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Programas de computador

A receita do programa de computador é o código-fonte.
O que começa, o que termina, quando começar, quando voltar…

https://nojhan.github.io/colout/
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2000

Surge a Open Source 
Initiative, organização 
dedicada a promover o 

software de código 
aberto

Surge o Linux, 
que ganha 

popularidade  
rapidamente
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Software Proprietário

Modelo de negócio onde só o produtor do software pode distribuí-lo e/ou 
permitir sua distribuição mediante (normalmente) a uma licença 
restritiva.

Distribuição com restrições
● Uso
● Redistribuição
● Modificação
● Com limitações
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Software Livre

Por “software livre” devemos entender aquele software que respeita 
a liberdade e senso de comunidade dos usuários. A grosso modo, isso 
significa que os usuários possuem a liberdade de executar, copiar, 
distribuir, estudar, mudar e melhorar o software.

Fundação Software Livre 
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Software de Código Aberto

Fornece o direito de estudar, modificar e distribuir o software de 
graça para qualquer um e para qualquer finalidade, visando os 
aspectos técnicos e benefícios práticos do código-fonte 
livremente disponível.

Modelo predominante e base do desenvolvimento moderno de 
software, permitiu que a Web se tornasse o que é hoje.
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Mais pessoas olhando o código, mais pessoas ajudando a melhorá-lo.

Dados olhos suficientes, todos os erros são 
óbvios.

Eric S. Raymond em A Catedral e o Bazar
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Venda de suporte por diferentes fornecedores.

Venda de extensões, customizações e atualizações.

Surgimento de empresas e cooperativas para prestação de serviços.

Software Livre e Código Aberto
Modelo de Negócio
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Chromium

GIMP

VLC Audacity

Mozilla Firefox

Pidgin
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Sistema Operacional

GNU

Linux

Hardware



 

 

Richard Stallman
Fundador do Projeto GNU, da GPL e 
da Fundação Software Livre

Linus Torvalds
Criador do Kernel Linux e Git
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Organizações que usam GNU/Linux
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Distribuição GNU/Linux

É o conjunto das ferramentas GNU com o kernel Linux.

É customizada para um público alvo ou função específica.

Pode derivar de outra distribuição ou ser criada do zero.



Distribuições de GNU/Linux







Vamos usar esta aqui.
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