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Πεξίιεςε
Τν Διεχζεξν Λνγηζκηθφ/Λνγηζκηθφ Αλνηθηνχ Κψδηθα (ΔΛ/ΛΑΚ) είλαη έλα
ελαιιαθηηθφ κνληέιν αλάπηπμεο θαη ρξήζεο ινγηζκηθνχ, ζχκθσλα κε ην νπνίν θάζε
παξαγφκελν ινγηζκηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, λα αληηγξαθεί θαη λα δηαλεκεζεί
ειεχζεξα, κε ή ρσξίο αιιαγέο, ρσξίο ρξέσζε απφθηεζεο αδείαο. Ζ δπλαηφηεηα
αιιαγψλ ή βειηηψζεσλ παξέρεηαη ζηνλ ρξήζηε κέζσ ηεο ειεχζεξεο δηάζεζεο θαη ηνπ
πεγαίνπ θψδηθα. Βαζηθφο ρψξνο πξφζβαζεο ζην δηαζέζηκν ΔΛ/ΛΑΚ δηεζλψο είλαη ην
Internet. Τα ηειεπηαία ρξφληα ε ρξήζε ηνπ Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ/Λνγηζκηθνχ
Αλνηθηνχ θψδηθα παξνπζηάδεη αμηνζεκείσηε αχμεζε θαη νη ρξήζηεο δείρλνπλ φιν θαη
κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζηηο εθαξκνγέο ΔΛ/ΛΑΚ.Ζ ρξήζε ησλ πξντφλησλ
ΔΛ/ΛΑΚ κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά νθέιε θπξίσο νηθνλνκηθά θαη γη’απηφ ηνλ ιφγν
ε δεκνηηθφηεηα ηνπ ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα απμάλεηαη
νινέλα θαη πεξηζζφηεξν κε ηελ πάξνδν ηνλ ρξφλσλ. Σηελ Δπξψπε θαη ζηνλ ππφινηπν
θφζκν ε δηάδνζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ έρεη αξρίζεη εδψ θαη πνιιά ρξφληα ελψ ζηελ Διιάδα
ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηε λα γίλνληαη θάπνηα ζεκαληηθά βήκα πξνο απηήλ ηελ
θαηεχζπλζε.
Σθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη λα απαληήζεη ζε δχν εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην Διεχζεξν Λνγηζκηθφ / Λνγηζκηθφ Αλνηθηνχ Κψδηθα. Τν
πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα αθνξά ηελ απνηχπσζε ηεο δηάδνζεο/αλάπηπμεο ηνπ
ΔΛ/ΛΑΚ ζηελ Διιάδα. Σην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα πξνζπαζνχκε λα
αλαθαιχςνπκε ηα αλακελφκελα νθέιε απφ ηελ απμεκέλε πηνζέηεζε ησλ ΔΛ/ΛΑΚ
πξντφλησλ.
Σην θεθάιαην 2 παξνπζηάδνπκε κία ζεσξεηηθή επηζθφπεζε ηνπ θηλήκαηνο ηνπ
Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ / Λνγηζκηθνχ Αλνηθηνχ Κψδηθα (ΔΛ/ΛΑΚ). Αξρηθά θάλνπκε
κία εηζαγσγή ψζηε λα δηεπθξηλίζνπκε ηη είλαη ην Λνγηζκηθφ γεληθά θαη ηη ζεκαίλεη
άδεηα ρξήζεο ινγηζκηθνχ. Σηελ ζπλέρεηα θάλνπκε κηα κηθξή ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ
ΔΛ/ΛΑΚ θαη έπεηηα δηεπθξηλίδνπκε θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ην
ΔΛ/ΛΑΚ.
Σην θεθάιαην 3 πεξηγξάθνπκε ηελ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζακε ζηελ
έξεπλα καο πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ ζπιινγή
ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ. Τν εξσηεκαηνιφγην καο ην δεκνζηεχζακε ζην
δηαδίθηπν ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εθαξκνγή Google docs.
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Σην θεθάιαην 4 παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο
παξαζέηνληαο κηα ζεηξά απφ πίλαθεο θαη ζρεδηαγξάκκαηα πνπ απνηεινχλ ηελ
ζηαηηζηηθή εξκελεία ησλ απαληήζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέμακε κέζσ ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ.
Σην θεθάιαην 5 παξαζέηνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ θαηαιήμακε κέζα απφ
ηελ κειέηε θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέμακε απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο πνπ
ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα καο.
Τέινο ζην θεθάιαην 6 παξνπζηάδνπκε ηηο πεγέο θαη ηα άξζξα πνπ κειεηήζακε
ψζηε λα κπνξέζνπκε λα νινθιεξψζνπκε ηελ έξεπλα καο.

Abstract
Free Software / Open Source Software (FOSS) is an alternative development and
software model, under which each produced software can be used, copied and
distributed freely, with or without changes, without charge to obtain a license. The
possibilities of changes or improvements are given to a user through the free
distribution and source code. The main site access in available source of FOSS is
Internet. In recent years, open source software has gained much popularity and
publicity, with the philosophy and the respective implementations of programs to be
accepted by an ever growing audience. As a result of high penetration of both
businesses and individuals has begun to create changes and development of the
software, new business models are changing the landscape in the IT market.
Chapter 2 presents a theoretical overview of the movement of Free Software /
Open Source Software (FOSS). Initially we give general definitions in order to clarify
what is the meaning of software license. Then we present the origins and the first
steps of the FOSS and then we define basic FOSS concepts.
Chapter 3 describes the methodology followed in our research. It is based on the
development of a questionnaire to gather the necessary information. The questionnaire
was posted on web using Google docs application.
Chapter 4 presents the results of our research, giving a series of tables and diagrams
which are the statistical interpretation of responses and information gathered through the
questionnaire.

6

In Chapter 5 we present the conclusions reached through the study and information
gathered by the developers who participated in our survey.
Finally in Chapter 6 we present the literature used.
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1.Ειςαγωγή
Σην θεθάιαην απηφ παξαζέηνπκε θάπνηεο βαζηθέο εηζαγσγηθέο έλλνηεο ψζηε λα
δηεπθξηλίζνπκε θάπνηνπο φξνπο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα λα κπνξέζνπκε λα
πεξηγξάςνπκε ην θαηλφκελν ηνπ Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ/Λνγηζκηθνχ Αλνηθηνχ
Κψδηθα.
1.1 Οριςμόσ Λογιςμικού
Τν ινγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ή απιά ινγηζκηθφ, είλαη κηα ζπιινγή
πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ
παξέρνπλ νδεγίεο πνπ ππνδεηθλχνπλ ζηνλ ππνινγηζηή ηη λα θάλεη θαη πψο λα ην θάλεη
[23] . Τν ινγηζκηθφ ζπρλά ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο:


Ζ πξψηε θαηεγνξία είλαη απηή ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο (system software)
ή αιιηψο εθηειέζηκνπ θψδηθα. Αλαθέξεηαη ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη φια
ηα βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ δηαρεηξίδνληαη ηνπο πφξνπο ηνπ ππνινγηζηή
ζε ρακειφ επίπεδν [24].



Ζ δεχηεξε θαηεγνξία είλαη απηή ηνπ πεγαίνπ θψδηθα (source code) ή αιιηψο
πξνγξάκκαηα ηειηθνχ ρξήζηε (end-users programs). Σε απηήλ ηελ θαηεγνξία
πεξηιακβάλνληαη πξνγξάκκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ, κεραλέο επεμεξγαζίαο
θεηκέλνπ θ.α. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ
βξίζθεηαη «πάλσ» απφ ην ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο, δηφηη δελ είλαη ζε ζέζε λα
ηξέμεη ρσξίο ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη ηα εξγαιεία ηνπ ζπζηήκαηνο. [24]

Αξρηθά γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα πξφγξακκα αλαπηχζζεηε απφ ηνπο
πξνγξακκαηηζηέο ν πεγαίνο θψδηθαο, ν νπνίνο ζηελ ζπλέρεηα κεηαηξέπεηαη ζε
εθηειέζηκν θψδηθα πνπ κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ νη ππνινγηζηέο. Οη πεξηζζφηεξνη
ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ηνλ εθηειέζηκν θψδηθα πξνθεηκέλνπ λα “ηξέμνπλ” ηηο
εθαξκνγέο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ, ελψ νη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο πσινχλ ηα πξντφληα
ηνπο ζε απηή ηε κνξθή, θαη δελ παξέρνπλ ηνλ πεγαίν θψδηθα, δηφηη πηζηεχνπλ φηη κε
απηφλ ηνλ ηξφπν νη αληαγσληζηέο ηνπο ζα είραλ πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνπο βνεζνχζαλ
λα αλαπηχμνπλ πξνγξάκκαηα κε ηελ ίδηα ιεηηνπξγηθφηεηα. Τν ινγηζκηθφ ζε απηή ηε
κνξθή ηνπ (δειαδή κφλν ηνπ εθηειέζηκνπ θψδηθα), ζπλήζσο θαιείηαη “ινγηζκηθφ
θιεηζηνχ θψδηθα”. Δπίζεο πνιιέο θνξέο ην ινγηζκηθφ απνηειεί εκπνξηθφ πξντφλ. Σε
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απηήλ ηελ πεξίπησζε νλνκάδεηαη «εκπνξηθφ ινγηζκηθφ». Αληίζεηα κε ην «εκπνξηθφ
ινγηζκηθφ» ππάξρεη θαη ην «Λνγηζκηθφ Αλνηθηνχ Κψδηθα / Διεχζεξν Λνγηζκηθφ»
(ΔΛ/ΛΑΚ). Τν ινγηζκηθφ απηφ πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηνλ εθηειέζηκν θψδηθα ν
νπνίνο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνλ πεγαίν θψδηθα.
1.2 Άδειεσ χρήςησ λογιςμικού
Ζ άδεηα ρξήζεο ινγηζκηθνχ είλαη κηα «ζπκθσλία» κεηαμχ ηνπ εθδφηε ηνπ
ινγηζκηθνχ θαη ηνπ ρξήζηε (επίζεο θαιείηαη θαη σο άδεηα ρξήζεο ηειηθνχ ρξήζηε). Ζ
ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο ινγηζκηθνχ πξνζηαηεχεη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ
εθδνηψλ κε ηελ επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε ζε ζρέζε κε ην πξντφλ. Γηα
παξάδεηγκα ε αληηγξαθή (εθηφο αλ είλαη γηα backup) , ε εγθαηάζηαζε ζε
πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ππνινγηζηέο, ε επεμεξγαζία ηνπ θψδηθα είλαη ελέξγεηεο πνπ
ζπρλά απαγνξεχνληαη. [25]
Δθηφο απφ ηελ πεξηνξηζηηθή ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ε ρνξήγεζε αδεηψλ ινγηζκηθφ
ιεηηνπξγεί θαη σο έλαλ ηξφπν απνπνίεζεο επζπλψλ. Οη πεξηζζφηεξεο άδεηεο ρξήζεο
ηειηθνχ ρξήζηε πεξηιακβάλνπλ δειψζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν εθδφηεο δελ ζα
θέξεη θακία επζχλε γηα απξφνπηεο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ
ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ.
1.3 Οριςμόσ Λογιςμικού Ανοικτού Κώδικα
Σχκθσλα κε ηνλ Bruce Perens, κέινο ηνπ Debian [1] ην ινγηζκηθφ αλνηθηνχ
θψδηθα δελ ζεκαίλεη κφλν πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα. Οη φξνη δηαλνκήο ηνπ
ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα παξαθάησ θξηηήξηα:

1. Ειεύζεξε δηαλνκή: Ζ άδεηα ρξήζεο δελ πεξηνξίδεη ηελ πψιεζε ή ηελ δσξεάλ
δηαλνκή ηνπ ινγηζκηθνχ σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ελφο παθέηνπ πξνγξακκάησλ, πνπ
πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο ην θαζέλα. Γηα ηε δηαλνκή δελ απαηηείηαη
θάπνην δηθαίσκα ή άιιε ακνηβή.
2. Πεγαίνο θώδηθαο: Τν πξφγξακκα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ πεγαίν θψδηθα
θαζψο επίζεο λα επηηξέπεηαη ε δηαλνκή ηνπ θαη ζε κεηαγισηηηζκέλε κνξθή. Σε
πεξίπησζε πνπ ν πεγαίνο θψδηθαο δελ δηαλέκεηαη κε ην πξφγξακκα, ηφηε ζα πξέπεη ν
ελδηαθεξφκελνο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηνλ απνθηήζεη δσξεάλ (π.ρ. κέζσ ηνπ
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Γηαδηθηχνπ) ή λα θαηαβάιεη θάπνην ινγηθφ θφζηνο. Ο πεγαίνο θψδηθαο ζα πξέπεη λα
έρεη ζπληαρζεί κε θαηαλνεηφ ηξφπν θαη λα είλαη ζαθήο. Σθφπηκα αζαθήο πεγαίνο
θψδηθαο δελ επηηξέπεηαη φπσο επίζεο δελ επηηξέπεηαη λα βξίζθεηαη θαη ζε ελδηάκεζεο
κνξθέο ( π.ρ., πξνκεηαγισηηηζκέλνο ).
3. Παξάγσγα Έξγα: Ζ άδεηα ρξήζεο πξέπεη λα επηηξέπεη ηξνπνπνηήζεηο θαη
παξάγσγα έξγα, ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα δηαλεκεζνχλ ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ
πξνέβιεπε ε αξρηθή άδεηα ηνπ ινγηζκηθνχ.
4. Αθεξαηόηεηα ηνπ πεγαίνπ θώδηθα ηνπ ζπγγξαθέα: Ζ άδεηα ρξήζεο κπνξεί λα
πεξηνξίζεη ηε επαλαδηαλνκή ηνπ πεγαίνπ θψδηθα ζε ηξνπνπνηεκέλε κνξθή κφλν εάλ
επηηξέπεη ηελ δηαλνκή ησλ «patch files». Ζ άδεηα ρξήζεο επηηξέπεηαη λα πξνζηαηεχεη
ην φλνκα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα επηηξέπεη ηε δηαλνκή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ
πεγαίνπ θψδηθα κφλν θάησ απφ δηαθνξεηηθφ φλνκα έθδνζεο απφ ην πξσηφηππν
ινγηζκηθφ.
5. Κακία δηάθξηζε ζε βάξνο αηόκσλ ή νκάδσλ: Ζ άδεηα ρξήζεο δελ επηηξέπεηαη
λα κεξνιεπηεί εηο βάξνο θάπνηνπ αηφκνπ ή νκάδαο αηφκσλ.
6. Καλέλαο πεξηνξηζκόο σο πξνο ην πεδίν εθαξκνγήο: Τν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ
ινγηζκηθνχ δελ επηηξέπεηαη λα πεξηνξίδεηαη απφ ηελ άδεηα ρξήζεο.
7. Επαλαδηαλνκή ηεο άδεηαο ρξήζεο: Τα δηθαηψκαηα πνπ απνθηνχληαη πξέπεη λα
πεξηέξρνληαη ζε φια ηα άηνκα πνπ απνθηνχλ ην ινγηζκηθφ, ρσξίο απηά λα
ρξεηάδεηαη λα εθνδηαζηνχλ κε επηπξφζζεηε άδεηα ρξήζεο.
8. Η άδεηα ρξήζεο δελ επηηξέπεηαη λα αλαθέξεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξντόλ
ινγηζκηθνύ: Τα δηθαηψκαηα πνπ απνθηνχληαη απφ έλα πξφγξακκα δελ πξέπεη λα
εμαξηνχληαη απφ ην αλ ην πξφγξακκα είλαη κέξνο ελφο παθέηνπ ινγηζκηθνχ. Αλ ην
πξφγξακκα αθαηξεζεί απφ ην παθέην θαη ρξεζηκνπνηείηαη ή δηαλέκεηαη ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο ηεο αξρηθήο άδεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηφηε απηφ ζαλ επαθφινπζν δελ
πξέπεη λα έρεη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ.
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9. Η άδεηα ρξήζεο δελ πεξηνξίδεη ηελ δηαλνκή θαη άιινπ ινγηζκηθνύ
καδί κε άιια ινγηζκηθά: Ζ άδεηα ρξήζεο δελ ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζε θάπνην άιιν
ινγηζκηθφ πνπ δηαλέκεηαη καδί κε ην αδεηνδνηεκέλν ινγηζκηθφ. Γηα παξάδεηγκα δελ
πξέπεη ε άδεηα λα απαηηεί φια ηα πξνγξάκκαηα πνπ δηαλέκνληαη καδί λα είλαη θαη
απηά πξνγξάκκαηα αλνηθηνχ θψδηθα.
10. Η άδεηα ρξήζεο πξέπεη λα είλαη ηερλνινγηθά νπδέηεξε: Γελ επηηξέπεηαη ε
άδεηα λα βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία ή δηεπαθή.
Οη δέθα παξαπάλσ βαζηθέο αξρέο έρνπλ πιένλ πηνζεηεζεί θαη απφ ηελ
Πξσηνβνπιία Αλνηθηνχ Κψδηθα [26] πνπ ηηο ρξεζηκνπνηεί ψζηε λα ραξαθηεξίζεη έλα
ινγηζκηθφ σο ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα.
Έηζη θάζε άδεηα ρξήζεο πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Πξσηνβνπιία Αλνηθηνχ
Κψδηθα εμεηάδεηαη αλ είλαη ζχκθσλε κε ηνλ “νξηζκφ ηνπ αλνηθηνχ θψδηθα”. Αλ ε
άδεηα ρξήζεο ζπκθσλεί κε ηνλ νξηζκφ, ηφηε γίλεηαη δεθηή ζηνλ θαηάινγν ησλ
επνλνκαδφκελσλ αδεηψλ ρξήζεο πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλεο απφ ηελ OSI.
1.4 Οριςμόσ Ελεύθερου Λογιςμικού
Σχκθσλα κε ην GNU Project [27] ην “ειεχζεξν ινγηζκηθφ” είλαη ζέκα
ειεπζεξίαο θαη φρη ζέκα ηηκήο. Τν ειεχζεξν ινγηζκηθφ αθνξά ηελ παξνρή ειεπζεξίαο
ζηνπο ρξήζηεο ψζηε λα κπνξνχλ λα εθηεινχλ, λα αληηγξάθνπλ, λα δηαλέκνπλ, λα
κειεηνχλ, λα αιιάδνπλ θαη λα βειηηψλνπλ ην ινγηζκηθφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη
ρξήζηεο έρνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο ειεπζεξίεο.
Ειεπζεξία 1: Ζ ειεπζεξία λα εθηειεί θαλείο ην πξφγξακκα γηα νπνηνδήπνηε
ζθνπφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νπνηνδήπνηε άηνκν ή επηρείξεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί
ην πξφγξακκα ζε θάζε είδνπο ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα, γηα θάζε είδνο εξγαζίαο θαη
ζθνπνχ, ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλνη λα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ θαηαζθεπαζηεί ηνπ.
Ειεπζεξία 2: Ζ ειεπζεξία λα κειεηά θαλείο πψο ιεηηνπξγεί ην πξφγξακκα θαη πψο
κπνξεί λα ην πξνζαξκφζεη ζηηο δηθέο ηνπ απαηηήζεηο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα
απηφ είλαη ε πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα.
.
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Ειεπζεξία 3: Ζ ειεπζεξία λα δηαλέκεη θαλείο αληίγξαθα κε ζηφρν λα βνεζήζεη θαη
άιινπο πξνγξακκαηηζηέο.
Ειεπζεξία 4: Ζ ειεπζεξία λα βειηηψλεη θαλείο ην πξφγξακκα θαη λα δεκνζηνπνηεί ηηο
βειηηψζεηο έηζη ψζηε λα σθειείηαη νιφθιεξε ε θνηλφηεηα απφ απηέο. Απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα απηφ είλαη ε πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα.
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2. Θεωρητική Επιςκόπηςη
2.1 Μικρή Ιςτορική Αναδρομή
Σηα πξψηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ νη πξνγξακκαηηζηέο
κνηξάδνληαλ ην ινγηζκηθφ ειεχζεξα ρσξίο θακία ρξέσζε . Με ηελ πάξνδν ησλ
ρξφλσλ φκσο ην ινγηζκηθφ ππνινγηζηψλ άξρηζε λα γίλεηαη πνιχ δεκνθηιέο κε
απνηέιεζκα λα απνηειεί έλαλ ηξφπν γηα απνθφκηζε θέξδνπο. Έηζη νη θαηαζθεπαζηέο
άξρηζαλ λα ρξεψλνπλ ηελ ρξήζε ηνπ θαη λα απειεπζεξψλνπλ κφλν ηνλ δπαδηθφ
θψδηθα θαη φρη ηνλ πεγαίν. Τν ινγηζκηθφ έγηλε εκπνξηθφ θαη ηδηφθηεην. Ζ
εκπνξεπκαηνπνίεζε απηή ηνπ ινγηζκηθφ απφ ηελ κία πιεπξά νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε
ηνπ ινγηζκηθνχ αθνχ πνιιέο επηρεηξήζεηο κπήθαλ ζηελ αγνξά ινγηζκηθνχ απφ ηελ
άιιε φκσο ζεσξήζεθε σο εκπφδην γηα ηελ ειεχζεξε δηαλνκή ηεο γλψζεο θαη ηεο
εκπεηξίαο.
Τν 1984, ν Richard Stallman, πξνψζεζε ην πξφγξακκα GNU ζηνρεχνληαο
ζηελ αλάπηπμε ελφο ειεχζεξνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Θεψξεζε φηη ν θψδηθαο
πεγήο είλαη ζεκειηψδεο ζηελ πξνψζεζε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ν ειεχζεξα
δηαζέζηκνο θψδηθαο πεγήο είλαη αιεζηλά απαξαίηεηνο γηα λα ζπλερηζηεί ε θαηλνηνκία
[2].
Τν 1985, ίδξπζε ην Ίδξπκα Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ (Free Software Foundation
, FSF) γηα λα πξνσζήζεη ηελ ειεχζεξε κεηαθίλεζε ινγηζκηθνχ, έλα θνηλσληθφ θίλεκα
ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ ρξήζε, ηελ κειέηε, ηελ
αληηγξαθή, ηελ ηξνπνπνίεζε, θαη ηελ αλαδηαλνκή ησλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ. [26]
Σηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90’ καδί κε ηελ απμαλφκελε ρξήζε ηνπ
Γηαδηθηχνπ πξνέθπςαλ πνιιά λέα πξνγξάκκαηα αλνηθηνχ θψδηθα. Τν πην εμέρνλ
παξάδεηγκα είλαη ην Linux, είλαη ζπκβαηφ κε ην Unix ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα.
Αλαπηχρζεθε απφ ην Φηιαλδφ ζπνπδαζηή ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηψλ, Linus
Torvalds [28]. Τν 1991, εμέδσζε ηνλ θψδηθα κηαο πεηξακαηηθήο έθδνζεο, θάησ απφ
ηελ άδεηα GPL, ζε κηα νκάδα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (newsgroup) θαη δήηεζε ηα
ζρφιηα θαη ηηο βειηηψζεηο ηνπο. Μέζα ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ην Linux
αλαπηχρζεθε ζε έλα ηζρπξφ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Σε απηφ ην δηάζηεκα, ην Linux
ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εξγαιεία GNU Project.
Παξάιιεια, επεθηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ θαη ζηηο επηρεηξήζεηο.
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Τε δεθαεηία ηνπ 90’ δεκηνπξγήζεθαλ εηαηξίεο πνπ θχξην αληηθείκελν ηνπο
είλαη ην ΔΛ/ΛΑΚ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Redhat [29] θαη VaLinux [30]. Τν
ΔΛ/ΛΑΚ ππνζηεξίδεηαη πηα θαη εκπνξηθά, γίλεηαη επξχηεξα γλσζηφ θαη εχθνιν ζηε
ρξήζε ηνπ.
Τν 1997 ηδξχζεθε ε OSI πξνθεηκέλνπ λα θαζηεξσζεί κηα πην ξεαιηζηηθή
πξνζέγγηζε ζηε ρνξήγεζε αδεηψλ ινγηζκηθνχ. Βαζηθνί ζπληειεζηέο απηήο ηεο
θίλεζεο ήηαλ νη Eric Raymond [31]θαη Bruce Perens [32]. Σηφρνο ηνπο ήηαλ λα
πξνάγνπλ ηελ εκπνξηθή ρξήζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ, κηα θαη πηζηεχαλε φηη ηφζν ε θνηλφηεηα
ΔΛ/ΛΑΚ φζν θαη ν επηρεηξεζηαθφο θφζκνο ζα κπνξνχζαλ λα σθειεζνχλ απφ ηελ
επξχηεξε δηάδνζε ηνπ. Σηαδηαθά παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην
ΔΛ/ΛΑΚ θαη αξρίδεη λα παξέρεηαη ππνζηήξημε απφ εηαηξείεο, φπσο ε IBM θαη SUN.
Τν 1998 ε Netscape απειεπζεξψλεη ηνλ θψδηθα ηνπ Netscape browser [33].

