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Πρόλογος 
 

 ούσα εργασία γίνεται στα πλαίσια του µ π

πρ ου Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, του τµήµατος Εφαρµοσµ

Πλ  κατεύθυνση Επιχειρηµατική Πληροφορική. ποτελε

 χρήσης ελεύθερου λογισµ

στ υση και τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίε ελεύθε

λο βαθρο σε  µε τα 

θέ ά δηλαδή τον ορισµό του ελεύθερου λογισµικού, 

ιστορικ ιες χρήσης και το θέµα των πατέντω λογισµι

τις δρα έσιµ  εφαρµογές 

και τα  και µειονεκτήµατα από την υιοθέτηση του. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ογράµµατος τ ένης 

ηροφορικής, µε Α ί τη 

διπλωµατική µου εργασία µε σκοπό την έρευνα ικού 

ην εκπαίδε ς ρου 

γισµικού. Παράλληλα παραθέτει το θεωρητικό υπό

µατα που ερευν

 σχέση

την 

ή αναδροµή, τις άδε ν κού, 

στηριότητες που γίνονται για τη διάχυση του, τις διαθ

πλεονεκτήµατα

ες

 

 
 
 
 
 
 
 

Η παρ ετα τυχιακού 
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Πριν ξεκινήσει η ανάπτυξη της εργασίας και η καταγραφή της έρευνας 
ου, ή  µ θα ήθελα να ευχαριστ σω όλα τα άτοµα που απάντησαν µε 

υπευθυνότητα στα ερωτηµατολόγια, τους καθηγητές του µεταπτυχιακού 
προγράµµατος, τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Αναστάσιο Κάτο  για τη 
βοήθειά τους και το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας για την τεχνική 
υποστήριξη που παρείχε (χρήση προγράµµατος SPSS, Η/Υ). 
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Περίληψη  
 Η  παρούσα εργασία πραγµατεύεται τη χρήση του ελεύθερου 

λογισµικού στους τοµείς της εκπαίδευσης και των εταιρειών που παρέχουν 

υπηρεσίες ελεύθερου λογισµικού. Πρόκειται για το λογισ ικό ου επιτρέπει  µ π

στον χρήστη την ελευθερία του να µπορεί να χρησιµοποιήσει,  να εκτελέσει, 

να αντιγράψει, να διανείµει, να µελετήσει, να αλλάξει και να βελτιώσει το 

λογισµικό. Κάθε λογισµικό όµως για να είναι και να παραµένει ελεύθερο 

πρέπει να συνοδεύεται από την άδεια χρήσης του. Το θέµα αυτό των αδειών 

όπως και των δραστηριοτήτων από όλους τους φορείς –δηµόσιους, 

ιδιωτικούς, ευρωπαϊκούς –και τις οµάδες, των εφαρµογών, των 

πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων αναλύονται στην εργασία. Όλα αυτά 

αρχικά από θεωρητική πλευρά όπως καταγράφονται στην βιβλιογραφία και 

στη συνέχεια σε επίπεδο εφαρµογής όπως καταγράφονται στους τοµείς της 

έρευνας µας, δηλαδή στην εκπαίδευση και τις εταιρείες που παρέχουν 

υπηρεσίες ελεύθερου λογισµικού. Πραγµατοποιήθηκε  βιβλιογραφική έρευνα, 

έρευνα  σε περιοδικά του χώρου, σε άρθρα και δηµοσιεύσεις στο διαδίκτυο. 

Ακολούθησε έρευνα στην εκπαίδευση και σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών 

ελεύθερου λογισµικού µε αποστολή δύο διαφορετικών ερωτηµατολογίων – 

ένα σε κάθε οµάδα. Έγινε επεξεργασία των αποτελεσµάτων µε το στατιστικό 

πρόγραµµα SPSS. Επιπλέον έγινε και έλεγχος των υποθέσεων που 

προέκυψαν από τη βιβλιογραφία και τη στατιστική έρευνα. Τέλος συγκρίνονται 

και αξιολογούνται τα αποτελέσµατα των απαντήσεων  στις δύο οµάδες.  

έξεις Κλειδιά 
λεύθερο / Ανοικτό λογισµικό, Άδειες χρήσης – Πατέντες, ∆ραστηριότητες, 

φαρµογές, Πλεονεκτήµατα / Μειονεκτήµατα, Εκπαίδευση – Εταιρείες 

αροχής ελεύθερου λογισµικού 

 
Λ
Ε

Ε

π
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

έσεις για το ελεύθερο λογισµικό 
Ε σ

 

σ   

 είναι 

 δηµιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για γρήγορους ρυθµούς 

λογικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Αποτελεί σηµαντικό 

µικού και των τεχνολογιών πληροφορίας (ΙΤ) 

αρέχοντας δυνατότητα ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος σε εταιρείες,   

ηµιουργώντας σηµαντικές επιδράσεις, στην εξοικονόµηση πόρων, στην 

µένη χρήση νέων τεχνολογιών, στην ενσωµάτωση της υφισταµένης 

κοινότητας ελεύθερου λογισµικού στις παραγωγικές διαδικασίες. H ανάπτυξη 

του ελεύθερου λογισµικού στα πλαίσια του λογισµικού τοµέα αποτελεί 

 
Σύγχρονες αντιπαραθ
 Τοµείς όπως η κπαίδευ η και η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση συχνά επιλέγουν 

να χρησιµοποιήσουν Ελεύθερο λογισµικό έναντι του κλειστού λογισµικού. Οι 

παράγοντες που συντελούν στην απόφαση αυτή είναι  

● οικονοµικοί (µηδενικό κόστος εγκατάστασης) 

● επιστηµονικοί (δυνατότητα πρόσβασης στον πηγαίο κώδικα) 

● πολιτική (αποφυγή εξάρτησης από την εταιρεία προµήθειας του 

λογισµικού) 

Η συνειδητή και µαζική πλέον σήµερα προτίµηση του Ελεύθερου Λογισµικού, 

έχει αναδείξει την τάση αυτή ε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και 

αµφιλεγόµενα θέµατα στην Κοινωνία της Πληροφορίας 

(http://www.ebusinessforum.gr). 

 Το ελεύθερο λογισµικό διαµορφώνει ένα νέο περιβάλλον, παρέχοντας 

στους χρήστες του (ιδιώτες ή επιχειρήσεις) εργαλεία µε εξαιρετικές 

δυνατότητες (http://www.neomag.gr). Η χρήση του είναι ελεύθερη – δεν 

χρειάζεται “άδεια χρήσης” -  , προσφέρονται συνεχείς βελτιώσεις και συνάµα 

είναι δυνατή και η προσαρµογή του στις ανάγκες των χρηστών. ∆ιαφυλάσσει 

τις αρχές της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και την ίση πρόσβαση στις 

πληροφορίες και τις υπηρεσίες. Εξαιρετικής σπουδαιότητας είναι επίσης η 

αξιοπιστία του και τα υψηλά standard ασφαλείας που προσφέρει 

(http://europa.eu.int/idabc). 

 Άµεσα θετικά επακόλουθα της χρήσης του ελεύθερου λογισµικού

η

ανάπτυξης σε τεχνο

µοχλό τεχνολογικής ανάπτυξης, εξαιρετικό σύστηµα εκπαίδευσης ενώ παρέχει 

υψηλή συµβατότητα µε σύγχρονους κανονισµούς τυποποίησης. Αλλάζει τις 

ισορροπίες στον τοµέα του λογισ

π

δ

εκτετα
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µοναδικό φαινόµενο καθώς σε κανένα άλλο τοµέα µέχρι σήµερα δεν έχει 

αρατηρηθεί η ταυτόχρονη ύπαρξη των τριών ακόλουθων παραγόντων:  

● 

/ µη-κερδοσκοπικού 

  Αγγλία, 

δηλ ν

π.χ. Λ ύστηµα, Εφαρµογές Γραφείου, Βάσεις ∆εδοµένων κ.α. 

α ε

των νω δράσεων ε

Α

pe 2005 action plan 

  

π

● Καινοτοµία υπό την πίεση των χρηστών,  

Κουλτούρα ‘ανοικτής επιστήµης’,  

● Ανάπτυξη µορφών συνεργασίας µεταξύ εµπορικών εταίρων που 

συνδυάζουν  εγχειρήµατα κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα (Τσούλκας, Β). 

Σήµερα πολλές κυβερνήσεις, µεταξύ των οποίων και η

ώ ουν ότι εξετάζουν την επιλογή λύσεων Ανοικτού Λογισµικού/ Κώδικα 

ειτουργικό Σ

Ταυτόχρονα δηµόσιοι φορείς στις χώρες της Ελλάδας, Νορβηγίας, Γαλλίας και 

Γερµ νίας έχουν ήδη στραφεί στην χρήση ελεύθ ρου λογισµικού. Ενδεικτικά 

παραδείγµατα παραπά ίναι τα ακόλουθα: 

 

Μεγάλη Βρετανία: 
 “The e-GIF also informs the Open Source Software 

(OSS) Policy published in summer 2002 which includes the 

key point that UK Government will only use products for 

interoperability that support open standards and 

specifications in all future developments.” 

(http://www.govtalk.gov.uk/documents/e-GIF_v5_part1_2003-

02-07.rtf [25 πριλίου 2006]) 

Ευρωπαϊκή Ένωση, eΕuro
 “προτείνεται η υιοθέτηση ανοιχτών προτύπων και 

ενθαρρύνεται η χρήση ανοιχτού λογισµικού”. 

(http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/al

l_about/action_plan/text_en.htm [25Απριλίου 2006]) 

Νορβηγία: 
 "δεν θα απαιτείται πλέον οι πολίτες να προµηθεύονται 

και να χρησιµοποιούν λογισµικό από µεγάλες εταιρείες 

λογισµικού για να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές 

πληροφορίες του δηµόσιου τοµέα" 

(http://www.ellak.gr [25 Απριλίου 2006)] 
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Εξυπηρετητές LINUX στις υπηρεσίες του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
“Ο εκσυγχρονισµός του κεντρικού µηχανογραφικού 

συ ή  µε την προµήθεια 

Se e ργικού συστήµατος Linux), 

συ ή

λοιπο

ασφάλ λοποιήθηκε πρόσφατα” 

http .

πανεπιστήµιο 

ίνουξ.  

ξο σχέδιο, που χρηµατοδοτείται από το 

ότητα για το 

 

οποίους χρειάζεται περισσότερη 

ο, µε την απόκτηση 

µπει ηθούν 

της χώρας” 

στ µατος του ∆ήµου Θεσσαλονίκης

rv rs (µε χρήση του λειτου

στ µατος αντιγράφων ασφαλείας, ενεργού δικτυακού και 

ύ εξοπλισµού και µε την εφαρµογή πολιτικών 

ειας πληροφορικής, υ

( ://www ellak.gr [25 Απριλίου 2006]) 

Η Ν. Κορέα επιλέγει επίσηµη λίνουξ πόλη και λίνουξ πανεπιστήµιο 
 “Η κυβέρνηση της Ν. Κορέας, θέλοντας να προωθήσει τη 

χρήση λογισµικού ανοιχτού κώδικα στη χώρα ως εργαλείο για 

την ανάπτυξη της τοπικής βιοµηχανίας λογισµικού, 

ετοιµάζεται να επιλέξει µία πόλη και ένα 

λ

 Το φιλόδο

υπουργείο Πληροφορίας και Επικοινωνιών, προβλέπει την 

ανάπτυξη και χρήση αποκλειστικά ανοιχτού λογισµικού για 

όλες τις εφαρµογές (σε εξυπηρετητές και σταθµούς 

εργασίας) στο πανεπιστήµιο και τις τοπικές διοικητικές 

υπηρεσίες της πόλης. Εκτός από την δηµοσι

λίνουξ που θα προσφέρει η παραπάνω πρωτοβουλία, θα

αναδείξει τοµείς στους 

πρόοδος, και θα ανοίξει το δρόµ

ε ρίας και εύρεση βέλτιστων πρακτικών, για να µιµ

το πιλοτικό αυτό πρόγραµµα και άλλοι φορείς 

(http://www.ellak.gr [22-2-2006)] 
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Σκοπός – Στόχος - ∆ικαιολόγηση του θέµατος 
 α νω

 

το σ ερ

τησης χρήσης 

ιρείες που παρέχουν 

 να 

 α

χέση µε την εκπαίδευση και τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών 

λ

 

σ Τ ίν ν

Όπως φαίνεται από τα π ραπά  το ελεύθερο λογισµικό είναι ένα 

θέµα που πρόκειται να απασχολήσει σηµαντικά τον ιδιωτικό και δηµόσιο 

τοµέα. Γιατί όµως οι χώρες, οι εταιρείες και η εκπαίδευση στρέφονται στο 

ελεύθερο λογισµικό; Οι εταιρείες που το προωθούν τι υπηρεσίες προσφέρουν 

και πως  εκµεταλλεύονται; Αυτός είναι ο κοπός της γασίας. Πιο 

συγκεκριµένα, σκοπός της εργασίας είναι η έρευνα υιοθέ

ελεύθερου λογισµικού από την εκπαίδευση και τις ετα

υπηρεσίες ελεύθερου λογισµικού. Στόχος της εργασίας είναι

αποσαφηνισθεί ο όρος ελεύθερο λογισµικό, να αναφερθεί η ιστορία του, να 

αναλυθούν οι άδειες χρήσης και το θέµα των πατέντων που απασχολεί την 

κοινότητα του ελεύθερου λογισµικού, να ναλυθούν τα πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα του ελεύθερου λογισµικού – αρχικά σε θεωρητικό πλαίσιο και 

ύστερα σε σ

ελεύθερου ογισµικού, να δηλωθούν οι δραστηριότητες για τη διάχυση του 

ελεύθερου λογισµικού από όλους τους φορείς και τις  οµάδες και ύστερα από 

τους τοµείς που εξετάζουµε και να αναπτυχθούν οι διαθέσιµες εφαρµογές και 

αυτές που χρη ιµοποιούνται κυρίως. ελευταίος στόχος ε αι η α άλυση των 

απαντήσεων που προέκυψαν από την έρευνα µας και ο έλεγχος των βασικών 

υποθέσεων. 
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Μεθοδολογία 
 Για τη συγγραφή της εργασίας και την επίτευξη του σκοπού και των 

επιµέρους στόχων χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά ερωτηµατολόγια. Το 

ένα απευθυνόταν στα διάφορα τµήµατα των ΑΕΙ και ΤΕΙ  και το άλλο προς 

εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ελεύθερου λογισµικού όπως  υποστήριξη, 

σεµινάρια, εκπαίδευση, ανάπτυξη ή παραµετροποίηση εφαρµογών, διανοµή 

εφαρµογών και υπηρεσίες   

 Σε κάθε κατηγορία συµµετείχαν τριάντα άτοµα, Κάποια από τα 

ερωτηµατολόγια απεστάλησαν  µε e-mail ενώ άλλα συµπληρ θηκαν µε  

προσωπικά τηλεφωνήµατα. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έγινε µε το 

στατιστικό πρόγραµµα SPSS. Επίσης έγινε συµπληρωµατική βιβλιογραφική 

έρευνα, έρευνα σε περιοδικά, µελέτη άρθρων και µελέτη περιπτώσεων, 

έρευνα στο διαδίκτυο και έλεγχος των εξής τεσσάρων βασικών υποθέσεων: 

Υπόθεση 1: «Η πιο διαδεδοµένη και ευρέως χρησιµοποιούµενη άδεια χρήσης 

είναι η GNU GPLv2»,  

Υπόθεση 2: «Στο διαδύκτιο κυριαρχούν οι open source εφαρµογές»,  

Υπόθεση 3: «Η επιλογή του ελεύθερου λογισµικού είναι και θέµα κόστους» 

Υπόθεση 4: «Η τεκµηρίωση είναι αναγκαίο κοµµάτι για κάθε πακέτο 

λογισµικού» 

 

 ώ  
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∆ιάρθρωση της εργασίας 

ιέχει την εισαγωγή που περιγράφει πως 

ιαρθρ  

 

Το τρίτο κεφάλαιο της εργασίας περιέχει και αυτό µια 

ύθερου 

λαιο παρουσιάζεται η ανάλυση και τα αποτελέσµατα της 

ρευνας. Γίνεται δηλαδή η περιγραφική παρουσίαση των αποτελεσµάτων της 

ειγµατοληψίας και στα δύο ερωτηµατολόγια µε πίνακες και διαγράµµατα και 

γίνεται έλεγχος των υποθέσεων. Τέλος παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα του 

κεφαλαίου. Το τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, περιέχει τα συµπεράσµατα 

όλης της εργασίας. Παρουσιάζεται η περιληπτική παρουσίαση όλων 

κεφαλαίων, τα βασικά συµπεράσµατα της ανάλυσης και των συµπερασµάτων 

που προέκυψαν από το ερωτηµατολόγιο, οι περιορισµοί της εργασίας, τη 

συµβολή της έρευνας και προτάσεις για παραπέρα έρευνα.  

 
 

 Ύστερα από την περίληψη, τις λέξεις κλειδιά και την εισαγωγή – 

κεφάλαιο 1 – που απαρτίζεται από τις σύγχρονες αντιπαραθέσεις για το 

ελεύθερο λογισµικό, τη δικαιολόγηση του θέµατος, το σκοπό, τους στόχους 

και τις ερευνητικές ερωτήσεις, τη µεθοδολογία και την παρούσα διάρθρωση, 

ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας µε την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας. Αυτό περ

δ ώνεται το κεφάλαιο, την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά 

τον ορισµό, την ιστορική αναδροµή, τις άδειες, τις πατέντες, τα 

πλεονεκτήµατα, τα µειονεκτήµατα, τις δραστηριότητες και τις εφαρµογές, µαζί 

µε την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε επίπεδο εφαρµογών σχετικά µε τα 

θέµατα των δραστηριοτήτων, των πλεονεκτηµάτων, των µειονεκτηµάτων και 

των εφαρµογών ελεύθερου λογισµικού. Τέλος το κεφάλαιο κλείνει µε τα

συµπεράσµατα της σύγκρισης θεωρητικής ανασκόπησης και της εφαρµογής 

στους τοµείς έρευνας. 

σύντοµη εισαγωγή, αναπτύσσει το υπόδειγµα επιλογής χρήσης ελε

λογισµικού και περιέχει τέσσερις υποθέσεις. Περιέχει τη µεθοδολογία για τη 

συλλογή των στοιχείων και τα βασικά συµπεράσµατα του υποδείγµατος. Στο 

τέταρτο κεφά

έ

δ
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Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

ι

ό τ σ

ρισµός 
Ελεύθερο λογισµικό είναι η ελευθερία του χρήστη να µπορεί να 

χρησιµοποιήσει / να εκτελέσει, να αντιγράψει, να διανείµει, να µελετήσει, να 

αλλάξει και να βελτιώσει το λογισµικό. H φιλοσοφία του ελεύθερου λογισµικού 

είναι γύρω από την έννοια της ελευθερίας. Την ελευθερία από ιδεολογικής 

άποψης και όχι µε την ελευθερία µε την έννοια του κόστους. Γι αυτό και το 

Free Software  Foundation χρησιµοποιεί την εξής φράση: ``Free software'' is 

 

Εισαγωγή 
 Στο κεφάλαιο αυτό πρόκειται να γίνει η βιβλιογραφική έρευνα όσον 

αφορά τη χρήση του ελεύθερου λογισµικού και την υιοθέτηση του. Ακολουθεί 

η έρευνα σε επίπεδο εφαρµογής από τις εταιρείες παροχής ελεύθερου 

λογισµικού γενικώς, και την εκπαίδευση. Πρώτα παρατίθεντα  τα 

αποτελέσµατα της έρευνας για το ελεύθερο λογισµικό από θεωρητικής 

άποψης, όπως προέκυψαν απ  την βιβλιογραφική έρευνα και ην έρευνα το 

διαδίκτυο και στη συνέχεια µε βάση τα θεωρητικά στοιχεία γίνεται έρευνα 

αναφορικά µε τους στόχους που ερευνούµε, δηλαδή τη χρήση του ελεύθερου 

λογισµικού στις εταιρείες παροχής ελεύθερου λογισµικού και την εκπαίδευση.  

 Το δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας ξεκινάει µε τον ορισµό του 

ελεύθερου λογισµικού σύµφωνα µε το Free Software Foundation και το Open 
Source Initiative. Συνεχίζει µε την ιστορική αναδροµή από το 1960 έως 

σήµερα, και ακολουθεί ανάπτυξη όσον αφορά τις άδειες χρήσης του 

ελεύθερου λογισµικού – µε έµφαση στην πιο διαδεδοµένη τη GNU GPL –  και 

τις πατέντες λογισµικού. Ακολουθεί ανάπτυξη των διαφόρων δραστηριοτήτων 

που γίνονται για τη διάχυση του ελεύθερου λογισµικού από όλους τους 

φορείς, οι εφαρµογές που µπορεί να έχει το ελεύθερο λογισµικό σε θεωρητικό 

πλαίσιο και η ανάλυση των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων.  Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται οι δραστηριότητες, οι εφαρµογές και τα 

πλεονεκτήµατα µειονεκτήµατα στην εκπαίδευση και στις εταιρείες 

πληροφορικής και ακολουθούν τα συµπεράσµατα του κεφαλαίου. 

 
Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 
Ο
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a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of 

free'' as in ``free speech,'' not as in ``free beer.''. ∆ηλαδή: «Το ελεύθερο 

ι θέµα ελευθερίας και όχι κόστους ή τιµής. Για να καταλάβεις την 

 

   

 το µ ρο

φωνα το

και

 ωφελείται 

 

για αυτό (http://www.fsf.org/licensing/essays/free-sw.html · 

ρόγραµµα χαρακτηρίζεται ως ελεύθερο λογισµικό αν οι χρήστες 

έχουν 

``

λογισµικό είνα

έννοια πρέπει να σκέφτεσαι τον όρο ελεύθερο ως ελεύθερο λόγο και όχι ως 

είσοδος ελεύθερη». 

Ελεύθερο λογισµικό δεν είναι το δωρεάν λογισµικό, δηλαδή λογισµικό 

που υπάρχει εξ ολοκλήρου διαθέσιµο δωρεάν στο ευρύ κοινό. Είναι το 

λογισµικό που έχει χορηγηθεί υπό την άδεια υ Ιδρύ ατος Ελεύθε υ 

Λογισµικού Free Software Foundation και της γενικής δηµόσιας άδειας 

(General Public License) GNU. Σύµ  µε τον ορισµό υ Ιδρύµατος 

Ελεύθερου Λογισµικού:  

Το ελεύθερο λογισµικό πραγµατεύεται την ελευθερία των χρηστών να το 

µ το , χρησι οποιήσουν, να το αντιγράψουν, να το διανείµουν, να  µελετήσουν να 

το αλλάξουν και να το βελτιώσουν. Ακριβέστερα, αναφέρεται σε τέσσερα είδη 

ελευθερίας για τους χρήστες του λογισµικού:  

1. Η ελευθερία να εκτελεστεί το πρόγραµµα, για οποιοδήποτε σκοπό 

(ελευθερία 0). 

2. Η ελευθερία να µελετηθεί το πώς λειτουργεί το πρόγραµµα και να 

προσαρµοστεί στις ανάγκες των χρηστών (ελευθερία 1). Η πρόσβαση 

στον πηγαίο κώδικα είναι µια προϋπόθεση για αυτό. 

3. Η ελευθερία να αναδιανεµηθούν αντίγραφα ώστε να ωφελούνται και οι 

γείτονές µας (ελευθερία 2). 

4. Η ελευθερία να βελτιωθεί το πρόγραµµα  να εκδοθούν οι 

τροποποιήσεις στο κοινό έτσι, ώστε ολόκληρη η κοινότητα να

(ελευθερία 3). Η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι µια προϋπόθεση

www.linux.gr).  

Ένα π

όλες αυτές τις ελευθερίες. Επίσης µπορεί να αντιγραφεί, να 

χρησιµοποιηθεί και να αναδιανεµηθεί, χωρίς άδεια, είτε δωρεάν είτε µε 

χρέωση, σε οποιονδήποτε και οπουδήποτε. Πρέπει όµως κάθε αναδιανοµή να 

ακολουθείτε από το κώδικα, την εκτελέσιµη µορφή ή τον πηγαίο κώδικα και 

για τις τροποποιηµένες αλλά και µη εκδόσεις καθώς επίσης και την 
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αναγνώριση της πατρότητας της εφαρµογής. Η δυνατότητα εισχώρησης στον 

πηγαίο κώδικα είναι βασικός για την έννοια του ανοικτού λογισµικού. 

Η Πρωτοβουλία Ανοιχτού Κώδικα OSI - Open Source Initiative καθορίζει 

τον ανοικτό κώδικα ως λογισµικό που παρέχει τα ακόλουθα δικαιώµατα και 

υποχρεώσεις (http://www.opensource.org/docs/definition.php · www.linux.gr) :  

1. 

α που έγινε η διανοµή του αρχικού κώδικα. 

οµάδες. 

7. µατα που χορηγούνται πρέπει να διατηρούνται στις 

8. 

µικού ανοικτού κώδικα και κλειστού κώδικα 

10.

Αντιπαραβ

Ελεύθ ύ, ανακαλύπτουµε ότι κάθε Ελεύθερο Λογισµικό είναι 

και

µ µ

ι

 

Καµιά αµοιβή δικαιωµάτων εκµετάλλευσης ή άλλων δεν επιβάλλεται 

στην αναδιανοµή του ανοιχτού κώδικα. 

2. ∆ιαθεσιµότητα του πηγαίου κώδικα και αναδιανοµή του, καθώς και της 

εκτελέσιµης µορφής του. 

3. ∆ικαίωµα να δηµιουργηθούν τροποποιήσεις και παράγωγες εργασίες 

κάτω από την άδει

4. Μπορεί να απαιτείται οι τροποποιηµένες εκδόσεις να διανέµονται ως η 

αρχική έκδοση συν οι τροποποιήσεις (διακριτά). Μπορεί να χρειάζεται 

αυτές να παίρνουν διαφορετικό όνοµα ή έκδοση από την αρχική. 

5. Καµία διάκριση ενάντια σε πρόσωπα ή 

6. Καµία διάκριση ενάντια στα πεδία της προσπάθειας. 

Όλα τα δικαιώ

αναδιανεµηµένες εκδόσεις. 

Η άδεια εφαρµόζεται στο πρόγραµµα συνολικά, αλλά και σε κάθε ένα 

από τα συστατικά του. 

9. Η άδεια δεν πρέπει να περιορίζει άλλο λογισµικό, επιτρέποντας κατά 

συνέπεια την διανοµή λογισ

µαζί. 

  License Must Be Technology-Neutral. No provision of the license may 

be predicated on any individual technology or style of interface. 

άλλοντας τους ορισµούς του Ανοικτού κώδικα και του 

ερου Λογισµικο
 Ανοικτού Κώδικα, αλλά όπως ορίζει το Ίδρυµα Ελεύθερου Λογισµικού, δεν 

χαρακτηρίζονται ως Ελεύθερο Λογισ ικό όλα τα προγρά µατα Ανοικτού 

Κώδικα. Η διαφορά προκύπτει κυρίως από την αποκαλούµενη συµβατότητα 

αδειών, αλλά σε µεγάλο βαθµό οι διαφορές είναι κυρίως φιλοσοφικές και µη 

ουσιαστικές. Για τους περισσότερους όµως από τους χρήστες ελεύθερου ή 

ανοικτού λογισµικού, διαφορά δεν υπάρχε .  
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Ιστορική Αναδροµή 
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 τα περισσότερα λογισµικά 

ανα

δυν

Tεχνολ IT), υπήρχαν κοινοί (ανοιχτοί) 

πρ

σηµαν  ο καθένας µπορούσε να αντιγράψει και είχε 

το 

αυτών

 

ανάπτ

λογισµ

Ma ναπτύξει µια ελεύθερη 

ενα . Τότε είναι και το 

έτο

την ειδ σφαλίσει ότι το λογισµικό είναι πράγµατι 

ελε

υποστ 985 το Ίδρυµα Ελεύθερου Λογισµικού (Free 

So

δυνατό

εταιρει

 

χρήση οικτού 

κώ

. Raymond  “The Cathedral and 

the Bazaar” όπου αναλύεται  ένα επιτυχηµένο project ανοιχτού κώδικα (open 

πτύσσονταν µε την έννοια του ελεύθερου λογισµικού, δηλαδή µε την 

απόδοση στον τελικό χρήστη και του πηγαίου κώδικα προκειµένου αυτός να 

το κατανοήσει, να το χρησιµοποιήσει και να το εκµεταλλευτεί κατά το µέγιστο 

ατό τρόπο. Σε πανεπιστήµια και πολλά ιδρύµατα, όπως το διάσηµο 

ογικό Iνστιτούτο της Μασαχουσέτης (M

ος όλο τον κόσµο λογαριασµοί, εντός των οποίων ήταν αποθηκευµένα 

τικά έργα λογισµικού, που

δικαίωµα της µελέτης, τροποποίησης, εκτέλεσης και δηµοσιοποίησης 

. 

