
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι προοπτικές του Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού 
Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ ΛΑΚ) στην Ελληνική Επιχείριση

Νώττας Θεόδωρος 
(ΜΣ 45/06)

Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια. κα Μάνθου-Φραγκοπούλου Βασιλική

Θεσσαλονίκη 2008



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – MBA                                                       Οι προοπτικές του ΕΛ/ ΛΑΚ στην Ελληνική Επιχείσηση  

Κατάλογος περιεχομένων

Πρόλογος.............................................................................................................................................. 3

Κεφάλαιο 1: Παρουσίαση του ΕΛ/ ΛΑΚ.............................................................................................6

Ορισμός του ελεύθερου λογισμικού................................................................................................ 6

Αρχές και φιλοσοφία....................................................................................................................... 6

Ιστορική αναδρομή.......................................................................................................................... 9

Άδειες χρήσης................................................................................................................................ 11

Πλεονεκτήματα ΕΛ/ ΛΑΚ.............................................................................................................12

Τα σημαντικότερα projects ΕΛ/ ΛΑΚ...........................................................................................13

Κεφάλαιο 2: Επιχειρησιακό Μοντέλο του ΕΛ/ ΛΑΚ........................................................................ 16

Εισαγωγή....................................................................................................................................... 16

To επιχειρησιακό μοντέλο μιας εταιρίας παραγωγής ΕΛ/ ΛΑΚ...................................................17

Υιοθετώντας μια ανοιχτή στρατηγική........................................................................................... 22

Εμπορικότητα του ΕΛ/ ΛΑΚ.........................................................................................................27

Κίνητρα του ΕΛ/ ΛΑΚ.................................................................................................................. 28

Αποδοχή του ΕΛ/ ΛΑΚ................................................................................................................. 30

Κεφάλαιο 3: Εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ.....................................................................................................33

Εισαγωγή....................................................................................................................................... 33

Κατηγορίες ΕΛ/ ΛΑΚ................................................................................................................... 33

Λογισμικό Υποδομής.....................................................................................................................34

Λογισμικό ERP/ CRM................................................................................................................... 38

Εφαρμογές Γραφείου..................................................................................................................... 42

Εφαρμογές διαχείρισης περιεχομένου (Content Managment).......................................................44

Εφαρμογές επικοινωνιών ..............................................................................................................45

Εφαρμογές γραφικών / σχεδίαση CAD......................................................................................... 46

Σύνοψη...........................................................................................................................................47

Κεφάλαιο 4: Αποδοχή του ΕΛ/ΛΑΚ από Επιχειρήσεις και Δημόσιο Τομέα.................................... 49

Εισαγωγή....................................................................................................................................... 49

Συνολικό Κόστος Απόκτησης  - Total Cost of Ownership............................................................50

Στοιχεία TCO για το ΕΛ/ ΛΑΚ..................................................................................................... 54

Παράγοντες αποδοχής .................................................................................................................. 56

Το ΕΛ/ ΛΑΚ στον Δημόσιο Τομέα...............................................................................................58

Νώττας Θεόδωρος 1



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – MBA                                                       Οι προοπτικές του ΕΛ/ ΛΑΚ στην Ελληνική Επιχείσηση  

Το ΕΛ/ ΛΑΚ ως μοχλός ανάπτυξης τρίτων χωρών.......................................................................63

Κεφάλαιο 5: Μελέτη πραγματικής περίπτωσης: Υιοθέτηση του ΕΛ/ ΛΑΚ από μια ΜΜΕ..............65

Εισαγωγή....................................................................................................................................... 65

Παρουσίαση της εταιρίας.............................................................................................................. 65

Προκλήσεις, προβλήματα και λύσεις............................................................................................ 67

Ανάλυση TCO για την επιχείρηση................................................................................................ 74

Εγκατάσταση και παρακολούθηση................................................................................................77

Ολοκλήρωση έργου –  Συμπεράσματα..........................................................................................81

Συμπεράσματα....................................................................................................................................83

Βιβλιογραφία...................................................................................................................................... 84

Νώττας Θεόδωρος 2



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – MBA                                                       Οι προοπτικές του ΕΛ/ ΛΑΚ στην Ελληνική Επιχείσηση  

Πρόλογος

Η  σημασία  των  πληροφοριακών  συστημάτων  σε  μια  επιχείριση,  είναι  σήμερα  δεδομένη. 

Έχουν περάσει περισσότερα από 20 χρόνια από τη στιγμή που μπήκαν στην αγορά οι προσωπικοί 

υπολογιστές (PC) οι οποίοι έκαναν προσιτή την Πληροφορική στο ευρύ κοινό. Στη σημερινή εποχή 

η  αγορά  στον  τομέα  του  υλικού  (hardware)  έχει  ωριμάσει  αρκετά.  Η  ραγδαία  ανάπτυξη  της 

τεχνολογίας και ο ανταγωνισμός έχουν συμβάλλει σε αυτό. Σύμφωνα με τον άτυπο νόμο του Moore 

[Wikipedia, Moore], η ισχύς των επεξεργαστών διπλασιάζεται κάθε 24 μήνες! Μάλιστα, όταν η 

συμβατική τεχνολογία είχε αρχίσει να δείχνει τα όρια της, και πολλοί φοβήθηκαν ότι ο νόμος του 

Moore δεν θα ισχύει πια, ο νέος θαυμαστός κόσμος της νανοτεχνολογίας, είναι βέβαιο ότι θα μας 

βγάλει  από  αυτό  το  αδιέξοδο  συνεχίζοντας  την  ανοδική  πορεία  προς  όλο  και  μεγαλύτερες 

επιδόσεις. 

Τι γίνεται όμως με τον τομέα των εφαρμογών και γενικότερα του λογισμικού; Ο τομέας αυτός 

είναι που προβληματίζει περισσότερο τις επιχειρήσεις. Πλέον, η τεχνολογία είναι διαθέσιμη και 

άφθονη. Το λογισμικό είναι αυτό που δίνει την προστιθέμενη αξία σε ένα σύστημα. Το κόστος 

απόκτησης του λογισμικού είναι πολλαπλάσιο του κόστους απόκτησης υλικού. Η σωστή επιλογή 

του αλλά και η σωστή χρήση του, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας σε μια επιχείρηση. Και 

μάλιστα, εκτός από το κόστος απόκτησης, το λογισμικό εμπεριέχει ένα πλήθος άλλων παραγόντων 

όπως η εκπαίδευση των χρηστών, η παραμετροποίηση, το ετήσιο κόστος συντήρησης, συμβόλαια 

υποστήριξης κτλ . Για παράδειγμα, το κόστος ενός συμβολαίου υποστήριξης για 3-5 χρόνια για ένα 

τυπικό  ERP  σε  μια  μικρομεσαία  επιχείρηση  είναι  περίπου  ίδιο  με  το  κόστος  αρχικής  του 

απόκτησης! 

Η  ανάγκη  μιας  επιχείρισης  για  σύγχρονο  λογισμικό  είναι  πολύ  μεγάλη.  Αποτελεί  βασικό 

στοιχείο οργάνωσης και ενδεχομένως να αποτελεί και στοιχείο διαφοροποίησης, επιτρέποντας στην 

επιχείρηση να είναι πιο ανταγωνιστική. Υπάρχει όμως έντονος προβληματισμός  όσον αφορά στο 

κόστος. Οι μικρές επιχειρήσεις δε, έχουν ένα επιπλέον πρόβλημα: δυσκολεύονται να εκτιμήσουν 

την  απόδοση  ενός  πληροφοριακού  συστήματος  έτσι  ώστε  να  υπολογίσουν  την  απόδοση  της 

επένδυσης  τους  (ROI-  Return  on  Investment).  Έτσι,  πολλές  φορές  είναι  απρόθυμες  να 

διερευνήσουν  τις  δυνατότητες  που  τους  δίνει  ένα  σύγχρονο  πληροφοριακό  σύστημα  και 

περιορίζονται στα ελάχιστα δυνατά ώστε να λειτουργούν νόμιμα (πχ προγράμματα τιμολόγησης 

και λογιστικής). 

Τα τελευταία χρόνια, στην κοινότητα της πληροφορικής, συντελείται μια μικρή επανάσταση 
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στον τομέα του λογισμικού: η διάδοση του  FLOSS –Free Libre Open Source Foftware ή στα 

ελληνικά  ΕΛ/ ΛΑΚ –  Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα. Το ΕΛ/ ΛΑΚ, δεν 

δίνει μόνο λύσεις στις επιχειρήσεις με ισχυρές και ασφαλής εφαρμογές αλλά έρχεται να προτείνει 

ένα  νέο  μοντέλο  λειτουργίας,  μια  νέα  φιλοσοφία  η  οποία  απελευθερώνει  τον  παραγωγό  του 

λογισμικού και τον χρήστη από τα δεσμά των αδειών χρήσης και των πνευματικών δικαιωμάτων με 

τον τρόπο που λειτουργούν σήμερα. Δίνει ελευθερία στον χρήστη ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιεί 

τις  εφαρμογές  όπως  θέλει,  να  τις  τροποποιεί  ώστε  να  ταιριάζουν  με  τις  ανάγκες  του,  να  τις 

εγκαθιστά  όσες  φορές  θέλει,  ακόμη και  να τις  αντιγράφει.  Αυτές  οι  ελευθερίες  συνιστούν ένα 

διαφορετικό τρόπο προσέγγισης αλλά σε καμία περίπτωση δεν περιορίζουν τις δυνατότητες του 

παραγωγού  ΕΛ/  ΛΑΚ  στα  κέρδη!  Απλά,  το  προτεινόμενο  επιχειρηματικό  μοντέλο  είναι 

διαφορετικό. 

Στην Ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται πάρα πολλές επιχειρήσεις στον τομέα παραγωγής 

λογισμικού.  Οι  περισσότερες  παράγουν  λογισμικά τιμολόγησης και  λογιστικής διαχείρισης,  και 

πρόσφατα ERP και CRM. Υπάρχουν και εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε πιο εξειδικευμένες 

εφαρμογές όπως διαχείριση ξενοδοχείων, POS (Point of Sales), ιατρικών κέντρων κτλ. Σχεδόν η 

πλειοψηφία  των  εταιριών  αυτών,  χρησιμοποιούν  την  πλατφόρμα  των  Windows  για  τα 

προγράμματα τους. Η ανάπτυξη εφαρμογών σε ΕΛ/ ΛΑΚ είναι σχεδόν ανύπαρκτη στην ελληνική 

αγορά, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την τάση που επικρατεί σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές 

χώρες. Οι λόγοι για αυτή την έλλειψη μπορεί να είναι πολλοί. Κάποιοι από αυτούς είναι η έλλειψη 

καινοτομίας  από την πλευρά των παραγωγών,  η δυσπιστία από την πλευρά των επιχειρήσεων-

πελατών και η παντελής έλλειψη στρατηγικής του κράτους σε αυτό το θέμα. 

Η  εργασία  αυτή,  αποτελεί  διπλωματική  εργασία  του  Μεταπτυχιακού  Προγράμματος 

Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA Executive) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  Το θέμα της είναι 

η εμπορική βιωσιμότητα του Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ ΛΑΚ), 

ένα  από  τα  ποιο  “καυτά”  θέματα  στο  χώρο  της  Πληροφορικής  σήμερα.  Στα  κεφάλαια  που 

ακολουθούν, γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση του ΕΛ/ ΛΑΚ, δίδεται δε έμφαση στη στρατηγική 

σημασία που μπορεί να έχει σε μια επιχείρηση καθώς και στην οικονομική βιωσιμότητα του στο 

σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ο σκοπός αυτής της εργασίας,  είναι  πολλαπλός.  Αρχικά,  γίνεται  μια παρουσίαση του ΕΛ/ 

ΛΑΚ με σκοπό ο αναγνώστης να κατανοήσει τη φιλοσοφία που το διέπει. Έπειτα, παρουσιάζονται 

κάποια  επιχειρηματικά  και  οικονομικά  μοντέλα  ανάπτυξης  ΕΛ/  ΛΑΚ.  Πολλές  φορές,  γίνεται 

εσφαλμένα ταύτιση του εμπορικού λογισμικού με το κλειστό ιδιοκτησιακό λογισμικό και του ΕΛ/ 
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ΛΑΚ  με  “δωρεάν”  λογισμικό.  Αυτό  φυσικά  δεν  ισχύει  και  η  απλούστερη  απόδειξη  είναι  ότι 

μεγάλες εταιρίες που ασχολούνται με το ΕΛ/ ΛΑΚ έχουν τεράστια κέρδη και τα προγράμματα και 

οι υπηρεσίες που παρέχουν είναι πέρα για πέρα εμπορικές. Έπειτα, επιλέγονται από κάθε τομέα, 

κάποιες γνωστές εφαρμογές ΕΛ/ ΛΑΚ και γίνεται μια πολύ σύντομη παρουσίαση τους. Σκοπός του 

κεφαλαίου είναι να αναδείξει τις δυνατότητες και τη δυναμική των εφαρμογών του ΕΛ/ ΛΑΚ που 

έτσι  και  αλλιώς  είναι  πάρα  πολλές.  Στα  επόμενα  δύο  κεφάλαια,  η  προσοχή  στρέφεται  στις 

επιχειρήσεις  και  τους  οργανισμούς  και  αναφέρονται  όλοι  οι  παράγοντες  που  ενισχύουν  ή 

αποθαρρύνουν  την  χρήση  ΕΛ/  ΛΑΚ.  Ιδιαίτερη  έμφαση  δίνεται  στον  Δημόσιο  Τομέα  και  στις 

προσπάθειες που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξει και να αναδείξει το ΕΛ/ ΛΑΚ.  Ο 

Δημόσιος  Τομέας,  συνήθως  λειτουργεί  ως  οδηγός  και  για  τις  επιχειρήσεις,  τουλάχιστον  στις 

υπόλοιπες χώρες της ΕΕ πλην της Ελλάδος. Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται μια πραγματική μελέτη 

μιας  Μικρομεσαίας  Επιχείρησης  και  εξετάζονται  τα  ενδεχόμενα  χρήσης  ΕΛ/  ΛΑΚ.  Τα 

αποτελέσματα της μελέτης είναι άκρως ενδιαφέροντα μια και προέρχονται από τον “πραγματικό 

κόσμο” και περιλαμβάνουν τους προβληματισμούς και τις δυσκολίες μιας τέτοιας επιχείρησης. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτρια κα Βασιλική Μάνθου για τη βοήθεια 

της και την αμέριστη συνεργασία της. Το κλίμα ήταν από την αρχή ενθουσιώδες και το ενδιαφέρον 

πολύ  μεγάλο.  Γενικότερα,  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  όλους  τους  καθηγητές  για  τον 

επαγγελματισμό που επέδειξαν κατά τη διάρκεια του Μεταπτυχιακού. Και φυσικά να ευχαριστήσω 

όλους τους συμφοιτητές μου για το ομαδικό πνεύμα που είχαν και τη στήριξη που μου παρείχαν. 

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω στην Χρυσούλα Παπάζογου (Πληροφορικός ΑΠΘ) 

αλλά  και  στον  Μάριο  Καραούλη  (Γεωλόγο  ΑΠΘ)  για  τη  βοήθεια  τους  με  τις  εξειδικευμένες 

γνώσεις τους επάνω σε θέματα προγραμματισμού.  

Θεσσαλονίκη 2008

  Θοδωρής Νώττας
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Κεφάλαιο 1: Παρουσίαση του ΕΛ/ ΛΑΚ

Ορισμός του ελεύθερου λογισμικού

Ελεύθερο λογισμικό, είναι λογισμικό του οποίου η άδεια χρήσης επιτρέπει στον χρήστη του 

να το χρησιμοποιήσει, να κάνει μετατροπές, να το αντιγράψει και να το επαναδιανήμει ελεύθερα. 

Για να έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να κάνει αλλαγές και βελτιώσεις, είναι απαραίτητο να έχει 

διαθέσιμο τον πηγαίο κώδικά του λογισμικού. [Wikipedia, Open source Software]

Το  ελεύθερο  λογισμικό,  λόγω  της  διαθεσιμότητας  του  πηγαίου  κώδικα  ονομάζεται  και 

λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Υπάρχουν βέβαια πολλές διευκρινήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν 

για αυτούς τους δύο όρους, αλλά επειδή η φιλοσοφία που τους διέπει είναι η ίδια, από εδώ και στο 

εξής θα αναφέρεται ο όρος ΕΛ/ ΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα).

Αρχές και φιλοσοφία

Η οριοθέτηση του ΕΛ/ ΛΑΚ

Το ΕΛ/ ΛΑΚ έχει μια βασική αρχή: την ελευθερία. Δίνει στο χρήστη την ελευθερία όχι μόνο 

να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα, αλλά να το μελετήσει, να το βελτιώσει, να το προσαρμόσει στις 

ανάγκες του, αλλά και να επαναπροωθήσει είτε στην αρχική είτε στη βελτιωμένη του μορφή. Για 

να  είναι  λοιπόν  ένα  λογισμικό  ελεύθερο,  πρέπει  να  δίνει  στον  χρήστη  4  ελευθερίες  ([FSF,

Definition]):

1. Την ελευθερία να χρησιμοποιήσει το λογισμικό όπως θέλει (Ελευθερία-0)

2. Την  ελευθερία  να  μελετά  τη  λειτουργία  του  λογισμικού  και   να  το  προσαρμόζει  στις 

ιδιαίτερες ανάγκες του (Ελευθερία-1)

3. Την ελευθερία να μοιράζει αντίγραφα του λογισμικού έτσι ώστε να βοηθάει κάποιον που το 

χρειάζεται (Ελευθερία-2)

4. Την ελευθερία να δημοσιοποιεί και να διανέμει τις βελτιώσεις που τυχόν έκανε, έτσι ώστε 

όλοι οι χρήστες να επωφεληθούν της προσπάθειας του (Ελευθερία-3)

Η δυνατότητα  τροποποίησης  του λογισμικού με  σκοπό  αλλαγές,  προσθήκες  ή  διορθώσεις, 

προϋποθέτει πρόσβαση του χρήστη στον πηγαίο κώδικά του. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια μικρή 
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“επανάσταση”  στο χώρο μια και στο κλειστό λογισμικό ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ο πηγαίος 

κώδικας προστατεύεται ως πνευματική ιδιοκτησία και αποτελεί επτασφράγιστο μυστικό της κάθε 

εταιρίας.

Φυσικά, και στο χώρο του ΕΛ/ ΛΑΚ υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Οι κανόνες αυτοί δεν έχουν 

σκοπό να περιορίσουν τους χρήστες αλλά να διασφαλίσουν την διατήρηση των αρχών και της 

φιλοσοφίας του ΕΛ/ ΛΑΚ. Οι αρχές αυτές εκφράζονται μέσα από τις  άδειες χρήσης (licensing). 

Όταν κυκλοφορεί ένα λογισμικό, αυτό γίνεται κάτω από μια άδεια χρήσης την οποία ο χρήστης έχει 

την υποχρέωση να αποδεχθεί. Στην περίπτωση του κλειστού ιδιοκτησιακού λογισμικού, η άδεια 

χρήσης εκφράζει τις  απαιτήσεις  της εταιρίας-παραγωγού και διασφαλίζει  τα δικαιώματα και τα 

συμφέροντα της έναντι του χρήστη. Στην περίπτωση του ΕΛ/ ΛΑΚ, η άδεια χρήσης εκφράζει με 

σαφήνεια τις ελευθερίες του χρήστη και είναι αυτή που στην ουσία χαρακτηρίζει ένα λογισμικό ως 

ελεύθερο/ ανοιχτού κώδικα.   [Wikipedia, Open source Software] 

Κριτήρια χαρακτηρισμού ΕΛ/ ΛΑΚ

Με τη βοήθεια της άδειας χρήσης, μπορεί να γίνει μια πιο λεπτομερής ανάλυση των κριτηρίων 

που πρέπει να ισχύουν προκειμένου ένα λογισμικό να είναι ΕΛ/ ΛΑΚ [OSI, 2006α]. 

1. Ελεύθερη διανομή: η άδεια χρήσης δεν πρέπει να περιορίζει την αντιγραφή ή πώληση, 

όλου ή ενός τμήματος του λογισμικού. 

2. Πηγαίος κώδικας: ο πηγαίος κώδικας του προγράμματος, πρέπει είτε να δίδεται μαζί με το 

εκτελέσιμο αρχείο, είτε να δημοσιοποιείται ο τρόπος με τον οποίο οποιοσδήποτε θα μπορεί 

να έχει πρόσβαση σε αυτόν. 

3. Επαναδιανομή: η άδεια επιτρέπει τροποποίηση και επαναδιανομή του προγράμματος με 

την προϋπόθεση ότι θα ισχύει η ίδια άδεια με το αρχικό πρόγραμμα. 

4. Ακεραιότητα του αρχικού πηγαίου κώδικα: ο αρχικός κώδικας, μπορεί να υπόκειται σε 

περιορισμούς τροποποίησης, μόνο με την προϋπόθεση ότι είναι ορατός και ότι αυτός που θα 

τον τροποποιήσει, πρέπει να το διενέμει με άλλο όνομα ή άλλη έκδοση. 

5. Έλλειψη διαχωρισμών ανάμεσα σε άτομα ή ομάδες: η άδεια χρήσης δεν πρέπει να κάνει 

διαχωρισμούς ανάμεσα σε άτομα ή ομάδες ατόμων.

6. Έλλειψη διαχωρισμών ανάμεσα σε πεδία ενδιαφέροντος: η άδεια δεν πρέπει να κάνει 

διαχωρισμούς  ανάμεσα  σε  διάφορες  χρήσης  του  λογισμικού  (πχ.  Προσωπική, 

επαγγελματική, επιστημονική κτλ)

7. Διανομή της άδειας: τα δικαιώματα που προέρχονται από την άδεια χρήσης, σε περίπτωση 
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επαναδιανομής ισχύουν χωρίς την περεταίρω άδεια από τα εμπλεκόμενα μέρη.

8. Η άδεια δεν πρέπει να είναι ειδική για ένα πρόγραμμα: όταν ένα πρόγραμμα ανήκει σε ένα 

ευρύτερο προϊόν λογισμικού,  είναι  ανεξάρτητο όσον αφορά στην άδεια  χρήσης.  Εάν το 

πρόγραμμα  χρησιμοποιηθεί  ή  διανεμηθεί  αυτόνομα,  όλοι  οι  χρήστες  έχουν  τα  ίδια 

δικαιώματα ανεξάρτητα από την τύχη της αρχικής διανομής. 

9. Η άδεια δεν πρέπει να περιορίζει άλλα προγράμματα: για παράδειγμα, δεν πρέπει ένα 

πρόγραμμα που έρχεται με μια διανομή να επιβάλλει σε όλα τα προγράμματα αυτής να 

έχουν τα ίδια δικαιώματα. 

10. Η άδεια πρέπει  να είναι ανεξάρτητη της τεχνολογίας: η άδεια χρήσης δεν πρέπει  να 

αναφέρεται σε κάποια συγκεκριμένη τεχνολογία. 

Η φιλοσοφία του ελεύθερου λογισμικού

Η όλη  φιλοσοφία  του  ΕΛ/  ΛΑΚ,  περιστρέφεται  γύρω από  την  έννοια  της  ελευθερίας.  Ο 

χρήστης  έχει  την  ελευθερία  να  δει  τον  κώδικα  ενός  προγράμματος,  και  να  το  τροποποιήσει 

σύμφωνα με τις  ανάγκες  του,  βοηθώντας όμως έτσι  άλλους χρήστες οι  οποίοι  ενδεχομένως να 

έχουν τις ίδιες ανάγκες. Υπάρχει μια μεγάλη παρανόηση στη φιλοσοφία του ΕΛ/ ΛΑΚ η οποία 

προέρχεται  κυρίως  από  την  αγγλική  ορολογία.  Στην  ονομασία  “Free  Software”  η  λέξη “Free” 

αναφέρεται στην “ελευθερία” και όχι στο “δωρεάν”. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Richard 

Stallman, ένας από τους πρωτεργάτες του ΕΛ/ ΛΑΚ : [FSF, Definition]

– “Free as in speech and not as a free beer”

Η εσφαλμένη αυτή ταύτιση του Ελεύθερου με  το Δωρεάν οδήγησαν αργότερα  μια ομάδα 

ανθρώπων, με πρωτεργάτη τον Eric Raymond να προτείνουν την αλλαγή του ονόματος από Free 

Software σε Open Source, δηλαδή από “Ελεύθερο Λογισμικό” σε “Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα”.

Η βασική φιλοσοφία που διέπει την ανάπτυξη ΕΛ/ ΛΑΚ μπορεί να συνοψισθεί στα παρακάτω 

σημεία: [Raymond, 2001] [Wikipedia, Open source Software]

● Οι  χρήστες  ενός  προγράμματος  αντιμετωπίζονται  και  ως  προγραμματιστές  μιας  και  ο 

καθένας  μπορεί  να  δει  τον  πηγαίο  κώδικα,  και  είτε  να  βρεί  κάποιο  σφάλμα και  να  το 

επισημάνει είτε ακόμη και να το διορθώσει.

● Συχνές  ανανεώσεις.  Όταν κάποιος  προτείνει  μια  αλλαγή,  αυτή δημοσιεύεται  αμέσως με 

σκοπό την άμεση ενημέρωση των χρηστών και τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν λαθών. 
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● Πολλές εκδόσεις. Στα περισσότερα projects ΕΛ/ ΛΑΚ, υπάρχουν τουλάχιστον 2 εκδόσεις: 

μια σταθερή η οποία είναι δοκιμασμένη και ώριμη (αναφέρεται συνήθως ως latest stable), 

και μια με περισσότερες δυνατότητες η οποία όμως ενδέχεται να έχει προβλήματα μια και 

δεν έχει ακόμα δοκιμαστεί αρκετά. 

● Ανάπτυξη  κατά τμήματα.  Ο σχεδιασμός  είναι  τέτοιος  ώστε  να  μπορεί  το  λογισμικό  να 

αναπτύσσεται παράλληλα από διαφορετικές ομάδες προγραμματιστών.

Ιστορική αναδρομή

Τα πρώτα χρόνια: η φιλοσοφία των hackers

Η έννοια  του διαμοιρασμού του πηγαίου  κώδικα ενός προγράμματος  δεν  είναι  καινούρια. 

Όταν  οι  υπολογιστές  άρχισαν  σιγά σιγά να  κάνουν  την εμφάνιση  τους τη  δεκαετία  του  1970, 

κυρίως  σε  μεγάλα  πανεπιστημιακά  ιδρύματα  και  ερευνητικά  κέντρα,  η  έννοια  του  κλειστού 

ιδιοκτησιακού  λογισμικού  δεν  υπήρχε.  Έτσι  λοιπόν,  η  κοινότητα  των  προγραμματιστών  ήταν 

τελείως ανοιχτή. Όταν κάποιος είχε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα στη διάθεση του, το μοιραζόταν 

αμέσως με τους υπόλοιπους προγραμματιστές.  Στόχος όλων ήταν καλύτερος  και  ποιοτικότερος 

κώδικας.  Μια  τέτοια  κοινότητα  προγραμματιστών,  είχε  δημιουργηθεί  στο  MIT (Massachusetts 

Institute of Technology). Εκεί εργαζόταν και το Richard Stallman, ένας από τους πατέρες του ΕΛ/ 

ΛΑΚ [Stallman, GNU Project].

Την  εποχή  εκείνη,  υπήρχαν  διάφορες  υπολογιστικές  πλατφόρμες,  και  οι  προγραμματιστές 

έκαναν προσπάθειες για να τρέχουν τα προγράμματα τους σε όλες. Τότε γεννήθηκαν εργαλεία πολύ 

σημαντικά που χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα όπως η γλώσσα προγραμματισμού C και το 

λειτουργικό σύστημα Unix. Η ανάπτυξη τους έγινε από τα εργαστήρια της AT&T σε μια εποχή που 

οι προγραμματιστές είχαν πολύ μεγάλη ευελιξία στην ανάπτυξη προγραμμάτων  [Lerner,  Tirole,

2002].

 Η κατάσταση μετά το 1980 άρχισε να αλλάζει. Όλο και περισσότερες εταιρίες άρχισαν να 

κατασκευάζουν υπολογιστές οι οποίοι είχαν το δικό τους λειτουργικό σύστημα και δεν επιτρεπόταν 

στους χρήστες να το τροποποιήσουν. Μάλιστα, η κατοχή ενός αντίγραφου πολλές φορές απαιτούσε 

από  τον  προγραμματιστή  υπογραφή  συμφωνίας  μη-αποκάλυψης.  Η  AT&T  άρχισε  να  θέτει 

περιορισμούς στο Unix, και έννοιες όπως “πνευματικά δικαιώματα” και “copyright” έκαναν την 

εμφάνιση τους. Η παλαιά κοινότητα των προγραμματιστών είχε χαθεί.

Ο  Richard  Stallman  όμως,  δεν  μπορούσε  εύκολα  να  δεχθεί  την  κατάσταση  που  είχε 
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δημιουργηθεί. Ώς γνήσιος hacker (όρος που χρησιμοποιούταν τότε για πολύ έξυπνους ανθρώπους 

που αγαπούσαν πολύ τη δουλειά τους και ήταν ειδήμονες σε αυτή), είχε διαμορφωμένο μέσα του 

ένα  ηθικό  πλαίσιο  λειτουργίας  το  οποίο  και  ήταν  αντίθετο  με  την  έννοια  της  “πνευματικής 

ιδιοκτησίας”. Πίστευε ότι το λογισμικό είναι ένα αγαθό που πρέπει να διαμοιράζεται με σκοπό όλοι 

οι  χρήστες ή προγραμματιστές  να βοηθιούνται  και να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους.  Έτσι 

λοιπόν,  παραιτήθηκε  από το MIT και  προσπάθησε να δημιουργήσει  έναν πυρήνα ο οποίος  θα 

ενσωμάτωνε τις αρχές και αξίες του και θα προσελκούσε και άλλους προγραμματιστές. 

Η γέννηση του GNU, του FSF και της GPL

Το πρώτο βήμα του Stallman στην προσπάθεια του αυτή, έπρεπε να είναι η δημιουργία ενός 

λειτουργικού συστήματος. Το λειτουργικό αυτό το ονόμαζε GNU από τα αρχικά GNU's Not Unix. 