Τν φλνκα ηνπ Open Source Software έγηλε δεθηφ σο κηα λέα εηηθέηα γηα ην
Διεχζεξν Λνγηζκηθφ ζηελ «Open Source ζχλνδν θνξπθήο» πνπ ζπκκεηείραλ
ζεκαληηθά κέιε δηεζλψλ νξγαληζκψλ Open Source φπσο ν Chris Peterson ( Foresight
Institute ) [34] ,ν John "maddog" Hall θαη ν Larry Augustin ( Linux International )
[35] θαη έγηλε ην 1998 ζηελ Καιηθφξληα. Καηά ην ίδην έηνο, ε νξγάλσζε, Open
Source Initiative ( OSI ) [26], ηδξχζεθε γηα λα πξνσζήζεη ην ινγηζκηθφ αλνηρηνχ
θψδηθα. Δπίζεο, ην θίλεκα ηνπ αλνηρηνχ θψδηθα μεθίλεζε γηα λα ππνζηεξίμεη ην
ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα. Τν θίλεκα ηνπ αλνηθηνχ θψδηθα επηθεληξψλεηαη ζηα
νθέιε ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα. Αληίζεηα, ην θίλεκα ηνπ ειεχζεξνπ
ινγηζκηθνχ δίλεη έκθαζε ζηελ ειεπζεξία ηεο ρξήζεο. Αλ θαη ην αλνηθηφ ινγηζκηθφ
πεγήο ηεο OSI θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ ηνπ FSF, ζηελ
πξάμε, κεηαρεηξίδνληαη ην αλνηθηφ ινγηζκηθφ πεγήο θαη ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ σο ην
ίδην πξάγκα. Φξεζηκνπνηνχλ ην ειεχζεξν/αλνηθηφ ινγηζκηθφ ( FOSS ),
ειεχζεξνο/Libre/ αλνηθηφ ινγηζκηθφ πεγήο ( FLOSS ) ή ην αλνηθηφ ινγηζκηθφ πεγήο/
ειεχζεξν ινγηζκηθφ ( OSS/FS ) σο γεληθφ φξν.
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2.2 Άδεηεο Φξήζεο ηνπ ΕΛ/ΛΑΚ
Σήκεξα ππάξρνπλ πνιιά ινγηζκηθά αλνηθηνχ θψδηθα. Τν OSI πηζηνπνηεί
κεξηθά απφ απηά κε άδεηεο αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ, ελψ ην FSF πηζηνπνηεί κεξηθά απφ
απηά κε άδεηεο ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ ή άδεηεο ζπκβαηέο κε GPL ( General Public
License ). Τν FSF έρεη δεκηνπξγήζεη έλα θαηάινγν κε ηηο άδεηεο νη νπνίεο δελ είλαη
ζπκβαηέο κε GPL θαζψο επίζεο θαη κε ηηο άδεηεο κε-ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ. Τν OSI
απφ ηελ κεξηά ηνπ παξέρεη κηα ιίζηα κε ηηο πηζηνπνηεκέλεο άδεηεο ρξήζεο αλνηθηνχ
θψδηθα [3].
Γεληθά δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα
ζηηο επηρεηξήζεηο αθνχ φινη νη ηχπνη αδεηψλ:


Δπηηξέπνπλ ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζηελ εθηειέζηκε ηνπ κνξθή ρσξίο
θαλέλα πεξηνξηζκφ.



Όιεο νη άδεηεο επηηξέπνπλ ηξνπνπνίεζε ηνπ θψδηθα ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ
εθφζνλ ην απνηέιεζκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί εζσηεξηθά ζηελ επηρείξεζε. Οη
GPL θαη Mozilla ηχπνπ άδεηεο ζέηνπλ θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο ζε πεξίπησζε
πνπ ε επηρείξεζε ζρεδηάδεη λα δηαλείκεη ινγηζκηθφ βαζηζκέλν ζε ινγηζκηθφ
αλνηρηνχ θψδηθα ζε πειάηεο ηεο.

Όιεο νη άδεηεο ρξήζεο έρνπλ κεξηθά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Σε απηά ηα
ραξαθηεξηζηηθά αλήθεη ην γεγνλφο φηη θάζε άδεηα ρξήζεο απνθιείεη νπνηνδήπνηε
είδνο εγγχεζεο γηα ην ινγηζκηθφ.
Τξεηο είλαη νη βαζηθέο νηθνγέλεηεο αδεηψλ [4]:

1 Academic licenses ( MIT Athena, Berkeley, and Apache )
Τν παλεπηζηήκην ηνπ Berkeley ηεο Καιηθφξληαο [36] δεκηνχξγεζε κία άδεηα γηα
ην έξγν πνπ επηηεινχζε ζηα αξρηθά ζπζηήκαηα Unix κε ζθνπφ λα ελζαξξχλεη λέεο
έξεπλεο θαη ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ.
Ζ άδεηα απηή ινηπφλ:


Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα θάλνπλ νηηδήπνηε ζέινπλ κε ην ινγηζκηθφ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επέθηαζεο θαη ηεο πψιεζεο.
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Γελ απαηηεί θάζε παξάγσγν ινγηζκηθφ «λα είλαη θάησ» απφ ηελ ίδηα
άδεηα φπσο επίζεο δελ είλαη απαξαίηεην λα δεκνζηεχνληαη νη
ηξνπνπνηήζεηο πνπ γίλνληαη. Τν γεγνλφο απηφ επηηξέπεη ηελ
ελζσκάησζε ηνπ ινγηζκηθνχ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε άδεηα ρξήζεο ζε
άιια ηδηφθηεηα ινγηζκηθά.



Απαηηείηαη λα δηαηεξνχληαη θαη λα αλαθέξνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ
δεκηνπξγνχ.



Αξλείηαη νπνηαδήπνηε εγγχεζε, παξφκνηα κε έλα ηδηφθηεην ινγηζκηθφ.



Δίλαη κε-πξνζηαηεπηηθή άδεηα

2 Free software licenses ( General Public License and the LGPL )
Τν Ίδξπκα Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ (FSF) δεκηνχξγεζε ηελ άδεηα GPL ( Άδεηα
Γεκφζηαο Φξήζεο ) γηα λα πξνσζήζεη ηελ θηινζνθία φηη ν πεγαίνο θψδηθαο ελφο
πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα είλαη πάληα δηαζέζηκνο θαη φηη ν ρξήζηεο κπνξεί λα
ηξνπνπνηήζεη θαη λα επεθηείλεη ην ινγηζκηθφ ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ. Έηζη ε
άδεηα απηή πξνβιέπεη φηη :


Γελ επηηξέπεηαη ε δηαλνκή ησλ παξαγψγσλ ηνπ ινγηζκηθνχ κε άδεηα
GPL ψζηε λα δνζεί λέα άδεηα ( ελδερφκελνο ηδηφθηεηνπ ινγηζκηθνχ )
κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο.



Αλ θάπνηνο ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί νπνηνλδήπνηε πεγαίν θψδηθα ζε έλα
πξφγξακκα κε άδεηα GPL θαη δηαλέκεη ην πξφγξακκα, ηφηε νιφθιεξν
ην απνηέιεζκα ( καδί κε ην πεγαίν θψδηθα ) βξίζθεηαη «θάησ» απφ
ηελ άδεηα GPL.



Αξλείηαη νπνηαδήπνηε εγγχεζε, παξφκνηα κε έλα ηδηφθηεην ινγηζκηθφ.



Δίλαη πξνζηαηεπηηθή άδεηα.

3 Mozilla-style licenses ( Mozilla, and the IBM licenses )
Σηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90’ ε Netscape δεκνζίεπζε ηνλ πεγαίν θψδηθα γηα ηνλ
browser θαη έηζη άξρηζε λα ρηίδεηαη κηα θνηλφηεηα γχξσ απφ απηφλ. Τν ζρέδην
Mozilla. Γηα απηφ ην έξγν δεκηνπξγήζεθε θαη ε άδεηα Mozilla-style ε νπνία
πξνβιέπεη φηη :


Τα παξάγσγα πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ πξνζζήθε ινγηζκηθνχ λα
δηαλέκνληαη κε ηελ ίδηα άδεηα φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηελ άδεηα GPL.
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Δπηηξέπεη ην ινγηζκηθφ λα ζπλδπαζηεί κε άιιν ινγηζκηθφ
δεκηνπξγψληαο έλα κεγαιχηεξν πξντφλ ην νπνίν κπνξεί λα δηαλεκεζεί
κε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ άδεηα. Υπνζηεξίδεη έηζη ηελ αλάπηπμε
ηδηφθηεηνπ ινγηζκηθνχ, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Academic
Licenses.



Σπδεηά ζέκαηα παηεληψλ ζρεηηθά κε ηελ άδεηα ηνπ ινγηζκηθνχ.



Αξλείηαη νπνηαδήπνηε εγγχεζε, παξφκνηα κε έλα ηδηφθηεην ινγηζκηθφ.



Δίλαη πξνζηαηεπηηθή άδεηα.

Oη Lerner & Tirole [5] δηεμήγαγαλ ην 2002 κηα έξεπλα γηα ηηο άδεηεο ρξήζεο 38610
έξγσλ ηνπ SourceForge [37]. Σηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κπνξεί θαλείο λα
δηαβάζεη πνηνη ήηαλ νη πέληε ζπρλφηεξνη ηχπνη άδεηαο ρξήζεο. Απηνί αλαθέξνληαη
ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 1. Απηέο ηηο άδεηεο ρξήζεο είλαη φιεο πηζηνπνηεκέλεο απφ
ηελ OSI εθηφο απφ ηηο άδεηεο ηεο Γεκφζηαο Κπξηφηεηαο (Public
Domain) .Μηα ιίζηα φισλ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ αδεηψλ ρξήζεο απφ ην
OSI ππάξρεη ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο Πξσηνβνπιίαο Αλνηθηνχ Κψδηθα [6].
Τύπνο άδεηαο ρξήζεο

Παξαηεξήζεηο

Ελεξγά Έξγα

GPL

18.133

5.801

LGPL

2.501

1.047

BSD License

1.708

618

Public Domain

820

244

Artistic License

736

223

Πίλαθαο 1:Οη πέληε ζπρλόηεξνη ηύπνη άδεηαο ρξήζεο ζην SourceForge

Οη Lerner θαη Tirole δηαπίζησζαλ ηελ χπαξμε δπν θξίζηκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ
γλσξηζκάησλ ζηηο άδεηεο ρξήζεο αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ [5]:


Όηαλ ε άδεηα ρξήζεο απαηηεί, καδί κε ηηο ηξνπνπνηεκέλεο εθδφζεηο
λα δεκνζηνπνηείηαη πάληα θαη ν πεγαίνο θψδηθαο, ηφηε
ραξαθηεξίδεηαη ζαλ πεξηνξηζηηθή. Απηφο ν φξνο είλαη γλσζηφο
θαη ζαλ “Copyleft.”
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Όηαλ ε άδεηα ρξήζεο απαγνξεχεη λα πεξηιακβάλνληαη ηκήκαηα ηνπ
πεγαίνπ θψδηθα ζε άιια πξνγξάκκαηα αλ δελ πεξηέξρνληαη απηά
ηα πξνγξάκκαηα αλαγθαζηηθά ζηνλ ίδην ηχπν άδεηαο ρξήζεο, ηφηε
ραξαθηεξίδεηαη ζαλ απζηεξά πεξηνξηζηηθή

Με βάζε απηά ηα δπν ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα νη άδεηεο ρξήζεο ρσξίδνληαη ζε
ηξεηο θαηεγνξίεο [7]:


Με πεξηνξηζηηθέο (π.ρ., BSD).



Πεξηνξηζηηθέο (π.ρ., LGPL).



Απζηεξά πεξηνξηζηηθέο (π.ρ., GPL).

Σηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ζα παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά νη πέληε ζπρλφηεξνη ηχπνη
αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ, ηηο νπνίεο θαηέγξαςαλ νη Lerner & Tirole [5].
2.2.1 Άδεια Δημόζιας Κσριόηηηας (Public Domain)
Ζ άδεηα Γεκφζηαο Κπξηφηεηαο νπζηαζηηθά δελ απνηειεί κηα πξαγκαηηθή
άδεηα. Τα έξγα πνπ βξίζθνληαη «θάησ» απφ απηήλ ηελ άδεηα δελ έρνπλ θαλέλαλ
ηδηνθηήηε θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ νπνηνλδήπνηε ρσξίο θαλέλαλ
πεξηνξηζκφ θαη ρσξίο θακία απαίηεζε. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα λα έρεη θάπνην έξγν
άδεηα Γεκφζηαο Κπξηφηεηαο ζα πξέπεη λα έρνπλ ιήμεη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ,
γεγνλφο πνπ ρξεηάδεηαη ηελ πάξνδν πνιιέο θνξέο θαη 70 ρξφλσλ απφ ηνλ ζάλαην ηνπ
δεκηνπξγνχ. Μηιψληαο έηζη γηα ινγηζκηθφ πνπ έρεη αξρίζεη λα αλαπηχζζεηαη ζην
πνιχ πξφζθαην παξειζφλ είλαη δχζθνιν λα βξεζεί θάπνην ζεκαληηθφ ινγηζκηθφ ηνπ
νπνίνπ ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα λα έρνπλ ιήμεη [6].
2.2.2 Η άδεια BSD
Ζ άδεηα BSD [8] είλαη κία θαηεγνξία εμαηξεηηθά απιψλ θαη θηιειεχζεξσλ αδεηψλ
γηα ην ινγηζκηθφ πνπ αλαπηχρζεθε αξρηθά ζην παλεπηζηήκην Berkeley [36] ηεο
Καιηθφξληα. Οη κφλνη πεξηνξηζκνί πνπ ζέηεη απηνχ ηνπ είδνο ε άδεηα ζηνπο ρξήζηεο
είλαη φηη εάλ αλαδηαλέκνπλ ην ινγηζκηθφ κε νπνηαδήπνηε κνξθή, κε ή ρσξίο
ηξνπνπνηήζεηο, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ ηα αξρηθά πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, κία
ιίζηα κε δπν απινχο πεξηνξηζκνχο θαη ηελ απνπνίεζε επζχλεο. Οη πεξηνξηζκνί απηνί
κπνξνχλ ηα ζπλνςηζηνχλ σο :

18

1. Γελ πξέπεη θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη έγξαςε ην ινγηζκηθφ, εάλ φλησο δελ ην έρεη
γξάςεη.
2. Γελ κπνξεί θαλείο λα κελχζεη ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ έξγνπ, εάλ ην ινγηζκηθφ δελ
ιεηηνπξγεί φπσο αλακελφηαλ.
Έξγα ηα νπνία έρνπλ αλαπηπρζεί βάζεη κηαο άδεηαο ρξήζεο ηνπ ηχπνπ BSD είλαη,
γηα παξάδεηγκα: FreeBSD [38], Apache [10], PostgreSQL [9].
2.2.3 Καλλιτεχνική Άδεια (version 2.0)
Σχκθσλα κε ηελ θαιιηηερληθή άδεηα ν θάηνρνο ησλ πλεπκαηηθψλ
δηθαησκάησλ δηαηεξεί ηνλ θαιιηηερληθφ έιεγρν αλάπηπμεο ηνπ παθέηνπ αθφκα θαη αλ
απηφ είλαη δηαζέζηκν σο αλνηθηφ/ειεχζεξν ινγηζκηθφ [11]. Οη ρξήζηεο επηηξέπεηαη λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ βαζηθή έθδνζε, λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
ηξνπνπνηεκέλεο εθδφζεηο γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκφ, ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηξνπνπνηεκέλε έθδνζε δελ δηαλέκεηαη. Δπηπιένλ νη ρξήζηεο
έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δηαλείκνπλ πηζηά αληίγξαθα ηεο πξσηφηππεο έθδνζεο ρσξίο
θαλέλαλ πεξηνξηζκφ είηε δσξεάλ είηε κε θάπνην ηέινο δηαλνκήο, κε ηελ πξνυπφζεζε
φηη αληηγξάθνληαη θαη φιεο νη επηζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πλεπκαηηθά
δηθαηψκαηα.
Έλα απφ ηα γλσζηφηεξα έξγα απηνχ ηνπ ηχπνπ άδεηαο είλαη ε γιψζζα
πξνγξακκαηηζκνχ Perl [39].
2.2.4 Η άδεια GPL (version 3.0)

Οη άδεηεο γηα ηα πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά ζρεδηάδνληαη κε ηξφπν πνπ ζηεξνχλ
ηελ ειεπζεξία λα κνηξάδνληαη θαη λα αιιάδνπλ ηα πξσηφηππα έξγα. Αληίζεηα ε GPL
(General Public License) έρεη σο ζηφρν λα εγγπεζεί ε ειεπζεξία δηαλνκήο θαη
αιιαγήο φισλ ησλ εθδφζεσλ ηνπ ινγηζκηθνχ [13]. Ζ έθδνζε 3 ηεο GPL
δεκνζηεχηεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2007 θαη πεξηέρεη ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ πξνεγνχκελσλ
εθδφζεσλ φπσο ηνπο θαλνληζκνχο “copyleft”, νη νπνίνη απαηηνχλ ην ινγηζκηθφ ην
νπνίν πεξηιακβάλεη ηκήκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ GPL λα ζεσξείηε ζαλ παξάγσγν θαη
λα θιεξνλνκεί ηνπο ίδηνπο θαλνληζκνχο. Πεξηέρεη φκσο θάπνηεο αιιαγέο. Οη πην
ζεκαληηθέο αιιαγέο ηεο λέαο έθδνζεο ηεο GPL αθνξνχλ ηηο παηέληεο ινγηζκηθνχ, ηνλ
νξηζκφ ηνπ πεγαίνπ θψδηθα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ hardware γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ («tivoization», «ηηβντδέηζηνλ»). Άιιεο αμηνζεκείσηεο
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αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ησλ δεκηνπξγψλ λα πξνζζέζνπλ νξηζκέλεο
πξνυπνζέζεηο ή απαηηήζεηο. Μηα απφ απηέο ηηο λέεο πξναηξεηηθέο απαηηήζεηο , πνπ
θαιείηαη θαη σο ξήηξα Affero [13], έρεη σο ζηφρν λα εθπιεξψζεη ηελ απαίηεζε λα
ραξαθηεξίδεηαη ην ινγηζκηθφ σο ππεξεζία. Τν FSF (Free Software Foundation) [40]
ρξεζηκνπνηεί ηελ άδεηα GPL γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ.
2.2.5 Η άδεια LGPL

Ζ άδεηα LGPL (Lesser General Public License) είλαη κηα άδεηα ρξήζεο
ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ πνπ δεκνζίεπζε ην FSF.Οπζηαζηηθά ζρεδηάζηεθε ζαλ κηα
ελδηάκεζε άδεηα κεηαμχ ηεο απζηεξήο GPL θαη ηεο πην αλεθηηθήο BSD. H LGPL
κνηάδεη πνιχ κε ηελ GPL, ρξεζηκνπνηείηαη φκσο θπξίσο γηα βηβιηνζήθεο ινγηζκηθνχ.
Ζ βαζηθή δηαθνξά ηνπο είλαη φηη ε LGPL επηηξέπεη λα ζπλδεζεί κηα βηβιηνζήθε κε
έλα κε- (L)GPL πξφγξακκα αλεμάξηεηα αλ είλαη ειεχζεξν ή κε. Τν 2007
δεκνζηεχηεθε ε έθδνζε 3 ηεο άδεηαο LGPL αθνινπζψληαο ηελ φκνηα ηεο άδεηα
GPL[12].

