó sẽ 
đảm bảo cho người sử dụng, không có giá thành bổ sung, những thứ sau đây:

• Sử dụng không bị hạn chế chương trình vì bất kỳ mục đích gì.

• Truy cập không bị hạn chế đối với mã nguồn tương ứng.

• Thanh tra toàn diện các cơ chế làm việc của chương trình.

• Sử dụng các cơ chế nội bộ và các phần tùy ý của phần mềm, để thích nghi chúng cho những nhu 
cầu của người sử dụng.

• Tự do để thực hiện và phân phối các bản sao của phần mềm.

• Sửa đổi phần mềm và tự do phân phối những sửa đổi đã nói trên của phần mềm dẫn xuất mới 
đó, theo cùng giấy phép của phần mềm gốc ban đầu.

D.3.3.5. Điều 5. Những ngoại lệ

Đưa ra trường hợp ở những nơi không có giải pháp nào sử dụng PMTD tồn tại, mà có thể thỏa mãn 
được nhu cầu cần thiết được xác định, thì các Cơ quan Nhà nước có thể áp dụng những giải pháp thay 
thế được đưa ra sau đây theo trật tự của chúng.

Nếu những sức ép về thời gian có thể thẩm tra được xảy ra trong việc tồn tại một vấn đề kỹ thuật và 
PMSHĐQ được tìm thấy là sẵn sàng, thì tổ chức mà cần nó có thể thảo luận về một sự cho phép ngoại 
lệ trước cơ quan có năng lực để sử dụng PMSHĐQ mà nó có những đặc tính sau đây:

• Các chương trình phải tuân thủ với những qui định được nhắc tới ở phần 4 của luật này, ngoại 
trừ đối với sự phân phối tự do của chương trình được sửa đổi. Trong trường hợp như vậy thì 
quyền ngoại lệ có thể là chắc chắn cuối cùng.

• Nếu không có chương trình nào trong chủng loại ở trên là có sẵn, thì những chương trình mà 
tồn tại trong một dự án tự do có sự phát triển tiên tiến sẽ được chọn. Quyền trong trường hợp 
này sẽ là tạm thời và sẽ tự động hết hạn khi mà PMTD này trở nên chín muồi với chức năng cần 
thiết.

• Nếu không có sản phẩm nào có thể tìm được mà nó đáp ứng những điều kiện này, thì PMSHĐQ 
có thể được sử dụng, nhưng quyền ngoại lệ được yêu cầu từ cơ quan có năng lực sẽ tự động hết  
hạn 2 năm sau khi nó được đưa ra, và sẽ phải làm mới lại quyết định trước đó rằng một giải 
pháp thỏa mãn của PMTD là vẫn chưa sẵn sàng. 
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• Cơ quan có năng lực sẽ trao một quyền ngoại lệ chỉ nếu cơ quan Nhà nước này đảm bảo sự lưu 
trữ các dữ liệu trong các định dạng mở, mà không có nguy cơ về thanh toán tiền cho các giấy 
phép sở hữu độc quyền.

D.3.3.6. Điều 6. Các quyền trong giáo dục

Tất cả các tổ chức giáo dục mà phụ thuộc vào Nhà nước có thể quản lý giấy phép PMSHĐQ của họ đối  
với sự sử dụng của họ trong nghiên cứu, sau khi trả tiền cho các quyền sở hữu trí tuệ và các giấy phép 
áp dụng, miễn là mục tiêu của nghiên cứu là trực tiếp có liên quan tới việc sử dụng chương trình theo 
yêu cầu.

D.3.3.7. Điều 7. Tính minh bạch của những ngoại lệ

Những ngoại lệ mà phát sinh trong cơ quan đối với một ứng dụng được đưa ra phải được duy trì và 
xuất bản trên website của Cổng Nhà nước.

Quyết định mà ủy quyền cho sự ngoại lệ phải đánh số những yêu cầu chức năng mà chương trình phải 
đáp ứng.

D.3.3.8. Điều 8. Giấy phép ngoại lệ

Trong trường hợp một số cơ quan Nhà nước không thể thỏa mãn các yêu cầu với phần mềm được nêu 
trong Điều 2 của luật này thì được quyền để mua sắm PMSHĐQ để lưu trữ hoặc xử lý các dữ liệu mà  
phải được giữ có dự trữ, cơ quan tương ứng phải xuất bản trên cổng Nhà nước một báo cáo nơi mà 
những rủi ro liên quan tới việc sử dụng phần mềm được đưa ra đối với một ứng dụng cụ thể nào đó 
phải được giải thích.

Các quyền ngoại lệ được trao cho các cơ quan Nhà nước có liên quan với an ninh và quốc phòng sẽ 
được miễn trừ khỏi bổn phận được nêu ở trên.

D.3.3.9. Điều 9. Các trách nhiệm

Trách nhiệm lớn nhất về hành chính, kỹ thuật và thông tin của các cơ quan của Nhà nước được coi là  
trách nhiệm cho việc làm thỏa mãn luật này.

D.3.3.10. Điều 10. Qui tắc tiêu chuẩn điều chỉnh

Các nhánh thi hành của chính phủ sẽ quyết định trong thời hạn chót là 180 ngày, các điều kiện, các thời 
hạn chót và các dạng thức trong đó tình trạng ban đầu sẽ được thay đổi sang một tình trạng mà nó làm 
thỏa mãn những điều kiện của luật này, và sẽ chỉ dẫn, theo nghĩa đó, tất cả các hợp đồng trong tương lai 
và những thương thảo cho việc mua sắm phần mềm.

Theo cách thức y như vậy, nó sẽ chỉ dẫn quá trính chuyển đổi các hệ thống PMSHĐQ sang các hệ  
thống PMTD, theo từng trường hợp nơi mà những hoàn cảnh được đưa ra theo yêu cầu.

D.3.3.11. Điều 11. Chú giải các khái niệm

a) Chương trình hoặc phần mềm: bất kỳ sự kế tục nào của các lệnh được sử dụng bởi một hệ thống xử 
lý dữ liệu số để triển khai một nhiệm vụ cụ thể nào đó hoặc để giải quyết một vấn đề nào đó được đưa 
ra. 
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b) Thực thi hoặc sử dụng một chương trình: hành động đối với việc sử dụng nó trên bất kỳ hệ thống xử 
lý dữ liệu số nào để triển khai một chức năng.

c) Người sử dụng: thực thể tự nhiên hoặc hợp pháp mà sử dụng phần mềm.

d) Mã nguồn hoặc chương trình nguồn: tập hợp hoàn chỉnh các lệnh và các tệp số nguồn được tạo ra 
hoặc được sửa đổi bởi những người mà họ đã lập trình ra chúng, cộng với tất cả các tệp số hỗ trợ, như 
các bảng dữ liệu, các ảnh, các đặc tả kỹ thuật, tài liệu, và bất kỳ yếu tố nào khác mà cần thiết để tạo ra 
chương trình thực thi được này. Như một ngoại lệ, tất cả những công cụ mà chúng thường là sẵn sàng 
đối với PMTD trong những phương tiện khác có thể được đưa vào, ví dụ, các trình biên dịch, các hệ 
điều hành và các thư viện.

e) PMTD hoặc chương trình tự do: là phần mềm hoặc chương trình mà nó đảm bảo cho người sử dụng,  
mà không có giá thành tiếp nữa, những thứ sau đây:

• Sử dụng không bị hạn chế chương trình vì bất kỳ mục đích gì.

• Truy cập không bị hạn chế đối với mã nguồn tương ứng.

• Thanh tra toàn diện các cơ chế làm việc của chương trình.

• Sử dụng các cơ chế nội bộ và các phần tùy ý của phần mềm, để thích nghi chúng cho những nhu 
cầu của người sử dụng.

• Tự do để thực hiện và phân phối các bản sao của phần mềm.

• Sửa đổi phần mềm và tự do phân phối những sửa đổi đã nói của phần mềm kết quả mới đó, theo 
cùng giấy phép của phần mềm gốc ban đầu.

f) PMSHĐQ (phần mềm không tự do), mà nó không thỏa mãn tất cả những yêu cầu được liệt kê trong 
điều nêu trên.

g) Định dạng mở: bất kỳ dạng thông tin được mã dạng số mà thỏa mãn các chuẩn đang tồn tại và những 
điều kiện sau đây:

• Tài liệu kỹ thuật của nó là sẵn sàng một cách công khai.

• Mã nguồn của ít nhất một triển khai cài đặt tham chiếu hoàn chỉnh là sẵn sàng một cách công  
khai.

• Không có những hạn chế cho sự tạo ra các chương trình mà lưu trữ, truyền dẫn, nhận hoặc truy 
cập các dữ liệu được đánh mã theo cách như vậy.

D4. Bức thư của Microsoft Peru gửi cho nghị sỹ Villanueva 

Vào ngày 21/03/2002, Juan Alberto González, tổng giám đốc của Microsoft Peru, đã gửi một bức thư 
cho nghị sỹ Edgar  Villanueva Núñez về việc dự luật của ông về PMTD [129]. Vào ngày 08/04, nghị sỹ 
này đã trả lời [179]. Chúng tôi đưa ra đây bản dịch của bản chép lại bằng chữ của hầu hết văn bản của 
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cả 2 bức thư (các đoạn không có liên quan tới dự luật đã bị soạn bỏ).

D.4.1. Bức thư từ Microsoft Peru

Như chúng tôi đã sắp xếp trong cuộc gặp của chúng tôi, chúng tôi đã tham dự diễn đàn được tổ chức  
trong Nghị viện của nước Cộng hòa hôm 06/03 về luật mà ngài đã đề xuất. Ở đó chúng tôi có cơ hội để 
nghe một số trình bày về chủ đề này. Chúng tôi bây giờ mong muốn trình bày quan điểm của chúng tôi  
sao cho ngài có được cái nhìn tốt hơn về tình trạng thực tế. 

Đề xuất của ngài yêu cầu rằng mọi tổ chức nhà nước tuyệt đối chỉ sử dụng PMTD, được biết như là  
PMNM. Điều này là thứ gì đó mà nó vượt quá các nguyên tắc của tính bình đẳng trước pháp luật, về sự 
không phân biệt đối xử, của sáng kiến tự do cá nhân, và sự tự do của nền công nghiệp và việc hợp  
đồng, mà nó được bảo vệ bởi Hiến pháp.

Đề xuất của Ngài, bằng việc bắt buộc sử dụng PMNM, thiết lập sự phân biệt đối xử và đối xử không  
cạnh tranh trong việc hợp đồng và mua sắm của các tổ chức nhà nước, vi phạm những nguyên tắc cơ 
bản của Luật về Hợp đồng và Mua sắm Nhà nước (Số 26850).

Bằng việc ép Nhà nước có lợi cho một mô hình kinh doanh hỗ trợ chỉ PMNM, đề xuất của ngài sẽ  
không khuyến khích các nhà sản xuất phần mềm bản địa và quốc tế mà họ tiến hành những đầu tư thực 
sự và quan trọng tại quốc gia này, tạo ra một số lượng đáng kể các công việc trực tiếp và gián tiếp, và 
vì thế đóng góp cho thu nhập quốc gia. Ngược lại, sự phát triển của PMNM luôn có một lợi ích nhỏ bé  
hơn đối với nền kinh tế, vì nó chủ yếu tạo ra công ăn việc làm trong khu vực dịch vụ. 

Đề xuất của ngài đặt việc sử dụng PMNM mà không xem xét tới những rủi ro mà điều này mang tới 
cho an ninh, sự đảm bảo, và có thể sự vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của các bên thứ 3.

Giả thiết sai lầm rằng PMNM là PMTD, rằng nó là, không có giá thành, và vì thế đi tới những kết luận 
không đúng về tiền tiết kiệm được bởi Nhà nước. Không có phân tích giá thành - lợi ích để bảo lưu cho 
giả thiết này. 

Không đúng để nghĩ rằng PMNM là tự do. Nghiên cứu của Gartner Group (một nhà nghiên cứu thị 
trường quan trọng trong thế giới công nghệ, nổi tiếng thế giới) đã chỉ ra rằng giá thành của mua sắm 
phần mềm (hệ điều hành và các ứng dụng) chỉ là 8% tổng chi phí sở hữu mà các doanh nghiệp và tổ 
chức phải đối mặt như một hệ quả của việc sử dụng công nghệ một cách hợp lý và có năng suất 92% 
khác là giá thành của việc cài đặt, huấn luyện, hỗ trợ, duy trì, quản lý và thời gian không làm việc.

Một trong những lý lẽ ủng hộ đề xuất của ngài là sự rẻ tiền được cho là đúng của PMNM khi so sánh 
với phần mềm thương mại, mà không xem xét tới khả năng của các mô hình cấp phép theo số lượng 
lớn. Nhà nước có thể thực sự có lợi từ những mô hình này, như các quốc gia khác có.

Hơn nữa, tiếp cận được chọn bởi dự án của ngài (i) rõ ràng đắt hơn vì giá thành của sự chuyển đổi là 
cao; (ii) những rủi ro về tính tương hợp giữa các hệ thống thông tin, cả bên trong Nhà nước và giữa  
Nhà nước và khu vực tư nhân, vì nhiều phát tán khác nhau của PMNM trên thị trường.

Trong hầu hết các trường hợp, PMNM không đưa ra các mức dịch vụ thích hợp để đạt được hiệu suất 
tốt hơn bởi những người sử dụng nó, cũng không đưa ra những đảm bảo từ các nhà sản xuất nổi tiếng.  
Những thứ này đã gây ra cho nhiều thực thể nhà nước quay lại với những quyết định của họ về sử dụng 
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PMNM; họ bây giờ sử dụng các phần mềm thương mại thay vào chỗ của nó.

Dự án này không khuyến khích tính sáng tạo trong nền công nghiệp phần mềm của Peru, mà nó bán 40  
triệu USD giá trị hàng hóa mỗi năm, 4 triệu USD trong số đó được xuất khẩu (1/10 về xếp hạng của 
xuất khẩu phi truyền thống của Peru, hơn các hàng hóa thủ công mỹ nghệ) và là nguồn công ăn việc  
làm có kỹ năng cao. Với một luật khuyến khích sử dụng PMNM, các lập trình viên sẽ đánh mất các 
quyền sở hữu trí tuệ của họ và nguồn quan trọng nhất của họ về tiền thù lao.

Vì PMNM có thể được phân phối một cách tự do, nó không thể kiếm bất kỳ tiền nào cho các lập trình 
viên của nó bằng sự xuất khẩu. Theo cách này, nó làm yếu đi nhiều lần nỗ lực của việc bán phần mềm 
cho các quốc gia khác và làm cằn cỗi sự tăng trưởng của nền công nghiệp bản địa này, mà Nhà nước 
nên khuyến khích.

Trên diễn đàn, tầm quan trọng của việc sử dụng PMNM trong giáo dục đã được thảo luận, mà không có 
bình luận về sự thất bại hoàn toàn của sáng kiến này tại các quốc gia như Mexico. Ở đó, cũng các quan 
chức Nhà nước mà ủng hộ dự án này bây giờ nói PMNM đã không cung cấp một kinh nghiệm học tập  
cho trẻ em trong các trường học, những mức độ tương xứng về huấn luyện đã không sẵn sàng khắp 
toàn quốc, hỗ trợ không tương xứng cho nền tảng được đề xuất, và phần mềm đã không được tích hợp 
đủ tốt với các hệ thống máy tính đang tồn tại của các trường học. 

Nếu PMNM đáp ứng được tất cả các yêu cầu của các thực thể Nhà nước, thì vì sao một luật lại phải cần 
tới để áp dụng cho việc sử dụng nó? Liệu thị trường có không tự do chọn những sản phẩm nào cung 
cấp nhiều hơn những lợi ích và giá trị chứ?

D.4.2. Trả lời từ nghị sỹ quốc hội Villanueva

Trước hết, tôi cảm ơn ngài về bức thư của ngài ngày 25/03/2002 trong đó ngài nói thay mặt vị trí chính 
thức của Microsoft liên quan tới Dự luật số 1609, PMTD trong Hành chính Nhà nước, mà được truyền 
cảm hứng một cách rõ ràng bởi ước muốn cho Peru để tìm ra một chỗ thích hợp trong ngữ cảnh của 
công nghệ toàn cầu. Theo cùng tinh thần này, và được thuyết phục rằng chúng tôi sẽ tìm thấy những 
giải pháp tốt nhất thông qua một sự trao đổi những ý tưởng rõ ràng và mở, tôi sẽ tận dụng cơ hội này để 
trả lời cho những bình luận được đưa vào trong bức thư của ngài.

Trong khi nhận thức được rằng những ý kiến như của ngài là một đóng góp đáng kể, thì vẫn đáng bỏ 
thời gian hơn đối với tôi nếu, thay vì việc tạo nên những phản đối của một sự tự nhiên chung (mà tôi sẽ 
phân tích chi tiết sau) thì ngài đã tập hợp được những lý lẽ cứng rắn cho những ưu điểm mà PMSHĐQ 
có thể đem lại cho Nhà nước Peru, và cho các công dân của nó nói chung, vì điều này có thể đã cho 
phép việc làm sáng tỏ hơn sự trao đổi về từng vấn đề trong những quan điểm của chúng tôi.

Với mục đích tạo ra một cuộc tranh luận có trật tự, chúng tôi sẽ giả thiết rằng ngài gọi PMNM là những 
gì dự luật xác định như là PMTD, vì tồn tại những phần mềm mà đối với chúng thì mã nguồn được 
phân phối cùng với chương trình, nhưng chúng không nằm trong định nghĩa được thiết lập bởi dự luật 
này; và rằng những gì ngài gọi là phần mềm thương mại là những gì dự luật này định nghĩa như là sở 
hữu độc quyền hoặc  không tự do, biết rằng tồn tại PMTD mà được bán trên thị trường với một giá 
thành giống như bất kỳ hàng hóa hay dịch vụ nào khác.
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Cũng cần thiết để làm rõ rằng mục tiêu của dự luật mà chúng tôi đang thảo luận không trực tiếp liên  
quan tới số lượng tiền tiết kiệm được một cách trực tiếp mà có thể được thực hiện bằng việc sử dụng 
PMTD trong các cơ quan nhà nước. Trong mọi trường hợp đó là một giá trị tổng hợp, nhưng không có 
cách nào nó là trọng tâm chính của dự luật này. Những nguyên tắc cơ bản mà chúng truyền cảm hứng 
cho dự luật này được liên kết tới những đảm bảo cơ bản của một nhà nước pháp quyền, như là:

• Sự tự do truy cập tới các thông tin nhà nước của người dân, 

• Sự vĩnh cửu của các dữ liệu nhà nước,

• An ninh của dữ liệu của Nhà nước.

Để đảm bảo sự truy cập tự do của công dân tới các thông tin nhà nước, điều cơ bản là mã của dữ liệu 
không được trói vào chỉ một nhà cung cấp. Việc sử dụng chuẩn và các định dạng mở trao cho một đảm 
bảo về sự truy cập tự do này, nếu cần thông qua sự tạo ra của PMTD tương thích.

