Επιτελική σύνοψη
Το Ελεύθερο Λογισµικό/Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) είναι ένα εναλλακτικό
µοντέλο ανάπτυξης και χρήσης λογισµικού, σύµφωνα µε το οποίο κάθε παραγόµενο
λογισµικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί, να αντιγραφεί και να διανεµηθεί ελεύθερα, µε
ή χωρίς αλλαγές, χωρίς χρέωση απόκτησης αδείας. Η δυνατότητα αλλαγών ή
βελτιώσεων παρέχεται στον χρήστη µέσω της ελεύθερης διάθεσης και του πηγαίου
κώδικα. Βασικός χώρος πρόσβασης στο διαθέσιµο ΕΛ/ΛΑΚ διεθνώς είναι το Internet.
Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη και χρήση ΕΛ/ΛΑΚ παρουσιάζει ραγδαίους ρυθµούς
αύξησης διεθνώς, και οφείλεται κατά πρώτο λόγο στη ραγδαία ανάπτυξη του Internet
και κατά δεύτερο λόγο στην αυξανόµενη υποστήριξη και προώθηση του από
επιχειρήσεις και κυβερνήσεις, συµπεριλαµβανοµένης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στο πλαίσιο των παραπάνω εξελίξεων συγκροτήθηκε από το e-business forum η οµάδα
εργασίας Γ4, η οποία σε συνεργασία και µε το Ε∆ΕΤ:
N Μελέτησε τη περίπτωση και το µοντέλο ανάπτυξης του ΕΛ/ΛΑΚ.
N Κατέγραψε στοιχεία από τη διεθνή εµπειρία και από την έρευνα που
πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα.
N Ανέλυσε τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση, το
δηµόσιο τοµέα, τις επιχειρήσεις και την οικονοµία γενικότερα.
N Κατέληξε σε µια σειρά προτάσεων προς τη Πολιτεία σχετικά µε πιθανές ενέργειες
υποστήριξης και προώθησης της χρήσης και ανάπτυξης του ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα.
Μερικά από τα βασικά αποτελέσµατα και συµπεράσµατα της έρευνας παρουσιάζονται
συνοπτικά στις παραγράφους που ακολουθούν.
Υπάρχει µια αµφίδροµη και αλληλένδετη σχέση µεταξύ του Internet και του
ΕΛ/ΛΑΚ, η οποία απετέλεσε το έδαφος για την ανάπτυξη του Internet µε βάση το
ΕΛ/ΛΑΚ, αλλά και στο να βασιστεί η περαιτέρω ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο
Internet. Η διαδικασία ανάπτυξης του ΕΛ/ΛΑΚ διαφέρει ριζικά από τη διαδικασία
ανάπτυξης του κλειστού λογισµικού και βασίζεται σε ανοικτά συµµετοχικά πρότυπα
ανάπτυξης κατά τα πρότυπα ανάπτυξης των επιστηµονικών εργασιών στην ακαδηµαϊκή
κοινότητα, έργα της οποίας αποτελούν τόσο το Internet όσο και το ΕΛ/ΛΑΚ. Κατά κύριο
λόγο η ανάπτυξη ΕΛ/ΛΑΚ βασίζεται σε ένα ανοικτό δίκτυο ‘εθελοντών’
προγραµµατιστών, οι οποίοι αναπτύσσουν και διορθώνουν των κώδικα ενός
προγράµµατος παράλληλα. Ο κώδικας διορθώνεται και εµπλουτίζεται µέσω της
διαδικασίας peer review και µε αυτόν τον τρόπο οι νέες εκδόσεις ΕΛ/ΛΑΚ
κυκλοφορούν ταχύτατα και σε µεγάλη συχνότητα.
Ιστορικά, η ανάπτυξη λογισµικού µε συµµετοχικές ανοικτές διαδικασίες (π.χ. UNIX)
συµπίπτει µε την παράλληλη ανάπτυξη των πρώτων µορφών δικτύων δεδοµένων από την
ακαδηµαϊκή κοινότητα κατά τις δεκαετίας του 60 µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80,
φάση κατά την οποία οι διαδικασίες αυτές αποτελούσαν το ‘φυσικό’ µοντέλο
ανάπτυξης λογισµικού. Από τις αρχές της δεκαετίας του 80 µέχρι τις αρχές της
δεκαετίας του 90 η ανάπτυξη ‘κλειστού’ λογισµικού έγινε το κυρίαρχο µοντέλο

ανάπτυξης λογισµικού. Στη φάση αυτή η χρήση και η ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ παρέµεινε
στη σφαίρα της κοινότητας ελεύθερου λογισµικού, για να µπει ξανά στο προσκήνιο όταν
η µαζική εξάπλωση του Internet στην αρχή της δεκαετίας του 90, η
διαλειτουργικότητα του οποίου εξορισµού εξασφαλίζεται µόνο µε ανοικτά πρότυπα,
συνέβαλλε στον εκθετικό πολλαπλασιασµό και διάχυση νέων έργων ΕΛ/ΛΑΚ. Η
εξέλιξη αυτή σηµατοδότησε για πρώτη φορά µια σειρά καινούργιων φαινοµένων, και
ειδικότερα:
N Την ανάπτυξη σχέσεων µεταξύ εµπορικών εταιριών και κοινότητας ελεύθερου
λογισµικού µε σηµαντικές επενδύσεις από πλευράς εταιρειών (HP, IBM, SUN),
δηµιουργία OSDL (Open Source Development Lab).
