ANÁLISE DE LICENÇA DE SOFTWARE
(Este texto é parte integrante do site http://debianet.com.br)

1. Conceitos básicos
O Debian segue a DFSG[1] para atestar se um software é livre ou não.
Para ajudar na análise das diversas licenças existentes no mundo, foram criados três
testes[2]. Esses testes são histórias fictícias utilizadas para exemplificar situações de não
liberdade. Dos três testes, o mais utilizado é o do Náufrago na Ilha Deserta.
É interessante citar que o conceito de Open Source[3] nasceu com base na DFSG[1].
[1] https://www.debian.org/social_contract#guidelines
[2] https://people.debian.org/~bap/dfsg-faq.html#testing
[3] https://opensource.org/osd-annotated

2. Tarefas iniciais
As suas tarefas iniciais serão as seguintes:

◦ Ler e entender a DFSG[1].
◦ Ler e entender o OSD[3].
◦ Ler e entender o teste The Desert Island[2].

3. Tarefa final
Com base na DFSG e no teste do Náufrago na Ilha Deserta, analise a licença a seguir,
apontando os seus possíveis problemas de liberdade. Você deve citar quais itens da DFSG
e do teste são feridos por cada problema encontrado.
License for use:
The program may be used for free.
It may be redistributed
license for free as well.

in

its

original

format

and

with

this

The program may be modified for personal use as long as it retain
the original license and author, copyright information.
If you modify this program, please e-mail patches to me. If you
think the patch isn't of general use, you can just email me about
it first to check.
This program can’t be sold or included in a product that is sold
without prior written permisson from the author.
If you are a terrorist, you can’t use this program to generate
special weapons to kill humans.
Dica: as licenças BSD-3-Clause e MIT são totalmente livres e possuem textos pequenos. Leia
essas licenças! Elas poderão lhe ajudar a entender alguns parágrafos da licença acima.