Έχοντας την τεχνογνωσία, άρχισε να δημιουργεί όλα εκείνα τα εργαλεία και τις εφαρμογές που 

πλαισιώνουν ένα καλό λειτουργικό σύστημα. Παράλληλα όμως έκανε και δυο πολύ σημαντικές 

ενέργειες: η μια είναι η δημιουργία του FSF (Free Sotware Fοundation) και η άλλη η επινόηση 

της  άδειας  χρήσης  ΕΛ/  ΛΑΚ  GPL  (Gerenal  Public  License).  Το  FSF  είναι  ένα  ίδρυμα  που 

προσπαθεί  να προωθήσει  τις  ιδέες  του Stallman για το πως πρέπει  να είναι  το λογισμικό.  Στα 

πλαίσια του FSF, ο Stallman δημιούρησε και την  GPL. Η άδεια αυτή ενσωματώνει με επίσημο 

τρόπο  όλες  τις  αρχές  και  αξίες  του  Stallman,  δίνοντας  στον  χρήστη  ενός  προγράμματος  που 

εκδίδεται υπό την άδεια αυτή όλες τις ελευθερίες που αναφέρθηκαν παραπάνω στην παράγραφο “Η 

οριοθέτηση  του  ΕΛ/ΛΑΚ”.  Επίσης,  υποχρεώνει  κάποιο  προγραμματιστή  ο  οποίος  παίρνει  ένα 

πρόγραμμα που εκδίδεται υπό την GPL και το τροποποιεί, να το επανεκδίδει πάλι υπό την GPL 

έτσι  ώστε  να  μην  διακόπτεται  η  αλυσίδα  ελευθερίας.  Η  άδεια  δηλαδή,  χρησιμοποιεί  όρους 

πνευματικής  ιδιοκτησίας  για  να  προστατεύσει  την  ελευθερία  στη  χρήση  και  στη  διανομή.  Σε 

αντιπαραβολή με τον όρο “copyright”, η GPL αναφέρεται πολλές φορές ώς “copyleft”. [Stallman,

GNU Project]

Η ολοκλήρωση του GNU- το λειτουργικό σύστημα GNU/Linux

O Stallman  καθώς και  πλήθος  από  προγραμματιστές  που  συμμετείχαν,  δημιούργησαν  ένα 

πλήθος εργαλείων και εφαρμογών που συνοδεύουν ένα λειτουργικό σύστημα. Αυτό που έλλειπε 

ήταν ο πυρήνας (Kernel). Το 1991, ένας Φινλανδός φοιτητής, ο Linus Torvalds, δημιούργησε έναν 

τέτοιο πυρήνα τον οποίο ονόμασε Linux. Ο συνδυασμός του Linux με το GNU, έδινε ένα πλήρες 

λειτουργικό σύστημα το οποίο ήταν αναπάντεχα σταθερό. Στην πραγματικότητα, όταν πρόκειται 

για το λειτουργικό σύστημα, πρέπει να αναφέρεται κανείς σε αυτό ως GNU/ Linux. Στην πράξη 
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έχει καθιερωθεί να αναφέρεται απλά ως “Linux”.

Το Open Source Initiative

 Το OSI (Open Source Initiative) ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1998 από μια ομάδα ανθρώπων 

συμπεριλαμβανομένου  και  του  Eric  Raymond.  Οι  άνθρωποι  αυτοί  αποφάσισαν  να 

χρησιμοποιήσουν τον όρο “open source” (ανοιχτού κώδικα) αντί  του “free  software”  (που στα 

Αγγλικά παραπέμπει στο “δωρεάν”) για να μην υπάρχει σύγχυση με τα προγράμματα που δίνονταν 

χωρίς χρέωση. 

Η αποστολή του OSI είναι να διαφυλάξει και να προβάλει την φιλοσοφία του ΕΛ/ ΛΑΚ. Έχει 

έναν ολοκληρωμένο ορισμό για το ΕΛ/ ΛΑΚ και ελέγχει εάν διάφορες άδειες που κυκλοφορούν 

είναι συμβατές με τον ορισμό αυτό.  [OSI, 2006b]

Άδειες χρήσης

Η άδεια  χρήσης  λογισμικού,  είναι  ένα  κείμενο  που  περιγράφει  τους  όρους  χρήσης  στους 

οποίους  πρέπει  να  υπακούει  αυτός  που  χρησιμοποιεί  το  λογισμικό.  Αποτελεί  δηλαδή,  ένα 

συμβόλαιο  μεταξύ  του  κατασκευαστή  και  του  τελικού  χρήστη.  Ανάλογα  με  τον  τύπο  του 

προγράμματος, υπάρχουν και οι αντίστοιχες άδειες χρήσης.

Το  λογισμικό  μπορεί  να  χωριστεί  σε  κατηγορίες  ανάλογα  με  τη  φιλοσοφία  με  την  οποία 

κατασκευάστηκε. Παρακάτω αναφέρονται κάποιες βασικές κατηγορίες: [FSF, Categories]

● Ιδιοκτησιακό  λογισμικό (Proprietaty  Software): είναι  το  λογισμικό  στο  οποίο  ο 

κατασκευαστής δεν δίνει το δικαίωμα στον χρήστη να το αντιγράψει ή να το τροποποιήσει. 

Ο  πηγαίος  κώδικας  δεν  είναι  διαθέσιμος  και  γενικότερα  ο  χρήστης  έχει  πολλούς 

περιορισμούς.  Στην κατηγορία αυτή του λογισμικού, ανήκουν τα περισσότερα δημοφιλή 

προγράμματα  όπως  π.χ.  τα  Windows  και  το  Office  της  Microsoft.  Η  άδεια  χρήσης 

λογισμικού κατοχυρώνει τις απαιτήσεις του κατασκευαστή έναντι του χρήστη. Οι άδειες 

χρήσης του ιδιοκτησιακού λογισμικού αναφέρονται και ως copyright.

● Δωρεάν λογισμικό (freeware): είναι το λογισμικό το οποίο ο κατασκευαστής του το 

προσφέρει σε μηδενική τιμή. Το λογισμικό αυτό δεν ανήκει στην κατηγορία του ΕΛ/ ΛΑΚ. 

Ο πηγαίος κώδικας δεν είναι διαθέσιμος και ο χρήστης δεν μπορεί να κάνει τροποποιήσεις. 

● Λογισμικό  public  domain: το  λογισμικό  αυτό  είναι  ελεύθερο,  δηλαδή  δίνει  στο 

χρήστη  τη  δυνατότητα  να  κάνει  τροποποιήσεις  και  αντίγραφα.  Όπως  δεν  διέπεται  από 
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κανενός είδους άδειας χρήσης. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι κάποιος μπορεί να κάνει μικρές 

ή  εκτεταμένες  αλλαγές  σε  ένα  πρόγραμμα  και  να  το  αναδιανέμει  ως  δικό  του 

(ιδιοκτησιακό).

●  Λογισμικό copyleft: ο όρος “copyleft” δημιουργήθηκε ως περιπαικτική αντίθεση στον 

όρο  “copyright”.  Ο  χρήστης  ενός  προγράμματος  που  είναι  copylefted,  έχει  όλες  τις 

ελευθερίες αντιγραφής και τροποποίησης, υποχρεούται όμως σε περίπτωση αναδιανομής να 

κρατήσει τους ίδιους όρους ελευθερίας χρήσης. Δεν μπορεί δηλαδή να τροποποιήσει ένα 

πρόγραμμα ΕΛ/ ΛΑΚ και μετά να το παρουσιάσει ως δικό του χωρίς να δίνει στους δικούς 

του  χρήστες  την  ελευθερία  τροποποίησης  και  διανομής.  Τα  προγράμματα  που  είναι 

copylefted υπόκεινται στους όρους μιας άδειας χρήσης. Υπάρχουν πολλές άδειες συμβατές 

με την έννοια του copyleft με την πιο γνωστή να είναι η GPL (General Public Licence)

Περίπου το 70% του ελεύθερου λογισμικού είναι γραμμένο υπό την GPL [Wikipedia, GPL]. Η 

GPL θεωρείται  ασφαλής  και  προστατεύει  επαρκώς την συνέχεια της  ελευθερίας  σε περίπτωση 

τροποποιήσεων και  αναδιανομών. Αξίζει  να γίνει  αναφορά και σε άλλες δύο άδειες χρήσεις  οι 

οποίες εκδόθηκαν επίσης από το Free Sofware Foundation. Στην Lesser GPL η οποία είναι σαν την 

GPL  μόνο  που  είναι  λιγότερο  δεσμευτική.  Η  χρήση  της  είναι  κυρίως  για  βιβλιοθήκες 

προγραμμάτων  και  επιτρέπει  τη  σύνδεση  με  κοινόχρηστες  βιβλιοθήκες  ιδιοκτησιακών 

προγραμμάτων.  Ακόμη,  η  GNU  Free  Documentation  License,  χρησιμοποιείται  για  την 

τεκμηρίωση των προγραμμάτων (οδηγίες χρήσης κτλ). Αρχικά, δημιουργήθηκε μόνο για το GNU 

αλλά  στη  συνέχεια  χρησιμοποιήθηκε  ευρέως  με  πιο  γνωστή  ίσως  εφαρμογή  την  δυαδικτυακή 

εγκυκλοπαίδεια Wikipedia (www.wikipedia.org).  

Πλεονεκτήματα ΕΛ/ ΛΑΚ

Η χρήση του ΕΛ/ ΛΑΚ μπορεί να έχει πολλά πλεονεκτήματα τόσο για τον τελικό χρήστη ενός 

προγράμματος όσο και για τον προγραμματιστή. 

● Γρήγορη διόρθωση λαθών: το γεγονός ότι ο πηγαίος κώδικας είναι ορατός από όλους 

και όχι μόνο από μια μικρή ομάδα προγραμματιστών, κάνει πιο εύκολη την ανεύρεση τυχόν 

λαθών (bugs). Έτσι, τα λάθη διορθώνονται γρήγορα με την συνεχή παροχή νέων εκδόσεων. 

● Χαμηλό κόστος: τα προγραμμάτων ΕΛ/ ΛΑΚ έχουν μειωμένο κόστος σε σχέση με τα 

ιδιοκτησιακά. Από την πλευρά του τελικού χρήστη αυτό είναι αυτονόητο μια και αυτός έχει 

τη δυνατότητα να δεί τον κώδικά και να τον αποκτήσει χωρίς κόστος. Αλλά και από την 
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πλευρά  της  ανάπτυξης  του  λογισμικού,  ο  προγραμματιστής  έχει  τη  δυνατότητα  να 

χρησιμοποιήσει  κομμάτια  κώδικα  από  άλλα  προγράμματα  μειώνοντας  έτσι  το  κόστος 

ανάπτυξης. 

● Προσαρμοστικότητα στις ανάγκες του χρήστη: με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης έχει 

γνώσεις προγραμματισμού και μια και ο πηγαίος κώδικας είναι προσβάσιμος,  μπορεί  να 

τροποποιήσει ένα πρόγραμμα ΕΛ/ ΛΑΚ σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Τα σημαντικότερα projects ΕΛ/ ΛΑΚ

GNU/ Linux

Το GNU προέρχεται από τα αρχικά της φράσης GNU's Not Unix (Το GNU δεν είναι Unix). Η 

ανάπτυξη του ξεκίνησε το 1984 από τον Richard Stallman ώς μια προσπάθεια δημιουργίας ενός 

πλήρους  λειτουργικού  συστήματος.  Για  να  γίνει  αυτό,  ο  Stallman  έπρεπε  να  γράψει  όλα  τα 

εργαλεία που απαρτίζουν ένα λειτουργικό σύστημα όπως μεταφραστές (compilers) επεξεργαστές 

κειμένου κτλ.  Όλο το νέο σύστημα θα βασιζόταν στο Unix.  Για να μην υπάρχει  όμως κανένα 

κομμάτι του το οποίο να συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο με ιδιοκτησιακό λογισμικό, γεγονός που 

θα περιόριζε την ελευθερία των χρηστών, οι περισσότερες εφαρμογές αναπτύχθηκαν από την αρχή.

Όταν ο Stallman ολοκλήρωνε ένα κομμάτι της δουλειάς του, το δημοσιοποιούσε στο Internet. 

Επειδή  τα  προγράμματα  του  ήταν  συμβατά με  το  Unix,  και  έτρεχαν  σε  πολλές  υπολογιστικές 

πλατφόρμες,  είχαν ιδιαίτερη απήχηση. Την εποχή εκείνη,  το Internet δεν ήταν διαδεδομένο και 

λίγοι  άνθρωποι  είχαν  πρόσβαση  σε  αυτό.  Ο  Stallam  παρακινούσε  όσους  είχαν  πρόσβαση,  να 

κάνουν αντίγραφα και να τα μοιράζουν σε όποιους το χρειάζονταν. Επίσης όμως, έστελνε ο ίδιος 

αντίγραφα της δουλειάς του σε κασέτες έναντι αμοιβής, εφαρμόζοντας έτσι το μοντέλο διανομής 

που χρησιμοποιείται και σήμερα για το ΕΛ/ ΛΑΚ. 

Με την πάροδο του χρόνου όλο και περισσότερος κόσμος ασχολήθηκε με το GNU. Είχαν 

δημιουργηθεί  σχεδόν  όλα  τα  στοιχεία  εκείνα  που  απαρτίζουν  ένα  ολοκληρωμένο  λειτουργικό 

σύστημα. Έλειπε μόνο ο πυρήνας (Kernel).  Το 1991, ο Linus Trovalds δημιούργησε ένα τέτοιο 

πυρήνα τον οποίο ονόμασε Linux. Ο συνδυασμός GNU/ Linux ήταν ένα πλήρως λειτουργικό και 

αναπάντεχα σταθερό λειτουργικό σύστημα.

Σήμερα, υπάρχουν πολλές εταιρίες οι οποίες διανέμουν τα δικά τους GNU/ Linux λειτουργικά 

συστήματα. Το GNU/ Linux έχει ένα πολύ σημαντικό μερίδιο όσον αφορά σε Servers λόγω της 
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σταθερότητας και της ασφάλειας που προσφέρει αλλά και λόγω του μειωμένου κόστους. Όσον 

αφορά στην ευκολία στη χρήση, έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα και έτσι αρχίζει να αυξάνεται 

το ενδιαφέρον των απλών χρηστών στη χρήση του GNU/ Linux.

Mozilla

Τον Ιανουάριο του 1998, η εταιρία Netscape, δημιουργός του ομώνυμου browser, ανακοινώνει 

ότι θα αφήσει ελεύθερο τον κώδικα του με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του. Υπενθυμίζεται ότι 

στην εποχή των πρώτων βημάτων του παγκόσμιου ιστού Web, ο browser της Netscape είχε  ένα 

πολύ σημαντικό μερίδιο.  Πράγματι, το Μάρτιο του 1998, η Netscape εκδίδει τον κώδικα υπό άδεια 

χρήσης ΕΛ/ ΛΑΚ. Το όλο σχέδιο μετονομάζεται σε Mozilla, λέξη που ήταν κωδικό όνομα της 

Nescape για το πρόγραμμα της. Τον Ιούνιο του 2002, είναι διαθέσιμη η πρώτη έκδοση. 

Σήμερα, υπάρχει το ίδρυμα Mozilla Foundation το οποίο έχει ως σκοπό την προώθηση της 

ιδέας  του  ΕΛ/  ΛΑΚ  και  πιο  συγκεκριμένα  των  προγραμμάτων  Mozilla  Firefox  (browser  για 

πλοήγηση  ιστοσελίδων  στο  Internet)  και  του  Mozilla  Thunderbird  (πρόγραμμα  για  διαχείριση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail). Η φιλοσοφία του ιδρύματος, είναι παρόμοια με αυτήν του ΕΛ/ 

ΛΑΚ αλλά είναι περισσότερο προσανατολισμένη στην έννοια της δικτύωσης των ανθρώπων μέσω 

του  Internet.  Χαρακτηριστικά  αναφέρεται  στη  διακήρυξη  του  ιδρύματος “Το  Internet  είναι  

παγκόσμιος κοινωνικός πόρος και πρέπει να μένει ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους”.

Αυτή τη στιγμή, ο Mozilla Firefox έχει ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς έναντι του μεγάλου 

αντιπάλου  του,  του  Internet  Explorer  της  εταιρίας  Microsoft.  Συγκεκριμένα,  το  μερίδιο  του 

ανέρχεται  παγκοσμίως  σε  14%  έναντι  79%  του  Internet  Exprorer  [Keizer,  2007].  Σε  επίπεδο 

Ευρώπης,  το  μερίδιο  είναι  πολύ  μεγαλύτερο  φτάνοντας  στο  27,8% έναντι  66,5% του  Internet 

Exprorer  [Vilches,  2007].  Μάλιστα,  σε κάποιες χώρες,  όπως για παράδειγμα η Σλοβενία και η 

Φινλανδία, το ποσοστό του Firefox είναι περίπου το μισό 47,9% και 45,4% αντίστοιχα. 

Apache/ PHP/ MySQL

Ίσως η δημοφιλέστερη στον τομέα της εφαρμογή ΕΛ/ ΛΑΚ, είναι  ο  Apache HTTP Web 

Server. Η εφαρμογή αυτή είναι εγκατεστημένη σε κάποιον εξυπηρετητή δικτύου (Server) και είναι 

υπεύθυνη για την διαχείριση και προβολή ιστοσελίδων. Σύμφωνα με την έρευνα που κάνει κάθε 

μήνα η Netcraft [Netcraft 2008] το 50% των ιστοσελίδων φιλοξενούνται από τον Apache τη στιγμή 

που ο IIS (Internet Information Services) της Microsoft  κατέχει το 35%. Η ασφάλεια, η ευκολία 

εγκατάστασης σε διάφορα λειτουργικά συστήματα, η ταχύτητα καθώς και το χαμηλό κόστος, είναι 
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ίσως τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Apache. Πολλές εταιρίες μάλιστα, τον χρησιμοποιούν 

ως  πρόγραμμα  υποδομής  για  να  τρέξουν  τα  ιδιοκτησιακά  τους  προγράμματα.  Δηλαδή,  τον 

διανέμουν δωρεάν και η εγκατάσταση του είναι προϋπόθεση για να τρέξει η εφαρμογή τους.

Ο Apache διανέμεται υπό την άδεια Apache Licence Ver 2.0 και η οποία είναι συμβατή με την 

GPL Ver 3, οπότε πρόκειται αδιαμφισβήτητα για λογισμικό ΕΛ/ ΛΑΚ. Η άδεια αυτή εκδόθηκε από 

το Apache Software Foundation, ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό που προωθεί και χρηματοδοτεί 

projects ανοιχτού λογισμικού. Υπάρχει μια πληθώρα τέτοιων projects, αλλά επειδή το πιο γνωστό 

είναι ο Apache HTTP Web Server, πολλές φορές αναφέρεται απλά ως Apache. [Apache 2008]

Η PHP (PHP Hypertext Preproccesor) είναι μια γλώσσα προγραμματισμού η οποία τρέχει 

στους servers που εξυπηρετούν ιστοσελίδες στο Internet  [Wikipedia, PHP]. Η PHP έχει επιρροές 

από την C καθώς και από την Perl. Δίνει τη δυνατότητα στον προγραμματιστή να δημιουργήσει 

δυναμικές  και  πολύ  ευέλικτες  ιστοσελίδες.  Από  το  1994  που  παρουσιάστηκε,  χρησιμοποιείται 

ευρέως από τους προγραμματιστές για την ευελιξία, την απλότητα και την αντικειμενοστρέφεια 

της. Η PHP μέχρι την έκδοση 3.0 διανέμονταν υπό την GPL. Η νέες εκδόσεις έχουν την δική τους 

άδεια (PHP Licence) η οποία δεν είναι συμβατή με την GPL, είναι όμως αναγνωρισμένη από το 

Free Software Foundation ως άδεια ΕΛ/ ΛΑΚ [FSF, Licenses].

Η  MySQL είναι  από τις  πιο διαδεδομένες  εφαρμογές βάσεων δεδομένων.  Είναι  απλή στη 

λειτουργία  της  και  χρησιμοποιείται  ευρέως  σε  βάσεις  δεδομένων  για  δημιουργία  δυναμικών 

ιστοσελίδων. Διανέμεται ως ΕΛ/ ΛΑΚ υπό την άδεια χρήσης GPL [Wikipedia, MySQL]. Μάλιστα, 

στις  16  Ιανουαρίου  του  2008,  η  γνωστή  Sun  Microsystems  ανακοίνωσε  την  πρόθεση  της  να 

αγοράσει την MySQL με το πολύ μεγάλο ποσό του 1 δισεκατομμυρίου Δολαρίων! [MySQL 2008])

Ο λόγος που αναφέρθηκε ο Apache η PHP και η MySQL στην ίδια παράγραφο είναι η πολύ 

διαδεδομένη  χρήση  τους  ως  πακέτο.  Υπάρχει  ένας  πολύ  μεγάλος  αριθμός  ιστοσελίδων  που 

λειτουργούν  με  αυτές  τις  εφαρμογές.  Εκτός  από  ιστοσελίδες  όμως,  οι  εφαρμογές  αυτές 

χρησιμοποιούνται και ως υποδομή για να τρέξουν πιο σύνθετες εφαρμογές όπως για παράδειγμα 

ένα  ERP  ή  ένα  CRM.  Στα  παραδείγματα  που  αναλύονται  σε  επόμενα  κεφάλαια,  απαραίτητη 

προϋπόθεση για την εγκατάσταση τους είναι  η ύπαρξη του Apache της MySQL και  της PHP. 

Μάλιστα, για την ευκολία των χρηστών δημιουργήθηκε από την Apache Friends (ένα παρακλάδι 

του ιδρύματος Apache) η εφαρμογή XAMPP η οποία είναι ένα πακέτο εγκατάστασης το οποίο 

περιέχει  τον  Apache  Web  Server,  την  PHP  την   MySQL  καθώς  και  υποστήριξη  για  Perl 

[Apachefriends 2008]. 
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Κεφάλαιο 2: Επιχειρησιακό Μοντέλο του ΕΛ/ ΛΑΚ

Εισαγωγή

Το ελεύθερο λογισμικό, υπάρχει στην αγορά για πολλά χρόνια. Παραδοσιακά όμως, υπήρχε η 

σύγχυση ανάμεσα στον όρο free software ο οποίος παρέπεμπε σε “δωρεάν” λογισμικό. Η λέξη 

“δωρεάν”  σήμαινε  για  τις  εταιρίες  λογισμικού  “έλλειψη  εσόδων”  αλλά  και  για  τους  χρήστες 

“έλλειψη υποστήριξης”. Η αντίληψη αυτή ήταν πέρα για πέρα εσφαλμένη μια και σύμφωνα με τους 

ιδρυτές της κίνησης του ΕΛ/ΛΑΚ η ελευθερία δεν αντιτίθεται με την κερδοφορία [Stallman, GNU

Project].  Το  λογισμικό,  δεν  αντιμετωπίζεται  ως  πνευματική  ιδιοκτησία  κανενός  αλλά  ως  μια 

επαγγελματική υπηρεσία, η οποία φυσικά προσφέρει κέρδη σε αυτούς που τη φέρουν σε πέρας. 

Η  ανοιχτή  στρατηγική  του  ΕΛ/  ΛΑΚ,  χρησιμοποιήθηκε  πολλές  φορές  ως  πλατφόρμα 

συνεργασίας  σε  projects  έρευνας  και  τεχνολογίας.  Το  ερώτημα  είναι  το  εξής:  μπορεί  αυτό  το 

μοντέλο να χρησιμοποιηθεί στον κόσμο των επιχειρήσεων; Σήμερα, υπάρχει ένα πλήθος από μικρές 

και μεγάλες εταιρίες που ασχολούνται με το ΕΛ/ ΛΑΚ και παρουσιάζουν τεράστιες κερδοφορίες. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Red Hat (διανομέας της ομώνυμης έκδοσης Linux) είχε το 2002 έσοδα 

79 εκατ. Δολλάρια  [Wheeler 2007].  Όλες οι εταιρίες έχουν ως σκοπό το κέδρος, και αυτές που 

ασχολούνται  με  ΕΛ/  ΛΑΚ  δεν  αποτελούν  εξαίρεση.  Το  επιχειρηματικό  μοντέλο  όμως  που 

χρησιμοποιούν διαφέρει από εκείνο μιας κλασσικής εταιρίας λογισμικού η οποία παράγει κλειστά 

ιδιοκτησιακά προγράμματα. 

Σε αυτό το κεφάλαιο, γίνεται μια προσέγγιση του θέματος του ΕΛ/ ΛΑΚ από δυο πλευρές, των 

εταιριών  παραγωγής  λογισμικού  και  των  χρηστών.  Υπάρχουν  δυο  βασικά  ερωτήματα  που 

αναζητούν απάντηση:

● Γιατί  μια  εταιρία  να  δημιουργήσει  ένα  πρόγραμμα  και  να  το  κάνει  ΕΛ/  ΛΑΚ;  Τι 

πλεονεκτήματα  θα  έχει,  τι  μειονεκτήματα  και  πως  θα  εξασφαλίσει  την  απαραίτητη 

κερδοφορία της;

● Γιατί ένας χρήστης (ο οποίος μπορεί να είναι μια μεγάλη εταιρία, ένας οργανισμός ή 

ακόμα και ένα ολόκληρο κράτος) να επιλέξει να χρησιμοποιήσει ΕΛ/ ΛΑΚ για τις ανάγκες 

του; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποιοι οι πιθανοί κίνδυνοι; 
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To επιχειρησιακό μοντέλο μιας εταιρίας παραγωγής ΕΛ/ ΛΑΚ

Μοντέλα σύνδεσης Παραγωγών-Χρηστών

Οι προγραμματιστές ενός προγράμματος ΕΛ/ ΛΑΚ, είναι συνήθως ένα ανομοιογενές σύνολο 

ανθρώπων  οι  οποίοι  μοιράζονται  το  ίδιο  ενδιαφέρον  για  το  συγκεκριμένο  πρόγραμμα.  Δεν 

εργάζονται στον ίδιο χώρο ούτε έχουν κάποιο άλλο δεσμό μεταξύ τους εκτός από την ενασχόληση 

τους με το πρόγραμμα. Η επικοινωνία μεταξύ τους αλλά και η επικοινωνία τους με χρήστες σε όλο 

τον κόσμο γίνεται μέσω του Internet χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως forums, λίστες ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, ηλεκτρονικούς πίνακες ανακοινώσεων κτλ. Ο τρόπος αυτός επικοινωνίας, ιδιαίτερα 

όσον αφορά την υποστήριξη κάποιου χρήστη ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με το πρόγραμμα, εκ του 

αποτελέσματος  κρίνεται  ιδιαίτερα  ικανοποιητικός.  Projects  ΕΛ/  ΛΑΚ  όπως  ο  Apache  έχουν 

κερδίσει βραβεία για την ποιότητα υποστήριξης [Krishnamurthy, 2003].

Στο παρακάτω σχήμα,  φαίνεται  η  σχέση μεταξύ των προγραμματιστών ΕΛ/  ΛΑΚ και  του 

υπόλοιπου κόσμου.

Σχήμα 2.1: Προγραμματιστές ΕΛ/ ΛΑΚ [Krishnamurthy, 2003]

Μια  σημαντική  διαφορά  του  ΕΛ/  ΛΑΚ  από  το  κλειστό  ιδιοκτησιακό  λογισμικό  είναι  η 

αντιμετώπιση των χρηστών από τους προγραμματιστές. Η κοινότητα των προγραμματιστών ΕΛ/ 
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ΛΑΚ δεν διακρίνει ανάμεσα σε εταιρικούς ή απλούς χρήστες. Επίσης, θεωρεί τους χρήστες ως 

συνεργάτες μια και συμβάλλουν και αυτοί στην ανάπτυξη  του προγράμματος. Το ποια κατεύθυνση 

θα πάρει η ανάπτυξη ενός προγράμματος, είναι ζήτημα της κοινότητας και αποφασίζεται ανάλογα 

με την πορεία του προγράμματος. Αντίθετα, σε μια εταιρία η οποία παράγει κλειστό λογισμικό, η 

απόφαση λαμβάνεται από μια περιορισμένη ομάδα ανθρώπων. 

 Ο ρόλος του διανομέα (Distributor)

Πολύ συχνό στον κόσμο του ΕΛ/ ΛΑΚ είναι το μοντέλο του διανομέα. Ο διανομέας είναι 

συνήθως μια επιχείρηση η οποία παίρνει τον κώδικα ενός προγράμματος ΕΛ/ ΛΑΚ και το διανέμει 

υπό το δικό της  όνομα.  Φυσικά,  η διανομή πρέπει  να γίνει  με  τους όρους του ΕΛ/ ΛΑΚ που 

σημαίνει ότι η άδεια χρήσης θα πρέπει να είναι κάποια άδεια που να χαρακτηρίζεται ως άδεια ΕΛ/ 

ΛΑΚ. Ο διανομέας μπορεί να κερδίσει χρήματα με τους εξής τρόπους:

● Πώληση του προϊόντος με μορφή CD/DVD συνοδευόμενη από τυπωμένα εγχειρίδια 

χρήσης.  Η  μορφή  αυτή  εσόδων  είναι  ιδιαίτερα  διαδεδομένη  μια  και  δεν  είναι  όλοι  οι 

χρήστες εξοικειωμένοι με το “κατέβασμα” αρχείων από το Internet.  Εξάλλου, το κόστος 

απόκτησης  ενός  τέτοιου  πακέτου  είναι  σημαντικά  φθηνότερο  από  αντίστοιχα  πακέτα 

κλειστού λογισμικού.

● Παροχή  εξειδικευμένων  υπηρεσιών  σε  εταιρίες  και  οργανισμούς.  Ένας  διανομέας 

μπορεί να παρέχει υπηρεσίες όπως εγκατάσταση, παραμετροποίηση, εκπαίδευση χρηστών 

κτλ σε μεγάλους οργανισμούς ή εταιρίες οι οποίες δεν έχουν τις γνώσεις ή τον χρόνο να το 

κάνουν μόνες τους. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να αποτελέσουν σημαντική πηγή εσόδων για 

τον διανομέα.

● Συμβόλαια  αναβάθμισης/  υποστήριξης.  Ένας  διανομέας  μπορεί  με  μακροχρόνια 

συμβόλαια να εξασφαλίσει στους πελάτες του τις τελευταίες εκδόσεις ενός προγράμματος 

καθώς και υποστήριξη στην λειτουργία του.

Το μοντέλο του διανομέα φαίνεται  σχηματικά παρακάτω.  Παραδείγματα διανομέων για το 

GNU/ Linux είναι η Red Hat, SUSE, Ubuntu, Debian κτλ
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Σχήμα 2.2: Το μοντέλο του διανομέα στο ΕΛ/ ΛΑΚ ([Krishnamurthy, 2003])

Ο ρόλος του παραγωγού λογισμικού

Ένας παραγωγός λογισμικού μπορεί να επωφεληθεί της κοινότητας του ΕΛ/ ΛΑΚ με πολλούς 

τρόπους.  Μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  κομμάτια  ανοιχτού  κώδικα  για  να  δημιουργήσει  ένα 

μεγαλύτερο  σύνολο  το  οποίο  να  είναι  κλειστό  (φυσικά  τα  κομμάτια  ανοιχτού  κώδικα 

εξακολουθούν  να είναι  ελεύθερα).  Με αυτό τον  τρόπο επωφελείται  του χαμηλότερου  κόστους 

παραγωγής. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει ολόκληρα προγράμματα ΕΛ/ ΛΑΚ τα οποία και να 

“δέσει” με ένα κλειστού τύπου πρόγραμμα. Και στις δυο περιπτώσεις το μοντέλο δεν είναι καθαρά 

ΕΛ/ ΛΑΚ και αναφέρεται ως μοντέλο non-GPL. Σχηματικά η λειτουργία του φαίνεται παρακάτω.
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Σχήμα 2.3: Το μοντέλο non-GPL ([Krishnamurthy, 2003])

Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται αρκετά συχνά ως εξής: μια εταιρία παραγωγής λογισμικού, 

δημιουργεί ένα πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιεί ως πλατφόρμα λειτουργίας λογισμικό ΕΛ/ ΛΑΚ. 

Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα ERP για να λειτουργήσει πρέπει να έχει και μια βάση δεδομένων. 

Χρησιμοποιώντας η εταιρία μια βάση δεδομένων ΕΛ/ ΛΑΚ για το ERP της, δεν επιβαρύνει τους 

χρήστες της με το επιπλέον κόστος απόκτησης της παρά μόνο με το κόστος του ίδιου του ERP.

