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Mjukvara
Vad är egentligen ett datorprogram?

Vad är ett datorprogram?

Program
00110011
10001000
001110…

Process där data 
blir information Information

Vad är ett datorprogram?

Program
00110011
10001000
001110…

Process där data 
blir information Information

Ett tillstånd på hårddisken?

Vad är ett datorprogram?

Program
00110011
10001000
001110…

Process där data 
blir information Information

En process eller ett arbete som utförs?

Vad är ett datorprogram?

Program
00110011
10001000
001110…

Process där data 
blir information Information

Resultatet i form av information?

Skillnad mellan produkter

Vilka skillnader finns mellan produkter, t.ex. bilar och 
datorprogram?

Utveckling, tillverkning, leverans, affärsmodeller, försäljning…
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Skillnad mellan produkter

Ju fler som använder samma typ av system och program desto 
fler vill ha det.

Hur är det med lyxbilar och diamantringar?

Affärsmodeller

Några exempel på hur man kan tjäna pengar på mjukvara:

• Köp medium med en användarlicens, x användarlicenser, 
obegränsat antal licenser inom samma organisation.

• Licens knuten till användare, dator och tid. 

• Licens knuten till användare och tid, organisation och tid.

Se till att få många användare             Ta sedan bra betalt.

Affärsmodeller

Se till att få många användare             Ta sedan bra betalt.

Som en reaktion mot detta har vi en rörelse som vill öka 
kvaliteten på mjukvara genom att ge frihet.

GNU GNU is Not Unix med GPL-licens

OSI Open Source Initiative 

”When programmers can read, redistribute, and modify the
source code for a piece of software, the software evolves.” 

Affärsmodeller

Open Source exempel

StarOffice 5.x var gratis för alla. Källkod tillgänglig.

StarOffice 6.x kostade en mindre summa för företag. Källkod 
tillgänglig.

OpenOffice 1.0 är fritt att ladda ner. Källkod tillgänglig.

Affärsmodeller

Vad betyder att mjukvaran är fri enligt GNU och OSI?

A. Fri i betydelsen ”gratis öl”.

B. Fri i betydelsen yttrandefrihet.

Svar: Alternativ B

Affärsmodeller

EULA, End User License Agreement

Studera två olika typer av EULA:

• MS Word

• Emacs under GPL/GNU
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Affärsmodeller

Definition av Öppen Källkod

Introduktion

Öppen källkod innebär inte bara tillgång till källkoden. 
Distributionsvillkoren av mjukvara med öppen källkod 
måste uppfylla följande kriterium: 

Affärsmodeller

1. Fri distribution

2. Öppen källkod

3. Härledda arbeten

4. Integriteten av författarens källkod

5. Ingen diskrimination av personer eller grupper

6. Ingen diskrimination av insatsområden

7. Distribution av licens

8. Licensen får inte vara specifik för en produkt

9. Licensen får inte begränsa annan mjukvara

senaste nytt OSI
> Hello master

>

> I think OSI is a great strategy for software dev. When I read the def.

> in Swedish the last paragraph 10. No provision... was missing. (It is

> there in the English version).

No, not yet.  the English version's Section 10  is brand new.

Steve Mallett

senaste nytt OSI

10. No provision of the license may be predicated on any individual
technology or style of interface.


