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Ευάγγελος Χρ. Ζιούλας (Καθηγητής Πληροφορικής) 

 

Περιπτώσεις 
πειρατείας 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Κάθε πρόγραμμα (ή κομμάτι λογισμικού) ανήκει στον προγραμματστή δημιουργό του. 
 
 Οι υπόλοιποι το χρησιμοποιούν καταβάλοντας ένα αντίτιμο και αναφέροντας την προέλευσή του. 
 
 Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της αναπαραγωγής και χρήσης 

προγραμμάτων παρά τη θέληση των δημιουργών τους, έχει λάβει 
τεράστιες διαστάσεις. 

 
 Ο λόγος είναι η μεγάλη ευκολία που μας προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες 

για αναπαραγωγή (CD Recorder / DVD Recorder).  
 
 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 (software piracy). 
 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΠΕΙΡΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
 

▬ Είναι πολύ φθηνότερο 
▬ Δεν έχει εγχειρίδιο χρήσης (user’s manual) 

▬ Δεν έχει πιστοποιητικό αυθεντικότητας (Copyright)  © 

 
Στην ουσία κάθε εταιρία δεν πουλάει το προϊόν της αλλά την άδεια χρήσης του. Την άδεια χρήσης ενός 
προγράμματος την έχει μόνο ο αγοραστής και δεν επιτρέπεται να την δανείσει ούτε να την 
μεταπωλήσει. 
 
 
ΚΕΡΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
 

► Εξασφάλιση ότι το cd / dvd δεν περιέχει ιούς ή άλλα κακόβουλα 
προγράμματα 

► Το προϊόν είναι ελεγμένο και δοκιμασμένο 
► Παροχή εγχειριδίων χρήσης 
► Δυνατότητα υποστήριξης από τον κατασκευαστή 
► Νόμιμη χρήση για παραγωγή της δικής μας πνευματικής εργασίας 

 
 

1. Η παράνομη αντιγράφή προγραμμάτων καθώς  και η χρήσης τους. 

2. Η παράνομη εγκατάσταση προγραμμάτων χωρίς την άδεια του δημιουργού. 

3. Η παράνομη αναπαραγωγή και διάθεση αντιγράφων προγραμμάτων με 

κίνητρο το οικονομικό όφελος.  

 

Η πειρατεία πέρασε το 50% 
της ελληνικής αγοράς 

software τα τελευταία έτη. 



Ευάγγελος Χρ. Ζιούλας (Καθηγητής Πληροφορικής) 

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
 
Πολλοί κατασκευαστές διαθέτουν  τα τελευταία χρόνια δωρεάν το λογισμικό τους μέσω Διαδικτύου 
(Internet) ή των περιοδικών πληροφορικής. 
 
Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες δωρεάν λογισμικού : 
 
FREEWARE 
Προγράμματα που αποκτούμε άμεσα και εντελώς δωρεάν από το διαδίκτυο χωρίς κανένα περιορισμό 
στο χρόνο χρήσης (π.χ. Firefox Mozilla). 
 
 
 
 
 
 
 
SHAREWARE 
Προγράμματα που αποκτούμε δωρεάν για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. μήνας) και μετά 
καταβάλουμε ένα ποσό εγγραφής για να συνεχίζουμε την χρήση τους (π.χ. WinZip). 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN-SOURCE  (Προγράμματα Ανοικτού Κώδικα) 
Είναι δωρεάν προγράμματα που ο κατασκευαστής επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν αλλαγές στις 
εντολές τους (π.χ. Linux). 
 
 


