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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Τα  τελευταία χρόνια οι παγκόσμιες εξελίξεις στην οικονομία καταστούν 

σαφές την ανάγκη για μια νέα στάση απέναντι σε εναλλακτικές και 

καινούριες τεχνολογίες. Η παρούσα διπλωματική εργασία  δίνει έμφαση στις 

μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις  που αποτελούν και την ραχοκοκαλιά 

της ελληνικής οικονομίας καταστώντας σαφές πως ένα πληροφοριακό  

σύστημα ERP  είναι πλέον  κάτι παραπάνω από απαραίτητο ώστε να γίνουν 

ανταγωνιστικές. Το υψηλό κόστος των πληροφοριακών συστημάτων είναι 

ίσως ο μόνος αποτρεπτικός παράγοντας, για αυτό και στην εργασία 

παρουσιάζεται και δίνεται μεγάλη έμφαση στο  ελεύθερο λογισμικό και στο 

λογισμικό ανοιχτού κώδικα τονίζοντας τα πολλαπλά πλεονεκτήματα και 

οφέλη αλλά και τα μειονεκτήματα του. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο επιλέξαμε 

ένα λειτουργικό ανοιχτού κώδικα  το linux και εγκαταστήσαμε ένα 

πληροφοριακό σύστημα ανοιχτού κώδικα κάτι που ρίχνει το κόστος 

σημαντικά καθώς το όλο σύστημα που εγκαταστήσαμε και παρουσιάζουμε δεν 

κοστίζει τίποτα. Παράλληλα όμως παρουσιάζεται και μια σχετικά νέα 

τεχνολογία αυτή του cloud computing. Αφού παρουσιάζονται  τα 

πλεονεκτήματα αλλά και κάποια μειονεκτήματα  που έχει δίνεται έμφαση στο 

ότι με τις καινοτομίες που έχει  καθώς και τα προηγούμενα θέματα που 

παρουσιάστηκαν δηλαδή το σύστημα  ERP ανοικτού κώδικα μπορεί να 

αποτελέσει τον μοχλό ανάπτυξης και αύξησης ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων και κυρίως των μικρομεσαίων και των μικρών.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Οι ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας , οι καινούριες δομές και τα νέα 

συστήματα έχουν ωθήσει τις εταιρίες και τους οργανισμούς σε έναν νέο 

τρόπο σκέψης και λειτουργίας όπου όλα τα παραπάνω κρίνονται απαραίτητα 

για την επιβίωση τους  και την περαιτέρω ανάπτυξη τους. Σε περιόδους 

κρίσης όπως αυτές που ζούμε οι επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο 

από όλες είναι οι μικρές και οι μικρομεσαίες.  Σύμφωνα με έρευνα που  έγινε 

από την εταιρεία Vanson Bourne για λογαριασμό της Microsoft, που έκανε με 

σκοπό να προωθήσει τις δικές της προτάσεις για το cloud, τον Νοέμβριο του 

2011 απευθύνθηκε σε ιδιοκτήτες ή διευθύνοντες συμβούλους 100 

επιχειρήσεων της Ελλάδας με λιγότερους από 250 εργαζόμενους , το 83% των 

ερωτηθέντων, «συμφωνεί» ή «συμφωνεί απόλυτα» ότι οι μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Η 

πλειονότητα των ιδιοκτητών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων συμφωνούν 

στο ότι η επιχείρησή τους μπορεί να κάνει τη διαφορά στη γενική ε ικόνα της 

ελληνικής οικονομίας. Σημαντικός παράγοντας για την επιβίωσή τους είναι η 

χρήση πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών πληροφορικής. ΄Ενας 

από τους σημαντικότερους παράγοντες χρήσης αυτών των συστημάτων είναι 

το κόστος.         

 Στόχος της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση εναλλακτικών 

προτάσεων σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και πληροφοριακά συστήματα με 

μικρότερο κόστος ώστε να μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι 

οργανισμοί να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Η εργασία αποτελείται από δύο 

μέρη. Στο πρώτο μέρος πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση των 

νέων αυτών πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών. Στο  δεύτερο 

μέρος αναπτύσσεται  μία πρακτική εφαρμογή με τη χρήση των παραπάνω 

συστημάτων.  

 Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο μέσω της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης παρουσιάζεται η χρησιμότητα των ERP στις μικρές και 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η φιλοσοφία του 

ελεύθερου λογισμικού και του λογισμικού ανοιχτού κώδικα  μαζί με ένα 

πλήθος προγραμμάτων και εφαρμογών ακόμα και ολοκληρωμένων 

λειτουργικών συστημάτων. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια νέα 

τεχνολογία υπολογιστικών υποδομών το «cloud computing». Στο τέταρτο 

κεφάλαιο καταδεικνύουμε ERP ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα  σε 

πλατφόρμες cloud computing ώστε να βοηθηθεί η ανάπτυξη και 

ανταγωνιστικότητα των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων .  
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 Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο που αποτελεί  και την πρακτική εφαρμογή, 

εγκαθιστούμε και παρουσιάζουμε ένα σύστημα ERP ανοικτού κώδικα πάνω 

σε λειτουργικό ΕΛ/ΛΑΚ  με μικρό κόστος.  
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ΜΕΡΟΣ 1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP 

 

1.1 ERP Ορισμός και περιγραφή 

 

Το ERP προέρχεται από τα αρχικά του Enterprise Resource Planning και 

σημαίνει προγραμματισμός των επιχειρηματικών πόρων. Είναι ένα σύστημα 

λογισμικού που στοχεύει να χρησιμεύσει ως σπονδυλική στήλη και να 

ολοκληρώνει διάφορες λειτουργίες σε μία εταιρία. Το ERP ενσωματώνει τις 

βασικές επιχειρηματικές και διοικητικές διαδικασίες για να παρέχει μία 

υψηλού επιπέδου άποψη για το τι γίνεται σε μια επιχείρηση. Παρακολουθεί τα 

οικονομικά της επιχείρησης, στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό, 

πληροφορίες για την παραγωγή και την αποθήκευση καθώς και τη διανομή 

(Leon Alexis, 2007). Τα ERP είναι λοιπόν ολοκληρωμένα  πληροφοριακά  

συστήματα  τα οποία  διαχειρίζονται  και  συντονίζουν  όλες  τις  λειτουργίες  

και  διαδικασίες  που λαμβάνουν  χώρα  σε  μια  επιχείρηση  καθώς  και  τους  

κάθε  φύσεως  πόρους (οικονομικούς, ανθρώπινους κλπ) που απαιτούνται για 

τη διεκπεραίωσή τους. Πιο συγκεκριμένα είναι ένα σύστημα Διαχείρισης 

Επιχειρησιακών Πόρων είναι ένα Πληροφοριακό Σύστημα, σκοπός του 

οποίου είναι η ενοποίηση όλων των πόρων (τμημάτων και  λειτουργιών) της 

επιχείρησης (Laudon , Laudon, 2010). Περιλαμβάνει ομάδα υποσυστημάτων 

(modules), βασισμένα σε μια κοινή βάση δεδομένων (data base), 

χρησιμοποιώντας ένα κοινό interface. Τα υποσυστήματα αυτά υποστηρίζουν 

και αυτοματοποιούν τις δραστηριότητες της επιχείρησης σε μια σειρά από 

τομείς, όπως διαχείριση αποθεμάτων, εμπορική διαχείριση, διαχείριση 

παραγγελιών κλπ. Τα συστήματα ERP αποτελούν εργαλείο το οποίο βοηθά 

στην καλύτερη λήψη αποφάσεων και στο καλύτερο management της 

επιχείρησης.  
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Σχήμα 1.1 ERP (Πηγή: http://erp.manufacturer-supplier.com/)  

 

1.2 Ιστορική διαδρομή 

 

Τα συστήματα ERP δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά στο προσκήνιο από τη μία 

ημέρα στην άλλη. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για την εξέλιξη μίας 

τεχνολογίας που ξεκίνησε σαράντα πέντε χρόνια πριν και συνεχίζει να 

λαμβάνει χώρα μέχρι και σήμερα. Πρόκειται για μία εξέλιξη που στηρίχθηκε 

σε μία προσέγγιση δοκιμής και σφάλματος (trial and error), και που 

διαμορφώθηκε με βάση επιτυχείς αλλά και ανεπιτυχείς εφαρμογές σε πλήθος 

επιχειρήσεων ( F. Robert Jacobs&Ted Weston Jr,2006). Πριν από τη δεκαετία 

του 1960, η βιομηχανία στηριζόταν σε παραδοσιακές μεθόδους  διαχείρισης  

αποθεμάτων  με  δημοφιλέστερη  ίσως  τη  μέθοδο  της Οικονομικής Μερίδας 

Παραγγελίας (Economic Order Quantity). Αυτή η μέθοδος προσπαθούσε  να   

προσδιορίσει  την  ιδανικότερη  ποσότητα  παραγγελίας  για  κάθε υλικό, 

εξετάζοντας τόσο το κόστος παραγγελιοληψίας, όσο και το κόστος τήρησης 

αποθέματος. Η τεχνική αυτή είναι στην πραγματικότητα μία τακτική 

αντίδρασης στις αυξομειώσεις  της  ζήτησης  που  αναγνωρίζεται  στην  

αγορά,  παρόλα  αυτά χρησιμοποιείται ακόμα επιτυχώς από πάρα πολλές 

επιχειρήσεις.  Το 1960, μία νέα μέθοδος διαχείρισης απαιτήσεων υλικών 

προέκυψε με την ονομασία Προγραμματισμός Απαιτήσεων Υλικών (Material 

Requirement Planning ή M.R.P.) προσπαθώντας να διαχειριστεί τα υλικά με 

έναν αποτελεσματικότερο τρόπο.  Η μέθοδος αυτή αποσυνθέτει τη ζήτηση 

τελικών προϊόντων που καταγράφεται στο Κύριο  Πρόγραμμα  Παραγωγής( 

Master Production Schedule ή M.P.S.) για  μία συγκεκριμένη  δομή  

προϊόντων  που  καθορίζεται  στον  Πίνακα  Υλικών  (Bill Of  Materials ή 

B.O.M.). Σε γενικές γραμμές η λογική του M.R.P. είναι: «Εάν γνωρίζουμε 
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έγκαιρα πότε θέλουμε  να  παράγουμε  συγκεκριμένες  ποσότητες  προϊόντων,  

μπορούμε  να προγραμματίσουμε  τις  προμήθειες  μας  ή  τις  επιμέρους  

εντολές  παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη το διαθέσιμο απόθεμα». Παρά την 

απλή λογική του, το M.R.P. δεν μπορεί πρακτικά να υλοποιηθεί χωρίς την 

υποστήριξη ενός πληροφοριακού συστήματος. Η εφαρμογή της μεθόδου 

M.R.P. επέφερε σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις που την εφάρμοσαν όπως 

μείωση του  μέσου  αποθέματος,  ελάττωση  του  χρόνου  παραγωγής   και  

αποστολής των προϊόντων στους  πελάτες, αύξηση  της  αποτελεσματικότητας  

και της  αξιοπιστίας (αφού πλέον υπήρχε η δυνατότητα ουσιαστικού 

προγραμματισμού ). Από την άλλη βέβαια, η μέθοδος είχε τις απαιτήσεις της 

όπως ακριβή βασικά δεδομένα χρόνων παράδοσης και παραγωγής, αναλυτικά 

καταγεγραμμένους και αξιόπιστους πίνακες υλικών και χρόνο για την 

πραγματοποίηση του προγραμματισμού. Η μέθοδος M.R.P. αποδείχτηκε 

αρκετά καλή (χρησιμοποιείται μέχρι και τις μέρες μας), είχε όμως μία 

σημαντική αδυναμία: δεν λάμβανε υπόψη τη διαθεσιμότητα των πόρων. 

Αυτήν την αδυναμία επιχείρησε να καλύψει το  1970 μία μεταλλαγμένη λογική 

M.R.P, η οποία ονομάστηκε M.R.P. Κλειστού Βρόγχου(Closed Loop M.R.P.)  

και  περιλάμβανε  μία  πρόσθετη  λειτουργία,  τον  Προγραμματισμό  

Δυναμικότητας  (Capacity Requirement Planning ή C.R.P.). Η  ανάδραση  του  

κλειστού  βρόγχου παρέχεται  ακριβώς  από  το C.R.P, που  ελέγχει  τη  

διαθεσιμότητα, ή μη, των απαραίτητων πόρων . Το 1980, παρουσιάστηκε η 

ανάγκη να ενσωματωθούν στη μέθοδο και άλλοι πόροι  που  σχετίζονται  με  

την  παραγωγική  διαδικασία,  οπότε  προέκυψε ο Προγραμματισμός  

Παραγωγικών  Πόρων (Manufacturing Resource Planning  ή M.R.P. II). To 

MRP II είναι μία μέθοδος για αποτελεσματικό προγραμματισμό όλων των  

πόρων  μίας  παραγωγικής  επιχείρησης.  Σε  ιδανικές  συνθήκες  αναλύει  τον 

προγραμματισμό παραγωγής σε μονάδες, τον χρηματοοικονομικό 

προγραμματισμό σε αξίες και έχει τη δυνατότητα προσομοίωσης πιθανών 

εναλλακτικών σεναρίων λειτουργίας .Αποτελείται από  ένα  σύνολο  

διασυνδεδεμένων  λειτουργιών, όπως Επιχειρηματικός  Προγραμματισμός 

(Business Planning), Προγραμματισμός Παραγωγής (Production Planning),  

Κύριο  Πρόγραμμα  Παραγωγής,  Προγραμματισμός  Απαιτήσεων  Υλικών,  

Προγραμματισμός Δυναμικότητας και Εκτελεστικό Σύστημα Δυναμικότητας 

& Προτεραιοτήτων. Ορισμένα  από  τα  προβλήματα  του M.R.P. II ήταν  η  

υπόθεση ντετερμινιστικών χρόνων, η Υπόθεση της άπειρης διαθέσιμης 

δυναμικότητας ( infinite  capacity) καθώς και άλλα που προσπάθησαν να 

επιλυθούν από νέα εργαλεία όπως τα  συστήματα C.A.D. (Computer Aided 

Design), C.A.M. (Computer Aided  Manufacturing), C.I.M. (Computer 

Integrated Manufacturing), C.O.M.(Customer Oriented Manufacturing) και 

πολλά άλλα. Τα άλυτα προβλήματα του M.R.P. II και η προσπάθεια 

ολοκλήρωσης των πρόσθετων λύσεων που αναπτύσσονταν οδήγησε στη 

γέννηση του ERP, το οποίο επιχειρεί πλέον να διασυνδέσει ομαλά τους 

πελάτες και τους  προμηθευτές  μίας  επιχείρησης  με  το  παραγωγικό  της  
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περιβάλλον  και  να συνδυάσει επιτυχώς τις λειτουργικότητες όλων των 

προγόνων του( F. Robert Jacobs&Ted Weston Jr,2006).  

 

  

Σχήμα 1.2 Ιστορία του ERP (Πηγή: http://www.ustudy.in/node/6299)  

 

1.3  Πλεονεκτήματα συστημάτων ERP και οφέλη  

 

Σημαντικότεροι λόγοι για την  αγορά  λογισμικού ERP είναι  η  βελτίωση  της  

παραγωγικότητας,  το  ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και η ικανοποίηση του 

πελάτη. Οι προσδοκίες μιας επιχείρησης όμως μετά την υιοθέτηση ενός 

συστήματος ERP είναι σίγουρα πολύ πιο σύνθετες και εξαρτώνται σε μεγάλο 

βαθμό από τις ιδιαίτερες συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο αυτή 

δραστηριοποιείται. Είναι βέβαιο ότι το σύστημα ERP απαιτεί τη δέσμευση 

σημαντικών πόρων της επιχείρησης για την αγορά, εγκατάσταση, 

παραμετροποίηση, εκπαίδευση, συντήρηση και βελτίωση του συστήματος. Οι 

πόροι αυτοί, εκτός από χρηματικά ποσά, περιλαμβάνουν και τη δέσμευση του 

ανθρώπινου δυναμικού σε όλες τις βαθμίδες. Η τελική συνισταμένη όλων 

αυτών θα μπορούσε θεωρητικά να απεικονιστεί σε ένα περίπλοκο μοντέλο 

που θα περιέγραφε τις υφιστάμενες διαδικασίες και τα τελικά οφέλη από τη 

χρήση του ERP συστήματος  (Al-Fawaz,K. κ.α. , 2008). Εφόσον όλες οι 

μοντελοποιημένες διαδικασίες αναλυθούν και μετρηθούν ικανοποιητικά, το 

τελικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να περιγραφεί με ένα γνώριμο αριθμό: την 

Απόδοση της Επένδυσης (Return on Investment, ROI), που ουσιαστικά 

αντιπροσωπεύει το κέρδος που προσδοκά η επιχείρηση από την επένδυσή της 

σε σύστημα  ERP. Η  εξεύρεση  του ROI αποτελεί,  από  μόνη  της,  ιδιαίτερα  
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επίπονη και δύσκολη εργασία. Υπάρχουν, όμως, κάποιες γενικές 

κατευθύνσεις που δίνουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα της απόδοσης του 

ERP (Gunasekaran , Rajkumar, 2007),  όπως:  

Αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη  

Αποτελεί ένα πρόβλημα του οποίου η λύση είναι  επιτακτική  όσο  και 

δαπανηρή.  Συχνά  απαιτεί  αλλαγή  σε  πλήθος  άυλων παραγόντων, όπως 

στη συμπεριφορά των εργαζομένων. Το σύστημα ERP βελτιώνει την 

ικανοποίηση  των  πελατών  με  τη  βελτίωση  άλλων  παραμέτρων,  όπως  

την ταχύτερη εκτέλεση των παραγγελιών κ.λπ.  

Πληροφορία σε πραγματικό χρόνο  

 Δημιουργεί συνθήκες εύκολης διάχυσης της πληροφορίας  και  αποφυγής  

ανεπιθύμητων  καταστάσεων.  Η  έλλειψη  άμεσης  και έγκυρης πληροφορίας 

στο γρήγορα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον που ζούμε ίσως 

μεταφράζεται και σε δυσκολία επιβίωσης.  

Μείωση χρόνου καταχωρήσεων των δεδομένων  

Η πληροφορία εισέρχεται μία φορά και χρησιμοποιείται από ολόκληρη την 

εταιρία.  

Βελτίωση  στις  διαδικασίες  ενοποίησης  (consolidation) 

 Αναφέρεται στις πολυεθνικές επιχειρήσεις και  στους  ομίλους επιχειρήσεων.  

Η ενοποίηση των πληροφοριών θα πρέπει να είναι  σε μεγάλο βαθμό 

αυτόματη, με τις κατάλληλες μετατροπές στο νόμισμα, τα λογιστικά πρότυπα 

και τις όποιες άλλες ιδιαιτερότητες.  

Ευκολότερη  συμμόρφωση  σε  υποχρεωτικά  ή  προαιρετικά  πρότυπα  

Είναι συνηθισμένο  φαινόμενο  η  αδυναμία  υιοθέτησης  από  την επιχείρηση  

ποικίλων προτύπων, όπως των προτύπων διασφάλισης ποιότητας ISO 9002, 

IAS κ.λπ. Τα Διεθνή  Λογιστικά  Πρότυπα(IAS)  μέσα  στα  επόμενα    χρόνια  

θα  είναι υποχρεωτικά  για  την Ελλάδα  καθώς  και  για  όλη  την  Ευρώπη.  

Ένα  καλό ERP  σύστημα, μέσα από τις δυνατότητες μοντελοποίησης, κάνει 

τη μετάβαση εύκολη και σίγουρη.  

Μείωση λαθών 

Ένας παράγοντας που θεωρείται σχετικά εύκολα μετρήσιμος, έχει άμεση 

ανταπόκριση σε πλήθος άλλων, όπως στην ικανοποίηση των πελατών και των 

εργαζομένων, στη μείωση των λειτουργικών εξόδων, στη μείωση των 

διαφυγόντων κερδών, κ.λπ.  
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Μείωση  της ανάγκης «ανθρώπων-κλειδιών»   

 Με  την  εγκατάσταση  ενός συστήματος ERP  συστήματος, δεν υφίσταται 

πλέον η εξάρτηση των επιχειρήσεων από «ανθρώπους-κλειδιά». Οι άνθρωποι 

αυτοί γνωρίζουν τις διαδικασίες και με την εμπειρία τους είναι απαραίτητοι 

για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.  

 

Όλα τα παραπάνω οφέλη που έχουμε από την εγκατάσταση ενός συστήματος 

ERP μας οδηγούν στα παρακάτω πλεονεκτήματα (Schubert P. , Williams S., 

2009) : 

Ανταγωνιστικότητα  

 Μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί σύστημα ERP γίνεται περισσότερο 

ανταγωνιστική καθώς βελτιώνεται η ποιότητα της πληροφορίας και  ο τρόπος 

που αυτή παρέχεται στους χρήστες. Επιπλέον όλες οι διαδικασίες της 

επιχείρησης έχουν ως βάση την ίδια τεχνολογία η οποία υποστηρίζει υψηλού 

επιπέδου, μεγάλης ταχύτητας και μικρού κόστους επιχειρηματικές 

διαδικασίες.  Τέλος η εξυπηρέτηση του πελάτη γίνεται περισσότερο ευέλικτη 

και παράλληλα η  επιχείρηση έχει  τη δυνατότητα  να  προσαρμόζεται 

ευκολότερα  σε  νέες καταστάσεις. 

Λειτουργικότητα της επιχείρησης  

Αυτή εξασφαλίζεται εφόσον με το σύστημα ERP επιτυγχάνεται η ταχύτερη 

ανταπόκριση προς τον πελάτη και υποστηρίζεται μια στρατηγική  επέκτασης  

της  επιχείρηση.  Επιπλέον  οι  επιδόσεις  των εργαζομένων της επιχείρησης 

αυξάνονται ραγδαία, εφόσον τα ERP έχουν την ικανότητα να διαχειρίζονται 

πολύπλοκες διαδικασίες και να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες της κάθε 

θέσης εργασίας. Τέλος ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας που συντελεί στην 

αύξηση της λειτουργικότητας είναι ότι το  σύστημα ERP  παρέχει ενιαίο 

περιβάλλον εργασίας.  

Άμεσο κέρδος 

 Το κέρδος που προκύπτει από ένα σύστημα ERP είναι άμεσο εφόσον 

περιορίζεται  η  οργανωτική  δομή  του  πληροφοριακού  κέντρου, το 

προσωπικό που αναπτύσσει το λογισμικό καθώς και ο χρόνος ανάλυσης των 

απαιτήσεων.  Τα  σφάλματα  κατά  την  ανάπτυξη  και λειτουργία  μειώνονται 

ικανοποιητικά και η συντήρηση δεν κοστίζει πολλά, αφού τώρα έχουμε μόνο 

ένα αντί  πολλαπλά  συστήματα. Επιπλέον  η  υπάρχουσα  τεχνογνωσία  δεν 

απορρίπτεται. Αντίθετα μπορεί να συνδυαστεί αρμονικά με το υπάρχον 

σύστημα ERP. Τέλος υπάρχει  δυνατότητα  επικοινωνίας  με  τον  προμηθευτή  

του συστήματος, με αποτέλεσμα τη διαπραγμάτευσης της τιμής του και την 

επίτευξη καλύτερων εκπτώσεων.  
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Ποιότητα  

Τα συστήματα ERP συστήματα τα διακρίνει η μεγάλη ταχύτητα, η  αξιοπιστία, 

η ασφάλεια, η συντήρηση, η προσαρμοστικότητα και η ευχρηστία τα οποία 

είναι  συνώνυμα  της  ποιότητας.  Επιπλέον  η ποιότητα  εξασφαλίζεται  με  

τον αυστηρό έλεγχο της τεχνολογίας και εγκυρότητας της πληροφορίας. 

Επιπλέον πραγματοποιείται η ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων. Έτσι  ο 

καθένας γνωρίζει τι είναι αυτό που ακριβώς πρέπει να κάνει και πώς να το 

κάνει με το σωστότερο τρόπο. Τέλος θα μπορούσε να πει κανείς ότι το ERP 

υποστηρίζει άμεσα την έννοια της διαδικασίας και γενικότερα διαδικασίες 

διασφάλισης ποιότητας.  

Τεχνολογία 

Η τεχνολογία των συστημάτων ERP έχει κάποια ιδιόμορφα και ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που την καθιστούν μοναδική. Καταρχήν το κόστος 

συντήρησης  του λογισμικού  και  του  εξοπλισμού  γενικότερα είναι  χαμηλό.  

Επιπλέον όπως αναφέρθηκε και παραπάνω την πληροφορία την χαρακτηρίζει 

η υψηλή  ποιότητα  καθώς  και  η μεγάλη  ταχύτητα  που  συγκεντρώνεται  

και επεξεργάζεται. Παράλληλα το πληροφοριακό σύστημα, το περιβάλλον 

εργασίας και η πλατφόρμα λειτουργίας είναι ενιαία για όλους. Τέλος 

επιτυγχάνεται η ομοιογεννοποίηση των διαδικασιών.  

Αναμενόμενες  θετικές  επιπτώσεις  

Βελτιώνεται ο χρόνος  και  η ταχύτητα πραγματοποίησης των παραγγελιών με 

αποτέλεσμα τη μείωση των αποθεμάτων. Επιπλέον πραγματοποιείται 

αξιοσημείωτη μείωση των logistics και των πόρων της πληροφορικής. Σε 

γενικές γραμμές  λοιπόν  παρατηρείται  καλύτερη διαχείριση  όσων  αφορά  

τον  οικονομικό τομέα και μειώνεται  το  κόστος λειτουργίας της επιχείρησης.  

Καινοτομία 

Το  όφελος  της  επιχείρησης  εξαιτίας  της  χρήσης  του συστήματος του ERP 

είναι  ανυπολόγιστης  αξίας.  Καταρχήν  επικρατεί  η καινοτομία όσων αφορά 

τις ιδέες και τις πρακτικές λειτουργίας της επιχείρησης.  Επιπρόσθετα το ERP 

υποστηρίζει σύγχρονες διοικητικές δομές και σχήματα ιεραρχίας, 

συμβάλλοντας στην αναδιοργάνωση. Ταυτόχρονα καταργούνται τα ενδιάμεσα 

στρώματα διοίκησης και παρέχεται η δυνατότητα οι εφαρμογές να είναι οι 

ίδιες για όλους τους χρήστες.  
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1.4  Προβληματισμοί και μειονεκτήματα 

 

 Ένα σύστημα ERP από μόνο δεν εγγυάται την άμεση απόσβεση της 

επένδυσης πάνω σε αυτό. Κατά την υιοθέτηση ενός συστήματος ERP από την 

επιχείρηση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι παρακάτω προβληματισμοί. 

Πρώτα από όλα η επιχείρηση θα πρέπει να έχει τις απαιτούμενες 

προϋποθέσεις ώστε να αντεπεξέλθει στην πολυπλοκότητα που αρκετές φορές 

χαρακτηρίζει τα συστήματα ERP. Πολλές  φορές  απαιτείται  ανασχεδιασμός 

των διαδικασιών της επιχείρησης, για την ικανοποιητική εφαρμογή του ERP. 

Επίσης αρκετές φορές ο τρόπος που λειτουργεί μια εταιρεία διαφέρει κατά 

πολύ από τη λειτουργία και τη λογική  του ERP. Γενικότερα  η  εγκατάσταση  

ενός ERP απαιτεί  πρόσφορο έδαφος. Απαιτεί δηλαδή η επιχείρηση να 

διαθέτει ή να είναι διατεθειμένη να εξοπλιστεί με νέες τεχνολογίες  (Petri Η 

κ.α., 2008). Το αντίθετο σε αυτό προϋποθέτει πολλά και μεγάλα προβλήματα 

που ίσως είναι αποτρεπτικά στον να κάνουν μια εταιρεία ή έναν οργανισμό να 

επενδύσουν πάνω στα συστήματα αυτά (Al Mashari Μ . κ.α., 2003). Τέτοια 

μειονεκτήματα των συστημάτων αυτών παρουσιάζονται παρακάτω:  

Υψηλό κόστος 

Πρώτος και κύριος αποτρεπτικός παράγοντας ώστε να επενδύσει μια εταιρία 

σε συστήματα ERP είναι το υψηλό κόστος των συστημάτων αυτό. Τελευταία 

και λόγω ανταγωνισμού πολλοί κατασκευαστές συστημάτων ERP προσφέρουν 

μερικά πακέτα που είναι αρκετά φθηνά αλλά έχουν πολλούς περιορισμούς. 

Συνήθως στα πακέτα αυτά δεν παρέχουν ολοκληρωμένο το σύστημα ERP και 

η τιμή αυξάνεται ανάλογα με τα  πρόσθετα υποσυστήματα (modules) αλλά 

και ανάλογα με το πόσα άτομα χρησιμοποιούν το σύστημα πράγμα που 

σημαίνει ότι το τελικό κόστος ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Το κόστος αυτό 

μεγαλώνει όταν εκτός από το κόστος αξίας του συστήματος προστίθεται και 

το κόστος της εγκατάστασης, της συντήρησης αλλά και της τεχνικής 

υποστήριξης πράγμα που ίσως το κάνει δυσβάσταχτο ιδίως για τις μικρές και 

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Χρόνος εγκατάστασης του συστήματος ERP  

Κάτι που διαφεύγει στους επικεφαλείς όταν επιλέξουν να επενδύσουν στα 

συστήματα ERP είναι ο χρόνος που θα απολέσουν μέχρι την τελική 

εγκατάσταση του συστήματος. Για την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος 

πρέπει πρώτα να μελετηθούν σε βάθος όλες οι διαδικασίες μιας επιχείρησης 

ώστε να γίνει η σωστή παραμετροποίηση. Αυτό απαιτεί αρκετό καιρό κάτι 

που ανεβάζει και το κόστος της επένδυσης.  
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Χρόνος προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού  

Εκτός από το χρόνο εγκατάστασης πρέπει να συνυπολογιστεί και ο χρόνος 

εκπαίδευσης αλλά και προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού στο 

καινούριο σύστημα. Τις περισσότερες φορές είναι μεγαλύτερος ο χρόνος 

αυτός κάτι που οδηγεί σε λάθη και προβλήματα στη σωστή λειτουργία της 

επιχείρησης  πράγμα που ανεβάζει ακόμα περισσότερο το κόστος.  

