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ανοικτές άδειες Ι (περιεχόμενο)
 



Άδειες 

Creative Commons



[1]

Αναγνώσιμο από ανθρώπους: 

Commons Deed

[2]

Αναγνώσιμο από δικηγόρους: 

Legal Code

[3]

Αναγνώσιμο από μηχανές:

Meta-dataLogo + Link



Αναγνώσιμο από ανθρώπους: 







Αναγνώσιμο από δικηγόρους: 





Αναγνώσιμο από μηχανές:





σχηματική 
αναπαράσταση



http://www.creativecommons.gr
/



υπάρχει μόνο μία αδεια Creative Commons

OXI



Αναφορά

Μη Εμπορική Χρήση

Όχι παράγωγα έργα

Παρόμοια διανομή

logos



Συνδυασμοί

Αναφορά

Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Αναφορά - Όχι Παράγωγα

Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση 
-Παρόμοια Διανομή

Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι 
Παράγωγα



ανοικτές άδειες II (λογισμικό)
 



© Nicolas P. Rougier (2007) www.loria.fr/.../GnuTuxSoftRevolution-v1.jpg 
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Είδη Αδειών ΕΛΛΑΚ II

Περιοριστικές (aka Copyleft, reciprocal)
Διαδίδω με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
Π.χ. GPL

Eπιτρεπτικές
Οι αλλαγές μπορεί να είναι κλειστές
Επιτρέπεται διανομή του πηγαίου κώδικα με όρους αναφοράς/ μη 
σύγχυσης
Π.χ: Berkeley Software Distribution (BSD), Apache Software 
License

Για συγκεκριμένο προϊόν
Apple
Lucent

Άλλες: Zlib/libpng...  http://opensource.org/licenses 

http://opensource.org/licenses




GPL - EUPL
Γενική δημόσια άδεια
Ευρωπαϊκή δημόσια άδεια:
*κάθε μορφή δημοσιως χρηματοδοτουμενου 
λογισμικου
* διατηρει την πνευματικη ιδιοκτησια ο 
αναδοχος - αλλα αποκτά σειρα από 
“ελευθερίες” η αναθέτουσα αρχη



Δομή ένας-πολλούς

Άδεια να κάνεις πράγματα που 
διαφορετικά δε θα μπορούσες

ο Αδειοδότης διατηρεί την Πν. 
Ιδιοκτησία

διαλέγω από μία δέσμη 
δικαιωμάτων το τι θα επιτρέψω 

στον αδειδόχο

EUPL - Δομή



Τι ΜΠΟΡΕΙ να κάνει ο 
αδειδόχος

χρήση λογισμικού

διανομή λογισμικού 

αλλαγές στον πηγαίο 
κώδικα

διανομή αλλαγών

EUPL - ΜΠΟΡΩ



Τι ΔΕΝ μπορεί να κάνει ο 
αδειδόχος

να σταματήσει την 
πρόσβαση στον πηγαίο 

κώδικα 

υπο-αδειδότηση

χρήση πατεντών για να 
σταματήσει την πρόσβαση 

στον πηγαίο κώδικα

EUPL - ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ



τι ΠΡΕΠΕΙ να κάνει ο 
αδειοδόχος

κρατάει όλα τα σημειώματα 
περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας

να διαθέτει περαιτέρω 
αντίγραφα ή παράγωγα 
έργα με την ίδια άδεια

να διαθέτει τον πηγαίο 
κώδικα

EUPL - ΠΡΕΠΕΙ



εργαλεία
 



που χρησιμοποιούνται οι
ανοιχτές άδειες

παντού!







GO!

FIND!

CREATE!



Ε + Α

karounos@eellak.gr

www.creativecommons.gr/
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