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Φανταςτείτε ότι ςασ ανατζκθκε να γράψετε ζνα ςθμαντικό άρκρο για τθν εφθμερίδα 
του ςχολείου ςασ. Ζχοντασ μια πραγματικά πρωτότυπθ ιδζα, ςυλλζγετε πλθροφορίεσ 
με τθ βοικεια των φίλων ςασ και δίνοντασ τον καλφτερο ςασ εαυτό, γράφετε ζνα 
πολφ καλό άρκρο. Πριν τθν τελικι δθμοςίευςθ, ανακαλφπτετε με ζκπλθξθ ότι το 
άρκρο ςασ κυκλοφορεί ςε όλα τα ςχολεία μζςω Διαδικτφου με το όνομα κάποιασ 
άλλθσ ομάδασ. Πικανόν κάποιοσ, χωρίσ τθ κζλθςι ςασ, «δανείςτθκε» το άρκρο ςασ 
«ειςβάλλοντασ» ςτον υπολογιςτι ςασ.  

 

• Πϊσ νομίηετε ότι κα αιςκανκείτε, αν ςυμβεί κάτι τζτοιο;  

• Νομίηετε ότι με τζτοια ενζργεια είναι ςωςτι; 

 

Άδεια χριςθσ,  
Πειρατεία Λογιςμικοφ, 
Πιςτοποιθτικό Αυκεντικότθτασ,  
Δωρεάν Λογιςμικό (Freeware), 
Λογιςμικό Ανοικτοφ Κϊδικα (Open source) 
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8.1 Πειρατεία λογιςμικοφ 

 

Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο τθσ αναπαραγωγισ και χριςθσ προγραμμάτων 
παρά τθ κζλθςθ των δθμιουργϊν τουσ ζχει λάβει τεράςτιεσ διαςτάςεισ λόγω τθσ 
μεγάλθσ ευκολίασ που μασ προςφζρουν οι νζεσ τεχνολογίεσ αναπαραγωγισ 
(αντιγραφικζσ μθχανζσ CD-ROM ι DVD). Κφριο κίνθτρο των περιςςότερων που 
αςχολοφνται με τθν παράνομθ αυτι δραςτθριότθτα είναι το γριγορο και χωρίσ 
ιδιαίτερο κόπο κζρδοσ. Οι παραβάτεσ αυτοί ονομάηονται πειρατζσ, ενϊ θ 
δραςτθριότθτα τουσ χαρακτθρίηεται ωσ πειρατεία λογιςμικοφ.  

 

Περιπτϊςεισ πειρατείασ λογιςμικοφ είναι οι ακόλουκεσ: 

 

• Θ δθμιουργία παράνομων αντιγράφων προγράμματοσ από το αυκεντικό και θ 
χριςθ τουσ. 

• Θ παράνομθ εγκατάςταςθ προγραμμάτων χωρίσ τθν άδεια του δθμιουργοφ. 

• Θ παράνομθ αναπαραγωγι και διάκεςθ αντιγράφων προγραμμάτων με κίνθτρο 
το οικονομικό όφελοσ.  
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Πρζπει πάντα να ζχουμε ςτο 
μυαλό μασ ότι θ αναπαραγωγι, 
χωρίσ άδεια, πνευματικϊν 
δθμιουργθμάτων 
(προγραμμάτων, ταινιϊν DVD, 
βιβλίων, μουςικϊν CD) 
εξακολουκεί να είναι παράνομθ 
πράξθ, παρά τθν ευκολία που 
μασ παρζχουν τα ςφγχρονα αυτά 
μζςα.  
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8.2 Πλεονεκτήματα από τη χρήςη νόμιμου λογιςμικοφ 

Κάκε φορά που προμθκευόμαςτε ζνα λογιςμικό (πρόγραμμα, θλεκτρονικό παιχνίδι), 
αυτό πρζπει να ςυνοδεφεται από ζνα ζγγραφο άδειασ χριςθσ. Το ζγγραφο αυτό 
ονομάηεται Πιςτοποιητικό Αυθεντικότητασ και αναφζρει όλουσ τουσ όρουσ που 
πρζπει να τθριςουμε. Αυτό αποτελεί απόδειξθ νομιμότθτασ ωσ προσ τθν προμικεια 
και τθ γνθςιότθτα του προϊόντοσ.  

 

Τθν άδεια χριςθσ του λογιςμικοφ τθν ζχει μόνο ο αγοραςτισ του και αυτι τθν άδεια 
δεν μπορεί να τθ δανείςει οφτε να τθ μεταπωλιςει. 
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Άραγε τι κζρδοσ ζχουμε εμείσ από τθ χριςθ Νόμιμου Λογιςμικοφ, που ςυνοδεφεται 
από πιςτοποιθτικό αυκεντικότθτασ; 

• Είμαςτε βζβαιοι ότι το CD ι DVD που κρατάμε ςτα χζρια μασ δεν περιζχει ιοφσ ι 
άλλα κακόβουλα προγράμματα. 

• Το προϊόν που παίρνουμε είναι ελεγμζνο και δοκιμαςμζνο. 

• Μασ παρζχονται τα απαραίτθτα εγχειρίδια χριςθσ, για να μάκουμε να 
χρθςιμοποιοφμε ςωςτά το νζο πρόγραμμα. 