Πρόβλημα συμβατότητας  

Πολλές φορές δεν έχουμε επένδυση σε σύστημα ERP αλλά αναβάθμιση σε 

ένα καινούριο τέτοιο σύστημα που είναι πιο σύγχρονο και πιο εξελιγμένο. 

Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα συμβατότητας με άλλα συστήματα ή 

προγράμματα που ήδη χρησιμοποιεί μια επιχείρηση.  

Δεν υπάρχει άμεση απόδοση  

Συνήθως οι επικεφαλείς της επιχείρησης πιστεύουν πως με την επένδυση τους 

σε ένα σύστημα ERP θα έχουν άμεση απόσβεση των χρημάτων αυτών. Τα 

συστήματα ERP στοχεύουν κυρίως στον να μειώνουν το κόστος και όχι στο 

να αυξάνουν τα κέρδη μιας επιχείρησης.  

Δεν υπάρχει εγγύηση της επένδυσης  

Αν και οι εταιρίες που πωλούν τα συστήματα  ERP τις περισσότερες φορές 

εγγυούνται την αποτελεσματικότητα των συστημάτων και την σίγουρη 

απόσβεση των χρημάτων που δαπανήθηκαν για την απόκτηση τους αυτό το 

πράγμα δεν ισχύει. Στην πραγματικότητα όχι μόνο δεν ισχύει αλλά σε 

περίπτωση που δεν γίνει σωστός ανασχεδιασμός  των διαδικασιών ένα τέτοιο 

σύστημα μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά στην επιχείρηση κι από κερδοφόρα να 

την κάνει ζημιογόνα.  

 

1.5  Συστήματα ERP και CRM 

 

Εκτός από τα ERP συστήματα που δίνουν περισσότερη έμφαση στις 

εσωτερικές διεργασίες της εταιρίας δημιούργησε την ανάγκη για μια πιο 

πελατοκεντρική  προσέγγιση. Το κενό αυτό ήρθαν να καλύψουν τα CRM 

συστήματα (Customer Relationship Management) τα οποία αποτελούν μία  

εξέλιξη των κλασικών ERP συστημάτων. Ολοένα και περισσότερο οι  εταιρίες 

που αναπτύσσουν τα ERP συστήματα εξελίσσουν ταυτόχρονα και CRM 

συστήματα ώστε να υπάρχει η απαραίτητα συμβατότητα μεταξύ τους. 

Μάλιστα τελευταία αυτές οι εταιρίες πουλάνε αυτά τα συστήματα σαν πακέτο 

αφού είναι πλέον και τα δύο απαραίτητα για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας 

σύγχρονης επιχείρησης. Καθώς λοιπόν τα συστήματα αυτά κατά βάση 
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αναφέρονται στους πελάτες των εκάστοτε  επιχειρήσεων κύριοι στόχοι τους 

είναι ο εντοπισμός των σημαντικότερων πελατών, η αύξηση των ποσών που 

διαθέτουν για καταναλωτικές δαπάνες, ο περιορισμός των απωλειών στην 

καταναλωτική βάση και η δημιουργία πιστού αγοραστικού κοινού. Έτσι σε 

γενικές γραμμές  παρατηρούμε πως η εξυπηρέτηση των εξατομικευμένων 

αναγκών των πελατών η οποία επιτυγχάνεται μέσω μιας συγκεκριμένης και 

συστηματοποιημένης μεθοδολογίας και προσέγγισης αποτελεί τον κύριο 

σκοπό της εφαρμογής αυτής. Η νέα τεχνολογία και η εξέλιξη του λογισμικού 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών επιτρέπουν τον προγραμματισμό και την 

ενεργοποίηση επαφών με τους πελάτες, με βάση την ίδια την αγοραστική 

συμπεριφορά και τις συνήθειες τους, τις οποίες μπορούμε να γνωρίζουμε σε 

αρκετά μεγάλο βάθος και αυτό ακριβώς είναι που εκμεταλλεύεται και το 

CRM (Knox, A Payne κ.α. , 2012). Αυτό που πετυχαίνεται με τα συστήματα 

αυτά είναι :  

1. Οι υπάλληλοι μπορούν γρήγορα να εκχωρούν, να διαχειρίζονται και να 

επιλύουν περιστατικά με αυτόματη δρομολόγηση, τοποθέτηση σε ουρά 

και κλιμάκωση αιτήσεων εξυπηρέτησης . 

2. Οι αναφορές βοηθούν στον προσδιορισμό συνηθισμένων ζητημάτων 

υποστήριξης, στην αξιολόγηση των αναγκών των πελατών, στην 

παρακολούθηση των διαδικασιών και στη μέτρηση της απόδοσης της 

εξυπηρέτησης.  

3. Οι υπάλληλοι μπορούν εύκολα να κάνουν κοινή χρήση πληροφοριών 

πωλήσεων και παραγγελιών, καθώς και πληροφοριών υποστήριξης, και 

να τις χρησιμοποιούν για να εντοπίζουν τους σημαντικότερους πελάτες 

και να ιεραρχούν τις ανάγκες εξυπηρέτησης.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βασικός στόχος των συστημάτων CRM είναι :  

• Εντοπισμός σημαντικότερων πελατών  

• Αύξηση των ποσών που διαθέτουν για καταναλωτικές δαπάνες  

• Στόχευση της εμπορικής επικοινωνίας  

• Περιορισμός των απωλειών στην καταναλωτική βάση  

• Δημιουργία πιστού αγοραστικού κοινού  
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Σχήμα 1.3CRM (Πηγή: http://www.zoho.com/crm/how-crm-works.html) 

 

1.6  Συστήματα ERP για Μικρές και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

 

Οι τελευταίες εξελίξεις της οικονομίας καθώς και της τεχνολογίας   

επιβάλλουν στις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να αναζητήσουν τις βέλτιστες 

πρακτικές, προκειμένου να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν τόσο στον 

εξαιρετικά απαιτητικό ανταγωνισμό όσο και στις συνεχώς αυξανόμενες 

απαιτήσεις των καταναλωτών. Με τη χρήση ERP εφαρμογών, ακόμα  και  οι  

μικρές  επιχειρήσεις  επιτυγχάνουν  την  ολοκληρωμένη  και  απόλυτα 

προγραμματιζόμενη αξιοποίηση των πόρων τους, έχοντας πλήρη εικόνα για 

τους συναλλασσομένους με την επιχείρηση, το ανθρώπινο δυναμικό τους, τα 

αποθέματα των ειδών, των μηχανών, των αποθηκευτικών χώρων κ.λπ. Όλα 

αυτά έχουν ως αποτέλεσμα μία επιχείρηση να λειτουργεί οικονομικά, με 

ταυτόχρονα απόλυτη αξιοπιστία σε θέματα  παροχής  υπηρεσιών.  Παράλληλα  

και αυτό αποτελεί ένα βασικό χαρακτηριστικό των ERP συστημάτων, θα 

μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο τον όγκο των πρωτογενών εγγραφών 

προκειμένου να αντλήσει οποιαδήποτε πληροφόρηση επιθυμεί και να την 

επεξεργαστεί σε συνδυασμό και με άλλες πηγές δεδομένων, τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται από μεγάλες επιχειρήσεις για στήριξη επιχειρηματικών 

αποφάσεων. Το ERP σύστημα αποτελεί  απαραίτητο  εργαλείο  για  τις  

μικρές  επιχειρήσεις δεδομένης της μεγάλης προοπτικής που δημιουργείται 

μέσω του διαδικτύου. Για να εξασφαλίσει μία επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, τα 

παραπάνω, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

μηχανογράφησης που καλύπτει όλες τις διαδικασίες και συναλλαγές της, ένα 

ERP δηλαδή στα μέτρα της (B.Snider κ.α. ,2009). Άλλωστε, όλες οι  

επιχειρήσεις  χρειάζονται  διαχείριση  παγίων, μισθοδοσία,  παρακολούθηση 

στοιχείων προσωπικού-βιογραφικά, ιδιαίτερες ικανότητες, άδειες,  
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προϋπηρεσία  κλπ.  και  κυρίως,  ανεξάρτητα  από  το  μέγεθός  τους,  

στατιστική πληροφόρηση σχετικά με την οικονομική τους πορεία, ώστε αυτή 

να απεικονίζεται με σαφήνεια σε σχέση με προηγούμενες περιόδους. Σήμερα 

κυρίως οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις  επιφυλάσσονται  να 

αποκτήσουν ένα σύστημα ERP. Βασικός λόγος είναι κυρίως το μεγάλο κόστος 

που απαιτείται, τόσο για την αγορά του ERP όσο και για τις διαδικασίες 

εγκατάστασης και παραμετροποίησης του. Επίσης, οι "μικροί επιχειρηματίες" 

φοβούνται τα κρυφά κόστη που έπονται της αγοράς του ERP. Ένας επιπλέον 

λόγος είναι η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί ότι τα ERP συστήματα τα 

χρειάζονται μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη και η πρόοδος  των  

μικρών επιχειρήσεων εξαρτάται  άμεσα από την ταχύτητα και την 

ολοκληρωμένη διεκπεραίωση τόσο των υπηρεσιών προς τους πελάτες όσο και 

των υποχρεώσεών τους προς προμηθευτές και τρίτους φορείς(A. Gunasekaran 

κ.α. , 2009). Οι σύγχρονοι μικροί επιχειρηματίες δεν γνωρίζουν την ύπαρξη 

«φτηνών»,  αλλά πολύ αποτελεσματικών λύσεων για την ενσωμάτωση ενός 

συστήματος ERP  στην  επιχείρηση  τους.  

 

 

1.6.1 Το συστήματα ERP συνοπτικά 

 

Με βάση τη βάση τη βιβλιογραφία του κεφαλαίου συγκεντρώνουμε και 

καταλήγουμε στα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα που 

έχουν τα συστήματα ERP στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 1.1  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα συστημάτων ERP 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP 
 

Βελτίωση  στις  

διαδικασίες  

ενοποίησης, μείωση 

λαθών 
 

Η τοποθέτηση συστήματος ERP προϋποθέτει 

ανασχεδιασμό διαδικασιών .Εφ όσων γίνει 

σωστά  τα λάθη μειώνονται  

Μείωση χρόνου 

καταχωρήσεων των 

δεδομένων 
 

Τα δεδομένα εισέρχονται συγκεντρωτικά στο 

σύστημα μια φορά και χρησιμοποιούνται από 

όλη την εταιρεία  

Αύξηση της 

ικανοποίησης του 

πελάτη 
 
 

Βοηθάει στην ταχύτερη εκτέλεση παραγγελιών 

καθώς και σε πολλούς παραμέτρους  

Βελτίωση  στις  

διαδικασίες  

ενοποίησης 
 
 

Σε εταιρίες με παραρτήματα η εγκατάσταση 

ενός ενιαίου συστήματος θα βοηθήσει σημαντικά  

Άμεσο κέρδος 
 
 

Εφ όσων  γίνει σωστά ο ανασχεδιασμός η 

βελτίωση των διαδικασιών θα φέρει άμεσα 

αποτελέσματα 
 

Ανταγωνιστικότητα  
 
 

Βελτιώνεται η ποιότητα της πληροφορίας και  ο 

τρόπος που αυτή παρέχεται στους χρήστες 
 

Χρόνος εγκατάστασης 

και  χρόνος 

προσαρμογής του 

ανθρώπινου 

δυναμικού 
 

Αναλόγως το είδος τις επιχείρησης μπορεί να 

πάρει πολύ χρόνο με αποτέλεσμα να ανεβάσει 

αρκετά το κόστος  

Υψηλό κόστος 
 
 

Ίσως το υψηλό κόστος κάποιων συστημάτων 

αποθαρρύνει στον να τα εγκαταστήσουν  

Δεν υπάρχει εγγύηση 

της επένδυσης 
 

Δεν σημαίνει ότι επειδή θα εγκατασταθεί 

σύστημα ERP θα έχει και σίγουρο κέρδος. 

Μάλιστα αν δεν γίνει σωστός ανασχεδιασμός θα 

συμβεί το αντίθετο 
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1.6.2 Το συστήματα ERP στην πράξη(Μελέτες περιπτώσεων) 

 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τα οφέλη που έχουμε από την εγκατάσταση 

και την εφαρμογή των συστημάτων ERP επιλέξαμε να παρουσιάσουμε κάποια 

αντιπροσωπευτικά παραδείγματα από μελέτες περιπτώσεων . 

  Η Βιομηχανία Masala είναι ινδική  βιομηχανία  επεξεργασίας 

τροφίμων και πιο συγκεκριμένα κάνει τουρσί, Indianmango τουρσί, τουρσί 

λαχανικών, τουρσί τζίντζερ, μπαχαρικά για την ινδική αγορά καθώς και στο 

εξωτερικό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την εταιρία ήταν ότι επειδή τα 

προϊόντα είναι ευπαθή ήθελαν μια καλύτερη διαχείριση των προϊόντων καθώς 

και των πρώτων υλών. Επίσης σημαντική πρόκληση για την περαιτέρω 

ανάπτυξη και εξέλιξη της εταιρίας ήταν η στενότερη και πιο συμπαγής 

συνεργασία με τους προμηθευτές αλλά και τους πελάτες. Έτσι λοιπόν πήρε 

την μεγάλη απόφαση να εγκαταστήσει σύστημα ERP για να ακολουθήσει τις 

εξελίξεις των σύγχρονων επιχειρήσεων. Αυτό που κατάφεραν με την 

υλοποίηση του έργου εντυπωσίασε τους επικεφαλείς της εταιρίας. Ομαλότερη 

και ταχύτερη ροή της διαδικασίας και πιο αποτελεσματική διανομή των 

πληροφοριών. Αποκέντρωση των καθηκόντων και αποφάσεων,  αύξηση της 

διαφάνειας και καλύτερο έλεγχο του κόστους . Σωστότερη απογραφή των 

πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και επιπλέον  η άμεση παράδοση τους 

μείωσε ακόμα περισσότερο  το κόστος. Βελτίωσε την απόδοση της ομάδας 

μέσω της ενισχυμένης συνεργασιμότητας και επίσης βοήθησε στην  αποστολή 

και λήψη δεδομένων  ανά  μονάδα μέσω συγχρονισμού των διακομιστών του 

συστήματος  ERP . Δημιούργησε ένα θετικό περιβάλλον για να εμπνεύσει τα 

άτομα της ομάδας με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας. 

Εντυπωσιακή ήταν και η άνεση των εργαζομένων  σε υψηλή πίεση, με 

γρήγορο ρυθμό καταστάσεων και πολλαπλές ευθύνες. Όσων αφορά την 

διάδραση με τους πελάτες και προμηθευτές  έγινε πιο σφιχτή μέσω 

συστήματος CRM. (http://www.scribd.com/doc/15946162/ERP-case-study-

Chemical-Manufacturing-Industry) 

 

 Η Packaging Manufacturing Industry είναι μια εταιρία με έδρα την 

Ινδία και ειδίκευση στην κατασκευή χάρτινων κουτιών και συσκευασιών. 

Συνεργάζεται με εταιρίες όπως Loreal, Pepsi MerloniThermo και άλλες 

πολλές εταιρίες κυρίως στην Ινδία και έχει πιστοποίηση ISO  9000. Η εταιρία 

ήθελε να βελτιώσει την παραγγελιολειψία της όσων αφορά τους προμηθευτές 

αλλά και την άμεση επαφή με τους πελάτες-κατασκευαστές της και κυρίως να 

πετύχει την αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών . Προχώρησε στην 

εγκατάσταση συστήματος ERP και τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. 

Αυτοματοποίηση των παραγγελιών κατά την οποία τώρα οι πελάτες της 

μπορούσαν μέσω μια μάσκας διάδρασης να κάνουν τις παραγγελίες τους 
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ακόμα και όταν το εργοστάσιο ήταν κλειστό. Παρακολούθηση των προϊόντων 

μέσω χρησιμοποίησης barcode και gsm με αποτέλεσμα την άμεση παράδοση 

και αποφυγή λαθών που γινόταν παλαιότερα. Η ολική αυτή αυτοματοποίηση 

αύξησε τις πωλήσεις , μείωσε κατά πολύ το κόστος και των προϊόντων αλλά 

κυρίως της επικοινωνίας . Έκανε πιο αποτελεσματική και πιο προσοδοφόρα 

την επαφή τόσο με τους προμηθευτές της όσο και με τους πελάτες -

κατασκευαστές της.(http://www.scribd.com/doc/15946158/Packaging-BOX-

Manufacturing-Industry) 

 Η CRETA FARM είναι μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο 

χώρο των αλλαντικών και των κρεάτων. Αντικείμενο της δραστηριότητας της 

είναι η παραγωγή και εμπορία χοιρινού κρέατος, αλλαντικών, 

κρεατοπαρασκευασμάτων, προϊόντων ζύμης καθώς και άλλων τροφίμων. 

Αποτελεί μια πλήρως καθετοποιημένη επιχείρηση με χοιροτροφικές μονάδες, 

μονάδες παραγωγής αλλαντικών, σφαγεία, μονάδες παραγωγής ζωοτροφών 

και έξι κέντρα διανομής. Αποτέλεσμα της καθετοποίησης είναι ο έλεγχος των 

σταδίων παραγωγής, από την πρώτη ύλη μέχρι το τελικό προϊόν, αλλά και η 

δυνατότητα ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων με τη συμβολή του τμήματος 

έρευνας και ανάπτυξης της εταιρίας. Η εταιρία εγκατέστησε πληροφοριακό 

σύστημα διαχείρισης αποθηκών και διανομών Aberon της εταιρίας Optimum, 

με στόχο την βελτιστοποίηση του κυκλώματος της εφοδιαστικής αλυσίδας και 

διαχείρισης ιχνηλασιμότητας. Αυτό που πέτυχε σχετικά με τη διαχείριση των 

προϊόντων τώρα πια όλες οι θέσεις αποθήκευσης είναι κωδικοποιημένες και 

έχουν σημανθεί με barcode. Με αυτή τη διαδικασία το σύστημα γνωρίζει όλα 

τα χαρακτηριστικά των αποθηκευόμενων προϊόντων, τις θέσεις προϊόντων, τις 

ημερομηνίες λήξης και τα lot numbers. Σχετικά με τη διακίνηση και εκτέλεση 

των παραγγελιών, τα δυο κέντρα διανομής της επιχείρησης τροφοδοτούν της 

τοπική τους αγορά και τα υποκαταστήματα της εταιρίας στην επικράτεια. Οι 

παραγγελίες των υποκαταστημάτων εισέρχονται στα κέντρα διανομής 

ηλεκτρονικά στο ERP, ενώ οι παραγγελίες των πελατών στα υποκαταστήματα 

καταχωρούνται στα ERP με fax, τηλεφωνικά, μέσω internet ή από τους 

πωλητές, ταξινομημένες σύμφωνα με την επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης. 

Οι παραγγελίες εντάσσονται αυτόματα σε δρομολόγια και το σύστημα εκτελεί 

δέσμευση του προϊόντος, έκδοση εντολών συλλογής και εκτύπωση των 

φύλλων συλλογής (picking lists). Οι pickers λαμβάνουν από τον υπεύθυνο της 

αποθήκης την picking list ανά δρομολόγιο και συλλέγουν τα αντίστοιχα 

προϊόντα. Με αυτή τη διαδικασία το σύστημα καταγράφει αυτόματα όλα τα 

βασικά στοιχεία του προϊόντος (είδος, ποσότητα, ημ. λήξης κ.α.), αλλά και 

στοιχεία που αφορούν τη διαδικασία συλλογής. Τα οφέλη από την εφαρμογή 

των συστημάτων ERP ήταν βελτιωθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών 

μέσω της ελαχιστοποίησης των σφαλμάτων συλλογής και εκτέλεσης 

παραγγελιών Μείωση χρόνου συλλογής και εκτέλεσης παραγγελιών και 

αύξηση παραγωγικότητας εργαζομένων. Ακριβής, συνεχής, ταυτόχρονη 

παρακολούθηση όλων των αποθηκών και κέντρων διανομής της εταιρίας σε 
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πραγματικό χρόνο. Μείωση ελλείψεων καταστροφών αποθεμάτων και 

καταστροφών ληγμένων και βέλτιστη αξιοποίηση αποθηκευτικών 

εγκαταστάσεων. Αυτοματοποίηση διαδικασίας απογραφών με σάρωση των 

barcode των κωδικοποιημένων θέσεων αποθήκευσης και των barcode των 

προϊόντων.(http://www.optimum.gr/images/optpdf/Case_study_Creta_farm.pd

f) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

2.1 ΕΛ/ΛΑΚ Ορισμός και περιγραφή 

 

Ελεύθερο Λογισμικό και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα(ΕΛ/ΛΑΚ) ή Free and 

open-source software (F/OSS, FOSS) είναι το λογισμικό που ο καθένας 

μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιεί, να διανέμει, να αντιγράφει και να 

τροποποιεί ανάλογα με τις ανάγκες του, χωρίς να απαιτείται η άδεια, στο 

οποίο η δυνατότητα αλλαγών ή βελτιώσεων παρέχεται στο χρήστη μέσω της 

ελεύθερης διάθεσης και του πηγαίου κώδικα του λογισμικού ( Feller, Brian 

Fitzgerald κ.α., 2005). Γύρω από αυτή τη λογική δημιουργήθηκε μια τεράστια 

κοινότητα χρηστών και προγραμματιστών, με βάση το διαδίκτυο, οι οποίοι 

συμβάλλουν από κοινού στη συνεχή βελτίωση του λογισμικού, παρέχοντας 

δωρεάν τις γνώσεις και τη δουλειά τους σε όλους. Ένα ανοικτό δίκτυο 

«εθελοντών» προγραμματιστών και εταιρειών του κλάδου, οι οποίοι 

αναπτύσσουν και διορθώνουν τον κώδικα των προγραμμάτων παράλληλα, 

κυκλοφορώντας ταχύτατα και σε μεγάλη συχνότητα τις νέες εκδόσεις 

λογισμικού, ΕΛ/ΛΑΚ.  Το διαδίκτυο αποτελεί τη βασική πρόσβαση στο 

διαθέσιμο Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα. Η εξάπλωση 

του ΕΛ/ΛΑΚ έχει στηριχθεί στην ευρεία χρήση του διαδικτύου και η 

διαδικασία ανάπτυξης του διαδικτύου βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στο 

ΕΛ/ΛΑΚ. 

 

2.1.1 Ορισμός Ελεύθερου Λογισμικού 

 

Η   έκφραση   “ελεύθερο   λογισμικό”   συχνά   

εξισώνεται   με   αυτήν   του   ανοικτού 

λογισμικού.  O  ορισμός   αυτής της   έννοιας   

πηγάζει από  το έργο  GNU  και   βασίζεται 

πάνω σε τέσσερα   είδη   ελευθερίας   (GNU  

Project) τα οποία πρέπει να χορηγούνται σε 

κάθε χρήστη του λογισμικού σύμφωνα με το 

Open Source Initiative  (OSI): 

 

 Η   ελευθερία   να   χρησιμοποιεί   κανείς   το   πρόγραμμα   για   

οποιοδήποτε σκοπό.  
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 Η ελευθερία να κατανοεί κανείς πώς λειτουργεί το πρόγραμμα και πώς 

μπορεί να το προσαρμόσει στις δικές του απαιτήσεις. Η πρόσβαση στο 

πηγαίο κώδικα είναι για την απόκτηση αυτής της ελευθερίας βασική 

προϋπόθεση.  

 Η  ελευθερία να διανέμει  κανείς  αντίγραφα με στόχο  να  βοηθήσει 

τους συνανθρώπους του.  

 Η ελευθερία να βελτιώνει κανείς το πρόγραμμα και να δημοσιοποιεί τις 

βελτιώσεις   έτσι   ώστε   να   ωφελείται   ολόκληρη   η   κοινότητα   

από αυτές.   Η πρόσβαση   στο   πηγαίο   κώδικα   είναι   για   την   

απόκτηση αυτής   της ελευθερίας βασική προϋπόθεση.  

 

2.1.2 Ορισμός Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα  

 

Ο  Bruce  Perens, μέλος του ιδρύματος Debian, διατύπωσε  τις  βασικές  

αρχές  του  ορισμού του   ανοικτού   κώδικα   στους   “κανονισμούς  Debian  

για  το   ελεύθερο   λογισμικό” (Debian  Project, 2003e). Έτσι δημιουργήθηκε 

ένα σύνολο κανόνων και ορισμών προκειμένου να περιγράψουν το Λογισμικό 

Ανοικτού Κώδικα (Corsaro A., 2006). Το σύνολο αυτό ονομάστηκε Open  

Source  Initiative ή σε συντομογραφία  OS για τη διαμόρφωση   της   έκδοσης   

1.0   του   ορισμού   του   ανοικτού   κώδικα.  

 

Ο   ορισμός   του   ανοικτού κώδικα στην   έκδοση   1.9   αναφέρει   τις   εξής   

δέκα προϋποθέσεις, για να μπορεί ένα λογισμικό να ονομάζεται λογισμικό   

ανοικτού κώδικα (Free Software Foundation): 

Ελεύθερη διανομή:  Η   άδεια   χρήσης   δεν   επιτρέπεται   να   περιορίζει   

τη διανομή (δωρεά ή πώληση) του  λογισμικού  σε πακέτα προγραμμάτων,   

που   προέρχονται από διαφορετικές πηγές το καθένα. Για τη διανομή δεν 

επιτρέπεται να απαιτηθούν χρήματα.  

Πηγαίος  κώδικας:  Η  διανομή   του   λογισμικού   πρέπει   να   επιτρέπεται   

τόσο   στη μορφή   του  πηγαίου   κώδικα   όσο   και   σε   μεταγλωττισμένη 

μορφή. Εάν ο πηγαίος κώδικας δεν   συμπεριλαμβάνεται   στη   διανομή  ,   

τότε   πρέπει   να   υπάρχει   η δυνατότητα   να   τον   αποκτήσει   κανείς   

δωρεάν  (π.χ.,μέσω του Internet) ή με δικά του έξοδα .Ο   πηγαίος   κώδικας   

δεν   επιτρέπεται   να   έχει   γραφεί   με   ακατανόητο τρόπο ή να βρίσκεται 

σε κάποια ενδιάμεση μορφή (π.χ., προ-μεταγλωττισμένος).  

Παραγόμενο λογισμικό: Αλλαγές και  παράγωγα  πρέπει   να   επιτρέπονται.   

Αυτά θα πρέπει να μπορούν να δημοσιοποιούνται με την ίδια άδεια χρήσης.  
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Ακεραιότητα του πηγαίου κώδικα του  συγγραφέα :  Η   επαναδιανομή   του 

τροποποιημένου πηγαίου  κώδικα επιτρέπεται μόνο με τον περιορισμό ότι η 

άδεια χρήσης προβλέπει τη  χρησιμοποίηση   των   επονομαζόμενων  patches 

δηλαδή να μπορεί κανείς να επιλέξει αν θέλει να εργαστεί με την 

τροποποιημένη ή με την αρχική έκδοση του πηγαίου κώδικα. Η  άδεια χρήσης 

επιτρέπεται να προστατεύει το όνομα του προγράμματος και να επιτρέπει τη 

διανομή του τροποποιημένου πηγαίου κώδικα μόνο   κάτω   από   διαφορετικό 

όνομα. 

Καμία  διάκριση  σε  βάρος  ατόμων   ή  ομάδων :  Η  άδεια  χρήσης  δεν  

επιτρέπεται να βλάπτει κάποιο άτομο ή κάποια ομάδα ατόμων.  

Κανένας περιορισμός ως προς το πεδίο εφαρμογής : Το πεδίο   εφαρμογής   

του λογισμικού δεν επιτρέπεται να περιορίζεται από την άδεια χρήσης.  

Επαναδιανομή  της άδειας χρήσης: Τα δικαιώματα που   αποκτούνται   

πρέπει   να περιέρχονται   σε   όλα   τα   άτομα   που   αποκτούν το λογισμικό,   

χωρίς   αυτά   να χρειάζεται να εφοδιαστούν  με επιπρόσθετη άδεια χρήσης.  

Η άδεια  χρήσης   δεν   επιτρέπεται   να   περιορίζεται   σε   ένα   ορισμένο   

πακέτο λογισμικού: Τα δικαιώματα  που  αποκτούνται   από  ένα  πρόγραμμα  

δεν  πρέπει  να εξαρτιούνται από το αν το πρόγραμμα είναι μέρος ενός 

πακέτου λογισμικού. Αν το πρόγραμμα αφαιρεθεί  από το πακέτο  τότε   αυτό 

ως επακόλουθο δεν   πρέπει   να έχει τον περιορισμό των δικαιωμάτων.  

Η άδεια  χρήσης  δεν  επιτρέπεται  να  εμποδίζει  τη  συνδιανομή  του  

λογισμικού μαζί με   άλλα   λογισμικά:  Η   άδεια   χρήσης   δεν   πρέπει   να   

περιορίζει   τη   διανομή του   λογισμικού   μαζί   με   άλλα   προγράμματα .   

