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Tähelepanuks
● Tänases loengus on koos kaks varasemat loengut 

– materjali on palju ja edasi tuleb liikuda kiiremini 
kui ehk muidu

● Materjalis on paar ekskurssi seonduvate muude 
teemade juurde (näiteks Microsofti ajalukku)



XX sajandi arusaamad: WIPO
● World Intellectual Property Organization defineerib kui inimese 

vaimse tegevuse resultaati: ideed, leiutised, maalid, raamatud...
● IO kui õigus on WIPO arusaamade järgi seotud

– kirjandus- ja kunstiteostega ning teadustöödega;

– interpreetide poolt esitamisega, fonogrammidega, raadio- ja teleülekannetega;

– leiutistega;

– teadusavastustega;

– tööstusdisainiga;

– kauba- ja teenindusmärkidega, kaubanduslike nimede ja tähistega;

– kaitsega kõlvatu konkurentsi vastu

– ja muude õigustega, mis tulenevad intellektuaalsest tegevusest tööstuse, teaduse, kirjanduse ja 
kunsti alal.



Mittemateriaalne omand
● Palju materiaalse omandi tunnuseid -võib 

üürida, rentida; olla ostu-müügi lepingu 
objektiks, tasuta üleandmiseks jne 

● Kõige tähtsam erinevus -  
intellektuaalomandit ei saa määratleda 
füüsi(ka)liste parameetrite alusel 

● Põhiprobleem: ei loe mitte niivõrd IO objekti 
omadused (kvaliteet), kuivõrd välised tegurid



Veel eripärasid
● Õiguste tähtajalisus - seadusandluses fikseeritud 

tähtaja jooksul on õiguste omanikul võimalus saada 
loomeresultaadi kasutamisest tulu, selle tähtaja 
möödumisel muutub resultaat kõigile vabalt kasutatavaks. 
Paraku on enamikul juhtudel probleemiks tähtaja pikkus...

● Õiguste territoriaalsus - loomingut ja sellest tulenevaid 
õigusi kaitstakse ainult riigi territooriumil selle riigi alaliste 
elanike suhtes (lisaks rahvusvahelised lepped)

● Probleem – ühe riigi malli surutakse teistele (ACTA jpt)



Kust lõpeb terve mõistus ja majanduslik 
mõtlemine...

● ... ja algab pime ahnus ning arengupidurdus?
– 1875. AT&T telefonipatendid => raadio kasutuselevõtt 

lükkus edasi ca 20 aastat
– General Electric ostis ära Edmund Germeri 1927. aasta 

patendi => päevavalguslambi kasutuseletulek lükkus 
tublisti edasi

– Eriti kurje näiteid saab tuua farmaatsiavallast (AIDSi ja 
multipleksskleroosi ravimid jpm) ja toiduainetööstusest 
(geneetiliselt muundatud taimede patenteerimine)

– Globaaltasandil suurendab lõhet rikaste ja vaeste vahel



WIPO süsteemi põhikomponendid
● Tööstusomand

– Patent

– Kasulik mudel

– Tööstusdisain

– Kaubamärk

– Ärisaladus

● Litsents

● Autoriõigus



Patent
● Leiutajale vastava ameti poolt taotluse alusel kinnitatud 

ajutine monopoolne õigus

● Kindla tähtajaga (tüüpiliselt 20 aastat)

● Eeldab

– Uudsust võrreldes olemasolevate lahendustega

– Reaalset kasutatavust (makaronipuurile ei anta)

● Põhiprobleem: ei garanteeri võimalust ise teha, kuid välistab 
teiste poolt tegemise - paljudel juhtudel suur arengupidur (vt 
üle-eelmist slaidi)



Kasulik mudel
● Vahel nimetatud ka „väikepatendiks“ - mõeldud esialgsele 

tulemusele või prototüübile

● Madalamad nõuded

● Tähtaeg lühem (enamasti 10 aastat)

● Probleemid on sarnased patentide omadega



Tööstusdisain
● Mõeldud tagama mingi toote väljanägemise või eripärase 

kujunduse (mis ei tulene üksnes toote funktsioonist) kaitset 
järeletegemise eest 

● IT-maailmast pakub mitmeid häid näiteid Apple

● Euroopas registreeritav kuni 25 aastaks (5 aasta kaupa)

● Põhiprobleem on hägususes – kui palju on vaja, et olla 
„piisavalt  erineva väljanägemisega“? Kes  otsustab (disainer, 
tehnoloog, ametnik, jurist)?