Ο παραγωγός, μπορεί επίσης να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα εξολοκλήρου ΕΛ/ ΛΑΚ. Το 

μοντέλο φαίνεται στο παρακάτω σχήμα και αναφέρεται ως μοντέλο GPL.
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 Σχήμα 2.4: Το μοντέλο GPL ([Krishnamurthy, 2003])

Στην περίπτωση καθαρού ΕΛ/ ΛΑΚ μοντέλου,  όπως στο μοντέλο GPL, ο παραγωγός έχει 

καλύτερες πιθανότητες να δημιουργήσει  ένα καινοτόμο προϊόν και να εξασφαλίσει  τη γρήγορη 

ανάπτυξη  του.  Οι  χρήστες  έχουν  στην  διάθεση  τους  τον  κώδικα  και  λειτουργούν  και  ως 

προγραμματιστές συμβάλλοντας έτσι στην εξέλιξη του προγράμματος. 

Το μοντέλο παροχέα υπηρεσιών

Ένας  άλλος  τρόπος  επικερδούς  ενασχόλησης  με  το  ΕΛ/  ΛΑΚ  είναι  η  καθαρή  παροχή 

υπηρεσίας σε ένα πρόγραμμα ΕΛ/ ΛΑΚ. Ο παροχέας δεν ενδιαφέρεται για την πηγή του κώδικα ή 

την  πηγή  απόκτησης  του  από  τον  πελάτη  του.  Η αποστολή  του  είναι  να  υποστηρίξει,  και  να 

παραμετροποιήσει  το  πρόγραμμα,  να  εκπαιδεύσει  τους  χρήστες  και  γενικά  να  παρέχει  όποια 

υπηρεσία  χρειαστεί  ο  πελάτης  τους  γύρω  από  αυτό.  Σχηματικά,  το  μοντέλο  αυτό  φαίνεται 

παρακάτω. 
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Σχήμα 2.5: Το μοντέλο παροχέα υπηρεσιών ([Krishnamurthy, 2003])

 

Η παρουσία τέτοιων παροχέων είναι πολύ διαδεδομένη, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο και σε 

εταιρίες οι οποίες χρησιμοποιούν ΕΛ/ ΛΑΚ όμως δεν έχουν τη δυνατότητα, ή δεν τους συμφέρει 

χρονικά και οικονομικά να συντηρούν το λογισμικό τους. 

Υιοθετώντας μια ανοιχτή στρατηγική

Ανάπτυξη ενός Project ΕΛ/ ΛΑΚ

Η διαδικασία  ανάπτυξης  ενός  project  ΕΛ/  ΛΑΚ διαφέρει  από  την  τυπική  διαδικασία  που 

ακολουθεί συνήθως μια εταιρία λογισμικού. Στην περίπτωση του ΕΛ/ ΛΑΚ υπάρχουν εκατοντάδες 

ή ακόμα και χιλιάδες χρήστες οι οποίοι γράφουν κώδικα, δημιουργούν νέες εκδόσεις ή πρόσθετα 

προϊόντα (add-ons) και γενικότερα επεμβαίνουν ενεργά στην πορεία του project.  Με μια πρώτη 

ματιά,  το  εγχείρημα  του  συντονισμού  τόσων  πολλών  ανθρώπων  οι  οποίοι  μάλιστα  δεν  έχουν 

κάποια δεσμευτική σχέση μεταξύ τους, φαίνεται αδύνατο. Η πράξη όμως δείχνει ότι όταν υπάρχουν 
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οι σωστές προϋποθέσεις, το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό. Η εμπειρία του GNU/ Linux δείχνει ότι 

με  μια  σωστή  στρατηγική  και  μια  “χαλαρή”  επιτήρηση  είναι  δυνατό  να  οργανωθούν  όλοι  οι 

εμπλεκόμενοι με το project και να παράγονται νέες εκδόσεις απαλλαγμένες από λάθη (bugs) καθώς 

και νέα πρόσθετα προγράμματα (add-ons) σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα [Hecker, 1999].

Η ανοιχτή στρατηγική δεν βασίζεται στην ευφυΐα και την ικανότητα του ενός προγραμματιστή. 

Αντίθετα, βασίζεται στη συλλογικότητα και την ομαδική εργασία. Φυσικά υπάρχει επιτήρηση από 

τους  εμπνευστές  του project,  αυτή όμως είναι  χαλαρή και  ο  ρόλος  τους είναι  περισσότερο να 

αποφασίζουν κάποιες γενικές κατευθυντήριες γραμμές.

Ο Raymond, ένας από τους πρωτεργάτες της φιλοσοφίας του ΕΛ/ ΛΑΚ, γράφει στο βιβίο του 

“The Cathedral and the Bazaar”  [Raymond, 2001] για τον διαφορετικό τρόπο προσέγγισης ενός 

project κλειστού τύπου και ενός project ΕΛ/ ΛΑΚ. Το βιβλίο αυτό θεωρείται ένα πολύ σημαντικό 

έργο στη θεμελίωση της ανοιχτής στρατηγικής και στην περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της, και 

μάλιστα βρίσκεται στις παραπομπές των περισσοτέρων δημοσιεύσεων με θέμα το ΕΛ/ ΛΑΚ. Ο 

Raymond παρομοιάζει το συνηθισμένο μοντέλο ανάπτυξης σαν ένα καθεδρικό ναό όπου όλα είναι 

αυστηρά καθορισμένα από τον αρχιτέκτονα.  Το μοντέλο του ΕΛ/ ΛΑΚ το παρομοιάζει με ένα 

παζάρι, όπου οι κανόνες είναι χαλαροί και ο καθένας μπορεί να φωνάζει και να λέει την άποψη του. 

Υιοθετώντας  την λογική  του παζαριού,  ένα ανοιχτό project  μπορεί  να έχει  όλα τα οφέλη που 

προκύπτουν από το ΕΛ/ ΛΑΚ αλλά και όλα τα πιθανά μειονεκτήματα. 

Μια εταιρία η οποία δουλεύει με τον παραδοσιακό τρόπο ανάπτυξης λογισμικού, πρέπει να 

κάνει αλλαγές στη λειτουργία της προκειμένου να υιοθετήσει ανοιχτή στρατηγική. Για παράδειγμα, 

ο κώδικας της είναι πια ορατός από όλους, οπότε πρέπει να είναι κατανοητός χωρίς κρυφά σχόλια 

και δεδομένα που χρησιμοποιούνται μόνο στο εσωτερικό της εταιρίας. Η ανοιχτή στρατηγική έχει 

προϋποθέσεις  για να λειτουργήσει  σωστά και όποιος θέλει να ξεκινήσει  ένα project  ΕΛ/ ΛΑΚ 

πρέπει να σκεφτεί ποιο θέλει να είναι το αποτέλεσμα του project, σε ποιους απευθύνεται και εάν η 

ανοιχτή στρατηγική βοηθήσει στην τελειοποίηση του. 

Κερδοφορία

Μια εταιρία η οποία παράγει λογισμικό ΕΛ/ ΛΑΚ, δεν μπορεί να χρεώσει τους πελάτες της με 

βάση τις άδειες χρήσης όπως είναι το παραδοσιακό μοντέλο μιας τέτοιας εταιρίας. Φυσικά, δεν της 

απαγορεύει κανείς να πουλήσει το προϊόν της. Ο χαρακτηρισμός ΕΛ/ ΛΑΚ δεν αναφέρει τίποτα 

όσον αφορά χρήματα δίνοντας έτσι στον κατασκευαστή την ελευθερία να κινηθεί όπως θέλει στο 

θέμα  αυτό.  Εφόσον  όμως  η  άδεια  χρήσης  ΕΛ/  ΛΑΚ  προβλέπει  την  ελεύθερη  αντιγραφή  και 
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εγκατάσταση του λογισμικού, η εταιρία δεν μπορεί να χρεώσει το προϊόν με βάση τον αριθμό των 

εγκαταστάσεων, δηλαδή τον αριθμό των αδειών χρήσης. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους το ΕΛ/ ΛΑΚ μπορεί να αποφέρει  κέρδη σε μια 

επιχείρηση.  Κάποιοι  από  αυτούς  αναλύθηκαν  ήδη  στα  μοντέλα λειτουργίας  των  εταιριών  ΕΛ/ 

ΛΑΚ. Συνοψίζοντας και συμπληρώνοντας τη λίστα, οι τρόποι με τους οποίους μια εταιρία μπορεί 

να δημιουργήσει πηγές εσόδων από το ΕΛ/ ΛΑΚ είναι  [Hecker 1999]:

● Υποστήριξη  του  προϊόντος:  πώληση  μέσων (πχ  CD)  με  βοηθήματα  εγκατάστασης, 

τυπωμένα  εγχειρίδια  χρήσης,  συλλογές  προγραμμάτων,  υποστήριξη  πελατών, 

συμβουλευτικές υπηρεσίες κτλ

● Έσοδα από πωλήσεις υλικού (hardware): εταιρίες που η βασική τους δραστηριότητα 

είναι η πώληση hardware,  εγκαθιστούν ΕΛ/ ΛΑΚ στα μηχανήματα που πουλούν για να 

εξυπηρετούν τους πελάτες τους χωρίς να τους επιβαρύνουν με επιπλέον κόστος.

● Πώληση  αξεσουάρ:  έσοδα  από  πωλήσεις  αντικειμένων  που  σχετίζονται  με  το  ΕΛ/ 

ΛΑΚ όπως για παράδειγμα βιβλία.

● Έσοδα  από  online  υπηρεσίες:  το  ΕΛ/  ΛΑΚ  χρησιμοποιείται  σαν  πλατφόρμα 

επικοινωνίας και η εταιρία παρέχει υπηρεσίες επί πληρωμή στους πελάτες της.

● Απελευθέρωση μετά την πώληση: πολλές εταιρίες έχουν ένα κλειστό προϊόν, και σε 

κάποια  στιγμή  του  κύκλου  ζωής  του  το  απελευθερώνουν  δίνοντας  έτσι  ώθηση  και 

κρατώντας το στην αγορά περισσότερο καιρό. 

● Διαχείριση  brand:  μια  γνωστή  εταιρία  μπορεί  να  χρεώσει  άλλες  για  το  δικαίωμα 

χρήσης του δικού της ονόματος σε προϊόντα ΕΛ/ ΛΑΚ.

● Δικαιόχρηση λογισμικού (Franchising):  μια εταιρία μπορεί να παρέχει εξειδικευμένες 

υπηρεσίες και λογισμικό χρησιμοποιώντας με τη μορφή της δικαιόχρησης το όνομα μιας 

άλλης.

Η  λίστα  δεν  σταματάει  εδώ  και  μπορεί  να  είναι  πολύ  μεγαλύτερη  ανάλογα  με  την 

εφευρετικότητα των εταιριών. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η μέθοδος δικαιόχρησης ή εκχώρησης 

brand μπορεί  να χρησιμοποιηθεί  μόνο στο ΕΛ/ ΛΑΚ. Ο κώδικας είναι  ανοιχτός και  η εταιρία 

χρησιμοποιεί το brand μιας άλλης για να πιστοποιήσει καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών ή καλύτερο 

παραγόμενο προϊόν. Εάν ο κώδικας ήταν κλειστός, δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για  franchisee 

αλλά για αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο συνεργάτη. 
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 Κατάταξη ενός project ΕΛ/ ΛΑΚ 

Όταν ένας άνθρωπος ή μια εταιρία αποφασίσει να δημιουργήσει ένα project ΕΛ/ ΛΑΚ, είναι 

σημαντικό να σκεφτεί τους στόχους και τις επιδιώξεις του. Στο παρακάτω σχήμα, φαίνεται μια 

μορφή BCG ανάλυσης προσαρμοσμένης στο χώρο του λογισμικού: στη μια διάσταση φαίνεται το 

εύρος των χρηστών που μπορεί να χρησιμοποιήσουν το project. Στην άλλη διάσταση, φαίνεται η 

σχετική σημασία που μπορεί να έχει το project για τον χρήστη που επιλέγει [Krishnamurthy, 2003]. 

Σχήμα 2.6: Κατάταξη project ΕΛ/ ΛΑΚ [Krishnamurthy, 2003]

Στο πρώτο τεταρτημόριο, υπάρχουν τα project που απευθύνονται σε λίγους, αλλά είναι πολύ 

σημαντικά για αυτούς, δηλαδή εξειδικευμένα προϊόντα απαραίτητα σε μικρή μερίδα χρηστών. Ένα 

παράδειγμα τέτοιου προϊόντος είναι το λογισμικό διαχείρισης των αποθεμάτων των δεξαμενών  σε 

μια  εταιρία  πετρελαιοειδών.  Τέτοια  προϊόντα  ονομάζονται  με  την  ορολογία  του  μάρκετινγκ 

Nichers. 

Στο  επόμενο  τεταρτημόριο  βρίσκονται  τα  αστέρια,  δηλαδή  προϊόντα  που  έχουν  μεγάλη 

σημασία  στους  χρήστες  και  απευθύνονται  σε μεγάλο εύρος χρηστών.  Ένα παράδειγμα τέτοιου 

προϊόντος  είναι  το  λειτουργικό  σύστημα:  απευθύνεται  σε  όλους  τους  χρήστες  μια  και  όλοι  οι 

υπολογιστές χρειάζονται ένα για να λειτουργήσουν και μάλιστα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι 

λογισμικού μια και από αυτό εξαρτάται η απόδοση και η χρήση του υπολογιστή. Τα αστέρια είναι 

και τα προϊόντα που έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες κερδοφορίας για μια επιχείρηση.
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Στο 3ό  τεταρτημόριο  βρίσκονται  εφαρμογές  που  απευθύνονται  σε  πολλούς  χρήστες  χωρίς 

όμως  να  αποτελούν  κάτι  το  ιδιαίτερα  σημαντικό.  Αναφέρονται  σαν  προϊόντα  ροής  και  ένα 

παράδειγμα από αυτά είναι διάφορες μικροεφαρμογές όπως περιηγητές, προγράμματα συμπίεσης 

κτλ.

Τέλος,  στο  4ο  τεταρτημόριο  υπάρχουν  εξειδικευμένα  προϊόντα  χαμηλής  σημασίας  (low 

Nichers).  Τα  προϊόντα  αυτά  έχουν  τις  μικρότερες  ελπίδες  κερδοφορίας.  Ένα  πρόγραμμα 

μαθηματικής μοντελοποίησης που δεν υπάρχει στην αγορά θα μπορούσε να είναι ένα παράδειγμα. 

Πλεονεκτήματα/ μειονεκτήματα

Η χρήση της ανοιχτής στρατηγικής, δίνει τόσο στην εταιρία ανάπτυξης όσο και στον χρήστη 

πολλά πλεονεκτήματα:

● Στιβαρό  και  λειτουργικό  λογισμικό  χωρίς  λάθη.  Η  μεθοδολογία  με  την  οποία 

αναπτύσσεται  ένα project  ΕΛ/ ΛΑΚ, μειώνει  τις  πιθανότητες λαθών. Το προϊόν βγαίνει 

πολύ νωρίτερα στην αγορά και η αποσφαλμάτωση του γίνεται ταυτόχρονα με την χρήση. 

Όσο περισσότεροι είναι οι χρήστες – προγραμματιστές, τόσο ποιο καλό και σταθερό γίνεται 

το τελικό προϊόν. 

● Ευελιξία. Η υιοθέτηση του ΕΛ/ ΛΑΚ αποτρέπει την πλήρη εξάρτηση του χρήστη από 

μια και μόνο εταιρία. Πράγματι, στην περίπτωση του κλειστού ιδιοκτησιακού λογισμικού, η 

προσπάθεια  αλλαγής  λογισμικού  ή  εταιρίας  (ιδιαίτερα  εάν  πρόκειται  για  σημαντικά 

τμήματα  όπως  ERP)  περιλαμβάνει  πολλά  έξοδα,  πολύ  χρόνο  και  μη  αξιοποίηση  του 

υπάρχοντος προϊόντος. Στην περίπτωση του ΕΛ/ ΛΑΚ, ακόμα και όταν το τελικό προϊόν 

υποστηρίζεται ή παραμετροποιείται από μια εταιρία, ο βασικός κορμός είναι ελεύθερος. Ο 

χρήστης μπορεί να επιλέξει με μεγαλύτερη ευκολία κάποιον άλλον για την υποστήριξη του 

ή να κάνει συνδυασμούς κομματιών λογισμικού (ελεύθερου ή κλειστού) κατά το μέγιστο 

συμφέρον του.

● Υποστήριξη  από  την  κοινότητα  του  ΕΛ/  ΛΑΚ.  Η  διαδικασία  που  ακολουθείται 

συνήθως για την παροχή υποστήριξης λογισμικού είναι  η υπογραφή συμβολαίων έναντι 

χρηματικού ποσού. Στην περίπτωση του ΕΛ/ ΛΑΚ, υπάρχουν πολλοί χρήστες που μπορούν 

να προσφέρουν βοήθεια μέσω της κοινότητας του ΕΛ/ ΛΑΚ. Η υποστήριξη των χρηστών 

του Linux μέσω του Internet είναι πάρα πολύ αποτελεσματική. Ακόμα και στην περίπτωση 

που  η  υποστήριξη  γίνεται  μέσω  μιας  εταιρίας,  εφόσον  αυτή  έχει  τη  δυνατότητα  να 

χρησιμοποιήσει την κοινότητα το κόστος υποστήριξης μειώνεται. 
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Στα μειονεκτήματα του ΕΛ/ ΛΑΚ περιλαμβάνονται:

● Διασπορά  εκδόσεων.  Λόγω  του  μεγάλου  αριθμού  των  προγραμματιστών  που 

συμμετέχουν στην ανάπτυξη ενός project ΕΛ/ ΛΑΚ, πολλές φορές υπάρχουν πάρα πολλές 

εκδόσεις με αποτέλεσμα ο τελικός χρήστης να μην μπορεί εύκολα να διακρίνει ποιά είναι 

κατάλληλη για το δικό του περιβάλλον. Εδώ ο ρόλος των διανομέων (distributor) είναι πολύ 

σημαντικός μια και βοηθάει τον χρήστη στην επιλογή του. 

● Κάποια Project ΕΛ/ ΛΑΚ δεν έχουν μεγάλη χρησιμότητα και απευθύνονται σε πολύ 

περιορισμένο κοινό. 

Εμπορικότητα του ΕΛ/ ΛΑΚ

Ένα από τα λάθη που γίνεται συχνά, είναι η ο διαχωρισμός του ΕΛ/ ΛΑΚ και του “εμπορικού 

λογισμικού”,  σαν  δηλαδή  ο  ένας  όρος  να  αντιτίθεται  στον  άλλον.  Αυτό  είναι  πέρα  για  πέρα 

αναληθές και θυμίζει τη σύγχυση που γίνεται με τον όρο “free” ο οποίος δεν σημαίνει “δωρεάν” 

αλλά  σχετίζεται  με  την  ελευθερία.  Πράγματι,  οι  εταιρίες  που  ασχολούνται  με  το  ΕΛ/  ΛΑΚ 

παρέχουν επαγγελματικές  υπηρεσίες στους πελάτες τους και φυσικά έχουν ως σκοπό το κέρδος. Οι 

άδειες χρήσης  ΕΛ/ ΛΑΚ σε καμία περίπτωση δεν απαγορεύουν την εμπορική εκμετάλλευση του 

ΕΛ/ ΛΑΚ. Οι ορισμοί που δίνονται για το ΕΛ/ ΛΑΚ τόσο από το Free Software Foundation όσο 

και  από  το  Open  Source  Initiative  ξεκαθαρίζουν  ότι  ο  εμπορικός  προσανατολισμός  δεν  είναι 

αντίθετος με την φιλοσοφία του ΕΛ/ ΛΑΚ. Με την ίδια λογική που κάποιος έχει την ελευθερία να 

αντιγράψει και να τροποποιήσει ένα πρόγραμμα, έχει και την ελευθερία να το πουλήσει ([FSF,

Definition], [OSI, 2006α], [Wheeler 2006]). 

Η εμπορικότητα  του ΕΛ/  ΛΑΚ είναι  αυταπόδεικτη  εάν  μελετήσει  κανείς  τις  εταιρίες  που 

ασχολούνται με αυτό. Η RedHat η οποία μάλιστα είναι και στο χρηματιστήριο, η Novel/ SUSE,  η 

IBM είναι εταιρίες με τεράστια κέρδη. Η IBM επένδυσε το 2001 1 δισ δολάρια στο Linix και η 

επένδυση είχε σχεδόν αποσβεστεί το 2002 [Wheeler, 2006].

Είναι  επίσης  σημαντικό  να  σημειωθεί  ότι  η  εμπορική  αξία  ενός  προϊόντος  δεν  μετριέται 

αυστηρά με χρηματικές μονάδες. Πολλοί προγραμματιστές ακολουθούν την στρατηγική του ΕΛ/ 

ΛΑΚ με την ελπίδα ότι θα δουν το προϊόν τους να βελτιώνεται, να αποσφαλματώνεται, να αποκτά 

καλύτερη τεκμηρίωση κτλ Το προϊόν αποκτά αξία και βελτιώνει τη θέση του στην αγορά. Η αξία 

αυτή μπορεί έμμεσα ή άμεσα να μεταφραστεί σε έσοδα.
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Κίνητρα του ΕΛ/ ΛΑΚ

Κίνητρα για τη δημιουργία project ΕΛ/ ΛΑΚ

Υπάρχουν  δυο  τύποι  ανάπτυξης  λογισμικού:  ο  ένας  είναι  η  δημιουργία  λογισμικού  για 

εσωτερική χρήση (δηλαδή για να καλύψει κάποια συγκεκριμένη ανάγκη) και ο άλλος είναι για 

πώληση. Η διαφορά τους έγκειται στο ποιος χρηματοδοτεί και με ποιο τρόπο την προσπάθεια αυτή. 

Στην  περίπτωση  της  πώλησης,  το  λογισμικό  δεν  είναι  απαραίτητο  να  καλύπτει  κάποια  άμεση 

ανάγκη. Εκεί είναι και η δυσκολία της  εταιρίας να προβλέψει την αγορά, να προωθήσει σωστά το 

προϊόν της κτλ. 

Στην περίπτωση του ΕΛ/ ΛΑΚ, τα περισσότερα projects  ξεκίνησαν από χρήστες οι  οποίοι 

είχαν μια συγκεκριμένη ανάγκη να καλύψουν. Μάλιστα, ήταν διατεθειμένοι να επενδύσουν στο 

project  είτε  μέσω  χρηματοδότησης  είτε  μέσω  διάθεσης  ανθρώπων.  Στην  πορεία  έβρισκαν  και 

άλλους οι οποίοι είχαν πιθανόν παρόμοιες ανάγκες και έτσι συνέβαλλαν και αυτοί. Το αποτέλεσμα 

είναι ότι με την ανοιχτή στρατηγική, κάτι το οποίο μπορεί να ξεκινήσει σαν ένα μικρό project για 

να καλύψει κάποια συγκεκριμένη εσωτερική ανάγκη κάποιου χρήστη, μπορεί να μεγαλώσει, να 

βρεί υποστηρικτές και να καταλήξει ένα μεγάλο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα. 

Η έλλειψη μονοπωλίων είναι ένας ακόμη λόγος που πολλές εταιρίες ακολουθούν την ανοιχτή 

στρατηγική. Στο ΕΛ/ ΛΑΚ δεν υπάρχουν μονοπώλια μια και ο κώδικας είναι ανοιχτός. Στο χώρο 

των λειτουργικών συστημάτων, για παράδειγμα, η Microsoft έχει  το απόλυτο μονοπώλιο. Κάθε 

προσπάθεια δημιουργίας ενός λειτουργικού συστήματος με παρόμοια στρατηγική είναι βέβαιο ότι 

θα πέσει στο κενό. Η IBM προσπάθησε με το OS/2 αλλά απέτυχε. Η IBM ήταν επίσης η εταιρία 

που ξεκίνησε τους προσωπικούς υπολογιστές PC's αναθέτοντας στην Microsoft, που ήταν τότε μια 

μικρή  εταιρία,  τη δημιουργία  του λειτουργικού.  Λίγα  χρόνια  αργότερα,  η  ΙΒΜ θα φτάσει  στο 

χείλος της χρεοκοπίας, αντίθετα με την Microsoft η οποία θα κατακτήσει το μονοπώλιο  [Rimini,

2004]. 

Οικονομικοί παράγοντες του ΕΛ/ ΛΑΚ

Το ΕΛ/ ΛΑΚ δεν είναι “δωρεάν” και η ανάπτυξη του εμπεριέχει πολλά κόστη. Η χρήση του 

επίσης εμπεριέχει έμμεσα ή άμεσα κόστη. Απλώς, σύμφωνα με μελέτες και σε πολλές περιπτώσεις, 

η συνολική επιβάρυνση είναι μικρότερη από τη χρήση κλειστού ιδιοκτησιακού λογισμικού. Κάποια 

πλεονεκτήματα του ΕΛ/ ΛΑΚ όσον αφορά στα οικονομικά φαίνονται παρακάτω.

● Ευελιξία  και  δίκαιη  κατανομή  κόστους: Το   κόστος  για  τη  δημιουργία  ενός  νέου 
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προϊόντος  ή  μιας  αναβάθμισης  ενός  υπάρχοντος,  το  επωμίζεται  αυτός  που  το  χρειάζεται 

περισσότερο.  Εάν  το  προϊόν  έχει  απήχηση,  τότε  ο  αρχικός  επενδυτής  απολαμβάνει  τη 

βελτίωση που προέρχεται από τη συνεισφορά άλλων στο προϊόν του. Με το να παίρνει κανείς 

μια  έτοιμη  βασική  πλατφόρμα  και  να  συνεισφέρει  σε  ένα  εξειδικευμένο  κομμάτι  που 

χρειάζεται,  καλύπτεται  γρήγορα ένα μεγάλο εύρος αναγκών, από το ποιο γενικό στο ποιο 

εξειδικευμένο. 

● Κόστος παραγωγής: ένα καλό προϊόν ΕΛ/ ΛΑΚ το οποίο απευθύνεται σε ευρύ κοινό, 

προσελκύει πολλούς που συνεισφέρουν σε αυτό. Με τον τρόπο αυτό, το κόστος παραγωγής 

μοιράζεται.

● Επαναχρησιμοποίηση εργαλείων: ένα πολύ σημαντικό γεγονός το οποίο συμβάλλει στο 

χαμηλό  κόστος  του  ΕΛ/  ΛΑΚ  είναι  η  επαναχρησιμοποίηση  κώδικα  ή  ολόκληρων 

προγραμμάτων.  Στην περίπτωση του κλειστού ιδιοκτησιακού λογισμικού, όλα τα εργαλεία 

ανάπτυξης πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά, εκτοξεύοντας το κόστος. Επίσης, η ανάπτυξη 

ενός προγράμματος πρέπει να γίνει ξεκινώντας από το μηδέν. Στην περίπτωση του ΕΛ/ ΛΑΚ 

τα  βοηθητικά  εργαλεία  όπως  πρότυπα  (templates)  βιβλιοθήκες  (libraries),  στοιχεία 

(components) δεν έχουν κόστος απόκτησης. Επίσης, κομμάτια κώδικα ή ακόμα και ολόκληρες 

εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνθέτοντας ένα μεγαλύτερο project. Με τον τρόπο 

αυτό, όχι μόνο μειώνεται το κόστος αλλά εφόσον οι επιμέρους εφαρμογές είναι κοινές για 

πολλά project, είναι δοκιμασμένες και απαλλαγμένες από σφάλματα, βελτιώνοντας έτσι την 

ποιότητα του τελικού προϊόντος. 

● Απουσία μονοπωλίων: η φύση του ΕΛ/ ΛΑΚ αποτρέπει τη δημιουργία μονοπωλίων. Τα 

προϊόντα  είναι  ανοιχτά,  ο  κώδικας  ελεύθερος  και  έτσι  καμιά  εταιρία  δεν  μπορεί  να 

μονοπωλήσει την αγορά σε βάρος των άλλων. Έλλειψη μονοπωλίου σημαίνει επίσης, ότι ο 

χρήστης έχει επιλογές, επιλέγει την εταιρία που θα υποστηρίξει καλύτερα τις ανάγκες του και 

ο οποία δεν είναι απαραίτητα η μεγαλύτερη σε μέγεθος. Με τον ανταγωνισμό τέτοιου τύπου, 

η ποιότητα ανεβαίνει και το κόστος πέφτει.

● Προώθηση  του  ΕΛ/  ΛΑΚ  από  μεγάλους  οργανισμούς  και  κράτη: η  κατάσταση 

μονοπωλίου στο χώρο της πληροφορικές έχει κοστίσει πολύ ακριβά σε μεγάλες επιχειρήσεις 

και οργανισμούς. Το ίδιο ισχύει και σε επίπεδο κρατών τα οποία εξαρτώνται αποκλειστικά 

από μια εταιρία (η οποία μάλιστα τις περισσότερες φορές είναι αλλοδαπών συμφερόντων). 

Για αυτό το λόγο, παρατηρείται προσπάθεια προώθησης του ΕΛ/ ΛΑΚ (χρηματικές δωρεές, 

ημερίδες ενημέρωσης κτλ). 
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Αποδοχή του ΕΛ/ ΛΑΚ

Στις  προηγούμενες  παραγράφους  αναλύθηκαν  κυρίως  οι  παράγοντες  που  ωθούν  τους 

παραγωγούς λογισμικού να ασχοληθούν με το ΕΛ/ ΛΑΚ. Ποιοι όμως είναι οι  παράγοντες που 

επηρεάζουν  την  αποδοχή  του  ΕΛ/  ΛΑΚ  από  μεγάλες  επιχειρήσεις  ή  οργανισμούς;  Μια 

ενδιαφέρουσα  μελέτη  [Glynn  et  al,  2005] θέτει  ένα  πλαίσιο  από  τέσσερις  μακροσκοπικούς 

παράγοντες.

