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پرسش همیشگی

بازمتن میتوان پول در آورد؟/آیا از نرمافزارهای آزاد

آیا میتوان کسبوکاری سود ده را انداخت؟



  

کمک به کسبوکارها

به جای آنکه چرخ را از نو اختراع کنید

عملکرد آن را بهبود ببخشید



  

کمک به کسبوکارها

آماده بودن بخش بزرگی از نرمافزار - 
سرعت بیشتر در تولید نرمافزار- 
)زمان/انسانی(هزینه کمتر ساخت نرمافزار - 



  

Google Chrome

Safari

Nokia Series 60 Browser

Gnome’s Epiphany

Adobe AIR



  

پیشبینی موسسه تحلیل گارتنر

Gartner:

 نرمافزارهای تجاری بخشی بازمتن خواهند داشت۸۰٪تا سال ۲۰۱۲، 



  

...

نخستین  بار گفتش  کز  کجایی                           بگفت  از  دار  ملک  آشنایی

بگفت آنجا ب صنعت د چ کوشند                                بگفت انده خرند و جان فروشند



  

Business Model

مدل کسب وکار مدلی انتزاعی و مفهومی است که
منطق کسب وکار و کسب درآمد

.شرکت را به شکلی ساخت یافته نشان می دهد 



  

کسبوکار نرمافزار آینده مدل 

فروش نرمافزار فروش خدمات



  

چند مدل کسبوکار

و کمک) Donation( نرم افزار رایگان است اما ما برای پایایی و ماندگاری به اعانه. ۱
ObjectWeb،Eclipse ، بنیاد نرم افزاری آپاچی: نیاز دارد) subsidy( مالی

موزیل: می فروشیم) مثل نوار ابزار( نرم افزار رایگان است اما ما تبلیغ و جایگاه. ۲

 نرم افزار رایگان است،  اما اگر می خواهید آنرا در یک نرم افزار بسته متن. ۳

)closed source (بهتر است که پولش را بپردازی، بکار برید :Trolltech, 
DB4Objects, Funambol, MySQL



  

چند مدل کسبوکار

Covalent: نرم افزار رایگان است اما خدمات رایگان نیستند. ۴

 دسترسی به فایل های اجرایی نرم افزار رایگان است اما پشتیبانی و نظارت مداوم و. ۵

RedHat: رایگان نیستند)باینری(

رایگان) حرفه ایِ شرکتی( رم افزار رایگان است اما برخی ویژگی های سازمانین. ۶
SugarCRM, Zimbra, JasperSoft: نیستند

 .نرم افزار رایگان است اما ما بر اساس آن مجصولی بسته متن تولید می کنیم. ۷
EnterpriseDB, GreenPlum



  

چند مدل کسبوکار

 .نیست) ی که با آن ارایه می شود(رم افزار رایگان است اما سخت افزار ن. ۸
 Asterisk/Digium وSUN

نرم افزار رایگان است اما ما هرچیز دیگری روی این سیاره را می فروشیم، از جمله. ۹
IBM: نرم افزارهای بسته متن

:       وب را می خواهیم) بازدید(نرم افزار رایگان است زیرا ما ترافیک . ۱۰
Google GWT, Yahoo YUI



  

سالی بسیار خوب
۱ میلیارد دلر

۵۰۰ میلیون دلر

۳۵۰ میلیون دلر

۱۵۰ میلیون دلر

 سرمایهگذاری شده۲میلیار دلردر سال ۲۰۰۷، 



  

...به کجا چنین شتابان 

IDC:

 از کل کسبوکار نرمافزار۲۰٪تا سال ۲۰۱۰، 
بازمتن خواهد بود/آزاد

۲۲ میلیارد دلررقمی معادل 



  

اطلعات بیشتر

http://BOS.opatan.com

 پوپ 

http://BOS.opatan.com/
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