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1 Въведение 

Какво е софтуер с отворен код? 

Този софтуер има изходен код, който всеки може да инспектира, модифицира, променя и 

подобрява. Той може да бъде използван от потребителите за всяка тяхна нужда. 

Какво е Свободен софтуер? 

Според “ фондацията за свободен софтуер“, всеки софтуер който, може да бъде изпозлван за 

всякакви цели, да бъде изучаван и адаптиран, да бъде споделян с всеки един човек, да бъъде 

редактиран, може да се нарича “свободен“. 

Има пет най-разпространени софтуерни лицензи, които съществуват[1].  Те са публичен домейн, 

”Разрешителен” лиценз, общ публичен модел на ГНУ, “copyleft”лиценз и патентован лиценз. 

При публичния домейн всеки може да модифицира и да изпозлва софтуера без никакви 

рестрикции. Разрешителния има малки рестрикции при модефициранети и разпространението на 

продукта.при публичния моден на ГНУ е позволено използването на всички Open source 

библиотеки. Единственото изискване е ако се редактира някоя библиотека, продуктът да бъде 

качен наново с лиценз отговарящ на ГНУ изискванията. При copyleft лиценза е позволено 

редактирането и разпространението на софтуера, единствено ако новият продукт отговаря на 

същия лиценз, от който е модифициран. Патентованият софтуер не може да бъде редактиран или 

споделян безплатно. 

 

2 Характеристики и използване на езика/ средата/ технологията/ 
… 

Какво е свободен софтуер - е компютърен софтуер, разпространяван при условия, 

които позволяват на потребителите да стартират софтуера за всякакви цели, както и 

да го изучават, променят и разпространяват, както и всякакви адаптирани версии. 

Освновен принцип е всички потребители са законно свободни да правят каквото 

искат със своите копия на безплатен софтуер (включително да печелят от тях), 

независимо колко се плаща за получаване на програмата.  

 

 

2.1 Дефиниции 
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3 Сравнителен анализ 

Какво е свободен софтуер - е компютърен софтуер, разпространяван при условия, 

които позволяват на потребителите да стартират софтуера за всякакви цели, както и 

да го изучават, променят и разпространяват, както и всякакви адаптирани версии. 

Освновен принцип е всички потребители са законно свободни да правят каквото 

искат със своите копия на безплатен софтуер (включително да печелят от тях), 

независимо колко се плаща за получаване на програмата.  

 

Какво е софтуер с отворен код –  

Терминът с отворен код се отнася до нещо, което хората могат да модифицират и 

споделят, тъй като неговият дизайн е публично достъпен 

Софтуерът с отворен код (OSS) е вид компютърен софтуер, при който изходният код 

се издава под лиценз, в който притежателят на авторските права предоставя на 

потребителите права да използват, изучават, променят и разпространяват софтуера 

на всеки и за всякакви цели. [ 1] Софтуерът с отворен код може да бъде разработен 

по обществен начин. Софтуерът с отворен код е виден пример за отворено 

сътрудничество. 

 „Изходният код“ е частта от софтуера, която повечето компютърни 

потребители никога не виждат; това е кодът, който компютърните програмисти 

могат да манипулират, за да променят начина на работа на даден софтуер - 

„програма“ или „приложение“. Програмистите, които имат достъп до изходния код 

на компютърна програма, могат да подобрят тази програма, като добавят функции 

към нея или фиксират части, които не винаги работят правилно 

3.1 Критерии за сравнение 

Каква е разликата между софтуера с отворен код и други видове софтуер? 

Някои софтуери имат изходен код, който само лицето, екипът или организацията, 

които са го създали - и поддържа изключителен контрол над него - могат да 

модифицират. Хората наричат този вид софтуер „патентован“ или „затворен“ 

софтуер. 
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Само оригиналните автори на патентован софтуер могат законно да копират, 

проверяват и променят този софтуер. И за да използват патентован софтуер, 

компютърните потребители трябва да се съгласят (обикновено чрез подписване на 

лиценз, показан при първото стартиране на този софтуер), че няма да правят нищо 

със софтуера, който авторите на софтуера не са разрешили изрично. Microsoft Office 

и Adobe Photoshop са примери за патентован софтуер. 

 

Софтуерът с отворен код е различен. Неговите автори правят неговия изходен код 

достъпен за други, които биха искали да го видят, да го копират, да се поучат от 

него, да го променят или да го споделят. LibreOffice и програмата за манипулиране 

на изображения GNU са примери за софтуер с отворен код. 

