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Co to jest oprogramowanie?

Istotnie odmienny od innych
najbardziej skomplikowany
wytwór człowieka
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— oprogramowanie a prawo własności
— oprogramowanie a prawo autorskie
— oprogramowanie a patenty
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free software
(open source)

GNU General Public Licence
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The freedom
to run the program,
for any purpose.
Swoboda wykonywania programu
w dowolnym celu.

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
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The freedom
to study how the program works,
and adapt it to your needs.
Swoboda analizowania
działania programu
i przystosowywania go
do swoich potrzeb.

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
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The freedom
to redistribute copies
so you can help your neighbor.
Swoboda redystrybucji
kopii programu
– można pomóc swoim sąsiadom.

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
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The freedom
to improve the program,
and release your improvements
to the public,
so that the whole community benefits.
Swoboda ulepszania programu
i publicznego udostępniania swoich ulepszeń,
na czym korzysta cała społeczność.

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
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Przedsięwzięcie Debian GNU/Linux
Statut i regulaminy

Developers (współwykonawcy[?])
Użytkownicy
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Ministerstwo Nauki i Informatyzacji [. . . ]
przygotowuje Narodową Strategię Rozwoju
Wolnego Oprogramowania. [. . . ]
Jednym z głównych dążeń ma być powstanie
dwóch jednolitych dystrybucji Linuksa, które
według słów nadzorującego wspomniane
działania podsekretarza stanu Wojciecha
Szewki można by określić jako linux.gov.pl i
linux.edu.pl.

http://newsroom.chip.pl/news_86752.
html

http://newsroom.chip.pl/news_86752.html
http://newsroom.chip.pl/news_86752.html
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Celem niniejszej licencji jest uczynienie in-
strukcji, podręcznika lub innego podobnego
pożytecznego tekstu „swobodnym” w sensie
zapewnienia każdemu faktycznej swobody ko-
piowania i redystrybucji, zarówno bez zmian
jak i ze zmianami, na zasadach komercyjnych
lub niekomercyjnych.
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Dodatkowo licencja zapewnia możliwość
uznania wkładu autora i wydawcy, zwalniając
ich jednocześnie z odpowiedzialności za zmia-
ny dokonane przez innych.
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Sam Williams

W obronie wolności

Free as in Freedom
http://www.faifzilla.org

http://stallman.helion.pl/
Wydawnictwo Helion
Warszawa 2003

http://www.faifzilla.org
http://stallman.helion.pl/


GNU Free Documentation Licence 15



Słowniki w Linuksie 16



Komunikaty RJP nr 2(13), 2003, s. 5 17

Komisja Terminologii Informatycznej

Przewodniczący komisji prof. Andrzej Jacek Blikle
poinformował, że 4 listopada 2003 r. zawiązała się
grupa inicjatywna, która zamierza opracować
internetowy słownik informatyczny.
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Komisja Terminologii Informatycznej

Grupa, w której skład weszli członkowie Oddziału
Warszawskiego Polskiego Towarzystwa
Informatycznego, będzie współpracować z Komisją
Terminologii Informatycznej RJP.
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http://www.pti.org.pl/

W dniu 22 maja 1981 roku zostało zarejestrowane
Polskie Towarzystwo Informatyczne z siedzibą
w Warszawie. Pierwszym Prezesem Towarzystwa
został wybrany prof. Władysław Turski,
piastujący tę funkcję przez dwie kolejne kadencje.

http://www.pti.org.pl/
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http://www.pti.org.pl/

Po latach rozkwitu przyszedł również okres
kryzysu. [. . . ] Przesilenie nastąpiło na V Walnym
Zjeździe Delegatów PTI wiosną 1993 roku. [. . . ]
Wybrano nowy skład naczelnych władz
Towarzystwa - ludzi mniej utytułowanych, lecz
patrzących praktycznie na szybko zmieniającą się
rzeczywistość.

http://www.pti.org.pl/
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Komisja Terminologii Nauk
Informatycznych

Komisja liczy 9 osób -
oprócz jednego językoznawcy są w niej
specjaliści w zakresie informatyki
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[...]

3. Kiedy komisja terminologii nauk informatycznych
została powołana i w jakim składzie
(chętnie dowiem się też, czy skład i nazwa
ulegały zmianom - jeśli dobrze rozumiem,
komisja nadal istnieje).
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[. . . ]

czas powołania Komisji Terminologii Nauk Informatycznych,
jej skład, [. . . ] to są to wewnętrzne sprawy organizacyjne,
związane z funkcjonowaniem Rady; o sposobie ich
rozstrzygania nie powiadamiamy nieczłonków RJP

[. . . ]

Katarzyna Kłosińska
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Komisja Terminologii Nauk
Informatycznych

28 października 2001 roku odbyło się pierwsze
posiedzenie Komisji, na którym ukonstytuowało
się jej Prezydium.
[. . . ]
Za główne zadanie Komisji uznano
opiniowanie tekstów informatycznych.
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Komisja Terminologii Informatycznej