2.3 Σύγκριςη αδειών ΕΛ/ΛΑΚ
Άδεια

Συγγραφέασ

Τελευταία
Έκδοςη

Ημερομηνία
Δημοςίευςησ

Σύνδεςη με
κώδικα από
άλλο άδεια

Academic Free
License
Apache
License
Artistic
License
BSD license

Lawrence E.
Rose
Κδρυμα Apache
Software
Larry Wall

3

2002

Ναι

2.0

2004

Ναι

2.0

2003

Ναι

Common
Public License
GNU

LGNU

Mozilla Public
License
EUPL

Regents of the
University of
California
IBM

Ναι

1.0

2001

Ναι

Κδρυμα
Ελεφκερου
Λογιςμικοφ
Κδρυμα
Ελεφκερου
Λογιςμικοφ
Κδρυμα Mozilla

3.0

2007

Πχι

3.0

2007

Ναι

Ευρωπαϊκι
Επιτροπι

1.1

1.1

Ναι
2009

Πίνακασ 2: φγκριςθ αδειών ΕΛ/ΛΑΚ (πθγι: http://www.ellak.gr)
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Ναι

2.4 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ΕΛ/ΛΑΚ
Τα πξντφληα Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ / Λνγηζκηθνχ Αλνηθηνχ Κψδηθα αλέθαζελ
ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηνπο εξεπλεηηθνχο θαη αθαδεκατθνχο θχθινπο. Τα ηειεπηαία
ρξφληα φκσο παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αλάπηπμε ησλ ΔΛ/ΛΑΚ πξντφλησλ θαη απφ
ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη απφ ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα. Ζ δηάδνζε απηή
νδήγεζε ζηελ ζχγθξηζε ησλ ΔΛ/ΛΑΚ πξντφλησλ κε ηα αληίζηνηρα ηδηφθηεηα
εκπνξηθά πξντφληα
Τα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο εκπνξηθέο
εθαξκνγέο είλαη ηα εμήο :
1. Πηζαλφλ ην πην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα
είλαη ην γεγνλφο φηη φινη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηνχλ θαη λα
επεμεξγάδνληαη ην πεγαίν θψδηθα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν θψδηθαο κπνξεί λα
εθαξκνζηεί θαη ζε άιια θνκκάηηα ινγηζκηθνχ αιιά θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο
κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο.[14]
2. Ζ πξφζβαζε απηή ζηνλ πεγαίν θψδηθα πξνζζέηεη έλα αθφκα πιενλέθηεκα
ζην ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα. Τελ επθνιία λα θαζνξηζηνχλ θαη λα
δηνξζσζνχλ άκεζα ηα ζθάικαηα. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη πνιινί
άλζξσπνη , εηδηθεπκέλνη ή κε , πξνζπειάδνληαο ηνλ πεγαίν θψδηθα
εληνπίδνπλ θαη δηνξζψλνπλ πηζαλά ζθάικαηα θαη αλαθνηλψλνπλ άκεζα ηελ
λέα βειηησκέλε έθδνζε ηνπ θψδηθα. Αληίζεηα ζηα εκπνξηθά/θιεηζηά
ινγηζκηθά ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη θαλείο ηελ λέα έθδνζε φηαλ απνθαζίζεη ε
εηαηξία λα ηελ αλαθνηλψζεη.[14]
3. Έλα άιιν πιενλέθηεκα ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα φηη πνιινί άλζξσπνη
έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ θψδηθα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη έλαο κεγάινο
αξηζκφο πεγψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε. Σε κηα
θιεηζηή/εκπνξηθή εθαξκνγή ππνζηήξημε παξέρεηαη κφλν απφ ηελ ηδηνθηήηξηα
εηαηξία, κε ηηο ΔΛ/ΛΑΚ εθαξκνγέο φκσο κπνξεί θαλείο λα βξεη ππνζηήξημε
παληνχ θαη ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα.[14]
4. Έλα πάξα πνιχ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα είλαη ην θφζηνο. Τν ινγηζκηθφ
αλνηθηνχ θψδηθα είλαη θαηεμνρήλ δσξεάλ. Μπνξεί θαλείο λα ην
ρξεζηκνπνηήζεη, λα ην ηξνπνπνηήζεη θαη λα ην δηαλείκεη ειεχζεξα. Απηφ
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ζεκαίλεη φηη ην επξχ θνηλφ δελ ρξεηάδεηαη λα πιεξψζεη γηα λα απνθηήζεη ην
πξντφλ , αληίζεηα κε ηηο εκπνξηθέο εθαξκνγέο πνπ είλαη πνπ θνζηίδνπλ αξθεηά
ρξήκαηα. Τν ρακειφ θφζηνο ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ θαη
σθέιηκν γηα θάπνηνπο πνπ επηζπκνχλ λα μεθηλήζνπλ κηα θαηλνχξηα
επηρείξεζε αθνχ κε απηφλ ηνλ ηξφπν κεηψλεηαη ζεκαληηθά ην αξρηθφ
θεθάιαην πνπ πξέπεη λα επελδπζεί.[14]
5. Τέινο έλα πνιχ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ είλαη ε αζθάιεηα. Ζ
δηαζεζηκφηεηα ηνπ πεγαίνπ θψδηθα θαζηζηά επθνιφηεξν γηα ηνπο
πξνγξακκαηηζηέο λα εληνπίζνπλ ηα ηξσηά ζεκεία ηνπ θψδηθα. Τν πην
ζεκαληηθφ είλαη φηη ζην ΔΛ/ΛΑΚ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνιεπηηθνί θαη φρη
αληηδξαζηηθνί έιεγρνη.[15].
Μεξηθά κεηνλεθηήκαηα ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα είλαη ηα εμήο :
1. Δπεηδή ε ζπκκεηνρή ζηελ αλάπηπμε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ δελ είλαη ππνρξεσηηθή δελ
εγγπάηαη φηη ζα ππάξμεη άκεζε ππνζηήξημε ηελ ζηηγκή πνπ θαλείο ηελ
ρξεηάδεηαη. Αληίζεηα νη ηδησηηθέο εηαηξίεο ινγηζκηθνχ ακείβνπλ αλζξψπνπο
γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δνπιεηά θαη θαηά ζπλέπεηα ε αλάπηπμε είλαη ιίγν πην
εγγπεκέλε.[14]
2. Έλα πνιχ ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ είλαη φηη επεηδή ππάξρνπλ
ζπλερψο αλαλεσκέλεο θαη ελεκεξσκέλεο εθδφζεηο είλαη δχζθνιν λα
παξαθνινπζήζεη θαλείο πηα έθδνζε είλαη ε πην ελεκεξσκέλε. Έηζη
πξνθαιείηε θάπνηα ζχγρπζε. Απηφ νθείιεηαη επίζεο ζην γεγνλφο φηη δελ
ππάξρεη θαη ε ζσζηή δηαθήκηζε θπξίσο γηαηί νη πεξηζζφηεξνη
πξνγξακκαηηζηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ην θάλνπλ αθηινθεξδψο.[14]
3. Τέινο κπνξεί λα ππάξρνπλ πνιιά πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. Απηφ ην ζεκείν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, δεδνκέλνπ φηη
θάπνηεο ρψξα αλαγλσξίδνπλ ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο ινγηζκηθνχ θαη
αιγνξίζκνπ. Έηζη είλαη πνιχ δχζθνιν κε ην ΔΛ/ΛΑΚ λα γλσξίδεη θαλείο αλ
κηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή είλαη θαηνρπξσκέλε ή αλ παξαβηάδεη ηα
δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Μεξηθέο εθαξκνγέο ΔΛ/ΛΑΚ
αληηκεησπίδνπλ απηφ ην πξφβιεκα επηηξέπνληαο ή απνθιείνληαο κηα
εθαξκνγή αλάινγα κε ηελ ρψξα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.[16]
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2.5 Σχέςη κυβερνήςεων και ΕΛ/ΛΑΚ
Γηάθνξεο θπβεξλήζεηο αλά ηνλ θφζκν αξρίδνπλ θαη αλαιακβάλνπλ
πξσηνβνπιίεο ψζηε λα επσθειεζνχλ απφ ηα πιενλέθηεκα πνπ πξνζθέξεη ην
ΔΛ/ΛΑΚ. Πνιιέο απφ απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο βξίζθνληαη αθφκα ζε πξψηκν ζηάδην,
ππάξρεη φκσο κηα ζεκαληηθή ηάζε πξνο ηελ ελζσκάησζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ ζηελ
αλαπηπμηαθή πνιηηηθή. Παξαθάησ παξνπζηάδνπκε κεξηθέο απφ ηηο πην αμηνζεκείσηεο
πξνζπάζεηεο απφ φιν ηνλ θφζκν.
2.5.1 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Τν ειεχζεξν ινγηζκηθφ δεκηνπξγήζεθε θαηά έλα κεγάιν κέξνο ζηηο Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη απνηειεί θαη ζήκεξα έλα πνιχ ηζρπξφ θίλεκα [17].
Πιεζψξα εθζέζεσλ ζπδεηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ ζε δηάθνξνπο ηνκείο
ηεο νηθνλνκίαο ησλ ΖΠΑ[17]. Έηζη είλαη επξέσο απνδεθηφ φηη ηα πξντφληα ΔΛ/ΛΑΚ
επεθηείλνληαη ξαγδαία ζηηο πεξηζζφηεξεο ππνδνκέο πιεξνθνξηθήο. Τν ιεηηνπξγηθφ
ζχζηεκα Linux θαη ν web server Apache είλαη ηα πην ζπρλά παξαδείγκαηα γηα ηελ
ηαρεία αλάπηπμε ηνπο ιφγσ ηεο αλαγλσξηζκέλεο σξηκφηεηαο ηνπο θαη ησλ ηερληθψλ
ηδηνηήησλ ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηηο αληίζηνηρεο εκπνξηθέο εθαξκνγέο.
Πνιιέο κεγάιεο ακεξηθαληθέο εηαηξείεο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ΔΛ /
ΛΑΚ δηθηχσλ . Δθηφο απφ ην ινγηζκηθφ πνπ αλαπηχρζεθε απφ νκάδεο εζεινληψλ, κηα
νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζην ΔΛ / ΛΑΚ παξέρεηαη απφ κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ
επηζπκνχλ λα πεηξακαηηζηνχλ κε έλα δηαθνξεηηθφ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ην νπνίν
βαζίδεηαη ζηε ζπιινγηθή αλάπηπμε. Ζ IBM, ε Hewlett-Packard,ε Sun
Microsystems, ε Novell θαη ε Silicon Graphics είλαη κφλν κεξηθέο απφ ηηο πην
γλσζηέο IT εηαηξείεο , νη νπνίεο θηινμελνχλ / ζπκβάινπλ/ ρνξεγνχλ / ππνζηεξίδνπλ
έλαλ κεγάιν αξηζκφ έξγσλ αλνηθηνχ θψδηθα .Παξαδείγκαηνο ράξηλ ε ΗΒΜ έθαλε ηελ
επίζεκε δέζκεπζε λα επηηαρχλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ Linux ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη
ζηελ θπβέξλεζε[42].
Δπηπιένλ θαη ε θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ έρεη πάξεη αξθεηέο πξσηνβνπιίεο γηα λα
ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ. Γηα παξάδεηγκα έρεη ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε
ηεο αζθάιεηαο ηνπ Linux ην νπνίν κπνξεί θάπνηνο λα ην «θαηεβάζεη» απφ ηελ
ηζηνζειίδα ηεο National Security Agency (NSA). Δπίζεο πην πξφζθαηα ε NASA έρεη
ρξεζηκνπνηήζεη πνιχ απνηειεζκαηηθά ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα ζην πξφγξακκα
ηεο JPL[41].
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2.5.2 Γερμανία

Σηελ Γεξκαλία έρνπλ ζεκεησζεί αξθεηέο αμηφινγεο πξσηνβνπιίεο. Ζ
γεξκαληθή νκνζπνλδηαθά ρξεζηκνπνηεί ην Linux ζε 150 servers ηεο, ελψ ε πφιε ηνπ
Μνλάρνπ ζρεδηάδεη λα αιιάμεη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζε 14.000 επηηξαπέδηνπο
ππνινγηζηέο ζε Linux παξά ηελ κείσζε ησλ ηηκψλ απφ ηελ Microsoft, θάηη πνπ ήδε
έρεη γίλεη απφ ηελ αζηπλνκηθή ππεξεζία ηεο Γεξκαλίαο ζε 11.000 ππνινγηζηέο. Ο
νηθνλνκηθφο παξάγνληαο δελ είλαη ν κφλνο ιφγνο γηα ηελ κεηαπήδεζε ζηα ΔΛ/ΛΑΚ
πξντφληα. Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο είλαη ε αχμεζε ηεο αζθάιεηαο κε ηελ απνθπγή κηαο
εληαίαο κνλνπσιηαθήο θνπιηνχξαο αιιά θαη ε κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ έλαλ κφλν
πξνκεζεπηή. Τν γεξκαληθφ θνηλνβνχιην απνθάζηζε ην 2001 φηη ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη ΔΛ/ΛΑΚ πξντφληα δηφηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα κεησζεί
ζεκαληηθά ην θφζηνο. Τν ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ δηαζέηεη έλα Apache ζχζηεκα
εζσηεξηθνχ δηθηχνπ πνπ ππνζηεξίδεη 15.00 ρξήζηεο.[17]
2.5.3 Γαλλία

Σηελ Γαιιία έρνπλ γίλεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο γηα λα ελζαξξχλνπλ ηηο
δηνηθήζεηο ψζηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δηνηθήζεηο λα ρξεζηκνπνηνχλ ειεχζεξν
ινγηζκηθφ θαη αλνηθηά πξφηππα. Ζ αξρή έγηλε απφ ηα ηεισλεία ηεο ρψξαο φπνπ
άιιαμαλ ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο ζχζηεκα ζε Linux επηθαινχκελνη ιφγνπο αζθαιείαο. Ζ
γαιιηθή ππεξεζία ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο έρεη θαηαζηήζεη ππνρξεσηηθή ηελ
ρξήζε αλνηθηψλ πξνηχπσλ απφ φιεο ηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο ψζηε λα εμαζθαιίζεη
ηελ πιήξε δηαιεηηνπξγηθφηεηα.[17]
2.5.4 Ηνωμένο Βασίλειο

Τν Ζλσκέλν Βαζίιεην πξφζθαηα άξρηζε λα δηακνξθψλεη πνιηηηθέο ζρεηηθά κε
ην ΔΛ/ΛΑΚ. Τν θχξην κέιεκα ηνπο είλαη λα απνθχγνπλ ηελ εμάξηεζε απφ έλαλ κφλν
πάξνρν θαη γη’απηφ ηνλ ιφγν πξνσζνχλ ηελ ρξήζε πξντφλησλ αλνηθηψλ πξνηχπσλ
πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη έρνπλ πξνδηαγξαθέο γηα φιεο ηηο
κειινληηθέο εμειίμεηο ηεο Τερλνινγίαο Πιεξνθνξηψλ. Έλαο απφ ηνπο πην
ζεκαληηθνχο ππνζηεξηθηέο ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ είλαη ην Δζληθφ Σχζηεκα Υγείαο ηνπ
Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, φπνπ θπξίσο γηα ιφγνπο αθεξεγγπφηεηαο ηνπ πξνκεζεπηή
ηδηφθηεηνπ ινγηζκηθνχ άιιαμε ην ιεηηνπξγηθφ φισλ ησλ λνζνθνκείσλ ζε Linux.[17]
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2.5.5 Κίνα

Ζ Κίλα αλακέλεηαη λα παίμεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ
ΔΛ/ΛΑΚ θαηά ηα πξνζερή έηε. Ζ ρξήζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ απμάλεηαη κε ηαρχο ξπζκνχο
θαη πνιχ ζεκαληηθφ κεξίδην έρεη ε ίδηα ε θηλεδηθή θπβέξλεζε. Έλαο απφ ηνπο
ζηφρνπο ηεο είλαη λα δεκηνπξγήζεη κηα πνιχ ηζρπξή βηνκεραλία θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ
ινγηζκηθνχ θαη λα αλαπηχμεη ΔΛ/ΛΑΚ εθαξκνγέο ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηεο αλάγθεο
ηεο, ψζηε θαηά θχξην ιφγν λα απνθχγεη ηελ ρξήζε ινγηζκηθνχ απφ μέλνπο
πξνκεζεπηέο .Σπγθεθξηκέλα ε πφιε ηνπ Πεθίλνπ έρεη έλα ζρέδην λα κεηαηξέςεη 2.000
ππνινγηζηέο γξαθείνπ λα ηξέρνπλ Red Flag Linux[43]. Δπίζεο ην γξαθείν Τχπνπ ηεο
Κίλαο ππέγξαςε ζπκθσλία κε ηελ IBM λα ηξέρεη ην ιεηηνπξγηθφ Linux ζε 1.200
παξαξηήκαηα ηνπ.[17]
2.5.6 Ινδία

Δλψ επίζεκα ε ηλδηθή νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε δελ έρεη πάξεη θάπνηα ζέζε
ζρεηηθά κε ην ΔΛ/ΛΑΚ θαη ην εκπνξηθφ ινγηζκηθφ, ε Ηλδία απνηειεί έλα «θπηψξην»
ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ. Υπάξρνπλ αξθεηέο πξσηνβνπιίεο ζε επίπεδν ππεξεζηψλ, φπσο γηα
παξάδεηγκα ε αξκφδηα ηλδηθή ππεξεζία γηα ηελ θνξνινγία έρεη αιιάμεη ην
ιεηηνπξγηθφ 1.000 ππνινγηζηψλ ζε Linux. Δπίζεο ε πνιηηεηαθή θπβέξλεζε ηεο
Madhya Pradesh έρεη ζαλ ζρέδην λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Linux ζηελ ειεθηξνληθή
δηαθπβέξλεζε.[17]
2.5.7 Ελλάδα (μέχρι το 2003)

Τν E-BUSINESS FORUM πξαγκαηνπνίεζε ην 2003 ζηα πιαίζηα εκεξίδαο
γηα ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ κηα έξεπλα γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ ζρέζε ησλ Διιήλσλ
πξνγξακκαηηζηψλ κε ην ΔΛ/ΛΑΚ[18]. Σπγθεθξηκέλα απεπζχλζεθε ζε έλα δείγκα 104
αηφκσλ γηα λα κπνξέζεη λα βγάιεη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα θαη λα απνηππψζεη ηελ
αλάπηπμε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ ζηελ Διιάδα.
Κάπνηα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ θαηέιεμε είλαη ηα εμήο :


Όζνλ αθνξά ηνλ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αζρνινχληαη νη ρξήζηεο κε ην
ΔΛ/ΛΑΚ ην 41% απάληεζε φηη αζρνιείηαη πάλσ απφ 5 ρξφληα ελψ ην 38%
αζρνιείηαη απφ 2-5 ρξφληα θαη κφλν ην 4% έρεη αζρνιεζεί κε ην ΔΛ/ΛΑΚ
ιίγνπο κήλεο.
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Τν δεχηεξν ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα έρεη λα θάλεη κε ηηο ψξεο πνπ αθηεξψλνπλ
νη ρξήζηεο ζηελ αλάπηπμε ΔΛ/ΛΑΚ πξντφλησλ. Ζ έξεπλα έδεημε φηη ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ( 38% ) αζρνιείηαη ιηγφηεξεο απφ 2 ψξεο εβδνκαδηαίσο .
Τν 18% αζρνιείηαη 6-10 ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη κφλν ην 7% αθηεξψλεη ζην
ΔΛ/ΛΑΚ πάλσ απφ 40 ψξεο ηελ εβδνκάδα.



Σηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεη ηη είδνπο ΔΛ/ΛΑΚ αλαπηχζζνπλ θπξίσο νη
ρξήζηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα πάλσ απφ ηνπο κηζνχο αλαπηχζζνπλ θπξίσο
εθαξκνγέο. Τν 41% ελδηαθέξνληαη γηα ηα utilities θαη ζηελ ζπλέρεηα θάπνηα
κηθξά πνζνζηά αζρνινχληαη κε security, κε libraries θαη development.



Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα πνπ θαηαιήγεη ε έξεπλα έρεη λα θάλεη κε ηα
ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ πξνηηκνχλ νη ρξήζηεο. Δίλαη πνιχ
ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζρεδφλ νη κηζνί ρξήζηεο (πνζνζηφ 44%)πξνηηκνχλ ην
πξντφλ ΔΛ/ΛΑΚ Red Hat ελψ ηα Windows πνπ είλαη ην πην δηαδεδνκέλν
ιεηηνπξγηθφ βξίζθεηαη ζηελ 5ε ζέζε κε πνζνζηφ 23%.



Όζνλ αθνξά ηελ πην δηαδεδνκέλε εθαξκνγή γξαθείνπ ην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ ( 51.92% ) ρξεζηκνπνηεί ηελ εκπνξηθή εθαξκνγή Microsoft Office
.Δίλαη φκσο αμηνζεκείσην ην πνζνζηφ ( 32.69% ) πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ
εθαξκνγή ΔΛ/ΛΑΚ Open Office.

Τν E-BUSINESS FORUM κέζα απφ απηήλ ηελ έξεπλα ζέιεζε λα πξνζδηνξίζεη
ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ νη πξνγξακκαηηζηέο απφ ηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε ην
ΔΛ/ΛΑΚ . Τα ζπκπεξάζκαηα πνπ θαηέιεμε παξνπζηάδνπλ αξθεηφ ελδηαθέξνλ αθνχ
θαίλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ πηζηεχεη φηη ε ελαζρφιεζε ηνπο κε
ην ΔΛ/ΛΑΚ δελ είλαη θάπνηνπ είδνπο εθκεηάιιεπζεο αιιά κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη
επαγγεικαηηθά θαη νηθνλνκηθά .
Πην ζπγθεθξηκέλα ην 49% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχνπλ φηη ε ελαζρφιεζε ηνπο κε
ην ΔΛ/ΛΑΚ ζα ηνπο πξνζθέξεη ζίγνπξα πεξηζζφηεξεο επαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο
θαη επθαηξίεο παξφιν πνπ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δελ έρεη θάπνην νηθνλνκηθφ
θέξδνο, άκεζν ή έκκεζν, απφ ηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε ην ΔΛ/ΛΑΚ.
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Τέινο ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πξνζδηνξίδεη φηη ην 67% ησλ εξσηεζέλησλ δελ έρεη
αζρνιεζεί κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ ζηα ειιεληθά θαη θαηαιήγεη φηη νη
πεξηζζφηεξνη πξνγξακκαηηζηέο έρνπλ ζαλ ζθνπφ κέζα απφ ην ΔΛ/ΛΑΚ λα
κνηξάδνληαη ηελ εκπεηξία θαη ηελ γλψζε ηνπο , λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ αιιά θαη
λα βειηηψλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο άιισλ πξνγξακκαηηζηψλ.
Βαζηδφκελνη ζηελ παξαπάλσ έξεπλα ηνπ E-BUSINESS FORUM ζα
παξνπζηάζνπκε ζην θεθάιαην 4 ηα δηθά καο ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ δηάδνζε θαη ηελ
αλάπηπμε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ ζηελ ζεκεξηλή επνρή. Θα θάλνπκε θάπνηα ζχγθξηζε κε ηα
ζπκπεξάζκαηα πνπ θαηέιεμε ην E-BUSINESS FORUM ην 2003 ψζηε λα
κπνξέζνπκε λα απνηππψζνπκε ηηο δηαθνξέο πνπ έρεη ππνζηεί ε ζρέζε ησλ Διιήλσλ
πξνγξακκαηηζηψλ κε ην ΔΛ/ΛΑΚ κε ηελ πάξνδν 7 νιφθιεξσλ εηψλ.