 

Както и при патентования софтуер, потребителите трябва да приемат условията на 

лиценза, когато използват софтуер с отворен код, но правните условия на 

лицензите с отворен код се различават драстично от тези на патентованите 

лицензи. 

 

Лицензите с отворен код засягат начина, по който хората могат да използват, 

изучават, модифицират и разпространяват софтуер. По принцип лицензите с 

отворен код предоставят на потребителите на компютър разрешение да използват 

софтуер с отворен код за каквато и да е цел. Някои лицензи с отворен код - това, 

което някои хора наричат лицензи „copyleft“ - постановяват, че всеки, който пусне 

модифицирана програма с отворен код, трябва да пусне заедно с нея и изходния 

код за тази програма. Освен това някои лицензи с отворен код предвиждат, че 

всеки, който променя и споделя програма с други, трябва също да споделя 

изходния код на тази програма, без да налага такса за лицензиране за нея. 

По дизайн лицензите за софтуер с отворен код насърчават сътрудничеството и 

споделянето, защото позволяват на други хора да правят модификации в изходния 

код и да включват тези промени в собствените си проекти. Те насърчават 

компютърните програмисти да имат достъп, да преглеждат и модифицират софтуер 

с отворен код, когато пожелаят, стига да позволяват на другите да правят същото, 

когато споделят работата си. 

Видове лицензи: 
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Има няколко вида лицензи за софтуер, които съществуват. Те се делят на две 

основни групи – безлатен и отворен софтуер и несвободен софтуер, като всяка една 

от тях има подструктури. 

 

 

3.2 MIT Лиценз  

“# Издаден под лиценз MIT 

Авторско право (c) 2013 Марк Ото. 

Авторско право (c) 2017 Андрю Фонг. 

Предоставя се безплатно разрешение, на всеки човек, който получава копие на този Софтуер и 

принадлежащата му документация („софтуерът“), да се ползва без ограничения, включително без 

ограничаване на правата за ползване, копиране, модифициране, сливане с друг софтуер, публикуване, 

разпространяване, под-лицензиране, и/или продаването на копия на Софтуера, също така лицата, на които 

този софтуер е предоставен, да ползват същите права при спазване на следните условия: 

Горните авторски права и настоящата разрешителна забележка, да се включват във всички копия или 

значителни части от Софтуера. 

СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ „ТАКЪВ КАКЪВТО Е“, БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ЯВНА ИЛИ 

НЕЯВНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НО И НЕ САМО ТЪРГОВСКИ ГАРАНЦИИ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И 

НЕНАРУШАВАНЕ. АВТОРЪТ ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЛИЦЕНЗА В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ 

ЗА КАКВИТО И ДА Е ИСКОВЕ, ЩЕТИ ИЛИ ДРУГИ ОТГОВОРНОСТИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА В СЛЕДСТВИЕ ОТ 

ДОГОВОР, НАРУШЕНИЕ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ 

ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ ИЛИ ДРУГИ НЕЩА ВЪВ СОФТУЕРА.“ 

Той е лиценз за свободен софтуер произлизащ от Масачузетския технологичен институт. За негов 

създадет се счита Джери Солцер през 80-те години на миналия век, който публикувал проектите си 

[2][3].  

B cъoтвeтcтвиe c МІТ лицeнзa, ĸoпиятa нa ĸoдa плюc цялaтa cъoтвeтcтвaщa дoĸyмeнтaция мoгaт дa 

бъдaт пpoмeняни, пoдoбpявaни, дoпълвaни, изпoлзвaни в дpyги пpoeĸти, пpoдaвaни и бeзплaтнo 

paзпpocтpaнявaни caмo пpи eднo ycлoвиe – тeĸcтът нa тoзи лицeнз тpябвa дa бъдe вĸлючeн във 

вcичĸи ĸoпия.  

Някои от известните проекти, използващи този лиценз са: X Window System, Ruby on Rails, Node.js, 

Lua и jQuery 
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3.3 GNU General Public License („Общ публичен лиценз на ГНУ“) 

GNU General Public License („Общ публичен лиценз на ГНУ“) 

“<един ред, за да даде името на програмата и кратка представа за това, което прави.> 

    Авторско право (C) <година> <име на автора> 

 

     Тази програма е безплатен софтуер: можете да я разпространявате и / или модифицирате 

     при условията на Общия публичен лиценз на GNU, публикуван от 

    Фондацията за свободен софтуер, или версия 3 на лиценза, или 

    (по ваш избор) всяка по-нова версия. 

    Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, 

    но БЕЗ ВСЯКА ГАРАНЦИЯ; без дори подразбиращата се гаранция на 

    ПРОДЪЛЖИМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ. Вижте 

    Общ публичен лиценз на GNU за повече подробности. 

   Трябва да получите копие от Общия публичен лиценз на GNU 

    заедно с тази програма. Ако не, вижте <https://www.gnu.org/licenses/>.” 

Този лиценз e създаден от Ричард Сталман,публикуван за първи път на 25 февруари 

1989г.,с цел софтуерът да бъде  лизензиран като „свободен“.[4] Към днешна дата са 

публикувани четири варианта: 

GNU GРL v1.0 

Основните идеи са дa ce пpeдoтвpaти дeйcтвиeтo нa зaĸoнa зa aвтopcĸoтo пpaвo пpи 

paзпpocтpaнявaнeтo нa чyждия cвoбoдeн coфтyeр[5], защото законът на авторското право 

забранява модификацията и използването на чужд код, чрез 

-Kъм изпълнимия ĸoд нa пpoгpaмaтa зaдължитeлнo дa бъдaт пpeдcтaвeни нeйнитe copc ĸoдoвe, 

-Πpи мoдифиĸaция нa copc ĸoдa лицeнзът ce нacлeдявa (соруlеft пpaвилo нa Pичapд Cтoлмaн). 

 

GNU GРL v2.0 

Оcнoвния пpинцип, зaлeгнaл в тoзи лицeнз: Πpoгpaмaтa нe мoжe дa ce paзпpocтpaнявa, aĸo 

ĸpaйният пoтpeбитeл нe мoжe пълнoцeннo дa изпoлзвa cвoeтo пpaвo зa мoдифиĸaция и 

paзпpocтpaнeниe нa ĸoдa. 
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GNU GРL v2.0 дoпycĸa вaжнo изĸлючeниe – aĸo paзпpocтpaнeниeтo нa Πpoгpaмaтa e oгpaничeнo oт 

пaтeнтнитe и aвтopcĸитe пpaвa в paмĸитe нa eднa ĸoнĸpeтнa дъpжaвa, paзpaбoтчиĸът имa пpaвo дa 

дoбaви cпиcъĸa нa дъpжaвитe, в ĸoитo тoзи лицeнз e вaлидeн.[6] 

GNU Lеѕѕеr GРL v2.1 

Taзи вepcия нa GNU лицeнзa e oт 1999 гoдинa и вĸлючвa eднa гoлямa paзлиĸa oт oбиĸнoвeния GNU 

GРL лицeнз. Toзи лицeнз e пpeднaзнaчeн пpeдимнo зa пpoгpaмнитe библиoтeĸи и пoзвoлявa 

тяxнoтo изпoлзвaнe във фиpмeния coфтyep. Taĸa нaпpимep, GNU С библиoтeĸитe ce 

paзпpocтpaнявaт пoд GNU Lеѕѕеr GРL v2.1 лицeнз, зa дa мoгaт външнитe paзpaбoтчици дa ги 

изпoлзвaт в cвoя coфтyep, нeзaвиcимo дaли e cвoбoдeн или ĸoмepcиaлeн.[7] 

GNU GРL v3.0 

Toвa e пocлeдният ĸъм днeшeн дeн GNU лицeнз, ĸoйтo излeзe пpeз 2007 гoдинa. Πpoмeнитe, 

въвeдeни в тoзи лицeнз, имaт зa цeл дa пpeдпaзят пoтpeбитeлитe нa лицeнзa oт cъдeбнитe иcĸoвe 

oтнocнo paзличнитe пaтeнти . GРL 3.0 зaбpaнявa изпoлзвaнeтo нa cвoбoдeн лицeнз ĸъм coфтyep, 

Използващ зaĸoните за Dіgіtаl Міllеnnіum Соруrіght Асt и thе Еurореаn Unіоn Соруrіght Dіrесtіvе. 

coфтyep, ĸoйтo пoпaдa в въздeйcтвиeтo нa тeзи диpeĸтиви, нe мoжe дa имa cвoбoдeн лицeнз. Така 

се гapaнтиpa, чe вceĸи coфтyep,с този лиценз, мoжe дa бъдe cвoбoднo мoдифициpaн и 

пpoмeнян.[8][9] 

Извсестни програми изпозлващи този лиценз са: ядрото на Linux, LibreOffice, Firefox, GIMP, 

INKScape, Tor и много други.[10] 

3.4 Apache 

Лиценз Apache е създаден през 1995г от  Apache Software Foundation. Той позволява на 

потребителите да опотребяват, разпространяват и модифицират софтуера без да се има съгласие 

за „Royalty“заплащане. 