Η   άδεια   χρήσης   πρέπει   να   είναι   ουδέτερη   τεχνολογίας :  Κανένας   

όρος   της άδειας   χρήσης   δεν  πρέπει    να   βασίζεται   σε   μια   ορισμένη   

τεχνολογία,   τρόπο   ή διεπαφή.  Κάθε   άδεια   χρήσης   που   υποβάλλεται   

στην   Πρωτοβουλία   Ανοικτού  Κώδικα εξετάζεται   αν   είναι   σύμφωνη   

με   τον   “ορισμό   του   ανοικτού  κώδικα”. Αν  η   άδεια χρήσης   συμφωνεί   

με τον ορισμό, τότε   γίνεται   δεκτή   στον   κατάλογο   των επονομαζόμενων   

“αδειών   χρήσης   που είναι  πιστοποιημένες   από   την  OSI”   (Open Source 

Initiative, 2003).  

2.1.3 Διαφορές Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα και Ελεύθερου 

Λογισμικού 

 

To  λογισμικό   ανοικτού   κώδικα   εκ   πρώτης   όψεως   δεν   φαίνεται   να   

διαφέρει από το ελεύθερο  λογισμικό.  Μόνο αν  εξετάσουμε   τους   ορισμούς   

τους με  την  αυστηρή  τους σημασία,   όπως   αυτοί   έχουν   διατυπωθεί   

από   την   Πρωτοβουλία   Ανοικτού Κώδικα (Open  Source  Initiative  ή OSI) 

και το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού  (Free  Software Foundation  ή  FSF), 
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αντίστοιχα, διαπιστώνουμε ότι   στην   πραγματικότητα   πρόκειται για   

διαφορετικά   πράγματα. Η απόφαση να χρησιμοποιηθεί ο όρος  του “ανοικτού 

κώδικα”, που είχε προταθεί από το  Ινστιτούτο  Christine Peterson  Foresight,   

δικαιολογείται από το  γεγονός  ότι η λέξη “free”  στα αγγλικά   έχει δυο 

έννοιες (“ελεύθερος” και “δωρεάν”).  Το  πρόβλημα  αυξάνεται   περισσότερο   

από  το   γεγονός  ότι   το   ελεύθερο   λογισμικό   στις περισσότερες   

περιπτώσεις είναι και δωρεάν. Κάποτε υπήρχε η ελπίδα   ότι χρησιμοποιώντας   

το   χαρακτηρισμό   του  ανοικτού   κώδικα  θα   διαλυόταν   αυτή   η 

σύγχυση   και   θα   γινόταν   ευκολότερη   η   “εμπορευματοποίηση”   του   

λογισμικού ανοικτού κώδικα από οικονομικούς παράγοντες. Αμέσως   μετά   

την   εισαγωγή   του   νέου   όρου   (ανοικτού   κώδικα), το  FSF  άσκησε 

κριτική στο κίνημα του ανοικτού κώδικα, κατηγορώντας το ότι επέφερε νέα 

σύγχυση, διότι   οι   στόχοι  του   δεν   ακολουθούσαν   κοινωνικά   και   

ηθικά   κριτήρια,   αλλά  ήταν καθαρά  τεχνικής  φύσεως. Επίσης, κατηγόρησε 

το κίνημα ότι δεν  ήθελε οπωσδήποτε να προστατεύσει το ελεύθερο λογισμικό  

από  τη  μελλοντική   εκμετάλλευση των  κερδοσκόπων, οι οποίοι θα 

μπορούσαν να μετέτρεπαν τις  ελεύθερες  άδειες χρήσης σε μη ελεύθερες. 

Πάνω απ’ όλα όμως,  το FSF κατηγορούσε το κίνημα ανοικτού κώδικα για το 

γεγονός ότι   έδινε   έμφαση   στην   ελευθερία   εξέτασης   του   πηγαίου   

κώδικα, όχι όμως και στην απεριόριστη ελευθερία επαναδιανομής και 

τροποποίησής του. Ο ορισμός του ελεύθερου λογισμικού είναι, επομένως, 

περισσότερο   περιοριστικός από  τον  ορισμό του   ανοικτού   κώδικα.  Με  

άλλα λόγια, ενώ το ελεύθερο λογισμικό είναι   λογισμικό   ανοικτού   κώδικα, 

το λογισμικό ανοικτού κώδικα  δεν είναι οπωσδήποτε  “ελεύθερο”. Στην 

καθημερινότητα  όμως, αυτοί  οι  δύο όροι χρησιμοποιούνται  ως  συνώνυμα. 

Τελικά  αποσαφήνιση  των δυο αυτών όρων μας δίνει τη δυνατότητα να 

καταλάβουνε ότι μια εταιρία λογισμικού μπορεί να παράγει προγράμματα 

ακόμα και λειτουργικά συστήματα ανοιχτού  κώδικα χωρίς να είναι 

απαραίτητα δωρεάν αλλά με κάποιο αντίτιμο .  

 

 

2.1.4  Άδειες Χρήσης 

 

Όλες   οι  άδειες   χρήσης έχουν   μερικά   κοινά   χαρακτηριστικά.   Σε   αυτά    

τα   χαρακτηριστικά   ανήκει   το   γεγονός ότι κάθε άδεια χρήσης αποκλείει 

οποιοδήποτε είδος εγγύησης για το λογισμικό (OpenSource Initiative, 2003).  

Κατά τους  Lerner  και  Tirole  υπάρχουν  δυο  χαρακτηριστικά   στις   άδειες   

χρήσης   ανοικτού   λογισμικού   (Lerner , Tirole, 2002):  

1. Όταν η  άδεια   χρήσης   απαιτεί, μαζί με τις τροποποιημένες   εκδόσεις   

να δημοσιοποιείται πάντα και ο πηγαίος κώδικας, τότε   
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χαρακτηρίζεται  ως περιοριστική. Αυτός ο όρος είναι γνωστός και ως 

“Copyleft.” 

2. Όταν   η  άδεια   χρήσης   απαγορεύει   να   περιλαμβάνονται   τμήματα   

του   πηγαίου κώδικα σε   άλλα   προγράμματα   αν   δεν   περιέρχονται   

αυτά  τα  προγράμματα αναγκαστικά στον  ίδιο  τύπο άδειας χρήσης,   

τότε   χαρακτηρίζεται   ως  αυστηρά περιοριστική. 

Με βάση  αυτά τα δυο χαρακτηριστικά γνωρίσματα οι άδειες χρήσης   

χωρίζονται   σε τρεις κατηγορίες ( Lerner  , Tirole,  2002): 

• Μη περιοριστικές 

• Περιοριστικές 

• Αυστηρά περιοριστικές  

Άδεια  BSD 

Το   λογισμικό   το   οποίο   ανήκει   στον   τύπο   του  BSD  (Open  Source  

Initiative, 2003b) μπορεί βασικά να χρησιμοποιείται απεριόριστα. Ο κώδικας 

μπορεί να συμπεριληφθεί σε εμπορικά  προϊόντα και δεν υπάρχει   υποχρέωση   

επαναδιανομής του πηγαίου κώδικα (Grassmuck, 2002). Μόνο μια   

υπενθύμιση ων πνευματικών δικαιωμάτων των (αρχικών) υπευθύνων 

ανάπτυξης και η αναφορά του πανεπιστημίου του  Berkeley  (μόνο   στην   

αυθεντική   άδεια χρήσης του  BSD) πρέπει  να υπάρχει στις διανομές   τόσο   

του   μεταγλωττισμένου  όσο   και   του   πηγαίου   κώδικα   όπως   και   μέσα 

στα   προγράμματα, στα οποία συμπεριλήφθηκαν  τμήματα   του   λογισμικού.   

Αυτές  οι υπενθυμίσεις πρέπει να υπάρχουν ακόμα και σε περιπτώσεις 

διαφήμισης. Ανάλογα με την   παραλλαγή   της   άδειας   χρήσης   του  BSD  

μπορούν   να  παραληφθούν   μερικοί   από τους   περιορισμούς.   Έργα   τα   

οποία   έχουν   αναπτυχθεί  βάσει   μιας   άδειας   χρήσης   τύπου  BSD  είναι, 

για παράδειγμα, τα εξής:  FreeBSD,  Apache  (Apache  Software Foundation)  

και Firefox (Mozilla Foundation).  

 

Άδεια  GPL ( General Public License)  

Η άδεια χρήσης GPL δηλαδή Γενική Δημόσια Άδεια η οποία  διατυπώθηκε  

για  πρώτη  φορά  στο  έργο  GNU  από το Ίδρυμα  του  Ελεύθερου 

Λογισμικού   (Free  Software  Foundation), ανήκει στην τάξη   των   αυστηρά 

περιοριστικών   αδειών   χρήσης. Ίσως   να   είναι   η   πιο   διαδεδομένη   

άδεια   χρήσης ανοικτού   κώδικα . Όπως   και   στις   άλλες   άδειες   χρήσης,   

που παρουσιάστηκαν  ήδη  εδώ,  υπάρχει   υποχρέωση  δημοσιοποίησης  του  

πηγαίου  κώδικα και το  λογισμικό   μπορεί   να   χρησιμοποιείται   ελεύθερα,   

να   επαναδιανέμεται και   να τροποποιείται.  Οι ειδικοί κανονισμοί της 

άδειας χρήσης  GPL  χαρακτηρίζονται συχνά και   αυτοί   ως   “Copyleft”.   
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Αυτοί   απαιτούν,   το   λογισμικό   το   οποίο   περιλαμβάνει τμήματα   που   

ανήκουν   στην  GPL  να   θεωρείται   σαν   παραγόμενο   έργο   και   να 

κληρονομεί  τους   ίδιους  κανονισμούς (Grassmuck, 2002).  Σε συνδυασμούς   

λογισμικού   ανοικτού   κώδικα  και ιδιόκτητου   λογισμικού   αυτός ο όρος 

αποτελεί βασικά ένα άλυτο πρόβλημα. Ένα πολύ γνωστό παράδειγμα 

λογισμικού του τύπου GPL είναι το λειτουργικό σύστημα Linux.  

 

Άδεια LGPL (Lesser  Public  License)  

Ο  συντάκτης της  άδειας   χρήσης  LGPL δηλαδή Λιγότερο Δημόσιας  Άδειας 

είναι ακριβώς όπως και για το  GPL  το έργο GNU.  Αυτή η άδεια χρήσης 

είναι με ελάχιστες διαφορές  όμοια με την GPL. Αναπτύχθηκε κυρίως για   

βιβλιοθήκες   συναρτήσεων   ή   και   αντικειμένων. Τα   προγράμματα   τα  

οποία χρησιμοποιούν αυτές τις βιβλιοθήκες, δεν θεωρούνται παραγόμενα   

έργα   και   δεν υπόκεινται στους περιορισμούς του Copyleft. Αυτό δεν ισχύει 

όμως για αλλαγές στην ίδια την βιβλιοθήκη. Αυτές πρέπει  επίσης να 

δημοσιοποιηθούν με τους  περιορισμούς της LGPL  (Grassmuck, 2002).  

 

2.2  Ιστορική διαδρομή του ΕΛ/ΛΑΚ 

 

Κατά τα πρώτα χρόνια ζωής της βιομηχανίας των υπολογιστών  (δεκαετία 60-

80), το μεγαλύτερο μερίδιο κέρδους των εταιριών προερχόταν από την 

πώληση και υποστήριξη υλικού. Για κάθε υπολογιστή αναπτυσσόταν ένα 

ειδικό προσαρμοσμένο λειτουργικό σύστημα το οποίο διανεμόταν ελεύθερα 

και χωρίς περιορισμούς. Πολλές προσπάθειες είχαν γίνει εκείνη την εποχή 

ώστε να δημιουργηθεί ένα λειτουργικό σύστημα που να μπορεί να 

εγκατασταθεί σε πολλαπλές πλατφόρμες υλικού. Η πιο σημαντική είναι η 

δημιουργία του UNIX από την AT&T το 1969 . Το 1980 η AT&T περιόρισε 

τη χρήση του UNIX μόνο σε αυτούς που πλήρωναν για τις άδειες χρήσης. Το 

ίδιο έκαναν αργότερα και οι IBM, HP και DEC. Το  1984, ο  προγραμματιστής  

Richard Stallman που εργαζόταν στην ανάπτυξη λογισμικού στο MIT, άρχισε 

ένα πρόγραμμα για να αναπτύξει μια ελεύθερη εναλλακτική υλοποίηση του 

λειτουργικού συστήματος Unix. Επιπλέον, καθιέρωσε μια ειδική άδεια,  την 

άδεια GNU για να εξασφαλίσει ότι το λογισµικό είναι πράγματι ελεύθερο και 

ανοικτό για το καθένα. Προκειμένου να υποστηριχθεί το πρόγραµµα GNU, 

Stallman ίδρυσε το Free Software Foundation (FSF) το1985. Η άδεια GNU 

δεν δίνει δυνατότητα κέρδους και για το λόγο αυτό προκάλεσε αντίδραση και 

αντιπάθεια σε κάποιες εταιρείες. Στις  αρχές  της  δεκαετίας  του 1990, µαζί 

µε την αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου, προέκυψαν πολλά νέα 

προγράμματα ανοικτού κώδικα. Το πιο εξέχον παράδειγμα είναι το Linux, ένα 

συμβατό µε Unix λειτουργικό σύστημα. Αναπτύχθηκε από το Φιλανδό 
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σπουδαστή της επιστήμης των υπολογιστών, Linus Torvalds. Το  1991, 

εξέδωσε τον κώδικα μιας  πειραματικής  έκδοσης,  κάτω από  την  άδεια GPL, 

σε μια  ομάδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ζήτησε τα σχόλια και τις 

βελτιώσεις τους.  Μέσα  στην  τελευταία  δεκαετία,  το Linux αναπτύχθηκε  

σε  ένα  ισχυρό  λειτουργικό  σύστημα.  Σε  αυτό  το  διάστημα,  το Linux 

χρησιμοποιείται  όλο  και  περισσότερο  σε συνδυασμό µε τα εργαλεία του 

"GNU Project". Παράλληλα, επεκτείνεται η χρήση του και στις επιχειρήσεις.  

Το 1997 ιδρύθηκε η OSI προκειμένου να καθιερωθεί µια πιο ρεαλιστική 

προσέγγιση στη χορήγηση αδειών λογισµικού. Βασικοί συντελεστές αυτής 

της κίνησης  ήταν οι Eric  Raymond και  Bruce Perens. Στόχος τους ήταν  να 

προάγουν την εµπορική χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ, µια και πιστεύανε ότι τόσο η 

κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ όσο και ο επιχειρησιακός κόσμος  θα μπορούσαν  να  

ωφεληθούν  από  την  ευρύτερη  διάδοση  του. Σταδιακά παρατηρείται 

αύξηση του ενδιαφέροντος για το  ΕΛ/ΛΑΚ και αρχίζει να παρέχεται 

υποστήριξη από εταιρείες, όπως η IBM, η ΗΡ ακόμα όμως και από τον 

μεγαλύτερο αντίπαλο του ΕΛ/ΛΑΚ τη Microsoft.  

 

2.3  Πλεονεκτήματα  

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα πολλαπλά οφέλη και πλεονεκτήματα που 

έχουμε κατά τη χρησιμοποίηση ελεύθερου και ανοικτού κώδικα (Crowston 

κ.α., 2007): 

Άδεια χρήσης ανά υπολογιστή  

Για την χρησιμοποίηση ενός οποιοδήποτε λογισμικού απαιτείται άδεια  

χρήσης. Συχνά βέβαια αυτό αγνοείται ιδιαίτερα από τους κοινούς χρήστες 

αλλά ακόμα και από εταιρίες. Αυτό μπορεί να επιφέρει είτε κάποιο χρηματικό 

πρόστιμο είτε να υπάρξει κάποιο πρόβλημα με τη συμβατικότητα των 

προγραμμάτων που κι αυτό με τη σειρά του θα αυξήσει το κόστος(Liang L. , 

2007). Τα λογισμικά ανοικτού κώδικα συνοδεύονται με μία γενική άδεια 

δημόσιας χρήσης (General Public License), η οποία ορίζει και την δωρεάν 

διανομή του προϊόντος. Αυτό είναι ιδιαίτερα ελκυστικό αφού και κατεβάζει 

κατά πολύ το κόστος αλλά και διευκολύνει την εγκατάσταση λογισμικού 

ανοικτού κώδικα σε πολλούς υπολογιστές, όπως είναι για παράδειγμα σ’ ένα 

εταιρικό δίκτυο ακόμα και σε μια δημόσια υπηρεσία, που σε διαφορετική 

περίπτωση θα στοίχιζε πολλά χρήματα για την έκδοση αντίστοιχων αδειών 

χρήσης.  
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Γρήγορη ανάπτυξη λογισμικού  

Ένας αυξημένος αριθμός εμπλεκομένων συνδημιουργών που αναφέρεται 

κυρίως ως ανοικτή κοινότητα  έχει ως αποτέλεσμα τη γρηγορότερη ανάπτυξη 

του λογισμικού. Αυτό δίνει τη δυνατότητα ώστε εταιρίες , οργανισμοί και 

κοινοί χρήστες να έχουν ότι πιο σύγχρονο και τελευταίας τεχνολογίας 

προϊόντα.  

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  

Για τις επιχειρήσεις που προσφέρουν λογισμικό ανοικτού κώδικα ο αυξημένος 

αριθμός χρηστών αποτελεί ένα πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους, 

μιας και ορίζουν με αυτό τον τρόπο ένα πρότυπο στην αγορά. 

Κόστος υποστήριξης  

Η  αντιμετώπιση  των προβλημάτων περιλαμβάνει  συνήθως  την  τηλεφωνική  

υποστήριξη  του  πελάτη  και  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  την  επίσκεψη  

τεχνικού  στις  εγκαταστάσεις του πελάτη για να επιλύσει τα όποια 

προβλήματα ανακύψουν. Επίσης, η εταιρία που  παράγει  το  λογισμικό  

αναλαμβάνει  να  διαθέτει  τις  κατάλληλες αναβαθμίσεις του προϊόντος της, 

όταν αυτό αντιμετωπίζει κενά ασφαλείας ή άλλες  αστοχίες,  για  κάποιο  

προκαθορισμένο διάστημα. Στο ΕΛ/ΛΑΚ υπάρχουν δύο διαφορετικές 

προσεγγίσεις που μπορεί να ακολουθηθούν σε θέματα υποστήριξης, καθώς το 

λογισμικό διατίθεται δωρεάν  ή με ένα πολύ μικρό ποσό. Η πρώτη  είναι η 

αγορά υποστήριξης από κάποια εταιρία, η οποία αναλαμβάνει να επιλύει 

απορίες  και  προβλήματα  που μπορεί  να  ανακύψουν µε  τη  χρήση μιας 

εφαρμογής ΕΛ/ΛΑΚ, όπως ακριβώς γίνεται με το εμπορικό λογισμικό. Θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μια εταιρία παροχής υποστήριξης δύσκολα θα 

μπορέσει να δημιουργήσει διορθωτικό κώδικα για πιθανά κενά ασφάλειας ή 

άλλα  σοβαρά  προβλήματα  της  υποστηριζόμενης  εφαρμογής,  εάν  δεν 

συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης εφαρμογής. Φυσικά οι 

υπηρεσίες υποστήριξης χρεώνονται κανονικά και είναι ένα κόστος που πρέπει  

να  υπολογιστεί  κατά  την  επιλογή  του  ΕΛΛΑΚ. Ο  εναλλακτικός και 

δεύτερος τρόπος για την λήψη υποστήριξης βασίζεται στην κοινότητα των 

χρηστών του ΕΛΛΑΚ.  

Έξοδα μάρκετινγκ 

Η καλύτερη διαφήμιση ενός προϊόντος ΕΛ/ΛΑΚ είναι η ευρύτερη αποδοχή  

του από το κοινό ως χρήσιμο εργαλείο. Αυτός άλλωστε είναι και ένας από 

τους λόγους για την ευρεία αναδιανομή του.  

Καινοτομία 

Κάθε χρήστης έχει την ευκαιρία να προσθέσει στο λογισμικό νέα στοιχεία ή  

να επεκτείνει συνιστώσες των ήδη υπαρχόντων. Αυτή η διαφορετικότητα στην 
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προσέγγιση, στις απόψεις και στις ιδέες οδηγεί την ανάπτυξη του λογισμικού 

σε καινοτόμες προοπτικές.  

Προσαρμοστικότητα  

Ο υψηλός βαθμός τμηματοποίησης κώδικα (modularity) προσφέρει ένα 

μεγάλο πλεονέκτημα στην ευκολότερη ανάπτυξη και προσαρμογή του 

λογισμικού σε διαφορετικά περιβάλλοντα διεπαφής.  

Αξιοπιστία 

Τα συστήματα ΕΛ/ΛΑΚ είναι πιο σταθερά και αξιόπιστα στη λειτουργία τους. 

Αυτό δεν ισχύει μόνο κατά κοινή ομολογία αλλά προκύπτει και από  έρευνες 

που έχουν γίνει. Σύμφωνα µε αυτές, το λειτουργικό σύστημα GNU/Linux, για 

παράδειγμα, μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα για μεγάλο χρονικό διάστημα 

χωρίς να καταρρεύσει άλλωστε αυτός είναι ο λόγος που χρησιμοποιείται κατά 

κόρον στους servers (εξυπηρετητές). Αυτό οφείλεται στη  συνεχή διαδικασία 

ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων. Οι εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, βέβαια, που 

βρίσκονται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης,  παρουσιάζουν συχνά σφάλματα και 

προβλήματα αξιοπιστίας.  

Ασφάλεια και σταθερή συμπεριφορά  

Πρώτη προτεραιότητα κατά την ανάπτυξη ενός λογισμικού είναι η  σταθερή  

συμπεριφορά του (stability) και η θωράκισή του έναντι κενών ασφάλειας. Η 

πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα διευκολύνει την σταδιακή βελτίωση σε θέματα 

ασφάλειας συστήματος.  

Προσαρμοστικότητα -Μικρές απαιτήσεις σε υλικό  

Το  ΕΛ/ΛΑΚ  συνήθως  έχει μικρότερες  απαιτήσεις  σε  υλικό (hardware),  

γιατί προσαρμόζεται  εύκολα από τον χρήστη ανάλογα µε τις ανάγκες του και 

τις δυνατότητες του υπολογιστή του. ∆ίνεται η δυνατότητα αφαίρεσης 

τµηµάτων του λογισµικού, που δεν χρειάζονται  για  τη  συγκεκριμένη 

εφαρμογή.  Κάτι  τέτοιο  συνεπάγεται εξοικονόμηση χρημάτων από το υλικό, 

καθώς και λιγότερες αναβαθμίσεις.  

Διείσδυση στην αγορά  

Επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διείσδυση στην  αγορά όταν το λογισμικό είναι 

ελεύθερο διαθέσιμο για όλους. Έτσι αυξάνεται ο αριθμός των  χρηστών που θα 

χρησιμοποιήσει ένα τελικό προϊόν.  
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2.4  Μειονεκτήματα 

 

Εκτός βέβαια από τα πλεονεκτήματα που έχει το ελεύθερο λογισμικό 

ανοιχτού κώδικα σίγουρα υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα τα οποία και 

παρουσιάζονται παρακάτω κώδικα ( Open Source Foundation):  

Αβεβαιότητα εξέλιξης 

Κανείς δεν εγγυάται ότι θα εξελιχθούν οι εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ. Ένα έργο 

µπορεί  να µην αποκτήσει ποτέ λειτουργικότητα ή και αν αυτό συµβεί, µπορεί 

να εκφυλιστεί αργότερα εξαιτίας µειωµένου ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερα αν δεν 

έχει οικονοµική υποστήριξη από µία ή περισσότερες εταιρείες ή λείπουν οι 

προγραμματιστές που θα το αναπτύξουν, µπορεί να πάψει να υφίσταται ή 

σταδιακά να εκλείψει. Συνήθως, ένα τέτοιο πρόγραμμα από τη στιγµή που 

έχει αυθυπαρξία εφαρμογής εξελίσσεται µόνο του, χωρίς ανάγκη άλλων 

κινήτρων. 

Έλλειψη τεκμηρίωσης 

 ∆εν υπάρχει πάντα επαρκής τεκμηρίωση, ιδιαίτερα για έργα που βρίσκονται 

σε αρχικό στάδιο. Τα αντίστοιχα εμπορικά προγράμματα,  προσφέρουν  

καλύτερη υποστήριξη, τεκμηρίωση  και  συνεργασία,  ενώ  οι  δυνατότητες 

των εμπορικών προγραμμάτων, συχνά είναι υπέρτερες.  

Έλλειψη υποστήριξης 

Η υποστήριξη των προγραμμάτων ανοιχτού κώδικα πολλές φορές είναι  

δύσκολη,  εφόσον  δεν  υπάρχει  κάποια  επίσημη  εταιρία  με καταρτισμένους  

τεχνικούς. 

Απουσία οδηγών προγραμμάτων 

Μπορεί το ΕΛ/ΛΑΚ να έχει μικρότερες απαιτήσεις από το υλικό αλλά σε 

ορισμένες  περιπτώσεις  η  υποστήριξη  του  υλικού μέρους  των υπολογιστών 

(π.χ. συσκευές πολυμέσων, σαρωτές) μπορεί να είναι ανεπαρκής.  

Αξιοπιστία παράβασης πνευματικών δικαιωμάτων  

Κατά την ανάπτυξη λογισμικού ανοικτού κώδικα συμμετέχουν συνήθως 

χρήστες απ’ όλο τον κόσμο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο έλεγχος όλου του 

κώδικα για πιθανές παραβάσεις κάποιας άδειας λογισμικού να καθίσταται 

ιδιαίτερα δύσκολος έως σχεδόν αδύνατος. Σε περίπτωση που όμως 

διαπιστωθεί ότι έχει εισαχθεί κώδικας, που παραβαίνει τους όρους των αδειών 

χρήσης ανοικτού κώδικα, κατηγορείται ολόκληρη η κοινότητα που 
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συμμετέχει στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου λογισμικού και όχι ο 

προγραμματιστής που εσκεμμένα ή μη εισήγαγε τον κώδικα.  

Απουσία εφαρμογών 

Απουσιάζουν  εφαρμογές  για  ορισμένους  τομείς,  όπως  για  οικονομική  

διαχείριση  ή βιομηχανικό και εξειδικευμένο λογισμικό.  

Εκμετάλλευση αδυναμιών 

 Η ευκολότερη πρόσβαση στον κώδικα μπορεί να διευκολύνει επίδοξους 

hackers να εκμεταλλευτούν αδυναμίες του λογισμικού. 

2.5  Λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές του ΕΛ/ΛΑΚ  

 

Παρακάτω παρουσιάζουμε και αναλύουμε 

κάποια από τα πιο δημοφιλή λειτουργικά 

συστήματα αλλά και εφαρμογές τύπου 

ΕΛ/ΛΑΚ. 

Το Debian, αποτέλεσμα του Debian Project, 

είναι μια δημοφιλής διανομή Linux, 

ελεύθερο λογισμικό που αναπτύσσεται 

μέσω της συνεργασίας εθελοντών από όλο 

τον κόσμο. Βασίζεται στον πυρήνα linux 

και στην ομάδα βασικών εργαλείων του 

εγχειρήματος GNU. Το Debian είναι γνωστό 

για την αφοσίωση του στη φιλοσοφία του Unix και του ελεύθερου 

λογισμικού. Είναι επίσης γνωστό για το πλήθος επιλογών και δυνατοτήτων 

που προσφέρει. Η τρέχουσα έκδοση περιλαμβάνει πάνω από 23.000 πακέτα 

λογισμικού για δώδεκα αρχιτεκτονικές υπολογιστών που το φάσμα τους 

κυμαίνεται από ARM αρχιτεκτονική, που διαθέτουν συνήθως ενσωματωμένα 

συστήματα, IBM s390 αρχιτεκτονική κεντρικού υπολογιστή μέχρι τις πιο 

κοινές x86 και PowerPC αρχιτεκτονικές που υπάρχουν στους μοντέρνους 

προσωπικούς υπολογιστές.  Το Debian είναι επίσης πολύ γνωστό για το 

σύστημα διαχείρισης πακέτων και το  APT Advanced Packaging Tool 

(προηγμένο εργαλείο πακέτων) που διαθέτει συγκεκριμένα, για τις αυστηρές 

πολιτικές που υιοθετεί ως προς την ποιότητα των πακέτων και των εκδόσεων 

του και την ανοιχτή διαδικασία ανάπτυξης και ελέγχου που υιοθετεί. Αυτές οι 

πρακτικές κάνουν πιο εύκολες τις αναβαθμίσεις και την εγκατάσταση ή 

αφαίρεση πακέτων. Το Debian υποστηρίζεται από δωρεές που γίνονται μέσω 

οργανισμών που προωθούν το ελεύθερο λογισμικό. Το Debian δεν 

υποστηρίζεται από κάποια εταιρία, αλλά από το Debian Project και τον 

οργανισμό Software in the Public Interest.  

 (Πηγή: http://www.debian.org/) 

http://www.debian.org/
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Το Ubuntu είναι ένα πλήρες λειτουργικό 

σύστημα  βασισμένο όμως στο Debian (ή πιο 

ορθά GNU/Linux). Το Ubuntu δηλαδή είναι μια 

διανομή (οι διανομές είναι κάτι σαν 

διαφορετικές εκδόσεις) του Linux. Άλλες 

δημοφιλείς διανομές είναι το Fedora, Mandriva, 

SuSE. Διατίθεται ελεύθερα και υποστηρίζεται 

τόσο από μια πολύ μεγάλη κοινότητα χρηστών 

όσο και από επαγγελματίες. Είναι εξαιρετικά 

προηγμένο από τεχνολογική και σχεδιαστική 

άποψη αλλά ευτυχώς δεν υπερέχει μόνο σε 

αυτόν τον τομέα. Το σημαντικότερο του 

πλεονέκτημα είναι η απλότητα και η ευκολία στην χρήση. Μπορεί να το 

χειριστεί/χρησιμοποιήσει ο καθένας: είτε επαγγελματίας ή επιστήμονας που 

έχει υψηλές απαιτήσεις, είτε φοιτητής, συνταξιούχος ή ακόμα και νοικοκυρά.   

