
  

קוד פתוח

מוריאל שוטלנדר
Collaborationמהנדסת תכנה, צוות 

עמותת ויקימדיה, ארה"ב



  

מי אני

תואר ראשון בפיזיקה ●
ושני בהנדסת תכנה

גרה בסן פרנסיסקו●
התחלתי בעולם התכנות ●

המקצועי לא מזמן!
–Google Summer of 

Code 2013

מהנדסת תכנה בקרן ●
ויקימדיה ארה"ב

Collaborationצוות ●
)FLOW"זרימה" (–
)THANKS"תודה" (–
–ECHO

עבדתי בצוות העורך ●
החזותי



  

מה זה קוד פתוח?



  

קוד פתוח

תכנה שקוד המקור שלה ●
פתוח, נגיש, חופשי לשימוש, לצפייה, לעריכת שינויים –

ולהפצה מחודשת
ישנן תכנות בעלות "קוד נגיש" אך לא פתוח●

ניתן לראות את הקוד אך לא ניתן לבצע בו שינויים–
אלו אינן נחשבות "קוד פתוח"–



  

תכנה חופשית

תכנה שמעמדה המשפטי תומך באפשרות של כל ●
אדם

לשכפל, להפיץ, להתאים, לשנות ולשפר אותה כרצונו–
(עם תנאים המבטיחים שמירת זכויותיהם של שאר –

המשתמשים)
●Free Software – FREE as in FREEDOM



  

קוד פתוח ותכנה חופשית
     ( )Free and Open Source Software FOSS

קוד פתוח●
אידאולוגיה: כדאיות טכנולוגית וכלכלית–
–Open Source Initiative

תכנה חופשית●
אידאולוגיה: חופש שימוש והפצת מידע כערך חברתי–
–Richard Stallman

GNUיוזם פרוייקט ●
GNU's NOT UNIXשם רקורסיבי – –

 ודומיהם)GPL, MIT (כמו COPYLEFTהוגה רעיון רשיונות ה●

 הן ערבוב של שתי האידאולוגיותFOSSתוכנות ●
חופשיות לשימוש, הפצה ושינוי–
בעלות קוד פתוח שכל אדם יכול לשנות ולשפר–



  

למה זה טוב?



  

למה זה טוב?
לאפשר גישה לכלים ומידע לכל אדם באשר הוא (או היא)●
שיתוף פעולה על מוצר מעלה את האיכות הכוללת●
מוריד עלויות●
יצירת קהילה = עידוד נאמנות למוצר●
)i18n / l10nגלובליזציה (●
שימוש במוצר פתוח מאפשר למשתמשת להבין את ●

ההשלכות בשימוש (בניגוד לתכנות סגורות שהן "קופסא 
שחורה")

עבודה במנטליות של "תן וקח" מעודדת למידה ושיפור ●
המוצר



  

?לילילמה זה טוב 
תרומה למערכת\תכנה שבשימוש מליונים של אנשים ברחבי העולם●
דרך מצויינת להיכנס לתחום התכנות!●
חשיפה לכלי פיתוח מגוונים●
עבודה עם אנשי מקצוע מכל העולם●

למידה על תרבויות אחרות בהקשר לפיתוח תכנה–
קשרים!–

שיפור מיומנויות●
שפות תכנות–
תקשורת בצוות–
חשיפה לטכנולוגיות מתקדמות–

עבודה בצוות גדול●
)Portfolioשיפור קורות החיים ותיק העבודות (●

חברות רבות מחפשות עובדים מתוך מתנדבי קוד פתוח!–



  

תפיסות מוטעות
בעבודה בקוד פתוח



  

תפיסות מוטעות
אני לא מתכנתת מספיק טובה \ אני חדשה!●

יש מקום למגוון של מיומנויות–
ברוב המיזמים יש רשימת באגים "קטנים ומפריעים" שדורשים טיפול–
עבודה בקוד פתוח מערבת הרבה יותר מ"רק" כשרון תכנות–

עזרה בבדיקות, תכנון מוצר או פיצ'ר●
עיצוב, כתיבה טכנית●
ידע בשפות מאד נחוץ (עברית נחשבת, אפילו מאד!)●

