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1.#### কি ?
BSD অর্থ হল ####### ######## ############। সাধারণভাবে BSD বলতে
ক্যালিফো্রনিয়া বি্শববি্দযালয়, বা্রকলী কতৃক প্রকাশিত সো্রসকোডকে বোঝানো হত। ##&#'র গবেষণাল্বধ
ইউনি্কস অপারেটিং সি্সটেমের ওপর ভি্ততি করে এই সো্রসকোড লেখা হয়েছিল। 4.4###-#### বলে পরিচিত
এই সো্রসকোড ব্যবহার করে বেশ কয়েকটি ওপেনসো্রস অপারেটিং সি্সটেম প্রজে্কট গড়ে উঠেছে। এই প্রজে্কটুগলো
আরো কিুছ ওপেনসো্রস প্রজে্কটের সফটওয়ার ব্যবহার করে, যার মধ্যে উল্লেখযো্গয হল গনুহ ( ###) প্রজে্কট।
স্বয়ংস্মূপ্রণ একটি BSD অপারেটিং সি্সটেমের বিভি্নন অংশুগলো হল ঃ

আসল ইউনি্কস!!! সেটা আবার কি ?
### কা্রনেল
এটি বিভি্নন প্রসেসের মধ্যে সময় ও মেমরী বন্টন করে এবং একাধিক প্রসেসর থাকলে তাদেরকেও নিয়্ন্তরণ করে।
এছাড়া ডিভাইস ড্রাইভারও কা্রনেলের অংশ।
লক্ষণীয় ব্যাপার হল, লি্নযা্কস কা্রনেল বলতে একটি কা্রনেলকেই বোঝায়, কি্নুত BSD কা্রনেলের সং্খযা
একাধিক এবং এদের প্র্তযেকের মাঝেই শক্তিসাম্রথে বেশ পা্রথ্কয পরিল্কষিত হয়।
C লাই্বরেরী

এটি হল অপারেটিং সি্সটেমের ### ফাংশনের মূল সং্গরহ।
BSD C লাই্বরেরীর উত্প্ততি বা্রকলীর সো্রসকোড হতে, গনুহ (GNU) প্রজে্কটের কোড থেকে নয়।
বিভি্নন ইউটিলিটি সফটওয়ার
উদাহরণ্সবূরপ শেল, ফাইল ইউটিলিটি, কম্পাইলার, লি্ঙকার ইত্যাদি। বেশ কিুছ ইউটিলিটি সফটওয়ার নেয়া হয়েছে
GNU প্রজে্কট থেকে, তবে সব নয়।
# ######
এটি একটি গ্রাফি্কযাল কম্পিউটার ব্যবহার পদ্ধতি ( ###)।
অধিকাংশ BSD'## X WINDOW ব্যবৃহত হয়। তবে এটি #####86 নামক সম্ূপ্রণ ভি্নন একটি প্রজে্কটের
অবদান।