(Πηγή: http://www.ubuntu.gr/ ) 

 

To fedora είναι μια δημιουργία της 

εταιρίας Red Hat, αλλά πλέον 

αναπτύσσεται σχεδόν εξ' ολοκλήρου από 

την κοινότητά του. Το fedora είναι μία από 

τις δημοφιλέστερες διανομές έχοντας πολύ 

μεγάλο αριθμό χρηστών και πολύ μεγάλες 

και ενεργές κοινότητες.  

(Πηγή: http://fedoraproject.org/ ) 

  

 

 

 To LibreOffice είναι η ελεύθερη, 

πολυδύναμη (power-packed), σουΐτα 

προσωπικής παραγωγικότητας Ανοικτού 

Κώδικα, για διανομές GNU/Linux, 

Macintosh και Windows, η οποία 

παρέχει έξι εφαρμογές, πλούσιες σε 

χαρακτηριστικά, για όλη την παραγωγή εγγράφων, καθώς και για την κάλυψη 

των αναγκών διαχείρισης των δεδομένων:Ο Επεξεργαστής κειμένων Writer, 

το Υπολογιστικό Φύλλο Calc, η εφαρμογή Παρουσίασης Διαφανειών Impress, 

http://www.ubuntu.gr/
http://fedoraproject.org/
http://el.wikipedia.org/wiki/GNU
http://el.wikipedia.org/wiki/Linux
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το πρόγραμμα Σχεδίασης/ Ζωγραφικής Draw, το πρόγραμμα Διαχείρισης 

Μαθηματικών Τύπων και Υπολογισμών Math και, τέλος, η εφαρμογή Βάσης 

Δεδομένων Base. (Πηγή: http://www.libreoffice.org/ ) 

 

Ο Mozilla  Firefox είναι ελεύθερος και 

ανοικτού κώδικα φυλλομετρητής  

(browser) του παγκόσμιου ιστού. 

Προήλθε από το Application Suite της 

Mozilla και η ανάπτυξή του εξακολουθεί 

να γίνεται κατά μεγάλο ποσοστό από την 

Mozilla Corporation, ενώ συνεισφέρουν 

και μεμονωμένοι χρήστες σε μικρότερο 

βαθμό. 

 (Πηγή : http://www.mozilla.org ) 

  

 

2.6 ΕΛ/ΛΑΚ για Μικρές και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

 

Είναι δεδομένο πλέον πως για να επιβιώσει μια μικρομεσαία αλλά και 

ιδιαίτερα μια μικρή επιχείρηση πρέπει  να είναι ανταγωνιστική. Καθώς ως επί 

των πλείστων το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων της Ελλάδας ανήκει 

στις παραπάνω κατηγορίες έχει ως αποτέλεσμα να οξύνει το πρόβλημα της 

ανταγωνιστικότητας. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί με την 

ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους μιας επιχείρησης κι όχι τη μείωση 

ποιότητας ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας  (Carlo Daffara, 2008). Το 

ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα δίνει την ευκαιρία στις 

μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μεγιστοποιήσουν την 

ανταγωνιστικότητα τους μέσα από την μεγάλη γκάμα λειτουργικών 

συστημάτων αλλά και εμπορικών εφαρμογών που διαθέτει. Κι αυτό γιατί η 

ολοένα και μεγαλύτερη εξάρτηση ακόμα και των πολύ μικρών επιχειρήσεων 

από  εμπορικές εφαρμογές που αυξάνουν τα έξοδα μπορεί να είναι η αιτία για 

τη συρρίκνωση ακόμα και την εξαφάνιση  των επιχειρήσεων αυτών  (Watson 

R. κ.α., 2008). Το μικρό ή ακόμα και το μηδενικό κόστος των εφαρμογών του 

ΕΛ/ΛΑΚ αποτελεί ίσως μονόδρομο για την αύξηση ανταγωνιστικότητας ή 

ακόμα για την επιβίωση των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όσων 

αφορά για τη γκάμα του ΕΛ/ΛΑΚ αυτή περιλαμβάνει από το λειτουργικό 

σύστημα, την επεξεργασία εγγράφων και την επικοινωνία μέχρι και τις πιο 

περίπλοκες εφαρμογές επιχειρήσεων και εμπορίου όπως  τα ERP και CRM.  

http://www.libreoffice.org/
http://el.wikipedia.org/wiki/Ελεύθερο_λογισμικό
http://el.wikipedia.org/wiki/Λογισμικό_ανοικτού_κώδικα
http://el.wikipedia.org/wiki/Browser
http://el.wikipedia.org/wiki/Παγκόσμιος_Ιστός
http://el.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Corporation
http://www.mozilla.org/
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2.6.1  Το ΕΛ/ΛΑΚ συνοπτικά 

 

Με βάση τη βάση τη βιβλιογραφία του κεφαλαίου συγκεντρώνουμε και 

καταλήγουμε στα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα που 

έχουν λειτουργικά συστήματα και οι εφαρμογές τύπου ΕΛ/ΛΑΚ. 

Πίνακας 2.1  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ΕΛ/ΛΑΚ 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΕΛ/ΛΑΚ 
 

Κόστος  Απόκτησης  
 
 

Δωρεάν ή με πολύ μικρό κόστος που δεν 

συγκρίνεται με τα αντίστοιχα του κλειστού  

κώδικα 
 

Κόστος συντήρησης 

και αναβάθμισης  
 

Εφ όσων αποκτηθεί η άδεια όλα τα «updates» 

και «upgrades» είναι δωρεάν 

Σταθερότητα 
 
 

Θεωρούνται και είναι τα πιο σταθερά. Οι severs 

χρησιμοποιούν κατά κόρων τέτοια λειτουργικά 

συστήματα για αυτόν το λόγο  
 

Ασφάλεια 
 
 

Είναι πιο ασφαλή .Τα λειτουργικά συστήματα 

δεν χρειάζονται προγράμματα antivirus 

Προσαρμοστικότητα  
 
 

Αφού μαζί με την άδεια συνοδεύεται και ο 

κώδικας τότε ο καθένας είναι ελεύθερος να το 

προσαρμόσει σύμφωνα με τις ανάγκες του  
 

Μικρές απαιτήσεις σε 

υλικό 
 

Έχουν καλύτερη διαχείριση μνήμης  

Έλλειψη τεκμηρίωσης 
 

Δεν είναι σίγουρο ότι όλα τα προγράμματα και οι 

εφαρμογές συνοδεύονται από εγχειρίδια χρήσης  

Έλλειψη υποστήριξης 

και οδηγών 
 

Πολλοί κατασκευές υλικού δεν τα υποστηρίζουν  

Αβεβαιότητα εξέλιξης 
 
 

Δυστυχώς μερικά projects έχουν σταματήσει στη 

μέση 
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2.6.2  Το ΕΛ/ΛΑΚ στην πράξη (Μελέτες περιπτώσεων)  

 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τα οφέλη που έχουμε από την εφαρμογή 

προγραμμάτων και λειτουργικών συστημάτων τύπου ΕΛ/ΛΑΚ  επιλέξαμε να 

παρουσιάσουμε κάποια αντιπροσωπευτικά παραδείγματα από μελέτες 

περιπτώσεων . 

 Ο Sterling Ball είναι διευθύνων σύμβουλος μιας οικογενειακής 

επιχείρησης της Ernie Ball  η οποία φτιάχνει χορδές για κιθάρες  και είναι 

παγκοσμίως γνωστοί αφού μερικοί από τους πελάτες τους είναι  ο Eric 

Clapton και οι Metallica. Ο Sterling Ball χρησιμοποιούσε στην εταιρία 

λειτουργικό Windows της Microsoft. Η εταιρία « Business Software 

Alliance» είναι μια εταιρία διαφύλαξης πνευματικών δικαιωμάτων στις 

Ηνωμένες Πολιτείες η οποία μάλιστα ενθαρρύνει τους εργαζομένους να 

καταδίδουν τα αφεντικά τους σε περίπτωση που χρησιμοποιούν παράνομα 

λογισμικό. Η εταιρία είχε πληρώσει κανονικά και νόμιμα για όλες τι άδειε ς 

των υπολογιστών. Όμως σε κάποιους υπολογιστές που είχαν αλλάξει 

σκληρούς δίσκους έπρεπε να τους ξαναδηλώσουν ή να αγοράσουν επιπλέον 

δικαιώματα. Μετά από μια επιδρομή της «BSA» η εταιρία αναγκάστηκε να 

πληρώσει 65.000 δολάρια για προγράμματα που δεν είχαν άδεια και ακόμα 

35.000 δολάρια για νομικές υποθέσεις. Αυτό που πείραξε Sterling Ball δεν 

ήταν τόσο τα λεφτά από το πρόστιμο αλλά η διαπόμπευση της εταιρίας αφού 

κοινοποιήθηκε σύμφωνα με την τακτική της BSA. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να 

στραφεί στο ανοιχτό λογισμικό. Η επιλογή του Sterling Ball αφού είδε όλες 

τις εναλλακτικές όπως Apple κ.α  ήταν το λειτουργικό Red hat linux  με 

σουίτα εφαρμογών Open Office και περιηγητή διαδικτύου Mozilla Firefox. Η 

μετάβαση ήταν πολύ πιο εύκολη και φθηνή από ότι αρχικά είχε υπολογιστεί 

και αμέσως εξοικονόμησε 80.000 δολάρια. Τώρα πλέον δεν ανησυχεί ούτε για 

άδειες ούτε για σπασμένο λογισμικό και μάλιστα έχει γίνει φανατικός του 

open-source και παροτρύνει κι άλλους επιχειρηματίες να τον ακολουθήσουν. ( 

http://news.cnet.com/2008-1082_3-5065859.html?tag=lh) 

 Η  πόλη  Μπέργκεν είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Νορβηγίας, 

βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία από τη Βόρεια Θάλασσα. Από την ίδρυση 

της το 1070, το Μπέργκεν έχει προσελκύσει ανθρώπους από όλες τις πλευρές 

του κόσμου. Με σχεδόν 50.000 χρήστες, η πόλη του Μπέργκεν  χρειάζεται μια 

σταθερή, ασφαλή και οικονομικά αποδοτική IT υποδομή για την παροχή 

καλύτερων υπηρεσιών του Δήμου στους πολίτες της. Η πόλη έχει  

εκπαιδευτικό δίκτυο, το οποίο εξυπηρετεί 32.000 φοιτητές και 4.000 

καθηγητές είναι δύσκολο να διαχειριστεί με 100 servers, ένα σε κάθε ένα από 

http://news.cnet.com/2008-1082_3-5065859.html?tag=lh
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τα σχολεία της που είχαν ξεπερασμένο υλικό. Η πόλη αξιολόγησε τόσο το 

λειτουργικό σύστημα Red Hat όσο και το SUSE LINUX πριν από την επιλογή 

SUSE Linux Enterprise Server για να τρέχει σε HP Integrity Itanium * 64 -bit 

servers. Με τη μετάβαση από το UNIX στο Linux, η πόλη του Μπέργκεν 

μπορεί να διατηρήσει τη σταθερότητα που σχετίζεται με UNIX, αλλά μπορεί 

να μειώσει το κόστος του αφού δεν  χρειάζεται άδειες χρήσης και δεν 

εξαρτάται από έναν  μόνο προμηθευτή. Η απόφαση αυτή πάρθηκε από  ένα 

συνδυασμό στρατηγικών, οικονομικών και επαγγελματικών λόγων δηλαδή η 

επιλογή αυτή έγινε επειδή ήθελαν τη σταθερότητα και την ασφάλεια σε 

χαμηλότερες τιμές. Η πόλη του Μπέργκεν είναι σε μετάβαση στο SUSE 

LINUX Enterprise Server, για να παρέχει ένα σταθερό, οικονομικά αποδοτικό 

δίκτυο για μια μεγάλη επιχείρηση των 50.000 χρηστών. Τρέχοντας ένα 

περιβάλλον Linux έχει ήδη βελτιωθεί σημαντικά ο χρόνος απόκρισης του  

δικτύου και έχει μειωθεί το κόστος του υλικού, του λογισμικού  καθώς και το 

κόστος συντήρησης.      

(http://www.opensourceacademy.org.uk/solutions/casestudies/city-of-bergen-

suse/) 

 Οι εφαρμογές σουίτας γραφείου τύπου ΕΛ/ΛΑΚ  έχουν αρχίσει και 

γίνονται όλο και πιο δημοφιλές και ιδιαίτερα σε οργανισμούς αφού είναι 

ισάξιες με τις συμβατικές και διατίθενται δωρεάν. Παρακάτω ακολουθούν 

ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις από την εφαρμογή τους. Σε ένα 

γυμνάσιο Detroit που άλλαξαν από τα Windows NT και του MS Office 97 για 

Linux και OpenOffice τα αποτελέσματα αποδείχτηκαν πολύ καλύτερα από ότι 

περίμεναν . Το 2003, το σχολείο, εξοικονόμησε  πάνω από $ 100.000 

μετατρέποντας  110 υπολογιστές από Windows NT σε Linux και OpenOffice. 

Μετά από αρκετές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς του 

OpenOffice να ανοίξει  παλιά έγγραφα του Word το σχολείο πλέον 

ενθαρρύνει τους μαθητές να το χρησιμοποιούν όποτε είναι δυνατόν . Ενώ το 

OpenOffice.org τώρα χρησιμοποιείται από το 100% του διδακτικού 

προσωπικού και των μαθητών στο σχολείο αν και μερικοί από διοικητικό 

προσωπικό εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το Microsoft Office λόγω 

ειδικών λογισμικών απαιτήσεων. Το ίδιο πράγμα έκανε και  Δήμος Πυλαίας  -

Χορτιάτη αλλά και πρόσφατα ο Δήμος Καλαμαριάς . To τμήμα Πληροφορικής 

του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, μετά από γόνιμη συζήτηση με την Ένωση 

Ελλήνων χρηστών και φίλων ΕΛ/ΛΑΚ (GreekLUG), προχώρησε στην 

εγκατάσταση του LibreOffice. Έχουν γραφεί πολλά για τα πλεονεκτήματα  

των προγραμμάτων Ελεύθερου Λογισμικού στο Δημόσιο Τομέα. Τα οφέλη 

είναι πολυάριθμα και κρίσιμης σημασίας, αλλά ενώ ορισμένα από αυτά 

αναδεικνύονται μόνο σε βάθος χρόνου, κάποια άλλα, αντιθέτως, 

εντυπωσιάζουν  άμεσα. Στους δύσκολους καιρούς της οικονομικής κρίσης 

που βιώνει η χώρα μας, εκείνο που αναμφισβήτητα αναδεικνύεται άμεσα, 

είναι η σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων προς όφελος του Δήμου. Μετά 

την περάτωση του έργου, θα έχει επιτευχθεί η εφαρμογή του LibreOffice σε 

ένα σύνολο 147 θέσεων. Με δεδομένη την τρέχουσα τιμή αγοράς του MS 

http://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/home
http://www.greeklug.gr/
http://www.greeklug.gr/
http://el.libreoffice.org/
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Office για τον δημόσιο τομέα να κυμαίνεται περί τα 380€  ανά άδεια, αυτό 

σημαίνει ότι με την κίνηση αυτή επιτυγχάνεται  μία εξοικονόμηση 

(συμπεριλαμβάνοντας  τον ΦΠΑ) της τάξης των 70 .000 € .  Η σουίτα 

LibreOffice περιλαμβάνει διάφορα προγράμματα παραγωγικότητας γραφείου  

όπως τον επεξεργαστή κειμένου  Writer, το λογιστικό φύλλο εργασίας Calc, το 

πρόγραμμα παρουσιάσεων  Impress, το πρόγραμμα μαθηματικών 

εξισώσεων Math,το πρόγραμμα διαχείρισης βάσης δεδομένων Base, κλπ. 

(http://linux.slashdot.org/story/05/05/27/1721224/2-year-openoffice-high-

school-case-study & http://www.adslgr.com/forum/threads/609869-

GreekLUG-

%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84

%CE%B1%CF%83%CE%B7-Libre-Office-%CF%83%CE%B5-147-

%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-

%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82

-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-

%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF-

%CE%A0%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%B1-

%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B7

) 

 

2.6.3  Αντιστοιχία εμπορικών εφαρμογών με ΕΛ.ΛΑΚ  

 

Παρακάτω παρουσιάζουμε έναν συγκεντρωτικό πίνακα με εφαρμογές τύπου 

ΕΛ/ΛΑΚ. Οι αντίστοιχες διευθύνσεις όπου μπορούμε να βρούμε τις 

εφαρμογές αυτές  βρίσκονται στο παράρτημα.  

Πίνακας 2.2 Αντιστοιχία εμπορικών εφαρμογών με ΕΛ.ΛΑΚ  

 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛ/ΛΑΚ 
 

OS (Windows , Mac )  Debian 
Ubuntu 
Fedora 

AntiVirus Tools (eg. Norton, 

McAfee) 

Grisoft AVG or AntiVir 

 

Application Servers (eg. IBM 

WebSphere, BEA WebLogic)  
 

Enhydra 

Geronimo 
JBoss 

JOnAS 
Tomcat (servlet container)  
 

Asset Management (eg. Intuit,  IRM 

http://el.libreoffice.org/features/
http://www.adslgr.com/forum/threads/609869-GreekLUG-Εγκατάσταση-Libre-Office-σε-147-θέσεις-εργασίας-στον-Δήμο-Πυλαία-Χορτιάτη
http://www.adslgr.com/forum/threads/609869-GreekLUG-Εγκατάσταση-Libre-Office-σε-147-θέσεις-εργασίας-στον-Δήμο-Πυλαία-Χορτιάτη
http://www.adslgr.com/forum/threads/609869-GreekLUG-Εγκατάσταση-Libre-Office-σε-147-θέσεις-εργασίας-στον-Δήμο-Πυλαία-Χορτιάτη
http://www.adslgr.com/forum/threads/609869-GreekLUG-Εγκατάσταση-Libre-Office-σε-147-θέσεις-εργασίας-στον-Δήμο-Πυλαία-Χορτιάτη
http://www.adslgr.com/forum/threads/609869-GreekLUG-Εγκατάσταση-Libre-Office-σε-147-θέσεις-εργασίας-στον-Δήμο-Πυλαία-Χορτιάτη
http://www.adslgr.com/forum/threads/609869-GreekLUG-Εγκατάσταση-Libre-Office-σε-147-θέσεις-εργασίας-στον-Δήμο-Πυλαία-Χορτιάτη
http://www.adslgr.com/forum/threads/609869-GreekLUG-Εγκατάσταση-Libre-Office-σε-147-θέσεις-εργασίας-στον-Δήμο-Πυλαία-Χορτιάτη
http://www.adslgr.com/forum/threads/609869-GreekLUG-Εγκατάσταση-Libre-Office-σε-147-θέσεις-εργασίας-στον-Δήμο-Πυλαία-Χορτιάτη
http://www.adslgr.com/forum/threads/609869-GreekLUG-Εγκατάσταση-Libre-Office-σε-147-θέσεις-εργασίας-στον-Δήμο-Πυλαία-Χορτιάτη
http://www.adslgr.com/forum/threads/609869-GreekLUG-Εγκατάσταση-Libre-Office-σε-147-θέσεις-εργασίας-στον-Δήμο-Πυλαία-Χορτιάτη
http://www.adslgr.com/forum/threads/609869-GreekLUG-Εγκατάσταση-Libre-Office-σε-147-θέσεις-εργασίας-στον-Δήμο-Πυλαία-Χορτιάτη
http://www.debian.org/
http://www.ubuntu.com/
http://fedoraproject.org/
http://free.grisoft.com/
http://free-av.com/
http://www.enhydra.org/
http://geronimo.apache.org/
http://www.jboss.org/
http://jonas.objectweb.org/
http://jakarta.apache.org/tomcat/
http://www.stackworks.net/irm/
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Peregrine, Remedy)  OCS Inventory 
 

 

Backup Utilities (eg. CA ARCserve, 

Legato, Veritas)  

Amanda 
BackupPC 

Bacula 
Rsync 
 

Business Graphics (eg. Microsoft 

Visio) 

OpenOffice Draw 
LibreOffice Draw  
 

CRM Applications (eg. Microsoft 

CRM, Siebel) 

Anteil 

Compiere 
ConcourseSuite 

openCRX 
SugarCRM 
vtiger CRM 
 

Database Software (eg. Microsoft 

Access, SQL Server) 

MySql 
Novinyl 
PostgreSQL 

Qddb 
 

Email Applications (eg. Microsoft 

Outlook Express)  

Mozilla and Thunderbird  

ERP and Financial Software (eg. 

Oracle, SAP, Intuit QuickBooks)  

OpenErp 
GNU Enterprise  

NOLA 
Open for Business  

Openbravo 
SQL Ledger 
Tiny ERP 
TurboCASH 

webERP 
 

 

File Compression (eg. PKzip, 

WinZip) 

 

7-zip 
 

Project Management and 

Collaboration (eg. Microsoft 

Project) 
 

Achievo 
GanttProject 
GanttPV 

NetOffice 
Open Workbench  
 

OpenProj 
Outreach Project Tool  

Planner 
TUTOS 
 

 

Office Productivity Suites (eg. 

GNOME Office 
 LibreOffice 

http://www.amanda.org/
http://backuppc.sourceforge.net/
http://www.bacula.org/
http://www.openoffice.org/
http://www.sun.com/staroffice/
http://www.anteil.com/
http://www.compiere.org/
http://www.concursive.com/
http://www.opencrx.org/
http://www.sugarcrm.com/
http://www.vtiger.com/
http://www.mysql.com/
http://mindx.sourceforge.net/novinyl/
http://postgresql.org/
http://www.hsdi.com/qddb/
http://www.mozilla.org/projects/thunderbird/
http://www.openerp.com/
http://www.gnuenterprise.org/
http://nola.noguska.com/
http://www.ofbiz.org/
http://www.openbravo.com/
http://www.sql-ledger.org/
http://www.tinyerp.org/
http://www.turbocash.co.za/
http://www.weberp.org/
http://www.7-zip.org/
http://www.achievo.org/
http://ganttproject.sourceforge.net/
http://www.pureviolet.net/ganttpv/
http://netoffice.sourceforge.net/
http://www.openworkbench.org/
http://openproj.org/
http://outreach.sourceforge.net/
http://simpleprojectmanagement.com/
http://www.tutos.org/
http://www.gnome.org/gnome-office/
http://www.libreoffice.org/
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Microsoft Office)  
 

OpenOffice 
 StarOffice 
 

Telephone Systems - VOIP / PBX / 

FAX Servers 

Asterisk PBX 

HylaFAX (fax server)  
OpenPBX 
SER PBX 
SIPfoundry PBX 
Yate 
 

Text Editors & File Merging (eg. 

Microsoft Notepad)  

Emacs 

gedit 
gnotepad+ 
JEdit 
Vim 

WinMerge 
 

Video Players (WinDVD, 

PowerDVD, Windows Media 

Player, RealPlayer)  

Kaffeine 

MPlayer 

Vlc 
  

Web Browsers (eg. Microsoft 

Internet Explorer)  

Chromium 

Mozilla Firefox  

Opera 

Web and FTP Servers (eg. 

Microsoft IIS) 

Apache HTTP Server  
FileZilla 
ProFTPD 

Squid Proxy and Cache  
squidGuard Access Controller 
 

 

 

 

 

  

http://www.openoffice.org/
http://www.sun.com/staroffice/
http://www.asterisk.org/
http://www.hylafax.org/
http://www.openpbx.org/
http://www.iptel.org/ser/
http://www.sipfoundry.org/
http://yate.null.ro/
http://www.gnu.org/software/emacs/emacs.html
http://gedit.sourceforge.net/
http://gnotepad.sourceforge.net/
http://www.jedit.org/
http://www.vim.org/
http://winmerge.sourceforge.net/
http://hftom.free.fr/
http://www.mplayerhq.hu/
http://www.real.com/freeplayer/?rppr=rnwk
http://www.chromium.org/
http://mozilla.org/
http://www.opera.com/
http://apache.org/
http://filezilla.sourceforge.net/
http://www.proftpd.org/
http://squid-cache.org/
http://www.squidguard.org/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: CLOUD COMPUTING 

 

3.1 Ερμηνεία του Cloud Computing  

 

Το «cloud computing» ή αλλιώς υπολογιστικό νέφος  αναφέρεται στις 

υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων και εφαρμογών που παρέχουν πολλές 

εταιρείες. Με τη χρήση αυτών των υπηρεσιών τα δεδομένα αποθηκεύονται  όχι 

τοπικά μέσα στην επιχείρηση αλλά απομακρυσμένα στους servers τρίτων 

εταιρειών που παρέχουν την υπηρεσία.  Ο όρος cloud computing 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη  δυνατότητα των data centers να 

λειτουργούν με δομές αντίστοιχες του Ιντερνέτ, επιτρέποντας υπολογιστικές 

διαδικασίες σε ένα ιστό κατανεμημένων, καθολικά προσβάσιμων πόρων αντί 

για τοπικούς υπολογιστές ή φόρμες απομακρυσμένων servers. Στην 

πραγματικότητα δεν υπάρχει ακριβής ορισμός για το υπολογιστικό νέφος 

αφού στην ουσία είναι μια έννοια  ( Anthony T. Velte κ.α., 2010). Κι αυτό 

γιατί αυτό που κάνει είναι να συνδυάζει, εξελίσσει και χρησιμοποιεί ήδη 

υπάρχουσες τεχνολογίες όπως αυτές του Υπολογιστικό Πλέγματος (Grid  

Computing), Utility Computing και γενικά των κατανεμημένων 

υπολογιστικών συστημάτων (Distributed Computing). Είναι η χρήση της 

τεχνολογίας της Πληροφορικής ως υπηρεσία πλέον. Η  IBM  θεωρεί ότι ένα  

cloud  είναι ένα σημείο συγκέντρωσης εικονικών πόρων το οποίο φιλοξενεί 

μια ποικιλία  εφαρμογών και εργασιών. Επίσης, επιτρέπει γρήγορη 

κλιμάκωση , ανάπτυξη και παροχή των εικονικών μηχανών σε φυσικές 

μηχανές. Σύμφωνα με τον McKinsey  τα  clouds  είναι υπηρεσίες βασισμένες 

στο υλικό και προσφέρουν υπολογιστική ισχύ, δίκτυο και μεγάλη 

χωρητικότητα, όπου η διαχείριση υλικού αφαιρείται ιδιαίτερα από τον 

αγοραστή και με τη σειρά τους οι αγοραστές αναλαμβάνουν τις δαπάνες 

υποδομής ως μεταβλητές δαπάνες λειτουργίας (Operation  Expenses,  OPEX)  

και η ικανότητα υποδομής είναι ιδιαίτερα ελαστική. Ο  I.  Foster  είπε ότι το  

Cloud  Computing  είναι  ένα μεγάλης κλίμακας κατανεμημένο υπολογιστικό 

σύστημα καθοδηγούμενο από την οικονομία, το οποίο είναι σε θέση να  

παρέχει δυναμικά αξιολόγηση προσφερόμενων υπηρεσιών και υποδομών 

διαχειριζόμενη υπολογιστική ισχύ, αποθηκευτικούς χώρους, ελεγχόμενες 

υπηρεσίες λογισμικού  σε ‘πελάτες’ όταν και όπου απαιτείται κάνοντας χρήση 

του υφιστάμενου διαδικτύου και τέλος σύμφωνα με το US NIST  το Cloud 

Computing είναι ένα μοντέλο που επιτρέπει την εύκολη, on -demand (τη 

στιγμή που ζητείται) πρόσβαση μέσω δικτύου σε ένα “κοινό ταμείο” από 

παραμετροποιήσιμους υπολογιστικούς πόρους  (π.χ. Δίκτυα, servers, 

αποθηκευτικό χώρο, εφαρμογές και υπηρεσίες) οι οποίοι μπορούν πολύ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Data_center
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εύκολα να παρακολουθηθούν και να αποδοθούν με πολύ μικρή παρέμβαση 

της διαχείρισης, ή αλληλεπίδρασης από τον πάροχο των υπηρεσιών.  

 

Σχήμα 3.1 Τι είναι το cloud computing  

(Πηγή: http://cloudcomputingcompaniesnow.com/  ) 

 

3.2 Ιστορική εξέλιξη του Cloud Computing 

 

Στο παρελθόν υπήρχαν δυο τρόποι για να δημιουργηθεί ένας υπέρ-

υπολογιστής. Πρώτα υπάρχει η προσέγγιση του στυλ Blue Gene, η οποία 

δημιουργεί έναν τεράστιο υπολογιστή με εκατοντάδες ίσως και πολύ 

περισσότερους επεξεργαστές. Η άλλη προσέγγιση που υιοθετήθηκε από την 

Google είναι αποκτώντας έναν τεράστιο αριθμό από  μικρούς και χαμηλού 

κόστους υπολογιστές να τους ενσωματώσσουμε σε δίκτυο  (cluster) με τέτοιο 

τρόπο ώστε να δουλεύουν όλοι μαζί σαν ένας πολύ μεγάλος υπέρ -

υπολογιστής. Βασικά οι υπέρ-υπολογιστές έχουν πολλούς επεξεργαστές 

τοποθετημένους σε ένα και μοναδικό μηχάνημα, και μοιράζονται κοινή μνήμη 

και Ι/Ο, ενώ οι cluster είναι δημιουργημένοι από πολλούς μικρότερους 

υπολογιστές κάθε ένας από τους οποίους περιέχουν τη δική τους μνήμη και 

Ι/Ο. Παλιότερα οι υπολογιστές ενώνονταν σε έναν cluster για να 

δημιουργήσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα δηλαδή τον υπέρ-υπολογιστή. Αυτή 

η τεχνολογία ήταν γνωστή στη βιομηχανία και χρησιμοποιούνταν από πολλές  

εταιρίες  πληροφορικής. Αυτή η τεχνολογία επέτρεπε να παραμετροποιήσουμε  

έναν υπολογιστή στο να επικοινωνεί με άλλους με πρωτόκολλα ειδικά 

σχεδιασμένα για να εξισορροπούν τον υπολογιστικό φόρτο μεταξύ των 

μηχανημάτων. Ως χρήστες δεν μας ενδιέφερε για το ποια κεντρική μονάδα 

εργασίας χρησιμοποιούσαμε για να τρέξουμε το πρόγραμμα, και το πλέγμα 

έδινε την εγγύηση ότι ο κώδικας θα τρέξει στην καλύτερη δυνατή διαθέσιμη 

http://cloudcomputingcompaniesnow.com/
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μονάδα εκείνη τη στιγμή.  Στις αρχές της δεκαετίας του '90 οι Ian Foster και 

Carl Kesselman έφεραν στην επιφάνεια μια νέα ιδέα που ονομάστηκε “Grid”. 