2.6 Οφέλη από την αυξημένη υιοθέτηςη ΕΛ/ΛΑΚ
Υπάξρνπλ πνιπάξηζκνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νπνηαδήπνηε επηρείξεζε ζα
πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ απμεκέλε πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο αλνηθηνχ θψδηθα πεγήο
ζηελ ππνδνκή ηεο. Παξαθάησ παξνπζηάδνπκε κεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα νθέιε
πνπ ζα βνεζήζνπλ κηα επηρείξεζή λα απνθνκίζεη ην πιενλέθηεκα κέζσ ηεο
ρξεζηκνπνίεζεο ΔΛ/ΛΑΚ[45].


Αζθάιεηα : Έλα πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν είλαη νη θαθφβνπιεο πξνζπάζεηεο
εηζβνιήο ζε servers,malware , trojans θαη πηνί είλαη θάπνηα απφ ηα εξγαιεία
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη «ράθεξο». Καλέλα ινγηζκηθφ δελ είλαη 100% αζθαιήο
απφ ηέηνηεο επηζέζεηο, φκσο ε δηαδηθαζία αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ πξνζθέξεη ηελ
αλψηεξε απφδνζε αζθάιεηαο. Όηαλ κηα εππάζεηα εληνπηζηεί ζπρλά είλαη ζέκα
σξψλ λα δηνξζσζεί. Πνιιέο θνξέο φκσο νη πξνκεζεπηέο εκπνξηθνχ
ινγηζκηθνχ θάλνπλ αθφκε θαη κήλεο λα αλαθνηλψζνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο
ηελ χπαξμε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σηελ πεξίπησζε φκσο ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ θάηη
ηέηνην δελ ηζρχεη, δηφηη ε θνηλφηεηα ησλ ρξεζηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ην
ΔΛ/ΛΑΚ είλαη πνιχ πην εχθνιν ιφγσ ηνπο πιήζνπο ηνπο λα εληνπίζνπλ αιιά
θαη λα δηνξζψζνπλ ηελ ηπρφλ εππάζεηα. Απηφ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ
φθεινο πνπ απνθνκίδεη θάπνηνο απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ ΔΛ/ΛΑΚ πξντφλησλ



Δηαηήξεζε Έιεγρνπ : Τα δηθαηψκαηα θαη ε ειεπζεξία πνπ δίλνπλ ηα είδε
ησλ αδεηψλ ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ δίλνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαιχηεξν έιεγρν ησλ
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εξγαιείσλ πάλσ ζηα νπνία βαζίδνληαη. Έηζη δελ ππάξρνπλ αδηθαηνιφγεηεο
απμήζεηο , πεξηνξηζκνί ρνξήγεζεο αδεηψλ , ππνρξεσηηθέο αλαβαζκίζεηο
θαηλφκελα πνπ είλαη πνιχ ζπρλά ζηα εκπνξηθά ινγηζκηθά.


Πνηόηεηα : Ζ πνηφηεηα πνιιψλ έξγσλ πνπ έρνπλ βαζηζηεί ζε ειεχζεξν
ινγηζκηθφ πνιιέο θνξέο είλαη εμίζνπ θαιή ή αθφκα θαη θαιχηεξε απφ απηή
ησλ ηδηφθηεησλ ινγηζκηθψλ. Τν κνληέιν αλάπηπμεο ηνπ ειεχζεξνπ
ινγηζκηθνχ βαζίδεηαη ζηελ ζπλερή επαλεμέηαζε ηνπ θψδηθα απφ έκπεηξνπο
πξνγξακκαηηζηέο θαη παξάγεη έλα ζρεδηαζκφ πνπ ην θαζηζηά πνιχ πην εχθνιν
λα δηαβαζηεί αιιά θαη λα δηνξζσζεί. Τν ινγηζκηθφ βγαίλεη ζηελ αγνξά κε
κφλν θξηηήξην ηελ εηνηκφηεηα ηνπ θψδηθα θαη φρη φπνηε θξίλεη π.ρ. ην ηκήκα
κάξθεηηλγθ φπσο ζπκβαίλεη ζην εκπνξηθφ ινγηζκηθφ.



Κόζηνο : Τν αλνηθηφ ινγηζκηθφ δηαηίζεηαη ζπλήζσο ρσξίο θαλέλα θφζηνο θαη
κπνξεί λα απνθηεζεί εχθνια απφ ην δηαδίθηπν. Οη άδεηεο ηνπ αλνηθηνχ
ινγηζκηθνχ έρνπλ ζπληαρζεί κε ζθνπφ λα επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα
ρξεζηκνπνηεί ην ινγηζκηθφ μαλά θαη μαλά ρσξίο θακηά επηπιένλ δαπάλε. Οη
αλαβαζκηζκέλεο εθδφζεηο ηνπ ίδηνπ ινγηζκηθνχ είλαη επίζεο δηαζέζηκεο ρσξίο
θαλέλα θφζηνο θαη θαλείο δελ είλαη αλαγθαζκέλνο λα αλαβαζκίζεη ην
ινγηζκηθφ ηνπ γηα λα κπνξεί λα έρεη ππνζηήξημε θαη λα κπνξεί λα
επηθνηλσλήζεη κε ηνπο ζπλεξγάηεο , ηνπο πειάηεο θαη φπνηνλ άιινλ
ελδηαθεξφκελν επηζπκεί.



Πξόηππα: Τν αλνηθηφ ινγηζκηθφ έρεη θαζνξίζεη θαηά έλα κεγάιν κέξνο ηα
πξφηππα πνπ είλαη ζε ρξήζε ζην δηαδίθηπν. Τα αλνηρηά πξφηππα επηηξέπνπλ
ζε πξντφληα απφ δηαθνξεηηθνχο πξνκεζεπηέο λα κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ καδί
γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα κελ είλαη «δεκέλνη » κε έλα κφλν
πξντφλ θαη έλαλ κφλν πξνκεζεπηή. Απηφ γίλεηαη φιν θαη πην ζεκαληηθφ ζηελ
απνζήθεπζε εγγξάθσλ θαη ζηελ αξρεηνζέηεζε. Τν ODF ( Open Document
Format ) είλαη έλα αλαγλσξηζκέλν απφ ην OSI πξφηππν θαη επηηξέπεη ζε
νπνηνλδήπνηε πξνκεζεπηή λα ρξεζηκνπνηεί έλα θνηλφ format εγγξάθσλ
γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ επεμεξγαζία ησλ εγγξάθσλ πάληα εθηθηή ρσξίο λα
ρξεηαζηεί θαλείο λα πιεξψζεη γηα ηελ λέα έθδνζε ηνπ Office γηα παξάδεηγκα.
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Επειημία: Τν αλνηθηφ ινγηζκηθφ πάλσ απφ φια είλαη δηαθαλέο. Ο θαζέλαο
κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ην πξντφλ έηζη φπσο απηφο επηζπκεί θαη ρξεηάδεηαη. Ο
θαζέλαο κπνξεί λα αλαθνηλψζεη ηηο βειηηψζεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπ ζηελ
θνηλφηεηα αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην αλνηθηφ ινγηζκηθφ
ζπλερψο βειηηψλεηαη.



Υπνζηήξημε: Όπσο θαη ζην εκπνξηθφ ινγηζκηθφ έηζη θαη ζην ινγηζκηθφ
αλνηθηνχ θψδηθα ε ππνζηήξημε είλαη δηαζέζηκε ζπλήζσο κέζα απφ blogs θαη
forums θαη ζπρλά παξέρεηαη απφ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ γξάςεη ηνλ αξρηθφ
θψδηθα.

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ , ηα νθέιε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ κπνξεί λα εμεηαζηνχλ θαη απφ
θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ.



Σηξαηεγηθά νθέιε


Πην ζχληνκνο ρξφλνο ζηελ αγνξά γηα ηηο λέεο επηρεηξεζηαθέο
ηθαλφηεηεο



Καιχηεξε ελζσκάησζε ησλ εθαξκνγψλ πνπ βαζίδνληαη ζε αλνηθηά
πξφηππα



Γπλαηφηεηα επηξξνήο ή δεκηνπξγίαο λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε
κειινληηθέο εθδφζεηο



Αζθάιεηα απφ ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ή ηελ
εγθαηάιεηςε



Οη κέζνδνη θαη ηα εξγαιεία αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ εληζρχνληαη απφ ηελ
ζπλεξγαηηθή θαη ζπκκεηνρηθή αλάπηπμε



Σπλήζσο ρακειφηεξεο δαπάλεο απνθηήζεσο απ' φηη ζην ηδηφθηεην
ινγηζκηθφ



Οηθνλνκηθά νθέιε


Γσξεάλ ή «δίθαηε» εμφθιεζε θφζηνπο



Μία αγνξά ηνπ θψδηθα πεγήο θαη εγθαηάζηαζε ζε νπνηνδήπνηε
κεράλεκα ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θφζηνο
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Απνδέζκεπζε απφ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηελ ρξέσζε λέσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ



Γσξεάλ ή ρακεινχ θφζηνπο ππνζηήξημε απφ ηελ θνηλφηεηα γηα ηηο
κε θξίζηκεο ππεξεζίεο



Τν ΔΛ/ΛΑΚ «ηξέρεη» ζπλήζσο ζε παιαηφηεξα hardware γεγνλφο πνπ
κεηψλεη ή θαζπζηεξεί ην θφζηνο αλαβάζκηζεο ηνπο





Ταρεία αλάπηπμε λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δηφξζσζε ζθαικάησλ



Μεησκέλν θφζηνο αζθάιεηαο

Οθέιε απόδνζεο


Πεξηζζφηεξν uptime, ιηγφηεξνο ρξφλνο εθηφο ιεηηνπξγίαο



Γξήγνξε δνθηκή θαη επέθηαζε ιφγσ ηεο ζηηγκηαίαο δηαζεζηκφηεηαο



Κιηκάθσζε ( Τν Γηαδίθηπν είλαη ρηηζκέλν θπξίσο ζην ΔΛ / ΛΑΚ )



Αλεμαξηεζία ηεο πιαηθφξκαο



Ταρεία αλάθακςε απφ ηα ζθάικαηα ή/θαη απφ ηα θελά αζθάιεηαο

Τνλ Μάην ηνπ 2010 ν Oyvind Hauge [19] πξαγκαηνπνίεζε κηα έξεπλα γηα ην
Ννξβεγηθφ Παλεπηζηήκην Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο ζε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο
εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληψλ ζηελ Ννξβεγία, ηελ Telenor. Έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ
δηαπξαγκαηεχηεθε ήηαλ ηα πηζαλά νθέιε απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ ειεχζεξνπ
ινγηζκηθνχ.
Τα ζπκπεξάζκαηα πνπ θαηέιεμε ε παξαπάλσ κειέηε είλαη ηα εμήο :
Μείσζε Δαπαλώλ : Ζ κείσζε ησλ δαπαλψλ είλαη ην πην ζπρλά αλαθεξφκελν φθεινο
απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ.Πνιινί απφ ηνπο εξσηεζέληεο ηφληζαλ ηελ αμία ηεο
κείσζεο ησλ δαπαλψλ ζηηο ζπκθσλίεο ππνζηήξημεο θαη πηζηεχνπλ φηη ην ΔΛ/ΛΑΚ ζα
κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζε απηφ. Έλα αθφκα νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ
εηπψζεθε είλαη φηη ην θφζηνο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ
είλαη ρακειφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ην εκπνξηθφ ινγηζκηθφ. Τέινο εάλ ε Telenor
κπνξνχζε λα ηππνπνηεζεί ζε κηα πιαηθφξκα ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ, ην ηκήκα IT ζα
κπνξνχζε λα απμήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ θαη λα κεηψζεη ηηο δαπάλεο απφ ηελ
εθηέιεζε ζε κηα πην νκνηνγελή θαη θηελή πιαηθφξκα.
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Αλεμαξηεζία από ηνπο πξνκεζεπηέο ηδηόθηεηνπ ινγηζκηθνύ θαη ε δπλαηόηεηα
άζθεζεο πίεζεο ζηνπο πξνκεζεπηέο ήηαλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ φθεινο πνπ
αλέθεξαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. Δπίζεο έδσζαλ έκθαζε ζηελ πίεζε πνπ
κπνξνχλ λα αζθήζνπλ κέζσ ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ ζηνπο πξνκεζεπηέο ψζηε λα κεηψζνπλ ην
θφζηνο ησλ αδεηψλ θαη ηεο ππνζηήξημεο. Φαξαθηεξηζηηθά έλαο απφ ηνπο εξσηεζέληεο
δήισζε « Εάν σπηζιμοποιούμε ΕΛ/ΛΑΚ μποπούμε να επιλέξοςμε να πληπώζοςμε για
ςποζηήπιξη μόνο όηαν ππαγμαηικά ηην σπειαζηούμε»
Ειθπζηηθή θαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην κέιινλ ηερλνινγία σο θηλεηήξην
παξάγνληα γηα ηνπο εξγαδόκελνπο. Γηάθνξεο δεκνθηιείο ηερλνινγίεο πξνζθέξνληαη
ζαλ ειεχζεξν ινγηζκηθφ, θαη νη εξγαδφκελνη ζηελ Telenor ηφληζαλ φηη
ρξεζηκνπνηψληαο ΔΛ/ΛΑΚ ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ ην φλνκα θαη ηελ θήκε ηεο
εηαηξείαο, έηζη ψζηε λα απνηειεί θίλεηξν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο αιιά θαη λα
πξνζειθχζνπλ εηδηθεπκέλνπο ππαιιήινπο. Έλα αθφκα φθεινο πνπ ηνλίζηεθε είλαη
φηη ην ΔΛ/ΛΑΚ ζεσξείηε σο ηερλνινγία ηνπ κέιινληνο . Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε
δήισζε ελφο εξγαδνκέλνπ ζηα εξγαζηήξηα ηεο εηαηξείαο ν νπνίνο δήισζε φηη «Το
ΕΛ/ΛΑΚ είναι πποζαναηολιζμένο ζηο μέλλον και επιηπέπει ηην ππόζβαζη ζηην
ικανόηηηα»

Επθνιία ρξήζεο κέζσ ηεο πξόζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ζηνλ πεγαίν
θώδηθα: Οη εξσηεζέληεο ηφληζαλ ην ΔΛ/ΛΑΚ είλαη επθνιφηεξν ζηελ ρξήζε ιφγσ
ηεο εηιηθξίλεηαο θαη ηεο πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ , ηνπ θψδηθα πεγήο
θαη ησλ πιεξνθνξηψλ. Κάπνηνο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο δήισζε φηη
«Είναι πιο εύκολο να δημιοςπγηθούν ππόηςπα και να αξιολογηθεί ηο λογιζμικό». Οη
εξγαδφκελνη ζηα εξγαζηήξηα ππνζηήξημαλ φηη ε επειημία θαη ε εηιηθξίλεηα ηνπ
ΔΛ/ΛΑΚ ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ θαιχηεξεο θαη πην θαηλνηφκεο ιχζεηο. Έλα αθφκα
φθεινο πνπ εηπψζεθε είλαη φηη ε εχθνιε πξφζβαζε ζηελ λέα ηερλνινγία θαη ζηα
εξγαιεία αλάπηπμεο , καδί κε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε , ηελ ηεθκεξίσζε ζα κπνξνχζε
λα κεηψζεη ηελ πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη γηα λα αλαπηπρζνχλ θαη λα δηαηεξεζνχλ
ηα ζπζηήκαηα ηεο εηαηξείαο. Ζ αλνηρηή πξφζβαζε ζηηο θνηλφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ
ΔΛ/ΛΑΚ πξντφληα είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα φρη κφλν γηα ηελ
ππνζηήξημε πνπ παξέρνπλ αιιά θαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ. Τέινο νη
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θνηλφηεηεο ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ ζεσξνχληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα πην
πξνζηηέο απφ απηέο ηνλ πξνκεζεπηψλ ηδηφθηεηνπ ινγηζκηθνχ.
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3. Μεζνδνινγία Έξεπλαο
3.1 Σθνπόο θαη εξεπλεηηθά δεηήκαηα
Ζ παξνχζα κειέηε δηεμήρζε κε ζθνπφ λα απαληήζνπκε ζε δχν εξεπλεηηθά
δεηήκαηα φζνλ αθνξά ην Διεχζεξν Λνγηζκηθφ/ Λνγηζκηθφ Αλνηθηνχ Κψδηθα. Τα
δχν δεηήκαηα πνπ δηαπξαγκαηεπφκαζηε παξαθάησ είλαη ηα εμήο :
R.Q. 1: Πνην είλαη ην επίπεδν αλάπηπμεο / δηάδνζεο ηνπ ΕΛΛΑΚ ζηελ Ειιάδα
ζήκεξα;
RQ2: Πνηα είλαη ηα αλακελόκελα νθέιε από ηελ απμεκέλε πηνζέηεζε ησλ
ΕΛΛΑΚ πξντόλησλ;
Πην ζπγθεθξηκέλα
Ερεσνηηικό Ζήηημα 1ο : Πνην είλαη ην επίπεδν αλάπηπμεο / δηάδνζεο ηνπ ΕΛΛΑΚ
ζηελ Ειιάδα ζήκεξα.
Σηελ Δπξψπε θαζψο θαη ζηηο ΖΠΑ ηα πξντφληα ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ
/ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα ραίξνπλ κεγάιεο εθηίκεζεο απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο
- ρξήζηεο θαη έρεη παξαηεξεζεί φηη ππάξρεη κηα ζπλερψο απμαλφκελε ρξήζε
πξντφλησλ ηέηνηνπ είδνπο. Σθνπφο καο ζε απηήλ ηελ έξεπλα είλαη λα απνηππψζνπκε
πνηα είλαη ε αλάπηπμε ηνπ ΔΛΛΑΚ ζηελ Διιάδα. Μέζα απφ ηηο εξσηήζεηο 1-16
πξνζπαζνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πνηα είλαη ε ζρέζε ησλ Διιήλσλ πξνγξακκαηηζηψλρξεζηψλ κε ηα ΔΛΛΑΚ πξντφληα. Πφζνη απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο έρνπλ
αζρνιεζεί κε ην ΔΛΛΑΚ θαη κε πνηνλ ηξφπν, γηα παξάδεηγκα αλ είλαη απινί ρξήζηεο
ή αλ θαη νη ίδηνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ΔΛΛΑΚ πξντφλησλ. Δπίζεο
ζθνπφο καο είλαη λα απνηππψζνπκε ηα θίλεηξα πνπ έρεη θάπνηνο ρξήζηεο λα
αζρνιεζεί κε ηελ αλάπηπμε ΔΛΛΑΚ πξντφλησλ θαζψο θαη νη επθαηξίεο πνπ ηνπ
δίλνληαη κέζα απφ απηά [18]. Τν 2003 ην E-BUSINESS FORUM πξαγκαηνπνίεζε
κηα παξφκνηα έξεπλα ζηα πιαίζηα ηνπ Γ’ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ e-business forum[18].
Σηελ έξεπλα απηή βαζηζηήθακε θαη εκείο ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ζπγθξίλνπκε ηα
απνηειέζκαηα θαη λα δνχκε θαηά πφζν έρεη αιιάμεη ην ηνπίν ζηελ Διιάδα κεηά απφ
8 ρξφληα.
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Ερεσνηηικό ζήηημα 2ο
Πνηα είλαη ηα αλακελόκελα νθέιε από ηελ απμεκέλε πηνζέηεζε ησλ ΕΛΛΑΚ
πξντόλησλ;
Σην ζεκείν απηφ δηαπξαγκαηεπφκαζηε δηάθνξα πηζαλά νθέιε απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ
ΔΛΛΑΚ. Μέζσ ησλ εξσηήζεσλ 17-21 πξνζπαζνχκε λα ζπκπεξάλνπκε θαη λα
κειεηήζνπκε πνηα είλαη ηα πνην ζεκαληηθά νθέιε γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο-ρξήζηεο
ησλ ΔΛΛΑΚ πξντφλησλ. Γηα παξάδεηγκα κεξηθά απφ ηα πηζαλά νθέιε είλαη :


Πεξηθνπέο δαπαλψλ: Τν ΔΛΛΑΚ έρεη ζεσξεζεί φηη επηηξέπεη ηηο πεξηθνπέο
δαπαλψλ κέζσ γηα παξάδεηγκα ησλ κεησκέλσλ ακνηβψλ γηα αδεηνδφηεζε θαη
απαίηεζε hardware.



Αλεμαξηεζία απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ ηδηφθηεησλ πξντφλησλ: Όηαλ θάπνηνο
πηνζεηεί πξντφληα ΔΛΛΑΚ απνιακβάλεη απμεκέλε ειεπζεξία απφ ηνλ
πξνκεζεπηή θαη κπνξεί κέζα απφ ηελ δηθή ηνπ ζπκκεηνρή ζηελ αλάπηπμε ησλ
πξντφλησλ λα αζθεί θαη ν ίδηνο επηξξνή ζηνπο παξφρνπο.



Απινπνηεκέλε αλάζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ αδεηψλ: Γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ
ΔΛΛΑΚ πξντφλησλ ππάξρεη κηθξφο αξηζκφο δηαθνξεηηθψλ αδεηψλ θαη πνιιέο
θνξέο ρσξίο λα απαηηνχλ θάπνηα ακνηβή. Απηφ κπνξεί λα απινπνηήζεη ηελ
πξνκήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηε ρνξήγεζε αδεηψλ.



Δπαλαρξεζηκνπνίεζε Λνγηζκηθνχ: Μέζσ ηεο πηνζέηεζεο ησλ πξντφλησλ
ινγηζκηθνχ πνπ αλαπηχζζνληαη, εμεηάδνληαη, θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ
πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο, κπνξνχκε λα απνθνκίζνπκε ηα νθέιε ηεο
επαλαρξεζηκνπνίεζεο ινγηζκηθνχ. Απηφ πεξηιακβάλεη πξφζζεηε ή θαη λέα
ιεηηνπξγηθφηεηα, απμεκέλε πνηφηεηα θαη απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα.