Kaubamärk
● Sõna, nimi, sümbol või kujund, mida kasutatakse kaupade 

turustamisel kaupade allika äranäitamiseks ja teiste tootjate 
kaupadest eristamiseks

● Trade mark, service mark ==> e.k. "kaubamärk"

● Kaubamärgi õiguslik alus välistab sarnase (segiaetava) märgi 
kasutamise teiste poolt, kuid iseenesest ei takista teisi 
tegemast sama kaupa või pakkumast sama kaupa/teenust 
täiesti teise kaubamärgi all

● Probleem: isegi oma põhiidee osas ei ole kuigi efektiivne 
(Adibas, Niki jt, aga ka “Pad vs Tab” jms)  



Ärisaladus
● Info, mille väärtus sõltub tema salastatusest

● Fikseeritud tähtaeg puudub!

● Seadus kaitseb, kuni pole

– omaniku enda poolt avaldatud (ei loeta enam saladuseks)

– tuletatud lõpp-produktist

– teiste poolt iseseisvalt avastatud

● NB! Saladuse taastamine on igal juhul raske!

● Ehk tuntuim näide IT sfäärist – Windowsi lähtekood (leketega kaasneb suur lärm)

● Võrdluseks: vaba tarkvara ärimudelite puhul kas puudub üldse või on 
teisejärguline  (võib puudutada tuletatud tooteid või meetodeid)

● Tarkvara puhul on üliraske tuvastada, kuidas on välja uuritud!



Probleemid tarkvaraga
● Tarkvara ei ole täpselt piiritletav tehniline lahendus

● Ei saa rakendada ka programmjuhtimisega masinate 
patendipraktikat - viimaste puhul on tegu riist- ja tarkvara 
kompleksiga, kus uudne komponent on eelkõige programmiline; 
tavatarkvara aga riistvarakomponenti ei sisalda

● Seaduslikult siduvat ekspertiisi ei ole võimalik teha (muuhulgas 
on äärmiselt vähe inimesi, kes valdavad vajalikul määral nii IT-d 
kui juurat)

● Tarkvara kui nähtus on liiga mitmekesine, et piisaval määral 
hinnata konkreetse toote uudsust



Ära tee topeltklõpsu!
● Patenteeritud tarkvaralahenduste hulka kuuluvad:

● Topelt-hiireklõps
● Hiirega lohistamine
● Võrgukaubamaja
● Virtuaalne ostukorv
● Krediitkaardi kasutamine võrgus
● ...

● Jaburuste galerii vt. http://webshop.ffii.org

http://webshop.ffii.org/


Litsents
● Sisuliselt kasutamisluba. 4 peamist tüüpi:

– Lihtlitsents - andja säilitab täiskontrolli
– Ainulitsents - andja säilitab osalise kontrolli
– Täislitsents - andja loovutab kontrolli
– Ristlitsents - "mina sulle, sina mulle"



Tarkvara
● Senine ärivara: enamik täpsete kitsendustega lihtlitsentsid
● Made in Microsoft  lipiklitsents:

– Lisaks tarkvara nimele on pakendil selge ja silmatorkav teatis, mis on 
kirjutatud suurte tähtedega ja  keskmise kirjaoskusega inimesele kergesti 
mõistetavas keeles

– Teatis sätestab ühemõtteliselt, et tarkvara kasutamine või seda tarkvara 
sisaldava pitseeritud konteineri või pakendi avamine põhjustab 
litsentsilepingu tingimuste aktsepteerimise ning igaüks, kes saab tarkvara 
ja ei aktsepteeri litsentsi, peab mõistliku aja jooksul tagastama tarkvara 
kasutamatult ja avamatult isikule, kellelt see on saadud, kusjuures kulud 
hüvitatakse

– Tarkvara kasutamisega näitab see isik, et ta aktsepteerib litsentsi tingimusi.