● Διαχείριση ρίσκου

○ Διάθεση για ρίσκο (+)

○ Μη διάθεση (-)

● Πετυχημένα  παραδείγματα 

ΕΛ/ ΛΑΚ (+)

● Κυβερνητική υποστήριξη (+)

● Ανάγκη  για  διαφάνεια, 

ασφάλεια  και  διαχείριση  δημοσίου 

χρήματος (+)

● Συμφωνίες με εταιρίες (-)

● Υπάρχουσα υποδομή (-)

● Ιδεολογικά κίνητρα υπέρ του 

ΕΛ/ ΛΑΚ (+)

● Γνώση  προσαρμοσμένη  σε 

υπάρχοντα προγράμματα (-)

● Απαξίωση  ΕΛ/  ΛΑΚ  λόγω 

χαμηλού κόστους (-)

● Μέγεθος οργανισμού

○ Μείωση  κόστους  ανά 

άδεια  χρήσης  (ανά  θέση 

εργασίας) (+)

● Υποστήριξη διοίκησης (+)

● Διαθέσιμοι πόροι

○ Χρηματικοί (+)

○ Εξειδικευμένου 

ανθρωπίνου δυναμικού (+)

● Υψηλότερες επιδόσεις (+)

● Μη  ικανοποίηση  από 

υπάρχοντα συστήματα (+)

● Αξιοποίηση  συστημάτων 

παλαιότερης τεχνολογίας (+)

● Υπάρχοντες  δομές 

προσαρμοσμένες  σε  κλειστά 

ιδιοκτησιακά λογισμικά (-)

Σχήμα 2.7: Αποδοχή ΕΛ/ ΛΑΚ [Glynn et al,  2005] 

● Εξωτερικό  περιβάλλον: Περιλαμβάνει  παράγοντες  όπως  η  αποδοχή  του ρίσκου,  η 

ύπαρξη  πετυχημένων  παραδειγμάτων  υιοθέτησης  ΕΛ/  ΛΑΚ,  η  υποστήριξη  από 

κυβερνητικούς οργανισμούς ή άλλα ινστιτούτα, η ανάγκη για διαφάνεια και ασφάλεια, η 

αξία  στο  δημόσιο  χρήμα  αλλά  και  οι  συμφωνίες  με  εταιρίες  κλειστού  ιδιοκτησιακού 
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λογισμικού.   Το  ΕΛ/  ΛΑΚ,  ειδικά  για  front-end  εφαρμογές  όπως  συστήματα  ERP, 

κειμενογράφοι,  λογιστικά φύλλα, e-mail  κτλ, δεν προσφέρει παραδοσιακές ανέσεις όπως 

γραπτά  συμβόλαια  συντήρησης  από  τις  εταιρίες  παραγωγής  ή  εγγυημένη  τηλεφωνική 

υποστήριξη.  Έτσι,  η αλλαγή σε ΕΛ/ ΛΑΚ εμπεριέχει  ένα ρίσκο.  Από εκεί  και  πέρα,  η 

διαφάνεια και η ασφάλεια, τομείς που το ΕΛ/ ΛΑΚ υπερέχει, αποτελούν κίνητρο για την 

υιοθέτηση  του.  Αυτοί  οι  παράγοντες  είναι  ιδιαίτερα  σημαντικοί  σε  δημόσιους  και 

κυβερνητικούς  οργανισμούς.  Εκεί,  παίζει  επίσης  σημαντικό  ρόλο  η  μεγιστοποίηση  της 

αξίας  του  δημόσιου  χρήματος  μια  και  το  ΕΛ/  ΛΑΚ υπό  προϋποθέσεις  μπορεί  να  έχει 

μικρότερο κόστος και καλύτερες επιδόσεις. Αρνητικές για την αποδοχή του ΕΛ/ ΛΑΚ είναι 

τυχόν  μεγάλες  συμφωνίες  που γίνονται  με  εταιρίες  κλειστού  ιδιοκτησιακού  λογισμικού. 

Έτσι, κάποιο τμήμα που θέλει να γυρίσει τα συστήματα του σε ΕΛ/ ΛΑΚ μπορεί να μην 

έχει χρηματοδότηση για να το πράξει.

● Οργανωτικοί παράγοντες: Περιλαμβάνει το μέγεθος του οργανισμού, την υποστήριξη 

της  διοίκησης  καθώς και  τη διαθεσιμότητα πόρων (οικονομικών και  τεχνογνωσίας).  Το 

μέγεθος του οργανισμού είναι σημαντικό για πολλούς λόγους. Όσο περισσότερες οι θέσεις 

εργασίας ενός συστήματος, τόσες περισσότερες άδειες χρήσης λογισμικού χρειάζονται σε 

περίπτωση που επιλεχθεί κλειστό ιδιοκτησιακό λογισμικό, εκτοξεύοντας έτσι το συνολικό 

κόστος. Υπό αυτές τις συνθήκες, η χρήση ΕΛ/ ΛΑΚ η οποία δεν περιλαμβάνει χρεώσεις 

ανά θέση εργασίας,  είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Επίσης,  ένας μεγάλος οργανισμός έχει  το 

κατάλληλο  ανθρώπινο  δυναμικό  για  να  ασχοληθεί  με  την  εγκατάσταση  και 

παραμετροποίηση του ΕΛ/ ΛΑΚ. Η υποστήριξη της διοίκησης είναι πολύ σημαντική. Η 

υιοθέτηση  του  ΕΛ/  ΛΑΚ  αποτελεί  ένα  ρίσκο,  μια  και  διαφέρει  από  το  παραδοσιακό 

μοντέλο  όπου  οι  εργαζόμενοι  σε  μια  επιχείρηση έχουν  πιθανόν  συνηθίσει.  Τέλος,  ένας 

οργανωτικός παράγοντας είναι η διαθεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού από το χώρο 

της  πληροφορικής.  Η μονοπωλιακή τακτική που ακολουθείται  τα  τελευταία χρόνια  έχει 

οδηγήσει  σε  εξειδίκευση  της  γνώσης  σε  συγκεκριμένα  πακέτα  κλειστού  ιδιοκτησιακού 

λογισμικού. Η αυξανόμενη όμως δημοτικότητα του ΕΛ/ ΛΑΚ αλλάζει την κατάσταση και 

μάλιστα  δημιουργεί  και  νέες  ποιο  ανοιχτές  προοπτικές  στο  χώρο:  κάποιος  που 

εξειδικεύεται, για παράδειγμα στο Linux, μπορεί να υποστηρίξει οποιαδήποτε διανομή από 

οποιονδήποτε κατασκευαστή.   

● Τεχνολογικοί παράγοντες: Περιλαμβάνουν τις επιδόσεις των συστημάτων ΕΛ/ ΛΑΚ, 

την δυνατότητα τους να “τρέχουν” σε παλαιό hardware, την μη ικανοποίηση από υπάρχοντα 
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συστήματα κλειστού ιδιοκτησιακού λογισμικού αλλά και την υπάρχουσα υποδομή η οποία 

είναι προσαρμοσμένη σε τέτοια συστήματα. Οι επιδόσεις του ΕΛ/ ΛΑΚ όσον αφορά σε 

τομείς όπως η ταχύτητα και η ασφάλεια, είναι συνήθως καλύτερες από αντίστοιχες κλειστές 

εφαρμογές.  Το  γεγονός  ότι  ο  κώδικας  είναι  ανοιχτός  σημαίνει  διαφάνεια  αλλά  και 

δυνατότητα τροποποίησης ή πρόσθεσης νέων δυνατοτήτων. Επίσης, το ΕΛ/ ΛΑΚ μπορεί να 

λειτουργήσει με μικρότερες απαιτήσεις σε υλική υποδομή (hardware). Αυτό μπορεί να είναι 

πολύ  σημαντικός  παράγοντας  μείωσης  κόστους  μια  και  μπορούν  να  αξιοποιηθούν 

υπολογιστές παλαιότερης τεχνολογίας. Η υπάρχουσα όμως τεχνολογική υποδομή, εάν είναι 

προσαρμοσμένη σε κλειστό ιδιοκτησιακό λογισμικό αποτελεί αντι-κίνητρο για την αλλαγή 

σε λογισμικό ΕΛ/ ΛΑΚ.

● Άλλοι παράγοντες: περιλαμβάνονται ιδεολογικά κίνητρα, φόβοι για εξειδίκευση σε μη 

δημοφιλή πακέτα καθώς και απαξίωση του ΕΛ/ ΛΑΚ λόγω του χαμηλού κόστους. Η όλη 

κίνηση του ΕΛ/ ΛΑΚ έχει έντονο ιδεολογικό υπόβαθρο. Έτσι, πολλές φορές η απόφαση 

μιας διοίκησης για την υιοθέτηση του ΕΛ/ ΛΑΚ έχει ιδεολογικά κίνητρα. Αντίθεση στην 

υιοθέτηση του ΕΛ/ ΛΑΚ ενδεχομένως να προβάλλουν κάποιοι χρήστες οι οποίοι φοβούνται 

την  εξειδίκευση  σε  κάτι  που  δεν  είναι  δημοφιλές  και  γνωστό  και  έτσι  δεν  αποτελεί 

σημαντικό στοιχείο για την καριέρα τους. Το χαμηλό κόστος του ΕΛ/ ΛΑΚ σε σχέση με 

ακριβά πακέτα κλειστού ιδιοκτησιακού λογισμικού μπορεί  ακόμη να οδηγήσει  κάποιους 

στο συμπέρασμα ότι δεν είναι τόσο καλό και ότι η επιλογή του από μια διοίκηση γίνεται 

αποκλειστικά για μείωση κόστους. Υπάρχει δηλαδή η αίσθηση της απαξίωσης. 
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Κεφάλαιο 3: Εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια, η συζήτηση γύρω από το ΕΛ/ ΛΑΚ είναι πολύ έντονη. Υπάρχει μια τάση 

των επιχειρήσεων και των χρηστών για ενημέρωση γύρω από αυτό, και μάλιστα η διεθνής εταιρία 

μελετών και συμβούλων IDC χαρακτηρίζει το ΕΛ/ ΛΑΚ ώς “την πιο σημαντική μακροπρόθεσμη 

αλλαγή που συμβαίνει στη βιομηχανία λογισμικού από το 1980” [Daffara, 2008]. 

Η χρήση εφαρμογών ΕΛ/ ΛΑΚ είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε γνώστες της πληροφορικής, και 

σε εταιρίες που ασχολούνται με την παραγωγή λογισμικού. Υπάρχει όμως σημαντική υστέρηση 

στην  αποδοχή  του  ΕΛ/  ΛΑΚ από  μικρές  και  μεσαίες  επιχειρήσεις  (SME,  Small  and  Medium 

Enterprises ή στα Ελληνικά ΜΜΕ, Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις). Η υστέρηση παρατηρείται τόσο 

όσον αφορά στη χρήση ΕΛ/ ΛΑΚ εσωτερικά στην επιχείριση όσο και στην παραγωγή ΕΛ/ ΛΑΚ ή 

στη συμβολή project ΕΛ/ ΛΑΚ άλλων επιχειρήσεων. Οι λόγοι για αυτό το φαινόμενο είναι πολλοί 

και αναλύονται σε επόμενο κεφάλαιο.  Η έλλειψη ενημέρωσης, η έλλειψη διάθεσης για καινοτομία, 

η μη ύπαρξη αξιόπιστων συνεργατών που ασχολούνται με το ΕΛ/ ΛΑΚ είναι κάποιοι από τους 

λόγους. 

Τα projects ΕΛ/ ΛΑΚ που είναι ενεργά αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλά. Κάποιος χρήστης 

μπορεί  να  βρει  εφαρμογές  για  οτιδήποτε,  από  την  πιο  εξειδικευμένη  μέχρι  την  πιο  γενική. 

Υπάρχουν  βάσεις  δεδομένων  στις  οποίες  μπορεί  κανείς  να  αναζητήσει  την  εφαρμογή  που τον 

ενδιαφέρει.  Το  πλήθος  των  διαθέσιμων  εφαρμογών  είναι  πραγματικά  εκπληκτικό,  γεγονός  θα 

έπρεπε να κάνει το ΕΛ/ΛΑΚ ακόμη πιο ελκυστικό από τις ΜΜΕ. 

Σε αυτό το κεφάλαιο, γίνεται μια σύντομη παρουσίαση κάποιων από τις χιλιάδες εφαρμογές 

ΕΛ/ ΛΑΚ που κυκλοφορούν. Ο προσανατολισμός είναι μια τυπική ΜΜΕ και οι εφαρμογές που 

συνήθως  χρησιμοποιεί.  Στόχος  αυτού  του  κεφαλαίου  δεν  είναι  η  ανάλυση  σε  βάθος  κάποιων 

εφαρμογών  ή  η  διαφήμιση  τους  αλλά  η  απόδειξη  ότι  το  ΕΛ/  ΛΑΚ  μπορεί  να  καλύψει  τις 

καθημερινές ανάγκες μιας ΜΜΕ. Είναι αναγκαίο οι επιχειρήσεις να γνωρίζουν ότι υπάρχει και η 

εναλλακτική  πρόταση  του  ΕΛ/  ΛΑΚ και  ότι  δεν  είναι  δεσμευμένες  αποκλειστικά  σε  εταιρίες 

κλειστού λογισμικού. 

Κατηγορίες ΕΛ/ ΛΑΚ

Για την όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση των εφαρμογών, επιλέχθηκαν κάποιες 
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γενικές κατηγορίες που μπορεί να ενδιαφέρουν μια ΜΜΕ και αναφέρονται εν συντομία κάποιες 

δημοφιλείς εφαρμογές της κατηγορίας αυτής. Οι κατηγορίες που επιλέχθηκαν είναι:

● Λογισμικό  υποδομής: λειτουργικά  συστήματα,  συστήματα  διαχείρισης  αρχείων, 

ασφάλειας, υπηρεσιών (όπως πχ εξυπηρετητές βάσεων δεδομένων) κτλ

● Συστήματα  ERP/  CRM: διαχείριση  εταιρικών  πόρων,  διαχείριση  πελατειακών 

σχέσεων, υποσυστήματα όπως αποθήκη, αποθέματα κτλ

● Εφαρμογές  γραφείου: επεξεργαστές  κειμένου,  λογιστικά φύλλα,  περιηγητές  για το 

Internet, διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail κτλ

● Διαχείριση  περιεχομένου:  διαχείριση  περιεχομένου  ιστοσελίδων  Web,  δυναμική 

δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop κτλ

● Εφαρμογές  τηλεπικοινωνιών: Εφαρμογές  τηλεφωνίας  VoIP,  τηλεδιάσκεψης  και 

messenger κτλ

● Εφαρμογές  γραφικών  και  CAD: Επεξεργασία  εικόνας,  τρισδιάστατα  γραφικά, 

βοηθήματα σχεδίασης κτλ

Λογισμικό Υποδομής

Ubuntu Linux (www.ubuntu.com)

Το Ubuntu είναι από τις πιο δημοφιλείς διανομές του GNU/Linux και είναι κατάλληλο τόσο 

για servers όσο και για απλούς υπολογιστές. Στόχος της διανομής αυτής είναι να προσφέρει μια 

σταθερή έκδοση Linux η οποία να είναι  ιδιαίτερα φιλική προς  τον  χρήστη καθώς και  να  έχει 

εύκολη  εγκατάσταση  και  παραμετροποίηση.  Το  Ubuntu  είναι  παράγωγο  μιας  άλλης  διανομής 

GNU/Linux του Debian.

Το Ubuntu στη βασική του εγκατάσταση έχει πολλά από τα στοιχεία που χρειάζεται ο χρήστης 

όπως επεξεργαστές κειμένου, λογιστικά φύλλα, εφαρμογές για περιήγηση στο Internet, εφαρμογές 

e-mail αλλά και διαχείριση βάσεων δεδομένων, ασφάλεια κτλ
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Σχήμα 3.1: το Ubuntu Linux

MySQL (www.mysql.com)

H  MySQL  είναι  το  δημοφιλέστερο  πρόγραμμα  διαχείρισης  βάσεων  δεδομένων  με 

περισσότερες από 11 εκατομμύρια εγκαταστάσεις [Schumacher,2008]. Είναι σταθερή, γρήγορη και 

αξιόπιστη.  Χρησιμοποιείται  σε  πάρα  πολλές  εφαρμογές  και  είναι  ιδιαίτερα  δημοφιλής  για 

εφαρμογές Web. Χρησιμοποιείται τόσο για μικρές εφαρμογές όσο και για μεγάλες από εταιρίες 

όπως η Google και η Yahoo!. Ο συνδυασμός της MySQL, της γλώσσα προγραμματισμού PHP, το 

λειτουργικό  GNU/  Linux  και  το  πρόγραμμα  web  server  Apache,  είναι  τόσο  δημοφιλής  ώστε 

πρόσφατα  κυκλοφόρησαν  σαν  ενιαίο  πακέτο  εγκατάστασης,  το  LAMP  [Wikipedia,  LAMP].  Η 

MySQL μπορεί να τρέξει σε περισσότερα από 20 λειτουργικά συστήματα όπως το GNU/Linux και 

τα Windows. 
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Σχήμα 3.2: Η οθόνη διαχείρισης της MySQL

Apache HTTP Server (http://httpd.apache.org/)

Ο  Apache  HTTP  Server  είναι  παγκοσμίως  το  πιο  δημοφιλές  πρόγραμμα  εξυπηρετητή 

ιστοσεδίλων  Web.  Εξυπηρετεί  το  50%  των  ιστοσελίδων  παγκοσμίως  [Netcraft,  2008].  Τα 

πλεονεκτήματα του σε σχέση με ανταγωνιστικά προγράμματα είναι η ευκολία εγκατάστασης, η 

ασφάλεια,  η ταχύτητα και φυσικά το χαμηλό κόστος.  Ο Apache κυκλοφορεί  ως ενιαίο πακέτο 

εγκατάστασης, στο LAMP, μαζί με την MySQL και την PHP. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο σε 

περιβάλλον GNU/ Linux όσο και σε Windows.

Endian Firewall (www.endian.com)

Το  Endian  είναι  μια  ολοκληρωμένη  εφαρμογή  ασφάλειας  για  περιβάλλον  GNU/  Linux. 

Προσφέρει ένα πλήθος υπηρεσιών ασφάλειας όπως φιλτράρισμα πακέτων όλων των πρωτοκόλλων, 

αντι-υιική προστασία, spam filtering κτλ. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για δημιουργία 

VPN.
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 Σχήμα 3.3: Η οθόνη του Endian

Areca Backup (http://areca.sourceforge.net)

Το  Areca  backup  είναι  μια  εφαρμογή  διαχείρισης  αντιγράφων  ασφαλείας.  Παρέχει  πάρα 

πολλές  υπηρεσίες  όπως  αυτοματοποιημένα  αντίγραφα  ασφαλείας,  συμπίεση  αρχείων, 

κρυπτογράφηση  αρχείων,  διαχείριση  συναλλαγών  (transactions),  δημιουργία  αναφορών  κτλ. 

Μπορεί  να  υποστηρίξει  incremental  backup,  δηλαδή  να  κάνει  αντίγραφα  ασφαλείας  μόνο  των 

αρχείων  που  έχουν  τροποποιηθεί  από  το  τελευταίο  backup,  μειώνοντας  έτσι  τον  απαιτούμενο 

χρόνο. Το Areca είναι γραμμένο σε Java οπότε μπορεί να τρέξει τόσο σε περιβάλλον GNU/ Linux 

όσο και σε Windows.
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Σχήμα 3.4: Η οθόνη του Areca Bacup

Λογισμικό ERP/ CRM

Compiere ERP (www.compiere.com)

Το Compiere είναι ίσως η πιο σημαντική προσπάθεια που έχει  γίνει  στον τομέα των ERP 

[Serrano, 2006]. Είναι μια πολύ ισχυρή εφαρμογή που μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες μιας 

επιχείρισης. Ενδεικτικό της απήχησης του είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές εταιρίες σε όλο τον 

κόσμο που παρέχουν επαγγελματική υποστήριξη  στο Compiere  με  πρώτη φυσικά την ίδια την 

Compiere, την εταιρία που ξεκίνησε το project. 

Οι  υπηρεσίες  που  προσφέρει  το  Compiere  είναι  πάρα  πολλές.  Ενδεικτικά  αναφέρονται  η 

διαχείριση αποθήκης, κοστολόγηση εμπορευμάτων/ υπηρεσιών, τιμολόγηση, διαχείριση πελατών 

και  πελατειακών  σχέσεων  (CRM),  δυνατότητα  ηλεκτρονικού  εμπορίου  e-commerce,  πλήρης 

οικονομική  διαχείριση,  λογιστική,  διαχείριση  τραπεζικών  λογαριασμών  και  πολλές  άλλες.  Το 

Compiere με άλλα λόγια,  μπορεί να προσφέρει  ότι  και ένα πλήρες ERP του οποίου το κόστος 

μπορεί να ανέρχεται σε πολλές χιλιάδες ευρώ.
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Σχήμα 3.5: Τιμολόγηση στο Compiere ERP

Openbravo ERP (www.openbravo.com)

Το OpenBravo δημιουργήθηκε από εργαζόμενους του πανεπιστημίου University of Navarra 

που  ασχολούνταν  με  την  οικονομική  διαχείριση.  Το  2006  έγινε  project  ΕΛ/  ΛΑΚ.  Είναι  ένα 

ολοκληρωμένο ERP σύστημα με πολλά κοινά με το Compiere. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι 

βασίζεται αποκλειστικά στο Web για την επικοινωνία του με τον χρήστη. 

Κάποιες  από  τις  δυνατότητες  του  είναι  διαχείριση  προμηθειών  και  αποθήκης,  διαχείριση 

έργων, διαχείριση παραγωγής καθώς και οικονομική ανάλυση.
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Σχήμα 3.6: Μια εικόνα του OpenBravo ERP

CiviCRM (http://civicrm.org)

Το Civi CRM είναι ένα πρόγραμμα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (Customer Relationship 

Management). Είναι βασισμένο στο Web για την επικοινωνία του με τον χρήστη. Επίσης, για τη 

διαχείριση των δεδομένων του βασίζεται στο πολύ γνωστό Joomla! και στο Drupal. Το γεγονός 

αυτό κάνει το CiviCRM ιδιαίτερα ελκυστικό. Η όλη φιλοσοφία του είναι προσανατολισμένη σε μη 

κερδοσκοπικές εφαρμογές.

Σχήμα 3.7: Μια εικόνα του CiviCRM
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SugarCRM (www.sugarforge.org)

Το SugarCRM είναι το πιο δημοφιλές CRM. Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2004 και γρήγορα έγινε 

“Project of the month” στο SourceForge [SourceForge, 2004]. Βασίζεται τεχνολογικά στο LAMP 

(Linux, Apache, MySQL, PHP) γεγονός που το κάνει ευέλικτο και εύκολο στην εγκατάσταση. 

Κάποια από τα χαρακτηριστικά του είναι  διαχείριση επαφών, λογαριασμών, ευκαιριών και 

ενδείξεων, διαχείριση ενεργειών πωλήσεων (πχ meeting, σημειώσεις, προσφορές κτλ), στατιστικά 

(πχ ποσοστό επιτυχίας μετατροπής ευκαιρίας σε πώληση) κτλ. Επίσης, αξίσει να σημειωθεί ότι το 

περιβάλλον εργασίας είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο. 

Σχήμα 3.8: Μια εικόνα του SugarCRM
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Εφαρμογές Γραφείου

OpenOffice (www.openoffice.org)

Το OpenOffice είναι μια σουίτα εφαρμογών γραφείου η οποία ανταγωνίζεται άμεσα το πλέον 

δημοφιλές  Microsoft  Office.  Περιέχει  επεξεργαστή  κειμένου,  λογιστικά  φύλλα,  πρόγραμμα 

παρουσιάσεων, βάση δεδομένων, πρόγραμμα γραφικών και πρόγραμμα εκτύπωσης μαθηματικών 

τύπων. Είναι συμβατό με τους περισσότερους τύπους εγγράφων καθώς επίσης είναι συμβατό με το 

πρότυπο ISO ODF (Open Document Format). Μια πολύ σημαντική ιδιότητα του είναι η απευθείας 

εξαγωγή αρχείων σε μορφή PDF.

Το  OpenOffice  ξεκίνησε  ως  κλειστό  λογισμικό  από  την  εταιρία  StarDivision.  Το  1999 

αγοράστηκε από την Sun Microsystems η οποία το μετέτρεψε σε ΕΛ/ ΛΑΚ. Το OpenOffice είναι 

από τα πιο δημοφιλή και συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα ΕΛ/ ΛΑΚ. Να σημειωθεί ότι αυτή 

η εργασία γράφτηκε χρησιμοποιώντας το OpenOffice.

Σχήμα 3.9: Ο επεξεργαστής κειμένου του OpenOffice

Mozzila FireFox (www.mozzila.com/  en-US/firefox  )

Στον  Firefox  έχουν  γίνει  ήδη  αναφορές  σε  αυτή  την  εργασία.  Πρόκειται  για  έναν  πολύ 

δημοφιλή Browser ιστοσελίδων ο οποίος είναι γρήγορος, ασφαλής, και παρέχει δυνατότητες όπως 
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πολλαπλή  αναζήτηση  σε  μηχανές  αναζήτησης,  ορθογραφικό  έλεγχο,  ενσωματωμένο  download 

manager κτλ. Επίσης, έχει πλήθος πρόσθετων add-ons τρίτων κατασκευαστών τα οποία μπορούν να 

καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη. Ο Firefox είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση σε σχέση με τον 

ήδη  γνωστό  Internet  Explorer  της  Microsoft  και  κερδίζει  συνεχώς  έδαφος  ([Net  Applications,

2008], [Keizer,  2007]).

Mozzila Thunderbird (http://www.mozilla.com/en-US/thunderbird)

Ο Mozzila Thuderbird είναι ένας πολύ δημοφιλής και ολοκληρωμένος client  ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου.  Περιλαμβάνει  πολλαπλούς  φακέλους  η,  δυνατότητα  αναζήτησης  καθώς  και 

δυνατότητα ολοκλήρωσης με πρόσθετα για ημερολόγιο. 

Σχήμα 3.10: Ο Thunderbird (αριστερά) καθώς και το πρόσθετο για το ημερολόγιο (δεξιά)

PDFEdit (http://pdfedit.petricek.net/pdfedit.index_e)

Το  PDFEdit  είναι  ένα  ιδιαίτερα  απλό  πρόγραμμα  με  το  οποίο  μπορεί  κανείς  τόσο  να 

δημιουργήσει  όσο  και  να  επεξεργαστεί  αρχεία  PDF.  Για  προχωρημένους  χρήστες,  η 

λειτουργικότητα μπορεί να επεκταθεί χρησιμοποιώντας γλώσσα EMAScript.
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Σχήμα 3.11: Δημιουργία/ επεξεργασία PDF

Εφαρμογές διαχείρισης περιεχομένου (Content Managment)

Joomla! (www.joomla.org)

To Joomla είναι ένα πολύ δημοφιλές λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από την κατασκευή και διαχείριση μικρών ιστοσελίδων μέχρι και για δημιουργία e-

shops και ηλεκτρονικό εμπόριο. Αφού εγκατασταθεί, μπορεί οποιοσδήποτε χρήστης να διαχειριστεί 

με  ευκολία  τα  περιεχόμενα  της  σελίδας  του  χωρίς  να  είναι  απαραίτητες  τεχνικές  γνώσεις.  Η 

διαχείριση γίνεται μέσω του Web χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε browser. 

Το Joomla καθώς και διάφορα πρόσθετα που υπάρχουν για αυτό, μπορεί να δώσουν πάρα 

πολλά στον χρήστη όπως δημιουργία δυναμικών φορμών, διαχείριση εγγράφων, συλλογή εικόνων 

και multimedia, δυνατότητες ηλεκτρονικού εμπορίου, καλάθι αγορών (shopping card), δημιουργία 

forums και αυτόματη διανομή newsletters, και πολλά άλλα.
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Σχήμα 3.12: Η οθόνη διαχείρισης του Joomla (αριστερά) και επεξεργασία περιεχομένου (δεξιά)

Εφαρμογές επικοινωνιών 

Asterisk (www.asterisk.org) 

Το  Asterisk  είναι  μια  υλοποίηση  τηλεφωνικού  κέντρου  PBX  (Private  Branch  Exchange). 

Μπορεί  δηλαδή  συνδυασμένο  με  το  κατάλληλο  υλικό,  να  λειτουργήσει  ως  ένα  τηλεφωνικό 

gateway. Οι λειτουργίες που παρέχει είναι πάρα πολλές όπως σύνδεση με γραμμές VoIP (Voice 

Over  IP),  με  απλές  τηλεφωνικές  γραμμές  PSTN,  προώθηση  κλήσεων,  καταγραφή  κλήσεων, 

αναγνώριση και φιλτράρισμα κλήσεων, φραγές κτλ

Το Asterisk είναι κορυφαίο παγκοσμίως στον τομέα του. Η λειτουργία του είναι περίπλοκη και 

απαιτούνται  εξειδικευμένοι  προγραμματιστές  και  τεχνικοί  για  την  εγκατάσταση  του.  Οι 

δυνατότητες του όμως είναι εκπληκτικές. Όχι μόνο το κόστος είναι σημαντικά χαμηλότερο από ένα 

τηλεφωνικό  κέντρο που υλοποιείται  με  τον  κλασσικό  τρόπο  σε  μία  συσκευή,  αλλά μπορεί  να 

παραμετροποιηθεί ακριβώς στις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες ενός οργανισμού προσφέροντας έτσι 

την αντίστοιχη ευελιξία.  

Ekiga (www.ekiga.org) 

Πρόκειται για μια εφαρμογή για επικοινωνία μέσω VoIP καθώς και για τηλεδιάσκεψη. Είναι 

συμβατή με τα δύο πιο γνωστά πρωτόκολλα επικοινωνίας VoIP το Η.323 και το SIP. Μπορεί να 

διαχειριστεί  συμβάντα  όπως  “Κατειλημμένο”,  “προώθηση  κλήσης”  κτλ.  Επίσης,  έχει  τη 

δυνατότητα μηνυμάτων instant messaging.
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Σχήμα 3.13: Τηλεδιάσκεψη στο Ekiga (αριστερά) διαχείριση επαφων (δεξιά)

Εφαρμογές γραφικών / σχεδίαση CAD

GIMP (www.gimp.org) 

Το GIMP  είναι πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας.  Μπορεί  να  επεξεργαστεί  εικόνες  τύπου 

raster (δηλαδή εικόνες που αποτελούνται από ένα σύνολο από pixels) όπως Jpeg, Gif κτλ. Το GIMP 

είναι πολύ δημοφιλές και χρησιμοποιείται ως εναλλακτική πρόταση του κλασσικού προγράμματος 

Adobe Photoshop. Είναι διαθέσιμο τόσο για λειτουργικό GNU/ Linux όσο και για Windows.

Σχήμα 3.14: Επεξεργασία εικόνας με το GIMP

Blender 3D software (www.blender.org)

Το Blender είναι μια εφαρμογή που ασχολείται με ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι που είναι η 
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σχεδίαση  τρισδιάστατων  γραφικών  και  σχεδίων.  Μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  προχωρημένες 

εφαρμογές  όπως  μοντελοποίηση,  εξομοίωση ροής  υγρών,  κίνηση χαρακτήρων (animation)  κτλ. 

Είναι διαθέσιμο τόσο για GNU/ Linux όσο για για Windows.

Σχήμα: 3.15 Τρισδιάστατα γραφικά με το GIMP

Σύνοψη

Οι εφαρμογές που υπάρχουν και έχουν άδεια χρήσης τύπου ΕΛ/ ΛΑΚ είναι πραγματικά πάρα 

πολλές. Μια ποιο ολοκληρωμένη αναφορά στις εφαρμογές αυτές απαιτεί πολύ μεγάλη έκταση και 

είναι  πέραν από τους στόχους αυτής  της  εργασίας.  Σκοπός  αυτού του κεφαλαίου δεν  είναι  να 

συγκρίνει και να αναδείξει τις καλύτερες εφαρμογές σε κάθε τομέα. Κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο 

εξάλλου μια και κάθε χρήστης έχει διαφορετική προσέγγιση για το ποια εφαρμογή είναι καλύτερη. 

Σκοπός είναι να αποδείξει ότι μια επιχείριση μπορεί να βασιστεί στο ΕΛ/ ΛΑΚ για όλες της τις 

ανάγκες και ότι πρέπει να το περιλαμβάνει στη στρατηγική της. Η ενημέρωση γύρω από το ΕΛ/ 

ΛΑΚ είναι  ένας  πολύ  σημαντικός  παράγοντας  στον  οποίο  οι  ΜΜΕ υστερούν  σημαντικά.  Δεν 

γνωρίζουν τις δυνατότητες και προσφεύγουν σε κλειστού τύπου ιδιοκτησιακό λογισμικό όχι γιατί 

αυτό  ταιριάζει  στις  ανάγκες  τους  αλλά  επειδή  δεν  έχουν  ενημερωθεί  για  άλλες  δυνατότητες. 

Πολλές φορές μάλιστα, χρησιμοποιούν υπηρεσίες τρίτων (πχ εταιρίες web hosting και σχεδίασης 

ιστοσελίδων) χωρίς να γνωρίζουν ότι αυτοί μπορεί να έχουν ως εργαλεία κάποιες εφαρμογές ΕΛ/ 

ΛΑΚ.