• Ζχουμε τεχνικι υποςτιριξθ από τουσ καταςκευαςτζσ. 

• Μποροφμε να το χρθςιμοποιιςουμε νόμιμα, για να παράγουμε και εμείσ με τθ 
ςειρά μασ τθ δικι μασ πνευματικι εργαςία.  
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8.3 Τπάρχει και Δωρεάν Λογιςμικό ( … η άλλη όψη του νομίςματοσ…)  

 

Υπάρχουν αρκετοί προγραμματιςτζσ που πιςτεφουν ότι θ γνϊςθ δεν είναι ιδιοκτθςία 
κανενόσ, αφοφ οτιδιποτε δθμιουργοφμε ςτθρίηεται ςε προγενζςτερεσ γνϊςεισ, που 
ζρχονται από τα βάκθ των αιϊνων. Όπωσ οι παλαιότεροι ποιθτζσ πρόςφεραν τθν 
ποίθςθ τουσ αφιλοκερδϊσ ςτο κοινό, ζτςι και εκείνοι διακζτουν δωρεάν τα 
προγράμματα τουσ αφινοντασ μάλιςτα τουσ άλλουσ να τα βελτιϊςουν. Για 
παράδειγμα, μπορεί κάποιοσ προγραμματιςτισ να φτιάξει ζνα πετυχθμζνο 
πρόγραμμα-παιχνίδι, που να το διακζτει δωρεάν και να επιτρζπει και ςε κάποιον 
άλλο να προςκζτει τα δικά του ςενάρια γράφοντασ τισ κατάλλθλεσ εντολζσ. Τα 
δωρεάν προγράμματα, ςτισ εντολζσ των οποίων ο καταςκευαςτισ επιτρζπει να 
γίνουν αλλαγζσ, ονομάηονται προγράμματα ανοικτοφ κϊδικα (open-source).  

Το λογιςμικό που διατίκεται 
δωρεάν από τουσ δθμιουργοφσ 
του για χριςθ και αναπαραγωγι 
ονομάηεται δωρεάν λογιςμικό. 

book 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB100/534/3529,14503/extras/Activities/Kef2_8_free/Kef2_8_free.swf


Ερωτιςεισ 

1. Να αναφζρετε τρία παραδείγματα εργαςιϊν που είναι αποτζλεςμα 
πνευματικισ δθμιουργίασ. 
2. Τι είναι θ πειρατεία λογιςμικοφ; 
3. Τι είναι το πιςτοποιθτικό αυκεντικότθτασ; 
4. Τι όφελοσ ζχουμε από τθ χριςθ Νόμιμου Λογιςμικοφ με πιςτοποιθτικό 
αυκεντικότθτασ; 
5. Για ποιουσ λόγουσ πιςτεφετε ότι διατίκεται το δωρεάν λογιςμικό; 
6. Που μποροφμε να βροφμε δωρεάν λογιςμικό; 
 

ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΘ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Πειρατεία Λογιςμικοφ 



ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΘ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Πειρατεία Λογιςμικοφ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

10. Καταγράψτε ςε ζναν κατάλογο διαφορετικζσ περιπτϊςεισ, οι οποίεσ ςυνιςτοφν 
παράνομθ εκμετάλλευςθ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ (όπωσ, για παράδειγμα, θ 
αναπαραγωγι βιβλίου με τθ μορφι φωτοτυπιϊν). 

 

11. Επιςκεφτείτε δικτυακοφσ τόπουσ που διανζμουν δωρεάν προγράμματα ι 
διαβάςτε ανάλογα περιοδικά υπολογιςτϊν που προςφζρουν τζτοια προγράμματα. 

• Ενθμερωκείτε για τισ κατθγορίεσ προγραμμάτων που προςφζρουν και φτιάξτε 
ζναν κατάλογο καταγράφοντασ τισ κατθγορίεσ αυτζσ. Πϊσ αξιολογείται θ ποιότθτα 
των προγραμμάτων; 

• Ηθτιςτε από τον κακθγθτι ςασ να ςασ προτείνει αξιόπιςτα και χριςιμα δωρεάν 
προγράμματα. 

• Μάκετε περιςςότερα και για άλλεσ κατθγορίεσ διάκεςθσ λογιςμικοφ, όπωσ τα 
δοκιμαςτικά προγράμματα (demo) ι τα προγράμματα περιοριςμζνου χρόνου 
χριςθσ (trial).  
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URL 

• Mάκε για το ΕΛ/ΛΑΚ ! 

• Ζνωςθ Ελλινων Χρθςτϊν και Φίλων ΕΛ/ΛΑΚ 

• Linux Inside 

• Linux.gr (Hellenic Linux World) 

 

Ελεφθερα προγράμματα, αντίςτοιχα των 
εμπορικϊν... 

http://mathe.ellak.gr/
http://www.greeklug.gr/index.php?option=com_docman&Itemid=84&lang=el
http://www.greeklug.gr/index.php?option=com_docman&Itemid=84&lang=el
http://www.greeklug.gr/index.php?option=com_docman&Itemid=84&lang=el
http://www.linuxinside.gr/
http://www.linux.gr/news
http://www.linux.gr/news
http://www.linux.gr/news
http://www.linux.gr/news
http://www.osalt.com/
http://ubuntu-gr.org/
http://ufu.gr/?q=node/251/

