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1.1. Lịch sử và định nghĩa PMTD
- Những năm 1960 - máy tính lớn Mainframe - phần mềm là tự do

- 30/09/1969 IBM tuyên bố sẽ bán phần mềm từ 1970

- 1984: Richard Stallman rời AI Lab của MIT, mở dự án GNU 

- Mục đích của GNU: Xây dựng hệ điều hành tự do - GNU is Not Unix

- 1991, Linus Torvalds, tuyên bố về hệ điều hành tự do tương tự Minix

- 03/1994 phiên bản Linux v1.0 ra đời

- Nhân Linux mang giấy phép GPLv2

- Hệ điều hành GNU/Linux = Nhân Linux + các tiện ích GNU

- Định nghĩa PMTD với 4 quyền cơ bản: 

(1) Tự do sử dụng

(2) Tự do phân phối
(3) Tự do sửa đổi

(4) Tự do phân phối bản phái sinh

- PMTD là nói về các quyền tự do, không nói về tiền

- Quỹ Phần mềm Tự do – FSF (Free Software Foundation) 



  

1.2. Lịch sử và định nghĩa PMNM
- 1998 OSI (Open Source Initiative) ra đời 

- Định nghĩa PMNM 10 điểm của OSI. Xem: http://opensource.org/osd 

- Định nghĩa PMNM tương tự như với PMTD, nhưng:

(1) có những nới lỏng hơn về 'tự do'

(2) nặng về yếu tố kỹ thuật và thực dụng hơn

(3) nhấn mạnh hơn về tính không phân biệt đối xử

- Mô hình kinh doanh dựa vào dịch vụ - hệt như PMTD

PMTDNM = PMTD + PMNM



  

1. Cả PMTDNM và PMSHĐQ đều cung cấp 
cho NSD một giấy phép. Trong khi giấy phép 
của PMSHĐQ (EULA) thường có nội dung 
để cấm đoán NSD, thì các giấy phép của 
PMTDNM lại thường làm điều ngược lại.

2. Có hơn 70 loại giấy phép PMTDNM và 
chúng đều phải tuân thủ định nghĩa hoặc của 
PMTD từ FSF, hoặc của PMNM từ OSI.

3. CAL: Khi có nhiều người đóng góp mã 
nguồn cho một dự án PMTDNM, mỗi người 
đóng góp có thể sẽ ký thỏa thuận với công ty 
hoặc quỹ đứng sau PMTDNM đó. Có thỏa 
thuận nhượng lại bản quyền, có thỏa thuận 
khẳng định bản quyền.

2. Hệ thống giấy phép của PMTDNM



  

1. Còn được gọi là các giấy phép hào phóng hoặc tối 
thiểu, bản chất: Tự do cho tới lập trình viên. Khi phân 
phối lại phần mềm, lập trình viên có thể được phép 
phân phối lại phần mềm ở dạng mã nguồn hoặc mã 
nhị phân như PMSHĐQ. Điển hình là giấy phép họ 
BSD. BSD cho quyền thay đổi tùy ý PM và tích hợp 
vào các PM khác mà không có hạn chế nào.

2. Thường các giấy phép BSD được trao 
cho những dự án thí điểm, dự án làm 
chuẩn có kinh phí từ Chính phủ Mỹ.

3. Giấy phép tương tự: Apache, 
Zope Public License

2.1. Các giấy phép dễ dãi



  

1. Còn được gọi là các giấy phép Copyleft.

2. Mang Tự do cho tới người sử dụng. 
Bất kỳ ai đóng góp thêm mã nguồn 
vào cho chương trình thì các mã nguồn 
đó cũng sẽ mang giấy phép gốc ban đầu
khi phân phối phần mềm phái sinh đó. 

3. Triết lý: PM có tác giả, không có chủ sở hữu.

4. Các giấy phép Copyleft: GNU General Pulic Licence 
(gần 70% các PMTDNM mang giấy phép này, trong đó 
có nhân Linux); GNU Lesser General Public Licence 
(LGPL); Affero General Public Licence (AGPL). Một số 
giấy phép mạnh: Sleepycat; eCos Licence; IBM Public 
Licence 1.0; Mozilla Public Licence 1.1. 