– Alternatiivsetest mudelitest räägime veidi hiljem



Autoriõigus
● Ajalooliselt seotud trükikunstiga 

(Gutenberg)
● 1709/10 - esimene seadus (Inglismaa)
● Pidi registreerima vastavas registris ja 

andma 9 eksemplari tasuta raamatu-
kogudele ja ülikoolidele – algselt seega 
vägagi progressiivne idee



Üldpõhimõte
● kaitseb eelkõige väljendusvormi, mitte niivõrd  

sisulist ainest.  Näiteks võib taotleda 
autoriõigust mingi masina kirjeldusele, kuid see 
välistab vaid kirjelduse kopeerimist, mitte aga 
uute kirjelduste loomist või masina loomist ja 
kasutamist. 

● Aspektid:
– Seadusest lähtuv õigusnormide kogum - objektiivne

– Autorile kuuluvate õiguste kogum - subjektiivne



Erinevus tööstusomandist
● Autoriõigus

– Objektiks on peamiselt 
looming

– Kuulub autorile

– Tekib automaatselt

– Moraalsed õigused 
tähtajatud, 
materiaalsed pika 
tähtajaga

● Tööstusomand

– Objektiks on tooted, 
meetodid,  leiutised

– Kuulub kas autorile või 
omanikule

– Eeldab registreerimist

– Üldiselt fikseeritud 
tähtaeg, lühem kui 
autoriõigusel



Tekkekriteeriumid
● Teos peab olema originaalse loomingulise tegevuse 

tulemus
● Teos peab kuuluma teaduse, kunsti või kirjanduse 

valdkonda
● Teos peab olema väljendatav mingis objektiivses 

vormis
● Autoriõiguse rakendamine iseenesest ei ole 

probleemiks – probleem on järgnevates sammudes



Autoriõiguse objekte
● Originaalse loomingulise tegevuse 

tulemus
– Teaduslikud, 

populaarteaduslikud, kirjalikud 
ja kolmemõõtmelised mudelid

– Arvutiprogrammid – kaitstakse 
kui kirjandusteoseid!

– Kõned jm  suulised teosed
– Stsenaariumid
– Draamad ja muusikalised 

draamateosed
– Muusikateosed
– Koreograafiateosed ja 

pantomiimid

– Audiovisuaalsed teosed
– Raadioteosed
– Maalikunstiteosed, graafika- 

teosed, joonistused ja 
illustratsioonid, trükiteosed

– Lavastused ja 
lavakujunduslikud teosed

– Skulptuuriteosed
– Arhitektuurne graafika
– Arhitektuursed 

plastikateosed (mudelid, 
maketid)

– Arhitektuuri ja maastiku- 
arhitektuuri teosed



...
– Tarbekunstiteosed
– Disaini ja moekunsti 

teosed
– Fotograafiateosed ja 

fotograafiaga 
analoogilisel teel saadud 
teosed

– Kartograafiateosed
– Õigusaktide projektid (ja 

mitte õigusaktid ise!!!)
– Arvamused, 

retsensioonid ja 
ekspertuuringud

– Tuletatud teosed 
(tõlge, kohandus, 
töötlus)

– Teoste kogumikud ja 
infokogumikud (sh. 
andmebaasid)

– Muud teosed



Autoriõiguse alla ei käi
● Ideed, kujundid, mõisted, teooriad, süsteemid, 

kontseptsioonid, avastused, leiutised jm. mingil viisil teoses 
väljendatud  resultaadid

● Rahvalooming (kas ka anonüümne netilooming?)
● Õigusaktid ja haldusdokumendid ning nende ametlikud tõlked
● Kohtulahendid ja nende ametlikud tõlked
● Riigi ametlikud sümbolid,organisatsioonide sümboolika, 

rahamärgid
● Päevauudised (aga miks siis on igal pool © CNN vms?)
● Üksikud väited ja andmed (kuid tänapäeval läheb asi juba ka 

arvu π patenteerimise suunas!)



