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СОФТУЕРИ С ОТВОРЕН КОД – ПРЕИМУЩЕСТВА
И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТЯХ

Mаг. инж. Иво Владимиров Ракитин

Резюме: В статията се разглеждат основните принципи за създаване
и използване на софтуери с отворен код, като целта е да се генерират и
обобщят основните преимущества при използването на този тип софтуери и
предизвикателствата, които стоят пред тях.

Ключови думи: софтуери с отворен код, MIT License, GNU General
Public License, Apache License, BSD License.

Терминът “Open Source” или “Отворен код” се отнася до този тип
програмен код, който хората могат да променят и споделят, защото неговият
дизайн е публично достъпен. Терминът произхожда от контекста на
разработката на софтуер, като определя използвания подход при
създаването му. В наши дни “Open source” обхваща по-широк кръг от
значения, които могат да се обобщят в обща методология за създаване на
дигитални продукти, наречена “Начинът отворен код”. Проектите с отворен
код, продуктите или инициативите обхващат принципите на отворена
обмяна, съвместно участие, бързо прототипиране, прозрачност,
метриокрация и разработка ориентирана към общността (Nedyalkova, A., T.
Bakardjieva, N. Lyutov, 2007, pp. 449–452).

Какво е софтуер с отворен код?
Софтуерът с отворен код е софтуер, чиито код всеки може да

инспектира, промени и подобри.
“Сорс кодът” (Source code) е част от софтуера, който повечето

потребители никога не виждат. Това е кодът, който програмистите могат да
манипулират, за да променят поведението на програмата или приложението.
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Програмистите, които имат достъп до сорс кода могат да подобрят
програмата като добавят функции към нея или “поправят” части от нея,
които не винаги работят коректно.

Програмистите на софтуер с отворен код не е задължително

непременно да работят на доброволни начела, като те може да получават

пари за създаването, поддръжката и коригирането му. Но дори и когато

софтуера с отворен код бива продаден на клиенти, лицензите задължават

кодът му да бъде разкрит[4] [5].

Фиг. 1. Широко разпространени софтуери с отворен код

Въпреки, че голяма част от софтуерите с отворен код се

разпространяват свободно и безплатно, професионалните уменията в

програмирането, които са необходими за тяхното надграждане, за

отстраняването на проблеми по сорс кода и за решаването на възникнали

специфични задачи са от висока степен на важност и в тази светлина

програмистите в тази област са търсени от работодателите с цел поддръжка

на системите работещи с такъв софтуер. Инструментите за управление на
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знанието подпомагат разработването на ресурси с отворен код (Bakardjieva

T., N. Lyutov, V. Spassova, 2010, pp. 319–325).

Участието в екипи по проекти разработващи софтуери с отворен код

изисква специфични умения у програмистите, като умения за работа в екип,

както и нова нагласа, базирана на идеологията за дигитално сътрудничество,

прозрачност и споделяне на идеи и гъвкавост в мисленето и стремеж за

постоянно надграждане и усъвършенстване на програмните решения.

В съвременното дигитално общество понятието “Сорс код” се среща

на всички нива и във всички области, като все повече се налага менението,

че по-добрият вариант са тези сорс кодове, които са отворени, достъпни и

споделени. Тяхното ефективно прилагане в една система за управление в

дадена компания се предшества от точно идентифициране на основните

проблеми на организацията, определяне на приоритетите и дефиниране на

стратегиите (Бакърджиева, 2011, с. 162)

Критерии за Софтуер с Отворен код

Инициативата за отворен код (OSI), световна организация с

нестопанска цел, основана през 1998 действа като водещ авторитет при

разработката и разпространението на софтуери с отворен код. Нейната

дефиниция за Софтуер с отворен код (Open Source Software или OSS)

включва 10 критерии, които трябва да са налични, за да може даден софтуер

да се определи като такъв с отворен код:

• Свободно разпространение: Лицензът не не трябва да ограничава

нито една страна от продажба или разпространение на софтуера като

компонент на съвкупната софтуерна дистрибуция, съдържаща програми от

различни източници. Лицензът не бива да изисква възнаграждение или друга

такса за разпространение.
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• Достъпност и интегритет на сорс кода: Програмата трябва да се

разпространява заедно със сорс кода и трябва да позволява

разпространението както на програмата, така и на самия код.