Το 1983 ο Richard Stallman - προγραµµατιστής που εργαζόταν στην 

υξη λογισµικού του ΜΙΤ – αγανακτισµένος από τις εταιρίες παραγωγής 

ικού που άρχισαν να θέτουν ιδιωτικές συµφωνίες γράφει το GNU 

nifesto και το 1984 αρχίζει ένα πρόγραµµα για να α

λλακτική υλοποίηση του λειτουργικού συστήµατος UNIX

ς που γίνεται η πρώτη αναφορά στον όρο ελεύθερο λογισµικό. Καθιερώνει 

ική άδεια GNU, για να εξα

ύθερο και ανοικτό για τον καθένα, και προκειµένου να το πετύχει και να το 

ηρίξει αυτό ιδρύει το 1

ftware Foundation). Η άδεια όµως αυτή, επειδή δεν έδινε στα εταιρείες 

τητες κέρδους προκάλεσε αντιπάθειες και αντιδράσεις µεταξύ των 

ών. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και παράλληλα µε την αυξανόµενη 

 του διαδικτύου, προκύπτουν πολλά νέα προγράµµατα αν

δικα. Το πιο σπουδαίο και πιο σηµαντικό είναι αυτό του Linus Torvalds, 

Φινλανδού φοιτητή της επιστήµης των υπολογιστών, ο οποίος αναγγέλλει και 

διαθέτει ελεύθερα τον πυρήνα του λειτουργικού προγράµµατος LINUX, ένα 

συµβατό µε UNIX λειτουργικό σύστηµα. Από τότε µέχρι σήµερα το LINUX έχει 

αναπτυχθεί σε ένα ισχυρό λειτουργικό σύστηµα που χρησιµοποιείται όλο και 

περισσότερο από χρήστες, από επιχειρήσεις και από πανεπιστήµια και σε 

συνδυασµό µε τα εργαλεία του GNU Project.  

 Το 1998 εκδίδεται το βιβλίο του Eric S
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source). Το 1998 επίσης ιδρύθηκε η OSI προκειµένου να καθιερωθεί µια πιο 

ρεαλισ

Definition) προερχόµενος από τις οδηγίες DFSG - Debian Free 

τική προσέγγιση στη χορήγηση αδειών λογισµικού. Βασικοί 

συντελεστές αυτής της κίνησης ήταν οι Eric Raymond και Bruce Perens. 

Στόχος τους ήταν να προάγουν την εµπορική χρήση του ΕΛ / ΛΑΚ, µια και 

πιστεύανε ότι τόσο η κοινότητα ΕΛ / ΛΑΚ όσο και ο επιχειρησιακός κόσµος θα 

µπορούσαν να ωφεληθούν από την ευρύτερη διάδοση του. Σταδιακά 

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

παρέχεται υποστήριξη από εταιρείες, όπως η IBM και SUN. Χρησιµοποιείται ο 

όρος open source και κατοχυρώνεται ως σήµα κατατεθέν για τα προϊόντα 

ελεύθερου λογισµικού, κατοχυρώνεται ο ορισµός του “open source” (Open 

Source 

Software Guidelines. Το 1998 η Netscape απελευθερώνει τον κώδικα του 

Netscape browser. Μάλιστα πολλοί υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη του 

INTERNET σήµανε και την διάχυση του ελεύθερου λογισµικού. Αργότερα 

εκείνη τη χρονιά το κίνηµα του ελεύθερου λογισµικού ξεκίνησε να 

χρησιµοποιεί τον όρο open source για να περιγράψει το λογισµικό σύµφωνα 

µε τα δικά του κριτήρια, όσον αφορά τον όρο ελεύθερο, και τον ορισµό του 

ελεύθερου λογισµικού που το διαχωρίζει από το δωρεάν λογισµικό. Τέλος, τη 

δεκαετία του 90 δηµιουργήθηκαν εταιρείες που κύριο αντικείµενο τους είναι το 

ΕΛ/ΛΑΚ, όπως για παράδειγµα η Cygnus, Redhat και VaLinux. Το ΕΛ/ΛΑΚ 

υποστηρίζεται πια και εµπορικά, γίνεται ευρύτερα γνωστό και εύκολο στη 

χρήση του.  
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∆εκαετίες ’50, ’60 και ’70 

– Λογισµικό (µαζί µε πηγαίο κώδικα) διανέµεται ελεύθερα σε 

διάφορα forums και σε ακαδηµαϊκού κύκλους 

1983 

– O Richard Stallman γράφει το GNU Manifesto 

1984 

– Αρχίζει το GNU Project για τη δηµιουργία ενός πλήρως   ελεύθερου

λειτουργικού συστήµατος 

1985 

– Ιδρύεται το Free Software Foundation 

1991 

– Ελεύθερο BSD Unix σε PC (µε i386) 

– O Linus Torvalds αναγγέλλει και διαθέτει ελεύθερα τον πυρήνα Linux 

1991 - σήµερα 

– Συνεχείς ανακοινώσεις βελτιώσεων αλλά και νέων ελεύθερων 

προγραµµάτων 

1998 

– ∆ηµοσίευση “The Cathedral and the Bazaar” του Eric S. Raymond 

(γιατί η κατανεµηµένη ανάπτυξη λογισµικού λειτουργεί καλά) 

1998 

– Χρήση του όρου “open source” και κατοχύρωσή του ως σήµα 

κατατεθέν για προϊόντα ελεύθερου λογισµικού 

– Ορισµός του “open source” (Open Source Definition) προερχόµενος 

από τις οδηγίες DFSG - Debian Free Software Guidelines 

– Ίδρυση του Open Source Initiative (OSI) 

1998 - σήµερα 

– Το ΕΛ/ΛΑΚ κερδίζει όλο και µεγαλύτερη αναγνώριση   

Πίνακας 1: Ιστορική Αναδροµή Ελεύθερου Λογισµικού (Σπυράκης, Π.)  
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Άδειες Χρήσης 
 είναι πάντα ελεύθερο. Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί 

να χρησιµ

κλειστό λογισ τό που δεν είναι 

ελεύθερο είναι οι βελτιώσεις που τυχόν θα γίνουν. Για να παραµείνει ελεύθερο 

υτό το νέο λογισµικό θα πρέπει να είναι κατοχυρωµένο και να 

συνοδεύετ  α

Για να προστατευθεί η έννοια του ελεύθερου λογισµικού, αλλά και το  

ίδιο το ελεύθερο

λεπτοµερώς τ µατα χρήσης. Τα βασικά χαρακτηριστικά 

 των αδειών είναι ότι ο δηµιουργός παραιτείται από τα αποκλειστικά 

δικαιώµατα εκµετάλλευσης του κώδικα και αποδέχεται πλήρη και ελεύθερη 

διάθεση το  δικαιώµατα" είναι µετάφραση 

γγλικού όρου Copyrights. Πρόκειται για το µέσον προστασίας της 

εργασίας οποιουδήποτε δηµιουργού. Σε πολλές χώρες το λογισµικό που 

γράφετε, π ο ης είναι οι κανόνες, υπό τους 

οποίους ο σ  

ς που οι ίδιοι καθορίζουν. Είναι επιλογή του συγγραφέα να 

διαλέξει την άδεια διάθεσης του λογισµικού του. Οι άδειες που υπάρχουν είναι 

πολλές, µ δ κ ο

κατά περίπτω

Οι εταιρείες παραγωγής λογισµικού για να προστατεύσουν τα 

περιουσια  

βάζουν πολλ θετα, οι 

αφείς ελεύθερου λογισµικού, γενικά, αναζητούν κάποιο συνδυασµό των 

εξής παρακάτω (www.debian.org):  

• ∆εν επ ρ

ιδιωτικής  τη στιγµή που 

παραχωρο

θέλουν να  αυτή την 

περίπτωση ως παρακαταθήκη (δείγµα 

ς): µπορείς να το χρησιµοποιήσεις εφόσον συµµετέχεις µε 

τους ίδ

 Το ελεύθερο λογισµικό

οποιηθεί, να εφαρµοστεί και να ενσωµατωθεί σε οποιοδήποτε 

µικό (ανάλογα µε την άδεια χρήσης). Αυ

και α

αι πό άδεια χρήσης. 

 λογισµικό, δηµιουργήθηκαν ειδικές άδειες που περιγράφουν 

ους όρους και τα δικαιώ

αυτών

υ έργου του. Η έκφραση "πνευµατικά 

του α

ρ στατεύεται αυτόµατα. Η άδεια χρήσ

ι υγγραφείς, επιτρέπουν τη χρήση της δηµιουργίας τους από

άλλους, µε όρου

ε ιαφορετικά µεταξύ τους χαρακτηριστικά αι χρησιµ ποιούνται 

ση. 

κά τους στοιχεία διαθέτουν µόνο τον µεταγλωττισµένο κώδικα και 

ούς περιορισµούς στη χρήση του λογισµικού. Αντί

συγγρ

ιτ έπουν την χρήση του κώδικα τους σε λογισµικό που είναι 

εκµετάλλευσης (proprietary software). Από

ύν το κώδικά τους, για να τον χρησιµοποιήσουν όλοι, δεν 

 δουν άλλους να κλέβουν το λογισµικό τους. Σε

 η χρήση του κώδικα προσφέρεται 

εµπιστοσύνη

ιους όρους.  
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• Προστατεύουν την ταυτότητα του προσώπου που εκπόνησε τον 

οβλήµατα ή να το παραµετροποιήσεις αφού 

 είναι ακόµα πιο δύσκολο. Γι’ αυτό καλύτερα να 

χρησιµ ς ό  

προστατεύουν τον κώδικα από τη χρήση 

2.

εκµ

τω

αυτ ετάλλευσης στον τελικό χρήστη. Παράδειγµα τέτοιας 

άδειας, και µία από τις συνήθεις σε χρήση, είναι η BSD Licence. Άλλες είναι 

κώδικά. Οι άνθρωποι αισθάνονται µεγάλη περηφάνια για τη δουλειά 

τους και δεν θέλουν να δουν κάποιον άλλον να έρχεται και να 

ισχυρίζεται ότι την έκανε αυτός.  

• ∆ιανοµή του πηγαίου κώδικα. Ένα από τα προβλήµατα µε την 

πλειονότητα του ιδιωτικής εκµετάλλευσης λογισµικού είναι ότι δεν 

µπορείς να διορθώσεις πρ

ο πηγαίος κώδικας δεν είναι διαθέσιµος. Επίσης η εταιρεία µπορεί να 

αποφασίσει να σταµατήσει να υποστηρίζει το µηχάνηµα που 

χρησιµοποιείς. Πολλές ελεύθερες άδειες επιβάλουν τη διανοµή του 

πηγαίου κώδικα. Αυτό προστατεύει τον χρήστη επιτρέποντάς του να 

παραµετροποιεί το λογισµικό, εφόσον µπορεί, σύµφωνα µε τις δικές 

του ανάγκες.  

• Αναγκάζοντάς οποιαδήποτε εργασία που περιέχει µέρος της δικής τους 

να χρησιµοποιήσει την ίδια "άδεια".  

Παρά την πλειάδα των αδειών που υπάρχουν, πολλοί γράφουν τις δικές 

τους "άδειες". Αυτό όµως δεν είναι συνετό γιατί κάποιος µπορεί να µη λάβει 

υπόψη του κάποια ευαίσθητα θέµατα. Συχνά το λεξιλόγιο που χρησιµοποιείται 

είναι ή διφορούµενο ή οι άνθρωποι δηµιουργούν όρους που αντικρούονται 

µεταξύ τους. Το να γραφτεί µια άδεια που να µπορεί να έχει υπόσταση σε 

περίπτωση δίκης

οποιούνται γραµµένες άδειε  που καλύπτουν λες τις ανάγκες. 

Οι άδειες Ανοικτού Κώδικα µπορούν να κατηγοριοποιηθούν στους 

ακόλουθους τύπους:  

1. εκείνες που δεν εφαρµόζουν κανέναν περιορισµό στην διανοµή των 

παραγώγων εργασιών και δεν 

του στις µη-ανοικτού κώδικα εφαρµογές και  

 εκείνες που εφαρµόζουν τέτοιους περιορισµούς και οι οποίες 

εξασφαλίζουν ότι ο κώδικας θα παραµείνει πάντα ανοικτός / ελεύθερος. 

Οι άδειες της πρώτης κατηγορίας χορηγούν όλα τα δικαιώµατα 

ετάλλευσης του λογισµικού. Τα δικαιώµατα της πνευµατικής ιδιοκτησίας 

ν δηµιουργών διατηρούνται και προστατεύονται, αλλά χορηγούνται όλα 

ά τα δικαιώµατα εκµ
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οι: a c a  

Attribu

Source

Test S .1.0; Sleepycat License; Sun Industry 

Standards Source Lic

Vovida

Licens

  Στ

δικαιώ α η ς

δικαιώ

περιορ

τροπο

και η π τερη σε υιοθέτηση είναι η Γενική ∆ηµόσια Άδεια (GPL) 

GNU. 

Licens NU General Public License v.2.0; 

GN

.   

 

εριορισµοί στη χρήση των εµπορικών σηµάτων, τις 

γ

ευρε

κατό τις εµπορικές διανοµές, και 

τ ς

είναι  

δικ ο

Ac demic Free Li ense v.1.2; Ap che Software License v.1.1; Artistic; 

tion Assurance license; BSD License; Eiffel Forum License; Intel Open 

 License for CDSA/CSSM Implementation; MIT License; Open Group 

uite License; Q Public License v

ense; University of Illinois/NCSA Open Source License; 

 Software License v.1.0; W3C Software Notice and License; X.Net, Inc. 

e; zlib/libpng License; and Zope Public License v.2.0.  

ις άδειες της δεύτερης κατηγορίας οι δηµιουργοί διατηρούν τα 

µατα της πνευµ τικής ιδιοκτ σία  τους, χορηγούν όλα αυτά τα 

µατα στον κάτοχο άδειας, αλλά εφαρµόζουν τουλάχιστον έναν 

ισµό, ότι η αναδιανοµή του λογισµικού, είτε τροποποιηµένου ή χωρίς 

ποιήσεις, πρέπει να είναι κάτω από την ίδια άδεια. Παράδειγµα αυτής, 

λέον συνηθέσ

Εκτός αυτής τέτοιες είναι οι: Public Source License v.1.2; Artistic 

e; Common Public License v.1.0; G

U Lesser General Public License v.2.1; IBM Public License v.1.0; Jabber 

Open Source License v.1.0; MITRE Collaborative Virtual Workspace License; 

Motosoto Open Source License v.0.9.1; Mozilla Public License v.1.0 and 

v.1.1; Nethack General Public License; Noika Open Source License v.1.0a; 

OCLC Research Public License v.1.0; Open Software License v.1.1; Python 

License; Python Software Foundation License v.2 1.1; Ricoh Source Code 

Public License v.1.0; and Sun Public License v.1.0.  

Μερικές άδειες Ανοικτού Κώδικα και των δύο τύπων περιλαµβάνουν άλλες 

παροχές, όπως οι π

ρήγορες επιχορηγήσεις άδειας µε σεβασµό στα εφαρµόσιµα διπλώµατα 

σιτεχνίας, τις αποκηρύξεις των εγγυήσεων, την αποζηµίωση των 

χων δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας σ

ις αποκηρύξεις τη  ευθύνης. Εντούτοις, καµία από αυτές τις παροχές δεν 

 τόσο σηµαντική όσο οι υποχρεώσεις / περιορισµοί που επιβάλλονται στα

αιώµατα αναδιανοµής των Προστατευτικών αδειών Ανοικτ ύ Κώδικα π. χ. 

GPL. 

 Τρείς από τις πιο ευρέως διαδεδοµένες άδειες είναι οι εξής 

(www.debian.org): 
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• Η GNU General Public License (GPL) και LGPL(v2). Αυτή είναι η πιο κοινή 

άδεια χρήσης ελεύθερου λογισµικού παγκοσµίως.  

• Η Artistic License.  

• Και η BSD style license (Berkley Software Distribution)  

Μερικά χαρακτηριστικά που είναι κοινά σε αυτές τις άδειες:  

• Μπορείς να εγκαταστήσεις το λογισµικό σε όσα µηχανήµατα θέλεις.  

• ∆εν υπάρχει περιορισµός στον ταυτόχρονο αριθµό των χρηστών του 

ε ε ε έ π

ονόµια στο πλαίσιο των ίδιων όρων σε όσους λαµβάνουν το λογισµικό 

ετά α

λογισµικού.  

• Μπορείς να κάνεις όσα αντίγραφα του λογισµικού θέλεις και να τα 

µοιράσεις σε όποιους θέλεις (ελεύθερη ή ανοικτή αναδιανοµή).  

• ∆εν υπάρχουν περιορισµοί στη τροποποίηση του λογισµικού (εκτός του να 

διατηρήσεις συγκεκριµένες παρατηρήσεις ανέπαφες).  

• ∆εν υπάρχουν περιορισµοί στη διανοµή ή ακόµα και στην πώληση του 

λογισµικού.  

Αναλυτικά θα δούµε την  GNU GPL, την πιο διαδεδοµένη σε χρήση άδεια: 

Η άδεια χρήσης GPL είναι η πιο γνωστή και ευρέως χρησιµοποιούµενη 

άδεια Ελεύθερου Λογισµικού. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι το GNU 

Project και το Linux. Στην πραγµατικότητα, η GPL έχει εφαρµοστεί σε µια 

πλειάδα τµηµάτων λογισµικού που συµπεριλαµβάνονται στις γνωστότερες 

Linux διανοµές, όπως το Red Hat Linux. Η άδεια χρήσης αυτή δηµιουργήθηκε 

από τον Richard Stallman και αντιπροσωπεύει την φιλοσοφία του Free 

Software Foundation.  

Η ευρεία αποδοχή της GPL µεταξύ της κοινότητας Ανοικτού Κώδικα 

προέρχεται από το γεγονός ότι ανήκει σε εκείνη την κατηγορία αδειών 

Ανοικτού Κώδικα που υποχρεώνουν όσους επιθυµούν να αναδιανείµουν 

τέτοιο λογισµικό, είτ  στην αρχική ίτε σ  τροποποιηµ νη ( αράγωγο) µορφή, 

να το πράξουν υπό τους ίδιους όρους της συµφωνίας άδειας µε την οποία το 

έλαβαν αρχικά (τέτοιες άδειες ονοµάζονται Προστατευτικές άδειες). ∆ηλαδή, 

έχοντας χορηγηθεί το δικαίωµα στη χρήση, τροποποίηση και αναδιανοµή του 

λογισµικού κάτω από τη GPL, η τελευταία σας υποχρεώνει να επεκτείνετε τα 

ίδια πρ

µ πό σας.  
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Η GPL παρέχει συγκεκριµένα δικαιώµατα σε όποιον λαµβάνει µια 

ια για λογισµικό υπό την GPL. Συγχρόνως, άδε επιβάλλει πολύ λίγες 

πό εκείνους που επιθυµούν να αναδιανείµουν το 

ον περιλαµβάνετε 

ι µια 

να προσφέρετε εγγύηση έναντι αµοιβής. 

 

3. 

ηλεπίδρασης (interactive) εφόσον το πρόγραµµα τρέχει σε 

ι η 

 µαζί µε τον εκτελέσιµο κώδικα 

ό πλαίσιο είναι ότι ο χορηγών την άδεια επιτρέπει σε 

οποιοδήποτε κάτοχο άδειας να ασκήσει ουσιαστικά όλα τα δικαιώµατα που 

είναι διαθέσιµα κάτω από την πνευµατική ιδιοκτησία, δηλαδή το δικαίωµα της 

υποχρεώσεις εκτός α

λογισµικό. Αυτά τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις είναι:  

1. Το δικαίωµα να αντιγράψετε και να αναδιανείµετε εφ' όσ

µια ειδοποίηση περί των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας κα

αποκήρυξη των εγγυήσεων. Μπορείτε να χρεώσετε για το κόστος της 

διανοµής και 

2. Το δικαίωµα να δηµιουργηθούν παράγωγες εργασίες για ιδία χρήση. 

Το δικαίωµα να διανεµηθούν οι παράγωγες εργασίες εφ' όσον:  

a. Προσδιορίσετε την εργασία ως τροποποιηµένη 

b. Τη χορηγήστε κάτω από τη GPL άδεια και 

c. Παρέχετε την πληροφορία για την άδεια στο περιβάλλον 

αλλ

κατάσταση αλληλεπίδρασης µε το χρήστη. Αυτό το τµήµα κα

υποχρέωση της χορήγησης άδειας υπό την GPL, δεν 

εφαρµόζονται σε ανεξάρτητες εργασίες που διανέµονται µαζί µε 

κάποια άλλη εργασία υπό τη GPL και εκτελούνται σε 

περιβάλλον εργασίας χορηγηµένο υπό τη GPL. 

4. Μπορείτε να διανείµετε την εργασία στην εκτελέσιµη µορφή της εφ' όσον ο 

πηγαίος κώδικας είναι:  

a. διανεµηµένος

b. παραχωρηµένος από γραπτή προσφορά, έγκυρη για µια 

περίοδο τουλάχιστον τριών ετών, ώστε να καταστήσει τον 

πηγαίο κώδικα διαθέσιµο για όχι περισσότερο από το κόστος 

της διανοµής και 

c. για τις µη εµπορικές διανοµές, συνοδευόµενος µε την 

προσφορά που ο διανοµέας παρέλαβε ως προς τη 

διαθεσιµότητα του πηγαίου κώδικα.  

5. ∆εν µπορούν να επιβληθούν περιορισµοί σε οποιαδήποτε από τα 

ανωτέρω δικαιώµατα (www.linux.gr). 

Το βασικ
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αντιγρ

µ

 τρίτους, αυτοί θα 

µόν

αρχ

κατ  άλλη έκδοση του 

ήπτη 

ια, η GPL 

δηλώνει "

Επ ή χρήση καθώς 

υποχρεών

GPL κώδικα

Λογισµικού η

έργα ελεύθερ υ τ

Τέτοια παραδ

 

Artistic Licen

δω ση όµως της δήλωσης όλων των αρχικών 

σηµειώσε αι των σχετικών 

αποκυρήξ

 

 

BSD license
 Η ά ν

Εκτός από τ ί   

διανείµει την το πουλήσει σαν κλειστό 

 

GPLv3

αφής, το δικαίωµα να δηµιουργηθούν παράγωγες εργασίες, το 

δικαίω α της διανοµής, το δικαίωµα της εκτέλεσης, το δικαίωµα της 

παρουσίασης. Η µόνη υποχρέωση που επιβάλλεται είναι, εάν ο κάτοχος 

άδειας στη συνέχεια επιθυµεί να διανείµει το λογισµικό σε

πρέπει να συµφωνούν να το παραλάβουν µόνο κάτω από την ίδια άδεια. Ο 

ος σκοπός αυτού του περιορισµού είναι να διατηρηθεί η ακεραιότητα της 

ικής επιχορήγησης της ελευθερίας για οποιαδήποτε αναδιανοµή και να 

αστεί αδύνατο, για οποιονδήποτε να δηµιουργήσει µια

λογισµικού, να προσφέρει λιγότερη ελευθερία σε οποιοδήποτε παραλ

από αυτήν που η αρχική έκδοση θα είχε προσφέρει. Με άλλα λόγ

µια φορά ελεύθερο, πάντα ελεύθερο”. 

ειδή όµως  το GPL είναι περιοριστικό για εµπορικ

ει τους χρήστες να δίνουν κάθε δουλειά τους που χρησιµοποιεί 

 επίσης δωρεάν, αναπτύχθηκε από το ίδρυµα Ελεύθερου 

 LGPL. Αυτή επιτρέπει στο κλειστό λογισµικό να χρησιµοποιήσει 

ου λογισµικού πο  έχουν εκδοθεί κάτω από ην LGPL άδεια. 

είγµατα είναι κυρίως οι βιβλιοθήκες ελεύθερου λογισµικού. 

ce: 
 Η βασική αρχή αυτής της άδειας είναι ότι ο πηγαίος κώδικας δίνεται 

ρεάν µε την υποχρέω

ων περί πνευµατικής ιδιοκτησίας καθώς κ

εων.                                                                             

: 
δεια αυτή δίνει τη δυνατότητα όλων τω  ελευθεριών στο χρήστη. 

ο ότι µπορε να τροποποιήσει τον πηγαίο κώδικα, µπορεί να 

 εκτελέσιµη µορφή του ή και να 

λογισµικό.  

 
 Ένας νέος τύπος άδεια που αξίζει και πρέπει να αναφέρουµε είναι η 

GPLv3. Γράφτηκε από τους Eben Moglen και Richard Stallman. Είναι η 
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πρώτη αναθεώρηση που γίνεται στη GPL µετά την έκδοση της δεύτερης 

άδειας το 991.Το Free Software Foundation ετοίµασε µια νέα έκδοση για την 

γνωστή άδεια χρήσης ανοιχτού λογισµικού και την δηµοσιοποίησε για αλλαγές 

και παρατηρήσεις στο http://gplv3.fsf.org. Η νέα έκδοση, µεταξύ άλλων, 

έρχεται να καλύψει κενά που προέκυψαν από τις τεχνολογικές αλλαγές των 

τελευταίων χρόνων ενώ διαχειρίζεται καλύτερα το θέµα των πατέντων 

λογισµικού. Η τελική έκδοση αναµένεται το 2007. 

 Μεταξύ των νέων αλλαγών, το κείµενο της GPLv3 αναφέρει ότι οι 

διανοµείς λογισµικού (software distributors) οφείλουν να "προασπίσουν" τους 

χρήστες εναντίον των ενεργειών καταπάτησης πνευµατικών δικαιωµάτων και 

επίσης απαγορεύει τη χρήση λογισµικού G

1

PL ως τµήµα εµπορικών 

προγρ

DRM 

περιορισµών.  

α έκδοση της άδειας GPL στοχεύει στον περιορισµό των 

αινοµ

σ  ό

Ωστόσο αυτή τη στιγµή το κείµενο της άδειας δεν είναι ιδιαίτερα ακριβές 

αι σαφές ως προς αυτά τα φλέγοντα ζητήµατα, καθώς αυτή τη στιγµή οι 

ται να επωµίζονται ένα τεράστιο έργο. Ήδη καταρτίζεται νέο 

ελτιω

θώς οι εταιρείες θα πρέπει να προσέχουν πολύ περισσότερο τον 

ώδικα που χρησιµοποιούν, θα αλλάξει πιθανώς ο τρόπος µε τον οποίο 

ονται συστήµατα DRM και θα υπάρξουν τιµολογιακές 

αµµάτων τα οποία κλειδώνονται µε συστήµατα DRM. Όπως αναφέρουν 

οι συντάκτες του κειµένου, ένα παράδειγµα κατάχρησης ελεύθερου 

λογισµικού GPL είναι η χρήση του σε φτηνούς media players, τους οποίους ο 

χρήστης αγοράζει ακριβώς επειδή είναι φτηνοί (λόγω του ότι ο κατασκευαστής 

δεν πλήρωσε τίποτα για το software), αλλά µετά η µουσική και το βίντεο δεν 

µπορεί να αναπαραχθεί ελεύθερα σε όλες τις συσκευές λόγω των 

 Επίσης η νέ

φ ένων όπως την πολύκροτη προστασία XCP (extended copy 

protection), την οποία εφήρµοσε η Sony BMG Music Entertainment στα 

µουσικά της CD, αλλά αναγκά τηκε να αποσύρει, µετά απ  έντονες 

αντιδράσεις.  

 

κ

εταιρείες φαίνε

β µένο κείµενο, το οποίο θα είναι περισσότερο ακριβές και το οποίο θα 

αντιµετωπίζει καλύτερα και σε πιο πρακτικό επίπεδο τα θέµατα.  

