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Įvadas
Jei nutarsite scenoje sudainuoti „Reikėjo berniukams padangių
žydrų...“, dainos autoriai turės teisę pareikalauti sumokėti, nes tai
jų kūrinys. Tačiau jei dainuosite „Ant kalno mūrai“ – niekas nega
lės reikšti pretenzijų. Nuosavybinės kompiuterių programos – tai
pirmasis variantas. O laisvosios atvirojo kodo programos panašios į
liaudies dainas, kurias dainuoti gali visi, kas nori, ir nedraudžiama
tobulinti melodiją ar žodžius. Tas, kas sukūrė liaudies dainą, tik
džiaugsis, kad kiti ją dainuoja.
Programinės įrangos rinkas užkariauja vis nauji laisvosios
atvirojo kodo programinės įrangos produktai. Atvirieji standartai
padeda sėkmingai sąveikauti skirtingoms sistemoms, ir taip gimsta
globalūs tinklai. Tačiau ne kiekvienas šių sistemų naudotojas žino
apie ideologijas, kurios padėjo atsirasti tokioms sistemoms.
Ši knyga skirta norintiems suprasti laisvosios atvirojo kodo
programinės įrangos atsiradimo, populiarėjimo ir įsitvirtinimo rin
koje priežastis ir pasekmes. Siekiame atskleisti ne tik techninius,
bet ir socialinius bei ekonominius veiksnius, lemiančius atvirosios
programinės įrangos raidą.
Knygoje nagrinėjamas atvirųjų formatų ir standartų poreikis
bei poveikis informacinių technologijų raidai, atvirosios prog
raminės įrangos licencijavimo principai, subtilybės ir taikymo niu
ansai. Skaitytojas supažindinamas su modeliais, padedančiais
analizuoti ir projektuoti informacines sistemas. Suteikiami įgū
džiai, kurie padės kurti efektyvesnes informacines sistemas verslui,
viešajam sektoriui ar mokslo ir mokymo institucijoms.
Taip pat aptariamas laisvųjų licencijų taikymas kitiems autori
niams darbams: programų aprašams, enciklopedijoms ir meno kūri
niams.
Primename, kad tariant knygos pavadinimą būdvardis
informãcinis kirčiuojamas pagal kilmininką informãcijos.