2.2. Các giấy phép mạnh

http://www.internetnews.com/bus-news/article.php/3933591/What+is+the+Top+Open+Source+License.htm


  

1. Sử dụng giấy phép đôi. Ví dụ: Trolltech phân 
phối Qt theo giấy phép đôi: nếu phần mềm GPL đi 
với Qt thì sử dụng Qt GPL. Nếu phần mềm không 
tương thích GPL đi với Qt thì phải mua giấy phép 
đặc biệt để sử dụng. 
Tương tự: StarOffice có giấy phép độc quyền, 
trong khi OpenOffice.org có giấy phép LGPL. 

2. Đặc biệt, Mozilla Firefox từng chấp nhận những 
đóng góp theo 3 giấy phép MPL, GPL và LGPL, lý 
do không tìm được các lập trình viên đã từng 
đóng góp mã nguồn cho dự án.

3. Thêm thông tin về giấy phép của PMTDNM, 
xem ở đây (khuyến cáo sử dụng, bản dịch ...). 

2.3. Phân phối theo vài giấy phép

http://ubuntuone.com/p/YXX/


  

Với 2 giấy phép nguồn mở không tương thích nhau, thì việc sao chép mã 
nguồn của chương trình này sang chương trình khác sẽ vi phạm ít nhất 1 
trong 2 giấy phép đó! Xem thêm: http://www.gnu.org/licenses/license-list.html 

KHÔNG TƯƠNG THÍCH

▼

2.3. Tính tương thích của giấy phép

GIẤY PHÉP CỦA KOHA: GPLv3

http://www.gnu.org/licenses/license-list.html
https://github.com/Koha-Community/Koha


  

1. Xuất xứ: Tài liệu là một phần không thể thiếu của 
chương trình như theo Luật SHTT của TBN. Tài liệu cần 
có cùng mức tự do với phần mềm. Bất kỳ lúc nào có thay 
đổi trong chương trình thì cũng có thay đổi trong tài liệu.

2. Tài liệu chương trình thường không có định dạng, hoặc 
ở dạng văn bản thô, để không bị phụ thuộc vào bất kỳ 
trình soạn thảo nào, công ty nào.

3. Phổ biến: 2 hệ thống giấy phép tư liệu mở: GNU 
General Free Document Licence (GFDL) và Creative 
Commons (CC). 

4. Vô số: văn bản, ảnh, âm thanh, multimedia... có GP CC.

3. Hệ thống giấy phép của tư liệu mở



  

1. Hệ thống giấy phép mở cho các 
tư liệu (tài liệu văn bản, hình ảnh, 
âm thanh và đa phương tiện).

2. Phương pháp tuân thủ, 
bảo vệ quyền SHTT

- Đối với người sáng tạo
- Đối với người sử dụng

3. Sử dụng trong giáo dục

3.1. Creative Commons là gì?



  

1. Các quyền cơ bản của người sử dụng giấy phép CC
- Sao chép tác phẩm
- Phân phối tác phẩm
- Hiển thị hoặc trình bày tác phẩm
- Truyền đạt tác phẩm
- Làm các bản sao nguyên tác của tác phẩm lên CD/DVD

2. Các nghĩa vụ
- Ghi công tác giả, người sáng tạo
- Tuân thủ giấy phép với các quyền được trao
- Giữ lại bất kỳ lưu ý bản quyền nào
- Chỉ ra liên kết tới giấy phép ở bất kỳ bản sao nào
- Chỉ ra các phần tùy biến đối với các tác phẩm phái sinh

3. Không được phép: 
- Chỉnh sửa các điều khoản giấy phép
- Sử dụng tác phẩm mà gây hại cho uy tín của tác giả
- Ngụ ý tác giả phê chuẩn hoặc đỡ đầu cho bạn
- Hạn chế người sử dụng khác bằng bất kỳ công nghệ gì

3.2. Quyền và nghĩa vụ tiêu chuẩn



  

Có 4 yếu tố tùy chọn cho giấy phép CC:

1. Ghi công - bắt buộc (BY)

2. Phi thương mại (NC)

3. Không có tác phẩm phái sinh (ND)   

4. Chia sẻ giống tương tự (SA)

3.3. Các yếu tố tùy chọn giấy phép



  

Có 6 loại giấy phép CC tiêu chuẩn: 

1. Ghi công  (BY) 

2. Ghi công - Phi thương mại (BY-NC)

3. Ghi công - Chia sẻ tương tự (BY-SA)

4. Ghi công - Không có phái sinh (BY-ND) 

5. Ghi công - Phi thương mại - 
Chia sẻ tương tự (BY-NC-SA)

6. Ghi công - Phi thương mại - 
Không có phái sinh (BY-NC-ND)

3.4. Các giấy phép CC tiêu chuẩn



  