 Όταν ολοκληρωθεί, προβλέπεται ότι θα αλλάξει το χάρτη του software 

διεθνώς, κα

κ

εφαρµόζ

αναπροσαρµογές τόσο σε software όσο και σε hardware, από βάσεις 
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δεδοµένων, µέχρι προγράµµατα µουσικής και βίντεο, και από routers µέχρι 

MP3 players. 
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Πατέντες 
Ο όρος πατέντα λογισµικού έχει διαφορετική χρησιµότητα και 

εριεχόµενο από την άδεια χρήσης. Ενώ οι άδειες προστατεύουν την 

αυθεντικότητα της εργασίας, οι πατέντες προστατεύουν την εξερεύνηση και 

την ανακάλυψη της ιδέας. Ο όρος πατέντες λογισµικού αναφέρεται σε 

διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στο λογισµικό, και µπορεί να αφορά πατέντες που 

έχουν, πρόκειται, ή θα µπορούσαν να παραχωρηθούν σε προϊόντα ή 

διεργασίες (συµπεριλαµβανοµένων µεθόδων) που περιλαµβάνουν ή µπορεί 

να περιλαµβάνουν λογισµικό ως ένα σηµαντικό ή κατ 'ελάχιστον απαραίτητο 

µέρος της υλοποίησής τους (wikipedia). Οι πατέντες λογισµικού δεν 

καλύπτουν ολόκληρα προγράµµατα. Καλύπτουν αλγόριθµους και τεχνικές, 

δηλαδή αποσπασµατικές οδηγίες προς έναν υπολογιστή πώς να εκτελέσει 

κάποια συγκεκριµένη ενέργεια στο πλαίσιο ενός προγράµµατος. Για κάθε 

παρόµοιο πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή µπορεί να γίνεται χρήση 

χιλιάδων παρόµοιων τεχνικών οδηγιών.  

Οι πατέντες λογισµικού αντιµετωπίζονται διαφορετικά σε διαφορετικές 

νοµικές επικράτειες. Κυρίως διαφορετική είναι η αντιµετώπιση τους σε 

Αµερική  - Ιαπωνία και Ευρώπη. 

 Το Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent 

Office, ΕΡΟ), το 1986 παραβιάζοντας τα σχετικά άρθρα άρχισε να χορηγεί 

πατέντες για προγράµµατα υπολογιστών. Θέλοντας να ενεργούν νόµιµα 

προσπάθησαν το 2000 να διαγράψουν τις εξαιρέσεις του σχετικού άρθρου, 

αλλά προσέκρουσαν στην αντίδραση προγραµµατιστών και µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων λογισµικού. Το 2002 η ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της 

Κοµισιόν υπέβαλε την πρόταση 2002/0047 για την Οδηγία «σχετικά µε τη 

δυνατότητα κατοχύρωσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που 

εφαρµόζονται σε υπολογιστή». Στις 24 Σεπτεµβρίου 2003, σε συνέδριο που 

έγινε και ασχολήθηκε και µε το θέµα των πατέντων λογισµικού, το 

Κοινοβούλιο υιοθέτησε πολλές από τις τροπολογίες που υποστήριζε το FFII, 

µε αποτέλεσµα η διορθωµένη πρόταση να διευκρινίζει ρητά ότι η 

προγραµµατιστική λογική και οι µέθοδοι εργασίας δεν είναι δυνατό να 

δεσµεύονται από πατέντες. Ακολούθως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε 

έναν συµβιβασµό το 2004 και τον Ιούλιο του 2006 το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο 

απέρριψε την πρόταση για υιοθέτηση των πατέντων µε µεγάλη πλειοψηφία. 

π
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Σήµερα το θέµα αυτό συζητείται ακόµη και τα Ευρωπαϊκά νοµικά καθεστώτα 

δεν είν   ι

µ

µένο Χρόνο σε Συγγραφείς 

και 

είναι αντικείµενο γενικής διχογνωµίας. Οι 

 τ

 

αι οµογενοποιηµένα σε σχέση µε τις πατέντες λογισµ κού. 

 Μεγάλες εταιρείες λογισ ικού, κυρίως αµερικανικές, υποστηρίζουν την 

ιδέα της καθιέρωσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας στο λογισµικό µε καθαρά 

κερδοσκοπικούς σκοπούς. Από πολλά χρόνια τώρα τις υποστηρίζουν και τις 

υιοθετούν. Στην Αµερική οι υποστηρικτές των πατέντων λογισµικού πιστεύουν 

πως τα προγράµµατα υπολογιστών είναι εφευρέσεις στον ίδιο βαθµό που 

είναι και το hardware και πως ο νόµος δεν θα έπρεπε να διακρίνει µεταξύ 

εφευρέσεων λογισµικού και υλικού. Οι ίδιοι υποστηρίζουν πως οι πατέντες 

λογισµικού επιβραβεύουν τους εφευρέτες πρωτοπόρων προσεγγίσεων 

λογισµικού και κατ' επέκταση προωθούν την καινοτοµία. Αυτή η αντίληψη 

είναι σηµαντική στις Η.Π.Α, επειδή, σύµφωνα µε το Σύνταγµα των Η.Π.Α., 

αυτός είναι ο µόνος λόγος έκδοσης πατέντων. Συγκεκριµένα, το Σύνταγµα 

επιτρέπει το Κογκρέσο "να προάγει την Πρόοδο της Επιστήµης και των 

χρήσιµων Τεχνών, εξασφαλίζοντας για περιορισ

Εφευρέτες τα αποκλειστικά ∆ικαιώµατα εκµετάλλευσης των 

Συγγραµµάτων και Ανακαλύψεων τους.  

Οι πατέντες λογισµικού 

αντίπαλοι των πατέντων λογισµικού προέρχονται κυρίως, αλλά όχι µόνο, από 

την κοινότητα ελεύθερου λογισµικού. Οι αρχές τους είναι κατά κάποιο τρόπο 

αντίθετες στις αντίστοιχες του συστήµατος πατέντων. Ενώ το σύστηµα 

πατέντων βασίζεται στην υπόθεση πως το προσωρινό µονοπώλιο προάγει 

την επιστηµονική και οικονοµική πρόοδο, η αρχή της κοινότητας του 

ελεύθερου λογισµικού είναι πως η επιστηµονική και οικονοµική πρόοδος 

προάγεται µε τον ελεύθερο διαµοιρασµό. Αντιθέτως, οι εταιρίες δεν επιθυµούν 

να µοιραστούν τις εφαρµογές τους καθώς πρέπει να αποσβέσουν τις 

επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης που κάνουν. Οι φιλελεύθεροι 

οικονοµολόγοι (liberal µε την Αµερικάνικη διατύπωση του όρου) αντιτίθενται 

γενικότερα στη νοµοθεσία πατέντων. 

Οι αντίθετοι στην υιοθέτηση πατέντων λογισµικού υποσ ηρίζουν πως 

οι πατέντες λογισµικού προωθούνται θερµά από τους δικηγόρους, οι οποίοι 

επωφελούνται οικονοµικά από σχετικές δίκες, και από κάποιες πολύ µεγάλες 

εταιρίες λογισµικού, που ελπίζουν πως µε τη χρήση πατέντων µπορούν να 
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εµποδίσουν τους ανταγωνιστές τους να χρησιµοποιήσουν κατοχυρωµένες (µε 

πατέντες) τεχνολογίες 

Κορυφαίοι επιστήµονες της Πληροφορικής, χιλιάδες επαγγελµατίες 

προγραµµατιστές αλλά και σύσσωµη η κοινότητα του ανοικτού λογισµικού  

έχουν εκφράσει τις αντιρρήσεις τους σε αυτή την προσπάθεια των µεγάλων 

εταιρειών. ∆ιαµηνύουν ότι η χορήγηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας στο 

λογισµικό (www.epe.org.gr): 

• Θα οδηγήσει στην εξαφάνιση τις µικρές εταιρείες λογισµικού και Θα 

επιβραδύνει την επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο  

• Θα πλήξουν κύρια την Ευρωπαϊκή Βιοµηχανία Λογισµικού και θα 

υπονοµεύσουν την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 

ανταγωνιστεί αποτελεσµατικά τις Ηνωµένες Πολιτείες σε αυτό τον 

τοµέα  

• Θα προκαλέσουν µεγάλη αύξηση στις τιµές πώλησης λογισµικού µε 

άµεσες συ πει  σε όλο το φ σµα των επιχειρήσεων και ους 

χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστώ

νέ ες ά στ

ν  

•  

π σ ή έ α

υξη ανταγωνισµού, µε αποτέλεσµα να 

δίνοντ

Θα δοθεί καίριο πλήγµα στο ανοικτό λογισµικό τη στιγµή που τις αρχές  

του έχουν ήδη υιοθετήσει πολλές χώρες για τις αρετές για την ποιότητά 

του  

Υπάρχουν βάσιµα και τεκµηριωµένα επιχειρήµατα υπέρ της άποψής τους, 

ακόµα και µε τα δεδοµένα της σηµερινής αποπνικτικής αγοράς: 

-Το λογισµικό προστατεύεται ήδη από το copyright. Οι πατέντες δεν είναι, 

λοιπόν απαραίτητες. 

-Οι πατέντες αποτελούν τροχοπέδη στην οικονοµική ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων. Η υιοθέτηση των πατέντων θα πλήξει την ευρωπαϊκή 

οικονοµία, εφόσον οι ερισ ότερες βρίσκεται δη στα χ ρια µερικανικών 

εταιρειών. 

-Οι πατέντες εµποδίζουν την ανάπτ

αι λιγότερες επιλογές στον καταναλωτή και να ανεβαίνει η τελική τιµή 

του προϊόντος. 

-Οι πατέντες δηµιουργούν νοµική αβεβαιότητα σε όποιον ασχολείται µε το 

λογισµικό, µιας και αυτός δεν µπορεί να γνωρίζει αν το λογισµικό του 
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παραβιάζει τις πατέντες κάποιων άλλων, ώσπου η εταιρεία λογισµικού ή ο 

απλός χρήστης να εκβιαστεί, να µηνυθεί και να διωχθεί. 

-Το ελ

 

 που αποτελεί προϋπόθεση για όσους κατέχουν 

πατέντες. 

           

λαµβά  συνδυαστούν 

σε 

εφαρµ  ς ε

ένα απ

λογισµ ατρέπεται σε ρίσκο, σηµειώνει ο Richard Stallman. 

      

είναι π

τύπο ρώνουν υπογραφές για την µη 

υιο τη

θέµα. 

apache.org. Οι Έλληνες χρήστες, τα πανεπιστήµια, οι σύλλογοι και οι 

βο

Κοινοβουλίου 

έα, στης 15 Ιανουαρίου 2006 είναι ότι ο επίτροπος της 

ε ν  

ς

ς Ένωσης και Αµερικής. 

χυση του Ελεύθερου Λογισµικού γίνονται πολλές κινήσεις στη 

κόσµος στρέφεται προς αυτό σαν µια καλύτερη λύση στην εξυπηρέτιση των 

εύθερο λογισµικό (λογισµικό ανοιχτού κώδικα) θα γίνει παράνοµο.   

-Ακόµα και να θέλουν, οι προγραµµατιστές ανοιχτού λογισµικού δεν µπορούν 

να κατοχυρώσουν πατέντες. Αφενός η τιµή της κατοχύρωσης είναι 

απαγορευτική, αφετέρου δεν είναι αυτοί σε θέση να µετρήσουν τους χρήστες 

του λογισµικού τους, πράγµα

Το Free Software Foundation και ο πρόεδρος του υποστηρίζουν ότι 

νοντας υπ’ όψη τον µεγάλο αριθµό ιδεών που πρέπει να

ένα σύγχρονο πρόγραµµα, ο κίνδυνος γίνεται πολύ µεγάλος αν τελικά 

οστεί ο σχετικός νόµο  για τις πατέντες. Σ  αυτήν την περίπτωση κάθε 

ό τα προγράµµατα µπορεί εύκολα να αµφισβητηθεί. Η δηµιουργία 

ικού µετ

      Οι δράσεις που αφορούν τη µη υιοθέτηση των πατέντων λογισµικού 

ολλές. ∆εκάδες άρθρα δηµοσιεύονται στον ηλεκτρονικό και έντυπο 

και πολλές οµάδες ατόµων συγκεντ

θέ ση. Υπάρχουν σελίδες στο διαδίκτυο που πραγµατεύονται αυτό το 

Αυτές ξεπερνούν τις 3400, ανάµεσα σε αυτές οι gnome, kde, org, 

υλευτές πρωτοστατούν σε αυτή τη διαµαρτυρία. Τέτοιες έχουν γίνει και από 

ευρωβουλευτές, από απλό  κόσµο στο  κτίριο του Ευρωπαϊκού 

στις Βρυξέλλες καθώς επίσης και από βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. 

 Τα τελευταία ν

Ευρωπαϊκής Ένωσης McCreevy ξεκίνησ  νέο αγώνα για τη  υοστήριξη των 

πατέντων λογισµικού, θέλοντα  όπως υποστηρίζει να βγει η Ευρώπη από το 

τέλµα του χαµηλού κόστους προγραµµάτων και να καλύψει το κενό µεταξύ 

Ευρωπαϊκή

 

∆ραστηριότητες 
 Για τη διά

Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια το ελεύθερο λογισµικό έχει εξαπλωθεί πολύ και 

σαν ιδέα και σαν εφαρµογή. Έχει γίνει γνωστό στο ευρύ κοινό και πολύς 
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αναγκών του. Σε αυτή την στροφή έχουν συµβάλλει τα ανώτατα ιδρύµατα της 

χώρας, το Ε∆ΕΤ, το Ε-business forum, η κοινωνία της πληροφορίας, το 

 και 

ή χ

 µπορεί να βρει κανείς βασικά στοιχεία για το ελεύθερο λογισµικό 

ε περιοδικά 

δ

ς 

 πο

κό προσωπικό ΑΕΙ / ΤΕΙ, χρήστες 

καδηµαϊκών και ερευνητικών ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικοί και 

οβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Σκοπός είναι η 

ηµιου

υπουργείο παιδείας, διάφοροι σύλλογοι π.χ. o hellug, ιστοσελίδες καθώς

όλες οι ηµερίδες που διοργανώνονται  σχετικές µε αυτό το θέµα. 

 Πολλά από τα πανεπιστ µια της ώρας έχουν «στήσει» ιστοσελίδες 

σχετικές µε το θέµα. Μέσα από αυτές ενηµερώνουν τους φοιτητές αλλά και το 

κοινό για θέµατα που αφορούν το ελεύθερο λογισµικό. Σε µια τέτοια 

ιστοσελίδα

π.χ. τον ορισµό του ελεύθερου λογισµικού, µια ιστορική αναδροµή, τις άδειες 

ελεύθερου λογισµικού. Μπορεί να συµµετέχει σε forum όπου συζητούνται 

απλά και πιο εξειδικευµένα θέµατα, να διαβάσει άρθρα που υπάρχουν 

καταχωρηµένα σχετικά µε το θέµα, είτε ξενόγλωσσα είτε ελληνικά. Επίσης σε 

µια τέτοια ιστοσελίδα βρίσκει κανείς συνδέσεις (links) που τον οδηγούν σε 

άλλους ιστοχώρους σχετικές µε το θέµα. Μπορεί να τον οδηγούν σ

που πραγµατεύονται το θέµα του ελεύθερου λογισµικού, σε portals, σε θέµατα 

επικαιρότητας σχετικά µε το ελεύθερο λογισµικό, σε διανοµές του ελεύθερου 

λογισµικού, σε βιβλία σχετικά µε το θέµα και σε tutorials. Φυσικά υπάρχει 

πάντα η δυνατότητα της επικοινωνίας όπου τα άτοµα που ασχολούνται µε 

αυτό µπορούν να  συµβουλέψουν και να λύσουν τις απορίες του χρήστη. Σε 

συνεργασία µε το ΤΕΙ Αθηνών έχει ηµιουργηθεί δικτυακός τόπος και 

υποδοµή ανάπτυξης λογισµικού µέσω διαδικτύου µε σκοπό να φιλοξενήσει τις 

Ελληνικές προσπάθειες ανάπτυξης ελεύθερου λογισµικού. 

 Το Ε∆ΕΤ, το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, αναγνωρίζοντα

τα λλαπλά οφέλη του Ελεύθερου Λογισµικού υποστηρίζει τη χρήση του 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συνεργάζεται µε 82 φορείς στους οποίους 

περιλαµβάνονται όλα τα ΑΕΙ, τα ΤΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, 

εξυπηρετώντας συνολικά πάνω από 200.000 χρήστες οι οποίοι είναι 

ερευνητές, φοιτητές και ερευνητι

α

µαθητές της Πρωτ

δ ργία ενός πλήρως εξελληνισµένου περιβάλλοντος που θα έχει ευρεία 

χρήση σε σχολεία, εκπαιδευτικούς οργανισµούς κ.α. και θα περιλαµβάνει 

λειτουργικό σύστηµα, γραφικό περιβάλλον, εφαρµογές γραφείου – 

κειµενογράφο, λογιστικό φύλλο, εφαρµογή παρουσιάσεων, internet και e-mail. 
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Για την επίτευξη του στόχου αυτού συγκρότησε οµάδα εθελοντών που σε 

συνεργασία µε αντίστοιχες άλλες οµάδες των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, 

οµάδες χρηστών LINUX, εταιρείες πληροφορικής και ιδιώτες συµµετέχει στις 

δραστηριότητες του εξελληνισµού (Star Office / Open Office, Mozilla, γραφικό 

 

ήσει το e-business 

rum 

µ

α ε

α

περιβάλλον kde, gnome) καθώς και στη δηµιουργία γλωσσαρίου που 

χρησιµοποιείται ως οδηγός για τη σωστή µετάφραση  πακέτων ελεύθερου 

λογισµικού και ειδικότερα αυτών που προορίζονται για την εκπαίδευση. Το 

γλωσσάρι αυτό δηµιουργήθηκε µε βάση ένα αρχικό λεξικό που προέρχεται 

από το έργα GNOME, Mozilla και Open Office και οι εργασίες περιλαµβάνουν 

διορθώσεις, συµπληρώσεις και προτάσεις για το ήδη υπάρχον. Σκοπός του 

νέου γλωσσαρίου είναι να χρησιµοποιηθεί σαν οδηγός για τη σωστή 

µετάφραση πακέτων ΕΛ/ΛΑΚ και ειδικότερα για το λογισµικό που προορίζεται 

για χρήση στην εκπαίδευση. Το νέο αυτό γλωσσάρι περιέχει περίπου 6000 

όρους και είναι ελεύθερα διαθέσιµο. Εκτός αυτού, το Ε∆ΕΤ συµµετέχει σε 

διεθνή και ευρωπαϊκά έργα όπως το OSMOSIS που είναι πολύγλωσσο 

βοήθηµα εκπαίδευσης βασισµένο σε λογισµικό Ανοικτού Κώδικα και 

διαχειρίζεται / συµµετέχει σε µια σειρά αναπτυξιακών έργων όπως το e-

Business Forum  µε σκοπό τη µελέτη του Ελεύθερου Λογισµικού, την έρευνα 

σε σχέση µε τη διεθνή εµπειρία, και την ανάλυση του οφέλους που µπορεί να 

προκύψει από τη χρήση του στην εκπαίδευση, τον δηµόσιο τοµέα και τις 

επιχειρήσεις. 

 Μέλη της παραπάνω οµάδας εργασίας που έχει στ

fo για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, είναι άτοµα από διάφορους 

τοµείς της κοινωνίας –πανεπιστηµιακοί, επαγγελµατίες, υπάλληλοι- σύνολο 47 

άτοµα. Αυτοί µελέτησαν την περίπτωση και το µοντέλο ανάπτυξης ΕΛΛ/ΛΑΚ, 

κατέγραψαν στοιχεία από τη διεθνή εµπειρία και από την εγχώρια έρευνα, 

ανέλυσαν τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του ελεύθερου λογισ ικού 

στην εκπαίδευση, το δηµόσιο τοµέα κ ι τις µικροµ σαίες επιχειρήσεις και 

κατέληξαν σε µια σειρά προτάσεων προς την πολιτεία µε πιθανές ενέργειες 

υποστήριξης και προώθησης χρήσης και ανάπτυξης του ελεύθερου 

λογισµικού.    

 Το HELLUG  είναι ένας σύλλογος µε µέλη Έλληνες που αφιλοκερδός 

προωθούν, ασχολούντ ι και χρησιµοποιούν το λειτουργικό σύστηµα 

ελεύθερου λογισµικού LINUX. Σκοπό έχουν τη συνένωση τέτοιων ατόµων, την 
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δηµιουργία επαφών  και ανταλλαγής ιδεών , τη µεταξύ τους σύσφιξη και την 

προσπάθεια προώθησης του λογισµικού αυτού. Σηµαντική πρωτοβουλία του 

HELLUG είναι ο εξελληνισµός και η υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας στο 

LINUX και τα γραφικά του περιβάλλοντα. Το HELLUG έχει στήσει σελίδα στο 

διαδίκτυο που ενηµερώνει για όλα αυτά του χρήστες, δίνει πληροφορίες για 

την ταυτότητα του, τις δραστηριότητες του, για το ελεύθερο λογισµικό, έχει 

λίστα µε παραποµπές σχετικές µε το LINUX, δίνει τη δυνατότητα για 

επικοινωνία µεταξύ των χρηστών και ενηµερώνει για οτιδήποτε νέο.  

Το Υπουργείο Παιδείας προωθεί και αυτό το ελεύθερο λογισµικό. Στα 

σχολεία έχουν εγκατασταθεί ηλεκτρονικοί υπολογιστές που έχουν το 

λειτουργικό σύστηµα LINUX. Χρησιµοποιούν τα προγράµµατα:  qMail,  squid, 

squidguard, Apache, HordeIMP, MySQL,  FreeRadius, MRTG, phpBB,  

OpenLDAP. Σε πολλά σχολεία και σε ΤΕΕ λειτουργούν εργαστήρια 

πληροφορικής, σε πιλοτική βάση, βασισµένα αποκλειστικά σε ΕΛ/ΛΑΚ. 

Σήµερα υπάρχει διαθέσιµη η λύση του λειτουργικού συστήµατος Ανοικτού 

κώδικα Linux ή FreeBSD, γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας (Gnome ή KDE), 

φυλλοµετρητών (Mozilla), σουίτας γραφείου (Openoffice, Koffice, Gnome 

office κλπ). Υπάρχουν προγράµµατα ανοικτού λογισµικού που χρησιµοποιούν 

οι καθηγητές στην τάξη για τη διδασκαλία των µαθηµατικών, της γεωγραφίας, 

της ζωγραφικής, της ορθογραφίας, της χηµείας, της φυσικής καθώς και 

προγράµµατα για την αξιολόγηση των µαθητών. 

τ ι

 Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι η καθολική πρόσβαση σε 

λους 

ς

Η Κοινωνία της πληροφορίας προωθεί και αυτή το ελεύθερο λογισµικό. 

Η διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας 

ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) του Υπουργείου Οικονοµίας 

και Οικονοµικών. Αναφέρεται σε µια µορφή κοινωνικής και οικονοµικής 

ανάπτυξης όπου η απόκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία, αποτίµηση, 

µεταβίβαση και διάχυση πληροφοριών οδηγεί στη δηµιουργία γνώσης και 

στην ικανοποίηση αναγκών ατόµων και επιχειρήσεων παίζοντας έτσι κεντρικό 

ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα, την παραγωγή πλούτου και τη 

διαµόρφωση της ποιότητας της ζωής ων πολιτών. Ο  προϋποθέσεις 

ανάπτυξης της

ό δηλαδή ισότιµη και ανοικτή πρόσβαση για όλους στη Κοινωνία της 

Πληροφορία  που γίνεται µε την άρση της τεχνοφοβίας και αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών, την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδοµών και υπηρεσιών, τη 
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διάχυση και τη διαχείριση της γνώσης και την ανάπτυξη φιλικών προς το 

χρήστη εφαρµογών. Η συνολική στρατηγική για την Κοινωνία της 

Πληροφορίας στηρίζεται στις βασικές αρχές των ίσων ευκαιριών και 

πρόσβασης για όλους, στη δηµιουργία περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της 

καινοτοµίας και της άνθισης των επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών και στην 

αρχή της διαφύλαξης ατοµικών ελευθεριών και λειτουργίας των δηµοκρατικών 

θεσµών. Η έννοια του ελεύθερου λογισµικού λοιπόν συµβαδίζει πλήρως µε 

τους στόχους και τις αρχές της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Το επιχειρησιακό 

πρόγρ

Λ  

αλλά π η  

 

ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδ

ί ν

 

αµµα για την Κοινωνία της Πληροφορίας προκειµένου για την 

προώθηση της ανάπτυξης ΕΛ/ ΑΚ έχει συγκροτήσει οµάδα εργασίας για το 

ΕΛ/ ΛΑK που ασχολείται µε την καταγραφή διεθνούς εµπειρίας και των 

ωφελειών από τη χρήση του ΕΛ /ΛΑΚ τη µελέτη των δυνατοτήτων 

αξιοποίησης  και την ροώθησ  της χρήσης του στο δηµόσιο τοµέα, στις 

επιχειρήσεις και στην εκπαίδευση τη συνεργασία µε την Ελληνική κοινότητα 

ΕΛ/ ΛΑΚ. 

Στα πλαίσια προώθησης του ανοικτού λογισµικού διοργανώνονται 

συνεχώς σεµινάρια και ηµερίδες. Γίνονται σε διάφορα µέρη της Ελλάδας µε 

ελεύθερη συµµετοχή. Ενδεικτικά αναφέρουµε την ηµερίδα µε θέµα "Το 

Ελεύθερο Λογισµικό / Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ ΛΑΚ) και οι εφαρµογές 

του στη εκπαίδευση" που διοργανώθηκε από το Κέντρο Πληροφορικής και 

Νέων Τεχνολογιών (Κε.Πλη.Νε.Τ.) της ∆

ευσης Χαλκίδας, το Σεµινάριο WorkShop LINUX-UBUNTU 

Πτολεµαΐδα, την ηµερίδα Ελεύθερο Λογισµικό / Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα: 

Στην Εκπαίδευση, στην ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και στις Επιχειρήσεις. Η διεθνής 

εµπειρία και η ελληνική πραγµατικότητα στο Συνεδριακό Κέντρο 

Πανεπιστηµ ου Πατρώ , το 8ο συνέδριο εφαρµογών πληροφορικής που έγινε 

παρουσίαση µε θέµα «Λογισµικό ανοικτού κώδικα στην ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση» και πολλά άλλα που γίνονται συνεχώς µε µεγάλη συχνότητα. 

Σε αυτά αξιόλογη είναι η συµµετοχή εταιρειών πληροφορικής που 

αναπτύσσουν και χρησιµοποιούν ελεύθερο λογισµικό, προκειµένου να 

προσφέρουν τις γνώσεις τους, την εµπειρία τους και τα συµπεράσµατα τους. 

Εκτός όλων των προηγούµενων πρέπει να αναφερθούν οι δεκάδες 

ιστοσελίδες που έχουν δηµιουργηθεί για την προώθηση του ελεύθερου 

λογισµικού. Ενδεικτικά αναφέρουµε την www.open-source.gr µε σκοπό την 
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ενηµέρωση και προώθηση της χρήσης ΕΛ/ ΛΑΚ, ο οποίος παρέχει 

πληροφορίες και νέα σχετικά µε τ  ΕΛ/ ΛΑΚ και ο οποίος συνε ώς 

ανανεώνεται. πίσης αναφέρουµε και τ  δικτυακό τόπο www.ellak.gr µε 

στόχο την υποστήριξη της Ελληνικής Κοινότητας ΕΛ/ ΛΑΚ. Πρόκειται για 

αξιόλογες ιστοσελίδες που συγκεντρώνουν όλα τα θέµατα γύρω από το ΕΛ/ 

ΛΑΚ. 

 

Εφαρµογές 
 Οι ατηγορίες εφαρµογών ελεύθερου λογισµικού µε τις οποίες 

ασχολούνται οι περισσότεροι είναι Compilers, Web Applications, Utilities, 

Scripting Languages, Data Bases, Office Programs καθώς και άλλες. Ανάλογα 

όµως µε ις ανάγκες σε λογισµικό που έχουν, ποικίλει η ένταση που 

χρησιµοποιούν τις διάφορες αυτές κατηγορίες. Πάντως σχεδόν όλοι οι 

χρήστες χρησιµοποιούν λειτουργικό σύστηµα µε γραφικό περιβάλλον, 

δυνατότητα

 ο  χ

Ε ο

κ

τ

 πρόσβασης στο διαδίκτυο και εφαρµογές γραφείου. 