2.#আসল ইউনি্কস!!! সেটা আবার কি ?
BSD অপারেটিং সি্সটেমুগলো কোন ইউনি্কস ক্লোন নয়। এগুলো উদ্ূভত হয়েছে AT&T'# গবেষণাল্বধ ইউনি্কস
অপারেটিং সি্সটেম হতে যা কিনা আজকের দিনের UNIX System V 'র পূ্রবূসরী। ঘটনাটা একুট আশ্চ্রযজনক, বিশেষ করে
AT&T যখন তাদের সো্রসকোডকে কখনই ওপেনসো্রস হিসেবে উন্ুম্কত করে দেয়নি।
এটি সত্যি যে AT&T ইউনি্কস কোন ওপেনসো্রস সফটওয়ার নয়। কপিরাইটের কথা চি্নতা করলে BSD'### ইউনি্কস
বলা যায় না। কি্নুত প্রৃকতপ্কষে AT&T তাদের ইউনি্কসে ক্যালিফো্রনিয়া বি্শববি্দযালয়, বা্রকলী্সথিত কম্পিউটার
সায়ে্নস রিসা্রচ গ্ুরপের সো্রসকোড ব্যবহার করেছিল। ১৯৭৬ থেকে ####তাদের সফটওয়ারের টেপ ছাড়তে থাকে
এবং সফটওয়ারুগলোর নাম দেয়া হয় ####### ######## ############ বা ###।
প্রথম দিককার BSD'## শুুধ ইউজার সফটওয়ারই থাকতো। কি্নুত হঠা্ত করেই এ অব্সথার পরিব্রতন হয় যখন Defence
Advanced Research Agency ( #####) র সাথে CSRG'# একটি চু্কতি সম্পাদিত হয়। এই চু্কতির ফলে CSRG'# উপর
DARPA'# নেটওয়া্রক প্রটোকল ARPANET আপ্গরেড করার দায়ি্তব বর্তায়। নতুন এই প্রটোকলটিকে তখন বলা হত
ইন্টারনেট প্রটোকল। পরব্রতীতে এই প্রটোকলের নাম হয়ে যায় ###/##। TCP/IP ছিল ইন্টারনেট প্রটোকলের
সবচাইতে গুুর্তবূপ্রণ অংশ। একটি স্বয়ংস্মূপ্রণ অপারেটিং সি্সটেম হিসেবে যে BSD'## ব্যাপকভাবে ব্যবৃহত হয়েছিল,
তা ছিল 4.2 BSD'# অংশ; এটা ১৯৮২ সালের কথা।
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### কি, কেন, কার জন্য
আশির দশকে বেশ কিুছ নতুন ওয়া্রক্সটেশন কো্মপানী গড়ে ওঠে। এদের অনেকেই নিজ্সব অপারেটিং সি্সটেম তৈরী
না করে ইউনি্কসকেই তাদের কম্পিউটারের জন্য লাইসে্নস করিয়ে নেয়। বিশেষ করে সান মাই্করোসি্সটেম ইউনি্কসকে
লাইসে্নস করিয়ে 4.2 BSD'# ওপর ভি্ততি করে SunOS তৈরী করে। যখন AT&T নিজেই ইউনি্কসকে বাণি্জযিকভাবে বি্করি
করার অনুমতি পায়, তখন তারা প্রথমে System III এবং তার কিুছকাল পরেই System V বাজারজাত করতে থাকে। System
V'# কোন নেটওয়া্রকিং কোড ছিল না, তাই প্রতিটি সং্সকরণেই BSD'# সফটওয়ার অন্ত্রুভ্কত থাকতো। এর মধ্যে
উল্লেখযো্গয ছিল TCP/IP সফটওয়ার, csh শেল এবং VI এডিটর। BSD থেকে নেয়া এই সফটওয়ারুগলোকে এক্তরে বলা
হত ######## ##########।
BSD'# সফটওয়ার টেপে AT&T'# সো্রসকোড থাকতো বলে ইউনি্কস সো্রস লাইসে্নসের প্রয়োজন হত। ১৯৯০ সালের
দিকে দেখা গেল যে CSRG'# অর্থসং্সথান প্রায় শেষ এবং সম্ূপ্রণ BSD প্রজে্কটটিই বন্ধ হওয়ার উপ্করম। এ অব্সথায়
গ্ুরপের কিুছ সদ্সয AT&T'# মালিকানাধীন অংশুটুক বাদ দিয়ে সো্রসকোডের অবশি্ষট অংশ প্রকাশের উদ্যোগ নেয়।
উল্লে্খয যে, BSD'# কোডের নিজ্সব অংশুটুক ছিল ওপেনসো্রস। অবশেষে নেটওয়া্রকিং টেপ ২, যা কিনা ###/2
নামে পরিচিত, প্রকাশের মা্ধযমে সো্রসকোড প্রকাশের এই উদ্যোগ বা্সতবায়িত হয়। Net/2 কোন স্বয়ংস্মূপ্রণ
অপারেটিং সি্সটেম ছিল না, Net/2'# কা্রনেল থেকে প্রায় ২০% কোড বাদ দেয়া হয়েছিল। CSRG'# একজন সদ্সয
উইলিয়াম এফ জোলিট্স এই অবশি্ষট কোডুটুক নতুন করে লেখেন এবং ১৯৯২ এর প্রথম দিকে 386BSD নামে প্রকাশ
করেন। একই সময় CSRG'# প্রা্কতন সদ্য্সযদের একটি গ্ুরপ ####### ######## ######
###নামে একটি কো্মপানি গঠন করেন এবং তারপরই Net/2'# সো্রসকোডের ওপর ভি্ততি করে BSD/386 নামের একটি
অপারেটিং সি্সটেমের বেটা সং্সকরণ প্রকাশ করেন। এই অপারেটিং সি্সটেমটির নাম পরি্রবতন করে পরে BSD/OS করা হয়।
অপারেটিং সি্সটেম প্রজে্কট হিসেবে 386### কখনই ভালভাবে দাঁড়াতে পারেনি। ১৯৯৩ সালে এই প্রজে্কট থেকে
দুটি দল বের হয়ে যায় এবং NetBSDও FreeBSDনামে আরো দুটি অপারেটিং সি্সটেম প্রজে্কটের সূচনা করে। মূলতঃ
386###'র উন্নতির ব্যাপারে অনেকে অপে্কষা করতে রাজি না হওয়াতেই এই দুটি প্রজে্কটের আবি্রভাব ঘটে। NetBSD প্রজে্কটের কায্করম শুুর হয় বছরের প্রথমদিকে আর বছরের শেষে প্রকাশিত হয় FreeBSD'# প্রথম সং্সকরণ। মাঝের
সময়ে এই প্রজে্কট দুটির সো্রসকোডে এত বেশি পা্রথ্কয দেখা দেয় যে এদেরকে আর কখনই একীূভত করা যায়নি।
তাছাড়া প্রজে্কট দুটোর লক্্ষযও ছিল ভি্নন, পরে যা আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালে NetBSD প্রজে্কট থেকে
আরেকটি দল বের হয়ে যায় এবং এভাবেই সূচিত হয় OpenBSD প্রজে্কট।