Υςειή δηαζεζηκφηεηα: Τα πξντφληα ΔΛΛΑΚ είλαη εχθνια δηαζέζηκα καδί κε
ηνλ θψδηθα πεγήο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε
ησλ πξντφλησλ.



Υπνζηήξημε ηεο θνηλφηεηαο: Οη ειεπζεξίεο πνπ παξέρνπλ ηα ΔΛΛΑΚ
πξντφληα νδεγνχλ ζηελ απμαλφκελε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ
δηαθφξσλ θνηλνηήησλ. Οη θνηλφηεηεο απηέο κπνξνχλ επίζεο λα πξνζθέξνπλ
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δσξεάλ ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαζψο επίζεο θαη
ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ.
Καηά θαηξνχο έρνπλ γίλεη δηάθνξεο έξεπλεο γηα λα εληνπηζηνχλ ηα πηζαλά νθέιε απφ
ηελ απμεκέλε πηνζέηεζε ησλ ΔΛ/ΛΑΚ πξντφλησλ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ
ππφινηπε Δπξψπε. Γηα παξάδεηγκα ην 2003 ην E-BUSINESS FORUM [16] έρεη θάλεη
κηα κηθξή αλαθνξά κε ηα πηζαλά νθέιε ηεο ρξήζεο ηνπ Διεχζεξνπ
Λνγηζκηθνχ/Λνγηζκηθνχ Αλνηθηνχ Κψδηθα. Δπίζεο ζηελ Ννξβεγία
πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2010 κηα κειέηε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ννξβεγηθνχ
Παλεπηζηεκίνπ Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο [19] ζε κηα απφ ηεο κεγαιχηεξεο
εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληψλ, ηελ Telenor,ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηε ζε πεξηζζφηεξεο
απφ 12 ρψξεο ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ηελ Αζία. Έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ
δηαπξαγκαηεπφηαλ ε παξαπάλσ κειέηε ήηαλ ηα πηζαλά νθέιε απφ ηελ απμεκέλε
ρξήζε ΔΛ/ΛΑΚ πξντφλησλ.

3.2 Φξνληθή πεξίνδνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο
Ζ έξεπλα έιαβε ρψξα απφ ηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2010 κέρξη ηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2010.

3.3 Πιεζπζκόο ηεο έξεπλαο
Ζ κειέηε καο αθνξά πξνγξακκαηηζηέο θαη ρξήζηεο ινγηζκηθνχ. Σηφρνο καο
είλαη λα δηαρσξίζνπκε ην δείγκα καο ζε δχν θαηεγνξίεο. Σηελ πξψηε θαηεγνξία
πεξηιακβάλνληαη νη πξνγξακκαηηζηέο- ρξήζηεο πνπ αθφκα βξίζθνληαη ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ ηνκέα (θνηηεηέο πξνπηπρηαθνχ ή κεηαπηπρηαθνχ/δηδαθησξηθνχ
επηπέδνπ) θαη ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη νη πξνγξακκαηηζηέο –
ρξήζηεο νη νπνίνη έρνπλ «βγεη» ζηελ αγνξά εξγαζίαο (ηδησηηθνί / δεκφζηνη ππάιιεινη
ή άλεξγνη).Ζ κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε είλαη ε δεηγκαηνιεςία
θαηά ζπζηάδεο (cluster sampling) [20]. Φξεζηκνπνηήζακε απηήλ ηελ κέζνδν
δεηγκαηνιεςίαο δηφηη δελ ήηαλ εθηθηφ λα έρνπκε έλαλ πιήξε θαηάινγν κε φινπο ηνπο
πξνγξακκαηηζηέο-ρξήζηεο ζηελ Διιάδα ψζηε λα κπνξέζνπκε λα πάξνπκε θάπνην
ηπραίν δείγκα θαη επίζεο απηφο ν ηξφπνο έρεη κεγαιχηεξε επθνιία ζηελ νξγάλσζε
θαη κηθξφηεξν θφζηνο. Οη ζπζηάδεο πνπ επηιέμακε είλαη θάπνηεο ιίζηεο ρξεζηψλ , νη
νπνίεο αλαθέξνληαη παξαθάησ.
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3.4 Εξεπλεηηθό δείγκα
Τν δείγκα απνηέιεζαλ 120 πξνγξακκαηηζηέο- ρξήζηεο νη νπνίνη έιαβαλ θαη
ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην. Τν αθξηβέο πνζνζηφ αληαπφθξηζεο δελ είλαη
εθηθηφ λα ππνινγηζηεί δηφηη κεηά απφ επηθνηλσλία κε ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ θηλήκαηνο
Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ/Λνγηζκηθνχ Αλνηθηνχ Κψδηθα ζηελ Διιάδα [46] δελ ήηαλ
ζαθήο ν αξηζκφο ησλ ελεξγψλ εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ. Έηζη δελ ήηαλ εθηθηφ λα
ππνινγίζνπκε ην αθξηβέο πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην
εξσηεκαηνιφγην ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ πνπ ην έιαβαλ. Ο αξηζκφο ηνλ
αηφκσλ πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηελ έξεπλα καο δελ είλαη αξθεηά κεγάινο ψζηε λα
κπνξέζνπκε λα βγάινπκε απφιπηα αζθαιή θαη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Έηζη ζηα
θεθάιαηα 4 θαη 5 ζα παξνπζηάζνπκε ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ην
ζπγθεθξηκέλν δείγκα θαη δελ ζα θάλνπκε γεληθεχζεηο νη νπνίεο ππάξρεη ε πηζαλφηεηα
λα κελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί.

3.5Σπιινγή δεδνκέλσλ
Ωο εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ
νξίζηεθε ην εξσηεκαηνιφγην. Τν εξσηεκαηνιφγην ζπληάρζεθε κε ηελ βνήζεηα ηεο
αλνηθηήο εθαξκνγήο Google docs θαη δεκνζηεχηεθε ζην δηαδίθηπν. Σηελ ζπλέρεηα
απνζηείιακε κε e-mails ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηηο
παξαθάησ ιίζηεο ρξεζηψλ:


Σηελ ιίζηα ησλ θνηηεηψλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο Πιεξνθνξηαθψλ
Σπζηεκάησλ (full time θαη part time 2009-2010) ηνπ Οηθνλνκηθνχ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ .



Σηελ ιίζηα ησλ εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ ηνπ θηλήκαηνο Διεχζεξνπ
Λνγηζκηθνχ/Λνγηζκηθνχ Αλνηθηνχ Κψδηθα ζηελ Διιάδα.



Τέινο ζε κηα ιίζηα απφ απφθνηηνπο θνηηεηέο ηνπ ΔΑΠ
Δομή ηος επωηημαηολογίος
Σην εξσηεκαηνιφγην πεξηιήθζεθαλ θαη ηα δχν είδε ησλ εξσηήζεσλ πνπ

ππάξρνπλ. Γειαδή, αλνηρηέο θαη θιεηζηέο εξσηήζεηο.
1.

Οη αλνηρηέο εξσηήζεηο [21]: είλαη νη εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο δελ
πξνηείλνληαη ζηνλ εξσηψκελν ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ψζηε λα
επηιέμεη, δειαδή ζηηο εξσηήζεηο απηέο ν θάζε εξσηψκελνο κπνξεί

36

λα αλαπηχμεη κε ειεχζεξν ιφγν ηηο απφςεηο ηνπ ππφ κνξθή κηθξνχ
θεηκέλνπ θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα ζπκπίπηνπλ κε απφςεηο άιισλ
εξσηψκελσλ. Σην εξσηεκαηνιφγην καο ππήξραλ δχν εξσηήζεηο
αλνηθηνχ ηχπνπ
2.

Οη θιεηζηέο εξσηήζεηο [21]: είλαη νη εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο
ππνδεηθλχνπκε κηα ζεηξά ηηκψλ (πηζαλψλ απαληήζεσλ) απφ ηηο
νπνίεο ν εξσηψκελνο κπνξεί λα επηιέμεη. Οη θιεηζηέο εξσηήζεηο
ρξεζηκνπνηνχληαη επί ην πιείζηνλ γηαηί επηηξέπνπλ ηε ρξήζε
πνζνηηθψλ αλαιχζεσλ θαη θάλνπλ ζπγθξίζηκεο ηηο απαληήζεηο
κεηαμχ νκάδσλ εξσηψκελσλ. Σην εξσηεκαηνιφγην καο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ 17 ηέηνηεο εξσηήζεηο νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζηηο
παξαθάησ θαηεγνξίεο.


Γηρνηνκηθέο εξσηήζεηο [21]: είλαη νη εξσηήζεηο πνπ
επηδέρνληαη σο απάληεζε κία απφ δχν δπλαηέο ηηκέο.



Κιίκαθεο απιήο επηινγήο [21]: είλαη νη εξσηήζεηο πνπ
επηδέρνληαη κφλν κία απφ κηα ζεηξά πξνηεηλφκελσλ
απαληήζεσλ.



Κιίκαθεο πνιιαπιήο επηινγήο [21]: είλαη νη εξσηήζεηο πνπ
επηδέρνληαη κία ή πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο απφ κηα ζεηξά
πξνηεηλφκελσλ απαληήζεσλ. Γειαδή, ν εξσηψκελνο
κπνξεί λα επηιέμεη απφ κία έσο φιεο ηηο πξνηεηλφκελεο
απαληήζεηο.



Κιίκαθεο Likert[15]: είλαη νη εξσηήζεηο πνπ θαηαγξάθνπλ
ην βαζκφ ζπκθσλίαο. Οη θιίκαθεο Likert απνδίδνπλ ηελ
ηηκή πάξα πνιχ ζην έλα άθξν ηνπο θαη ηελ ηηκή θαζφινπ
ζην άιιν άθξν.

Πην αλαιπηηθά γηα ην εξεπλεηηθφ δήηεκα 1 ζέζακε 16 εξσηήζεηο. Έλαο απφ
ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο είλαη λα δνχκε πνηα είλαη ε δηάδνζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ ηφζν
ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα φζν θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Έηζη κία
απφ ηηο εξσηήζεηο ήηαλ πνηα είλαη ε επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ησλ εξσηεζέλησλ.
Σηελ ζπλέρεηα νη επφκελεο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην εξεπλεηηθφ δήηεκα απηφ έρνπλ
ζαλ ζθνπφ λα καο δψζνπλ κηα γεληθή εηθφλα γηα ην ΔΛ/ΛΑΚ απηφ θάζε απηφ φζν θαη
γηα ηελ δηάδνζε ηνπ ζε ζρέζε κε θάπνηα άιια ηδηφθηεηα εκπνξηθά ινγηζκηθά.
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Έηζη ξσηήζακε ηνπ ζπκκεηέρνληεο πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπο , επαγγεικαηηθή
ή/θαη πξνζσπηθή κε ην ΔΛ/ΛΑΚ. Δπίζεο γηα λα έρνπκε κηα εηθφλα γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα πνπ αζρνινχληαη κε ην ΔΛ/ΛΑΚ ηνπο ξσηήζακε πφζν ρξφλν έρνπλ
αζρνιεζεί αιιά θαη πφζν ρξφλν αθηεξψλνπλ εβδνκαδηαίσο. Με ηελ εξψηεζε «Τη
είδνπο ΔΛ/ΛΑΚ» αλαπηχζζεηε θπξίσο ζέινπκε λα ζπκπεξάλνπκε πνην είδνο ησλ
ΔΛ/ΛΑΚ πξντφλησλ είλαη πην δηαδεδνκέλν θαη πην έιθεη πην πνιχ ην ελδηαθέξνλ ησλ
εξσηεζέλησλ. Αθφκα ζέιακε λα δνχκε πφζνη απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο πνπ
ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ πξνζαξκνγή ΔΛ/ΛΑΚ πξντφλησλ
ζηα ειιεληθά θαζψο θαη αλ δηαρσξίδνπλ ην Διεχζεξν Λνγηζκηθφ απφ ην Λνγηζκηθφ
Αλνηθηνχ Κψδηθα ή αλ ζεσξνχλ φηη είλαη ηαπηφζεκεο έλλνηεο.
Γηα λα κπνξέζνπκε λα βγάινπκε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην «θέξδνο» πνπ
έρνπλ φζνη αζρνινχληαη κε ην ΔΛ/ΛΑΚ ζέζακε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο :


Θα ιέγαηε φηη ε ελαζρφιεζε ζαο κε ην ΔΛΛΑΚ ζαο πξνζθέξεη
πεξηζζφηεξεο επαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο;



Τν ΔΛΛΑΚ είλαη έλα είδνο εθκεηάιιεπζεο γηαηί ελψ πξνζθέξεηαη
ηδέεο θαη εξγαζία δελ παίξλεηε ηίπνηε σο αληάιιαγκα. Σπκθσλείηε;



Τη πεξηκέλεηε απφ ηνπο άιινπο πξνγξακκαηηζηέο;



Κεξδίδεηε ρξήκαηα αλαπηχζζνληαο ΔΛΛΑΚ (άκεζα ή έκκεζα);

Σηελ ζπλέρεηα γηα λα κπνξέζνπκε λα δνχκε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ
πξνγξακκαηηζηψλ ζε ζρέζε κε ηα εκπνξηθά ινγηζκηθά ζέζακε δχν εξσηήζεηο. Ζ κία
εξψηεζε αθνξά ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ πξνηηκνχλ θαη νη ζπκκεηέρνληεο
θιήζεθαλ λα επηιέμνπλ απφ κία ιίζηα κε ηα πην δηαδεδνκέλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα
πνπ θπθινθνξνχλ. Ζ δεχηεξε εξψηεζε αθνξά ηηο εθαξκνγέο γξαθείνπ θαη ζε απηήλ
ηελ εξψηεζε νη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα επηιέμνπλ ηηο πξνηηκψκελεο εθαξκνγέο
κέζα απφ κία ιίζηα κε ηηο πην γλσζηέο , φπσο MS Office, Open Office θ.α.
Οη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην εξεπλεηηθφ δήηεκα 1 απνηεινχλ κέξνο απφ κηα
έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ην E-BUSINESS FORUM ην 2003 [18]. Φξεζηκνπνηήζακε
απηέο ηηο εξσηήζεηο γηαηί φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη παξαπάλσ έλαο απφ ηνπο
ζηφρνπο ηεο έξεπλαο είλαη λα δνχκε θαηά πφζν έρεη αιιάμεη ε θαηάζηαζε ζήκεξα
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φζνλ αθνξά ην ΔΛ/ΛΑΚ απφ ην 2003 πνπ έγηλε ε έξεπλα ηνπ E-BUSINESS
FORUM.
Όζνλ αθνξά ην εξεπλεηηθφ δήηεκα 2 ζέζακε 4 εξσηήζεηο. Οη 2 απφ απηέο ηηο
εξσηήζεηο θαινχζαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα βαζκνινγήζνπλ θάπνηεο πξνηάζεηο
ρξεζηκνπνηψληαο θιίκαθα Likert. Ζ πξψηε εξψηεζε απνηειείηαη απφ 7 πξνηάζεηο θαη
νη ζπκκεηέρνληεο επηιέγνπλ αλ ζεσξνχλ θάζε κία απφ απηέο σο κεγάιν κεηνλέθηεκα ,
κεηνλέθηεκα , νχηε κεηνλέθηεκα νχηε πιενλέθηεκα, πιενλέθηεκα, κεγάιν
πιενλέθηεκα. Σηελ δεχηεξε εξψηεζε θαινχληαη λα βαζκνινγήζνπλ 13 πξνηάζεηο κε
θξηηήξην αλ πξνηηκνχλ ηηο εκπνξηθέο εθαξκνγέο ή ην ΔΛ/ΛΑΚ. Ζ θιίκαθα πνπ
ζέζακε είλαη: θαιχηεξα ε εκπνξηθή εθαξκνγή, επαξθέο ην ΔΛ/ΛΑΚ αιιά θαιχηεξα
ε εκπνξηθή εθαξκνγή, εμίζνπ θαιά , επαξθήο ε εκπνξηθέο εθαξκνγέο αιιά θαιχηεξα
κε ην ΔΛ/ΛΑΚ , θαιχηεξα κε ην ΔΛ/ΛΑΚ. Σηε ζπλέρεηα ξσηήζακε αλ πηζηεχνπλ
πσο νη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα ζηελ αχμεζε ρξήζεο ΔΛ/ΛΑΚ πξντφλησλ. Τέινο
ζέζακε δχν εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ ψζηε νη ρξήζηεο λα εθθξάζνπλ ειεχζεξα ηηο
απφςεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε
ζηελ απμεκέλε ρξήζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ φπσο επίζεο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο ψζηε λα
απμεζεί ε ρξήζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ.
Τηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην εξεπλεηηθφ δήηεκα απηφ ηηο εκπλεπζηήθακε
απφ κία παξφκνηα έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ην Ννξβεγηθφ Παλεπηζηήκην Δπηζηήκεο θαη
Τερλνινγίαο [19] ζε κηα κεγάιε εηαηξεία ηειεπηθνηλσληψλ , ηελ Telenor.

3.6 Μέζνδνο επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ
Γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ
απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζακε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS-17 (Statistical
Package for Social Sciences) [44]. Γηα ηελ νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε ησλ
απνηειεζκάησλ κε έλαλ εχιεπην ηξφπν ρξεζηκνπνηήζακε ηερληθέο πεξηγξαθηθήο
ζηαηηζηηθήο (descriptive statistics ) [21]. Οξηζκέλεο ηερληθέο ηεο πεξηγξαθηθήο
ζηαηηζηηθήο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε είλαη νη θαηαλνκέο ζπρλφηεηαο, ηφζν κε ηελ
κνξθή πηλάθσλ ζπρλφηεηαο φζν θαη κε ξαβδνγξάκκαηα. Αθφκα ρξεζηκνπνηήζακε
ηελ κέζε ηηκή (mean) πνπ απνηειεί κέηξν θεληξηθήο ηάζεο φπσο επίζεο θαη ηελ
ηππηθή απφθιηζε ( standard deviation ) πνπ είλαη έλα απφ ηα κέηξα δηαζπνξάο. Γηα λα
πξαγκαηνπνηήζνπκε θάπνηνπο ειέγρνπο φζν αθνξά ηελ ζρέζε κεηαμχ κεηαβιεηψλ
ρξεζηκνπνηήζακε ηηο κεζφδνπο chi- square [21] θαη independent samples t-test [22],

39

νχησο ψζηε λα ειέγμνπκε αλ ε επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ
επεξεάδεη ηνλ εβδνκαδηαίν ρξφλν ελαζρφιεζεο κε ην ΔΛ/ΛΑΚ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα
πνπ αζρνινχληαη πνπ πξνγξακκαηηζηέο, φπσο επίζεο θαη .αλ επεξεάδεη ην είδνο
ΔΛ/ΛΑΚ πνπ αλαπηχζζνπλ θπξίσο.
Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη αλά
θαηεγνξία ηδηφηεηαο ησλ εξσηεζέλησλ (εξγαδφκελνο/άλεξγνο ή θνηηεηήο). Δπίζεο γηα
ην εξεπλεηηθφ δήηεκα 1 γίλεηαη θαη θάπνηα ζρεηηθή ζχγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα
κηαο παξφκνηαο έξεπλαο ε νπνία δηεμήρζε απφ ην E-BUSINESS FORUM ην 2003.
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4. Αποτελέςματα και Σχολιαςμόσ
Σε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο γηα
θαζέλα απφ ηα δχν εξεπλεηηθά δεηήκαηα μερσξηζηά.
4.1 Εξεπλεηηθό Ζήηεκα 1ν : Πνην είλαη ην επίπεδν αλάπηπμεο / δηάδνζεο ηνπ
ΕΛΛΑΚ ζηελ Ειιάδα ζήκεξα.
Σην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ δήηεκα ρξεζηκνπνηήζακε δχν δηαθνξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο κε δηαθνξεηηθφ θξηηήξην γηα ηελ εμαγσγή θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ
απνηειεζκάησλ .Οη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην δήηεκα απηφ είλαη απφ ηελ εξψηεζε 1
έσο ηελ εξψηεζε 16.
Πξνζέγγηζε 1ε
Σαλ θξηηήξην ζε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε ζέζακε ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε
ησλ εξσηεζέλησλ .Έηζη ρσξίζακε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε δχν δηαθνξεηηθέο
θαηεγνξίεο . Τελ πξψηε θαηεγνξία απνηεινχλ νη θνηηεηέο ( πξνπηπρηαθνχ,
κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ επηπέδνπ ) ελψ ηελ δεχηεξε θαηεγνξία απνηεινχλ νη
πξνγξακκαηηζηέο , νη νπνίνη έρνπλ «βγεη» ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σε απηήλ ηελ
θαηεγνξία αλήθνπλ νη ππάιιεινη , νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο αιιά θαη νη άλεξγνη.
Φξεζηκνπνηήζακε απηφ ην θξηηήξην έηζη ψζηε λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα
φζνλ αθνξά ην επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ ΔΛΛΑΚ ηφζν ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα, απφ
ηελ ζθνπηά ησλ θνηηεηψλ , φζν θαη ζηελ ειεχζεξε αγνξά.
Αξρηθά παξνπζηάδνπκε ζηνλ πίλαθα 3 ηηο ζπρλφηεηεο θαη ην πνζνζηφ ησλ δχν
θαηεγνξηψλ καο , δειαδή ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζή ηνπο.
Cumulative
Frequency
Άνεργος

Valid Percent

Percent

7

5,8

5,9

5,9

Δλεύθερος Δπαγγελμαηίας

18

15,0

15,3

21,2

Τπάλληλος

59

49,2

50,0

71,2

Φοιηηηής

34

28,3

28,8

100,0

118

98,3

100,0

120

100,0

Total
Total

Percent

Πίνακασ 3: Επαγγελματικι κατάςταςθ
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα βιέπνπκε φηη ζηελ θαηεγνξία ησλ θνηηεηψλ
αλήθνπλ 34 απφ ηνπο εξσηεζέληεο θαη απνηεινχλ ην 28,3% ηνπ δείγκαηνο, ελψ ζηελ
θαηεγνξία ησλ εξγαδνκέλσλ ( άλεξγνη, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, ππάιιεινη )
αλήθνπλ 84 ρξήζηεο θαη απνηεινχλ ην 70% ηνπ δείγκαηνο.
Σηελ εξψηεζε: Πνηα είλαη ε ζρέζε ζαο( πξνζσπηθή ή/θαη επαγγεικαηηθή ) κε
ην ΔΛ/ΛΑΚ , ηα απνηειέζκαηα πνπ πήξακε θαίλνληαη παξαθάησ.