 

  σ λ ο

ζ

Ο Compiler είναι ένα πρόγραµµα, ή µπορεί και οµάδα από 

προγράµµατα, που παίζουν το ρόλο του µεταφραστή. Αυτό σηµαίνει ότι 

µεταφράζουν το πρόγραµµα από  τον πηγαίο κώδικα που είναι γραµµένος σε 

αντικείµενο κώδικα. Αυτό συµβαίνει για να µπορεί ένα πρόγραµµα να 

εκτελεστεί στον υπολογιστή. Με τον όρο compile εννοούµε τη µετάφραση του 

κώδικα από γλώσσα υψηλού επιπέδου τη γ ώσσα του υπ λογιστή, ενώ το 

αντίθετο ονοµά εται decompile. 
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A diagram of the operation of a typical multi-language, multi-target compiler 

(www.wikipedia.org) 

 Οι Web εφαρµογές είναι εφαρµογές στις οποίες κάποιος έχει 

πρόσβαση µέσω ενός  web browser στο διαδίκτυο ή σε τοπικό δίκτυο. 

Πρόκειται για πολύ δηµοφιλείς εφαρµογές αφού λειτουργούν µε την ιδιότητα 

του «πελάτη» και για να χρησιµοποιηθούν δεν χρειάζονται εγκατάσταση ή 

αναβάθµιση. Οι εφαρµογές Ιστού χρησιµοποιούνται για εφαρµογές webmail, 

σε απευθείας σύνδεση λιανικές πωλήσεις, σε on line δηµοπρασίες, για 

εισαγωγή και πρόσθεση στοιχείων σε ιστοσελίδες, σε φορουµ συζητήσεων, 

σαν online ηµερολόγια, σε on line παιχνίδια όπου πολλοί παίχτες παίρνουν 

µέρος (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) και σε πολλές άλλες 

εφαρµογές. 
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 Τα Utilities είναι προγράµµατα υπηρεσιών τα οποία λειτουργούν στο 

παρασκήνιο. Αυτά είναι εγκατεστηµένα στους περισσότερους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές και κάνουν πολύ συγκεκριµένα πράγµατα. Πρόκειται για ένα 

είδος λογισµικού το οποίο έχει ως σκοπό να συντονίσει τις διάφορες 

εφαρµογές του υπολογιστή, το hardware και το λειτουργικό του  σύστηµα.  

 Οι Scripting languages είναι γλώσσες προγραµµατισµού. Από τη µέρα 

που πρωτοεµφανίστηκαν έχουν εξελιχθεί πολύ και σήµερα θεωρούνται 

γλώσσες υψηλού επιπέδου. Χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές όπως 

web,  σε παιχνίδια, σε λογισµικά και σε λειτουργικά συστήµατα. 

 Οι Data Bases είναι εφαρµογές σχεδιασµένες να καταχωρούν 

δεδοµένα και συσχετίσεις δεδοµένων, ανεξαρτήτου µορφής και τα 

προσφέρουν στον χρήστη τους σε κάθε τους ζήτηση.   Παρέχουν υποστήριξη 

σε ένα πλήθος εφαρµογών που  απαιτούν τη λειτουργία τους. Αποστολή τους 

είναι να αποθηκεύουν αυτά τα δεδοµένα στον υπολογιστή µε συστηµατικό 

τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο ο υπολογιστής και το λειτουργικό σύστηµα 

µπορούν να βρουν απαντήσεις εύκολα και γρήγορα σε ότι χρειάζεται. Για την 

αρχειοθέτηση χρησιµοποιούνται συγκεκριµένα στοιχεία και γίνεται µε 

συγκεκριµένο τρόπο. Υπάρχει περιγραφή των αντικειµένων που βρίσκονται 

µαζί και δηλώνεται και η σχέση που τα συνδέει. Το µοντέλο που 

χρησιµοποιείται κυρίως είναι το σχεσιακό µοντέλο ενώ υπάρχουν και άλλα 

λιγότερο δηµοφιλή. 

 Τέλος υπάρχουν οι εφαρµογές γραφείου. Πρόκειται για εφαρµογές που 

υσιάσεων και εκτυπώσεων. Έχουν τη δυνατότητα να 

κ

περιλαµβάνουν κειµενογράφο, λογιστικά φύλλα, επεξεργασία γραφικών και 

δυνατότητα παρο

διαβάζουν µεγάλη ποικιλία αρχείων αι ενώ µπορούν να συνεργαστούν και µε 

κλειστό λογισµικό. Είναι πολύ απλές στη χρήση και φιλικές προς το χρήστη. 

 Πολύ σηµαντική εφαρµογή ελεύθερου λογισµικού είναι το λειτουργικό 

σύστηµα. Πρόκειται για ώριµα λειτουργικά συστήµατα, µε αξιόλογα 

χαρακτηριστικά και δυνατότητες που αξιοποιούν πλήρως τα τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά των σύγχρονων υπολογιστικών συστηµάτων.  Προτιµούνται 

από πολλούς για την εξαιρετική σταθερότητα που προσφέρουν. Υπάρχουν σε 

πολλές διανοµές από διαφορετικές εταιρείες ή οµάδες. 
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Πλεονεκτήµατα – Μειονεκτήµατα 
Όταν  αναφέρεται κανείς σε πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του 

ελεύθερου λογισµικού αναφέρεται στα αποτελέσµατα της σύγκρισης του 

ελεύθερου λογισµι ού µε το κλειστό λογισµικό. Συγκεντρωτικά, πρόκειται για 

τα παρακάτω:   

κ

 

 

ν   

µ

 πηγαίου κώδικα διευκολύνει τη µετάβαση από µία µορφή 

/ 

ΑΚ 

µηθευτές. Το ΕΛ/ ΛΑΚ 

επιτρέπει την ευκολότερη υιοθέτηση νέων τεχνολογικών γιατί µειώνει το 

Πλεονεκτήµατα 
Ποιότητα, Ανεξαρτησία, Ασφάλεια, Αξιοπιστία, ∆ιαφάνεια, 

∆ιαλειτουργικότητα, Επεκτασιµότητα, Ποιοτικές υπηρεσίες, 

Εξοικονόµηση πόρων   

Μειονεκτήµατα 
Υποστήριξη, Τεκµηρίωση, Ποιότητα Λογισµικού, Εξειδικευµέ οι  

χρήστες, Ασυµβατότητα, Απουσία κατηγορίας λογισµικών     

Αναλυτικότερα, όταν µιλάµε για το πλεονέκτηµα της ποιότητας  

αναφερόµαστε στην επιστηµονική και τεχνολογική καινοτοµία που προσφέρει 

το ανοικτό λογισµικό. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα επέµβασης και 

βελτίωσης του κώδικα αφού αυτός είναι ανοικτός και προσβάσιµος. Επίσης το 

ανοικτό λογισ ικό είναι πιο καλά προστατευµένο από ιούς. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι το λειτουργικό σύστηµα WINDOWS µπορεί να προσβληθεί 

από 60.000 ιούς ενώ το GNU/LINUX από περίπου 40. 

Η ανεξαρτησία του χρήστη από τις εταιρείες παραγωγής λογισµικού, 

καθώς η κατοχή του

διατήρησης δεδοµένων σε µία άλλη. Το ελεύθερο λογισµικό δίνει τη 

δυνατότητα ανεξαρτησίας από κατασκευαστές και µονοπώλια και 

µεµονωµένους προµηθευτές και βελτιώνει την διαλειτουργικότητα των 

συστηµάτων, την µακροχρόνια πρόσβαση σε δεδοµένα και την δυνατότητα 

υιοθέτησης νέων τεχνολογιών. Η διαλειτουργικότητα αυξάνεται γιατί το ΕΛ

Λ επιτρέπει τη χρήση του ίδιου κώδικα και µορφής δεδοµένων σε 

διαφορετικές εφαρµογές. Η δυνατότητα της µακροχρόνιας πρόσβασης σε 

δεδοµένα επιτρέπει στον χρήστη πλήρη πρόσβαση στο ίδιο του το σύστηµα. 

Εργασίες συντήρησης και ανάπτυξης είναι δυνατόν να ανατεθούν σε 

εξωτερικούς παροχείς υποστήριξης, οι οποίοι κάθε χρονική περίοδο µπορούν 

να έχουν τις ίδιες πληροφορίες όσο και οι αρχικοί προ
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κόστος και το ρίσκο των αλλαγών. Τα προγράµµατα ΕΛ/ ΛΑΚ τείνουν να είναι 

περισσ

µένων. Και αυτό γιατί το ελεύθερο λογισµικό είναι λιγότερο 

ευά ι µεγαλύτερη σταθερότητα και αξιοπιστία στις 

εφαρµ µικ απ

ανθρώ ρο, τον

των λα  του και τη δηµοσίευση τους προς ενηµέρωση 

των

 ύ

σταθερ οδείξει ότι 

το LIN µ

έ

τητα σε οποιονδήποτε 

να µελ

/

π  ή

ζ

ς  

την µαζική διαθεσιµότητα πολλών δεκάδων χιλιάδων προγραµµατιστών ΕΛ/ 

ότερο εξελικτικά και αδιάλειπτα στις λειτουργίες. 

Η ασφάλεια που προσφέρει το ελεύθερο λογισµικό είναι εξαιρετικής 

σηµασίας για εφαρµογές που απαιτούν διασφάλιση προσωπικών και 

εµπορικών δεδο

λωτο και εµφανίζε

ογές.  Επιπλέον επειδή το ελεύθερο λογισ ό ελέγχεται ό πολλούς 

πους µαζί µε το γεγονός ότι είναι ελεύθε επιτρέπει  εντοπισµό 

θών και των αδυναµιών

 χρηστών.  

Η αξιοπιστία των συστηµάτων ελεύθερου λογισµικο  διασφαλίζουν 

ότητα και αξιοπιστία στη λειτουργία τους. Έρευνες έχουν απ

UX µπορεί και επεξεργάζεται δεδο ένα για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

χωρίς να καταρρέει. Αυτό οφείλεται στη συνεχή διαδικασία ανίχνευσης και 

διόρθωσης σφαλµάτων. 

Το ελεύθερο λογισµικό είναι συνυφασµένο και µε την έννοια της 

δηµοκρατίας. Το πλεον κτηµα της διαφάνειας επιτρέπει την άσκηση 

δικαιώµατος του πολίτη όχι µόνο να έχει πρόσβαση στην πληροφορία, αλλά 

και στους τρόπους επεξεργασίας της. ∆ίνεται η δυνατό

ετήσει µε ποιον τρόπο γίνεται η επεξεργασία και η αποθήκευση των 

δεδοµένων. 

Σηµαντικό πλεονέκτηµα της χρήσης ΕΛ  ΛΑΚ θεωρείται και η αυξηµένη 

δυνατότητα ου διαθέτει στο να επιτρέπει σηµαντικ  αύξηση των χρηστών 

ενός συστήµατος χωρίς να επηρεά εται η επίδοση του συστήµατος και χωρίς 

να απαιτείται άλλη έκδοση λειτουργικού συστήµατος. Αυτή είναι η 

επεκτασιµότητα.  Επιτρέπεται δηλαδή η τοποθέτηση σε πολλά διαφορετικά 

είδη (πλατφόρµες) υπολογιστών, αλλά και να λειτουργούν εν παραλλήλω σε 

µεγάλα συστήµατα υψηλών επιδόσεων. 

Σηµαντικό στοιχείο για το ελεύθερο λογισµικό είναι και οι ποιοτικές 
υπηρεσίες υποστήριξη . Η διαθεσιµότητα λογισµικού από πολλές πηγές 

αυξάνει τον ανταγωνισµό στη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υποστήριξης µε 

µειώσεις τιµών και αύξηση διαθεσιµότητας. Η συνεχής αύξηση των νέων 

εταιρειών παροχής υπηρεσιών υποστήριξης συνυπάρχει παράλληλα: α) µε 
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ΛΑΚ παγκοσµίως και β) την εθελοντική εργασία έρευνας και ανάπτυξης 

ατόµων και οµάδων που χαρακτηρίζει ιστορικά το µοντέλο ανάπτυξης ΕΛ/ 

ΛΑΚ. 

τ υ

 σ γ ή

ι µπορεί να ζητήσει αλλαγές, επεκτάσεις και συντήρηση από 

οποιον

 της τεκµηρίωσης και της υποστήριξης δεν είναι 

πάντο

ι ι

ται συχνά είναι ότι κάποιο λογισµικό αν και µπορεί να στηρίζεται 

σε µία

ιρ

και αγνοεί τις πιο προχωρηµένες 

δυνατό

Ο συνδυασµός των παραγόντων αυτών δηµιουργεί µια νέα δυναµική 

στην ανάπ υξη πηρεσιών υποστήριξης λογισµικού µε δυνητικά οφέλη. 

Τέλος πλεονέκτηµα που αξίζει να αναφερθεί είναι η εξοικονόµηση 
πόρων από τη χρήση του ελεύθερου λογισµικού. Το κό τος ια άδεια χρ σης 

είναι µηδενικό και το κόστος εγκατάστασης, αναβάθµισης, συντήρησης και 

υποστήριξης χαµηλό. Και αυτό επειδή ο χρήστης διαθέτει δυνατότητα 

πρόσβαση στον κώδικα του λογισµικού και του προγράµµατος που 

χρησιµοποιεί κα

δήποτε. Ο χρήστης δεν είναι εγκλωβισµένος σε ένα συµβόλαιο που τον 

υποχρεώνει σε υποχρεωτικές αναβαθµίσεις και συντηρήσεις. 

Τα  µειονεκτήµατα που προκύπτουν από τη χρήση ελεύθερου 

λογισµικού είναι και αυτά εµφανή. Σηµαντικό κοµµάτι είναι η ανεπαρκής 

υποστήριξη. Το επίπεδο

τε αποδεκτό. Σε αντιστοιχία µε τα προαναφερθέντα πλεονεκτήµατα της 

ποιότητας κα  αξ οπιστίας, τα open source προϊόντα λογισµικού που 

προσφέρουν υψηλής ποιότητας τεκµηρίωση και υποστήριξη είναι, κατά 

κανόνα, µόνο εκείνα που υλοποιούν λειτουργικά συστήµατα και διάφορες 

δικτυακές υπηρεσίες (GNU / Linux, Apache κτλ.). Επιπλέον, ένα πρόβληµα 

που συναντιέ

 πολύ καλή ιδέα, συνήθως δεν είναι αρκετά καλό στις πρώτες εκδόσεις 

του και δεν βελτιώνεται αισθητά έως ότου γίνει αρκετά δηµοφιλές ώστε να 

διατεθούν αρκετοί πόροι για την ανάπτυξή του. Υπάρχουν ακόµη πολύ λίγοι 

τεχνικοί και χρήστες µε εµπε ία σε παρόµοια συστήµατα. Αναµφίβολα 

πάντως οι γνώσεις τους είναι πολύ µεγαλύτερες από εκείνες του µέσου 

windows administrator ο οποίος συνήθως µπορεί να εκτελέσει µόνο τις πολύ 

βασικές λειτουργίες ενός συστήµατος 

τητες και εφαρµογές του. Επίσης το ελεύθερο λογισµικό δεν 

απευθύνεται σε άτοµα που έχουν µια ευκαιριακή σχέση µε την πληροφορική. 

Απευθύνεται σε χρήστες µε πιο εξειδικευµένες γνώσεις.  Ακόµη υπάρχει 

ασυµβατότητα µεταξύ προγραµµάτων που λειτουργούν στα διάφορα 

λειτουργικά συστήµατα. Και αν σκεφτεί κανείς ότι οι περισσότεροι χρήστες 

ηλεκτρονικών υπολογιστών χρησιµοποιούν τα windows, τότε το πρόβληµα 
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που προκύπτει είναι προφανές. Τέλος πρέπει να σηµειωθεί ότι απουσιάζουν 

εφαρµογές για ορισµένους τοµείς όπως για οικονοµική διαχείριση ή 

βιοµηχανικό και εξειδικευµένο λογισµικό.  

 

∆ραστ

έ

µ η

ουν αρχίσει να 

παράγ

τ ε  

 

ε , ε ο

τ

ηριότητες στην εκπαίδευση και τις εταιρείες που παρέχουν 
ελεύθερο λογισµικό 

Η φιλοσοφία του ελεύθερου λογισµικού βρίσκεται σε πλήρη σύµπνοια 

µε την φιλοσοφία της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Η κοινή συνισταµ νη είναι ότι 

και τα δύο αντιπροσωπεύουν την ελευθερία, τη δη ιουργία, την ανάπτυξ  και 

ανταλλαγή ιδεών, την διανοµή της γνώσης για την προώθηση της επιστήµης. 

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα παράγουν και  χρησιµοποιούν ελεύθερο 

λογισµικό. Αρκετά ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης έχ

ουν επιχειρησιακές εφαρµογές ανοικτού λογισµικού, όπως τα 

συστήµατα διαχείρισης ηλεκτρονικών µαθηµάτων ή τα ψηφιακά ηµερολόγια 

και χαρτοφυλάκια, τα οποία ανταγωνίζονται τα αντίστοιχα ιδιόκτητα. Αυτές οι 

εφαρµογές ψηφιακής εκπαίδευσης (e-learning) ηγούνται µιας γενικότερης 

µετάβασης της ριτοβάθµιας κπαίδευσης από το ιδιόκτητο προς το ανοικτό 

λογισµικό.  

 Το  ΤΕΙ Αθήνας και το τµήµα Πληροφορικής έχει στήσει µια σελίδα στο 

διαδίκτυο όπου φιλοξενεί τις Ελληνικές προσπάθειες ανάπτυξης ελεύθερου 

λογισµικού. Όπως σηµειώνουν στη ιστοσελίδα τους έχουν ως στόχο την 

ανάπτυξη προγραµµάτων ΕΛΛΑΚ µε κέντρο βάρους την εκπαιδευτική 

κοινότητα, τη δηµιουργία συστήµατος συνεργασίας οµάδων ανάπτυξης 

εφαρµογών ΕΛΛΑΚ και ανάπτυξης περιεχoµένων, τη µεταφορά στην ελληνική 

γλώσσα προγραµµάτων που χρησιµοποιούνται στην εκπαιδευτική κοινότητα, 

την παροχή υποστήριξης των project της οµάδας, τη βέλτιστη χρήση 

τεχνογνωσίας µέσω του περιβάλλοντας συνεργασίας των οµάδων ανάπτυξης 

εφαρµογών και κειµένου και την παροχή υποστήριξης και την προώθηση του 

ΕΛΛΑΚ µέσω κδηλώσεων  ηµ ρίδων, δηµ σιεύσεων κ.α.. Έχουν 

δηµιουργήσει φόρουµ συζητήσεων όπου σε αυτό µπορεί να κανείς να 

συζητήσει θέµατα σχετικά µε το Ελεύθερο Λογισµικό / Λογισµικό Ανοιχτού 

Κώδικα δηλαδή για τις πατέντες, για τα έργα ανάπτυξης ΕΛΛΑΚ του µήµατος 

Πληροφορικής ΤΕΙ Αθηνών, οτιδήποτε έχει σχέση µε routers, ασφάλεια, 

απόδοση, διανοµές, τα πάντα σχετικά µε το LTSP και οτιδήποτε σχετικά µε τη 
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νέα διανοµή Linux του ΕΛ/ΛΑΚ-dev. Επίσης υπάρχουν συζητήσεις για τα 

διάφορα λε τουργικά συστήµ τα όπως UN X, Linux, Windows και άλλα 

λιγότερο γνωστά, για εργαλεία ανάπτυξη

ι α I

ς προγραµµάτων, για τις διάφορες 

γλώσσες προγραµµατισµού, για προγραµµατιστικές απορίες και 

άµµατα δικτύων, για τα προβλήµατα και πώς αυτά 

στήνον

 ς

προγράµµατα που έχουν κατασκευασθεί, για συζητήσεις σχετικές µε τα 

δίκτυα, για τα προγρ

ται. Επίσης η ιστοσελίδα παρέχει συνδέσµους σχετικές µε το ΕΛΛΑΚ, 

πληροφορίες µε κάποια νέα του ελεύθερου λογισµικού και δυνατότητα 

επικοινωνίας. 

 Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας κατόπιν πρωτοβουλίας του εργαστηρίου 

Παράλληλης Κατανεµηµένης Επεξεργασίας του Τµήµατος Εφαρµοσµένης 

Πληροφορικής, έχει αναπτύξει ένα  δικτυακό τόπο που έχει σαν στόχο την 

προώθηση και επέκταση της χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατο  / 

Περιβάλλοντος Εργασίας Linux και γενικότερα του Ελεύθερου Λογισµικού / 

Λογισµικού Ανοικτού Kώδικα στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας στα πλαίσια της 

αντίστοιχης πρωτοβουλίας του Εθνικού ∆ικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας. 

Έχει στήσει µια βάση δεδοµένων όπου έχει καταχωρήσει όλα τα διαθέσιµα 

εκπαιδευτικά λογισµικά, δηλαδή πακέτα διδασκαλίας, εργαλεία αξιολόγησης, 

κ

µ ς α σ χ

εργαλεία διαχείρισης και άλλους σχετικούς συνδέσµους, παρέχει τη 

δυνατότητα συζητήσεων , ανάγνωσης άρθρων σχετικών µε το ελεύθερο 

λογισµικό, χρήση tutorials για τη γλώσσα προγραµµατισµού php, για το 

λειτουργικό σύστηµα UNIX αθώς και για άλλες εφαρµογές. Επίσης διαθέτει 

λίστα µε τις ηµερίδες που διοργανώνονται και έχουν σχέση µε το ελεύθερο 

λογισµικό, κάποια χρήσιµα σχόλια, δυνατότητα επικοινωνία. Επίσης το 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, µέσω του σχολικού δικτύου που είναι 

εγκατεστηµένο στο κτίριο του κάνει προσπάθειες και έρευνες για τη χρήση 

ελεύθερου λογισµικού στα σχολεία. 

 Τέτοιες παρόµοιες δράσεις αναπτύσσουν όλα τα πανεπιστήµια και τα 

τεχνολογικά ιδρύ ατα της χώρα . Παράλληλ  διοργανώνουν τους ώρους 

τους ηµερίδες για την ενηµέρωση του κοινού για το ελεύθερο λογισµικό αλλά 

και σεµινάρια, όπως και µαθήµατα, µε πιο εξειδικευµένα θέµατα γύρω από το 

ελεύθερο λογισµικό όπως: το LINUX και οι διανοµές του, η MySQL,  τα 

διαθέσιµα λογισµικά που υπάρχουν, τα πλεονεκτήµατα, τα µειονεκτήµατα, την 
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υπάρχουσα κατάσταση, τις απόψεις που υπάρχουν σχετικά µε το ελεύθερο 

λογισµικό, τις προοπτικές και τις πρωτοβουλίες. 

 Το Πανεπιστήµιο Κρήτης µέσω του Κέντρου Επικοινωνιών και ∆ικτύων 

UCnet, πρ άγει το ελεύθερο λογ µικό τη κεντρική του σελί  έχει µια ιρά 

από links µε τουλάχιστον 50 συνδέσµους που οδηγούν σε θέµατα ελεύθερου 

λογισµικού. Έχει θέµατα σχετικά µε µαθήµατα, παιχνίδια, λειτουργικά 

συστήµατα, γραφικό περιβάλλον, προγραµµατισµό, εφαρµογές γραφείου, 

δίκτυα, φυλλοµέτρηση σελίδων, διαχείριση σχολικής µονάδας, εργαλεία 

ανάπτυξης εφα

ο ισ . Σ δα σε

ρµογών κ.α.. Φυσικά διαθέτει helpdesk στο οποίο µπορούν να 

σ

ζ : 

α Υ

µα της πληροφορικής ενηµερώνει του 

αθητέ

σεµινάρια για τη χρήση του ελεύθερου λογισµικού µε ελεύθερη συµµετοχή και 

απευθυνθούν οι χρήστες για οποιαδήποτε βοήθεια. Συνεργάζεται µε το Ε∆ΕΤ 

και προτείνει το ελεύθερο λογισµικό που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας.  

Στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση και εκεί η κινητικότητα είναι µεγάλη. 

Το υπουργείο παιδείας τη σελίδα στο διαδίκτυο αφιερώνει χώρο 

παραθέτοντας µια λίστα από links σχετικές µε το διαδίκτυο όπου συγχρόνως 

εξηγεί και τι προσφέρει το καθένα. Ακόµη υπάλληλοι, δάσκαλοι και καθηγητές 

συµµετέχουν σε έρευνες που γίνονται σχετικές µε το ελεύθερο λογισµικό. 

Επίσης το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο προσφέρει ένα πλήρες πακέτο 

υπηρεσιών στις µονάδες και χρήστες που διασυνδέει. Οι περισσότερες από 

τις υπηρεσίες του βασί ονται σε λογισµικό Open Source, όπως η Yπηρεσία 

Ονοµατολογίας DNS η Πιστοποίηση / Εξουσιοδότηση 

(Authentication/Authorization), το Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, οι Εξυπηρετητές 

υπηρεσιών  Web, Εξυπηρετητές Bάσεων ∆εδοµένων, ∆ικτυακή πύλη του 

ΠΣ∆, η πρόσβαση στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µέσω web και 

συµπληρωµατικές υπηρεσίες, η Τηλεκπαίδευση, ο Εξυπηρετητής 

µεσολάβησης κ ι ελέγχου περιεχοµένου, η πηρεσία Instance Messaging, οι 

FTP Servers, η Υπηρεσία mail lists, Παρακολούθηση δικτύου και υπηρεσιών. 

Επίσης η ύλη του µαθήµατος στο µάθη

µ ς για το ελεύθερο λογισµικό ενώ υπάρχουν  200 πακέτα ελεύθερου 

λογισµικού που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την υποστήριξη της 

διδασκαλίας γνωστικών αντικειµένων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, την οργάνωση και διαχείριση της σχολικής µονάδας ή τάξης και 

την διαδικασία της αξιολόγησης των µαθητών. Επίσης στις σχολικές µονάδες 

µε το συντονισµό των κατά τόπους γραφείων διεύθυνσης οργανώνονται 
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οι καθηγητές ενηµερώνουν τους µαθητές για τις εφαρµογές του ανοικτού 

λογισµικού και χρησιµοποιούν τα διαθέσιµα προγράµµατα στη διάρκεια της 

ίς, 

όπως 

Ε

Ε

ε αν

ελ νι ά ς 

διδασκαλίας. 

Οι εταιρείες πληροφορικής, που έχουν σχέση µε το αντικείµενο του 

ελεύθερου λογισµικού, κάνουν και αυτές αξιόλογες προσπάθειες για την 

προώθηση του. Αρχικά πρέπει να αναφέρουµε ότι συµµετέχουν ενεργά σε 

ηµερίδες σχετικές µε το θέµα. Παρέχουν πληροφορίες, την εµπειρία τους και 

παρουσιάζουν την ελληνική και τη διεθνή πραγµατικότητα σε θέµατα 

ελεύθερου λογισµικού. Υπάρχουν τέτοιες διαθέσιµες παρουσιάσεις στο 

διαδίκτυο για την πληροφόρηση των χρηστών. Επίσης οι εταιρείες 

πληροφορικής συµµετέχουν σε έρευνες σε συνεργασία µε άλλους φορε

το e-business forum, το Ε∆ΕΤ κ.α. ενώ ο ΣΕΠΕ (Σύνδεσµος 

Επιχειρήσεων Πληροφορικής & πικοινωνιών Ελλάδος) ασχολείται σοβαρά 

µε το θέµα και το ερευνά. Ακόµη διαθέτουν ιστοσελίδες όπου παρουσιάζουν 

προγράµµατα, λειτουργικά συστήµατα και θέµατα ανοικτού λογισµικού ενώ 

κάποιοι επιχειρούν να σφυγµοµετρήσουν και τις ανάγκες των χρηστών µε 

µικρές δηµοσκοπήσεις. πίσης παρέχουν πληροφόρηση, εκπαίδευση και 

συµβουλευτικές υπηρεσίες, case studies και άρθρα σχετικά µε το θέµα. 

Ενεργή και αξιόλογη είναι η προσπάθεια των εταιρειών για εξελληνισµό 

προγραµµάτων που βασίζονται σ οικτό λογισµικό και η προσαρµογή τους 

στα ελληνικά δεδοµένα. Τέτοια παραδείγµατα είναι τα ERP και CRM 

συστήµατα, ότι πιο σύγχρονο απαιτούν οι επιχειρήσεις για την καλύτερη και 

πιο οργανωµένη λειτουργία τους. Ο εξελληνισµός που αναφέρθηκε συνίσταται 

στη συγγραφή εγχειριδίων στα λη κά, στη µεταφορ τη γλώσσας των 

µενού στα ελληνικά, στην προσαρµογή των λογιστικών εφαρµογών στα 

ελληνικά λογιστικά πρότυπα ή και στα διεθνή κ.ά.. 