3.#### কেন সুপরিচিত নয় ?
বেশ কিুছ কারণে BSD অপে্কষাৃকত অখ্যাতঃ
1.

BSD ডেভেলপাররা অধিকাংশ ক্ষে্তরেই BSD'# গুণগান প্রচারের চাইতে BSD'# সো্রসকোডের উন্নতির দিকেই বেশী
মনোযোগী।

2. লি্নযা্কসের খ্যাতির জন্য প্রৃকতপ্কষে লি্নযা্কসভি্ততিক প্রজে্কটুগলো দায়ী নয়, দায়ী হল পত্রপ্তরিকা এবং
লি্নযা্কসভি্ততিক সেবা প্রদানকারী বিভি্নন প্রতি্ষঠান। কিুছদিন পূ্রব পর্য্নতও ওপেনসো্রস BSD গুলোর এধরনের
কোন সম্রথক ছিল না।
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### বনাম লি্নযা্কস
3.

BSD ডেভেলপাররা সাধারণত লি্নযা্কস ডেভেলপারদের থেকে বেশী অভি্জঞ। তাই BSD'## আরো বেশী সহজ
ব্যবহারযো্গয করার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ কম। ফলে নবীন ব্যবহারকারিদের কাছে লি্নযা্কস ব্যবহার করাই বেশী
সুবিধাজনক মনে হয়।

4.

১৯৯২ সালে BSD/386 এর বি্করেতা ####এর বিুর্দধে AT&T একটি মামলা দায়ের করে। মামলায় AT&T অভিযোগ
করে যে, তাদের কপিরাইটৃকত সো্রসকোড BSD/386 এ ব্যবহার করা হচ্ছে। অবশেষে ১৯৯৪ সালে দুপ্কষই একটি
সমঝোতায় পৌছায় এবং AT&T মামলা প্র্তযাহার করে নেয়। কি্নুত তারপরও এই মামলার আত্ঙক অনেককেই তাড়া
করে ফিরতে থাকে এবং BSD থেকে দূরে থাকাটাই তারা নিরাপদ মনে করতে থাকে। কিুছদিন পূ্রবে মা্তর মা্রচ ২০০০ এ
ওয়েবে প্রকাশিত এক প্রব্নধে লেখা হয় যে এই মামলাটির নি্ষপ্ততি হয়েছে “ অতি সম্্পরতি ”।
মামলার ফলে অব্শয যে ব্যাপারটি পরি্ষকার হয়ে যায় তা হল অপারেটিং সি্সটেমের নাম। আশির দশকে BSD পরিচিত
ছিল “### ইউনি্কস” হিসেবে। AT&T'# মালিকানাধীন কোডের শেষ চি্হনুটুকও বাদ দেয়াতে ইউনি্কস নামের প্রতি
BSD'# আর কোন দাবি থাকলো না। একারণেই বইয়ের তালিকায় দেখতে পাবেন “### 4.3### #### ######### ######”এবং “### 4.4### ######### ######”এর মত নাম।

5.

