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                                  ABSTRACT 

 

In this work, I mention how began the "Free Software / Open Source Software", 

the definition of it and the four freedoms that distinguish such a software. Here there 

are major advantages and disadvantages resulting from the use of FOSS and the 

benefits of the Internet connection with the digital economy. These relate to the 

second chapter of work. 

In the third chapter deals with the rise of FLOSS, upon which dealt with the 

notable research company IDC. The development of FOSS can be seen from the 

survey conducted by the Netcraft on Internet servers, where the basis of research data 

and analysis that Netcraft provided, give us a clear picture of what the impact is in a 

casual user generally and in large enterprises. However, the Netcraft study the use of 

encrypted transactions on the Internet, through extensive automated exploration of the 

Internet. As a result of providing authoritative answers to questions. 

Finally, the fourth chapter covers the issue, license GPL, accessibility to 

knowledge and intellectual property rights and characterized by different models that 

are designed to show various aspects of Open Source Software. It is the open source 

model as a simple 'toy' contribution to a public good, which is one of the three 

components, but also other equally important as learning and the market of Open 

Software. Clearly not lacking in this work different conclusions, which are able to 

awaken each one of us with a special and unique way. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

 
ε απηήλ ηελ εξγαζία αλαθέξσ ην πψο μεθίλεζε ην «Διεχζεξν 

Λνγηζκηθφ/Λνγηζκηθφ Αλνηθηνχ Κψδηθα», ηνλ νξηζκφ ηνπ θπζηθά, θαζψο επίζεο θαη 

ηηο ηέζζεξηο ειεπζεξίεο πνπ δηαθξίλεη έλα ηέηνην ινγηζκηθφ. Παξαθάησ ζεκεηψλνληαη 

ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε 

ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ, αιιά θαη ηα νθέιε απφ ηε ζρέζε ηνπ δηαδηθηχνπ κε ηελ ςεθηαθή 

νηθνλνκία. Σα παξαπάλσ αθνξνχλ ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο. 

ζνλ αθνξά ην ηξίην θεθάιαην έρεη λα θάλεη κε ηελ αλνδηθή πνξεία ηνπ 

ΔΛ/ΛΑΚ, πάλσ ζηελ νπνία αζρνιήζεθε κε αμηνζεκείσηε έξεπλα ε εηαηξία IDC. Ζ 

αλάπηπμε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ θαίλεηαη θαη απφ ηελ έξεπλα ηελ νπνία πξαγκαηνπνίεζε ε 

Netcraft ζρεηηθά κε  ηνπο εμππεξεηεηέο δηαδηθηχνπ, φπνπ κε βάζε ηα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα θαη ηηο αλαιχζεηο πνπ παξείρε, έρνπκε κία θαζαξή εηθφλα ζην ηη επίδξαζε 

έρεη γεληθφηεξα ζηνλ απιφ ρξήζηε, αιιά θαη ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Χζηφζν ε 

Netcraft εμεηάδεη θαη ηε ρξήζε ησλ θξππηνγξαθεκέλσλ ζπλαιιαγψλ ζην δηαδίθηπν 

κέζα απφ εθηελή απηνκαηνπνηεκέλε εμεξεχλεζε ηνπ Internet. Χο απνηέιεζκα ηελ 

παξνρή έγθπξσλ απαληήζεσλ ζε δηάθνξα εξσηήκαηα. 

Σέινο ην ηέηαξην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ην δήηεκα ρξήζεο αδεηψλ GPL,  ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ζηε γλψζε θαη πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, θαζψο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

δηάθνξα κνληέια, ηα νπνία έρνπλ σο ζηφρν ηελ επίδεημε δηάθνξσλ πηπρψλ ηνπ 

Αλνηθηνχ Λνγηζκηθνχ. πσο είλαη ην κνληέιν ηνπ αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ σο έλα απιφ 

«παηρλίδη» ζπλεηζθνξάο ζε έλα δημόζιο αγαθό, ην νπνίν απνηειεί έλα απφ ηα ηξία 

ζπζηαηηθά ηνπ, αιιά θαη ηα ππφινηπα εμίζνπ ζεκαληηθά πνπ είλαη ε μάθηζη θαη ε 

αγοπά ηνπ Αλνηθηνχ Λνγηζκηθνχ. αθψο δελ εθιείπνπλ απφ απηή ηελ εξγαζία ηα 

δηάθνξα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία είλαη ζε ζέζε λα αθππλίζνπλ ηνλ θαζέλα καο 

ηδηαίηεξα θαη κε μερσξηζηφ ηξφπν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

 
Δίλαη γεγνλφο πιένλ φηη ε δηείζδπζε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηηο 

επηρεηξήζεηο αιιά θαη ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή, ραξαθηεξίδεηαη απφ ξαγδαίεο 

απμεηηθέο κεηαβνιέο. Τπάξρεη παγθφζκηα θξίζε ζηηο κέξεο καο θαη ε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο απνηειεί απηνζθνπφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο αιιά θαη γεληθφηεξα 

ηηο θπβεξλήζεηο θξαηψλ. Έλα αμηνζεκείσην θφζηνο πιεξνθνξηθήο πνπ θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηα θξάηε, έηζη ψζηε λα επηηχρνπλ θαη λα επηβηψζνπλ ζηελ νηθνλνκία 

είλαη ην ινγηζκηθφ. Ζ απφθηεζε εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ε ζπληήξεζή ηνπ είλαη 

δχζθνιε αθνχ έρεη πνιχ κεγάιν θφζηνο. Έηζη νη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί 

ζηξέθνληαη πξνο ηελ απφθηεζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ (Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ/Λνγηζκηθνχ 

Αλνηθηνχ Κψδηθα) γηα ηε κείσζε ησλ θφζησλ ηνπο. 

θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα θαηαλνεζεί ε έλλνηα ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ, ε 

αλάιπζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ, ε επίδξαζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 

ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο κε ηε ρξήζε ηνπ, ην πψο μεθίλεζε ην θαηλφκελν  ηνπ 

ΔΛ/ΛΑΚ θαη ε εμάπισζή ηνπ κέρξη ζήκεξα. Δπίζεο παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ 

ζηελ αγνξά ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ, έλα κνληέιν ηνπ ζε έλα δεκφζην αγαζφ θαη ην απνηέιεζκα 

κάζεζεο ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ην ΔΛ/ΛΑΚ. 

Ο ιφγνο επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ 

θαη νη επηδξάζεηο ηνπ ζε κία  αγνξά αιιά θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ θπξίσο γηα 

θάζε ρξήζηε ή νξγαληζκφ ή επηρείξεζε. Αθνχ δελ παξέρνληαη κφλν αμηφπηζηεο θαη 

αζθαιείο εθαξκνγέο κε απηφ αιιά έξρεηαη λα πξνηείλεη λέα θηινζνθία πνπ 

απειεπζεξψλεη ηνλ παξαγσγφ ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηνλ ρξήζηε απφ ηα δεζκά ησλ 

αδεηψλ ρξήζεο θαη πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ κε ηνλ ζεκεξηλφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο 

 

 

2. ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ/ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟΤ 

ΚΧΓΗΚΑ  
 

Σν θαηλφκελν ηνπ Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ μεθίλεζε ηελ εμάπισζή ηνπ απφ 

δηάθνξεο νκάδεο παλεπηζηεκηαθψλ θνηηεηψλ θαη ηδηαίηεξεο θνηλφηεηεο πνπ 

απνθαινχληαη σο «hackers» (Nikulainen,2004). Οη «hackers» είλαη νκάδεο 

πξνγξακκαηηζηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ αληδηνηέιεηα  θαη νη ηδέεο ηνπο 

ζηεξίδνληαη ζηελ ειεχζεξε δηάδνζε ηεο γλψζεο. Δπίζεο είλαη αθνζησκέλνη ζην έξγν 

ηνπο ιεηηνπξγψληαο είηε νκαδηθά είηε κεκνλσκέλα. Γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ην «εζηθφ» 

ηνπο ζπκθέξνλ, δηαζέηνπλ ηνλ πεγαίν θψδηθα ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπο ζε νπνηνλδήπνηε 

ην έρεη αλάγθε ή είλαη πξφζπκνο λα αζρνιεζεί κε απηφ, αλεμαξηήησο κε ην αλ 

ππάξρνπλ αιιαγέο ζε απηφλ. ηφρνο ηνπο είλαη ε δηάδνζε ηεο ηδέαο ηνπ ειεχζεξνπ 

ινγηζκηθνχ. (Dominique Foray, [1] )   

Σα πξνγξάκκαηα κε ηα νπνία αζρνινχληαλ αθνξνχζαλ κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο 

αιιά θαη επηρεηξήζεηο. Γηα κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο αθνξά ε εμέιημε ηνπ παζίγλσζηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Unix, πνπ πήξε ηελ νλνκαζία σο Linux θαη άιια δηάθνξα 

πξνγξάκκαηα. To Linux μεθίλεζε απφ ηνλ Torvalds πνπ ήηαλ θνηηεηήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Διζίλθη φηαλ άξρηζε λα αλαπηχζζεη ηνλ ππξήλα Linux, 

βαζηδφκελνο ζην Minix, έλα Unix-νεηδέο ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ην νπνίν είρε 

αλαπηπρζεί εμ νινθιήξνπ απφ ηνλ Andrew Tanenbaum.. Σν 1991, ν Torvalds 

αλαθνίλσζε ηε θηιφδνμε πξνζπάζεηα ηνπ ζε έλα newsgroup (νκάδα ζπδεηήζεσλ - 

ηφηε δελ ππήξρε Γηαδίθηπν φπσο ην μέξνπκε ζήκεξα κε ηζηνζειίδεο θιπ) θαη ζηε 

ζπλέρεηα ε εμέιημε ηνπ λένπ ππξήλα αθνινχζεζε κία μέθξελε πνξεία. Ζ πξψηε 

επίζεκε έθδνζε ηνπ Linux θπθινθφξεζε ζηηο 5 Οθησβξίνπ ηνπ 1991. Ήηαλ 

δηαζέζηκε ζε κνξθή πεγαίνπ θψδηθα θαη κπνξνχζε λα κεηαγισηηηζηεί απφ ηνλ θάζε 

ρξήζηε. Έγηλε πφινο έιμεο γηα πνιινχο πξνγξακκαηηζηέο, πνπ πξνζθέξζεθαλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ λένπ ππξήλα κε πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο. O 

αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ αζρνιήζεθαλ θαη αζρνινχληαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

Linux είλαη πνιχ κεγάινο. Υηιηάδεο πξνγξακκαηηζηέο αλά ηνλ θφζκν, εζεινληέο ή επη 

πιεξσκή απφ κεγάιεο εηαηξείεο, έρνπλ θάλεη ηηο δηθέο ηνπο πξνζζήθεο ηφζν ζηνλ 

ππξήλα φζν θαη ζηηο επηκέξνπο εθαξκνγέο πνπ ζπλνδεχνπλ θάζε δηαλνκή ελψ 

http://el.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds
http://groups.google.com/group/comp.os.minix/msg/2194d253268b0a1b
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ζεκαληηθή είλαη ε ζπλεηζθνξά θαη ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ εχξεζε θαη δηφξζσζε 

πξνβιεκάησλ. ήκεξα, ν ελζνπζηαζκφο πνπ ραξαθηήξηδε ην Linux ζην μεθίλεκά ηνπ, 

φρη κφλν δελ έρεη θνπάζεη αιιά έρεη ιάβεη παγθφζκηεο δηαζηάζεηο. Οη  «hackers» γηα 

ην ινγηζκηθφ επηρεηξήζεσλ αλέπηπμαλ κεγάια επηρεηξεζηαθά  ζπζηήκαηα φπσο  ERP 

θαη  CRM. Δπίζεο θάπνηα πξνγξάκκαηα θπξίσο γηα ρξήζηεο γξαθείνπ φπσο είλαη ν 

θπιινκεηξεηήο Firefox, ην Thunderbird ηεο Mozilla θαη ην OpenOffice ηεο Sun. 

(Nikulainen Kimmo, [2] ) 

 

     

 

 

2.1 ΟΡΗΜΟ ΔΛ/ΛΑΚ 

 

ην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο, νη κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ππνζηεξίδνπλ ην 

Διεχζεξν Λνγηζκηθφ /Λνγηζκηθφ Αλνηθηνχ Κψδηθα. Κνινζζνί φπσο νη Google, Sun 

Microsystems, IBM, Oracle, Intel, Apple, Novell, HP θ.α. έρνπλ ή ρξεζηκνπνηνχλ 

πξντφληα Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ /Λνγηζκηθνχ Αλνηθηνχ Κψδηθα. Ο φξνο «Διεχζεξν 

Λνγηζκηθφ / Λνγηζκηθφ Αλνηθηνχ Κψδηθα» (ΔΛ/ΛΑΚ) δεκηνπξγήζεθε γηα λα 

νκαδνπνηήζεη ην Διεχζεξν Λνγηζκηθφ (ΔΛ) θαη ην Λνγηζκηθφ Αλνηθηνχ Κψδηθα 

(ΛΑΚ). Χο ζχλνιν πεξηγξάθεη ινγηζκηθφ ην νπνίν δηαηίζεηαη κε εηδηθέο άδεηεο νη 

νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα κειεηήζνπλ, λα ηξνπνπνηήζνπλ θαη λα 

βειηηψζνπλ ην ινγηζκηθφ. Ο ηερληθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη απηφ είλαη ε 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ πεγαίνπ θψδηθα (source code).Οη αληίζηνηρνη αγγιηθνί φξνη είλαη 

«Free Software» θαη «Open Source Software», ελψ ε νκαδνπνίεζε αλαθέξεηαη 

ζπλήζσο σο FOSS (Free and Open Source Software) ή FLOSS (Free/Libre/Open 

Source software). (Διιεληθή Δηαηξία ΔΛ/ΛΑΚ, [1] )  

Σν Διεχζεξν Λνγηζκηθφ (ΔΛ), φπσο νξίδεηαη απφ ην Ίδξπκα Διεχζεξνπ 

Λνγηζκηθνχ (Free Software Foundation), είλαη ινγηζκηθφ πνπ κπνξεί λα 
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ρξεζηκνπνηεζεί , αληηγξαθεί, κειεηεζεί, ηξνπνπνηεζεί θαη αλαδηαλεκεζεί ρσξίο 

πεξηνξηζκφ. Σν Διεχζεξν Λνγηζκηθφ (ΔΛ) νξηζκέλεο θνξέο αλαθέξεηαη θαη ζαλ 

Αλνηθηφ Λνγηζκηθφ ή Λνγηζκηθφ Αλνηθηνχ Κψδηθα (ΛΑΚ), αιιά νη δχν έλλνηεο δελ 

είλαη ηαπηφζεκεο. (Riehle D., (2007) [6] ) 

χκθσλα κε ηνλ Richard Stallman δελ είλαη θάζε ινγηζκηθφ ειεχζεξν κφλν θαη 

κφλν επεηδή είλαη αλνηθηνχ θψδηθα. Σν Διεχζεξν Λνγηζκηθφ (ΔΛ) είλαη ζέκα 

ειεπζεξίαο θαη φρη θφζηνπο. Δπίζεο γηα λα γίλεη ε έλλνηα θαηαλνεηή πξέπεη λα 

ζθεθηφκαζηε ηε ιέμε free-ειεχζεξν, φπσο ν ειεχζεξνο ιφγνο (free speech) θαη φρη ε 

δσξεάλ κπίξα (free beer). Απνηειεί δειαδή δήηεκα ηεο ειεπζεξίαο ησλ ρξεζηψλ λα 

ηξέμνπλ, λα αληηγξάςνπλ, λα δηαλείκνπλ, λα κειεηήζνπλ, λα ηξνπνπνηήζνπλ θαη λα 

βειηηψζνπλ ην ινγηζκηθφ. Ο Richard Stallman έρεη κεγάιε θαη ζεκαληηθή 

ζπλεηζθνξά ζην θίλεκα ηνπ Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ (ΔΛ). Ο νπνίνο ίδξπζε ην FSF 

(Free Software Foundation) θαη μεθίλεζε ηελ θαηαζθεπή ελφο ειεχζεξνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο (OS) πνπ ην νλφκαζε GNU (GNU‟s φρη Unix). (Free 

Software Foundation,[3] )  

χκθσλα κε ην Ίδξπκα Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ (FSF) έρνπκε ηέζζεξηο 

δηαθξίζεηο ειεπζεξίαο:  

 Διεπζεξία 0: λα ρξεζηκνπνηεί θαλείο ην πξφγξακκα γηα νπνηνλδήπνηε 

ζθνπφ. 

 Διεπζεξία 1: λα θαηαλνεί θαλείο πψο ιεηηνπξγεί ην πξφγξακκα θαη πψο 

κπνξεί λα ην πξνζαξκφζεη ζηηο δηθέο ηνπ απαηηήζεηο. Γηα ηελ απφθηεζε 

απηήο ηεο ειεπζεξίαο βαζηθή πξνυπφζεζε απνηειεί ε πξφζβαζε ζηνλ 

πεγαίν θψδηθα. 

 Διεπζεξία 2: λα δηαλέκεη θαλείο αληίγξαθα κε ζηφρν λα βνεζήζεη ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο ηνπ. 

 Διεπζεξία 3: λα βειηηψλεη θαλείο ην πξφγξακκα θαη λα δεκνζηνπνηεί ηηο 

βειηηψζεηο έηζη ψζηε λα επσθειείηαη νιφθιεξε ε θνηλφηεηα απφ απηέο. 

Με ηνλ φξν φκσο Λνγηζκηθφ Αλνηθηνχ Κψδηθα (ΛΑΚ) ελλνείηαη ινγηζκηθφ ηνπ 

νπνίνπ, ν πεγαίνο θψδηθαο δηαηίζεηαη ειεχζεξα ζε απηνχο πνπ ζέινπλ λα ηνλ 

εμεηάζνπλ, ή ηξνπνπνηήζνπλ ή ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε άιιεο εθαξκνγέο. Τπάξρνπλ 

πνιιέο δηαθνξεηηθέο άδεηεο ρξήζεο πνπ κπνξεί λα ζπλνδεχνπλ ην Λνγηζκηθφ 
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Αλνηθηνχ Κψδηθα (ΛΑΚ). ε γεληθέο γξακκέο δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα δσξεάλ 

ινγηζκηθφ, νχηε ειεχζεξν ινγηζκηθφ. Αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ ειεπζεξία ηνπ θάζε 

ρξήζηε λα εμεηάζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ γλψζε θαη ηηο δπλαηφηεηέο πνπ ηνπ 

πξνζθέξεη ν θψδηθαο πξνγξακκαηηζκνχ. (Free Software Foundation, [4] )  

 Οη δχν απηέο νκάδεο πεξηγξάθνπλ ινγηζκηθφ κε παξφκνηα κνληέια αλάπηπμεο 

θαη δηάζεζεο. Ζ θχξηα δηαθνξά είλαη φηη ν φξνο Διεχζεξν Λνγηζκηθφ εζηηάδεη ζηηο 

ειεπζεξίεο πνπ παξέρνληαη ζην ρξήζηε κέζσ ηεο αδεηνδφηεζεο, ελψ ην Λνγηζκηθφ 

Αλνηθηνχ Κψδηθα δίλεη έκθαζε ζην ηερληθφ ζεκείν ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ πεγαίνπ 

θψδηθα θαη ηεο δπλαηφηεηαο ζπλεξγαηηθήο αλάπηπμεο. Απφ λνκηθή άπνςε, απηέο νη 

δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο εθθξάδνληαη κε ρξήζε αληίζηνηρσλ αδεηψλ ρξήζεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ. Γηα παξάδεηγκα, ην Διεχζεξν Λνγηζκηθφ δηαηίζεηαη κε άδεηα πνπ 

εμαζθαιίδεη ηηο ειεπζεξίεο πξνο ην ρξήζηε θαη απαγνξεχεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο. (The 

Open Source Definition,[6] [7] )                  

 

2.2 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ -ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΔΛ/ΛΑΚ 

 

Σν ΔΛ/ΛΑΚ παξφιν πνπ πνιινί ην ζεσξνχλ θαηψηεξν απφ ην εκπνξηθφ 

ινγηζκηθφ, δελ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη 

δηαξθψο απμαλφκελν ελδηαθέξνλ θαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη απφ ηνλ επξχηεξν 

δεκφζην ηνκέα. Σν ινγηζκηθφ έρεη κεγάιε αμηνπηζηία θαη απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

γξήγνξε απνθάιπςε ζθαικάησλ ινγηζκηθνχ (Bugs). Υξεζηκνπνηεί ηηο ίδηεο κεζφδνπο 

θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κεγάιεο εηαηξίεο παξαγσγήο ινγηζκηθνχ θαη ε 

γξήγνξε απνθάιπςε ζθαικάησλ νθείιεηαη ζην φηη ν πεγαίνο θψδηθαο θαη ην 

ινγηζκηθφ είλαη ειεχζεξα πξνο ρξήζε θαη εμέηαζε απφ νπνηνλδήπνηε. Ζ ζπλερήο 

δηάδνζή ηνπ απνθαιχπηεη, φηη ππάξρνπλ ινγηζκηθά πνηνηηθά θαη αμηνπηζηία, φπνπ 

κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ζρεδφλ φιεο ηηο αλάγθεο επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη κφλν ζηε κεγαιχηεξε δηθηπαθή θνηλφηεηα ΔΛ/ΛΑΚ 

θηινμελνχληαη πεξίπνπ 400.000 έξγα. (ινγηζκηθά ινγηζηηθήο, δηαρείξηζεο απνζήθεο, 

δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ, εηαηξεηψλ κεηαθνξψλ θ.α.). Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα 

βαζηθά πλεονεκτήματα ρξήζεο ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ: 
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 Μείυζη κόζηοςρ πληποθοπιακών ζςζηημάηυν: δελ αγνξάδνληαη άδεηεο 

ρξήζεο θαη νη αλαλεψζεηο είλαη δσξεάλ ζε ζρέζε κε ηα Ηδηφθηεηα Λνγηζκηθά. 

Γελ δαπαλάηαη πνιχηηκνο ρξφλνο θαη ρξήκα ζε αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα θάπνην νξγαληζκφ απνθεχγεηαη ην θφζηνο 

πινπνίεζεο ινγηζκηθνχ. Δπίζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνγξακκαηηζηή κπνξεί 

λα κεησζεί πάιη ην θφζηνο αλάπηπμεο, αθνχ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

θνκκάηηα θψδηθα απφ άιια αλνηθηά πξνγξάκκαηα. 

 

 Τιοθέηηζη διεθνών βέληιζηυν ππακηικών: ηα έξγα ΔΛ/ΛΑΚ ιφγσ ηεο 

ζπλερνχο δνθηκαζίαο ηνπο ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα εξγαζίαο, 

αλαγθάδνληαη, ζπλ ην ρξφλν, λα ελζσκαηψλνπλ δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο πνπ 

είλαη γεληθψο παξαδεθηέο θαη απνηειεζκαηηθέο. 

 

 Μικπόηεποι σπόνοι ςλοποίηζηρ πληποθοπιακών ζςζηημάηυν: δελ 

δαπαλάηαη ρξφλνο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. 

 

 Πποώθηζη ηος ανηαγυνιζμού ηυν εηαιπειών λογιζμικού κε απνηέιεζκα 

θαιχηεξεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. ε θάζε έξγν ινγηζκηθνχ εκθαλίδεηαη 

κεγαιχηεξνο αξηζκφο πξνκεζεπηψλ ινγηζκηθνχ θαη ν ελδηαθεξφκελνο έρεη 

πεξηζζφηεξεο επηινγέο, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπ ηζρχ, 

ιφγσ κε δέζκεπζεο κε ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή θαη άδεηεο ρξήζεο. 

 

 Γιαλειηοςπγικόηηηα: αθφκα θαη κεηαμχ ινγηζκηθνχ δηαθνξεηηθψλ 

πξνκεζεπηψλ ππάξρεη επθνιία αληαιιαγήο δεδνκέλσλ. 

 

 Αξιοπιζηία: ην ινγηζκηθφ είλαη δνθηκαζκέλν απφ πνιινχο θαη απνθεχγνληαη 

αξλεηηθέο εθπιήμεηο θαη ζθάικαηα. 

 

 Αζθάλεια: ν θψδηθαο κειεηάηαη απφ πιήζνο αλζξψπσλ, άξα ηα φπνηα θελά 

αζθάιεηαο εληνπίδνληαη θαη δηνξζψλνληαη κε κεγάιε ηαρχηεηα. 
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 Αποθςγή «παγίδεςζηρ»: ιφγσ πηνζέηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θιεηζηψλ 

ηερλνινγηψλ πνπ δεζκεχνπλ κειινληηθέο απνθάζεηο θαη δπζρεξαίλνπλ ηελ 

αιιαγή. 

 

 Γπήγοπη διόπθυζη λαθών: ε ηθαλφηεηα λα θαζνξίζεη θάπνηνο ζθάικαηα 

γξήγνξα θαη λα επεθηείλεη θαη λα βειηηψζεη ην παξερφκελν ινγηζκηθφ, θαζψο 

ν θψδηθαο είλαη αλνηθηφο θαη πξνζπειάζηκνο απφ κεγάιν εχξνο 

πξνγξακκαηηζηψλ. 