Γηα ηελ θαηεγνξία ησλ θνηηεηψλ
ΠΟΟΣΟ ΔΠΗ

ΑΠΑΝΣΖΔΗ

ΣΩΝ
ΠΛΖΘΟ
ΑΚΟΤΣΑ ΑΠΟ ΦΗΛΟΤ

1

ΠΟΟΣΟ ΠΔΡΗΠΣΩΔΩΝ

1

5

8,3%

15,6%

19

31,7%

59,4%

3

5,0%

9,4%

10

16,7%

31,3%

13

21,7%

40,6%

ΔΝΔΡΓΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ

8

13,3%

25,0%

ΚΑΜΗΑ ΓΝΩΖ

2

3,3%

6,3%

ΥΡΖΖ DESKTOP
ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΥΡΖΖ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ
ΔΡΓΑΗΑ
ΥΡΖΖ ΣΖΝ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΔΝΑΥΟΛΖΖ ΣΟΝ
ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΡΟΝΟ

Πίνακασ 4:χζςθ φοιτθτών με το ΕΛ/ΛΑΚ

Σηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη απφ ηνπο 34 θνηηεηέο νη 19
γλσξίδνπλ ην ΔΛ/ΛΑΚ απφ ηελ ρξήζε desktop εθαξκνγψλ αξηζκφο κεγαιχηεξνο ηνπ
50% ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Δπίζεο έλα αξθεηά κεγάιν
πνζνζηφ θνηηεηψλ(38.2% ) αζρνινχληαη κε ην ΔΛ/ΛΑΚ ζηνλ ειεχζεξν ηνπο ρξφλν
θαη κάιηζηα ην 23.5% έρεη ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ αλάπηπμε ΔΛ/ΛΑΚ εθαξκνγψλ.
Τέινο κφιηο 2 θνηηεηέο δελ έρνπλ θακία γλψζε γηα ην ΔΛ/ΛΑΚ, πνζνζηφ κφιηο
5.8%. Τα απνηειέζκαηα θαίλνληαη θαη ζην παξαθάησ ηζηφγξακκα( Δηθφλα 1 ).

1

Το πλικοσ των απαντιςεων ζχουν άκροιςμα μεγαλφτερο του 34 που είναι οι φοιτθτζσ όπωσ επίςθσ και τα
ποςοςτά επί των περιπτώςεων ζχουν άκροιςμα μεγαλφτερο του 100% διότι οι ερωτθκζντεσ είχαν τθν δυνατότθτα
επιλογισ περιςςοτζρων από 1 απαντιςεων.
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Εικόνα 1: χζςθ φοιτθτών με το ΕΛ/ΛΑΚ



Γηα ηελ θαηεγνξία ησλ εξγαδφκελσλ
ΠΟΟΣΟ ΔΠΗ

ΑΠΑΝΣΖΔΗ

ΣΩΝ
ΠΛΖΘΟ

2

ΠΟΟΣΟ

ΠΔΡΗΠΣΩΔΩΝ

2

ΑΚΟΤΣΑ ΑΠΟ ΦΗΛΟΤ

13

7,7%

15,5%

ΥΡΖΖ DESKTOP

43

25,6%

51,2%

21

12,5%

25,0%

10

6,0%

11,9%

ΥΡΖΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

25

14,9%

29,8%

ΔΝΑΥΟΛΖΖ ΣΟΝ

33

19,6%

39,3%

ΔΝΔΡΓΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ

13

7,7%

15,5%

ΚΑΜΗΑ ΓΝΩΖ

10

6,0%

11,9%

ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΥΡΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ
ΥΩΡΟ
ΥΡΖΖ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ
ΔΡΓΑΗΑ

ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΡΟΝΟ

Πίνακασ 5:χζςθ εργαηομζνων με το ΕΛ/ΛΑΚ

2

Το πλικοσ των απαντιςεων ζχουν άκροιςμα μεγαλφτερο του 34 που είναι οι φοιτθτζσ όπωσ επίςθσ και τα ποςοςτά επί των
περιπτώςεων ζχουν άκροιςμα μεγαλφτερο του 100% διότι οι ερωτθκζντεσ είχαν τθν δυνατότθτα επιλογισ περιςςοτζρων από
1 απαντιςεων.
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Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θνηηεηψλ έηζη θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ( 51.2% )έρνπλ ζρέζε κε ην ΔΛ/ΛΑΚ κέζσ ησλ desktop
εθαξκνγψλ. Τν ακέζσο επφκελν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ( 39,3% )είλαη ησλ
εξγαδφκελσλ πνπ απάληεζαλ φηη αζρνινχληαη κε ην ΔΛ/ΛΑΚ ζηνλ ειεχζεξν
ηνπο ρξφλν θαη κάιηζηα ην 15.5% έρεη ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ αλάπηπμε
ΔΛ/ΛΑΚ εθαξκνγψλ πνζνζηφ βέβαηα κηθξφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ησλ
θνηηεηψλ. Δπίζεο έλα κεγάιν πνζνζηφ ( 36,9% )ησλ εξγαδνκέλσλ γλσξίδνπλ ην
ΔΛ/ΛΑΚ απφ ηελ ρξήζε ηνπ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα ( είηε ζηελ πξνεγνχκελε
εξγαζία είηε ζηελ ησξηλή ) .Τέινο κφλν 10 απφ ηνπο 84 εξγαδφκελνπο (πνζνζηφ
11.9%) δελ έρνπλ θακία γλψζε φζνλ αθνξά ην ΔΛ/ΛΑΚ. Έλα πνζνζηφ βέβαηα
πνπ είλαη ην δηπιάζην απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ γεγνλφο πνπ καο
δείρλεη φηη νη θνηηεηέο ρξεζηκνπνηνχλ/γλσξίδνπλ ην ΔΛ/ΛΑΚ πεξηζζφηεξν απφ
ηνπο εξγαδφκελνπο. Τα απνηειέζκαηα θαίλνληαη θαη ζην παξαθάησ ηζηφγξακκα
( Δηθφλα 2 ).

Εηθόλα 2: Σρέζε εξγαδόκελσλ κε ην ΕΛ/ΛΑΚ
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Ζ επφκελε εξψηεζε αλαθεξφηαλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αζρνινχληαη νη
ζπκκεηέρνληεο κε ην ΔΛ/ΛΑΚ. Οη απαληήζεηο πνπ δερζήθακε πεξηγξάθνληαη
παξαθάησ γηα θάζε κία απφ ηηο 2 θαηεγνξίεο μερσξηζηά.



Γηα ηελ θαηεγνξία ησλ θνηηεηψλ:

Εηθόλα 3: Φξόλνο ελαζρόιεζεο θνηηεηώλ κε ην ΕΛ/ΛΑΚ

Όπσο βιέπνπκε ζηελ Δηθφλα 3 φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ
35,3% αζρνιείηαη κε ην ΔΛ/ΛΑΚ 2-5 ρξφληα γεγνλφο πνπ καο δείρλεη φηη νη θνηηεηέοπξνγξακκαηηζηέο αξρίδνπλ απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο αθαδεκατθήο ηνπο δσήο λα
αζρνινχληαη κε ην ΔΛ/ΛΑΚ.Σεβαζηφ είλαη θαη ην πνζνζηφ ( 8,8% ) ησλ θνηηεηψλ
πνπ αξρίδνπλ αθφκα πην λσξίο λα αζρνινχληαη κε ην ΔΛ/ΛΑΚ. Αμηνζεκείσην φκσο
είλαη φηη 6 απφ ηνπο 34 θνηηεηέο ( 17,6% ) δελ αζρνινχληαη θαζφινπ κε ηα ΔΛ/ΛΑΚ
πξντφληα.
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Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο:

Εηθόλα 4: Φξόλνο ελαζρόιεζεο εξγαδνκέλσλ κε ην ΕΛ/ΛΑΚ

Σηελ Δηθφλα 4 παξαηεξνχκε φηη ζρεδφλ ην 50% ( 47,1% )ησλ εξγαδνκέλσλ
αζρνινχληαη πάλσ απφ 2 ρξφληα κε ην ΔΛ/ΛΑΚ πνζνζηφ ζρεδφλ ίδην κε απηφ ησλ
θνηηεηψλ ( 44,1% ) . Δπίζεο κηθξέο δηαθνξέο ππάξρνπλ θαη ζηα ππφινηπα πνζνζηά ζε
ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο φπσο γηα παξάδεηγκα ην πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ
αζρνιείηαη κε ην ΔΛ/ΛΑΚ είλαη ζην 15,3% ελψ ησλ θνηηεηψλ ζην 11,8% θαη ηέινο
ηα πνζνζηά θνηηεηψλ θαη εξγαδφκελσλ πνπ δελ αζρνινχληαη θαζφινπ κε ην
ΔΛ/ΛΑΚ είλαη πεξίπνπ ζην 17%.
Σηελ ζπλέρεηα γηα λα ζπγθξίλνπκε ησλ κέζν φξν ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ
αζρνινχληαη νη εξσηεζέληεο κε ην ΔΛ/ΛΑΚ κεηαμχ ησλ δχν θαηεγνξηψλ καο
(θνηηεηέο, εξγαδφκελνη ) ρξεζηκνπνηνχκε ην independent samples t-test [22]. Τα
απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο 6 θαη 7.
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Group Statistics
Ποια είναι η
επαγγελμαηική ζας
καηάζηαζη
Πόζο χρονικό διάζηημα έχεηε
αζχοληθεί με ηο ΔΛΛΑΚ

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

ΦΟΗΣΖΣΖ

31

3,00

1,342

,241

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ

76

3,33

1,491

,171

Πίνακασ 6: Επαγγελματικι κατάςταςθ και χρονικό διάςτθμα εναςχόλθςθσ με το ΕΛ/ΛΑΚ

Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95%
Confidence
Interval of the
Difference
Std.
Mean
Sig. (2-

F
Πόζο χρονικό διάζηημα

Equal

έχεηε αζχοληθεί με ηο

variances

ΔΛΛΑΚ

assumed

1,084

Sig.

T

,300

Equal

df

tailed)

Error

Differe Differe
nce

nce

Lower Upper

-1,064

105

,290

-,329

,309

-,942

,284

-1,113

61,596

,270

-,329

,296

-,920

,262

variances not
assumed

Πίνακασ 7: Ζλεγχοσ εξάρτθςθσ επαγγελματικισ κατάςταςθσ και χρονικοφ διαςτιματοσ
εναςχόλθςθσ με το ΕΛ/ΛΑΚ

Ο έιεγρνο ησλ κέζσλ φξσλ κε ην θξηηήξην t γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα έδεημε φηη
ην ρξνληθφ δηάζηεκα ελαζρφιεζεο κε ην ΔΛ/ΛΑΚ ζπλδέεηαη ζεκαληηθά κε ηελ
ηδηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σπγθεθξηκέλα νη εξγαδφκελνη ( Μ= 3,33 , SD= 1,491 )
αζρνινχληαη κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ην ΔΛ/ΛΑΚ απφ ηνπο θνηηεηέο ( Μ=
3, SD= 1,342). Σηνλ Πίλαθα 7 βιέπνπκε 2 θαηεπζχλζεηο. Ζ κία θαηεχζπλζε είλαη
απηή πνπ δελ κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη νη δηαθπκάλζεηο ησλ 2 δεηγκάησλ είλαη
πεξίπνπ ίζεο θαη απηή πνπ κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη νη δηαθπκάλζεηο είλαη ίζεο.
Γηα λα δνχκε πνηα απφ ηηο 2 θαηεπζχλζεηο ζα επηιέμνπκε ζα θνηηάμνπκε ηελ ηηκή F
ζηελ ζηήιε Levene. Αλ ε ηηκή ηνπ F είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 0.05 δερφκαζηε ηελ
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ππφζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ, άξα εκείο ζα θνηηάμνπκε ηελ πξψηε
θαηεχζπλζε αθνχ F=1,084 > 0,05. Ζ ηηκή γηα ηνλ έιεγρν ηζφηεηαο ησλ δχν κέζσλ
είλαη ίζε κε 0,290 ( Sig. ( 2-tailed ) ). Άξα ζπκπεξαίλνπκε φηη νη κέζνη ησλ δχν
πιεζπζκψλ δελ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά.

Γηα λα δνχκε θαηά πφζν ην ΔΛ/ΛΑΚ έρεη θάπνηα ζέζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζέζακε ηελ εξψηεζε : Πφζν ρξφλν αθηεξψλεηε εβδνκαδηαίσο ζηελ
αλάπηπμε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ.Οη απαληήζεηο θαίλνληαη παξαθάησ γηα θάζε κία απφ ηηο 2
θαηεγνξίεο μερσξηζηά.



Γηα ηνπο θνηηεηέο:

Εηθόλα 5: Ώξεο ελαζρόιεζεο ησλ θνηηεηώλ κε ην ΕΛ/ΛΑΚ εβδνκαδηαίσο

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ 20 απφ 27 πνπ απάληεζαλ ζηελ
εξψηεζε αζρνινχληαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ ιηγφηεξν απφ 2 ψξεο ηελ
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εβδνκάδα. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο ιφγνπο φπσο ιφγσ ηνπ θφξηνπ
εξγαζίαο πνπ έρνπλ θαη ησλ πνιιψλ δξαζηεξηνηήησλ.


Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ( Δηθφλα 6 ):
Δπίζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ( 44 απφ ηνπο 69 πνπ απάληεζαλ ζηελ

εξψηεζε ) αθηεξψλνπλ ιηγφηεξεο απφ 2 ψξεο εβδνκαδηαίσο ζηελ αλάπηπμε ηνπ
ΔΛ/ΛΑΚ γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νθείιεηε ζηνλ κεησκέλν ειεχζεξν ρξφλν πνπ
έρνπλ. Υπάξρεη φκσο θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ ( 12,9% ) πνπ αθηεξψλεη πεξίπνπ 25 ψξεο ηελ εβδνκάδα. Τα ππφινηπα πνζνζηά είλαη πάξα πνιχ κηθξά φπσο θαη
ζηελ πεξίπησζε ησλ θνηηεηψλ.

Εηθόλα 6:: Ώξεο ελαζρόιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ην ΕΛ/ΛΑΚ εβδνκαδηαίσο

Γηα λα δνχκε αλ νη εβδνκαδηαία ελαζρφιεζε ησλ πξνγξακκαηηζηψλ έρεη ζρέζε κε
ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάζηαζε ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ έιεγρν chi square [21].
Γηα ηνλ έιεγρν καο θάλνπκε δχν ππνζέζεηο :

49

Υ0 : Γελ ππάξρεη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ
εβδνκαδηαίνπ ρξφλνπ ελαζρφιεζεο
Υ1: Υπάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ εβδνκαδηαίνπ
ρξφλνπ ελαζρφιεζεο.
Σηνλ Πίλαθα 8 βιέπνπκε αλαιπηηθά ηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο
θαηάζηαζεο ησλ πξνγξακκαηηζηψλ θαη ηνπ εβδνκαδηαίνπ ρξφλνπ ελαζρφιεζεο κε
ην ΔΛ/ΛΑΚ. Παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο αθηεξψλνπλ ιηγφηεξεο
απφ 2 ψξεο εβδνκαδηαίσο. Τν ίδην ηζρχεη ηφζν γηα ηνπο ππάιιεινπο φζν θαη γηα
ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ * ΩΡΔ ΣΖΝ ΔΒΓΟΜΑΓΑ Crosstabulation
Count
ΩΡΔ ΔΝΑΥΟΛΖΖ ΣΖΝ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ
ΚΑΣΑΣΑΖ

ΛΗΓΟΣΔΡΔ

2-5

6-10

11-20

21-40

ΠΑΝΩ ΑΠΟ

ΑΠΟ 2

ΩΡΔ

ΩΡΔ

ΩΡΔ

ΩΡΔ

40

Total

ΦΟΗΣΖΣΖ

20

3

2

1

0

1

27

ΤΠΑΛΛΖΛΟ

31

9

1

5

1

0
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ΔΛ.ΔΠΑΓΓΔΛΜ

11

1

2

0

2

0

16

2

1

2

1

0

0

6

64

14

7

7

3

1

96

ΑΣΗΑ
ΑΝΔΡΓΟ
Total

Πίνακασ 8:χζςθ επαγγελματικισ κατάςταςθσ και εβδομαδιαίου χρόνου εναςχόλθςθσ με το
ΕΛ/ΛΑΚ

Έλεγχος Chi-Square
Asymp. Sig. (2Value

df

sided)

Pearson Chi-Square

22,131

15

,104

Likelihood Ratio

20,523

15

,153

1,895

1

,169

Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

96

Πίνακασ 9:Ζλεγχοσ Chi Square (ςχζςθ επαγγζλματοσ και εβδομαδιαίου χρόνου εναςχόλθςθσ)
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Σηνλ Πίλαθα 9 βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ chi square ειέγρνπ πνπ καο
δείρλεη αλ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ
εβδνκαδηαίνπ ρξφλνπ ελαζρφιεζεο. Κνηηάδνληαο ην Asymp.Sig ηνπ ειέγρνπ ηνπ
Pearson Chi-Square βιέπνπκε φηη ε ηηκή ηνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ 0.05 επνκέλσο
απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε Υ1. Άξα ζπκπεξαίλνπκε φηη δελ ππάξρεη θάπνηα ζρέζε
κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηαο ησλ εξσηεζέλησλ θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ
αθηεξψλνπλ ζην ΔΛ/ΛΑΚ εβδνκαδηαίσο.

Σηελ επφκελε εξψηεζε πξνζπαζήζακε λα δνχκε πην είδνο ΔΛ/ΛΑΚ
αλαπηχζζνπλ θπξίσο νη πξνγξακκαηηζηέο-ρξήζηεο.Έηζη έρνπκε


Γηα ηελ θαηεγνξία ησλ θνηηεηψλ
ΔΗΓΟ ΔΛ/ΛΑΚ
ΠΟΟΣΟ ΔΠΗ

ΑΠΑΝΣΖΔΗ

ΣΩΝ
ΠΛΖΘΟ
ΔΗΓΟ ΔΛΛΑΚ:

ΠΟΟΣΟ

ΠΔΡΗΠΣΩΔΩΝ

SYSTEM

8

25,8%

36,4%

DEVELOPMENT

3

9,7%

13,6%

UTILITIES

5

16,1%

22,7%

12

38,7%

54,5%

LIBRARIES

2

6,5%

9,1%

SECURITY

1

3,2%

4,5%

31

100,0%

140,9%

APPLICATIONS

Total

Πίνακασ 10:Είδοσ ΕΛ/ΛΑΚ που αναπτφςςουν κυρίωσ οι φοιτθτζσ

Τν 38.7% ησλ θνηηεηψλ αλαπηχζζνπλ θπξίσο εθαξκνγέο ελψ έλα κεγάιν
πνζνζηφ ( 25,8% ) ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ. Καζφινπ
αμηνθαηαθξφλεην δελ είλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ αλαπηχζζνπλ utilities
ην φπνην θηάλεη ζην 16,1%.
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Γηα ηελ θαηεγνξία ησλ εξγαδφκελσλ

ΔΗΓΟ ΔΛ/ΛΑΚ
ΑΠΑΝΣΖΔΗ
ΠΟΟΣΟ ΔΠΗ ΣΩΝ
ΠΛΖΘΟ
ΔΗΓΟ ΔΛ/ΛΑΚ:

ΠΟΟΣΟ

ΠΔΡΗΠΣΩΔΩΝ

SYSTEM

14

12,4%

21,2%

DEVELOPMENT

22

19,5%

33,3%

UTILITIES

19

16,8%

28,8%

APPLICATIONS

38

33,6%

57,6%

LIBRARIES

9

8,0%

13,6%

SECURITY

10

8,8%

15,2%

1

,9%

1,5%

113

100,0%

171,2%

OTHERKIND
Total

Πίνακασ 11:Είδοσ ΕΛ/ΛΑΚ που αναπτφςςουν κυρίωσ οι εργαηόμενοι

Όπσο θαη ζηελ θαηεγνξία ησλ θνηηεηψλ έηζη θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ην είδνο
ΔΛ/ΛΑΚ πνπ αλαπηχζζνπλ θπξίσο είλαη ην applications κε πνζνζηφ 33,6%. Ζ
δεχηεξε θαηεγνξία ΔΛ/ΛΑΚ πνπ αξέζθνληαη νη εξγαδφκελνη λα αλαπηχζζνπλ
είλαη ε development ( κε πνζνζηφ 19,5% ) θαη ζε απηφ ην ζεκείν
δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ φπσο είδακε ζηνλ πίλαθα 4 πνπ ήηαλ γηα
ηα ζπζηήκαηα. Έλα αμηνζεκείσην πνζνζηφ ( 16,8% ) αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε
ησλ utilities πνζνζηφ πνπ είλαη ζρεδφλ ίδην κε απηφ ησλ θνηηεηψλ.
Γηα λα κπνξέζνπκε λα δνχκε αλ ην είδνο ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ πνπ αλαπηχζζνπλ νη
ζπκκεηέρνληεο έρεη ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάζηαζε εθαξκφζακε
θαη εδψ ηνλ έιεγρν chi square. Οη ππνζέζεηο πνπ θάλνπκε είλαη:
Υ0 : Τν είδνο ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ πνπ αλαπηχζζνπλ δελ εμαξηάηαη απφ ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάζηαζε
Υ1 : Τν είδνο ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ πνπ αλαπηχζζνπλ εμαξηάηαη απφ ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάζηαζε.
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Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

df

sided)

a

38

,998

22,133

38

,981

17,800

120

Πίνακασ 12:Ζλεγχοσ chi-square (ςχζςθ είδουσ ΕΛ/ΛΑΚ και επαγγελματικισ κατάςταςθσ )

Σηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ε ηηκή Asymp. Sig. (2-sided) είλαη
κεγαιχηεξε απφ 0,05 γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη απνξξίπηνπκε ηελ Υ1. Άξα
ζπκπεξαίλνπκε φηη ην είδνο ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ πνπ αλαπηχζζνπλ νη πξνγξακκαηηζηέο
δελ εμαξηάηαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάζηαζε.
Θέινληαο λα βγάινπκε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ
πξνγξακκαηηζηψλ- ρξεζηψλ ζέζακε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κηα ζεηξά απφ
εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη ηηο εθαξκνγέο
γξαθείνπ πνπ πξνηηκνχλ.
Όζνλ αθνξά ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ πξνηηκνχλ νη θνηηεηέο ηα
Windows πνπ απνηεινχλ εκπνξηθφ ιεηηνπξγηθφ έξρεηαη πξψην ζηηο πξνηηκήζεηο
κε πνζνζηφ 72,4% .Γεχηεξν ζηηο πξνηηκήζεηο έξρεηαη ην ειεχζεξν ιεηηνπξγηθφ
ζχζηεκα Debian. Τα ππφινηπα ιεηηνπξγηθά αθνινπζνχλ κε πνιχ κηθξφηεξα
πνζνζηά. Δλψ κεξηθνί απφ ηνπο θνηηεηέο επέιεμαλ θάπνηα ιεηηνπξγηθά εθηφο
ιίζηα φπσο ην Ubuntu , ην CentOS θαη ην Gentoo.
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Εηθόλα 7: Πξνηηκήζεηο θνηηεηώλ γηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα

Όζνλ αθνξά ηηο πξνηηκήζεηο ησλ εξγαδφκελσλ ( Δηθφλα 8 ) πάιη πξψην , φπσο θαη
ζηνπο θνηηεηέο, κε κηθξφηεξν φκσο πνζνζηφ(65,3%) βξίζθεηαη ην εκπνξηθφ
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows. Δπίζεο δεχηεξν ζηηο πξνηηκήζεηο έξρεηαη ην
ειεχζεξν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Debian κε πνζνζηφ ίδην κε απηφ ησλ θνηηεηψλ.
Αμηνζεκείσην πνζνζηφ έρεη θαη ην ειεχζεξν ιεηηνπξγηθφ SuSe ( κε πνζνζηφ
16%) ελψ ζηα ίδηα πνζνζηά θπκαίλνληαη θαη εκπνξηθά ιεηηνπξγηθά φπσο ην
RedHat θαη ην MacOS ηα νπνία φκσο ζηελ πεξίπησζε ησλ θνηηεηψλ είραλ ιάβεη
πνιχ κηθξφηεξα πνζνζηά.
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Εηθόλα 8:Πξνηηκήζεηο εξγαδνκέλσλ γηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα

Σηελ ζπλέρεηα ξσηήζακε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα γηα ηηο πξνηηκήζεηο
ηνπο ζηηο εθαξκνγέο γξαθείνπ.