এরকম একটা ধারনা অনেকের মধ্যে আছে যে, BSD প্রজে্কটুগলো খন্ডবিখ্নড হয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদে লি্পত।
ওয়াল স্্টরিট জা্রনাল একবার BSD প্রজে্কটুগলোর “বলকান পরিণতির” কথা লিখেছিল। মামলার মতই, এসব
ধারনাও মূলতঃ বহু পুরনো ঘটনার ওপর ভি্ততি করে গড়ে উঠেছে।

4.#### বনাম লি্নযা্কস
BSD'# সাথে লি্নযা্কসের কোন একটি ডি্স্টরিবিউশন, যেমন Debian লি্নযা্কসের পা্রথ্কযটা কোথায় ? সাধারণ
ব্যবহারকারীদের জন্য পা্রথ্কয আসলেই খুব কম; কারণ দুটোই ইউনি্কস জাতীয় অপারেটিং সি্সটেম। তাছাড়া উভয়েই
সম্ূপ্রণ অলাভজনক প্রজে্কটের অবদান। ( অন্য অনেক লি্নযা্কস ডি্স্টরিবিউশনের ক্ষে্তরে অব্শয একথা প্রযো্জয
নয় )। পরব্রতি পরি্চছেদে আমরা BSD'# বিভি্নন বৈশি্ষ্টয বর্ণনা করার পাশাপাশি লি্নযা্কসের সাথে তা তুলনা করবো।
এই বর্ণনাটি সবচেয়ে ভালভাবে প্রযো্জয FreeBSD'# ক্ষে্তরে; তবে NetBSD বা OpenBSD'# সাথেও এর পা্রথ্কয খুব
একটা বেশি নয়।

4.1.#### কি কারো মালিকানাধীন ?
প্র্শনই আসে না; BSD #### একক ব্য্কতি বা প্রতি্ষঠানের সম্প্ততি নয়। BSD ###### ও প্রকাশনার দায়ি্তবে নিয়োজিত
রয়েছে পৃথিবী্বযাপী ছড়িয়ে থাকা একদল অত্য্নত উচ্চ্পরুয্কতি জ্ঞানস্মপ্নন ও আত্মনিবেদিত মাুনষের একটি দল।
তবে BSD'# কিুছ অংশ অন্যা্নয ওপেনসো্রস প্রজে্কটের তৈরী করা।