 

  Ζ ενθάππςνζη ηεο θαιήο επηζηεκνληθήο πιεξνθνξηθήο θαη ζηαηηζηηθήο 

πξαθηηθήο παξέρνληαο ηα θαηάιιεια εξγαιεία, εθπαίδεπζε θαη ηεθκεξίσζε. 

 

 Υαμηλό κόζηορ μεηάδοζηρ: Τπάξρεη κηα ηειηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

ειεχζεξε απνθάιπςε, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ηεο δηαβίβαζεο θαη ηε 

δηαβίβαζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο γλψζεο. Οη ρξήζηεο / επαγγεικαηίεο δελ 

είλαη ηδηαίηεξα αιηξνπηζηηθνί θαη δέρνληαη απαηηήζεηο αληαγσληζκνχ ζηελ 

ψξα ηνπο, θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ρξφλνο πνπ 

δαπαλάηαη γηα δηάρπζε ιχζεσλ, ηδεψλ ή θαηλνηνκηψλ κέζα ζηελ θνηλφηεηα ή 

ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εηαηξία δελ ζα πξέπεη λα είλαη ππεξβνιηθά δαπαλεξφο. 

Σν Γηαδίθηπν κπνξεί λα κεηψζεη δξακαηηθά ην θφζηνο ηεο δηάδνζεο, αιιά 

κφλν γηα ηηο θαηλνηνκίεο πνπ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ζε ςεθηαθή κνξθή, 

ζηελ θπξηνιεμία έλα θνκκάηη αιθαξηζκεηηθνχ, κηα καθξά αθνινπζία ησλ 0 

θαη 1. Αιιά ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ην ρακειφ θφζηνο δηάρπζεο είλαη πην 

πηζαλφ λα είλαη δηαζέζηκν, επεηδή νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε 

πξαγκαηηθνχο ρψξνπο γηα ζπλέδξηα, δηαγσληζκνχο, ηνπξλνπά ή θνηλσληθέο 

εθδειψζεηο. ηαλ ππάξρνπλ απηέο νη θαηλνηνκίεο, ε ειεθηξνληθή δηάρπζε 

είλαη δπλαηή, ην θφζηνο ηεο δηάδνζεο είλαη ζε ζηαζεξφ ρακειφ επίπεδν, φπνπ 

ε δηάρπζε κέζσ αλζξψπηλεο ζπλεδξίαζεο είλαη επεηζνδηαθά ρακειή.  

     (FLOSS (2002) [15] )  

 Κίνηηπα για ελεύθεπη αποκάλςτη πληποθόπηζηρ και γνώζηρ: Άιινη 

ζπρλά γλσξίδνπλ θάηη γηα ην "κπζηηθφ" ζαο. χκθσλα κε ην επηρείξεκα ηνπ 

von Hippel (2004), κηα πξνθαλήο πξνυπφζεζε γηα κηα επηηπρεκέλε 

ζηξαηεγηθή πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο είλαη φηη νη άιινη δελ μέξνπλ πνιχ 
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παξφκνηα πξάγκαηα. Αλ ππάξρνπλ πνιιά άηνκα ή επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ 

παξφκνηα ζηνηρεία, θαη εάλ ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο 

πιεξνθνξηψλ δελ αλακέλεη  θάπνηα κείσζε ή αθφκε θαη έλα θέξδνο απφ ηελ 

απφθαζε λα απνθαιχςεη θάηη ειεχζεξα, ηφηε ην κπζηηθφ κάιινλ ζα πξέπεη λα 

απνθαιπθζεί. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ε ηδησηηθή αμία ηεο δηαηήξεζεο 

απνξξήηνπ είλαη πνιχ ρακειή.  

 

 Πεπιοπιζμένη ικανόηηηα  ώζηε να επυθεληθούν από διπλώμαηα 

εςπεζιηεσνίαρ: Αθφκε θαη αλ έλαο παξάγνληαο είλαη ν κνλαδηθφο θάηνρνο 

πιεξνθνξηψλ θαη ζέιεη λα ηηο πξνζηαηεχζεη λνκηθά  δηα κέζνπ ρνξήγεζεο 

δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο θαη δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, είλαη 

δχζθνιν γεληθά γηα κία κεγάιε νκάδα θαηλνηφκσλ (ηππηθά αλεμάξηεησλ 

θαηλνηφκσλ, κηθξέο εηαηξείεο, ρξήζηεο)  ην απνηειεζκαηηθφ θέξδνο απφ κία 

ζηξαηεγηθή πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Μηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή είλαη δαπαλεξή, 

απφ πιεπξάο ρξφλνπ θαη πφξσλ θαη ε πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη απφ έλα 

δίπισκα επξεζηηερλίαο δελ είλαη νχηε απηφκαηε, νχηε δσξεάλ. Δάλ ν θάηνρνο 

ηνπ δηπιψκαηνο πηζηεχεη φηη ηα δηθαηψκαηά ηνπ έρνπλ θιαπεί, ε επζχλε είλαη 

δηθή ηνπ θαη  απηφο πξέπεη λα εληνπίζεη ηηο παξαπνηήζεηο θαη λα πξνζθχγεη 

ζην δηθαζηήξην, φπνπ ζα αμηνινγεζεί θαη ζα εξκελεπηεί. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο είλαη  αδηαρψξηζηε απφ 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ δεκηνπξγνχ. Σέηνηεο ηθαλφηεηεο θαηά θαλφλα δελ είλαη 

εχθνιν λα αλαπηπρζνχλ θαη λα δηαηεξεζνχλ. Γεδνκέλσλ απηψλ ησλ δχν 

επηρεηξεκάησλ, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε ζηελ πξάμε, φηη ιίγν θέξδνο 

ζπζηάδεηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο θνξείο θαηλνηνκίαο,  πνπ επηιέγνπλ λα 

παξαηηεζνχλ απφ ηε δπλαηφηεηα  λφκηκεο πξνζηαζίαο ησλ θαηλνηνκηψλ ηνπο 

θαη λα είλαη ππέξ ηεο ειεχζεξεο απνθάιπςεο. 

 

 Θεηικά κίνηηπα για να ζςνεσίζει να ζςμβάλει (και όσι ανέξοδα), ζε ένα 

ανοικηό ζύζηημα: ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη θαηλνηνκίεο δεκηνπξγνχληαη 

απφ ηδηψηεο γηα πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο θαη είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο 

αηνκηθέο ηνπο αλάγθεο. Δίλαη, ινηπφλ, αλνηρηά απνθαιππηηθέο θαη 

ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλφηεηα σο δεκφζηα αγαζά θαη γηα άιια άηνκα ψζηε λα 

ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ έηζη φπσο ηαηξηάδεη. Αλ γηα ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ, έλαο 
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ζπλεηζθέξσλ επηζπκεί λα ζέζεη ην θνηλφ θαιφ είλαη δηαθνξεηηθή απφ απηήλ 

ηεο  «ειεχζεξεο αλάβαζεο», ν ζπλεηζθέξσλ είλαη ζε πιενλεθηηθφηεξε ζέζε 

ζε ζρέζε κε εθείλε ηεο «ειεχζεξεο αλάβαζεο»  ψζηε λα απνθηήζεη 

πξνζσπηθφ φθεινο απφ ηνλ θψδηθα πνπ ζπλεηζθέξεη. Κάζε ζχζηεκα 

πξνψζεζεο ηεο πξφζβαζεο γλψζεο πξνυπνζέηεη κηα δηπιή δνκή θηλήηξσλ: 

ζεηηθά θίλεηξα γηα λα απνθαιχςεη ειεχζεξα ηηο γλψζεηο θαη ζεηηθά θίλεηξα 

γηα ηε δηαηήξεζε «ζπκβάιινπλ» (θαη φρη αλέμνδα) ζε έλα ζχζηεκα ζην νπνίν 

ε ειεχζεξε απνθάιπςε είλαη ην θπξίαξρν πξφηππν. Υάξε ζε κηα ηέηνηα 

πεξίπινθε δνκή θηλήηξσλ, ην κνληέιν ηεο θαηλνηνκίαο πνπ βαζίδεηαη ζε έλα 

αλνηθηφ θαη θαηαλεκεκέλν ζχζηεκα πξνζθέξεη ηηο θαιχηεξεο ησλ δχν θχξησλ 

κνληέισλ  θαηλνηνκίεο, πνπ βαζίδνληαη ζηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο θαη ζε 

ζπιινγηθή δξάζε: « Ζ Νέα γλψζε έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηδησηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε θαη πξνζθέξεηαη ειεχζεξα ζε φινπο » (von Hippel θαη von 

Krogh, 2003). (BussinessWire, [10] )   

 

 

Απφ ηελ αληίπεξα φρζε ζαθψο θαη έρεη θάπνηα ζεκαληηθά μειονεκτήματα ην 

ΔΛ/ΛΑΚ θαη νη αληίπαινί ηνπ πξνζπαζνχλ κε θάζε ηξφπν λα ηα πξνβάινπλ. 

(SourceForge, [5] ) 

 

 πσο είλαη:  

 Σο κόζηορ: πνπ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο, ππνζηήξημεο 

εθκάζεζεο  είλαη κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν ελφο Ηδηφθηεηνπ ινγηζκηθνχ. 

 

 Γύζκολη πποζαπμογή: Γηα κηθξέο ρψξεο ε πξνζαξκνγή ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο 

(γιψζζα αληίζηνηρεο ρψξαο) είλαη ζαθψο πην δχζθνιε, αλ δελ πξνβιέπεηαη 

ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο αηφκσλ ζηελ θνηλφηεηα αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ πνπ ζα 

αλαιάβνπλ ηελ επζχλε. 

 

 Αζθάλεια: επεηδή ν θψδηθαο είλαη αλνηθηφο, δηάθνξα θαθφβνπια άηνκα 

χζηεξα απφ εμέηαζε ηνπ κπνξνχλ λα βξνπλ πηζαλά θελά αζθαιείαο.  
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 Παποσή ςποζηήπιξηρ: ππάξρεη κεγάινο θφβνο γηαηί δελ ππάξρεη κηα εηαηξεία 

παξαγσγήο ηέηνηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα δηφξζσζε 

ζθαικάησλ. Οπφηε γηα πνιινχο, κηα ηέηνηα επηινγή απνηειεί κεγάιν ξίζθν. 

 

 Λιγόηεπερ επιλογέρ επαγγεικαηηθήο ππνζηήξημεο. 

 

  Γςζκολία εύπεζηρ πποζυπικού κε ηερλνγλσζία. 

 

 Αζςμβαηόηηηερ κε θάπνηα δηαδεδνκέλα θιεηζηά πξφηππα αξρείσλ. 

 

 Έλλειτη νξηζκέλσλ εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ. 

 

 

 

 

2.3 ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ  

 

Καζψο ζηξαηεγηθέο ηνπ απφξξεηνπ θαη ηνπ ειέγρνπ πξφζβαζεο κπνξεί λα είλαη απιψο 

αλαπνηειεζκαηηθέο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο , κηα ζεηξά απφ ηδησηηθά νθέιε (Payne C., 

(2002) [3] ) κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ ειεχζεξε απνθάιπςε ησλ πιεξνθνξηψλ 

θαη γλψζεσλ (Foray, 2004α): 

 

 ηαλ ηα ζπζηήκαηα αληακνηβήο αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ην δήηεκα ηεο δηάδνζεο 

ησλ γλψζεσλ θαη ηεο αλαπαξαγσγήο. Απηφ απαηηεί έλαλ κεραληζκφ πνπ 

απνζθνπεί ζηελ ρνξήγεζε πίζησζεο ζηνπο εθεπξέηεο, ρσξίο δεκηνπξγία 

δηθαησκάησλ απνθιεηζηηθφηεηαο. Απηή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

αληακνηβήο βαζηζκέλε ζηελ ζπζζψξεπζε ζπιινγηθήο θήκεο: εδψ, ε αλάγθε λα 

εληνπίδνληαη θαη λα αλαγλσξίδνληαη σο «απηφο πνπ αλαθάιπςε» θάηη αλαγθάδεη 

ηνπο αλζξψπνπο λα απειεπζεξψζνπλ λέεο γλψζεηο γξήγνξα θαη νινθιεξσηηθά 

(Dasqupta θαη David, 1994). Σέηνησλ θεθαιαίσλ πνπ ε θήκε κπνξεί ζηε 

ζπλέρεηα λα αμηνπνηεζεί ζην πιαίζην ησλ αθαδεκατθψλ επηζηεκψλ (γηα ηα κέιε 
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ηνπ αθαδεκατθνχ επαγγέικαηνο) ή ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο εξγαζίαο (γηα ηελ 

αλάπηπμε ινγηζκηθνχ). 

 

 ηαλ πξάθηνξεο ή εηαηξείεο δεκηνπξγνχλ γεληθέο ππνρξεψζεηο ηεο 

ακνηβαηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιάβνπλ εμσηεξηθέο γλψζεηο: δειαδή, ην 

δηθαίσκα λα ζπλερίζεη ηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ απφ άιινπο (π.ρ. έλα 

επηζηεκνληθφ δίθηπν, κεραληθνί ή νη ρξήζηεο πνπ εξγάδνληαη ζε παξφκνηα 

πξνβιήκαηα) εμαξηάηαη απφ ηελ θνηλή ρξήζε κηαο δηθηάο ηνπ πιεξνθνξίαο. 

 

 ηαλ έλαο ηδησηηθφο θνξέαο κπνξεί λα επσθειεζεί απφ ηελ αχμεζε ηεο 

«δσξεάλ» δηάρπζεο. Έλα άκεζν απνηέιεζκα ηεο ειεχζεξεο απνθάιπςεο είλαη λα 

απμεζεί ε δηάδνζε ηεο ελ ιφγσ θαηλνηνκίαο πέξα θαη πάλσ απφ ην επίπεδν πνπ 

ζα ιάκβαλε αλ ήηαλ άδεηα ή λα θξαηεζεί κπζηηθφ. Πεξαηηέξσ δηάδνζε κπνξεί λα 

είλαη επσθειήο ζε ηδησηηθνχο θνξείο, φηαλ (α) ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ελφο ζπκθέξνληνο πξνηχπνπ ζε απηνχο, θαη ε νπνία ζα νδεγνχζε ζε άιινπο 

παξάγνληεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληαγσληζηψλ) γηα λα ην εγθξίλεη σο 

θαιφ, ή (β) πνπ ηνπο ελδηαθέξεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηαζθεπαζηψλ λα 

επηθέξνπλ βειηηψζεηο. Απηή ε ηειεπηαία ζηξαηεγηθή ρξήζεο ηεο ειεχζεξεο 

δηάδνζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνπο ρξήζηεο: κέζσ ηεο ειεχζεξεο 

απνθάιπςεο ελφο θαηλνηφκνπ πξντφληνο, φπνπ ν ρξήζηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο θαηαζθεπαζηέο λα απνδερζνχλ απηή ηελ θαηλνηνκία. (Gay J., (2002) [4] ) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο 

 

3. ΣΟ ΔΛ/ΛΑΚ Δ ΓΗΑΡΚΖ ΑΝΟΓΗΚΖ ΠΟΡΔΗΑ 
 

Οη εθαξκνγέο ΔΛ/ΛΑΚ κνηξάδνληαη κεγάιν κεξίδην αγνξάο ζε πξντφληα 

ινγηζκηθνχ ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη πξνγξάκκαηα εμππεξέηεζεο δηαδηθηχνπ 

(Web Servers), ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα φισλ ησλ βαζκίδσλ (desktop, server), βάζεηο 

δεδνκέλσλ (data-bases), θπιινκεηξεηέο (browsers),  ρξήζηεο email (email-clients) 

θ.α. Σελ πξσηηά ζε φηη αθνξά ην κεξίδην αγνξάο ηελ έρεη ε Δπξψπε, κεηά 

αθνινπζνχλ νη ΖΠΑ θαη ε Αζία αιιά θαη γεληθφηεξα παξνπζηάδεηαη κεγάιε 

αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα. (Mark Aberdour, (2007) [2] )  

 

Ζ αλνδηθή πνξεία ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ αλαγλσξίδεηαη θαη απφ ηηο εκπεηξίεο εηδηθψλ. 

ε έξεπλα ηεο εηαηξείαο IDC

1

κε ζπκκεηνρή 5000 αλαιπηψλ-πξνγξακκαηηζηψλ θαη 

θαηαζθεπαζηψλ απφ 116 ρψξεο, ραξαθηεξίδεη ηελ ηάζε αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ 

αλνηθηνχ θψδηθα σο ηελ «πην ζεκαληηθή, νινθιεξσκέλε θαη καθξνπξφζεζκε ηάζε» 

πνπ έρεη παξαηεξεζεί ζηε βηνκεραλία ινγηζκηθνχ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Ζ 

έξεπλα απηή έδεημε φηη ηα ¾ ησλ νξγαληζκψλ πνπ ζπκκεηείραλ ρξεζηκνπνηνχζαλ 

αλνηθηφ ινγηζκηθφ. Δπίζεο φηη ην αλνηθηφ ινγηζκηθφ ζα έρεη πφιν ζηνλ θχθιν δσήο 

θάζε θαηεγνξίαο ινγηζκηθνχ θαη έηζη αιιάδεη ζεκαληηθά ηε ιηαληθή αμία ησλ 

παθέησλ ινγηζκηθνχ. Καζψο επίζεο φηη ζηα επφκελα ρξφληα κέζσ βηνκεραλίαο 

ινγηζκηθνχ ζα απνθέξεη θέξδε ηεο ηάμεσο ηνπ 10%-20% ιφγσ κεγάινπ 

αληαγσληζκνχ. (UNU-MERIT, [9] ) 

 

            

1

Ζ IDC απνηειεί κία απφ ηηο θνξπθαίεο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ έξεπλαο αγνξάο, 

ζηξαηεγηθήο επηθνηλσλίαο θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ παγθνζκίσο, πνπ εηδηθεχεηαη ζηηο 

ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. 
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3.1 ΔΡΔΤΝΑ ΣΖ NETCRAFT ΓΗΑ WEB SERVERS 

Σνλ Οθηψβξηνο ηνπ 2010  ζχκθσλα κε ηελ Netcraft
1

(ην πεξηνδηθφ PC 

magazine ηελ θαηαηάζζεη ζηα 100 θνξπθαία site), ε έξεπλα γηα Web Servers πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε, έιαβε απαληήζεηο απφ 232. 839. 963 ηνπνζεζίεο. Πάιη απηφ ην 

κήλα ε Apache αχμεζε ην κεξίδην αγνξάο ηεο θαηά πεξίπνπ 1 πνζνζηηαία κνλάδα, 

θεξδίδνληαο 5,5 νλφκαηα θεληξηθψλ ππνινγηζηψλ, ελψ ε Microsoft θαη ε Google 

έραζαλ 1,3 M θαη 400k hostnames (νηθνδεζπφηεο) αληίζηνηρα. Οη απψιεηεο ηεο 

Microsoft ζην Active Sites ήηαλ πνιχ κηθξφηεξε, ιίγν πάλσ απφ 100 ρηι., ελψ ε 

Google έραζε 150 ρηι.. Δλψ ηα θέξδε ησλ άιισλ «servers »ήηαλ θάησ ηνπ ηξέρνληνο 

κελφο, ε Nginx ζεκείσζε αχμεζε 1,4 M hostnames, αλεβάδνληαο ην κεξίδην αγνξάο 

ηεο θαηά ζρεδφλ 0,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Αμηνζεκείσηε αλάπηπμε πεξηιακβάλεη ε 

400k αχμεζε ζηε Μνιδαβία θαη άιια 700k αχμεζε ζηηο ΖΠΑ, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

150 ρηι. άικα BurstNet, έλα 200k άικα ζε ηπθψλα Electric θαη κηα αχμεζε ηεο ηάμεο 

400k ζε ServePath, LLC. Αλ νη ζεκεξηλέο ηάζεηο ζπλερηζηνχλ, ε Nginx ζα 

πξνζπεξάζεη ην Google γηα ηνλ αξηζκφ ησλ hostnames(νηθνδεζπφηεο)  απφ ηνλ 

επφκελν κήλα. κσο κέρξη ηψξα  δελ είραλ πςειφηεξν αξηζκφ hostnames απφ ην 

Google απφ ηηο κεγάιεο δεκίεο πνπ ππέζηε ηνλ Φεβξνπάξην, φηαλ έλαο κεγάινο 

αξηζκφο βιαβεξψλ blogs ζην wordpress.com θαη 163.com είραλ ιήμεη απφ ηελ 

έξεπλα. Ζ lighttpd έραζε ζρεδφλ 500k hostnames, κε κηα πηψζε ζρεδφλ 25%. Απηφ 

νθεηιφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο απψιεηεο ζην iWeb Technologies (300k) θαη ζηηο 

Μπαράκεο (200k). (Netcraft, [11] [12] )  

 

                           

1

Ζ Netcraft είλαη κηα εηαηξεία δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη 

αλαιχζεηο ζρεηηθά κε δηάθνξεο πηπρέο δηαδηθηχνπ. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηνπ 

Internet απφ ην 1995 θαη ζεσξείηαη ζεκείν αλαθνξάο ζην είδνο ηεο. βι. http://news.netcraft.com/about-

netcraft 

 

http://news.netcraft.com/about-netcraft
http://news.netcraft.com/about-netcraft
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Διάγπαμμα 1. ύνολο Sites(δικηςακών ηόπυν) ζε όλοςρ ηοςρ ηομείρ/Αύγοςζηορ 

1995 - Ιανοςάπιορ 2011 

 
 

Διάγπαμμα 2.. Μεπίδιο αγοπάρ για  Top Servers(κοπςθαίοςρ εξςπηπεηηηέρ)) ζε 

όλοςρ ηοςρ ηομείρ/Αύγοςζηορ 1995 - Ιανοςάπιορ 2011. 
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Αποηελέζμαηα για κάθε εηαιπεία ξεσυπιζηά: 

 
 

  Παξαηεξνχκε ζην παξαθάησ δηάγξακκα 3, φηη ηελ πξψηε ζέζε ζην ζχλνιν ησλ 

ελεξγψλ Web Servers ηελ έρεη ν Apache Web Server παγθνζκίσο θαη απμάλεηαη 

δηαξθψο, ελψ ζε αληίζεζε ε Microsoft παξνπζηάδεη κεγάιε πηψζε! Απηφ νθείιεηαη 

ζην φηη ππάξρεη επηξξνή απφ άιιεο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ φπσο ε google, ε 

nginx, ε Sun θ.α. 

Γηάγξακκα 3. χλνια γηα  ελεξγνχο Servers (εμππεξεηεηέο) ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο/Ηνχληνο 2000-Ηαλνπάξηνο 2011 
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Αποηελέζμαηα για κάθε εηαιπεία ξεσυπιζηά: 

 
 

 

 

 Διάγπαμμα 4. Μεπίδιο αγοπάρ για Top Servers ζε όλη ηην ςτηλόηεπη 

δπαζηηπιόηηηα (Million Busiest Sites)/επηέμβπιορ 2008 - Ιανοςάπιορ 2011 

 

 
 

 

Αποηελέζμαηα για κάθε εηαιπεία ξεσυπιζηά: 
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3.2 ΔΡΔΤΝΑ ΣΖ NETCRAFT ΓΗΑ ΣΟ SSL 

Σν Netcraft Secure Server Survey (έξεπλα αζθάιεηαο εμππεξεηεηψλ) εμεηάδεη 

ηε ρξήζε ησλ θξππηνγξαθεκέλσλ ζπλαιιαγψλ ζην δηαδίθηπν κέζα απφ εθηελή 

απηνκαηνπνηεκέλε εμεξεχλεζε ηνπ Internet. Κάζε κήλα παξέρεη έγθπξεο απαληήζεηο 

ζε εξσηήκαηα φπσο: 

 

 

 

 Πφζεο εηαηξείεο θάλνπλ θξππηνγξαθεκέλεο ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ 

Internet; 

 Πνπ είλαη; 

 Πνην Λνγηζκηθφ δηαθνκηζηή ρξεζηκνπνηνχλ; 

 Απφ πνηα αξρή ζα ιακβάλνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπο; 

 Πφζνη ρξεζηκνπνηνχλ Extended Validation
1

; 

 Πνηνο θηινμελεί ηνπο server; 

 Πνην είλαη ην πνζνζηφ αχμεζεο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ SSL ζην 

Γηαδίθηπν; 

 

 

 

 

 

 

 

                

1
Ζ Extended Validation πηζηνπνίεζε δίλεη ζηνπο επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο ηελ εηθφλα ελφο 

αζθαινχο site, φπνπ νη πιεξνθνξίεο ηνπο πξνζηαηεχνληαη θεξδίδνληαο εχθνια ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο. 