Một số khái niệm: 

1. Miền công cộng No Rights Reserved

2. Giữ lại một số quyền Some Rights Reserved 

3. Giữ lại tất cả các quyền All Rights Reserved

3.5. Mức độ tự do các giấy phép CC



  

Các nội dung ghi nhận công cho tác phẩm
1. Công nhận người sáng tạo
2. Đưa ra tên tác phẩm
3. Đưa ra URL của tác phẩm
4. Đưa ra dạng & URL giấy phép của tác phẩm (nếu được)
5. Giữ nguyên lưu ý bản quyền của tác phẩm

Một số lưu ý:
1. Xác định người sáng tạo
2. Ghi công cho những người có liên quan: cấp vốn, NXB...
3. Luôn có giấy phép CC
4. Liên kết tới site có tác phẩm gốc ban đầu
5. Phái sinh: “Đây là tác phẩm phái sinh của ...”

3.6. Ghi công các tư liệu CC



  

4 bước tìm kiếm: 

1. Khởi tạo tìm kiếm

2. Chọn giấy phép

3. Chọn dạng tư liệu

4. Tiến hành tìm kiếm

http://search.creativecommons.org

3.7. Tìm kiếm các tư liệu CC

http://search.creativecommons.org/


  

Tên gọi Mô tả URL

Wiki 
Commons

Hơn 13 triệu tệp hình ảnh, âm thanh, đa 
phương tiện. Có đường dẫn tới nhiều dự 
án khác như: Meta-Wiki, Wikibooks, 
Wikispecies, Wikisource, Wiktionary, 
Wikiversity, ...

http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

Tài nguyên 
giáo dục 
mở

Gần 40.000 tài nguyên các khóa học từ 
phổ thông 12 lớp tới cao đẳng, có giấy 
phép mở, sử dụng tự do.

http://www.oercommons.org/

Thư viện 
mở

Hơn 1 triệu đầu sách các loại. http://openlibrary.org/

Sách giáo 
khoa mở

Nơi đăng ký và tập hợp các đường dẫn 
tới các dự án, các kho sách giáo khoa 
mở.

http://www.opentextbook.org/

Máy tìm 
kiếm các 
tạp chí mở

Cổng truy cập các tạp chí điện tử mở 
của Đại học Mở Krishna Kanta Handiqui. 
Điểm khởi đầu để tìm kiếm vô số các tạp 
chí mở khác trên thế giới.

http://www.oajse.com/

3.8. Sử dụng các tư liệu CC sẵn có

http://meta.wikimedia.org/wiki/
http://en.wikibooks.org/wiki/
http://species.wikimedia.org/wiki/
http://en.wikisource.org/wiki/
http://en.wiktionary.org/wiki/
http://en.wikiversity.org/wiki/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://www.oercommons.org/
http://openlibrary.org/
http://www.opentextbook.org/
http://www.oajse.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


  

26/09/2012, 3 tài liệu của Viện 
hàn lâm Công nghệ Mở - FTA   
(Free Technology Academy), 
giấy phép GFDL, CC BY-SA đã 
được dịch xong sang tiếng Việt 
và xuất bản trên mạng Internet.

16/4/2013, tài liệu 'Sách chỉ dẫn 
tham chiếu POSTGRESQL 9.0' 
của nhóm phát triển toàn cầu 
POSTGRESQL đã được dịch 
xong sang tiếng Việt và đã được 
xuất bản trên Internet.

Tất cả các tài liệu trên đều có từ 
1-2 giấy phép tài liệu tự do, cho 
phép người sử dụng sao chép, 
phân phối, pha trộn... miễn là 
tuân theo giấy phép.

3.9. Ví dụ về tư liệu CC tiếng Việt

http://vnfoss.blogspot.com/2012/09/3-tai-lieu-cua-vien-han-lam-cong-nghe.html
http://vnfoss.blogspot.com/2013/04/tai-lieu-dich-sang-tieng-viet-sach-chi.html


  

1. Khuyến khích nâng cao nhận thức và sử dụng OER.
2. Tạo thuận lợi cho các môi trường sử dụng CNTT-TT.
3. Tăng cường phát triển các chiến lược và chính sách OER.
4. Thúc đẩy hiểu biết và sử dụng các khung cấp phép mở.
5. Hỗ trợ xây dựng năng lực vì sự phát triển bền vững các tư 
liệu học tập chất lượng.
6. Khuyến khích các liên minh chiến lược về OER.
7. Thúc đẩy phát triển và áp dụng OER trong các ngôn ngữ và 
ngữ cảnh văn hóa khác nhau.
8. Thúc đẩy nghiên cứu về OER
9. Tạo thuận lợi để phát hiện, tìm kiếm sử dụng và chia sẻ OER.
10. Thúc đẩy việc cấp phép mở cho các tư liệu giáo dục được 
tạo ra từ ngân sách nhà nước. 