Η ενασχόληση με τον ΕΛ/ ΛΑΚ μπορεί να είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρα για μια ΜΜΕ τόσο 

για  χρήση  όσο  και  για  προσφορά.  Τα  περισσότερα  projects  που  αναφέρθηκαν  παραπάνω, 

ξεκίνησαν από ιδιώτες ή εταιρίες που ασχολούνται με κάποιο τομέα και χρησιμοποιούν το ΕΛ/ 

ΛΑΚ ως πλατφόρμα για να προσφέρουν τις υπηρεσίες και την τεχνογνωσία τους. Η κοινότητα των 
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προγραμματιστών  και  χρηστών  ΕΛ/  ΛΑΚ  βοηθάει  στην  ανάπτυξη  των  project  αλλά  και  στη 

συντήρηση τους στην περίπτωση που ο αρχικός κατασκευαστής αποσυρθεί. Υπάρχουν επίσης και 

εξειδικευμένα  projects  τα  οποία  ξεκίνησαν  από  την  εσωτερική  ανάγκη  μιας  εταιρίας  για  μια 

συγκεκριμένη λειτουργία. Η λειτουργία έγινε εφαρμογή και  η εφαρμογή έγινε project ΕΛ/ ΛΑΚ 

που  εξελίχθηκε  και  αναπτύχθηκε.  Έτσι,  μπορεί  κάποιος  να  βρει  κανείς  μικρές  εξειδικευμένες 

εφαρμογές οι οποίες κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες κάποιου άλλου, και να ταιριάζουν και στις 

δικές του ανάγκες. 

Το ιδιοκτησιακό λογισμικό δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να έχει τέτοια έκταση εφαρμογών. 

Μια εταιρία πληροφορικής η οποία βασίζεται αποκλειστικά στην πώληση ενός προϊόντος για τα 

έσοδα της, δεν θα μπορούσε να επενδύσει σε μια εφαρμογή η οποία δεν είναι εμπορικά βιώσιμη. 

Νώττας Θεόδωρος 48



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – MBA                                                       Οι προοπτικές του ΕΛ/ ΛΑΚ στην Ελληνική Επιχείσηση  

Κεφάλαιο  4:  Αποδοχή  του  ΕΛ/ΛΑΚ  από  Επιχειρήσεις  και 
Δημόσιο Τομέα

Εισαγωγή

Στα  προηγούμενα  κεφάλαια,  έγινε  αναφορά  τόσο  στις  εφαρμογές  ΕΛ/  ΛΑΚ  που  είναι 

διαθέσιμες όσο και στα επιχειρησιακά μοντέλα που χρησιμοποιούνται  γύρω από το θέμα αυτό. 

Είναι σαφές λοιπόν, ότι το ΕΛ/ ΛΑΚ μπορεί να προσφέρει αξιοπιστία, ασφάλεια και επιδόσεις 

καλύπτοντας μάλιστα όλο το εύρος των δραστηριοτήτων που μπορεί να χρειαστεί μια επιχείρηση ή 

ένας οργανισμός. Το ερώτημα που εγείρεται είναι το εξής: είναι διατεθειμένες οι επιχειρήσεις ή οι 

δημόσιοι  οργανισμοί  να  αποδεχθούν  συστήματα  ΕΛ/  ΛΑΚ  ως  λύση  στα  πληροφοριακά  τους 

συστήματα; 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη κινητικότητα γύρω από το θέμα του ΕΛ/ ΛΑΚ η οποία 

όμως κυρίως εξαντλείται στη θεωρία. Στην πράξη, το ΕΛ/ ΛΑΚ κυριαρχεί σε εφαρμογές υποδομής, 

ή αλλιώς back office εφαρμογές [Netcraft 2008] [Wheeler, 2007]. Αυτές είναι εφαρμογές οι οποίες 

δεν  είναι  ορατές  στον  χρήστη  και  χρησιμοποιούνται  ως  ραχοκοκαλιά  ενός  πληροφοριακού 

συστήματος. Παραδείγματα αποτελούν εξυπηρετητές εφαρμογών (application servers), συστήματα 

βάσεων  δεδομένων,  συστήματα  web-hosting  και  e-commerce  κτλ.  Σε  εφαρμογές  front-office, 

δηλαδή σε εφαρμογές που χρησιμοποιούν άμεσα οι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος η 

διάδοση του ΕΛ/ ΛΑΚ δεν είναι μεγάλη. Η χρήση παραδοσιακών τύπων κλειστού ιδιοκτησιακού 

λογισμικού φαίνεται να προτιμάται.

Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται μια προσπάθεια να αναλυθούν οι παράγοντες που θα οδηγήσουν 

μια επιχείρηση ή έναν μεγάλο οργανισμό στη υιοθέτηση του ΕΛ/ ΛΑΚ. Οι παράγοντες αυτοί είναι 

πολλοί και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την δομή της επιχείρησης ή του οργανισμού, τον 

τρόπο  λειτουργίας  του,  τις  υπάρχουσες  υποδομές  του  και  γενικότερα  την  στρατηγική  που 

ακολουθείται στα πληροφοριακά του συστήματα. Στο Διαδίκτυο υπάρχουν χιλιάδες άρθρα που είτε 

υποστηρίζουν   την υιοθέτηση του ΕΛ/ ΛΑΚ είτε την απαξιώνουν. Στην πραγματικότητα όμως, 

μόνο με προσεκτική μελέτη της αρχιτεκτονικής των συστημάτων μιας επιχείρισης είναι δυνατό να 

βγάλει κανείς αξιόπιστα συμπεράσματα υπέρ του ΕΛ/ ΛΑΚ ή κατά αυτού. 

Ένας  από  τους  σημαντικότερους  παράγοντες  που  επηρεάζουν  μια  τέτοια  απόφαση,  και  ο 

οποίος  είναι  μετρήσιμος  σε  απόλυτα  νούμερα,  είναι  η  συνολική  επιβάρυνση  σε  κόστος.  Η 

επιβάρυνση αυτή αναφέρεται ως TCO (Total Cost of Ownership). Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια 
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μελέτη  του  τρόπου  υπολογισμού  του  TCO  καθώς  επίσης,  δίδονται  και  κάποια  παραδείγματα 

υπολογισμού από πραγματικές περιπτώσεις. Όπως όμως φαίνεται από τη μελέτη, ο υπολογισμός 

είναι ιδιαίτερα δύσκολος  και το TCO σαν ένα σκέτο νούμερο δεν δίνει τη συνολική εικόνα εάν δεν 

ληφθούν  υπόψιν  ποιοτικοί  παράγοντες  όπως  οι  στρατηγικοί  στόχοι  ενός  πληροφοριακού 

συστήματος, η αρχιτεκτονική του κτλ. [Larsen et al 2000]

Στο  κεφάλαιο  αυτό,  ιδιαίτερη  αναφορά  γίνεται  στον  Δημόσιο  τομέα  ο  οποίος  είναι  πολύ 

σημαντικός.  Κάποια χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα του ΕΛ/ ΛΑΚ ταιριάζουν πάρα πολύ στις 

ανάγκες των δημοσίων οργανισμών, κάνοντας το ΕΛ/ ΛΑΚ ιδιαίτερα ελκυστικό. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση  προωθεί  ενεργά  τη  χρήση  του  εκπονώντας  συνεχώς  μελέτες  και  προσπαθώντας  να 

ενημερώσει  όλους  τους  εμπλεκόμενους  φορείς  γύρω από  τη  χρήση  του.  Πρέπει  να  σημειωθεί 

πάντως, ότι αντίθετα με την τάση που επικρατεί στο Δημόσιο τομέα των περισσότερων χωρών της 

ΕΕ,  η  Ελλάδα  υπέγραψε  μια  μεγάλη  συμφωνία  με  γνωστή  εταιρία  κλειστού  ιδιοκτησιακού 

λογισμικού [Ελευθεροτυπία, 2006] [in.gr, 2008].

Συνολικό Κόστος Απόκτησης  - Total Cost of Ownership

Ορισμός

Το Συνολικό Κόστος Απόκτησης (το οποίο θα αναφέρεται από εδώ και στο εξής ως TCO), 

είναι ένα οικονομικό μέγεθος το οποίο βοηθάει τους καταναλωτές ή τις διοικήσεις να αθροίζουν 

όλα τα έξοδα, έμμεσα ή άμεσα, τα οποία σχετίζονται με την πραγματοποίηση μιας επένδυσης. Το 

TCO αναφέρεται κυρίως σε αγορές λογισμικού και υλικού αλλά δεν περιορίζεται μόνο σε αυτές 

[Wikipedia, TCO].

Το TCO σαν εργαλείο χρησιμοποιήθηκε από τον όμιλο Gartner Group το 1987, μεμονωμένες 

αναφορές όμως σε αυτό υπάρχουν και σε παλαιότερα άρθρα. Το TCO προσπαθεί να εκτιμήσει το 

συνολικό κόστος απόκτησης και λειτουργίας κάποιου προϊόντος καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου 

ζωής του και όχι μόνο από το κόστος απόκτησης του. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να 

συνυπολογιστούν στο TCO. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι: [Spector, 2006]

● Κόστος απόκτησης υλικού hardware

● Κόστος αγοράς αδειών χρήσης

● Κόστος εγκατάστασης υλικού και λογισμικού

● Κόστος εγγύησης και συντήρησης του υλικού
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● Κόστος παρακολούθησης αδειών χρήσης

● Λειτουργικά κόστη υποδομής

● Κόστη φυσικών πόρων (πχ ηλεκτρισμός)

● Κόστος διαχείρισης δικτύου

● Κόστος δοκιμών

● Κόστος αναβαθμίσεων

● Κόστος εξειδικευμένου ή μη προσωπικού

● Κόστος επαναφοράς σε περίπτωση απώλειας 

● Κόστος από μειωμένη απόδοση (πχ αναμονή των υπαλλήλων)

● Κόστος από συμβάντα υπονόμευσης της ασφάλειας 

● Κόστος εκπαίδευσης προσωπικού

● Κόστος μετάβασης από το ένα σύστημα στο άλλο

Ο  παραπάνω  κατάλογος  μπορεί  να  είναι  ακόμα  πιο  μεγάλος  ανάλογα  με  το  είδος  της 

εφαρμογής  που μελετάται.  Το Συνολικό Κόστος  Απόκτησης  TCO,  ανάλογα  με  την  περίπτωση 

ενδέχεται  να  διαφέρει  δραματικά  σε  σχέση  με  το  κόστος  αρχικής  αγοράς  ενός  προϊόντος. 

Συγκρίνοντας δυο προϊόντα, πρέπει κανείς να κάνει τη μελέτη του TCO για όλο τον κύκλο ζωής 

των  προϊόντων  λαμβάνοντας  υπόψιν  έμμεσα,  άμεσα  και  κρυφά  κόστη  και  μετά  να  βγάλει 

συμπέρασμα για το ποιο προϊόν είναι πραγματικά φθηνότερο. 

Άμεσα, έμμεσα και κρυφά κόστη

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κόστους: τα άμεσα τα οποία αναφέρονται στο κόστος απόκτησης 

ενός  προϊόντος  καθώς  και  ότι  άλλο  ξεκάθαρο  κόστος  συνεπάγεται  αυτό.  Τα  έμμεσα  κόστη 

αναφέρονται  σε  κόστη  που  συνεπάγεται  η  επένδυση  όπως,  για  παράδειγμα,  το  κόστος 

αναβάθμισης.  Υπάρχουν  όμως  και  τα  κρυφά  κόστη  τα  οποία  είναι  ιδιαίτερα  δύσκολο  να 

ξεκαθαρίσει κανείς. Παράδειγμα κρυφού κόστους είναι η απώλεια παραγωγικότητας από πιθανό 

πρόβλημα ή από την απροθυμία κάποιου στελέχους να δουλέψει με το καινούριο σύστημα [Larsen

et al, 2000]. 

Η αναγνώριση των παραγόντων που δημιουργούν κόστος είναι το κλειδί στην επιτυχία του 
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υπολογισμού του TCO. Τα αποτελέσματα μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με το τι θα λάβει κανείς 

υπόψη.  Κάποια  στοιχεία,  ιδιαίτερα σε έμμεσα ή κρυφά κόστη,  είναι  δύσκολο  να αποτιμηθούν 

χρηματικά και μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένα συμπεράσματα.

Δυσκολίες και περιορισμοί στον υπολογισμό του TCO

Το TCO είναι ένα πολύ χρήσιμο μέγεθος μια και ένα προϊόν μπορεί να ξεκινάει με χαμηλό 

κόστος αλλά να υπάρχουν συνοδευτικά κόστη που στο τέλος να το καθιστούν ασύμφορο. Παρόλα 

αυτά, το TCO ως διαδικασία υπολογισμού, εξαρτάται ισχυρά από διάφορες υποθέσεις καθώς και 

από τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψιν. Για αυτό και πριν προχωρήσει κανείς στη σύγκριση 

δυο  προϊόντων,  πρέπει  να  θέσει  με  πολύ  προσοχή  και  σαφήνεια  τις  απαιτήσεις  του,  την 

αρχιτεκτονική του συστήματος του, και τις στρατηγικές του επιδιώξεις. Για να είναι συγκρίσιμα τα 

μεγέθη του TCO δυο προϊόντων, γίνεται η παραδοχή ότι τα δυο προϊόντα δίνουν στον χρήστη την 

ίδια  ακριβώς  αξία,  γεγονός  που  σπάνια  ανταποκρίνεται  στην  πραγματικότητα  [MacCormack,

2003].

Όσον  αφορά  σε  προϊόντα  λογισμικού,  τα  πράγματα  είναι  ακόμη  πιο  περίπλοκα.  Στις 

περισσότερες  περιπτώσεις  κλειστού  ιδιοκτησιακού  λογισμικού,  ο  χρήστης  δεν  αποκτά  ποτέ  το 

λογισμικό  παρά του δίνεται  η  άδεια  να το  χρησιμοποιήσει.  Στην ουσία  λοιπόν,  το “νοικιάζει” 

έχοντας σοβαρούς περιορισμούς στη χρήση του. Δεν μπορεί να προβεί σε αλλαγές προκειμένου να 

εξυπηρετούνται  καλύτερα οι ανάγκες του.  Πολλές φορές μάλιστα, οι  άδειες χρήσεις  είναι  τόσο 

αυστηρές  όπου  δεν  επιτρέπεται  στον  χρήστη  ούτε  να  κάνει  αντίστροφη  μηχανική  (reverse 

engineering) ώστε να κατανοήσει καλύτερα τη λειτουργία του. Και βέβαια δεν επιτρέπεται η μετα-

πώληση ή η υπενοικίαση του προϊόντος σε άλλους ούτε η δημοσίευση κριτικών που αφορούν στο 

προϊόν χωρίς την προηγούμενη άδεια του κατασκευαστή. Έτσι, κάποιος που θα προχωρήσει σε μια 

επένδυση σε κλειστό ιδιοκτησιακό λογισμικό, ουσιαστικά δεν αποκτά κάτι και η επένδυση του έχει 

αξία  μόνο  όσο  χρησιμοποιεί  το  λογισμικό.  Σε  περίπτωση,  για  παράδειγμα,  που  η  εταιρία 

κατασκευής κλείσει  και σταματήσει  την υποστήριξη,  η αξία της επένδυσης πέφτει  αμέσως στο 

μηδέν.

Σύγκριση μελετών  TCO για πλατφόρμες λογισμικού 

Στο Διαδίκτυο μπορεί να βρεί κανείς μια πληθώρα μελετών που αφορούν στο TCO διάφορων 

πλατφορμών λογισμικού. Όσον αφορά στο ΕΛ/ ΛΑΚ, υπάρχει μια άτυπη κόντρα με τα προϊόντα 

της Microsoft. Τα αποτελέσματα όμως τέτοιων μελετών μπορεί να είναι παραπλανητικά. Κάποιοι 

από τους λόγους για αυτή την κατάσταση φαίνονται παρακάτω ([MacCormack 2003]):
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● Ανεπαρκή δεδομένα: πολλές μελέτες δίνουν ανεπαρκή στοιχεία για να στηρίξουν τα 

αποτελέσματα τους. Λαμβάνουν υπόψιν τους ένα μικρό αριθμό παραγόντων ευνοώντας έτσι 

κάποιο  προϊόν  έναντι  κάποιου  άλλου.  Επίσης,  βασίζονται  σε  απλοποιημένες  παραδοχές 

(όπως  για παράδειγμα  ότι  οι  χρήστες  θα δεχθούν με  την ίδια  ευκολία  τις  διαφορετικές 

επιλογές)

● Ασυνέπεια στην μέθοδο: οι περισσότερες μελέτες δεν ακολουθούν μια συγκεκριμένη 

και  ξεκάθαρη μέθοδο υπολογισμού.  Το εύρος των παραγόντων  που λαμβάνεται  υπόψιν 

μπορεί να κυμαίνεται  από 1-2 άμεσα κόστη μέχρι και πλήθος περίπλοκων έμμεσων και 

κρυφών παραγόντων. Επίσης, η χρονική κλίμακα διαφέρει από μελέτη σε μελέτη. Μπορεί 

να μελετάται το TCO ενός συστήματος για 3 χρόνια και άλλο για 5 διαφοροποιώντας το 

αποτέλεσμα. 

● Προκατάληψη από τις  υπάρχουσες  συνθήκες:  πολλές  φορές,  η εκτίμηση γίνεται  με 

βάση  τον  τρόπο  που  σήμερα  λειτουργεί  ένας  οργανισμός.  Η  υιοθέτηση  ενός  νέου 

συστήματος, ενδέχεται να μην ταιριάζει απόλυτα στον τρόπο λειτουργίας, ενδέχεται όμως 

να μπορεί να μειώσει πολύ το κόστος με κάποιες αλλαγές. Η σύγκριση δηλαδή, δεν γίνεται 

στην ίδια βάση.

● Αδυναμία  μέτρησης  της  αξίας  ενός  συστήματος  για  τον  τελικό  χρήστη:  σε  πολλές 

μελέτες γίνεται η παραδοχή ότι οι τελικοί χρήστες θα έχουν τα ίδια ακριβώς πλεονεκτήματα 

οπότε και παράγοντας απόφασης είναι το κόστος. Η παραδοχή αυτή είναι στις περισσότερες 

περιπτώσεις εσφαλμένη. Οπότε και πάλι, η σύγκριση γίνεται σε διαφορετική βάση.

Συμπέρασμα

Ο  υπολογισμός  του  TCO  είναι  πολύ  σημαντικός  και  πρέπει  να  γίνεται  απαραίτητα  όταν 

πρόκειται μια εταιρία ή ένας οργανισμός να αποφασίσει εάν θα επιλέξει κάποιο σύστημα έναντι 

κάποιου  άλλου.  Χρειάζεται  όμως  ιδιαίτερη  προσοχή  στον  υπολογισμό  του  τόσο  στο  ποιοι 

παράγοντες  κόστους θα ληφθούν υπόψιν όσο και  στο χρονικό ορίζοντα που πρέπει  να γίνει  η 

μελέτη.  Επίσης,  η  αρχιτεκτονική  ενός  πληροφοριακού  συστήματος  είναι  ένα  πολύ  σημαντικό 

κομμάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψιν. Μάλιστα, σε μεγάλους οργανισμούς με περίπλοκα δίκτυα, 

αυτός  ο  παράγοντας  είναι  ακόμη  πιο  σημαντικός  [Larsen  et  al  2000] λόγω  της  δυσκολίας 

μετάβασης  σε  νέα  συστήματα.  Ακόμη,  τα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  δεν  μπορούν  εύκολα  να 

επιμεριστούν  στο  TCO οπότε  και  να  γίνεται  η  σύγκριση  στην  ίδια  βάση.  Συμπερασματικά,  ο 
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υπολογισμός  του  TCO  πρέπει  να  γίνεται  πάντα  στα  πλαίσια  μιας  επιχείρισης  ή  οργανισμού 

λαμβάνοντας  υπόψιν  την  αρχιτεκτονική  και  τον  τρόπο  λειτουργίας  του  και  ποτέ  να  μην 

λαμβάνονται ως έχουν αποτελέσματα άλλων μελετών που έγιναν σε άλλες επιχειρήσεις. Επίσης, το 

TCO λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν, δεν είναι όμως ο μόνος παράγοντας που πρέπει να μελετηθεί 

υπέρ ή κατά ενός συστήματος.

Στοιχεία TCO για το ΕΛ/ ΛΑΚ

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, τα αποτελέσματα μελετών TCO πρέπει να 

αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να διαβάζονται. 

Στην παράγραφο αυτή, δίνονται μερικά στοιχεία που αφορούν στο κόστος του ΕΛ/ ΛΑΚ σε σχέση 

με άλλα προγράμματα κλειστού ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 

Κόστος απόκτησης- Άδειες χρήσης

Έχει  πολλές  φορές  αναφερθεί  η  πολύ  σημαντική  διαφορά μεταξύ  του  ΕΛ/  ΛΑΚ και  του 

δωρεάν λογισμικού. Το ΕΛ/ ΛΑΚ είναι ανοιχτό και ενδέχεται να μην είναι δωρεάν. Απεναντίας 

μάλιστα,  η  χρήση  του  έχει  άμεσα  και  έμμεσα  κόστη.  Όσον  αφορά  όμως  το  κόστος  αρχικής 

απόκτησης, έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα: δεν απαιτεί καταβολή δικαιωμάτων για την απόκτηση 

της άδειας χρήσης. Οι άδειες χρήσης που είναι συμβατές με τον όρο του ελεύθερου λογισμικού 

([OSI, 2006α],  [Stallman, GNU Project]) όπως η GPL, δεν απαγορεύουν την αντιγραφή και την 

εγκατάσταση μιας εφαρμογής σε πολλούς υπολογιστές. Άρα, ακόμη και εάν μια εφαρμογή ΕΛ/ 

ΛΑΚ κοστίζει, το κόστος αυτό πληρώνεται μια φορά. 

Η  αγορά  των  απαιτούμενων  αδειών  χρήσης  σε  κλειστού  τύπου  ιδιοκτησιακό  λογισμικό, 

αποτελούν  το  μεγάλο  πονοκέφαλο  των  υπεύθυνων για  τα  πληροφοριακά  συστήματα  ειδικά  σε 

περιβάλλοντα πολλών χρηστών. Στον παρακάτω πίνακα δίνεται ένα παράδειγμα μιας εταιρίας με 

10 χρήστες η οποία επιλέγει ως λειτουργικό της σύστημα τα Windows 2003 Server ή το Linux Red 

Hat.  
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Πίνακας 4.1: Σύγκριση TCO για server

Windows 2003 Server Linux Red Hat
Κόστος απόκτησης 665,00 € (για μέχρι 5 συνδέσεις)

25,47 € για κάθε επιπλέον 

σύνδεση, για επιπλέον 5 συνδέσεις 

127,35 €

Δωρεάν/ 29,00 € standard/ 76 € 

deluxe/ 156 € Professional

Απεριόριστες συνδέσεις

Κόστος e-mail server 1000 € (για 10 χρήστες) Περιλαμβάνεται
Κόστος RDBMS Server 1200 € (για 10 χρήστες) Περιλαμβάνεται

ΣΥΝΟΛΟ 2992,35 € Από 0-156 €

Τα Windows 2003 Server, έρχονται με 5 άδειες σύνδεσης. Κάθε επιπλέον άδεια κοστίζει 25,47 

€.  Εάν ο ενδιαφερόμενος είχε ακόμη περισσότερους χρήστες,  θα έπρεπε να αγοράσει  επιπλέον 

άδειες χρήσης τόσο για το λειτουργικό όσο και για τον mail server και το σύστημα διαχείρισης 

βάσης  δεδομένων  RDBMS.  Όταν  πρόκειται  για  εταιρίες  με  εκατοντάδες  χρήστες,  η  αξία  των 

αδειών χρήσης ξεπερνά κατά πολύ το κόστος της αρχικής απόκτησης. Στον αντίποδα, το Linux Red 

Hat μπορεί να εξυπηρετήσει αμέτρητους χρήστες χωρίς επιπλέον κόστη. Επίσης, εφαρμογές όπως 

e-mail server και διαχείριση βάσης δεδομένων περιλαμβάνονται. 

Οι  άδειες  χρήσης,  εκτός  από  το  κόστος,  προκαλούν  έναν  επιπλέον  πονοκέφαλο  στους 

διαχειριστές  συστημάτων.  Η παρακολούθηση και διαχείριση τους μπορεί  να είναι  δύσκολη και 

χρονοβόρα. Μια εταιρία με πολλούς χρήστες, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική επειδή μπορεί 

να  βρεθεί  αντιμέτωπη  με  αυστηρές  ποινές  εάν  δεν  χειριστεί  σωστά  το  θέμα  των  αδειών  (για 

παράδειγμα,  απώλεια  των  αποδεικτικών  εγγράφων  μιας  άδειας  ή  κακή  χρήση  εξαιτίας  ενός 

ανεκπαίδευτου χρήστη).

Κόστος υλικού

Ένα  από  τα  πιο  σοβαρά  πλεονέκτημα  του  ΕΛ/  ΛΑΚ  και  ειδικότερα  στον  τομέα  των 

λειτουργικών  συστημάτων,  είναι  οι  μειωμένες  απαιτήσεις  που  έχει  σε  υλικό  hardware.  Για 

παράδειγμα, σύμφωνα με  δεδομένα που αντλούνται από τους ίδιους τους κατασκευαστές [Wheeler

2007] το λειτουργικό Microsoft 2000 Server απαιτεί επεξεργαστές μιας γενιάς μπροστά από ότι το 

Linux Red Hat. Είδικά για εφαρμογές back-office, (όπως Web Servers, e-mail Servers κτλ), είναι 

συνήθης τακτική να  επιστρατεύονται  παλαιάς  τεχνολογίας  υπολογιστές  που αντί  να πεταχτούν, 
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αποκτούν και πάλι ρόλο. 

Η εξοικονόμηση χρημάτων λόγω αυτού του παράγοντα μπορεί να είναι πολύ μεγάλη. Μάλιστα 

υπάρχουν ειδικές εκδόσεις του GNU/Linux οι οποίες έχουν εξαιρετικά μικρές απαιτήσεις, τρέχουν 

μόνο τις απολύτως απαραίτητες υπηρεσίες και είναι φτιαγμένες για φορητούς υπολογιστές παλαιάς 

τεχνολογίας όπου η επιβάρυνση του λειτουργικού πρέπει να είναι ελάχιστη. Μια τέτοια έκδοση 

είναι το Xubuntu Linux (http://www.xubuntu.org/), που είναι ουσιαστικά μια “ελαφριά” μορφή του 

Ubuntu Linux. Το Xubuntu δοκιμάστηκε στα πλαίσια αυτής της εργασίας. Περισσότερα σχόλια στο 

επόμενο κεφάλαιο.

Παράγοντες αποδοχής 

Οι παράγοντες απόφασης που θα οδηγήσουν μια διοίκηση στην υιοθέτηση ή όχι του ΕΛ/ ΛΑΚ 

είναι πολλοί και εκτείνονται από ιδεολογικές προκαταλήψεις μέχρι πραγματικά γεγονότα. Μπορούν 

να συνοψισθούν σε 5 κατηγορίες [Ven et al, 2008]:

● Θέματα κόστους: Το γεγονός ότι  το  ΕΛ/ ΛΑΚ δεν απαιτεί  επιπλέον  κόστος  για τις 

άδειες χρήσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας, ειδικά όταν ο αριθμός των χρηστών 

είναι μεγάλος. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ΕΛ/ ΛΑΚ είναι πάντα φθηνότερο μια και μπορεί να 

συνοδεύεται από υπηρεσίες υποστήριξης και επιπλέον δυνατότητες που πολλές φορές έχουν 

μεγάλο κόστος. Ακόμη, όπως αναφέρθηκε και στα προηγούμενα, σημαντική μείωση κόστους 

μπορεί να επέλθει από την καλύτερη αξιοποίηση του υλικού (hardware) που προσφέρουν τα 

περισσότερα προγράμματα ΕΛ/ ΛΑΚ. Το κόστος μετάβασης από το ένα σύστημα στο άλλο 

είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να αποτρέψει την αποδοχή του ΕΛ/ 

ΛΑΚ. Το κόστος αυτό συνίσταται στο άμεσο κόστος μετάβασης καθώς και στην εκπαίδευση 

του  προσωπικού,  το  κόστος  από  τη  μειωμένη  απόδοση  μέχρι  την  εξοικείωση  του  νέου 

περιβάλλοντος, πιθανά λάθη κτλ. Τα θέματα κόστους, συνδέονται άμεσα με το TCO το οποίο 

αναλύθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. 

● Διαθεσιμότητα  πηγαίου κώδικα: ίσως  το  ισχυρότερο  φύλλο του  ΕΛ/  ΛΑΚ είναι  η 

διαθεσιμότητα του πηγαίου κώδικα του λογισμικού. Το γεγονός ότι χιλιάδες αναλυτές έχουν 

την ευκαιρία να δουν τον κώδικα και να τον διορθώσουν, συνεπάγεται καλύτερη ποιότητα, 

λιγότερα κενά ασφάλειας, πιο γρήγορες διορθώσεις λαθών (patches), πιο συχνές αναβαθμίσεις 

κτλ.  Για  τις  περισσότερες  εταιρίες  όμως,  ειδικότερα  για  τις  ΜΜΕ,  η  διαθεσιμότητα  του 

κώδικά δεν αποτελεί σοβαρό πλεονέκτημα. Προτιμούν να αντιμετωπίζουν το πρόγραμμα ως 
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πακέτο,  ως  “μαύρο  κουτί”  και  να  μην  εμπλέκονται  σε  τροποποιήσεις  του  κώδικα  που 

απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και επενδύσεις σε χρόνο και χρήμα. Ειδικότερα σε 

front-end εφαρμογές,  όπως  επεξεργαστές  κειμένου,  λογιστικά φύλλα,  e-mail  clients  κτλ η 

αντιμετώπιση  όσον  αφορά  τον  κώδικα  είναι  ίδια  με  αυτή  του  κλειστού  ιδιοκτησιακού 

λογισμικού.  Υπάρχουν  εταιρίες  οι  οποίες  παρόλο  το  γεγονός  ότι  δεν  πρόκειται  ποτέ  να 

προβούν σε τροποποιήσεις του κώδικα ενός προγράμματος, τείνουν να εμπιστεύονται το ΕΛ/ 

ΛΑΚ ακριβώς επειδή η διαθεσιμότητα του κώδικα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κρυφά κενά 

ασφάλειας και κρυμμένες δυνατότητες. Δεν είναι δηλαδή η διαθεσιμότητα αυτή κάθε αυτή 

που είναι το κίνητρο για την αποδοχή του ΕΛ/ ΛΑΚ αλλά τα αποτελέσματα που αυτή 

συνεπάγεται.  Τέλος,  υπάρχουν  και  εταιρίες  οι  οποίες  μελετούν  τον  κώδικα  για  να 

κατανοήσουν καλύτερα τη λειτουργία του προγράμματος οπότε και να το εκμεταλλευτούν πιο 

καλά και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο τροποποιήσεων στο μέλλον. Σε αυτή την περίπτωση 

βέβαια, η αποδοχή του ΕΛ/ ΛΑΚ είναι μονόδρομος. 

