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Software Libre

Aplicacións informáticas de código LIBRE

- Liberdade de executar a aplicación, para calquera propósito (liberdade 0).

- Liberdade de estudar como traballa a aplicación, e adaptalo ás súas necesidades 
(liberdade 1). O acceso ó código fonte é unha condición necesaria.

- Liberdade de redistribuír copias para que poida axudar ó próximo (liberdade 2).

- Liberdade de mellorar a aplicación e publicar as súas melloras, e versións 
modificadas en xeral, para que se beneficie toda a comunidade (liberdade 3). O 
acceso ó código fonte é unha condición necesaria.

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html



  

Software Privativo

[software propietario, privativo, non libre, privado, con propietario, de propiedade...]

Calquera aplicación informática na que os usuarios teñen limitadas as posibilidades 
de usalo, modificalo ou redistribuílo.

- Non se pode executar a aplicación para calquera propósito.

- Non se ten acceso ó código fonte, polo que non se pode estudar como traballa, nin 
adaptalo, nin melloralo.

- Non se poden redistribuír copias libremente.



  

Software ¿libre? ¿gratuíto? ¿de código aberto?

Software libre: Free Software Foundation (FSF) creada en 1985 por Richard 
Stallman e outros. Da a liberdade de adquirilo, usalo, copialo, estudalo, modificalo e 
redistribuílo libremente.

Software gratuíto: pódese adquirir sen aboar ningunha taxa ou prezo, pero non ten 
por que ter o código aberto.

Software de código aberto: Open Source Initiative (OSI)  creada en 1988 Eric S. 
Raymond, Bruce Perens e outros. Este software ofrece o código para estudalo ou 
modificalo previa autorización dos propietarios.

FOSS – FLOSS: Free and Open Source Software – Free/Libre & Open Source 
Software.



  

Vantaxes do software libre

- Liberdade.

- Gratuidade.

- Independencia tecnolóxica.

- Fomento da libre competencia ó basearse en servizos, non en licenzas.

- Soporte e compatibilidade a longo prazo.

- Formatos estándar.

- Seguridade.

- Corrección máis rápida de fallos.



  

Problemas do software libre

- Soporte de hardware.

- Ocio.

- Acabado.

- Mercado laboral.



  

Licenzas

GNU GPL: (General Public License). O autor conserva os dereitos de autor 
(copyright), e permite a redistribución e modificación baixo termos deseñados para 
asegurarse que todas as versións modificadas do software permanecen baixo os 
termos máis restritivos da propia GNU GPL.

Licenza BSD: (Licenza Berkeley Software Distribution). Como a GPL, pero permitindo 
o uso do código fonte en software non libre.

Copyleft:  (Por oposición ó copyright). Son un grupo de dereitos de autor 
caracterizados por eliminar as restricións de distribución ou modificación impostas 
polo copyright, coa condición de que o traballo derivado se manteña co mesmo 
réxime de dereitos do autor que o orixinal.

Creative Commons: (Fundada por Lawrence Lessing en 2008). É unha organización 
non gubernamental sen ánimo de lucro que desenvolve plans para axudar a reducir 
as barreiras legais da creatividade, por medio de nova lexislación e novas tecnoloxías. 
Similar á GPL pero aplicadas a contidos.

Software de dominio público: Ningún tipo de restrición. Os dereitos de explotación 
son para toda a humanidade.



  

Quen fai o sofware libre

Programadores e tradutores libres:  Profesionais que crean software libre por 
razóns principalmente éticas e dun xeito totalmente altruísta

Empresas adicadas ó software libre:  Pequenas e medianas empresas que se 
adican a dar servizos a aplicacións de software libre.

Grandes empresas e corporacións: Empresas como Sun Microsystems, Novell, etc.



  

Quen usa o software libre

Usuarios domésticos: Na casa hai xente que o usa como sistema de escritorio.

Empresas:  Cada vez máis, as empresas están a usar software libre nos seus 
computadores de escritorio e servidores.

Administracións públicas:  Cada poucos meses nos atopamos con cidades, 
comunidades e incluso países que fan unha migración ó software libre.

Educación: Comunidades como Estremadura, Andalucía, Madrid, ¿Galicia? Se 
pasan ó software libre no eido da educación.

Internet: Internet é software libre.



  

Quen usa o software libre

http://www.gnupanama.com/gnulinux-y-lo-mejor-del-software-libre/2008/08/02/

http://www.gnupanama.com/gnulinux-y-lo-mejor-del-software-libre/2008/08/02/


  

A comunidade

O máis importante do software libre é a súa comunidade, formada por:

- Usuarios. Grupos de usuarios.

- Desenvolvedores.

- Tradutores.

- Empresas.



  

Aplicacións de software libre I

Os principais “movementos” neste eido son dous:

GNU:  (GNU is Not Unix) Un proxecto informático ideado por Richard Stallman co 
obxectivo de crear un sistema operativo completo compatible con UNIX e libre: o 
sistema GNU. Nace en 1983.