N Την εµφάνιση νέων βιώσιµων επιχειρησιακών µοντέλων βασισµένων στο
ΕΛ/ΛΑK, µε περιπτώσεις εταιρειών να εισάγονται στο χρηµατιστήριο (Red Hat, VA
Linux) ή να προσελκύουν venture capital financing (Collab.Net, Sendmail). Τα
µοντέλα αυτά βασίζονται κυρίως σε παροχή ποιοτικών υπηρεσιών: διανοµή και
λιανική πώληση, συµβουλευτικές, εγκατάστασης και ολοκλήρωσης, υποστήριξης,
εκπαίδευσης, στελέχωσης προσωπικού, προώθησης και διάχυσης. Τα περιθώρια
ανάπτυξης των µοντέλων αυτών είναι µεγάλα και ιδιαίτερα κατάλληλα για
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, καθώς έχουν µικρές απαιτήσεις σε επένδυση κεφαλαίων
και µεγάλες απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναµικό υψηλής τεχνογνωσίας. Τα τελευταία
χρόνια έχουν κερδίσει σηµαντικό έδαφος, µε µεγάλο µερίδιο στον τοµέα των
εξυπηρετητών και της υποδοµής διαδικτύου, ενώ παράλληλα διευρύνεται η
υιοθέτησή τους στους προσωπικούς υπολογιστές και τις εφαρµογές γραφείου.
Σωρευτικά, το ΕΛ/ΛΑΚ τείνει να µεταστρέψει την αντίληψη που έχει ο κλάδος
ανάπτυξης λογισµικού για τον τρόπο λειτουργίας του, από ένα εργοστασιακό
µοντέλο, όπου οι λύσεις λογισµικού αποτελούν το τελικό προϊόν, σε ένα µοντέλο
παροχής υπηρεσιών.
N Την ανάδειξη της συνεργατικής δοµής ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ ως κατάλληλης
οργανωτικής µορφής τοµέων εντάσεως γνώσης (virtual teams, virtual companies).
Οι παραπάνω εξελίξεις βασίζονται στα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από τη
χρήση ΕΛ/ΛΑΚ και τα οποία είναι: ποιότητα, ανεξαρτησία από προµηθευτές κλειστού
λογισµικού, ασφάλεια, αξιοπιστία, διαφάνεια, διαλειτουργικότητα βασισµένη σε ανοικτά
πρότυπα, επεκτασιµότητα, ποιοτικές υπηρεσίες υποστήριξης, εξοικονόµηση πόρων και
µικρές απαιτήσεις σε υλικό.
Για όλους τους παραπάνω λόγους το ΕΛ/ΛΑΚ προωθείται συστηµατικά από πολλές
κυβερνήσεις σε παγκόσµιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήδη από το 1998, έχει
αναλάβει ένα αριθµό πρωτοβουλιών σχετικών µε την έρευνα και την υποστήριξη
ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ. Κατά την περίοδο 2000-2002 ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε
εξέλιξη πάνω από 20 προγράµµατα που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη εργαλείων και
εφαρµογών, ενώ δόθηκε ιδιαίτερο βάρος και στην πραγµατοποίηση προγραµµάτων
διάδοσης του ΕΛ/ΛΑΚ. Το Πρόγραµµα ∆ράσης του Ιουνίου 2000, το οποίο στηρίζει την
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής eEurope 2005, αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη θα προωθήσουν την χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στον
δηµόσιο τοµέα και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Μεταξύ των πρωτοβουλιών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαµβάνονται:
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∆ηµιουργία Οµάδας Εργασίας για το Ελεύθερο Λογισµικό (Working Group on
Libre Software) και εκπόνηση µελέτης, http://eu.conecta.it/paper/paper.html