Σηελ θαηεγνξία ησλ θνηηεηψλ πήξακε ηα εμήο απνηειέζκαηα ( Δηθφλα 9 ): Ζ
εθαξκνγή γξαθείνπ πνπ έξρεηαη πξψηε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θνηηεηψλ είλαη ε
εκπνξηθή εθαξκνγή ηεο Microsoft MS Office (κε πνζνζηφ 58.1 %) ελψ
δεχηεξε ζηηο πξνηηκήζεηο θαη κε πνζνζηφ πνιχ θνληά ζηελ πξψηε έξρεηαη ε
ΔΛ/ΛΑΚ εθαξκνγή Open Office(κε πνζνζηφ 51,6%).
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Εηθόλα 9: Πξνηηκήζεηο θνηηεηώλ γηα εθαξκνγέο γξαθείνπ



Γηα ηελ θαηεγνξία ησλ εξγαδνκέλσλ ηα απνηειέζκαηα δελ δηαθέξνπλ κε απηά
ησλ θνηηεηψλ φζνλ αθνξά ηελ ζεηξά πξνηίκεζεο. Έηζη ζηελ πξψηε ζέζε ησλ
πξνηηκήζεσλ βξίζθνπκε ηελ εκπνξηθή εθαξκνγή MS Office θαη ζηελ δεχηεξε
ζέζε ηελ εθαξκνγή Open Office. Ζ δηαθνξά κε ηνπο θνηηεηέο βξίζθεηαη ζηα
πνζνζηά. Δλψ ζηελ θαηεγνξία ησλ θνηηεηψλ νη δχν επηθξαηνχζεο εθαξκνγέο
γξαθείνπ είραλ ζρεδφλ ίδην πνζνζηφ ζηελ θαηεγνξία ησλ εξγαδνκέλσλ ε
εθαξκνγή MS Office έρεη πνζνζηφ 78,9% θαη ε ΔΛ/ΛΑΚ εθαξκνγή έρεη πνιχ
κηθξφηεξν πνζνζηφ πνπ θηάλεη ην 46,1%.
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Εηθόλα 10:Πξνηηκήζεηο εξγαδνκέλσλ γηα εθαξκνγέο γξαθείνπ

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο καο είλαη λα βγάινπκε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα φζνλ
αθνξά ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ νη πξνγξακκαηηζηέο- ρξήζηεο απφ ην ΔΛ/ΛΑΚ.Έηζη
αξρηθά ηνπο ξσηήζακε αλ πηζηεχνπλ πσο ε ελαζρφιεζε ηνπο κε ην ΔΛ/ΛΑΚ ηνπο
πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο επαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο. Τα απνηειέζκαηα
παξνπζηάδνληαη γηα θάζε κία απφ ηηο 2 θαηεγνξίεο μερσξηζηά.
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Γηα ηελ θαηεγνξία ησλ θνηηεηψλ ( Δηθφλα 11 )

Εηθόλα 11: Πεξηζζόηεξεο επαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο(θνηηεηέο)

Σρεδφλ νη κηζνί θνηηεηέο πηζηεχνπλ πσο είλαη πηζαλφλ ε ελαζρφιεζε ηνπο κε ην
ΔΛ/ΛΑΚ λα ηνπο πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο επαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο ελψ έλα
πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 26,4% είλαη ζίγνπξν. Τν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ
πηζηεχεη πσο ε ελαζρφιεζε ηνπ κε ην ΔΛ/ΛΑΚ δελ κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη
επαγγεικαηηθά είλαη κφλν 5,88%.
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Γηα ηελ θαηεγνξία ησλ εξγαδνκέλσλ

Εηθόλα 12: Πεξηζζόηεξεο επαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο(εξγαδόκελνη)

Σηελ θαηεγνξία ησλ εξγαδνκέλσλ έρνπκε θάπνηεο δηαθνξέο απφ ηνπο
θνηηεηέο. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ( 32,94% )είλαη ζίγνπξν
φηη ε ελαζρφιεζε ηνπο κε ην ΔΛ/ΛΑΚ ζα ηνπο βνεζήζεη επαγγεικαηηθά θαη ην
23,53% πηζηεχεη πσο πηζαλφλ ζα ηνπο βνεζήζεη. Δπίζεο ην 14,12% ( πνζνζηφ
κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν ησλ θνηηεηψλ ) πηζηεχεη πσο ε ελαζρφιεζε ηνπο κε ην
ΔΛ/ΛΑΚ δελ κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο.
Σηελ εξψηεζε αλ πηζηεχνπλ πσο ην ΔΛ/ΛΑΚ απνηειεί έλα είδνο
εθκεηάιιεπζεο γηαηί ελψ πξνζθέξνπλ ηδέεο δελ παίξλνπλ ηίπνηα σο αληάιιαγκα ην
80% ησλ εξσηεζέλησλ θνηηεηψλ απάληεζαλ αξλεηηθή θαη κφλν ην 8.82% πηζηεχνπλ
πσο ην ΔΛ/ΛΑΚ απνηειεί θάπνηνπ είδνπο εθκεηάιιεπζεο.
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Εηθόλα 13: Απνηειεί ην ΕΛ/ΛΑΚ θάπνην είδνο εθκεηάιιεπζεο(θνηηεηέο)

Σηελ ίδηα εξψηεζε ην πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δελ ζεσξνχλ ην
ΔΛ/ΛΑΚ θάπνηνπ είδνπο εθκεηάιιεπζεο θηάλεη επίζεο ην 80% ( Δηθφλα 14 ),φπσο
θαη ζηελ θαηεγνξία ησλ θνηηεηψλ.
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Εηθόλα 14: Απνηειεί ην ΕΛ/ΛΑΚ θάπνην είδνο εθκεηάιιεπζεο(εξγαδόκελνη)

Ζ επφκελε εξψηεζε αθνξά ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ νη Έιιελεο
πξνγξακκαηηζηέο απφ ηνπο ππφινηπνπο.
Σηελ πεξίπησζε ησλ θνηηεηψλ ( Δηθφλα 15 ) ην 72,4% πξνζδνθνχλ απφ ηνπο
άιινπο πξνγξακκαηηζηέο λα κνηξάδνληαη ηελ γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπο. Δπίζεο
έλα 55,2% επηζπκνχλ ηελ ζπλεξγαζία, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ζπκκεηνρή ησλ άιισλ
πξνγξακκαηηζηψλ.
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Εηθόλα 15: Πξνζδνθίεο από άιινπο developers (θνηηεηέο)

Σηελ πεξίπησζε ηψξα ησλ εξγαδφκελσλ ( Δηθφλα 16 ) επίζεο ην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ (78,9%) πξνζδνθνχλ απφ ηνπο άιινπο developers λα κνηξάδνληαη ηελ γλψζε
θαη ηελ εκπεηξία ηνπο. Πνιχ ζεκαληηθφ θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο φπσο θαη γηα ηνπο
θνηηεηέο είλαη ε ζπλεξγαζία , ε επηθνηλσλία θαη ε ζπκκεηνρή ησλ πξνγξακκαηηζηψλ.
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Εηθόλα 16:Πξνζδνθίεο από άιινπο developers ( εξγαδόκελνη )

Σηελ ζπλέρεηα γηα λα κπνξέζνπκε λα βγάινπκε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην
θέξδνο ( άκεζν ή έκκεζν ) ησλ πξνγξακκαηηζηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ην ΔΛ/ΛΑΚ
ζέζακε ηελ εξψηεζε , αλ θεξδίδνπλ ρξήκαηα ( άκεζα ή έκκεζα ) αλαπηχζζνληαο
ΔΛ/ΛΑΚ.Παξαθάησ παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο 2 θαηεγνξίεο.


Γηα ηελ θαηεγνξία ησλ θνηηεηψλ ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηελ επφκελε
εηθφλα:
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Εηθόλα 17: Κέξδνο από ηελ αλάπηπμε ΕΛ/ΛΑΚ ( θνηηεηέο )

Σηελ εηθφλα 17 βιέπνπκε φηη 24 απφ ηνπο 29 πνπ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε δελ
θεξδίδνπλ άκεζα ή έκκεζα ρξήκαηα απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ πνζνζηφ πνπ
θηάλεη ην 70,6%.Δλψ κφλν ην 14,6% θεξδίδεη θάπνηα ρξήκαηα.
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Γηα ηελ θαηεγνξία ησλ εξγαδφκελσλ:

Εηθόλα 18: Κέξδνο από ηελ αλάπηπμε ΕΛ/ΛΑΚ ( εξγαδόκελνη )

Τα πξάγκαηα θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε παξνπζηάδνπλ ζρεδφλ ηελ ίδηα
εηθφλα κε απηή ησλ θνηηεηψλ. Σρεδφλ ην 70% δελ θεξδίδνπλ άκεζα ή έκκεζα
ρξήκαηα απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ, ελψ κφλν ην 16,5% θεξδίδεη θάπνηα
ρξήκαηα, πνζνζηφ ιίγν κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν ησλ θνηηεηψλ.
Ζ ηειεπηαία εξψηεζε πνπ αθνξά ην εξεπλεηηθφ δήηεκα 1 αθνξά ηνλ
εμειιεληζκφ ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ.
Σηνλ Πίλαθα 13 παξνπζηάδνληαη ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα θαη γηα ηηο 2
θαηεγνξίεο.
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Πίνακασ 13:Προςαρμογι ΕΛ/ΛΑΚ ςτα Ελλθνικά

Σηελ πεξίπησζε ησλ θνηηεηψλ 21 απφ ηνπο 29 πνπ απάληεζαλ ζηελ
ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε δελ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηνλ εμειιεληζκφ ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ
πνζνζηφ πνπ θηάλεη ην 72,4%.Σηελ πεξίπησζε ησλ εξγαδνκέλσλ νη 49 απφ ηνπο 70
δελ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ ζηα ειιεληθά ελψ ην 30%
έρεη αζρνιεζεί θαη νη κηζνί απφ απηνχο δειψλνπλ ππάιιεινη.
Πξνζέγγηζε 2ε
Σε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε ζπγθξίλακε ηα απνηειέζκαηα πνπ πήξακε κε ηα
αληίζηνηρα απνηειέζκαηα πνπ είρε εμάγεη ην E-BUSINESS FORUM ζε κία παξφκνηα
έξεπλα πνπ έγηλε ην 2003. Σθνπφο καο είλαη λα απνηππψζνπκε ηελ θαηάζηαζε
ζήκεξα θαη λα δνχκε θαηά πφζν έρεη αιιάμεη απφ ην 2003 πνπ δηελεξγήζεθε ε
έξεπλα ηνπ E-BUSINESS FORUM.
Ζιηθηαθή νκάδα
Σηελ εξψηεζε ζε πνηα ειηθηαθή νκάδα αλήθεηε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
ηνπ E-BUSINESS FORUM ην 2003 θαη ηεο έξεπλαο καο ζήκεξα θαίλνληαη ζηελ
Δηθφλα 19.
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Εηθόλα 19: Ηιηθηαθή νκάδα

Σηελ έξεπλα ηνπ E-BUSINESS FORUM γηα ην 36% ησλ πξνγξακκαηηζηψλ ε
ζρέζε ηνπο κε ην ΔΛ/ΛΑΚ μεθηλά κεηά ην Λχθεην ( 18-25 ) ελψ ζηελ δηθή καο
έξεπλα ην πνζνζηφ είλαη ιίγν κηθξφηεξν ( 29,17% ). Καη ζηελ έξεπλα ηνπ EBUSINESS FORUM αιιά θαη ζηελ δηθή καο έξεπλα ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ
πξνγξακκαηηζηψλ βξίζθεηαη κεηαμχ 26-40 εηψλ , βέβαηα θαη εδψ έρνπκε θάπνηα
κηθξή δηαθνξά ζηα πνζνζηά ( E-BUSINESS FORUM: 60%, δηθή καο έξεπλα :
52,5%) . Σεκαληηθή δηαθνξά παξαηεξνχκε ζηελ ηξίηε θαηεγνξία (άλσ ησλ 40)φπνπ
ζηελ έξεπλα ηνπ E-BUSINESS FORUM αλήθεη κφλν ην 5% ελψ ζηελ δηθή καο
έξεπλα ην 18,33%.
Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε
Σηελ εξψηεζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ησλ εξσηεζέλησλ ζηελ
έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην E-BUSINESS FORUM ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ήηαλ
αθφκε θνηηεηέο ελψ ζηελ δηθή καο έξεπλα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη ππάιιεινη.
Πην ζπγθεληξσηηθά ην 71% πεξίπνπ είλαη εξγαδφκελνη θαη κφλν ην 28% θνηηεηέο θαη
ζηελ έξεπλα ηνπ E-BUSINESS FORUM ην 63% εξγαδφληνπζαλ θαη ην 36% ήηαλ
αθφκε θνηηεηέο.

67

60%
50%
40%
30%

2003
Σιμερα

20%
10%
0%
Υπάλλθλοσ

Φοιτθτισ

Ελ.Επαγγελματίασ

Άνεργοσ

Εηθόλα 20: Επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε

Φξφλνο ελαζρφιεζεο κε ην ΔΛ/ΛΑΚ
Ζ επφκελε εξψηεζε αθνξνχζε ηνλ ρξφλν ελαζρφιεζεο κε ην ΔΛ/ΛΑΚ.Τα
απνηειέζκαηα θαη ησλ δχν εξεπλψλ θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα.
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Εηθόλα 21: Φξόλνο Ελαζρόιεζεο κε ην ΕΛ/ΛΑΚ
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Λίγουσ μινεσ

Παξαηεξνχκε φηη ζηελ έξεπλα ηνπ E-BUSINESS FORUM ην 79% ησλ
ζπκκεηερφλησλ αζρνινχληαλ κε ην ΔΛ/ΛΑΚ απφ 2 ρξφληα θαη πάλσ. Τν αληίζηνηρν
πνζνζηφ ζηελ δηθή καο έξεπλα ην πνζνζηφ απηφ έρεη κεησζεί ζην 50% πεξίπνπ.
Παξαηεξνχκε φκσο κία ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 10% ζην πνζνζηφ ησλ
πξνγξακκαηηζηψλ πνπ αζρνινχληαη ιίγνπο κήλεο κε ην ΔΛ/ΛΑΚ ,γεγνλφο πνπ καο
νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη πεξηζζφηεξνη πξνγξακκαηηζηέο έρνπλ αξρίζεη λα
αζρνινχληαη κε ην ΔΛ/ΛΑΚ ζήκεξα.
Δβδνκαδηαίσο ρξφλνο ελαζρφιεζεο κε ην ΔΛ/ΛΑΚ
Σηελ ζπλέρεηα ξσηήζακε ηνπο πξνγξακκαηηζηέο πφζεο ψξεο αθηεξψλνπλ
εβδνκαδηαίσο θαηά κέζν φξν ζην ΔΛ/ΛΑΚ ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη παξαθάησ ζε
αληηπαξάζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ E-BUSINESS FORUM ην 2003.
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Εηθόλα 22: Εβδνκαδηαίσο ρξόλνο ελαζρόιεζεο κε ην ΕΛ/ΛΑΚ ( ζε ώξεο )

Σηελ παξαπάλσ εηθφλα παξαηεξνχκε φηη ην πνζνζηφ ησλ πξνγξακκαηηζηψλ
πνπ αζρνιείηαη ιηγφηεξεο απφ 2 ψξεο έρεη ζρεδφλ δηπιαζηαζηεί θαη επίζεο ηα
ππφινηπα πνζνζηά πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πεξηζζφηεξεο ψξεο εβδνκαδηαίσο έρνπλ
κεησζεί ζεκαληηθά. Τν γεγνλφο απηφ καο δείρλεη φηη ζήκεξα νη πξνγξακκαηηζηέο
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αθηεξψλνπλ πνιχ ιηγφηεξν ρξφλν αλά εβδνκάδα ζην ΔΛ/ΛΑΚ.Αθφκα θαη νη
πεξηπηψζεηο ησλ ρξεζηψλ πνπ αθηέξσλαλ πνιιέο ψξεο( πάλσ απφ 40 ) έρεη ππνζηεί
κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 6%.
Δίδνο ΔΛ/ΛΑΚ πνπ αλαπηχζζνπλ θπξίσο
Ζ επφκελε εξψηεζε πνπ ζέζακε αθνξνχζε ην είδνο ΔΛ/ΛΑΚ πνπ
αλαπηχζζνπλ θπξίσο νη πξνγξακκαηηζηέο. Ζ ζεηξά πξνηίκεζεο απφ ην 2003( έξεπλα
E-BUSINESS FORUM ) κέρξη ζήκεξα έρεη ππνζηεί θάπνηεο αιιαγέο ( Δηθφλα 23 ).
Σπγθεθξηκέλα ζηελ πξψηε ζέζε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ πξνγξακκαηηζηψλ
παξακέλνπλ νη εθαξκνγέο. Σηελ 2ε ζέζε ζήκεξα φκσο έξρεηαη ην development αληί
ησλ utilities πνπ ήηαλ ην 2003 θαη ζήκεξα βξίζθνληαη ζηελ 3ε ζέζε. Τα ζπζηήκαηα
ην 2003 ζπγθέληξσζαλ ην 34 % ησλ εξσηεζέλησλ ελψ ζήκεξα ζπγθεληξψλνπλ ην 25
%. Τα παξαπάλσ καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ελδηαθέξνληα ησλ
πξνγξακκαηηζηψλ έρνπλ αιιάδεη απφ ην 2003 κέρξη ζήκεξα.
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Εηθόλα 23: Είδνο ΕΛ/ΛΑΚ πνπ αλαπηύζζνπλ θπξίσο νη πξνγξακκαηηζηέο

Πξνηηκήζεηο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ
Σηελ Δηθφλα 24 βιέπνπκε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ πξνγξακκαηηζηψλ ζηα
ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ην 2003.Πξψην ζηηο πξνηηκήζεηο έξρεηαη ην εκπνξηθφ
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ιεηηνπξγηθφ Red Hat κε πνζνζηφ 42%. Σηελ δεχηεξε ζέζε βξίζθεηαη ην Debian ην
νπνίν είλαη ειεχζεξν ιεηηνπξγηθφ ελψ ηα πνιπδηαθεκηζκέλα Windows βξίζθνληαη
ζηελ 5ε ζέζε κε πνζνζηφ 23%. Σρεηηθά κηθξφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ πνπ
πξνηηκνχλ ε ρξεζηκνπνηνχλ δηαλνκέο βαζηζκέλεο ζην BSD. ( FreeBSD, OpenBSD,
NetBSD ).
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Εικόνα 24: Προτιμιςεισ προγραμματιςτών ( λειτουργικά ςυςτιματα )

Σήκεξα ηα πξάγκαηα φζνλ αθνξά ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ έρνπλ
δηαθνξνπνηεζεί ζε θάπνην βαζκφ. Πξψην ζηηο πξνηηκήζεηο θαη κε κεγάιε δηαθνξά
έξρεηαη ην εκπνξηθφ ιεηηνπξγηθφ Windows κε πνζνζηφ 67,3 %.Γειαδή απφ ην 2003
κέρξη ζήκεξα έρεη απμεζεί θαηά 40 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Γεχηεξν ζηηο πξνηηκήζεηο
έξρεηαη πάιη ην ειεχζεξν ιεηηνπξγηθφ Debian κε πνζνζηφ φκσο πνιχ κηθξφηεξν (
17,3 % , 37 % ην 2003 ). Τν Red Hat πνπ ην 2003 βξηζθφηαλ ζηελ 1ε ζέζε κε
πνζνζηφ 42% ζήκεξα βξίζθεηαη ζηελ 6ε ζέζε κε πνζνζηφ κφιηο 10,6 %. Τα
ππφινηπα ιεηηνπξγηθά έρνπλ κεησκέλα πνζνζηά γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ
ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ Windows. Τα FOSS ιεηηνπξγηθά πνπ είλαη
βαζηζκέλα ζην BSD παίξλνπλ αθφκα κηθξφηεξα πνζνζηά ζε ζρέζε κε ην 2003.
Πξνηηκήζεηο ζηηο εθαξκνγέο γξαθείνπ
Σηελ Δηθφλα 25 θαίλνληαη νη πξνηηκήζεηο ησλ πξνγξακκαηηζηψλ ζηηο εθαξκνγέο
γξαθείνπ ζήκεξα θαη ην 2003 αληίζηνηρα
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Εηθόλα 25: Πξνηηκήζεηο πξνγξακκαηηζηώλ ( εθαξκνγέο γξαθείνπ )

