Open source :
waarom niet ?

Op deze pagina twee reacties op het artike l
(dossier}, dat in de vorige uitgave van Oi verscheen onder de titel : 'Wordt open sourc e
het breekijzer in monopolies?'

Nationale en lokale overheden nemen in onder meer Europa, Amerika ,
Peru en Mexico het voortouw in het bevorderen van het gebruik van ope n
source software en open standaarden . De hoge kwaliteit van de software ,
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van het programma Open Source Softwar e
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wordt . Een misverstand is dat de inzet van ope n
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source oplossingen.

zijn .
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ondersteuning van en advisering over een open

Wat mij een beetje tegen de borst stuit is dat i n

source oplossing is de gebruiker vrij een markt ,

dit soort discussies zelden of nooit de menin g

partij ie kiezen en, als deze niet meer bevalt ,
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zich gespecialiseerd hebben in oplossingen o p
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het Open Source platform . Meestal, ook
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en deze als open source software vrij te geve n
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ders van processperifieke toepassingen organiseren comtnunities random hun producten .
Deze gebruikersgroepen hebben een richting -
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