 

Εφαρµογές Ελεύθερου Λογισµικού στην εκπαίδευση και τις εταιρείες 
που παρέχουν υπηρεσίες ελεύθερου λογισµικού 

Οι εφαρµογές του ελεύθερου λογισµικού ποικίλουν και η πλειοψηφία 

των υπολογιστών διαθέτει κάποιες εφαρµογές ανοικτού λογισµικού. Αυτό που 

χρησιµοποιούν οι περισσότεροι χρήστες ελεύθερου λογισµικού είναι  

εφαρµογές γραφείου, πρόσβαση στο διαδίκτυο και αποστολή ηλεκτρονικού 

µηνύµατος, ηµερολόγια και άλλα.  
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Το λειτουργικό σύστηµα που χρησιµοποιείται κατά κόρον στην 

εκπαίδευση και στις εταιρείες πληροφορικής είναι το LINUX στις διάφορες 

διανοµές του. Οι πιο συχνές που είναι εγκατεστηµένες είναι οι, Redhat, Suse, 

Debian

ε n

η

γ

λλες εφαρµογές ελεύθερου 

ογισµικού που χρησιµοποιούνται στο διαδίκτυο και εξελίσσονται εδώ και 

ται 

παιδευτικά ιδρύµατα της 

χώρας

ν µε mozilla, Kmail και Evolution. Κάποια 

 και Mandrake. ∆ίνουν τη δυνατότητα για πλήρη αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων των υπολογιστικών συστηµάτων ενώ χαρακτηρίζεται σαν ένα 

από τα πιο σταθερά και αξιόπιστα λειτουργικά συστήµατα. Σήµερα πλέον 

διαθέτει φιλικό και εύχρηστο προς το χρήστη γραφικό περιβάλλον και 

υποστηρίζεται ενεργά από τις ταιρείες που το προωθούν. Το Li ux διαθέτει 

πλήθος εφαρµογών υπηρεσιών ενώ υπάρχει  δυνατότητα επικοινωνίας µε το 

λειτουργικό σύστηµα των Windows µέσα από συγκεκριµένα προ ράµµατα 

(samba, cups). Στα σχολεία  το Linux είναι εγκατεστηµένο σε σταθµούς 

εργασίας σε κάθε εργαστήριο πληροφορικής ενιαίου λυκείου και σχολείου της 

τεχνικής εκπαίδευσης και σε 200 γυµνάσια ενώ οι µαθητές της ειδικότητας της 

πληροφορικής στη τεχνική εκπαίδευση διδάσκονται και Linux, στο πλαίσιο 

του µαθήµατος ‘Λειτουργικά Συστήµατα’. Στα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ πολλοί 

από τους υπολογιστές τρέχουν και σε Windows και σε Linux ενώ στα τµήµατα 

που έχουν σχέση µε υπολογιστές όλοι λειτουργούν µε αυτόν τον τρόπο.  Το 

Linux επιπλέον είναι ένας πολύ καλός τρόπος για τη διδασκαλία λειτουργίας 

των UNIX συστηµάτων. Οι εταιρείες πληροφορικής όµοια δουλεύουν µε 

Windows – Linux.  

Προγράµµατα ελεύθερου λογισµικού χρησιµοποιούνται στις εφαρµογές 

διαδικτύου. Το ελεύθερο λογισµικό έχει αποδειχθεί πολύ αξιόπιστο και 

ενδείκνυται για εφαρµογές εξυπηρετητών , για αυτό και χρησιµοποιούνται από 

τους systems administrators. Στο διαδίκτυο ο πιο διαδεδοµένος σε χρήση 

server είναι ελεύθερου λογισµικού και είναι ο Apache ο οποίος εξυπηρετεί 

τουλάχιστον 52 εκατοµµύρια δικτυακούς τόπους. Ά

λ

δεκαετίες είναι τα PHP, Squid, Bind, routed.  Επίσης αναπτύσσον

εφαρµογές διαδικτύου µε χρήση MySQL ενώ τα εκ

 παράγουν επιχειρησιακές εφαρµογές ανοικτού λογισµικού όπως 

συστήµατα διαχείρισης ηλεκτρονικών µαθηµάτων, ψηφιακά ηµερολόγια και 

χαρτοφυλάκια. ∆ικτυακές εφαρµογές που χρησιµοποιούνται επίσης είναι ο 

netscape, ο mozilla για την πρόσβαση στο διαδίκτυο, chat και εφαρµογές για 

αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτω
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άλλα α τ   

ρµογές εγκατεστηµένες. Πρόκειται για πολύ απλές και 

χρήσιµ

ι

πό α προγράµµατα ελλακ που χρησιµοποιούνται στους servers είναι 

τα qMail, squidguard, HordeIMP,  FreeRadius, MRTG, phpBB, Dnews, 

OpenLDAP. 

Σε ανοικτό λογισµικό έχουν αναπτυχθεί και πολύ εύχρηστες εφαρµογές 

γραφείου. Μια πολύ καλή λύση είναι το Openoffice, µια ολοκληρωµένη και 

πολύ ευέλικτη εφαρµογή γραφείου που περιλαµβάνει κειµενογράφο µε 

υποστήριξη ελληνικής ορθογραφίας και συλλαβισµού, λογιστικά φύλλα, 

εφαρµογή παρουσιάσεων και επεξεργασίας γραφικών. Το περιβάλλον 

εργασίας και η λειτουργικότητα του είναι παρόµοια µε άλλες εµπορικές 

κλειστές εφαρµογές. Το συγκεκριµένο λογισµικό αναγνωρίζει µεγάλη ποικιλία 

µορφών αρχείου, συµπεριλαµβανοµένου και του Microsoft Office και τρέχει σε 

πολλά λειτουργικά συστήµατα. Έχει τη δυνατότητα να µετατρέπει ένα αρχείο 

αυτόµατα σε pdf µορφή και το ανάποδο. Άλλο παρόµοιο λογισµικό είναι το 

Koffice, που δεν συνεργάζεται όµως µε όλα τα αρχεία των κλειστών 

λειτουργικών συστηµάτων, βρίσκεται όµως σε προηγµένο στάδιο. 

Σε ελεύθερο λογισµικό υπάρχουν και πολύ εύχρηστες εφαρµογές 

utilities. Υπάρχουν εφαρµογές αριθµοµηχανής, τηλεµοιοτύπου, εκτύπωσης, 

αναπαραγωγής video και cd, λεξικού, κειµενογράφου, σηµειωµαταρίου και 

άλλα. Για παράδειγµα στο λειτουργικό σύστηµα Linux µπορεί κανείς να βρει 

όλες αυτές τις εφα

ες εφαρµογές συχνά χρήσιµες σε όλους. Επίσης υπάρχουν πολλές και 

χρήσιµες εφαρµογές για πολυµέσα κα  διασκέδαση. Υπάρχουν προγράµµατα 

προβολής και επεξεργασίας εικόνας και πολλά διαθέσιµα παιχνίδια.  

Πολύ χρήσιµες εφαρµογές είναι αυτές που είναι γραµµένες σε γλώσσες 

προγραµµατισµού python, perl, ruby, awk, shell scripting τις λεγόµενες 

scripting languages. Αυτές δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη µε µικρά και 

απλά σκριπτάκια να κάνει αυτό που θέλει εύκολα, γρήγορα και 

αποτελεσµατικά. Αυτές είναι για συγκεκριµένα πράγµατα, κάνουν compile 

αµέσως και δεν έχουν εκτελέσιµη µορφή.  

Οι βάσεις δεδοµένων, πολύ σηµαντικές για την σωστή σύνδεση, 

αποθήκευση, τήρηση και επεξεργασία αρχείων. Γίνεται µε mySQL ή  

PostgreSQL.  

Όλα τα παραπάνω που αναφέρθηκαν χρησιµοποιούνται τόσο στην 

εκπαίδευση όσο και από τις εταιρείες πληροφορικής. Εκτός αυτών όµως στην 
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εκπαίδευση πρέπει να αναφέρουµε ότι υπάρχουν διαθέσιµες εφαρµογές για 

έλεγχο δικτύων, βαθµολόγηση µαθητών, παρακολούθηση ωρολογίου 

προγράµµατος καθώς και πλήθος εκπαιδευτικών προγραµµάτων για 

µαθηµ

µ

έρους του 

υπολο

ι πόσα 

προγρ

ε ε κ

ύµατα ή οι εταιρείες είναι ελεύθερα 

να επ

µ π

γισµικό και τους παροχείς υπηρεσιών ανεξάρτητα και  

βασιζό

ατικά, αστρονοµία, φυσική, χηµεία, µουσική, ορθογραφία και πλήθος 

άλλων µαθηµάτων. Επίσης υπάρχουν διαθέσιµα προγράµµατα που 

απευθύνονται σε µαθητές του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού. Ακόµη 

υπάρχουν εκπαιδευτικά portals βασισµένα σε ελεύθερο λογισµικό (uportal). 

 

Πλεονεκτήµατα – Μειονεκτήµατα στην εκπαίδευση και τις εταιρείες που 
παρέχουν υπηρεσίες ελεύθερου λογισµικού 
 Τα γενικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα που αναφέρθηκαν σε 

θεωρητικό πλαίσιο στο προηγούµενο κεφάλαιο είναι και πραγµατικά τόσο 

στην εκπαίδευση όσο και στις επιχειρήσεις.  

Η εξοικονό ηση πόρων είναι γεγονός. Αποφεύγονται οι αναίτιες 

δαπάνες αφού παρατείνεται η διάρκεια ζωής του υλικού µ

γιστή. Επιτρέπεται τη χρήση παλαιότερων και φθηνότερων υλικών, 

ειδικά όσον αφορά στα τερµατικά ή τους υπολογιστές . Το ίδιο συµβαίνει και 

µε το λογισµικό. Έχει µεγαλύτερο κύκλο ζωής από το εµπορικό αλλά και 

µπορεί να αναβαθµιστεί εκ των έσω και να µοιραστεί µεταξύ των χρηστών 

παγκοσµίως  Το κόστος απόκτησης του είναι χαµηλό, γίνεται µία φορά ενώ 

επιτρέπει διαφορετικού τύπου επιλογές όσον αφορά τις δαπάνες του 

προϋπολογισµού σε σχέση µε το λογισµικό. Όλα αυτά είναι πολύ σηµαντικά 

αν αναλογιστεί κανείς πόσοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές κα

άµµατα και λειτουργικά συστήµατα είναι εγκατεστηµένα στα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας.  

Και στις επιχειρήσεις µειώνεται το κόστος και µπορούν να γίνουν 

επενδύσεις σε άλλους τοµείς όπως π.χ. κπαίδ υση προσωπικού .α.. 

Επιπλέον η λογική του ανοικτού λογισµικού αποσυνδέει το λογισµικό από τις 

υπηρεσίες, γεγονός που σηµαίνει ότι τα ιδρ

ιλέγουν µε ποιον θα συνεργασθούν και πότε θα συνεργασθούν. Το 

ανοικτό λογισ ικό λοιπόν αρέχει στους οργανισµούς την ελευθερία να 

επιλέγουν λο

µενοι στην αντίστοιχη αξία του καθενός. Όλα αυτά καταδεικνύουν και το 
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πλεονέκτηµα της ανεξαρτησίας του χρήστη, της ελευθερίας του χρήστη να 

συµπεριφέρεται όπως επιθυµεί µε γνώµονα το υµφέρον του. 

Η ποιότητα του λογισ ικού, δη αδή η επιστηµονική και τεχνολογική 

καινοτοµία,  είναι δεδοµένη. Τα πανεπιστήµια, τα τεχνολογικά ιδρύµατα της 

χώρας και γενικότερα η εκπαίδ υση είναι χ ροι όπου ναπτύσσονται δέες 

και εφαρµογές. Όσοι λοιπόν ασχολούνται µε το ελεύθερο λογισµικό µπορούν 

να ενώσουν τις γνώσεις τους και το αποτέλεσµα να είναι το ποιοτικ

σ

µ λ

 ε ώ α ι

ό 

λογισµ ό. Η ποιότητα αυτή δίνει επιπλέον την δυνατότητα για περισσότερη 

ς του κώδικα λόγω της 

νταλλ

 οι χρήστες στον χώρο της 

εκπαίδ

ι

α ε ι

α ε  ι 

ς ς ε ρ ι

α και χρόνο. 

α ς  

ικ

έρευνα. Οι χρήστες αποφεύγουν κατάρρευση του συστήµατος από τυχόν 

ιούς, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να περαιτέρω εξέλιξη

α αγής ιδεών και της κοινοποίησης του κώδικα. Αυτό είναι πολύ 

σηµαντικό αφού οι ερευνητές πρέπει να ξέρουν ότι µπορούν να «βασισθούν» 

στο σύστηµα που χρησιµοποιούν. Έτσι

ευσης και στον τοµέα των επιχειρήσεων δουλεύουν πιο αποδοτικά. 

Χάρη στον ελεύθερο κώδικα οι χρήστες  ελεύθερου λογισµ κού 

µπορούν να χρησιµοποιούν τον κώδικα σε διαφορετικές εφαρµογές. Πρόκειται 

για το πλεονέκτηµα της διαλειτουργικότητας, όπου ο προγραµµατιστής 

µπορεί να πάρει κώδικα από κάποια εφαρµογή, να την µετατρέψει και να την 

προσαρµόσει στις ανάγκες του προγράµµατος του. Έτσι δεν είναι 

υποχρεωµένος να στρέφεται στην αγορά κλειστού λογισµικού (βιβλιοθήκες και 

εργαλεία νάπτυξης), αλλά µπορεί να µ  τις δικές του γνώσεις κα  τη 

συνεργασία των συναδέλφων του και των ιδεών τους να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες του. Με υτά τα δ δοµένα τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα κα οι εταιρείες 

στηρίζονται στι  δικέ  τους δυνάµ ις, τους επιτ έπετα  η πλήρη πρόσβαση 

στα δεδοµένα, εξοικονοµούν χρήµατ

Με το ελεύθερο λογισµικό υπάρχει η δυνατότητα των ποιοτικότερων 

υπηρεσιών. Οι εταιρείες πληροφορικής στοχεύουν σε αυτό προσπαθώντας 

να δηµιουργήσουν την ειδοποιό διαφορά σε σχέση µε τις ανταγωνιστικές του 

εµπορικού λογισµικού. Θέλουν δηλαδή να δηµιουργήσουν ένα συγκριτικό 

πλεονέκτηµα που θα τους κάνει να κερδίσουν µερίδιο της αγοράς. Από την 

άλλη τα ιδρύµατα µπορούν να εκµεταλλευτούν αυτό το γεγονός έχοντας το 

πλεονέκτηµ  της άµεσης και καλή  υποστήριξης αλλά και της επιλογής µε 

βάση τα κριτήρια που θέτουν. 
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Όσοι χρησιµοποιούν ελεύθερο λογισµικό µπορούν να αισθάνονται 

ασφαλείς. Η ασφάλεια αυτή έχει την έννοια ότι άµεσα µπορούν να 

ενηµερ

ς σ

την 

πληρο

µ

ς να χρησιµοποιούν πολλοί 

µαζί το

 απλός φοιτητής, µαθητής ή χρήστης δηλαδή, 

δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει και κυρίως να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του 

ώνονται για εντοπισµό λαθών στα προγράµµατα ανοικτού κώδικα και  

πάρα πολύ γρήγορα και δωρεάν να  λαµβάνουν τις διορθώσεις των 

σφαλµάτων. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό γιατί δίνει τη δυνατότητα στους 

ερευνητές, στους χρήστες και επαγγελµατίες να δουλεύουν πιο σωστά, να 

συνεργάζονται, και να δουλεύουν γνωρίζοντας όλα τα µειονεκτήµατα και 

πλεονεκτήµατα που προσφέρονται. Επίσης ασφάλεια σηµαίνει σταθερότητα 

στις εφαρµογές και προστασία από ιούς. Αυτό συνεπάγεται και την 

αξιοπιστία του λογισµικού, αρετή που θεωρείται πολύ σηµαντική από όσους 

έχουν απαιτήσεις από το σύστηµα που χρησιµοποιούν. Σε αυτή την οµάδα 

εντάσσονται τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας, της εκπαίδευσης και οι 

εργαζόµενοι σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίε  ελεύθερου λογι µικού. 

Το πλεονέκτηµα της διαφάνειας επιτρέπει πρόσβαση σ

φορία αλλά και στους τρόπους επεξεργασίας της. Αυτό επιτρέπει στις 

εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ελεύθερου λογισµικού, στους 

πληροφορικούς και τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας να είναι πιο 

αποδοτικοί, να µπορούν µελετούν τον τρόπο που γίνεται η επεξεργασία των 

δεδοµένων- κατά συνέπεια να πορούν να εµβαθύνουν περισσότερο- και να 

έχουν µια πιο σφαιρική και ολοκληρωµένη πληροφόρηση και ενηµέρωση. 

Παράλληλα βοηθά και στην ανάπτυξη του δηµοκρατικού συναισθήµατος των 

ατόµων αφού η διαφάνεια είναι συστατικό µέρος της δηµοκρατίας.  

Τέλος το πλεονέκτηµα της επεκτασιµότητας είναι σηµαντικό αν 

αναλογιστεί κανείς πόσα άτοµα σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα ή µια εταιρεία 

δουλεύουν ταυτόχρονα.  Επιτρέπει στους χρήστε

 ίδιο σύστηµα χωρίς να επηρεάζεται  η επίδοση του συστήµατος και 

χωρίς να απαιτείται άλλη έκδοση λειτουργικού συστήµατος. Επιπλέον 

επιτρέπει την εργασία σε µεγάλες ταχύτητες, προφυλάσσει δηλαδή από 

απώλεια σε χρόνο και σε κόστος.  

Βασικό µειονέκτηµα στη χρήση ελεύθερου λογισµικού είναι ότι κάποιες 

κατηγορίες εφαρµογών – ίσως και λόγω του αντικειµένου τους - απευθύνονται 

σε άτοµα που ασχολούνται συστηµατικά µε την πληροφορική. Κάποιος που 

ασχολείται περιστασιακά, ένας
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ελεύθε

µ δ  ι

 σε 

κενά τ π π ν α

ιο µ µ  

ιµοποιούν 

κοινόχ  

 

γισµικό δεν µπορεί να καλύψει πλήθος 

εφαρµ

ρου λογισµικού. Τέτοιες εφαρµογές που σχεδιάστηκαν από 

εξειδικευµένους µηχανικούς για να κάνουν συγκεκριµένες δουλειές, συχνά δεν 

είναι φιλικές προς το χρήστη όσο είναι το περιβάλλον άλλων εµπορικών 

κλειστών λογισµικών ούτε τόσο απλές στη χρήση τους. Επίσης χρειάζονται 

µεγαλύτερη προσπάθεια από το χρήστη στην εφαρµογή τους ενώ η  

υποστήριξη παρέχεται µόνο από εξειδικευµένα άτοµα. 

Ένα άλλο µειονέκτηµα που πρέπει να αντιµετωπίσουν οι εταιρείες σε 

εµπορικό επίπεδο και επίπεδο υπηρεσιών, και η εκπαίδευση σε επίπεδο 

εφαρ ογής, είναι ότι οι αρχικές εκ όσεις εφαρµογών ελεύθερου λογισµ κού  

δεν είναι αρκετά καλές. Έτσι οι χρήστες δεν µπορούν να κάνουν 

αποτελεσµατικά αυτό που θέλουν. Οι εταιρείες από την άλλη δεν µπορούν να 

προωθήσουν το λογισµικό αυτό ενώ αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα 

λόγω των πολλών µειονεκτηµάτων που έχει. Καλούνται να βρουν λύσεις

ου προγράµµατος ου υ άρχουν και α υποστηρίξουν την ιδέ  του 

ελεύθερου λογισµικού. 

Με νέκτη α του ελεύθερου λογισ ικού, αλλά και του λογισµικού 

γενικότερα, είναι ότι τα προγράµµατα µπορεί να µην είναι συµβατά µε όλα τα 

λειτουργικά συστήµατα. Αυτό αποτρέπει τη χρήση τους και την εκµετάλλευση 

τους σε ένα µη οµογενές περιβάλλον υπολογιστών Λέγοντάς οµογενές 

περιβάλλον εννοούµε ένα χώρο – δίκτυο, όπου  όλοι οι υπολογιστές έχουν 

µεταξύ τους συµβατές λειτουργίες και να µοιράζονται τους κοινόχρηστους 

πόρους. Οι χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησ

ρηστους υπολογιστές όπως είναι αυτοί στα πανεπιστήµια προτιµούν να 

χρησιµοποιούν εµπορικό λογισµικό για να µπορούν να χρησιµοποιούν τα ίδια 

αρχεία και προγράµµατα παντού χωρίς προβλήµατα ασυµβατότητας.  Όµοια 

και ο υπάλληλος της εταιρείας πληροφορικής θέλει να γνωρίζει ότι σε 

οποιονδήποτε πελάτη και αν πάει να µπορεί να δουλέψει στον υπολογιστή 

του χωρίς να χρειάζεται η επιπλέον εγκατάσταση προγραµµάτων. 

 Επιπλέον το ελεύθερο λο

ογών.  Έτσι στον τοµέα της εκπαίδευσης για να µπορέσουν να 

ικανοποιηθούν όλες οι ανάγκες των χρηστών αγοράζεται κλειστό λογισµικό Οι  

εταιρείες πληροφορικής αναγκάζονται να προωθούν και αυτές ορισµένα 

προγράµµατα κλειστού λογισµικού για να καλύψουν το κενό που υπάρχει.  Η 
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εφαρµογή γ α παράδειγµα, και η υποστήριξη ενός ERP ή CRM συστή ατος 

ανοικτού λογισµικού είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. 

  

Συµπεράσµατα 
Η έννοια του ελεύθερου λ γισµικού για τους χρήστες δεν διαφέρει από 

την έννοια του ανοικτού λογισµικού. Εκείνο που πρέπ

ι µ

ο

ει να κατανοηθεί σαν 

διαφορ

 ι

µειονεκτήµατα εξακολουθούν να  προβληµατίζουν. 

Κάποι

ετικές έννοιες είναι ο όρος πατέντα και άδεια χρήσης. Οι πατέντες 

προστατεύουν την εξερεύνηση και την ανακάλυψη της ιδέας, οι άδειες 

προστατεύουν την αυθεντικότητα της εργασίας. Από τα παραπάνω 

προκύπτουν επίσης ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, αλλά και όλο  όσοι έχουν 

σχέση µε την εκπαίδευση, καθώς και οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες 

ελεύθερου λογισµικού δρουν για τη διάχυση του. Οι διαθέσιµες εφαρµογές 

είναι πολλές και χρησιµοποιούνται και στην εκπαίδευση και στις εταιρείες, 

αλλά δεν είναι αρκετές. Τα πλεονεκτήµατα βρίσκουν εφαρµογή στους τοµείς 

που µελετάµε και τα 

ο ουσιαστικό κενό ανάµεσα στη θεωρία και την εφαρµογή δεν 

εντοπίζεται. Το ελεύθερο λογισµικό πάντως από τη µέρα που εµφανίστηκε 

κερδίζει συνεχώς υποστηρικτές. 
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Κεφάλαιο 3 : Η χρήση ελεύθερου λογισµικού στην 
εκπαίδευση και τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες 

ισµικού 
 

 επίπεδο θεωρίας αλλά και εφαρµογής, 

µπορούµε να στήσουµε το υπόδειγµα µας όσον αφορά την χρήση του 

ελεύθερου λογισµικού. Η επιλογή λοιπόν της χρήσης ελεύθερου ανοικτού 

 

  

 
 
 
Σχεδιάγραµµα 2: Το υπόδειγµα 

ελεύθερου λογ

Εισαγωγή 
 Όλα όσα αναφέρθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο αποτελούν 

σηµαντικά θέµατα του ελεύθερου λογισµικού. Όλα αυτά θα βοηθήσουν να 

στήσουµε το υπόδειγµα µας, να κάνουµε τις υποθέσεις και παρακάτω – στο 

επόµενο κεφάλαιο - να κάνουµε έλεγχο υποθέσεων. Η διάρθρωση του 

κεφαλαίου είναι ως εξής: Ξεκινάει µε το υπόδειγµα της εργασίας όσον αφορά 

την επιλογή χρήσης του ελεύθερου λογισµικού και την παράθεση των 

υποθέσεων µε µια µικρή ανάλυση. Συνεχίζει µε τη µεθοδολογία, δηλαδή τι 

στατιστικά στοιχεία χρειάστηκαν για τον έλεγχο των υποθέσεων και πως αυτά 

συγκεντρώθηκαν.  

 

Υπόδειγµα 
Σύµφωνα µε όλα αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω, από 

βιβλιογραφικής άποψης και σε

λογισµικού εξαρτάται, όπως φαίνεται και από το διάγραµµα, από τα 

πλεονεκτήµατα, τα µειονεκτήµατα, τις διαθέσιµες εφαρµογές, τη χρήση και τις 

άδειες χρήσης: 

 
Επιλογή 
χρήσης 
ελεύθερου 
λογισµικού 

Πλεονεκτήµατα 

Μειονεκτήµατα 

Εφαρµογές 

Άδεια χρήσης 

Χρήση 
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Με βάση το παραπάνω υπόδειγµα µπορούµε να οδηγηθούµε σε κάποιες 

υποθέσεις και να κάνουµε στην συνέχεια έλεγχο υποθέσεων: 

 

Υπόθεση 1: 
 διαδεδοµένη και ευρέως χρησιµοποιούµενη άδεια χρήσης είναι 

 GNU GPLv2» (www.ebusinessf

µ  

κάθε πρόγρα  που

 το 4,879 % (228339) των χρηστών (http://www.ellak.gr). 

 ν

e, επειδή η πιο δηµοφιλής γλώσσα προγραµµατισµού είναι η 

php που χρησιµοποιείται σε πάρα ελίδες και η πιο διαδεδοµένη 

βάση δεδοµένων είναι η MySQL.  Κάποια στατιστικά παρατίθενται παρακάτω:  

 «Η πιο

η orum.gr · http://srv1-5gym-

ptolem.koz.sch.gr/programa.html · www.gnu.org · www.linux.gr) 

 Η άδεια χρήσης GNU GPL είναι αυτή που χρησιµοποιείται 

περισσότερο. Είναι αυτή που προτείνεται από το ίδρυ α gnu για να 

χρησιµοποιείται για τα περισσότερα προγράµµατα ελεύθερου λογισµικού. Η 

συχνότητα της αυξάνεται ακόµα περισσότερο γιατί νέο µµα  

βασίζεται σε αυτήν την άδεια είναι πάλι υπό την ίδια αυτή άδεια.  

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι ο το GNU Project και το GNU Linux που 

χρησιµοποιείται από

 

Υπόθεση 2 
“Στο Web κυριαρχού  οι open source εφαρµογές» (http://srv1-5gym-

ptolem.koz.sch.gr/programa.html · Wheeler A. D. (2005)  ·  

www.ebusinessforum.gr) · 

news.netcraft.com/archives/web_server_survey.html)» 

Η παραπάνω υπόθεση υποστηρίζεται γιατί ο πιο ευρέως 

χρησιµοποιούµενος εξυπηρετητής στο διαδίκτυο είναι ελεύθερου λογισµικού 

και είναι ο Apach

 πολλές ιστοσ
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Προγράµµατα Πλοήγησης  

  MSIE:  15.51 % (726160) 

  Mozilla: 31.25 % (1462813) 

0 Opera:   .598 % (28029) 

  Konqueror:  0.955 % (44705) 

  Lynx: 0.009 % (445) 

34.89 % 
(1632730)   Μηχανές αναζήτησης: 

  Αγνωστο :  16.76 % (784628) 
(http://www.ellak.gr/modules.php?op=modload&name=Stats&file=index) 

 
Market Share for Top Ser rs ve

A cross 
All Domains August 1995 - April 2006 (netcraft) 

 
Υπόθεση 3

 

 Το συνολικό κόστος της αγοράς λογισµικού είναι το αποτέλεσµα του 

κόστους απόκτησης του, του κόστους εγκατάστασης και υποστήριξης, του 

κόστους κλίµακας και του κόστους υποστήριξης διαφορετικών αρχιτεκτονικών. 

Το πλεονέκτηµα αυτό λοιπόν του ελεύθερου λογισµικού µπορεί να 

υποστηριχθεί από τα µειονεκτήµατα του κλειστού λογισµικού. Οι δαπάνες 

απόκτησης του και το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας είναι απαγορευτικά αν 

ληφθούν υπ’ όψη οι περιορισµένοι προϋπολογισµοί και η δυσαρέσκεια 

 
 «Η επιλογή του ελεύθερου λογισµικού είναι και θέµα κόστους» 

(Yanosky, R. κ.α., · Lerner, J. κ.α., · Galli, P ·  

http://www.eweek.com/article2/0,1759,1821322,00.asp?kc=EWRSS03119TX

1K0000594) 

54 



απέναντι στις ολιγοπωλιακές εταιρειών λογισµικού, 

ιδιαίτερα λόγω αυξ των τιµών. 

