SOFTWARE (SW)

= PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE

- NEHMOTNÝ MAJETEK
- k používání SW potřebujeme (většinou) licenci (oprávnění k používání)

Licence - dostávám licenční číslo, může být časově omezena
Firmy své programy mohou prezentovat (předvést, ukázka) několika způsoby:
tzv.:
demoverze
shareware
freeware

Šíření (kopírování apod.) programů je nezákonné!

Domácí úkol: zjistit, co je:
1) shareware
2) freeware

SHAREWARE:
je označení pro software chráněný autorským právem, který je možné volně distribuovat (typicky
na internetu nebo na CD nebo DVD, jež jsou přílohami časopisů). Uživatel má možnost software
po určitou dobu zkoušet, zda mu vyhovuje nebo ne. Pokud ho ale nadále používá, je povinen se
řídit podle autorovy licence a zpravidla zaplatit cenu programu nebo se třeba jen registrovat.
Volně šířený shareware má obvykle zabudovaná omezení (časová – trialware[1], funkční
– crippleware, omezující uživatelův komfort – adware, nagware). Pak mluvíme o demoverzi.
Heslo nebo softwarový klíč pro přístup k plně funkční verzi obdrží uživatel po zaplacení. Některé
programy z kategorie shareware plnohodnotně fungují i po vypršení testovacího období.

FREEWARE:
software, který je distribuován bezplatně (či za symbolickou odměnu typu poslání pohlednice,
mnohdy autor umožňuje (ale nevyžaduje) v případě spokojenosti zaslání finančního daru), někdy
hovoříme o typu softwarové licence. Podmínky bezplatného používání a šíření jsou definovány v
licenční smlouvě, která je často specifická pro každý freeware.
Autor si u freeware zpravidla ponechává autorská práva, například nedovoluje program upravovat
nebo omezuje použití zdarma jen pro specifické účely (např. různé kombinace následujících
omezení: jen pro nekomerční účely, jen pro osobní potřebu, jen na domácím osobním počítači,
jen pro vzdělávání ve školách, jen v charitativních organizacích, jen na konkrétních typech
zařízení, jen pro zobrazování souborů vytvořených konkrétním placeným softwarem apod.). V
některých případech autor taky vyžaduje bezplatnou registraci nebo omezuje způsoby distribuce.
Některý freeware je možné používat i ve firmách na pracovních počítačích, ale jen pokud nebude
používaný na přímé poskytování komerčních služeb. Freeware software se tak liší
od svobodného software nebo otevřeného software.
Jedná se o program, který je za určitých podmínek možné používat bez placení autorského
honoráře a šířit. Na světě existuje mnoho katalogů, které seskupují tyto programy většinou
společně s programy, které jsou k dispozici ke stažení na zkušební dobu. Tyto katalogy jsou
dobrým zdrojem alternativního software k drahým placeným licencím.