Mε ηα EV SSL πηζηνπνηεηηθά, ε κπάξα δηεπζχλζεσλ (address bar) ζηνλ web browser εκθαλίδεηαη κε 

πξάζηλν ρξψκα θαη είλαη εκθαλέο ζηνλ επηζθέπηε φηη ε ζχλδεζε είλαη θσδηθνπνηεκέλε θαη φηη ε 

επηρείξεζε πίζσ απφ ηε ζειίδα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο, έρεη πηζηνπνηεζεί 

ζχκθσλα κε ηα απζηεξφηεξα standards ηεο αγνξάο. 
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Πηζηνπνηεηηθά Αξρψλ 

 

Πνηνο ζα πξέπεη λα ην αγνξάζεη;  

Αξρέο Πηζηνπνηεηηθψλ 

  Server θαη  πσιεηέο επηηάρπλζεο πιηθνχ 

  Web hosting εηαηξείεο 

  Οη ηξάπεδεο θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

 Υξεκαηηζηεξηαθή θαη εηαηξείεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ πνπ επελδχνπλ 

ζε απηέο ηηο εηαηξείεο 

 πνηνο παξαθνινπζήζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη 

ησλ θξππηνγξαθεκέλσλ επηθνηλσληψλ ζην Γηαδίθηπν 

Διάγπαμμα 1. Λειηοςπγικά ζςζηήμαηα πος σπηζιμοποιούν ππυηόκολλα  SSL/ 

Ιανοςάπιορ ηος 2010  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Ο 

 

4. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ 

ΚΟΗΝΧΝ 

 
Σν δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (ΠΠI) γηα ινγηζκηθφ 

ππνινγηζηή απμήζεθε κφιηο ηα πξντφληα ινγηζκηθνχ κπνξνχζαλ, ζηα κέζα ηνπ 1970, 

λα ζεσξνχληαη σο εκπνξηθά αγαζά θαη φρη κφλν σο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο 

ζπλδεφκελεο κε ηελ αγνξά ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. Μεηά ηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ζην πιαίζην απηφ, ε Δπξψπε θαη ε Ηαπσλία ελέθξηλε δηάθνξα πιαίζηα ησλ 

λφκσλ πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ε νπνία δηέθεξε αλάινγα κε ην εζληθφ λνκηθφ 

πιαίζην, θαζψο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο πνιηηηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηελ 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. (Dominique Foray, (2004) [1] ) 

 

` 

4.1 ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΝΧΖ  

 

ηα πξψηα ρξφληα ηεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, ην ινγηζκηθφ ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλεο 

πξνζηαζίαο κέζσ ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Γχν παξάγνληεο εμεγνχλ 

κία ηέηνηα θαηάζηαζε (Foray, 2004β): 

 

1. Πξψηνλ, νη αξρηθνί πξνγξακκαηηζηέο ινγηζκηθνχ ήηαλ κέιε ηεο αλνηρηήο 

επηζηήκεο / αθαδεκατθήο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο πνπ είρε εμειηρζεί κηα 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αληακνηβή ησλ εθεπξεηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

δηαρχζεσλ, απφ εθείλε πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (ΓΠΗ).  Γηα λα απνθιείζεη ηνπο πηζαλνχο ρξήζηεο, 

βαζίδεηαη ζηελ ηαρεία δεκνζίεπζε θαη δηάδνζε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα 

πξνεγνχκελε αμίσζε σο εθεπξέηεο. 

 

2.Γεχηεξνλ, ηα πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά ήηαλ εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα εζσηεξηθή 

ρξήζε. Γελ ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ αιινχ ρσξίο ζεκαληηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο, επνκέλσο, παξνπζίαζαλ θάπνην είδνο «θπζηθήο απφθιηζεο» πνπ 

έθαλε ηελ πξνζηαζία πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πεξηηηή. 
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Ζ βηνκεραλία ησλ ππνινγηζηψλ άξρηζε λα απνκαθξχλεηαη απφ ηελ παξαγγειία 

ινγηζκηθνχ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ ηππνπνίεζε θαη ζηε ζπλέρεηα, ηε καδηθή 

παξαγσγή (ζπζθεπαζία-ειηθίαο ινγηζκηθνχ). Οη επηρεηξήζεηο άξρηζαλ λα αγνξάδνπλ 

πεξηζζφηεξν ινγηζκηθφ θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο άξρηζαλ λα αλαπηχζζνπλ ην 

ινγηζκηθφ κε ηελ πξφζεζε λα πνπιήζεη. Ζ ηάζε απηή δεκηνχξγεζε έλα ζθεπηηθφ γηα 

ηελ επέθηαζε ηεο πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζην ινγηζκηθφ. 

Χζηφζν, ην πλεπκαηηθφ δηθαίσκα σο πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία κεραληζκνχ έρεη δχν 

κεηνλεθηήκαηα, φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία «εθεπξέζεσλ»: 

 

1.Σα πνεςμαηικά δικαιώμαηα παπέσοςν ζσεηική πποζηαζία λογιζμικού, πνπ 

επηηξέπεη ζηνπο αληηπάινπο, λα πξνζθέξνπλ πνιχ παξφκνηα πξντφληα ρσξίο λα 

παξαβηάδνπλ ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. Ζ θχζε ηνπ δηθαηψκαηνο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο σο δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο δελ θαζηζηά ηδηαίηεξε θαιφ- 

πξνζαξκνγή γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εθεπξεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο: πξνζηαηεχεη 

κφλνλ ηελ έθθξαζε κηαο ηδέαο. Δίλαη έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηελ 

πξνζηαζία απφ ηελ απιή αλαπαξαγσγή ηνπ ινγηζκηθνχ, αιιά δελ πξνζηαηεχεη 

ηελ νπζία ηεο εθεπξεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ εθεχξεζε 

ησλ λέσλ ιεηηνπξγηψλ. 

 

2.Γεν ςπάπσει καμία νομική διάηαξη ζηο καθεζηώρ δικαιυμάηυν πνεςμαηικήρ 

ιδιοκηηζίαρ γηα ηελ δεκνζηνπνίεζε, δηφηη ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη νη δεκηνπξγνί 

θαη νη θαιιηηέρλεο είλαη πξφζπκνη λα απνθαιχςνπλ θαη λα θπθινθνξνχλ ηα έξγα 

ηνπο θαη ζίγνπξα δελ ζέινπλ λα θξαηεζνχλ σο «κπζηηθά» ηνπο. Δίλαη, επνκέλσο, 

έλα δηθαίσκα πνπ δελ ρξεηάδεηαη φθεινο γηα ηελ θνηλσλία (αληηζέησο, ε 

πξνζηαζία ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο ζπλεπάγεηαη κε πεξηνξηζκφ ζηνπο 

θαηφρνπο δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο λα δεκνζηνπνηνχλ ηηο εξγαζίεο ηνπο). Έλα 

ηέηνην δηθαίσκα ρσξίο απνδεκίσζε έρεη λφεκα φηαλ ε εθαξκνγή δηθαησκάησλ 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο είλαη πεξηνξηζκέλε ζε ινγνηερληθέο θαη θαιιηηερληθέο 

εηζθνξέο. Χζηφζν, ε ρξήζε ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ινγηζκηθνχ δεκηνπξγεί ζηξέβισζε, δεδνκέλνπ φηη νη εηαηξείεο 

κπνξνχλ λα απνιακβάλνπλ πξνζηαζία, δηαηεξψληαο παξάιιεια κπζηηθφ ην 

αληηθείκελν ηεο πξνζηαζίαο απηήο. «Γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ χβαξε, ν νπνίνο 

επέβαιε ηε δεκνζηνπνίεζε, ζε αληάιιαγκα γηα ηε λνκηθή πξνζηαζία ησλ 
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ζπληαγψλ, ε αηνκηθή ηδηνθηεζία θαη ην κπζηηθφ ζπκβηβάδνληαη!» (Vivant, 1993). 

Σν πξφβιεκα εδψ είλαη λα επεθηείλεη ηελ πξνζηαζία πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ 

ζε έλα αληηθείκελν ην νπνίν είλαη ζεκειησδψο δηαθνξεηηθφ απφ ηελ θαιιηηερλία 

θαη ηα ινγνηερληθά έξγα. Ο ζθνπφο ηνπ ινγηζκηθνχ δελ είλαη λα επηθνηλσλήζεη 

ηελ έθθξαζε ησλ ηδεψλ θαη έκπλεπζεο, αιιά λα δηνηθήζεη θαη λα ειέγμεη κία 

κεραλή. 

 

Ζ εχζξαπζηε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ θαηλνηφκσλ θαη 

ην δεκφζην ζπκθέξνλ ηεο θνηλσλίαο, είλαη εκπνδηδφκελα απφ κηα ηέηνηα επέθηαζε ησλ 

δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.  

Σν επφκελν βήκα, επνκέλσο, είλαη θπζηθά ε επέθηαζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο ζην ινγηζκηθφ. Σν ηδησηηθφ ζθεπηηθφ είλαη φηη ην δίπισκα 

επξεζηηερλίαο, σο λνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα πξνζθέξεη θαιχηεξε θαη 

κεγαιχηεξε πξνζηαζία. Σν θνηλφ ζθεπηηθφ είλαη φηη νη παηέληεο ζα δεκηνπξγήζνπλ 

δεπηεξνγελείο πιεξνθνξίεο, δεδνκέλνπ φηη ε ρνξήγεζε δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο 

δεκηνπξγεί λνκηθή ππνρξέσζε ψζηε λα δεκνζηνπνηεζεί ε εθεχξεζε. (Greve Georg C. 

F , [14] ) 

 

4.2 ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ-ΠΖΓΖ ΠΡΟΒΑΖ 

 

 

 Οη πεξηζζφηεξνη εθδφηεο  εκπνξεχνληαη ηα πξντφληα ινγηζκηθνχ ηνπο κφλν κε 

ηε κνξθή ησλ θσδηθψλ αληηθεηκέλσλ, πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηα πξνγξάκκαηα, ζηελ 

εζσηεξηθή γιψζζα κεραλήο, έηνηκα πξνο άκεζε εγθαηάζηαζε ζε έλαλ ππνινγηζηή. 

Απηνί δελ απνθαιχπηνπλ ηελ "πεγή-θψδηθα» ησλ πξνγξακκάησλ, πνπ είλαη ε ζαθήο 

έθθξαζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη αιγνξίζκσλ. 

Αιιά αθφκε θαη αλ ε ζπδήηεζε σο πξνο ηα ζρεηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ δηθαησκάησλ 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο σο κέζα πξνζηαζίαο 

ινγηζκηθνχ εγείξνπλ πνιχ ζεκαληηθά δεηήκαηα θαη ηα δχν ζηεξίδνληαη απφ ηε 

βνχιεζε λα επηβάινπλ εκπφδηα ζηε δηάδνζε ησλ γλψζεσλ, ελζσκαησκέλσλ ζε 

πξντφληα ινγηζκηθνχ θαη λα ζηεξίμνπλ ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα εηαηξεηψλ 

ινγηζκηθνχ ζηελ ηδησηηθή πίζησζε θαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηνπ θψδηθα. Απηή ε 

αληίζεζε κεηαμχ ηεο ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο  ησλ θσδηθψλ, πνπ βνήζεζε ηε βηνκεραλία 
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ινγηζκηθνχ, θαζψο θαη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ πεγψλ, ζεσξνχληαη θαζαξέο 

γλψζεηο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ παξάδνζε ηεο «αλνηθηήο επηζηήκεο", πνπ είρε ήδε 

απνδεηρζεί φηη είλαη ζε δηραζκφ ζηελ θνηλφηεηα αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, φπσο θαη ζην 

MIT ζηα κέζα ηνπ 1970 (Smets-Solanes θαη Faucon, 1999). Πξφθεηηαη γηα ηελ αηηία 

ηεο γέλλεζεο κηαο θπθινθνξίαο "ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ", ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980, πνπ απνβιέπεη ζηε δηαηήξεζε ηεο δηάδνζεο ησλ ηδεψλ θαη ηεο ζπλδπαζηηθήο θαη 

ζσξεπηηθήο θχζεσο ηεο ηερληθήο πξνφδνπ, ηφζν απφ πιεπξάο ησλ ελλνηψλ θαη ησλ 

εξγαιείσλ θαζψο θαη απφ ηελ άπνςε ησλ αιγνξίζκσλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

θαη ηηο κεζφδνπο θσδηθνπνίεζεο. 

Απφ ηελ θαηάζηαζε απηή πεγάδεη ν νξηζκφο κηαο "αλνηθηήο πεγήο" πξντφληνο 

ινγηζκηθνχ σο έλα πξφγξακκα ηνπ νπνίνπ ν πεγαίνο θψδηθαο, πξέπεη λα είλαη ειεχζεξα 

πξνζπειάζηκνο θαη λα είλαη ηδησηηθά αμηνπνηήζηκνο. Με απηή ηελ έλλνηα ην ινγηζκηθφ 

αλνηρηνχ θψδηθα ηαηξηάδεη κε ηνλ νξηζκφ ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ζην βαζκφ πνπ 

είλαη κε αληαγσληζηηθφ θαη κε απνθιεηζηηθφ πξντφλ. Με ηε γέλλεζε ηνπ «Ηδξχκαηνο 

Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ» θαη ηελ έλαξμε ηνπ (Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωζης)  GNU 

(φρη Unix)  έξγνπ απφ ηνλ Richard Stallman ην 1984, ην πξψην ζπιινγηθφ ζρέδην 

αλάπηπμεο είρε σο ζηφρν ηεο κηα αλνηθηή ηζνδχλακε πιαηθφξκα Unix. Κξίζεθε 

αλαγθαίν λα δεκηνπξγεζεί ην λνκηθφ πιαίζην πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εγγπεζνχλ νη αξρέο 

απηέο, πνπ βαζίδνληαη ζηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ινγηζκηθνχ. 

 Δπφκελε, ε GPL ή «GNU General-Public License» δειαδή «Γεληθή Άδεηα 

Γεκφζηαο Υξήζεο» ζρεδηάζηεθε γηα λα πξνζηαηεχζεη ηα ζεκέιηα ηεο ζπλεξγαηηθήο 

αλάπηπμεο δνπιεηάο θαη λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε ηδησηηθφο ζθεηεξηζκφο κέξνπο ή 

ηνπ ζπλφινπ,  θαζψο κπνξεί λα γίλεη κε ινγηζκηθφ πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα.  

Χο εθ ηνχηνπ, κέζσ ηεο GPL, ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία δελ απνξξίπηεηαη, νη 

δεκηνπξγνί δελ παξαηηνχληαη απφ ηα δηθαηψκαηά ηνπο,  ηα νπνία δηθαηψκαηα απηά ζα 

παξάγνπλ ζε έλα θαζεζηψο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. (Open Source Licenses [8] ,  

ΔΛΛΑΚ & Linux [13]  )  

Ζ θχξηα λνκηθή πηπρή είλαη φηη, φηαλ έλα πξφγξακκα δηαθεξχζζεηαη κε άδεηα 

GPL, νπνηνζδήπνηε θψδηθαο πνπ πξνέξρεηαη απφ απηήλ ή είλαη ελζσκαησκέλνο κε 

GPL θψδηθα γξακκέο, πξέπεη επίζεο λα δηαηίζεληαη ππφ ηελ άδεηα GPL. 

 

 

http://www.gnu.org/licenses/licenses.el.html#FDL#FDL
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Χζηφζν ε GPL θαηάζηαζε είλαη «κεηαδνηηθή» κε ηελ έλλνηα φηη απηφ ην 

θαζεζηψο πνπ ζπλδένληαη κε νπνηνδήπνηε αξηζκφ γξακκψλ, απηφκαηα κεηαδίδεηαη ζε 

νιφθιεξν ην πξφγξακκα ζην νπνίν ζα ελζσκαησζνχλ. Οη ζπγγξαθείο, επηηξέπνπλ 

φπνηνλ ζέιεη λα θάλεη ρξήζε ησλ έξγσλ ηνπο (ηξνπνπνηήζεηο, βειηηψζεηο, πξφζζεηα 

ραξαθηεξηζηηθά, θ.ιπ.) λα ην πξάμεη ππφ ηε κφλε πξνυπφζεζε φηη ην λέν πξντφλ ζα 

πξέπεη επίζεο λα θπθινθνξεί ειεχζεξα. 

 

            

 

Απηφ δελ απνθιείεη κηα πηζαλή εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ 

θαη δελ πεξηνξίδεη ην "ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα" γηα ηηο κε εκπνξεχζηκεο πεξηνρέο. 

Χο απνηέιεζκα, νη επηρεηξήζεηο εληάρζεθαλ πξφζθαηα ζηνλ θφζκν ηεο 

ζπλεηαηξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζηηο πεγέο-θσδηθψλ. Ζ 

δηεχξπλζε απηή ζπλεπάγεηαη δχν είδε ζηξαηεγηθήο. Απφ ηε κηα πιεπξά, φπσο θαη κε ην 

θαιηθνξλέδηθν RedHat ινγηζκηθφ ή ην γαιιηθφ Mandrake, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο γηα ηε βειηίσζε θαη ηε δηαλνκή ησλ 

πξνγξακκάησλ αλνηθηνχ θψδηθα, ψζηε λα θαηαζηνχλ πξνζβάζηκεο γηα κηα δηεπξπκέλε 

βάζε ρξεζηψλ, νη νπνίνη δελ είλαη εηδηθνί ινγηζκηθνχ. Ζ ζπκβνιή ηνπο έρεη πάξεη ηε 

κνξθή αλζξψπνπ-κεραλήο, λέσλ ιεηηνπξγηψλ, ζεκηλαξίσλ, ηεθκεξίσζεο, αιιά δελ 

εκπνδίδνπλ ηελ απφθηεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο κε απιή αληηγξαθή ή  ιήςε ηνπο αληί 

λα πιεξψλνπλ γη 'απηά. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, έλα κεγάιν κέξνο ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ απηψλ, πξνζθέξνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο πξντφλησλ: ε εθπαίδεπζε ηνπο, 

ε πξνζαξκνγή ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ή πεξηβάιινληα, νη αλνηθηέο ηειεθσληθέο 

γξακκέο, ε δηαηήξεζε θαη ε ελεκέξσζε.  
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έλα δεχηεξν είδνο επηρεηξήζεσλ απνθάζηζε λα "αλνίμεη" 

κεξηθά πξντφληα ινγηζκηθνχ, ηα νπνία πξνεγνπκέλσο είραλ επηιερζεί γηα πξνζηαζία, 

φπσο ην  Νetscape κε ηνλ "Communicator" ην 1998 ή ε Sun κε ην πξσηφθνιιν 

επηθνηλσλίαο νλνκαδφκελν «Jini». Οη ζηξαηεγηθέο απηέο επηδηψθνπλ λα επσθειεζνχλ 

απφ ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ ή ηεο 

πξνψζεζεο ηεο κεγάιεο θιίκαθαο ηεο δηάδνζεο ελφο θιεηδηνχ πξντφληνο, κε 

απνηέιεζκα λα ηελ επηβάιεη σο έλα πξφηππν θαη ζηε ζπλέρεηα λα επσθειεζεί απφ ηελ 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ  ηδηφθηεησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ πξντφλησλ. Αιιά απηέο νη 

ζηξαηεγηθέο δελ ηαηξηάδνπλ πνιχ θαιά κε ηνπο φξνπο ηεο GPL φπσο ήηαλ θαη απηή ε 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ επέθηαζε ησλ 

λνκηθψλ ξπζκίζεσλ πέξα απφ ην απζηεξφ πιαίζην ηεο GPL. Πνιιέο "πβξηδηθέο" άδεηεο 

έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα ζπκβηβάζνπλ ηελ αλάπηπμε ζπλεηαηξηζηηθψλ θαη ηδησηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ζε κηα πνηθηιία απφ εηδηθά πιαίζηα. ηεξίδνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο ζπλδπαζκνχ ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ησλ θαλφλσλ copyleft ζε 

δηαθνξεηηθέο αλαινγίεο (Smets-Solanes θαη Faucon, 1999). 

 

               

 

Χο εθ ηνχηνπ, θαηά ην άλνηγκα ηεο πξφζβαζεο ζε Communicator ηεο Netscape 

αλαπηχρζεθαλ δχν ζπκπιεξσκαηηθέο άδεηεο: Σν NPL (Netscape Γεκφζηαο Άδεηαο), ην 

νπνίν επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε εμππεξεηεηέο ηνπ ρσξίο 

ηελ απαίηεζε λα ηεζεί ζηνλ ηνκέα ηεο copyleft (είλαη ην φλνκα ελφο ηχπνπ αδεηψλ 

ρξήζεο γηα φηη αθνξά ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα)  θαη ηελ MPL (Mozilla Γεκφζηαο 

Άδεηαο), ε νπνία αθνξά ηελ αλάπηπμε λέσλ ελνηήησλ. ηε ζπλέρεηα, θάζε 

ηξνπνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο πεγή-θψδηθα πξέπεη λα δεκνζηεπηεί, αιιά ε Netscape 

δηαηεξεί ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη εάλ ζα ελζσκαηψζεη ηδηφθηεηεο κνλάδεο ζηνλ 

Communicator ή αλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ελφηεηεο ηνπ Communicator δηθψλ ηεο 

θάζκαηνο ησλ πξντφλησλ.  
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Οκνίσο, ε Sun έρεη ζρεδηάζεη ην SCSL (Sun-Κνηλνηηθήο Πεγήο Αδεηψλ) πνπ 

αθνξά  ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ζην πξσηφθνιιν ηεο επηθνηλσλίαο Jini θαη ζηε 

ζπλέρεηα θξαηά ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ζπκβαηφηεηαο ηεο πηζηνπνίεζεο γηα θάζε 

πξντφλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ  Jini θαη ηελ νπνία επηζπκεί λα εθκεηαιιεπζεί 

εκπνξηθά. 

 Άιιεο εηαηξείεο φπσο ε Novell θαη ε IBM έρνπλ ζρεδηάζεη δηθέο ηνπο ιχζεηο, 

ζπλδπάδνληαο  κε πνηθίινπο ηξφπνπο ηε ρξήζε θαη ελζσκάησζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

αλνηθηήο πεγήο κε ηδηφθηεηα πξντφληα, θαη είηε έρνπλ ή δελ έρνπλ 

εκπνξεπκαηνπνηεζεί. Ο γεληθφο ζηφρνο είλαη λα επηηεπρζεί κηα νξηζκέλε ζπκβαηφηεηα 

κεηαμχ ελφο κνληέινπ ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζηελ ηερλνινγία, κε ζηφρν ηελ 

αχμεζε ησλ γλψζεσλ θαη ην ηππνπνηεκέλν κνληέιν ηεο πηνζεζίαο, κε ηνλ απνθιεηζκφ 

πνπ εθαξκφδεηαη ζε νξηζκέλεο ελφηεηεο ή ζηα πξντφληα, εμαζθαιίδνληαο έηζη κία πεγή 

θεξδψλ. 

Σέηνηεο πξνζεγγίζεηο, πνπ βαζίδνληαη ζε έλα θνκκάηη κεηαμχ κε εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ αλάπηπμεο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ- πξντφλησλ, εκθαλίδνληαη σο 

βξαρείαο δηάξθεηαο ιχζεηο, επηηξέπνληαο εηαηξείεο ινγηζκηθνχ ππνινγηζηψλ λα 

επσθειεζνχλ απφ ηελ αλνηθηή πεγή δπλακηθήο, θαζψο δηαηεξνχλ ηελ πεγή 

εηζνδήκαηφο ηνπο. Δίλαη δχζθνιν λα πξνβιέςεηο ην κέιινλ απηψλ ησλ πβξηδηθψλ 

κνξθψλ πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. κσο, ε πξφζθαηε αλάπηπμε ησλ 

ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε «αλνηρηνχ θψδηθα» 

ινγηζκηθνχ θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεη ηα φξηα ηέηνησλ κηθηψλ λνκηθψλ κέζσλ, πνπ 

πξνζπαζνχλ λα ζπλδπάζνπλ απνθιίλνπζεο αξρέο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

Αληίζεηα, ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ θαίλεηαη λα είλαη ζε αληίθαζε κε ηελ 

αλάπηπμε ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ σο εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε 

ινγηζκηθνχ, επηδηψθνληαο ζπκπιεξσκαηηθνχο ζηφρνπο, πξντφληα θαη ππεξεζίεο. 
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4.3 ΤΜΒΟΛΖ «ΠΑΗΥΝΗΓΗΧΝ» ΣΟ ΑΝΟΗΚΣΟ 

ΛΟΓΗΜΗΚΟ        

 

H παξαγσγή ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα αλαιπζεί σο 

δεκφζην αγαζφ. Βαζίδεηαη ζε αηνκηθέο εηζθνξέο θαη δεκηνπξγεί ηελ παξαγσγή κηαο 

αμίαο γηα ηνλ ρξήζηε, πνπ δελ εμαξηάηαη νχηε απφ ηε ζπλεηζθνξά νχηε απφ ην επίπεδφ 

ηεο. Δπηπιένλ, ε εμσηεξηθφηεηα πξνθχπηεη απνθιεηζηηθά σο απνηέιεζκα ησλ αηνκηθψλ 

εηζθνξψλ θαη ε αμία ηνπ απμάλεηαη κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εηζθνξψλ απηψλ. Αιιά 

ην νξηαθφ θφζηνο ηεο αηνκηθήο ζπλεηζθνξάο ζε έλα δεκφζην αγαζφ παξακέλεη γεληθά 

πςειφηεξν απφ ηελ νξηαθή κεηαβνιή ηνπ επηπέδνπ ησλ εμσγελψλ επηδξάζεσλ θαη απηφ 

δίλεη έλα θίλεηξν λα απνζηαηήζνπλ θαη λα πηνζεηήζνπλ δσξεάλ ζηξαηεγηθέο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε, ηα πξάγκαηα δελ ιεηηνπξγνχλ έηζη. 