 

Υπόθεση 4 
«Η τεκµηρί ίναι αναγκαίο  κάθε πακέτο λογισµικού» 

(www.gnu.org.gr) 

Η µεγαλύτε ρκεια των ελε υργικών συστηµάτων 

δεν βρ ν ένα 

µµα δεν συνοδεύεται µε το ανάλογο σωστό εγχειρίδιο τότε αυτό 

θεωρείται σηµαντικό έλλειµµα. Στις τρέχουσες ηµέρες έχουµε αρκετά 

ελλείµµατα τεκµηρίωσης λογισµικού. 

 Η ελεύθερη τεκµηρίωση, όπως και το ελεύθερο λογισµικό, είναι ζήτηµα 

ελευθερίας και όχι ζήτηµα κόστους. Το κριτήριο που λαµβάνουµε υπόψη για 

ένα ελεύθερο εγχειρίδιο είναι αρκετά παρόµοιο µε αυτό του ελεύθερου 

λογισµικού: η ανάγκη του να δίνεις σε όλους τους χρήστες την συγκεκριµένη 

ελευθερία που ζητούν. Η αναδιανοµή (συν τις πωλήσεις εµπορικού σκοπού) 

θα πρέπει να επιτρέπεται, σε ηλεκτρονική ή φυσική µορφή (χαρτί), έτσι ώστε 

το εγχειρίδιο να συνοδεύει κάθε αντίγραφο του προγράµµατος. 

 

Μεθοδολογία: 
Προκειµένου  ερωτηµατολόγια. 

υθυνόταν προς τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και το άλλο προς 

δ

ι 

3. Οι ερωτήσεις που χρησιµοποιήθηκαν ήταν κλειστού τύπου µε 

απαντ

ε

 πρακτικές ορισµένων 

ήσεων 

ωση ε κοµµάτι για

ρη ανεπά ύθερων λειτο

ίσκεται στον τοµέα του λογισµικού αλλά στην τεκµηρίωση. Ότα

πρόγρα

 να γίνει η έρευνα µας συντάχθηκαν δύο

Το ένα απε

επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ελεύθερου λογισµικού. Το είγµα και 

στις δύο περιπτώσεις ήταν 30 άτοµα σε διαφορετικά τµήµατα και σε 30 

διαφορετικές επιχειρήσεις. Οι ερωτήσεις στην πρώτη περίπτωση ήταν 15 κα

στη δεύτερη 1

ήσεις που ήταν ναι, όχι, εξαρτάται, δεν γνωρίζω, η πολλαπλών 

επιλογών. Σε κάποιες η απάντηση υποχρεωτικά ήταν µία ενώ σε άλλες 

µπορούσαν να είναι περισσότερες. Η συγκέντρωση των στοιχείων έγινε µε 

αποστολή των ρωτηµατολογίων µέσω e-mail και µε προσωπικά 

τηλεφωνήµατα. Η επεξεργασία των αποκρίσεων στην συνέχεια έγιναν µε τη 

βοήθεια του στατιστικού προγράµµατος SPSS. 
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Συµπεράσµατα 
 Η επιλογή χρήσης ελεύθερου λογισµικού είναι συνάρτηση πολλών 

. Είναι συνάρτηση των πλεονεκτηµάτων, των µειονεκτηµάτων, 

της χρ

λα αυτά µαζί αποτελούν το υπόδειγµα της εργασίας. Από 

την έ

γ

ρις υποθέσεις της εργασίας που θα 

παραγόντων

ήσης για το οποίο προορίζεται, των αδειών χρήσης και των εφαρµογών 

που προσφέρει. Ό

ρευνα που έγινε προέκυψε ότι η πιο διαδεδοµένη και ευρέως 

χρησιµοποιούµενη άδεια χρήσης είναι η GNU GPL, ότι στο Web κυριαρχούν 

οι open source εφαρµογές, ότι η επιλογή του ελεύθερου λογισµικού είναι και 

θέµα κόστους και ότι η τεκµηρίωση είναι αναγκαίο κοµµάτι ια κάθε πακέτο 

λογισµικού. Πρόκειται για τις τέσσε

ελεγχθούν στη συνέχεια.  
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Κεφάλαιο 4: Ανάλυση και αποτελέσµατα 

α  

σίας όπου γίνεται και µια µικρή σύγκριση στα 

αποτελέσµατα που προέκυψαν από τα δύο ερωτηµατολόγια. 

 

Περιγραφική παρουσίαση των αποτελεσµάτων της 
δειγµατοληψίας 
Για την εκπαίδευση: 

Για κάθε µία ερώτηση του ερωτηµατολογίου παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα σε πίνακες και / ή σε διαγράµµατα. 

 

Ερώτηση 2: Πόσο καιρό χρησιµοποιείται ελεύθερο λογισµικό; 
 Statistics 
 
xronia  

 
Εισαγωγή: 
 Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται όλες οι ερωτήσεις και αποκρίσεις των 

συµµετεχόντων στο σύνολο των ερωτηµατολογίων µε το στατιστικό 

πρόγραµµα SPSS. Στην αρχή γίνεται περιγραφική παρουσίαση των 

αποτελεσµάτων της δειγµ τοληψίας για την εκπαίδευση και µετά περιγραφική 

παρουσίαση των αποτελεσµάτων της δειγµατοληψίας για τις εταιρίες που 

προσφέρουν υπηρεσίες ελεύθερου λογισµικού. Για κάθε µία ερώτηση υπάρχει 

πίνακας και (ή) διάγραµµα µε σύντοµη περιγραφή των αποτελεσµάτων. Στη 

συνέχει γίνεται ανάλυση και έλεγχος των υποθέσεων. Τέλος ακολουθούν τα 

συµπεράσµατα της εργα

 Valid 30 
  Missing 0 

 
  
 
  xronia 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

"Ligotero apo 
xrono" 3 10.0 10.0 10.0 

1-2 xronia 4 13.3 13.3 23.3 
2-5 xronia 5 16.7 16.7 40.0 
5 kai xronia 18 60.0 60.0 100.0 

Valid 
  
  
  
  

Total 30 100.0 100.0   
 
Πίνακας 2: Χρόνια ενασχόλησης 
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xronia
70

60

xronia

5 kai xronia

2-5 xronia

1-2 xronia

"Ligotero apo xrono"

Pe
rc

en
t

50

40

30

20

10

0

 

 της

 άτοµα που συµµετείχαν στην έρευνα 3 απάντησαν ότι 

εύθερο λογισµικό λιγότερο από 1 χρόνο (ποσοστό 10%), 

και 1 -2 χρόνια (ποσοστό 13,3%), 5 ότι ασχολούνται 2-

5 χρόν

 3: Προτιµάται το ελεύθερο λογισµικό έναντι του κλειστού; 

 
Σχεδιάγραµµα 2: Χρόνια ενασχόλησης επί  % 

 
Από τα 30 συνολικά

ασχολούνται µε το ελ

4 ότι ασχολούνται εδώ 

ια (ποσοστό 16,7%), και 18 (60%) ότι ασχολούνται πάνω από 5 χρόνια. 

 

Ερώτηση
 Statistics 
 
rotimatai ele8ero  p
 Valid 30 
  Missing 0 

 
  

protimatai ele8ero 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

"Nai" 20 66.7 66.7 66.7 
"Oxi" 1 3.3 3.3 70.0 
"Eksartat
ai" 

9 30.0 30.0 100.0 

Valid 
  
  
  

Total 30 100.0 100.0   
 
Πίνακας 2: Προ χι σ εύθερο µικό τίµηση ή ό ε ελ λογισ
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protimatai ele8ero

protimatai ele8ero

"Eksartatai""Oxi""Nai"

Pe
rc

en
t

80

70

60

50

40

30

20

10

0

 
 
Σχεδιάγραµµα 2: Επί της % προτίµηση στο ελεύθερο λογισµικό 

ό; 

cs 
 
pliri kalips n  

 

Στην ερώτηση αν προτιµούν το ελεύθερο λογισµικό σε σύγκριση µε το κλειστό  

20 άτοµα απάντησαν θετικά (66,7 %), 1 απάντησε αρνητικά (3,3%), ενώ οι 

υπόλοιποι 9 απάντησαν ότι εξαρτάται (30% των ερωτηθέντων.) 

 

Ερώτηση 4: Καλύπτει πλήρως τις ανάγκες σας το ελεύθερο λογισµικ

 
 Statisti

i anagkw
 Valid 30 
  Missing 0 

 
  
 
p i kalipsi anagkwn 
 

lir

  Frequ y enc Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

"Nai" 9 30.0 30.0 30.0 
"Oxi" 21 70.0 70.0 100.0 

Valid 
  
  

Total 30 100.0 100.0   
 
Πίνακας 3: Ποσοστό κάλυψης αναγκών 
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pliri kalipsi anagkwn

pliri kalipsi anagkwn

"Oxi""Nai"

Pe
rc

en
t

80

60

40

20

0

 
  Σχεδιάγραµµα 3: Ποσοστό κάλυψης αναγκών 

ι 9 από τους 30 ερωτηθέντες απάντησαν ότι το ελεύθερο λογισµικό καλύπτει 

ρώτηση 5: Σε τι βαθµό µένετε ευχαριστηµένοι από την υιοθέτηση του 

 

Ο

πλήρως τους ανάγκες τους ενώ οι υπόλοιποι 21 απάντησαν αρνητικά µε 

ποσοστά 30 και 70% αντίστοιχα. 

 

Ε
ελεύθερου λογισµικού; 

 
 Statistics 
 
ba8mos ikanopoiisis  
 Valid 30 
  Missing 0 

 
  
 

a8mos ikanopoiisis b
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

«Para 
poly» 13 43.3 43.3 43.3 

«Poly» 16 53.3 53.3 96.7 
«Arketa’ 1 3.3 3.3 100.0 

Valid 
  
  
  

Total 30 100.0 100.0   
Πίνακας 4: Βαθµός ικανοποίησης από τη χρήση του ελ. Λογισµικού 
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ba8mos ikanopoiisis

ba8mos ikanopoiisis

"Arketa'"Poly""Para poly"
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t
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Σχεδιάγραµµα 4: Επί της % ικανοποίηση από τη χρήση ελεύθερου λογισµικού 

 

 µόλις 1 άτοµα απάντησε ότι είναι αρκετά 

ανοποιηµένος (9,3%). Σηµειωτέο είναι ότι κανένας από του ερωτηθέντες δεν 

ίται το ελεύθερο λογισµικό στη δουλειά τους ή από 

χόληση; 

( ηµείω ο  απάντησαν καταφατικά είτε στη µία είτε στην άλλη 

ερίπτωση λαµβάνεται σαν να µην απάντησαν καθόλου –missing) 

Από το σύνολο των ερωτηθέντων 13 άτοµα είναι πάρα πολύ ικανοποιηµένη 

από την υιοθέτηση του ελεύθερου λογισµικού (ποσοστό 43,3%), οι 16 είναι 

πολύ ικανοποιηµένοι (53,3%) ενώ

ικ

απάντησε ότι είναι λίγο ή καθόλου ικανοποιηµένος από την υιοθέτηση του 

ελεύθερου λογισµικού 

 

Ερώτηση 6: Χρησιµοποιε
προσωπική ενασ

σ ση: όσ ι δεν

π

 

Statistics

17 30
13 0

Valid
Missing

N

pro
ena lisi do

swpiki
sxo uleia
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Οι 17 από τους 30 ( ποσοστό 56,7 %) χρησιµοποιούν ελεύθερο λογισµικό 

από προσωπική ενασχόληση. Αυτό σε ποσοστά εκφράζεται ως εξής: 

proswpiki enasxolisi

17 56.7 100.0 100.0
13 43.3
30 100.0

"Proswpiki enasxolisi"Valid
SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
Πίνακας 5:Τοµείς χρήσης του ελεύθερου λογισµικού 

 
ενώ διαγραµµατικά: 

 

proswpiki enasxolisi

Missing

"Proswpiki enasxolis

 

πό τους 30 τους, και οι 30 απάντησαν ότι το χρησιµοποιούν και στη δουλεία 

τους εκτός από την προσωπική ενασχόληση  

Σχεδιάγραµµα 5: Χρήση ελεύθερου λογισµικού σαν προσωπική ενασχόληση 

 

Α
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douleia

"Sti douleia"

 
Σχεδιάγραµµα 6: Χρήση ελεύθερου λογισµικού στη δουλειά 

 

Τα παραπάνω φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα συγκεντρωτικά: 
 
 Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
douleia 30 1 1 1.00 .000 
proswpiki enasxolisi 17 2 2 2.00 .000 
Valid N (listwise) 17      

 
Πίνακας 6: Χρήση ελεύθερου λογισµικού στη δουλειά & από προσωπική ενασχόληση 

 

Ερώτηση 7: Ποιο θεωρείται το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα του ελεύθερου 

λογισµικού (µία απάντηση); 

 
 Statistics 
 
pleonektimata  
 Valid 30 
  Missing 0 
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 pleonektimata 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
«Poiotita» 4 13.3 13.3 13.3 
«Aneksartisia» 8 26.7 26.7 40.0 
«Diafaneia» 3 10.0 10.0 50.0 
«Dialeitoyrgikot
ita»

7 23.3 23.3 73.3 

«Epektasimotit
a»

2 6.7 6.7 80.0 

«Poiotikes 
Ypiresies» 

1 3.3 3.3 83.3 

«Eksikonomisi 
Porwn» 

5 16.7 16.7 100.0 

Valid 
  
  
  
  
  
  
  

Total 30 100.0 100.0   
 
Πίνακας 7: Πλεονεκτήµατα ελεύθερου λογισµικού 
 

pleonektimata

"Eksikonomisi P

"P

kes Ypire

"Epektasimotita

"Dialei
rgikot

iafaneia"

"Aneks
ia"

Poiotita"

rc
e

30

10

0

20

pleonektimata

orwn"
sies

"ita"

oiotitoy

"D

artis

"

Pe
nt

 
Σχεδιάγραµµα 7: Επί της % εκτίµηση σηµαντικότητας των πλεονεκτηµάτων 

 

τουν τα εξής: 

του 30 (13,3%) θεωρούν ως σηµαντικότερο πλεονέκτηµα την 

π ιότητ στους  την ανεξαρτησία (26,7%), οι 3 στους 30 (10%) τη 

ιαφάνεια, οι 7 στους 30 τη διαλειτουργικότητα (23,3%), οι 2 από το σύνολο 

ην επεκτασιµότητα (6,7%), ένας µόνο τις ποιοτικές υπηρεσίες (3,3%) και 5 

τους 30 (16,7%) την εξοικονόµηση πόρων. Συµπερασµατικά τα τρία 

ηµαντικότερα πλεονεκτήµατα για τους ερωτηθείς είναι η ανεξαρτησία, η 

Από τα παραπάνω προκύπ

Οι 4 από 

ο α, οι 8  30

δ

τ

σ

σ
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εξοικονόµηση πόρων και η διαλειτουργικότητα. Σηµειωτέο είναι ότι κανείς από 

του ερωτηθείς δεν απάντησε ότι θεωρεί σηµαντικότερο πλ α την 

ασφάλεια ή τη τία. 

 

Ερώτηση 8:  τα µειονεκτήµ  του ελεύθερου λογισ ικού 

αντιµετωπίζετ  απάντηση); 

 
 Statistics 
 
meionektima  

εονέκτηµ

ν αξιοπισ

 Ποιο από ατα µ

αι κυρίως (1

Valid 30 N 
  Missin

g 0 

 
  
 
 

meionektima 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
"Ypostirksi" 9 30.0 30.0 30.0 
"Tekmiriwsi" 7 23.3 23.3 53.3 
"Eksidikeymenoi 
xristes" 

3 10.0 10.0 63.3 

"Asymbatotita" 3 10.0 10.0 73.3 
"Apousia 
katigorias 
logismikwn" 

8 26.7 26.7 100.0 

Valid 
  
  
  
  
  

Total 30 100.0 100.0   
 
Πίνακας 8: Μειονεκτήµατα ελεύθερου λογισµικού 
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meionektima
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"Asymbatotita""Tekmiriwsi"

Pe
rc

en
t

20

0

10

 
ν Σχεδιάγραµµα 8: Επί της % εκτίµ τικ τω άτω

 

Από το σύνο  ερωτηθέντων τει  σηµαντικότερο 

µ ιονέκτηµα εί της υποστήριξης ποσοστό % - 9 άτ η 

απουσία κατηγ γισµικών σε ποσοστό 7% - 8 ά α, η τεκµ ση 

σε ποσοστό 23 οµα,  ενώ ολου το θέµα  ασυµβατότητας 

αι της χρήσης από εξειδικευµένους χρήστες µε ποσοστό απάντησης 10%, 

ηλαδή 3 ατόµων. 

 

Ερώτηση 9: Τι είδους ελεύθερο λογισµικό αναπτύσσεται; 

Στο σύνολο των 30 ερωτηθέντων οι απαντήσεις ήταν ως εξής:  
 
 Descriptive Statistics 
 

ηση σηµαν ότητας ν µειονεκτηµ

λο των 30 προκύπ ότι

ε ναι το θέµα  µε  30 οµα, 

ορίας λο

- 7 άτ

 26, τοµ ηρίω

,3% ακ θούν  της

κ

δ

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
dev 8 1 1 1.00 .000 
ut 11 2 2 2.00 .000 
librar 2 4 4 4.00 .000 
appliv 16 3 3 3.00 .000 
sec 4 5 5 5.00 .000 
sys 7 6 6 6.00 .000 
Valid N (listwise) 0      

 
Πίνακας 9: Ανάπτυξη ελεύθερου λογισµικού 

66 



 

Τα 8 άτοµα απάντησαν ότι αναπτύσσουν development, 11 ότι αναπτύσσουν 

utilities,  2 µόνο libraries, οι 16 – που είναι και οι περισσότεροι- applications, 4 

άτοµα secutity, και 7 system. 

 

Ερώτηση 10: Κάτω από ποια άδεια χρήσης είναι οι εφαρµογές που 

χρησιµοποιείτε; 
 Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
bsd 0      
mit 0      
gpl 30 3 3 3.00 .000 
lgpl 8 4 4 4.00 .000 
artistic 0      
allo 0      
Valid N (listwise) 0      

 

 

τ 0

οια κατηγορία εφαρµογών ασχολείστε; 

Πίνακας 10: Άδειες χρήσης εφαρµογών που χρησιµοποιούνται 

 
 
Από α παραπάνω προκύπτει ότι και τα 30 άτοµα (10 %) χρησιµοποιούν 

εφαρµογές που είναι κάτω από την άδεια gpl, ενώ οι 8 από τους 30 (26,7%) 

χρησιµοποιούν και εφαρµογές που είναι υπό την άδεια lgpl. Η ανταπόκριση 

στις άλλες µορφές άδειας ήταν αρνητική στη χρήση. 

 

Ερώτηση 11: Με π
 
 Statistics 
 

  compilers 
web 

applications utilities 
scrip. 

languages data bases 
office 

programmes allo 
Valid 7 26 19 11 14 15 1N 

  Missi
ng 23 4 11 19 16 15 29

 
 Πίνακας  Εφαρµο ς που χρησιµοπο αι 

 

( ωση: όσοι δεν πάντησ  καταφατικά σ κάποιες τώσεις 

λ  σαν να µην άντησα καθόλου missin

 11: γέ ιούντ

σηµεί  α αν ε περιπ

αµβάνεται απ ν  – g) 
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Από ότι φαίνεται 7 ερωτηθέντες απάντησαν ότι ασχολούνται µε εφαρµογές 

ρώτηση 12: Ποιο γραφικό περιβάλλον προτιµάται; 

grafiko periballon 

compilers, 26 web applications, 19 utilities, 14 data bases, 15 office 

programmes και άλλες ότι ασχολείται και µε άλλες εφαρµογές. 

 

Ε
 
  
 

F uencyreq  Percent Valid Percent 
Cumulative 

  Percent 
"GNOME
" 11 36.7 36.7 36.7 

"KDE" 11 36.7 36.7 73.3 
"Window
s" 8 26.7 26.7 100.0 

Valid 
  
  
  

Total 30 100.0 100.0   
 
Π µηση σε γραφικό περιβά ον 
 
ίνακας 12:  Προτί λλ

grafiko periballon

grafiko pe llon

oO

Pe
rc

40

10

0

riba

"Wind ws""KDE""GN ME"

30

20

en
t

 
χεδιάγραµµα 9: Ποσοστό προτίµησης σε γραφικό περιβάλλον 

Οι περισσότεροι χρήστες προτιµούν GNOME και KDE, ενώ κανείς δεν

Σ

 

 

απάντησε Mac 
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Ερώτηση 13: Προωθείται το λογισµικό που αναπτύσσεται; Εάν ναι, µε ποιο 

τρόπο; 
 Statistics 
 
tropos prow8isis  
 Valid 30 
  Missing 0 

 
 tropos prow8isis 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
«Seminaria/Im
erides» 4 13.3 13.3 13.3 

«Web Site» 8 26.7 26.7 40.0 
«Sizitiseis» 9 30.0 30.0 70.0 
«oxi» 9 30.0 30.0 100.0 

Valid 
  
  
  
  

Total 30 100.0 100.0   
 
Πίνακας 13: Τρόποι προώθησης ανοικτού λογισµικού 
 

tropos prow8isis

tropos prow8isis

"oxi"

"Sizitiseis"

"Web Sire"

"Seminaria/Imerides"

Pe
rc

en
t

40

30

20

10

0

 
Σχεδιάγραµµα 10: Επί της % απεικόνιση του τρόπου προώθησης του ελ. Λογισµικού 

 

υ ελεύθερου λογισµικού είναι µέσω συζητήσεων. Αυτό 

ηλώθηκε από 9 άτοµα και αναλογεί σε ποσοστό 30,0%. Οι επόµενοι 

ναλλακτικοί τρόποι προώθησης είναι τα web site - ποσοστό 26,7%, 8 άτοµα - 

και τα σεµινάρια και οι ηµερίδες που δηλώθηκαν από 4 άτοµα, ποσοστό 

 Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής: ο πιο συχνός τρόπος 

προώθησης το

δ

ε
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13,3%. Σηµειωτέο είναι ότι 30% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν προωθεί 

µε κανένα τρόπο το λογισµικό που αναπτύσσει. 

 Σε τι ποσοστό οι Η/Υ στο τµήµα σας δουλεύουν σε περιβάλλον 

ε εύθερ ισµικού

pososto h/y se ellak  

 

Ερώτηση 14:
λ ου λογ ; 

 
 
 

Statistics 

 Valid 30 
  Missing 0 

 

 
 pososto  se ell h/y ak 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
"ws 20%" 13 43.3 43.3 43.3 
"20%-50%" 7 23.3 23.3 66.7 
"panw apo 
50%" 10 33.3 33.3 100.0 

Valid 
  
  
  

Total 30 100.0 100.0   
 
Πίνακας 14: Εγκατάσταση ελεύθερου λογισµικού σε υπολογιστές 
 
 

pososto h/y se ellak

pos sto h/  se ellak

panw ap  50%""20%-50%""ws 20%"

o y

" o

Pe

50

40

30

20

0

rc
en

t 10

 
Σχεδιάγραµµα 11: Επί της % απεικόνιση εγκατάστασης ελεύθερου λογισµικού σε η/υ 
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Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στα διάφορα τµήµατα που ρωτήθηκαν 

δουλεύουν ως εξής: Το 43,3% δουλεύει σε περιβάλλον ελεύθερου λογισµικού 

ε ποσοστό ως 20%, το 23,3 % κατά 20-50%  και το υπόλοιπο 10% των 

υς ερωτώµενους προέκυψε ότι οι περισσότεροι από 

υς η/υ που διαθέτουν ελεύθερο λογισµικό σαν λειτουργικό σύστηµα, 

Ε ώτη Οι φοιτητές στρέφονται προς το ελεύθερο λογισµικό; 
Statistics 

rofi foititvn  

σ

ερωτηθέντων σε ποσοστό πάνω από 50%.  

(από την επαφή µε το

το

διαθέτουν και κλειστό) 

 

ρ ση 15: 
 
 
st
 Valid 30 
  Missing 0 

 
 ofi
 

str  foititvn 

  Freque Percent Valid Percent 
Cumulative 

ncy Percent 
"mikro 
pososto" 6 20.0 20.0 20.0 

"Arketa" 18 60.0 60.0 80.0 
"megalo 
pososto" 6 20.0 20.0 100.0 

Valid 
  
  
  

Total 30 100.0 100.0   
Πίνακας 15: Στροφή φοιτητών προς ανοικτό λογισµικό 

 

strofi foititvn

strofi foititvn

"megalo pososto""Arketa""mikro pososto"

Pe
rc

en
t

70

60

50

40

30

20
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0

 
Σχεδιάγραµµα 12: επί της & στροφή των φοιτητών προς ελεύθερο λογισµικό 
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Από τους ερωτηθέντες το 20% θεωρεί ότι η στροφή προς το ανοικτό 

λογισµικό είναι σε µικρό ποσοστό, το 60% ότι πλέον οι φοιτητές στρέφονται 

αρκετά προς το ανοικτό λογισµικό και το 20% ότι στρέφονται σε µεγάλο 

Θέλοντας µνα κάνουµε έναν έλεγχο τα πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τα 

ύπτουν τα 

 Case Processing Summary 
 

ποσοστό. 

(σηµείωση: πρόκειται για εκτιµήσεις των ερωτηθέντων) 

 

 

χρόνια που δουλεύουν οι ερωτηθέντες το ελεύθερο λογισµικό προκ

εξής: 

 

Cases 
Valid Missing Total 

  
  
  N Percent N Percent N Percent 
pleonektimata * xronia 30 100.0% 0 .0% 30 100.0%

 
 
 
 pleo  * xronia Crosstab n 
 
 nia a tabulation 

nektimata ulatio

xro * pleonektimat Cross
 
Count  

pleonektimata 

  
  

"Poiotita
" 

"Anek
sartisi

a" 
"Diafa
neia" 

"Dialeito
yrgikotit

a" 

"Epekt
asimot

ita" 

"Poi
otike

s 
Ypire

"Eksiko
nomisi 
Porwn" 

Total 
  

"Ligotero 
apo 

"
0 0 0 0 0 0 3 3

1-2 
i

0 1 1 1 1 0 0 4
2-5 

i
1 2 0 0 1 0 1 5

xronia 
  
  
  

5 kai 
xronia 3 5 2 6 0 1 1 18

Total 4 8 3 7 2 1 5 30

 
 

Πίνακας 16: Πλεονεκτήµατα ανάλογα µε τα χρόνια χρήσης 
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xronia

5 kai xronia

7

6

5

2-5 xronia

1-2 xronia

"Ligotero apo xrono"

C
ou

nt

3

1

0

4

2

pleonektimata

"Poiotita"

"Aneksartisia"

"Diafaneia"

"Dialeitoyrgikotita"

"

"Eksikonomisi Porwn"

"Epektasimotita"

"Poiotikes Ypiresies

 
Σχεδιάγραµµα 13: Ιερά ση κτήµατα µ βάση τ όνο χρήσης 
 

Αυτοί που δουλεύουν ελεύθερο λογισµικό λιγότερο από χρόνο 

εωρούν σηµαντικότερο πλεονέκτηµα την εξοικονόµηση πόρων, αυτοί που το 

ουλεύουν 1 µε 2 χρόνια την ανεξαρτησία, τη διαφάνεια, τη 

διαλειτουργικότητα και την επεκτασιµότητα, όσοι το χρησιµοποιούν 2-5 χρόνια 

την ανεξαρτησία ενώ όσοι δουλεύουν ό λογισµικό πάνω από 5 

χρόνια θεωρούν  τ ετά 

ανεξαρτησία ,  απ  πα πάν  π ο καιρός 

και η ενασχόληση µε τ αντικείµεν  εκτιµ αι ό  κα περισσότερο η 

α εξαρτησί υ προσφέρει τ ελεύθερο λογισµικ ενώ η εξοικονόµηση 

πόρων που η αιτία τ  αρχικής επιλογής φθίνει. 