Linux: É o Kernel (o núcleo ou corazón) dos sistemas operativos GNU/Linux. Escrito 
inicialmente por Linus Torvalds no ano 1991.

GNU/Linux:  É o resultado da mestura de GNU e Linux, aplicacións do sistema 
operativo + núcleo.



  

Aplicacións de software libre II

OpenOffice.org:  suite ofimática completa liberada por Sun Microsystems a partir de 
StarOffice. Contén procesador de textos (writer), folla de cálculo (calc), deseñador 
gráfico (draw), aplicación de presentacións (impress), editor de fórmulas matemáticas 
(math), base de datos (base), etc.

Mozilla Firefox:  navegador web con cada vez máis adeptos. A versión 1.0 foi 
publicada en 2004, actualmente está na 3.0.11. É un navegador pequeno, rápido, 
intuitivo, estable e seguro.

Mozilla Thunderbird:  cliente de correo completo tamén creado pola Mozilla 
Foundation.

The GIMP: (GNU Image Manipulation Program). Aplicación para a edición de imaxes. 
Iniciado en 1995 por Spencer Kimball e Peter Hattis, actualmente é mantido por un 
grupo de voluntarios.

Pidgin:  (Anteriormente chamado Gaim). É un cliente de mensaxería instantánea 
capaz de conectarse a múltiples redes: AOL Instant Messenger, ICQ, Google Talk, 
Jabber, MSN, Yahoo!, Bonjour, Gadu-Gadu, IRC, Novell Groupwise Messenger, QQ, 
Lotus Sametime, SILC, SIMPLE, MySpaceIM, Zephyr).



  

As distribucións GNU/Linux

Son variantes do sistema operativo GNU/Linux que incorporan determinados 
paquetes de software para satisfacer as necesidades dun grupo específico de 
usuarios, dando así orixe a edicións para o fogar, para a empresa e para servidores. 
Poden ser exclusivamente de software libre ou tamén incorporar aplicacións ou 
controladores privativos.

GNU/Linux from scratch: Facer un sistema GNU/Linux dende 0.

Distribucións máis relevantes:
- Debian
- Fedora
- SuSE / OpenSuSE
- Gentoo
- Slackware
- Mandriva
- Ubuntu
- Galinux



  

Galinux

Galinux é un completo sistema operativo de fontes abertas que vén configurado para 
poder empregar calquera computador compatíbel no noso propio idioma: o galego.

Non son precisos coñecementos técnicos especiais para poder beneficiarse das 
vantaxes básicas de Galinux, pois inclúe automaticamente os programas informáticos 
máis empregados: para navegar pola Internet, acceder ao correo electrónico, escoitar 
música, escribir documentos de texto, facer gráficas e cálculos, ver vídeos ou 
películas, compartir ficheiros, conversar por mensaxería instantánea e moito máis.

Co Galinux disporá dun contorno de escritorio fiábel, seguro e sempre actualizado, xa 
que ao estar baseado na popular distribución nomeada Ubuntu poderá recibir 
periodicamente as actualizacións gratuítas que son distribuídas para manter o seu 
equipo ao día. E para resolver as cuestións máis frecuentes, non o dubide: pregunte 
na Rede a calquera dos milleiros de persoas que tamén empregan Ubuntu.



  

Galinux



  

Software libre en Galicia

Grupos de usuarios:  (GUL) AGNIX, AULUSC, GALITE, GALPON, GHANDALF, 
GLUG, GULO, INESTABLE, LUCUX, MELISA, OUSLI.

Outras asociacións: Amigus, GsiC, Compostela Wireless, Comunidade O Zulo.

Software libre e idioma: Ciberirmandade da fala, Trasno, Galego21.

AGASOL:  Asociación de Empresas de Software Libre. Abertal, Aitire, Allenta, Bora 
Telecom, Conexiona, Corunet, Dimensiona, Egalcom, Igalia, Imagos, Imatia, Inforede, 
Interaccion, ITG, Pexego, Queres, Redegal, SCA, Signo, Sixtema, Tagen Ata, Tegnix, 
Trabseoluciones, Ultreia, Wireless Galicia.

mancomun.org: Centro de Referencia e Servizos de Software Libre. Pretende ser o 
punto de encontro das diferentes iniciativas sobre software libre que se están 
desenvolvendo dende os diferentes ámbitos: institucional, empresarial, educativo, 
voluntariado, etc.



  

Amigus

A Asociación Informática Amigus foi fundada no ano 2002 por un grupo de veciños 
das Pontes, con gustos en común, no uso de novas tecnoloxías, Informática e 
Internet.

Ata a data, a web recibiu máis de 1.000.000 visitas, dispón de máis de 10.000 novas 
repartidas en 38 categorías. Un álbum fotográfico das Pontes de máis de 5.000 
imaxes destacando as das Festas de Fraga, unha das seccións máis visitadas da 
web.

Ademáis como forma de promoción local, os apartados Sons da Vila e Deporte 
Pontés, son un punto referente de promoción dos grupos locais.