Списък с програми изпозлващи този лиценз може да бъде намерен тук. 

3.5 BSD лиценз 

BSD лицензите са семейство от разрешителни лицензи за свободен софтуер, налагащи минимални 

ограничения за използването и разпространението на покрития софтуер. 

Оригиналния вариант на BSD лиценз: 

  „Авторско право (c) <година> <носител на авторски права>. 

Всички права запазени. 

Преразпределението и използването в изходни и двоични форми са разрешени, при условие че горното известие за 

авторските права и този параграф са дублирани във всички такива форми и че всяка документация, рекламни материали 

и други материали, свързани с такова разпространение и употреба, потвърждават, че софтуерът е разработен от 

<организация>. Името на <организацията> не може да се използва за одобряване или популяризиране на продукти, 

получени от този софтуер, без специално предварително писмено разрешение. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Software_using_the_Apache_license
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НАСТОЯЩИЯТ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ "КАКВИ Е" И БЕЗ ВСЯКИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИ ГАРАНЦИИ, 

ВКЛЮЧВАЩИ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРЕДВИДЕНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВОСТ И ПРИЛОЖИМОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ.“ 

Списък с програми изпозлващи този лиценз може да бъде намерен тук. 

 

4 Примери на използване 

Тук ще разгледаме част от най-популярните програми за генериране на UML 

диаграми, ще бъде описан кой лиценз използват, на кой език са писани и кога е 

излзезнала последната им версия. 

 

4.1 Umple  

Umple е програма, 

която комбинира 

ООП и моделиране 

на клас и state 

диаграми. Нейната 

мисия е да 

комбинира код и 

чертаенето на 

диаграми в едина 

лесна програма. 

Създадена е през 

2008г. в университета на Отава. Umple може да генерира код за клас и state 

диаграми. Езиците които поддържа за момента са java, c++, PHP, Rubi и други. 

Последната версия е от 23 юли 2020 година. Тя изпозлва MIT лиценз има онлайн 

версия както и версия работеща чрез Java virtual machine. 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Software_using_the_BSD_license
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4.2 ArgoUML  

ArgoUML е разработена от джейсън Е. Робъртс, доакто е работил по неговата 

докторантура в Калифорнийски университет, Ървайн. Кодът на програмата е 

свободен за редактиране в сайта tigris.org. Програмата е изпозлвана от над 19000 
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регистрирани потребители от над 150 компании. Последната версия е от 15 

декември 2011 година. Освновният проблем с програмата е липсата на достатъчно 

разработчици, което е основната причина програмата да няма достъп до 

последните функции на UML езика. 

Основните й функции и екстри са всичките 9 UML 1.4 диаграми, може да бъде 

използвана от всички устройства поддържащи версия на  java 1.5 и C++, XML  и OCL 

поддръжка и възможност за експортиране на диаграмите в GIF, PNG, PS, EPS, PGML 

и SVG формати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 PlantUML  

PlantUML излиза на пазара на 17 април 2009 година. Тя има онлайн и настолна 

версия. Създадена е от Арнауд Рокес, написана на Java и е поддържана на линукс, 

OS X и Windows. Нейният лиценз е GPL. Основната функция на софтуера е да 

генерира UML диаграма от обикновен текст. Използва Graphviz за да начертае 
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диаграмите си. Програми като atom, doxygen, eclipse, LibreOffice, NetBeans, 

Microsoft Word, VSC имат адони и плъгини, които позволяват включването на 

PlatnUML към тях. 

