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FLOSS?
● Free/Libre and Open Source Software
● Engloba Software Livre (Free Software) e 

Código Aberto (Open Source)



 

Liberdade em primeiro lugar

Software Livre



 

Software Livre
●Projeto GNU & Free Software Foundation

● 1983 & 1985
● Caracterizado no Manifesto GNU

●Caracterizado pelas 4 liberdades e conceito de 
Copyleft



 

Manifesto GNU
● 1985: Definição dos objetivos do 

projeto GNU
– Solidariedade/Liberdade
– GNU compatível com Unix

● Considerado o fundamento filosófico do 
movimento software livre

– http://www.gnu.org/gnu/manifesto.html



 

Copyleft
● “Contrário” de copyright
● Não é domínio público

– Não pode ser transformado em software 
proprietário

● Objetivo: 
– Dar ao usuário do software licenciado todas as 

liberdades
– E garantir que estas liberdades permaneçam



 

Software Livre
● “Software livre é uma questão de liberdade, 

não de preço”
– “Free as in speech, not as in beer”
– “Liberdade de expressão, não cerveja grátis”

● Software livre
– Usuários do software devem ter quatro tipos de 

liberdade:



 

SL: Quatro Liberdades

0. Executar o programa, para qualquer propósito
1. Estudar seu funcionamento, e de adaptá-lo 

para suas necessidades
2. Redistribuir cópias para outros
3. Aperfeiçoar o programa, e liberar seus 

aperfeiçoamentos, para que a comunidade se 
beneficie



 

Implicações
● Acesso ao código fonte (liberdades 1 e 3)
● Pode-se copiar o software e redistribuir cópias 

livremente
– Com ou sem modificações
– De graça ou não
– Se for redistribuído, o código fonte deve ir junto (ou 

estar disponível em outro meio)



 

Certo ou errado?
● “Se você usar código licenciado pela GPL para 

fazer um programa, você é obrigado a liberar o 
código do seu programa”

● “Software licenciado pela GPL deve 
obrigatoriamente ser dado de graça”

● “Software criado com ferramentas GPL (ex: 
compilador) deve obrigatoriamente ser 
licenciado pela GPL”



 

Acesso ao código = melhor desenvolvimento

Código Aberto



 

Código Aberto
● Open Source
● Definido pela Open Source Initiative
● Não é a mesma coisa que SL



 

A Catedral e o Bazar
● 1997: ensaio de Eric Raymond 

sobre métodos de engenharia de 
software
– Considerado o “manifesto” do 

movimento open source
● Caso específico do Linux

– Como um projeto extremamente 
complexo, e sem um controle estrito 
e centralizado, pode dar certo?



 

A Catedral e o Bazar



 

A Catedral e o Bazar
● Princípio importante:

– “Given enough eyeballs, all bugs are shallow” - “Lei 
de Linus”

– Código fonte deve ser acessado pelo maior número 
possível de pessoas

● Conseqüências diretas
– Eric Raymond e Bruce Perens
– 1998: Netscape abre o código do Netscape 

Communicator – projeto Mozilla



 

Open Source Initiative

● 1998 – Eric Raymond, Bruce 
Perens

● Definição de código aberto
– Não é uma licença – uma 

definição de licenças
– Adaptada a partir da Debian 

Free Software Guidelines, por 
Bruce Perens



 

Para uma licença ser considerada 
de Código Aberto (resumido):

● Permitir redistribuição (em forma binária e código fonte)
● Código fonte deve estar incluso/obtido facilmente
● Permitir redistribuição de modificações
● Não discriminar pessoas ou grupos, nem usos do código
● Não requerer licenças adicionais, nem que o software faça 

parte de uma distribuição específica
● Não restringir distribuição com outros softwares, nem exigir um 

tipo específico de tecnologia (para aceitar a licença)
Definição original em http://opensource.org/docs/osd



 

OSI: Licenças mais populares
● Apache License, 2.0
● New and Simplified BSD 

Licenses
● GPL
● LGPL
● MIT License
● MPL (Mozilla Public License 

1.1)

● CDDL (Common 
Development and Distribution 
License)

● Common Public License
● Eclipse Public License

● Fonte: 
http://opensource.org/licenses/cate
gory - Licenses that are popular 
and widely used or with strong 
communities



 

Licença BSD
● Origem: “distribuição” BSD do Unix

– Donos originais da licença: “diretores da 
Universidade da Califórnia”

● Licença permissiva
– Considerada legalmente como equivalente a 

domínio público
– Poucas restrições em comparação com outras 

licenças
– Inspirou várias licenças derivadas



 

Licença BSD
● Apelidada por brincadeira de “copycenter”

– “Take it down to the copy center and make as many 
copies as you want” - Kirk McKusick