● Ωριμότητα: για να λάβει κάποιος την απόφαση να εμπιστευτεί προγράμματα ΕΛ/ ΛΑΚ 

στα πληροφοριακά του συστήματα, πρέπει να είναι σίγουρος για την αξιόπιστη λειτουργία 

τους.  Για  το  εάν  το  ΕΛ/  ΛΑΚ  είναι  ώριμο  για  να  λειτουργήσει  σε  ένα  ανταγωνιστικό 

περιβάλλον  εργασίας,  έχουν  γίνει  πολλές  μελέτες  με  αντικρουόμενα  αποτελέσματα.  Είναι 

δύσκολο να κριθεί ένα πρόγραμμα έξω από το συνολικό περιβάλλον το περικλείει. Σε γενικές 

γραμμές  όμως,  το  ΕΛ/  ΛΑΚ μπορεί  να  κριθεί  τουλάχιστον  εφάμιλλο των προγραμμάτων 

κλειστού  ιδιοκτησιακού  λογισμικού  [Ven  et  al,2008].  Ειδικότερα  στον  τομέα  των 

λειτουργικών συστημάτων και των εφαρμογών για server (δηλαδή το GNU/ Linux και το 

Apache web server), εκεί το ΕΛ/ ΛΑΚ έχει ένα σαφές προβάδισμα. Τα στατιστικά δείχνουν 

ότι  ο  συνδυασμός  GNU/Linux-Apache  έχουν  κατά  μέσο  όσο  3  φορές   λιγότερο  χρόνο 

δυσλειτουργίας  (downtime)  σε  σχέση  με  το  αντίστοιχο  πακέτο  της  Microsoft,  δηλαδή 

Windows Server-IIS (Internet Information Server) [Wheeler 2007].

● Αποφυγή μονοπωλίου: ένα ισχυρό κίνητρο για τη χρήση του ΕΛ/ ΛΑΚ, ή μάλλον ένα 

αντι-κίνητρο για τη χρήση του κλειστού ιδιοκτησιακού λογισμικού είναι η εξάρτηση από έναν 

και μόνο κατασκευαστή. Για μια εταιρία η εξάρτηση αυτή μπορεί να έχει πολύ δυσάρεστα 

αποτελέσματα μια και σε περίπτωση που δεν είναι ευχαριστημένη και θέλει να αλλάξει, το 

κόστος μετάβασης από το ένα σύστημα στο άλλο είναι τεράστιο. Από τη στιγμή λοιπόν που 

δεν  μπορεί  να  αλλάξει  εύκολα,  είναι  υποχρεωμένη  να  ακολουθεί  τη  στρατηγική  του 

κατασκευαστή. Στο ΕΛ/ ΛΑΚ η εξάρτηση αυτή είναι μειωμένη έως μηδαμινή. Ουσιαστικά, 
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δεν εξαρτάται από τον κατασκευαστή του προγράμματος παρά από κάποιον ο οποίος έχει 

αναλάβει  την  υποστήριξη  του.  Το  κόστος  αλλαγής  σε  αυτή  την  περίπτωση  είναι  πολύ 

μικρότερο.  Επίσης,  μεγάλες εταιρίες  ή οργανισμοί  που έχουν στη διάθεση τους αυτόνομα 

τμήματα ΙΤ με εξειδικευμένο προσωπικό, έχουν τη δυνατότητα, μια και ο κώδικας του ΕΛ/ 

ΛΑΚ είναι  ανοιχτός,  να  αναλάβουν  εσωτερικά  την  υποστήριξη  εξαλείφοντας  την  ανάγκη 

ύπαρξης εξωτερικού συνεργάτη. Αυτό βέβαια εμπεριέχει ένα σημαντικό κόστος, είναι όμως 

απαραίτητο σε περιπτώσεις που η μη εξάρτηση είναι στρατηγικής σημασίας (για παράδειγμα 

σε μια δημόσια υπηρεσία).

● Υποστήριξη: η  διαθεσιμότητα εξωτερικής  υποστήριξης  είναι  πολύ σημαντική για τις 

επιχειρήσεις. Η έλλειψη υποστήριξης είναι το βασικότερο επιχείρημα των υποστηρικτών του 

κλειστού ιδιοκτησιακού λογισμικού. Υπάρχουν όμως και πολλά αντεπιχειρήματα. Λόγω της 

ανοιχτής  αρχιτεκτονικής  του  ΕΛ/  ΛΑΚ  υπάρχουν  πολλές  και  διαφορετικές  εταιρίες  που 

μπορεί να υποστηρίξουν ένα πρόγραμμα ΕΛ/ ΛΑΚ και οι οποίες μάλιστα να μην έχουν καμία 

σχέση με τον κατασκευαστή του προγράμματος. Επίσης, μια εταιρία κλειστού λογισμικού, 

στην  περίπτωση  που  φύγει  από  την  αγορά,  αυτόματα  σταματάει  η  υποστήριξη  των 

προγραμμάτων της, και σε αυτή την περίπτωση κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει εφόσον δεν 

γνωρίζει την εσωτερική δομή των εφαρμογών της. Στο ΕΛ/ ΛΑΚ, υπάρχουν πολλές μεγάλες 

εταιρίες  που  παρέχουν  υποστήριξη,  όπως  πχ  η  ΙΒΜ.  Στην  Ελλάδα,  στον  τομέα  της 

υποστήριξης τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά μια και είναι ελάχιστες οι εταιρίες που 

ασχολούνται  με  αυτό.  Ο  λόγος  είναι  ότι  το  ΕΛ/  ΛΑΚ  δεν  είναι  τόσο  διαδεδομένο  στα 

πληροφοριακά συστήματα των εταιριών και ειδικά σε εμπορικές εφαρμογές όπως ERP και 

CRM.   

Είναι  σημαντικό  να  σημειωθεί  ότι  μια  επιχείριση  και  ανάλογα  με  την  περίπτωση  δίνει 

διαφορετικό βάρος σε κάθε έναν από τους παραπάνω παράγοντες. Έτσι, όταν κάποιος καλείται να 

αποφασίσει την αποδοχή ή μη του ΕΛ/ ΛΑΚ, πρέπει να μελετήσει τους παραπάνω παράγοντες 

ανάλογα με τις ανάγκες του και τις υποδομές του πληροφοριακού του συστήματος.

Το ΕΛ/ ΛΑΚ στον Δημόσιο Τομέα

Εισαγωγή

Ο  Δημόσιος  Τομέας  (που  θα  αναφέρεται  συντομογραφικά  ως  ΔΤ),  είναι  ο  μεγαλύτερος 
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καταναλωτής συστημάτων πληροφορικής παγκοσμίως. Τα χρηματικά ποσά που ξοδεύονται στον 

τομέα  αυτό  είναι  τεράστια  καθώς  επίσης  τεράστια  είναι  και  η  σημασία  του  στις  κρατικές 

λειτουργίες και στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Η χρήση του ΕΛ/ ΛΑΚ στον ΔΤ έχει μερικά 

πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Η ασφάλεια, η ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή, 

τα ανοιχτά πρότυπα δεδομένων (Open Data Formats) είναι στρατηγικής σημασίας για τον ΔΤ. Για 

αυτό  τον  λόγο,  εκτός  από  μεμονωμένες  προσπάθειες  μετάβασης  σε  ΕΛ/  ΛΑΚ  υπάρχει  ένα 

γενικότερο πλαίσιο στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα πλήθος προγραμμάτων και μελετών 

ειδικά για το θέμα αυτό.

Ο ΔΤ σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει να αντιμετωπίσει μια μεγάλη πρόκληση: τη 

διασυνοριακή συνεργασία των χωρών-μελών. Τα πληροφοριακά συστήματα μιας χώρας πρέπει να 

είναι σε θέση να επικοινωνούν, να ανταλλάσσουν δεδομένα και να χειρίζονται συναλλαγές μεταξύ 

των συστημάτων μιας άλλης χώρας. Η χρήση ανοιχτών προτύπων (ODS, Open Data Standards) 

καθιστά  μια  τέτοια  διαδικασία  πολύ  εύκολη  σε  σχέση  με  τη  χρήση  κλειστών  ιδιοκτησιακών 

προτύπων.  Επίσης,  η  χρήση  ΕΛ/  ΛΑΚ  στη  σύγχρονη  δημόσια  διοίκηση,  έχει  και  το  ήθικό 

πλεονέκτημα καθώς:

● Οι πολίτες δεν υποχρεούνται να αγοράσουν κλειστό ιδιοκτησιακό λογισμικό για να 

έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ή δεδομένα του ΔΤ

● Τα  πληροφοριακά  συστήματα  του  ΔΤ  εμπνέουν  εμπιστοσύνη  αφού  βασίζονται  σε 

ασφαλείς και διαφανείς τεχνολογίες.

● Οι  επιχειρήσεις  μπορούν  να  έχουν  καλύτερη  πρόσβαση  σε  υπηρεσίες  του  ΔΤ 

βελτιώνοντας έτσι τις λειτουργίες τους. 

Παραδείγματα μετάβασης

Πολλές δημόσιες υπηρεσίες χωρών της Ε.Ε έχουν μεταβεί σε συστήματα ΕΛ/ ΛΑΚ, ιδιαίτερα 

σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης όπου υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. Στην Ιταλία, η ένωση δήμων 

Bolzano-Bozen έκανε το 2003 μια δοκιμαστική εγκατάσταση της σουίτας εφαρμογών γραφείου 

Open  Office  προς  αντικατάσταση  του  γνωστού  Microsoft  Office  [Kovacs  et  al,  2004]. Τα 

αποτελέσματα αυτής της δοκιμής ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά:

● Η εγκατάσταση έγινε πολύ εύκολα σε μερικές εκατοντάδες υπολογιστές.

● Η αυτόματη μετατροπή των αρχείων του Microsoft Office σε αρχεία του Open Office 
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έγινε πολύ εύκολα, και μάλιστα ο συνολικός όγκος των αρχείων μειώθηκε στο 1/3. 

● Οι  χρήστες  χρησιμοποιούσαν  ελάχιστες  από  τις  δυνατότητες  του  Office.  Ως 

αποτέλεσμα δεν είχαν κανένα πρόβλημα με τη μετάβαση στο νέο πρόγραμμα. 

● Η εκπαίδευση των χρηστών έγινε στον χώρο εργασίας.

● Χρήστες με καλή γνώση του Microsoft Office δεν είχαν απολύτως κανένα πρόβλημα 

να προσαρμοστούν στο Open Office. Χρήστες που δυσκολεύτηκαν, ήταν χρήστες που έτσι 

και αλλιώς είχαν προβλήματα.

Η  δοκιμαστική  περίοδος  έληξε  με  επιτυχία  και  πλέον  η  ένωση  που  περιλαμβάνει  10 

μικρότερους δήμους, χρησιμοποιεί αποκλειστικά το OpenOffice. 

Μια από τις μεγαλύτερες μεταβάσεις δημόσιας υπηρεσίας σε ΕΛ/ ΛΑΚ έγινε το 2003 στο 

δημοτικό συμβούλιο του Μονάχου. Εκεί, αποφασίστηκε η μετάβαση περίπου 14000 υπολογιστών 

σε ΕΛ/ ΛΑΚ. Η μετάβαση αφορά τόσο λειτουργικό σύστημα όσο και εφαρμογές γραφείου. Το 

2003 επίσης,  άλλες  δυο μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις,  η Βιέννη και  το Άμστερνταμ αποφάσισαν 

έναρξη δοκιμαστικών προγραμμάτων χρήσης ΕΛ/ ΛΑΚ στα συστήματα τους [Kovacs et al 2004]. 

Ένας άλλος τομέας όπου το ΕΛ/ ΛΑΚ έχει ισχυρή παρουσία, είναι τα δημόσια νοσοκομεία. Λόγω 

των  διαφορετικών  τεχνολογιών  που  χρησιμοποιούνται  σε  ένα  τέτοιο  περίπλοκο  περιβάλλον,  η 

χρήση  ανοιχτών προτύπων  βοηθάει  πολύ  στην  διαλειτουγικότητα  των  υπηρεσιών  [Glynn  et  al

2005].

Ανοιχτά πρότυπα (Open Data Standards)

 Η χρήση ODS (Open Data Standards) είναι ιδιαίτερα σημαντική στο ΔΤ. Οι προδιαγραφές 

των προτύπων είναι ελεύθερα διαθέσιμες στον καθένα. Αυτό σημαίνει  ότι  οποιαδήποτε εταιρία 

μπορεί να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα για τη δημιουργία, επεξεργασία και αποθήκευση αρχείων 

που ακολουθούν το συγκεκριμένο πρότυπο. Η χρήση ODS εξασφαλίζει:

● Διαφάνεια  στα  δεδομένα  των  χρηστών.  Εφόσον  οι  προδιαγραφές  είναι  ελεύθερα 

προσβάσιμες, είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει διακίνηση πληροφοριών που δεν είναι γνωστές 

στον χρήστη.

● Μειωμένη εξάρτηση από συγκεκριμένο κατασκευαστή. Η μη χρήση ODS μπορεί να 

οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις όπου ο κατασκευαστής θα εμποδίζει την πρόσβαση 

στα δεδομένα του χρήστη υποχρεώνοντας τον να χρησιμοποιεί τα δικά του προϊόντα, τις 

αναβαθμίσεις κτλ.
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Γνωστά ανοιχτά πρότυπα είναι τα αρχεία PDF, οι εικόνες JPEG/ MPEG καθώς και η γλώσσα 

HTML/XML.

Πλεονεκτήματα του ΕΛ/ ΛΑΚ στον ΔΤ

Η χρήση του ΕΛ/ ΛΑΚ στον ΔΤ έχει ένα πλήθος πλεονεκτημάτων:

● Μεγαλύτερη ευελιξία: η διαθεσιμότητα του κώδικα αλλά και η ευκολία διαχείρισης 

παρέχουν  στους  διαχειριστές  των  συστημάτων  μεγάλη  ευελιξία.  Μπορούν  να 

προσαρμόσουν το σύστημα στις ανάγκες των χρηστών ευκολότερα,  μειώνοντας έτσι  τις 

ανάγκες εκπαίδευσης και συντήρησης. Για παράδειγμα, μπορούν από ένα πρόγραμμα να 

αφαιρέσουν όλα εκείνα τα στοιχεία που δεν είναι απαραίτητα και έτσι να μην φορτώνουν το 

χρήστη  με  περιττά  στοιχεία  αλλά  και  να  μην  επιβαρύνουν  το  hardware.  Η  ευκολία 

γλωσσικής προσαρμογής είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ειδικά στα πλαίσια της 

Ε.Ε όπου εισέρχονται συνεχώς νέα μέλη. 

● Ανεξαρτησία από προμηθευτές: με τη χρήση του ΕΛ/ ΛΑΚ οι διαχειριστές δεν είναι 

πλέον όμηροι  συγκεκριμένων κατασκευαστών.  Μπορούν να καλύψουν τις  ανάγκες  τους 

εσωτερικά  με  το  δικό  τους  προσωπικό.  Εάν  θέλουν  να  στραφούν  σε  εξωτερικούς 

συνεργάτες, μπορούν να το κάνουν μόνο όταν είναι αυτό απαραίτητο. Αλλά και σε αυτή την 

περίπτωση, η επιλογή γίνεται με βάση το χαμηλότερο κόστος ή την καλύτερη ποιότητα 

υπηρεσιών.  Στην  περίπτωση  του  κλειστού  ιδιοκτησιακού  λογισμικού,  θα  έπρεπε 

υποχρεωτικά να στραφούν στην εταιρία κατασκευής. Η εισαγωγή του ΕΛ/ ΛΑΚ αλλά και 

των ανοιχτών προτύπων,  βοηθάει  στην ανεξαρτητοποίηση κάνοντας έτσι  την αγορά πιο 

δυναμική και διευρύνει τις επιλογές  χρηστών και  διαχειριστών.

● Αυξημένη ασφάλεια: το γεγονός ότι το ΕΛ/ ΛΑΚ ο κώδικας είναι ορατός, σημαίνει 

ότι δεν υπάρχει κάτι κρυφό το οποίο μπορεί να προκαλέσει υποψίες για διακύβευση της 

ασφάλειας  (όπως,  για  παράδειγμα,  “πίσω  πόρτες”  για  υποκλοπή  δεδομένων).  Επίσης, 

οποιοδήποτε πρόβλημα (bug), όπως κενά ασφάλειας, εντοπίζεται και διορθώνεται πολύ πιο 

γρήγορα σε σχέση με το κλειστό ιδιοκτησιακό λογισμικό. Η κλιμακωτή φύση του ΕΛ/ ΛΑΚ 

βοηθάει  τους  διαχειριστές  να  έχουν  ενεργά  μόνο  τα  στοιχεία  ενός  προγράμματος  που 

πραγματικά  χρειάζονται,  μειώνοντας  έτσι  ακόμη  περισσότερο  τα  κομμάτια  που  είναι 

εκτεθειμένα σε απειλές. Οι ιοί (viruses) παραδοσιακά δεν επιτίθενται σε συστήματα GNU/ 

Linux, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Αντίθετα, τα Windows είναι συνεχώς υπό απειλή από 

χιλιάδες  ιούς,  κάνοντας  απαραίτητη  τη  χρήση  αντι-ιικών  προγραμμάτων  τα  οποία 
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κοστίζουν,  “βαραίνουν”  τα  υπολογιστικά  συστήματα  και  φυσικά  δεν  είναι  πάντα 

αποτελεσματικά. Το κόστος από ένα χτύπημα ιού σε ένα μεγάλο σύστημα μιας δημόσιας 

υπηρεσίας μπορεί να είναι τεράστιο, τόσο από το άμεσο χρηματικό κόστος επιδιόρθωσης 

της ζημιάς και επαναφοράς του συστήματος όσο και το πολιτικό κόστος και την επίδραση 

στην ποιότητα ζωής των πολιτών.

● Διαλειτουργικότητα  μέσω  προτύπων: η  ανοιχτή  αρχιτεκτονική  του  ΕΛ/  ΛΑΚ 

ταιριάζει με την φιλοσοφία των ανοιχτών προτύπων. Οι πληροφορίες που διακινούνται στον 

ΔΤ πρέπει να είναι διαφανείς και εύκολα προσβάσιμες τόσο από τους πολίτες αλλά και από 

τον  ΔΤ  άλλων  χωρών.  Η   χρήση  των  ΕΛ/  ΛΑΚ και  των  ODS εξασφαλίζει  αυτή  την 

προϋπόθεση. Η χρήση κλειστού τύπου ιδιοκτησιακών προτύπων αντίθετα, υποχρεώνει τους 

πολίτες  να  αγοράζουν  λογισμικό  προκειμένου  να  έχουν  πρόσβαση  σε  πληροφορίες  και 

καθιστά δύσκολη την διαλειτουργική επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών.

● Ανάπτυξη τοπικών οικονομιών: για μια δημόσια υπηρεσία, με πολλούς χρήστες, ένα 

βασικό μέρος του προϋπολογισμού της αναλώνεται στην αγορά αδειών χρήσης. Η  χρήση 

του ΕΛ/ ΛΑΚ θα μπορούσε να εξοικονομήσει πολλά χρήματα για την υπηρεσία  η οποία θα 

μπορούσε  να  επενδύσει  μέρος  αυτών  των  χρημάτων  σε  εκπαίδευση  εξειδικευμένου 

προσωπικού για τη συντήρηση και την ανάπτυξη των εφαρμογών. Ακόμη, αντί να πληρώνει 

δικαιώματα σε μια κατασκευάστρια εταιρία, η χρήση συστημάτων ανοιχτής αρχιτεκτονικής 

της επιτρέπει να διαλέγει εξωτερικούς συνεργάτες για συντήρηση και υποστήριξη από την 

τοπική αγορά. Με αυτό τον τρόπο, αφενός ενισχύεται η τοπική οικονομία, αφετέρου της 

παρέχονται  καλύτερες  υπηρεσίες  μια  και  τοπικές  εταιρίες  δραστηριοποιούνται  στο  ίδιο 

πολιτικό και επιχειρησιακό περιβάλλον με την υπηρεσία και άρα κατανοούν καλύτερα τις 

ανάγκες της. Το ΕΛ/ ΛΑΚ θεωρείται από πολλούς ένα σημαντικό κεφαλαιακό στοιχείο που 

μπορεί να δώσει μια νέα δυναμική στην οικονομία του λογισμικού [Kovacs et al 2004].

Το πρόγραμμα COSPA

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται ενεργά με το ΕΛ/ ΛΑΚ χρηματοδοτώντας συνεχώς μελέτες 

για τη χρήση του. Ειδικότερα για θέματα δημόσιας διοίκησης, το 2004 ξεκίνησε ένα πρόγραμμα με 

τίτλο Consortium for Open Source in the Public Administration (http://www.cospa-project.org). 

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 2.6 εκατ. € [Morgan, 2005]. Σκοπός του προγράμματος 

είναι η δημιουργία μιας πολυγλωσσικής γνωσιακής βάσης δεδομένων για θέματα που αφορούν τη 

χρήση ΕΛ/ ΛΑΚ σε δημόσιες υπηρεσίες των χωρών της Ε.Ε. Με αυτό τον τρόπο, η εμπειρία που 
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αποκτά  μια  χώρα  σε  αυτό  το  θέμα,  μοιράζεται   και  τα  πλεονεκτήματα  ή  τα  μειονεκτήματα 

μεταδίδονται μεταξύ των ενδιαφερομένων. Η μελέτη, εντοπίζει όλα τα πιθανά αντικίνητρα που έχει 

η  χρήση  του  ΕΛ/  ΛΑΚ  όπως,  για  παράδειγμα,  το  κόστος  μετάβασης,  η  εκπαίδευση  του 

προσωπικού, η ανασφάλεια  όσον αφορά στη συντήρηση κτλ και παρουσιάζει τις απαντήσεις όπως 

αποτυπώθηκαν πρακτικά από τους εμπλεκόμενους οργανισμούς. Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα 

δίνει ιδιαίτερη βάση σε front-end εφαρμογές, δηλαδή εφαρμογές άμεσα χρησιμοποιούμενες από 

τους τελικούς χρήστες [Morgan 2005] [Kovacs et al 2004].  

Το ΕΛ/ ΛΑΚ ως μοχλός ανάπτυξης τρίτων χωρών

Η ανάπτυξη του Internet παγκοσμίως, αποτέλεσε σίγουρα μια από τις πιο σημαντικές τομές 

του αιώνα. Πέρα από την οικονομική ανάπτυξη και την ευκολία συναλλαγών και επικοινωνίας, το 

Internet  συμβάλλει  και  στην  ανάπτυξη  της  δημοκρατίας  και  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων. 

Δυστυχώς, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πλήθος χωρών οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 

υψηλής  τεχνολογίας.  Και  με  την  λέξη  “πρόσβαση”  δεν  εννοείται  μόνο  η  φυσική  πρόσβαση. 

Υπεισέρχονται  και  άλλοι  περιορισμοί,  όπως  καταλληλότητα  της  τεχνολογίας,  κόστος,  γνώση, 

πολιτική θέληση κτλ. 

Το ψηφιακό χάσμα που υπάρχει  ανάμεσα σε χώρες  της  Δυτικής  Ευρώπης και  χωρών της 

Αφρικής είναι τεράστιο. Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, το 75% των χρηστών του 

Internet προέρχεται από ανεπτυγμένες χώρες. Οι χρήστες της Ευρώπης, το 2003 ανήλθαν σε 188 

εκατομμύρια ενώ της Βόρειας Αμερικής σε 175 εκατομμύρια.  Την ίδια στιγμή, οι  χρήστες της 

Αφρικής ήταν μόλις 12 εκατομμύρια. 

Μπορεί η εισαγωγή του ΕΛ/ ΛΑΚ να αλλάξει τις ισορροπίες και να βοηθήσει στη μείωση του 

ψηφιακού χάσματος μεταξύ ανεπτυγμένων και μη χωρών; Έχει ήδη αναφερθεί το πόσα σημαντικά 

πλεονεκτήματα  παρέχει  το  ΕΛ/  ΛΑΚ στον  ΔΤ.  Σε  χώρες  του  Τρίτου  Κόσμου,  υπάρχουν  δυο 

παράγοντες  που  κάνουν  τη  χρήση  ακόμη  πιο  ελκυστική.  Ο  πρώτος,  είναι  η  ελευθερία  που 

πρεσβεύει το ΕΛ/ ΛΑΚ με την ανοιχτή αρχιτεκτονική του, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό σε τέτοιες 

χώρες  όπου  η  Δημοκρατία  είναι  πολλές  φορές  πολυτέλεια.  Ο  δεύτερος  είναι  η  περιορισμένη 

πρόσβαση  σε  υψηλή  τεχνολογία.  Το  ΕΛ/  ΛΑΚ  μπορεί  να  τρέξει  σε  χαμηλότερων  επιδόσεων 

υποδομές και είναι περισσότερο προσαρμόσιμο σε υπάρχουσες τεχνολογίες. Αυτοί οι παράγοντες 

οδήγησαν πολλές υπο-ανάπτυξη χώρες σε εκτεταμένη χρήση του ΕΛ/ ΛΑΚ όπως η Βραζιλία, το 

Περού  και  η  Μαλαισία.  Όσον  αφορά  σε  χώρες  της  Αφρικής,  μια  μεγάλη  έρευνα  που  έγινε 

([Bridges.org, 2005]) δείχνει ότι δεν υπάρχει ακόμα μια ισχυρή πολιτική θέληση για την υιοθέτηση 
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του ΕΛ/ ΛΑΚ. Σε κάποιες χώρες διατυπώνεται η θέληση χωρίς όμως την έμπρακτη υποστήριξη. 

Για παράδειγμα, στη Ν. Αφρική, η επίσημη στρατηγική είναι ότι μελετώνται επί ίσοις όροις το ΕΛ/ 

ΛΑΚ και  το  κλειστό  ιδιοκτησιακό  λογισμικό  και  σε  περίπτωση  που αποδειχθούν  ισάξια,  τότε 

προτιμάται το ΕΛ/ ΛΑΚ. 

Μια άλλη μεγάλη έρευνα  [Rajani,  2006] η οποία έγινε  σε πολιτικό επίπεδο,  αναφέρει  την 

σημασία του ΕΛ/ ΛΑΚ στην εκπαίδευση των πολιτών των τρίτων χωρών. Τόσο η ελευθερία και η 

ανεξαρτησία  από  κατασκευαστές  όσο  και  το  χαμηλό  κόστος  είναι  σημαντικοί  παράγοντες.  Ο 

Rajani, παραφράζοντας τη βασική φιλοσοφία του Stallman για το ΕΛ/ ΛΑΚ η οποία έλεγε “Free is 

matter of liberty, not price” (δηλαδή ότι η λέξη free αναφέρεται στην ελευθερία και όχι στην τιμή) 

λέει ότι “Free in liberty as well as in price” (δηλαδή ότι αναφέρεται και στην ελευθερία και στην 

τιμή).  Παρουσιάζει  το ΕΛ/  ΛΑΚ ως λύση στο υπέρογκο κόστος  των αδειών χρήσης  κλειστού 

λογισμικού  για  χώρες  χωρίς  οικονομική  ευμάρεια.  Επίσης,  σε  χώρες  του  τρίτου  κόσμου 

δημιουργούνται  προβλήματα  από  διακίνηση  πολλών  εκατομμυρίων  παράνομων  πειρατικών 

αντιγραφών  προγραμμάτων  κλειστού  ιδιοκτησιακού  λογισμικού.  Ένας  ακόμα  σημαντικός 

παράγοντας  είναι  η  ευκολία  γλωσσικής  προσαρμογής  του  ΕΛ/  ΛΑΚ.  Στα  περισσότερα 

προγράμματα, γλώσσες και ιδιώματα της Αφρικής δεν είναι πρώτη προτεραιότητα, απλά γιατί οι 

κατασκευαστές δεν έχουν αγορές-στόχους σε εκείνη την περιοχή. Αντίθετα, λειτουργικό σύστημα 

Ubuntu  (διανομή του GNU/  Linux)  περιλαμβάνει  πολλές  γλώσσες  της  Αφρικής,  και  λόγω της 

ανοιχτής φιλοσοφίας του, μπορεί να προσθέτει συνεχώς νέες μην αποκλείοντας έτσι κανένα έθνος 

από την πρόσβαση στην τεχνολογία.

Έχει ήδη αναφερθεί πολλές φορές η σημασία που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάδοση του 

ΕΛ/ ΛΑΚ. Εκτός από τους πρακτικούς παράγοντες, όπως το χαμηλότερο κόστος, η ασφάλεια κτλ, 

(οι οποίοι να σημειωθεί ότι μπορούν εύκολα να αμφισβητηθούν) η ΕΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην 

πολιτική  διάσταση  της  χρήσης  ΕΛ/  ΛΑΚ.  Όπως  αναφέρεται  στο  πλαίσιο  στρατηγικής  της  ΕΕ 

([Gosh  2005]),  το  ΕΛ/  ΛΑΚ  θεωρείται  ότι  διασφαλίζει  την  διαφάνεια  των  υπηρεσιών,  την 

ανεξαρτησία  από  πολυεθνικές  άλλων  χωρών  (κυρίως  της  Αμερικής)  και  γενικότερα  κάτι  που 

προωθεί τη δημοκρατία και την ελευθερία.  
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Κεφάλαιο 5: Μελέτη πραγματικής περίπτωσης: Υιοθέτηση του 
ΕΛ/ ΛΑΚ από μια ΜΜΕ

Εισαγωγή

Στα προηγούμενα κεφάλαια, αναλύθηκαν πολλά στοιχεία που αφορούν το ΕΛ/ ΛΑΚ καθώς 

επίσης, έγιναν και αρκετές αναφορές σε περιπτώσεις επιτυχημένης υιοθέτησης του. Τι γίνεται όμως 

με  την  Ελληνική  πραγματικότητα;  Η  πλειονότητα  των  επιχειρήσεων  στην  Ελλάδα,  είναι 

μικρομεσαίες (από 11 έως 50 άτομα προσωπικό) ή μικρομικρές (από 1 μέχρι 10). Τι δυνατότητες 

και  τι  ευκαιρίες  έχει  μια  τέτοια  επιχείρηση;  Μπορεί  το ΕΛ/ ΛΑΚ να λειτουργήσει  ως  μοχλός 

ανάπτυξης της επιχείρησης; 

Στο  παρών  κεφάλαιο,  μελετάται  η  πραγματική  περίπτωση  μιας  ΜΜΕ  (Μικρομεσαίας 

Επιχείρησης).  Αρχικά, γίνεται  μια παρουσίαση της,  αναλύοντας τις δραστηριότητες της και τον 

τρόπο λειτουργίας της. Κατόπιν, γίνεται μια προσεκτική προσέγγιση των αναγκών της καθώς και 

των  υπαρχόντων  υποδομών.  Αφού  λοιπόν  τεθούν  οι  στρατηγικοί  στόχοι  που  έχει  η  εταιρία, 

μελετάται ο ρόλος που μπορεί να παίξει το ΕΛ/ ΛΑΚ στην λειτουργία της. 

