 ా ్ 
 రచన మ
" ా ్ " అ చక సంబంం న. ఇ
ేసు%,వడం

%,సం

మనం

"చ"

అన)

#లక సంబంం న %ాదు. () అర*ం

/0 ా)

"మన

/0 ాలను ప2కట4ంేందుక

ల5ంేట6వంట4 చ"7ా అర*ం ేసు%,వచు8. ఇ ఉ తం7ా ఇ 8న వసు;వ< వంట4 %ాదు.
 ా ్ 

ాడ=

ార>  చ7ా

ాడ=%,వచు8, నకల ేయ ాచు8, పంచవచు8,

ప@ABCంచవచు8, మDర>Eల ేి అ5వృH ేయవచు8. Iవరం7ా ెKాEలంటL, ఇ ా ్ 

ాడ=

ా@A%M లక INల7ా చను ఇసు;ం.
•

ా ్ 
 %ారOకPమD) ఏ అవస@ా%RS ాడ=కందుక చ

•

%ారOకPమం ఎలD పేస; ుంో ప@ABCం , మనక అనుకVలం7ా  స@Aపరచుకందుక
చ .WX %,Y అందుబ0ట6లZ ఉండటం ఇందుక అవసరం.

•

ఇతర>లక స[యం ేయటం %,సం నకల ేి పంేందుక చ

•

%ారOకPమD) అ5వృH ేి, ఆ మDర>Eలను అందర] లDభం K_ంేలD బ`aరంగం7ా Iడ=దల
ేందుక చ. WX %,Y అందుబ0ట6లZ ఉండటం ఇందుక అవసరం.

ఒక %ారOకPమం 

ాే

ారంద@A%d ఇట6వంట4 చను ఇ; , అ  ా ్  అవ<తeం.

fర> %ారOకPమD) మDర>Eల ేి %ాg ేయకంh %ాg, #లక %ాg ఉ తం7ా %ాg, ఎవ@A%RS
ఎకihై 7ా పంచగల7ాC. ఇవg) 7ా ేయచు8 అంటL ఇందుక ఎవ@A%RS

#ల

ెCkంCX %ాg ఎవ@A రజmమం( ఐ oసు%, ాCXన అవసరం %ాg లpదు అ అర*ం.
fక మDర>Eల ేి, ఎవ@A%d ెKాకంh

ాట4 f స%ా@ాO%M

ాడ=కందుక చ

ఉంhC. fర> ేిన మDర>Eలను ప2చు@A; ఎవ@A%RS qెCయేయDCX %ాg, ఒక IN)
Kాట4ంCX %ాg ఉండకVడదు.
చ7ా %ారOకPమD)

ాడ=%,వటం అంటL ఎట6వంట4 వO%M; ఐ ిబrం (organization) ఐ

ఎట6వంట4 కంపsOట ిసtuvౖ ఉపw7Aంచh%RS, ఏ Iధyz{న ప%RS %ారOకPమD)
తయDర>ేిన

ా@A%ాg, మ@Rవ@A#ౖ %ాg సంప2ంచకంh ాడ=కందుక vచ.

నకల ేి మరల పంేందుకగల చ %ారOకPమD) సంఖDOమDనం (బ~ౖన@) లp
ర@A;ంచగల (ఎ%MXకVOటబ) ర]KాలలZ, మల %ారOకPమం, మ@Aయ మD@A8న %ారOకPమం WX
%,Y ను పంేందుక అనుమంC. (7ా ల5ంే ఆప@ట4ం

ిటtలను సులవ<7ా

ా*uింేందుక లపhేల ేయట0%M %ారOకPమDలను ర@A;ంచగల ర]పంలZ పంచటం అవసరం)
%) %ారOకPమDలను సంఖDOమDనం (బ~ౖన@) లp ర@A;ంచగల (ఎ%MXకVOటబ) ర]KాలలZ%M
మDర8టం ల %ాకKW (%) కంపsOట /0షలలZ ఇ ాధOపడదు %ాబట4), అలD ే
మDర ం ఎపడ) వ; , ఆ ర]Kాలను పంేందుక చ ఉంhC.
మDర>Eల ేి అ5వౄదుHలను ప2ర>@Aంేందుక