Програмата може да генерира следните диаграми - Sequence, Usecase, Class, Object, 

Activity, Component, Deployment, State и Timing . 
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4.4 Papyrus  

Papyrus е базиран на Eclipse с лиценз EPL. Той поддържа UML 2.0 диаграми, 

разработен от  Laboratory of Model Driven Engineering for Embedded Systems и 

излиза на пазара през 27 юли 2013г. Той може да се използва самостоятелно и като 

адон в eclipse. 
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4.5 Dia  

Dia е безплатен софтуер с отворен код, разработен от Александър Ларсон, написана 

на езика C и има поддръжка за Windows, Linux, Unix и OS X. Първата версия излиза 

на 31 август 1998 година. Тя може да моделира  flowchart, network диаграми и  

circuit диаграми. Освен UML програмата може да чертае и електрически вериги, 

прости XML  файлове използвайки SVG. Програмата експортва файлове в следните 

формати: EPS SVG DXF CGM  WMF PNG JPEG,VDX. Последната версия на програмата 

е от 5 септемрви 2014 година, но се работи по последна версия, използвайки GTK 4. 
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4.6 JetUML  

JetUML е програма написана на програмния език Java, разработена през 2015г. От 

Martin P. Robillard. Целта на програмата е била да се създават бързи и лесни за 

чертаене UML диаграми. Програмата е под GPL лиценз. Тя позволява чертаенето и 

редактирането на  class, sequence, state, object diagrams, and use case диаграми. 

Позволява експортването на диаграмите като JSON  и най-популярните графични 

файлове. Последната версия на програмата е от 3 септември 2020г. 

 

 

 

4.7 Modelio  

Modelio е open-source UML tool, написан на java, разработен от Modeliosoft от 

Франция. Нейният лиценз е GPL, Apache 2.0. Поддържа Class and package 

diagrams Object diagrams, Composite structure diagrams, Use case diagrams, 

Sequence diagrams, Activity diagrams, State machine diagrams, Communication 

diagrams, Component & deployment diagrams от UML2 
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4.8 Други програми за UML Моделиране  

Други програми за UML Моделиране, които са Open-source: 

OpenMOdelSphrere, Umbrello UML Modeller, UML Designer, UMLet, WhiteStarUML, 

NClass, 

Най-често използваните лицензи за софтуер от изброените програми са EPL, GPL 

Apache и MIT. Най-използвания език за програмиране е Java следван от C и C++. 

 

 

5 Добри практики и методи за използване  

 

Защо хората предпочитат да използват софтуер с отворен код? 

Хората предпочитат софтуер с отворен код пред собствен софтуер поради редица 

причини, включително: 

Контрол – кода може да бъде изследван, части от него може да бъде променян. 

Този софтуер може да бъде използван за всякакви цели, от потребители, които не 

са програмисти или имат подобни знания 

Обучение - Тъй като кодът с отворен код е публично достъпен, учениците могат 

лесно да го изучават, с цел правенето на по-добър софтуер и възпитанието на 

добри разработнически практики. Студентите могат също да споделят работата си с 

http://www.modelsphere.com/org/index.html
https://umbrello.kde.org/
http://www.umldesigner.org/
https://www.umlet.com/
https://sourceforge.net/projects/whitestaruml/
https://github.com/gbaychev/NClass
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други. Грешки в софтуера може да бъде споделян с  други потребители, за да бъде 

редактиран по-лесно. 

Сигурност. Софтуерът  с отворен код е смятан за по-сигурен и стабилен. Всеки може 

да преглежда и модифицира софтуера, възможно е да бъде отрикто или да се 

коригира грешки или пропуски.Всеки може да поправят, актуализират и 

надграждат софтуер с отворен код по-бързо, защото  не се искаразрешение от 

оригиналния автор. 

Стабилност - софтуерът с отворен код има тенденция както да включва и работи в 

съответствие с отворените стандарти и други потребители може да продължат 

даден проект, ако оригиналния автор се откаже от него, 

Общност. Софтуерът с отворен код често вдъхновява общност от потребители и 

разработчици да се формира около него. Това не е уникално за отворен код; много 

популярни приложения са обект на срещи и потребителски групи. Но в случая с 

отворен код, общността не е просто фенбаза, която купува (емоционално или 

финансово) елитна потребителска група; хората са тези, които произвеждат, 

тестват, използват, популяризират и в крайна сметка влияят върху софтуера, който 

обичат. 

 

6 Заключение и очаквано бъдещо развитие 

Проучване от 2015г. от уеб базирана услуга за разполагане на софтуерни проекти за 

github, разкрива че най-разпространените софтуерни лицензи са  MIT с 44.69%, 

GPLv2 с 12.96%, Apache с 11.19%, GPLv3 с 8.88%, BSD 3-clause с 4.53%, BSD 2-clause  с 

1.70%, LGPLv3 с 1.30% и AGPLv3 с 1.05% процента разпространение.[11] Според 

техните данни, се очаква в близко бъдеще все повече проекти да изпозлват 

лицензи за свободен и отворен код. 
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