Angloameerika vs euroopa mudel
● USA mudel lähtub otseselt majanduslikust 

aspektist – kõik õigused on võõrandatavad. Samas 
on fair use mõiste olemas

● Mandri-Euroopa traditsioon lähtub autoriõigusest 
kui moraalsest kategooriast, millele lisandub 
majanduslik aspekt (näiteks autorsuse fakti ei saa 
võõrandada)

● USA praktika on ka kaasusepõhine – palju sõltub 
konkreetsetest lahenditest (N: Causbyde lugu)



 Probleem 1: Jänese sõbrad ja sugulased
● Kogu tänase “autorikaitse” peamine probleem tundub 

peituvat mitte autoriõigustes enestes, vaid nn 
naaberõigustes – autoriõigustega kaasnevates õigustes, 
mis kuuluvad esitajatele ja levitajatele

● Näiteid, kus kogu tulu läheb „Jänese sõprade ja 
sugulaste“ taskusse, on tuua lademes – isegi suure osa 
tippmuusikute tulusid kontrollib plaadifirma (erand on 
Metallica,  samuti Queen)

● Switchfoot: „Mehed-vennad, meie seda DRMi ei tellinud! 
Nüüd tehke nii...“



Probleem 3: Ämmaemand-keevitaja, laia 
profiiliga spetsialist

● On olemas 
● Patendiametnikud
● Itirahvas

● Tarkvara (ja üldse IT-lahenduste) juures senise autorikaitse 
vähegi mõistlikumaks rakendamiseks oleks vaja inimesi, kes 
on võrdsel määral eksperdid MÕLEMAS valdkonnas

● Tulemus – patendiametnik registreerib „igaks juhuks“ kaugelt 
laiema patendi, kui vaja oleks! Sama probleem esineb ka 
tööstusdisaini juures



Ekskurss: ACTA ja 2012. aasta fooliumrevolutsioon

● Täisnimega Anti-Counterfeiting Trade Agreement, USA ja EL 
vahel kavandatud, suurelt jaolt salastatud kaubandusleping

● Katse “kantida” USA mudelit Euroopasse ja mujale. IT vallas on 
tähtsaim punkt teenusepakkujate vastutus edastatava materjali 
eest => ISP-d oleks muudetud tsensoriteks

● 2008.a. kavand lekkis WikiLeaksi kaudu, lõppversioon valmis 
2011. aasta lõpus

● 2012 jaanuar-veebruar – tõsisem löömine Euroopas. 22 
liikmesriiki kirjutavad alla, Eestis üritab Ansipi valitsus asja 
“vaikselt ära teha”. 08.02.12 kuulus Ansipi tiraad Riigikogus



Tollane peaminister ütles:

● “Teate, see, kes midagi taolist väidab, see on seemneid söönud 
ja mitte neid seemneid, mida meie oma põldudele külvame. 
Tavaliselt niisugustel puhkudel, kui inimestel sellised kahtlused 
on, siis selle vastu aitab aeg-ajalt see, et pannakse foolium 
mütsi sisse. Mõned arvavad, et abi võib olla ka mullivannist. 
Ma ei tea, mis konkreetsel puhul võiks aidata, aga inimesed 
võiksid otsida kusagilt abi!”

● https://www.youtube.com/watch?v=E9AhCd-ygkg



Reaktsioon

● 11.02.12 – tuhanded meeleavaldajad Tallinnas ja Tartus

● DJ Foolium ja “Ansipi ACTA” -
https://www.youtube.com/watch?v=J2DmWLzkvLU

● Meemiuputus Facebookis ja mujal veebis

● Lõpptulemusena jääb kogu kupatus toppama ja juulis 2012 
hääletab Europarlament leppe ülekaalukalt maha (478 vastu, 
39 poolt, 165 ei hääletanud)

● Tänaseks jätkub tsirkus paraku täie lauluga (CETA, TTIP)

https://www.youtube.com/watch?v=J2DmWLzkvLU


Väike valik



Tarkvara
● Kunagi ammu: vabakasutus

● Lähiminevik: ranged ärilitsentsid – tavakasutaja jaoks oli 20 
aastat ainus reaalsus

● Sajandivahetus: tavakasutaja teadvusse jõuab täiesti uus 
lähenemine vabade litsentside näol

● Tulevik: kas
● Ülilegaliseeritud ja rangelt kommertsalustel tarkvarasfäär
● Suht viisakas kooseksisteerimine (N: Creative Commons)
● Valdavaks saavad avatud lähtekoodil põhinevad mudelid



Omandvara contra avavara
● Omandvara (proprietary software) - tarkvara, 

mida käsitletakse kui terviktoodet ja levitatakse 
rangelt piiritletud litsentside alusel (mitte 
tingimata raha eest!)