ల ే చ

ాడ= %, ాలటL, WX %,Y f

అందుబ0ట6లZ ఉండC. అంటL, WX %,Y అందుబ0ట6లZ ఉండటం,  ా ్ క అతOవసరం
అన)మDట.
ఉపలభOyz{న  ా ్ లలZ /07ాలను జతేి కరOకPమDలను మDర8టం ఒక మఖOyz{న
పదH . ఏ లౖvX ఐ ఇలD ేయట0%M అనుమంచక KW, fర> %ాuీ@RS కC7A ఉంhల
సూ ం  ఆ లౖvనుX లD ప@Aతyz{న %ాబట4   ా ్ ర>q
ఈ  ర]Kాల) జం7ా

ాడ=%,లpమ.

ాడ=%, గల7ాలంటL, fర> తప ేయనంతవరకV అI ఖంhితyz{

ఉంhC.తయDర> ేయ ా@A%M స@RSన %ారణం లpకంh లౖvనుXను %ట4 ందుక హకiను ఇ; , ఆ
ా ్ ర>  ా ్  %ాదు.
ఐqే, ప2Nన  రPచలను I@ంచకh,  ా ్ ను పంేందుక యమDలను
ేయవచు8. ఉహరణక, "%ాuీల "్ అ యమం ప2%ారం ఒక %ారOకPమD) మరల
పంేటపడ=, fర> ప2జలక ప2ధన ఛ8ల K_లD %త; రంధనలను INంచలpర>.ఈ
యమం ప2Nన ఛలను I@ంచదు; జm%M
fర>  ా ్ ను

ాట4 %ాKాడ=తeం.

#లక %ాg ఉ తం7ా %ాg K_ండవచు8. fర>  ఎలD

సంKాం  స@, fక ఎపడ=  నకల ేయట0%M, మDర8ట0%M అమట0%M కVh
చ ఉంట6ం.

 ా ్  అంటL


ాOKార

ాOKా@ా%M

అవస@ాలక,

ాడకVడదు అన) యమం లpదు.ఏ  %ారOకPమyz{
ాOKార

అ5వృH

%,సం,

ాOKారం

%,సం

పంచట0%M

అనుమంC. ాOKార@qO  ా ్ ను అ5వృHేయటం ఇపడ= మDమలౖKWం;
ఇట6 వంట4 ా ్ ల లD మఖOyz{నI.
మD@A8న ా ్  ఎలD కటకట0C (KాO% ) అన) INనంuvౖ బంధనలల కC7A ఉండచవచు8,
అI fర> Iడ=దల ేందుక, _ంq%M

ాడ=కందుక గల ఛక అడ=¡@ానంతవరక.అే

Iధం7ా, "ఒక వర¢ను ఇలD లబOమ£OలD అందే;, ఇం%కలD కh ల5ంేలD ెయDOC" లDంట4
యమDలకVh ఉండ వచు8. బ`aరంగం7ా ప2wజ%M Iడ=దల ేిన వర¢నk WX %,Y
ఉపw7Aచు ా@A%M తపEస@A7ా లభOం ేయDC అన)ట6 వంట4 యమDల కVh ఉండ వచు8.
fర> మDర>Eల ేిన ఒక వర¢ను పచుqే,  మందు వృH ేిన

ార> %@Aqే

ా@A%M %త;

వర¢ నకల fర> పuలD, లp fర> ేిన మDర>Eలను fI7ా ప2చు@Aం నపడ= గ@A;ంేలD లౖ
vX యమDలను INంచవచు8.
గ) Kా2జR¤ IషయD%M వ; , y¥మ "%ాuీల "్ @ా ఈ ఛల చటబదH ం7ా %ాKాదqమ.%ాg
" %ాuీల¦vY (%ాuీల ్ %ా)"  ా ్ రk > కVh ఉ).%ాuీల ్