Η αναλογία που χρησιμοποιήθηκε για την ιδέα αυτή ήταν το ηλεκτρικό 

διασυνδεδεμένο  δίκτυο όπου οι χρήστες θα μπορούσαν να συνδεθούν στο 

Grid και να χρησιμοποιήσουν μια μετρήσιμη υπηρεσία. Αν οι εταιρίες 

μπορούν χωρίς να έχουν την δική τους ηλεκτρική παραγωγή, και όμως να 

χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα εξωτερικού παρόχου, γιατί αυτό να μην 

μπορεί να γίνει και με την υπολογιστική ισχύ. Να συνδεόμαστε σε ένα Grid 

(πλέγμα) υπολογιστών και να πληρώνουμε για ότι χρησιμοποιούμε. Η 

τεχνολογία του Grid επεκτείνει τις τεχνικές του cluster, όπου πολλοί 

διασυνδεδεμένοι ανεξάρτητοι clusters μπορούν να λειτουργήσουν σαν 

πλέγμα. Η διαχείριση της αποθήκευσης, η επίβλεψη της ασφάλειας και η 

μετακίνηση δεδομένων ήταν το βασικό πρόβλημα που έπρεπε να επιλυθεί έτσι 

ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί το Grid. Ένα σύνολο από εργαλεία, 

ονομαζόμενο Globus, δημιουργήθηκε για να επιλύσει αυτά τα θέματα, αλλά 

σε επίπεδο υποδομών hardware δεν υπήρχε ακόμα η διαθεσιμότητα και η 

πρόοδος σε ένα τέτοιο επίπεδο που να επιτρέπει τη πραγματική και καθολική 

επιτυχία του Grid. Πιο σημαντικά όμως από αυτούς τους τεχνικούς 

περιορισμούς ήταν η έλλειψη από επιχειρήσεις για να αγοράσουν. Η φύση του 

Grid σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μεταφέρουν τα δεδομένα και 

τις εφαρμογές τους σε μια λύση που προσφέρεται από μία τρίτη εταιρία -

επιχείρηση. Αυτό δημιουργούσε πολύ μεγάλα εμπόδια στο ξεκίνημα της 

τεχνολογίας. Άλλο κομβικό ζήτημα που έπρεπε να διευθετηθεί ήταν η 

ασφάλεια δεδομένων και η εμπιστευτικότητα. Για πολλές επιχειρήσεις τα 

δεδομένα τους είναι υπερβολικά ευαίσθητα και πολύ κρίσιμα για τον ίδιο τον 

επιχειρηματικό τους σκοπό. Το να δοθούν αυτά σε μια τρίτη επιχείρηση δεν 

θα ήταν καθόλου απλό, και μάλιστα σχεδόν απίθανο να συμβεί. Για 

παράδειγμα οι τράπεζες ήταν πρόθυμες να αναθέσουν ένα τμήμα από τις 

υπηρεσίες τους, αλλά ήθελαν να κρατήσουν τον έλεγχο από το hardware και 

το λογισμικό, βασικά χρησιμοποιώντας την εταιρία που θα ανέθετε τα 

δεδομένα σαν ένα χώρο εύρεσης προσωπικού. Πηγαίνοντας το Grid ένα βήμα 

πιο μπροστά στην παροχή υπηρεσίας, είναι το Cloud. Αυτό ενσωματώνει ιδέες 

από το grid computing και τις ολοκληρώνει σε υπηρεσίες που προσφέρονται 

από data centers. Η άνοδος της εποχής του Cloud  είναι μια ευρέως 

διαδεδομένη εξέλιξη, εξαπλωμένη σε πολλά διαφορετικά hardware και 

τεχνολογίες, καθώς και σε υποδομές και επίπεδα σύστασης. Πρώιμες 

προσπάθειες για την δημιουργία στάνταρντ ήταν μάλλον αδύναμες, γιατί το 

Cloud προήλθε από τον ιδιωτικό τομέα (Caryer et al. 2009). Σαν μια τέτοια 

διασπαρμένη ανάπτυξη, με πολύ λίγα τυποποιημένα στάνταρντ, κάθε πάροχος 

έχει αναπτύξει τη δική του υποδομή Cloud αντί να χρησιμοποιεί τις ήδη 

κανονικοποιημένες ρυθμίσεις, μια πολύ συγγενική κατάσταση με την 

εμφάνιση του TCP. Αυτή η εκ των έσω οπτική έχει κρατήσει αρκετά πίσω τη 

διαδικασία θέσπισης κανόνων (Grossman, 2009).  
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3.3  Χαρακτηριστικά του Cloud Computing 

 

Το cloud computing έχει κάποια χαρακτηριστικά και ιδιότητες το οποίο το 

κάνουν να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπους υπολογιστικούς μεθόδους( Anthony 

T. Velte κ.α.  , 2010): 

Ευρεία πρόσβαση στο δίκτυο  

Παρέχεται ικανότητα κάλυψης δικτύου και πρόσβασης μέσω τυποποιημένων 

μηχανισμών. 

Αυτοεξυπηρέτηση κατά απαίτηση  

Οι επιχειρήσεις- καταναλωτές μπορούν να δέχονται ή να απορρίπτουν την 

παροχή υπηρεσιών χωρίς διαμεσολάβηση με τον πάροχο υπηρεσιών κατά τη 

στιγμή που εκείνοι θέλουν.  

Διάθεση πόρων 

Οι διάφοροι πόροι του παρόχου χρησιμοποιούνται για υπολογιστικές 

διαδικασίες μπορούν να εξυπηρετούν ταυτόχρονα πολλαπλούς χρήστες.  Οι 

πάροχοι χρησιμοποιούν ένα μοντέλο «πολυ-ενοικιαστή» και συνδυάζοντας 

φυσικούς και εικονικούς πόρους ανταποκρίνονται  στην εκάστοτε 

καταναλωτική ζήτηση.  

Ελαστικότητα  

Οι διάφορες υπηρεσίες παρέχονται γρήγορα και ελαστικά ώστε να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του καταναλωτή.  

Αυτοματοποίηση  

Τα συστήματα cloud computing οργανώνουν και βελτιστοποιούν γρήγορα και 

αυτόματα τη διάθεση των πόρων ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε 

υπηρεσίας που παρέχουν.  

 

3.4 Τα είδη  υπηρεσιών του Cloud Computing  

 

Το Cloud Computing μπορεί να διαχωριστεί σε δυο κατηγορίες: ως προς το 

είδος της υπηρεσίας που προσφέρεται και ως προς το sourcing μοντέλο  (Frank 

E. Gillett, 2008). Ξεκινώντας από τα είδη των υπηρεσιών,  τα διαθέσιμα 

μοντέλα του cloud computing είναι τα Software-as-as-a-Service, Platform-as-

a-Service και Infrastructure-as-a-Service. To κάθε ένα από αυτά, εξυπηρετεί 

διαφορετικές ανάγκες και προσφέρει διαφορετικές υπηρεσίες  και όλα μαζί 
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αποτελούν την υλικοτεχνική δομή του cloud computing όπως φαίνεται και 

στο παρακάτω σχήμα.  

 

 

Σχήμα 3.2 Τα είδη  υπηρεσιών του Cloud Computing  

 (Πηγή: http://www.saasblogs.com ) 

 

Software-as-a-Service  

Το SaaS βασίζεται στη λογική της υπενοικίασης λογισμικού από έναν πάροχο 

υπηρεσιών, αντί της αγοράς της άδειας χρήσης. Το λογισμικό λειτουργεί σε 

ένα κεντρικοποιημένο δίκτυο servers προκειμένου να διατίθεται ως υπηρεσία 

από το web ή το διαδίκτυο. Επίσης καλείται και ως «software on demand» και 

αποτελεί τον πλέον γνωστό τύπο cloud computing λόγω της μεγάλης 

ευελιξίας, ποιότητας υπηρεσιών, υψηλής σταθερότητας και της ελάχιστης 

δυνατής συντήρησης που απαιτεί. Ο πάροχος της υπηρεσίας φιλοξενεί και την 

εφαρμογή αλλά και τα δεδομένα έτσι οι χρήστες μπορούν να τη 

χρησιμοποιήσουν από οπουδήποτε. To SaaS μοντέλο είναι πολύ 

αποτελεσματικό στη μείωση του κόστους αφού παρέχεται στην επιχείρηση ως 

μηνιαίο λειτουργικό κόστος το οποίο συνήθως είναι κατά πολύ 

οικονομικότερο από την αγορά των αντίστοιχων αδειών χρήσης και 

υποδομής. Στο SaaS μοντέλο δεν απαιτείται καμία συντήρηση ή αναβάθμιση, 

αφού ο τελικός αποδέκτης δε χρειάζεται να μεριμνήσει για τη διαθεσιμότητα, 

την κλιμάκωση, τη χωρητικότητα και το SLA της υποδομής, της πλατφόρμας 

και της υπηρεσίας.  

http://www.saasblogs.com/
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Σχήμα 3.3 Υποδομή Saas  

(Πηγή: http://www.optenet.com/en-us/solutions-saas-providers.asp ) 

Platform-as-a-Service  

Το PaaS  παρέχει μια cloud πλατφόρμα εφαρμογών για εταιρείες ή ιδιώτες 

που κατασκευάζουν λογισμικό είτε για ιδία χρήση είτε για τρίτους. Το 

μοντέλο αυτό παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες προκειμένου κάποιος να 

μπορέσει να αναπτύξει, να δοκιμάσει, να διαθέσει και να συντηρήσει 

εφαρμογές και υπηρεσίες μέσα σε ένα ενιαίο περιβάλλον πλατφόρμας το 

οποίο είναι εγγενώς υψηλά διαθέσιμο, ελαστικό και ευέλικτο, με δυνατότητες 

πλήρης αυτό-διαχείρισης, αυτό-συντήρησης και αυτό-κλιμάκωσης της 

υποδομής, του λειτουργικού συστήματος και της πλατφόρμας εφαρμογών. 

Δηλαδή με το PaaS δεν χρειάζεται να ασχοληθεί κανείς με τη συντήρηση του 

λειτουργικού συστήματος και της πλατφόρμας, όμως από τη άλλη πλευρά δεν 

θα έχει και  δυνατότητα λεπτομερούς ελέγχου αυτών. Το PaaS βασίζεται στο 

μοντέλο «Pay-per-use» με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης 

αξιοποίηση των υπολογιστικών πόρων που χρησιμοποιούνται σε σχέση με το 

κόστος χρήσης. Αν συνδυαστεί με το χαρακτηριστικό της αυτό -κλιμάκωσης 

μπορούμε να πετύχουμε τη διάθεση υπηρεσιών που να μπορούν να 

ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε ραγδαία ή αναμενόμενη μεταβολή 

χωρητικότητας (ισχύς, μνήμη, αποθηκευτικό χώρο, δίκτυο) που θα απαιτηθεί 

ανά πάσα χρονική στιγμή χωρίς να έχω δεσμευτεί εκ των προτέρων είτε με 

http://www.optenet.com/en-us/solutions-saas-providers.asp
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αγορά υποδομής, λογισμικού πλατφόρμας, δικτυακή γραμμή υψηλής 

χωρητικότητας κλπ. είτε με ένα συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας 

υποδομής και πλατφόρμας συγκεκριμένης χωρητικότητας και χρονικής 

διάρκειας. Αυτό το μεσαίο επίπεδο παρέχει υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης και 

υπηρεσίες για την ανάπτυξη, δοκιμή, εφαρμογή, φιλοξενία και διατήρηση 

εφαρμογών στο ίδιο ενσωματωμένο περιβάλλον. Αυτό το επίπεδο παρέχει ένα 

περιβάλλον εργασίας και τα μέσα για την τοποθέτηση εφαρμογών που 

χρησιμοποιούν γλώσσες προγραμματισμού που υποστηρίζει ο πάροχος του 

Cloud. 

 

Σχήμα 3.4 Υποδομή PaaS  

(Πηγή:http://rightyaleft.com/generaltalk/what-is-iaas-paas-saas-in-cloud-

computing/ ) 

Infrastructure-as-a-Service 

 To IaaS το οποίο είναι η παροχή υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών ως 

μια πλήρως outsourced υπηρεσία. Η εταιρεία ή ο ιδιώτης μπορεί να 

υπενοικιάσει υποδομή (όχι όμως και πλατφόρμα όπως στο PaaS) ανάλογα με 

τις απαιτήσεις εκείνης της χρονικής στιγμής με λογική, όπως και στο PaaS, 

«Pay as you go» αντί να προβεί στην αγορά εξοπλισμού (υπολογιστικού, 

δικτυακού, κλπ) ή στη σύναψη συμβολαίου παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας 

υποδομής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σημαντικό πλεονέκτημα του 

IaaS είναι επίσης η δυνατότητα μεταφοράς εικονικών μηχανών από το 

ιδιόκτητο περιβάλλον της εταιρείας ή του ιδιώτη στο cloud, με συνοπτικές 

διαδικασίες. Η υποδομή είναι το χαμηλότερο επίπεδο, και είναι ένα μέσο για 

να παρέχετε η επεξεργασία, η αποθήκευση, το δίκτυο και άλλοι βασικοί 

υπολογιστικοί πόροι ως δεδομένες υπηρεσίες δια μέσω του δικτύου. Οι 

http://rightyaleft.com/generaltalk/what-is-iaas-paas-saas-in-cloud-computing/
http://rightyaleft.com/generaltalk/what-is-iaas-paas-saas-in-cloud-computing/
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servers, τα αποθηκευτικά συστήματα, τα switch, τα router και άλλα 

συστήματα, χειρίζονται διάφορους τύπους φόρτου εργασίας, από μια σειρά 

προγραμμάτων που εκτελούνται χωρίς παρέμβαση χρήστη μέχρι και την 

αποθήκευση στο server. Οι πάροχοι του Cloud μπορούν να εφαρμόσουν και 

να τρέχουν λειτουργικά συστήματα και λογισμικό για το υποκείμενο hardware 

τους. 

 

Σχήμα 3.5 Υποδομή IaaS  

(Πηγή:http://rightyaleft.com/generaltalk/what-is-iaas-paas-saas-in-cloud-

computing/ ) 

3.5 Τα Μοντέλα του Cloud Computing 

 

Το «sourcing μοντέλο» δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις  

cloud computing υπηρεσίες διαχωρίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες 

(Anthony T. κ.α.  , 2010): 

Public cloud  

Το Public cloud αποτελεί ένα σύνολο από υπολογιστικούς πόρους οι οποίοι 

διατίθενται πάνω από το διαδίκτυο. Προσφέρονται από έναν πάροχο συνήθως 

με μοντέλο «pay as you go». Το Public Cloud computing έχει τα ακόλουθα 

πλεονεκτήματα:  Η χρέωση της υπηρεσίας είναι για ότι χρησιμοποιηθεί, 

μεγάλη ευελιξία λόγω της άμεσης διάθεσης υπηρεσιών, υπάρχει άμεση 

κλιμάκωση σε μεγαλύτερη ή μικρότερη χωρητικότητα σε μόλις μερικά λεπτά, 

και όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται με βελτιωμένη και συνεχή 

http://rightyaleft.com/generaltalk/what-is-iaas-paas-saas-in-cloud-computing/
http://rightyaleft.com/generaltalk/what-is-iaas-paas-saas-in-cloud-computing/
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διαθεσιμότητα, ελαστικότητα, ασφάλεια και διαχειρισιμότητα. Επιπλέον τα 

public Clouds προσφέρουν πρόσβαση σε μεγάλα “ταμεία” υπολογιστικών 

πόρων οι οποίοι μάλιστα είναι αρκετά επεκτάσιμοι και σε προσωρινό ακόμα 

επίπεδο χωρίς να απαιτούν κάποια επένδυση κεφαλαίου για την ανάπτυξη των 

υποδομών. 

 

Σχήμα 3.6 Pulic cloud (Πηγή http://definecloud.com) 

Private Cloud  

Αποτελεί ένα σύνολο από υπολογιστικούς πόρους που προσφέρονται ως ένα 

προτυποποιημένο σύνολο υπηρεσιών οι οποίες καθορίζονται, σχεδιάζονται 

και ελέγχονται από ένα συγκεκριμένο οργανισμό. Η επιλογή ανάπτυξης ενός 

Private Cloud συνήθως καθοδηγείται από την ανάγκη για τη διατήρηση του 

πλήρους ελέγχου ενός παραγωγικού περιβάλλοντος εξαιτίας ιδιαίτερων 

απαιτήσεων των εφαρμογών από πλευράς απόδοσης, ωριμότητας ή νομικού 

πλαισίου λειτουργίας. Σημαντικό χαρακτηριστικό του είναι πολύ υψηλό 

κόστος απόκτησης και λειτουργίας του. Το Private cloud συχνά συγχέεται με 

το Virtualization, το όποιο όμως αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος αυτού, αφού 

ακόμα και ως private θα πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά  αυτόματης 

ανάκαμψης,αυτό-επιτήρησης,αυτό-διαχείρισης,αυτόματης επαναδιαμόρφωσης 

και δυνατότητες  (αυτό)κλιμάκωσης. Ωστόσο, επειδή έχει εφαρμοστεί στα 

πλαίσιο ενός ήδη υπάρχοντος data center κάποιου οργανισμού (και προφανώς 

πίσω από ένα ήδη υπάρχων firewall) το private Cloud υπόκειται σε στους 

περιορισμούς ασφάλειας του οργανισμού, φυσικούς, ηλεκτρονικούς, και 

επομένως παρέχει μια μεγαλύτερη ασφάλεια σε ευαίσθητα δεδομένα και 

κώδικα. Επιπλέον, τα private Clouds σταθεροποιούν και βελτιστοποιούν την 

απόδοση ενός ήδη υπάρχοντος hardware σε ένα συγκεκριμένο data center 
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μέσω της τεχνολογίας του Virtualization που χρησιμοποιούν, βελτιώνοντας 

κατά πολύ έτσι την αποτελεσματικότητα του data center ενώ παράλληλα 

μειώνουν και τα λειτουργικά κόστη.  

 

 

Σχήμα 3.7 Private cloud computing  

(Πηγή: http://talkcloudcomputing.com/reasons-why-private-cloud-is-a-preferable-

option/ ) 

Hybrid Cloud 

Ένα hybrid Cloud συνδυάζει τους πόρους (π.χ.Μηχανήματα, δίκτυο, 

αποθήκευση κλπ.) που προέρχονται από περισσότερα του ενός public Clouds 

και περισσότερα του ενός private Clouds και ίσως συνδυασμό  και των δυο. 

 

Σχήμα 3.8  Hybrid cloud computing  

(Πηγή:http://talkcloudcomputing.com/reasons-why-private-cloud-is-a-preferable-

option/ ) 

http://talkcloudcomputing.com/reasons-why-private-cloud-is-a-preferable-option/
http://talkcloudcomputing.com/reasons-why-private-cloud-is-a-preferable-option/
http://talkcloudcomputing.com/reasons-why-private-cloud-is-a-preferable-option/
http://talkcloudcomputing.com/reasons-why-private-cloud-is-a-preferable-option/
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Community Cloud  

Η υποδομή του Cloud είναι διαμοιρασμένη από πολλούς οργανισμούς  και 

εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη κοινότητα η οποία έχει σαν κοινό τόπο κάποιο 

ενδιαφέρον ή στόχο (π.χ. επιστημονικές κοινότητα, απαιτήσεις ασφάλειας, 

πολιτική )Αυτό το Cloud μπορεί να διαχειρίζεται από κάποιον από τους 

αναφερθέντες οργανισμούς, ή την εποπτεία του να την έχει ένας τρίτος 

οργανισμός ή επιχείρηση.  

 

Σχήμα 3.9  Community cloud computing  

(Πηγή:http://www.atomrain.com/it/technology/dissecting-cloud-iv-community-

clouds) 

 

3.7  Πλεονεκτήματα του Cloud Computing 

 

Το cloud computing είναι ένα είδος εικονικού υπολογιστικού συστήματος 

(πιο απλά εικονικού υπολογιστή) το οποίο είναι μεταβλητού μεγέθους και οι 

λειτουργίες του παρέχονται με τη μορφή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (Vishnu 

S. Pendyala κ.α. , 2009). Οι χρήστες του δεν χρειάζεται να είναι γνώστες ή 

ειδικοί της τεχνολογίας προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν καθώς 

απολαμβάνουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες  του, με συνήθως εύκολο και 

κατανοητό τρόπο, όπως είναι ένας internet browser. Σύμφωνα με το Gartner, 

το Cloud Computing έχει τις ακόλουθες πέντε ιδιότητες:  

1. Είναι υπολογιστικό σύστημα βασισμένο σε  προσφορά υπηρεσιών  

2. Είναι μεταβαλλόμενου μεγέθους και ελαστικό, για παράδειγμα μπορεί 

κανείς σε κάθε χρονική στιγμή να προσθέτει και να αφαιρεί υποδομές 

ανάλογα με τις ανάγκες του  

3. Χρησιμοποιεί κοινόχρηστες υποδομές για επίτευξη οικονομιών 

κλίμακας 

http://www.atomrain.com/it/technology/dissecting-cloud-iv-community-clouds
http://www.atomrain.com/it/technology/dissecting-cloud-iv-community-clouds
http://www.gartner.com/technology/home.jsp
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4. Οι χρήστες πληρώνουν σύμφωνα με τη χρήση  

5. Χρησιμοποιεί τεχνολογίες διαδικτύου  

 

Σύμφωνα με το  UCBerkeley  RADLabs  υπάρχουν τρεις νέες προοπτικές που 

μας προσφέρει το Cloud Computing από πλευράς υλικού:  

1.  Ψευδαίσθηση άπειρων υπολογιστικών πόρων κατά απαίτηση δίνοντας έτσι 

τη δυνατότητα στους χρήστες του cloud να μην χρειάζεται να 

προετοιμάζονται για την ζήτηση εξαρχής.  

2.  Εξάλειψη της εξαρχής δέσμευσης των χρηστών του  cloud  δίνοντας έτσι 

τη δυνατότητα σε νέες εταιρίες να ξεκινούν με μικρούς πόρους και όσο η 

ζήτηση για την υπηρεσία τους αυξάνεται, να αυξάνουν και τους πόρους τους.  

3.  Η δυνατότητα να πληρώνουμε για υπολογιστικούς μας πόρους σε 

βραχυχρόνια βάση ανάλογα με τη ζήτηση και την απελευθέρωσή τους, όταν 

δεν είναι πλέον απαραίτητοι.  

 

Tα πλεονεκτήματα του cloud computing είναι (Rajkumar Buyya κ.α.,2008)και 

(Grossman, R.L.,2009) : 

Βέλτιστη χρήση πόρων  

Οι επιχειρήσεις δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχούν για την πιθανότητα 

υπερβολικής προετοιμασίας για μια υπηρεσία η οποία μπορεί αργότερα να  

μην καλύπτει τις απαιτήσεις τους ή την ελλιπή προετοιμασία για μία 

υπηρεσία που μπορεί να γίνει απροσδόκητα απαραίτητη. Το cloud computing 

μειώνει τις δαπάνες και μεγιστοποιεί τη χρηστικότητα αφού οι πόροι 

διατίθενται μόνον όταν αυτό απαιτείται.  

Ευελιξία  

Αν στη πάροδο του χρόνου παραστεί η ανάγκη να μετακινηθεί μέρος των 

δραστηριοτήτων μίας εταιρείας σε άλλο σημείο, η ακόμη και ολόκληρη η 

εταιρεία, ο χρόνος που θα παραμείνει χωρίς πληροφοριακά στοιχεία και ο 

κίνδυνος απώλειας πληροφοριών είναι μηδενικός αφού όλα τα συστήματα και 

το λογισμικό παραμένουν συνεχώς διαθέσιμα.  

Πρόσβαση από παντού  

Το cloud computing επιτρέπει τη πρόσβαση στις εφαρμογές και στα δεδομένα 

μίας εταιρείας από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, κρυπτογραφημένα με 

απόλυτη ασφάλεια, μέσω διαδικτύου. Όταν η σύνδεση με το διαδίκτυο δεν 
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είναι εφικτή οι απαιτήσεις σε ταχύτητα μπορούν να ικανοποιηθούν ακόμη και 

από μία εφεδρική σύνδεση mobile internet. 

Συνεργασία  

Έχοντας τις εφαρμογές και τα δεδομένα προσβάσιμα από το cloud, η 

συνεργασία μεταξύ των ατόμων μίας εταιρείας γίνεται ευκολότερη αφού οι 

χρήστες μπορούν να εργαστούν ταυτόχρονα στο ίδιο έργο, να 

χρησιμοποιήσουν κοινόχρηστα ημερολόγια, επαφές, κ.α. ακόμη και εκτός του 

χώρου εργασίας τους.  

Disaster recovery & Business continuity  

Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι περίπου το 90% των επιχειρήσεων δεν 

έχουν επαρκή σχέδια για να αντιμετωπίσουν ολική ή μερική απώλεια της 

μηχανογραφικής τους υποδομής ώστε να συνεχίσουν αδιάλειπτα τη 

λειτουργία τους. Με το cloud computing μπορούν να αυτοματοποιηθούν οι 

διαδικασίες αποκατάστασης καταστροφής μέσω της χρήσης αντιγράφων 

ασφαλείας έως την διατήρηση έτοιμων διακομιστών για να λειτουργήσουν ως 

εικόνα άλλων. 

 

3.8  Μειονεκτήματα του Cloud Computing 

 

Το cloud computing έχει και κάποια μειονεκτήματα . Σε περίπτωση που η 

σύνδεση με το δίκτυο είναι αργή ή εάν ‘πέσει’ o server, τότε θα υπάρξει 

πρόβλημα. Ακόμα η κοινή χρήση των δεδομένων είναι ένα πλεονέκτημα αλλά 

είναι και μειονέκτημα καθώς τίθενται θέματα νομικά αλλά και θέματα 

ασφάλειας. Όσον αφορά το τελευταίο, τα δεδομένα κινδυνεύουν εάν δεχθεί 

κάποια επίθεση ο server να γίνει η διαρροή τους (Sνlvio R. I. Pires,  2010). 

Επιπλέον, κάποιοι ισχυρίζονται ότι η χρήση του cloud computing 

μακροπρόθεσμα θα είναι πιο ακριβή για την εταιρία, μιας και η ‘ενοικίαση’ 

στο σύνολο των μηνών θα υπερβεί το κόστος αποθήκευσης σε σκληρούς 

δίσκους  και στους υπολογιστές της επιχείρησης. Συνολικά τα μειονεκτήματα 

συνοψίζονται στα εξής (Rajkumar Buyya κ.α. , 2008): 

Ασφάλεια 

Η ασφάλεια είναι σίγουρα το πιο σοβαρό μειονέκτημα του cloud computing 

καθώς τα δεδομένα μιας επιχείρησης ή ενός καταναλωτή βρίσκονται όλα στον 

server η έκθεση τους σε κακόβουλες επιθέσεις είναι μεγάλη. 

Πρόσβαση στο διαδίκτυο  



57 
 

Το cloud computing προϋποθέτει ότι υπάρχει σωστή και αέναη σύνδεση στο 

διαδίκτυο. Οποιοδήποτε πρόβλημα με αυτήν  είναι πρόβλημα και για τον 

καταναλωτή-χρήστη. 

Κόστος μετάβασης  

Η αρχική μετάβαση από τη συμβατική τεχνολογία και ο χρόνος που 

χρειάζεται για να γίνει αυτή ίσως κάνει το κόστος αποτρεπτικό.  

 

3.9  Cloud Computing και εφαρμογές 

 

Στις μέρες μας ο αριθμός των εφαρμογών και των προγραμμάτων που 

χρησιμοποιούν  την τεχνολογία  cloud computing αυξάνεται ραγδαία. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις μάλιστα υπάρχουν εφαρμογές που είναι στο 

«cloud» αλλά οι περισσότεροι χρήστες δεν το γνωρίζουν. Ενδεικτικά μερικές 

εφαρμογές ακολουθούν παρακάτω:  

 

 

Διαδικτυακές υπηρεσίες για 

τη διαχείριση και αποθήκευση 

δεδομένων, όπως το Hotmail 

ή το Gmail για ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο είναι από τις 

πρώτες υπηρεσίες που 

ανέβηκαν στο «σύννεφο» 

δίνοντας πολύ περισσότερες  

λειτουργίες  και επιλογές επεξεργασίας στους χρήστες από ένα απλό μέσο 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.  

 

 

Υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud  

εμφανίζονται συνεχώς και με ολοένα και 

περισσότερο χώρο για τον χρήστη. Το 

Dropbox, το google drive, το windows  

skydrive και το ubuntu one είναι 

υπηρεσίες φύλαξης, συγχρονισμού και 

sharing αρχείων μεγάλου όγκου. 