Để đảm bảo sự vĩnh cửu của các dữ liệu nhà nước, cần thiết là tính có thể sử dụng được và sự duy trì  
các phần mềm không được phụ thuộc vào thiện chí của các nhà cung cấp, hoặc vào những điều kiện 
độc quyền áp đặt ra bởi chúng. Vì lý do này Nhà nước cần các hệ thống mà sự phát triển của nó có thể 
được đảm bảo nhờ tính sẵn sàng của mã nguồn.

Để đảm bảo cho an ninh quốc gia hoặc an ninh của Nhà nước, nhất thiết phải có khả năng dựa vào các 
hệ thống mà không có những yếu tố cho phép kiểm soát từ xa hoặc truyền dẫn không mong muốn các 
thông tin cho các bên thứ 3. Vì thế, các hệ thống với mã nguồn tự do truy cập được đối với công chúng 
sẽ được yêu cầu để cho phép sự thanh tra chúng bởi bản thân Nhà nước, bởi các công dân, và bởi số 
lượng lớn các chuyên gia độc lập trên khắp thế giới. Đề xuất của chúng tôi mang lại sự an ninh xa hơn, 
vì sự hiểu biết về mã nguồn sẽ hạn chế được số lượng ngày một gia tăng các chương trình với  mã 
nguồn gián điệp.

Theo cùng cách này, đề xuất của chúng tôi tăng cường an ninh của các công dân, cả trong vai trò của họ 
như là những người chủ sở hữu hợp pháp của các thông tin được quản lý bởi Nhà nước, và cả trong vai  
trò của họ như là những người tiêu dùng, trong trường hợp thứ 2, bằng việc cho phép sự gia tăng của 
tính sẵn sàng rộng khắp của PMTD không chứa mã nguồn gián điệp có khả năng đặt ra rủi ro cho  
những quyền tự do riêng tư và cá nhân.

Theo nghĩa này, dự luật này được giới hạn cho việc thiết lập những điều kiện theo đó các cơ quan Nhà 
nước sẽ có được các phần mềm trong tương lai, nghĩa là, theo một cách tương thích được với những 
nguyên tắc cơ bản này.

Từ việc đọc dự luật này sẽ là rõ ràng rằng một khi nó được thông qua thì:

• Luật không cấm sản xuất các PMSHĐQ

• Luật không cấm bán các PMSHĐQ

• Luật không chỉ định phần mềm cụ thể nào phải sử dụng

• Luật không áp đặt nhà cung cấp nào mà từ họ phần mềm sẽ được bán
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• Luật không hạn chế những điều khoản theo đó một sản phẩm phần mềm có thể được cấp phép.

Những gì dự luật này thể hiện một cách rõ ràng, là việc, đối với phần mềm sẽ được chấp nhận cho Nhà 
nước là không đủ rằng nó có khả năng về mặt công nghệ để thỏa mãn một nhiệm vụ, mà rằng xa hơn 
những điều kiện hợp đồng phải thỏa mãn một loạt các yêu cầu liên quan tới giấy phép, mà không có 
chúng thì Nhà nước không thể đảm bảo được cho người dân việc xử lý thích đáng các dữ liệu của 
mình, dõi qua tính toàn vẹn, tính bí mật, và tính có thể truy cập được theo thời gian của nó, khi mà 
chúng là những khía cạnh rất sống còn cho việc hoạt động bình thường của Nhà nước.

Chúng tôi đồng ý, ngài González, rằng công nghệ thông tin và truyền thông có một ảnh hưởng đáng kể 
lên chất lượng cuộc sống của các công dân (bất kể nó là tích cực hay tiêu cực). Chúng tôi cũng chắc 
chắn đồng ý rằng những giá trị cơ bản mà tôi đã chỉ ra ở trên là cơ bản trong một nhà nước dân chủ như 
Peru. Vì thế chúng tôi rất quan tâm để biết về bất kỳ cách nào khác để đảm bảo những nguyên tắc này,  
khác với việc thông qua sử dụng các PMTD về những khái niệm được xác định bởi dự luật này. Như  
với những quan sát mà ngài đã làm, chúng tôi bây giờ sẽ đi tới phân tích chúng một cách chi tiết:

Trước hết, ngài chỉ ra rằng: 1. “Đề xuất của ngài yêu cầu rằng mọi tổ chức nhà nước tuyệt đối chỉ sử  
dụng PMTD, được biết như là PMNM. Điều này là thứ gì đó mà nó vượt quá các nguyên tắc của tính 
bình đẳng trước pháp luật, về sự không phân biệt đối xử, của sáng kiến tự do cá nhân, và sự tự do của  
nền công nghiệp và việc hợp đồng, mà nó được bảo vệ bởi Hiến pháp”.

Hiểu như thế này là sai. Dự luật không theo cách nào ảnh hưởng tới các quyền ngài liệt kê; nó tự bản 
thân giới hạn toàn bộ đối với việc thiết lập những điều kiện để sử dụng phần mềm ở phần của các cơ  
quan nhà nước, mà không có theo bất kỳ cách gì can thiệp vào những giao dịch của khu vực tư nhân. 
Đây là một nguyên tắc được thiết lập tốt mà Nhà nước không có được giải tần rộng về sự tự do bằng 
hợp đồng như của khu vực tư nhân, vì nó bị hạn chế trong những hành động của mình một cách chính 
xác theo yêu cầu về sự minh bạch đối với các hành động của nhà nước; và theo nghĩa này, sự giữ gìn  
lợi ích chung lớn hơn phải thắng thế khi làm luật về vấn đề này. 

Dự luật này bảo vệ sự bình đẳng theo pháp luật, vì không có thực thể pháp lý hoặc tự nhiên nào được  
loại trừ khỏi quyền đưa ra những hàng hóa cho Nhà nước theo những điều kiện được xác định trong dự  
luật và không có những hạn chế nào hơn những thứ được thiết lập bởi Luật về các Hợp đồng và Mua 
sắm của Nhà nước (TUO bởi Sắc lệnh Tối cao số 012-2001-PCM).

Dự luật không đưa ra bất kỳ sự phân biệt đối xử nào, vì nó chỉ thiết lập cách mà hàng hóa phải được  
cung cấp (mà nó là sức mạnh của Nhà nước) và không chỉ ra ai phải cung cấp chúng (mà nó có thể sẽ là 
sự phân biệt đối xử một cách có hiệu quả, nếu những hạn chế dựa trên nguồn gốc dân tộc, tôn giáo 
chủng tộc, tư tưởng, ưu thế giới tính... được áp đặt). Ngược lại, dự luật quả quyết chống lại sự phân biệt 
đối xử. Điều này là như vậy vì bằng việc định nghĩa không có chỗ cho sự nghi ngờ những điều kiện cho 
sự cung cấp phần mềm, nó ngăn ngừa các cơ quan Nhà nước khỏi việc sử dụng phần mềm mà nó có 
một giấy phép đưa vào những điều kiện phân biệt đối xử.

Rõ ràng từ 2 đoạn ở trên rằng dự luật không làm hại cho doanh nghiệp tư nhân tự do, vì cái sau có thể 
lựa chọn theo những điều kiện nào mà nó sẽ sản xuất phần mềm; một số công ty đó sẽ là chấp nhận  
được đối với Nhà nước, còn những hãng khác sẽ không vì họ phản đối sự đảm bảo những nguyên lý cơ 
bản được liệt kê ở trên. Sáng kiến tự do này tất nhiên là tương thích với sự tự do của nền công nghiệp 
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và sự tự do của hợp đồng (ở dạng được hạn chế trong đó Nhà nước có thể thực thi sau này). Bất kỳ đối  
tượng tư nhân nào cũng có thể sản xuất ra phần mềm theo những điều kiện mà Nhà nước yêu cầu, hoặc 
có thể kìm lại từ việc làm thế. Không ai bị ép buộc phải làm theo một mô hình sản xuất, mà nếu họ  
mong muốn cung cấp phần mềm cho Nhà nước, thì họ phải cung cấp theo các cơ chế mà chúng đảm 
bảo những nguyên tắc cơ bản này, và chúng là những thứ được mô tả trong dự luật.

Bằng cách của một ví dụ: không gì trong văn bản của dự luật có thể ngăn cản công ty của ngài đưa ra 
cho các cơ quan Nhà nước một bộ phần mềm văn phòng, theo những điều kiện được xác định trong dự 
luật và thiết lập cái giá mà ngài coi là thỏa mãn. Nếu ngài không đưa ra được, thì nó không phải là do 
những hạn chế được đặt ra bởi luật này, mà bởi những quyết định của doanh nghiệp có liên quan tới  
phương pháp thương mại hóa các sản phẩm của ngài, các quyết định mà với nó Nhà nước không có liên 
quan.

Để tiếp tục, ngài lưu ý rằng: 2. “Đề xuất của Ngài, bằng việc bắt buộc sử dụng PMNM, thiết lập sự 
phân biệt đối xử và đối xử không cạnh tranh trong việc hợp đồng và mua sắm của các tổ chức nhà 
nước...”.

Tuyên bố này chỉ là một sự lặp lại của tuyên bố trước, và vì thế câu trả lời có thể thấy ở trên. Tuy 
nhiên, hãy để tự bản thân chúng tôi quan tâm về một điểm với bình luận của ngài về “những thực tế 
không mang tính cạnh tranh”.

Tất nhiên, trong việc xác định bất kỳ dạng mua sắm nào, người mua thiết lập các điều kiện mà liên  
quan tới sự sử dụng được đề xuất của hàng hóa và dịch vụ. Từ đầu, điều này loại trừ những nhà sản 
xuất nhất định nào đó khỏi khả năng về cạnh tranh, nhưng không loại trừ họ từ trước, mà là dựa vào 
một loạt các nguyên tắc được xác định bởi ý chí tự chủ của người mua, và vì thế quá trình này diễn ra 
phù hợp với luật pháp. Và trong dự luật được thiết lập rằng không ai bị loại trừ khỏi việc cạnh tranh  
cho tới khi anh ta đảm bảo sự thỏa mãn cho những nguyên tắc cơ bản.

Hơn nữa, dự luật khuyến khích sự cạnh tranh, vì nó có xu hướng để tạo ra một sự cung cấp phần mềm 
với những điều kiện tốt hơn về tính có thể sử dụng được, và cho công việc hiện tại tốt hơn, theo một 
mô hình được cải tiến liên tục.

Mặt khác, khía cạnh trung tâm của sự cạnh tranh là cơ hội để cung cấp những sự lựa chọn tốt hơn cho 
người tiêu dùng. Bây giờ, không thể bỏ qua thực tế là việc marketing không đóng một vai trò trung lập  
khi sản phẩm được chào trên thị trường (vì việc chấp nhận thứ ngược lại có thể dẫn một người tới giả  
thiết rằng những chi phí của hãng trong việc marketing thiếu mọi ý nghĩa), và rằng vì thế một chi phí  
đáng kể theo đề mục này có thể ảnh hưởng tới các quyết định của người mua. Sự ảnh hưởng này của 
việc marketing là theo phạm vi rộng bị suy giảm bởi dự luật mà chúng tôi đang ủng hộ, vì sự lựa chọn 
trong khung công việc được đề xuất này dựa vào những giá trị kỹ thuật của sản phẩm và không vào nỗ 
lực được đặt vào sự thương mại hóa bởi nhà sản xuất, theo nghĩa này, sự cạnh tranh được gia tăng, vì 
nhà sản xuất phần mềm nhỏ nhất có thể cạnh tranh trên những điều khoản bình đẳng với hầu hết các tập 
đoàn hùng mạnh. 

Cần thiết phải nhấn mạnh rằng không có chỗ cho sự phản cạnh tranh nào hơn là những nhà sản xuất 
phần mềm lớn, mà họ thường xuyên lạm dụng vị thế độc quyền của họ, vì trong vô số các trường hợp  
mà không thể đếm được họ đề xuất như một giải pháp cho những vấn đề được phát sinh bởi người sử 
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dụng: “hãy cập nhật phần mềm của các anh sang phiên bản mới” (với chi phí của người sử dụng, một 
cách đương nhiên); hơn nữa, điều này là thông thường để thấy sự ngưng trệ độc đoán của trợ giúp kỹ  
thuật cho các sản phẩm, mà, chỉ theo phán xử của nhà cung cấp, là cũ rồi; và vì thế, để nhận được bất  
kỳ dạng hỗ trợ kỹ thuật nào, người sử dụng tự tìm thấy mình bị ép phải chuyển đổi sang các phiên bản  
mới (với những giá thành không bình thường, đặc biệt như những thay đổi trong nền tảng phần cứng 
thường có liên quan) và vì toàn bộ hạ tầng là dựa vào các định dạng dữ liệu sở hữu độc quyền, người sử 
dụng bị mắc bẫy trong nhu cầu phải tiếp tục sử dụng các sản phẩm từ cùng một nhà cung cấp, hoặc 
phải thực hiện nỗ lực khổng lồ để thay đổi sang môi trường khác (có lẽ cũng là sở hữu độc quyền).

Ngài bổ sung: 3. “Bằng việc ép Nhà nước có lợi cho một mô hình kinh doanh hỗ trợ chỉ PMNM, đề 
xuất của ngài sẽ không khuyến khích các nhà sản xuất phần mềm bản địa và quốc tế mà họ tiến hành 
những đầu tư thực sự và quan trọng tại quốc gia này, tạo ra một số lượng đáng kể các công việc trực  
tiếp và gián tiếp, và vì thế đóng góp cho thu nhập quốc gia. Ngược lại, sự phát triển của PMNM luôn 
có một lợi ích nhỏ bé hơn đối với nền kinh tế, vì nó chủ yếu tạo ra công ăn việc làm trong khu vực dịch 
vụ”. 

Tôi không đồng ý với tuyên bố của ngài. Một phần vì những gì bản thân ngài chỉ ra trong đoạn 6 bức 
thư của ngài, về sức nặng tương đối của các dịch vụ trong ngữ cảnh sử dụng phần mềm. Chỉ riêng sự  
mâu thuẫn này cũng vô hiệu hóa được quan điểm của ngài. Mô hình dịch vụ, được áp dụng bởi số 
lượng lớn các công ty trong nền công nghiệp phần mềm, là lớn hơn nhiều theo những khái niệm về 
kinh tế, và với một xu thế sẽ gia tăng, hơn là việc cấp phép của các chương trình.

Mặt khác, khu vực tư nhân của nền kinh tế có sự tự do rộng lớn nhất có thể để chọn mô hình kinh tế mà 
phù hợp tốt nhất cho những lợi ích của nó, ngay cả nếu sự tự do lựa chọn này thường tối mù dưới  
ngưỡng bởi những phí tổn thiếu cân xứng về marketing của những nhà sản xuất PMSHĐQ.

Bổ sung thêm, đọc ý kiến của ngài có thể dẫn tới kết luận rằng thị trường Nhà nước là sống còn và cơ 
bản cho nền công nghiệp PMSHĐQ, tới mức mà sự lựa chọn được thực hiện bởi Nhà nước trong dự 
luật này có thể hoàn toàn hạn chế thị trường cho những hãng này. Nếu điều đó là đúng, thì chúng tôi có 
thể suy diễn rằng Nhà nước phải bao cấp cho nền công nghiệp PMSHĐQ. Trong sự kiện không chắc có 
thực mà điều này mà đúng, thì Nhà nước có thể có quyền áp dụng những bao cấp trong những lĩnh vực 
mà Nhà nước coi là có giá trị xã hội lớn nhất; điều này là không thể chối cãi được, theo giả thiết không 
chắc có thực này, rằng nếu Nhà nước quyết định bao cấp cho phần mềm, thì có thể phải chọn tự do hơn 
là sở hữu độc quyền, xét tới ảnh hưởng xã hội của nó và sự sử dụng hợp lý tiền của những người đóng 
thuế.

Về các công ăn việc làm được tạo ra bởi PMSHĐQ tại các quốc gia như của chúng tôi, thì chủ yếu liên 
quan tới những nhiệm vụ kỹ thuật của giá trị nhỏ tập hợp lại; ở mức độ bản địa, các kỹ thuật viên mà  
cung cấp sự hỗ trợ cho PMSHĐQ được sản xuất bởi các công ty đa quốc gia không có khả năng sửa  
các lỗi, không nhất thiết vì thiếu khả năng kỹ thuật hoặc tài năng, mà vì họ không truy cập được tới mã  
nguồn để sửa nó. Với PMTD một khi tạo ra được nhiều công ăn việc làm đủ khả năng về mặt kỹ thuật 
và một khung công việc về năng lực tự do nơi mà thành công chỉ liên quan tới khả năng đưa ra sự hỗ 
trợ kỹ thuật và chất lượng dịch vụ tốt, một khi khuyến khích được thị trường, và một khi gia tăng được 
quỹ tri thức chia sẻ, sẽ mở ra những giải pháp thay thế để sinh ra những dịch vụ có tổng giá trị lớn hơn  
và mức độ chất lượng cao hơn, cho lợi ích của tất cả các bên liên quan: các nhà sản xuất, các tổ chức 
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dịch vụ, và những người tiêu dùng. 

Một hiện tượng phổ biến trong các quốc gia đang phát triển là các ngành công nghiệp phần mềm bản 
địa giành được chủ yếu đối với việc họ nắm lấy khu vực dịch vụ, hoặc sáng tạo ra những phần mềm 
đặc biệt. Vì thế, bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào mà việc áp dụng dự luật này có thể có trong khu vực 
này sẽ còn hơn là được bù đắp bởi một sự tăng trưởng theo yêu cầu đối với các dịch vụ (miễn là những 
dịch vụ này sẽ được triển khai đối với các chuẩn chất lượng cao). Nếu các công ty phần mềm chuyển 
đổi quyết định không cạnh trạnh theo những qui định mới này của cuộc chơi, thì có thể là họ sẽ chịu  
một số suy giảm trong việc kiếm được tiền thanh toán cho các giấy phép; tuy nhiên, xét rằng những 
hãng này tiếp tục viện lý rằng nhiều phần mềm được sử dụng bởi Nhà nước từng được sao chép bất hợp 
pháp, thì có thể thấy rằng ảnh hưởng này sẽ không là rất nghiêm trọng. Chắc chắn, trong mọi trường 
hợp số phận của họ sẽ được xác định bởi các qui luật của thị trường, những thay đổi trong đó không thể 
tránh được; nhiều hãng về truyền thống có liên quan tới PMSHĐQ đã chuyển hướng theo con đường 
(được sự ủng hộ bởi chi phí hậu hĩ) cung cấp các dịch vụ có liên quan tới PMTD, mà nó chỉ ra rằng 
những mô hình này sẽ không triệt tiêu lẫn nhau.

