
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Κεφάλαιο 8: Πειρατεία Λογισμικού

Λέξεις Κλειδιά:
Πειρατεία λογισμικού,
παράνομο λογισμικό,
πνευματικά δικαιώματα,
άδεια χρήσης, πιστοποιητικό
αυθεντικότητας, δωρεάν
λογισμικό (freeware),
λογισμικό ανοικτού κώδικα
(open source).

Περιπτώσεις πειρατείας λογισμικού
• Η δημιουργία παράνομων αντιγράφων προγράμματος από το αυθεντικό

και η χρήση τους
• Η παράνομη εγκατάσταση προγραμμάτων χωρίς την άδεια του

δημιουργού.
• Η παράνομη αναπαραγωγή και διάθεση αντιγράφων προγραμμάτων με

κίνητρο το οικονομικό όφελος

Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της αναπαραγωγής
και χρήσης προγραμμάτων παρά τη θέληση των
δημιουργών τους, έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις,
λόγω της μεγάλης ευκολίας που μας προσφέρουν οι
νέες τεχνολογίες για αναπαραγωγή (αντιγραφικές
μηχανές CD/DVD ROM). Κύριο κίνητρο των
περισσότερων, που ασχολούνται με την παράνομη
αυτή δραστηριότητα είναι το γρήγορο και χωρίς
ιδιαίτερο κόπο κέρδος. Οι παραβάτες αυτοί
ονομάζονται πειρατές ενώ η δραστηριότητα τους
χαρακτηρίζεται ως πειρατεία λογισμικού.
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παράνομο λογισμικό,
πνευματικά δικαιώματα,
άδεια χρήσης,
πιστοποιητικό
αυθεντικότητας, δωρεάν
λογισμικό (freeware),
λογισμικό ανοικτού κώδικα
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Τι κέρδος έχουμε όμως εμείς από τη χρήση Νόμιμου Λογισμικού που
συνοδεύεται με πιστοποιητικό αυθεντικότητας;

• Είμαστε βέβαιοι ότι το CD ή DVD που κρατάμε στα χέρια μας δεν περιέχει
ιούς ή άλλα κακόβουλα προγράμματα.

• Το προϊόν που παίρνουμε είναι ελεγμένο και δοκιμασμένο
• Σε περίπτωση που το νέο πρόγραμμα δε λειτουργεί σωστά και προκαλέσει

βλάβη στον υπολογιστή μας, μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια για την
αποκατάσταση της βλάβης.

• Μας παρέχονται τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης για να μάθουμε να
χρησιμοποιούμε σωστά το νέο πρόγραμμα.

• Έχουμε τεχνική υποστήριξη από τους κατασκευαστές.
• Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε νόμιμα για να παράγουμε και εμείς με

τη σειρά μας τη δική μας πνευματική εργασία.

Την άδεια χρήσης του λογισμικού την
έχει μόνο ο αγοραστής του και αυτή την
άδεια δεν μπορεί να τη δανείσει ούτε να
την μεταβιβάσει.
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Λέξεις Κλειδιά:
Πειρατεία λογισμικού,
παράνομο λογισμικό,
πνευματικά δικαιώματα, άδεια
χρήσης, πιστοποιητικό
αυθεντικότητας, δωρεάν
λογισμικό (freeware),
λογισμικό ανοικτού κώδικα
(open source). Το λογισμικό που διατίθεται δωρεάν από τους

δημιουργούς του για χρήση και αναπαραγωγή
ονομάζεται δωρεάν λογισμικό (freeware).

Τα δωρεάν προγράμματα, που ο κατασκευαστής επιτρέπει να γίνονται
αλλαγές στις εντολές τους (στο κώδικα τους), ονομάζονται
προγράμματα ανοικτού κώδικα (open-source).