● Avavara (open source software, free software, 
FLOSS) - tarkvara, mida levitatakse rohkem 
teenuse mudeli järgi ja mille litsents keskendub 
vaid autorsuse kaitsele. Sageli, kuid mitte 
tingimata tasuta



Pilk tagasi: arvutite kiviaeg
● Ürgkogukond - vähesed vahendid olid 

ühisomand
● Elitaarne värk
● Tarkvara osas turgu praktiliselt ei olnud
● Alternatiivkultuuri mõjud
● Üks kõige riigistatumaid arendusvaldkondi 

omaaegses USA-s  <== militaarsfäär



Microsofti saaga algus: William Henry Gates III
● 1972: Traf-O-Data (Lakeside, Seattle) - Bill 

Gates ja Paul Allen
● 1973: Bill läheb Harvardisse (varsti kukub 

välja)
● 1974: Altair. Bill ja Paul asutavad Microsofti
● 1975: Esimene kommerts-BASIC. Billi avalik kiri 

arvutikasutajatele. Omandvara ja “piraatlus” 
sünnivad koos



Microsofti esimene kuldaeg
● 1981: IBM PC. MS omandab QDOSi.
● Bill Gates litsenseerib MS-DOSi IBMile
● 1983/84 Apple Lisa ==> Windows
● 1990: Windows 3.0 (hiljem 3.1 ja 3.11)
● Turuvallutamine



Edu põhjusi
● Oskuslik hetketabamine
● Orientatsioon "tavalisele inimesele"
● Riski/seaduse piiril olev agressiivne 

turundus
● Läbimõeldud litsentseerimissüsteem



Esimese kuldaja lõpp
● Mitu MS turuliidri positsioonile väljakutse 

esitanud asjaolu 90-ndate alguses:
– Interneti levik tavakasutaja ulatusse

– Ebaseadusliku tarkvara levikukanal
– MS turustrateegiale risti vastupidised arusaamad
– Mõtte "Microsoft pole ainus" levik

– MS "magab Interneti maha" - MSN ei realiseeru

– Esmakordselt annavad tõsist märku alternatiivtegijad

– USA föderaalvõimude kasvav huvi



Alternatiivi sünd
● 1984: Richard Stallman asutab FSFi. Peaeesmärk 

luua GNU (Gnu's Not Unix) - Unixi vaba 
kasutusega alternatiiv. Ei realiseeru (praeguseks 
hakkab valmima), kuid tulemuseks on hulk 
utiliite ning eriti GNU litsents

● 1991: Linus Torvalds kirjutab Linuxi kerneli 
prototüübi. Uus süsteem hakkab levima GNU 
litsentsi alusel – tänase vaba tarkvara liikumise 
laiema leviku algus



MS teine, lühem kuldaeg
● 1997: Brauserisõja I vaatus oli võidetud, PC 

tavatarkvara turgu valitses Win + Office
● IE seoti Windowsiga ==> konkurentidele 

praktiliselt püüdmatu lahendus
● Ent mõne aasta pärast sai föderaalvõim 

kurjaks ja algas tänini kestev protsesside 
jada – seda nii USA-s kui EL-s



November 1998: Halloweeni memorandum
● Autor: Vinod Valloppillil, toonane MS töötaja
● Saadetud MS tippjuhtkonnale
● Hoiatab Linuxi kui tõsise konkurendi eest, eriti just 

suure ohu tõttu MS senisele turundusstrateegiale
● Senised konkurentide kõrvaldamise vahendid ei 

aita - tuleb tulgeda võimalikult palju tarkvara- 
standardeid ja alustada propagandavõitlust

● http://www.catb.org/~esr/halloween/



Saaga läheb edasi: Vestmann ja Piibeleht
● Microsoft hoiab endiselt enda käes töölauda, 

serveris valitsevad pigem pingviinid (eriti Top500-s)
● Gates ja Ballmer olid otseselt vaenulikud, praegune 

juht Satya Nadella on kahetise suhtumisega
– Ühelt poolt on üritatud vaba tarkvara 

kogukonnaga suhteid parandada ja sellest tulu 
lõigata (Codeplex, Azure)

– Teiselt poolt käib endiselt “vana hea” sigatsemine 
(OOXML, UEFI jpm)