4.2.#### উন্নয়ন প্র্করিয়া
BSD ############# ###### ######### ########## ####### ##### ######## ######## ### ######## ######## #####
##### ############ ###এর মা্ধযমে সবার জন্য উন্ুম্কত করে দেয়। BSD ##### ######## ### ######## ##########
##### BSD ######## #### CVS ############# ####### ######## ###### ####### ######## #### ######
পৃথিবী্বযাপী অসং্খয ব্য্কতি BSD'# ######## ##### কাজ করেন। এদেরকে মোটাুমটি তিনটি ভাগে বিভ্কত করা যায়ঃ
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### কি, কেন, কার জন্য
কন্্টরিবিউটর
এরা সো্রসকোড এবং বিভি্নন বিবরণ লেখার কাজে নিয়োজিত। তবে BSD সো্রসে পরিব্রতনের অধিকার
কন্্টরিবিউটরদের নেই। কোন কমিটার পরী্কষা করে সম্মতি দেবার পরই কেবল কন্্টরিবিউটরদের করা কাজুগলো
BSD সো্রসের অন্ত্রুভ্কত হয়।
কমিটার
এরা BSD সো্রসে সরাসরি পরিব্রতন করতে পারেন। নিজ নিজ ক্ষে্তরে যথে্ষট যো্গযতাস্মপ্নন হলেই কেবল
কমিটার হওয়া যায়।
কোন কমিটার সবাইকে জানিয়ে নাকি নিজ দায়ি্তবে BSD সো্রসে পরিব্রতন করবেন তা তার বিচার বিবেচনার ওপর
নি্রভরশীল। ভুল হওয়ার কোন সম্ভাবনাই না থাকলে অভি্জঞ কমিটারগণ সকলের সম্মতি নেয়ার প্রয়োজন
বোধ করেন না। উদাহরণ্সবূরপ ডকুমে্নটেশন প্রজে্কটের একজন কমিটার যেকোন সময় বানান বা ব্যাকরণগত ভুল
সংশোধন করতে পারেন, এজ্নয অন্যা্নয কমিটারদের সম্মতি নেয়াটা অর্থহীন। অন্যদিকে একজন ডেভেলপার
যখন জটিল ও দী্রঘমেয়াদী প্রভাব ফেলতে সক্ষম কোন পরিব্রতন করেন বা নতুন কিুছ যোগ করেন তখন তা
পরী্কষার জন্য সকলের সামনে পেশ করাটাই প্রচলিত নিয়ম। খুবই বিরল কিুছ ক্ষে্তরে অব্শয মূ্খয রূপরেখা
প্রণয়নকারীর (Principal Architect) দায়ি্তব্পরা্পত কে্ন্দরীয় কমিটির একজন সদ্সয কোন কমিটারের করা
পরিব্রতনকে বাদ দিতে পারেন; এই ব্যাপারটিকে বলা হয় “####### ###”। BSD সো্রসে কোন পরিব্রতন
করা হলে তা প্র্তযেক কমিটারকেই ইমেইল এর মা্ধযমে জানানো হয়। ফলে গোপনে কোন পরিব্রতন করা কখনই
সম্ভব নয়।
#### #### বা কে্ন্দরীয় কমিটি
FreeBSD এবং NetBSD উভয় প্রজে্কটেরই নিজ্সব কে্ন্দরীয় কমিটি রয়েছে, যাদের দায়ি্তব হল প্রজে্কটের
সাম্গরিক দিক দেখাশোনা করা। কে্ন্দরীয় কমিটির ভূমিকা কোন সুনি্রদি্ষট, সুঘোষিত গন্ডীতে আব্দধ নয়। সাধারণত
ডেভেলপাররাই কে্ন্দরীয় কমিটির সদ্সয নি্রবাচিত হন; তবে কমিটির প্র্তযেক সদ্সযকেই যে ডেভেলপার হতে হবে
এমন কোন কথা নেই। বিভি্নন BSD প্রজে্কটের কে্ন্দরীয় কমিটির ভূমিকায় পা্রথ্কয থাকলেও প্রতিটি প্রজে্কটের
দিকনি্রদেশনায় সাধারণ একজন কমিটার অপে্কষা কে্ন্দরীয় কমিটির একজন সদ্সযের কথার মূ্লয অনেক বেশি।
BSD ############## ###### ######## ####### #### ########### ### কিুছ পা্রথ্কয রয়েছে ঃ
1. সম্ূপ্রন প্র্করিয়াটি কোন একক ব্য্কতির নিয়্ন্তরাণাধীন নয়। কা্রযত অব্শয এটা খুব বড় কোন পা্রথ্কয নয়,
কারণ BSD প্রজে্কটের মূ্খয রূপরেখা প্রণয়নকারী (Chief Architect) কমিটারদের করা যেকোন পরিব্রতনকে বাদ দিতে
পারেন। তাছাড়া লি্নযা্কসের ক্ষে্তরেও বেশ কিুছ ব্য্কতির সো্রসকোড পরিব্রতনের অধিকার আছে।
2.

BSD সো্রসকে কে্ন্দরীয়ভাবে সংর্কষণ করা হয়। ফলে একটিমা্তর সাইট থেকেই সম্গর অপারেটিং সি্সটেমের যেকোন
সং্সকরণ পাওয়া যায়।

3.

শুুধমা্তর কা্রনেল নয় বরং সম্ূপ্রন অপারেটিং সি্সটেমের পেছনেই BSD প্রজে্কটুগলো কাজ করে। তবে এটি খুব বড়
কোন সুবিধা নয়, কারণ অ্যাপলিকেশন সফটওয়ার ছাড়া লি্নযা্কস বা BSD কোনটিই আমাদের কোন কাজে আসবে না।
আর BSD'## ব্যবৃহত অ্যাপলিকেশন সফটওয়ারুগলো প্রায়শঃই লি্নযা্কসেও ব্যবৃহত হয়।

4.