אני לא יכולה להתחייב להשקיע כל כך הרבה זמן!●
העבודה לרוב בהתנדבות: אין ציפיה להשקעה מינימלית של זמן–
, תרגום, וכוליQAאפשר להשקיע בפרוייקטים קטנים יותר או בפרוייקטים שדורשים פחות התחייבות כמו –

אין הגנה על הקוד שאעבוד עליו \ כל אחד יכול לגנוב את העבודה שעשיתי!●
ולעומת זאת, כל אחד יכול ללמוד ולהרוויח מהקוד שלך–
בניגוד לדעה הרווחת – יש בהחלט "קרדיט" למתכנתים!–
אנשים אחרים ישתמשו בקוד שלך, ויחשפו אותו למליוני משתמשים בעולם – גאווה!–

לא מרוויחים בעבודה בקוד פתוח \ מה זה נותן לי?●
יש בהחלט עבודה בקוד פתוח–
נסיון בעבודה בקוד פתוח מאד מועיל לקבלת עבודה בחברות מסחריות–
הזדמנות להשפיע מעבר לרגיל בחברה מסחרית!–
עבודה בקוד פתוח היא דרך נהדרת לשפר את כישורי התכנות –
 לדוגמא)GitHubחברות רבות מחפשות עובדים דרך מיזמי קוד פתוח באופן ספציפי (–
עבודה על כלים חופשיים שמשפרים את חייהם של מיליוני אנשים בעולם – לא שווה!?–



  

מודל העבודה בקוד פתוח



  

קתדרלה או בזאר
)  Eric S Raymond(

קתדרלה●
נבנית בזהירות ע"י קבוצה שעובדת בבידוד–
התוצר פתוח לציבור–
Releaseכלומר התכנה פתוחה לציבור כל –

אבל בין לבין, עובדים על הקוד קבוצה סגורה של מתכנתים
●GNU Emacs
●GCC

בזאר●
כולם ביחד בונים בזאר ללא הגדרת תפקידים–
 releaseהקוד תמיד פתוח לשינויים של כל הקהילה ללא קשר ל–

וללא הגדרות תפקידים. לכולם מותר לתרום ולשנות כל חלק 
בקוד.

●Linux



  

קתדרלה או בזאר
)  Eric S Raymond(

 ככל שקוד מקור חשוף ליותר עיניים, חוק לינוס:●
לביקורת ולניסויים, כך ניתן למצוא ולפתור את כמות 

הבאגים הגדולה ביותר.
במודל הקטדרלה נדרש הרבה יותר מאמץ לזהות בעיות –

ובאגים בקוד
במודל הבזאר ניתן לגלות בעיות ובאגים בצורה יותר מהירה, –

כי הקוד זמין לכולם לאורך העבודה
במציאות, רוב הפרוייקטים מערבבים חלקים מסויימים של ●

שתי השיטות
Releaseהקוד פתוח לכל אורך העבודה ללא קשר ל–

בכל זאת ישנן קבוצות קצת יותר מוגבלות של משתמשים –
בעלי הרשאות גבוהות יותר או בעלי אחריות מסויימת לפרוייקט



  

איך זה עובד בפועל



  

דוגמא מתוך מדיה-ויקי
קוד המקור מחולק לחלקים:●

Releasesקוד זמין להורדה ושימוש באתרים פרטיים, מחולק על פי –

" זמין בכל רגע נתון לכל אחת שרוצה לתרום, לשנות או להגיש masterקוד מקור "–
שינוי

Code Reviewכל שינוי בקוד עובר תהליך של ●
 (מערכת ביקורת קוד)Gerrit עצמאי למערכת commitהקוד מועלה כ–
מערכת אוטומטית עוברת קודם כל על הקוד עם בדיקות אוטומטיות–
מתכנתים עוברים על הקוד ומעירים הערות והארות–

איכות קוד, תפעול וקונספט●
) ולבדוק אותו מול המערכת הקיימתpullמתכנתים יכולים גם "למשוך" את הקוד (●

המתכנתת המקורית מושכת את הקוד ומתקנת לפי ההצעות, ואז "דוחפת" חזרה –
גרסא נוספת

הגרסא החדשה שוב עוברת ביקורת–
)mergeברגע שהגרסא מוכנה, המערכת מוכנה להכניס את התיקון לקוד המקור (–
 נכנס לקוד המקור והופך חלק ממנוcommitה–



  

