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ни че ње: ако из ме ни те код сло бод ног софт ве-
ра, мо ра те да об ја ви те кôд мо ди фи ка ци ја.

Сло бо дан софт вер мо же да се ко ри сти без 
ика квих огра ни че ња. При мер уоби ча је ног 
огра ни че ња је „са мо за не ко мер ци јал ну упо-
тре бу“ (сло бо да 1).

Сло бо дан софт вер има соп стве ни жи вот 
јер ни ко не мо же да за кљу ча ње гов кôд. Ако 
же ли те да на пра ви те соп стве ну вер зи ју сло-
бод ног софт ве ра ви то мо же те да ура ди те, као 
што No vell про из во ди соп стве ну вер зи ју па-
ке та Open Of fi ce (сло бо де 2 и 4).

Сло бо дан софт вер има сло бо дан при ступ 
без ика квог огра ни че ња. На при мер, не мо-
ра те да ре ги стру је те би ло ка кву ин фор ма ци ју 
(сло бо да 3). Мо же те сло бод но да га на ба ви те 
и де ли те. Глав на по сле ди ца је да је сло бо дан 
софт вер бес пла тан.

У су шти ни, „сло бо дан софт вер“ и „софт-
вер отво ре ног ко да“ има ју исто зна че ње. Је-
ди на раз ли ка је фи ло зоф ске при ро де. Мо тив 
за јед ни це сло бод ног софт ве ра је ве ли ко ду-
шност, же ља да се чо ве чан ству пру жи зна ње 
без на пла те. Мо тив за јед ни це отво ре ног ко-
да је тај што је мно го лак ше ра ди ти у гру пи у 
ко ју сва ко ула же соп стве ну струч ност да би 
се по сао од ви јао на на чин „не ка ура ди онај 
ко зна“.

Ме ђу тим, по јам „сло бо дан софт вер“ се 
мо же по бр ка ти са тер ми ном „бес пла тан софт-
вер“, па ми је дра жи тер мин „софт вер отво ре-
ног ко да“.

Сви су чу ли за „сло бо дан софт вер“ и 
„софт вер отво ре ног ко да“, али шта ти пој-
мо ви за и ста зна че ни је увек нај ја сни је, чак 
ни љу ди ма ко ји про из во де софт вер. Пр во ћу 
украт ко об ја сни ти те пој мо ве, а чи та лац ће 
ви де ти да фи ло зо фи ја отво ре ног кôда и на-
у ка има ју мно го за јед нич ких иде ја. За тим 
ћу де фи ни са ти оно што ја под ра зу ме вам под 
„уни вер зи тет ским софт ве ром“ и пред ста ви ћу 
не ке ар гу мен те ка ко бих по ка зао да би на у-
ка има ла мно го ко ри сти кад би на уч ни ци ко-
ји про из во де софт вер по че ли да га об ја вљу ју 
као отво ре ни кôд.

Сло бо дан софт вер и софт вер отво ре ног 
ко да

Пре ма Ри чар ду Стал ма ну, осни ва чу Фон-
да ци је за сло бо дан софт вер1, по јам „сло бо дан 
софт вер“ озна ча ва скуп сло бо да:
• Сло бо ду из вр ша ва ња про гра ма, у би ло ко ју 
свр ху; (1)
• Сло бо ду да се про у чи ка ко про грам ра ди и 
да се он при ла го ди соп стве ним по тре ба ма. 
Пред у слов за ово је при ступ из вор ном ко ду; 
(2)
• Сло бо ду ди стри бу ци је ко пи ја ка ко би по мо
гли свом су се ду; (3)
• Сло бо ду да се про грам уна пре ди и да се у 
јав но сти об ја ве соп стве на уна пре ђе ња, ка ко 
би це ла за јед ни ца има ла ко ри сти. Пред у слов 
за ово је при ступ из вор ном ко ду. (4)

Основ на иде ја је да та кав софт вер мо гу да 
ко ри сте и уна пре ђу ју сви, уз са мо јед но огра-
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Уни вер зи тет ски софт вер
Број ни на уч ни ци са уни вер зи те та пра-

ве софт вер, по не кад у окви ру ин ду стриј ског 
парт нер ства, а по не кад не, да би, на при мер, 
им пле мен ти ра ли иде ју као до каз кон цеп та 
за на уч ни рад. У овом ра ду „уни вер зи тет ски 
софт вер“ зна чи би ло ко ји софт вер ко ји је на-
пи сао на уч ник са уни вер зи те та.