Χρήσιμες για  για απομακρυσμένη 
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επικοινωνία μεταξύ τους. Επιτρέπει στους χρήστες του να μοιράζονται αρχεία 

και φακέλους αποστέλλοντας με e-mail μια παραπομπή σε αυτά σε όσους 

θέλουν να τα κοινοποιήσουν. O παραλήπτης μπορεί να δει φωτογραφίες και 

βίντεο ή παρουσιάσεις ακόμα και από τον browser χωρίς απαραίτητα να 

κατεβάσει τα αρχεία. Μοναδική προϋπόθεση είναι να χρησιμοποιήσεις το ίδιο  

e-mail & password και στους δύο υπολογιστές. Οποιαδήποτε αλλαγή κάνεις 

σε κάποιο αρχείο από τον ένα υπολογιστή, αυτόματα ενημερώνει και το ίδιο 

αρχείο  στον άλλο υπολογιστή. Οι υπηρεσίες αποθήκευσης παρουσιάζουν 

μεγάλη άνθηση και δείχνουν την τάση που υπάρχει προς το cloud computing. 

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο οι μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής στον 

κόσμο έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον δίνοντας όλο και περισσότερο 

ελεύθερο χώρο ώστε να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο και αυτό φαίνεται 

στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 3.1 Σύγκριση εφαρμογών αποθηκευτικού σύννεφου  

Δωρεάν χώρος 

αποθήκευσης  

SkyDrive Apple iCloud Google 

Drive 

Dropbox 

Χώρος 

αποθήκευσης 

στο cloud 

7 GB 

 

5 GB 

 

5 GB 

 

2 GB 

 

Windows 
 

 
  

Mac 
    

Web 
 

 
  

Απομακρυσμένη 

πρόσβαση 
  

  

Πρόσβαση σε 

αρχεία(mobile) 
    

iPhone και iPad 
    

Windows Phone 
 

   

Android 
 

 
  

Web για κινητά 
 

 
  

 

 

 

Όλο και περισσότερες εμπορικές 

εφαρμογές ανεβαίνουν στο «σύννεφο».  To 

salesforce όπως το CloudCRM  και το 

ZohoCRM είναι CRM (Customer 

Relationship Management) συστήματα τα 

οποία δουλεύουν αποκλειστικά στο 

http://windows.microsoft.com/el-GR/skydrive/skydrive-mobile
http://windows.microsoft.com/el-GR/skydrive/skydrive-mobile
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σύννεφο και προσελκύουν μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες.  Κάποια από τα πιο 

δημοφιλή συστήματα CloudCRM συγκρίνονται στον παρακάτω πίνακα.  

 

 

 

Πίνακας 3.2 Σύγκριση Cloud CRM 

Cloud 

CRM 

 
SugarCRM 

by SugarCRM 

Inc. 

 
Salesforce 

by Salesforce.com, inc. 

 
Zoho CRM 

by Zoho 

Corporation Pvt. 

Ltd. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Εξυπηρετεί πάνω 

από 800.000 

τελικούς χρήστες 

σε 80 γλώσσες. 

Πάνω από 7.000 

πελάτες έχουν 

επιλέξει 

SugarCRM του 

On-Site και τις 

υπηρεσίες Cloud 

Computing. 

Είναι το πιο δημοφιλές 

Cloud CRM με 97.700 

πελάτες ανά τον κόσμο . 

Απασχολεί 5.000 

εργαζομένους και είναι η 

πρώτη εταιρία στον 

κόσμο με Cloud 

Computing εφαρμογές 

που ανακοίνωσε ετήσια 

έσοδα πάνω 2 δις 

δολάρια 

Αν και πιο 

καινούριο Cloud 

CRM αρχίζει να 

κερδίζει πολύ 

κόσμο λόγω της 

άψογης 

συνεργασίας με τα 

Google add-ons  

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞ

Η ΣΕ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜ

ΕΣ 

Windows 

 Mac 

 Web-Based 

 iPhone 

 Android 

Windows 

 Mac 

 Web-Based 

 iPhone 

Blackberry 

  

Web-Based 

 iPhone 

 Android 

 Blackberry 

 iPad 

ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞ

ΗΣ 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΓΑΛΛΙΚΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ 

ΚΙΝΕΖΙΚΑ 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΓΑΛΛΙΚΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΜΗΝΑ 

ΑΠΟ $30.00 

 

 
http://www.suga
rcrm.com/ 

ΑΠΟ  $2.00 

 

 
http://www.salesforce.c
om/eu/?ir=1 

ΑΠΟ $25.00 

 

 
https://www.zoho.
com/crm/ 
 

http://www.sugarcrm.com/
http://www.sugarcrm.com/
http://www.salesforce.com/eu/?ir=1
http://www.salesforce.com/eu/?ir=1
https://www.zoho.com/crm/
https://www.zoho.com/crm/
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3.10  Cloud Computing για Μικρές και Μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις 

 

Με την τεχνολογία να τρέχει και με τον ολοένα και μεγαλύτερο ανταγωνισμό 

που δέχονται οι μικρές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τις μεγάλες 

πολυεθνικές το cloud computing είναι αυτό που μπορεί να τις ξαναβάλει μέσα 

στο παιχνίδι της ανταγωνιστικότητας  (Vikrant κ.α.,2008). Καθώς όλο και 

περισσότερα διαδικασίες  και ενέργειες μιας επιχείρησης εξαρτώνται από 

προγράμματα και εφαρμογές τόσο μεγαλύτερο είναι το κόστος πράγμα που 

σημαίνει ότι μπορεί να είναι δυσβάσταχτο για τις μικρές και τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Με το cloud computing  ένας επιχειρηματίας δεν  χρειάζεται να 

ασχολείται με αναβάθμιση , άδειες χρήσης και εξελίξεις των προγραμμάτων 

και των εφαρμογών (Balding, 2008). Όλα αυτά φροντίζει ο πάροχος του cloud 

computing να υπάρχουν. Αυτό σημαίνει η ψαλίδα ανάμεσα στις μικρές και τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεταξύ των μεγάλων πολυεθνικών μπορεί να 

μειωθεί ή ακόμα και να εξαλειφθεί. Επομένως να τις κάνει αυτομάτως το ίδιο 

ανταγωνιστικές. Σε κάθε περίπτωση ένας επιχειρηματίας μόνο κερδισμένος 

μπορεί να βγει αν επενδύσει στο cloud computing  (Seruga,J. , Hwang, H.J. , 

2012). 

 

3.10.1 Το cloud computing συνοπτικά  

     

Με βάση τη βάση τη βιβλιογραφία του κεφαλαίου συγκεντρώνουμε και 

καταλήγουμε στα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα που 

μπορεί να προσφέρει το Cloud Computing στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 3.3 Cloud Computing 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ CLOUD 

COMPUTING 
 

Αυτοεξυπηρέτηση 

κατά απαίτηση 
 

Οι πόροι χρησιμοποιούνται όταν αυτοί 

χρειάζονται κάτι που μειώνει το κόστος 

σημαντικά 

 

Ελαστικότητα 
 
 

Οι διάφορες υπηρεσίες παρέχονται γρήγορα και 

ελαστικά ώστε να ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις του καταναλωτή 

 

Ευελιξία  
 
 

Στην ανάγκη να μετακινηθεί μέρος των 

δραστηριοτήτων μίας εταιρείας δεν υπάρχει 

καμία απώλεια πληροφοριών 

 
Πρόσβαση από παντού  
 

Υπάρχει πρόσβαση οπουδήποτε υπάρχει δίκτυο  

Συνεργασία  
 
 

Υπάρχει δυνατότητα εργασίας στο ίδιο 

αντικείμενο ταυτόχρονα από διαφορετικές 

ομάδες 

Ασφάλεια Το «σύννεφο» μπορεί να γίνει στόχος επιθέσεων  
Πρόσβαση στο 

διαδίκτυο 
 

Προϋποθέτει τη  σωστή και αδιάκοπη σύνδεση  

Κόστος μετάβασης 
 

Ίσως το αρχικό κόστος της μετάβασης στο 

σύννεφο να αποθαρρύνει στην επένδυση του σε 

αυτό 

3.10.2 Το cloud computing στην πράξη (Μελέτες περιπτώσεων)  

 

Το cloud computing έχει αρχίσει να κερδίζει πολλές εταιρίες χάρις κυρίως την 

ευελιξία που παρέχει σε όσους το εφαρμόζουν .Για να κατανοήσουμε 

καλύτερα τα οφέλη του cloud computing επιλέξαμε να παρουσιάσουμε κάποια 

αντιπροσωπευτικά παραδείγματα από μελέτες περιπτώσεων . 

  Ο Όμιλος Βασιλικών Ταχυδρομείων (RMG), είναι ο μόνος οργανισμός 

υπεύθυνος για τις καθημερινές ταχυδρομικές  υπηρεσίες στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. Απασχολεί 165.000 υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για την 

επεξεργασία και αποστολή πάνω από εβδομήντα εκατομμυρίων αντικειμένων 

σε 28 εκατομμύρια διευθύνσεις στη χώρα. Κάθε εβδομάδα, ο RMG 

εξυπηρετεί πάνω από 24 εκατομμύρια πελάτες, μέσα από το δίκτυο των 
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12.000 ταχυδρομείων και των 3.000 σταθμών επεξεργασίας που διαθέτει. Ο 

εγχώριος και Ευρωπαϊκός του τομέας  δεμάτων   (General Logistics Systems 

and Parcelforce Worldwide)  διαχειρίζεται περίπου 404 εκατομμύρια δέματα 

το χρόνο. Παρόλο που σήμερα,  ο RMG είναι ένας κρατικός όμιλος, υπάρχουν 

συζητήσεις που μπορούν να οδηγήσουν στην μερική ιδιωτικοποίηση του στο 

κοντινό μέλλον. Ο RMG αναγνώρισε την ανάγκη βελτίωσης της 

αποτελεσματικότητας και του κόστους των τεχνολογικών του υποδομών και 

ξεκίνησε την μελετά τη χρήση το Cloud computing  το 2008. Η ελαστικότητα 

του cloud computing, που επιτρέπει την αύξηση ή την μείωση δυναμικού, σε 

συνδυασμό με την ουσιαστική εξάλειψη των αρχικών κεφαλαιουχικών 

δαπανών, ήταν από τους σημαντικότερους παράγοντες υπέρ της μετάβασης 

των υπηρεσιών σε ένα περιβάλλον cloud computing, σύμφωνα με τον 

επικεφαλής του τμήματος διαχείρισης υποδομών Adrian  Steel. Ο  Steel 

εξήγησε ότι, κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2008,  ο RMG 

ξεκίνησε να μελετάει μία ολοκληρωτική αναδιάρθρωση της υπηρεσίας 

επικοινωνίας μέσω e-mail για 28,000 εργαζομένου, που μέχρι τότε 

χρησιμοποιούσαν το IBM Lotus Notes σύστημα. Το κόστος λειτουργίας αυτής 

την απαρχαιωμένης υποδομής δεν ήταν υπολογίσιμο, ενώ η υπολογιστική του 

αποτελεσματικότητα ήταν αμφισβητούμενη επειδή οι εργαζόμενοι 

συναντούσαν πολλά προβλήματα με τα παλιά λογισμικά. Ο Steel  διερεύνησε 

την απόκτηση μιας σειράς εργαλείων παραγωγικότητας των επιχειρήσεων με 

βάση ένα ευέλικτο Software-as-a-Service (SaaS) προσέγγισης με καταβολή σε 

πρώτη ζήτηση από τους προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Microsoft, 

Google και Lotus Live. Για  εννέα μήνες, ο RMG αξιολόγησε όλες τις 

διαθέσιμες λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης του υπάρχοντος 

συστήματος με μικρές αναβαθμίσεις, τη μετάβαση σε μια νέα έκδοση του 

Lotus Notes, ή την η αντικατάστασή του με τον Microsoft Exchange Server. 

Μετά από αυτή την σε βάθος αξιολόγηση, ο RMG επέλεξε το Microsoft 

Business Productivity on-line (BPOS-D)  με βάση τις συστάσεις του 

εξωτερικού συνεργάτη CSC  και τη δική του έρευνα. Η λύση αυτή, η οποία 

έκτοτε έχει ενισχυθεί με την πρόσφατη παρουσίαση του Microsoft Office 365, 

παρέχει το Microsoft Exchange Online για το email, το Microsoft Office 

Communications Online για ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, το Microsoft 

Office SharePoint Online για τη συνεργασία, και το Microsoft Office Live 

Meeting ως εργαλείο επικοινωνίας για web-based ήχου και τηλεδιάσκεψης. 

Αν και η  μείωση του κόστους ήταν ένας σημαντικός παράγοντας στην 

απόφαση να υιοθετηθεί η λύση «νέφους»  της Microsoft, ειδικά με την 

οικονομία σε ύφεση, ο Steel τόνισε ότι δόθηκε και  έμφαση στην ανάγκη να 

βελτιωθεί η συνεργασία και να δοθεί στο προσωπικό  ένα νέο πιο 

αποτελεσματικό και πιο λειτουργικό εργαλείο επικοινωνίας και συνεργασίας. 

Μέσα στις πρώτες 8 εβδομάδες 28.000 άτομα προσωπικού εξοπλίστηκαν με 

τη νέα συνεργατική σουίτα  έχοντας έτσι πρόσβαση σε εργαλεία όπως άμεση 

μετάδοση μηνύματος και προειδοποίηση κινδύνου. Περίπου το 46 τις εκατό 

του  προσωπικού μετακινήθηκαν πλήρως στο “νέφος” σε μια μέρα. Η 
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μεταφορά ήταν πολύ επιτυχημένη και με πολύ μεγάλη ικανοποίηση από τους 

πελάτες κι ας άλλαξε ο πυρήνας των επιχειρηματικών εργαλείων που υπήρχε 

μέχρι τώρα. Μετά από εννέα μήνες πλήρης εφαρμογής  της νέας αυτής 

σουίτας άρχισαν να φαίνονται όλα τα πλεονεκτήματα της αλλαγής. Ο μέσος 

όρος εισερχομένων μηνυμάτων χρησιμοποιώντας το  Lotus Notes ήταν μικρός 

επειδή περιοριζόταν από το σκληρό δίσκο  επειδή οι δίσκοι καθώς και τα 

αντίγραφα ασφαλείας αυτών ήταν αρκετά ακριβά. Έτσι το περισσότερο 

προσωπικό είχε περίπου 250mb αρχεία εισερχομένων χρησιμοποιώντας το 

Lotus Notes . Τώρα πια ο κάθε υπάλληλος έχει 5 gb αποθηκευτικό χώρο στο 

«νέφος» .Σύμφωνα με τον Steele, τα πάγια έξοδα διαχείρισης της διατήρησης 

αυτών των εισερχομένων μηνυμάτων ήταν αρκετά υψηλά: “ήμασταν 

αναγκασμένοι  να στέλνουμε πολλά email στους υπαλλήλους ώστε να 

μειώσουν τον αποθηκευτικό τους χώρο. Πολλοί από αυτούς συνήθιζαν να 

έχουν  ένα μεγάλο μέγεθος αρχείων και αναγκάζονταν να σβήνουν ή να τα 

κρατάνε σε άλλο αποθηκευτικό χώρο , αλλά τώρα δεν χρειάζεται να το 

κάνουν πια αυτό και είναι πολύ πιο παραγωγικοί”. (http:// 

www.computing.co.uk/ctg/feature/2068600/cloud-computing-study-royal-

mail) 

 Με έδρα στο Δουβλίνο, στην Ιρλανδία, η Aer Lingus είναι η 

παλαιότερη και δεύτερη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ιρλανδίας που 

εξυπηρετεί την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και τη Βόρεια Αφρική με 

περισσότερα από 10 εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο. Η Aer Lingus ήθελε 

μια διαδραστική Web εφαρμογή που θα ενσωματώσει χάρτες δρομολογίων 

της με την κράτηση και τη διαδικασία κράτησης για να παρέχουν μια πιο 

δυναμική εμπειρία web για τους πελάτες. Σύμφωνα  με την Ronan Fitzpatrick, 

Διευθύντρια του Δικτύου Διανομής στην Aer Lingus εξηγεί ότι  "Είδαμε μια 

ευκαιρία να αυξήσουμε τις πωλήσεις των εισιτηρίων και των εσόδων, αν θα 

μπορούσαμε να βρούμε μια λύση που θα καταστήσει  το χάρτη στη διαδρομή 

μας πιο διαδραστικό αν ήταν άμεσα συνδεδεμένα με το σύστημα κράτησης». 

Η Aer Lingus στράφηκε προς τη  iPlanit, μια εταιρία συνεργάτης της  

Microsoft που ειδικεύεται σε διαδραστικό σχεδιασμό web site, e -commerce, 

και το μάρκετινγκ. Η iPlanit αναγνώρισε ότι μια φιλοξενούμενη εφαρμογή 

Web που χρησιμοποιεί υπηρεσίες του cloud computing  ήταν η καλύτερη 

λύση για να προσφέρει τη δυνατότητα αναβάθμισης και χαμηλού κόστους που 

έχει θέση ως στόχο η Aer Lingus. Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα της 

Microsoft «Windows Azure» η iPlanit χρειάστηκε  μόλις δύο μήνες για την 

κατασκευή της web εφαρμογής που ονομάζεται Dynamic Route Maps 

(www.dynamicroutemaps.com) για την Aer. Αυτή περιλαμβάνει ένα 

διαδραστικό αναδυόμενο μενού για κάθε γραμμή της διαδρομής που δίνει 

στους πελάτες τη δυνατότητα να κλείσουν ένα αεροπορικό εισιτήριο 

απευθείας από το χάρτη."Με τη χρήση του Windows Azure, κάθε πελάτης 

είναι σε θέση να λάβει τον χάρτη της διαδρομής και να έχει  πρόσθετα 

χαρακτηριστικά και πληροφορίες που βελτιώνει την εμπειρία του πελάτη και 
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οδηγεί σε περισσότερα έσοδα για την Aer Lingus», λέει ο Τσαντ Γκίλμερ, 

συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της iPlanit . Αυτή είναι μια οικονομικά 

αποδοτική λύση η Aer Lingus αφού πληρώνει μόνο για την υπολογιστική ισχύ 

και αποθήκευση που χρησιμοποιεί, και, επιπλέον, μπορεί να επεκταθεί ανά 

πάσα στιγμή για να χειριστεί την κυκλοφορία.  (http:// 

www.microsoft.eu/cloud-computing/case-studies/irish-airline-and-developers-

capitalizes-on-cloud-to-grow-its-business.aspx) 

  

 Η Procore είναι συμβουλευτική επιχείρηση Online Services, η οποία 

προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων από τα γραφεία στην Ολλανδία και 

το Ηνωμένο Βασίλειο .Δίνει  στρατηγικές συμβουλές ιδιοκτησίας, στο χώρο 

εργασίας και τις εγκαταστάσεις διαχείρισης του έργου. Η Procore έχει μια 

σύγχρονη, ευέλικτη προσέγγιση για την επιχειρηματική δραστηριότητα που 

αντανακλά το «νέο κόσμο της εργασίας». Οι εργαζόμενοι που δεν 

συμβιβάζονται με τις παραδοσιακές ώρες γραφείου, και είναι πάντα εν 

κινήσει, που εργάζονται σε χώρους όπως καφετέριες, στο γραφείο και στο 

σπίτι. Ωστόσο ταλαιπωρήθηκε από ένα σχετικά πεπαλαιωμένο σύστημα 

client-server που χρησιμοποιούσαν μέσω εξωτερικού παρόχου με αποτέλεσμα 

να ξοδέψει πολλά λεφτά σε επικοινωνίες και κυρίως να μην έχει το 

αποτέλεσμα που θέλει. Αυτό συντέλεσε στην απόφαση να μεταβεί στο cloud 

computing .Έτσι λοιπόν προτίμησε το Microsoft Windows Azure και το 

πακέτο υπηρεσιών που  περιλαμβάνει το Microsoft Exchange Online, το 

Microsoft SharePoint Online, Microsoft Office Live Meeting και Microsoft 

Office Communications Online. Η σουίτα αυτή δίνει την επιλογή να 

αποκτήσει την τεχνολογία με τρόπο που να ταιριάζει καλύτερα στην εταιρία, 

χωρίς την ταλαιπωρία από τη διαχείριση εξωτερικών διακομιστών. Με τη 

σουίτα και τις υπηρεσίες cloud computing της Microsoft  να κοστίζουν € 

37.000 σαν πρόγραμμα για να το αποκτήσουν και € 20.700 ετησίως αντί  να 

πληρώνει € 88.000 με το προηγούμενο πρόγραμμα με αποτέλεσμα να 

εξοικονομήσει συνολικά  € 77.400 το οποίο είναι ένα σημαντικό όφελος . 

Επιπλέον υπήρξε  αύξηση της παραγωγικότητας και σύμφωνα με τον  Bakker 

το "Microsoft Online Services είναι πλατφόρμα για συνεργασία ώστε 

μπορούμε εύκολα να χρησιμοποιήσουμε για να εγγράψουμε και να 

αναπτύξουμε συμβούλους για την δημιουργία εικονικών ομάδων. 

Περισσότερο από το 50 τοις εκατό από εμάς χρησιμοποιούν κινητές 

συσκευές, και με το Exchange Online μπορούμε να παραμείνουμε συνέχεια 

συνδεδεμένοι και ενημερωμένοι για τις επαφές μας και τα ραντεβού." Η 

βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες βελτιώθηκε χρησιμοποιώντας το 

SharePoint Online. Οι σύμβουλοι έχουν  πρόσβαση και μπορούν μοιράζονται 

πληροφορίες με έναν τρόπο που δεν θα μπορούσε ποτέ πριν. "Η ροή της 

γνώσης γύρω από επίκαιρα θέματα, όπως η βιωσιμότητα, η αύξηση του 

επιπέδου της τεχνογνωσίας που μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες ", 
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είναι από τα πιο σημαντικά οφέλη σύμφωνα με τον Bakker. 

(http://www.microsoft.eu/cloud-computing/case-studies/cloud-computing-

supports-flexible-working-conditions-for-smes-c19ml.aspx) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: OPEN SOURCE ERP  & 

ERP ΚΑΙ CLOUD COMPUTING 

 

Στο κεφάλαιο αυτό συνδυάζουμε τις τεχνολογίες και τα συστήματα που έχουν 

παρουσιαστεί στη μέχρι τώρα βιβλιογραφία και παρουσιάζουμε  τα πολλαπλά 

οφέλη που έχουν οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις  αλλά και μελέτες 

περιπτώσεων από επιχειρήσεις που έχουν συνδυάσει τις τεχνολογίες αυτές . 

Με το cloud computing να εξελίσσεται ραγδαία όλο και περισσότερες 

εφαρμογές και προγράμματα προσπαθούν το ενσωματώσουν. Αυτό 

προσπαθούν να κάνουν και στα πληροφοριακά συστήματα . Την 

πρωτοκαθεδρία σε αυτόν τον τομέα την κατέχουν τα CRM συστήματα. 

Ωστόσο μεγάλες εταιρίες στην κατασκευή πληροφοριακών προγραμμάτων 

όπως η SAP και Microsoft αλλά και άλλες μικρότερες έχουν αρχίσει να 

παρουσιάζουν ERP συστήματα με  cloud computing. Η ραγδαία αυτή διάδοση 

του cloud computing ανοίγει το δρόμο στο να συνδυαστεί με ένα σύστημα 

ERP τύπου ΕΛ/ΛΑΚ. Τα ERP συστήματα τύπου ΕΛ/ΛΑΚ έχοντας ως 

πλεονέκτημα το ελάχιστο ή ακόμα και το μηδενικό κόστος έχουν αρχίσει να 

γίνονται αρκετά δημοφιλή ακόμα και σε μεγάλες εταιρίες.  

 

4.1.1  Υποδομή στο cloud computing 

 

Από την αρχή που δημιουργήθηκε το cloud computing εμφανίστηκαν και οι 

πρώτες υπηρεσίες ανάπτυξης, παροχής υπηρεσίας . Από τις πρώτες και πιο 

σημαντικές εταιρίες ήταν οι κολοσσοί της πληροφορικής Microsoft, Google 

και Amazon. Οι πιο δημοφιλείς πλατφόρμες  cloud computing  είναι : 

Amazon S3 (Simple Storage Service) 
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Η καινοτομία που εισήγαγε το Amazon S3 ήταν το τιμολογιακό μοντέλο που 

όρισε. Αυτό στηρίχθηκε σε μια λογική “pay-per-use” (πληρωμή ανά χρήση) η 

οποία και έχει γίνει πλέον ένα δεδομένο για την τιμολόγηση υπηρεσιών 

Cloud. Επίσης με την έναρξη του  S3 τοποθέτησε την Amazon από έναν απλό 

μεταπωλητή στην θέση ενός πολύ δυνατού παίχτη στον χώρο της τεχνολογίας. 

Αξιοσημείωτες είναι οι διθυραμβικές κριτικές που παίρνει από οικονομικό 

και τεχνολογικό τύπο της εποχής αυτή η  καινοτομία της Amazon. 

 (Πηγή : http://aws.amazon.com/s3/ ) 

 

AmazonEC2 (Elastic Compute Cloud)  

 

To EC2 είναι από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες υπηρεσίες cloud computing 

αυτή τη στιγμή  κάνοντας διαθέσιμη την υποδομή  υπολογιστικής ισχύος. 

Αυτό ολοκλήρωσε τον κύκλο που είχε ξεκινήσει να σχηματίζεται  

παρουσιάζοντας μια ενεργή, πολύ πιο συμπαγή και ολοκληρωμένη υποδομή 

Cloud. Στην πραγματικότητα η ανάλυση της περιόδου που δημιουργήθηκε 

βρήκε αρκετές δυσκολίες στο να γίνει  αντιληπτό πόσο μεγάλο ζήτημα ήταν, 

και πολύ περισσότερο εξέλαβε αυτή την καινοτομία  σαν μια ακόμα υπηρεσία 

που μπορούσε να φιλοξενήσει υπηρεσίες online απλά με ένα  διαφορετικό 

μοντέλο τιμολόγησης. Ωστόσο σήμερα φιλοξενεί τις περισσότερες υπηρεσίες 

και συνεργάζεται με τους πιο σημαντικούς παρόχους υλικού.  

(Πηγή : http://aws.amazon.com/ec2/  ) 

 

 

 

 

 

 

 

http://aws.amazon.com/s3/
http://aws.amazon.com/ec2/
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Windows Azure 

 

Το windows azure είναι η πλατφόρμα της Microsoft. Είναι αρκετά δημοφιλής 

και αυτή αφου συνεργάζεται άψογα με όλες τις υπόλοιπες εφαρμογές της 

Microsoft και είναι αρκετά συμβατό με τις υπόλοιπες εφαρμογές που τρέχουν 

στα Windows . Η είσοδος της Microsoft στο Cloud Computing είναι μια 

ξεκάθαρη ένδειξη της ανάπτυξης αυτού του χώρου. Η Microsoft για μεγάλο 

χρονικό διάστημα δεν δεχόταν το Διαδίκτυο ως μια σημαντική και 

υποσχόμενη αγορά και συνέχιζε να επικεντρώνεται στην αγορά του 

προσωπικού desktop υπολογιστή επί χρόνια. Η συνειδητοποίηση και η αλλαγή 

αυτή στάσης δείχνει μια σημαντική στροφή που συντελείται. Η έναρξη του 

Azure είναι ένα γεγονός κλειδί στην ιστορία του Cloud Computing καθώς η 

μεγαλύτερη εταιρία λογισμικού πήρε μια μικρή αλλά πάρα πολύ σημαντική 

στροφή προς το Διαδίκτυο.  

(Πηγή : http://www.windowsazure.com/en-us/ ) 

Google App Engine 

 

Η έναρξη του Google App Engine ήταν η είσοδος της πρώτης εταιρίας του 

είδους της Google στην αγορά του Cloud Computing. Η είσοδος μιας 

κυριαρχούσας εταιρίας, στο πεδίο του Internet σαν την Google, σε αυτή την 

αναπτυσσόμενη αγορά ήταν ξεκάθαρα ένα πολύ μεγάλο βήμα προς την ευρεία 

αποδοχή και υιοθέτηση του Cloud Computing.Με δωρεάν εφαρμογές όπως το 

google docs, google drive και calendar δεν άργησε να πάρει ένα μεγάλο 

μερίδιο στην αγορά . Όπως και με όλα τα αντίστοιχα προϊόντα εισήχθηκαν 

ριζοσπαστικές τιμολογιακές πολιτικές, με ένα πλάνο για δωρεάν εισαγωγικό 

στάδιο και με πολύ χαμηλές υπηρεσίες υπολογιστικής ισχύος και 

αποθηκευτικού χώρου. 

http://www.windowsazure.com/en-us/
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(Πηγή : https://developers.google.com/appengine/   ) 

Eukalyptus 

 

Το eykalyptous είναι η πρώτη open source πλατφόρμα παροχής cloud 

computing. Αν και είναι χρησιμοποιεί την υποδομή  της Amazon EC2  η 

εταιρία έχει αφήσει την αρχιτεκτονική ανοιχτή ώστε να μπορεί ο καθένας να 

προσαρμόσει τις εφαρμογές . Επιπλέον έχει δυνατότητες αποθήκευσης . 

 

Σχήμα 4.1 Αρχιτεκτονική δομή του σύννεφου του Εykalyptous (Πηγή: 

http://www.eucalyptus.com/ ) 

4.1.2  Cloud ERP στην Ελλάδα 

 

Εκτός από τις μεγάλες εταιρίες όπως η Microsoft, η SAP και η ORACLE οι 

οποίες παρέχουν το CloudErp τους σε ελληνική έκδοση υπάρχουν και 

ελληνικές εταιρίες που παρέχουν τέτοια συστήματα. Όσων αφορά την 

επικράτεια της Ελλάδας το cloud ERP έχει αρχίσει να κάνει τα πρώτα του 

βήματα. Μετά από έρευνα στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο 

ελληνικές εταιρίες που παρέχουν cloud ERP ωστόσο και παρά την κρίση 

υπάρχει μια τάση για τις νέες αυτές τεχνολογίες  και από τις υπόλοιπες 

εταιρίες του κλάδου. Οι ελληνικές  εταιρίες που προμηθεύουν cloud ERP 

είναι η Singular Logic και η Softone.  