● Licença BSD original:
– Todo material de anúncio que mencionasse o 

software deveria citar todos os reconhecimentos
– Cláusula já removida do BSD original; demais 

BSDs seguiram o exemplo, menos o NetBSD, que 
ainda usa a licença original



 

Licença BSD (original - resumo)
Copyright © 19xx Diretores da Universidade da Califórnia. Todos os direitos 
reservados. Redistribuição e uso sob forma binária ou código fonte, com ou sem 
modificação, é permitida contanto que as condições a seguir sejam seguidas:

0. Redistribuições do código fonte devem reter a nota de copyright e esta lista de 
condições.

1. Redistribuições em forma binária devem reter a nota de copyright acima e esta lista 
de condições na documentação e/ou demais materiais distribuídos junto com a 
distribuição.

2. Todos os materiais de anúncio mencionando características ou o uso deste software 
devem conter: “Este produto inclui software desenvolvido pela Universidade da 
Califórnia, Berkeley e contribuidores.”

3. O nome da universidade ou dos contribuidores não podem ser usados para endossar 
ou promover produtos derivados sem permissão por escrito.



 

Licença BSD (nova)
● 3ª cláusula removida da licença BSD oficial

– Em 1999 a pedido de Richard Stallman
● Termos:

– Permite uso proprietário comercial
– Permite que código sob esta licença seja absorvido 

em produtos proprietários comerciais
– E estes produtos podem até ser lançados com 

licenças comerciais – se mantidos os termos 
originais



 

Licença BSD - variantes
● NetBSD

– Ainda usa uma licença de 4 cláusulas similar à 
BSD original

● FreeBSD e OpenBSD
– Usam licenças de 2 cláusulas (funcionalmente 

equivalente à MIT)
– FreeBSD ainda tinha uma 3ª cláusula

● “pontos de vista dos contribuidores não são 
necessariamente os mesmos do projeto”



 

GPLv3

Sendo mais específico



 

GPLv3
● Revisões de termos jurídicos, respostas da 

comunidade, etc.
● DRM
● Patentes de software
● "Tivoização"



 

GPLv3: DRM
● Digital Rights Management
● GPLv3 não proíbe

– Mas evita que software feito sob ela proíba 
outros

● http://www.gnu.org/licenses/gpl-
faq.html#DRMProhibited



 

GPLv3: Patentes de software
● "Cláusula de Retaliação de Patentes"
● Quem recebe um software GPLv3 também 

deve receber licenças de patentes junto
– O suficiente para exercer os direitos cobertos 

pela GPL
– E se um licenciado reivindicar direitos de 

patentes para impedir que outro usuário do 
software tenha esses direitos, a licença dele 
perderá a validade

● http://www.gnu.org/licenses/gpl-
faq.html#v3PatentRetaliation



 

GPLv3: Tivoização
● TiVo
● Hardware que executa apenas software 

autenticado de alguma forma
● http://www.gnu.org/licenses/gpl-

faq.html#Tivoization



 

GPLv3: Compatibilidade

Fonte: http://www.gnu.org/licenses/quick-guide-gplv3-compatibility.png



 

Affero License (AGPL)
● GNU Affero General Public License version 3 

(GNU AGPLv3)
● Amplia a GPLv3 dando aos usuários acesso ao 

código fonte de um software acessado através 
de uma rede



 

Uso de licenças
● GPL 2.0 49.80 %
● LGPL 2.1 9.58 %
● Artistic License (Perl) 8.70 %
● BSD License 2.0 6.34 %
● GPL 3.0 5.33 %
● Apache License 2.0 3.97 %
● MIT License 3.86 %
● Restantes 12.42 %

Fonte: http://www.blackducksoftware.com/oss



 

Movimentos e Modelos de Desenvolvimento

Software Livre x Código Aberto



 

Software Livre x Código Aberto
● A maior diferença entre os dois: os objetivos 

básicos
● A maior semelhança: garantir acesso ao 

código-fonte



 

Software Livre x Código Aberto

Liberdade e solidariedade
X

Pragmatismo e busca da excelência técnica
● SL: Ênfase na liberdade → movimento 

ideológico
● CA: Ênfase no desenvolvimento → modelo de 

desenvolvimento
● Ambos lutam por um mesmo alvo, mas com 

opiniões diferentes



 

Filosofia x Pragmatismo
● “Free software because all software should be 

free” - Stallman
● “Free software because it works better” - 

Torvalds



 

Bibliografia
● Projeto GNU – gnu.org
● Free Software Foundation, Latin America – 

fsfla.org
● Open Source Initiative – opensource.org
● Zona de Combate, por Rafael Evangelista 

http://www.dicas-l.com.br/zonadecombate/
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