• Допускане на модификации: Лицензът трябва да позволява

модификации на сорс кода, както и трябва да позволява те да бъдат

разпространявани при същите условия, при които се разпорстранява и

оригиналния софтуер.

• Интегритет на изходния код на автора: Лицензът може да ограничи

разпространението на изходния код в модифицирана форма, само ако

лицензът позволява разпространението на "patch files" с изходния код с цел

модифициране на програмата при време на нейното „билдване“

(изграждане). Лицензът трябва изрично да разрешава разпространението на

софтуера, изграден от модифицирания изходен код.

• Да няма дискриминация срещу отделни хора или групи.

• Без дискриминация по области и сфери на приложение: Лицензът

не трябва да ограничава никого от използването на програмата в каквато и

да е област на дейност.

• Разпространение на лиценза: Правата, свързани с програмата и

нейния сорс код, трябва да са приложими за всички следващи

разпространения, без да е необходимо прилагането на други лицензи от тези

страни.

• Лицензът не трябва да е специфичен за даден продукт: Правата,

свързани с разпространението на програмата, не трябва да зависят от това

дали програмата е част от определена софтуерна дистрибуция. Ако

програмата се извлича от дадена дистрибуция и се използва или

разпространява в рамките на условията на лиценза на програмата, всички
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които използват програмата и/или я разпространяват, следва да имат същите

права като тези, които първоначално са разпространили софтуера.

• Лицензът не трябва да поставя ограничения върху друг софтуер,

който се разпространява заедно с лицензирания софтуер.

• Лицензът трябва да е технологично-неутрален: Никоя разпоредба

на лиценза не може да се основава на индивидуална технология или стил на

интерфейс.

Различните лицензи позволяват на програмистите да променят

софтуера с различни условия. Според базата данни на Black Duck

KnowledgeBase, съдържаща около два милиона проекти с отворен код най-

популярните лицензи са:

• MIT License

• GNU General Public License (GPL) 2.0

• Apache License 2.0

• GNU General Public License (GPL) 3.0

• BSD License 2.0 (3-clause, New or Revised)

Когато се променя сорс кода, OSS изисква включването не само на

промените, но и на методите, довели до тях. Софтуерът, създаден след

модификации на кода, може да бъде или да не бъде предоставен безплатно.

Софтуер с отворен код и Комерсиален софтуер

Наличният в търговската мрежа софтуер, наречен търговски или

патентован софтуер, не дава достъп до неговия сорс код, тъй като софтуерът

е нечия интелектуална собственост, за разлика от OSS, който е резултат от

сподление усилия и представлява споделена интелектуална собственост на

всички, които са помогнали за неговото развитие или промяна.
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Софтуер с отворен код и Безплатен софтуер
Въпреки че термините често се използват взаимозаменяемо, OSS се

различава малко от свободния софтуер. И двата варианта софтуер
предполагат възможността за изтегляне и модифициране на софтуера без
ограничения или такси. Въпреки това, свободният софтуер – концепция,
разработена през 80-те години от изследователя на компютърните науки на
Масачузетския технологичен институт, Ричард Столман, е дефинирана от
четири условия, както е посочено от неправителствената фондация за
свободен софтуер. Тези “четири свободи” подчертават правото на
потребителите да използват този софтуер, както им е удобно.

За разлика от тях, критериите на OSS, които инициативата за отворен
код разработени десетилетие по-късно, поставят по-голям акцент върху
модифицирането на софтуера и последствията от промяната на сорс кода,
лицензирането и разпространението [6].

Очевидно е, че двете се припокриват в по-голямата си част, като
разликите между OSS и свободния софтуер са по-философски, отколкото
практически. Въпреки това, нито една от двете концепции не трябва да се
бърка с безплатната. Freeware обикновено се отнася до патентован софтуер,
който потребителите могат да свалят безплатно, но чийто сорс код не може
да се променя [9].