Ππώηον, δηφηη ην νξηαθφ θφζηνο εηζθνξάο είλαη ζπρλά πνιχ ρακειφ, γηα παξάδεηγκα 

φηαλ πξνγξακκαηηζηέο έρνπλ ήδε ηνπνζεηεκέλε ζηα ξάθηα ηνπο ηελ απάληεζε ζην 

εξψηεκα (von Hippel, 2001). Γεύηεπον, κε ηε ζπκβνιή ζηνλ αλνηθηφ θψδηθα, νη 

πξνγξακκαηηζηέο  θεξδίδνπλ κηα αληακνηβή απφ άπνςε κάζεζεο αιιά θαη θήκεο.    

Γνπιεχνληαο ζε αλνηθηφ πιαίζην, καζαίλνληαο κέζσ ελφο ζρεδίνπ ειεχζεξνπ 

ινγηζκηθνχ, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πην απνηειεζκαηηθφ απφ φ, ηη ζα ήηαλ ζην πιαίζην 

κηαο θιεηζηήο επηρείξεζεο. Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηηο πνιιαπιέο 

αιιειεπηδξάζεηο κε κηα κεγάιε πνηθηιία απφ πξνγξακκαηηζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έλα 

επξχ πεδίν εθαξκνγήο ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ζπλεζεηψλ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, απφ ηα 

νπνία νθέιε έλαο πξνγξακκαηηζηήο επσθειείηαη. ήκεξα, κε ηε ρξήζε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ, έλα ηέηνην απνηέιεζκα αιιειεπίδξαζεο έρεη απμήζεη ηηο αηνκηθέο 

απνδφζεηο θάζε πξνγξακκαηηζηή πνπ κπνξεί λα αλακέλεη απφ ηε ζπλεηζθνξά ηνπο. 

ηα πξψηα ρξφληα ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα, ηα πξντφληα απηά 

αλαπηχρζεθαλ γηα ηε ρξήζε ησλ επαγγεικαηηψλ θαη κφλν. Ζ δσξεάλ δηάζεζή ηνπο, 

εληφο ηεο θνηλφηεηαο ησλ πξνγξακκαηηζηψλ, ζε γεληθέο γξακκέο δελ εμαξηάηαη απφ ην 

αλ ηα άηνκα είραλ ζπκβάιεη ζην έξγν ή φρη. πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ελφο θαζαξνχ 

δεκφζηνπ αγαζνχ, φια απηά ήηαλ ζε ζέζε λα επσθειεζνχλ απφ ηελ εμσηεξηθφηεηα, 

φηαλ απνθάζηδαλ λα ζπκβάιινπλ ή λα είλαη δσξεάλ. Ζ Ηζηνξία έρεη απνδείμεη φηη, 

παξά ηα επηκέξνπο θίλεηξα θέξδνπο, ην ζπλεηαηξηζηηθφ ζχζηεκα έρεη δεκηνπξγήζεη κηα 

ζεκαληηθή παξαγσγή θαη απέδεημε ηε βησζηκφηεηά ηεο. 
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Με ηε ζπκβνιή, έλαο δεδνκέλνο πξνγξακκαηηζηήο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηνπ 

πξντφληνο, αιιά φηαλ είλαη ειεχζεξε επσθειείηαη απφ ην πξντφλ. Χο εθ ηνχηνπ, ην 

αηνκηθφ εκπφξην κπνξεί λα εθθξαζηεί φζνλ αθνξά ην θφζηνο επθαηξίαο. 

Αληηκεησπίδεη, απφ ηε κία πιεπξά, ηα αλακελφκελα νθέιε απφ ηε ζπκκεηνρή 

(βειηίσζε εμσηεξηθφηεηαο ζπλ επηκέξνπο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ) απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, κε ηα αλακελφκελα νθέιε ηεο αθηεξψλεη πξνζπάζεηα ηζνδχλακε κε κηα άιιε 

δξαζηεξηφηεηα (παξνρή ζπκβνπιψλ, αηνκηθή παξαγσγή θ.ιπ.). 

Φαίλεηαη πηζαλφ φηη, εθφζνλ νη πξνγξακκαηηζηέο είλαη εηεξνγελείο, ην αηνκηθφ 

επίπεδν ηεο ζπλεηζθνξάο ζα πνηθίιιεη αλάινγα κε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Δθηφο απφ ηα πξνζσπηθά θίλεηξα θαη ηελ εζηθή, ζα πεξηνξίζνπλ απηή ηελ εηεξνγέλεηα 

ζην αηνκηθφ επίπεδν επάξθεηαο. Απηφ ζα καο επηηξέςεη λα δηαπηζησζεί άκεζε ζρέζε 

κεηαμχ αηνκηθψλ εηζθνξψλ θαη ηεο παγθφζκηαο πνηφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ 

αλαπηχρζεθε. Θα πξέπεη επίζεο λα ηζρχνπλ θαιχηεξα αηνκηθά θίλεηξα, φπσο ε 

κάζεζε,  θαζψο ζα ζπλεπάγνληαη πςειφηεξα επίπεδα ησλ επηκέξνπο εηζθνξψλ. 

ήκεξα, κε ηε δηάδνζε κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ε επηηπρία ηνπ ινγηζκηθνχ 

αλνηθηνχ θψδηθα έρεη θζάζεη πνιχ πέξα απφ ηνλ πιεζπζκφ ησλ πξνγξακκαηηζηψλ. Σα 

Γσξεάλ πξντφληα ινγηζκηθνχ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ζηαδηαθά απφ ηνπο απινχο ρξήζηεο,  

δελ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα ζπκβάινπλ θαη δελ ζα είραλ θαη 'αλάγθε ηηο ηερληθέο 

δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θχξηα εγθαηάζηαζε θαη ηε ρξήζε ηνπο. Χο εθ 

ηνχηνπ απηνί νη λένη ρξήζηεο ρξεηάδνληαη βνήζεηα, είηε απφ ην θνηλσληθφ ή 

επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ ηνπο ή απφ εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο πνπ ζα ηνπο παξέρεη ηηο 

θαηάιιειεο ππεξεζίεο ή πξντφληα (θαηάξηηζε, παξνρή ζπκβνπιψλ, γξαθηθέο δηεπαθέο, 

ζεκηλάξηα, θ.ιπ.). Ζ απαίηεζε απηή δεκηνπξγεί κηα αγνξά θαη κπνξεί λα απνηειέζεη 

πεγή ηδησηηθνχ θέξδνπο. 

 Σν πξφβιεκα ηεο νηθνδφκεζεο κηαο ζηαζεξήο θνηλφηεηαο γηα ηελ παξαγσγή 

ινγηζκηθνχ αλνηθηήο πεγήο, ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί εληειψο δηαθνξεηηθά. Οη 

παξάγνληεο πνπ είλαη ζε ζέζε λα ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγή είλαη αθξηβψο απηνί πνπ 

είλαη ζηελ θαιχηεξε ζέζε γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ απηή ηε λέα δήηεζε θαη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν κπνξνχλ λα θάλνπλ θέξδε εηο βάξνο άιισλ θηιαλζξσπηθψλ ζπκθεξφλησλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ε αληηζηάζκηζε δελ είλαη πιένλ κεηαμχ εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο 

αμίαο ηεο πξνζπάζεηαο ζπκβνιήο, αιιά ζηηο επηκέξνπο θαηαλνκέο ησλ πφξσλ κεηαμχ 

θαινπξναίξεηεο ζπκβνιήο πξνο ην ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα θαη ηεο εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ βαζίδεηαη ζε αλνηρηφ ινγηζκηθφ δηάρπζεο πξντφλησλ. 
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 Δδψ ην κνληέιν καο απνζαθελίδεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο λέαο ζπκθσλίαο, ε νπνία 

παξάγεη κηα ζηξνθή πξνο πην εκπνξηθή δηάρπζε αλνηθηνχ θψδηθα ινγηζκηθφ, γηα ηε 

δηαλνκή ησλ επηπέδσλ ησλ αηνκηθψλ εηζθνξψλ θαη γηα ηελ νηθνδφκεζε ζηαζεξψλ 

θνηλνηήησλ. Χο εθ ηνχηνπ, ν ζηφρνο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε κειέηε ηεο θχζεο θαη 

νη ηδηφηεηεο ηεο ηζνξξνπίαο αλάινγα κε ην εάλ ππάξρεη ή φρη νπνηαδήπνηε εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα.  

 

Θα ηνλίδνπλ ηελ επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο εηζθνξέο πξνγξακκαηηζηψλ κε 

δεδνκέλν επίπεδν ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηείλνπλ λα κεηαβάινπλ ηελ ηζνξξνπία ζηελ αγνξά θαη ηέινο ηε 

βησζηκφηεηα ηνπ πξνηχπνπ παξαγσγήο ινγηζκηθνχ. 

 

 

                  

 

4.4 ΑΠΛΟ «ΠΑΗΥΝΗΓΗ» ΤΝΔΗΦΟΡΑ Δ ΔΝΑ ΓΖΜΟΗΟ 

ΑΓΑΘΟ  

 

 

Χο πξψην βήκα, έρνπκε κνληέιν ηνπ αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ σο έλα απιφ 

«παηρλίδη» ηεο ζπλεηζθνξάο ζε έλα δεκφζην αγαζφ. Θεσξνχκε έλα πεπεξαζκέλν 

ζχλνιν ησλ πξνγξακκαηηζηψλ ινγηζκηθνχ {1,..., }I I  κε εηεξνγελείο ηθαλφηεηεο. 

Kάζε αξκνδηφηεηα πξνγξακκαηηζηή κεηξηέηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο, γηα 

παξάδεηγκα, ν αξηζκφο ησλ ηππνπνηεκέλσλ κνλάδσλ θψδηθα πνπ κπνξεί λα γξάςεη αλά 

κνλάδα ρξφλνπ. Τπνζέηνπκε φηη νη πξνγξακκαηηζηέο είλαη κνξθή δεηθηψλ γηα ηελ 

αχμεζε ησλ αξκνδηνηήησλ. Χο εθ ηνχηνπ, αλ είλαη έλαο πξνγξακκαηηζηήο  i θαη j νη 

αξκνδηφηεηεο είλαη αληίζηνηρα , [ , ]i j     ηφηε i j   αλ θαη κφλν αλ i j .  Κάζε 

i-πξνγξακκαηηζηήο πξέπεη λα επηιέμεη ην επίπεδν πξνζπάζεηαο ni i  πνπ είλαη 

πξφζπκνο λα ζέζεη ζε πξνζθνξά ζην αλνηρηφ ινγηζκηθφ.  
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Σν αλνηθηφ ινγηζκηθφ, ζπκβνιίδεηαη απφ ην ( )G n  κε  

nii I
n


 θαη ζεσξείηαη σο έλα δεκφζην αγαζφ πνπ παξάγεηαη απφ ην 

άζξνηζκα ησλ αηνκηθψλ πξνζπαζεηψλ ζπλεηζθνξάο. Τπνζέηνπκε φηη θάζε 

πξνγξακκαηηζηήο απμάλεη ηελ αμία ηεο ππφινηπεο αξκνδηφηεηαο i ni   

ρξεζηκνπνηψληαο κηα εμσηεξηθή επηινγή ε νπνία είλαη ε ίδηα γηα φινπο. Σν φθεινο ησλ 

πξνγξακκαηηζηψλ πξνθχπηεη απφ απηήλ ηελ εμσηεξηθή επηινγή θαη έπεηηα δίλεηαη απφ 

ηε ζπλάξηεζε ( )i iO n  . Μηα εξκελεία είλαη φηη ππάξρεη κηα ηηκή αλά κνλάδα 

θψδηθα πνπ έρεη νξηζηεί πξηλ απφ νπνηαδήπνηε εηζθνξά. Οη αξκφδηνη πξνγξακκαηηζηέο 

πιεξψλνπλ πεξηζζφηεξν επεηδή κπνξνχλ λα παξάγνπλ πεξηζζφηεξεο κνλάδεο θψδηθα 

αλά κνλάδα ρξφλνπ. ε έλα απιφ παηρλίδη ζπλεηζθνξάο, νη πξνηηκήζεηο δηαρσξίδνληαη 

πξνζζεηηθά ζην δεκφζην αγαζφ θαη ην ηδησηηθφ αγαζφ. Θεσξνχκε φηη ππάξρεη κηα 

θαζπζηέξεζε κεηαμχ ηεο ζηηγκήο πνπ ζπκβάιιεη ν i-πξνγξακκαηηζηήο θαη ηνπ ρξφλνπ 

πνπ κπνξεί λα απνιαχζεη ηελ εμσηεξηθφηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ αλνηρηφ 

ινγηζκηθφ. Με άιια ιφγηα, ην παηρλίδη πνπ πξνηείλνπκε είλαη ζε δχν ζηάδηα. ε θάζε 

ζηάδην, θάζε i-πξνγξακκαηηζηήο έρεη κία αξκνδηφηεηα i . ην πξψην ζηάδην επηιέγεη 

ην επίπεδν πξνζπαζεηψλ κε ni  i αθηεξσκέλν ζηελ παξαγσγή αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ. 

Απηή ε αξκνδηφηεηα ρξεζηκνπνηεί ηελ ελαπνκείλαληα αξκνδηφηεηα γηα λα επσθειεζεί 

απφ ηελ  εμσηεξηθή επηινγή, ( )O i ni   . ην δεχηεξν ζηάδην, ην αλνηθηφ ινγηζκηθφ 

είλαη δηαζέζηκν θαη ν i-πξνγξακκαηηζηήο επσθειείηαη απφ ην ( )G n . Έρεη, επίζεο, ηα 

νθέιε απφ ηηο ζεκεξηλέο αξκνδηφηεηεο ηεο ( )O i , κέζα απφ ηελ εμσηεξηθή επηινγή. 

ηε ζπλέρεηα ε ζπλνιηθή πιεξσκή ηεο κπνξεί λα γξαθηεί: 

1( ,..., ) ( ) [ ( ) ( )]i I i i in n n O G n                                               (13.1) 

πνπ δ είλαη έλαο παξάγνληαο πξνεμφθιεζεο. Τπνζέηνπκε φηη ην Ο (.) θαη ην 

G(.) είλαη δχν θνξέο δηαθνξνπνηήζηκεο ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο απμάλνληαη θαη έρνπλ 

κνξθή θνίιεο. Δπνκέλσο, αλ δελ ιάβνπκε ππφςε ηνπο δχν φςεσλ 

πεξηνξηζκνχο 0 i in   , ππάξρεη κηα κνλαδηθή ηζνξξνπία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο 

αθφινπζεο ζπλζήθεο πξψηεο ηάμεο: 

1
( ) ( ),i iG n O n i I


           (13.2) 
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Ζ άκεζε ζπλέπεηα είλαη φηη ηζρχεη θαηά ηελ ηζνξξνπία, ( ) ( )i i j jO n O n     γηα 

φια ηα i θαη j I . Δπνκέλσο, νη δηάθνξνη πξνγξακκαηηζηέο έρνπλ ηελ ίδηα νξηαθή 

ρξεζηκφηεηα ηεο έμσ επηινγήο θαη, θαηά ζπλέπεηα, νη πην ηθαλνί πξνγξακκαηηζηέο 

είλαη πξφζπκνη λα ζπλεηζθέξνπλ πεξηζζφηεξν. Απηφ κεηαθέξεηαη απφ ηελ παξαθάησ 

πξφηαζε. 

               Ππόηαζη 1
η
 

Αλ ην O είλαη γξακκηθφ, ππάξρεη κηα πνιιαπιφηεηα ησλ ηζνξξνπηψλ δεδνκέλνπ φηη 

νπνηαδήπνηε δηάζπαζε ηεο ηζνξξνπίαο ζπλνιηθήο ζπλεηζθνξάο *n  ιχζεο ηεο (13.2) 

είλαη ιχζε. Αλ ην O (.) δελ είλαη γξακκηθφ, ηφηε γηα δχν i πξνγξακκαηηζηέο θαη 

j , i i jI n      θαη νη ζπλεηζθνξέο είλαη κία αχμνπζα ζπλάξηεζε αξκνδηνηήησλ. 

ηαλ ιάβνπκε ππφςε καο ηνπο δχν φςεσλ πεξηνξηζκνχο 0 i in   , εμαθνινπζεί λα 

ππάξρεη κηα κνλαδηθή ηζνξξνπία αιιά δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα ζπκβνχλ. Άλ 

i in  0  θάζε πξνγξακκαηηζηήο αθηεξψλεη ηε δπλαηφηεηά ηνπ ζην ινγηζκηθφ 

αλνηθηνχ θψδηθα. Αλ i in  0 , νη ζπλεηζθνξέο δελ είλαη απαξαίηεηα κηα απζηεξά 

αχμνπζα ζπλάξηεζε ησλ ηθαλνηήησλ, δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα ηζρχεη φηη νη ιηγφηεξν 

ηθαλνί πξνγξακκαηηζηέο δελ ζπκβάιινπλ θαζφινπ (βιέπε ζρήκαηα 13.1 θαη 13.2). 

 

ρήκα 13.1.  Καζαξφ «παηρλίδη» ζπλεηζθνξάο κε 0i in   : φπνπ θάζε 

πξνγξακκαηηζηήο αθηεξψλεη φιεο ηνπ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ ζην ινγηζκηθφ αλνηθηνχ 

θψδηθα. 

 

 

(13.1) 
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ρήκα 13.2.  Καζαξφ «παηρλίδη» ζπλεηζθνξάο κε 0i in   : νη ιηγφηεξν ηθαλνί 

πξνγξακκαηηζηέο δελ ζπκβάιινπλ θαζφινπ. 

 

 

(13.2) 

 

4.4.1 ΜΑΘΖΖ 

 

Σψξα, κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε κηα καζεζηαθή ιεηηνπξγία σο λέν ζπζηαηηθφ απηoχ 

ηνπ δεκφζηνπ αγαζνχ, ηεο ζπλεηζθνξάο «παηρληδηνχ». Ζ ηδέα είλαη φηη κηα πξνζπάζεηα 

ζπκβνιήο ζε αλνηθηνχ θψδηθα ινγηζκηθνχ απμάλεη ηε κειινληηθή αληαγσληζηηθφηεηα 

ησλ πξνγξακκαηηζηψλ. Θεσξψληαο ηελ αθφινπζε ζπλάξηεζε κάζεζεο πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ην Alchian
3(1963) , φπνπ i


 είλαη ε απμεκέλε ηθαλφηεηα κέζσ ηεο ζπλεηζθνξάο 

in  :   

1

( )aa
i i in     κε  0 < α < 1   (13.3) 

ηαλ έλαο i- πξνγξακκαηηζηήο  ινγηζκηθνχ ζπκβάιιεη ζε επίπεδν in , απηφο 

επσθειείηαη απφ ηελ εμσηεξηθφηεηα ηνπ αλνηθηνχ θψδηθα ινγηζκηθνχ αιιά κπνξεί 

επίζεο λα επσθειεζεί απφ έλα ηδησηηθφ απνηέιεζκα, δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα 
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εθκεηαιιεπηεί ηελ αμία ησλ απμεκέλσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. Ζ ζπλνιηθή πιεξσκή ηνπ 

είλαη ηφηε: 1( ,..., ) ( ) [ ( ) ( )]i I i i in n n O G n         (13.4) 

 

ηαλ έλαο i- πξνγξακκαηηζηήο απμάλεη ηελ πξνζθνξά ηνπ in , απηφ κεηψλεη ηελ 

ηξέρνπζα πιεξσκή ηνπ ( )i in  , αιιά απμάλεη ηε κειινληηθή εμφθιεζε ηνπ 

[ ( ) ( )]iO G n   , ηψξα κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 

 

3

Μεηά ηε  δηαηχπσζε ηνπ Alchian(1963),   κε [ 1,0]   είλαη ν ρξφλνο πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα ηελ παξαγσγή κηαο πξφζζεηεο κνλάδαο κεηά απφ κηα ζπζζσξεπηηθή 

παξαγσγή x. 

 

Δάλ, σο πξψην βήκα, δελ ιακβάλνπκε ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο δχν φςεσλ 

0 in    , νη ζπλζήθεο πξψηεο ηάμεο είλαη: 

 

 

1

11
( ) ( ) ( ) ( ) ,aa

i i i i iG n n O a n i I  


            (13.5) 

 

Να ζπκάζηε φηη 0 1a   θαη φηη  G (.) θαη Ο (.) απμάλνληαη θαη είλαη θνίιεο 

ζπλαξηήζεηο. Μπνξνχκε εχθνια λα επαιεζεχζνπκε φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο 

δεχηεξεο ηάμεο: 

 

 
1 1

2
1 21

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 1)( ) 0,a aa a
i i i i i i i iG n n O a n O a a n i I    



                

 

Χο εθ ηνχηνπ, είλαη ζαθέο φηη ζηε κνλαδηθή ηζνξξνπία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

εμίζσζε (13.5) θαη ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηζνξξνπία ηνπ απινχ «παηρληδηνχ» 

ζπλεηζθνξάο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνεγνχκελε ππνελφηεηα, ην απνηέιεζκα 

κάζεζεο απμάλεη  ηελ πξνηξνπή γηα ζπλεηζθνξά. Απηφ θαίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ 

πξφηαζε. 
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               Ππόηαζη 2
η
 

 

  
Καηά ηελ ηζνξξνπία ρσξίο πεξηνξηζκνχο, ην πνζφ ησλ εηζθνξψλ n  είλαη πςειφηεξν 

ζην παηρλίδη κε ηε κάζεζε ζε ζρέζε κε ην απιφ παηρλίδη ζπλεηζθνξάο. 

 

 

               Απόδειξη 

Να ζπκάζηε φηη ε Ο (.) είλαη κηα αχμνπζα ζπλάξηεζε θαη ζχγθξηζε εμηζψζεσλ (13.2) 

θαη (13.5), νη νπνίεο παξέρνπλ ηηο ζπλζήθεο πξψηεο ηάμεο ζην απιφ «παηρλίδη» θαη ην 

παηρλίδη κάζεζεο αληίζηνηρα. ηε ζπλέρεηα, ε απφδεημε είλαη άκεζε απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ζπλάγεη απφ ηελ πξψηε πξνυπφζεζε ψζηε ε θιίζε ηεο θνίιεο ζπλάξηεζε G (n) 

λα είλαη κηθξφηεξε εδψ απφ φ, ηη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε ελφο απινχ 

«παηρληδηνχ» ζπλεηζθνξάο. 

 

Απηφ ην πξψην απνηέιεζκα είλαη αξθεηά έμππλν θαη δελ πξνθαιεί έθπιεμε. Χζηφζν, 

ζα ζέιακε λα κάζνπκε πεξηζζφηεξα γηα ηηο ζρεηηθέο ζπλεηζθνξέο ησλ δηαθφξσλ 

πξνγξακκαηηζηψλ. Δμεηάζηε ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ιεηηνπξγία εμφθιεζεο 

είλαη ζρεδφλ γξακκηθή, δειαδή φηαλ ( )i in   i in  . 

Έρνπκε ιάβεη ην εμήο ιήκκα. 

 Λήμμα 1 

Ζ πξνζπάζεηα παξαγσγήο ελφο έξγνπ είλαη πξφζπκε λα ζπκβάιεη θαη είλαη κηα 

θζίλνπζα ζπλάξηεζε ηεο αξρηθήο αξκνδηφηεηάο ηνπ. 

 

               Απόδειξη 

Απφ ηηο ζπλζήθεο πξψηεο ηάμεο δίλεηαη ζηελ εμίζσζε (13.5)  θαηαιήγνπκε: 

1

* ( *) ,i in h n i I     κε  

1
* 11 ( )

( *)
G n

h n




 
  
 

 (13.6) 

Μεηά ην 
*

in  είλαη κηα θζίλνπζα ζπλάξηεζε ηνπ i . 

 

Σν απνηέιεζκα είλαη φηη, θαηά ηελ ηζνξξνπία ρσξίο πεξηνξηζκνχο, νη δηάθνξνη 

πξνγξακκαηηζηέο ζηνρεχνπλ ηηο  ίδηεο απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο:  ( ) , .
a

i h n i I     

Χο εθ ηνχηνπ, νη πξνγξακκαηηζηέο πνπ είλαη αξρηθά ιηγφηεξν ηθαλνί,  είλαη πξφζπκνη 
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λα ζπλεηζθέξνπλ πεξηζζφηεξν γηαηί έρνπλ πεξηζζφηεξα λα κάζνπλ. Χζηφζν, απηφ δελ 

ηζρχεη πιένλ, φηαλ ιάβνπκε ππφςε καο ηνπο πεξηνξηζκνχο δχν φςεσλ 0 i in   . 

Απφ ηε κία πιεπξά, νη ιηγφηεξν ηθαλνί πξνγξακκαηηζηέο, πεξηνξίδνληαη απφ ηελ 

ηδηφηεηά ηνπο θαη δελ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ φζν ζα ήζειαλ. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, νη αξλεηηθέο εηζθνξέο δελ είλαη εθηθηέο θαη πξνγξακκαηηζηέο πνπ δελ ζέινπλ 

λα ζπλεηζθέξνπλ έλα ζεηηθφ πνζφ, δελ ζπκκεηέρνπλ ζην «παηρλίδη». Απηφο ν 

ακθίπιεπξνο πεξηνξηζκφο αιιάδεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εηζθνξψλ *n  .  

ηελ πεξίπησζε απηή, ππάξρεη αθφκα κηα κνλαδηθή ηζνξξνπία (παξάξηεκα 1) αιιά 

νη ζπκβνιέο ηνπο δελ απνηεινχλ πιένλ κνλφηνλε ζπλάξηεζε ησλ ηθαλνηήησλ. 