Εκπόνηση µελέτης ‘Pooling Open Source Software’, για την ανταλλαγή δεδοµένων
µεταξύ κυβερνήσεων
http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/dsp_showDocument.jsp?documentID=333
Εκπόνηση µελέτης ‘Free/Libre Open Source Software: Survey and Study’
www.infonomics.nl/FLOSS/report/

Οι παραπάνω µελέτες επικυρώνουν όλες τις προαναφερόµενες τάσεις, καθώς επίσης και
τις γενικότερες οικονοµικές επιπτώσεις του ΕΛ/ΛΑΚ. Πιο συγκεκριµένα, προκύπτει ότι
οι οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις του ΕΛ/ΛΑΚ, λόγω των οικονοµικών
χαρακτηριστικών του και των θετικών του επιδράσεων στη συνολική οικονοµική
δραστηριότητα (δηµόσιο αγαθό, network effects, τυποποίηση, βασική έρευνα,
καινοτοµία, ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα), είναι αντίστοιχες αυτών της εκπαίδευσης
και της βασικής έρευνας. Το ΕΛ/ΛΑΚ αποτελεί:
N σηµαντικό µοχλό τεχνολογικής ανάπτυξης
N εξαιρετικό σύστηµα εκπαίδευσης
N πηγή δηµιουργίας de facto τυποποίησης και διαλειτουργικότητας
Επιπλέον, το ΕΛ/ΛΑΚ αλλάζει τους κανόνες λειτουργίας του κλάδου ανάπτυξης
λογισµικού και του γενικότερου κλάδου των τεχνολογιών πληροφορίας (ΙΤ):
N παρέχοντας δυνατότητα ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος σε εταιρείες ή χώρες
N δηµιουργώντας πολλαπλασιαστικές επιδράσεις
¾ στην εξοικονόµηση πόρων
¾ στη τόνωση της οικονοµικής δραστηριότητας
¾ στην εκτεταµένη χρήση των νέων τεχνολογιών
Με βάση τα στοιχεία από τη διεθνή εµπειρία, προκύπτει ότι ο συνδυασµός ισχυρής
κοινότητας προγραµµατιστών ΕΛ/ΛΑΚ και πολιτικής βούλησης προς την
κατεύθυνση του λογισµικού ανοιχτού κώδικα οδηγούν σε πιο εκτεταµένη
χρησιµοποίηση ανοιχτού λογισµικού στο δηµόσιο τοµέα, στην εκπαίδευση και τις
µικρές/ µεσαίες επιχειρήσεις. Η έρευνα που διενήργησε το Ε∆ΕΤ και η ανταπόκριση
των Ελλήνων προγραµµατιστών στις µέχρι τώρα πρωτοβουλίες του Ε∆ΕΤ για την
ανάπτυξη και προώθηση του ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, έδειξαν ότι υπάρχει ικανός
αριθµός προγραµµατιστών µε εύρος γνώσης και σηµαντική εµπειρία. Αυτό
αποδεικνύεται και από την ύπαρξη ελληνικής κοινότητας προγραµµατιστών και χρηστών
ΕΛ/ΛΑΚ, η οποία έχει ήδη σηµαντικό έργο στο ενεργητικό της στον τοµέα του
εξελληνισµού και της ανάπτυξης λογισµικού. Επίσης, τονίζεται και το ιδιαίτερο
ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί και από εταιρείες για συµµετοχή στις µέχρι τώρα
πρωτοβουλίες του Ε∆ΕΤ (οργάνωση ηµερίδων, δηµιουργία δικτυακών τόπων,
δηµιουργία γλωσσάριου, Εξελληνισµός Οpenoffice, ανάπτυξη πλήρως εξελληνισµένης
έκδοσης του λειτουργικού συστήµατος Linux, δηµιουργία καταλόγου προγραµµατιστών
και χρηστών ΕΛ/ΛΑΚ, κα). Επίσης, σηµαντικές πρωτοβουλίες έχουν παρθεί και από
το ΥπΕΠΘ (δηµιουργία δικτυακού τόπου, παράλληλη εγκατάσταση Linux και
εφαρµογών γραφείου ΕΛ/ΛΑΚ σε σταθµούς εργασίας σε κάθε εργαστήριο
πληροφορικής ενιαίου λυκείου, σχολείου τεχνικής εκπαίδευσης και σε 200 γυµνάσια,

διδασκαλία Linux στη τεχνική εκπαίδευση, χρήση ΕΛ/ΛΑΚ στο Πανελλήνιο Σχολικό
∆ίκτυο, κα.).