Παρουσίαση της εταιρίας

Στοιχεία – Ιστορικό

Η εταιρία που επιλέχθηκε για τη μελέτη, είναι μια μικρή εισαγωγική εταιρία ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών ειδών. Ο διακριτικός τίτλος των προϊόντων της είναι “Telemax”. Η εταιρία, εισάγει 

προϊόντα από τρίτες χώρες και τα διοχετεύει χονδρικώς σε καταστήματα λιανικής της Ελληνικής 

αγοράς. Τα κανάλια πωλήσεων μπορούν να χωριστούν σε 3 κατηγορίες:

● Μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων: αλυσίδες των οποίων οι αγορές καθορίζονται από 

την  κεντρική  διοίκηση.  Παραδείγματα  τέτοιων  αλυσίδων  είναι  ο  Κοτσόβολος,  η 

Ηλεκτρονική Αθηνών, το Practicker, η Media Markt κτλ

● Συνεταιρισμοί καταστημάτων:  καταστήματα που αποτελούν ξεχωριστές επιχειρήσεις 

και  συνδέονται  μεταξύ  τους  μέσω ενός  συνεταιρισμού.  Η  διοίκηση  του  συνεταιρισμού 

προσπαθεί  να  συγκλίνει  τις  στρατηγικές  των  καταστημάτων  προς  όφελος  αυτών  (κοινή 

εταιρική εικόνα, κοινή διαφήμιση, μαζικές αγορές, καλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα 

με τους προμηθευτές κτλ). Παραδείγματα τέτοιων συνεταιρισμών είναι η Expert, η Magnet 
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η Electronet κτλ

● Ανεξάρτητα  καταστήματα:  καταστήματα  που  λειτουργούν  αυτόνομα  και  πωλούν 

ηλεκτρικά είδη.

Ο τρόπος  λειτουργίας  της  εταιρίας  είναι  σχετικά  απλός:  η  διεύθυνση  αγορών,  έρχεται  σε 

επαφή  με  εργοστάσια  του  εξωτερικού  (κυρίως  της  Κίνας)  και  καθορίζει  τα  προϊόντα  που  θα 

εισαχθούν. Αφού γίνει η παραγωγή, τα προϊόντα έρχονται στις αποθήκες της εταιρίας. Το τμήμα 

πωλήσεων αποτελείται από τους πωλητές οι οποίοι επισκέπτονται τα καταστήματα και προωθούν 

τα  προϊόντα.  Αφού  λάβουν  τις  παραγγελίες  τους,  αυτές  εκτελούνται  και  διακινούνται  είτε  με 

φορτηγά της εταιρίας είτε με μεταφορικές. 

Υποδομές – Ανθρώπινο δυναμικό 

Ο αριθμός των εργαζομένων στην εταιρία είναι 10. Από αυτούς, κανένας δεν χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά με το τμήμα των πληροφοριακών συστημάτων. Με άλλα λόγια δεν υπάρχει τμήμα 

ΙΤ. Οι γνώσεις των εργαζομένων περιορίζονται στη χρήση απλών εφαρμογών γραφείου καθώς και 

κάποιων  εξειδικευμένων  εφαρμογών  που  χρησιμοποιούνται  από  την  επιχείριση.  Η  πιο 

εξειδικευμένη εφαρμογή είναι  σίγουρα το  ERP (Enterprise  Resource Planning)  της  εταιρίας  το 

οποίο χρησιμοποιείται  τόσο από το εμπορικό τμήμα όσο και από το λογιστήριο.  Το ERP είναι 

κλειστό ιδιοκτησιακό λογισμικό γνωστής ελληνικής εταιρίας. Το βάθος γνώσης για τη χρήση του 

ERP,  περιορίζεται  στο  ρόλο  που  έχει  ο  κάθε  εργαζόμενος.  Για  παράδειγμα,  η  υπεύθυνη 

λογιστηρίου, δεν είναι εξοικειωμένη με το εμπορικό κομμάτι του ERP (πχ στατιστικά πωλήσεων, 

πρόβλεψη χρηματοοικονομικών ροών κτλ) όπως επίσης και ο υπεύθυνος του service δεν γνωρίζει 

τίποτα  από  λογιστικές  εγγραφές  εισόδων-εξόδων.  Όσον  αφορά  στις  γνώσεις  των  εφαρμογών 

γραφείου, αυτές περιορίζονται σε απλά πράγματα όπως η αποστολή μηνυμάτων e-mail, η σύνταξη 

κειμένων με επεξεργαστή καθώς και απλά φύλλα εργασίας Exel. Η μεγάλη πλειονότητα των ΜΜΕ 

στην Ελλάδα έχει παρόμοιο γνωστικό επίπεδο στον τομέα της πληροφορικής.

Όσον  αφορά στις  υποδομές  πληροφορικής,  αυτές  αποτελούνται  από  ένα δίκτυο  7  θέσεων 

εργασίας. Η κάθε θέση εργασίας αποτελείται από έναν υπολογιστή μετρίων δυνατοτήτων και έχει 

εγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα Windows XP. Η εταιρία έχει  έναν καλό υπολογιστή ο 

οποίος λειτουργεί ως διακομιστής και φιλοξενεί το ERP της εταιρίας. Το λειτουργικό σύστημα του 

διακομιστή  είναι  τα  Windows  2000  Server.  Η  εταιρία  έχει  επίσης  ένα  πλήθος  περιφερειακών 

συσκευών  όπως  εκτυπωτές  Laser,  θερμικοί  εκτυπωτές  ετικετών,  scanner  για  bar  code  κτλ.  Η 

εταιρία έχει παρουσία στο Internet η οποία όμως φιλοξενείται από εξωτερικό συνεργάτη. 
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  Αρχιτεκτονική Δικτύου

Η αρχιτεκτονική του δικτύου είναι πολύ απλή: όλοι οι υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι με τον 

server.  Ο server  “τρέχει”  το  ERP για το  οποίο χρησιμοποιεί  τη  βάση δεδομένων MSDE (που 

αποτελεί το δωρεάν κομμάτι του Microsoft SQL Server). Στον server φιλοξενούνται επίσης κάποια 

απλά  προγράμματα  που  χρησιμοποιούνται  για  εκτύπωση  ετικετών  και  τα  οποία  είναι 

κατασκευασμένα για να εξυπηρετούν ακριβώς τις ανάγκες της εταιρίας για το θέμα της αποστολής 

των εμπορευμάτων. 

Προκλήσεις, προβλήματα και λύσεις

Η επιχείριση δεν χρησιμοποιεί κανενός είδους ΕΛ/ ΛΑΚ. Όλες της οι εφαρμογές είναι κλειστό 

ιδιοκτησιακό  λογισμικό.  Παρακάτω,  γίνεται  μια  προσέγγιση  για  το  που  θα  μπορούσε  να 

χρησιμοποιηθεί ΕΛ/ ΛΑΚ ανάλογα και με τον τύπο της εφαρμογής.

Μεθοδολογία

Η όλη μελέτη,  έγινε μέσα στην επιχείρηση,  γεγονός που επιτρέπει  την ολοκληρωμένη και 

αντικειμενική  αποτύπωση  της  πραγματικότητας.  Τα  προβλήματα  και  οι  νέες  προκλήσεις 

συζητήθηκαν εκτενώς με τους χρήστες αλλά και τη διοίκηση προκειμένου να εκτιμηθούν και να 

αποτιμηθούν σωστά. Όσον αφορά στα οικονομικά δεδομένα, χρησιμοποιήθηκαν αρχικά οι τιμές 

από  τις  ήδη  υπάρχουσες  συνεργασίες  της  εταιρίας.  Προκειμένου  για  νέα  προγράμματα  και 

υπηρεσίες, τα δεδομένα ελήφθησαν από μελέτη της αγοράς μέσω του Internet. 

ERP

Τα ERP που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά,  αποτελούνται  συνήθως από δυο μεγάλα 

κομμάτια: το εμπορικό και το λογιστικό. Το λογιστικό κομμάτι, είναι αυτό που εξασφαλίζει ότι η 

εταιρία είναι σύννομη με τους φορολογικούς κανόνες της Ελληνικής Νομοθεσίας. Η χρήση του 

είναι υποχρεωτική και όλες οι εταιρίες έχουν στην κατοχή τους τέτοια πακέτα. 

Η υπό μελέτη εταιρία, χρησιμοποιεί ένα σύγχρονο πρόγραμμα ERP το οποίο μάλιστα αγόρασε 

σχετικά πρόσφατα, το 2004. Όλες οι διαδικασίες της εταιρίας “περνούν” μέσα από το ERP. Το 

εμπορικό τμήμα καταχωρεί  τις  παραγγελίες,  εκδίδει τιμολόγια,  παρακολουθεί  τα έξοδα κτλ. Το 

λογιστικό  κομμάτι  του  προγράμματος  μετατρέπει  όλες  τις  κινήσεις  σε  λογιστικές  εγγραφές 

σύμφωνα με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο. Σαν εμπορική εταιρία, οι διαδικασίες είναι σχετικά 

απλές και έτσι χρησιμοποιείται μόνο ένα μικρό μέρος των δυνατοτήτων ενός ERP. Δεν υπάρχει 
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παραγωγή,  δεν  υπάρχουν  περίπλοκες  μέθοδοι  κοστολόγησης  με  πρώτες  ύλες  και  επίσης  δεν 

υπάρχει ανάγκη για περίπλοκες προβλέψεις χρηματοοιοκονομικών ροών. 

Το ERP αποτέλεσε για την εταιρία μια πολύ σημαντική επένδυση. Το κόστος αγοράς για 4 

άδειες χρήσης ανήλθε στα 7.000 €. Στην τιμή αυτή περιλαμβανόταν η παραμετροποίηση καθώς και 

κάποιες ώρες εκπαίδευσης χρηστών. Για να μπορέσει το ERP να τρέξει αξιοπρεπώς, η εταιρία 

αγόρασε  έναν  server  αξίας  3.000 €  καθώς προχώρησε  και  σε  αναβάθμιση  των τερματικών  με 

κόστος  2.000  €.  Οι  άδειες  χρήσης  δεν  αναφέρονται  στο  πόσες  θέσεις  εργασίας  έχουν 

εγκατεστημένο το πρόγραμμα αλλά στο πόσοι χρήστες θα δουλεύουν ταυτόχρονα. Κάθε επιπλέον 

άδεια χρήσης κοστίζει εφάπαξ 600 € και ανεβάσει και κατά 150 € το ετήσιο κόστος συντήρησης. 

Το τελευταίο αποτελεί ένα μεγάλο έξοδο καθώς ανέρχεται ετησίως σε 1.750 € το οποίο είναι το 

25% της αρχικής αξίας αγοράς! Δηλαδή, κάθε 4 χρόνια η εταιρία είναι σαν να ξανααγοράζει το 

ERP. 

Όλες οι εταιρίες της ελληνικής αγοράς, είναι κατά πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από την 

εταιρία που τους πούλησε το λογιστικό τους πακέτο. Το μοντέλο που ακολουθούν οι περισσότερες 

εταιρίες παραγωγής λογισμικού για επιχειρήσεις, είναι το εξής: η κατασκευάστρια εταιρία φτιάχνει 

το  λογισμικό,  και  υπάρχει  ένα  δίκτυο  από  συνεργαζόμενους  αντιπροσώπους  οι  οποίοι 

αναλαμβάνουν  την  πώληση,  το  στήσιμο  και  την  υποστήριξη  του.  Η  υποστήριξη  και  οι 

αναβαθμίσεις είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο κομμάτι, όχι γιατί οι εταιρίες πραγματικά έχουν ανάγκη 

την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, αλλά επειδή το φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα είναι πολύ 

ασταθές. Προκειμένου λοιπόν το λογισμικό να είναι σύννομο με τους κανόνες του ΚΕΠΥΟ, πρέπει 

να υπάρχει δυνατότητα αλλαγών και αναβαθμίσεων. 

Όσον αφορά στο ΕΛ/ ΛΑΚ, υπάρχουν πολλά ERP με πάρα πολλές δυνατότητες. Στο κεφάλαιο 

3, παρουσιάστηκε το ERP της Compiere το οποίο είναι από τα καλύτερα παγκοσμίως. Η χρήση του 

όμως έχει πολλές προϋποθέσεις. Εφόσον η υπό μελέτη εταιρία δεν έχει εξειδικευμένο προσωπικό 

που να ασχολείται αποκλειστικά με τον τομέα της πληροφορικής, έχει ανάγκη από υποστήριξη. 

Κατόπιν έρευνας, στην ελληνική αγορά βρέθηκαν ελάχιστες εταιρίες που να παρέχουν υποστήριξη 

σε  ΕΛ/  ΛΑΚ  και  μόνο  μια  που  να  εξειδικεύεται  στο  ERP  της  Compiere.  Η  Compiere  είναι 

ιδιαίτερα  οργανωμένη  σε  παγκόσμιο  επίπεδο  στον  τομέα  της  εκπαίδευσης,  παρέχοντας  ειδικά 

σεμινάρια.  Η παρακολούθηση όμως τέτοιων σεμιναρίων προϋποθέτει  εξειδικευμένο  προσωπικό 

που να ασχολείται αποκλειστικά με τα συστήματα πληροφορικής και μάλιστα το κόστος τους είναι 

υπολογίσιμο (περίπου 3.000-4.000 $). Ο πιο σημαντικός όμως παράγοντας είναι ότι εκτός από το 

προσωπικό που θα έχει την τεχνογνωσία εγκατάστασης και παραμετροποίησης του ERP, πρέπει να 
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υπάρχουν  και  λογιστές  και  σύμβουλοι  επιχειρήσεων  προκειμένου  να  εξασφαλίσουν  ότι  οι 

διαδικασίες είναι συμβατές με την Ελληνική  νομοθεσία. 

Με  βάση  λοιπόν  όλους  τους  παραπάνω  παράγοντες,  η  μετάβαση  από  ERP  κλειστού 

ιδιοκτησιακού λογισμικού σε ΕΛ/ ΛΑΚ για τη συγκεκριμένη εταιρία κρίνεται αδύνατη. 

CRM

       Η εταιρία δεν χρησιμοποιεί κανένα σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων CRM. Θα 

μπορούσε ένα σύστημα CRM να βελτιώσει τις λειτουργίες της επιχείρισης και να βοηθήσει στην 

αύξηση των πωλήσεων; Η απάντηση είναι σαφώς θετική. Παρόλο που η εταιρία είναι μικρή, έχει 

ένα πλήθος πελατών όπου η παρακολούθηση τους είναι πολύ σημαντική. Εξάλλου, το brand name 

της  δεν  είναι  γνωστό  (ουσιαστικά  τα  προϊόντα  της  κατατάσσονται  στα  ανώνυμα),  οπότε  όταν 

υπάρχει κάποια ευκαιρία πώλησης, και δεν την εκμεταλλευτεί, ο πελάτης θα προχωρήσει χωρίς 

δισταγμό σε άλλον προμηθευτή. 

 Ένα πρόγραμμα CRM επιτρέπει στην εταιρία να συνθέσει τη συνολική εικόνα των πελατών 

της υιοθετώντας έτσι μια πελατοκεντρική φιλοσοφία. Το CRM διαχειρίζεται όλη την πληροφορία 

που αφορά στους πελάτες με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί τα περιθώρια συνεργασίας, να 

εκμεταλλεύεται  στο  έπακρο  τις  ευκαιρίες  που  παρουσιάζονται  και  να  ελέγχει  την 

αποτελεσματικότητα  της  διαδικασίας  των  πωλήσεων  ή  της  εξυπηρέτησης  πελατών.  Πρόκειται 

δηλαδή για την αποτύπωση,  αρχειοθέτηση και  παρακολούθηση των εσωτερικών ενδοεταιρικών 

διαδικασιών σε μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα [Kumar, 2006]. 

Το λογισμικό CRM προσφέρει  ένα πλήθος από υπηρεσίες  που βοηθούν στην αύξηση των 

πωλήσεων  καθώς  και  στην  αύξηση  της  ικανοποίησης  των  πελατών  όπως  επίσης  και  στη 

βελτιστοποίηση  εσωτερικών  διαδικασιών,  για  παράδειγμα  κατά  την  παραλαβή  και  αποστολή 

προϊόντων για επισκευή. Τα κύρια οφέλη ανά τομέα περιγράφονται παρακάτω:

Πωλήσεις

● Οργάνωση και διαχείριση πελατών

● Προβολή συνδυασμένων λιστών με πληροφορίες που αφορούν έναν πελάτη

● Οργάνωση σχεδίων marketing

● Παρακολούθηση δυνητικών πελατών/ ευκαιριών 

● Παρακολούθηση κύκλου πώλησης (επαφή – προσφορά – διαπραγμάτευση – πώληση)
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● Μέτρηση αποτελεσματικότητας πωλητών 

● Αξιολόγηση πωλητών/ γεωγραφικών περιοχών/ ομάδων πελατών

Marketing

● Αξιολόγηση του αντίκτυπου ενεργειών marketing (πχ φυλλάδια,  εκδηλώσεις,  προσφορές 

κτλ)

● Αξιολόγηση προϊόντων έναντι ομάδων πελατών

Εξυπηρέτηση/ Service 

● Καταγραφή προβλημάτων πελατών 

● Προώθηση προβλημάτων στο κατάλληλο πρόσωπο μέσα στην εταιρία και παρακολούθηση 

της λύσης 

● Παρακολούθηση κύκλου εξυπηρέτησης (Πρόβλημα - Λύση)

● Καταγραφή συχνά εμφανιζόμενων βλαβών (service)

Εξειδικευμένα λογισμικά CRM διατίθενται τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά από 

διάφορες εταιρίες. Αυτά τα λογισμικά πωλούνται ως εφαρμογές που παραμετροποιούνται (ως ένα 

βαθμό)  για  να  καλύψουν  τις  ανάγκες  της  εκάστοτε  εταιρίας.  Την  υποστήριξη  αναλαμβάνει 

αποκλειστικά η εταιρία που κατασκεύασε το λογισμικό ενώ δεν είναι εφικτό να γίνουν προσθήκες/ 

αλλαγές  στον  κώδικα  της  εφαρμογής  παρά  μόνο  κατόπιν  ειδικής  συμφωνίας  με  την 

κατασκευάστρια  εταιρία  (και  φυσικά  με  το  ανάλογο  αντίτιμο).  Το  κόστος  απόκτησης, 

παραμετροποίησης και χρήσης/ υποστήριξης είναι γενικά υψηλό ενώ η εταιρία-χρήστης δεσμεύεται 

αποκλειστικά με την εταιρία-κατασκευαστή, συχνά με όρους που δεν τη συμφέρουν απόλυτα.

Μια άλλη επιλογή που διατίθεται στις εταιρίες σήμερα είναι η χρήση ενός CRM λογισμικού 

μέσω του Διαδικτύου. Οι διαδικτυακές εφαρμογές CRM έχουν ένα κόστος υπό μορφή μηνιαίας ή 

ετήσιας συνδρομής το οποίο είναι γενικά χαμηλότερο από την αγορά λογισμικού για αποκλειστική 

χρήση που περιγράφηκε παραπάνω. Ωστόσο, πέρα από τα πλεονεκτήματα του σχετικά χαμηλού 

κόστους  και  της  πρόσβασης  από  οποιοδήποτε  σημείο  (που  παρέχουν  γενικά  οι  εφαρμογές 

Διαδικτύου), αυτού του τύπου οι εφαρμογές παρουσιάζουν αρκετά μειονεκτήματα, όπως:

● Διακίνηση ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων μέσω Διαδικτύου.

● Διατήρηση  ευαίσθητων  εταιρικών  δεδομένων  σε  υπολογιστές  τρίτων  (της  εταιρίας  που 
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κατασκεύασε και φιλοξενεί τη διαδικτυακή εφαρμογή).

● Απαίτηση για διαρκή σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Διαδίκτυο.

● Αδυναμία λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης στο δίκτυο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

διότι η εταιρία δε θα έχει πρόσβαση σε πολύτιμα δεδομένα πελατών της εάν για κάποιο 

λόγο δεν λειτουργεί η σύνδεσή της στο Διαδίκτυο.

Από  τις  παραπάνω  παρατηρήσεις  είναι  εμφανές  ότι  η  βέλτιστη  λύση  ως  προς  τη 

λειτουργικότητα  και  την  απόδοση  είναι  η  ανάπτυξη  λογισμικού  CRM  κατά  παραγγελία  και 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρίας. Αυτή η λύση, ωστόσο, έχει ιδιαίτερα υψηλό κόστος (με 

δεδομένη  την  πολυπλοκότητα  ενός  τέτοιου  λογισμικού)  και  απαιτεί  και  πολύ  μεγάλο  χρονικό 

διάστημα για να υλοποιηθεί. Το ΕΛ/ ΛΑΚ φαίνεται να προσφέρει μια πολύ καλή λύση στον τομέα 

αυτό. 

Η εγκατάσταση,  παραμετροποίηση και χρήση ΕΛ/ ΛΑΚ έχει  γνωρίσει  μεγάλη διάδοση τα 

τελευταία χρόνια (κυρίως στο εξωτερικό) διότι συγκεντρώνει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

● Μηδενικό κόστος απόκτησης και χρήσης. Η εταιρία δεν πληρώνει για την απόκτηση του 

λογισμικού ως προϊόν αλλά μόνο για την εγκατάσταση και την παραμετροποίησή του και 

την εκπαίδευση του προσωπικού της. Δεν υπάρχει υποχρέωση συνδρομής και οικονομική 

δέσμευση με εταιρία παραγωγής.

● Επειδή ο κώδικας της εφαρμογής διατίθεται ελεύθερα, η εταιρία μπορεί να προχωρήσει σε 

αλλαγές  και  προσθήκες  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  της.  Η  αμοιβή  του  εξειδικευμένου 

προσωπικού (πληροφορικού/ προγραμματιστή) που θα αναλάβει αυτό το έργο θα είναι κατά 

κανόνα  αρκετά  χαμηλότερη  από  τις  αντίστοιχες  χρεώσεις  για  προσθήκες/  αλλαγές  σε 

εμπορικά λογισμικά.

Συνεπώς,  η  εγκατάσταση,  παραμετροποίηση  και  χρήση  λογισμικού  CRM  ΕΛ/  ΛΑΚ 

συγκεντρώνει  τα  πλεονεκτήματα  της  ανάπτυξης  λογισμικού  κατά  παραγγελία  και  της  χρήσης 

εμπορικού  πακέτου  (είτε  πρόκειται  για  αγορά  λογισμικού  είτε  για  συνδρομή  σε  Διαδικτυακό 

πρόγραμμα) αφού επιτρέπει την ταχεία υλοποίηση με χαμηλό κόστος και χωρίς δεσμεύσεις.

Η εταιρία λοιπόν, προχωράει στην εγκατάσταση του Sugar CRM που είναι ένα λογισμικό ΕΛ/ 

ΛΑΚ που παρουσιάστηκε και στο Κεφάλαιο 3. Οι λόγοι που επιλέχθηκε το λογισμικό αυτό είναι 

αφενός το γεγονός ότι λειτουργεί  μέσω Web (οπότε είναι εύκολη η πρόσβαση από όλους τους 

υπολογιστές του δικτύου αλλά και από απομακρυσμένους χρήστες μέσω internet) και αφετέρου ότι 

χωρίς  ιδιαίτερη  προσπάθεια  βρέθηκαν  τουλάχιστον  3  εταιρίες  που  θα  μπορούσαν  να 

Νώττας Θεόδωρος 71



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – MBA                                                       Οι προοπτικές του ΕΛ/ ΛΑΚ στην Ελληνική Επιχείσηση  

εγκαταστήσουν, παραμετροποιήσουν και να υποστηρίξουν το πρόγραμμα. Εξάλλου, σε αντίθεση με 

το  ERP,  δεν υπάρχουν  φόβοι  για νομικές  αλλαγές,  οπότε  και  δεν  υπάρχει  ανάγκη για συνεχή 

υποστήριξη και η οποία φυσικά κοστίζει. Αλλά και η εγκατάσταση είναι ιδιαίτερα εύκολη, και θα 

μπορούσε να γίνει εσωτερικά, εάν η εταιρία είχε τη δυνατότητα για έναν εσωτερικό συνεργάτη με 

την απαιτούμενη τεχνογνωσία. 

Λειτουργικά συστήματα

Η λειτουργία του ERP κλειστού ιδιοκτησιακού λογισμικού στην εταιρία, περιορίζει απόλυτα 

τις  επιλογές  στον  τομέα  των  λειτουργικών  συστημάτων.  Ο  διακομιστής  πρέπει  να  έχει 

εγκατεστημένη κάποια έκδοση των Windows Server (πχ 2000, 2003 ή 2008) και τα τερματικά 

κάποια απλή έκδοση των Windows. Αυτό αποτελεί φυσικά ένα μεγάλο μειονέκτημα. Και δεν είναι 

μόνο  το  κόστος  απόκτησης  αλλά  και  η  δυσκολία  παρακολούθησης  των  αδειών  χρήσης.  Για 

παράδειγμα, η ειδική αυτοκόλλητη ταινία που πιστοποιεί τη γνησιότητα των Windows XP μπορεί 

να χαθεί σε περίπτωση που αλλαχθεί το κουτί του υπολογιστή που είναι εγκατεστημένη. 

Όσον  αφορά  στο  CRM,  αυτό  μπορεί  να  φιλοξενηθεί  τόσο  σε  μηχανήματα  που  τρέχουν 

Windows όσο και GNU/ Linux. Απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία του, είναι η ύπαρξη 

MySQL ως διακομιστής  βάσης δεδομένων,  Apache ως διακομιστή ιστοσελίδων καθώς και  της 

γλώσσας PHP. Για όλα τα παραπάνω υπάρχουν και εκδόσεις για Windows. Μια επιλογή θα ήταν η 

εγκατάσταση  του  SugarCRM  να  γίνει  στον  Windows  Server  χρησιμοποιώντας  τις  ΕΛ/  ΛΑΚ 

εκδόσεις οι οποίες όμως είναι συμβατές με Windows. Μια άλλη λύση είναι η χρησιμοποίηση ενός 

παλιού υπολογιστή στον οποίο θα γίνει εγκατάσταση του GNU/ Linux καθώς και του Sugar CRM 

με όλα τα προαπαιτούμενα προγράμματα. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνονται τα εξής:

● Επαναχρησιμοποιείται ένας παλιός υπολογιστής, ο οποίος δεν μπορούσε να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις των Windows, μπορεί όμως να τρέχει άνετα τις εφαρμογές ΕΛ/ ΛΑΚ του 

CRM. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει μείωση κόστους αγοράς υλικού. 

● Δεν  επιβαρύνεται  ο  Windows  Server   που  φιλοξενεί  το  σημαντικότερο  κομμάτι  της 

εταιρίας που είναι το ERP.

● Ο Linux Server μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες περιφερειακές εργασίες όπως για 

παράδειγμα, εργασίες backup και συγχρονισμού αρχείων. 

Τέλος, μια λύση που μπορεί να δώσει το ΕΛ/ ΛΑΚ στην επιχείρηση, είναι η εγκατάσταση του 

λειτουργικού συστήματος Xubuntu σε έναν φορητό υπολογιστή πολύ παλιάς τεχνολογίας. Υπάρχει 

μια θέση εργασίας η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή για να δουλεύει απλά 
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φύλλα εργασίας. Το Xubuntu είναι ένα λειτουργικό GNU/ Linux το οποίο είναι σχεδιασμένο να 

μην  επιβαρύνει  πολύ το  hardware  και  είναι  ιδανικό  για  αυτή την  περίπτωση.  Με άλλα λόγια, 

επαναχρησιμοποιείται  άλλος ένας παλιός  υπολογιστής ο οποίος  σε αντίθετη περίπτωση θα είχε 

πεταχτεί. 

Εφαρμογές γραφείου

Οι ανάγκες της εταιρίας για εφαρμογές γραφείου, περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες: 

ένα  πρόγραμμα  διαχείρισης  e-mail,  έναν  κειμενογράφο,  πρόγραμμα  ανάγνωσης  αρχείων  PDF, 

πρόγραμμα  απλής  επεξεργασίας/  προβολής  φωτογραφιών  και  πιο  σπάνια  λογιστικά  φύλλα και 

παρουσιάσεις. Αυτή τη στιγμή, σαν πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιείται το 

Outlook Express το οποίο έρχεται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση με τα Windows XP. Επίσης, μαζί με 

τα  Windows  υπάρχει  και  ο  κειμενογράφος  WordPad.  Για  την  επεξεργασία  εικόνας 

χρησιμοποιούνται απλές δωρεάν εφαρμογές πολύ περιορισμένων δυνατοτήτων. Η εταιρία δεν έχει 

στην κατοχή της καμία άδεια χρήσης Microsoft Office παρά μια παλιά έκδοση αγορασμένη μαζί με 

έναν φορητό υπολογιστή και όπου δίνονταν σαν δώρο τα βασικά προγράμματα της σουίτας Office 

98. Μπορεί οι ανάγκες της εταιρίας να μην είναι μεγάλες, δεν παύει όμως τα προγράμματα που 

χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή να μην έχουν καμία προοπτική και να αποθαρρύνουν τους χρήστες 

από το να τα χρησιμοποιούν λόγω των ελλιπών δυνατοτήτων τους.

Το ΕΛ/ ΛΑΚ σε αυτή την περίπτωση μπορεί να δώσει την λύση. Οι Mozilla Thunderbird και 

Firefox είναι ιδανικές λύσεις στον τομέα του e-mail και της πλοήγησης στο Internet αντίστοιχα. Το 

OpenOffice  σαν  σουίτα  εφαρμογών  γραφείου,  δίνει  τη  δυνατότητα  χρήσης  ενός  ισχυρού 

επεξεργαστή κειμένου, προγράμματος λογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων και βάσεων δεδομένων 

που υπολείπονται ελάχιστα ή και καθόλου σε σχέση με τα αντίστοιχα προγράμματα της Microsoft. 

Μάλιστα, εφόσον οι χρήστες της εταιρίας δεν χρησιμοποιούν παρά ελάχιστα από τα προγράμματα 

αυτά, ουσιαστικά η μετάβαση δεν θα αποτελέσει κανένα απολύτως πρόβλημα. Μια ποιο περίπλοκη 

εφαρμογή, αυτή της  επεξεργασίας εικόνας μπορεί να καλυφθεί  από το GMIP το οποίο και θα 

αποτελέσει τεράστιο βήμα εμπρός σε σχέση με τις δωρεάν μικροεφαρμογές που χρησιμοποιούνται 

σήμερα. Τέλος, το θέμα των αρχείων PDF είναι εκ των πραγμάτων λυμένο, μια και το OpenOffice 

μπορεί να εκδώσει απευθείας ένα έγγραφο σε αυτή τη μορφή. 

Αντίγραφα ασφαλείας

Στον GNU/ Linux server μπορεί να εγκατασταθεί και ένα πρόγραμμα αντιγράφων ασφάλειας 

το οποίο θα αντιγράφει όλα τα κρίσιμα αρχεία του συστήματος σε έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο. 
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Θα χρησιμοποιηθεί το ΕΛ/ ΛΑΚ πρόγραμμα ArecaBackup. Το πρόγραμμα αυτό είναι απλό στη 

χρήση του και μάλιστα έχει τη δυνατότητα διαφορικού συγχρονισμού, δηλαδή αντιγράφει μόνο τα 

αρχεία που έχουν τροποποιηθεί. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται πολύ ο χρόνος που απαιτείται για το 

backup. 

Ανάλυση TCO για την επιχείρηση

Η ανάλυση του συνολικού κόστους TCO για την επιχείριση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όπως 

αναφέρθηκε πολλές φορές στα προηγούμενα κεφάλαια, η ανάλυση πρέπει να γίνει στο υπό μελέτη 

περιβάλλον και όχι έξω από αυτό. Έτσι λοιπόν, αναλύονται τα κόστη που εμπεριέχονται στη χρήση 

ΕΛ/ ΛΑΚ και κλειστού ιδιοκτησιακού λογισμικού στα πλαίσια λειτουργίας της επιχείρησης. Ήδη 

αναφέρθηκε ότι δεν προτείνεται η αντικατάσταση του υπάρχοντος ERP με κάποιο νέο ΕΛ/ ΛΑΚ. 