דיווח תקלות ודיונים



  

דיווח תקלות ודיונים
דיווח תקלות בקוד קיים●
דיונים לגבי פיצ'רים חדשים או עדכונים●
שתי מערכות קוד פתוח מרכזיות בשוק●

–BugZilla

–Phabricator

המערכת גם מחברת את הדיון לקוד המוצע●
מספקת מקום מרכזי לדיונים בין המתכנתים, ●

המשתמשים, ובעלי התפקידים השונים בתהליך



  

Phabricatorויקימדיה: 



  

Phabricatorויקימדיה: 



  

Phabricatorויקימדיה: 



  

רשימות תפוצה
לכל פרוייקט יש את רשימת התפוצה המיועדת לו●
הרשימה משותפת למפתחים ולמשתמשים●
הרשימות משמשות לדיונים, שאלות לגבי פיתוחים ●

חדשים, עדכונים לגבי גרסאות וכולי
אחת הדרכים הטובות ללמוד על הקהילה השייכת ●

לפרוייקט



  

חדרי דיון צ'אט
)IRC(

לרוב פרוייקטי הקוד הפתוח יש ייצוג בחדרי צ'אט●
ניתן לדבר בצורה מיידית ולקבל מענה לשאלות●
המשתתפים הם לרוב מתכנתים, ועירוב של צוות ●

ומתנדבים
סבלנות... לא כולם מסתכלים על החדר בכל רגע נתון●
בכל זאת זהו מקום טוב להכיר את האנשים העובדים ●

על המערכת, ליצור קשר קצת יותר אישי, ולקבל 
מענה לבעיות ותקלות

האופי של חדרי הצ'אט מאד תלוי בקהילה ובפרוייקט...●



  

ביקורת קוד
Code Review



  

ביקורת קוד
) Code Review(

אחד העקרונות החשובים ביותר בקוד פתוח●
התהליך מגדיר את רמת הפיקוח על הקוד המלא ע"י ●

קהילת המתכנתים
שמירה על איכות קוד גבוהה●
גילוי תקלות ובאגים לפני שהקוד החדש נכנס לקוד ●

המקור
מעבר על קוד לוודא בטיחות●
בדיקה שהקוד מבצע את הפעולות בלי להתנגש עם ●

צדדים אחרים במוצר



  

Gerritמערכת ביקורת קוד: 

Gitעובדת מול ●
מאפשרת צפיה, בחינה ובדיקה של חלקי קוד●
) מקבל "ציון" על ידי כל אחד Commitכל חלק קוד (●

מהבודקים:
- יש בעיות משמעותיות בקוד, אסור להטמיע אותו בקוד 2–

המלא עד לתיקון משמעותי
- יש בעיות מסויימות שצריכות טיפול ותיקון1–
 ללא ציון (לרוב מתלווה להערה כללית)0–
+ הקוד מוכן להטמעה, אבל לא על ידי1–
) מתחילmerge+ הקוד מוכן להטמעה ותהליך ההטמעה (2–



  

Gerritמערכת ביקורת קוד: 



  

Gerritמערכת ביקורת קוד: 



  

Gerritמערכת ביקורת קוד: 



  

Gerritמערכת ביקורת קוד: 



  

Gerritמערכת ביקורת קוד: 



  

איך מתחילים??



  

התחלה בקוד פתוח
מצאי פרוייקט שמתאים לך●

קהילה שאת מתחברת אליה–
פרוייקט ש"מדבר אליך"–
שפת תכנות שמעניינת אותך, או שיש לך בה קצת נסיון–

הרשמי לרשימות הדיוור וכנסי לחדרי הצ'אט●
חשוב מאד להכיר את הקהילה, את הלך הרוח והצורה בה נעשים –

דברים בפרוייקט
חשוב לראות מה אנשים מצפים ומבקשים–
פתח להכרות של אנשים שיכולים לעזור לך להתחיל–

התקיני את סביבת העבודה – וכל הכלים – הקשורה לפרוייקט●
מצאי באג או פיצ'ר קטנטן שאת יכולה לתקן●



  



  



  