 

              Ππόηαζη 3
η
 

Καηά ηελ πεξηνξηζκέλε κνλαδηθή ηζνξξνπία, ππάξρεη έλα δεπγάξη θξίζηκσλ ηηκψλ 

ησλ αξκνδηνηήησλ ( , 


 ) έηζη ψζηε νη εηζθνξέο λα είλαη αχμνπζα ζπλάξηεζε 

ησλ ηθαλνηήησλ γηα     θαη θζίλνπζα ζπλάξηεζε γηα .  


   

Οη πην ηθαλνί πξνγξακκαηηζηέο δελ ζπκβάιινπλ θαζφινπ (ζρήκα 13.3). 

 

               Απόδειξη 

Παξάξηεκα 1. 

 

ρήκα 13.3. «Παηρλίδη» ζπλεηζθνξάο κε ηε κάζεζε: νη εηζθνξέο είλαη κία κε-

κνλφηνλε ζπλάξηεζε ησλ ηθαλνηήησλ-νη πην ηθαλνί πξνγξακκαηηζηέο δελ 

ζπκβάιινπλ θαζφινπ. 
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Ζ δηαίζζεζε γηα ηελ απφδεημε θαίλεηαη ζην ρήκα 13.3. Οη ιηγφηεξν ηθαλνί 

πξνγξακκαηηζηέο πνπ έρνπλ πςειή πξνζπκία λα ζπλεηζθέξνπλ, αθηεξψλνπλ φιε ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο ζην ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα. Χο εθ ηνχηνπ, νη εηζθνξέο είλαη ε 

πξψηε αχμεζε ζην βαζκφ πνπ νη αξκνδηφηεηεο είλαη θάησ απφ κηα θξίζηκε ηηκή  . 

Πάλσ απ 'απηή ηελ θξίζηκε ηηκή, νη εηζθνξέο είλαη κηα θζίλνπζα ζπλάξηεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ. Καηά ζπλέπεηα, νη λέεο αξκνδηφηεηεο δελ είλαη νη ίδηεο γηα φινπο ηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο. Νέεο ηθαλφηεηεο είλαη ίδηεο γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο ησλ νπνίσλ 

ε αξρηθή αξκνδηφηεηα είλαη πάλσ απφ απηή ηελ θξίζηκε ηηκή, αιιά απμάλεηαη γηα 

εθείλνπο ηνπο νπνίνπο ην αξρηθφ ηνπο επίπεδν ήηαλ ρακειφηεξν απφ απηήλ ηελ αμία. 

 

 

4.4.2 ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΚΧΓΗΚΑ  

 

Σψξα, έρνπκε εηζαγάγεη ην ηξίην ζπζηαηηθφ, ην νπνίν είλαη κία αγνξά αλνηθηνχ 

ινγηζκηθνχ. Τπάξρεη έλα πεπεξαζκέλν ζχλνιν U ησλ δπλεηηθψλ ρξεζηψλ πνπ δελ 

έρνπλ θακία αξκνδηφηεηα σο πξνγξακκαηηζηέο ινγηζκηθνχ θαη ρξεηάδνληαη θάπνηα 

βνήζεηα γηα λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζην ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα. Θεσξνχκε φηη 

έλα κνληέιν ηεο θάζεηεο δηαθνξνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην πλεχκα ησλ Shaked θαη 

Sutton (1982). Κάζε δπλεηηθφο ρξήζηεο k U ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζεηηθφ 

πξαγκαηηθφ αξηζκφ   πνπ είλαη κηα παξάκεηξνο γεχζεο. Απηφο έρεη ηελ αθφινπζε 

ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο: 

 

0{ k s p

ku
 

  

πνπ  k
s p  : αλ απηφο πιεξψζεη κία ηηκή p γηα κία πξφζβαζε ζε ινγηζκηθφ κε 

πνηφηεηα s  θαη  0: αλ απηφο αξλεζεί λα πιεξψζεη γηα ηελ πξφζβαζε. (Samuel A. Ajila, 

Di Wu, (2007) [7])  

 

Ο ζεηηθφο πξαγκαηηθφο αξηζκφο s πεξηγξάθεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ κε ην 

νπνίν ν ρξήζηεο απνθηά πξφζβαζε. Τπνζέηνπκε φηη απηή ε πνηφηεηα εμαξηάηαη απφ ην 

επίπεδν ησλ δηαζέζηκσλ ινγηζκηθψλ αλνηθηνχ θψδηθα G (n), θαη απφ ην i  , ε 
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αξκνδηφηεηα ηνπ πξνγξακκαηηζηή, ν νπνίνο πσιεί ηηο ππεξεζίεο πξφζβαζεο ηεο . Με 

απηή ηελ έλλνηα, φζν πην αξκφδηνο είλαη έλαο πξνγξακκαηηζηήο, ηφζν θαιχηεξεο 

δηεπαθέο είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμεη γηα απινχο ρξήζηεο. Ζ πνηφηεηα ηεο πξφζβαζεο 

πνπ παξέρεηαη απφ έλα i-πξνγξακκαηηζηή  είλαη ( ) ( ).i i is n G n   Γηα ηελ απιφηεηα 

ηεο παξνπζίαζεο, ππνζέηνπκε φηη ππάξρνπλ κφλν δχν θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ, 1 

θαη 2, θαη φηη νη 2 είλαη αξρηθά νη πην ηθαλνί, 1 2.   

ινη νη ρξήζηεο πξνηηκνχλ πςειή πνηφηεηα γηα κηα δεδνκέλε ηηκή, αιιά έλαο 

ρξήζηεο κε πςειφ ζ είλαη πξφζπκνο λα πιεξψζεη πεξηζζφηεξα γηα ηελ απφθηεζε 

πςειήο πνηφηεηαο. Τπνζέηνπκε φηη ην ζ είλαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλν ζην 

δηάζηεκα [ , ].  Δκείο ηψξα αληινχκε ηε δήηεζε γηα i-πξνγξακκαηηζηή. 

εκεηψζηε πξψηα, φηη ν ζ-ρξήζηεο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη γηα ηελ 

πξφζβαζε αλ θαη κφλν αλ 1,2 ( ) 0i k i iMax s p   . Σψξα, κε δεδνκέλα ηα 1, 2, 1, 2s s p p  

ζεσξνχκε ηνλ ρξήζηε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα γεχζε παξακέηξνπ * , ν νπνίνο 

είλαη αδηάθνξνο κεηαμχ ησλ ηηκψλ αγνξάο ησλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο πνπ 

πξνηείλνληαη απφ πξνγξακκαηηζηέο 1 θαη 2. Απηφο νξίδεηαη απφ ηελ εμήο ηζφηεηα: 

 

 

* *
*

1 21 2

p
s p s p

s
  


    


    

κε       2 1p p p         

           2 1s s s    

 

Ζ δήηεζε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζηή 1 δίλεηαη απφ: 

*

1 1 2 1 2( , , , )
p

D s s p p U U
s





 
 

    
 

  

θαη ε δήηεζε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζηή 2 δίλεηαη απφ: 

2 1 2 1 2

*

( , , , )
p

D s s p p U U
s
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Δδψ, δελ ζεσξνχκε δχν πεξηφδνπο.  Θεσξνχκε φηη δελ ππάξρεη θακία 

θαζπζηέξεζε απφ ην ρξφλν ζπλεηζθνξάο πξνγξακκαηηζηψλ θαη ηνλ ρξφλν πνπ 

κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ ηελ εμσηεξηθφηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ινγηζκηθφ 

αλνηρηνχ θψδηθα. 

 

         Χζηφζν, κνληεινπνηνχκε ηε ζηξαηεγηθή αιιειεπίδξαζε ησλ πξνγξακκαηηζηψλ 

σο έλα «παηρλίδη» ζε δχν ζηάδηα, δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ δχν κεηαβιεηέο 

ζηξαηεγηθψλ, ε ζπλεηζθνξά in  θαη ε ηηκή ip . ην πξψην ζηάδην, θάζε i-

πξνγξακκαηηζηήο επηιέγεη κηα ζπλεηζθνξά in γηα ην ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα, φπσο 

θαη ζην απιφ παηρλίδη ζπλεηζθνξάο ή ζην παηρλίδη ζπλεηζθνξάο κε ηε κάζεζε. 

Σν δεχηεξν ζηάδην είλαη ν αληαγσληζκφο ησλ ηηκψλ γηα ηελ πψιεζε ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο πξνο ηνπο ρξήζηεο. Κάζε πξνγξακκαηηζηήο επηιέγεη κία ηηκή ip .Ζ 

εμφθιεζε ελφο i-πξνγξακκαηηζηή  είλαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

1, 2 1 2 1 2 1 2( , , ) ( ) ( , , , )i i in n p p G n D s s p p p    

 

κε  

  1 1 1( )( )s G n n    

θαη  

2 2 2( )( )s G n n    

 

 

εκεηψζηε φηη απηή ε ππφζεζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα απιφ παηρλίδη 

ζπλεηζθνξάο επεηδή ην G (n) εκθαλίδεηαη ζηε ιεηηνπξγία 1 2 1 2( , , , )i iD s s p p p . Με 

άιια ιφγηα, νη πξνηηκήζεηο δελ είλαη πξνζζεηηθά ρσξηζηέο ζην «θνηλφ αγαζφ» G (n) 

θαη ην «ηδησηηθφ αγαζφ» i in  . Απηφ ην παηρλίδη πξέπεη λα επηιπζεί κε επαγσγή 

πξνο ηα πίζσ. Καηά ηελ ηζνξξνπία ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ, νη ηηκέο θαη ηα θέξδε έρνπλ 

σο εμήο: 
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*

1

*

2

2

3

2

3

p s

p s

 

 


 


   (13.7)  

    

Καη  

2

* *

1 1, 2 1 2

2
( , , ) ( )

3
n n p p G n U s

  
    

 
 (13.8) 

2

* *

2 1, 2 1 2

2
( , , ) ( )

3
n n p p G n U s

  
    

 
 (13.9) 

 

εκεηψζηε φηη νη ηηκέο θαη νη πιεξσκέο απμάλνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ δηάθνξσλ 

πνηνηήησλ 2 2 1 1( )(( ) ( ))s G n n n      . Πξάγκαηη, ε θαηαθφξπθε 

δηαθνξνπνίεζε κεηψλεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη απμάλεη ηηο εμνθιήζεηο. Έρνπκε ιάβεη 

ηελ αθφινπζε πξφηαζε. 

 

              Ππόηαζη 4
η 

 

ην κνληέιν κε κηα αγνξά γηα ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα, ν πην αξκφδηνο 

πξνγξακκαηηζηήο ζπκβάιιεη πεξηζζφηεξν, θαζνξίδεη πςειφηεξεο ηηκέο θαη έρεη 

κεγαιχηεξε πιεξσκή. 

 

               Απόδειξη 

 

Παξάξηεκα 2. 

 

Πξάγκαηη, κπνξνχκε εχθνια λα ειέγμνπκε φηη, γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά ζηελ 

πνηφηεηα Γs, ε πςειφηεξε πνηνηηθή πξφζβαζε ζηελ ηηκή θαη ην θέξδνο ηνπ πσιεηή 

είλαη πςειφηεξε απφ ηελ ηηκή θαη ην θέξδνο ηνπ πσιεηή ζε ρακειφηεξε πνηφηεηα. 

Δπηπιένλ, ζεκεηψλνπκε φηη ε πιεξσκή ηνπ πξνγξακκαηηζηή 1 είλαη κηα αχμνπζα 



Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο - Π.Μ. Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 44 

ζπλάξηεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ 1n . ζν πεξηζζφηεξν ζπκβάιιεη ζην ινγηζκηθφ 

αλνηρηνχ θψδηθα, ηφζν πεξηζζφηεξν απμάλεη ηελ εμσηεξηθφηεηα θαη ηε δηαθνξά ζηελ 

πνηφηεηα. Χζηφζν, ππάξρεη έλα φξην ζηε βειηίσζε απηή. Αλ αθηεξψζεη φιε ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ ζην ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα, ε πνηφηεηα ηεο πξφζβαζεο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα πξνηείλεη ζα ήηαλ κεδεληθή θαη ε δήηεζε γηα ππεξεζίεο πξφζβαζεο ηνπ 

ζα εμαθαλίδνληαλ. Χζηφζν, φηαλ  ν πην αξκφδηνο πξνγξακκαηηζηήο απμάλεη ηελ 

πξνζθνξά ηνπ, ε ρξεζηκφηεηα ηνπ αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ G (n) απμάλεηαη, αιιά ε 

δηαθνξά ζηελ πνηφηεηα κεηψλεηαη, δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα θαηαβάιιεη κηθξφηεξε 

πξνζπάζεηα γηα ηελ πψιεζε ππεξεζηψλ πξφζβαζεο. Καηά ζπλέπεηα, έρνπκε δείμεη ζην 

παξάξηεκα 2, φηη, θαηά ηελ ηζνξξνπία ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ θαη ζε αληίζεζε κε ην 

κνληέιν κάζεζεο ζηα νπνία νη ζπλεηζθνξέο είλαη κηα θζίλνπζα ζπλάξηεζε  

αξκνδηνηήησλ, εδψ ν πην αξκφδηνο πξνγξακκαηηζηήο ζπκβάιιεη πεξηζζφηεξν. 

 

4.4.3 ΓΔΝΗΚΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

 

ην θεθάιαην απηφ έρνπκε ηνλίζεη ηελ νκνηφηεηα ησλ ινγηζκηθψλ αλνηθηνχ θψδηθα 

παξαγσγήο, γηα ηελ «αλνηθηή επηζηήκε» παξάδεηγκα. Δίδακε φηη, ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ, ππάξρνπλ ηδηαίηεξα επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο γλψζεο. Απηέο νη "θαιέο ηδηφηεηεο" νθείινληαη ζηελ ελεκεξσηηθή θχζε 

ηνπ ινγηζκηθνχ, ζηηο απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο βειηίσζεο θαη ζηε ζηελή ζρέζε κεηαμχ 

ησλ πξνγξακκαηηζηψλ θαη ρξεζηψλ. Ζ χπαξμε ηεο δνκήο ηνπ Γηαδηθηχνπ, κε ηελ 

ηζρπξή ζχλδεζε πνπ επηηξέπεη, ζην εζσηεξηθφ ηεο θνηλφηεηαο ησλ πξνγξακκαηηζηψλ 

θαη κε ηνπο ρξήζηεο, απμάλεη επίζεο ηελ απνδνηηθφηεηα απηψλ ησλ θαιψλ ηδηνηήησλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ην αλνηθηφ ζχζηεκα σο δεκφζην αγαζφ παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, νδεγεί ακέζσο ζην ζέκα ησλ θηλήηξσλ γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα 

ζπλεηζθέξνπλ παξά λα πηνζεηήζνπλ κηα ζηάζε αλέμνδε, ην νπνίν ζα ηνπο επέηξεπε λα 

επσθειεζνχλ απφ ηελ εμσηεξηθφηεηα ρσξίο ηε ζπλεηζθνξά. Δίδακε φηη ε κάζεζε 

απνηειεί έλα θαιφ θίλεηξν γηα ηε ζπλεηζθνξά, ηδίσο γηα ηνπο ιηγφηεξν εηδηθεπκέλνπο 

πξνγξακκαηηζηέο πνπ κπνξνχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν λα βειηηψζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ 

ηερληθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη, ζπλεπψο, ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηνπο. 
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Αιιά ηα ζεκέιηα ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα, δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε 

κηα πηζαλή εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ αλνηθηψλ πξντφλησλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θαη, επνκέλσο, κε ηδησηηθά νθέιε πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηε 

δηελέξγεηα δηαζέζηκσλ πξντφλησλ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα. Σν εξψηεκα ηψξα 

είλαη ην: πψο ε εηζαγσγή ηεο επηρείξεζεο κεηακνξθψλεη ηε θχζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ 

παηρληδηνχ ζπλεηζθνξάο; Τπνζέηνληαο φηη ε ζπλεηζθνξά γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα θαζηζηά ηνπο πξνγξακκαηηζηέο ηηο, πεξηζζφηεξν ηθαλνχο 

ζε ζπκπιεξσκαηηθέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, έρνπκε δείμεη φηη ε εηζαγσγή 

ηεο επηρείξεζεο ππνθηλεί ηνπο πην αξκφδηνπο θνξείο λα ζπλεηζθέξνπλ πεξηζζφηεξν απφ 

ηνπο ιηγφηεξν έκπεηξνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. 

Χο εθ ηνχηνπ, ε κάζεζε θαη νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθά 

απνηειέζκαηα ησλ θηλήηξσλ πνπ πξέπεη λα θαηαλνεζνχλ θαιχηεξα έηζη ψζηε λα 

κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε κηα ηερλνινγηθή πνιηηηθή πνπ έρεη ζθνπφ λα 

επλνεζνχλ ηα κεγαιχηεξα ινγηζκηθά αλνηθηνχ θψδηθα παξαγσγήο θαη δηάδνζεο. 

 

 

 

4.5 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 

 

Απφδεημε πξφηαζεο 3: Δίδακε φηη ε πξνζπκία ζηε ζπλεηζθνξά εθπξνζσπείηαη απφ 

ηνλ θνξέα  
1 1( ) I

i i IN n   θαη είλαη κηα ηζνξξνπία, φηαλ δελ ιακβάλνπκε 

ππφςε ηνλ πεξηνξηζκφ δχν-πιεπξψλ 0 i in   . Δίλαη ε ιχζε ηεο εμίζσζεο (13.6), 

πνπ είλαη νη ζπλζήθεο πξψηεο ηάμεο: 
1

in
1

1( ) , ,a
ih n i I     κε 

1 1

jj I
n n


  θαη 

1
1 1

1 1 ( )
( )

G n
h n





 
  
 

 . πσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 13.3, 

ε αλαινγία απηή δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δεδνκέλνπ φηη νη 

ιηγφηεξν ηθαλνί πξνγξακκαηηζηέο είλαη πξφζπκνη λα ζπλεηζθέξνπλ ζε επίπεδν πάλσ 

απφ ηηο πξαγκαηηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπο. Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξν αξκφδηνη 

πξνγξακκαηηζηέο έρνπλ αξλεηηθή πξνζπκία λα ζπλεηζθέξνπλ.  
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Αο αθήζνπκε ην 
1i λα είλαη ν ιηγφηεξν αξκφδηνο πξνγξακκαηηζηήο ηνπ νπνίνπ ε 

αξκνδηφηεηα είλαη απζηεξά κεγαιχηεξε απφ ηελ πξνζπκία ηνπ λα ζπκβάιεη, 

1 1{ }i ii Inf i I n     θαη ην 
1i  λα είλαη ν πην αξκφδηνο πξνγξακκαηηζηήο 

ηνπ νπνίνπ ε πξνζπκία λα ζπλεηζθέξεη είλαη απνιχησο ζεηηθή, 

1 1{ 0}ii Sup i I n    (ζρήκα 13.3). 

πκβνιίζνπκε κε   ηελ κεηαηξνπή απφ   ζε   ε νπνία δείρλεη ζε θάζε 

( )P p I

i i IN n    κία  δεδνκέλε 
1 1( )P p I

i i IN n 

  κε: 

1p

in 

1

,
p p p

p a
j j i

j i i j i

h n i I 
  

 
     
 
 
 

  
 

ζην νπνίν  
{ }

p p
i i

i Inf i I n   
θαη 

{ 0},p p

ii Sup i I n  
 

1 1( ) I

i i IN n    είλαη ιχζεηο ηνπ 

1

1 1( ) , ,a
i in h n i I          κε 

1 1

jj I
n n


 .  

 

πκβνιίδεηαη απφ ( ) ,
p p p

p p

j jj i i j i
g N n

  
       ην επηρείξεκα ηεο 

h- ιεηηνπξγίαο, ηφηε, ε πξνεγνχκελε ηζφηεηα κπνξεί λα γξαθηεί: 

1

1 ( ) , .p p a
i in hog N i I      εκεηψλνπκε φηη θαη νη δχν 

ιεηηνπξγίεο g  θαη h είλαη ζπλερείο θαη ην I  είλαη ζπκπαγήο. Καηά ζπλέπεηα, 

κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ην ζεψξεκα ζηαζεξνχ ζεκείνπ ηνπ Brouwer θαη ε 

κεηαηξνπή   παξαδέρεηαη έλα ζηαζεξφ ζεκείν. 
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4.6 Παπάπηημα 2 

 

 

Απφδεημε ηεο πξφηαζεο 4: Λχλνληαο ην «παηρλίδη» ζπλεηζθνξάο κε κηα αγνξά 

ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα κε πίζσ επαγσγή, ζα εμεηάζνπκε πξψηα ηελ πξψηε 

πξνυπφζεζε γηα θάζε πξνγξακκαηηζηή ζην «παηρλίδη» ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ ηηκψλ. 
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Χο εθ ηνχηνπ, ε ηζνξξνπία ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο αθφινπζεο 

ηηκέο θαη απνιαβέο: 
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εκεηψζηε φηη νη ηηκέο θαη νη απνδφζεηο εμαξηψληαη κφλν απφ ηε δηαθνξά ζηελ 

πνηφηεηα 2 2 1 1( )(( )( ))s G n n n     . Απμάλνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

δηαθνξάο ζε πνηφηεηεο s . Πξάγκαηη, ε θάζεηε δηαθνξνπνίεζε κεηψλεη ηνλ 

αληαγσληζκφ.  
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Μπνξνχκε εχθνια λα ειέγμνπκε ηελ ηηκή απηή θαη ηα θέξδε ηνπ πσιεηή είλαη 

πςειφηεξεο πνηνηηθήο πξφζβαζεο απφ ηελ ηηκή θαη ηα θέξδε ηνπ πσιεηή κε 

ρακειφηεξε πνηφηεηα. ην επφκελν δείρλνπκε φηη, ζε αληίζεζε κε ην κνληέιν κάζεζεο, 

ζηα νπνία νη ζπλεηζθνξέο απνηεινχλ κηα θζίλνπζα ζπλάξηεζε αξκνδηνηήησλ, εδψ ν 

πην αξκφδηνο πξνγξακκαηηζηήο ζπκβάιιεη πεξηζζφηεξν.  

εκεηψζηε φηη ε πξψηε εμφθιεζε ελφο πξνγξακκαηηζηή είλαη κηα αχμνπζα 

ζπλάξηεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ 1n . ζν πεξηζζφηεξν ζπκβάιιεη ζην ινγηζκηθφ 

αλνηθηνχ θψδηθα, ηφζν πεξηζζφηεξν απμάλεη ηελ εμσηεξηθφηεηα θαη ηε δηαθνξνπνίεζε 

ζηελ πνηφηεηα. Χζηφζν, ππάξρεη έλα φξην ζηε βειηίσζε απηή. Αλ αθηεξψζεη φιεο ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ ζην ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα, ε πνηφηεηα ηεο πξφζβαζεο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα πξνηείλεη ζα ήηαλ κεδεληθή θαη ε δήηεζε γηα ππεξεζίεο πξφζβαζεο ηνπ 

ζα εμαθαλίδνληαλ. Ζ δήηεζε γηα ηελ πξφζβαζε 1 είλαη απνιχησο ζεηηθή εάλ 

     

*

1 1s p  . 

Απηφ επηβάιιεη ηελ αθφινπζε πξνυπφζεζε γηα ηελ πνηφηεηα ηεο πξφζβαζεο 1: 
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 ηε ιεηηνπξγία αληίδξαζεο ηνπ 

πξνγξακκαηηζηή 1. Ζ Πξψηε πξνυπφζεζε γηα πξνγξακκαηηζηέο 2 νδεγεί ζε: 
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  (13.13) 

 

Μηα ζπλέπεηα ηεο αληίδξαζεο ιεηηνπξγίαο ελφο πξνγξακκαηηζηή 1 είλαη φηη: 
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    (13.14) 
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Ζ εηζαγσγή απηήο ηεο ηζφηεηαο ζε πξνγξακκαηηζηή 2 ζπλζήθεο πξψηεο ηάμεο νδεγεί 

ζε:  2 2

2 ( ) 9

( ) (2 )( )

G n
n
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εκεηψλνπκε φηη ε αξηζηεξή πιεπξά ηεο ηζφηεηαο είλαη κηα αχμνπζα ζπλάξηεζε ηνπ 

2n . 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
Ο 

 

5. ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

Σν παξαθάησ θεθάιαην πεξηιακβάλεη ζέκαηα θαη αλαιχζεηο, φζνλ αθνξά ηε 

γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Μάξθεηηλγθ ζην ΔΛ/ΛΑΚ. 

 

 

5.1 ΣΡΟΠΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ 

 
 Γχν είλαη νη βαζηθνί ηξφπνη αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ πνπ επηθξαηνχλ (Raymond, 

2000) θαη είλαη νη παξαθάησ: 

 

α)  Ο θαζεδξηθφο: Απηφο ν ηξφπνο είλαη βαζηζκέλνο ζηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ θαη 

ζηελ θεληξηθή εθηέιεζή, πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξφπν πνπ αλαπηχζζεηαη ην κε ειεχζεξν 

ινγηζκηθφ(«θιεηζηφ ινγηζκηθφ»). Ζ αλάπηπμε ηνπ νξγαλψλεηαη κε απζηεξή ηεξαξρία. 