Κατ επέκταση, δεν μπορεί να γίνει και αλλαγή λειτουργικού συστήματος ούτε στον διακομιστή 

ούτε και στα υπόλοιπα τερματικά. Για το CRM και τις εφαρμογές γραφείου όμως, όπου προτείνεται 

η μετάβαση τους σε ΕΛ/ ΛΑΚ, εκεί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η μελέτη του TCO γιατί γίνεται 

άμεσα η σύγκριση της επιλογής του ΕΛ/ ΛΑΚ και του κλειστού λογισμικού.

Υπάρχων κόστος επένδυσης και λειτουργίας

Στον  παρακάτω  πίνακα,  φαίνεται  στο  κόστος  απόκτησης  καθώς  και  το  ετήσιο  κόστος 

συντήρησης (βάσει συμβολαίου) για τις υποδομές που η έχει ήδη η εταιρία. 

Πίνακας 5.1: Το TCO της επιχείρησης για τις υπάρχουσες υποδομές

Αρχικό κόστος απόκτησης Ετήσιο κόστος Κόστος σε βάθος 5 ετών

Windows 2000 Server 1.060 € 1.060 €

ERP (για 4 άδειες χρήσης)

7.000 € 

(περιλαμβάνει εκπαίδευση-

παραμετροποίηση)

1.750 € 8.750 €

Αγορά server για φιλοξενία 

ERP/ Windows
1.800 € 120 € 600 €

Κόστος επίλυσης 

προβλημάτων ERP/ 

Windows

360 € 1800 €

ΣΥΝΟΛΟ 9.860 € 2.050 € 12.210 €
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Αυτή είναι η υπάρχουσα κατάσταση στην εταιρία. Τα Windows 2000 Server αγοράστηκαν το 

2004  μαζί  με  το  ERP.  Δεν  έχουν  κόστος  συντήρησης  αλλά  δεν  έχουν  και  δυνατότητα 

αναβαθμίσεων.  Υπάρχει  δυνατότητα  για  εγκατάσταση  διορθωτικών  προγραμμάτων  (patches) 

απευθείας μέσω Internet αλλά όχι αναβάθμισης στην επόμενη έκδοση. Επομένως, ήδη σήμερα το 

λειτουργικό αυτό σύστημα θεωρείται  παλιό.  Όσον αφορά στο ERP, φαίνεται  ότι  όχι  μόνο είχε 

μεγάλο κόστος απόκτησης αλλά και βάθος πενταετίας, το ετήσιο κόστος συντήρησης ξεπερνάει 

ακόμα και αυτό της αρχικής αγοράς. Για τον server που φιλοξενεί τα Windows/ ERP το κόστος 

είναι  σε  φυσιολογικά επίπεδα.  Ως  ετήσιο  κόστος  συντήρησης  λαμβάνεται  εμπειρικά υπόψιν  οι 

βλάβες  που  κατά  καιρούς  παρουσιάστηκαν  και  το  κόστος  επίλυσης  τους  (κυρίως  καμένα 

τροφοδοτικά, χαλασμένοι διακόπτες κτλ). Επίσης εμπειρικά, βγαίνει και το ετήσιο κόστος επίλυσης 

προβλημάτων λογισμικού που τυχαίνει να παρουσιάζονται τόσο στο λειτουργικό σύστημα όσο και 

στο  ERP.  Το κόστος  την τρέχουσα χρονιά  ανέρχεται  σε  60 €/  ώρα και  εμπειρικά  χρειάζονται 

τουλάχιστον 6 ώρες ετησίως. 

Κόστος  CRM/ εφαρμογών γραφείου

Στην  προηγούμενη  παράγραφο  αναφέρθηκε  το  TCO  σε  βάθος  πενταετίας  για  τις  ήδη 

υπάρχουσες  υποδομές  της  υπό  μελέτη  εταιρίας.  Με  βάση  τις  προτάσεις  τώρα  που  έγιναν 

προηγουμένως  για  χρήση  προγραμμάτων  ΕΛ/  ΛΑΚ,  γίνεται  μια  σύγκριση  αυτών  και  των 

αντίστοιχων λύσεων κλειστού ιδιοκτησιακού λογισμικού.

Πίνακας 5.2: Το TCO για CRM/ εφαρμογές γραφείου για κλειστό λογισμικό

Αρχικό κόστος απόκτησης Ετήσιο κόστος Κόστος σε βάθος 5 ετών

CRM (για 4 άδειες χρήσης)

2.000 €

(περιλαμβάνει 

παραμετροποίηση/ 

εκπαίδευση)

500 € 2.000 €

Microsoft Office 2003
225 €/ client=1.125 €

για 5 άδειες χρήσης

Adobe Photoshop 949,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 4.074 € 500 € 6.074 €

Πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο στο Microsoft Office όσο και στο Adobe Photoshop δεν υπάρχει 

δυνατότητα αναβαθμίσεων. Ο αντίστοιχος πίνακας για προϊόντα ΕΛ/ ΛΑΚ είναι παρακάτω:
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Πίνακας 5.3: Το TCO για CRM/ εφαρμογές γραφείου για ΕΛ/ ΛΑΚ

Αρχικό κόστος απόκτησης Ετήσιο κόστος Κόστος σε βάθος 5 ετών

CRM (χωρίς περιορισμό 

στις  άδειες χρήσης)

3.000 €

(περιλαμβάνει 

παραμετροποίηση/ 

εκπαίδευση)

0 € 3.000 €

OpenOffice 0 € 0 € 0 €

GIMP 0 € 0 € 0 €

ΣΥΝΟΛΟ 3.000 € 0 € 3.000 €
 

Να  σημειωθεί  ότι  τόσο το  OpenOffice  όσο  και  το  GIPM αναβαθμίζονται  αυτόματα  στην 

επόμενη έκδοση εύκολα και γρήγορα μέσω Internet.

Παρατηρείται λοιπόν, ότι το συνολικό TCO για την περίπτωση του κλειστού ιδιοκτησιακού 

λογισμικού είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτό του ΕΛ/ ΛΑΚ. Και μάλιστα, η σύγκριση δεν 

γίνεται επί ίσοις όροις εφόσον προϊόντα όπως το Microsoft Office αγοράζονται εφάπαξ και δεν 

υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης στην επόμενη έκδοση παρά μόνο με την αγορά του καινούριου 

πακέτου στο οποίο ενδεχομένως να υπάρχει κάποια έκπτωση. Όσον αφορά στο CRM, το αρχικό 

κόστος επένδυσης των 3.000 € θα μπορούσε να ήταν μικρότερο. Ουσιαστικά το κόστος απόκτησης 

είναι  μηδέν  εφόσον  ο  καθένας  μπορεί  να  κατεβάσει  τόσο  την  εφαρμογή  όσο  και  τις 

προαπαιτούμενες εφαρμογές υποδομής. Η εταιρία όμως, έχει την ανάγκη ενός συνεργάτη ο οποίος 

θα  έχει  την  τεχνογνωσία  και  την  εμπειρία  όχι   απλά  να  στήσει  το  CRM  αλλά  να  το 

παραμετροποιήσει σύμφωνα με τις ανάγκες της, καθώς και να εκπαιδεύσει τους χρήστες ώστε να το 

χρησιμοποιούν  με  τον  καλύτερο δυνατό τρόπο.  Το γεγονός  ότι  το  CRM είναι  ΕΛ/  ΛΑΚ,  δεν 

δεσμεύει  την  εταιρία  στη  χρήση  κάποιου  συγκεκριμένου  εξωτερικού  συνεργάτη  αλλά διαλέγει 

αυτόν που πιστεύει ότι να κάνει καλύτερα τη δουλειά με μια συμφέρουσα τιμή. Για αυτό και η τιμή 

των  3.000  €  δεν  είναι  απόλυτη  όπως  είναι  μια  τιμή  ενός  προϊόντος.  Θα  μπορούσε  να  ήταν 

μικρότερη αλλά και μεγαλύτερη, ανάλογα με την εταιρία. 

Δεν  συνυπολογίστηκε  κανενός  είδους  κρυφού  κόστους  που  σχετίζεται  με  την  έλλειψη 

αποδοτικότητας λόγω μη εξοικείωσης με τα προγράμματα ΕΛ/ ΛΑΚ. Για το CRM δεν τίθεται θέμα 

μια και οι χρήστες της εταιρίες δεν χρησιμοποιούν κάποιο πρόγραμμα CRM και η εκπαίδευση τους 

γίνεται από το μηδέν. Επίσης, στις εφαρμογές γραφείου οι χρήστες δεν εκμεταλλεύονται παρά ένα 

πολύ βασικό μέρος των προγραμμάτων αυτών οπότε μέχρι το επίπεδο εκείνο, δεν έχουν απολύτως 

κανένα πρόβλημα προσαρμογής ή ανάγκη εκπαίδευσης. 
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Συνολική εικόνα

Συνολικά λοιπόν, η εικόνα έχει ως εξής: η εταιρία δεν μπορεί (σε αυτή τη φάση τουλάχιστον) 

να αποφύγει τα κόστη του Πίνακα 5.1. Μπορεί ίσως να το κάνει αργότερα, όταν θα έχει αποσβέσει 

την αξία της επένδυσης που έκανε για το ERP και όταν θα υπάρχουν αξιόπιστες ελληνικές εταιρίες 

που θα μπορούν να παραμετροποιήσουν και να υποστηρίξουν ένα ΕΛ/ ΛΑΚ ERP σύμφωνα με τις 

ανάγκες της Ελληνικής πραγματικότητας. Αυτή τη στιγμή πάντως, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. 

Οπότε και τα κόστη του Πίνακα 5.1 αποτυπώνουν την πραγματικότητα του TCO.

Για το CRM και τις εφαρμογές γραφείου, το συνολικό κόστος είναι αυτό που δίνεται στον 

Πίνακα 5.3.  Ουσιαστικά δεν υπάρχει  κόστος  για τις  εφαρμογές  γραφείου  και  υπάρχει  μόνο το 

κόστος αρχικής εγκατάστασης και εκπαίδευσης στο CRM. Έτσι λοιπόν, το συνολικό TCO για την 

εταιρία είναι τα κόστη του Πίνακα 5.1 και του Πίνακα 5.3.

Εγκατάσταση και παρακολούθηση

Συνολικά, όλα τα βήματα που πρέπει να γίνουν έχουν ως εξής:

1. Εγκατάσταση  σε  έναν  παλιό  υπολογιστή  του  GNU/  Linux  καθώς  και  των 

προγραμμάτων PHP (γλώσσα προγραμματισμού), MySQL (βάση δεδομένων) και Apache 

(υπηρεσία Web Server).

2. Εγκατάσταση του SugarCRM στον παραπάνω υπολογιστή.

3. Εγκατάσταση του ArecaBacup στον παραπάνω υπολογιστή 

4. Εγκατάσταση εφαρμογών γραφείου στους υπολογιστές των χρηστών

➢ Mozzila FireFox

➢ Mozzila Thunderbird

➢ OpenOffice

➢ GIMP

5. Εγκατάσταση Xubuntu σε φορητό υπολογιστή

Στήσιμο του GNU/Linux Server

Παρακάτω, φαίνονται οι προδιαγραφές του υπολογιστή στον οποίο γίνεται η εγκατάσταση του 
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GNU/  Linux.  Όπως  φαίνεται  πρόκειται  για  έναν  υπολογιστή  μετρίων  δυνατοτήτων  και 

προηγούμενης γενιάς. Ένας τέτοιος υπολογιστής θα ήταν εντελώς αδύνατο να “σηκώσει” κάποιο 

λειτουργικό σύστημα Server εκτός του GNU/ Linux.

Επεξεργαστής Intel Pentium 4 2.4 GHz
Μνήμη 512 MB
Σκληρός δίσκος 80 GB

Η διανομή GNU/ Linix που επιλέχθηκε για την εγκατάσταση είναι το Ubuntu. Η διανομή αυτή 

χαρακτηρίζεται από την ευκολία εγκατάσταση και παραμετροποίησης καθώς και για τη φιλικότητα 

της στον χρήστη. Η διανομή “κατέβηκε” από τη επίσημη σελίδα του προϊόντος www.ubuntu.com. 

Από εκεί, μπορεί κανείς να αποθηκεύσει τα αρχεία εγκατάστασης σαν CD Image file και κατόπιν, 

να τα γράψει σε ένα CD. Εάν δεν έχει δυνατότητα, μπορεί να αγοράσει την έκδοση μέσω του 

Amazon στην τιμή των $12,99, δηλαδή λιγότερο από 9 €!

Η εγκατάσταση του Ubuntu έγινε χωρίς καμία δυσκολία.  Ο οδηγός εγκατάστασης βοηθάει 

στην  παραμετροποίηση  με  επιλογές  όπως  γλώσσα,  τοπικές  ρυθμίσεις  αποτύπωσης  ώρας  και 

ημερομηνίας  κτλ.  Ο συνολικός χρόνος εγκατάστασης,  περιλαμβανομένης  και  της  διαμόρφωσης 

(format) του δίσκου δεν ξεπέρασε τα 30 λεπτά. 

Όσον  αφορά  στην  εγκατάσταση  των  υποστηρικτικών  προγραμμάτων  PHP,  MySQL  και 

Apache,  αυτή μπορεί να γίνει  αυτόματα από το εργαλείο εγκατάστασης του Ubuntu.  Όχι μόνο 

βρίσκει αυτόματα τα διαθέσιμα προγράμματα αλλά κατεβάζει χωρίς την παρέμβαση του χρήστη 

και όλες τις απαιτούμενες βιβλιοθήκες. Στην προκειμένη περίπτωση, η εγκατάσταση έγινε μέσω 

του  LAMPP  (http://www.apachefriends.org/en/xampp-linux.html)  το  οποίο  περιλαμβάνει  σαν 

πακέτο τις παραπάνω εφαρμογές. Η εγκατάσταση του προϋποθέτει το γράψιμο κάποιων εντολών οι 

οποίες  όμως  είναι  εξαιρετικά  απλές  και  δίνονται  με  ακρίβεια  στις  οδηγίες  εγκατάστασης.  Ο 

συνολικός χρόνος δεν ξεπέρασε τα 5 λεπτά. 

Το SugarCRM δίνει  αναλυτικά οδηγίες εγκατάστασης.  Η όλη διαδικασία είναι  πολύ απλή. 

Ουσιαστικά,  δεν  πρόκειται  για  κανονική  εγκατάσταση  όπως  άλλα  προγράμματα  αλλά  απλή 

αντιγραφή αρχείων στον φάκελο που είναι διαθέσιμος μέσω web (εκεί που είναι εγκατεστημένος ο 

Apache) έτσι ώστε να μπορεί κανείς να “δεί” το SugarCRM μέσω ενός browser όπως ο Microsoft 

Internet Εxplorer ή ο Mozzila Firefox. Με την πρώτη επαφή, το SurarCRM ρυθμίζει αυτόματα 

κάποιες παραμέτρους όπως, για παράδειγμα, το όνομα της βάσης δεδομένων που δημιουργείται, το 
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όνομα και το password του διαχειριστή κτλ. Η όλη διαδικασία εγκατάστασης δεν είναι δύσκολη και 

τα μόνα σημεία όπου μπορεί να δυσκολευτεί  κανείς είναι η σωστή ρύθμιση της MySQL και η 

αντιγραφή  των  αρχείων  του  SugarCRM  στο  σωστό  σημείο.  Στην  περίπτωση  της  υπό  μελέτη 

εταιρίας, την εγκατάσταση την έκανε εξειδικευμένο προσωπικό και εάν και ήταν η πρώτη τους 

επαφή με το SugarCRM, ολοκληρώθηκε σε 15 λεπτά. 

Τέλος,  στον  διακομιστή  εγκαταστάθηκε  το  ArecaBackup.  Η εγκατάσταση  έγινε  μέσω του 

αυτόματου εργαλείου εγκατάστασης προγραμμάτων του Ubuntu. Το Areca Backup προϋποθέτει 

την ύπαρξη του Java Runtime Enviroment μια και είναι γραμμένο σε Java. Ο εντοπισμός και η 

εγκατάσταση  του  JRE,  έγινε  αυτόματα  από  το  εργαλείο  εγκατάστασης  χωρίς  ο  χρήστης  να 

αντιληφθεί τίποτα. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό δεν συμβαίνει στην έκδοση των Windows. Εκεί, 

εγκαθίσταται το Areca και δεν μπορεί να τρέξει εάν δεν είναι εγκατεστημένο το JRE. Ο χρήστης 

πρέπει από μόνος του να εντοπίσει και να εγκαταστήσει το JRE. Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται σε 

περίπου 5 λεπτά που είναι ουσιαστικά ο χρόνος για να “κατέβουν” τα απαιτούμενα αρχεία από το 

Internet. Το Areca Backup είναι εύκολο στη χρήση του και αρκεί μια απλή ανάγνωση της βοήθειας 

για την κατανόηση της λειτουργίας του. Ο διαχειριστής του συστήματος, εφαρμόζει την πολιτική 

αντιγράφων ασφάλειας μαζεύοντας όλα τα κρίσιμα αρχεία από όλα τα σημεία του δικτύου της 

εταιρίας σε έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο. 

Εγκατάσταση εφαρμογών γραφείου

Η εγκατάσταση των εφαρμογών γραφείου έγινε στα τερματικά των χρηστών τα οποία έχουν 

λειτουργικό σύστημα Microsoft  Windows XP.  Η εγκατάσταση γίνεται  όπως  οποιοδήποτε  άλλο 

πρόγραμμα των Windows χωρίς καμία διαφοροποίηση. Το OpenOffice είναι διαθέσιμο στη σελίδα 

www.openoffice.org ή για την ελληνική έκδοση www.openoffice.gr. Το αρχείο εγκατάστασης είναι 

περίπου  50MB και  ο  συνολικός  χρόνος που  απαιτείται  είναι  περίπου 10  λεπτά  για κάθε  θέση 

εργασίας. 

Όσον αφορά στο GIMP, αυτό είναι διαθέσιμο στη σελίδα  www.gimp.org και το κατέβασμα 

των αρχείων του γίνεται μέσω της πλατφόρμας sourceforge.net. Η εγκατάσταση του έγινε χωρίς 

καμία δυσκολία σε χρόνο που δεν ξεπέρασε τα 10 λεπτά. Το GIMP δεν εγκαταστάθηκε σε όλες τις 

θέσεις εργασίας παρά μόνο σε μια όπου υπάρχει ένα υποτυπώδες δημιουργικό τμήμα στην εταιρία 

για υλικό marketing, φωτογραφήσεις προϊόντων, δημιουργία τιμοκαταλόγων κτλ. 
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Εγκατάσταση Xubuntu και OpenOffice σε φορητό υπολογιστή παλαιάς γενιάς

Παρακάτω,  φαίνονται  οι  προδιαγραφές  του  φορητού  υπολογιστή  στον  οποίο  γίνεται  η 

εγκατάσταση του GNU/ Linux διανομή Xubuntu. Όπως φαίνεται o υπολογιστής είναι πολύ παλιός 

με εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις. 

Επεξεργαστής Pentium II
Μνήμη 256 MB
Σκληρός δίσκος 40 GB

Ο υπολογιστής αγοράστηκε με προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα τα Windows 95. Με 

τα σημερινά δεδομένα, το λειτουργικό αυτό είναι απαρχαιωμένο. Επίσης, οποιαδήποτε προσπάθεια 

να εγκατασταθούν κάποιες εφαρμογές γραφείου σε τέτοιο περιβάλλον, θα έπεφτε στο κενό μια και 

ο υπολογιστής θα ήταν τόσο αργός που δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Με το Xubuntu, ο 

υπολογιστής έχει μια αξιοπρεπή ταχύτητα και μπορεί να εκτελέσει αξιοπρεπώς απλές εφαρμογές 

όπως περιήγηση στο Internet, αποστολή-λήψη e-mail κτλ. 

Κατά την εγκατάσταση, υπήρξαν δυσκολίες. Ο υπολογιστής, λόγω παλαιότητας της κάρτας 

γραφικών,  πρέπει  να  ρυθμιστεί  σε  πολύ  χαμηλή  ανάλυση.  Το  Xubuntu,  ακόμα  και  αν  είναι 

σχεδιασμένο  για  ελάχιστη  επιβάρυνση  του  hardware,  δεν  μπορούσε  να  αναγνωρίσει  την  τόσο 

χαμηλή ανάλυση και σαν αποτέλεσμα, ενώ οι λειτουργίες του ξεκινούσαν κανονικά, στην οθόνη 

του  υπολογιστή  δεν  φαινόταν  τίποτα.  Το  πρόβλημα  λύθηκε  με  μετάβαση  από  το  γραφικό 

περιβάλλον σε περιβάλλον γραμμής εντολών, όπου και αλλάχτηκε η παράμετρος της ανάλυσης 

οθόνης  με  το  χέρι.  Παρ όλη  τη  δυσκολία,  είναι  σαφής  η διαφορά της  αρχιτεκτονικής  και  της 

φιλοσοφίας του GNU/ Linux. Ο πυρήνας είναι η βάση και πάνω από αυτόν ξεκινάει το γραφικό 

περιβάλλον. Έτσι, μπορεί να ελεγχθεί πλήρως από γραμμή εντολών, επιτρέποντας πολύ μεγάλη 

ευελιξία, αλλά απαιτώντας ταυτόχρονα εξειδικευμένες γνώσεις. 

Συνολικά,  η  εγκατάσταση  μαζί  με  τα  προβλήματα που δημιουργήθηκαν,  πήρε  περίπου  60 

λεπτά. 

Αντίδραση χρηστών 

Οι  χρήστες  αντέδρασαν  θετικά  στην  εφαρμογή  της  νέας  στρατηγικής  της  εταιρίας  που 

περιλαμβάνει το ΕΛ/ ΛΑΚ. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης τους, έγινε αναφορά στη φιλοσοφία και 

τις προοπτικές του ΕΛ/ ΛΑΚ, η συζήτηση όμως αυτή ελάχιστα έδειξε να τους ενδιαφέρει! Για 

αυτούς, έχει σημασία να μπορούν να κάνουν καθημερινά την εργασία τους με όσο το δυνατό ποιο 
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αποτελεσματικό  και  εύκολο  τρόπο.  Ο  στόχος  αυτός  επιτεύχθηκε  και  τώρα,  οι  χρήστες  είναι 

ευτυχείς που έχουν αξιόπιστα εργαλεία για την εκτέλεση των εργασιών τους και η διοίκηση επίσης, 

που δεν πρέπει να ανησυχεί για τη νομιμότητα του λογισμικού της.

Όσον αφορά στο CRM, εκεί τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα. Το SugarCRM είναι πολύ απλό 

στη χρήση του. Μάλιστα, εφόσον λειτουργεί μέσω web και ουσιαστικά το γραφικό περιβάλλον του 

είναι σαν μια σελίδα στο internet, είναι ακόμα πιο εύκολο για τους χρήστες να το συνηθίσουν. Εκεί 

που υπάρχει η δυσκολία είναι η χρησιμοποίηση του CRM με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιώνεται η 

εργασία και να γίνεται πιο αποδοτική. Η κατανόηση ενός CRM έχει απαιτήσεις, όχι σε επίπεδο 

γνώσεων  πληροφορικής  αλλά  σε  επίπεδο  διαχείρισης  και  διοίκησης  λειτουργιών.  Δεν  υπάρχει 

κάποια  εντελώς  τυπική  διαδικασία  χρήσης  όπως  είναι  σε  ένα  απλό  πρόγραμμα,  πχ  έναν 

κειμενογράφο. Οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία που πήραν από την εκπαίδευση 

τους και να εφαρμόσουν την πολιτική που τους δόθηκε από τη διοίκηση. Όταν εξοικειωθούν με τη 

λειτουργία του CRM τότε θα μπορέσουν να το αξιοποιήσουν πλήρως και μόνο τότε θα φανούν τα 

πραγματικά  αποτελέσματα  της  επένδυσης.  Πρέπει  να  σημειωθεί  πάντως  ότι  οι  χρήστες  θα 

αντιμετώπιζαν  τα  ίδια  προβλήματα  είτε  πρόκειται  για  CRM  ΕΛ/  ΛΑΚ  είτε  για  κλειστού 

ιδιοκτησιακού τύπου. 

Ολοκλήρωση έργου –  Συμπεράσματα

Η πολιτική της εταιρίας όπως περιγράφηκε στις προηγούμενες παραγράφους, εφαρμόστηκε με 

επιτυχία. Οι χρήστες απόκτησαν πρόσβαση σε προγράμματα τα οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα 

μπορούσαν λόγω του υψηλού κόστους.  Γενικά, η όλη εμπειρία της μελέτης,  εγκατάστασης και 

χρήσης του ΕΛ/ΛΑΚ μπορεί να εξάγει τα παρακάτω συμπεράσματα:

● Η χρήση εφαρμογών γραφείου ΕΛ/ ΛΑΚ είναι εξαιρετικά απλή. Μάλιστα, εφόσον το 

περιβάλλον  εξακολουθεί  να  είναι  τα  γνωστά  Windows,  δεν  υπάρχει  απολύτως  κανένα 

πρόβλημα προσαρμογής.

● Στις  εφαρμογές  γραφείου,  κάποια  χαρακτηριστικά  του  ΕΛ/  ΛΑΚ,  όπως  η  ανοιχτή 

αρχιτεκτονική και η διαθεσιμότητα του κώδικα, δεν ενδιαφέρουν την επιχείρηση. Για την 

επιχείρηση, το σημαντικό είναι ότι έχει στη διάθεση της μια σειρά αξιόπιστων και ισχυρών 

προγραμμάτων, τα οποία καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της, είναι αναβαθμίσιμα, και δεν 

απαιτείται κανενός είδους παρακολούθηση αδειών χρήσης. Τα προϊόντα αντιμετωπίζονται 

ως έτοιμες εφαρμογές και δεν υπάρχει η σκέψη τροποποιήσεων ή βελτιώσεων. Δεν υπάρχει 
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η τεχνογνωσία αλλά ακόμη και να υπήρχε,  σε μια εφαρμογή γραφείου δεν υπάρχει  και 

ιδιαίτερος λόγος τροποποιήσεων.

● Αντίθετα με τις εφαρμογές γραφείου, η ανοιχτή αρχιτεκτονική και τα πλεονεκτήματα 

που απορρέουν από αυτή, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιλογή του CRM ως ΕΛ/ ΛΑΚ. Το 

αρχικό κόστος περιλαμβανομένης της παραμετροποίησης και της εκπαίδευσης είναι μεγάλο. 

Στην  ουσία  όμως,  η  εταιρία  δεν  αγοράζει  το  προϊόν,  αλλά  την  τεχνογνωσία.  Την 

τεχνογνωσία μπορούν να την προσφέρουν πολλοί, και έτσι η εταιρία δεν δεσμεύεται. 

● Αξιοσημείωτη είναι η ευκολία που μπορεί κανείς να “στήσει” λειτουργικό σύστημα 

τύπου server μαζί με τις συνοδευτικές υπηρεσίες με το ΕΛ/ ΛΑΚ. Μπορεί οποιοσδήποτε, ο 

οποίος έχει κάποιες γνώσεις, να στήσει μέσα σε λίγα λεπτά web server, mail server και ένα 

πλήθος άλλων υπηρεσιών. Αυτή η ευκολία λύνει τα χέρια των διαχειριστών και μπορούν να 

κάνουν δοκιμές,  να αναπτύσσουν νέες υπηρεσίες  και γενικότερα να έχουν μια ευελιξία. 

Ακόμη  δηλαδή  και  στην  περίπτωση  που  εν  τέλει  πρέπει  να  χρησιμοποιηθεί  κλειστό 

ιδιοκτησιακό λογισμικό, το ΕΛ/ ΛΑΚ μπορεί να αποτελέσει μια πλατφόρμα δοκιμών.

● Σε  εφαρμογές  όπως  το  CRM, ίσως  το  πιο  σημαντικό  κομμάτι  δεν  είναι  η  τεχνική 

υλοποίησης  αλλά η  εκπαίδευση  και  η  βούληση για  την  αποτελεσματική  χρήση  του.  Η 

διοίκηση πρέπει να στηρίζει τις προσπάθειες και οι χρήστες να κατανοούν (αλλά και να 

επινοούν)  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  το  CRM  θα  βοηθήσει  πραγματικά  την  ροή  της 

καθημερινής τους εργασίας.
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Συμπεράσματα

Η εργασία αυτή ήταν μια προσπάθεια προσέγγισης του φαινομένου που λέγεται  Ελεύθερο 

Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ ΛΑΚ). Η προσπάθεια αυτή δεν επικεντρώθηκε τόσο 

σε θέματα τεχνολογίας ή παρουσίασης εφαρμογών αλλά στην εμπορική βιωσιμότητα του ΕΛ/ ΛΑΚ 

τόσο σαν προϊόν όσο και σαν μοντέλο λειτουργίας. Κάποια συμπεράσματα που προκύπτουν μέσα 

από τις σελίδες αυτής της εργασίας είναι τα εξής:

● Το ΕΛ/ ΛΑΚ, σαν φιλοσοφία αποτελεί μια άκρως ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο χώρο 

του λογισμικού, η οποία μάλιστα τυγχάνει και όλο και μεγαλύτερης αποδοχής.

● Το ΕΛ/ ΛΑΚ σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει έλλειψη κερδών για τις εταιρίες που 

ασχολούνται  με  αυτό.  Απλά,  είναι  τελείως  διαφορετικό  το  επιχειρηματικό  μοντέλο που 

χρησιμοποιείται.

● Όσον αφορά στις εταιρίες-χρήστες, το ΕΛ/ ΛΑΚ μπορεί να δώσει εφαρμογές που να 

είναι αξιόπιστες, ασφαλείς και γρήγορες.

● Οι  χρήστες,  επωφελούνται  όχι  μόνο  από  τη  μη υποχρέωση  τους  σε  αγορά  αδειών 

χρήσης αλλά και από τις λιγότερες απαιτήσεις που έχουν κατά κανόνα οι εφαρμογές ΕΛ/ 

ΛΑΚ σε επιδόσεις υλικού (hardware).

● Το ΕΛ/ ΛΑΚ, λόγω της ανοιχτής αρχιτεκτονικής του, αποτελεί ιδανική λύση για τον 

Δημόσιο Τομέα. Εκεί δηλαδή όπου η ασφάλεια και η μη εξάρτηση από έναν κατασκευαστή 

είναι ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντες.

● Σε μια πιο φιλοσοφική διάθεση, το ΕΛ/ ΛΑΚ μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση της 

τεχνολογίας σε υπο-ανάπτυξη χώρες, ακόμα και να αποτελέσει βήμα προς τη Δημοκρατία.

● Πρακτικά, μια ΜΜΕ (Μικρομεσαία Επιχείρηση) στην Ελληνική πραγματικότητα, έχει 

τη  δυνατότητα  να  χρησιμοποιήσει  εφαρμογές  ΕΛ/  ΛΑΚ.  Πολλές  φορές  μάλιστα, 

χρησιμοποιεί χωρίς να το γνωρίζει (για παράδειγμα, backoffice εφαρμογές υποδομής).

● Οι εταιρίες λογισμικού της Ελληνικής αγοράς που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης 

ΕΛ/ ΛΑΚ είναι από λίγες εως ανύπαρκτες, δυσκολεύοντας έτσι την διάδοση του.

● Το Ελληνικό κράτος, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά, δεν στηρίζει το ΕΛ/ 

ΛΑΚ και δεν υιοθετεί καμία πρωτοβουλία για τη μελέτη ή τη διάδοση του.
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