התמחויות בקוד פתוח
כשלושה חודשים – בתשלום!●
עבודה מרחוק (מכל העולם)●
עבודה על פרוייקט מוגדר עם יועץ צמוד●
אפשרות לבחור בין מגוון חברות קוד פתוח●
הרבה מהחברות משתמשות בהתמחויות ע"מ למצוא עובדים!●
מומלץ להגיש הצעה ליותר מארגון אחד●
●Google Summer of Code (Google)

בקיץ בלבד–
 חברות קוד פתוח שניתן לבחור מתוכן170כל שנה גוגל מכריזה על כ-–
מיועד לפרוייקטי תכנות בלבד, אך ללא הגבלה של שפה–
ניתן למצוא פרוייקטים לפי שפות תכנות ו\או חברה–
הגשת מועמדות מתחילה בסביבות מרץ–

●Outreachy
מבוצעת מספר פעמים בשנה–
נשים בלבד (סיס וטרנס*)–
לא רק לסטודנטיות!–
לא רק פרוייקטי תכנות – גם כתיבה טכנית, עיצוב, ועוד.–

●Hacker School בניו יורק 
מציעים מלגות לנשים–



  

נשים בקוד פתוח
עבודה באינטרנט – לכל רבדיה (... כן...)●
מעט מאד נשים (חבל!)●
) מאד חשוב!Diversityגיוון (●
רוב החברות העוסקות בקוד פתוח מעודדות נשים להכנס ●

לתחום
השתתפות בהתמחויות לנשים●
מקום רשמי המיועד לפניות במידה ועולות בעיות●
חשוב – השתתפות בקבוצות ייעודיות לנשים בתחום (כמו ●

כאן!)
בטחון עצמי. בטחון עצמי. בטחון עצמי.●
(גם כשזה כן) זה לא אישיזה לא אישיחשוב לזכור – הערות על הקוד: ●



  

קרן ויקימדיה
מדיה-ויקי, ויקיפדיה, ופרוייקטי ויקי



  

קרן ויקימדיה
http://wikimediafoundation.org/wiki/Home 

"תארו לעצמכם עולם שבו לכל אדם יש גישה חופשית למכלול ●
הידע האנושי. זוהי המחוייבות שלנו."

ארגון ללא מטרות רווח●
ממומן באופן מלא ע"י תרומות הציבור, ללא פרסומות או משקיעים –

חיצוניים
)2014 נכון ל-200מספר מצומצם של עובדים (כ-●
הקרן מפעילה מספר מיזמים:●

ויקיפדיה–
ויקישיתוף–
ויקיטקסט–
ויקיספר–
ויקימילון–
ויקיציטוט–

ויקימסע–
ויקיחדשות–
ויקיברסיטה–
ויקימינים–
מטא-ויקי–
ויקינתונים–

http://wikimediafoundation.org/wiki/Home


  

עמותת ויקימדיה ישראל
http://www.wikimedia.org.il/ 

עמותה מקומית הפועלת בשיתוף פעולה עם קרן ויקימדיה הבינלאומית●
שייכת לרשת אגודות ויקימדיה מקומיות הפזורות בארצות שונות ●

בעולם
מטרות העמותה (מתוך אתר העמותה)●

קידום הידע וההשכלה בישראל באמצעות איסופם, יצירתם והפצתם של –
תכנים חופשיים.

שיפור שוויון ההזדמנויות בגישה לידע חופשי והנגשתו של הידע לכלל החברה –
בישראל.

קידומן של מערכות מחשב ואינטרנט המשמשות לאיסוף והפצה של תכנים –
חופשיים בעבודה שיתופית, ובפרט אלה המשמשות במיזמים של קרן 

ויקימדיה.
קידום הבירור והמחקר של שאלות חברתיות, תרבותיות, ויישומיות הנוגעות –

לתכנים חופשיים.
קידום וייזום של פעולות התנדבותיות למען המטרות המנויות לעיל.–

http://www.wikimedia.org.il/


  

ויקימדיה, ויקיפדיה ומדיהויקי
ויקימדיה – הקרן העולמית שמאחורי פרוייקטי ויקי●
ויקיפדיה – אתר האינצקלופדיה הפתוחה העולמי●

 בגודלו בעולם5האתר ה-–
 מליון ייחודיות)500 ביליון צפיות בחודש (כ-20●
 עורכים פעילים80,000●
 עריכות לשעה40,000●