ాడట0ం అవసరం

అ y¥మ /0Iంచట0%M %) మఖO %ారణల ఉ), %ాg  %ాuీల¦Y
v ఐన 
%ారOకPమDలను ాడట0) y¥మ Iర>Hంచమ.
"8 ా ్ ", "%ాuీ ల¦Y"
v
7Aq వ@ాలక ెంన ా ్ రk సంబంNల గర>ం
qెలసు%,వh%M "ా ్  వ@ాలను" చదవంhి.
%) ార>k గవర)yzంట6 ఎగమ యమDల,
అంత@ా§oయం7ా పంచట0%M

ాOKార యమDల వలk , fర> నకలలను

ఆటంకం కలగవచు8.

యమDలను Iర>Hంే హకi లpదు. ఐ

ార>

ా ్ 

తయDర>

ా@A %ారOకPమDలను

ేయ ా@A%M

ఈ

ాడట0 ఇట6వంట4

యమDలను INంేందుక @ాక@AంC. ఇలD ేయడం వలk ఈ గవర)yzంటk అN%ారంలZలp
ా@Auvౖ ఎట6వంట4 /0రం పడదు.
ాNరణం7ా ాhే "uvర
ౖ ీ"లDంట4 పల y¥మ అం7క@Aంచ /0 ాలను వOక; ం ెయటం వలk ,
y¥మ

ాట4

ాడ=కను సమ@A*ంచం.ట4 గ@Aం

qర>మDర> మ@Aయ భ2మపరే పల,

వచలuvౖ చర8 చదవంhి.మDద7ార  ా ్  అన) ప%M

@ /0షలలZ ఉన)

అను ాల జm¨q కVh ఉం.
 ా ్  రచనంలZ Iవ@Aం న ©చ%ాలను fర> జmగత;
P 7ా అర*ం ేసు%, ాలి
ఉం.ఒక ా ్  లౖvX  ా ్  లౖvX అవ<తeంోలpో రªంచh%M ఈ «చ%ాల
Iవ@Aంే /0 ాలను, «చ%ాలక

ాhిన పలను దృ¬ిలZ uvట6%, ాC.ఏ లౖvX ఐ, ఈ

«చ%ాలలZ

అసమతyz{న

ఊ`aంచ

Iధం7ా

యమDలను

IN;,



y¥మ

qి ; ామ.%) ార>k ఒక లౖvX యమం స@RSనో %ాో రణంచhి కVలకషం7ా
ఆలZ ంCX ఉంట6ం. %) ార>k వ%dలను కVh సంప2ంచCX ఉంట6ం.ఒక Iషయంuvౖ
రªయం oసుకన)పడ=, ఒక లౖvనుX ఎందుక స@RSనో %ాో అ అర*ం ేసుకందుక y¥మ
ఆ «చనలను qజmపర>ా;మ.
ఒక లౖvXను  లౖvనుX7ా ప@Aగణ®ంచవో8 లpో qెలసు%,వh%M మD  లౖvనుXల
జm¨qను చూడంhి. fక %ావలినట6వంట4 లౖvX ఈ జm¨qలZ లpకKWqే,  గ@Aం
qేలసు%,వh%M మDక <licensing@gnu.org> %M ఈyz{ పంuిచ8వచు8.
fర> %త; లౖvX తయDర> ేయDలనుకంట6నట°k qే
± ఎ².ఎ.ఎ².  సంప2ంచh%M uvౖన ఇ 8న
అడ2సుక

ా2యంhి.ఎ³)



ా ్ 

లౖvనుXల

ఉంటL

ాhే

ా@A%M

అవg)

అర*ంేసు%,వh%M ఎకiవ శPమ పhCX ఉంట6ం; f ఉపw7ా%M %ావలినట6 వంట4
లౖvనుX గ@A;ంచh%M y¥మ స[యపడగలం.
fక %ావలినట6 వంట4 లౖvనుX లpకKWqే, fర> ే %త; లౖvనుX స@RSన  లౖvనుX
అయOంhేలD ర]K_ంంచh%M y¥మ స[యం ే; ామ.
మ@µక కVట ార> "ఓప WX" అన) ప) " ా ్ " క దగ @A అర*ం వే8లD
ాడ=త·ంట0ర> %ాg ఇI @Rండూ ఒకట4 %ావ<.