Với dự luật này Nhà nước đang quyết định rằng nó cần phải gìn giữ những giá trị cơ bản nhất định. Và 
nó đang quyết định điều này dựa trên sức mạnh chủ quyền của nó, mà không gây ảnh hưởng tới bất kỳ 
sự đảm bảo nào của hiến pháp. Nếu những giá trị này có thể được đảm bảo mà không phải lựa chọn 
một mô hình kinh tế đặc biệt nào, thì những hiệu quả của luật này có thể còn lợi ích nhiều hơn nữa. 
Trong mọi trường hợp, phải rõ ràng là Nhà nước không chọn một mô hình kinh tế; nếu xảy ra rằng chỉ 
tồn tại duy nhất một mô hình kinh tế có khả năng cung cấp phần mềm mà nó đưa ra được sự đảm bảo 
cơ bản của những nguyên tắc này, thì điều này là vì những hoàn cảnh lịch sử, chứ không phải vì một sự 
lựa chọn tùy ý của một mô hình được đưa ra.

Bức thư của ngài tiếp tục: 4. “Đề xuất của ngài đặt việc sử dụng PMNM mà không xem xét tới những  
rủi ro mà điều này mang tới cho an ninh, sự đảm bảo, và có thể sự vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của 
các bên thứ 3.”

Việc bóng gió theo một cách trừu tượng về “những rủi ro mà điều này mang”, mà không nhắc tới một 
trong những mối duy nhất được cho là nguy hiểm, chỉ ra ít nhất sự thiếu kiến thức về chủ đề này. Vì 
thế, cho phép tôi làm sáng tỏ cho ngài về những điểm này.

Về an ninh: 

An ninh quốc gia đã được nhắc tới theo những khái niệm chung trong thảo luận ban đầu của những 
nguyên tắc cơ bản của dự luật này. Theo những khái niệm cụ thể hơn, có liên quan tới an ninh của bản 
thân phần mềm, được biết rõ cho tất cả các phần mềm (dù là sở hữu độc quyền hay tự do) đều có chứa 
những lỗi hoặc bọ (theo ngôn ngữ của các lập trình viên). Nhưng nó cũng nổi tiếng rằng những lỗi 
trong PMTD là ít hơn, và được sửa nhanh hơn nhiều, so với trong PMSHĐQ. Không phải vô ích rằng 
một loạt các cơ quan nhà nước có trách nhiệm về an ninh công nghệ thông tin các hệ thống của Nhà 
nước tại các quốc gia phát triển yêu cầu sử dụng PMTD cho những điều kiện an ninh và hiệu suất y hệt.

Những gì không thể chứng minh được là việc PMSHĐQ là an ninh hơn so với PMTD, không có sự 
thanh tra công khai và mở của cộng đồng khoa học và người sử dụng nói chung. Sự trình diễn này là 
không thể vì mô hình của PMSHĐQ bản thân nó ngăn cản phân tích này, vì thế bất kỳ sự đảm bảo về 
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an ninh nào cũng chỉ dựa vào những lời hứa của những ý định tốt (có thành kiến, bởi bất kỳ sự tính 
toán nào) được thực hiện bởi bản thân nhà sản xuất, hoặc các nhà thầu khoán của mình.

Phải được nhắc tới rằng trong nhiều trường hợp, những điều kiện cấp phép đưa vào những mệnh đề 
không được tiết lộ mà nó ngăn cản người sử dụng khỏi việc phát hiện một cách công khai những thiếu 
sót về an ninh được thấy trong sản phẩm sở hữu độc quyền được cấp phép.

Về sự đảm bảo: 

Như ngài biết rõ tuyệt vời, hoặc có thể tìm ra bằng việc đọc Thỏa thuận Giấy phép của Người sử dụng 
Đầu cuối (EULA) của những sản phẩm mà ngài cấp phép, trong đa số lớn các trường hợp những đảm 
bảo bị hạn chế tới sự thay thế phương tiện lưu trữ trong trường hợp có những khiếm khuyết, mà không 
trong trường hợp nào sự bồi thường được đưa ra cho những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, mất lợi 
nhuận, … Nếu như là một kết quả của một lỗi về an ninh trong một trong những sản phẩm của ngài,  
không được sửa đúng lúc bởi chính các ngài, mà một kẻ tấn công định gây tổn thương cho các hệ thống 
mang tính sống còn của Nhà nước, thì những đảm bảo nào, sửa chữa nào, bồi thường nào công ty của  
ngài sẽ tiến hành phù hợp với  những điều kiện cấp phép của các ngài đây? Những đảm bảo của 
PMSHĐQ,  bởi vì như những chương trình được phân phối như thế, là thế, ở tình trạng mà trong đó  
chúng là, mà không có trách nhiệm bổ sung nào cả đối với nhà cung cấp về chức năng, không gì khác 
từ những thứ thông thường với PMTD.

Về sở hữu trí tuệ:

Những câu hỏi về sở hữu trí tuệ nằm ngoài phạm vi của dự luật này, vì chúng được bao trùm bởi những 
luật cụ thể khác. Mô hình của PMTD không có cách nào ngụ ý bỏ qua được các luật này, và trong thực 
tế đa số lớn các PMTD được bao trùm bởi bản quyền. Trong thực tế, sự đưa vào câu hỏi này trong  
những quan sát của ngài chỉ ra sự lúng túng của ngài về khung pháp lý trong đó PMTD được phát triển. 
Việc đưa vào sở hữu trí tuệ của những người khác trong các công việc được kêu như của riêng mình 
không phải là một thực tiễn được lưu ý trong cộng đồng PMTD; trong khi, đáng tiếc, nó hiện diện trong 
lĩnh vực của PMSHĐQ. Như một ví dụ, sự kết án của Tòa án Thương mại của Nanterre, Pháp, ngày  
27/09/2001 đối với hãng Microsoft cho một khoản phạt 3 triệu francs vì gây thiệt hại về lợi nhuận, vì 
sự vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (ăn cướp, sử dụng một cách đáng tiếc khái niệm mà rằng hãng của ngài 
thường sử dụng trong sự quảng cáo của mình).

Ngài tiếp tục nói rằng: 5. “Giả thiết sai lầm rằng PMNM là PMTD, rằng nó là, không có giá thành, và  
vì thế đi tới những kết luận không đúng về tiền tiết kiệm được cho Nhà nước. Không có phân tích giá  
thành - lợi ích để bảo lưu cho giả thiết này”.

Sự quan sát này là sai; về nguyên tắc, sự tự do và sự thiếu giá thành là những khái niệm trực giao nhau; 
có những phần mềm mà là sở hữu độc quyền và phải trả tiền (ví dụ, MS Office), những phần mềm mà 
là sở hữu độc quyền và không mất tiền (MS Internet Explorer), những phần mềm là tự do và phải trả  
tiền (Red Hat, SuSE, …, các phát tán GNU/Linux), những phần mềm là tự do và không phải trả tiền 
(Apache, OpenOffice.org, Mozilla), và cả những phần mềm mà có thể được cấp phép trong một dãy 
những sự kết hợp (MySQL).

Chắc chắn PMTD không nhất thiết là miễn phí. Và văn bản của dự luật này không nói rằng nó phải là  
như vậy, như ngài sẽ lưu ý sau khi đọc nó. Những định nghĩa được đưa vào trong dự luật này nói rõ 
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những gì phải được coi là PMTD, không ở điểm nào tham chiếu tới sự tự do không được lấy tiền. Dù 
khả năng tiết kiệm trong việc trả tiền cho các giấy phép của PMSHĐQ được nhắc tới, thì các căn cứ  
của dự thảo này rõ ràng tham chiếu tới những đảm bảo cơ bản sẽ được gìn giữ và vì sự khuyến khích 
cho sự phát triển công nghệ bản địa. Biết rằng một nhà nước dân chủ phải hỗ trợ những nguyên tắc này, 
thì nó không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải sử dụng phần mềm với mã nguồn sẵn sàng một 
cách công khai, và để trao đổi thông tin chỉ trong các định dạng chuẩn.

Nếu Nhà nước không sử dụng phần mềm với những đặc tính này, thì nó sẽ làm suy yếu những nguyên 
tắc cơ bản của nền cộng hòa. May thay, PMTD cũng ngụ ý tổng chi phí thấp hơn; tuy nhiên, ngay cả 
đưa ra giả thiết này (dễ dàng bị bác bỏ) rằng nó là đắt hơn so với PMSHĐQ, thì sự tồn tại đơn giản của  
một công cụ PMTD có hiệu quả cho một chức năng công nghệ thông tin cụ thể có thể bắt buộc Nhà 
nước phải sử dụng nó; không phải bởi mệnh lệnh của dự luật này, mà vì những nguyên tắc cơ bản mà  
chúng tôi tính đếm ngay từ đầu, và nó nổi lên từ điều rất bản chất của Nhà nước dân chủ hợp pháp.

Ngài tiếp tục: 6. “Không đúng để nghĩ rằng PMNM là tự do. Nghiên cứu của Gartner Group (một nhà 
nghiên cứu thị trường quan trọng trong thế giới công nghệ, nổi tiếng thế giới) đã chỉ ra rằng giá thành 
của mua sắm phần mềm (hệ điều hành và các ứng dụng) chỉ là 8% tổng chi phí sở hữu mà các doanh 
nghiệp và tổ chức phải đối mặt như một hệ quả của việc sử dụng công nghệ một cách hợp lý và có năng 
suất. 92% khác là giá thành của việc cài đặt, huấn luyện, hỗ trợ, duy trì, quản lý và thời gian không làm 
việc”.

Lý lẽ này nhắc lại mà nó đã được đưa ra trong đoạn 5 và một phần mâu thuẫn với đoạn 3. Vì mục đích  
của sự khúc triết chúng tôi tham chiếu tới những bình luận về những đoạn này. Tuy nhiên, hãy để tôi  
chỉ ra rằng kết luận của ngài là sai về logic: ngay cả nếu theo Gartner Group thì giá thành của phần 
mềm trung bình chỉ là 8% của tổng giá thành sử dụng, điều này không phủ nhận bất kỳ cách gì sự tồn 
tại của phần mềm mà nó là miễn phí, nghĩa là, với một giá thành cấp phép bằng 0. 

Hơn nữa, trong đoạn này ngài chỉ ra đúng rằng các thành phần dịch vụ và những mất mát do thời gian 
không làm việc tạo thành phần lớn nhất của tổng giá thành của việc sử dụng phần mềm mà như ngài sẽ 
lưu ý, mâu thuẫn với tuyên bố của ngài về giá trị nhỏ bé của các dịch vụ được gợi ý trong đoạn 3. Bây 
giờ việc sử dụng PMTD đóng góp một cách đáng kể để giảm giá thành việc duy trì chu kỳ sống. Sự 
giảm trong giá thành của sự cài đặt, hỗ trợ, … có thể được lưu ý trong vài lĩnh vực: trước hết, mô hình 
dịch vụ cạnh tranh của PMTD, sự hỗ trợ và duy trì cho nó có thể được thực hiện bằng hợp đồng một  
cách tự do đối với một dãy các nhà cung cấp cạnh tranh trên những nền tảng về chất lượng và giá thành 
thấp (điều này là đúng cho sự cài đặt, khả dụng, và sự hỗ trợ, và trong một phần lớn đối với sự duy trì).  
Thứ hai, nhờ những đặc tính tái sản xuất của mô hình này, sự duy trì được thực hiện đối với một ứng 
dụng là dễ dàng nhân bản được, mà không phát sinh ra những giá thành lớn (như vậy, không phải trả 
nhiều tiền hơn so với một lần cho một thứ y hệt) vì những sửa đổi, nếu một khi mong muốn, có thể  
được kết hợp vào trong kho tri thức chung. Thứ ba, giá thành khổng lồ được gây ra bởi phần mềm 
không hoạt động được (màn hình xanh chết chóc, mã độc như virus, sâu bọ, và trojan, những ngoại lệ,  
những lỗi bảo vệ chung và những vấn đề thường thấy khác) được giảm xuống đáng kể bằng việc sử 
dụng những phần mềm ổn định hơn. Và nổi tiếng là một trong những đức tính tốt đáng ghi nhận của 
PMTD là tính ổn định của nó.

Ngài tiếp đó nói rằng: 7. “Một trong những lý lẽ ủng hộ đề xuất của ngài là sự rẻ tiền được cho là đúng  
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của PMNM khi so sánh với phần mềm thương mại, mà không xem xét tới khả năng của các mô hình 
cấp phép theo số lượng lớn. Nhà nước có thể thực sự có lợi từ những mô hình này, như các quốc gia 
khác có”.

Tôi đã chỉ ra rằng những gì theo yêu cầu không phải là giá thành của phần mềm mà là những nguyên 
tắc của sự tự do thông tin, tính có thể truy cập được, và an ninh. Những lý lẽ này đã được bao trùm một 
cách bao quát khắp nơi trong những đoạn trước mà tôi tham chiếu cho ngài.

Mặt khác, chắc chắn tồn tại những dạng cấp phép theo số lượng lớn (dù đáng tiếc PMSHĐQ không làm 
thỏa mãn những nguyên tắc cơ bản). Nhưng vì ngài chỉ ra một cách đúng đắn trong đoạn ngay trên bức  
thư của ngài, chúng chỉ có thể làm giảm đi ảnh hưởng của một thành phần mà nó tạo ra không lớn hơn 
8% tổng giá trị.

Ngài tiếp tục: 8. “Hơn nữa, tiếp cận được chọn bởi dự án của ngài (i) rõ ràng đắt hơn vì giá thành của  
sự chuyển đổi là cao ; (ii) những rủi ro về tính tương hợp giữa các hệ thống thông tin, cả bên trong Nhà 
nước và giữa Nhà nước và khu vực tư nhân, vì nhiều phát tán khác nhau của PMNM trên thị trường”.

Hãy để chúng tôi phân tích tuyên bố của ngài trong 2 phần. Lý lẽ đầu của ngài, rằng sự chuyển đổi ngụ  
ý giá thành cao, là trong thực tế một lý lẽ có lợi cho dự luật này. Vì thời gian càng trôi đi nhiều hơn, thì 
sự chuyển đổi sang công nghệ khác sẽ trở nên càng khó khăn hơn; và cùng một lúc, những rủi ro về an 
ninh có liên quan tới PMSHĐQ sẽ tiếp tục gia tăng. Theo cách này, việc sử dụng các hệ thống và các 
định dạng sở hữu độc quyền sẽ làm cho Nhà nước phụ thuộc nhiều hơn bao giờ hết vào các nhà cung 
cấp rõ ràng nào đó. Ngược lại, một khi một chính sách về sử dụng PMTD được thiết lập (mà chắc chắn, 
sẽ bao hàm một số giá thành) thì ngược lại sự chuyển đổi từ một hệ thống này sang hệ thống khác sẽ  
trở nên rất đơn giản, vì tất cả các dữ liệu được lưu trữ trong các định dạng mở. Mặt khác, sự chuyển đổi  
sang một ngữ cảnh của phần mềm mở bao hàm giá thành không lớn hơn so với sự chuyển đổi giữa 2 
ngữ cảnh PMSHĐQ khác nhau, mà nó làm mất hiệu lực hoàn toàn cho lý lẽ của ngài.

Lý lẽ thứ 2 tham chiếu tới “mất tính tương hợp giữa các hệ thống thông tin, cả bên trong Nhà nước và  
giữa Nhà nước và khu vực tư nhân”. Tuyên bố này ngụ ý một sự thiếu hụt nhất định về tri thức của 
cách thức mà trong đó PMTD được xây dựng, mà nó không tối đa hóa sự phụ thuộc của người sử dụng 
vào một nền tảng cụ thế nào đó, như thông thường xảy ra trong thực tế của PMSHĐQ.

Ngay cả khi có nhiều phát tán của PMTD, và hàng loạt các chương trình mà có thể được sử dụng cho 
cùng một chức năng, thì tính tương hợp vẫn được đảm bảo nhiều bởi việc sử dụng các định dạng chuẩn, 
như được yêu cầu bởi dự luật này, bằng khả năng tạo ra các phần mềm tương hợp được nhờ vào tính 
sẵn sàng của mã nguồn    

Ngài sau đó nói rằng: 9. “Trong hầu hết các trường hợp, PMNM không đưa ra các mức dịch vụ thích 
hợp để đạt được hiệu suất tốt hơn bởi những người sử dụng nó, cũng không đưa ra những đảm bảo từ 
các nhà sản xuất nổi tiếng. Những thứ này đã gây ra cho nhiều thực thể nhà nước quay lại với những 
quyết định của họ về sử dụng PMNM; họ bây giờ sử dụng các phần mềm thương mại để thế vào đó”.

Quan sát này là không có cơ sở. Về sự đảm bảo, lý lẽ của ngài bị bác theo trả lời ở đoạn 4. Về các dịch  
vụ hỗ trợ, có khả năng sử dụng PMTD mà không cần chúng (cũng chỉ như là xảy ra với PMSHĐQ), 
nhưng bất kỳ ai cần chúng có thể có được sự hỗ trợ một cách riêng rẽ, bất kể từ hãng bản địa hoặc các  
tập đoàn đa quốc gia nào, một lần nữa chỉ như là trong trường hợp của PMSHĐQ.
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Mặt khác, nó có thể đóng góp lớn lao cho phân tích của chúng tôi nếu ngài có thể thông tin cho chúng 
tôi về những dự án PMTD được thiết lập trong các cơ quan nhà nước mà đã bị loại bỏ có lợi cho  
PMSHĐQ. Chúng tôi biết về một số trường hợp tốt nơi mà điều ngược lại đã diễn ra, nhưng không biết 
bất kỳ nơi nào những gì ngài mô tả đã diễn ra cả. 

Ngài tiếp tục bằng việc quan sát rằng: 10. “Dự án này không khuyến khích tính sáng tạo trong nền công 
nghiệp phần mềm của Peru, mà nó bán 40 triệu USD giá trị hàng hóa mỗi năm, 4 triệu USD trong số đó 
được xuất khẩu (1/10 về xếp hạng của xuất khẩu phi truyền thống của Peru, hơn các hàng hóa thủ công  
mỹ nghệ) và là nguồn công ăn việc làm có kỹ năng cao. Với một luật khuyến khích sử dụng PMNM, 
các lập trình viên sẽ đánh mất các quyền sở hữu trí tuệ của họ và nguồn quan trọng nhất của họ về tiền 
thù lao”.

Đủ rõ ràng rằng không ai bị ép phải thương mại hóa mã nguồn của họ như là PMTD. Chỉ có một thứ 
phải tính tới là việc nếu nó không phải là PMTD, thì nó không thể được bán cho khu vực nhà nước. 
Trong mọi trường hợp thì đây không phải là thị trường chính cho nền công nghiệp phần mềm quốc gia. 
Chúng tôi đã đi qua một số câu hỏi tham chiếu tới ảnh hưởng của dự luật về việc tạo ra công ăn việc 
làm mà có thể sẽ vừa đủ tư cách về mặt kỹ thuật cao và vừa trong những điều kiện tốt hơn cho sự cạnh 
tranh ở trên, nên dường như là không cần thiết phải khăng khăng về điểm này.