 שפות (לכל שפה ויקיפדיה עצמאית)280ויקיפדיה קיימת בכ-–
תלויה באופן כמעט מוחלט בקהילת הקוד הפתוח–
עיצוב ותכנון המערכת מבוצע באופן פומבי וביחד עם הקהילה–
כל ויקיפדיה מנוהלת על ידי קהילה יעודית במתכונת שיתוף ותכנה פתוחה–

מדיה-ויקי – המערכת הטכנית מאחורי אתרי ויקיפדיה וחלק גדול ממיזמי ויקי ●
אחרים

JavaScript וב-PHPכתובה בעיקר ב-–

ניתנת להורדה ושימוש ליצירת "ויקי" פרטית–
תומכת באלפי תוספות, חלקן פרטיות וחלקן רשמיות הפועלות גם באתרי ויקיפדיה–



  

מדיה-ויקי
MediaWiki

https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki

https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki


  

MediaWikiמדיה-ויקי 

טכנולוגיות מרכזיות●
–PHP

–MySql

–JavaScript

סביבת עבודה לפיתוח●
Git / Gerritמעקב קוד –

–PHP MySQL Apache

–PHPUnit לבדיקות אוטומטיות וunit testing

JavaScriptמומלץ עם עובדים על –
●GruntJS
●Qunit

MediaWiki-Vagrantהתקנה פשוטה של סביבת העבודה: ●
 VirtualMachineעובדת על –
כל מערכות ההפעלה!–
ניתן להוסיף ולהוריד תוספות בצורה מאד קלה–
ניתן לבצע בדיקה על התקנה שמאד דומה לסביבת ההתקנה של ויקיפדיה עצמה–



  

MediaWikiמדיה-ויקי 
בסיס●

–MediaWiki Core

, תפעול מול הדטאבייס, עריכת כתבות בסיסית (קוד ויקי) וכוליAPIהמערכת הבסיסית, –
תוספות●

אלפי תוספות אפשריות, חלקן רשמיות ומותקנות גם על אתרי הויקיפדיות–
●VisualEditor
●Multimedia Viewer
●Mobile FrontEnd
●Flow / Thanks / Echo

שפות●
למדיה-ויקי מערכת תרגום רחבה–
 עוברות תרגוםJavaScript או ב-PHPכל הודעות מערכת – בין אם ב-–
התרגום מבוצע ע"י מתנדבים–
למתכנתים האחריות לתעד את המלל כדי שהמתרגמים יוכלו להשתמש בו–
מדיה-ויקי פתחה שיטות להרחבת אופצית התרגום:–

●{{GENDER}}
●{{PLURAL}}

התרכזות בהתאמה לשפות "ייחודיות" כמו שפות הינדיות, שפות ימין-לשמאל, ושפות סיניות הדורשות ●
פונטים מיוחדים

Right to Leftיש המון המון צורך במתכנתות שיודעות (וחשוב להן) נושא השפות ובעיקר נושא ה-–

אם אתן חושבות שאין לכם מומחיות – הרי לכן מומחיות מאד מאד נחוצה שאין להרבה מתכנתים בעולם!–



  

יאללה ברעל!

(עצות להתחלת הדרך)



  

עצות להתחלת הדרך
תתחילו בקטן – יש הרבה תיקונים קטנים שכולם ●

צריכים
CSSתיקונים ל-–

תיקוני שפה–
HTMLיש תיקונים לפעמים לתגי –

התחברו לחדרי הצ'אטים●
היו שם – זה חשוב שאנשים מתחילים להכיר אתכן–
תקשיבו לדיונים, לפעמים גם תשתתפו!–
שאלו שאלות ותראו מעורבות, המתכנתים מאד מעריכים –

מתנדבים (גם  מתכנתים חדשים) ובעיקר נשים!



  

עצות להתחלת הדרך
בכל פרוייקט ובכל קהילה – קודם נסו להקשיב●

אנשים בקהילה יכולים להיות מלאי התלהבות ורגש. –
לא לקחת אישי.

כשנכסים לבית קודם אומרים שלום, אחר כך מבקרים את –
הוילונות

. תפנו אלי – אני אשמח אני מאד אשמח לעזוראני מאד אשמח לעזור●
לעזור, ליעץ, לאכוון, לעזור בהתקנה (או למצוא מי 

שיכול לעזור) וללוות את התהליך באופן כללי.
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