%MPట
 ¹
¸ %ామX ....
fర> ఒక చకiట4 º_ట» o¼ార>. %ాg అ f flickr vౖట6 లZం

oసుక ఒక ప2క

ార>

ఉపw7Aంరను%,ంhి???
fర> ఎంq ఆలZ ం

ఒక

ాOసం @ా¼ార>...  ఎవ@ copy ేార> అను%,ంhి ???

uvౖ సంద@ాలZk fక copyright అ ఉంద లD మం%M qె½దు. ఇంట°@R) లZ ఉంే
content అంq లD సులభం 7ా ొం7ACంచవచు8 ఎందుకంటL అ digital %ాబట4. అంటL
ఎవర) ఒక copy/paste ే; లన)మDట. ఆ

ా@A అKWతeం.

మ@A fర> f రచనల, ºWట»ల, బ0k ల వ7RS@ాలను ఎలD %ాKాడ=%, ాC ? ఒక ళ f
రచనలను

%)

షరతeలqÀ

ఎవ@RSన

ాడ=%,వh%M

అం7క@AంలంటL

ఎలD

?

ఇలDంట4 సంే[ల fక గనక ఉంటL fర> Creative Commons (wiki) గ@Aం
qెలసు%,వలింే.
copyright laws %Mంద fర> @ాిన ఏ

ాOసyz{న fక automatic 7ా ెందుతeం. ఎవ@RSన

 fక సమతం లpకంh ఉపw7A;

ా@A ÁÂించవచు8. %ాg ఇందులZ ఒక

కi

ఏటంటL fర> ఒక ళ %) సంద@ాలZk fర> @ాిన ) ఎవర %) షరతeలqÀ
ాడ=%,వh%M అం7క@AంలంటL కదరదు. అందుక creative commons అ ఒక
licensing INనం ఉం...

ర> fక త7Aన, fక %ావలినట67ా oర>8క license  అందజ; ార>. ట4 f ప%M
ఆKాhి;

ల.

అందర>

ఉపw7Aం నందుక

%M

లZబhి

ఉంhCXంే.

ఇ

ఉ తం.

ఈ

license

ా@A%M ఏf ెCkంచనకi@kదు.

%ాబట4 fర> ఇక fదట fర> %ాKాడ=%, ాC అనుక content %M ఈ licensing INనం
ఉపw7Aంచంhి.

ఓuv WX ఉ తమD ?
ఓuv WX అంటL ఉ తం %ాదు...

అసల ఓuv WX ా ్  (OSS) ÃిలDసÃీ ఏంట4 ? అ తర
ఉపw7Aంే

ా ్ 

Äకi

WX

f

చూ; అ ెuE fర>
ెంత

ఉంhల.

అంటL fర> ఇ ాళ ఓ ా ్  %)రను%,ంhి %M ెంన WX %,Y f దగ ర
ఉంట6ందన)మDట. fక %ా ాలంటL  hిజRౖ గమంచవచు8,  %,Y చూడచు8,
మDర8నూ వచు8. అలD ఉంhే ా ్   ఓuv WX ా ్  అ అంట0ర> (OSS). %ాg
ఇందులZ ఎకih ఇ ఉ తం7ా ఉంhC అ ెపEలpదు. (ఉ తం మ@Aయ ఓuv WX అన
ా ్   FOSS అ అంట0ర>) %ాg ాNరణం7ా qÀం/~ౖ ¼ాతం uvౖన ఓuv WX ా ్ రkg)
ఉ తy¥.

ఇం%ా

ఎకiవ

¼ాతం

కVh

అ

ఉండవచు8.

