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Wie is Paul Cobbaut ?

● cobbaut.be (cv)
● cobbaut.blogspot.com
● linux-training.be
● github.com/paulcobbaut
● facebook.com/cobbaut
● be.linkedin.com/in/cobbaut
● twitter.com/cobbaut
● (niet tupperware, basketball, landbouwer in Asse)

● paul.cobbaut@gmail.com



  

Vanavond...

● Terminologie : Wat is vrije software ?
● Open Source succesverhalen
● Hoe migreren naar open source ?
● (open standaarden, open formaten)
● Q&A
● Evaluaties
● Dank en Drank!



  

Terminologie

● Wat is vrije software ?
● Free software of Freeware...
● Wat is open source ?
● FOSS en FLOSS...
● Is dat gratis ?
● Waarom dan nog licenties eraan hangen ?
● Copyright en copyleft ?



  

Wat is vrije software ?

● Vrijheid van gebruik
– software te gebruiken voor elk doel

● Vrijheid van bestudering en aanpassing
– aanpassen naar je eigen (bedrijfs)behoeften

● Vrijheid van distributie
– naastenliefde

● Vrijheid van verbeteren en verspreiden
– voordeel voor iedereen
– samen werken aan een geheel



  



  



  

Free software of freeware

● Free software = vrije software = logiciel libre
● Niet moeilijk voor Vlamingen en Franstaligen
● Verwarrend voor Engelstaligen

● Freeware = gratis software
● Maar je krijgt geen vier vrijheden!

– Bijvoorbeeld : Command&Conquer: Tiberian Sun

● Freeware heeft in de verste verte NIETS met 
open source of floss of free software te maken



  

Wat is open source?

● Open broncode
– Maar dat is geen eis op zich
– Wel nodig voor de vier vrijheden

● 'open source' is duidelijker dan free software
– Geen verwarring met freeware
– Beslist in 1998, grotendeels naar aanleiding van de 

broncode van Netscape Navigator, door o.a. Larry 
Wall(perl,patch), Jon 'maddog' Hall, Eric S. Raymond, 
Linus Torvalds(Linux), Tim O'Reilly

● Mp3 broncode is geen 'open source'



  

Wat is vrije software ?



  

Is het duidelijk ?

● Vrije software
● Free software
● Freeware
● Open source



  

FOSS en FLOSS ?

● Free Open Source Software
● Free/Libre Open Source Software

● Tegenover open core zoals StarOffice, Mysql
● Sommige licenties laten dit (niet) toe

– BSD license
– Apache license (+30.000 open source projecten, 

subversion, spamassasin, perl, ...)
– GPLv2 (1991 Liberty or Death)
– GPLv3 (2007, viral, +60.000 projecten in 2009)
– cddl e.v.a.



  

Is gratis wel te verkopen ?

● Q1 2011 Global Server Market Share(IDC)
● 17 percent Linux (2 miljard dollar)

– De 900.000 Google Linux servers niet meegeteld!

● Red Hat Enterprise Linux
● Verkoopt Linux en geeft Linux gratis weg
● Verkoopt nu voor meer dan 1 miljard dollar per jaar

● IBM en HP
● Verdienen +1 miljard per kwartaal aan open source



  

Opgepast met cijfers en statistieken!



  

Opgepast met cijfers en statistieken!



  

Enkele open source successen

● Apache webservers
● Firefox en Chrome Web browsers
● Startups in de wereld (LAMP)
● Startups in Vlaanderen
● Linux in top 500 grootste computers
● Android op Smartphones



  

Succesverhaal: Apache



  



  

Succesverhaal: web browsers

● 2000: 80% Microsoft internet explorer
● 2001 tot 2006: +90% msie
● 2007: firefox 10%
● 2008: firefox 18%
● 2009: firefox 22%
● 2010: firefox 30%, chrome 11%, msie 50%
● Aug 2011: firefox 26%, chrome 21%, msie 38%



  

Succesverhalen: LAMP startups

● Google (+900.000 Linux servers)
● Akamai (+84.000 Linux servers)
● Facebook (+50.000 Linux servers) 
● Twitter
● Wikipedia
● Youtube



  

Succesverhaal: open source

● Nasdaq, NYSE, LSE 
● Yahoo (voordat het Bing werd)
● Hotmail (voordat Microsoft het kocht)
● Gmail
● Linkedin (Solaris)
● IBM?, HP?, Oracle?
● NSA?, ...