Những gì sau đó trong tuyên bố của ngài là không đúng. Một mặt, không có tác giả nào của PMTD 
đánh mất các quyền sở hữu trí tuệ của anh ta, trừ phi anh ta chính xác mong muốn đặt công việc của 
anh ta vào trong miền công cộng. Phong trào PMTD đã luôn tôn trọng sở hữu trí tuệ, và đã tạo ra sự 
thừa nhận của công chúng về các tác giả. Những cái tên như Richard Stallman, Linus Torvalds, Guido 
van Rossum, Larry Wall, Miguel de Icaza, Andrew Tridgell, Theo de Raadt, Andrea Arcangeli, Bruce 
Perens, Darren Reed, Alan Cox, Eric Raymond, và nhiều cái tên khác được thừa nhận trên toàn thế giới  
vì những đóng góp của họ cho sự phát triển của phần mềm mà chúng được sử dụng ngày hôm nay bởi 
hàng triệu người trên khắp thế giới, trong khi có nhiều tác giả hữu hình khác của những mẩu PMSHĐQ 
vẫn còn là vô danh. Mặt khác, để nói rằng những phần thưởng cho các quyền tác giả tạo nên nguồn thu 
nhập chính của các lập trình viên người Peru trong mọi trường hợp là sự phỏng đoán, đặc biệt vì không 
có bằng chứng nào cho kết quả này cả, không một trình bày nào về cách mà việc sử dụng của PMTD 
bởi Nhà nước có thể gây ảnh hưởng tới những sự trả tiền này.

Ngài đi tiếp để nói rằng: 11. “Vì PMNM có thể được phân phối một cách tự do, nó không thể kiếm bất  
kỳ tiền nào cho các lập trình viên của nó bằng sự xuất khẩu. Theo cách này, nó làm yếu đi nhiều lần nỗ 
lực của việc bán phần mềm cho các quốc gia khác và làm cằn cỗi sự tăng trưởng của nền công nghiệp 
bản địa này, mà Nhà nước nên khuyến khích”.

Tuyên bố này chỉ ra một lần nữa sự bỏ quên hoàn toàn các cơ chế của thị trường cho PMTD. Nó cố 
gắng kêu rằng thị trường bán các quyền sử dụng không độc chiếm (bán các giấy phép) là thị trường duy 
nhất có thể có cho nền công nghiệp phần mềm, khi mà bản thân ngài đã chỉ ra vài đoạn ở trên rằng nó 
còn không phải là thị trường quan trọng nhất. Những sự khích lệ mà dự luật này đưa ra cho sự tăng 
trưởng của một sự cung cấp những người chuyên nghiệp có đủ khả năng tốt hơn, cùng với sự gia tăng 
về kinh nghiệm khi làm việc trong một phạm vi rộng với PMTD bên trong Nhà nước sẽ mang lại cho  
những kỹ thuật viên người Peru, sẽ đặt họ vào một vị thế cạnh tranh cao hơn để đưa ra những dịch vụ 
của họ ở nước ngoài.
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Ngài sau đó nói rằng: 12. “Trên diễn đàn, tầm quan trọng của việc sử dụng PMNM trong giáo dục đã 
được thảo luận, mà không có bình luận về sự thất bại hoàn toàn của sáng kiến này tại các quốc gia như 
Mexico. Ở đó, cũng các quan chức Nhà nước mà ủng hộ dự án này bây giờ nói PMNM đã không cung 
cấp một kinh nghiệm học tập cho trẻ em trong các trường học, những mức độ tương xứng về huấn 
luyện đã không sẵn sàng khắp toàn quốc, hỗ trợ không tương xứng cho nền tảng được đề xuất, và phần  
mềm đã không được tích hợp đủ tốt với các hệ thống máy tính đang tồn tại của các trường học”. 

Trong thực tế thì Mexico đã thực hiện xong điều ngược lại với Red Escolar (Dự án Mạng các trường  
học). Điều này chính xác là dựa vào thực tế rằng những động lực đằng sau dự án của Mexico đã sử 
dụng các giá thành của giấy phép như là lý do chính của họ, thay vì những lý do khác được chỉ định 
trong dự án của họ, mà chúng là cơ bản hơn nhiều. Vì sai lầm về khái niệm này, và như là một kết quả 
của sự thiếu hỗ trợ có hiệu quả từ SEP (Bộ của Nhà nước về Giáo dục Công), sự thừa nhận đã được  
đưa ra rằng để PMTD ăn sâu vào các trường học thì có lẽ là đủ để bỏ đi ngân sách về phần mềm của họ 
và gửi cho họ một CD ROM với GNU/Linux thay vào đó. Tất nhiên điều này đã thất bại, và nó có thể 
không thể  khác,  chỉ  như các  phòng thí  nghiệm của  các  trường  học  thất  bại  khi  họ  sử  dụng các  
PMSHĐQ và không có ngân sách cho sự triển khai và duy trì. Điều đó là chính xác vì sao dự luật của 
chúng tôi là không bị hạn chế cho việc sử dụng bắt buộc PMTD, nhưng nhận thức được nhu cầu để tạo  
ra một kế hoạch chuyển đổi có thể trụ vững được, trong đó Nhà nước cam kết cho sự chuyển dịch kỹ 
thuật theo một cách có trật tự để sau đó thụ hưởng được những ưu điểm của PMTD.

Ngài kết thúc với một câu hỏi cường điệu hóa: 13. “Nếu PMNM đáp ứng được tất cả các yêu cầu của 
các thực thể Nhà nước, thì vì sao một luật lại phải cần tới để áp dụng cho việc sử dụng nó? Liệu thị  
trường có không tự do chọn ra được những sản phẩm nào đó để cung cấp nhiều hơn những lợi ích và 
giá trị chứ?”

Chúng tôi đồng ý rằng trong khu vực tư nhân về kinh tế, phải là thị trường quyết định những sản phẩm 
nào để sử dụng, và không có sự can thiệp nào của Nhà nước là được phép ở đó cả. Tuy nhiên, trong 
trường hợp của khu vực nhà nước, thì việc nêu lý do là không y như nhau: vì chúng tôi đã thiết lập các  
cơ quan lưu trữ của Nhà nước, các chức danh, và truyền các thông tin mà không thuộc về Nhà nước,  
mà được giao phó cho nó bởi các công dân, những người không có giải pháp thay thế theo qui định của  
pháp luật. Như là một đối tác đối với yêu cầu pháp lý này, Nhà nước phải nắm lấy những phương tiện 
tột cùng này để bảo vệ tính toàn vẹn, tính bí mật, và tính có thể truy cập được của những thông tin này. 
Việc sử dụng PMSHĐQ làm dấy lên những nghi ngờ nghiêm trọng như là liệu những yêu cầu này có 
thể được thỏa mãn hay không, sự thiếu hụt bằng chứng thuyết phục được theo ý này, và vì thế là không 
phù hợp cho việc sử dụng trong khu vực nhà nước.

Nhu cầu cho một luật được dựa vào, trước hết, nhận thức về các nguyên tắc cơ bản được liệt kê ở trên 
trong lĩnh vực đặc biệt của phần mềm; thứ 2, vào thực tế rằng Nhà nước không là một thực thể thuần  
nhất lý tưởng, mà được tạo ra từ nhiều cơ quan với một loạt mức độ về tự trị trong việc ra quyết định.  
Biết rằng không phù hợp để sử dụng PMSHĐQ, thực tế của việc thiết lập những qui định này trong luật 
sẽ ngăn chặn sự tự do làm theo ý cá nhân của bất kỳ nhân viên Nhà nước nào khỏi việc đặt ra những rủi  
ro cho thông tin mà thuộc về các công dân. Và trên hết tất cả, vì nó tạo nên một sự khẳng định lại cho 
tới ngày hôm nay trong quan hệ đối với những phương tiện quản lý và giao tiếp của thông tin được sử 
dụng ngày nay, được dựa vào nguyên lý của tính mở của nước cộng hòa đối với nhân dân.
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Tuân theo nguyên tắc được chấp nhận một cách vạn năng này, công dân có quyền biết tất cả các thông 
tin được giữ bởi Nhà nước mà nằm ngoài những tuyên bố được thiết lập tốt về tính bí mật dựa trên luật. 
Bây giờ, phần mềm làm việc với thông tin và bản thân nó là thông tin. Thông tin ở một dạng đặc biệt,  
có khả năng được dịch bởi một máy để thực hiện các hành động, nhưng thông tin sống còn tất cả là như 
nhau vì công dân có quyền pháp lý để biết, ví dụ, lá phiếu bầu của anh ta được tính như thế nào hoặc 
thuế của anh ta được tính như thế nào. Và vì điều đó anh ta phải có sự truy cập tự do tới mã nguồn và  
có khả năng chứng minh cho sự thỏa mãn của anh ta những chương trình được sử dụng cho những tính  
toán hoặc ước tính bằng điện tử thuế của anh ta.

D.5 Sắc lệnh về những biện pháp để khuyến khích Xã hội Tri thức tại Andalucia

Bên dưới là một số bài báo, có liên quan tới PMTD, của Sắc lệnh được nhắc tới ở trên về các Biện pháp 
để Khuyến khích Xã hội Tri thức tại Andalucia [99]. 

• Điều 11. Các tư liệu giáo dục ở định dạng máy tính.

1. Tất cả các trung tâm đào tạo sẽ có các tư liệu và chương trình giáo dục ở định dạng máy tính 
hóa, ưu tiên dựa trên PMTD. Trong mọi trường hợp, các trung tâm này sẽ nhận các định dạng từ 
Chính quyền vùng Andalucia.

2. Như vậy, các giáo viên sẽ nhận được những khích lệ cho việc sử dụng các tư liệu và chương 
trình cho các chương trình giảng dạy được máy tính hóa hoặc sử dụng Internet, đặc biệt cho 
những phát triển được thực hiện bằng việc sử dụng PMTD.

• Điều 31. PMTD.

1. Khi mua sắm các thiết bị máy tính mà sẽ được sử dụng trong các trung tâm đào tạo của nhà 
nước cho các hoạt động giáo dục, phải đảm bảo rằng tất cả các phần cứng là tương thích với các 
hệ điều hành dựa trên PMTD. Các máy tính sẽ được cài đặt sẵn bằng tất cả các PMTD cần thiết  
cho các mục đích đặc biệt được định trước.

2. Thiết bị máy tính mà Chính quyền vùng Andalucia cung cấp cho sự truy cập công cộng vào 
Internet sẽ dựa vào các sản phẩm của PMTD. 

3. Chính quyền vùng Andalucia sẽ thúc đẩy phổ biến và sử dụng cá nhân, gia đình và giáo dục về 
PMTD. Vì những lý do này, một dịch vụ tư vấn trực tuyến sẽ được thiết lập cho sự cài đặt và sử  
dụng các dạng sản phẩm này.

• Điều 49. Mục đích.

1. Sẽ có bao cấp cho sự phát triển của những dự án đổi mới sáng tạo mà tạo điều kiện thuận lợi 
cho sự tích hợp của công nghệ thông tin và truyền thông vào việc huấn luyện chuyên nghiệp và 
nghề nghiệp.

2. Những dự án này sẽ tuân thủ một trong những mô hình sau:

a) Sự chuẩn bị các tư liệu và nội dung huấn luyện chuyên nghiệp và nghề nghiệp để sử dụng và  
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phổ biến chúng bằng Internet, đặc biệt đối với những sự phát triển được thực hiện bằng việc sử 
dụng PMTD.

b) Những sáng kiến huấn luyện có sử dụng những phương pháp đối mới sáng tạo, như đào tạo 
từ xa và các phương pháp nơi mà các học sinh chỉ cần tham dự các khóa học một cách cá nhân 
theo những trường hợp nhất định nào đó.
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Phụ lục E. Giấy phép Thẩm quyền Chia sẻ Chung Sáng tạo (Creative 
Commons Attribution ShareAlike)

Phiên bản 3.0 không khả chuyển được.

TẬP ĐOÀN  CREATIVE  COMMONS  KHÔNG  PHẢI  LÀ  MỘT 
HÃNG VÀ KHÔNG CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ. SỰ 
PHÂN PHỐI CỦA GIẤY PHÉP NÀY KHÔNG TẠO RA MỘT MỐI QUAN HỆ LUẬT SƯ - KHÁCH 
HÀNG. CREATIVE COMMONS CUNG CẤP THÔNG TIN NÀY TRÊN MỘT CƠ SỞ “NHƯ NÓ 
CÓ”. CREATIVE COMMONS KHÔNG ĐƯA RA NHỮNG ĐẢM BẢO NÀO VỀ NHỮNG THÔNG 
TIN ĐƯỢC CUNG CẤP, VÀ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM CHO NHỮNG THIỆT HẠI GÂY RA TỪ 
VIỆC SỬ DỤNG NÓ.

Giấy phép

CÔNG VIỆC (NHƯ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BÊN DƯỚI) ĐƯỢC CUNG CẤP THEO NHỮNG ĐIỀU 
KHOẢN  CỦA GIẤY  PHÉP  CÔNG  CỘNG  CREATIVE  COMMONS  (“CCPL”  HOẶC  “GIẤY 
PHÉP”). CÔNG VIỆC NÀY ĐƯỢC BẢO VỆ BỞI LUẬT BẢN QUYỀN VÀ/HOẶC CÁC LUẬT ÁP 
DỤNG ĐƯỢC KHÁC. BẤT KỲ VIỆC SỬ DỤNG CỦA CÔNG VIỆC NÀO KHÁC NHƯ ĐƯỢC 
TRAO QUYỀN THEO GIẤY PHÉP NÀY HOẶC LUẬT BẢN QUYỀN ĐỀU BỊ CẤM.

BẰNG VIỆC THỰC THI BẤT KỲ QUYỀN NÀO CHO CÔNG VIỆC ĐƯỢC CUNG CẤP Ở ĐÂY, 
THÌ BẠN CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý SẼ BỊ RÀNG BUỘC BỞI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CỦA 
GIẤY PHÉP NÀY Ở MỨC ĐỘ NÀO ĐÓ GIẤY PHÉP NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC COI LÀ MỘT HỢP 
ĐỒNG, NGƯỜI CẤP PHÉP TRAO CHO BẠN CÁC QUYỀN CÓ Ở ĐÂY TRONG SỰ XEM XÉT 
CHẤP NHẬN CỦA BẠN ĐỐI VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NHƯ VẬY.

1. Những định nghĩa

a) “Sự thích nghi” nghĩa là một công việc dựa vào Công việc này, hoặc dựa vào Công việc này và 
những công việc khác đã tồn tại trước đó, như là một bản dịch, tài liệu sửa lại cho hợp, công việc dẫn 
xuất, sự biên soạn âm nhạc hoặc những sửa đổi khác đối với một công việc văn học hoặc nghệ thuật,  
hoặc sự ghi âm hoặc sự trình diễn và bao gồm cả những sửa đổi cho hợp của việc quay phim hoặc bất 
kỳ dạng nào khác trong đó Công việc có thể được viết lại, được chuyển đổi, hoặc được thích nghi bao 
gồm ở bất kỳ dạng nào được dẫn xuất một cách có thừa nhận từ công việc gốc, ngoại trừ là một công 
việc mà cấu tạo thành một Bộ sưu tập sẽ không được coi là một Sự thích nghi cho mục đích của Giấy 
phép này. Để tránh sự nghi ngờ, nơi mà Công việc là một công việc âm nhạc, trình diễn hoặc ghi âm, 
sự đồng bộ hóa của Công việc trong mối quan hệ theo thời gian với một ảnh động (“synching”) sẽ được 
coi là một Sự thích nghi cho mục tiêu của Giấy phép này.

b) “Bộ sưu tập” có nghĩa là một bộ sưu tập các công việc văn học hoặc nghệ thuật, như là các từ điển  
bách khoa toàn thư và hợp tuyển thơ ca, hoặc các trình diễn, ghi âm hoặc phát thanh, hoặc các công 
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việc khác hoặc vấn đề về chủ đề khác so với các công việc được liệt kê ở Phần 1 (f) bên dưới, mà, bằng 
lý do của sự lựa chọn và sắp xếp các nội dung của chúng, tạo thành những sáng tạo trí tuệ, trong đó  
Công việc được đưa vào trong dạng hoàn toàn không được sửa đổi của nó cùng với một hoặc nhiều hơn 
những đóng góp khác, mỗi đóng góp tạo thành những công việc riêng biệt và độc lập giữa bản thân 
chúng với nhau, mà cùng với nhau sẽ lắp thành một tổng thể chung. Một công việc mà tạo thành một 
Bộ sưu tập sẽ không được coi là một Sự thích nghi (như được định nghĩa bên dưới) đối với các mục 
đích của Giấy phép này.

c) “Giấy phép Tương thích của Creative Commons” có nghĩa là một giấy phép mà được liệt kê tại 
http://creativecommons.org/compatiblelicenses mà đã được phê chuẩn bởi Creative Commons về cơ 
bản là tương đương với Giấy phép này, bao gồm, ít nhất, vì giấy phép đó: (i) chứa những điều khoản 
mà có cùng mục đích, ý nghĩa và hiệu ứng như là những Yếu tố Giấy phép của Giấy phép này; và (ii)  
rõ ràng cho phép việc cấp phép lại của những thích nghi của các công việc được làm cho sẵn sàng theo  
đó thì  giấy phép theo Giấy phép này hoặc một giấy phép trong phạm vi quyền hạn của Creative 
Commons với cùng những Yếu tố Giấy phép như Giấy phép này.

d) “Phân phối” có nghĩa để làm cho sẵn sàng cho công chúng bản gốc và các bản sao của Công việc 
hoặc Sự thích nghi, một cách phù hợp, thông qua việc bán hoặc truyền quyền sở hữu khác.

e) “Các Yếu tố Giấy phép” có nghĩa là các thuộc tính giấy phép mức độ cao sau đây như được lựa 
chọn bởi Người cấp phép và được chỉ ra trong tiêu đề của Giấy phép này: Thẩm quyền, Như là Chia sẻ.

f) “Người cấp phép” có nghĩa là cá nhân, hoặc các cá nhân, thực thể hoặc các thực thể mà đưa ra Công 
việc theo những điều khoản của Giấy phép này.

g) “Tác giả Ban đầu” có nghĩa là, trong trường hợp của một công việc văn học hay nghệ thuật, cá 
nhân, các cá nhân, thực thể hoặc các thực thể mà đã tạo ra Công việc hoặc nếu không có cá nhân nào 
hoặc thực thể nào có thể được xác định, người xuất bản; và hơn nữa (i) trong trường hợp của một trình 
diễn thì các diễn viên, ca sĩ, nhạc công, vũ công, và những người khác mà diễn, hát, bày tỏ, diễn thuyết, 
đóng vai, diễn xuất hoặc thực hiện một cách khác các tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật hoặc thể hiện 
văn học dân gian; và (ii) trong trường hợp của một cuộc ghi âm thì người sản xuất là người hoặc thực 
thể hợp pháp mà lần đầu tiên cố định các âm thanh của một trình diễn hoặc các âm thanh khác; và , (iii) 
trong trường hợp phát thanh, thì tổ chức mà truyền sự phát thanh đó.