ఉ:
ఉ: ఓuv WX అ ఉ తం %ా ా ్  @RY[ Cన¤X. అ సuvk ± ే ా ్  ఓuv W@X.
అే Cన¤X. %ాg %M అ

ాడ=కరk దగ ర డబr వసూల ేస; ుం. అ డబr వసూల

ే WX %,సం %ాదు. Kా% ం %M, సKW %d. అంటL fర> Cన¤X లZ ాNరణం7ా అuిk %షనుk
7ాg, Ãీచర>k 7ాg వOవీ*క@AంలనుకంటL అI Kా%Æల7ా లభOం అవ<q. ఎలD అంటL @RY[
ఆN@Aతమన Cన¤X ¦k వరk లZ RPM ల ఉంట0. hె¨య ఆN@Aత Cన¤X ¦k వరk లZ deb
లఉంట0.
అలD ఆ Kా%Æలను

ాడ=కరk క %ావలిన @లZ సృ¬ిం నందుకV, WX %,Y 

yzట° ేినందుకV అ డబr వసూల ేస; ుందన)మDట. అలD7 f వర¢నkలZ
బగల)యను%,ంhి

ాట4 Ãి¤X కVh ేి ఇా;ర>. మDమల7ా అqే Cన¤X కమOట¸

ఆN@Aతమన %ాబట4 fర> ఎవ@ ఒకర> ఆ బగ Ãి¤X ేవరకV ఆ7ాలXంట6ం (అ(
తర7ా ÃికXKWతeందను%,ంhి.) %ాg ఈ Çడ లZ అqే fక ఆ బగల Ãి¤X ేందుక
సKWర>

@RY[

నుంhి

ల5సు;ం.

ఇకiడ ను మDట0khే Ãvhో@ా గ@Aం
@RY[

నుంhి

%ాదు, @RY[ ఎంట@RÈÉ వర¢ గ@Aం . Ãvhో@ా అ
ఉ త

వర¢

కVh

ఉం.

అలD ఓuv WX నుంhి @R #నూO సృ¬ించుకన) కంuvgల కVh ఉ)యన)మDట. ఉ తం7ా
ల5సు;ంటL ఎవర>

ాడqర>లp అనుకంట6)@ా ? లD ఎంటరÈÉÊలp (

ాడq.

ఎందుకంటL సKWర> లభOమవ<తeం. అ అవసరం. ఉహరణ%M fర> ఓ KW2డ¤  ఓuv WX
%,Y uvౖన తయDర> ేస; ు)రను%,ంhి, సగం %,Y తయDరన తర ాత ఆ ఓuv WX ా ్ 
లZ బగలంటL fర> f KW2డ¤  ఆuvయOలpర> క. అందుక ఆ భ@ా %,సy¥ కంuvgల ట4
ాడq.
ఓuv WX %,సం ఎ³) లౖvనుXల) GPL, Apache, Mozilla Public License,
వ7RS@ా... %Ë qేhలq ఇవg) ఒకటL. fర> WX ఉపw7Aంచంhి, మDర8ంhి. మÌÍ ప మం%M
పంచంhి.

ఇలD

ఇవg)

ఎందుక

ెయOడం
అసల

వలk

%,Y

ఓuv

ణOత

WX

ఎందుక

ాడ=తeన)%(Ë

uvర>గతeం.

ఉపw7Aంలంట0@ా

?

fర>పw7Aంే లp %న) ా ్  %,Y f దగ @ ఉంట6ం. %M %ావలిన మDర>Eల
ేర>Eల ేసు%,వచు8. ఆ %,Y , hిజRౖ  గమం
%ా ాలంటL

న)

ఇక మDమల

న) బగలంటL

మ@Aంత మం

ా ్  @ాయవచు8.

ాట4 f@ Ãి¤X ేసు%,వచు8. ఛ ఉంట6ం.

ాడ=కర> IషయD%; లD మట6క ఓuv WX ఉ తం. ా ్ 

ఉ తం7ా ల5సు;ం. అ కVh ణOyz{న.