Σν φλνκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ, βαζίδεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ ρηίδνληαλ νη 

θαζεδξηθνί λανί ζην κεζαίσλα. 

 

β) Σν παδάξη: Ο ηξφπνο απηφο βαζίδεηαη ζηνλ απνθεληξσκέλν ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθηέιεζε. Πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ θαη ε αλάπηπμε ηνπ είλαη 

νξγαλσκέλε κε έλα δηθηπαθφ ηξφπν. Μηα θνηλφηεηα πξνγξακκαηηζηψλ δνπιεχεη ζε 

θνκκάηηα ηνπ ινγηζκηθνχ θαη πάλσ ζηε βειηίσζε απηψλ. Σα θνκκάηηα απηά 

ελψλνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζε κηα θεληξηθή ηζηνζειίδα. Σν φλνκα απηνχ ηνπ 

ηξφπνπ βαζίδεηαη ζηα παδάξηα ηεο αλαηνιήο φπνπ ν θαζέλαο κπνξεί λα εκπνξεπηεί 

νηηδήπνηε θαη ν θαζέλαο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη. 

  

Οη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ έλα πξντφλ ινγηζκηθνχ ζηελ επηηπρία θαηά ην ζηάδην ηεο 

αλάπηπμεο είλαη (Berceleon Researh, 2002): 
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α) Οη απαηηήζεηο ζε ιεηηνπξγηθφηεηα ζα πξέπεη λα θαιπθζνχλ. Σν ινγηζκηθφ ζα 

πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε ηνλ επηζπκεηφ ηξφπν. 

 

β) Σν ιεηηνπξγηθφ ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ πνηνηηθφ 

 

γ) Ο ρξφλνο γηα λα θηάζεη ην ινγηζκηθφ ζηελ αγνξά ζα πξέπεη λα είλαη ζχληνκνο 

επεηδή πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζε λέα πεξηβάιινληα «hardware». Δθηφο ησλ 

άιισλ, απηφο ν παξάγνληαο γίλεηαη ιηγφηεξν ζεκαληηθφο γηαηί ε παξαγσγή 

«hardware» θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ δείρλεη λα κεηψλεηαη αηζζεηά ζε κεξηθέο ζεηξέο 

πξντφλησλ. 

 

δ) Σν θφζηνο παξαγσγήο ζα πξέπεη λα κεηψλεηαη ζην ειάρηζην. 

 

 

5.2 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΗΟΝΣΟ ΔΛ/ΛΑΚ 

 

Ζ αλάπηπμε θαη ζρεδίαζε παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε ηα κνληέια πνπ 

ηζρχνπλ ζην «θιεηζηφ ινγηζκηθφ» ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ απφ θνηλφηεηεο πνπ 

κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ν θαζέλαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξφπνπ αλάπηπμεο είλαη 

(Siedlock, 2001): 

 

1. πκκεηνρή εμσηεξηθψλ πξνγξακκαηηζηψλ πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

ππάξρνπζαο γλψζεο θαη ηελ εμεξεχλεζε θαη αλαγλψξηζε εμσηεξηθψλ ηδεψλ. 

 

2. Άκεζε ζπδήηεζε κε ηνπο πειάηεο (ρξήζηεο) πνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία, θαζψο  ην πξντφλ είλαη γηα απηνχο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ απηνχο. 

 

3. Ο έιεγρνο ησλ πξν-εθδφζεσλ (Beta testing) είλαη αλνηρηφο ζε φινπο. Μπνξεί λα 

γίλεη δνθηκή ηνπ απφ  θχξηνπο ρξήζηεο  θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ εχξεζε πηζαλψλ 

πξνβιεκάησλ πξηλ ηε ηειηθή έθδνζε. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο απφ ηελ αλάγθε γηα πξφζιεςε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ λα ην δνθηκάζνπλ. 
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4. Πνηθηιία θαλαιηψλ αλάδξαζεο κε ηνπο ρξήζηεο. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα πνχλε ηελ 

γλψκε ηνπο ειεχζεξα. 

 

5. ιε ε δηαδηθαζία είλαη αλνηρηή ζε φινπο. Σν ηη γίλεηαη θαη ην πψο γίλεηαη δελ 

κπνξεί λα είλαη θξπθφ ζε θαλέλαλ.  

 

6. Αλνηθηέο απνθάζεηο θαη αηηηνιφγεζε. ηαλ θάπνηα ηδέα θάπνηνπ ρξήζηε ή 

πξνγξακκαηηζηή δελ γίλεηαη απνδεθηή πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη ην γηαηί. 

 

7. Οη ιίζηεο ζπδήηεζεο θαη νη θνηλφηεηεο. Απηφ κπνξεί λα επεθηείλεη ηε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ θαη λα θέξεη ηξνπνπνηήζεηο ζε ρψξνπο πνπ δελ ππήξραλ ζηα πιάλα 

αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ. Οη θνηλφηεηεο  δεκηνπξγνχλ ην κεραληζκφ ηθαλνπνίεζεο 

θαη αλαγλψξηζεο ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο. 

 

8. Τηνζέηεζε ησλ θαιχηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο 

 (Υξεζηψλ-Πξνγξακκαηηζηψλ). 

 

9. Τπάξρεη επηθπιαθηηθφηεηα γηα ηνλ θψδηθα γηαηί είλαη αλνηρηφο, εηδηθά φηαλ 

ππάξρεη θίλδπλνο θαηαπάηεζεο παηεληψλ. 

 

10. Τηνζέηεζε ηεο πην θαηάιιειεο άδεηαο ρξήζεο θαη πνιηηηθήο παηεληψλ, ψζηε λα 

επηηξέπεη ηε πξνζζήθε γλψζεο, ρσξίο λα ηελ θιέβεη απφ ηελ θνηλφηεηα. ηη 

αλαπηχζζεηαη σο ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα, πξέπεη λα παξακέλεη ινγηζκηθφ 

αλνηρηνχ θψδηθα. 

 

11. Γεκηνπξγία ζπλεηαηξηθήο θνπιηνχξαο πνπ δέρεηαη απηή ηε λέα πξνζέγγηζε 

ιεηηνπξγίαο. 

 

12. Μεγάιε έκθαζε ζηε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ε κάζεζε απφ ηελ θνηλφηεηα 

θηάλεη ζην κέγηζην. 
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13. Βέιηηζηε ρξήζε ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ πφξσλ απφ ηε ζηηγκή πνπ κφλν ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δεηάεη ε θνηλφηεηα αλαπηχζζνληαη. Μείσζε ηεο αλάγθεο γηα 

έξεπλα κάξθεηηλγθ, φζνλ αθνξά ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. 

 

 

5.3 ΚΤΚΛΟ ΕΧΖ ΠΡΟΗΟΝΣΟ ΔΛ/ΛΑΚ 

 
Ο Donald E. Wynn (2004) πεξηγξάθεη ηνλ θχθιν δσήο ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ, ν νπνίνο 

δηαθξίλεηαη απφ ηηο παξαθάησ θάζεηο:  

 

Φάζη Διζαγυγήρ 

 

ηελ αξρή έλαο πξνγξακκαηηζηήο βξίζθεη έλα θελφ αλάκεζα ζε ινγηζκηθφ ην 

νπνίν ρξεηάδεηαη γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο ή γηα ιφγνπο δνπιεηάο θαη ζην δηαζέζηκν 

ινγηζκηθφ. Έλαο πξνγξακκαηηζηήο ή κηα κηθξή νκάδα δνπιεχεη γηα λα παξάγεη κηα 

αξρηθή έθδνζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ινγηζκηθνχ. Ο ηδξπηήο ηνπ έξγνπ είλαη ππεχζπλνο 

γηα λα δεκηνπξγήζεη ηελ αξρηθή δνκή θαη λα πξνζιάβεη άιια άηνκα ζηελ νκάδα 

αλάπηπμεο (Mintzberg, 1984). 

Ο Ηδξπηήο είλαη επίζεο ππεχζπλνο γηα λα γλσζηνπνηήζεη ην έξγν θάλνληαο 

εγγξαθή ζε sites φπσο ην sourceforge ή άιια παξφκνηα ψζηε λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα 

ζε άιινπο ρξήζηεο λα αλαθηήζνπλ θαη λα πεηξακαηηζηνχλ κε ην ινγηζκηθφ. πλήζσο 

ε βάζε ρξεζηψλ ζε απηή ηε θάζε είλαη πνιχ κηθξή. ηε θάζε απηή ν ζηφρνο ηνπ 

ηδξπηή-πξνγξακκαηηζηή δελ είλαη κφλν λα αλαπηχμεη κηα έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ 

λα δνπιεχεη θαη λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξνπο πξνγξακκαηηζηέο ζην έξγν αιιά 

είλαη θαη λα δψζεη φξακα ζηελ νξγάλσζε (Ward, 2003). 

 

Φάζη Ανάπηςξηρ 

 

      Σν έξγν κεγαιψλεη φζν πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο καζαίλνπλ γηα ηελ χπαξμε ηνπ 

ινγηζκηθνχ θαη απηφ ηνπο δίλεη κηα ιχζε,  ζε έλα θελφ πνπ είραλ ζηηο αλάγθεο ηνπο. 

Χο απνηέιεζκα νη δηαρεηξηζηηθέο αλάγθεο ηνπ έξγνπ κεγαιψλνπλ. 
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 Γηα παξάδεηγκα ππάξρεη πεξηζζφηεξε αλάδξαζε απφ ρξήζηεο πνπ δεηάλε βειηηψζεηο 

θαη θαηλνχξηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ην ινγηζκηθφ, αλαθνξά ζθαικάησλ, αλαδήηεζε 

ππνζηήξημεο θιπ. Πνιινί απφ απηνχο ηνπο ρξήζηεο είλαη θαη πξνγξακκαηηζηέο θαη 

βνεζάλε πξνζθέξνληαο θψδηθα γηα λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ κε ην έξγν. 

        Ζ δηαρεηξηζηηθή νκάδα έρεη ηελ επζχλε λα αμηνινγήζεη ην θψδηθα πνπ 

πξνθέξεηαη φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα θαη ηελ επάξθεηα, κε ζθνπφ ηελ πηζαλή έληαμε 

ηνπ θψδηθα ζε επφκελε έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ. Δπεηδή νη αλάγθεο έρνπλ κεγαιψζεη 

ε δηαρεηξηζηηθή νκάδα πξνζζέηεη θάπνηνπο απφ ηνπο ρξήζηεο ζηελ νκάδα. ε απηή ηε 

θάζε γίλνληαη πνιιέο λέεο εθδφζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη πνιιέο κηθξφηεξεο 

βειηηψζεηο θαη δηνξζψζεηο ζθαικάησλ. 

  

Φάζη Χπιμόηηηαρ 

 

ην ζηάδην απηφ, ην έξγν πξνζεγγίδεη ηε κεγαιχηεξε κάδα ρξεζηψλ θαη 

πξνγξακκαηηζηψλ πνπ θηάλεη ζην κέγηζην κέγεζνο. Λφγσ ηεο αχμεζεο ζε 

κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο θνηλφηεηαο, νη δηαρεηξηζηέο αφιερώνουν πνιχ ρξφλν κε 

ιεηηνπξγίεο πνπ δελ αθνξνχλ γξάςηκν θψδηθά, φπσο ην λα αμηνινγνχλ ηνλ θψδηθα 

άιισλ θαη λα βνεζνχλ ζηελ ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ. Απηφ νδεγεί ζε απμεκέλα 

επίπεδα ζπκκεηνρήο ηεο θνηλφηεηαο ζην έξγν. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ην κέγεζνο ηνπ 

θψδηθα πνπ θηάλεη ζην έξγν είλαη ηφζν κεγάινο πνχ θηάλεη γηα λα δψζεη ην δηθαίσκα 

γηα πνιιαπιέο εθδφζεηο ηνπ έξγνπ.  

Παξ„ φιν πνπ ε βάζε ρξεζηψλ κεγαιψλεη, έλα απμαλφκελν πνζνζηφ απηψλ είλαη 

πεξηζζφηεξν παζεηηθνί ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο. ηφρνο ζε απηή ηε θάζε είλαη ε 

δηαηήξεζε ηνπ έξγνπ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ηνπ έξγνπ θαη νη δηαρεηξηζηέο ζα 

πξέπεη λα δίλνπλ βάξνο ζε φιε ηε θνηλφηεηα (Ward, 2003). 

 

 

Πηώζη (ή Αναγέννηζη) 

 

Αλ νη ρξήζηεο βξνχλε άιιεο ιχζεηο ζην ινγηζκηθφ θαη νη πξνγξακκαηηζηέο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν ράζνπλ ην ελδηαθέξνπλ ηνπο ζην λα ζπλερίζνπλ λα 

κεγαιψλνπλ ην πξντφλ ινγηζκηθνχ, ηφηε ην έξγν θηάλεη ζην ηειηθφ ζηάδην πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κείσζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ πξνγξακκαηηζηψλ. 
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 Τπάξρνπλ ιηγφηεξεο αλαθηήζεηο (downloads) ηνπ πξντφληνο απφ ηε ζηηγκή πνπ 

νη ρξήζηεο ελδηαθέξνληαη ιηγφηεξν γηα απηφ. Παξακέλεη έλαο κηθξφηεξνο αξηζκφο 

δηαρεηξηζηψλ θαη πξνγξακκαηηζηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ πνπ πνιιέο θνξέο δελ 

πεξηιακβάλεη θαη ηνπο ηδξπηέο ηνπ έξγνπ. 

 Ο θχξηνο ζηφρνο γηα ηελ ελαπνκέλνπζα θνηλφηεηα ζε απηή ηε θάζε είλαη ε 

ππνζηήξημε θαη ε δηαηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ. ε 

κεξηθέο πεξηπηψζεηο ππάξρεη ε αλαγέλλεζε ηεο θνηλφηεηαο ηνπ έξγνπ κεηά απφ κηα 

θαηλνχξηα έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ, επεηδή ην αλαθάιπςε ηειεπηαία κηα νκάδα 

πξνγξακκαηηζηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπλέρηζε ηεο αλάπηπμήο 

ηνπ. Απηή ε αλαγέλλεζε κπνξεί λα γίλεη ε αηηία, ψζηε ην έξγν λα μαλαπεξάζεη μαλά 

ζηε θάζε αλάπηπμεο ή σξηκφηεηαο αλάινγα κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ αιιαγψλ. 

 

 

5.4 ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟ ΠΡΟΗΟΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ 

 
ηα πξντφληα πςειήο ηερλνινγίαο ππάξρνπλ νη έλλνηεο ηνπ βαζηθνχ θαη 

νινθιεξσκέλνπ πξντφληνο κε θχξηα δηαθνξά ηνπο, φηη ην βαζηθφ είλαη ην θεληξηθφ 

πξντφλ ελψ ην νινθιεξσκέλν είλαη ην θεληξηθφ πξντφλ ζπλ ζπκπιεξσκαηηθά 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ έξρνληαη λα ην ζπκπιεξψζνπλ (ηψκθνο, Σζηάκεο, 

2003) 

Έηζη θαη ζην ΔΛ/ΛΑΚ ππάξρεη ε έλλνηα ηνπ Οινθιεξσκέλνπ πξντφληνο ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ην βαζηθφ ινγηζκηθφ (Berceleon, 2002): 

 

1. Σα απσεία βοήθειαρ (documentation). Έλα βαζηθφ κέξνο θάζε πξντφληνο 

ινγηζκηθνχ είλαη ηα αξρεία βνήζεηαο θαη ηεθκεξίσζεο ηνπ. Σα αξρεία απηά είλαη ε 

ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ην ινγηζκηθφ θαη ηελ ρξήζε ηνπ.  

 

 

Τπάπσοςν 3 είδη ηέηοιυν απσείυν. 

 

 Πρώτον ην ίδην ην ινγηζκηθφ κπνξεί λα είλαη ηέηνην είδνο αξρείν. Δηδηθφηεξα εάλ ν 

πεγαίνο θψδηθαο είλαη δηαζέζηκνο νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα πάξεη πιεξνθνξίεο γηα λα 

ηηο ρξεζηκνπνηήζεη γηα ην ινγηζκηθφ. 
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 Γεύτερον ππάξρεη ε ειεθηξνληθή γξαπηή κνξθή πνπ εμεγεί ηνλ θψδηθα ηνπ 

ινγηζκηθνχ  

 Σρίτον ππάξρεη ε γξαπηή κνξθή πνπ είλαη ζπλήζσο έληππε πνπ εμεγεί πσο 

ρξεζηκνπνηείηαη ην ινγηζκηθφ.  

 

πλήζσο φηαλ θάπνηνο αγνξάδεη «θιεηζηφ» ινγηζκηθφ, ζην πξντφλ παξέρνληαη θαη 

απηά ηα βνεζεηηθά αξρεία. Δίλαη έλα κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμήο ηνπ ζηα 

ηειεπηαία ηνπ ζηάδηα. ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ ην ινγηζκηθφ δελ είλαη έλα πξντφλ ηνπ 

«θνπηηνχ» θαη γη‟ απηφ ηα παξερφκελα αξρεία βνήζεηαο δελ είλαη πάληα αξθεηά γηα 

ηνπο ρξήζηεο. Πνιιέο θνξέο απηά ηα βνεζεηηθά αξρεία παξάγνληαη γηα πψιεζε απφ 

θάπνηεο εηαηξείεο πνπ αζρνινχληαη κε ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ. Παξάδεηγκα απνηειεί 

o εθδνηηθφο νίθνο O‟Reilly πνπ πνπιάεη έληππά βηβιία κε νδεγίεο γηα δηάθνξα 

ινγηζκηθά αλνηρηνχ θψδηθα. 

 

2. ςμβοςλεςηικέρ ςπηπεζίερ (Consulting). Απηέο πεξηιακβάλνπλ αλάιπζε ηεο 

παξνχζαο θαηάζηαζεο, νξηζκφ ησλ αλαγθψλ (ηερληθψλ, ιεηηνπξγηθψλ ) θαη επηινγή 

ησλ ιχζεσλ ινγηζκηθνχ. Απηέο παξέρνληαη απφ εηαηξείεο, φπσο θαη ζην «θιεηζηφ»  

ινγηζκηθφ θαη δελ ππάξρεη θακία δηαθνξά ζηνλ ηξφπν παξνρήο απηήο ηεο ππεξεζίαο.  

 

3. Τπηπεζίερ ςλοποίηζηρ. Οη ππεξεζίεο πινπνίεζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζε έλα ήδε ππάξρνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή πνπ 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη άιιν ινγηζκηθφ, ηε ξχζκηζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζηα κέηξα 

ηνπ πειάηε θαη ηελ πξνζαξκνγή πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη αθφκε θαη αιιαγέο ζην 

πεγαίν θψδηθα ηνπ ινγηζκηθνχ. Οχηε θαη εδψ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο, εθηφο ηνπ φηη ν θψδηθάο είλαη αλνηρηφο θαη απηφ δηεπθνιχλεη ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 

4. Σεσνική ςποζηήπιξη. Γηα ηνπο απινχο ρξήζηεο,  ε ηερληθή ππνζηήξημε γίλεηαη 

κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ δηαδηθηπαθήο ζπδήηεζεο (forum, mailing lists). κσο γηα 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο απηφο ν ηχπνο ηερληθήο ππνζηήξημεο δελ είλαη αξθεηφο θαη έηζη 

πνιιέο επηρεηξήζεηο πξνζθέξνπλ ηέηνηεο ππεξεζίεο επί πιεξσκή. 

 

5. Δκπαίδεςζη. Δπίζεο απηή ε ππεξεζία πξνζθέξεηαη απφ εηαηξείεο.  
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5.5 ΟΗ ΓΗΑΝΟΜΔ ΔΛ/ΛΑΚ (distributions) 

 

O πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο γηα λα θηάζεη ην ΔΛ/ΛΑΚ ζε έλα ρξήζηε, είλαη κηα 

δηαλνκή ηνπ. Μηα δηαλνκή ΔΛ/ΛΑΚ  είλαη κηα ζπιινγή ινγηζκηθνχ βαζηζκέλε πάλσ 

ζε έλα ππξήλα ιεηηνπξγηθνχ. ην ΔΛ/ΛΑΚ νη πην ζπλεζηζκέλεο δηαλνκέο είλαη νη 

δηαλνκέο Linux θαη ιέγνληαη έηζη επεηδή είλαη ρηηζκέλεο πάλσ ζηνλ ππξήλα ηνπ 

Linux. Ο αξηζκφο ησλ δηαλνκψλ πνπ ππάξρνπλ είλαη κεγάινο. Ο ηχπνο ησλ δηαλνκψλ 

πνηθίιεη θαη ππάξρνπλ δηαλνκέο θαη γηα πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο αιιά θαη γηα 

δηαθνκηζηέο αιιά θαη γηα άιινπ είδνπο πιαηθφξκεο. Τπάξρνπλ εκπνξηθέο δηαλνκέο 

πνπ πξνσζνχληαη απφ εηαηξείεο: φπσο ην Fedora απφ ηε Redhat, ην Opensuse ηεο 

Novell θαη ην Ubuntu ηεο Canonical. θαζψο θαη δηαλνκέο πνπ αλαπηχζζνληαη 

απνθιεηζηηθά απφ θνηλφηεηεο φπσο ην Debian θαη ην Gentoo. 

 

Οη δηαλνκέο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζηνπο εμήο ηχπνπο: 

 

1. Δκπνξηθέο θαη κε-εκπνξηθέο 

2. ρεδηαζκέλεο γηα επηρεηξήζεηο θαη γηα ρξήζε ζην ζπίηη. 

3. ρεδηαζκέλεο γηα δηαθνκηζηέο, πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο ή άιιεο ζπζθεπέο. 

4. ρεδηαζκέλεο γηα αξράξηνπο ή πξνρσξεκέλνπο ρξήζηεο 

5. Γηαλνκέο γηα εηδηθέο νκάδεο ρξεζηψλ 

 πρ  «Μηα δηαλνκή πνπ έρεη κεηαθξαζηεί ζε κηα γιψζζα γηα ρξήζηεο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ θξάηνπο ή δηαλνκέο πνπ δίλνπλ βάξνο ζηε παξαγσγή κνπζηθήο ή 

αθφκε θαη δηαλνκέο κε βάξνο ζην επηζηεκνληθφ ινγηζκηθφ.» 

 

6. Γηαλνκέο ξπζκηζκέλεο γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα, επρξεζηία ή ζπκβαηφηεηα. 

7. Γηαλνκέο γηα ζπγθεθξηκέλν ηχπν Hardware. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ο
  

6. ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ & ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΓΗΑ ΣΟ ΔΛ/ΛΑΚ 

 

Οη ηχπνη επηρεηξήζεσλ θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχλ γηα ηελ επίηεπμε θέξδνπο 

κέζα απφ ην ΔΛ/ΛΑΚ. Αξθεηέο εηαηξείεο ρηίδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο γηα ηελ 

επίηεπμε θεξδψλ απφ ην ινγηζκηθφ πνπ ζρεδηάδνπλ ή απφ ην ινγηζκηθφ ζην νπνίν 

εηδηθεχνληαη. 

 

6.1 ΓΗΑΝΟΜΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΟ ΔΛ/ΛΑΚ  

 

χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξχκαηνο ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ δελ ππάξρεη 

πξφβιεκα ζην πφζν θάπνηνο ζα ρξεψζεη γηα λα δηαλείκεη έλα αληίγξαθν ελφο 

ΔΛ/ΛΑΚ . Μπνξεί θάπνηνο λα κελ ρξεψζεη ηίπνηα, κπνξεί λα ρξεψζεη έλα ιεπηφ ηνπ 

επξψ, κπνξεί θαη έλα δηζεθαηνκκχξην επξψ. Απηή ε πξφηαζε ηζρχεη γηα φιεο ηηο 

άδεηεο ΔΛ/ΛΑΚ. Απηφο ν ηξφπνο επίηεπμεο θεξδψλ παξακέλεη ζεκαληηθφο γηα πνιιέο 

εηαηξείεο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. 

 Ππώηα απ‟ φια ε πψιεζε ΔΛ/ΛΑΚ είλαη εθηθηή θαζψο πνιιέο αγνξέο πάζρνπλ 

απφ αζπκκεηξία πιεξνθφξεζεο. 

 Γεύηεπον, φηαλ θάπνηνο επεμεξγάδεηαη θάπνην ΔΛ/ΛΑΚ δελ ζεκαίλεη φηη πξέπεη 

λα ην δηαζέζεη εθηελψο ζε φιν ηνλ θφζκν. Μεξηθέο εηαηξείεο επεμεξγάδνληαη 

ΔΛ/ΛΑΚ ζηελ αγνξά ησλ επηρεηξήζεσλ θαη δίλνπλ ηνλ πεγαίν θψδηθα ζηνπο πειάηεο 

ηνπο, θάησ απφ κηα άδεηα αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ καδί κε κηα εθηειέζηκε κνξθή ηνπ 

ινγηζκηθνχ, αιιά ρξεψλνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο γηα ην παθέην πνπ ζπλδπάδεη ην 

πεγαίν θψδηθα, ηηο εθηειέζηκεο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο. 