–



Tarkvaralitsentsid: põhikategooriad
● Omandvara e. omanduslik tarkvara (proprietary 

software)
– Ärivara (commercial proprietary software)

– Jaosvara (shareware)

– Priivara ehk omanduslik vabavara (freeware)

● Avavara (FLOSS – free/libre/open-source 
software)
– Avatud lähtekoodiga tarkvara (open source)

– Vaba tarkvara (free software)



Omandvara contra avavara
● Piir ei lähe rahalise maksumuse koha pealt 

- avavara võib olla tasuline (Red Hat 
Enterprise Linux) ja omandvara tasuta (IE)

● Erinevus on tarbija vabaduses tarkvara 
kasutada



Ärivara
● Klassikaline omandvara, täpselt piiritletud lihtlitsentsid.

N: Win, Mac, Unix, ka mõned Linuxil kasutatavad tooted (näiteks mängud 
– suurem osa Steami valikust on ärivara)

● Areng - hulgilitsentside  (MS Open Licence jt) levik ühelt poolt, 
teisalt aga tingimuste täpsustumine ja ka karmistumine

● Peamine kasutusala: kõrgprofessionaalsed (enamasti mitte otseselt 
tarkvaraarendusega seotud) lahendused (Autodesk, Adobe), osalt 
veel ka suure kasutajaskonnaga standardrakendused 
(kontoritarkvara, graafika). Arendusvahendite osas on ärivara 
osakaal juba väiksem, utiliitide osas veelgi enam. Olulisel kohal on 
tootetoetus (telefoni vmm kanali kaudu)

● Varem levitati sarnaselt raamatute ja filmidega tükikaupa, tänaseks 
on lisandunud allalaadimine ja ka SaaS (võrgupõhine rent)



Jaosvara
● Vaba levikuga, kuid registreerimata olekus piiratud kasutusajaga. 

Prooviaja  lõppedes eeldatakse registreerimist või kasutamise 
lõpetamist.  Mõned eraldi alamliigid:

– Reklaamvara (adware) - registreerimata versioon kuvab ekraanile 
reklaame, registreerimine eemaldab need

– Norivara (nagware) - tuletab pidevalt registreerimist meelde
– Santvara (crippleware) - registreerimata olekus on mõned olulised 

funktsioonid välja lülitatud,  registreerimine lülitab need sisse
– Demovara (demoware, ka trialware) - ärivarapaketi piiratud 

kasutusajaga ja/või funktsionaalsusega versioon. Mõeldud põhitoote 
reklaamiks ja tutvustamiseks

● Peamine valdkond: väikerakendused ja utiliidid. Tootetoetus 
on mõnel juhul olemas, sageli aga on see nominaalne



Priivara (omanduslik vabavara)
● DOS/Win/Mac -sfääris varem ka lihtsalt "vabavara" 

(freeware), tänaseks defineerib ÕS 2013 siin mõiste 
“priivara”. Litsentsiga määratud tasuta kasutusvaldkond, 
mis tüüpiliselt ei hõlma muutmist

● Litsents võib sätestada kitsendusi (tüüpilisim on 
ärikeeld)

● Vahel eri versioonid eri litsentsidega
● Mõned eriliigid:

– "saada mulle..."  
– "Tasuta kõigile, välja arvatud N" (poliitiline, isiklik vmm. motiiv)



Avavara
● "Kiviajal" oli koodi varjamine mõttetu - igal 

arvutil oli oma programm
● Küsimus sai alguse Unixiga ja kerkis 

teravalt päevakorda MS tulekuga
● 1984:  Free Software Foundation
● 1989: GNU GPL (General Public License)
● 1991: GPL v2.0



Free Software versus Open Source
● Free Software – sotsiaalne ja eetiline arusaam tarkvara 

vabadusest: „vaba, sest nii on õige“; kinnine kood on eetiline 
probleem 

● Richard Stallman ja tema järgijad
● Free Software Foundation, http://www.fsf.org

● Open Source – pragmaatiline-tehnoloogiline lähenemine: 
„vaba, sest see on otstarbekam“; kinnine kood on 
alamõõduline tehniline lahendus 

● Eric S. Raymond, Bruce Perens, Linus Torvalds jpt
● Open Source Initiative. http://www.opensource.org