h) “Công việc” có nghĩa là tác phẩm văn học và/hoặc nghệ thuật được đưa ra theo những điều khoản 
của Giấy phép này bao gồm nhưng không có hạn chế bất kỳ sự sản xuất nào trong lĩnh vực văn học, 
khoa học và nghệ thuật, bất kể thứ gì có thể là phương thức hoặc dạng thức của sự thể hiện bao gồm 
dạng số, như là một cuốn sách, sách nhỏ và các dạng viết khác; một bài giảng, diễn văn, bài thuyết  
pháp hoặc công việc khác với trạng thái tự nhiên cũng như thế; một tác phẩm kịch hoặc nhạc kịch; một 
tác phẩm vũ ba lê hoặc một trò giải trí kịch câm; một sáng tác âm nhạc có hoặc không có lời; một tác  
phẩm phim ảnh mà đối với nó những công việc đồng hóa được thể hiện bởi một qui trình tương tự như 
với điện ảnh; một tác phẩm hội họa, tranh vẽ, kiến trúc, điêu khắc, trạm khắc hoặc in đá; một tác phẩm 
chụp ảnh; một công việc của nghệ thuật được áp dụng; một minh họa, bản đồ, bản kế hoạch, công việc 
phác họa hoặc không gian 3 chiều có liên quan tới địa lý, địa hình, kiến trúc hoặc khoa học; một cuộc  
trình diễn; một cuộc phát thanh; một bản ghi âm; một bản dịch các dữ liệu ở mức độ nào đó được bảo 
vệ như một công việc có bản quyền; hoặc một công việc được thực hiện bởi diễn viên tạp kỹ hoặc xiếc 
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ở mức độ nào đó nó được coi không khác gì một tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật.

i) “Bạn” có nghĩa là một cá nhân hoặc thực thể thực thi các quyền theo Giấy phép này mà đã không vi 
phạm trước đó những điều khoản của Giấy phép này có liên quan tới Công việc, hoặc người đã nhận 
được quyền rõ ràng từ Người cấp phép để thực hiện các quyền theo Giấy phép này bất chấp một sự vi 
phạm trước đó.

j) “Trình diễn Công khai” có nghĩa là để thực hiện những việc thuật lại công khai của Công việc và 
giao tiếp với công chúng những thuật lại công khai này, bằng bất kỳ phương tiện hay qui trình nào, bao  
gồm cả các phương tiện mạng có dây hoặc không dây hoặc các trình bày số công khai; làm cho sẵn 
sàng đối với các Công việc công khai theo một cách thức mà các thành viên của công chúng có thể truy 
cập được tới các Công việc này từ một nơi và tại một nơi được chọn bởi họ một cách cá nhân; để trình 
bày Công việc này cho công chúng bằng bất kỳ phương tiện hoặc qui trình nào và sự giao tiếp với công 
chúng đối với những trình diễn của Công việc này, bao gồm bởi trình diễn số công khai; để phát thanh 
và phát thanh lại Công việc này bằng bất kỳ phương tiện nào bao gồm cả những dấu hiệu, âm thanh 
hoặc hình ảnh.

k) “Tái sản xuất” có nghĩa là thực hiện các bản sao của Công việc bằng bất kỳ phương tiện nào bao  
gồm nhưng không hạn chế bởi việc ghi âm thanh và hình ảnh và quyền về sự cố kết và việc tái sản xuất 
các cố kết của Công việc, bao gồm lưu trữ của một trình diễn hoặc ghi âm được bảo vệ ở dạng số hoặc  
các phương tiện số trung gian khác.

2. Các quyền đối xử công bằng. Không có gì trong Giấy phép này được dự định để làm giảm nhẹ, giới 
hạn, hoặc hạn chế bất kỳ sự sử dụng bản quyền dạng tự do nào hoặc các quyền phát sinh từ những hạn 
chế hoặc loại trừ nào mà được cung cấp trong liên kết với sự bảo vệ bản quyền theo luật bản quyền 
hoặc các luật được áp dụng khác.

3. Trao Giấy phép. Tuân theo các điều khoản và điều kiện của Giấy phép này, Người cấp phép ở đây 
trao cho Bạn một giấy phép mang tính toàn cầu, miễn phí bản quyền, không độc quyền, vĩnh viễn (cho 
thời hạn của bản quyền được áp dụng) để thực thi các quyền trong Công việc như được nêu bên dưới:

a) Để Tái sản xuất Công việc, để kết hợp Công việc này vào một hoặc nhiều Bộ sưu tập, và để Tái sản 
xuất Công việc này như được kết hợp trong các Bộ sưu tập; 

b) Để tạo ra và Tái sản xuất những Thích nghi miễn là bất kỳ sự Thích nghi như vậy nào, bao gồm bất 
kỳ bản dịch trong bất kỳ vật trung gian nào, thực hiện các bước hợp lý một cách rõ ràng để dán nhãn,  
phân định ranh giới hoặc xác định những thay đổi đã được thực hiện đối với Công việc gốc ban đầu. Ví 
dụ, một bản dịch có thể được đánh dấu “Công việc gốc ban đầu đã được dịch từ tiếng Anh sang tiếng 
Tây Ban Nha”, hoặc một sửa đổi có thể chỉ ra “Công việc gốc đã được sửa đổi”.

c) Để Phân phối và Thực thi một cách công khai Công việc bao gồm như được kết hợp trong các Bộ  
sưu tập; và, 

d) Để Phân phối và Thực thi một cách công khai những Thích nghi.

e) Để tránh nghi ngờ: 

• Hệ thống Giấy phép Bắc buộc Không khước từ. Trong những phạm vi quyền hạn pháp lý mà 
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trong đó quyền thu thập chi phí bản quyền thông qua bất kỳ hệ thống cấp phép do luật định 
hoặc bắt buộc không thể được khước từ, thì Người cấp phép giữ lại quyền đặc biệt để thu thập 
những chi phí bản quyền như vậy cho bất kỳ sự thực thi nào bởi Bạn đối với các quyền được  
trao theo Giấy phép này.

• Hệ thống Giấy phép Bắt buộc Khước từ. Trong những phạm vi quyền hạn pháp lý mà trong 
đó quyền thu thập chi phí bản quyền thông qua bất kỳ hệ thống cấp phép do luật định hoặc bắt 
buộc có thể khước từ được, thì Người cấp phép khước từ quyền đặc biệt để thu thập những chi  
phí bản quyền như vậy cho bất kỳ sự thực thi nào bởi Bạn đối với các quyền được trao theo  
Giấy phép này; và, 

• Hệ thống Giấy phép Tự nguyện. Người cấp phép khước từ quyền để thu thập chi phí bản 
quyền, hoặc một cách cá nhân hoặc, trong trường hợp mà Người cấp phép là một thành viên của 
một xã hội thu thập mà nó quản lý các hệ thống cấp phép tự nguyện, thì thông qua xã hội này, 
từ bất kỳ sự thực thi nào bởi Bạn đối với các quyền được trao theo Giấy phép này. 

Những quyền ở trên có thể được thực thi trong tất cả các vật trung gian và các định dạng hoặc được  
biết tới hiện nay hoặc được để lại sau này. Những quyền ở trên bao gồm quyền để tiến hành những sửa 
đổi như là sự cần thiết về mặt kỹ thuật để thực thi các quyền trong những vật trung gian và định dạng 
khác. Tuân theo Phần 8(f), tất cả các quyền được trao không rõ ràng bởi Người cấp phép sẽ được giữ  
lại bằng cách này.

4. Những hạn chế. Giấy phép được trao trong Phần 3 ở trên được làm tuyệt đối tuân thủ và bị giới hạn 
bởi những hạn chế sau:

a) Bạn có thể Phân phối hoặc Thực hiện một cách Công khai Công việc chỉ theo những điều khoản của  
Giấy phép này. Bạn phải đưa vào một bản sao, hoặc sự Xác định Nguồn Đồng nhất (URI) đối với Giấy  
phép này với mỗi bản sao của Công việc mà Bạn Phân phối hoặc Thực hiện một cách Công khai. Bạn 
có thể không đưa ra hoặc ép buộc bất kỳ điều khoản nào lên Công việc mà nó hạn chế những điều 
khoản của Giấy phép này hoặc khả năng của người nhận Công việc này để thực thi các quyền được trao 
cho người nhận đó theo các điều khoản của Giấy phép này. Bạn có thể không cấp phép phụ cho Công 
việc này. Bạn phải giữ nguyên không thay đổi tất cả những lưu ý mà chúng tham chiếu tới Giấy phép 
này và  từ bỏ những đảm bảo với từng bản sao của Công việc mà Bạn Phân phối hoặc Thực hiện một 
cách Công khai. Khi bạn Phân phối hoặc Thực hiện một cách Công khai Công việc này, thì Bạn có thể 
không áp đặt bất kỳ phương thức công nghệ có ảnh hưởng nào lên Công việc mà chúng hạn chế khả 
năng của một người nhận Công việc này từ Bạn để thực thi các quyền được trao cho người nhận đó  
theo những điều khoản của Giấy phép này. Phần này 4(a) áp dụng cho Công việc này như được kết hợp 
trong một Bộ sưu tập, nhưng điều này không đòi hỏi Bộ sưu tập tách khỏi bản thân Công việc sẽ được 
làm tuân theo những điều khoản của Giấy phép này. Nếu Bạn tạo ra một Bộ sưu tập, dựa trên lưu ý từ 
bất kỳ Người cấp phép nào thì Bạn phải, ở một mức độ có thể thực hiện được, loại bỏ khỏi Bộ sưu tập  
bất kỳ sự tin cậy nào như được yêu cầu bởi Phần 4(c), như được yêu cầu. Nếu Bạn tạo ra một Sự thích  
nghi, dựa vào lưu ý từ bất kỳ Người cấp phép nào thì Bạn phải, ở một mức độ có thể thực hiện được,  
loại bỏ khỏi Sự thích nghi đó bất kỳ sự tin cậy nào như được yêu cầu bởi Phần 4(c), như được yêu cầu.

b) Bạn có thể Phân phối hoặc Thực hiện một cách Công khai một Sự thích nghi chỉ theo những điều  
khoản: (i) Giấy phép này; (ii) một phiên bản sau của Giấy phép này với cùng các Yếu tố của Giấy phép 

Trang 277/302



GNUFDL • PID_00148386 Phần mềm tự do

như Giấy phép này; (iii) một giấy phép trong phạm vi quyền hạn của Creative Commons (hoặc phiên 
bản này hoặc phiên bản giấy phép sau này) mà có chứa cùng các Yếu tố của Giấy phép như Giấy phép  
này (nghĩa là, Tương tự với sự Chia sẻ Chung Sáng tạo 3.0 Mỹ); (iv) một Giấy phép Tương thích 
Chung Sáng tạo (Creative Commons Compatible License). Nếu bạn cấp phép cho Sự thích nghi theo 
một trong những giấy phép được nhắc tới trong (iv), thì bạn phải tuân thủ với những điều khoản của 
giấy phép đó. Nếu bạn cấp phép cho Sự thích nghi theo những điều khoản của bất kỳ giấy phép nào 
được nhắc tới trong (i), (ii) hoặc (iii) ("Giấy phép Áp dụng được - Applicable License"), thì bạn phải 
tuân thủ với những điều khoản của Giấy phép Áp dụng được nói chung và những thứ sau đây: (I) bạn 
phải đưa vào một bản sao của, hoặc URI cho Giấy phép Áp dụng được với bất kỳ bản sao nào của từng 
Sự thích nghi mà Bạn Phân phối hoặc Thực hiện một cách Công khai; (II) Bạn có thể không đưa ra 
hoặc ép buộc bất kỳ điều khoản nào lên Sự thích nghi mà chúng hạn chế những điều khoản của Giấy  
phép Áp dụng được hoặc khả năng của người nhận Sự thích nghi để thực thi các quyền được trao đối  
với người nhận đó theo những điều khoản của Giấy phép Áp dụng được này; (III) Bạn phải giữ nguyên 
không thay đổi tất cả các lưu ý mà chúng tham chiếu tới Giấy phép Áp dụng được và đối với sự từ chối 
các đảm bảo với từng bản sao của Công việc như được đưa vào trong Sự thích nghi mà Bạn Phân phối  
hoặc Thực thi một cách Công khai; (IV) khi Bạn Phân phối hoặc Thực thi một cách Công khai Sự thích 
nghi, thì Bạn có thể không ép buộc bất kỳ phương thức công nghệ có ảnh hưởng nào lên Sự thích nghi 
mà chúng hạn chế khả năng của một người nhận Sự thích nghi từ Bạn để thực thi các quyền được trao  
cho người nhận đó theo những điều khoản của Giấy phép Áp dụng được. Phần này 4(b) áp dụng cho Sự 
thích nghi như được kết hợp trong một Bộ sưu tập, nhưng điều này không đòi hỏi Bộ sưu tập tách khỏi 
bản thân Sự thích nghi để phải tuân thủ những điều khoản của Giấy phép Áp dụng được.

c) Nếu Bạn Phân phối, hoặc Thực hiện một các Công khai Công việc hoặc bất kỳ Sự thích nghi nào 
hoặc Bộ sưu tập nào, thì Bạn phải, trừ phi một yêu cầu được thực hiện tuân theo Phần 4(a), hãy giữ 
nguyên không thay đổi tất cả các lưu ý về bản quyền cho Công việc và hãy cung cấp, một cách hợp lý  
đối với vật trung gian hoặc các phương tiện mà Bạn đang sử dụng: (i) tên của Tác giả Gốc ban đầu  
(hoặc bí danh, nếu áp dụng được) nếu được cung cấp, và/hoặc nếu Tác giả Gốc ban đầu và/hoặc Người 
cấp phép chỉ định bên hoặc các bên khác (như là, một viện đỡ đầu, thực thể xuất bản, tạp chí) về thẩm 
quyền (“Các bên có Thẩm quyền”) trong lưu ý về bản quyền của Người cấp phép, những điều khoản 
của dịch vụ hoặc bởi những phương tiện hợp lý khác, tên của bên hoặc các bên như vậy; (ii) đầu đề của 
Công việc nếu được cung cấp; (iii) ở một mức độ hợp lý có thể thực hiện được, URI, nếu có, mà Người 
cấp phép chỉ định để liên hệ được với Công việc, trừ phi URI như vậy không tham chiếu tới lưu ý về 
bản quyền hoặc các thông tin của việc cấp phép cho Công việc; và (iv), kiên định với Phần 3(b), trong 
trường hợp của một Sự thích nghi, một sự tin cậy xác định cho việc sử dụng của Công việc trong Sự 
thích nghi (như, “bản dịch tiếng Pháp của một Công việc bởi Tác giả Gốc ban đầu” hoặc “Kịch bản 
phim dựa trên Công việc gốc ban đầu bởi Tác giả Gốc ban đầu”). Sự tin cậy được yêu cầu bởi Phần này 
4(c) có thể được triển khai theo bất kỳ cách hợp lý nào; tuy nhiên, miễn là trong trường hợp của một Sự 
thích nghi hoặc Bộ sưu tập, tối thiểu thì sự tin cậy như vậy sẽ xuất hiện, nếu một sự tin cậy cho tất cả 
các tác giả đóng góp của Sự thích nghi hoặc Bộ sưu tập xuất hiện, thì như một phần của những sự tin  
cậy này và theo một cách ít nhất như sự nổi tiếng như những sự tin cậy đối với các tác giả đóng góp 
khác. Để tránh nghi ngờ, Bạn có thể chỉ sử dụng sự tin cậy được yêu cầu bởi Phần này cho mục đích về 
thẩm quyền theo cách thiết lập ở trên và, bằng việc thực thi các quyền của Bạn theo Giấy phép này, 
Bạn có thể không hoàn toàn hoặc hoàn toàn đòi hoặc ngụ ý bất kỳ sự kết nối nào với, trách nhiệm đỡ 
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đầu hoặc sự chứng thực bởi Tác giả Gốc ban đầu, Người cấp phép và/hoặc Các bên có Thẩm quyền, 
như để phù hợp, đối với Bạn hoặc sự sử dụng của Bạn đối với Công việc, mà không có quyền riêng rẽ,  
rõ ràng được viết bằng văn bản từ trước của Tác giả Gốc ban đầu, Người cấp phép và/hoặc Các bên có 
Thẩm quyền.

d) Ngoại trừ nếu không đồng ý bằng văn bản bởi Người cấp phép hoặc có thể nếu không được phép bởi 
luật áp dụng được, nếu Bạn Tái sản xuất, Phân phối hoặc Thực thi một cách Công khai Công việc hoặc 
bởi tự nó hoặc như một phần của bất kỳ Sự thích nghi hoặc Bộ sưu tập nào, thì Bạn phải không xuyên 
tạc, cắt xén, sửa đổi hoặc thực hiện hành động xúc phạm khác trong quan hệ với Công việc mà có thể 
sẽ gây thiệt hại cho danh dự hoặc uy tín của Tác giả Gốc ban đầu. Người cấp phép đồng ý rằng trong 
những phạm vi quyền hạn này (như Nhật Bản), trong đó bất kỳ sự thực thi của quyền được trao trong  
Phần 3(b) của Giấy phép này (quyền để làm Sự thích nghi) có thể sẽ được cho là một sự xuyên tạc, cắt 
xén, sửa đổi hoặc hành động xúc phạm khác gây tổn hại cho danh dự và uy tín của Tác giả Gốc ban 
đầu, thì Người cấp phép sẽ khước từ hoặc không đòi, một cách thích đáng, Phần này, đối với mức độ 
đầy đủ được cho phép bởi luật quốc gia áp dụng được, để cho phép Bạn thực thi một cách hợp lý quyền 
của Bạn theo Phần 3(b) của Giấy phép này (quyền để tiến hành Sự thích nghi) những không khác.

5. Những đại diện, Đảm bảo và Từ chối

TRỪ PHI  CÓ  ĐỒNG THUẬN NHIỀU  BÊN  NÀO  KHÁC BỞI  CÁC BÊN  BẰNG  VĂN  BẢN, 
NGƯỜI CẤP PHÉP ĐƯA RA CÔNG VIỆC NHƯ NÓ CÓ (AS IS) VÀ KHÔNG TẠO RA NHỮNG 
ĐẠI DIỆN HOẶC ĐẢM BẢO VỀ BẤT KỲ DẠNG NÀO LIÊN QUAN TỚI CÔNG VIỆC NÀY, RÕ 
RÀNG, NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HOẶC KHÁC, BAO GỒM, KHÔNG HẠN CHẾ, NHỮNG 
ĐẢM BẢO VỀ ĐẦU ĐỀ, TÍNH CÓ THỂ THƯƠNG MẠI HÓA ĐƯỢC, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT 
MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO ĐÓ, SỰ KHÔNG VI PHẠM, HOẶC SỰ VẮNG NHỮNG THIẾU SÓT 
TIỀM ẨN HOẶC THIẾU SÓT KHÁC, SỰ CHÍNH XÁC, HOẶC SỰ HIỆN DIỆN CỦA SỰ VẮNG 
MẶT CỦA CÁC LỖI, BẤT KỂ HOẶC KHÔNG THỂ PHÁT HIỆN ĐƯỢC. MỘT SỐ QUYỀN LỰC 
PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP SỰ LOẠI TRỪ CỦA NHỮNG ĐẢM BẢO CÓ NGỤ Ý, NÊN SỰ 
LOẠI TRỪ NHƯ VẬY CÓ THỂ KHÔNG NGỤ Ý ĐỐI VỚI BẠN.