Σπίηον ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πεγαίνπ θψδηθα δελ ζεκαίλεη φηη ζα ρηίδεηαη ζε 

εθηειέζηκν αξρείν πνπ ζα θάλεη ηνλ πεγαίν θψδηθα έλα ηειηθφ πξντφλ. ηελ 

πεξίπησζε ησλ δηαλνκψλ ηνπ Linux γηα παξάδεηγκα ην λα δεκηνπξγεζεί έλα αξρείν 

εηθφλαο γηα εγγξαθή ζε δίζθν απφ ηνλ πεγαίν θψδηθα απαηηεί θάπνηεο εηδηθέο γλψζεηο 

ζην ζέκα παξφιν πνπ φινο ν πεγαίνο θψδηθαο είλαη δηαζέζηκνο. Πξέπεη λα αλαθεξζεί 
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επίζεο παξ‟ φιν πνπ ε πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα είλαη ειεχζεξε, ε φιε 

δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ, ηεο δηαηήξεζεο, θαη ηνπ παθεηαξίζκαηνο ηνπ ινγηζκηθνχ δελ 

είλαη πάληα εμ‟ νινθιήξνπ δηαζέζηκε, θάλνληαο ηε δηαδηθαζία λα ην θάλεη θάπνηνο 

κφλνο ηνπ θαζφινπ αζήκαληε.  

Σέηαπηον ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο κπνξεί λα είλαη πην βνιηθφ ην λα αγνξάζεη 

θάπνηνο έλα Cd κε ην ινγηζκηθφ απφ έλα καγαδί, παίξλνληαο καδί εθηππσκέλν έλα 

θπιιάδην κε νδεγίεο ή λα ην αγνξάζεη απφ ην δηαδίθηπν απφ ην λα θαηεβάζεη έλα 

ινγηζκηθφ κεγάινπ κεγέζνπο απφ ην δηαδίθηπν. Απηφ ζπκβαίλεη ζε αγνξέο φπνπ δελ 

ππάξρνπλ γξήγνξεο ζπλδέζεηο ζην δηαδίθηπν. Σειεπηαίν γηα θάπνηνπο ην λα 

αγνξάδνπλ πξντφληα ΔΛ/ΛΑΚ είλαη έλαο ηξφπνο ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ (Barbrook 1998) 

 

6.2   ΠΡΟΗΟΝΣΑ «ΗΓΗΟΣΑΓΟΤ» ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ 

 

Απηή ε ζηξαηεγηθή βαζίδεηαη ζηε ζεσξία θαηά ηελ νπνία, φηαλ ηα θέξδε 

εμαθαλίδνληαη ζε έλα επίπεδν ηεο αιπζίδαο αμίσλ, επεηδή έλα πξντφλ γίλεηαη 

επεθηάζηκν θαη πνιχ θνηλφ, ηφηε ε επθαηξία λα έξζνπλ θέξδε απφ πξντφληα 

ηδηνηαγνχο αδεηνδφηεζεο πηζαλφλ ζα κεγαιψζεη ζε έλα παξαθείκελν ζηάδην 

αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο. (Christensen, 2004) 

 Αξθεηέο άδεηεο ΔΛ/ΛΑΚ επηηξέπνπλ ηηο επεθηάζεηο ινγηζκηθνχ ηδηνηαγνχο 

αδεηνδφηεζεο πάλσ ζε έλα θεληξηθφ ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα. Ζ πψιεζε ηέηνηνλ 

επεθηάζεσλ γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ πσιείηαη θαη ην ηδηνηαγέο ινγηζκηθφ. Ζ 

ιεηηνπξγία ζε κηα ηέηνηα ηαθηηθή γίλεηαη κε ηνλ εμήο ηξφπν. Μηα έθδνζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ κε άδεηα ΔΛ/ΛΑΚ πξνζθέξεηαη σο έλα θεληξηθφ πξντφλ αλάκεζα ζε κηα 

κεγαιχηεξε γξακκή πξντφλησλ. Πην εμεηδηθεπκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεηάδνληαη 

θπξίσο νη κεγάιεο εηαηξείεο πξνζηίζεληαη ζην θεληξηθφ ινγηζκηθφ θαη αδεηνδνηνχληαη 

ππφ κηα άδεηα ηδηνηαγνχο ραξαθηήξα. Παξάδεηγκα ηέηνηνπ ινγηζκηθνχ είλαη ε γξακκή 

ησλ πξντφλησλ ηεο IBM γχξσ απφ ην Websphere θαζψο θαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

πειαηψλ SugarCRM (Optaros, 2007). 

 Απηή ε ζηξαηεγηθή ιέγεηαη αιιηψο θαη ζηξαηεγηθή παηξσλίαο (patronage strategy) 

(Koenig, 2004). Ζ εηαηξεία ιεηηνπξγεί σο κηα παηξσλία γηα ην ινγηζκηθφ γηα λα δψζεη 

ζηνπο ρξήζηεο ηνπ πεξηζζφηεξε πίζηε ζηε πνηφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ. Κάλνληαο έηζη 
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πεξηζζφηεξνπο εηδηθνχο ρξήζηεο θαη εηαηξίεο λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ. Σν θέξδνο 

έξρεηαη απφ ηελ πψιεζε πξφζζεηνπ ινγηζκηθνχ. 

  

πρ. Πξφζζεηα δηαρείξηζεο θαη αζθάιεηαο γηα ην θεληξηθφ ινγηζκηθφ. 

 

Ζ επηηπρία κηαο ηέηνηαο ζηξαηεγηθήο εμαξηάηαη απφ ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ 

θεληξηθνχ ινγηζκηθνχ (O'Reilly,2005). Έλα ινγηζκηθφ πνπ έρεη ρηηζηεί κε ηελ ινγηθή 

ησλ επεθηάζεσλ ζα δψζεη εχθνια ηελ επθαξπία ζε θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ λα 

πνπιήζνπλ ινγηζκηθφ θιεηζηνχ θψδηθα πνπ λα δνπιεχνπλ σο επεθηάζεηο ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα. 

 Ζ πιαηθφξκα Eclipse θαη ν απμαλφκελνο αξηζκφο εηαηξεηψλ πνπ πνπιάλε 

πξντφληα γχξσ απφ απηήλ είλαη έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο. 

Άιια παξαδείγκαηα απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε πεξίπησζε ηεο Sendmail Inc. 

φπνπ ππάξρνπλ πνιιά πξντφληα γχξσ απφ ηνλ αλνηρηνχ θψδηθα δηαθνκηζηή e-mail 

Sendmail, επίζεο πνιιέο δηαλνκέο ηνπ Linux πξνζζέηνπλ ινγηζκηθφ θιεηζηνχ θψδηθα 

ζε απηέο εθηφο απφ ην ΔΛ/ΛΑΚ ην νπνίν πεξηιακβάλνπλ. Μέξνο ησλ θεξδψλ απφ 

απηή ηε δηαδηθαζία πεγαίλεη ζηελ ππνζηήξημε, ζηε δηαηήξεζε θαη ζηελ εμέιημε ηνπ 

ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα πνπ είλαη θαη ην θεληξηθφ πξντφλ. 

Απηή ε ζηξαηεγηθή έρεη έλα δπλαηφ πιενλέθηεκα ζην λα πείζεη ηνπο δηεπζπληέο 

ησλ ηκεκάησλ IT (Koch, 2006). Μπνξεί λα κελ ρξεηάδνληαη ην ηδηνηαγέο πξφζζεην 

ινγηζκηθφ, αιιά αλ ην ρξεηάδνληαη ηφηε έρνπλ ήδε ζηε θαηνρή ηνπο θαιή εκπεηξία κε 

ην πξντφλ αλνηρηνχ θψδηθα πξνηνχ αγνξάζνπλ ην πξφζζεην ινγηζκηθφ. Απηφ φκσο 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη πξνβιήκαηα αλ ην πξντφλ αλνηρηνχ θψδηθα είλαη πνιχ 

θαηψηεξν ηνπ παθέηνπ κε ην ηδηνηαγέο ινγηζκηθφ θαη ην θάλεη λα κνηάδεη κε 

δνθηκαζηηθή έθδνζε. 

 Απηφ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αληίδξαζε απφ ηε θνηλφηεηα θαη ηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο πνπ βνεζάλε ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλνηρηνχ θψδηθα πξντφληνο, πνπ 

ζα δεηάλε λα δνχλε φιν ηνλ θψδηθα. ε έξγα ΔΛ/ΛΑΚ πνπ δηαρεηξίδνληαη κε θαιφ 

ηξφπν ππάξρεη δηαθαλήο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζε αλνηρηνχ θψδηθα ινγηζκηθφ θαη 

ζηα πξφζζεηα. Δπίζεο φηαλ απμάλεηαη ν αξηζκφο απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ θεληξηθνχ ινγηζκηθνχ απμάλεηαη θαη ε εκπηζηνζχλε ηεο θνηλφηεηαο 

ζηε πνηφηεηα ηνπ έξγνπ. 
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6.3 ΓΗΠΛΖ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ 

 

Ζ ζηξαηεγηθή δηπιήο αδεηνδφηεζεο (Meeker, 2005) ζπκβαίλεη  φηαλ κηα εηαηξεία 

εθδίδεη έλα εκπνξηθφ ινγηζκηθφ δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα επηινγή αλάκεζα ζε δχν 

άδεηεο. Μηα άδεηα αλνηρηνχ θψδηθα θαη θιεηζηνχ θψδηθα. 

 ηαλ ζπκβαίλεη απηφ έλαο πειάηεο ρξήζηεο κπνξεί λα δηαιέμεη ην ινγηζκηθφ 

θάησ απφ κηα άδεηα ΔΛ/ΛΑΚ φπσο ε GPL. Οη άδεηεο αλνηρηνχ θψδηθα αδεηνδνηνχλ 

ηνλ θψδηθα ηνπ πξντφληνο ζε πνιιαπιά επίπεδα ππφ-αδεηψλ. Αιιά απαηηνχλ ηελ 

επαλαδεηνδφηεζε ηνπ πεγαίνπ θψδηθα, ζπλήζσο ππφ παξφκνηνπο φξνπο. 

Δλαιιαθηηθά ν πειάηεο κπνξεί λα δηαιέμεη ηελ επηινγή ηνπ ινγηζκηθνχ κε 

θιεηζηφ θψδηθα ή ηδηνηαγνχο αδεηνδφηεζεο κε πην ζπλεζηζκέλνπο φξνπο ρξήζεο, πνπ 

ηνπ απαγνξεχνπλ λα επαλαδεηνδνηήζεη ην πξφγξακκα κφλνο ηνπ ή ηνλ πεξηνξίδνπλ 

ζην φηη κπνξεί λα επαλεθδψζεη ππφ-άδεηο κφλν γηα ηνλ θψδηθα. Ζ ζεσξία ιέεη φηη ε 

ζηξαηεγηθή απηή βνεζάεη θαη ηε θνηλφηεηα ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ θαη ηελ εκπνξηθή άδεηα 

θιεηζηνχ θψδηθα ηνπ ινγηζκηθνχ.  

Ζ δηαζεζηκφηεηα ηνπ πεγαίνπ θψδηθα επηηξέπεη ην ινγηζκηθφ λα βειηησζεί απφ 

απηνχο πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ην ηξνπνπνηήζνπλ θάησ απφ κηα άδεηα ΔΛ/ΛΑΚ. 

Σα θέξδε απφ ηελ εκπνξηθή αδεηνδφηεζε, βνεζνχλ ζην λα ρξεκαηνδνηεζεί ε 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ θαη βνεζάεη ζην γίλεη ην πξντφλ πξφηππν ζηελ 

αγνξά. 

Αξθεηέο εηαηξείεο βαζίδνληαη ζε απηή ηε ζηξαηεγηθή φπσο νη MySQL AB, 

TrollTech, Digium Asterix. ην αλ απηή ε ζηξαηεγηθή απνδίδεη νη απφςεηο 

δηίζηαληαη. Ζ ζηξαηεγηθή απηή θαίλεηαη λα εμππεξεηεί ηηο εηαηξίεο πνπ ηελ 

ρξεζηκνπνηνχλ (Meeker, 2005) φρη κφλν σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή ηνπο επηηπρία, αιιά 

θαη σο πξνο ηε δεκηνπξγία ππνζηήξημεο απφ ηελ θνηλφηεηα. Σν κνληέια δηπιήο 

αδεηνδφηεζεο είλαη απνδεθηά απφ ηα πεξηζζφηεξα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ 

θαη δηαξθψο θαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο επελδπηέο πνπ ελδηαθέξνληαη. 

Απφ ηελ άιιε ν Bruce Perens, (2005) αλαθέξεη φηη ε ζηξαηεγηθή δηπιήο 

αδεηνδφηεζεο δνπιεχεη κφλν γηα ινγηζκηθφ πνπ ζα ρσξηζηεί ζε παξάγσγεο δνπιείεο 

φπσο κηα βηβιηνζήθε ινγηζκηθνχ. 
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Γεληθά δελ είλαη ρξεζηκνπνηήζηκε γηα εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ. Έλαο 

πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα θηηάμεη έλαλ δηαθνκηζηή πάλσ ζε κηα βηβιηνζήθε 

ινγηζκηθνχ θαη λα εθδψζεη φιε ηελ ρξεζηηθφηεηα ηεο ζε έλα άιιν πξφγξακκα ρσξίο 

λα δεκηνπξγήζεη θάηη πνπ λα ζεσξείηαη παξάγσγε δνπιεία πνπ λα πξνζηαηεχεηαη απφ 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ή φπσο ην αλαθέξεη ε άδεηα ΔΛ/ΛΑΚ. 

Μπνξεί λα αλαθεξζεί φηη κε ηελ άλνδν ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ ζηε βηνκεραλία ινγηζκηθνχ, 

είλαη πηζαλφ πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο θαη φρη κφλν κηθξέο βηβιηνζήθεο ινγηζκηθνχ, 

ζα γίλνπλ δηαζέζηκεο κε απηφ ηνλ ηξφπν θάλνληαο ηε παξαπάλσ ηαθηηθή κε 

εθαξκφζηκε. Ζ ηαθηηθή απηή ηεο δηπιήο αδεηνδφηεζεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

πξνβιήκαηα αλάκεζα ζηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη ηηο άδεηεο πνπ εθδίδεηαη. Ζ 

άδεηεο ΔΛ/ΛΑΚ δίλνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ζηνλ δεκηνπξγφ ηνπ ινγηζκηθνχ λα 

δηαλέκεη ην ινγηζκηθφ θάησ απφ άιινπο φξνπο. Γηα απηφ νη εηαηξείεο πνπ δηαιέγνπλ 

λα ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε ηαθηηθή ζα πξέπεη λα είλαη ζίγνπξεο φηη θαηνρπξψλνπλ ηελ 

πλεπκαηηθή ηνπο ηδηνθηεζία γηα φιν ηνλ θψδηθα πνπ δηαζέηνπλ. 

 

6.4 FRANCHISE 

 

 

Γεληθφηεξα ην franchise είλαη κηα γεληθή ζηξαηεγηθή πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

ζε νπνηνδήπνηε είδνο πξντφλησλ, φκσο ζην ρψξν ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα 

παξνπζηάδεη θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο, πξψηνλ, ιφγσ ηεο ηδηάδνπζαο άπιεο ππφζηαζεο 

ηνπ ινγηζκηθνχ θαη δεχηεξνλ ιφγσ ησλ δπλαηψλ επηδξάζεσλ πνπ έρεη ε θνηλφηεηα 

ζηελ ζπκκέηνρε ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη θαηλνηνκία. 

Σν franchising επηηξέπεη ηελ καθξνρξφληα ζπλεξγαηηθή ζρέζε αλάκεζα ζε 

δηαθνξεηηθέο εηαηξείεο, βαζηζκέλν ζε κηα λνκηθή ζπκθσλία ζηελ νπνία κηα θεληξηθή 

εηαηξεία παξέρεη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο λα θάλνπλ δνπιείεο ζην θχθιν εξγαζηψλ ηεο 

πξψηεο. Δθρσξεί δειαδή ζηηο εηαηξίεο ην πξνλφκην λα πξνζθέξνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ππεξεζίεο θαη πξντφληα, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ζε έλα ζπγθεθξακέλν 

ζεκείν γηα κηα ζπκθσλεζέληα ρξνληθή πεξίνδν. 

Απηή ε ζηξαηεγηθή βνεζάεη ηηο εηαηξείεο πνπ αζρνινχληαη κε ην ΔΛ/ΛΑΚ λα 

ιεηηνπξγνχλ κε ην ζθεπηηθφ „‟think global but act local’ ,δειαδή λα έρνπλ σο ζηφρν 

ηελ παγθφζκηα αγνξά αιιά λα δξνπλ ηνπηθά, κε ηε βνήζεηα ζπλεξγαηψλ παληνχ ζηνλ 

θφζκν, πνπ λα είλαη ηθαλνί λα δνπιέςνπλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θάζε θξάηνπο. Οη 
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εηαηξείεο απηέο βνεζνχλ ηε θεληξηθή λα ρηίζεη λα αλαπηχμεη ηνπηθά κεξίδηα αγνξάο 

θαη λα εληζρχζεη φιν ην νηθνζχζηεκα. 

 Ζ ζηξαηεγηθή απηή έρεη επίζεο έλα πιενλέθηεκα θφζηνπο, θαζψο ε θεληξηθή 

εηαηξεία δελ ρξεηάδεηαη λα θάλεη απεπζείαο επέλδπζε ζε άλνηγκα γξαθείσλ παληνχ 

ζηνλ θφζκν θαη έηζη γίλεηαη πην εχθνιε ε είζνδνο ζε αγνξέο. Απηφ είλαη κηα 

θαηάζηαζε θέξδνπο θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο θαζψο νη εηαηξείεο αλά πεξηνρή απμάλνπλ 

ηα θέξδε ηνπο, ελψ ε θεληξηθή εηαηξεία κεγαιψλεη ηα φξηα ηεο ρσξίο κεγάια θφζηε. 

Δπίζεο νη εηαηξείεο απηέο βνεζάλε ηε θεληξηθή ρηίδνληαο έλα παγθφζκην φλνκα γηα 

ηελ εηαηξεία δεκηνπξγψληαο ηνπηθέο θνηλφηεηεο. 

 

6.5 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΟΗΚΟΤΣΖΜΑΣΟ 

 

 

ηε ζηξαηεγηθή απηή ε εηαηξεία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην λα εγθαζηδξχζεη κηα 

αλαγλσξίζηκε πιαηθφξκα ινγηζκηθνχ, πνπ ε ρξήζε ηεο λα απνηειεί πξφηππν ζηελ 

αγνξά. Μεηά λα παίδεη εμέρσλ ξφιν ζηηο ζπζρεηηδφκελεο αγνξέο ιφγσ ηεο δχλακεο, 

πνπ ζα έρεη σο εηαηξεία απφ ηελ εκπεηξία ηεο θαη ηνλ έιεγρν ηνπ πξνηχπνπ. Δπίζεο 

θαη απηή ε ζηξαηεγηθή αθνινπζεί ην πξφηππν ηεο παηξσλίαο (Koenig 2004). 

 Απηφ είλαη ε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινχζεζε ε Sun Microsystems κε ην λα εθδψζεη 

ηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java ππφ άδεηα ΔΛ/ΛΑΚ. Δπίζεο άιιν παξάδεηγκα 

είλαη ε IBM πνπ εκθαλίδεηαη λα βνεζάεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Linux.(Capek, 2005) Ζ ζηξαηεγηθή απηή ηεο δεκηνπξγίαο 

νηθνζπζηήκαηνο γχξσ απφ ην ινγηζκηθφ δελ ζπκβαίλεη κφλν απφ κεκνλσκέλεο 

εηαηξείεο αιιά θαη απφ δίθηπα εηαηξεηψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε απηφ ην ζθνπφ. 

Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη ην OW21 Consortium θαη ην Orixo Nerwork. 

Έλα επηρεηξεζηαθφ νηθνζχζηεκα (Letellier, 2005) Δίλαη κηα νηθνλνκηθή θνηλφηεηα 

πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ κηα νξγάλσζε απφ εηαηξείεο θαη ηδηψηεο πνπ αιιειεπηδξνχλ 

κέζα ζε απηήλ. Σν επηρεηξεζηαθφ νηθνζχζηεκα νδεγείηαη απφ κηα ή απφ έλα κηθξφ 

αξηζκφ νληνηήησλ. ε έλα κηα νξγάλσζε κε εμαλαγθαζηηθή ν εγέηεο βαζίδεη ηελ 

εμνπζία ηνπ ζηηο θνηλέο αμίεο θαη πηζηεχσ ζην νηθνζχζηεκα θαη απφ ηελ επξχηεηα 

θαη αθξίβεηα ηνπ νξάκαηνο. ην ρψξν ηνπ Δι/ιαθ κηα αθηινθεξδήο νξγάλσζε είλαη 

απηή πνπ κπνξεί λα παίμεη απηφ ην ξφιν αλάκεζα ζε εηαηξείεο. Ο ζπλαζπηζκφο 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γχξσ απφ ην 
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ΔΛ/ΛΑΚ γίλεηαη αθφκα θαη φηαλ απηέο κπνξεί λα είλαη αληαγσληζηέο κεηαμχ ηνπο, 

ρσξίο ην θφβν θινπήο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, θαη ρσξίο λα ρξεηάδνληαη 

πνιχπινθεο ζπκθσλίεο πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ κπνξεί λα είλαη αθξηβέο γηα 

ηεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο λα ηηο δηαηεξήζνπλ. 

 Απηή ε ηθαλφηεηα λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο αληαγσλίζηξηεο επηρεηξήζεηο 

κπνξεί λα δνπιέςεη πνιχ θαιά φηαλ επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηα άδεηα 

αλνηρηνχ θψδηθα γηα ην ινγηζκηθφ πνπ εθδίδνπλ. Ζ άδεηο απηέο επηηξέπνπλ ζηνπο 

αληαγσληζηέο λα σθειεζνχλ απφ ην ινγηζκηθφ πνπ εθδίδεη θάπνηα άιιε εηαηξεία θαη 

εγγπψληαη ζπγρξφλσο ζηελ εηαηξεία πνπ ην εθδίδεη φηη νη αληαγσληζηέο δελ κπνξνχλ 

λα θαξπσζνχλ απνθιεηζηηθά ηα νθέιε. Αλ ν αληαγσληζηήο βειηηψζεη ε ηξνπνπνηήζεη 

ην ινγηζκηθφ ζην κέηξα ηνπ νη άδεηεο απηέο εγγπψληαη φηη ν θχξηνο εθδφηεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ ζα κπνξέζεη λα έρεη πξφζβαζε ζηηο βειηηψζεηο απηέο. 

 

6.6 Ζ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ-ΔΛ/ΛΑΚ 

 

Ζ ρξήζε ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα ζε κεγάια βηνκεραληθά ζπζηήκαηα 

ππνινγηζηψλ απαηηεί ηελ χπαξμε ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ. Έλαο αξηζκφο εηαηξεηψλ έρνπλ 

μεθηλήζεη λα πξνζθέξνπλ ηέηνηεο ππεξεζίεο. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα απηψλ ησλ 

εηαηξεηψλ έγθεηηαη ζηε γλψζε ηνπ ινγηζκηθνχ, πνπ δηαζέηνπλ ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο απηέο. Έηζη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ 

κεηαθέξεηαη ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη φρη ζηα πξνζθεξφκελα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηζκηθνχ (La Monica, 2005). 
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Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 

α) Τποζηήπιξη. Ζ ππνζηήξημε είλαη έλαο ηξφπνο θαηά ηνλ νπνίν ε εηαηξεία 

θαηαθέξλεη λα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ινγηζκηθφ κε ηνλ 

ηξφπνπ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί (Berceleon, 2002). Απηφ κπνξεί λα γίλεη κέζσ 

ηειεθσληθψλ γξακκψλ , ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή κέζσ ζπζηεκάησλ 

αληαιιαγήο κελπκάησλ ζην δηαδίθηπν (newsgroups, forum). Ζ ππνζηήξημε 

πξνζθέξεηαη θαη απφ ηηο θνηλφηεηεο ηνπ  ΔΛ/ΛΑΚ, κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ 

αληαιιαγήο κελπκάησλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Παξ‟ φια απηά γηα ηδηψηεο ρξήζηεο 

αιιά θαη επηρεηξήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη επαγγεικαηηθή ππνζηήξημε, πνπ λα εγγπάηαη 

ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, επηρεηξήζεηο πξνζθέξνπλ εκπνξηθή ππνζηήξημε ζε 

απηνχο. 

 

β) ςνηήπηζη. Ζ ζπληήξεζε ησλ εθαξκνγψλ πεξηιακβάλεη ηελ δηαηήξεζε ηνπ 

εγθαηεζηεκέλνπ ινγηζκηθνχ ζε κηα θαηάζηαζε πνπ λα δνπιεχεη ζσζηά, ζηελ 

εγθαηάζηαζε λέσλ εθδφζεσλ ηνπ ινγηζκηθνχ θαη δηνξζψζεσλ ζθαικάησλ πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςεη ζε απηφ. Γελ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ «θιεηζηνχ» θαη ΔΛ/ΛΑΚ 

ζε απηή ηελ ππεξεζία. Ζ ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα γίλεη είηε κέζα ζηελ 

εηαηξεία ή κέζσ ελφο εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε επηρείξεζεο πνπ λα πξνζθέξεη απηή ηελ 

ππεξεζία. 