Tuyên bố của Hội nghị OER 
Thế giới, 20-22/06/2012, do 
UNESCO tổ chức tại Paris, 

Pháp, đã khuyến cáo ▼

Xuất bản truy 
cập mở
(Open 

Access 
Publishing)

3.10. Tài nguyên giáo dục mở - OER

http://vnfoss.blogspot.com/2012/10/nhung-khai-niem-co-ban-lien-quan-toi.html


  

1. Các tư liệu mở là cách thúc đẩy 
đổi mới sáng tạo thông qua việc 
mở ra tri thức cho mọi người trong 
khi vẫn tôn trọng các quyền SHTT.
 
2. Khuyến khích đổi mới sáng tạo 
tiếp tục dựa vào tri thức đã có.

3. Có khả năng là lựa chọn tốt về 
Tài nguyên Giáo dục Mở - OER 
(Open Education Resources) cho 
giáo dục Việt Nam → Các trường 
đại học thường đi tiên phong.

3.11. Tóm tắt về các tư liệu mở



  

1. Có nhiều loại giấy phép, với các ưu nhược điểm khác nhau. 
Trong khi GPL đưa quyền tự do về tới tận người sử dụng đầu 
cuối, thì BSD lại đưa quyền tự do về cho những người sửa đổi 
hoặc phân phối lại.

2. Khi khởi xướng một dự án PMTDNM, rất quan trọng phải 
chọn ngay một giấy phép để theo vì sau này không dễ để sửa.

3. PMTDNM và PMSHĐQ không chỉ khác nhau về bản chất 
các giấy phép, mà còn khác nhau ở bản chất của mô hình 
phát triển và các mô hình kinh doanh.

4. Các hệ thống giấy phép cho tư liệu mở: CC và GFDL... 

5. Vô số tài nguyên giáo dục mở - OER tiếng ngước ngoài có 
các giấy phép CC. Rất cần có OER bằng tiếng Việt.

4. Tóm tắt



  

1. Giới thiệu phần mềm tự do.

2.  Hệ thống tư vấn của OSS Watch - nước Anh - về PMTDNM.

3. Chỉ dẫn cơ bản về các tài nguyên giáo dục mở (OER).

4. Chỉ dẫn về OER trong giáo dục đại học. 

5. Chính sách phát triển và sử dụng OER ở Ghana.

6. Loạt bài về OER trên tạp chí Tin học & Đời sống.

7. Loạt bài về các giấy phép CC trên tạp chí Tin học & Đời sống.

8. Một số video clip về PMTDNM.

5. Tài liệu tham khảo

http://ubuntuone.com/1Yz5iLEGwWM4tHpvtY83rx
http://vnfoss.blogspot.com/2013/06/he-thong-tu-van-cua-oss-watch-ve-phan.html
http://ubuntuone.com/68awMgVSnyhtJ3WoWOZBJr
http://ubuntuone.com/1ONJdVQc34tC3NvE605Pif
http://ubuntuone.com/5QLuUq16qw7Nh2x7SRHmzk
http://vnfoss.blogspot.com/2013/04/chi-dan-ve-oer-trong-giao-duc-ai-hoc.html
http://vnfoss.blogspot.com/2012/09/tim-kiem-va-su-dung-cac-nguon-tu-lieu.html
http://vnfoss.blogspot.com/2013/06/mot-so-video-clips-ve-phan-mem-tu-do.html


  

Tất cả các hình sử dụng trong tài liệu này đều: 
hoặc có các giấy phép CC, hoặc nằm trong miền 
công cộng, hoặc đã được tác giả của tài liệu tùy 
biến dựa vào các hình đó.

Cảm ơn!

Hỏi đáp

LÊ TRUNG NGHĨA

Email: letrungnghia.foss@gmail.com
Blogs: http://vn.myblog.yahoo.com/ltnghia

http://vnfoss.blogspot.com/ 
Trang web CLB PMTDNM Việt Nam: http://vfossa.vn/vi/
HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/ 
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