Neli vabadust
● Käitada mistahes otstarbel

● Uurida ja teha vajalikke muudatusi (eeldab ligipääsu 
lähtekoodile)

● Paljundada ja levitada algsel kujul

● Paljundada ja levitada koos enda tehtud muudatustega (eeldab 
ligipääsu lähtekoodile)



GPL põhimõtted
● Lähtekoht: autorsuse äramärkimine (seega on ka vaba 

tarkvara aluseks autoriõigus)
● Kasutaja neli põhivabadust
● Levitamisel tuleb säilitada eelmiste autorite poolt lisatud 

autoriandmed, muutmisel lisada enda omad. Lisaks tuleb 
ka tuletatud tarkvarale lisada GNU litsents tervikuna - 
litsents "nakkab"

● Paar olulist märkust:
● keelab diskrimineerimise
● ei nõua majasiseste muudatuste avaldamist



Paar sageli küsitud asja
● Ei keela raha küsimist, kuid nõuab vaba levikut? 

Tegelikult toimiv mudel – ka näiteks raamatute jms 
puhul

● Garantii ja toetus sätestatud lisateenustena ==> 
enamik GNU tarkvara levib "as is".  Samas ei ole 
garantii ja toetuse pakkumine piiratud autoriga – neid 
võib sobivatel tingimustel pakkuda igaüks => vaba turg 
määrab hinna

●  Tarkvara kui teenus, mitte kui kaup (tänapäeval 
kasutab sama loogikat ka ärivara, näiteks Office365)



Copyleft
● Õiguste edasikandumise klausel

● Puudub: õigusi ei pea tuletistele laiendama. N: X11, BSD, Apache
● Nõrk: mõnede tuletiste puhul ei pea õigusi edasi kandma: N: GNU 

LGPL (Lesser GPL), Mozilla Public License
● Tugev: õiguste edasikandmine kõigi tuletiste puhul N: GNU GPL
● Ülitugev: ka võrgupõhine kasutus loetakse tuletamiseks (sulgeb GPL 

„augu“ teenusepakkujatele). N: AGPL

● Üldine printsiip: tugev copyleft eelistab kasutajaid (õiguste 
garantii), nõrk aga arendajaid



GPL 3
● suvi 2007

● mitmed vastased, sh Linus Torvalds (vastuolud on pidevalt 
vähenenud)

● Eraldi klauslid „tivoiseerimise“ ja tarkvarapatentide vastu 
(sisuliselt iga kasutaja, kes tarkvarapatentidega teiste poole 
vehkima hakkab, nullib enda kasutusõiguse ära)

● Mõningal määral on teiste vabade litsentsidega ühilduvus 
paranenud, kuid see on endiselt üsna suur probleem



Üks võrdlev tabel
Ärivara

* *
Proovivara x x

x x
Jaosvara x x
Priivara x x x
BSD/X11 x x x x x
Apache x x x x x x
GNU GPL x x x x x x x

Nullhind

* - kehtib väga piiratud ulatuses

MS Shared 
Source

Ärikeeluga 
priivara

Lubatud 
edastada

Piiramatu 
kasutus 

Avalik 
lähtekood

Muudetav 
lähtekood

Litsentsi ei 
saa kitsen-
dada

Litsents 
laieneb 
muudatus-
tele



Vaba võrgusisu
● R. Stallman pakkus välja Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi 

(FDL):

– Palju pooldajaid (algne Wikipedia kasutas ka seda)

– Mitmed kriitikud (keeruline, küsitavused)

● 2002 lõi USA juuraprofessor Lawrence Lessig uue initsiatiivi – 
CC. Põhiideeks oli vabade lähenemiste kasutuselevõtt 
olemasolevas seadusandlikus raamistikus



CC põhiidee
● Mingis mõttes kesktee:

– Jäik autorikaitse ütleb “Copyright: all rights reserved”

– Stallman ütleb: “Copyleft: all rights reversed”

– CC ütleb: “Some rights reserved”

● CC põhimõte on

– Anda autorile lihtne ja paindlik viis oma loomingule sobivaid 
kasutustingimusi määrata

– Luua läbipaistev ja kõigile arusaadav litsentsimeetod



Lihtne asi
● CC ei ole üks litsents, vaid litsentside pere, mille üksiklitsentsid 

võivad üksteisest kõvasti erineda!