 To cloud ERP της Singular Logic βασίζεται στην πλατφόρμα Windows 

Azure και παρέχει μια σουίτα επιχειρηματικών εφαρμογών (ERP, CRM, 

Commercial, Retail, Restaurant κ.λπ.), που απευθύνονται σε κάθε είδος και 

μέγεθος επιχείρησης και εξασφαλίζουν δυνατότητες προσαρμογής και 

εξατομίκευσης, πρόσβαση από παντού (κινητό, netbook ή τον Η/Υ του 

γραφείου), σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, λειτουργία στις δημοφιλέστερες 

βάσεις δεδομένων (SQL Server 2008, Oracle 11g R2), υψηλή ταχύτητα (full 

https://developers.google.com/appengine/
http://www.eucalyptus.com/
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64-bit Support), αυτοματοποίηση των διαδικασιών, επιχειρηματική ευφυΐα, 

πλούσια λειτουργικότητα, πλήθος πληροφοριών, συνολικό έλεγχο – εικόνα 

της επιχείρησης από ένα σημείο, δυνατότητα εύκολης αναβάθμισης και 

μοναδική εμπειρία χρήσης. 

(http://www.singularlogic.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=911&

Itemid=89) 

 Και στην περίπτωση της Softone το cloud ERP της βασίζεται στην 

πλατφόρμα Windows Azure . Το πακέτο της Softone παρέχει το 

ολοκληρωμένο της ERP και CRM σε αυτοματοποιημένο περιβάλλον συνεχής 

υποστήριξης. για πληρέστερο έλεγχο και αποδοτικότερη κατανομή 

υπολογιστικών φορτίων . Αυτοματοποιημένους μηχανισμούς διαχείρισης για 

αντιμετώπιση θεμάτων εγκατάστασης νέων εκδόσεων λογισμικού και ελέγχων 

ασφαλείας. Προστασία firewall, κρυπτογράφηση επικοινωνιών και 

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Τέλος η Softone δίνει τη δυνατότητα στις 

εταιρίες να χρησιμοποιήσουν  το λογισμικό, με δικά τους δεδομένα (data) σε 

μια δωρεάν δοκιμή, προκειμένου να κρίνουν εάν το σύστημα ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες τους .(http://www2.softone.gr/el/saas-services ) 

 Τα cloud ERP  ως συστήματα δεν έχουν μεγάλες διαφορές από τα 

συμβατικά συστήματα ή ακόμα μπορεί να μην έχουν και καμία. Αυτή είναι 

και η αιτία που το σύστημα cloud ERP  της Singular Logic  απευθύνεται σε 

κυρίως σε μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις ενώ το αντίστοιχο της 

Softone  κυρίως σε  μικρομεσαίες και μικρές. Τέλος όσων αφορά το κόστος 

των cloud ERP εξαρτάται από το πακέτο των  πληροφοριακών συστημάτων 

που μπορεί να διαλέξει κανείς για την επιχείρηση του αλλά και το είδος του 

cloud computing που προτιμήσει 

 

4.1.3  Cloud ERP στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

 

Λόγω το ότι το cloud computing έχει έρθει τελευταία στη ζωή μας είναι 

λογικό να κερδίζει με τις καινοτομίες και τα προτερήματα του ολοένα και 

περισσότερες επιχειρήσεις. Οι πλατφόρμες και οι εφαρμογές που 

ενσωματώνουν την τεχνολογία αυτή είναι ακόμα λίγες σε σχέση πάντα με τις 

συμβατικές. Τελευταία αρχίζουν να παρουσιάζονται όλο και περισσότερα 

συστήματα ERP με τεχνολογία cloud computing  αλλά κυρίως από μεγάλες 

εταιρίες που απευθύνονται κυρίως στις μεγάλες και στις πολυεθνικές εταιρίες. 

Τα cloud ERP που απευθύνονται στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

αρχίζουν όμως δειλά δειλά να κάνουν την εμφάνιση τους. Άλλωστε τα cloud 

ERP είναι ιδανική λύση για τις επιχειρήσεις αυτές αφού λύνουν τα χέρια 

στους ιδιοκτήτες  από τα προβλήματα συμβατότητας , την αγορά αδειών και 

hardware. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Cloud ERP  είναι ότι στο σύννεφο 

http://www.singularlogic.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=911&Itemid=89
http://www.singularlogic.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=911&Itemid=89
http://www2.softone.gr/el/saas-services
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γίνεται πολύ πιο εύκολα η παραμετροποίηση και η ενοποίηση με άλλα 

πληροφοριακά συστήματα όπως της Εφοδιαστικής αλυσίδας (Dillon,T., 2010). 

Βέβαια ακόμα ο συναγωνισμός των εταιριών που παράγουν τέτοια συστήματα 

ERP δεν είναι ακόμα έντονος με αποτέλεσμα το κόστος απόκτησης και 

μετάβασης να είναι υψηλό.  

4.1.4 Συστήματα ERP και Cloud Computing συνοπτικά 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα που 

έχουν των συστημάτων ERP με Cloud Computing είναι συνδυασμός των δύο 

αυτών τεχνολογιών.  

Πίνακας 4.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα συστημάτων ERP και Cloud 

Computing 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΤΟ CLOUD COMPUTING 
 

Χαμηλό κόστος 

συντήρησης και 

αυτοεξυπηρέτηση κατά 

απαίτηση 

 

Ελάχιστο κόστος συντήρησης του συστήματος 

ERP.Το κόστος εξαρτάται μόνο από χρησιμοποίηση 

του «σύννεφου» ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας  

Εγκατάσταση και 

ελαστικότητα  

Αφού εγκατασταθεί μια φορά σύστημα στο σύννεφο 

δεν υπάρχει ανεξαρτητοποίηση από το υλικό της  

εκάστοτε εταιρίας και μάλιστα μπορεί να γίνει η 

χρήση του από οπουδήποτε  

 

Συνεργασία  
 
 

Υπάρχει δυνατότητα εργασίας στο ίδιο αντικείμενο 

ταυτόχρονα από διαφορετικές ομάδες  

Πρόσβαση από παντού  

 

Υπάρχει πρόσβαση οπουδήποτε υπάρχει δίκτυο  

Ευελιξία  
 
 

Στην ανάγκη να μετακινηθεί μέρος των 

δραστηριοτήτων μίας εταιρείας δεν υπάρχει καμία 

απώλεια πληροφοριών  

Ασφάλεια 

 

Το «σύννεφο» μπορεί να γίνει στόχος επιθέσεων  

Πρόσβαση στο 

διαδίκτυο 

Προϋποθέτει τη  σωστή και αδιάκοπη σύνδεση  

Κόστος μετάβασης  
 

Ίσως το αρχικό κόστος της μετάβασης στο σύννεφο 

να αποθαρρύνει στην επένδυση του σε αυτό  
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4.1.5  Συστήματα ERP και Cloud Computing στην πράξη (Μελέτες 

περιπτώσεων) 

 

Εταιρίες μεγάλες με πολλές θυγατρικές  είναι αυτές που μέχρι στιγμής 

προτιμούν να συνδυάσουν το σύστημα ERP με cloud computing. 

  Η ΑME Corporation είναι ένα πιστοποιημένος προμηθευτής που 

ειδικεύεται στο προσαρμοσμένο καουτσούκ, πλαστικά εξαρτήματα 

στεγανοποίησης και λύσεις με εγκαταστάσεις τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες 

όσο και στην Κίνα. Ενώ η εγκατάσταση στην Κίνα AME επιτρέπει να παρέχει 

ανταγωνιστικές τιμές στους πελάτες της, υπήρξε η πρόκληση της διαχείρισης 

της τοποθέτησης, επεξεργασίας και αποστολής των παραγγελιών μεταξύ της 

νέας AME του Jersey και της Σαγκάης. Ως εκ τούτου,η AME αποφάσισε να 

στραφεί στο Cloud Computing, ξεκινώντας με το ERP σύστημα, για να 

επιτρέψει τις εγκαταστάσεις της στο New Jersey και τη Σαγκάη, να 

μοιραστούν και να έχουν πρόσβαση σε αρχεία, έγγραφα και επίπεδα 

αποθεμάτων. Η ΑME Corporation μέχρι τώρα χρησιμοποιούσε ένα 

παρωχημένο σύστημα το Made2Manage και μόνο η αναβάθμιση της βάσης 

δεδομένων θα στοίχιζε στη εταιρία 25.000 δολάρια. Η AME αξιολόγησε 

αρκετές Cloud Computing ERP λύσεις και περιόρισε την αναζήτησή του σε 

δύο παρόχους την Acumatica και τη SAP Business ByDesign. Μέσα από μια 

σειρά αξιολογήσεων, η  AME επιλέγει την  Acumatica επειδή θα ήταν πιο 

εύκολο να προσαρμόσουν για να καλύψουν τις ανάγκες της , ιδίως με την 

ενσωμάτωση στο Box.com, μια ασφαλή υπηρεσία «Cloud file-sharing». 

Επίσης είχε ένα πιο ανταγωνιστικό μοντέλο αδειοδότησης που βοήθησε την 

AME διαχειριστεί τη μελλοντική ανάπτυξη της πιο  αποτελεσματικά . Αυτό 

που έδωσε η Acumatica στην AME ήταν ευελιξία και έλεγχο της ιδιοκτησίας 

του Cloud ERP. Όντας μια εφαρμογή που είναι εξολοκλήρου στο σύννεφο το 

Acumatica Cloud-based ERP έχει δώσει στην AME ένα πρόσθετο όφελος από 

την προοπτική σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης. Ενώ η αρχική πρόθεση ήταν να 

συνδέσει τις εγκαταστάσεις στη Σαγκάη της στο σύστημα διανομής της, AME 

Corporation είναι πλέον σε θέση να εξασφαλίσει τη συνεχή σύνδεση γιατί τα 

πάντα αποθηκεύονται και διαχειρίζονται από το σύννεφο. Ο Mike Connolly  

Διευθυντής του Τμήματος Σχέσεων Πελατών στην AME Corporation δήλωσε 

ότι "Αν ένα καταστροφικό γεγονός συμβεί, το μόνο που θα έχετε να κάνετε 

είναι να πάρετε φορητούς υπολογιστές και  τις ταμπλέτες σας και  να πάτε στα 

Starbucks και η επιχείρηση θα είναι ανέγγιχτη στο σύννεφο.  Η Acumatica 

είναι ένα βασικό μέρος της στρατηγικής μας στο Cloud  Computing που μας  

επιτρέπει να το κάνουμε αυτό".   

(http://www.acumatica.com/GetFile.ashx?fileID=9fbd522a-15d2-4307-a4e7-

ef675a332fdc.pdf) 



73 
 

 Η Columbia Sportswear ιδρύθηκε το 1938 και εδρεύει στο Πόρτλαντ 

του Όρεγκον. Είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο  και από μια οικογενειακή 

επιχείρηση έχει εξελιχθεί σε έναν παγκόσμιο ηγέτη και πρωτοπόρο  στην 

εξωτερική ένδυση, υπόδηση, εξοπλισμού και αξεσουάρ. Η εταιρία σχεδ ιάζει, 

αναπτύσσει, αγορές, και διανέμει προϊόντα σε όλο το κόσμο μέσα από τις 

πολλές θυγατρικές της. Έχει καθιερωθεί σε όλο τον κόσμο βάση τα 

πρωτοποριακά της προϊόντα. Σε μια πρόσφατη περίοδο επτά μηνών, η 

εταιρεία υπέβαλε αίτηση για περισσότερες πατέντες  από ό, τι κατά τα 

προηγούμενα 70 χρόνια. Αυτό βέβαια είχε ως αποτέλεσμα το 2010 η 

Columbia Sportswear να έχει διψήφια αύξηση σε όλα τα προϊόντα και 

κατηγορίες και πέτυχε ρεκόρ πωλήσεων της τάξεως 1,5 δις δολάρια , εκεί που 

πρίν από μερικές δεκαετίες ήταν 100.000.000 δολάρια. Αυτό κατέστησε 

σαφές ότι με τόσο μεγάλο όγκο εργασιών σε όλο τον κόσμο το Cloud 

Computing ERP ήταν μονόδρομος. Η λύση που διάλεξαν ήταν αυτής της SAP 

με τη υποστήριξη της Intel όσων αφορά την υλικοτεχνική υποδομή. 

Προτίμησαν αυτή τη λύση γιατί είχε άμεση ικανότητα αποκατάστασης του 

υπάρχον συστήματος , το χαμηλότερο κόστος και την ευελιξία του νέφους. Η 

ομάδα του Leeper του It Manager έχει αναπτύξει τη λύση SAP ταχύτερα από 

ό, τι αναμενόταν κάτι που έφερε μείωση του κόστους των υποδομών από 

εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε σύγκριση με το προηγούμενο RISC-based 

περιβάλλον. Η φυσική υποδομή που χρησιμοποιεί πλέον  η ομάδα του  Leeper 

χρησιμοποιεί το ένα τέταρτο από προηγούμενο μέγεθος, επιτρέποντας 

περισσότερο προσωπικό για να συμβάλλει σε  ένα υψηλότερο επίπεδο. Η 

Columbia Sportswear έχει την ικανότητα με την βοήθεια των νέων υποδομών  

να βελτιώσει τις ιδέες της στην έρευνα και την ανάπτυξη και να θέσει τις 

τελευταίες καινοτομίες στα χέρια των καταναλωτών ταχύτερα.  

(http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/case-

studies/cloud-computing-xeon-7500-columbia-sportswear-sap-retail-

study.pdf) 

 

4.2.1  Open source ERP στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

 

Ένα ERP τύπου ΕΛ/ΛΑΚ είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντίστοιχο με τα  

συμβατικά Η διείσδυσή του στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις  ολοένα 

και αυξάνεται. Τα πολλαπλά οφέλη του ανοιχτού κώδικα έχουν αρχίσει και 

κάνουν δημοφιλή αυτά τα συστήματα αφού το μικρό κόστος που έχουν είναι 

αυτό που αποζητούν όλες οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα σε περιόδους 

οικονομικής κρίσης. Τα ERP συστήματα ανοικτού και ελεύθερου κώδικα 

μπορούν να αποτελέσουν τον μοχλό ανάπτυξης ιδιαίτερα για τις μικρές και 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βλέπουν ότι πλέον χωρίς τέτοια συστήματα 

δεν μπορεί να υπάρξει ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη αλλά δεν μπορούν να 
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προμηθευτούν τα πανάκριβα συστήματα που διαθέτουν οι μεγάλες και 

πολυεθνικές εταιρίες (Smets-Solanes,J.&Carvalho,R.A.,2008). Βέβαια αυτό 

που μέχρι στιγμής ισχύει είναι ότι τα συστήματα αυτά είναι δημοφιλή  αρκετά 

κυρίως στις χώρες που γίνεται η ανάπτυξη τους και όχι διεθνώς όπως αυτά 

του κλειστού κώδικα. Ωστόσο και λόγω κυρίως της οικονομικής κρίσης αυτό 

αρχίζει να αλλάζει. Όσων αφορά την ελληνική αγορά υπάρχει μια έκδοση 

του OpenERP, ένα σύστημα τύπου ΕΛ/ΛΑΚ το οποίο θα 

χρησιμοποιήσουμε και στην πρακτική εφαρμογή μας, η οποία είναι λίγο 

παλαιότερη αλλά πλήρως εναρμονισμένη με ελληνικό φορολογικό 

σύστημα. 

(http://www.mandrivalinux.gr/index.php?option=com_content&view=artic l

e&id=118:openerp-l ive-cd&cat id=35:-mandriva-l inux&Itemid=27  )  

 

 

4.2.2 Συστήματα  ERP τύπου  ΕΛ/ΛΑΚ  συνοπτικά 

 

Ο συνδυασμός των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων δύο αυτών 

τεχνολογιών είναι αυτός που χαρακτηρίζει τα open source ERP και 

παρουσιάζόνται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mandrivalinux.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=118:openerp-live-cd&catid=35:-mandriva-linux&Itemid=27
http://www.mandrivalinux.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=118:openerp-live-cd&catid=35:-mandriva-linux&Itemid=27
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Πίνακας 4.2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα συστημάτων ERP τύπου 

ΕΛ/ΛΑΚ 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΤΥΠΟΥ ΕΛ/ΛΑΚ 
Χαμηλό κόστος 

απόκτησης 

Μηδενικό ή ελάχιστο κόστος απόκτησης  

Δυνατότητα 

Παραμετροποίησης και 

ευελιξία  

Αφού με την άδεια παραδίδεται και ο κώδικας η 

δυνατότητες παραμετροποίησης είναι απεριόριστες 

Συνεργασία  

 

 

Υπάρχει δυνατότητα εργασίας στο ίδιο αντικείμενο 

ταυτόχρονα από διαφορετικές ομάδες  

Αναβαθμίσιμα Η αναβάθμιση του συστήματος είναι δωρεάν  

Συνεργασία με άλλα 

συστήματα 

 

Είναι εύκολο να συνεργαστεί με άλλα συστήματα 

αφού δίνεται ο κώδικας 

Βελτίωση  στις  

διαδικασίες  

ενοποίησης, μείωση 

λαθών 

Η τοποθέτηση συστήματος ERP προϋποθέτει 

ανασχεδιασμό διαδικασιών .Εφ όσων γίνει σωστά  τα 

λάθη μειώνονται  

Μείωση χρόνου 

καταχωρήσεων των 

δεδομένων 

Τα δεδομένα εισέρχονται συγκεντρωτικά στο  

σύστημα μια φορά και χρησιμοποιούνται από όλη 

την εταιρεία 

Αύξηση της 

ικανοποίησης του 

πελάτη 

Βοηθάει στην ταχύτερη εκτέλεση παραγγελιών 

καθώς και σε πολλούς παραμέτρους  

Βελτίωση  στις  

διαδικασίες  ενοποίησης 

Σε εταιρίες με παραρτήματα η εγκατάσταση ενός 

ενιαίου συστήματος θα βοηθήσει σημαντικά  

Άμεσο κέρδος 

 

Εφ όσων  γίνει σωστά ο ανασχεδιασμός η βελτίωση 

των διαδικασιών θα φέρει άμεσα αποτελέσματα  

Ανταγωνιστικότητα 

 

 

Βελτιώνεται η ποιότητα της πληροφορίας και  ο 

τρόπος που αυτή παρέχεται στους χρήστες 

Χρόνος εγκατάστασης 

και  χρόνος 

προσαρμογής του 

ανθρώπινου δυναμικού 

Αναλόγως το είδος τις επιχείρησης μπορεί να πάρει 

πολύ χρόνο με αποτέλεσμα να ανεβάσει αρκετά το 

κόστος  

Υψηλό κόστος 

 

Ίσως το υψηλό κόστος κάποιων συστημάτων 

αποθαρρύνει στον να τα εγκαταστήσουν 

Εγκατάσταση  

 

Ακόμα και σε εταιρίες με μικρό IT τμήμα είναι 

δύσκολο να γίνει σωστή εγκατάσταση  

Τεχνική υποστήριξη 

 

Η τεχνική υποστήριξη είναι μικρή και εξαρτάται 

από την κοινότητα ανοικτού κώδικα  

 

Μη εμπορικότητα 

Η διάδοση και αποδοχή τους είναι μικρή και αυτό 

αποτρέπει πολλούς επιχειρηματίες στο να τα 

υιοθετήσουν. 
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4.2.3  Συστήματα ERP τύπου ΕΛ/ΛΑΚ στην πράξη (Μελέτες 

περιπτώσεων) 

 

Το σύστημα ERP ανοιχτού και ελεύθερου κώδικα έχει αρχίσει να γίνεται 

δημοφιλές και να εφαρμόζεται σε μεγάλες εταιρίες. Τέτοια αντιπροσωπευτικά 

παραδείγματα από εταιρίες που εφάρμοσαν open source ERP  ακολουθούν  

παρακάτω. 

  Η Marena Group είναι μια εταιρία η οποία ειδικεύεται στην ένδυση 

και υπόδηση ιατρικών ρούχων. Δηλαδή  ρούχα και παπούτσια για 

μετεγχειρητικές περιπτώσεις και άλλες ακόμα πιο ειδικές. Εδρεύει στην 

Αμερική και εξάγει σε όλον τον κόσμο. Η εταιρία χρησιμοποιεί σύστημα ERP 

εδώ και πολλά χρόνια. Ωστόσο μετά από πολλές παρεμβάσεις και 

αναβαθμίσεις του προγράμματος οι ιθύνοντες της εταιρίας έχουν παράπονα 

για πολλά λάθη που γίνονται, για την πολυπλοκότητα που υπάρχει πλέον  αλλά 

και το χρόνο καθυστέρησης. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν πως ήρθε η ώρα να 

αλλάξουν όλο το σύστημα. Η επιλογή που είχαν να κάνουν ήταν ανάμεσα σε 

δύο συστήματα ERP αυτό της SAP μεγάλης και πολύς γνωστής εταιρίας και 

του xTuple μιας εταιρίας με open source ERP. Η τελική επιλογή ήταν το 

xTuple αφού είδαν τι πλεονεκτήματα είχε. Το κόστος εγκατάστασης και 

αγοράς ήταν στο 1/5 από αυτό της SAP.  Επίσης η εταιρία είχε 200 

διαφορετικές λειτουργίες και με την επιλογή του open source ERP είχε και 

καλύτερη παραμετροποίηση αλλά κυρίως πολύ πιο γρήγορα. Ένας άλλος 

παράγοντας που τους ώθησε στην επιλογή του xTuple ήταν ότι ενώ μέχρι 

τώρα χρησιμοποιούσαν Windows είχαν κολλήσει έναν ιό που τους πήγε πολύ 

πίσω και έκαναν πολύ καιρό να ανακτήσουν όλα τα στοιχεία και τις 

λειτουργίες. Προτίμησαν λοιπόν το xTuple σε linux server και είδαν ότι και 

λειτουργεί άψογα αλλά κυρίως είναι και πιο γρήγορο και πιο σταθερό. 

(http://www.opensurgegroup.com/xTuple/xTuple/marena.html)  

  Το Made.com είναι μια επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου στον τομέα 

των επίπλων σπιτιού, εσωτερικών και εξωτερικών επίπλων καθώς και έργα 

τέχνης αλλά και προϊόντα και αναψυχής. Όλα τα παραπάνω εισάγονται  

απευθείας από το εξωτερικά  εργοστάσια και απευθύνονται σε  πελάτες από 

το  Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουν σήμερα 30 εργαζόμενους, με έδρα το Λονδίνο 

και τη Σαγκάη και μια αποθήκη κοντά στο Ίπσουιτς. Τα  συστήματα τους 

διαθέτουν 25 χρήστες που ελέγχουν  τις  προμήθειες, την εξυπηρέτηση 

πελατών και τις ομάδες ελέγχου ποιότητας, την οικονομική διαχείριση και  τη 

διαχείριση ανθρωπίνου προσωπικού . Η Made.com έχει μοναδικό 

επιχειρηματικό μοντέλο, κι αυτό οφείλεται στο ότι παίρνουν παραγγελίες για 

το απόθεμα πριν από την παραγγελία του από τους προμηθευτές, δίνοντάς 

τους τη δυνατότητα να γεμίσουν τα κοντέινερ  σε  μεγάλες ποσότητες για να 

κρατήσουν το συνολικό κόστος μικρό και έτσι να κάνουν σημαντική 
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εξοικονόμηση για τους πελάτες. Λόγω της μακριάς διαρκείας της 

παραγγελίας, ήταν σημαντικό για την  Made.com να είναι σε θέση να 

ειδοποιήσει με  email αυτόματα όλους τους πελάτες για τα  διάφορα στάδια 

κατά μήκος της διαδικασίας, όπως όταν είχαν ολοκληρώσει την κατασκευή 

τους και το εμπόρευμα τους είχε φορτωθεί σε ένα κοντέινερ και όταν ήταν 

έτοιμο για σταλεί από  την αποθήκη. Όλα αυτά βοηθούν στο να παραδώσει 

σύμφωνα με διαφανή και απρόσκοπτη διαδικασία όσο το δυνατόν πιο 

γρήγορα πελάτες τους. Για να είναι σε θέση να παρέχουν ακριβείς 

πληροφορίες παράδοσης, χρειάζεται  να μοιράσουν  το απόθεμα προτού να 

φθάσει στην αποθήκη στο Ίπσουιτς. Αυτή η πληροφορία χρησιμοποιείται καθ 

'όλη την ημέρα από το τμήμα εξυπηρέτησης ώστε να απαντά  στα ερωτήματα 

των πελατών και ανεβαίνει επίσης στην ιστοσελίδα Magento για  να παρέχει 

στο χρήστη από λεπτό σε λεπτό πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και 

την αναμενόμενη ημερομηνία άφιξης της παραγγελίας τους. Η απαίτηση αυτή 

σημαίνει ότι χρειάζεται μια λύση λογισμικού που θα μπορούσε να 

τροποποιηθεί ώστε να τους χορηγήσει τη δυνατότητα να κατανέμει τις 

παραγγελίες των πελατών και να αγοράσουν τις  παραγγελίες πριν από την 

άφιξη. Δεδομένου ότι η πρόκληση δεν βασίζεται σε κανένα υπάρχον σύστημα, 

δημιουργήθηκε από την αρχή μεταξύ του Skipper Andy, του Chief 

Technology Officer στην Made.com και της εταιρίας ανάπτυξης  ιστοσελίδας  

της Magento οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της αρχικής 

έκδοσης της ιστοσελίδας. Made.com.  Μελετήθηκαν πολλές περιπτώσεις 

προγραμμάτων για διαχείριση  των αποθεμάτων και ERP συστημάτων, 

συμπεριλαμβανομένης της SAP, NetSuite και ERPLY, αλλά αποφάσισε ότι το 

OpenERP προσφέρει τη μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερη δυνατότητα  

ανάπτυξης. Επιλέγοντας μια λύση ανοικτού κώδικα, η όλη διαδικασία ήταν 

πολύ πιο αποδοτική από ό, τι θα ήταν, αν είχαν προσπαθήσει να τροποποιήσει 

ένα «κλειστό» σύστημα. Το σύστημα αυτό που δημιουργήθηκε προσφέρει μια 

πολύ εντυπωσιακή τεχνική ικανότητα στη διαχείριση του έργου ώστε  να 

μπορέσει το έργο να ολοκληρωθεί σύμφωνα με  τις απαιτήσεις και τον 

προϋπολογισμό της εταιρίας. Στην εταιρία εργάζονται τώρα για τη  

δυνατότητα υποβολής εκθέσεων (reports) του OpenERP για τη βελτίωση της 

χρηστικότητας για τους μη τεχνικούς χρήστες.  

(http://www.credativ.co.uk/news/2011/07/19/openerp-functionality-

development-made-case-study/ )   
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ΜΕΡΟΣ  2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ERP ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

5.1  Μεθοδολογία 

 

Τα συστήματα  ERP ανοιχτού κώδικα (open source ERP) είναι ολοκληρωμένα 

συστήματα τα οποία είτε διατίθενται δωρεάν είτε με κάποιο μικρό χρηματικό 

ποσό  το οποίο όμως περιλαμβάνει και των κώδικα του συστήματος. Τέτοια 

συστήματα είναι το OpenERP, Openbravo, xTuple και άλλα πολλά. Επιλέξαμε 

να  εγκαταστήσουμε και να παρουσιάσουμε το OpenERP μόνο και μόνο 

επειδή υπάρχει ελληνική κοινότητα . Το OpenERP το εγκαταστήσαμε σε 

λειτουργικό σύστημα τύπου ΕΛ/ΛΑΚ. Το λειτουργικό ΕΛ/ΛΑΚ που 

διαλέξαμε είναι το Linux Ubuntu 12.04. Το λειτουργικό Ubuntu Linux  είναι 

από τα πιο δημοφιλή λειτουργικά συστήματα τύπου ΕΛ/ΛΑΚ και μάλιστα η 

έκδοση αυτή είναι από τις πιο σταθερές αφού δημιουργήθηκε για να 

χρησιμοποιείται και στους servers. Τα δύο αυτά συστήματα που συνδυάσαμε 

και παρουσιάζουμε διατίθενται εντελώς δωρεάν.  

 

 

5.2  Παρουσίαση του Ubuntu linux 12.04 LTS 

 

Το Ubuntu 12.04 με την κωδική 

ονομασία «Precise Pangolin» είναι 

δημιούργημα της Cannonical 

εταιρίας που εδρεύει στην Αγγλία. 

Γενικότερα το ubuntu είναι 

βασισμένο πάνω σε ένα άλλο 

λειτουργικό σύστημα ΕΛ/ΛΑΚ  το 

debian αλλά είναι πολύ πιο 

σύγχρονο και πολύ πιο εύχρηστο. Το 

LTS (long term support) σημαίνει πως είναι έκδοση μακριάς διάρκειας 

δηλαδή  θα υποστηρίζεται για 5 χρόνια πράγμα που το κάνει ιδανικό για 

επαγγελματίες. Το Ubuntu έχει ένα γρήγορο και εύκολο στη χρήση γραφικό 
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πρόγραμμα εγκατάστασης που περιέχεται στο Desktop CD, το οποίο είναι και 

Live CD/USB. Παρέχει ένα πλήρες σετ εφαρμογών επιχειρηματικής 

παραγωγικότητας, εφαρμογές για το διαδίκτυο, εφαρμογές γραφικών και 

σχεδίου, και παιχνίδια. Προτεραιότητα  της Canonical είναι να αποτελέσει το 

Ubuntu desktop το προϊόν για κατασκευάστριες εταιρείες hardware, 

προσπαθώντας παράλληλα με την πολύ σπουδαία τεχνολογία Ubuntu for 

Android να επεκταθεί και στον χώρο της κινητής τηλεφωνίας, μα και σε 

πλήθος άλλων εφαρμογών, όπως συστήματα αυτοκίνητων, GPS, 

μικροσυσκευές μα και σε πιο δευτερεύουσες ικανές όμως να επιφέρουν 

ικανοποιητικά κέρδη, όπως για παράδειγμα το Ubuntu TV. Το Ubuntu 

συνοδεύεται από ένα σύνολο εφαρμογών όπως σουίτα γραφείου, περιηγητή 

διαδικτύου και άλλα πολλά που το κάνουν ακόμα πιο πλήρες σύστημα ικανό 

να σταθεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Εικόνες και screenshots  από την 

εγκατάσταση δεν μπορούν να υπάρξουν αλλά υπάρχει online εφαρμογή που 

επιτρέπει στον καθένα να το  εξερευνήσει ( http://ubuntu-gr.org/ubuntu/take-

the-tour/12.04/el/ ).  