Уз ова кву де фи ни ци ју, чи ни се да је уни-
вер зи тет ски софт вер отво ре ног ко да не спо јив 
са ин ду стриј ским огра ни че њи ма. Ме ђу тим, 
софт вер отво ре ног ко да мо же да се ин те гри-
ше са при ват ним софт ве ром, уко ли ко има ли-
цен цу као што је GNU-ов LGpL2. Ова ли цен ца 
до зво ља ва ко ри сни ци ма да по ве жу при ва тан 
кôд са отво ре ним ко дом, а да не мо ра ју да га 
об ја ве као отво ре ни кôд. Та ко, у кон тек сту 
са рад ње, на уч ни ци са уни вер зи те та мо гу да 
про из во де софт вер отво ре ног ко да, док њи-
хо ви ин ду стриј ски парт не ри про из во де софт-
вер при ват ног ко да ко ји не ће би ти сло бо дан 
софт вер.

Ја пра вим раз ли ку из ме ђу уни вер зи тет-
ског софт ве ра и софт ве ра ко ји укљу чу је на-
уч но зна ње али ко ји су на пи са ли љу ди ко ји 
ни су са уни вер зи те та. У овом дру гом слу ча-
ју, про гра ме ри су че сто ин же ње ри ко је пла-
ћа ју при ват не ком па ни је ко је има ју дру га чи је 
ци ље ве од уни вер зи те та. Ства ра ње на уч ног 
зна ња је јед на ствар док је про из вод ња по-
у зда ног софт ве ра ко ји је лак за ко ри шће ње 
не што са свим дру го. Че сто по сто ји јаз из ме-
ђу про то ти па и ко нач ног про из во да, па не из-
не на ђу је што ком па ни је про из во де при ва тан 
на уч ни софт вер, јер он ну ди до дат ну вред-
ност кроз гра фич ки ди зајн, ру ко ва ње број-
ним фор ма ти ма да то те ка, мо гућ ност при-
кљу чи ва ња до дат них мо ду ла (енгл. plu gins), 
одр жа ва ње итд. По сто је број ни при ме ри 
про је ка та отво ре ног ко да ко ји има ју ко мер-
ци јал ну суд би ну. На при мер, Li nux-ова ди-
стри бу ци ја отво ре ног ко да Fe do ra је осно ва 
за ко мер ци јал ну ди стри бу ци ју Red Hat, чи ји 
је основ ни по сао да би ра и те сти ра ста бил не 

вер зи је Fe do ra-e и да га ран ту је ком па ти бил-
ност са са вре ме ним хар две ром, али и са зна-
чај ним софт вер ским про из во ди ма као што је 
Orac le.

Са да ћу по ку ша ти да вас убе дим да уни-
вер зи тет ски софт вер тре ба да бу де софт вер 
отво ре ног ко да.

Ко лек тив на од го вор ност и ефи ка сност
Софт вер отво ре ног ко да не ма го спо да ра 

ко ји сам до но си од лу ке о ње го вом на пре до-
ва њу. На при мер, ако ауто ри јед не ком по нен-
те софт ве ра отво ре ног ко да од лу че да из ме не 
ње го ве те о рет ске по став ке, ко ри сни ци мо гу 
да од лу че да на ста ве да ко ри сте по сто је ћу 
вер зи ју, уко ли ко она од го ва ра њи хо вим по-
тре ба ма. На при мер, ако је ваш оми ље ни си-
стем отво ре ног ко да за ма те ма тич ка из ра чу-
на ва ња про ме нио знак за дис јунк ци ју из + у 
U, ви га мо же те пре ра ди ти да би сте са чу ва ли 
прет ход но по на ша ње и да не би сте по ква ри-
ли све сво је по сто је ће про гра ме. На су прот 
то ме, мо же те да кре и ра те из ве де не гра не ко је 
од го ва ра ју ва шим соп стве ним ци ље ви ма. Са 
отво ре ним ко дом, ви не за ви си те од од ре ђе не 
осо бе или гру пе.