Предимства на софтуера с отворен код
Въпреки че липсата на разходи е ключово предимство при софруера с

отворен код (OSS), има няколко други значими предимства (фиг. 2):

• Качеството му може лесно и значително да се подобри, когато
изходният му код се предава, тества, коригира и модифицира.

• Предлага ценна възможност за обучение за програмистите. Те
могат да приложат, тестват и надградят своите умения спрямо най-
популярните програми, които са на разположение днес.
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• В повечето случаи се характеризира с по-високо ниво на сигурност

от софтуера със затворен код, тъй като грешките се идентифицират и

отстраняват бързо.

• Тъй като е публично достояние и постоянно подлежи на

актуализации, има малък шанс той да стане недостъпен или бързо остарял –

важен плюс за дългосрочни проекти.

• Непрекъснато се развива в реално време, тъй като разработчиците

го добавят и променят, което означава, че може да бъде по-качествен и по-

сигурен, и по-малко изложен на грешки, отколкото софтуера със затворен

код, тъй като всеки потребител може да посочва грешки в него и всеки

желаещ програмист може да се включи в отстраняването им.

• Използването на софтуер с отворен код също позволява това да се

избегне обвързването със софтуерни платформи на конкретен производител.

Фиг. 2 Предимства на софтуер с отворен код

Недостатъци:
• Тъй като няма изискване за създаване на търговски продукт, който

да се продава и генерира печалби, софтуерът с отворен код обикновенно се
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развива по-добре в съответствие с желанията на разработчиците, отколкото с
нуждите на крайния потребител.

• По същата причина тези софтуери моге да бъдат по-малко „лесни

за употреба“ и не толкова лесни за инсталиране, защото се отделя по-малко

внимание на разработването на потребителския интерфейс.

• В някои случаи е възможно поддръжката за някои групи

потребители и да е по-бавна и недостатъчна, защото този тип софтуер

разчита на общността на потребителите да реагират и да решават проблеми.

• Въпреки че самият софтуер с отворен код е предимно свободен,

все още може да има някои непреки разходи, като например заплащане за

външна поддръжка.

• Въпреки че наличието на отворена система означава, че има много
хора, които идентифицират грешки и ги отстраняват, това също означава, че
злонамерените потребители могат потенциално да се сдобият с кода и така
да използват някои негови уязвимости.

Най-популярни видове софтуер с отворен код
Технологиите с отворен код помогнаха да се изгради голяма част от

Интернет услугите, Интернет платформите и общодостъпните споделени
бази данни. Освен това много от използваните програми се базират на
технологии с отворен код. Примерно: Android OS и OS X на Apple са
базирани на ядрото и Unix/BSD технологиите с отворен код [2].

Най-разпространените софтуери с отворен код е (фиг. 1):

• Mozilla Firefox уеб браузър

• Thunderbird имейл клиент

• PHP скриптов език

• Python език за програмиране

• Apache HTTP уеб сървър
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Софтуер с отворен код и разработчици

Проектите OSS са възможности за сътрудничество, които подобряват

уменията и изграждат връзки в тази област (фиг. 3). Областите, върху които

разработчиците могат да работят, включват:

• Комуникационни средства. Електронната поща, съобщенията в

реално време, форумите и уикитата помагат на разработчиците да намерят

решения или да си споделят взаимно идеи.

• Системи за управление на разпределените ревизии: Когато

няколко разработчици в различни географски райони променят данни и

файлове, тези системи управляват различните версии и актуализации.

• Проследяване на грешки и списъци със задачи: Тези функции

позволяват мащабни проекти да наблюдават развитието на разрешаването на

проблемите и да следят техните поправки.

• Инструменти за тестване и отстраняване на грешки: Тези функции

автоматизират тестването по време на системна интеграция и отстраняване

на грешки при други програми.

Фиг. 3. Разпространение на софтуери с отворен код

Harvard Business Review (2011)
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С развитието и глобализирането на световното дигитално пространство

се засилва тенденцията за използване на софтуерите с отворен код, предвид

на техните силни страни, които дават надеждни и иновативни решения на

специфичните проблеми в глобалната мрежа и предоставят нови методи за

сътрудничество, групова работа, свободно споделяне и гаранции за липса на

дискриминации при използването и разпространението на софтуерните

разработки [10].
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