 Κάνοντας τον παραπάνω εγχο  για α µειονεκτή ατα προκύπτουν 

 ακόλουθοι πίνακες από την επεξεργασία: 

Case Processing Summary 
 

ρχη πλεονε ε ο χρ

θ

δ

 µε ανοικτ

σηµαντικότερη

προκύπτει

τη 

ό τα

διαλειτο

ρα

υργικό

ω ότι

ητα 

 όσο

και µ

ερνά 

την  

. Επίσης

ο ο, άτ λο ι 

ν α πο ο ό  

 ήταν ης

 έλ  και  τ µ

οι

 

Cases 
Valid Missing Total 

  
  
  N Percent N Percent N Percent 
xronia * meionektima 30 100.0% 0 .0% 30 100.0%
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xronia * meionektima Crosstabulation 
 
Count  

  meionektima Total 

  
"Ypostir

ksi" 
"Tekmiri

wsi" 
"Eksidikeym
enoi xristes" 

"Asymbato
tita" 

"Apousia 
katigorias 

logismikwn"   
xronia "Ligotero 

apo xrono" 2 0 0 0 1 3

  1-2 xronia 2 0 0 0 2 4
  2-5 xronia 3 1 0 0 1 5
  5 kai xronia 2 6 3 3 4 18
Total 9 7 3 3 8 30

 
Πίνακας 17 Μειονεκτήµατα σε σχέση µε τα χρόνια χρήσης 
 

xronia

5 kai xronia

2-5 xronia

1-2 xronia

"Ligotero apo xrono"

C
ou

nt

3

2

1

7

6

4

0

meionektima

m

5
"Ypostirksi"

"Tek iriwsi"

"Eksidikeymenoi xris

tes"

"Asymbatotita"

"Apousia katigorias 

logismikwn"

 
Σχεδιάγραµµα 14: Ιεράρχηση µειονεκτηµάτων στο χρόνο 
 

 Το θέµα της υποστήριξης που απασχολεί τους νέους χρήστες 

ελεύθερου λογισµικού εξακολουθεί να απασχολεί και τους πιο παλιούς αλλά 

ε λίγο µικρότερη ένταση, ενώ σε µεγάλο ποσοστό µε το πέρασµα του 

ρόνου τους απασχολεί κ ρίωσης και της απουσίας 

κατηγορίας λογισµικών.  

 Θέλοντας να κάνουµε έναν εγχο ογα µ  το 

 και π χρη οιούν ελεύθερο λογισµικό π ύπ

σ

χ αι το θέµα της τεκµη

 και έλ  ανάλ ε πόσο 

ευχαριστηµένοι είναι ού σιµοπ ροκ τουν 

τα παρακάτω: 
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 Case Processing Summary(a) 
 

Cases 
Included Excluded Total 

  
  
  N Percent N Percent N Percent 
douleia 30 100.0% 0 .0% 30 100.0%
proswpiki enasxolisi 17 56.7% 13 43.3% 30 100.0%

 
Πίνακας 18α: Β νοποίησης σε σχέ  µε τη χρήση 
 

douleia * ba os ikanopoiisis Crosst ulation 

ount 

αθµός ικα ση

8m ab
 
C

ba8mos ikanopoiisis 
 "Para poly" "Poly" "Arketa' Total 

douleia "Sti 
douleia" 13 16 1 30 

Total 13 16 1 30 

 
Πίνακας 18b: Βαθµός ικανοποίησης σε σχέση µε τη χρήση στη δουλειά 

d

"Sti douleia"

C
o 0

un
t

20

10

ba8mos ikanopoiisis

"Para poly"

"Poly"

"Arketa'

ouleia
 

  
Σχεδιάγραµµα 15a: Ικανοποίηση από χρήση στην δουλειά 

 
proswpiki enasxolisi * ba8mos ikanopoiisis Crosstabulation 

 
Count  

ba8mos ikanopoiisis   
  "Para poly" " oly" P

Total 
  

pros ki enasxolisi wpi "P oswpiki enasxolisi" r 9 8 17 
Total 9 8 17 

 
 Πίνακας 18c: Βαθµός ικανοποίησης σε σχέση µε tην προσωπική ενασχόλοση 
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proswpiki enasxolisi

"Proswpiki enasxolis

C
ou

nt

9.2

9.0

8.8

8.6

8.4

8.2

8.0

7.8

ba8mos ikanopoiisis

"Pa "

"Poly

ra poly

"

 
Σχεδιάγραµµα 15b: Ικανοποίηση από προσωπική ενασχόληση 
 

  Άρα αυτοί που είναι πάρα πολύ  και πολύ ευχαριστηµένοι εκτός από 

προσωπική ενασχόληση το χρησιµοποιούν και στη δουλεία τους. Μόνο ένας, 

ο οποίος δήλωσε ότι είναι αρκετά ευχαριστηµένος από την υιοθέτηση του 

ελεύθερου λογισµικού το χρησιµοποιεί µόνο στη δουλειά του. 

 

Για τις εταιρείες: 
Για κάθε µία ερώτηση του ερωτηµατολογίου παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα σε πίνακες και / ή σε διαγράµµατα: 

 

Ερώτηση 1: Σε ποιο τοµέα δραστηριοποιείται η εταιρεία σας/ η επιχείρηση 
σας; 
 Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ypostiriksi 16 1 1 1.00 .000 
semi.ekpaideysi 9 2 2 2.00 .000 
anap efarmogwn 20 3 3 3.00 .000 
dianomi efarmogwn 11 4 4 4.00 .000 
ypiresies 17 5 5 5.00 .000 
Valid N (listwise) 3      
Π ράσ  υιοθετούν ελεύθερο λογ ικό 
 
ίνακας 19: Τοµείς δ εις επιχειρήσεων που ισµ
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Αναλυτικότερα  
 

ypostiriksi 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid «Ypostiriksi

» 16 53.3 100.0 100.0 

Missing System 14 46.7    
Total 30 100.0    

 
Πίνακας 20: Επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης 

 
Από το σύνολο των εταιρειών που ερωτήθηκαν οι 16 (53,3%) προσφέρουν 

υπηρεσίες υποστήριξης 
 semi.ekpaideysi 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid "Seminaria-

Ekpaideysi" 9 30.0 100.0 100.0

Missing System 21 70.0    
Total 30 100.0    

 
Πί ς 21: Επιχειρήσεις που παρέχουν εκπαίδευση και σεµινάρια 

 
Οι 9 (30%) από αυτές διοργανώνουν σεµινάρια και προσφέρουν εκπαίδευση 

πάνω στο ελεύθερο λογισµικό 
 anap efarmogwn 
 

νακα

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid "Anaptiksi 

efarmogwn" 20 66.7 100.0 100.0 

Missing System 10 33.3    
Total 30 100.0    

 
Πίνακα Επιχειρήσεις που παρέχουν ανάπτυξη εφαρµογών ς 22: 
 
Οι 20(66,7%) αναπτύσσουν εφαρµογές ελεύθερου λογισµικού 
  dianomi efarmogwn 
 

Frequen Percen Valid Percent 
Cumulative 

Pe  cy t rcent 
Valid "Dianomi 

efarmogwn" 11 36.7 100.0 100.0 

Missing System 19 63.3    
Total 30 100.0    

 
Π χειρήσεις ου διανείµουν φαρµογές

 
ι 11 (36,7%) διανέµουν εφαρµογές ελεύθερου λογισµικού 

ίνακας 23: Επι  π  ε  

Ο
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 ypiresies 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid "Ypiresies" 17 56.7 100.0 100.0 
Missing System 13 43.3    
Total 30 100.0    

 
Π  24: Επιχειρήσεις που παρέχουν εσίες (γενικά

 

υ λογισµικού. 

ις

 παραπάνω είναι η ανάπτυξη εφαρµογών και 

Ερώτηση 2: Πόσο µ ασ ε η η ηση 

σας
 Statistics 

gazomenoi  

ίνακας  υπηρ ) 

 
Και οι 17 από τις 30 (56,7%) παρέχουν υπηρεσίες ελεύθερο

Ο τοµέας πάντως που δραστηριοποιούνται οι περισσότερες επιχειρήσε

όπως φαίνεται από τα

 

ακολουθούν η υποστήριξη και οι υπηρεσίες. 

 

υς εργαζο ένους απ χολεί σ µόνιµη βάσ  επιχείρ

; 

 
er
 Valid 30 
  Missing 0 

 
 ergazome
 

noi 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
"ws 5" 17 56.7 56.7 56.7
"5-10" 8 26.7 26.7 83.3
"10-20 2 6.7 6.7 90.0
"20-30" 1 3.3 3.3 93.3
"30 kai" 2 6.7 6.7 100.0

Valid 
  
  
  
  
  

Total 30 100.0 100.0  
 
ίνακας 25: Αριθµός εργαζοµένων στις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεΠ σίες ελεύθερου 

λογισµικού 
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ergazomenoi

ergazomenoi

Pe
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"30 kai""20-30""10-20"5-10""ws 5"

 
νιση του συνόλου των εργαζοµένων σε επιχειρήσεις που 

 ελ. Λογισµικού 

 

πως παρατηρείται το 56,7% των εταιρειών –δηλαδή οι 17 - έχουν από 1 έως 

 10 έως 20 

εργαζόµενους και άλλες 2 από 30 και επάνω και µία ότι απασχολεί 20 

µ ερ ενους. 

 

Ε ώτησ σο καιρό  σ χώρο; 
 s 
 

onia drasis  

Σχεδιάγραµµα 16: Επί της % απεικό
προσφέρουν υπηρεσίες

Ό

5 εργαζόµενους, οι 8 από 5 έως 10, 2 εταιρείες έχουνε

 δήλωσε 

ε 30 γαζόµ

ρ η 3: Πό  δραστηριοποιείστε το 
Statistic

xr
 Valid 30 
  Missing 0 

 
 
 xronia drasis 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
"1-2" 7 23.3 23.3 23.3
"2-5" 12 40.0 40.0 63.3
"5 kai " 11 36.7 36.7 100.0

Valid 
  
  
  

Total 30 100.0 100.0  
 
Πίνακας 26: Χρόνια δράσης των εταιρειών στο χώρο 
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Σχεδιάγραµµα 16: Επί της % απεικόνιση των ετών που δραστηριοποιούνται στο χώρο 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω οι περισσότερες εταιρείες (40%)  

 

ποιείται το ελεύθερο λογισµικό για: 
Statistics 

δραστηριοποιούνται από 2 έως 5 χρόνια, το 36,7% πάνω από 5 χρόνια ενώ 

το υπόλοιπο 23,3% 1 µε 2 χρόνια. 

 

Ερώτηση 4: Χρησιµο
 
 

  
kalipsi es 
anagkwn 

anap 
ypiresiwn gia 

pelates 
 Valid 29 29
  Missing 1 1

 
(σηµείωση: όπου missing η απάντηση ήταν αρνητική) 
 kalipsi es anagkwn 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid "Kakipsi 

eswterikwv 
anagkwv" 

29 96.7 100.0 100.0 

Missing System 1 3.3    
Total 30 100.0    

 
Πίνακας 27: Χρήση για κάλυψη εσωτερικών αναγκών 
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Κάλυψη εσωτερικών αναγκών το 96,7% ή αλλιώς οι 29 στους 30 

 
 anap ypiresiwn gia pelates 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid "Anaptiksi 

ypiresiwn pros 
pelates" 

29 96.7 100.0 100.0 

Missing System 1 3.3    
Total 30 100.0    

 
Πίνακας 28: Χρήση για ανάπτυξη υπηρεσιών προς πελάτες 
 
Για ανάπτυξη υπηρεσιών προς τους πελάτες οµοίως µε πριν, 96,7% ή αλλιώς 

οι 29 στους 30 
 Case Processing Summary 
 

Cases 
Included Excluded Total 

  
  
  N Percent N Percent N Percent 
kalipsi es anagkwn  
* anap ypiresiwn 
gia pelates 

28 93.3% 2 6.7% 30 100.0% 

 
Πίνακας 29: Χρήση για κάλυψη εσωτερικών αναγκών & υπηρεσιών προς πελάτες 
 
Ενώ θετικά αποκρίθηκαν και στα 2 (σαν ζεύγος) οι 28 µε ποσοστό 93,3%. 

ρο λογισµικό; 

pliri kalipsi anagkwn  

 

Ερώτηση 5: Καλύπτει πλήρως τις ανάγκες σας το ελεύθε
  

tatistics S
 

 Valid 30 
  Missing 0 

 
si ana kwn  

 
pliri kalip g

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
"Nai" 17 56.7 56.7 56.7
"Oxi" 13 43.3 43.3 100.0

Valid 
  
  

Total 30 100.0 100.0  
 
Πίνακας 30: Βαθµ  αναγκών από εύθερο µικό ός κάλυψης  ελ λογισ
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Σ Επί της %  του βαθµ  κάλυψης 
 

το σύνολο των 30 ερωτώµενων το 56,7%, δηλαδή οι 17 θεωρούν ότι το 

λεύθερο λογισµικό καλύπτει πλήρως τις ανάγκες τους, ενώ οι υπόλοιποι ότι 

η του 

 Statistics 
 

8mos ikanopoiisis  

χεδιάγραµµα 18: απεικόνιση ού

Σ

ε

δεν τους καλύπτει πλήρως. 

 

Ερώτηση 6: Σε τι βαθµό µένετε ευχαριστηµένοι από την υιοθέτησ

ελεύθερου λογισµικού; 

 

ba
 Valid 30 
  Missing 0 

 
 ba no
 

8mos ika poiisis 

  Frequency Percent Va cent lid Per
Cumulative 

Percent 
"Para 
poly" 16 53.3 53.3 53.3 

"Poly" 7 23.3 23.3 76.7 
"Arketa' 6 20.0 20.0 96.7 
"Ka8oloy" 1 3.3 3.3 100.0 

Valid 
  
  
  
  

Total 30 100.0 100.0   
 
Πίνακας 31: Ικανοποίηση από την υιοθέτηση ελεύθερου λογισµικού 
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Σχεδιάγραµµα 19: Βαθµός κάλυψης επί της % 

 

εν µένει καθόλου ευχαριστηµένος (3,3%). 

Descriptive Statistics 

Οι 16 στους 30 (53,3%) είναι πάρα πολύ ευχαριστηµένοι από την υιοθέτηση 

του ελεύθερου λογισµικού, οι 7  πολύ ευχαριστηµένοι (23,3%), οι 6 αρκετά 

(20%) ενώ 1 απάντησε ότι δ

 

Ερώτηση 7: Τι είδους επιχειρήσεις είναι πελάτες σας; 
 
 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
emporikes 27 1 1 1.00 .000 
ypiresiwn 18 2 2 2.00 .000 
ekpaideysis 11 3 3 3.00 .000 
Valid N (listwise) 10      

 
Πίνακας 32: Πελάτες των εταιρειών παροχής υπηρεσιών ελεύθερου λογισµικού 
 
Στο σύνολο των ντ 2 ηκ υν πελάτες 

ε ειρήσεις, οι  ότι έχουν πελάτες ιρείες παροχής υπηρεσιών 

και οι 11 πελάτες εταιρείες αίδευσης ρακάτω σιάζονται 3 

πίνακες π ουν τα π απάνω ι σε ποσοστά. 

ερωτηθέ ων οι 7 αποκρίθ αν ότι έχο

µπορικές επιχ  18  ετα

έχουν εκπ . Πα παρου

ου δείχν αρ  κα
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emporikes 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid "Emporikes

" 27 90.0 100.0 100.0 

Missing System 3 10.0    
Total 30 100.0    

 
Πίνακας 33: Πελάτες εµπορικές επιχειρήσεις 
 
 ypiresiwn 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid "Ypiresiwn

" 18 60.0 100.0 100.0 

Missing System 12 40.0    
Total 30 100.0    

 
Πίνακας 34: Πελάτες εταιρείες υπηρεσιών 
 
 ekpaideysis 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid "Ekpaideysi

s" 11 36.7 100.0 100.0 

Missing System 19 63.3    
Total 30 100.0    

 
Πίνακας 35: Πελάτες εταιρείες εκπαίδευσης και σεµιναρίων 

ρώτηση 8: Ποιο θεωρείται το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα του ελεύθερου 

 
 Statistics 
 
p  

 

Ε
λογισµικού; 

leonektimata 
 Valid 30 
  Missing 0 
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 pleonektimata 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
"Poiotita" 2 6.7 6.7 6.7 
"Aneksartisia" 8 26.7 26.7 33.3 
"Asfaleia" 4 13.3 13.3 46.7 
"Aksiopistiα" 2 6.7 6.7 53.3 
"Diafaneia" 4 13.3 13.3 66.7 
"Dialeitoyrgikoti
ta"

4 13.3 13.3 80.0 

"Epektasimotit
a" 

3 10.0 10.0 90.0 

"Eksikonomisi 
Porwn" 

3 10.0 10.0 100.0 

Valid 
  
  
  
  
  
  
  
  

Total 30 100.0 100.0   
 
Π ς 36: µατα ελεύθερου λο ικού ίνακα Πλεονεκτή γισµ

pleonektimata

pleonektimata

ikonom

orwn"

ktasi
aleit

a"

afane
ksiopi

faleia
neksar

otita
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30
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0

20

rc
en
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motita"
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ia"stis"
"tisia"

"

 
χεδιάγραµµα 20: Επί της % εκτίµηση σηµαντικότητας των πλεονεκτηµάτων 

Από το ο των ωτηθέντων κανένας δεν θεωρεί ως σηµαντικότερο 

λεονέκτηµα τις ποιοτικές υπηρεσίες αφού απουσιάζει τελείως από τον 

πίνακα και το σχεδιάγραµµα. Υπερτερεί το πλεονέκτηµα της ανεξαρτησίας µε 

26,7% και ακολουθεί µε ισάριθµες αποκρίσεις το πλεονέκτηµα της ασφάλειας, 

της διαφάνειας, της διαλειτουργικότητας µε ποσοστό 13,3%, η επεκτασιµότητα 

και η εξοικονόµηση πόρων µε 10%, η  αξιοπιστία  και η ποιότητα µε 6,7%. 

 

Σ

 

 σύνολ ερ

π
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Ερώτηση 9: Ποιο από τα µειονεκτήµατα του ελεύθερου λογισµικού 

αντιµετωπίζετε κυρίως; 
 Statist
 
meionektima  

  ics 

 Valid 29 
  Missing 1 

 
( ου missing ηκε απάντηση) 
  
 

meionektima 
 

όπ  δεν επιλέχθ

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
"Ypostirksi" 4 13.3 13.8 13.8
"Tekmiriwsi" 4 13.3 13.8 27.6
"Poiotita 
Logismikoy" 3 10.0 10.3 37.9

"Eksidikeymenoi 
xristes" 6 20.0 20.7 58.6

"Asymbatotita" 4 13.3 13.8 72.4
"Apousia 
katigorias 
logismikwn" 

8 26.7 27.6 100.0

Valid 
  
  
  
  
  
  

Total 29 96.7 100.0  
Missing System 1 3.3    
Total 30 100.0    

 
Πίνακας 38: Μειονεκτήµατα ελεύθερου λογισµικού 
 

meionektima

meionektima

"Apousia katigorias

"Asymbatotita"

"Eksidikeymenoi xris

"Poiotita Logismikoy

"Tekmiriwsi"

"Ypostirksi"

Pe
rc

en
t

10

0

30

20

 
Σχεδιάγραµµα 21: Επί της % εκτίµηση σηµαντικότητας των µειονεκτηµάτων 
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Από το σύνολο των ερωτηθέντων ένας ερωτώµενος απάντησε ότι δεν 

ονέκτηµα. Από τους υπόλοιπους η πλειονότητα - 8 

(26,7%) – θεωρεί σηµαντικότερο µειονέκτηµα την απουσία 

κ τηγο γισµικώ το 20% (6 ερωτώµενοι) θεωρούν ότι  το ελεύθερο 

ογισµικό απαιτεί εξειδικευµένους χρήστες, ενώ λιγότερο σηµαντικά 

οσοστό 13,3%. Λιγότερο σηµαντικό από όλα τα µειονεκτήµατα είναι αυτό της 

οιότητας λογισµικού (10%). 

 

Ερώτηση 10: Τ γισµικό αναπ σσετα
 Descriptive Statistics 
 

αντιµετωπίζει κανένα µει

στους 30 

α ρίας λο ν, 

λ

προβλήµατα θεωρούνται η υποστήριξη, η τεκµηρίωση και η ασυµβατότητα µε 

π

π

 

ι είδους λο τύ ι; 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
dev 12 1 1 1.00 .000 
ut 7 2 2 2.00 .000 
applic 19 3 3 3.00 .000 
librar 5 4 4 4.00 .000 
sec 8 5 5 5.00 .000 
sys 7 6 6 6.00 .000 
Valid N (listwise) 2      

 
ίνακας 39: Λογισµικό που αναπτύσσεται Π

 
Οι περισσότεροι που ρωτήθηκαν δήλωσαν ότι αναπτύσσουν εφαρµογές 

application (19 στους 30), 12 development, 8 security, 7 utilities και system 

και 5 library. 

 

Ερώτηση 11: Με ποια κατηγορία εφαρµογών ασχολείστε; 
 Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
compiler 4 1 1 1.00 .000 
web aplic 28 2 2 2.00 .000 
utilities 13 3 3 3.00 .000 
scrip lang 15 4 4 4.00 .000 
data bases 13 5 5 5.00 .000 
office prog 11 6 6 6.00 .000 
allo 5 7 7 7.00 .000 
Valid N (listwise) 1      

 
Πίνακας 40: Εφαρµογές που χρησιµοποιούνται 
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Στο σύνολο των ερωτώµενων 28 δήλωσαν ότι ασχολούνται µε web 

criptive Statistics 

εφαρµογές, 15 µε scripting languages, 13 µε data bases και utilities, 11 µε 

office programmes, 4 µε compilers και 5 ότι ασχολούνται και µε άλλες 

εφαρµογές. 

 

 

 

Ερώτηση 12: Προωθείται το ελεύθερο λογισµικό; Με ποιο τρόπο; 
 Des
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
web site 26 2 2 2.00 .000 
sizitiseis 8 4 4 4.00 .000 
seminaria 5 1 2 1.20 .447 
diafimisi 9 3 3 3.00 .000 
Valid N (listwise) 0      

 
Π  41: Τρόπος προώθησης του ελεύθερου λογισµ ού 
 

Σ σύνολο των ερωτηθέντων όλοι δήλωσαν ότι οωθούν εύθερο 

λ 26 το προωθούν µέσω web s , 8 µ  συζητήσε οι 5 µε 

εµινάρια και οι 9 µε διαφήµιση. 

Statistics 

ίνακας ικ

το  πρ το ελ

ογισµικό. Οι ite έσω ων, 

σ

 
Ερώτηση 13: Στο µέλλον προβλέπεται να αυξάνεται ο αριθµός των εταιρειών 

που χρησιµοποιούν ελεύθερο λογισµικό; 

 
 
 
problepetai ayksisi  
 Valid 30 
  Missing 0 

 
 pro epetai ayksisi 
 

bl

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
"Nai" 27 90.0 90.0 90.0
"oxi" 2 6.7 6.7 96.7
"Den mpor a w n
ektimisw" 1 3.3 3.3 100.0

Valid 
  
  
  

Total 30 100.0 100.0  
 
Πίνακας 42: Εκτίµηση για στροφή των εταιρειών προς το ανοικτό λογισµικό 
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problepetai ayksisi

problepetai ayksisi
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ν προς ελεύθερο λογισµικό 

λές επιχειρήσεις. Την άποψη αυτή εκφράζει 

 90% των ερωτώµενων, δηλαδή οι 27, µόλις 2 απάντησαν αρνητικά και ένας 

άνοντας τους ίδιους ελέγχους όπως και πριν µε την εκπαίδευση, δηλαδή 

 µε τα πλεονεκτήµατα προκύπτει: 
 

 
 xronia drasis * pleonektimata Crosstabulation 

Σ

 
χεδιάγραµµα 22: Επί της % πρόβλεψη στροφής επιχειρήσεω

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, που πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι απλά 

αποτελεί εκτίµηση των ερωτώµενων, το ελεύθερο λογισµικό στο µέλλον 

πρόκειται να υιοθετηθεί από πολ

το

ότι δεν µπορεί να εκτιµήσει. 

 

Κ

συνδυάζοντας τα χρόνια δράσης
 

 
Count  

pleonektimata 

  
  

"Poiotit
a" 

"Anek
sartisi

a"
"Asfal
eia" 

"Aksi
opisti

s"
"Diafan

eia" 

"Dialeito
yrgikotit

a"
"Epektas
imotita" 

"Eksiko
nomisi 
Porwn"

Total 
  

"1-2" 5 0 1 1 0 0 0 0 7
"2-5" 1 1 2 1 3 0 2 2 12

xronia 
drasis 
  
  "5 kai 

" 1 2 2 1 0 3 1 1 11

Total 2 8 4 2 4 4 3 3 30

 
Πίνακας 39: Ιεράρχηση πλεονεκτηµάτων µε βάση τα χρόνια χρήσης 
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xronia drasis
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0

pleonektimata

"Poiotita"

"Aneksartisia"

"Asfaleia"

"Aksiopistis"

"Diafaneia"

"Dialeitoyrgikotita"

"Epektasimotita"

"Eksikonomisi Porwn"

 
Σχεδιάγραµµα 23: Ιεράρχηση πλεονεκτηµάτων µε βάση το χρόνο χρήσης 
 

 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στα πρώτα χρόνια υιοθέτησης του 

ελεύθερου λογισµικού τα άτοµα που εργάζονται σε εταιρείες που παρέχουν 

υπηρεσίες ελεύθερου λογισµικού θεωρούν ότι το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα 

είναι η ανεξαρτησία. Αυτό όµως τείνει να φθίνει και λίγο αργότερα θεωρούν 

σηµαντικότερο πλεονέκτηµα τη διαφάνεια και αµέσως µετά την ασφάλεια, την 

πεκτασιµότητα και την εξοικονόµηση πόρων. Στο τέλος όµως, µετά από 5 

Κάνοντας την ίδια έρευνα για τα µειονεκτήµατα και τα χρόνια δράσης: 
n 

ε

χρόνια καταλήγουν ότι το σηµαντικότερο στη χρήση ελεύθερου λογισµικού 

είναι η διαλειτουργικότητα, η ασφάλεια και η ανεξαρτησία. 

  
 xronia drasis * meionektima Crosstabulatio
 
Count  

  meionektima Total 

  
"Ypostir

ksi" 
" iTekm
riwsi" 

"Poiotita 
Logismiko

y" 
"Ek msidikey
enoi xristes" 

"Asy bam
totita" 

"Apousia 
katigorias 
logismikw

n"   
xronia 
drasis 

"1-2" 0 4 0 2 0 0 6

  "2-5" 2 0 2 3 3 2 12
  "5 kai 

" 2 0 1 1 1 6 11

Total 4 4 3 6 4 8 29
Πίνακας 40: Ιεράρχηση µειονεκτηµάτων µε βάση τα χρόνια χρήσης 
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tes"

"Asymbatotita"

"Apousia katigorias 

logismikwn"

 
Σχεδιάγραµµα 24: Ιεράρχηση µειονεκτηµάτων µε βάση το χρόνο δράσης 
 

Ενώ στα πρώτα χρόνια χρήσης σηµαντικότερο µειονέκτηµα θεωρείται 

η τεκµηρίωση αυτό εξαφανίζεται αργότερα και φαίνεται να κυριαρχεί το 

πρόβληµα της ασυµβατότητας και των εξειδικευµένων χρηστών. Οµοίως 

όµως αυτό φαίνεται να µειώνεται µετά από πέντε χρόνια χρήσης και οι 

χρήστες αντιµετωπίζουν το µειονέκτηµα της απουσίας κατηγορίας λογισµικών. 