[. . . ] prof. A.J.Blikle przedstawił sprawozdanie
z działalności zespołu w okresie od 1 stycznia
2001 r. do 20 listopada 2002 r.
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Komisja Terminologii Informatycznej

A oto propozycje tłumaczenia wyrazów: [. . . ]
gif – jest funkcjonującym jako samodzielne słowo
skrótowcem nazwy Graphic Interface File, a
tłumaczy się go jako ‘plik graficzny’; jest nazwą
własną i odnosi się do formatu plików.
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gif – jest funkcjonującym jako samodzielne słowo
skrótowcem nazwy Graphic Interface File, a tłumaczy się go
jako ‘plik graficzny’; jest nazwą własną i odnosi się do
formatu plików.

Graphics Interchange Format !
skrótowiec!
samodzielne słowo?
plik graficzny !
nazwa własna!
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Komisja Terminologii Informatycznej

A oto propozycje tłumaczenia wyrazów: [. . . ]
jpeg – to funkcjonujący jako samodzielne słowo
skrótowiec nazwy Joint Photographer’s Expert
Group; podobnie jak gif jest nazwą własną i
odnosi się do formatu plików graficznych;
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jpeg – to funkcjonujący jako samodzielne słowo skrótowiec
nazwy Joint Photographer’s Expert Group; podobnie jak gif
jest nazwą własną i odnosi się do formatu plików graficznych;

Joint Photographic Experts Group!
http://www.jpeg.org/committee.html
(ISO, ITU-T)
wymowa?

http://www.jpeg.org/committee.html
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Komisja Terminologii Informatycznej

Wyrazy gif i jp(e)g występują zwykle
w kontekstach wskazujących na to, że mowa o
formacie plików, np. plik (graficzny) w formacie
gif/jp(e)g.
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Komisja Terminologii Informatycznej

A oto propozycje tłumaczenia wyrazów: [. . . ]
chip – oznacza układ (scalony); micro-chip –
mikroukład ; potoczne znaczenie to ‘kość, kostka’;
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chip – oznacza układ (scalony); micro-chip – mikroukład ;
potoczne znaczenie to ‘kość, kostka’;

potoczne znaczenie czego?!
to kość w żargonie oznacza chip,
nie odwrotnie!
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chip – oznacza układ (scalony); micro-chip – mikroukład ;
potoczne znaczenie to ‘kość, kostka’;

potoczne znaczenie czego?!
to kość w żargonie oznacza chip,
nie odwrotnie!
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Komisja Terminologii Informatycznej

w ciągu ponad 20 miesięcy
(od 1 stycznia 2001 r. do 20 listopada 2002 r.)

zaopiniowano 6 wyrazów
(proprietary, know-how, gif, jpeg, chip,
chat)
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Komisja Terminologii Informatycznej
Internetowy słownik informatyczny

Najczęstsze słowa byłyby - po uprzedniej
weryfikacji przez Radę - przedstawiane jako
rekomendowane przez RJP i PTI. Działalność
komisji miałaby więc charakter
badawczo-kodyfikacyjny.
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Rada przyjęła następujące uchwały ortograficzne:
[. . . ]
Uchwałę ortograficzną nr 7 Rady Języka
Polskiego: „Poprawna forma nazwy listu
elektronicznego to e-mail, potocznie: mejl”.
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Do Rady wpłynęła prośba o wyjaśnienie, czy na
tablicy rejestracyjnej samochodu może widnieć
nazwa EMAIL. Sprawą tą zajął się
przewodniczący RJP: [. . . ]
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http://www.leksyka.pl/leksyka

[. . . ] w przypadku słownictwa specjalistycznego
wprowadzona jest opłata abonamentowa.
Z opłaty tej zwolnieni są studenci oraz
pracownicy naukowi wyższych uczelni. Do
bazy słownika podłączone zostały
NIEODPŁATNIE wszystkie większe biblioteki
akademickie. Oznacza to, że za pomocą strony
internetowej biblioteki można wejść (z komputera
akademickiego) do Leksyki i korzystać z pełnej
bazy haseł.

http://www.leksyka.pl/leksyka
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http://www.leksyka.pl/wspolpraca_podlaczeni

Instytucje edukacyjne posiadające pełny, bezpłatny dostęp do
Leksyki

[. . . ]
* Uniwersytet Opolski
[. . . ]
* Uniwersytet Warszawski
* Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
[. . . ]
* Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
[. . . ]

http://www.leksyka.pl/wspolpraca_podlaczeni
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Jak uwzględniać w słownikach decyzje RJP?

Uchwała ortograficzna nr 7
Rady Języka Polskiego:

Rzeczowniki będące połączeniami cząstki afro-
i nazwy mieszkańca kraju, kontynentu, regionu
geograficznego, nazwy członka narodu, rasy
i szczepu piszemy dużą literą.
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