নিয়মতা্ন্তরিকভাবে একটিমা্তর CVS ব্যবহার করায় BSD'# উন্নয়ন প্র্করিয়া বেশ সরল। শুুধমা্তর প্রকাশের তারিখ
বা সং্সকরণ সূচক সং্খযা ব্যবহার করেই যেকোন BSD সো্রসকে খুজে বের করা যায়। CVS ব্যবহার করে প্রতিদিন প্রায়
১০০ বার BSD সো্রসকে পরিব্রতন করা হয়। এসব পরিব্রতনের অধিকাংশই অব্শয খুবই ক্ুষ্দর।
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###'র রকমফের
প্রতিটি BSD ######### ##### ######## ######### ### ######## ####### ###### #### ########### ### #######
######### #### ###### #### ####### ### হয়, যেমন ১.৪.১ বা ৩.৫। তাছাড়া সং্সকরণূসচক সং্খযার শেষে আরো একটি
শব্দ যোগ করা হয়ঃ
1.

বর্তমানে যে সং্সকরণটির উন্নয়নের জন্য কাজ চলছে, তাকে বলা হয় #######। FreeBSD প্রজে্কটে CURRENT এর পূ্রবে একটি সং্খযা থাকে, যেমন FreeBSD 0.5-#######। NetBSD প্রজে্কটের নামকরণ পদ্ধতি
কিুছটা ভি্নন; অভ্য্নতরীন পরিব্রতন বোঝানোর জন্য এই প্রজে্কটে সং্সকরণ সূচক সং্খযার শেষে একটি অক্ষর
যোগ করা হয়, যেমন - NetBSD 1.4.3 #। OpenBSD প্রজে্কটে কোন সং্সকরণ সূচক সং্খযা ব্যবৃহত হয়না, যেমন
- OpenBSD-current# BSD'## যা কিুছ পরিব্রতন করা হয় বা যোগ করা হয় তার সবই CURRENT সং্সকরণেই প্রথম
অন্ত্রূভ্কত হয়।

2.

প্রতি বছর নি্রদ্ষট সময় অন্তর দু থেকে চারবার প্রতিটি BSD প্রজে্কট তাদের অপারেটিং সি্সটেমের ####### সং্সকরণ প্রকাশ করে। এই সং্সকরণ সিডিতে পাওয়া যায় এবং FTP সাইট থেকেও ডাউনলোড করা
যায়। RELEASE এর উদাহরণ হল OpenBSD 2.6-####### এবং NetBSD 1.4-#######। RELEASE
সং্সকরণ প্রকাশ করা হয় সাধারণত সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য এবং এটিই সর্বাপে্কষা বেশি ব্যবৃহত হয়। NetBSD
প্রজে্কটও তাদের অপারেটিং সি্সটেমের প্যাচ (Patch) সং্সকরণ প্রকাশ করে। এই সং্সকরণের নামের শেষে তৃতীয়
একটি সং্খযা ব্যবৃহত হয়, যেমন - NetBSD 1.4. 2

3.

RELEASE সং্সকরণে ভুল (BUG) পাওয়া গেলে তা সংশোধন করে CVS এ অব্সথিত মূল BSD সো্রসের অন্ত্রুভ্কত
করা হয়। ফলে যে নতুন BSD সং্সকরণ পাওয়া যায় তাকে FreeBSD র ক্ষে্তরে বলা হয় ######। তবে NetBSD
ও OpenBSD'# ক্ষে্তরে RELEASE নামই চাুল থাকে। একটি নি্রদি্ষট সময় ধরে CURRENT সং্সকরণে পরী্কষানিরী্কষার
পর কিুছ কিুছ নতুন উপদান অনেক সময় RELEASE সং্সকরণেও যোগ করা হয়।