 

5.3  Παρουσίαση του OpenERP 

 

To OpenERP είναι ένα σύστημα 

Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 

(ERP) ανοικτού κώδικα. Είναι 

κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί 

για τη πλήρη μηχανογράφηση 

επιχειρήσεων και οργανισμών αφού 

εμπεριέχει ολοκληρωμένους 

Λογιστικούς , Εμπορικούς και 

Διαχειριστικούς μηχανισμούς. Το 

OpenERP καλύπτει όλες τις απαιτήσεις μηχανοργάνωσης μιας επιχείρησης, με 

διαχείριση πωλήσεων, οικονομική διαχείριση, λογιστική διαχείριση, 

διαχείριση έργου κλπ. Είναι δομημένο με αρθρώματα (υποσυστήματα), που 

κάνουν πολύ απλό τον τρόπο εισαγωγής δεδομένων και τον τρόπο χρήσης της 

εφαρμογής. Έτσι, το OpenERP, προσαρμόζεται στις ανάγκες της επιχείρησης 

ανάλογα με τα αρθρώματα που επιλέγονται. Μέχρι στιγμής υπάρχουν 500 

περίπου αρθρώματα σε 25 γλώσσες, για διάφορες χρήσεις.  

(Πηγή: http://www.openerp.com/ ) 

 

http://www.openerp.com/
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5.3.1  Εξέλιξη του OpenERP 

 

Το OpenERP ξεκίνησε το 2002 από έναν Βέλγο φοιτητή, τον Fabien 

Pinckaers, ο οποίος αρχικά είχε δημιουργήσει το TinyERP. Το πρόγραμμα 

αυτό είχε πολύ μεγάλη απήχηση στις επιχειρήσεις και με τη συνεισφορά της 

κοινότητας ανοιχτού λογισμικού εξελίχθηκε και μετονομάστηκε σε OpenERP. 

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε επιχείρηση, 

ανεξαρτήτως αντικειμένου και μεγέθους τόσο από μεγάλες επιχειρήσεις όσο 

και από μικρές. Έφτασε να χρησιμοποιείται από απαιτητικές εταιρείες όπως: 

η Whirlpool, η Morison, τα Γαλλικά Ταχυδρομεία, το Βελγικό Εμπορικό 

Επιμελητήριο κ.α.  

 

 

5.3.2  Μορφές του OpenERP 

 

Το OpenERP μπορεί να το προμηθευτεί κανείς σε τρεις διαφορετικές μορφές 

ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που μπορεί να υπάρχουν από μια 

επιχείρηση . 

 

Το OpenERP Community 

Διατίθεται δωρεάν μαζί με τον κώδικα και την άδεια του αλλά δεν παρέχει 

καμιά υποστήριξη και εγγύηση .  

 

Το OpenERP Online  

Είναι καθαρά web-based  εφαρμογή .Στοιχίζει 35  ευρώ το μήνα για κάθε 

χρήστη και περιλαμβάνει την εφαρμογή και την άδεια του. Φιλοξενείται απο 

την ίδια την εταιρία που το παράγει κι έχει τη δυνατότητα ανάκτησης 

δεδομένων ( back up), μεταφερσιμότητας και συντήρησης .  
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Το OpenERP Enterprise  

Είναι το πιο πλήρες πακέτο και η τιμή του ξεκινάει από 165 ευρώ το μήνα. 

Περιλαμβάνει την εφαρμογή και τον κώδικα του καθώς και την άδεια του . 

Έχει πλήρης υποστήριξη και συντήρηση. Η μεταφερσιμότητα είναι 

απεριόριστη και επιτρέπει στις επιχειρήσεις να παραγοντοποιεί και να 

προσαρμόζει τα modules  σύμφωνα με τις απαιτήσεις της. Διαθέτει  

ειδοποιήσεις ασφάλειας και μπορεί να εγκατασταθεί στον server της εταιρίας . 

 

 

5.4  Modules του OpenERP 

 

Κατά την εγκατάσταση του OpenERP γίνεται εμφανές ότι είναι ένα πλήρες 

σύστημα ERP με πολλά υποσυστήματα και λειτουργίες που περιλαμβάνει 

ακόμα και σύστημα CRM.  

Module  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής  

Καταγράφει τις εργασίες της επιχείρησης και διαχειρίζεται όλες τις 

οικονομικές δραστηριότητες . Έχει έξυπνο περιβάλλον εργασίας  για τον 

χρήστη που τον βοηθάει  να καταγράψει μια σειρά εργασιών μέσα σε λίγα 

λεπτά. Δίνει την δυνατότητα στην επίβλεψη των τιμολογίων που προέρχονται 

από τον προμηθευτή, τον έλεγχο και την επικύρωσή τους χωρίς την εκ νέου 

κωδικοποίηση τους. Έχει  εύκολη διαχείριση πληρωμών και επιτρέπει τις 

πληρωμές μέσω τραπεζών .Επιτρέπει αυτοματοποίηση διεργασιών ώστε να 

υπάρχει περιοδική παρακολούθηση όλων των οικονομικών μιας επιχείρησης. 

Παρέχει ολοκληρωμένη αναλυτική λογιστική δηλαδή δίνει  αναλυτικές 

λογιστικές πράξεις τα οποία μπορεί να ενσωματώσει  μαζί με τα λογιστικά  

φύλλα, τα σχέδια, τα τιμολόγια, αποθήκη, κ.λ.π. Είναι μεταφρασμένο σε 

πολλές γλώσσες και παρέχει ταυτόχρονη υποστήριξη διαφορετικών 

νομισμάτων. Μπορεί να εμφανίσει περίπλοκα γραφήματα με πολλαπλά φίλτρα 

για την εύκολη και γρήγορη κατανόηση των οικονομικών δεδομένων μιας 

επιχείρησης. 
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Module Marketing  

Οι εκστρατείες μάρκετινγκ μπορούν  να βοηθήσουν στην αυτοματοποίηση 

των  e-mail μεταξύ εταιρίας και πελατών , να βοηθήσουν  τους πελάτες ώστε 

να επικοινωνήσουν με το σωστό τμήμα δηλαδή στην εξοικονόμηση χρόνου . 

Αυτοματοποιεί και στέλνει email  στους πελάτες σύμφωνα με συγκεκριμένα 

κριτήρια. 

 

Module CRM 

Το OpenERP CRM επιτρέπει την καλύτερη παρακολούθηση των πελατών. 

Μπορεί να προσαρμόσει τις πωλήσεις του κύκλου, τα στατιστικά στοιχεία και 

τις προβλέψεις έλεγχου ,τη ρύθμιση, τη αυτοματοποίηση μιας εκστρατείας 

μάρκετινγκ για να βελτιώσει την απόδοση των πωλήσεων. Διαθέτει 

διαχείριση των πωλήσεων της ομάδας , καλύτερη παρακολούθηση ευκαιριών 

κατόπιν εντολής των πωλήσεων. Παρέχει κοινόχρηστο ημερολόγιο 

συναντήσεων, αρχείο  των κλήσεων στο έργο των πωλήσεων. Υπάρχει 
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συγχρονισμός email με το CRM του OpenERP με το  thunderbird και το 

outlook. Ακολουθεί τις παραγγελίες και μπορεί να αλλάξει σε πραγματικό 

χρόνο τιμές με ένα κλικ και να δημιουργήσει μια νέα  εντολή πώλησης καθώς 

και την παρακολούθηση των πωλήσεων (τιμολόγηση, τις παραδόσεις, κλπ..). 

Μπορεί να τρέξει και να εκκινήσει καινούριες καμπάνιες διαφήμισης . Το 

ημερολόγιο OpenERP CRM μπορεί να συγχρονιστεί με το iPhone, το MS 

Outlook ή το Android.  

 

 

 

Module Διαχείρισης Αποθήκης  

Το σύστημα διαχείρισης αποθήκης του OpenERP  επιτρέπει σύνθετη 

παρακολούθηση διαχείρισης αποθεμάτων με διαφορετικά  κριτήρια για 

καλύτερη απόδοση . Είναι ενημερωμένο με τις τελευταίες εξελίξεις των 

«Logistics» για τον καθορισμό πολύπλοκων διαδρομών μεταξύ αποθηκών . 

Κάνει πλήρη απογραφή των αποθεμάτων τόσο σε είδη και προϊόντα όσο και 

σε νομισματική αξία. Έχει έλεγχο αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο.  
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Module Μεταποίησης  

Σχεδιάζει και έχει τον έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσα από 

διαφορετικές εφαρμογές στη μονάδα κατασκευής .  Δίνει αυτόματα 

παραγγελίες και εντολές αγοράς καθώς και  ελέγχει τα αποθέματα. Παρέχει 

υποστήριξη barcode  και καταγράφει τον χρόνο και την εξέλιξη της 

παραγγελίας. Μπορεί να συνδεθεί με το χρηματιστήριο αξιών ώστε να 

προσδιορίσει επακριβώς τις τιμές των πρώτων υλών και προϊόντων .  

 

 

 

Module Διαχείρισης Έργου  

Βοηθάει στην παρακολούθηση και την διαχείριση των έργων για μικρό ή 

μακροπρόθεσμο προγραμματισμό. Δίνει έμφαση στην συνεργατικότητα  
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διαθέτοντας ενσωματωμένο chat. Διαθέτει έξυπνο περιβάλλον εργασίας 

χρήστη με γραφικά στατιστικά στοιχεία, διαγράμματα Gantt και ημερολόγια . 

Ανακαλύπτει  σφάλματα και  βοηθάει στα αιτήματα υποστήριξης, line-up 

ζητήματα σχετικά με τα έργα,  ενώ παρακολουθεί  την ποιότητα της απόδοσης 

της  υπηρεσίας.  

 

 

 

Module Ανθρώπινου Δυναμικού  

Βοηθάει στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού δηλαδή στη διαχείριση 

πληροφοριών, στις  άδειες, την παρακολούθηση του χρόνου, τη παρουσία, τα 

έξοδα, τη  μισθοδοσία, τις περιοδικές αξιολογήσεις και τις προσλήψεις.  
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Module Σημεία πωλήσεων  

Το OpenERP «σημείο πώλησης» επιτρέπει τη διαχείριση των πωλήσεων στα 

διάφορα καταστήματα. Είναι πλήρως web-based, έτσι ώστε να μην χρειάζεται 

να  γίνει εγκατάσταση ή ανάπτυξη οποιοδήποτε λογισμικού και όλα τα 

καταστήματα πωλήσεων μπορεί να είναι εύκολα ενοποιημένα. Λειτουργεί και 

σε συνδεδεμένη και αποσυνδεδεμένη κατάσταση, έτσι ώστε να μπορούν να 

συνεχίσουν τα καταστήματα να πωλούν, αν διακοπεί η σύνδεση στο 

διαδίκτυο. 

 

 

Διαχείριση Πωλήσεων  

Δημιουργεί και παρακολουθεί τις παραγγελίες, διαχειρίζεται τους 

προμηθευτές και διοχετεύει με πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και την 

ποιότητα τους και τα τιμολόγια .  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

 Ολοκληρώνοντας τη διπλωματική εργασία θα θέλαμε να συνοψίσουμε 

και να επισημάνουμε τα βασικά συμπεράσματά της. Αντικείμενο της εργασίας 

είναι η μελέτη και παρουσίαση ενός εναλλακτικού συστήματος ERP που 

μάλιστα μπορεί να συνδυαστεί με μια νέα τεχνολογία αυτή του cloud 

computing.  

 Πρώτα από όλα γίνεται σαφές ότι σε μια σύγχρονη επιχείρηση που 

θέλει να είναι ανταγωνιστική  επιβάλλεται να έχει σύστημα ERP. Για τις 

μεγάλες και πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι κάτι αυτονόητο όχι όμως για τις 

μικρές και μικρομεσαίες. Η βελτίωση  στις  διαδικασίες  ενοποίησης, η 

μείωση λαθών, η μείωση χρόνου καταχωρήσεων των δεδομένων, αύξηση της 

ικανοποίησης του πελάτη και ο έλεγχος του κόστος είναι κάποιοι από τους 

λόγους που κάνουν επιτακτική την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος. Το 

κόστος είναι αυτό που τις περισσότερες φορές γίνεται αποτρεπτικό στο να 

εγκαταστήσουν ένα τέτοιο σύστημα και με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι μικρές και μικρομεσαίες είναι 

επιτακτικό να υπάρξει μια εναλλακτική λύση.  

  Η εναλλακτική αυτή λύση ακούει στο όνομα του ελεύθερου λογισμικού 

και του λογισμικού ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Η σταθερότητα, η ασφάλεια, 

η προσαρμοστικότητα αλλά κυρίως το μηδενικό ή ελάχιστο κόστος  

απόκτησης, κόστος συντήρησης και αναβάθμισης είναι μερικά από τα 

πολλαπλά οφέλη  που έχουν τόσο σε λογισμικό αλλά και σε λειτουργικό 

σύστημα. Όλα τα πλεονεκτήματα αυτά τα έχει και ένα σύστημα  ERP ανοιχτού 

κώδικα. Τα συστήματα αυτά δεν είναι ακόμα  πολύ δημοφιλή ,   λόγω των 

εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται,  με  αποτέλεσμα ακόμα και 

εταιρίες με μικρό τμήμα πληροφορικής , να δυσκολεύονται να  τα 

εγκαταστήσουν ή να τα προσαρμόσουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.   

 Το παραπάνω πρόβλημα προσπαθεί να λύσει η τεχνολογία του cloud 

computing. To cloud computing είναι ένα σύνολο υποδομών που διαχειρίζεται 

πλήρως από έναν πάροχο. Εφ' όσων η εφαρμογή συνδυαστεί με το cloud 

computing η επιχείρηση ή οργανισμός που την χρησιμοποιεί δεν χρειάζεται 

πλέον να ασχολείται με τις αναβαθμίσεις, με τη συντήρηση και τις άδειες 

χρήσης άρα και τα επιπρόσθετα κόστη. Η επιχείρηση δηλαδή μετατρέπεται σε 

ένα απλό χρήστη αφού όλα τα άλλα τα διαχειρίζεται ο πάροχος του cloud. Η 

αλλαγή αυτή βοηθάει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να 

επικεντρωθούν στο αντικείμενο τους απρόσκοπτα χωρίς να έχουν το φόβο 

κάποιας διακοπής λειτουργίας λόγω βλάβης των προγραμμάτων και των 

εφαρμογών που χρησιμοποιούν.   
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 Πρόσφατα έχουν κάνει την εμφάνιση τους συστήματα ERP με cloud 

computing που η εφαρμογή τους ,ιδιαίτερα σε εταιρίες που έχουν θυγατρικές  

ή τμήματα σε διαφορετικές περιοχές, έδωσε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Το 

μειωμένο κόστος συντήρησης, η ενοποίηση συστημάτων, η ταυτόχρονη 

εργασία στο ίδιο αντικείμενο και κυρίως η κοινή χρήση δεδομένων και 

στοιχείων δείχνουν ότι το cloud computing μπορεί να γίνει μοχλός για την 

ανάπτυξη και την εξέλιξη των επιχειρήσεων.  

 Συμπερασματικά,  τα προγράμματα και οι εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ 

είναι σίγουρα ισάξιες με τις εμπορικές και σε πολλές περιπτώσεις και 

καλύτερες. Άλλωστε αυτός είναι ο λόγος που συνδυάσαμε και 

εγκαταστήσαμε λειτουργικό σύστημα και πληροφοριακό σύστημα 

τύπου ΕΛ/ΛΑΚ ένα σύστημα ικανό να σταθεί σε οποιαδήποτε 

επιχείρηση .  Κριτήριο για να διαλέξει κ άποιος μια τέτοια εφαρμογή και 

αυτό που πρέπει να προσέξει περισσότερο είναι να υπάρχει μια 

αξιόλογη και σοβαρή εταιρία που να παρέχει υποστήριξη ή 

εναλλακτικά να υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα που να ασχολείται με 

αυτά. Όσων αφορά το cloud computing ο ρυθμός που εταιρίες 

ενσωματώνουν αυτή την τεχνολογία δείχνει ότι θα πρωταγωνιστήσει 

στο απώτερο μέλλον. Από την μεριά των επιχειρήσεων  αυτό που 

πρέπει να προσέξει κανείς είναι να διαλέξει την κατάλληλη μορφή του 

cloud που του ταιριάζει . Για μεγάλες και  πολυεθνικές εταιρίες με 

θυγατρικές ανά τον κόσμο ή ακόμα και μικρές και μικρομεσαίες με 

μερικά παραρτήματα ,  θεωρούμε ότι  το cloud computing είναι μια νέα 

και αξιόπιστη λύση ,  ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους .  

 Μελλοντικά θα  πρέπει να επικεντρωθούμε στο συνδυασμό 

εφαρμογών τύπου ΕΛ/ΛΑΚ  με cloud computing .  Αυτό θα έχει ως  

αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του κόστους αφού η εφαρμογή που 

θα είναι στο σύννεφο θα έχει μικρό σχετικά  κόστος και ουσιαστικά το 

μεγαλύτερο μέρος θα αφορά το κόστος της  παραμετροποίησης και το 

κόστος του παρόχου .  Σύστημα ERP ανοιχτού κώδικα με cloud 

computing ακόμα δεν υπάρχει.  Όμως όπως προείπαμε το cloud 

computing είναι ένα σύνολο υποδομών. Στην πραγματικότητα ένα 

συμβατικό σύστημα  ERP με ένα «Cloud ERP» μπορεί να μην έχει 

καμία διαφορά ως προς τις λειτουργίες του. Με δεδομένο τις 

οικονομικές συγκυρίες το να υπάρξει αυτός ο συνδυασμός  είναι θέμα 

χρόνου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται αντιστοιχία προγραμμάτων και εφαρμογών 

ανοικτού κώδικα με αυτά του κλειστού καθώς και τις διευθύνσεις που μπορούμε να 

τα βρούμε. 

 

Πίνακας αντίστοιχων εμπορικών εφαρμογών με ΕΛ.ΛΑΚ  

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕ

Σ 

ΕΛ/ΛΑΚ 

 

Links 

OS (Windows , 

Mac) 

Debian 

Ubuntu 

Fedora 

http://www.debian.org/ 

http://www.ubuntu.com/ 

http://fedoraproject.org/ 

AntiVirus 

Tools (eg. 

Norton, 

McAfee) 

 

Grisoft AVG or 

AntiVir 

http://free.grisoft.com/ 

http://free-av.com/ 

 

Application 

Servers (eg. 

IBM 

WebSphere, 

BEA 

WebLogic) 

 

Enhydra 

Geronimo 

JBoss 

JOnAS 

Tomcat 

(servlet 

container) 

 

http://www.enhydra.org/ 

http://geronimo.apache.org/ 

http://www.jboss.org/ 

http://jonas.objectweb.org/ 

http://jakarta.apache.org/tomcat/ 

Asset 

Management 

(eg. Intuit, 

Peregrine, 

Remedy)  

  IRM 

OCS 

Inventory 

http://www.stackworks.net/irm/ 

http://www.ocsinventory-ng.org/en/ 

 Amanda http://www.amanda.org/ 

http://www.debian.org/
http://www.ubuntu.com/
http://fedoraproject.org/
http://www.debian.org/
http://www.ubuntu.com/
http://fedoraproject.org/
http://free.grisoft.com/
http://free-av.com/
http://free.grisoft.com/
http://free-av.com/
http://www.enhydra.org/
http://geronimo.apache.org/
http://www.jboss.org/
http://jonas.objectweb.org/
http://jakarta.apache.org/tomcat/
http://jakarta.apache.org/tomcat/
http://jakarta.apache.org/tomcat/
http://www.enhydra.org/
http://geronimo.apache.org/
http://www.jboss.org/
http://jonas.objectweb.org/
http://jakarta.apache.org/tomcat/
http://www.stackworks.net/irm/
http://www.stackworks.net/irm/
http://www.ocsinventory-ng.org/en/
http://www.amanda.org/
http://www.amanda.org/


94 
 

Backup 

Utilities (eg. 

CA ARCserve, 

Legato, 

Veritas) 

BackupPC 

Bacula 

Rsync 

http://backuppc.sourceforge.net/ 

http://www.bacula.org/ 

 

Business 

Graphics (eg. 

Microsoft 

Visio) 

OpenOffice 

Draw 

LibreOffice 

Draw 

 

http://www.openoffice.org/ 

http://www.libreoffice.org/ 

CRM 

Applications 

(eg. Microsoft 

CRM, Siebel) 

Anteil 

Compiere 

ConcourseSuit

e 

openCRX 

SugarCRM 

vtiger CRM 

http://www.anteil.com/ 

http://www.compiere.org/ 

http://www.concursive.com/ 

http://www.opencrx.org/ 

http://www.sugarcrm.com/ 

http://www.vtiger.com/ 

Database 

Software (eg. 

Microsoft 

Access, SQL 

Server) 

MySql 

Novinyl 

 

PostgreSQL 

 Qddb 

http://www.mysql.com/ 

http://mindx.sourceforge.net/novinyl/ 

http://postgresql.org/ 

http://www.hsdi.com/qddb/ 

Email 

Applications 

(eg. Microsoft 

Outlook 

Express) 

Mozilla and 

Thunderbird 

http://www.mozilla.org/projects/thunderbird/  

ERP and 

Financial 

Software (eg. 

Oracle, SAP, 

Intuit 

QuickBooks) 

OpenErp GNU   

Enterprise 

NOLA 

Open for 

Business 

http://www.openerp.com/ 

http://www.gnuenterprise.org/ 

 

http://nola.noguska.com/ 

http://backuppc.sourceforge.net/
http://www.bacula.org/
http://backuppc.sourceforge.net/
http://www.bacula.org/
http://www.openoffice.org/
http://www.openoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.openoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.anteil.com/
http://www.compiere.org/
http://www.concursive.com/
http://www.concursive.com/
http://www.opencrx.org/
http://www.sugarcrm.com/
http://www.vtiger.com/
http://www.anteil.com/
http://www.compiere.org/
http://www.concursive.com/
http://www.opencrx.org/
http://www.sugarcrm.com/
http://www.vtiger.com/
http://www.mysql.com/
http://mindx.sourceforge.net/novinyl/
http://postgresql.org/
http://www.hsdi.com/qddb/
http://www.mysql.com/
http://mindx.sourceforge.net/novinyl/
http://postgresql.org/
http://www.hsdi.com/qddb/
http://www.mozilla.org/projects/thunderbird/
http://www.mozilla.org/projects/thunderbird/
http://www.mozilla.org/projects/thunderbird/
http://www.openerp.com/
http://www.gnuenterprise.org/
http://www.gnuenterprise.org/
http://nola.noguska.com/
http://www.ofbiz.org/
http://www.ofbiz.org/
http://www.openerp.com/
http://www.gnuenterprise.org/
http://nola.noguska.com/
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Openbravo 

SQL Ledger 

Tiny ERP 

TurboCASH 

 webERP 

 

http://www.ofbiz.org/ 

http://www.openbravo.com/ 

http://www.sql-ledger.org/ 

http://www.tinyerp.org/ 

http://www.turbocash.co.za/ 

http://www.weberp.org/ 

File 

Compression 

(eg. PKzip, 

WinZip) 

 

  7-zip 

 

 

http://www.7-zip.org/ 

Project 

Management 

and 

Collaboration 

(eg. Microsoft 

Project) 

 

Achievo 

GanttProject 

GanttPV 

NetOffice 

Open 

Workbench 

OpenProj 

Outreach 

Project Tool 

Planner 

TUTOS 

http://www.achievo.org/ 

http://ganttproject.sourceforge.net/ 

http://www.pureviolet.net/ganttpv/ 

http://netoffice.sourceforge.net/ 

http://www.openworkbench.org/ 

 

http://openproj.org/ 

http://outreach.sourceforge.net/ 

http://outreach.sourceforge.net/ 

http://simpleprojectmanagement.com/ 

http://www.tutos.org/ 

 

Office 

Productivity 

Suites (eg. 

Microsoft 

Office) 

 

GNOME Office 

 LibreOffice 

OpenOffice 

  StarOffice 

http://www.gnome.org/gnome-office/ 

 

http://www.libreoffice.org/ 

http://www.openoffice.org/ 

http://www.sun.com/staroffice/ 

http://www.openbravo.com/
http://www.sql-ledger.org/
http://www.tinyerp.org/
http://www.turbocash.co.za/
http://www.weberp.org/
http://www.ofbiz.org/
http://www.openbravo.com/
http://www.sql-ledger.org/
http://www.tinyerp.org/
http://www.turbocash.co.za/
http://www.weberp.org/
http://www.7-zip.org/
http://www.7-zip.org/
http://www.achievo.org/
http://ganttproject.sourceforge.net/
http://www.pureviolet.net/ganttpv/
http://netoffice.sourceforge.net/
http://www.openworkbench.org/
http://www.openworkbench.org/
http://openproj.org/
http://outreach.sourceforge.net/
http://outreach.sourceforge.net/
http://simpleprojectmanagement.com/
http://www.tutos.org/
http://www.achievo.org/
http://ganttproject.sourceforge.net/
http://www.pureviolet.net/ganttpv/
http://netoffice.sourceforge.net/
http://www.openworkbench.org/
http://openproj.org/
http://outreach.sourceforge.net/
http://outreach.sourceforge.net/
http://simpleprojectmanagement.com/
http://www.tutos.org/
http://www.gnome.org/gnome-office/
http://www.libreoffice.org/
http://www.openoffice.org/
http://www.sun.com/staroffice/
http://www.gnome.org/gnome-office/
http://www.libreoffice.org/
http://www.openoffice.org/
http://www.sun.com/staroffice/
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Telephone 

Systems - 

VOIP / PBX / 

FAX Servers 

Asterisk PBX 

HylaFAX (fax 

server) 

OpenPBX 

SER PBX 

SIPfoundry 

PBX 

Yate 

http://www.asterisk.org/ 

 

http://www.hylafax.org/ 

 

http://www.openpbx.org/ 

http://www.iptel.org/ser/ 

http://www.sipfoundry.org/ 

 

http://yate.null.ro/ 

Text Editors & 

File Merging 

(eg. Microsoft 

Notepad) 

Emacs 

 

gedit 

gnotepad+ 

JEdit 

Vim 

WinMerge 

http://www.gnu.org/software/emacs/emacs.ht

ml 

http://gedit.sourceforge.net/ 

http://gnotepad.sourceforge.net/ 

http://www.jedit.org/ 

http://www.vim.org/ 

http://winmerge.sourceforge.net/ 

Video Players 

(WinDVD, 

PowerDVD, 

Windows 

Media Player, 

RealPlayer) 

Kaffeine 

 

MPlayer 

 

 Vlc 

  

http://hftom.free.fr/ 

 

http://www.mplayerhq.hu/ 

 

http://www.real.com/freeplayer/?rppr=rnwk 

 

 

Web Browsers 

(eg. Microsoft 

Internet 

Explorer) 

Chromium 

Mozilla Firefox 

Opera 

http://www.chromium.org/ 

 

http://mozilla.org/ 

http://www.opera.com/ 

http://www.asterisk.org/
http://www.hylafax.org/
http://www.hylafax.org/
http://www.openpbx.org/
http://www.iptel.org/ser/
http://www.sipfoundry.org/
http://www.sipfoundry.org/
http://yate.null.ro/
http://www.asterisk.org/
http://www.hylafax.org/
http://www.openpbx.org/
http://www.iptel.org/ser/
http://www.sipfoundry.org/
http://yate.null.ro/
http://www.gnu.org/software/emacs/emacs.html
http://gedit.sourceforge.net/
http://gnotepad.sourceforge.net/
http://www.jedit.org/
http://www.vim.org/
http://winmerge.sourceforge.net/
http://www.gnu.org/software/emacs/emacs.html
http://www.gnu.org/software/emacs/emacs.html
http://gedit.sourceforge.net/
http://gnotepad.sourceforge.net/
http://www.jedit.org/
http://www.vim.org/
http://winmerge.sourceforge.net/
http://hftom.free.fr/
http://www.mplayerhq.hu/
http://www.real.com/freeplayer/?rppr=rnwk
http://hftom.free.fr/
http://www.mplayerhq.hu/
http://www.real.com/freeplayer/?rppr=rnwk
http://www.chromium.org/
http://mozilla.org/
http://www.opera.com/
http://www.chromium.org/
http://mozilla.org/
http://www.opera.com/
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Web and FTP 

Servers (eg. 

Microsoft IIS) 

Apache HTTP 

Server 

FileZilla 

ProFTPD 

Squid Proxy 

and Cache 

squidGuard 

Access 

Controller 

http://apache.org/ 

 

 

http://filezilla.sourceforge.net/ 

http://www.proftpd.org/ 

 

 

http://squid-cache.org/ 

 

 

http://apache.org/
http://apache.org/
http://filezilla.sourceforge.net/
http://www.proftpd.org/
http://squid-cache.org/
http://squid-cache.org/
http://www.squidguard.org/
http://www.squidguard.org/
http://www.squidguard.org/
http://apache.org/
http://filezilla.sourceforge.net/
http://www.proftpd.org/
http://squid-cache.org/