 

γ) Δνζυμάηυζη. Σελ ζηηγκή πνπ ν αξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ εθαξκνγψλ αλνηρηνχ 

θψδηθα θαη ν αξηζκφο ησλ ζπληειεζηψλ θαη ρξεζηψλ ηνπ ινγηζκηθνχ απμάλεηαη κε 

ηαρχ ξπζκφ, ε παξαγσγή κεγάισλ ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ, φπσο έλα ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα βαζηζκέλν πάλσ ζην ππξήλα ηνπ Linux, εμσηεξηθεχεη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε ησλ εμαξηήζεσλ ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ απηφκαηνπ 

ειέγρνπ ησλ ελζσκαησκέλσλ ζε εθαξκνγψλ ζε απηφ. Απηή ε πνιππινθφηεηα 

ζπλεπάγεηαη ηελ αλάγθε γηα εηαηξίεο πνπ λα εηδηθεχνληαη ζην λα ζπλαξκνινγνχλ 

δηάθνξα θνκκάηηα ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα ζε νινθιεξσκέλεο κνλάδεο, ψζηε λα 

είλαη πην εχθνιν ζηνπο πειάηεο λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα ηα ελζσκαηψζνπλ ζηα 

ζπζηήκαηα ηνπο.  
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Ζ Δλζσκάησζε ηνπ ινγηζκηθνχ απνηειείηαη απφ ηε δηαλνκή παθέησλ 

ινγηζκηθνχ θαηαζθεπαζκέλε απφ κηα νκάδα ελνπνηεκέλσλ θαη ειεγκέλσλ θνκκαηηψλ 

ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα. Σππηθά απηφ είλαη δνπιεία ησλ δηαλνκέσλ ηνπ Linux 

θαη επίζεο ησλ εηαηξεηψλ πνπ πξνζθέξνπλ πξντφληα ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα 

ζχκθσλα κε ην ηη δεηάεη ν θάζε πειάηεο. 

 

δ) Δκπαίδεςζη και Πιζηοποίηζη. Απηέο νη ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ κειινληηθψλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ ινγηζκηθνχ ζηε 

ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ. Ζ εθπαίδεπζε κπνξεί λα πξνζθέξεηαη κε ηελ εηζαγσγή ζην 

ινγηζκηθφ, φηαλ αλαβαζκίδεηαη ην ινγηζκηθφ θαη φηαλ πξνζθέξνληαη λέεο 

δπλαηφηεηεο ή σο εθπαίδεπζε γηα λα επεθηαζνχλ νη δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

ρξεζηψλ. Κάπνηεο εηαηξείεο πξνηείλνπλ θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ. Ζ 

εθπαίδεπζε κπνξεί λα πξνζθέξεηαη κέζσ ζεκηλαξίσλ ή κέζσ δηαδηθηπαθψλ ιχζεσλ 

(e-learning). Ζ εθπαίδεπζε πξνζθέξεηαη απφ δχν ηχπνπο εηαηξεηψλ, ηηο θιαζζηθέο 

εηαηξίεο εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξνπλ εθπαίδεπζε γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ινγηζκηθνχ 

θαη πεξηιακβάλνπλ θαη ην ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα ζηηο ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο 

ηνπο. Γηα απηέο ε εθπαίδεπζε είλαη ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπο. Δπίζεο δηαλνκείο 

ινγηζκηθνχ θαη εηαηξείεο ππεξεζηψλ γχξσ απ‟ απηφ πξνζθέξνπλ εθπαίδεπζε ζηα 

πξντφληα ινγηζκηθνχ ηνπο θαη άιιεο ππεξεζίεο ηαπηφρξνλα. Γηα απηέο ε εθπαίδεπζε 

είλαη κφλν κηα απφ ηεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ, αιιά ηππηθά δελ είλαη ε θχξηα 

δξαζηεξηφηεηα ηνπο. (Berlecon, 2002). 

 

ε) Πποζαπμογή ηος λογιζμικού. Τπάξρνπλ εηαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ ινγηζκηθφ 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. Απηφ κπνξεί λα είλαη είηε θάπνην ινγηζκηθφ πνπ 

παξάγεη ε ίδηα εηαηξεία, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε, είηε ε πξνζαξκνγή ελφο 

ππάξρνληνο ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα πνπ λα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηηο 

αλάγθεο ηνπ πειάηε. Ζ πξνζαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζθέξεηαη απφ εηαηξίεο πνπ 

εηδηθεχνληαη ζηε δηαδηθαζία ρηηζίκαηνο θαη ελζσκάησζεο πξντφλησλ ινγηζκηθνχ πνπ 

λα κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ ζην εθάζηνηε ζχζηεκα. 

 

ζη) Δπιλογή ηυν κομμαηιών ΔΛ/ΛΑΚ. Με ηελ αχμεζε ηεο αγνξάο θνκκαηηψλ 

ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα, απμάλεηαη θαη ε πνιππινθφηεηα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

δηαζέζηκσλ επηινγψλ ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα. 
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 Απηή ε πνιππινθφηεηα ζπλάγεηαη ηελ εκθάληζε λέσλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπκβνπιέο θαη βνήζεηα ζηηο εηαηξίεο λα δηαιέμνπλ ην θαηάιιειν 

ινγηζκηθφ πνπ ζα ελζσκαησζεί ζηα ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ ηνπο. 

Γηα παξάδεηγκα ε εηαηξεία Atos Origin έρεη ιαλζάξεη ηελ πξσηνβνπιία QSOS3 

γηα λα παξέρεη κηα γεληθή κεζνδνινγία ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ελφο 

πξντφληνο ΔΛ/ΛΑΚ. Δπίζεο δηαδηθηπαθέο πχιεο φπσο ην Ohloh4 πξνζθέξνπλ 

αλαλεσκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεηά γηα έλα κεγάιν αξηζκφ έξγσλ ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ 

θψδηθα. 

 

δ) Πιζηοποίηζη ηυν διεπγαζιών ζηο λογιζμικό. Ζ κεγάιε ρξήζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ ζηε 

βηνκεραλία θάλεη θξίζηκε ηελ αλάγθε ησλ βηνκεραληθψλ ρξεζηψλ ψζηε ν θχθινο 

δσήο ησλ εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληα λα αθνινπζεί θάπνηεο θαιά 

νξηνζεηεκέλεο δηεξγαζίεο. πσο ζηελ παξαδνζηαθή βηνκεραλία ινγηζκηθνχ έηζη θαη 

ζην ΔΛ/ΛΑΚ εηαηξείεο παξέρνπλ πηζηνπνίεζε ησλ δηεξγαζηψλ ζηελ αλάπηπμε θαη 

κεραληθή ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα. Απηφ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα έρνπλ 

κηα αληηθεηκεληθή άπνςε γηα ηε πνηφηεηα ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 

ε) Ανάλητη πίζκος και πποζθοπά Δγγύηζηρ. Οη εηαηξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ή 

δηαλέκνπλ ΔΛ/ΛΑΚ ζηα ζπζηήκαηα ηνπο ή ζηα πξντφληα ηνπο δηαηξέρνπλ δηάθνξνπο 

ηχπνπο ξίζθσλ φπσο νη παηέληεο ινγηζκηθνχ. Γηα λα εμαιείςνπλ απηνχο ηνπο 

θίλδπλνπο, έλα λέν είδνο εηαηξεηψλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο έρεη εκθαληζηεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Πξψηνλ, εηαηξείεο πνπ εηδηθεχνληαη ζηελ αλάιεςε ησλ ξίζθσλ θαη 

δεχηεξνλ, εηαηξίεο πνπ παξέρνπλ εγγχεζε ζε εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

ΔΛ/ΛΑΚ ζηα ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ ηνπο. Απηέο νη εηαηξίεο είλαη έηνηκεο λα 

βξνχλε πξνβιήκαηα ζην ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα πξνηνχ απηά γίλνπλ 

πξνβιήκαηα. 

Γηα παξάδεηγκα ε εηαηξεία Black Duck Software Inc. Δξεπλάεη ην πεγαίν 

θψδηθα γηα πξνβιήκαηα κε έλα εξγαιείν ns code for compliance problems, with 

ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο γηα λα αληρλεχζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ην πεγαίν θψδηθα ζε 

ινγηζκηθφ κε ζθνπφ λα πξνζθέξεη ηερληθνχο ηξφπνπο γηα ηε πξνζέγγηζε πηζαλψλ 

λνκηθψλ παγίδσλ πνπ λα ζπζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ (Vaughan-Nichols, 

2004). 
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Παξνκνίσο ε εηαηξεία Open Source Risk Management ηδξχζεθε ην 2003 γηα λα 

ππνζηεξίμεη ηελ ζπλερφκελε δχλακε θαη αλάπηπμε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ κέζα απφ κηα 

πξνζθνξά ελφο εχξνπο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ξίζθσλ πνπ κπνξεί λα απνθέξεη ην 

ΔΛ/ΛΑΚ. Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ εηαηξίεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ξίζθσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ε δηαλνκή ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα απαξηίδνπλ κηα 

αλεξρφκελε αγνξά. 

 

ζ) Ζ πώληζη ηος εμποπικού ονόμαηορ/ζήμαηορ. (Brand Selling). πσο θαη ζε θάζε 

άιιε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ε εηαηξεία κπνξεί λα απνθνκίζεη θέξδε απφ ηελ 

πψιεζε ηνπ εκπνξηθνχ ηεο ζήκαηνο (Daffara, Gonzalez-Barahona, 2000). Aλ έλα 

φλνκα γίλεη αξθεηά αλαγλσξίζηκν, γίλεηαη έλα είδνο πνπ πνπιάεη απφ κφλν ηνπ. 

 Γηα παξάδεηγκα ε εηαηξεία Red Hat, πνπ έρεη πξνσζήζεη ηε δηαλνκή ηεο κε 

ηφζε επηηπρία πνπ έηζη ψζηε πνιχο θφζκνο αλαγλσξίδεη ην Linux κε ην φλνκα απηήο 

ηεο δηαλνκήο. Απηφ επίζεο εμεγεί ηελ πςειή θεθαιαηνπνίεζε πνπ έρεη θαηαθέξεη ε 

Red Hat ζηελ αγνξά ηεο Ακεξηθήο. 

 

6.7 ΚΔΡΓΖ ΑΠΟ ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ 

 

Αθνξά δηάθνξα πξντφληα πνπ θαηαθέξλνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ κεγάιεο 

θνηλφηεηεο ρξεζηψλ θαη κπνξνχλ λα απνθέξνπλ θέξδε ζηελ εηαηξεία πνπ ηα επηηεξεί 

κέζα απφ δηαθεκίζεηο. 

 Γηα παξάδεηγκα ν πεξηεγεηήο ηζηνζειίδσλ Firefox, έρεη ελζσκαηψζεη κηα κπάξα γηα 

αλαδήηεζε, απφ ηε κεραλή αλαδήηεζε ηεο Google θαη απηή ε επίηεπμε απνθέξεη 

ζεκαληηθά θέξδε ζηελ εηαηξεία Mozilla πνπ αλαπηχζζεη ηνλ πεξηεγεηή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7
Ο 

 

7. ΣΟΜΔΗ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΔΛ/ΛΑΚ 

 
Ζ ρξήζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ έρεη θαιχςεη φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε θαη γεληθφηεξα απηά πνπ αθνινπζνχλ 

απνηεινχλ ην θχξην λφεκα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 3
νπ

 πλεδξίνπ ΔΛ/ΛΑΚ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, ζηηο 27 & 28 Μαΐνπ 2008. 

(3ν  πλέδξην ΔΛ/ΛΑΚ, [16] ) 

 

7.1 ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ 

 

Θεηηθφηαην γεγνλφο απνηειεί ην φηη νη εθαξκνγέο ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ βξίζθνληαη ζε 

δηαξθή εμέιημε, έρνληαο σο θχξην ζηφρν ηελ πιήξε θάιπςε ησλ δηαξθψο 

απμαλφκελσλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ. Βξίζθνληαη ήδε ζε ρξήζε απφ πνιινχο 

δεκφζηνπο θνξείο ζε φιε ηελ Δπξψπε, ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ έρεη 

αλαπηχμεη ε Δπξσπατθή Έλσζε. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ν Γήκνο 

ηνπ Μνλάρνπ θαη ε Έλσζε Γήκσλ νπεδίαο, νη ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά ζε εθαξκνγέο ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ. (Gerloff Karsten , [17] )  

 

ζνλ αθνξά ηνλ Γήκν ηνπ Μνλάρνπ ηζρχνπλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

 

Ολνκαζία έξγνπ LIMux 

Σνκέαο Διοίκηζη 

Ζκεξνκελία έλαξμεο έξγνπ 2001(εθαπμογέρ ελεύθεπος λογιζμικού ηο 2005) 

Ζκεξνκελία ιήμεο έξγνπ 2012 

ηξαηεγηθνί ζηφρνη Ανεξαπηηζία από ηοςρ ππομηθεςηέρ λογιζμικού 

Πξνυπνινγηζκφο 12,8 εκαηομμύπια εςπώ 
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Δπηηεχγκαηα Η μεηάβαζη ζηιρ εθαπμογέρ ελεύθεπος λογιζμικού          

είναι ζε εξέλιξη. Σο 10% μέσπι ζηιγμήρ ηυν ζηαθμών 

επγαζίαρ (2008) σπηζιμοποιούν GNU Linux, ενώ ηο 

60% ηυν ζηαθμών σπηζιμοποιούν OpenOffice. Επίζηρ 

παπαγυγή καινοηόμυν ππόηςπυν λογιζμικού 

(templates) με αδειοδόηηζη ελεύθεπος λογιζμικού. 

Παπαηηπήθηκε αύξηζη ηηρ αποδοηικόηηηαρ ηυν 

ςπηπεζιών από αςηέρ ηιρ εθαπμογέρ. 

  

 

    

7.2 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Σν ΔΛ/ΛΑΚ έρεη καθξνρξφληα ηζηνξία ρξήζεο ζηε εθπαίδεπζε. Δθαξκνγέο 

ΔΛ/ΛΑΚ δηαδεδνκέλεο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηα 

παλεπηζηήκηα, ζην ζρνιηθφ δίθηπν, θαζψο θαη ν ππνινγηζηήο ησλ 100 Γνιαξίσλ (One 

Laptop Per Child, OLPC), απνηεινχλ κεξηθά κφλν παξαδείγκαηα ηεο νπζηαζηηθήο 

πξνζθνξάο ηνπ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. 

Σν Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν, πνπ έρεη βξαβεπζεί κε βξαβεία Best Practice 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ θαιχηεξε πινπνίεζε ην 2003 θαη ην 2004, 

ζηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε ειεχζεξν ινγηζκηθφ (απφ πιεπξάο ινγηζκηθνχ). Ζ 

πχιε ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ, κέζσ ηεο νπνίαο ππάξρεη πξφζβαζε ζηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη  (Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, εθπαηδεπηηθά ηζηνιφγηα, 

forum, πιαηθφξκα ηειεθπαίδεπζεο θαη ηειεδηάζθεςεο, δσληαλέο κεηαδφζεηο θ.α ) 

είλαη θαηαξηηζκέλε κε πξντφληα ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ. 

Σα ηδηαίηεξα νθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη θαλεξά 

απφ ην παξάδεηγκα ηεο FYROM (NComputing, 2007) πνπ ην 2004 πξαγκαηνπνηήζεθε 

εγθαηάζηαζε 5.000 Ζ/Τ, κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Linux ζηα 468 ζρνιεία ηεο ρψξαο 

θαη ζε 182 ζρνιηθά εξγαζηήξηα. (NComputing 2007, [18] )   
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7.3 ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

Σα δηάθνξα παθέηα ΔΛ/ΛΑΚ γηα ηελ εθηέιεζε επηζηεκνληθψλ ππνινγηζκψλ, 

απνηεινχλ πνιχηηκα εξγαιεία ζηελ δηάζεζε ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, αθνχ 

παξέρνπλ αληίζηνηρεο δπλαηφηεηεο κε απηέο ησλ εκπνξηθψλ παθέησλ, ζηεξίδνληαη ζε 

κεγάιε θνηλφηεηα θαηαζθεπαζηψλ ινγηζκηθνχ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ επηζηεκνληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ην GNU Octave, κηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 

πςεινχ επηπέδνπ, πνπ πξννξίδεηαη θπξίσο γηα αξηζκεηηθνχο ππνινγηζκνχο, σο επί ην 

πιείζηνλ ζπκβαηφ κε ην εκπνξηθφ πξφγξακκα  

 

 

7.4 ΑΝΟΗΚΣΖ ΠΡΟΒΑΖ-ΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

Σν ΔΛ/ΛΑΚ είλαη ηδαληθφ εξγαιείν γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ειεχζεξεο 

πξφζβαζεο ζε ςεθηαθφ πιηθφ. Οη δξάζεηο ΔΛ/ΛΑΚ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφζβαζε ζε 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, φπσο θαη ε πεξηγξαθή ησλ δηθαησκάησλ πνπ αθνξνχλ ζε 

ςεθηαθφ πιηθφ κε ηηο άδεηεο Creative Commons, απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα 

δηακνηξαζκνχ, επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη δηάδνζεο ηεο γλψζεο. 

Οη άδεηεο ρξήζεο ΔΛ/ΛΑΚ. φπσο ε άδεηα αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ε ειιεληθή κεηάθξαζε ηεο άδεηαο 

GNU GPLv3, θαζψο θαη νη ππφινηπεο δεθάδεο κνξθέο αδεηνδφηεζεο πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί, φπσο επίζεο θαη γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ δηθαησκάησλ πνπ αθνξνχλ ην 

ςεθηαθφ πιηθφ, πξνζθέξνπλ θαη ηελ θαηάιιειε λνκηθή πξνζηαζία ζηνπο 

αλεμάξηεηνπο δεκηνπξγνχο λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ πλεπκαηηθή ηνπο ηδηνθηεζία κέζα 

ζε απηφ ην νηθνπκεληθφ πεξηβάιινλ πξνζθνξάο θαη αιιειεγγχεο θαη λα απνθχγνπλ 

δπζβάζηαρηεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, αθνχ δελ ρξεηάδεηαη θάζε θνξά « λα 

απνθαιχπηνπλ ηνλ ηξνρφ »  θηηάρλνληαο ν θαζέλαο μερσξηζηά κηα λέα λνκηθή 

πεξηγξαθή ησλ δηθαησκάησλ απηψλ. Έηζη ν αλεμάξηεηνο δεκηνπξγφο θαηνρπξψλεηαη 

απφιπηα, ν ηειηθφο ρξήζηεο / θαηαλαισηήο πξνζηαηεχεηαη θαη ε εμέιημε ηνπ 

ςεθηαθνχ ινγηζκηθνχ επλνείηαη πεξηζζφηεξν. 
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7.5 ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

Σν ΔΛ/ΛΑΚ κπνξεί λα απνηειέζεη ηε ξαρνθνθαιηά ηεο ππνδνκήο 

πιεξνθνξηθήο κηαο επηρείξεζεο ή ελφο γξαθείνπ, αθνχ παξέρεη αμηφπηζηεο θαη 

αζθαιείο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο, κε ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα πξντφλησλ, ηα 

Firefox θαη Thunderbird ηεο Mozilla Foundation (θπιινκεηξεηήο θαη δηαρεηξηζηήο 

αιιεινγξαθίαο αληίζηνηρα) ην OpenOffice ηεο Sun Microsystems ζπιινγή 

πξνγξακκάησλ απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ- πεξηέρεη επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ινγηζηηθφ 

θχιιν, πξφγξακκα παξνπζηάζεσλ, βάζε δεδνκέλσλ θαη δηαλπζκαηηθφ ζρεδηαζηηθφ 

πξφγξακκα) θαη ηελ Βάζε Γεδνκέλσλ MySQL. 

 Πξνγξάκκαηα φπσο ηα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ, δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε 

λα νξγαλσζεί ζε επίπεδν απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ, ρσξίο λα δαπαλήζεη νχηε έλα επξψ 

γηα ηελ αγνξά ινγηζκηθνχ. 

 

7.6 ΑΦΑΛΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ  

Σν ΔΛ/ΛΑΚ πξνζθέξεη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ 

(Cathedral, Bazaar) θαζψο θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηάο ηνπ, παξέρνληαο ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα ζηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπληήξεζε ινγηζκηθνχ. Οη ηξφπνη 

επηβεβαίσζεο ηαπηνπξνζσπίαο ζηελ ςεθηαθή πξαγκαηηθφηεηα κε ηε ρξήζε αλνηθηνχ 

ινγηζκηθνχ, θαζψο θαη ηξφπνη εληνπηζκνχ θελψλ αζθαιείαο ζε δηθηπαθέο εθαξκνγέο 

κε ρξήζε πξντφλησλ αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ, είλαη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα ηεο 

αζθάιεηαο  θαη αμηνπηζηίαο ησλ εθαξκνγψλ ΔΛ/ΛΑΚ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, απνηειεί ην Γεξκαληθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ 

πνπ απαγφξεπζε ηε ρξήζε νπνηνπδήπνηε άιινπ ινγηζκηθνχ εθηφο ηνπ εηδηθά 

πξνζαξκνζκέλνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Linux. Ζ εμέιημε απηή κάιηζηα 

ζπληειέζηεθε αθξηβψο , επεηδή νη Γεξκαλνί δηαπίζησζαλ ηελ απμεκέλε αζθάιεηα 

πνπ κπνξνχζε λα παξέρεη ην ζπγθεθξηκέλν ιεηηνπξγηθφ, εηδηθά κεηά ηηο κεηαηξνπέο 

πνπ εθάξκνζε ην ππνπξγείν (Καθημεπινή,  2009). 
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Δπίζεο, δηαρξνληθά πξέπεη λα ηνληζηνχλ ηα εμαηξεηηθά επίπεδα αζθαιείαο ζηνλ 

ηειηθφ ρξήζηε πνπ παξέρνπλ ηα Unix like ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (δηαλνκέο Linux), 

ηφζν ζε επίπεδν πξφζβαζεο ηνπ ρξήζηε ζην ζχζηεκα (πνιιαπιά επίπεδα 

αζθαιείαο), φζν θαη ζηελ ιεηηνπξγία επηβιαβψλ πξνγξακκάησλ- ηψλ. 

ε ζπγθξηηηθέο έξεπλεο πνπ έγηλαλ κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ ππξήλσλ 

ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ (MS Windows, FreeBSD, Linux, Open Solaris), 

απνδείρηεθε φηη ηα ζπζηήκαηα ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ είλαη εμίζνπ εχρξεζηα, 

ιεηηνπξγηθά θαη αζθαιή κε εθείλα ηνπ θιεηζηνχ θψδηθα. (Καζεκεξηλή, 2009 [19] )  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 
ηε εξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, δηαπηζηψζεθε φηη ην ΔΛ/ΛΑΚ έρεη πνιχ 

κέιινλ κπξνζηά ηνπ, χζηεξα απφ κία επηηπρή δηείζδπζε ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο. 

Πξνζθέξεη κνλαδηθέο επθαηξίεο ηφζν ζε επηρεηξεζηαθφ, εηαηξηθφ επίπεδν φζν θαη ζε 

επίπεδν αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Βαζηθά πιενλεθηήκαηά ηνπ είλαη ε 

αλεμαξηεζία ηνπ, ε απμεκέλε βησζηκφηεηα, νη ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο πιηθνχ θαη 

ινγηζκηθνχ, ε πξνζηαζία δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ θαη ζαθψο ε εμνηθνλφκεζε 

πφξσλ. 

εκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε φηη ην ΔΛ/ΛΑΚ ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα, φπνπ επηθξαηνχζε ζε πξντφληα  πνπ αθνξνχζαλ ηνλ ππξήλα ησλ 

ππνινγηζηψλ, ην δηαδίθηπν (ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, web servers) θαη ηνπο servers, 

ζεκεηψλεηαη φιν θαη κεγαιχηεξε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ ΔΛ/ΛΑΚ ζε 

ζρέζε κε ηα θιεηζηά ινγηζκηθά θαη ζε ηνκείο, φπσο απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ θαη 

βάζεηο δεδνκέλσλ. 

Δπίζεο νη δηάθνξεο εηαηξείεο εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, 

θαζψο θαη κεκνλσκέλνη ρξήζηεο πνπ αζρνινχληαη κε ηε δεκηνπξγία ινγηζκηθνχ, ζα 

πξέπεη λα αιιάμνπλ ζηγά ζηγά ηε θηινζνθία ηνπο θαη λα επσθειεζνχλ απφ ηε λέα 

απηή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί. Έηζη ζα κπνξέζνπλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ 

απμεκέλε δηείζδπζε ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ ζηελ  παγθφζκηα αγνξά. 

Σέινο, ην θίλεκα ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ ήξζε γηα λα θαζηεξψζεη ην φηη ην ινγηζκηθφ δελ 

κπνξεί λα παξακέλεη γηα πάληα θηήκα θάπνηνπ ή θάπνησλ κε ηελ «πηλαθίδα» ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Οη εηαηξείεο παξαγσγήο ινγηζκηθνχ ζα πξνζπαζνχλ 

ζπλέρεηα λα ην έρνπλ σο «θηήκα» ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα σο εκπνξηθφ πξντφλ, αιιά 

δελ ζα κπνξεί λα γίλεη απηφ θαη ζα δηαηίζεηαη ειεχζεξα φπσο θαη ε γλψζε ζηελ 

παγθφζκηα δχλακε πνπ απνθαιείηαη διαδίκηςο !! 
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