4.3.####'র রকমফের
লি্নযা্কস ডি্স্টরিবিউশনের সং্খযা অনেক হলেও ওপেনসো্রস ###'র সং্খযা মা্তর তিনটি। প্রতিটি BSD
########### ###### ###### ###### ### ####### ###### ###### ##### #### যায় যে বিভি্নন লি্নযা্কসে ব্যবৃহত
অ্যাপলিকেশন সফটওয়ারে যতুটুক পা্রথ্কয রয়েছে, বিভি্নন ###'তে ব্যবৃহত অ্যাপলিকেশনের মাঝে পা্রথ্কয তার
থেকেও কম।
বিভি্নন BSD ########## ###### ও উদ্দে্শযকে ছকে ফেলে পৃথক করাটা বেশ কঠিন। মূল ব্যাপারুগলো অনেকটা এরকম ঃ
• FreeBSD'# লক্্ষয হল উচ্চ্কষমতা ও সহজ ব্যবহারযো্গযতা। ইন্টারনেটভি্ততিক সং্সথাুগলোর মাঝে এটি
বিশেষভাবে জন্পরিয়। পিসি এবং কম্্পযাক কর্পোরেশনের আলফা কম্পিউটারে FreeBSD চালানো যায়। অন্যা্নয BSD
থেকে FreeBSD ব্যবহারকারীর সং্খযা অনেক বেশি।
• NetBSD প্রজে্কটের লক্্ষয হল বিভি্নন মডেলের কম্পিউটারে তাদের অপারেটিং সি্সটেমকে চালাতে পারা; তাই
তাদের মূলম্ন্তরই হল “## ###### ## #### ######” অর্থা্ত “নি্শচয় ###### এই
কম্পিউটারটিকে চালাতে পারে”। ছো্টট পামটপ থেকে শুুর করে শক্তিশালী বড়মাপের সা্রভার - সবকিুছতেই আজ
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### কি, কেন, কার জন্য
NetBSD চালানো যায়। এমনকি একসময় নাসা ( ####) কর্ৃতক পরিচালিত নভোযানেও NetBSD ব্যবৃহত হয়েছে।
বিশেষ করে পুরনো ধরনের যেসব কম্পিউটার ইন্টেল প্রসেসর ব্যবহার করে না, সেসব চালানোর জন্য NetBSD একটি
চম্তকার অপারেটিং সি্সটেম।
• OpenBSD'# লক্্ষয নি্শছি্দর নিরাপ্ততা এবং সো্রসকোডের নি্রূভলতা। ওপেনসো্রস চি্নতাধারা অনুসরণের পাশাপাশি
কঠিন সর্তকতার সাথে সো্রসকোড পরী্কষার ফলে OpenBSD'# নিরাপ্ততা ও নি্রুভলতা একটি প্রমাণিত ও স্বীৃকত
সত্য। এজ্নয নিরাপ্ততার ব্যাপারে বিশেষভাবে সচেতন বিভি্নন প্রতি্ষঠান, যেমন - ব্যাংক, শেয়ার বাজার, মা্রকিন
সরকারি দপ্তর - এদের কাছে OpenBSD বিশেষভাবে সমাৃদত। NetBSD'# মত OpenBSD# বেশকিুছ মডেলের কম্পিউটারে
চলতে সক্ষম।
এছাড়াও ওপেনসো্রস নয় এরকম রয়েছে আরও দুটি BSD# এরা হল BSD/OS এবং অ্যাপল কর্পোরেশনের Mac OS X ঃ
• 4.4 BSD থেকে উদ্ুভত অপারেটিং সি্সটেমুগলোর মধ্যে BSD/OS সবচেয়ে প্রাচীন। যদিও এটি ওপেনসো্রস নয়, কি্নুত
বেশ অল্প খরচেই এর সো্রসকোড লাইসে্নস কেনা যায়। FreeBSD'# সাথে BSD/OS এর প্রুচর মিল রয়েছে।
•

অ্যাপল কম্পিউটার কর্পোরেশনের ম্যাকি্নটশ কম্পিউটারে ব্যবৃহত অপারেটিং সি্সটেমের সর্বশেষ সং্সকরণ হল
MacOS X# এই অপারেটিং সি্সটেমটির কা্রনেল ব্যাতীত অন্যা্নয অংশ ওপেনসো্রস নয়। অ্যাপল কর্পোরেশনের
প্রধান কয়েকজন ডেভেলপারের FreeBSD সো্রসকোড পরিব্রতনের অধিকার রয়েছে।

4.4.#### ও গনুহ (###) পাবলিক লাইসে্নসের পা্রথ্কয
লি্নযা্কসের লাইসে্নস হল ### ####### ###### ####### বা ###। GPL ## ######## ##
########## ## এধরনের সকল সফটওয়ারকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা। GPL ######### ### ###### ### ####### #### কোন
সফটওয়ারের সো্রসকোড প্রকাশ করতে সফটওয়ার নি্রমাতা বা্ধয। কি্নুত BSD ######## #### কঠোর নয়। ফলে BSD
######## ####### ### ######### ######### ####### ## ######### ######## ###### ### ###### ##### কর ######## অ্যাপলিকেশনের জন্য এই ব্যব্সথা খুবই সুবিধাজনক।