6. Giới hạn về trách nhiệm. NGOẠI TRỪ ĐỐI VỚI MỨC ĐỘ ĐƯỢC YÊU CẦU BỞI LUẬT ÁP 
DỤNG ĐƯỢC, KHÔNG TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO NGƯỜI CẤP PHÉP SẼ CÓ TRÁCH NHIỆM 
ĐỐI VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ CHO BẤT KỲ SỰ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT,  
NGẪU NHIÊN, HỆ QUẢ, TRỪNG PHẠT HOẶC LÀM MẪU NÀO PHÁT SINH RA TỪ GIẤY 
PHÉP NÀY HOẶC SỰ SỬ DỤNG CỦA CÔNG VIỆC NÀY, NGAY CẢ NẾU NGƯỜI CẤP PHÉP 
ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CỦA NHỮNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY.

7. Kết thúc

a) Giấy phép này và các quyền được trao dưới đây sẽ kết thúc một cách tự động trên bất kỳ sự vi phạm 
nào của Bạn đối với những điều khoản của Giấy phép này. Các cá nhân hoặc thực thể mà đã nhận được 
Sự thích nghi hoặc Bộ sự tập từ Bạn theo giấy phép này, tuy nhiên, sẽ không để các giấy phép của họ bị  
kết thúc miễn là những cá nhân hoặc thực thể này giữ nguyên việc tuân thủ đầy đủ với những giấy phép 
này. Các phần 1, 2, 5, 6, 7, và 8 sẽ sống sót qua bất kỳ sự kết thúc nào của Giấy phép này.

b) Tuân thủ theo những điều khoản và điều kiện ở trên, giấy phép này được trao ở đây là vĩnh viễn  
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(trong thời gian của bản quyền áp dụng được trong Công việc này). Như ở trên, Người cấp phép giữ 
quyền đưa ra Công việc theo các điều khoản giấy phép khác nhau hoặc dừng phân phối Công việc này 
bất kỳ lúc nào; miễn là, tuy rằng bất kỳ sự lựa chọn nào như vậy cũng sẽ phục vụ để rút bỏ Giấy phép 
này (hoặc bất kỳ giấy phép nào khác đã từng có, hoặc được yêu cầu sẽ là, được trao theo những điều  
khoản của Giấy phép này), và Giấy phép này sẽ tiếp tục có hiệu lực và hiệu quả đầy đủ trừ phi được kết 
thúc như được nêu ở trên.

8. Những vấn đề khác

a) Mỗi lần Bạn Phân phối hoặc Thực hiện một cách Công khai Công việc hoặc một Bộ sưu tập, thì  
Người cấp phép đưa ra cho người nhận một giấy phép cho Công việc về cùng những điều khoản và 
điều kiện như giấy phép đã trao cho Bạn theo Giấy phép này.

b) Mỗi lần Bạn Phân phối hoặc Thực hiện một cách Công khai một Sự thích nghi, thì Người cấp phép 
đưa ra cho người nhận một giấy phép của Công việc gốc ban đầu về cùng những điều khoản và điều 
kiện như giấy phép đã trao cho Bạn theo Giấy phép này.

c) Nếu bất kỳ điều khoản nào của Giấy phép này là không hợp lệ hoặc không thể thực thi được theo 
luật áp dụng, thì nó sẽ không ảnh hưởng tới tính hợp lệ hoặc tính thực thi được của phần còn lại của  
những điều khoản của Giấy phép này, và không có hành động tiếp theo bởi các bên đối với thỏa thuận 
này, điều khoản như vậy sẽ được thiết lập lại theo sự cần thiết ở mức độ cao nhất để làm cho điều 
khoản như vậy là hợp lệ và có thể thực thi được.

d) Không điều khoản hoặc khoản mục nào của Giấy phép này sẽ được cho là bị khước từ và không sự  
vi phạm nào được ưng thuận trừ phi sự khước từ hoặc ưng thuận như vậy sẽ là bằng văn bản và được 
ký bởi bên sẽ có trách nhiệm với sự khước từ và ưng thuận như vậy.

e) Giấy phép này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên với sự tôn trọng đối với Công việc được 
cấp phép ở đây. Không có những hiểu biết, thỏa thuận hoặc đại diện nào với sự tôn trọng đối với Công 
việc này mà không được chỉ ra ở đây. Người cấp phép sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều khoản bổ  
sung nào mà có thể xuất hiện theo bất kỳ giao tiếp nào từ Bạn. Giấy phép này có thể không được sửa 
đổi mà không có thỏa thuận đôi bên bằng văn bản giữa Người cấp phép và Bạn.

f) Các quyền được trao theo, và tuân theo vấn đề được tham chiếu, trong Giấy phép này đã được phác 
thảo có sử dụng thuật ngữ của Công ước Berne về Bảo vệ các Tác phẩm Văn học và Nghệ thuật (như 
được sửa đổi vào ngày 28/09/1979), Công ước Rome năm 1961, Hiệp định Bản quyền của WIPO 1996, 
Hiệp định về Biểu diễn và Ghi âm của WIPO 1996 và Hiệp định về Bản quyền Toàn thể (như được rà 
soát lại vào ngày 24/07/1971). Những quyền và vấn đề tuân thủ này có hiệu lực theo phạm vi quyền 
hạn phù hợp trong đó những điều khoản về Giấy phép được thấy sẽ được thi hành theo những điều  
khoản tương ứng của sự triển khai những điều khoản của những hiệp định này theo luật quốc gia áp 
dụng được. Nếu bộ chuẩn của các quyền được trao theo luật bản quyền áp dụng được bao gồm những 
quyền bổ sung không được trao theo Giấy phép này, thì những quyền bổ sung như vậy sẽ được coi là sẽ 
được đưa vào trong Giấy phép này; Giấy phép này không dự kiến hạn chế giấy phép của bất kỳ quyền  
nào theo pháp luật áp dụng được.
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CREATIVE COMMONS' ATTRIBUTION-SHARE ALIKE

Version 3.0 Unported

CREATIVE COMMONS CORPORATION IS  NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE 
LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS LICENSE DOES NOT CREATE AN ATTORNEY-
CLIENT RELATIONSHIP.  CREATIVE  COMMONS  PROVIDES  THIS  INFORMATION  ON AN 
"AS-IS"  BASIS.  CREATIVE  COMMONS  MAKES  NO  WARRANTIES  REGARDING  THE 
INFORMATION  PROVIDED,  AND  DISCLAIMS  LIABILITY  FOR  DAMAGES  RESULTING 
FROM ITS USE.

License

THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CREATIVE 
COMMONS  PUBLIC  LICENSE  ("CCPL"  OR "LICENSE").  THE  WORK  IS  PROTECTED  BY 
COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN 
AS AUTHORISED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE 
TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. TO THE EXTENT THIS LICENSE MAY BE 
CONSIDERED  TO  BE  A  CONTRACT,  THE  LICENSOR  GRANTS  YOU  THE  RIGHTS 
CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND 
CONDITIONS.

1.Definitions

a) "Adaptation" means a work based upon the Work, or upon the Work and other pre-existing works, 
such as a translation, adaptation, derivative work, arrangement of music or other alterations of a literary 
or artistic work, or phonogram or performance and includes cinematographic adaptations or any other 
form in which the Work may be recast, transformed, or adapted including in any form recognisably 
derived from the original, except that a work that constitutes a Collection will not be considered an 
Adaptation for the purpose of this License. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical 
work, performance or phonogram, the synchronisation of the Work in timed-relation with a moving 
image ("synching") will be considered an Adaptation for the purpose of this License.

b) "Collection" means a collection of literary or artistic works, such as encyclopedias and anthologies, 
or performances, phonograms or broadcasts, or other works or subject matter other than works listed in 
Section 1(f) be low, which, by reason of the selection and arrangement of their contents, constitute 
intellectual creations, in which the Work is included in its entirety in unmodified form along with one 
or more other contributions, each constituting separate and independent works in themselves, which 
together  are  assembled  into  a  collective  whole.  A work  that  constitutes  a  Collection  will  not  be 
considered an Adaptation (as defined below) for the purposes of this License.

c)  "CreativeCommonsCompatibleLicense"  means  a  license  that  is  listed  at 
http://creativecommons.org/compatiblelicenses that has been approved by Creative Commons as being 
essentially equivalent to this License, including, at a minimum, because that license: (i) contains terms 
that have the same purpose,  meaning and effect as the License Elements of this  License; and, (ii) 
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explicitly permits the relicensing of adaptations of works made available under that license under this 
License or a Creative Commons jurisdiction license with the same License Elements as this License.

d) "Distribute" means to make available to the public the original and copies of the Work or Adaptation, 
as appropriate, through sale or other transfer of ownership.

e) "LicenseElements"  means the following high-level license attributes as selected by Licensor and 
indicated in the title of this License: Attribution, ShareAlike.

f) "Licensor" means the individual, individuals, entity or entities that offer(s) the Work under the terms 
of this License.

g) "Original Author" means, in the case of a literary or artistic work, the individual, individuals, entity 
or entities who created the Work or if no individual or entity can be identified, the publisher; and in  
addition (i) in the case of a performance the actors, singers, musicians, dancers, and other persons who 
act,  sing,  deliver,  declaim,  play  in,  interpret  or  otherwise  perform  literary  or  artistic  works  or 
expressions of folklore; (ii) in the case of a phonogram the producer being the person or legal entity 
who first fixes the sounds of a performance or other sounds; and, (iii) in the case of broadcasts, the 
organisation that transmits the broadcast.

h) "Work"  means the literary and/or artistic work offered under the terms of this License including 
without limitation any production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the 
mode or form of its expression including digital form, such as a book, pamphlet and other writing; a 
lecture, address, sermon or other work of the same nature; a dramatic or dramatico-musical work; a 
choreographic work or entertainment in dumb show; a musical composition with or without words; a 
cinematographic  work  to  which  are  assimilated  works  expressed  by  a  process  analogous  to 
cinematography;  a  work  of  drawing,  painting,  architecture,  sculpture,  engraving  or  lithography;  a 
photographic work to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; a 
work of applied art; an illustration, map, plan, sketch or three-dimensional work relative to geography, 
topography, architecture or science; a performance; a broadcast; a phonogram; a compilation of data to 
the extent it is protected as a copyrightable work; or a work performed by a variety or circus performer 
to the extent it is not otherwise considered a literary or artistic work.

i) "You"  means an individual or entity exercising rights under this License who has not previously 
violated the terms of this License with respect to the Work, or who has received express permission 
from the Licensor to exercise rights under this License despite a previous violation.

j) "PubliclyPerform" means to perform public recitations of the Work and to communicate to the public 
those public recitations, by any means or process, including by wire or wireless means or public digital 
performances; to make available to the public Works in such a way that members of the public may 
access these Works from a place and at a place individually chosen by them; to perform the Work to the 
public by any means or process and the communication to the public of the performances of the Work, 
including by public digital performance; to broadcast and rebroadcast the Work by any means including 
signs, sounds or images.

k) "Reproduce" means to make copies of the Work by any means including without limitation by sound 
or visual recordings and the right of fixation and reproducing fixations of the Work, including storage 
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of a protected performance or phonogram in digital form or other electronic medium.

2.Fair Dealing Rights.  Nothing in this License is intended to reduce, limit, or restrict any uses free 
from copyright or rights arising from limitations or exceptions that are provided for in connection with 
the copyright protection under copyright law or other applicable laws.

3.License Grant.  Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a 
worldwide, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license 
to exercise the rights in the Work as stated below:

a) to Reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more Collections, and to Reproduce the 
Work as incorporated in the Collections;

b) to create and Reproduce Adaptations provided that any such Adaptation, including any translation in 
any medium, takes reasonable steps to clearly label, demarcate or otherwise identify that changes were 
made  to  the  original  Work.  For  example,  a  translation  could  be  marked  "The  original  work  was 
translated from English to Spanish," or a modification could indicate "The original work has been 
modified.";

c) to Distribute and Publicly Perform the Work including as incorporated in Collections; and,

d) to Distribute and Publicly Perform Adaptations.

e) For the avoidance of doubt:

a)  Non-waivable Compulsory License Schemes.  In  those jurisdictions in  which the right  to 
collect royalties through any statutory or compulsory licensing scheme cannot be waived, the 
Licensor reserves the exclusive right to collect such royalties for any exercise by You of the 
rights granted under this License;

b) Waivable Compulsory License Schemes. In those jurisdictions in which the right to collect 
royalties through any statutory or compulsory licensing scheme can be waived, the Licensor 
waives the exclusive right to collect such royalties for any exercise by You of the rights granted 
under this License; and,

c)  VoluntaryLicenseSchemes.  The  Licensor  waives  the  right  to  collect  royalties,  whether 
individually  or,  in  the  event  that  the  Licensor  is  a  member  of  a  collecting  society  that 
administers voluntary licensing schemes, via that society, from any exercise by You of the rights 
granted under this License.

The above rights may be exercised in all media and formats whether now known or hereafter devised. 
The above rights include the right to make such modifications as are technically necessary to exercise 
the rights  in  other  media and formats.  Subject  to Section 8(f),  all  rights  not expressly granted by 
Licensor are hereby reserved.

4.Restrictions. The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the 
following restrictions:

a)  You may Distribute or Publicly Perform the Work only under the terms of this License. You must 
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include a copy of, or the Uniform Resource Identifier (URI) for, this License with every copy of the 
Work You Distribute or Publicly Perform. You may not offer or impose any terms on the Work that  
restrict the terms of this License or the ability of the recipient of the Work to exercise the rights granted 
to that recipient under the terms of the License. You may not sublicense the Work. You must keep intact 
all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work  
You Distribute or Publicly Perform. When You Distribute or Publicly Perform the Work, You may not 
impose any effective technological measures on the Work that restrict the ability of a recipient of the 
Work from You to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the License. This 
Section 4(a) applies to the Work as incorporated in a Collection, but this does not require the Collection 
apart from the Work itself to be made subject to the terms of this License. If You create a Collection, 
upon notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Collection any 
credit as required by Section 4(c), as requested. If You create an Adaptation, upon notice from any 
Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Adaptation any credit as required by 
Section 4(c), as requested.

b) You may Distribute or Publicly Perform an Adaptation only under the terms of: (i) this License; (ii) a 
later version of this License with the same License Elements as this License; (iii) a Creative Commons 
jurisdiction license (either this or a later license version) that contains the same License Elements as 
this License (e.g., Attribution-ShareAlike 3.0 US)); (iv) a Creative Commons Compatible License. If 
you license the Adaptation under one of the licenses mentioned in (iv), you must comply with the terms 
of that license. If you license the Adaptation under the terms of any of the licenses mentioned in (i), (ii) 
or (iii) (the "Applicable License"), you must comply with the terms of the Applicable License generally 
and the following provisions: (I) You must include a copy of, or the URI for, the Applicable License 
with every copy of each Adaptation You Distribute or Publicly Perform; (II) You may not offer or 
impose any terms on the Adaptation that restrict the terms of the Applicable License or the ability of the 
recipient  of  the  Adaptation  to  exercise  the  rights  granted  to  that  recipient  under  the  terms  of  the 
Applicable License; (III) You must keep intact all notices that refer to the Applicable License and to the 
disclaimer of warranties with every copy of the Work as included in the Adaptation You Distribute or 
Publicly Perform; (IV) when You Distribute or Publicly Perform the Adaptation, You may not impose 
any effective technological measures on the Adaptation that restrict the ability of a recipient of the 
Adaptation from You to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the Applicable 
License. This Section 4(b) applies to the Adaptation as incorporated in a Collection, but this does not  
require the Collection apart from the Adaptation itself to be made subject to the terms of the Applicable  
License.

c) If You Distribute, or Publicly Perform the Work or any Adaptations or Collections, You must, unless 
a request has been made pursuant to Section 4(a), keep intact all copyright notices for the Work and 
provide, reasonable to the medium or means You are utilising: (i) the name of the Original Author (or 
pseudonym, if applicable) if supplied, and/or if the Original Author and/or Licensor designate another 
party  or  parties  (e.g.,  a  sponsor  institute,  publishing  entity,  journal)  for  attribution  ("Attribution 
Parties") in Licensor's copyright notice, terms of service or by other reasonable means, the name of 
such party or parties; (ii) the title of the Work if supplied; (iii) to the extent reasonably practicable, the 
URI, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to  
the copyright notice or licensing information for the Work; and (iv), consistent with Section 3(b), in the 
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case  of  an  Adaptation,  a  credit  identifying  the  use  of  the  Work  in  the  Adaptation  (e.g.,  "French 
translation  of  the  Work  by  Original  Author,"  or  "Screenplay  based  on  original  Work  by  Original 
Author").  The credit required by this  Section 4(c) may be implemented in any reasonable manner; 
provided, however, that in the case of a Adaptation or Collection, at a minimum such credit will appear, 
if a credit for all contributing authors of the Adaptation or Collection appears, then as part of these 
credits and in a manner at least as prominent as the credits for the other contributing authors. For the 
avoidance of doubt, You may only use the credit required by this Section for the purpose of attribution 
in the manner set out above and, by exercising Your rights under this License, You may not implicitly 
or explicitly assert or imply any connection with, sponsorship or endorsement by the Original Author, 
Licensor  and/or  Attribution  Parties,  as  appropriate,  of  You or  Your  use  of  the  Work,  without  the 
separate, express prior written permission of the Original Author, Licensor and/or Attribution Parties.

d)  Except  as  otherwise  agreed  in  writing  by  the  Licensor  or  as  may  be  otherwise  permitted  by 
applicable law, if You Reproduce, Distribute or Publicly Perform the Work either by itself or as part of 
any Adaptations or Collections, You must not distort, mutilate, modify or take other derogatory action 
in  relation  to  the  Work  which  would  be  prejudicial  to  the  Original  Author's  honor  or  reputation. 
Licensor agrees that in those jurisdictions (e.g. Japan), in which any exercise of the right granted in 
Section  3(b)  of  this  License (the  right  to  make Adaptations)  would  be deemed to be  a  distortion, 
mutilation,  modification  or  other  derogatory  action  prejudicial  to  the  Original  Author's  honor  and 
reputation,  the Licensor will  waive or not  assert,  as  appropriate,  this  Section,  to  the fullest  extent 
permitted by the applicable national law, to enable You to reasonably exercise Your right under Section 
3(b) of this License (right to make Adaptations) but not otherwise.