  

Open source startups in Vlaanderen

● Inuits
● 100 procent open source services
● 2007 gestart met enkele mensen

– 2008, 2009, 2010 financiële crisis
● November 2011: 36 werknemers

● Zeropoint
● 99 procent open source diensten
● Meer dan 70 werknemers

● Startups overal werken met open source



  

Open source startups in Vlaanderen

● Drupal
● 100 procent open source cms,cmf+meer
● 2001 gestart als bbs/chat door Dries Buytaert

● Smile (600 werknemers, 35 in Benelux)
● 10 jaar geleden, 100 procent open source

● BA (Leuven, 6 werknemers)
● Fragmentatie, geen ruggegraat
● Kangaroot, Open Future, Krimson, Outertought, Thinkwize, ...



  

Succesverhaal: Top 500

● Jaarlijkse top 500 grootste computers in de 
wereld
● 2001: 10% Linux, 3% BSD
● 2005: 74% Linux
● Nov 2011: 92% Linux, 0.2% BSD



  

Smartphone besturing

● 2007: 100% closed source
● 2010: 77% closed source
● 2011-Q1: 64% closed source
● 2011-Q2: 57% closed source

● knabbel knabbel knabbel...
● Android (=Linux)

– 48% marktaandeel op 1 augustus 2011



  

Vanavond...

● Terminologie : Wat is vrije software ?
● Open Source succesverhalen
● Hoe migreren naar open source ?
● (open standaarden, open formaten)



  

Hoe migreren naar Vrije Software?



  

Geen grote veranderingen!

Frog picture owned by http://craftingxtraordinaire.blogspot.com/2010/02/frog-svg-file.html 

Geen grote veranderingen!Geen grote veranderingen!



  

Stap 1: browser

● September 2011
● Author: Daniel Cardenas (wikipedia)



  

Stap 2: office toepassing



  

Stap 2: office toepassing



  

Stap 2: office toepassing



  

Andere open source toepassingen?

● Programmeurs
● C en C++ (gcc, eclipse)
● PHP (+Mysql)
● …

● Grafisch
● GIMP (kan niet alles wat Photoshop kan)
● Inkscape (vector based)



  

Gimp screenshot (gimp.org)



  

Inkscape screenshot



  

Open source zoeken ?



  

Open source installeren?



  

Q&A ?

● Open source = vrijheid
● Open source is aan een opmars bezig
●



  

Wat met uw gegevens?

● Formaten
● Open standaarden
● Gesloten formaten



  

Q&A ?

● Open source = vrijheid
● Open source is aan een opmars bezig
● Hou toegang tot je eigen gegevens!



  

Voordelen open source ?

● Distributies
● Veel software toegevoegd
● Serieus beveiligde installatie
● Geen virussen, spyware, malware, crippleware
● Je kan software verwijderen!!

● Goed gevoel, ethisch correct
● Het is de toekomst!
● Je bent geen pionier meer...



  

Nadelen open source ?

● Veel gehoorde klachten
● Games
● Photoshop (en andere Adobe software)
● Autocad
● Heel wat applicaties op maat...

● Mogelijke oplossingen
● Java e.d.
● Cloud



  

Q&A ?

● Open source is vrijheid!
● Open source is aan een opmars bezig.
● Hou toegang tot je eigen gegevens!
● Open source is veiliger!



  

Is dat iets nieuw die vrijheden ?

● Jaren '50 en '60
– Grote computers met alles erop en eraan

● 1969 arpanet rfc's
● Jaren 70: U.N.I.C.S (Unix)

– Samenwerking Oostkust Bell Labs + Westkust UC

● Jaren 80: ieder voor zich
● Jaren 90: opkomst 'free software'

– Verwarring: free is not free (free speech and free beer)

● 2011-: overal 'open source'



  

links

● google.com

● people.mech.kuleuven.be/~bruyninc/etos/links.html

● planet.grep.be

● nl.wikipedia.org/wiki/Open_source

● nl.wikipedia.org/wiki/Vrije_software

● nl.wikipedia.org/wiki/Opensourcesoftware

● Alle logo's, tekeningen en fotos blijven eigendom van hun 
respectievelijke eigenaars.