Ова сло бо да је ва жна јер ако по сто ји гре-
шка у при ват ном софт ве ру или му не до ста-
је не ко ва жно свој ство, ко ри сни ци ко ји ни су 
на уч ни ци ин фор ма ти ча ри мо ра ју да се ко-
ри сте три ко ви ма ка ко би иза шли на крај са 
про бле мом, нај че шће уз по моћ про грам ских 
скрипт је зи ка као што су perl или python. У 
по је ди ним слу ча је ви ма, ко ри сни ци мо гу да 
из гу бе стра шно мно го вре ме на де ле ћи ве ли-
ку да то те ку с по да ци ма на мно го ма њих са-
мо за то што је у са мом про гра му по ста вље на 
про из вољ на гра ни ца на ве ли чи ну да то те ке. 
Са софт ве ром отво ре ног ко да та кви про бле-
ми се мо гу јед но став но ре ши ти, јер је за ко-
ри сни ке ко ји ни су про гра ме ри јед но став ни је 
да про на ђу не ког ко ће уме сто њих от кло ни-
ти ма лу гре шку у про гра му, не го да они са ми 
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по ку ша ју да от кри ју уну тра шње ми сте ри је 
UTF8 ко ди ра ња, ка ко су по ста вље не до зво ле 
при сту па да то те ка ма, где су не до ста ју ће би-
бли о те ке итд.

Шта ви ше, на уч ни ци са уни вер зи те та ко-
ји про из во де софт вер ни су увек екс пер ти за 
про гра ми ра ње. По сле ди ца то га је да су мно ги 
уни вер зи тет ски софт вер ски си сте ми цр не ку-
ти је ко је не мо гу по но во да се ко ри сте ни ти да 
се ин те гри шу у гра фич ка су че ља (енгл. front
ends) при ла го ђе на ко ри сни ци ма. Об ја вљи-
ва ње уни вер зи тет ског софт ве ра као софт вер 
отво ре ног ко да до зво ља ва струч ним љу ди ма 
да очи сте кôд, да би на при мер из гра ди ли 
софт вер ску би бли о те ку са до бро об ли ко ва ним 
су че љем. Овај аспект мо же да бу де зна ча јан у 
кон тек сту ин ду стриј ског парт нер ства.  

По твр да аутен тич но сти
Не ким ауто ри ма мо же из гле да ти да чи ње-

ни ца да сло бо дан софт вер има ко лек тив ну 
исто ри ју но си дво стру ки ри зик. Пр во, ауто ри 
мо гу стре пи ти да ће би ти са мо ано ним ни са-
рад ни ци ко ји ма се не ће ода ти при зна ње ни ти 
ће би ти ци ти ра ни. За пра во, сло бо дан софт вер 
шти ти ауто ре. Мо гу ће је пот пи са ти све до при-
но се у ко мен та ри ма у из вор ном ко ду. Шта ви-
ше, ли цен це сло бод ног софт ве ра за бра њу ју 
ано ним не мо ди фи ка ци је из вор ног ко да, та ко 
да увек мо же те зна ти ко је аутор сва ког де ла 
софт ве ра.