5.Representations,Warrantiesand Disclaimer 

UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED TO BY THE PARTIES IN WRITING, LICENSOR 
OFFERS THE WORK AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY 
KIND  CONCERNING  THE  WORK,  EXPRESS,  IMPLIED,  STATUTORY  OR  OTHERWISE, 
INCLUDING,  WITHOUT  LIMITATION,  WARRANTIES  OF  TITLE,  MERCHANTIBILITY, 
FITNESS  FOR  A PARTICULAR  PURPOSE,  NONINFRINGEMENT,  OR  THE  ABSENCE  OF 
LATENT OR OTHER DEFECTS, ACCURACY, OR THE PRESENCE OF ABSENCE OF ERRORS, 
WHETHER  OR  NOT  DISCOVERABLE.  SOME  JURISDICTIONS  DO  NOT  ALLOW  THE 
EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO SUCH EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

6.Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO 
EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, 
INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF 
THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF 
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

7.Termination

a) This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by You 
of the terms of this License. Individuals or entities who have received Adaptations or Collections from 
You under this License, however, will not have their licenses terminated provided such individuals or 
entities remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive any 
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termination of this License.

b) Subject to the above terms and conditions, the license granted here is perpetual (for the duration of 
the applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to release 
the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however 
that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is 
required to be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and 
effect unless terminated as stated above.

8.Miscellaneous

a) Each time You Distribute or Publicly Perform the Work or a Collection, the Licensor offers to the 
recipient a license to the Work on the same terms and conditions as the license granted to You under 
this License.

b)  Each time You Distribute or Publicly Perform an Adaptation,  Licensor offers  to the recipient a 
license to the original Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this  
License.

c) If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect 
the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action 
by the parties to this agreement, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to  
make such provision valid and enforceable.

d) No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless such 
waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.

e) This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed 
here. There are no understandings, agreements or representations with respect to the Work not specified 
here. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication 
from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Licensor and 
You.

f) The rights granted under, and the subject matter referenced, in this License were drafted utilising the 
terminology of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (as amended on 
September 28, 1979), the Rome Convention of 1961, the WIPO Copyright Treaty of 1996, the WIPO 
Performances and Phonograms Treaty of 1996 and the Universal Copyright Convention (as revised on 
July 24, 1971). These rights and subject matter take effect in the relevant jurisdiction in which the 
License  terms  are  sought  to  be  enforced  according  to  the  corresponding  provisions  of  the 
implementation of those treaty provisions in the applicable national law. If the standard suite of rights 
granted under applicable copyright law includes additional rights not granted under this License, such 
additional rights are deemed to be included in the License; this License is not intended to restrict the 
license of any rights under applicable law.
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Phụ lục F. Giấy phép Tài liệu Tự do GNU

Copyright (C) 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston,  
MA 02110-1301 USA. Mỗi người được phép để sao chép và phân phối các bản sao y hệt của tài liệu 
giấy phép này, nhưng việc thay đổi nó là không được phép.

0. LỜI NÓI ĐẦU

Mục đích của Giấy phép này là để làm ra một sách chỉ dẫn, sách, hoặc tài liệu về chức năng và hữu 
dụng khác “tự do” theo nghĩa của sự tự do: để đảm bảo cho mỗi người sự tự do có hiệu quả để sao chép 
và phân phối nó, có hoặc không có việc sửa đổi nó, hoặc một cách thương mại hoặc không thương mại. 
Thứ 2, Giấy phép này giữ lại cho tác giả và người xuất bản một con đường để có được sự tin cậy cho 
công việc của họ, trong khi không được coi là có trách nhiệm cho những sửa đổi được thực hiện bởi  
những người khác. 

Giấy phép này là một dạng “copyleft”, mà nó có nghĩa là những công việc dẫn xuất của tài liệu này 
phải bản thân chúng là tự do theo cùng nghĩa này. Những bổ trợ cho Giấy phép Công cộng Chung 
GNU (GNU GPL), mà là một giấy phép copyleft được thiết kế cho PMTD. Chúng tôi đã thiết kế Giấy 
phép này để sử dụng nó cho những sách chỉ dẫn cho PMTD, vì PMTD cần tài liệu tự do: một chương  
trình tự do phải đi với các sách chỉ dẫn cung cấp cùng những quyền tự do y hệt mà phần mềm có.  
Nhưng Giấy phép này không bị hạn chế đối với các sách chỉ dẫn phần mềm; nó có thể được sử dụng 
cho bất kỳ công việc văn bản nào, bất chấp vấn đề về chủ đề hoặc bất chấp nó được xuất bản như một  
sách được in. Chúng tôi khuyến cáo Giấy phép này một cách thực tế cho các công việc mà mục đích 
của chúng là chỉ dẫn hoặc tham chiếu.

1. TÍNH CÓ THỂ ÁP DỤNG ĐƯỢC VÀ NHỮNG ĐỊNH NGHĨA

Giấy phép này áp dụng cho bất kỳ sách chỉ dẫn hoặc công việc nào khác, trong bất kỳ vật trung gian  
nào, mà chứa một lưu ý được đặt bởi người giữa bản quyền nói nó có thể được phân phối theo những 
điều khoản của Giấy phép này. Một lưu ý như vậy trao một giấy phép toàn cầu, miễn phí bản quyền,  
không hạn chế về thời gian, để sử dụng công việc đó theo những điều kiện được nêu ở đây. “Tài liệu”, 
bên dưới, tham chiếu tới bất kỳ sách hướng dẫn hoặc công việc nào như vậy. Bất kỳ thành viên nào của 
công chúng là một người nhận được giấy phép, và được gọi như là “Bạn'. Bạn chấp nhận giấy phép nếu 
bạn sao chép, sửa đổi hoặc phân phối công việc theo một cách đòi hỏi quyền theo luật bản quyền.

Một “Phiên bản Được sửa đổi” của một Tài liệu có nghĩa là bất kỳ công việc nào chứa Tài liệu hoặc 
một phần của nó, hoặc được sao chép y nguyên, hoặc với những sửa đổi và/hoặc được dịch sang ngôn 
ngữ khác.

Một “Phần Hai” là một phụ lục được đặt tên hoặc một phần vấn đề trước của Tài liệu mà nó hoàn toàn  
làm việc với mối quan hệ của những người xuất bản hoặc các tác giả của Tài liệu đối với toàn bộ mục 
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đích của Tài liệu (hoặc các vấn đề có liên quan) và không chứa đựng gì có thể rơi trực tiếp vào bên 
trong mục đích toàn bộ đó. (Vì thế, nếu Tài liệu là một phần của một cuốn sách về toán học, thì một  
Phần Hai có thể không giải thích gì về toán học). Mối quan hệ có thể là một vấn đề kết nối lịch sử với  
mục đích hoặc với những vấn đề có liên quan, hoặc quan điểm về pháp lý, thương mại, triết học, đạo 
đức hoặc chính trị về chúng.

“Những Phần Không đổi” là những Phần hai nhất định nào đó mà những đầu đề của nó được chỉ định, 
như là những gì của các Phần Không đổi, trong lưu ý mà nói rằng Tài liệu được tung ra theo Giấy phép 
này. Nếu một phần không hợp với định nghĩa ở trên của Phần Hai thì nó không được phép được chỉ 
định như Phần Không đổi. Tài liệu có thể không chứa các Phần Không đổi nào. Nếu Tài liệu không xác 
định bất kỳ các Phần Không đổi nào thì nó là không có.

“Văn bản Bìa” là những đoạn văn bản ngắn nhất định nào đó mà chúng được liệt kê, như Văn bản Bìa 
Trước hoặc Văn bản Bìa Sau, trong một lưu ý mà nó nói rằng Tài liệu được tung ra theo Giấy phép này. 
Một Văn bản Bìa Trước có thể nhiều nhất 5 từ, và một Văn bản Bìa Sau có thể nhiều nhất 25 tử.

Một bản sao “Minh bạch” của Tài liệu có nghĩa là một bản sao mà máy có thể đọc được, được đại diện 
trong một định dạng mà đặc tả của nó là sẵn sàng cho công chúng nói chung, mà nó phù hợp cho việc  
rà soát lại tài liệu một cách trung thực với những trình soạn thảo văn bản thông thường hoặc (đối với  
các ảnh được cấu tạo từ các điểm pixel) các chương trình đồ họa thông thường hoặc (đối với các bản 
vẽ) một số trình vẽ sẵn có một cách rộng rãi, và nó phù hợp cho đầu vào tới các trình định dạng văn 
bản hoặc cho việc dịch tự động đối với một loạt các định dạng phù hợp cho đầu vào tới các trình định 
dạng văn bản. Một bản sao được làm trong một định dạng tệp Minh bạch khác mà sự đánh dấu của nó, 
hoặc không có việc đánh dấu, được sắp xếp để cản trở hoặc làm nản lòng đối với sự sửa đổi tiếp theo  
bởi những người đọc không là Minh bạch. Một định dạng ảnh là không Minh bạch nếu sử dụng được 
cho bất kỳ số lượng có thực nào đó của văn bản. Một bản sao là không “Minh bạch” được gọi là “Tù 
mù”.

Những ví dụ về những định dạng phù hợp cho các bản sao Minh bạch bao gồm các mã ASCII mà 
không có đánh dấu, định dạng đầu vào của Texinfo, định dạng đầu vào của LaTeX, SGML hoặc XML 
có sử dụng một DTD sẵn sàng một cách công khai, và đơn giản tuân thủ chuẩn HTML, PostScript hoặc 
PDF được thiết kế cho sự sửa đổi của con người. Những ví dụ về các định dạng ảnh minh bạch bao  
gồm PNG, XCF và JPG. Những định dạng Tù mù bao gồm các định dạng sở hữu độc quyền mà có thể 
đọc được và soạn thảo được chỉ bởi các trình soạn thảo văn bản sở hữu độc quyền, SGML hoặc hoặc 
XML mà đối với chúng DTD và/hoặc các công cụ xử lý sẽ thường không sẵn sàng, và HTML được tạo 
ra bởi máy, PostScript hoặc PDF được tạo ra bởi một số trình soạn thảo văn bản chỉ cho những mục 
đích của đầu ra.

“Trang Tiêu đề” có nghĩa là, đối với một cuốn sách được in, bản thân trang tiêu đề, cộng với các trang 
tiếp sau là cần thiết để giữ, một cách hợp pháp, tư liệu mà Giấy phép này đòi hỏi phải xuất hiện trên 
trang tiêu đề. Đối với những công việc ở các định dạng mà không có bất kỳ trang tiêu đề nào như vậy, 
thì “Trang Tiêu đề” có nghĩa là văn bản gần sự xuất hiện nổi bật nhất của tiêu đề công việc, đứng trước 
cả bắt đầu của phần thân của văn bản. 

Một phần “Tiêu đề XYZ” có nghĩa là một đơn vị phụ được đặt tên của Tài liệu mà tiêu đề của nó hoặc  
là chính xác là XYZ hoặc có chứa XYZ trong ngoặc kép đi theo văn bản mà dịch XYZ sang ngôn ngữ 
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khác. (Ở đây XYZ đứng cho một tên phần đặc biệt được nhắc tới ở bên dưới, như là “Sự thừa nhận”, 
“Những cống hiến”, “Những xác nhận”, hoặc “Lịch sử”). Để “Giữ lại Tiêu đề” của một phần như vậy 
khi bạn sửa đổi Tài liệu có nghĩa là nó vẫn còn là một phần “Tiêu đề XYZ” theo định nghĩa này.

Tài liệu có thể đưa vào những Khước từ Đảm bảo bên cạnh lưu ý mà nói rằng Giấy phép này áp dụng 
cho Tài liệu. Những Khước từ Đảm bảo này được cho là sẽ được đưa vào bằng tham chiếu trong Giấy 
phép này, nhưng chỉ về việc khước từ những đảm bảo: bất kỳ ngụ ý nào khác mà những Khước từ Đảm 
bảo này có thể có được tránh và không có tác động nào đối với ý nghĩa của Giấy phép này.

2. VIỆC SAO CHÉP Y NGUYÊN

Bạn có thể sao chép và phân phối Tài liệu trong bất kỳ vật trung gian nào, hoặc một cách thương mại  
hoặc không thương mại, miễn là Giấy phép này, những lưu ý về bản quyền, và lưu ý của giấy phép nói 
Giấy phép này áp dụng cho Tài liệu được tái sản xuất trong tất cả các bản sao, và rằng bạn bổ sung 
những điều kiện không khác hơn bất kể những thứ gì của Giấy phép này. Bạn có thể không sử dụng 
những phương tiện kỹ thuật để cản trở hoặc kiểm soát việc đọc hoặc sao chép tiếp tục của các bản sao 
mà bạn làm hoặc phân phối. Tuy nhiên, bạn có thể chấp nhận sự đền bù trong sự trao đổi cho những 
bản sao. Nếu bạn phân phối một số lượng đủ lớn các bản sao thì bạn cũng phải tuân theo những điều  
kiện trong phần 3. Bạn cũng có thể cho vay các bản sao, theo cùng y hệt các điều kiện được nêu ở trên,  
và bạn có thể hiển thị các bản sao một cách công khai. 

3. VIỆC SAO CHÉP THEO SỐ LƯỢNG

Nếu bạn xuất bản các bản sao in được (hoặc các bản sao trong các vật chứa mà thường đã in các bìa)  
của Tài liệu, số lượng hơn 100, và lưu ý của giấy phép của Tài liệu đòi hỏi các Văn bản Bìa, thì bạn  
phải bao quanh các bản sao trong các bìa mà nó chứa, rõ ràng và hợp pháp, tất cả các Văn bản Bìa. Các 
Văn bản Bìa Trước ở bìa trước, và các Văn bản Bìa Sau ở bìa sau. Cả 2 bìa cũng phải phải xác định rõ 
ràng và hợp pháp bạn như người xuất bản của các bản sao này. Bìa trước phải thể hiện toàn bộ tiêu đề  
với tất cả các từ của tiêu đề một cách nổi bật và dễ nhìn một cách như nhau. Bạn có thể bổ sung tư liệu  
khác trên các bìa. Việc sao chép với những thay đổi có giới hạn đối với các bìa, cùng với việc chúng  
giữ lại tiêu đề của Tài liệu và làm thỏa mãn những điều kiện này, có thể được đối xử như việc sao chép 
y nguyên theo những lưu ý khác. Nếu các văn bản được yêu cầu cho những trang bìa là quá to không rõ 
ràng, thì bạn phải đặt những văn bản đầu được liệt kê (càng rõ ràng bao nhiều càng tốt có thể) lên bìa  
thực tế, và tiếp tục phần còn lại trên những trang tiếp sau.

Nếu bạn xuất bản hoặc phân phối các bản sao Tù mù của Tài liệu số lượng lớn hơn 100, thì bạn phải  
hoặc đưa vào một bản sao Minh bạch mà máy đọc được cùng với từng bản sao Tù mù, hoặc nói trong  
hoặc với mỗi bản sao Tù mù một vị trí mạng máy tính mà từ đó mọi người sử dụng mạng thông thường 
truy cập được tới để tải về bằng việc sử dụng các giao thức mạng tiêu chuẩn công cộng cho một bản 
sao Minh bạch đầy đủ của Tài liệu, tự do của tư liệu được bổ sung. Nếu bạn sử dụng lựa chọn sau, thì 
bạn phải tiến hành các bước thận trọng hợp lý, khi bạn bắt đầu sự phân phối các bản sao Tù mù theo số 
lượng, để đảm bảo rằng bản sao Minh bạch này sẽ vẫn giữ truy cập được như thế tại vị trí đã được nói 
cho tới khi ít nhất 1 năm sau lần cuối cùng bạn phân phối một bản sao Tù mù (trực tiếp hoặc thông qua  
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các đại lý hoặc những nhà bán lẻ của bạn) đối với xuất bản phẩm đó cho công chúng.

Được yêu cầu, nhưng không đòi hỏi, rằng bạn liên hệ tới các tác giả của Tài liệu trước khi việc phần  
phối bất kỳ số lượng lớn nào các bản sao, để cho họ một cơ hội cung cấp cho bạn với một phiên bản  
cập nhật của Tài liệu. 

4. NHỮNG SỬA ĐỔI

Bạn có thể sao chép và phân phối một Phiên bản được Sửa đổi của Tài liệu theo những điều kiện của 
các phần 2 và 3 ở trên, miễn là bạn tung ra Phiên bản được Sửa đổi chính xác theo Giấy phép này, với 
việc Phiên bản được Sửa đổi này làm tròn vai trò của Tài liệu, vì thế việc cấp phép phân phối và sửa  
đổi của Phiên bản được Sửa đổi cho bất kỳ ai có một bản sao của nó. Hơn nữa, bạn phải làm những thứ  
này trong Phiên bản được Sửa đổi:

• A. Sử dụng trong Trang Tiêu đề (và trên các bìa, nếu có) một tiêu đề phân biệt được với những 
thứ của Tài liệu, và với những thứ của các phiên bản trước (mà nên, nếu đã có, được liệt kê 
trong phần Lịch sử của Tài liệu). Bạn có thể sử dụng cùng y hệt tiêu đề như một phiên bản 
trước nếu người xuất bản ban đầu của phiên bản đó trao quyền.

• B. Liệt kê trên Trang Tiêu đề, như các tác giả, một hoặc nhiều người hoặc các thực thể có trách 
nhiệm về quyền tác giả của những sửa đổi trong Phiên bản được Sửa đổi, cùng với ít nhất 5 tác 
giả chính của Tài liệu (tất cả đối với các tác giả chính, nếu nó là nhỏ hơn 5), trừ phi họ đưa ra 
cho bạn từ yêu cầu này. 

• C. Tuyên bố trên trang Tiêu đề tên của nhà xuất bản của Phiên bản được Sửa đổi, như là người  
xuất bản.

• D. Giữ lại tất cả các lưu ý về bản quyền của Tài liệu.

• E. Bổ sung một lưu ý phù hợp về bản quyền cho những sửa đổi của bạn ngay cạnh những lưu ý 
về bản quyền khác.

• F. Đưa vào, ngay lập tức sau những lưu ý về bản quyền, một lưu ý về giấy phép trao quyền 
công khai để sử dụng Phiên bản được Sửa đổi theo những điều khoản của Giấy phép này, ở 
dạng được chỉ ra trong Phụ lục bên dưới.

• G. Giữ lại trong lưu ý giấy phép đó những danh sách đầy đủ của những Phần Không đổi và 
những Văn bản Bìa được yêu cầu đưa ra trong lưu ý giấy phép của Tài liệu.

• H. Đưa vào một bản sao chưa bị sửa của Giấy phép này.

• I. Giữ lại phần Tựa đề “Lịch sử”, Giữ lại Tiêu đề của nó, và bổ sung cho nó một khoản nói ít  
nhất tiêu đề, năm, các tác giả mới, và người xuất bản của Phiên bản được Sửa đổi như được đưa 
ra trên Trang Tiêu đề. Nếu không có phần Tiêu đề “Lịch sử” trong Tài liệu, hãy tạo ra một phần 
để nói tiêu đề, năm, các tác giả, và nhà xuất bản của Tài liệu như được đưa ra trên Trang Tiêu  
đề, rồi bổ sung một khoản mô tả Phiên bản được Sửa đổi như được nêu trong câu trước.
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• J. Giữ lại vị trí của mạng, nếu có, đưa ra trong Tài liệu cho việc truy cập công khai tới một bản 
sao Minh bạch của Tài liệu, và cũng như vậy các vị trí của mạng được đưa ra trong Tài liệu cho  
các phiên bản trước mà nó được dựa vào. Những chỗ này có thể được đặt trong phần “Lịch sử”. 
Bạn có thể bỏ qua một vị trí mạng cho một công việc mà đã được xuất bản ít nhất 4 năm trước  
bản thân Tài liệu này, hoặc nếu người xuất bản gốc của phiên bản mà nó tham chiếu tới cho 
phép.