Η στάση της πολιτείας απέναντι στο ΕΛ/ΛΑΚ µπορεί να διαµορφωθεί µεταξύ ενός
πλαισίου ελάχιστης υποστήριξης και ενός πλαισίου δυναµικής υποστήριξης. Ένα
ελάχιστο πλαίσιο υποστήριξης δηµιουργείται µε την διάθεση χρόνου και πόρων σε
συγκεκριµένους τοµείς. Ένα δυναµικό πλαίσιο υποστήριξης προϋποθέτει την θέσπιση
νοµοθετικού πλαισίου προτίµησης λύσεων ΕΛ/ΛΑΚ, όπου αυτό είναι τεχνικά δυνατό και
την άµεση ή έµµεση χρηµατοδότηση εναλλακτικών λύσεων ΕΛ/ΛΑΚ σε τοµείς
στρατηγικής, κοινωνικής ή οικονοµικής σκοπιµότητας.
Στη φάση αυτή, η Οµάδα Εργασίας Γ4 λαµβάνοντας υπόψη τις µέχρι τώρα εξελίξεις
στην Ελλάδα, καθώς και τις προτάσεις που έχουν διαµορφωθεί στις προαναφερόµενες
µελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και στο διεθνή χώρο
γενικότερα, κατέληξε στις παρακάτω προτάσεις:

Σύνοψη προτάσεων
Προώθηση του ΕΛ/ΛΑΚ στο δηµόσιο τοµέα, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες:
1. Ενίσχυση έργων σχετικά µε την τεκµηρίωση, µετάφραση και τον
εξελληνισµό του ελεύθερου λογισµικού.
2. Ανάπτυξη συνεργασιών για την πραγµατοποίηση έργων ελεύθερου
λογισµικού δηµόσιου ενδιαφέροντος
3. Ενηµέρωση και σταδιακή προώθηση της χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ για την
αντιµετώπιση συγκεκριµένων αναγκών σε διάφορους τοµείς του δηµοσίου
4. Ενηµέρωση και καθοδήγηση επιχειρήσεων για τα πλεονεκτήµατα χρήσης ή
µετάβασης σε ΕΛ/ΛΑΚ
5. Ενηµέρωση επιχειρήσεων για τα νέα επιχειρησιακά µοντέλα που
βασίζονται σε ΕΛ/ΛΑΚ µε στόχο την διασφάλιση του απαραίτητου
επιπέδου υποστήριξης που απαιτεί η χρήση από το δηµόσιο τοµέα και
τόνωση της οικονοµικής δραστηριότητας
6. Ανάπτυξη ερευνητικών προγραµµάτων σχετικά µε τις οικονοµικές και
κοινωνικές επιπτώσεις του ΕΛ/ΛΑΚ
Εισαγωγή και προώθηση του ελεύθερου λογισµικού στην εκπαίδευση:
1. Ενθάρρυνση της ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ από την ίδια την εκπαιδευτική
κοινότητα. Το ΕΛ/ΛΑΚ µε την συµµετοχή και των εκπαιδευτικών µπορεί
να οδηγήσει σε εκπαιδευτικά προγράµµατα που να έχουν πραγµατικά
εκπαιδευτικό χαρακτήρα µε συµπαγή παιδαγωγική και εκπαιδευτική
υποδοµή.

2. Τεχνική υποστήριξη και παιδαγωγική καθοδήγηση της ανάπτυξης και
προσαρµογής του εκπαιδευτικού λογισµικού, καθώς και αξιολόγηση των
προϊόντων και υπηρεσιών.
3. Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση του
εκπαιδευτικού υλικού που παράγεται (λογισµικό, δραστηριότητες κλπ), και
στην εγκατάσταση, configuration και διαχείριση ΕΛ/ΛΑΚ.
4. Προώθηση της παραγωγής ΕΛ/ΛΑΚ στα πανεπιστήµια στο πλαίσιο
οµαδικών εργασιών και µε ενίσχυση της τακτικής δηµοσίευσης των
εργασιών (προγραµµάτων) σαν ΕΛΛΑΚ.
5. ∆ηµιουργία µαθηµάτων στη χρήση λογισµικού πολυµέσων για την
εκπαίδευση, και προγραµµατισµό πολυµέσων σε ΕΛ/ΛΑΚ.
6. Ενθάρρυνση της ανάπτυξης δηµοφιλών εκπαιδευτικών τίτλων πολυµέσων
βασισµένων σε ΕΛ/ΛΑΚ.
Προσαρµογή του νοµικού πλαισίου σχετικά µε τη διαδικασία απόκτησης και τις
προδιαγραφές του λογισµικού στο δηµόσιο τοµέα:
1. ∆ιαφανής και αξιοκρατική επιλογή λογισµικού βάσει των αναγκών.
2. ∆ιασφάλιση των κρατικών δεδοµένων και της διαλειτουργικότητας
καθιερώνοντας ανοικτά πρότυπα
3. Εξέταση της δυνατότητας κατοχής από τη πολιτεία του πηγαίου κώδικα όλων
(ακόµα και των ‘έτοιµων’ λύσεων) των πακέτων λογισµικού που αγοράζει για
χρήση στις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει.