Ademáis de todo elo, Amigus, organizou gran cantidade de obradoiros e cursos para 
os seus socios que se desenvolveron dentro das Parties ou ben en datas puntuais ó 
longo da súa andaina.

Tras estas experiencias, e grazas ó apoio de veciños e outras asociacións locais, 
Amigus desenvolveu, un centro dirixido a comercios locais en Internet, 
MercaNasPontes.com.



  

Amigus



  

Amigus



  

Documentación I

Documentación, bibliografía e ligazóns de interese:

Amigus: http://www.amigus.org
MercaNasPontes: http://www.mercanaspontes.com
Mancomun: http://www.mancomun.org
Wikipedia: http://www.wikipedia.org
GNU: http://www.gnu.org
OSI: http://www.opensource.org
FSF: http://www.fsf.org
Ideario de GNU: http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html
CopyLeft: http://www.fundacioncopyleft.org
Licenzas GNU: http://www.gnu.org/licenses/licenses.es.html
Creative Commons: http://es.creativecommons.org/

Distribucións:
- Debian: http://www.debian.org
- Fedora: http://www.fedoraproject.org
- OpenSuSE: http://www.opensuse.org/es/
- Gentoo: http://www.gentoo.org
- Slackware: http://www.slackware.com/
- Mandriva: http://www2.mandriva.com/
- Ubuntu: http://www.ubuntu.com/

Distribucións autonómicas:
- Galicia / Galinux: http://www.galinux.mancomun.org
- Extremadura / Linex: http://www.linex.org
- Andalucía / Guadalinex: http://www.guadalinex.org
- Madrid / Max: http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.12
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http://www.fsf.org/
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html
http://www.fundacioncopyleft.org/
http://www.gnu.org/licenses/licenses.es.html
http://es.creativecommons.org/
http://www.debian.org/
http://www.fedoraproject.org/
http://www.opensuse.org/es/
http://www.gentoo.org/
http://www.slackware.com/
http://www2.mandriva.com/
http://www.ubuntu.com/
http://www.galinux.mancomun.org/
http://www.linex.org/
http://www.guadalinex.org/
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.12


  

Documentación II

Documentación, bibliografía e ligazóns de interese:

Grupos de Usuarios Linux en Galicia:
- AGNIX (Asociación de usuarios de GNIX): http://www.agnix.org/
- AULUSC (Asociación de usuarios Linux da USC): http://www.usc.es/asociacions/aulusc/
- GALITE (Grupo Asociado pola Libre Información e a Tecnoloxía de Foz): http://www.galite.org/
- GALPON (Grupo de Amigos de Linux en Pontevedra): http://www.galpon.org/
- GHANDALF (Ghandalf Analiza Difunde e Alenta o Floss): http://www.ghandalf.org/
- GLUG (Grupo de Usuarios de Linux de Galicia): http://www.glug.es/
- GPUL (Grupo de Programadores e Usuarios de Linux): http://www.gpul.org/
- GULO (Grupo de Usuarios de Linux de Ourense): http://www.gulo.org/
- INESTABLE (Grupo de Usuarios de Linux de Ordes): http://www.inestable.org/
- LUCUX (Asociación de usuarios de Software Libre de Lugo): http://www.lucux.es/
- MELISA (Asociación de Software Libre de Melide): http://www.webmelisa.es/
- OUSLI (Asociación de usuarios de Software Libre de Ourense): http://www.ousli.org/

Outras Asociacións:
- Amigus: http://www.amigus.org
- Comunidade O Zulo: http://www.comunidadeozulo.org
- Asociación xuvenil GsiC: http://www.gxic.org/
- Compostela Wireless: http://www.compostelawireless.net/modules/news/

Asociacións relacionadas coa informática e a lingua:
- Ciberirmandade da fala: http://www.ciberirmandade.org/sitio2005/
- Trasno: http://www.trasno.net/
- Galego21: http://www.galego21.net/

AGASOL (Asociación de Empresas Galegas de Software Libre): http://www.agasol.org
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Documentación III

Documentación, bibliografía e ligazóns de interese:

Aplicacións:
- OpenOffice.org: http://www.openoffice.org
- Mozilla Firefox: http://www.mozilla.com/firefox/
- Mozilla Thunderbird: http://www.mozilla.com/thunderbird/
- The GIMP: http://www.gimp.org/
- Pidgin: http://www.pidgin.im/
- Inkscape: http://www.inkscape.org/

Contornos de escritorio:
- GNOME: http://www.gnome.org/
- KDE: http://www.kde.org/
- Fluxbox: http://www.fluxbox.org/
- Enlightenment: http://www.enlightenment.org/

http://www.openoffice.org/
http://www.mozilla.com/firefox/
http://www.mozilla.com/thunderbird/
http://www.gimp.org/
http://www.pidgin.im/
http://www.inkscape.org/
http://www.gnome.org/
http://www.kde.org/
http://www.fluxbox.org/
http://www.enlightenment.org/
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