• K. Đối với bất kỳ phần nào có Tiêu đề “Những Thừa nhận” hoặc “Những Cống hiến”, hãy Giữ 
Tiêu đề của phần này, và hãy giữ trong phần này tất cả bản chất và giọng điệu của những thừa 
nhận của mỗi nhà đóng góp và/hoặc những cống hiến được đưa ra ở đây.

• L. Giữ lại tất cả các Phần Không đổi của Tài liệu, còn chưa bị sửa trong văn bản của chúng và 
trong các tiêu đề của chúng. Các số phần hoặc tương đương không được coi là một phần của 
các tiêu đề các phần.

• M. Hãy xóa đi bất kỳ phần có Tiêu đề “những Xác nhận” nào. Một phần như vậy có thể không 
được đưa vào trong Phiên bản được sửa đổi.

• N. Không đặt lại đầu đề cho bất kỳ phần đang tồn tại nào để có Tiêu đề “những Xác nhận” hoặc 
mâu thuẫn theo tiêu đề với bất kỳ Phần Không đổi nào.

• O. Giữ lại bất kỳ những Khước từ Đảm bảo nào.

Nếu Phiên bản được Sửa đổi đưa vào các phần của các vấn đề trước hoặc các phụ lục mới mà chúng  
được coi là các Phần Hai và không chứa tư liệu được sao chép từ Tài liệu, thì bạn có thể tùy theo lựa  
chọn của bạn chỉ định một số hoặc tất cả nhưng phần này như là không thay đổi. Để làm điều này, hãy 
bổ sung các tiêu đề của chúng vào danh sách của các Phần Không đổi trong lưu ý về giấy phép của  
Phiên bản được Sửa đổi. Những tiêu đề này phải phân biệt được với bất kỳ tiêu đề nào của các phần 
khác.

Bạn có thể bổ sung một phần có Tiêu đề “Những Xác nhận”, miễn là nó không chứa gì cả ngoài những 
xác nhận của Phiên bản được Sửa đổi của bạn bởi một loạt các bên - ví dụ vậy, những tuyên bố của các  
bên rà soát lại hoặc văn bản đã được phê chuẩn bởi một tổ chức như định nghĩa có căn cứ của một 
chuẩn.

Bạn có thể bổ sung một đoạn tới 5 từ như một Văn bản Bìa Trước, và một đoạn tới 25 từ như một Văn 
bản Bìa Sau, vào cuối của danh sách của các Văn bản Bìa trong Phiên bản được Sửa đổi. Chỉ một đoạn 
của Văn bản Bìa Trước và một đoạn của Văn bản Bìa Sau có thể được bổ sung của (hoặc qua những  
dàn xếp được thực hiện bởi) bất kỳ một thực thể nào. Nếu Tài liệu đã đưa vào một văn bản bìa cho 
cùng bìa đó, được bổ sung trước đó bởi bạn hoặc bởi sự dàn xếp được thực hiện bởi cùng thực thể mà 
bạn thay mặt để hành động, thì bạn có thể không bổ sung thêm văn bản khác nữa; nhưng bạn có thể 
thay thế văn bản cũ, theo quyền dứt khoát từ người xuất bản trước mà đã bổ sung văn bản cũ đó. 

(Những) tác giả và (những) người xuất bản của Tài liệu bằng Giấy phép này không trao quyền để sử 
dụng các tên của họ cho thiên hạ biết vì hoặc để đòi hoặc ngụ ý xác nhận về bất kỳ Phiên bản được Sửa 
đổi nào.
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5. VIỆC PHỐI HỢP CÁC TÀI LIỆU

Bạn có thể phối hợp Tài liệu này với các tài liệu khác được tung ra theo Giấy phép này, theo những 
điều khoản được xác định trong phần 4 ở trên cho những phiên bản được sửa đổi, miễn là bạn đưa vào 
sự phối hợp này cho tất cả các Phần Không đổi của tất cả các tài liệu gốc ban đầu, chưa bị sửa đổi, và  
liệt kê chúng tất cả như các Phần Không sửa của công việc phối hợp của bạn trong lưu ý giấy phép của 
nó, và rằng bạn giữ lại tất cả những Khước từ Đảm bảo của họ.

Công việc phối hợp chỉ cần chứa một bản sao của Giấy phép này, và nhiều Phần Không đổi y hệt có thể 
được thay thế bằng một bản sao duy nhất. Nếu có nhiều Phần Không đổi với cùng tên mà khác nội  
dung, hãy tạo ra tiêu đề duy nhất cho từng phần như vậy bằng việc bổ sung ở cuối của nó, trong các 
dấu ngoặc đơn, tên của tác giả hoặc nhà xuất bản gốc của phần đó nếu biết, hoặc một số duy nhất. Hãy 
thực hiện sự chỉnh y hệt cho các tiêu đề của các phần trong danh sách của các Phần Không đổi trong 
lưu ý giấy phép của công việc phối hợp.

Trong sự phối hợp, bạn phải phối hợp bất kỳ phần nào có Tiêu đề “Lịch sử” trong các tài liệu gốc khác 
nhau, tạo nên một phần có Tiêu đề “Lịch sử”; cũng như vậy hãy phối hợp bất kỳ phần nào có Tiêu đề 
“Những Thừa nhận”, và bất kỳ phần nào có Tiêu đề “Những Cống hiến”. Bạn phải xóa tất cả các phần 
có Tiêu đề “những Xác nhận”.

6. CÁC BỘ SƯU TẬP CỦA CÁC TÀI LIỆU

Bạn có thể tạo ra một bộ sưu tập cấu tạo từ Tài liệu và các tài liệu khác được tung ra theo Giấy phép  
này, và thay thế các bản sao riêng rẽ của Giấy phép này trong một loạt tài liệu bằng một bản sao duy  
nhất mà nó được đưa vào trong bộ sưu tập, miễn là bạn tuân theo các qui định của Giấy phép này về 
việc sao chép y nguyên của mỗi tài liệu với toàn bộ sự tôn trọng.

Bạn có thể trích dẫn một tài liệu duy nhất từ một bộ sưu tập như vậy, và phân phối nó một cách độc lập 
theo Giấy phép này, miễn là bạn chèn vào một bản sao của Giấy phép này vào trong tài liệu trích xuất 
đó, và tuân theo Giấy phép này với tất cả sự tôn trọng về việc sao chép y nguyên của tài liệu đó.

7. SỰ TẬP HỢP BÊN TRONG CÁC CÔNG VIỆC ĐỘC LẬP 

Một sự biên tập của Tài liệu hoặc những dẫn xuất của nó với những tài liệu hoặc công việc riêng rẽ và  
độc lập khác, trong hoặc trên một số lượng của một lưu trữ hoặc vật chứa phân phối, được gọi là một 
“sự tập hợp” nếu bản quyền tạo ra từ sự biên tập này không được sử dụng để giới hạn các quyền pháp 
lý của những người sử dụng sự biên dịch đó vượt ra ngoài những gì các công việc riêng rẽ đó cho phép. 
Khi Tài liệu là sự tập hợp mà bản thân chúng không phải là những công việc dẫn xuất của Tài liệu.

Nếu yêu cầu Văn bản Bìa có thể được thay thế của phần 3 là áp dụng được cho các bản sao này của Tài 
liệu, thì sau đó nếu Tài liệu là ít hơn một nửa của toàn bộ sự tập hợp, thì các Văn bản Bìa của Tài liệu 
có thể được thay thế trên các tờ bìa mà chúng gộp Tài liệu này bên trong sự tập hợp, hoặc tương đương 
bằng điện tử của các tờ bìa nếu Tài liệu ở dạng điện tử. Nếu không chúng phải xuất hiện trong các tờ  
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bìa được in mà chúng gộp toàn bộ sự tập hợp này.

8. BẢN DỊCH

Bản dịch được coi là một dạng sửa đổi, nên bạn có thể phân phối các bản dịch của Tài liệu theo những  
điều khoản của phần 4. Việc thay thế các Phần Không sửa bằng những bản dịch yêu cầu quyền đặc biệt  
từ những người giữ bản quyền của chúng, nhưng bạn có thể đưa những bản dịch của một số hoặt tất cả 
các Phần Không sửa bổ sung vào cho các phiên bản gốc của các Phần Không sửa đó. Bạn có thể đưa 
vào một bản dịch của Giấy phép này, và tất cả những lưu ý về giấy phép trong Tài liệu, và bất kỳ những 
Khước từ Đảm bảo nào, miễn là bạn cũng đưa vào phiên bản gốc tiếng Anh của Giấy phép và các phiên 
bản gốc của những lưu ý và những khước từ. Trong trường hợp của một sự không giống nhau giữa bản 
dịch và phiên bản gốc của Giấy phép này hoặc một lưu ý hoặc sự khước từ, thì phiên bản gốc sẽ thắng 
thế.

Nếu một phần trong tài liệu có Tiêu đề “Những Thừa nhận”, “Những Cống hiến”, hoặc “Lịch sử”, thì 
yêu cầu (phần 4) phải Giữ lại Tiêu đề của nó (phần 1) sẽ thường yêu cầu việc thay đổi tiêu đề có thực 
này.

9. KẾT THÚC

Bạn có thể không sao chép, sửa đổi, cấp giấy phép phụ, hoặc phân phối Tài liệu này trừ phi như được 
cung cấp một cách chính xác theo Giấy phép này. Bất kỳ dự định nào khác để sao chép, sửa đổi, cấp 
phép phụ hoặc phân phối Tài liệu này sẽ không có hiệu lực, và sẽ tự động kết thúc các quyền của bạn  
theo Giấy phép này. Tuy nhiên, các bên mà đã nhận được các bản sao, hoặc các quyền, từ bạn theo 
Giấy phép này sẽ không bị kết thúc các giấy phép của họ miễn là những bên như vậy giữ nguyên sự  
tuân thủ đầy đủ.

10. NHỮNG RÀ SOÁT LẠI TRONG TƯƠNG LAI CỦA GIẤY PHÉP NÀY

FSF có thể xuất bản các phiên bản mới, được rà soát lại của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU theo thời 
gian. Những phiên bản mới như vậy 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.  Xem 
http://www.gnu.org/copyleft/. 

Mỗi phiên bản của Giấy phép này được đưa ra với một số phiên bản khác biệt. Nếu Tài liệu này chỉ 
định rằng một phiên bản được đánh số đặc biệt nào đó của Giấy phép này “hoặc bất kỳ phiên bản nào 
sau đó” áp dụng cho nó, thì bạn có lựa chọn tuân theo những điều khoản và điều kiện hoặc của phiên  
bản được chỉ định đó hoặc của bất kỳ phiên bản nào sau này mà đã được xuất bản (chứ không phải một 
bản phác thảo) bởi FSF. Nếu Tài liệu này không chỉ định một số phiên bản của Giấy phép này, bạn có  
thể chọn bất kỳ phiên bản nào từ trước tới nay được xuất bản (không phải một bản phác thảo) bởi FSF.
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Làm thế nào để sử dụng Giấy phép này cho các tài liệu của bạn

Để sử dụng Giấy phép này trong một tài liệu mà bạn đã viết, bao gồm một bản sao của Giấy phép này 
trong tài liệu và đặt bản quyền sau và những lưu ý của giấy phép chỉ sang trang tiêu đề:

Bản quyền © NĂM TÊN CỦA BẠN. Quyền được trao để sao chép, phân phối và/hoặc sửa đổi tài liệu 
này theo những điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU, Phiên bản 1.2 hoặc bất kỳ phiên bản 
nào sau này được xuất bản bởi Quỹ Phần mềm Tự do; không có các Phần Không sửa, không các Văn 
bản Bìa Trước, và không các Văn bản Bìa Sau. Một bản sao của giấy phép này được đưa vào trong  
phần có tiêu đề “Giấy phép Tài liệu Tự do GNU”.

Nếu bạn có các Phần Không sửa, các Văn bản Bìa Trước và các Văn bản Bìa Sau, hãy thay thế bằng 
các dòng Văn bản với điều này:

với các Phần Không sửa đang được LIỆT KÊ CÁC TIÊU ĐỀ CỦA CHÚNG, với các Văn bản Bìa 
Trước đang được LIỆT KÊ, và với các Văn bản Bìa Sau đang được LIỆT KÊ. 

Nếu bạn có các Phần Không sửa mà không có các Văn bản Bìa, hoặc một số sự kết hợp khác của 3 thứ 
này, thì hãy sát nhập chúng theo 2 giải pháp thay thế để phù hợp với hoàn cảnh.

Nếu tài liệu của bạn chứa các ví dụ không bình thường về mã chương trình, thì chúng tôi khuyến cáo 
đưa ra những ví dụ này song song theo lựa chọn của bạn đối với giấy phép PMTD, như Giấy phép 
Công cộng Chung GNU, để cho phép sử dụng chúng trong PMTD.
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GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE

Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 
02110-1301  USA.  Everyone  is  permitted  to  copy  and  distribute  verbatim  copies  of  this  license 
document, but changing it is not allowed.

0.PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document 
"free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with 
or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves 
for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible 
for modifications made by others.

This  License  is  a  kind  of  "copyleft",  which  means  that  derivative  works  of  the  document  must 
themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a 
copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software 
needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that 
the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual 
work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this  
License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1.APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the 
copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a 
world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated 
herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a 
licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in 
a way requiring permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, 
either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is  a  named appendix or a  front-matter  section of the Document that  deals 
exclusively with the relationship of  the  publishers  or  authors  of  the Document  to  the  Document's 
overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall  
subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not 
explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject 
or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding 
them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of 
Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section 
does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The  
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Document  may  contain  zero  Invariant  Sections.  If  the  Document  does  not  identify  any  Invariant 
Sections then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front Cover Texts or Back-Cover  
Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may 
be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose 
specification  is  available  to  the  general  public,  that  is  suitable  for  revising  the  document 
straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs 
or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters 
or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in 
an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart 
or  discourage  subsequent  modification  by  readers  is  not  Transparent.  An  image  format  is  not 
Transparent  if  used for  any substantial  amount  of  text.  A copy that  is  not  "Transparent"  is  called 
"Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo 
input format,  LaTeX input format,  SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-
conforming  simple  HTML,  PostScript  or  PDF  designed  for  human  modification.  Examples  of 
transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats 
that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD 
and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or 
PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means,  for a printed book, the title page itself,  plus such following pages as are 
needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in  
formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent 
appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ 
or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ 
stands for  a  specific  section  name mentioned below,  such as  "Acknowledgements",  "Dedications", 
"Endorsements",  or  "History".)  To  "Preserve  the  Title"  of  such  a  section  when  you  modify  the 
Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License 
applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this 
License,  but  only  as  regards  disclaiming  warranties:  any  other  implication  that  these  Warranty 
Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2.VERBATIMCOPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, 
provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to 
the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of 
this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying 
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of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If 
you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies,  under  the same conditions  stated above,  and you may publicly display 
copies.

3.COPYINGINQUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, 
numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose 
the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front 
cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you 
as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title  
equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with 
changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these 
conditions, can be treated as verbatim copying in other respects. If the required texts for either cover 
are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the 
actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either 
include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each 
Opaque copy a computernetwork location from which the general network-using public has access to 
download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free 
of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin  
distribution  of  Opaque  copies  in  quantity,  to  ensure  that  this  Transparent  copy  will  remain  thus 
accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy 
(directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing 
any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the 
Document.

4.MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 
and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the 
Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the 
Modified Version to whoever possesses a copy of it.  In addition,  you must do these things in the 
Modified Version:

• A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document,  
and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History 
section of the Document).  You may use the same title as a previous version if  the original 
publisher of that version gives permission.

• B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship 
of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors 
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of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you 
from this requirement.

• C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.

• D. Preserve all the copyright notices of the Document.

• E.  Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright 
notices.

• F.  Include,  immediately  after  the  copyright  notices,  a  license  notice  giving  the  public 
permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in 
the Addendum below.

• G.  Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts 
given in the Document's license notice.

• H. Include an unaltered copy of this License. 

• I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least 
the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If 
there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, 
and publisher of the Document as given on its Title Page,  then add an item describing the 
Modified Version as stated in the previous sentence.

• J.  Preserve  the  network  location,  if  any,  given  in  the  Document  for  public  access  to  a 
Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document 
for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may 
omit a network location for a work that was published at least four years before the Document 
itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.

• K.  For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the 
section,  and  preserve  in  the  section  all  the  substance  and  tone  of  each  of  the  contributor 
acknowledgements and/or dedications given therein.

• L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. 
Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.

• M.  Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the 
Modified Version.

• N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with 
any Invariant Section.

• O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary 
Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or 
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all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the  
Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your 
Modified Version by various parties - for example, statements of peer review or that the text has been 
approved by an organisation as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a 
Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of 
Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) 
any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by 
you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; 
but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old 
one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their  
names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5.COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms 
defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of 
the Invariant  Sections  of  all  of  the  original  documents,  unmodified,  and list  them all  as  Invariant 
Sections  of  your  combined  work  in  its  license  notice,  and  that  you  preserve  all  their  Warranty 
Disclaimers.

The combined  work need  only  contain  one  copy  of  this  License,  and multiple  identical  Invariant 
Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same 
name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in 
parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique 
number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license 
notice of the combined work.

In  the  combination,  you  must  combine  any  sections  Entitled  "History"  in  the  various  original 
documents,  forming  one  section  Entitled  "History";  likewise  combine  any  sections  Entitled 
"Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled 
"Endorsements."

6.COLLECTIONSOFDOCUMENTS

You may make  a  collection  consisting  of  the  Document  and other  documents  released  under  this 
License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy 
that  is  included in  the  collection,  provided that  you follow the rules  of  this  License for  verbatim 
copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this 
License,  provided you insert  a  copy  of  this  License  into  the  extracted  document,  and follow this 
License in all other respects regarding verbatim copying of that document.
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7.AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or 
works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright 
resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond 
what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does 
not  apply  to  the  other  works  in  the  aggregate  which  are  not  themselves  derivative  works  of  the 
Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the  
Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on 
covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the 
Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole 
aggregate.

8.TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document 
under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission 
from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in 
addition to the original versions of these Invariant  Sections.  You may include a  translation of this 
License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you 
also include the original English version of this License and the original versions of those notices and 
disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License 
or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If  a  section  in  the  Document  is  Entitled  "Acknowledgements",  "Dedications",  or  "History",  the 
requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9.TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for 
under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, 
and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received 
copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such 
parties remain in full compliance.

10.FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation 
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. See http://www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a 
particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of  
following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been 
published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version 
number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the FSF.
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