Adware

Programy, které mají integrovanou nep íjemnou reklamu. asto bývají
zdarma s možností platby (autorovi) za odstran ní reklamního
banneru.

BSD licence
Berkeley Software
Distribution
(n kdy též Berkeley Unix)

Je odvozenina Unixu distribuovaná Kalifornskou univerzitou v Berkeley
mající po átky v 70. letech 20. století. Jméno je rovn ž spole n používáno
pro moderní následníky této distribuce.

Cardware

Software je možno neomezen užívat v p ípad , že autorovi zašlete skute nou
pohlednici. Autor si tak zajistí nejen p ísun pošty do své schránky, ale i
p ehled o místech, kde se jeho program užívá. Pro tuto licenci se nekdy také
používá název Postcardware.

DJB

Tak trošku o íšek, tak trošku provokace, tak trošku licence. Pravidla, která
pro své programy stanovil D.&nbsp;J.&nbsp;Bernstein: Pokud chcete
jednouše software používat, není problém; zdrojové kódy jsou k disposici.
Pokud chcete programy distribuovat, musíte dodržet n kolik podmínek soubory musí být umíst ny p esn tam, kde by se ocitly p ekladem ze
zdrojových soubor , balí ek se chová stejn jako ze zdrojových kód
vyklubaný program a tv rce balí ku se musí zavázat, že d lal všechno pro to,
aby se balí ek choval korektn (pokud tomu nerozumíte, nejste sami). Pokud
si chcete p e íst (velice zajímavé) detaily, podívejte se na URL k této licenci.

Donationware

Zaplacení tohoto software je ist dobrovolné a pokud máte pocit, že by bylo
vhodné ocenit kvalitu autorovy práce, m žete zaslat libovolný p ísp vek na
jeho konto.

Freeware

Forma distribuce software, která ponechává autorovi autorská práva, ale
voln zp ístup uje pln funk ní software ostatním bez poplatk . Software by
nem l být prodáván i ší en za úplatu, nesmí být pozm ován, autor m že
také omezit zp sob použití (pro domácí použití, pro nekomer ní užívání, ...).
Auto i poskytují software pod touto licencí v tšinou pro vlastní uspokojení,
prosazení pokrokového nápadu i prost pro dobro všech.

GNU GPL

GNU General Public License. Software ší ený pod licencí GPL je možno
voln používat, modifikovat i ší it, ale za p edpokladu, že tento software bude
ší en bezplatn (p ípadn za distribu ní náklady) s možností získat bezplatn
zdrojové kódy. Toto opat ení se týká nejen samotného softwaru, ale i
softwaru, který je od n j odvozen. Na produkty ší ené pod GPL se nevztahuje
žádná záruka. Licence je schválená sdružením OSI a pln odpovídá Debian
Free Software Guidelines.

IPL

InterBase Public License (IPL) je obdobou Mozilla Public License (MPL).

LGPL

Lesser/Library GPL. Licence je kompatibilní s licencí GPL. Pod touto licencí
se ší í zejména knihovny, protože narozdíl od licence GPL umož uje
nalinkování LGPL knihovny i do programu, který není ší en pod GPL.

MIT License

Licence podobná BSD licenci umož uje se software nakládat tém libovoln
(používat, kopírovat, modifikovat, slu ovat, publikovat, distribuovat i
prodávat), jedinou podmínkou je zahrnutí textu licence do všech kopií a
odvozenin software.

MPL

Mozilla Public License. Základním elementem pokrytým licencí je každý
jednotlivý zdrojový soubor. Autor takového souboru umož uje komukoliv
používat, m nit a distribuovat jeho zdrojový kód (i jako sou ást v tšího díla).
Každá zm na p vodních soubor je krytá licencí, tzn. musí se tedy zve ejnit.
To samé platí pokud p enesete ást p vodního souboru do nového souboru, tj.
celý nový soubor je pak nezbytné zve ejnit. Pokud vytvá íte nový produkt
p idáním nových soubor , m žete pro tyto nové soubory použít libovolnou

licenci. Binární verze lze licencovat libovoln , pokud to není výslovn v
rozporu s MPL (zákaz distribuce zdroj ). Produkty pod touto licencí jsou
distribuované jak jsou ("as is"), tj. bez záruk libovolného druhu.
NPL

Netscape Public License (NPL) je obdobou Mozilla Public Licence (MPL).

Open source software

Open source nebo také open-source software (OSS) je po íta ový software s
otev eným zdrojovým kódem. Otev enost zde znamená jak technickou
dostupnost kódu, tak legální dostupnost - licenci software, která umož uje,
p i dodržení jistých podmínek, uživatel m zdrojový kód využívat, nap íklad
prohlížet a upravovat.

Orphanware

Program, který již není samotným autorem podporován nebo nabízen
ve ejnosti. Lze jej získat pouze z po ízených kopií. Funk nost ani podpora
tohoto proramu není zaru ena. Orphanware m že být také Freeware u kterého
je jasné, že jeho vývoj je ukon en a nebude další nová verze.

PDL

Public Documentation License.

PHP License

PHP (Personal Home Page) je programovací jazyk pro tvorbu dynamických
WWW stránek. Tento jazyk pat í do skupiny jazyk "Server - Side",
což znamená, že pracuje p ímo na stran serveru. PHP licence nabízí právo
užívat, distribuovat a modifikovat PHP tak, jak pot ebujete (pro komer ní
i nekomer ní ú ely).

Public Domain

Uvedením této licence se autor vzdává kontroly nad publikovaným software m žete jej voln ší it a používat, ale i m nit i zahrnout do svých aplikací.
Pozor, neplést s licencí Freeware.

SCSL

Sun Community Source License. Pod touto licencí je ší ena p edevším Java 2
(tedy JDK a JRE verze 1.2 a výš). Pom rn problematická licence &mdash;
p edevším nemáte (až na omezené p ípady) právo dále distribuovat dílo
ší ené pod SCSL. Licence není schválená sdružením OSI, neodpovídá Debian
Free Software Guidelines.

SISSL

Sun Industry Standards Source License.

Sun Public License

Sun Public License (SPL) je velice podobná MPL, liší se od ní jen v n kolika
nepodstatných ádcích (typicky nahrazením termínu Mozilla termínem Java :). Sdružením OSI byla licence uznána jako free software licence.

Vim's license

Licence kompatibilní s GPL (tedy je software ší ený pod touto licencí
považován za free software) použitá pro Vim. Umož uje ší it nezm n né dílo
bez jakýchkoliv omezení, jen musí být p iložen text licence. Pokud chcete
ší it pozm n né dílo, musíte dodržet n kolik nep íliš omezujících podmínek
uvedených v textu licence.

