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Sivujen kopioinnista

Tällä sivustolla (http://kaip.iki.fi/spam/) julkisesti saatavaksi tarkoitetut dokumentit muodostavat
“Ei-toivottu viestintä Internetissä” -nimisen teoksen (jäljempänä “this document”), josta saa valmistaa
kopioita ja asettaa niitä yleisön saataviin seuraavin ehdoin:

Copyright c© 1999-2007 Kai Puolamäki <Kai.Puolamaki@iki.fi>

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of
the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the
Free Software Foundation; with no Invariant Sections, with no Front-Cover Texts, and with
no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in a file titled fdl.txt.

Lisenssi on saatavana HTML-muodossa ja selityksin varustettuna Free Software Foundationin pal-
velimelta.

Wikipedia on toinen (ja hyvin laaja) esimerkki sivustosta, jonka sisältöä voi levittää edelleen Gnu
Free Documentation Licensen (GFDL) ehdoilla. Wikipedian tekijänoikeussivulla annetaan esimerkkejä
GFDL:n soveltamisesta.

Lisenssi sallii esimerkiksi näiden sivujen liittämisen osaksi CD-ROM-teosta HTML-muodossa sellai-
senaan esimerkiksi lisenssin kohdan 7 mukaisesti (“aggregation with independent works”). Materiaali
tai sen osa on myös mahdollista liittää lisenssin sallimalla tavalla osaksi sisäistä tai julkista tiedotus-
materiaalia. Vaikka lisenssi ei sitä vaadikaan, niin arvostaisin, jos ennen näiden dokumenttien julkai-
sua laajemmassa mittakaavassa (esimerkiksi WWW:ssä tai CD-ROMlla) minulle ilmoitettaisiin asiasta.
Ajantasalla oleva versio (alkuperäisistä) sivuista löytyy aina osoitteesta http://kaip.iki.fi/spam/

Ilmeisesti Kopiosto kerää tekijänoikeusmaksuja myös näistä sivuista tehtävistä kopioista muun muas-
sa oppilaitoksilta (tiedän että näitä sivuja on kopioitu opetuskäyttöön). Itse en mitään korvauksia ole
saanut, enkä niitä haluakaan, kuten en sitäkään että nämäkin sivut toimisivat rahastusautomaattina
tekijänoikeusjärjestölle. Tästä syystä näistä sivuista tehtävistä kopioista ei tarvitse maksaa tekijänoi-
keusmaksuja Kopiostolle tai muullekaan tekijänoikeuslain 2a luvun tarkoittamalle järjestölle.

Sivut on suunniteltu siten, että ne voi helposti kopioida sellaisenaan esimerkiksi omalle kiintolevylle
tai osaksi CD-ROM-teosta:

• Sivut ovat validia XHTML-koodia, joten niiden pitäisi näkyä ongelmitta kaikilla selaimilla.

• Sivuilla on käytetty merkkikoodauksena us-ascii:ta, jonka pitäisi toimia kaikissa ympäristöissä.

• Sivujen merkkikoodaus annetaan jokaisen HTML-tiedoston otsakekentässä.

• Etusivuun viitataan sivuilla aina tiedoston, ei hakemiston, nimellä (index.html).

• Sivuilla ei ole tyylisäännöstön (default.css) lisäksi mitään sisällytettäviä tiedostoja, kuten grafiik-
kaa.

• Pakatuissa tiedostoissa (etvi.tar.gz, etvi.tar.bz2 ja etvi.zip) on mukana kaikki tarvittavat esikäsit-
telyssä käytetyt tiedostot.
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Sivut on tehty käyttäen Docutils-pakettia ja reStructuredTextiä, mistä johtuen ulkonäön muokkaa-
minen tai muuntaminen muihin formaatteihin (esim. PDF) on helppoa. Kaikki sivut ovatkin saatavana
esimerkiksi tulostusta varten myös PDF-muodossa.

[PDF, TXT]
http://kaip.iki.fi/spam/SivujenKopioinnista.html
Puolusta sähköisiä oikeuksiasi. Liity EFFIn jäseneksi.
Kai Puolamäki, Kai.Puolamaki@iki.fi
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