● Lihtsaim viis on minna http://www.creativecommons.org 
-lehele ja läbida paar valikut:

● Kas lubate kommertskasutust?
● Kas lubate tuletatud teoseid? Siin on 3 varianti

– Jah
– Jah, kui tuletised kannavad sama litsentsi
– Ei

– Vali jurisdiktsioon ning toote vorm (tekst, pilt vm)



Kolm komponenti
● “Commons Deed” - inimkeelne kokkuvõte

● juriidiliselt vettpidav täistekst

● RDF/XML -standardit järgivad metaandmed



Seitse põhilitsentsi
● CC Zero (0)

● CC Attribution (BY)

● CC Attribution-ShareAlike (BY-SA)

● CC Attribution-NoDerivs (BY-ND)

● CC Attribution-NonCommercial (BY-NC)

● CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike (BY-NC-SA)

● CC Attribution-NonCommercial-NoDerivs (BY-NC-ND)



Varasemad täiendavad litsentsid
● Sampling Plus – lubab osalist kasutust pluss kogu töö 

mitteärilist levitamist

● NonCommercial Sampling Plus – nii osade kui terviku 
levitamine on lubatud vaid mitteärilisel otstarbel

● CC Music Sharing <= BY-NC-ND

● CC Wiki <= BY-SA

● CC GNU GPL ja CC GNU LGPL 

● CC Founders' Copyright – 14+14 aastat

● CC DevNations – CC BY arengumaadele, range ©  muudele



CC Eestis
● ... alates 2010 – http://www.creativecommons.ee 

● 6 põhilitsentsi, mis on viidud vastavusse Eesti 
õigussüsteemiga:

● Autorile viitamine
● Autorile viitamine + jagamine samadel tingimustel
● Autorile viitamine + mitteäriline eesmärk
● Autorile viitamine + mitteäriline eesmärk + jagamine samadel 

tingimustel
● Autorile viitamine + tuletatud teoste keeld
● Autorile viitamine + mitteäriline eesmärk + tuletatud teoste keeld



Mõned kasutajad
– tehniline dokumentatsioon -. the Linux Documentation Project, 

http://www.tldp.org 

– paljukeelne üldotstarbeline entsüklopeedia  - Wikipedia, 
http://www.wikipedia.org 

– teaduskirjastus – PLoS, http://www.plos.org

– ülikoolitaseme õppematerjalikogu – the MIT OpenCourseWare, 
http://ocw.mit.edu

– keskkooliõpikud – Free High School Science Texts, 
http://www.nongnu.org/fhsst/

– plaadifirma – Magnatune, http://www.magnatune.com/ 

– fotovaramu – Flickr, http://www.flickr.com



...
● kirjastajad – Lulu.com, http://www.lulu.com
● klassikaline raamatukogu – Project Gutenberg, http://www.gutenberg.org
● reisijuht – WikiTravel, http://wikitravel.org
● dokumendigraafika kogu – Open Clip Art Library, 

http://www.openclipart.org 

● Eestis:
● AS Regio kontuurkaardid http://www.regio.ee/kontuurkaart/ 
● võrguentsüklopeedia Estonica http://estonica.org 
● kultuurikalender kultuur.info http://kultuur.info 
● Tehnokratt.net http://tehnokratt.net 
● Tiigrihüppe SA tarkvaraprojektide raames loodav õpisisu



Teema kokkuvõtteks
● IO senine käsitlus on selgelt end ammendanud (mõned ainult ei 

saa sellest aru)

● Võitlus ägeneb ja muutub palju poliitilisemaks: on oht, et 
tehnoloogiat põhjalikult mõjutavaid otsuseid hakkavad tegema 
poliitikud

● Tehnoloogiline ebakompetentsus
● Isiklik materiaalne huvi esindada kellegi ärihuve

●  Seadusandlus - ainus reaalne võimalus avavara levikut 
pidurdada

● Avavarapõhiste ärimudelite kujunemine ja areng (sellest edaspidi)



Edasi lugemiseks
● Larry Lessig, Free Culture

● Brian Martin, Information Liberation

● David Berry, Copy, Rip, Burn

● Kembrew McLeod, Freedom of Expression

● John Willinsky, The Access Principle

● ...



</juurajutt>
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