Szoftverek licence szerinti csoportosítása
I.

Tulajdonosi szoftverek: Amennyiben a szoftver használatára, terjesztésére, vagy kódjának
megismerésére bármilyen korlát áll fenn, akkor a tulajdonosi szoftverek csoportjába tartozik. A kódot
nem fejthetjük vissza és nem módosíthatjuk.
1.

Kereskedelmi program: nem ingyenes, a licenc által meghatározott példányszámban
használhatjuk, 1 biztonsági másolat készíthető róla. A kereskedelmi program bármilyen terjesztése
tiltva van. A licencszerződés az ún. végfelhasználói licenc (End-User Licence Agreement (EULA).
A licenc felhasználási idejének függvényében lehet:


örökös,



határozott időre szóló,



szolgáltatói (pl. havi költségű).

A kereskedelmi programokra szinte minden esetben garanciát vállal a terjesztő. A programhoz
minden esetben dokumentáció is tartozik, amely azonban nem mindig papíralapú, a dokumentáció
gyakran kizárólag elektronikus formában található meg.
A kereskedelmi szoftverek terjesztői gyakran nyújtanak a kínált programjaikhoz extra támogatást azaz vállalják, hogy a felhasználóknak szaktanácsadást nyújtanak, ingyenes termékismertetőket
küldenek, vagy a szoftver következő verziójára való átlépést alacsonyabb áron biztosítják. Ezt a
különleges támogatást gyakran csak azoknak a felhasználóknak nyújtják, akik regisztrálták a
programot.
2.

Shareware program: Ingyenesen beszerezhetők és szabadon terjeszthetők. A shareware
programok nem használhatók díjfizetés nélkül korlátlanul és teljeskörűen. A díjfizetést, ami a
program használatának megkezdése után történik, a program használatának korlátozásával érik el.
A korlátozás lehet időkorlát – ezzel a shareware programok esetében fennáll az a lehetőség, hogy a
felhasználó a vételár kifizetése előtt kipróbálja az adott szoftvert, majd a kipróbálási idő lejártával
döntsön csak arról, hogy megvásárolja-e.
Az időkorlát mellett más technikai korlátozó eszközök is lehetnek: például a program késleltetett
indítása, az un. "bosszantó képernyők" (nag screen), amelyek egy bizonyos ideig a futó program
előtt, annak használatát akadályozva hirdetik a regisztráció előnyeit, vagy a program egyes
funkcióinak letiltása, amelyek csak a regisztrált verzióban válnak elérhetővé.

3.

Freeware programok: korlátozás nélkül használhatók, terjeszthetők és ingyenesek. Nem
árulhatjuk (még részben sem) saját termékként, ugyanis a szerző nem mondott le a tulajdonosi
jogairól, bármikor meg is vonhatja a program ingyenességét! A forráskód nem ismerhető meg. A
freeware programokhoz gyakran nem mellékelik a konkrét licencszerződést, csak arra utalnak, hogy
a programot freeware kategóriába sorolták.

4.

Demó verzió: csak bemutatja a program képességeit, de igazából nem működik.

5.

EDU verzió: oktatás számára készült változat, üzleti felhasználása nem engedélyezett, kedvezőbb
az ára, vagy teljesen ingyenes.