4.5.#আর যা কিুছ জানা দরকার
যেহেুত ###'তে চলতে সক্ষম অ্যাপলিকেশন সফটওয়ারের সং্খযা লি্নযা্কস অপে্কষা কম, তাই BSD ##########
BSD'### ########### ####### ####### #### একটি প্যাকেজ তৈরী করেছেন। এই প্যাকেজের অংশ হল লি্নযা্কসের
C লাই্বরেরী এবং BSD ######### ########## ########## ######### ## ########## ### BSD ####### ###########

####### ## ####### ### করতে পারে। একই গতির একটি BSD ########### ######### # একটি লি্নযা্কস ব্যবহারকারী
কম্পিউটারে লি্নযা্কস ভি্ততিক অ্যাপলিকেশন সফটওয়ার চালালে সফটওয়ারটির কা্রজদ্কষতাতে তেমন কোন
পা্রথ্কয পরিল্কষিত হয় না।
লি্নযা্কসের তুলনায় BSD'## ####### ### ########## #### কারণ প্রতিটি BSD ######## ####### ######### ########
#############, ######## ####### ######### ############# ####### ####### বা প্রতি্ষঠানের নিয়্ন্তরণাধীন।
###'তে যখন লাই্বরেরী আপ্গরড করা হয় তখন পূ্রবব্রতী লাই্বরেরীর জন্যও উপুয্কত মডিউল দেয়া হয়। ফলে
কয়েক বছরের পুরনো সফটওয়ারও কোন সম্সযা ছাড়াই চালানো যায়।
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তাহলে কি ###, না লি্নযা্কস ব্যবহার করবো ?

4.6.#তাহলে কি ###, না লি্নযা্কস ব্যবহার করবো ?
BSD এবং লি্নযা্কসের মাঝে বিভি্নন পা্রথ্কয থাকলেও বা্সতবে এর প্রভাব কতুটুক ? BSD ### জন্য আর লি্নযা্কসই
বা কার জন্য ?
এই প্র্শনের জবাব দেয়া খুবই কঠিন। নিচের পরাম্রশুগলো হয়তো কিুছটা সাহা্যয করতে পারেঃ
যদি আপনি এ মুূহ্রতে কোন ওপেনসো্রস অপারেটিং সি্সটেম ব্যবহার করে সন্ুত্ষট থাকেন, তবে তা পরিব্রতনের
• পেছনে তেমন কোন যু্কতি নেই।
• BSD অপারেটিং সি্সটেমুগলোর মধ্যে বিশেষ করে FreeBSD ব্যবহার করে লি্নযা্কস অপে্কষা বেশি সুবিধা পাওয়া সম্ভব।
তবে এটি সব্কষে্তরে সত্য নয়। কখনো কখনো লি্নযা্কস হয়তো FreeBSD থেকেও ভাল ফল দিতে পারে।
• নি্রভরযো্গযতার জন্য BSD অপারেটিং সি্সটেমুগলোর দী্রঘদিনের খ্যাতি আছে। সো্রসকোডে দী্রঘ ব্যবহারজনিত
অভি্জঞতার প্রতিফলনই এর মূল কারণ।
• BSD লাইসে্নস অনেক্কষে্তরেই GPL লাইসে্নস অপে্কষা অধিক সুবিধাজনক।
• লি্নযা্কসের সফটওয়ার BSD'## চালানো গেলেও তার উল্টোটা সত্যি নয়। দু দুটো অপারেটিং সি্সটেমের সফটওয়ার
চালাতে পারায় BSD'# সফটওয়ারের সং্খযা লি্নযা্কস থেকেও বেশি।

4.7.#### সং্করা্নত সেবা ও প্রশি্কষণ
#### সবসময়ই BSD/OS ######### #### দিয়ে এসেছে। সম্্পরতি তারা FreeBSD ####### #### ###### ######
#######
এছাড়া FreeBSD, NetBSD # OpenBSD'# ######## ####### #### ##### #### ########## ####### ######## ##########
#### থেকে পাওয়া যায়।
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