Дру ги страх се ти че љу ди ко ји су раз ви-
ли ори ги нал ни софт вер, а ко ји же ле да кон-
тро ли шу да љи раз вој свог про из во да. Ме ђу-
тим, по сто ји јед но став но ре ше ње за по твр ду 
аутен тич но сти „зва нич не“ вер зи је сло бод ног 
софт ве ра: тре ба му да ти име ко је се мо же за-
шти ти ти прав ним пу тем. У све ту софт ве ра 
отво ре ног ко да то је уоби ча је на прак са, по го-
то во за Li nux-ове ди стри бу ци је. На при мер, 
Ubun tu је из ве ден од De bian-а3, али обе ди-
стри бу ци је се иден ти фи ку ју сво јим на зи ви ма 
ко ји су за шти ће на роб на име на и не мо гу да 
се ко ри сте сло бод но.

Ком па ти бил ност
Ве ћи на софт ве ра ко ји ни је сло бо дан се ди-

стри бу и ра у би нар ном об ли ку. Та кви би нар ни 
об ли ци су спе ци фич ни за да ту ар хи тек ту ру и 
да ти си стем (осим за не ке је зи ке као што је ja-
va). Та ко не ма те из бо ра, мо ра те да при ла го ди-
те ра чу нар софт ве ру ко ји же ли те. На при мер, 
у мно гим ла бо ра то ри ја ма се мо же про на ћи 
ра чу нар са ве о ма спе ци фич ном вер зи јом опе-
ра тив ног си сте ма, јер сав софт вер ни је ком-
па ти би лан са но ви јим вер зи ја ма. На су прот 
то ме, ка ко уз сло бо дан софт вер до ла зи и ње-
гов из вор ни код, мо гу ће их је по но во ком пи-
ли ра ти за ваш соп стве ни ра чу нар. Ус пут, то је 
до бар раз лог да се за ко ди ра ње не ко ри сте је-
зи ци чи ја је упо тре ба огра ни че на на не ке си-
сте ме, као што је .NET, јер за њих не по сто је 
ком пи ла то ри за све си сте ме.

Струч на ре цен зи ја
На уч ни ра до ви мо ра ју да про ђу струч ну 

ре цен зи ју ка ко би се га ран то вао њи хов ква ли-
тет. Је дан од ци ље ва овог про це са ре цен зи је 
је да се утвр ди да су об ја вље ни ре зул та ти у 
скла ду са екс пе ри мен ти ма. Ме ђу тим, стро-
го узев ши, рад о софт вер ском си сте му се не 
мо же ре цен зи ра ти ако си стем ни је мо гу ће те-
сти ра ти. На рав но, софт вер за ову свр ху не мо-
ра да бу де отво ре ног ко да, до вољ но је да га 
је мо гу ће из вр ши ти; али као што ће мо ви де-
ти у сле де ћем одељ ку, отво ре ни кôд је ве ли ка 
пред ност. 

Сту ди ја и уна пре ђе ње
Ве о ма ва жна смер ни ца у на у ци је, уна-

пре ђи ва ње те ку ће прак се и ре зул та та, кад год 
је то мо гу ће. Ка ко да уна пре ди те при ват ни 
софт вер ако не зна те ка ко је на пра вљен? Љу-
ди ко ји ра де на раз во ју софт ве ра су већ по-
ку ша ва ли да ре про ду ку ју софт вер ко ри сте ћи 
са мо до ку мен те ко ји иду уз ње га и зна ју да 
то ни је ла ко, а по не кад је и не мо гу ће. По-
што те шко мо же те да по го ди те ка ко је софт-
вер на пра вљен, оста је вам је ди но да ко ди ра те 
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соп стве ну иде ју и упо ре ди те ре зул та те, али 
упо ре ђи ва ње са цр ном ку ти јом ни је ве о ма ко-
ри сно осим уко ли ко не по сто ји зна ча јан јаз у 
пер фор ман са ма.