Κάνοντας τελικώς τον έλεγχο µε βάση το βαθµό ικανοποίησης και το 

λόγο που το χρησιµοποιούν προκύπτει: 

 
 Case Processing Summary 
 

Cases 
Valid Missing Total 

  
  
  N Percent N Percent N Percent 
kalipsi es anagkwn * 
ba8mos ikanopoiisis 29 96 1 3.3% 30 .7% 100.0%

anap ypiresiwn gia 
pelates * ba8mos 
ikanopoiisis 

29 96.7% 1 3.3% 30 100.0%
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kalipsi es anagkwn * ba8mos ikanopoiisis Crosstabulation 
 
Count  

ba8mos ikanopoiisis   
  "Para poly" "Poly" "Arketa' "Ka8oloy" 

Total 
  

kalipsi es 
anagkwn 

"Kakipsi 
eswterikwv 
anagkwv" 

16 7 5 1 29

Total 16 7 5 1 29

 
Πίνακας 41: Βαθµός ικανοποίησης χρήσης για κάλυψη εσωτερικών αναγκών 
 
 

20

kalipsi es anagkwn

"Kakipsi eswterikwv

C
ou

nt

0

10
ba8mos ikanopoiisis

"Para poly"

"Poly"

"Arketa'

"Ka8oloy"

 

 κάλυψη εσωτερικών αναγκών 

 
 
 anap ypiresi  * ba8m stabulati
 
C

 
Σχεδιάγραµµα 25: Βαθµός ικανοποίησης χρήσης για
 
 
 
 

wn gia pelates os ikanopoiisis Cros on 

ount  
ba8mos ikanopoiisis   

  "Para poly" "Poly" "Arketa' "Ka8oloy" 
Total 

  
anap ypiresiwn gia 
pelates 

"Anaptiksi y iwn pires
pros pelates" 16 6 6 1 29

Total 16 6 6 1 29

 
Πίνακας 42: Βαθµός ικανοποίησης χρήσης για ανάπτυξη υπηρεσιών προς πελάτες 
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Σχεδιάγραµµα 26: Βαθµός ικανοποίησης χρήσης για ανάπτυξη υπηρεσιών για πελάτες 
 

Ανεξάρτητα από το λόγο που το χρησιµοποιεί ο κάθε ερωτώµενος η 

πλειονότητα αυτών είναι πάρα πολύ ευχαριστηµένοι. Λίγο περισσότερο 

ικανοποιηµένοι είναι αυτοί που χρησιµοποιούν το ελεύθερο λογισµικό για 

κάλυψη εσωτερικών αναγκών, αφού πιο πολλά άτοµα απαντούν ότι είναι 

πολύ ευχαριστηµένοι από τη χρήση για κάλυψη εσωτερικών αναγκών.  
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Ανάλυση - Έλεγχος υποθέσεων: 

Υπόθεση 1: «Η πιο διαδεδοµένη και ευρέως χρησιµοποιούµενη άδεια 

χρήσης είναι η GNU GPL.» 

Έλεγχος: Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα την έρευνας  
 Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
bsd 0      
mit 0      
gpl 30 3 3 3.00 .000 
lgpl 8 4 4 4.00 .000 
artistic 0      
allo 0      
Valid N (listwise) 0      

 
Πίνακας 10 : Άδειες χρήσης εφαρµογών που χρησιµοποιούνται 
 

 ότι και τα 30 άτοµα (100%) χρησιµοποιούν εφαρµογέ που είναι 

ύν και 

φαρµογές που είναι υπό την άδεια lgpl. Η ανταπόκριση στις άλλες µορφές 

άδειας

πόθεση 2: «Στο Web κυριαρχούν οι open source εφαρµογές» 

λεγχος: Από τις απαντήσεις που έδωσαν οι ερωτώµενοι στα εκπαιδευτικά 

ρύµατα: 

Προκύπτει ς 

κάτω από την άδεια gpl, ενώ οι 8 από τους 30 (26,7%) χρησιµοποιο

ε

 ήταν αρνητική στη χρήση. 

 Άρα η υπόθεση ότι η πιο διαδεδοµένη και ευρέως χρησιµοποιούµενη 

άδεια χρήσης είναι η GNU GPL, επαληθεύεται από τα αποτελέσµατα της 

έρευνας µας. 

 

Υ
Έ
ιδ

 
 Statistics 
 

  compilers 
web 

applications utilities 
scrip. 

languages 
data 

bases 
office 

programmes allo 
N Valid 7 26 19 11 14 15 1
  Missin

g 23 4 11 19 16 15 29

 
Πίν
 

ακας 11: Εφαρµογές που χρησιµοποιούνται 

 αυτές που έδωσαν οι εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις: και
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Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
compiler 4 1 1 1.00 .000 
web aplic 28 2 2 2.00 .000 
utilities 13 3 3 3.00 .000 
scrip lang 15 4 4 4.00 .000 
data bases 13 5 5 5.00 .000 
office prog 11 6 6 6.00 .000 
allo 5 7 7 7.00 .000 
Valid N (listwise) 1      

 
Π  39: Εφαρµογές πο χρησιµοποιούνται 
 
Ο στους 30 στην ώτη περίπτωση και οι 28 ς 30 στη τερη 

π ησιµοποιούν open source web applic και όχι λειστού 

ογισµικού 

ίνακας υ 

ι 26 πρ στου  δεύ

ερίπτωση χρ ation κ

λ

Άρα και η δεύτερη υπόθεση επαληθεύεται. 

 

Υπόθεση 3: «Η επιλογή του ελεύθερου λογισµικού είναι και θέµα κόστους» 

Έλεγχος: Από τις απαντήσεις που έδωσαν όσοι συµµετείχαν στην έρευνα 

προκύπτει ότι:  

pleonektimata
30

pleonektimata

sikonom

otik

ies

ektasim
leitoyrg

faneia"

eksartis

otita"

Pe
r

20

0

ce
nt

10

"Ek
"Poi

"Ep
"Dia

"Dia
"An

"Poi

isi Porwn"

es Ypires
otita"

ikotita"

ia"

 

µάτων 
 
Σχεδιάγραµµα 7: Επί της % εκτίµηση σηµαντικότητας των πλεονεκτη

(στην εκπαίδευση) 
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pleonektimata

pleonektimata

30

20

10

"Eksikonom

"E
ktasimot

"Dialeitoyrgi

"Diafaneia"

"Aksiopistis

"Asfaleia"

"Aneksartisi

"Poiotita"
isi Porwn"

pe

ita"
kotita"

"a"

Pe
nt

0

rc
e

 

η εξοικονόµηση πόρων δεν αποτελεί το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα, αλλά και 

για τους δύο είναι το τρίτο σε ιεραρχία. 

 

Υπόθεση 4: «Η τεκµηρίωση είναι αναγκαίο κοµµάτι για κάθε πακέτο 

λογισµικού» 

Έλεγχος: Για να κάνουµε τον έλεγχο αυτής της υπόθεσης πρέπει να δούµε 

κατά πόσο θεωρείται µειονέκτηµα και άρα κατά πόσο είναι αναγκαίο. 

Στην εκπαίδευση: 
  

meionektima 
 

Σχεδιάγραµµα 17: Επί της % εκτίµηση σηµαντικότητας των πλεονεκτηµάτων 

(στις εταιρείες) 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
"Ypostirksi" 9 30.0 30.0 30.0 
"Tekmiriwsi" 7 23.3 23.3 53.3 
"Eksidikeymenoi 
xristes" 3 10.0 10.0 63.3 

"Asymbatotita" 3 10.0 10.0 73.3 
"Apousia 
katigorias 

ikwn" 
8 26.7 26.7

logism
100.0 

Valid 
  
  
  
  
  

Total 30 100.0 100.0   
Πίνακας 8: Μειονεκτήµατα ελεύθερου λογισµικού 
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Στις εταιρείες: 
 meionektima 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
"Ypostirksi" 4 13.3 13.8 13.8
"Tekmiriwsi" 4 13.3 13.8 27.6
"Poiotita 
Logismikoy" 3 10.0 10.3 37.9

"Eksidikeymenoi 
xristes" 6 20.0 20.7 58.6

"Asymbatotita" 4 13.3 13.8 72.4
"Apousia 
katigorias 
logismikwn" 

8 26.7 27.6 100.0

Valid 
  
  
  
  
  
  

Total 29 96.7 100.0  
Missing System 1 3.3    
Total 30 100.0    

 
Πίνακας 37: Μειονεκτήµατα ελεύθερου λογισµικού 
 
Και στην εκπαίδευση και στον χώρο των εταιρειών θεωρείται τρίτο σε ιεραρχία 

µειονέκτηµα. Άρα αποτελεί µεν σηµαντικό κοµµάτι η τεκµηρίωση  πρέπει 

πρόβληµα που 

µετωπίζει η κοινωνία του ελεύθερου λογισµικού.  

Με βάση τα συµπεράσµατα από την περιγραφική και αναλυτική 

τ

τερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα οι συµµετέχοντες στην έρευνα 

µικού ότι 

ι στο χώρο 2-5 χρόνια. Στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 

 

νάγκες τους. Αντίθετα στις εταιρείες απάντησαν ότι το ελεύθερο λογισµικό 

καλύπτει πλήρως τις ανάγκες  µ θετικές  ικές 

απαντήσεις. Στ ς είναι πάρα ολύ ευχαριστηµένο ό την υιοθέτηση 

του ελεύθερου  στην εκπαίδευση πολύ. ως ενώ ην 

εκπαίδευση κ  θόλου λίγο ικανοποιηµένο τις 

εταιρείες υπά  απάντηση ο Ούτε εράρχησ ν 

πλεονεκτηµάτω νεκτηµάτω µπ ανάµεσ α δύο δείγµ , 

ν να συγκλίνουν οι απόψεις τους για 

και

να γίνεται αλλά και αν δεν γίνεται δεν είναι και το πιο µεγάλο 

αντι

 
Συµπεράσµατα 

διερεύνηση και προχωρώντας και σε µια µικρή σύγκριση προκύπτουν α εξής: 

Στα περισσό

αποκρίθηκαν ότι χρησιµοποιούν ελεύθερο λογισµικό πάνω από 5 χρόνια ενώ 

οι συµµετέχοντες στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών ελεύθερου λογισ

δραστηριοποιούντα

προτιµούν τη χρήση του ελεύθερου λογισµικού αλλά δεν καλύπτει πλήρως τις

α

 τους ε 17  προς 13 αρνητ

ις εταιρείε  π ι απ

 λογισµικού ενώ  Πάντ  στ

ανείς δεν απαντάει κα  ή ς, σ

ρχει η

ι µειο

καθόλ υ. η ι η τω

ν κα ν συ ίπτει α στ ατα

αλλά µε το πέρασµα των χρόνων τείνου
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τα πιο σηµαντικά (πλεονεκτήµατα: ανεξαρτησία, διαφάνεια, 

απουσία κατηγορίας λογισµικών). Και στα δύο δείγµατα προκ οι 

ερωτώµενοι αν ν applications κυρίως

applications κα  εταιρείες ες προωθούν το γισµικό υ 

αναπτύσσουν έσω web site, τα παιδευτικ ύµατα ν 

προωθούν το ικό ή επιχειρού να τ ροωθήσο κυρίως  

συζητήσεων.  Τ ό το ερωτηµατολόγιο προς τις εταιρείες προκύπτει ότι 

οι περισσότερε νται µε την ανάπτυξη εφαρµογών, έχουν ως 5 

ε ενους, οποιούν ελεύθερο λογισµικό και α ανάπτυξη 

 προς τους πελάτες αλλά ι για ψη εσωτερικών αναγκών, 

σεις και θεωρούν ότι στο µέλλον θα 

διαλειτουργικότητα και µειονεκτήµατα: τεκµηρίωση, εξειδικευµένοι χρήστες, 

ύπτει ότι 

 web απτύσσου και χρησιµοποιούν 

ι ενώ οι όλ  λο πο

κυρίως µ  εκ ά ιδρ  δε

λογισµ ν ο π υν µέσω

έλος απ

ς ασχολού

ργαζόµ χρησιµ γι

 κα  κάλυυπηρεσιών

έχουν πελάτες κυρίως εµπορικές επιχειρή

αυξηθεί ο αριθµός των εταιρειών που θα χρησιµοποιούν ελεύθερο λογισµικό. 

Και στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα οι φοιτητές στρέφονται αρκετά προς το 

ελεύθερο λογισµικό. Όσον αφορά τις υποθέσεις και οι τέσσερις επαληθεύονται 

από την έρευνα. 
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Κε λα 5: Συµπεράσµατα 
 Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί τη σύνοψη όλης της εργασίας µε τη 

µορφή συµπερασµάτων από όλα τα κεφάλαια της εργασίας. 

 

Περιληπτική αση των συµπερασµ  – Βασικά 
ευρήµατα εργασίας 

 Το ελεύθερο λογισµικό ή αλλιώς το ανοικτό λογισµικό, αφού σαν 

έννοιες για τους χρήστες είναι ταυτόσηµοι, είναι η ελευθερία του χρήστη να 

µπορεί να χρησιµοποιήσει / να εκτελέσει, α αντιγράψει, να δι νείµει, να 

µελετήσει, να αλλάξει και να βελτιώσει το λογισµικό. Προστατεύεται από 

άδειες χρήσης διαφόρων τύπων και ονοµασιών µε πιο διαδεδοµένη την GNU 

GPL. Πολλοί υποστηρίζουν ότι πρέπει να ισχύουν και οι πατέντες στο 

λογισµικό, αλλά αυτό είναι ένα θέµα που εξετάζεται σε παγκόσµιο επίπεδο 

αφού οι γνώµες δεν συµπίπτουν. Οι δραστηριότητες είναι πολλές και από 

πολλούς τοµείς. 

φά ιο 

παρουσί άτων

 ν α

Οι διαθέσιµες εφαρµογές, τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα είναι πολλά και τα εκµεταλλεύονται και τα αντιµετωπίζουν 

πολλοί. Ανάµεσα σε όλα τα παραπάνω ενεργό ρόλο έχουν η εκπαίδευση και 

οι εταιρείες παροχής ελεύθερου λογισµικού. 

Όλα τα παραπάνω αν τα συνδυάσει κανένας καταλήγει στο υπόδειγµα 

επιλογής χρήσης ελεύθερου λογισµικού:  

Σχεδιάγραµµα 2: Το υπόδειγµα 

 

 

Επιλογή 
χρήσης 
ελεύθερου 
λογισµικού 

Πλεονεκτήµατα 

Μειονεκτήµατα 

Εφαρµογές 

Άδεια χρήσης 

Χρήση 
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Άρα η επιλογή χρήσης ελεύθερου / ανοικτού λογισµικού εξαρτάται από 

τα πλεονεκτήµατα, τα µειονεκτήµατα, τις διαθέσιµες εφαρµογές, τη χρήση και 

ς άδειες χρήσης. Με βάση αυτό στήθηκαν και οι υποθέσεις οι οποίες 

Υπ θε

κ

 ελεύθερου λογισµικού είναι 

η α

ενώ στις εταιρείες την απουσία 

κατηγορίας λογισµικών. Πάντως µε το πέρασµα των χρόνων και οι δύο 

συγκλίνουν σαν σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα την ανεξαρτησία, τη διαφάνεια 

και τη διαλειτουργικότητα και µειονεκτήµατα την τεκµηρίωση, την απουσία 

κατηγορίας λογισµικών και τους  χρήστες. Και οι δύο 

αναπτύσσουν κυρίως applications και χρησιµοποιούν κυρίως web 

applications και προβλέπουν ότι τες στο µέλλον θα αυξηθούν. 

Προωθ ό που αναπτύσσουν, κυρίως οι ε οποίες 

προτιµούν τα web site, ενώ ο νοι στην εκπαίδευση µέσω 

συζητήσεων. 

τι

επαληθεύτηκαν και από την έρευνα. Αναφορικά ήταν οι εξής:  

Υπόθεση 1: «Η πιο διαδεδοµένη και ευρέως χρησιµοποιούµενη άδεια χρήσης 

είναι η GNU GPL» 

ό ση 2: «Στο Web κυριαρχούν οι open source εφαρµογές» 

Υπόθεση 3: «Η επιλογή του ελεύθερου λογισµικού είναι και θέµα κόστους» 

Υπόθεση 4: «Η τεκµηρίωση είναι αναγκαίο κοµµάτι για κάθε πακέτο 

λογισµικού» 

Από την έρευνα προέκυψαν και τα εξής βασικά ευρήµατα: Οι 

απαντήσεις ανάµεσα στα δύο δείγµατα δεν συµπίπτουν πάντα. Στην 

εκπαίδευση βρίσκεται ότι χρησιµοποιούν ελεύθερο λογισµικό πάνω από 5 

χρόνια, στις εταιρείες 2 µε 5 χρόνια. Στην εκπαίδευση είναι πολύ 

ευχαριστηµένοι από την υιοθέτηση του και δεν αλύπτονται πλήρως οι 

ανάγκες τους ενώ στις εταιρείες είναι πολύ πάρα πολύ ευχαριστηµένοι και 

καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες τους. Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα στην 

εκπαίδευση και τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών

νεξαρτησία. Τα µειονεκτήµατα όµως διαφέρουν. Στην εκπαίδευση θεωρούν 

µεγαλύτερη αδυναµία την υποστήριξη 

 εξειδικευµένους

οι χρήσ

ι ερωτώµε

ούν το λογισµικ ταιρείες, οι 
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Περιορισµοί 
 

τήσεις: 

υ 

οσωπική εκτίµηση των ερωτώµενων και δεν στηρίζονται σε 

αποτελ .

η

 ι

λ α

σ

αρµογές υπάρχουν και παραδείγµατα από αυτές που 

χρησιµοποιούνται και κατέστησε σαφή την ύπαρξη των πλεονεκτηµάτων και 

µειονεκτηµάτων που υπάρχουν. Όλα αυτά αναπτύχθηκαν αρχικά θεωρητικώς 

Είναι αναγκαίο να σηµειωθούν κάποιοι περιορισµοί στην έρευνα. 

Σίγουρα θα ήταν ακόµα πιο αξιόπιστη αν το δείγµα ήταν µεγαλύτερο. Η 

ανταπόκριση όµως των ερωτώµενων ήταν τέτοια που αυτό δεν στάθηκε 

δυνατό. Επίσης πρέπει να σηµειωθεί ότι οι απαντήσεις στις ερω

14) Σε τι ποσοστό οι η/υ στο τµήµα σας δουλεύουν σε περιβάλλον ανοικτού 

λογισµικού; 

15) Οι φοιτητές στρέφονται προς το ελεύθερο λογισµικό; 

13) Στο µέλλον προβλέπεται να αυξάνεται ο αριθµός των εταιρειών πο

χρησιµοποιούν ελεύθερο λογισµικό; 

είναι από πρ

έσµατα προηγούµενων ερευνών  

  Ακόµ  στόχος ήταν να ερωτηθούν 30 διαφορετικά τµήµατα σε ΑΕΙ και 

ΤΕΙ για να ελεγχθεί η ερώτηση 14 - Σε τι ποσοστό οι η/υ στο τµήµα σας 

δουλεύουν σε περιβάλλον ανοικτού λογισµ κού - αυτό όµως δεν στάθηκε 

εφικτό λόγω της απροθυµίας πολλών εκ των ερωτώµενων να συµµετάσχουν 

στην έρευνα. 

 

Συµβολή της έρευνας  

 Επειδή τα δεδοµένα στην πληροφορική και το ελεύθερο λογισµικό - 

συνεχώς αλλάζουν, η παρούσα έρευνα προσπάθησε να συγκεντρώσει κάποια 

στοιχεία από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας και από τις εταιρείες που 

παρέχουν υπηρεσίες ελεύθερου λογισµικού και να απεικονίσει την σηµερινή 

πραγµατικότητα. Όλα αυτά προσπαθώντας να συµβάλλει στη γενικότερη 

έρευνα που πραγµατοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης για την υιοθέτηση 

του ελεύθερου ογισµικού. Επίσης η έρευνα αυτή αποτελεί µια πεικόνιση του 

τι συµβαίνει στης εταιρείες παροχής ελεύθερου λογισµικού στην Ελλάδα, κάτι 

που δεν έχει µελετηθεί. Βέβαια πιο πριν είχε συγκεντρώσει την θεωρία για την 

αποσαφήνιση του όρου ελεύθερου λογισµικού, έκανε ι τορική αναδροµή, 

έδειξε τι εφ
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και ύστερα σε επίπεδο εφαρµογής, προσπαθώντας να δώσει µια πλήρη 

ικόνα

χρήση 

καταδειχθεί κατά πόσο είναι σωστό και εφικτό να υλοποιηθεί ένα 

ογισµικού. Γιατί η 

γίνονται πραγµατικά εκµεταλλεύσιµα τα 

ερου λογισµικού, θα συνέβαλε πολύ 

ε  του όρου.  

 

Προτάσεις για παραπέρα έρευνα 
 Ενδιαφέρον θα ήταν να γινόταν έρευνα για την υιοθέτηση και 

του ελεύθερου λογισµικού στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

Αυτό για να 

πρόγραµµα εµβάθυνσης στη χρήση ελεύθερου λ

ενασχόληση και η τριβή µε το ελεύθερο λογισµικό χρειάζεται να γίνεται από 

νωρίς, έτσι ώστε να µπορούν να 

πλεονεκτήµατα του ελεύθερου λογισµικού. Περαιτέρω ανάπτυξη της 

φιλοσοφίας και της νοοτροπίας του ελεύθ

και στην ανάπτυξη επιστηµονικών περιοχών. Θα υπήρχαν πολλοί 

περισσότεροι προγραµµατιστές να µοιράζονται µεταξύ τους κώδικα και ιδέες, 

να αναπτύσσουν εφαρµογές που λύνουν προβλήµατα, από κοινού, σε 

λιγότερο χρόνο και µε λιγότερο κόπο. 
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Παράρτηµα 
• Ερωτηµατολόγιο προς τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα: 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

 Το ερωτηµατολόγιο αυτό απευθύνεται σε τµήµατα και υπηρεσίες των ανώτατων 
ρας που σχετίζονται λόγω αντικειµένου µε το 

σύνταξη

 

1. Παρακαλώ αναφέρεται τα στοιχεία του ιδρύµατος και το τµήµα στο οποίο 

..............................................................................................
........................................................................................................... 

ίτε το ελεύθερο λογισµικό 
           5 και πάνω χρόνια 

   
τού; 

 τις ανάγκες σας το ελεύθερο λογισµικό 
       Όχι  

           

 ευχαριστηµένοι από την υιοθέτηση του ελεύθερου 

 Πολύ   Αρκετά       Λίγο  Καθόλου
                                   

6. Χρησιµοποιείτε ελεύθερο λογισµικό : 
 Στη δουλειά σας     Από προσωπική ενασχόληση 

          

 

για το Ελεύθερο Λογισµικό 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της χώ
ελεύθερο λογισµικό προκειµένου να γίνει µια έρευνα που θα χρησιµοποιηθεί στη 

 της διπλωµατικής µου εργασίας.  

 
ανήκετε: 
................................
...................

2. Πόσο καιρό χρησιµοποιε
 Λιγότερο από χρόνο 1-2 χρόνια 2-5 χρόνια
                  

3. Προτιµάτε το ελεύθερο λογισµικό έναντι του κλεισ
  Ναι         Όχι       Εξαρτάται 

                

4. Καλύπτει πλήρως
            Ναι  

       

5. Σε τι βαθµό µένετε
λογισµικού  
Πάρα πολύ  
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7.  ελεύθερου 

Ποιότητα          

 

Αξιοπιστία          

         

          

Επεκτασιµότητα      

Ποιοτικές υπηρεσίες   

Υποστήριξη            

µικού            

 

     

      

Util       

Applications       

     

          

stem         

10.  

B            

lic Li ense (   

λλο 

 

Ποιο θεωρείτε το σηµαντικότερο πλεονεκτήµατα του
λογισµικού; (1 απάντηση)  

Ανεξαρτησία           

Ασφάλεια          

∆ιαφάνεια 

∆ιαλειτουργικότητα

   

     

 Εξοικονόµηση πόρων       

8. Ποιο από τα µειονεκτήµατα του ελεύθερου λογισµικού αντιµετωπίζετε 
κυρίως; (1 απάντηση)  

Τεκµηρίωση                

Ποιότητα Λογισ

Εξειδικευµένοι χρήστες               

Ασυµβατότητα                      

Απουσία κατηγορίας λογισµικών            

9. Τι είδους ε ε ισµικ  ύσσετε;  λεύθ ρο λογ ό αναπτ
Development        

ities        

       

Libraries        

Security    

Sy      

Κάτω από ποια άδεια χρήσης είναι οι εφαρµογές που χρησιµοποιείτε; 
SD  

MIT             

GNU Pub c GPL)         

Library GNU Public License (LGPL)   

Artistic License    

Ά      
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11. ε ποια κατηγορία εφαρµογών ασχολείστε; 
l

   

12. ν προτιµάτ

13. σετε Εάν ναι, µε ποιο τρόπο; 
ιαφήµ  ητή εις 
         

14. ο τµ α σα υλε ν σε  ανοικτού   

50%

       

ισµικό; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μ
Compi ers      

Web Applications  

Utilities      

Scripting Languages     

Data Bases      

Office Programs     

Others       

Ποιο γραφικό περιβάλλο ε;  
GNOME       

KDE        

Mac        

Windows       

Προωθείτε το λογισµικό που αναπτύσ ; 
Σεµινάρια/Ηµερίδες  Web Site ∆ ιση Συζ σ
                        

Σε τι ποσοστό οι Η/Υ στ ήµ ς δο ύου  περιβάλλον
λογισµικού; 

Έως 20%   20-50%  Πάνω από  

                

15. Οι φοιτητές στρέφονται προς το ελεύθερο λογ
Σε µικρό ποσοστό  Αρκετά  Σε µεγάλο ποσοστό 

                    

Ευχαριστούµε για τη συµµετοχή 

111 



• Ερωτηµατολόγια προς τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών ελεύθερου 

 

ΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  
ΤΜ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

ΟΓΙΟ  

 Το ερω υ παρέχουν υπηρεσίες 
ελεύθερ υ θα χρησιµοποιηθεί στη 
σύνταξη

 

; 

µογών     

∆ια

ηρεσ    

ιχείρηση σας; 
 

 5-10 εργαζόµενους    

 10-20 εργαζόµενους    

20 -30 εργαζόµενους     

30 και πάνω      

3. Πόσο καιρό δραστηριοποιείστε στο χώρο; 

χρόνια        2-5 χρόνια   5 και πάνω χρόνια 

                     

4. Χρησιµοποιείτε ελεύθερο λογισµικό για: 
κάλυψη εσωτερικών αναγκών ανάπτυξη υπηρεσιών προς τους πελάτες 

              

5. Καλύπτει πλήρως τις ανάγκες σας το ελεύθερο λογισµικό; 
Ναι     Όχι     

            

λογισµικού 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑ
ΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛ

για το Ελεύθερο Λογισµικό 
τηµατολόγιο αυτό απευθύνεται σε επιχειρήσεις πο
ου λογισµικού προκειµένου να γίνει µια έρευνα πο
 της διπλωµατικής µου εργασίας.  

1. ιοποιείταιΣε ποιο τοµέα δραστηρ  η εταιρεία σας / η επιχείρηση σας
Υποστήριξη       

Σεµινάρια – Εκπαίδευση     

Ανάπτυξη εφαρ

νοµή εφαρµογών     

Υπ ίες

2.  Πόσους εργαζοµένους απασχολεί σε µόνιµη βάση η επ
Έως 5 εργαζόµενους     

 

 

 

 

 1-2 
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Σε τι βαθµό µ6. ένετε ευχαριστηµένοι από την υιοθέτηση του ελεύθερου 
λογισµικού  

 Πάρα πολύ  Πολύ   Αρκετά  Λίγο   Καθόλου 

                         

 επιχειρήσεις είναι πελάτες σας 
 σης 

 

8. Ποιο θεωρείτε το σηµ του ελεύθερου λογισµικού  

(1 απάντηση);  

Ασφάλεια      

Α

 

 η πόρων      

ίζετε 

  

τα

 Απουσία κατηγορίας λογισµικ      

1 ε;  

System         

 

7. Τι είδους
Εµπορικές         Υπηρεσιών         Εκπαίδευ

                         

αντικότερο πλεονέκτηµα 

Ποιότητα      

Ανεξαρτησία        

ξιοπιστία      

∆ιαφάνεια       

∆ιαλειτουργικότητα      

Επεκτασιµότητα      

Ποιοτικές υπηρεσίες     

Εξοικονόµησ

9. Ποιο από τα µειονεκτήµατα του ελεύθερου λογισµικού αντιµετωπ
κυρίως  

(1 απάντηση);  
Υποστήριξη       

Τεκµηρίωση         

Ποιότητα Λογισµικού          

Εξειδικευµένοι χρήστες         

 Ασυµβατότη                  

ών          

0. Τι είδους ελεύθερο λογισµικό αναπτύσσετ
Development         

Utilities        

Applications         

Libraries        

Security         
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1
C     

U

  

 12 λογισµικό που αναπτύσσετε; Εάν ναι, µε ποιο τρόπο; 

∆ιαφήµιση Συζητήσεις 

            

13 ιθµός των εταιριών που  

 να εκτιµήσω 

           

ύµε για τη συµµετοχή σας 
 

1. Με ποια κατηγορία εφαρµογών ασχολείστε; 
ompilers 

Web Applications    

tilities     

Scripting Languages    

Data Bases     

Office Programs    

Others      

. Προωθείτε το 

Σεµινάρια/Ηµερίδες  Web Site  

              

. Στο µέλλον προβλέπεται να αυξάνεται ο αρ
χρησιµοποιούν ελεύθερο λογισµικό; 
Ναι    Όχι  ∆εν µπορώ

           

 

Ευχαριστο
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