За пра во, по сто је два основ на на чи на да 
се софт вер уна пре ди: уна пре ди ти ал го ри там, 
уна пре ди ти им пле мен та ци ју. Уна пре ђе ње ал-
го рит ма је че сто нај јед но став ни ји на чин, јер 
је ње го ва те о риј ска це на из вр ша ва ња (сло же-
ност) на гла ше на у на уч ном ра ду ко ји га опи-
су је. Мо же те да твр ди те да сте ди зај ни ра ли 
ал го ри там са бо љом сло же но шћу, а да га ни-
ка да не им пле мен ти ра те. Ме ђу тим, сло же ност 
за ви си и од им пле мен та ци је. На при мер, ка да 
ал го ри там ка же „ако х при па да ску пу С...“, 
мо же те да ко ри сти те ме лан жну та бе лу (енгл. 
has hta ble), би нар но др во за пре тра гу итд. 
Пре ма то ме, ако не зна те ка ко је ал го ри там 
ко ди ран, не мо же те да зна те да ли мо же те да 
уна пре ди те софт вер са дру га чи јом им пле мен-
та ци јом. Исто је и са не ким оп ти ми за ци ја ма 
на ни жем ни воу. Мо же те зна чај но уна пре ди ти 
пер фор ман се та ко што ће те са мо до за ме ни те 
ме ста не ких ин струк ци ја или да пред ви ди те 
ве ли чи ну ба фе ра (енгл. buf fer) ко ја нај бо ље 
од го ва ра си сте му. Ова кви три ко ви се мо жда 
не мо гу сма тра ти за на уч ни до при нос, али ако 
фи зи ча ру ка же те да се ње гов сед мо днев ни ра-
чун мо же по сти ћи у 6 да на, он мо же да бу де 
за ин те ре со ван. Софт вер отво ре ног ко да је до-
бар за на у ку јер на уч ни ци мо гу ја сно да ви де 
ка ко он ра ди.

Љу ди не во ле да ме ња ју сво је ала те
Уни вер зи тет ски софт вер се не ко ри сти 

увек оно ли ко ко ли ко би тре ба ло. Ка да по сто-
је ћи софт вер од го ва ра по тре ба ма ко ри сни ка, 
не ма раз ло га за пре ла зак на но ви, осим ако 
ње го ве но ве ка рак те ри сти ке не пред ста вља-
ју ве ли ку до бит. У про тив ном, но ве ка рак-
те ри сти ке се не ће ко ри сти ти, што ће би ти 
гу би так за за јед ни цу. Са софт ве ром отво ре-
ног ко да ни је нео п ход но да се по но во ко ди ра 
чи тав по сто је ћи си стем са мо да би се не што 

до да ло: мо же те да усре сре ди те сво је на по ре 
на но ве ка рак те ри сти ке, и да их учи ни те ви-
дљи вим до да ју ћи их у си сте ме ко ји су већ у 
упо тре би.

Жи вот ни век софт ве ра
Још је дан раз лог због ко јег уни вер зи тет-

ски софт вер има кра так век тра ја ња је тај што 
га обич но пи шу мла ди ко ји из ла зе из све та ис-
тра жи ва ња чим стек ну сво ју док тор ску ти ту-
лу. У ве ћи ни слу ча је ва, та кав софт вер је са мо 
про то тип ко ји мо же да из вр ша ва и мо ди фи-
ку је са мо ње гов аутор, а ка да аутор не ста не и 
софт вер уми ре. Отво ре ни кôд мо же у ова квим 
слу ча је ви ма да по ну ди га ран ци ју до ступ но-
сти. Ако је софт вер ин те ре сан тан, ње го во ис-
тра жи ва ње и уна пре ђи ва ње ће би ти мо гу ће и 
убу ду ће, чак и ако је по стао си ро че.

За шти та до брих иде ја тај но шћу мо же да 
бу де кон тра про дук тив на

Исто ри ја крип то гра фи је је по ка за ла да се 
тај на на ла зи у по да ци ма, а не у про гра ми ма. 
Не по сто ји про грам ко ји се не мо же по но во 
на пи са ти, са мо ако не ко одво ји вре ме за то. 
Чак и ако ал го ри там ни је ја ван, про грам ко-
ји га им пле мен ти ра је низ ин струк ци ја ко је 
се увек мо гу ре кон стру и са ти. За шти та софт-
ве ра тај но шћу је са мо при вре ме но ре ше ње. 
У ства ри, ако је при ва тан софт вер до вољ но 
ин те ре сан тан, пре или ка сни је ће га не ко по-
но во на пи са ти као отво ре ни кôд. Ме ђу тим, 
иако то мо же да бу де чист гу би так вре ме на 
за про гра ме ре ко ји га по но во ко ди ра ју, глав-
ни ри зик ипак но си аутор ори ги на ла. За кљу-
ча ва ју ћи свој софт вер, они под сти чу ра ђа ње 
кон ку рент ског софт ве ра. Јед ном ка да на ста-
не клон у отво ре ном ко ду, на ста је так ми че ње 
у ко јем ни је си гур но да ће ауто ри ори ги на ла 
по бе ди ти. На су прот то ме, ако љу ди од са мог 
по чет ка об ја вљу ју свој софт вер као сло бо дан, 
не ће по сто ја ти так ми че ње већ на сле ђи ва ње, 
ко је је мно го ин те ре сант ни је за ака дем ско 
при зна ње.

СЕБАСТИЕН ПОМЈЕ



61

За јед нич ки рад
У иди лич ном све ту, сав уни вер зи тет ски 

софт вер би тре бао да бу де кон струк ти ван и да 
обо га ћу је ала те на у ке. Фи ло зо фи ја сло бод ног 
софт ве ра са вр ше но од го ва ра овој пер спек-
ти ви јер је лак ше по но во ко ри сти ти софт вер 
отво ре ног ко да не го рад у ко јем је опи сан ме-
тод, за то што не мо ра те по но во да га ко ди ра те 
ка ко би га по но во ко ри сти ли.

Ка да струч њак про из ве де сло бо дан софт-
вер ко ји се ти че ње го вог по ља струч но сти, 
љу ди ко ји не ма ју ту струч ност мо гу да про-
фи ти ра ју. Ко ри шће ње ова квог софт ве ра је за 
њих мно го кон струк тив ни је не го да без у спе-
шно по ку ша ва ју да ре ше про бле ме ко ји су 
одав но ре ше ни. Ово је ва жно, јер на у ка по-
ста је уско спе ци ја ли зо ва на, па чак и у огра ни-
че ном по љу не мо же те да бу де те струч њак за 
све. Уоп ште, са рад ни ци са раз ли чи тим ве шти-
на ма или спо соб но сти ма обо га ћу ју софт вер 
отво ре ног ко да на раз ли чи те на чи не: ко дом за 
про ве ру пра во пи са, пре во дом ко мен та ра, ко-
дом за по нов но раз ла га ње пој мо ва (енгл. re
fac to ring co de) итд.

Број ни раз ло зи за до бру прак су
За јед нич ки рад, раз ме на зна ња и на пре дак 

су иде а ли ко је на у ка де ли са фи ло зо фи јом 
сло бод ног софт ве ра. Де ље ње из вор ног ко да 
је кон струк тив на прак са ко ја мо же да учи ни 
да на уч на за јед ни ца бр же на пре ду је и да уна-
пре ди сво је прак се. Екс пе ри мен тал ни по да-
так ко ји ни ко не мо же да по твр ди не би тре-
ба ло да бу де по го дан за на уч но об ја вљи ва ње. 
Исто пра ви ло би тре ба ло да при ме ни мо и на 
софт вер: не би тре ба ло да об ја вљу је те рад о 
софт вер ском си сте му ако он ни је у пот пу но-
сти до сту пан.

1 Free Soft wa re Fon da tion:  www.fsf.org
2 Gnu project: www.gnu.org
3 http://www.ubuntu.com/community/ubuntustory/debian

ЗАШТО ЈЕ УНИВЕРЗИТЕТУ ПОТРЕБАН СЛОБОДАН СОФТВЕР?