Ζ θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηελ ζεηξά πξνηίκεζεο δελ έρνπλ αιιάμεη
ζεκαληηθά. Πξψηε ζηηο πξνηηκήζεηο έξρεηαη ε εκπνξηθή εθαξκνγή MS Office ζηελ 2ε
ζέζε βξίζθεηαη ε ειεχζεξε εθαξκνγή Open Office. Τα πνζνζηά φκσο έρνπλ αιιάμεη
ζεκαληηθά. Οη πξνηηκήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή MS Office έρνπλ απμεζεί θαηά 20
πνζνζηηαίεο κνλάδεο ελψ γηα ηελ εθαξκνγή Open Office έρνπλ απμεζεί θαηά 14
πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Τν γεγνλφο απηφ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ην
πξνγξακκαηηζηέο ζηξέθνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε δχν εθαξκνγέο γξαθείνπ φκσο ε
εκπνξηθή εθαξκνγή ηεο Microsoft παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε άλζεζε θαη θεξδίδεη φιν
θαη πεξηζζφηεξνπο ππνζηεξηθηέο.
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Πξνζδνθίεο απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ην ΔΛ/ΛΑΚ
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Εηθόλα 26: Πξνζδνθίεο από ηελ ελαζρόιεζε κε ην ΕΛ/ΛΑΚ ( πεξηζζόηεξεο επαγγεικαηηθέο
δπλαηόηεηεο )
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Εηθόλα 27: Απνηειεί ην ΕΛ/ΛΑΚ θάπνηνπ είδνπο εθκεηάιιεπζεο
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Τφζν ην 2003 φζν θαη ζήκεξα ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
πξνγξακκαηηζηψλ πηζηεχεη φηη ε ελαζρφιεζε ηνπο κε ην ΔΛ/ΛΑΚ είλαη πνιχ πηζαλφλ
λα ηνπο θάλεη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθνχο θαη πεξηδήηεηνπο. Αληηζέησο έρεη
απμεζεί ην πνζνζηφ απηψλ πνπ πηζηεχνπλ φηη δελ κπνξεί ε ελαζρφιεζε ηνπο κε ην
ΔΛ/ΛΑΚ λα ηνπο βνεζήζεη επαγγεικαηηθά απφ 4,8% πνπ ήηαλ ην 2003 ζην 11.6 %
ζήκεξα. Ζ αχμεζε απηή κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ επηξξνή πνπ αζθνχλ νη εηαηξίεο
ηδηφθηεηνπ ινγηζκηθνχ φπνπ δελ απνξξνθνχλ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο πνπ
αζρνινχληαη κε ηα ΔΛ/ΛΑΚ πξντφληα.
Όζνλ αθνξά ηελ εθκεηάιιεπζε νη πεξηζζφηεξνη πξνγξακκαηηζηέο πηζηεχνπλ
φηη ην ΔΛ/ΛΑΚ δελ είλαη θάπνην είδνο εθκεηάιιεπζεο αλ θαη ζήκεξα παξαηεξείηε
θάπνηα αχμεζε ζην πνζνζηφ εθείλσλ πνπ πηζηεχνπλ φηη ην ΔΛ/ΛΑΚ απνηειεί θάπνην
είδνο εθκεηάιιεπζεο ζε ζρέζε κε ην 2003. Απηή ε κηθξή αχμεζε ίζσο λα νθείιεηαη
ζηελ απνγνήηεπζε ησλ ρξεζηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ην ΔΛ/ΛΑΚ θαη απηφ θαίλεηαη
θαη απφ ηελ πξνεγνχκελε παξαηήξεζε φπνπ είρε απμεζεί θαη ην πνζνζηφ εθείλσλ
πνπ πηζηεχνπλ φηη ην ΔΛ/ΛΑΚ δελ κπνξεί αλ ηνπο βνεζήζεη επαγγεικαηηθά.
Οη πξνζδνθίεο ησλ πξνγξακκαηηζηψλ απφ ηνπο άιινπο πξνγξακκαηηζηέο δελ
έρνπλ αιιάμεη θαηά ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ( Δηθφλα 28 ). Οη πεξηζζφηεξνη
πξνζβιέπνπλ ζηελ απνθφκηζε γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο αιιά θαη ζηελ ζπλεξγαζία κε
άιινπο πξνγξακκαηηζηέο. Δπίζεο ηα πνζνζηά ησλ πξνγξακκαηηζηψλ πνπ
πξνζδνθνχλ ζηελ βειηίσζε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο αιιά θαη ζηελ
κείσζε ηεο επηξξνήο ησλ κεγάισλ εηαηξηψλ ινγηζκηθνχ παξακέλνπλ πεξίπνπ ζηα ίζηα
επίπεδα ηφζν ην 2003 φζν θαη ζήκεξα(πεξίπνπ ζην 30-35%).
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Εηθόλα 28: Πξνζδνθίεο από άιινπο developers

Κέξδνο απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ην ΔΛ/ΛΑΚ
Σηελ εξψηεζε αλ θεξδίδνπλ ρξήκαηα αλαπηχζζνληαο ΔΛ/ΛΑΚ ( Δηθφλα 29 )
ζήκεξα έρεη απμεζεί ην πνζνζηφ ησλ πξνγξακκαηηζηψλ πνπ δελ έρνπλ θάπνην άκεζν
ή έκκεζν θέξδνο απφ ηελ αλάπηπμε ΔΛ/ΛΑΚ πξντφλησλ κείσζε απφιπηα
αλακελφκελε ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πήξακε ζρεηηθά κε ηηο
επαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε ελαζρφιεζε κε ην ΔΛ/ΛΑΚ.
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Εηθόλα 29: Κέξδνο από ηελ ελαζρόιεζε κε ην ΕΛ/ΛΑΚ

Δμειιεληζκφο ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ
Τέινο ζηελ εξψηεζε φζνλ αθνξά ηνλ εμειιεληζκφ ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ ηφζν ην
2003 φζν θαη ζήκεξα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πξνγξακκαηηζηψλ δελ έρεη
αζρνιεζεί κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ ζηα ειιεληθά.
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Εηθόλα 30: Πξνζαξκνγή ηνπ ΕΛ/ΛΑΚ ζηα ειιεληθά
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ΔΞ/ΔΑ

4.2 Εξεπλεηηθό Ζήηεκα 2ν : Πνηα είλαη ηα αλακελόκελα νθέιε από ηελ απμεκέλε
πηνζέηεζε ησλ ΕΛΛΑΚ πξντόλησλ;
Σηφρνο ηνπ εξεπλεηηθνχ δεηήκαηνο είλαη λα πξνζδηνξίζνπκε ηα πηζαλά νθέιε
απφ ηελ απμεκέλε ρξήζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ. Πξνζδηνξίδνπκε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα
κεηνλεθηήκαηα ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ αιιά θαη ηνπο ιφγνπο πνπ σζνχλ ζηελ επηινγή ησλ
ΔΛ/ΛΑΚ πξντφλησλ αληί ηνπ ηδηφθηεηνπ εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ. Δπίζεο
παξνπζηάδνπκε ηνπο πην ζεκαληηθνχο ιφγνπο, πνπ ζεσξνχλ νη πξνγξακκαηηζηέο, γηα
ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηελ απμεκέλε ρξήζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ θαη
ηέινο παξαζέηνπκε θάπνηεο πξνηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα λα κπνξέζεη λα
απμεζεί ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ΔΛ/ΛΑΚ πξντφλησλ. Σην εξεπλεηηθφ δήηεκα απηφ
αληηζηνηρνχλ νη εξσηήζεηο 17-21.
Σηελ πξψηε εξψηεζε θαιέζακε ηνπο εξσηεζέληεο λα βαζκνινγήζνπλ θάπνηεο
πξνηάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο θιίκαθα Likert (θιίκαθα 5 βαζκψλ).Ζ αληηζηνίρεζε ηεο
θιίκαθαο καο ήηαλ ε εμήο:


1 : κεγάιν κεηνλέθηεκα



2: κεηνλέθηεκα



3: νχηε κεηνλέθηεκα νχηε πιενλέθηεκα



4: πιενλέθηεκα



5: κεγάιν πιενλέθηεκα
Τα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 14 βάζε ηεο κέζεο ηηκήο ηεο

βαζκνινγίαο πνπ ζπγθέληξσζε ε θάζε δήισζε
ΠΗΘΑΝΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΜΔ ΣΟ ΔΛ/ΛΑΚ
Statistics
Mean

Std. Deviation

1.ΜΔΗΩΜΔΝΟ ΚΟΣΟ ΑΓΔΗΩΝ

4,61

,770

2.ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΥΟΤ

4,42

,759

3.ΠΡΟΒΑΖ ΓΗΑ ΝΑ ΓΗΑΒΑΔΣΔ ΚΑΗ ΝΑ

4,40

,813

3,66

,929

5.ΚΗΝΖΣΡΑ ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ

3,35

,954

6.ΔΜΠΗΣΟΤΝΖ ΣΟΝ ΠΑΡΟΥΟ

3,22

1,088

7.ΟΗ ΤΦΗΣΑΜΔΝΔ ΤΜΒΑΔΗ ΜΔ ΣΟΤ

3,13

,928

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΣΔ ΣΟΝ ΠΖΓΑΗΟ ΚΩΓΗΚΑ
4.ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΑΚΖΖ ΠΗΔΖ ΣΟΤ
ΠΑΡΟΥΟΤ

ΠΑΡΟΥΟΤ

Πίνακασ 14:Πικανά πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα με το ΕΛ/ΛΑΚ
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Τν πην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα πνπ πηζηεχνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα
είλαη ην κεησκέλν θόζηνο αδεηώλ. Αξθεηνί απφ ηνπο εξσηεζέληεο ηφληζαλ ηελ αμία
κείσζεο ηνπ θφζηνπο αδεηψλ θαη πσο ην ΔΛ/ΛΑΚ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη
ζεκαληηθά ζε απηφ. Σπγθεθξηκέλα έλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δήισζε φηη «Σηελ
πεξίνδν θξίζεο πνπ πεξλά απηήλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν ε ρψξα καο είλαη έλαο πνιχ
θαιφο ηξφπνο ψζηε ην Διιεληθφ δεκφζην λα κπνξέζεη λα εμνηθνλνκήζεη αξθεηά
ρξήκαηα ψζηε λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη θαη λα επηβηψζεη απφ ηελ νηθνλνκηθή
θξίζε».
Η αλεμαξηεζία από ηνπο παξόρνπο θαη ε άζθεζε πίεζεο ηφληζαλ νη
ζπκκεηέρνληεο είλαη ζεκαληηθφ φπιν πνπ πξνζθέξεη ην ΔΛ/ΛΑΚ ψζηε λα κπνξέζεη
λα αζθήζεη πίεζε κε ζθνπφ νη κεγάιεο εηαηξίεο ινγηζκηθνχ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο
αδεηψλ θαη ζπληήξεζεο. Έλαο πξνγξακκαηηζηήο δήισζε φηη «ρξεζηκνπνηψληαο
ΔΛ/ΛΑΚ κπνξεί θάπνηνο λα πιεξψζεη γηα ππνζηήξημε κφλν φηαλ πξαγκαηηθά ηελ
ρξεηάδεηαη». Δπίζεο πνιινί ζεκείσζαλ φηη κε ηελ απμεκέλε ρξήζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ
κπνξνχλ λα «ζπάζνπλ» ηα κνλνπψιηα ησλ κεγάισλ εηαηξηψλ.

Η πξόζβαζε αλάγλσζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ πεγαίνπ θώδηθα είλαη έλα
πιενλέθηεκα ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ πνπ πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο
ησλ πξνγξακκάησλ ηφζν ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα φζν θαη ζηελ αζθάιεηα. Οη
πξνγξακκαηηζηέο πηζηεχνπλ φηη κε ηνλ αλνηρηφ θψδηθα νπνηαδήπνηε εθαξκνγή
κπνξεί λα αλαπηπρζεί γξεγνξφηεξα θαη αλ θάπνηνο έρεη θάπνηα ακθηβνιία κπνξεί λα
αλαηξέμεη ζηνλ πεγαίν θψδηθα θαη ελδερνκέλσο λα ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε ηνπ ή
ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο. Ζ επειημία θαη
ε δηαθάλεηα ηνπ OSS ζα κπνξνχζε λα δψζεη θαιχηεξεο θαη πην θαηλνηφκεο ιχζεηο.
Ζ εχθνιε πξφζβαζε ζηε λέα ηερλνινγία θαη ζε πνιιά εξγαιεία αλάπηπμεο, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε, ηελ ηεθκεξίσζε, θαη άιινπο πφξνπο, ζα
κπνξνχζε λα κεηψζεη πεξαηηέξσ ηελ πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη
ηε δηαηήξεζε ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ.
Κίλεηξα γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο: Τν ΔΛ/ΛΑΚ πξνζθέξεη αξθεηά θίλεηξα
γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Απνηειεί έλα πην δηαθαλέο κέζνλ ψζηε λα κπνξέζνπλ νη πην
θαινί πξνγξακκαηηζηέο λα βξνπλ δνπιεηά θαη ζαλ απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο λα
βειηησζνχλ νη πξνγξακκαηηζηέο αθνινπζεί απηφκαηα θαη ε θαηαθφξπθε αλάπηπμε
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ηνπ πξντφληνο. Δπίζεο έλα απφ ηα θίλεηξα είλαη φηη βνεζά ηνπο εξγαδφκελνπο λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θαληαζίαο ηνπο θαη λα γίλνληαη πην δεκηνπξγηθνί.

Mean
5
4,5
4
Σίτλοσ άξονα

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
Mean

0

Εικόνα 31:Πικανά πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα με το ΕΛ/ΛΑΚ ( ραβδόγραμμα )
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ΛΟΓΟΗ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤ ΔΛ/ΛΑΚ ΑΝΣΗ ΗΓΗΟΚΣΖΣΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ
Mean

Std. Deviation

1.ΜΔΗΩΜΔΝΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

4,08

1,119

2.ΜΔΗΩΔΝΟ ΚΟΣΟ ΤΝΣΖΡΖΖ

3,77

1,317

3.ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΝΑ ΣΡΔΥΔΗ ΠΗΛΟΣΗΚΑ

3,62

1,108

3,53

1,271

3,42

1,232

3,35

1,361

3,33

1,260

3,08

1,043

9.ΥΡΟΝΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

3,02

1,178

10.ΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ (ΠΟΗΟΣΖΣΑ,

3,01

1,090

11.ΒΔΛΣΗΩΖ ΦΖΜΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

3,00

1,274

12.ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖΝ

2,92

1,108

2,74

1,200

ΓΟΚΗΜΔ(ALPHA/BETA ΓΟΚΗΜΔ) ΠΡΗΝ ΑΠΟ
ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ
4.ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΩΝ ΔΗΓΗΚΩΝ ΚΑΗ
ΔΜΠΔΗΡΗΑ
5.ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ
6.ΠΡΟΘΖΚΖ ΝΔΑ Ζ ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ
7.ΠΡΟΑΡΜΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΑ ΤΠΑΡΥΟΝΣΑ
ΤΣΖΜΑΣΑ
8.ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ (ΔΠΑΡΚΖ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ)

ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ, ΑΦΑΛΔΗΑ, ΔΠΔΚΣΑΗΜΟΣΖΣΑ,
ΔΠΗΓΟΔΗ, ΥΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ)

ΠΑΡΑΓΩΓΖ
13.ΓΗΑΘΔΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ (ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ
Κ.Λ.Π.)

Πίνακασ 15:Λόγοι επιλογισ του ΕΛ/ΛΑΚ αντί ιδιόκτθτου λογιςμικοφ

Τέινο ξσηήζακε ηνπο πξνγξακκαηηζηέο αλ πηζηεχνπλ πσο ζα πξέπεη νη
εηαηξείεο λα επηθεληξσζνχλ ζηελ απμεκέλε ρξήζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ θαη πνηεο είλαη νη
πξνηάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα γίλεη ψζηε λα επηηεπρζεί απηή ε αχμεζε. Ζ
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία πηζηεχεη πσο ζα πξέπεη νη εηαηξείεο λα επηθεληξσζνχλ ζηελ
αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ κε πνζνζηφ 77, 36 % ελψ ην πνζνζηφ πνπ είρε
αληίζεηε γλψκε είλαη κφιηο 8,49%.
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Εικόνα 32: Επικζντρωςθ εταιρειών ςτθν αφξθςθ χριςθσ του Λογιςμικοφ ανοικτοφ κώδικα

Απηφ πνπ δήισζαλ νη πεξηζζφηεξνη πξνγξακκαηηζηέο ήηαλ φηη γηα λα απμεζεί
ε ρξήζε ηνπ Λνγηζκηθνχ Αλνηθηνχ θψδηθα ρξεηάδεηαη παηδεία θαη εθπαίδεπζε.
Μηινχλ γηα ζεζκνζέηεζε απφ ηνπο ππεχζπλνπο ψζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη ην ΔΛ/ΛΑΚ
ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηηο εθπαίδεπζεο απφ ην δεκνηηθφ αθφκα θαη ζηα εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα λα κελ γίλεηαη θαζφινπ ρξήζε εκπνξηθψλ εθαξκνγψλ ψζηε νη λένη λα
εμνηθεηψλνληαη απφ κηθξή ειηθία κε ην ΔΛ/ΛΑΚ.
Δπίζεο πνιινί ηνλίδνπλ φηη ε αξρή ζα πξέπεη λα γίλεη ζηνλ δεκφζην ηνκέα.
Σπγθεθξηκέλα έλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δήισζε «Ζ αξρή πξέπεη λα γίλεη απφ ηνλ
θξαηηθφ κεραληζκφ πνπ ζηελ πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε ( νηθνλνκηθή θξίζε ) ζα πξέπεη
λα κελ απνδέρεηαη δαπάλεο δεκνζίνπ γηα πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ εθφζνλ ππάξρεη
αληίζηνηρν ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα. Να βάιεη ηνπο πξνγξακκαηηζηέο πνπ έρεη
πξνζιάβεη ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο λα εξγαζηνχλ κε βάζε ηα πξνζφληα πνπ δήισζαλ
φηη γλσξίδνπλ θαη γηα ηα νπνία επηιέρηεθαλ ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο θαη φρη λα ηνπο
απαζρνιεί σο ειεγθηέο πξνκεζεηψλ θαη επηηεξεηέο έξγσλ.
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Δίλαη ζεκαληηθφ νη δηνηθήζεηο λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηα σθέιεη πνπ ζα
απνθνκίζνπλ ρξεζηκνπνηψληαο αλνηθηφ ινγηζκηθφ ζηηο εηαηξίεο ηνπο, ηφζν ζε ζέκαηα
αζθάιεηαο φζν θαη ζε ζέκαηα θφζηνπο.»
Μία αθφκα πξφηαζε πνπ εηπψζεθε είλαη λα βειηησζεί ε νξγάλσζε θαηά ηελ
αλάπηπμε ησλ έξγσλ ΔΛ/ΛΑΚ.Δπεηδή ηα έξγα απηά αλαπηχζζνληαη απφ αλζξψπνπο
πνπ ην θάλνπλ θαηά βάζε «απφ κεξάθη » πζηεξνχλ απφ ζέκα νξγάλσζεο ζε ζρέζε κε
ηηο εκπνξηθέο εθαξκνγέο φπνπ ε αλάπηπμε είλαη πην νξγαλσκέλε ιφγσ βεβαίσο ηεο
ρξεκαηηθήο αληακνηβήο ( θαη γηα ηελ νκάδα αλάπηπμεο θαη γηα ηελ εηαηξία ). Αθφκα
θαη ηα forums ππνζηήξημεο ζα πξέπεη λα νξγαλσζνχλ θαιχηεξα θαη πην θαηαλνεηά
δηφηη κέρξη ζήκεξα απεπζχλνληαη ζηνπο ρξήζηεο ζαλ έκπεηξνπο πξνγξακκαηηζηέο
γεγνλφο πνπ ηα θαζηζηά δπζλφεηα γηα ηνλ απιφ κέζν ρξήζηε θαη απηφ είλαη έλα πνιχ
κεγάιν κεηνλέθηεκα.
Τέινο πνιχ ζεκαληηθφο ηξφπνο γηα ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ
είλαη θαη ε θαιχηεξε πξνβνιή ηνπ. Οη πξνγξακκαηηζηέο πξνηείλνπλ λα ππάξμεη
θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ γηα ηηο εθαξκνγέο ΔΛ/ΛΑΚ πνπ δηαηίζεληαη ζε
ζρέζε κε ηα εκπνξηθά ινγηζκηθά θαζψο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απηά εγθπκνλνχλ. Να
αλαθνηλψλνληαη ζην Γηαδίθηπν φιεο νη αλαβαζκίζεηο θαη νη βειηηψζεηο ψζηε λα
γίλνληαη άκεζα γλσζηέο ζην επξχ θνηλφ.
Υπήξμαλ αθφκε πνιιέο θαη ελδηαθέξνπζεο πξνηάζεηο απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο φκσο δελ ήηαλ δπλαηφ λα θαηαγξαθνχλ φιεο ζηελ έξεπλα. Παξαπάλσ
πξνζπαζήζακε λα παξαζέζνπκε ηηο βαζηθέο θαη πην δεκνθηιήο πξνηάζεηο πνπ
δερζήθακε.
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4.3 Περιοριςμοί έρευνασ και ανοικτά ερωτήματα
Ζ έξεπλα ππφθεηληαη ζε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ νθείινληαη θπξίσο ζηελ
online ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Οη βαζηθνί
πεξηνξηζκνί ζηελ έξεπλα καο είλαη 2 θαη ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα φπσο :
a) Η πλήπηρ καηανόηζη ηων επωηήζεων από ηοςρ ζςμμεηέσονηερ.
Ζ απνπζία ζπλέληεπμεο αλ θαη απνηξέπεη ηελ πηζαλφηεηα εθδήισζεο
πξνδηάζεζεο θαη εμαζθαιίδεη ηελ αλσλπκία, απνηειεί κεηνλέθηεκα ζηελ
πεξίπησζε πνπ νη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαηηνχλ θάπνηεο
δηεπθξηληζηηθέο επηζεκάλζεηο. Σηελ έξεπλα καο πξνζπαζήζακε λα
αληηκεησπίζνπκε ηα πξνβιήκαηα απηά δίλνληαο θάπνηεο δηεπθξηλήζεηο ζε
φπνηεο εξσηήζεηο θξίλακε απαξαίηεην φπσο επίζεο δψζακε θαη ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο έηζη ψζηε φπνηνο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επηζπκνχζε λα
επηθνηλσλήζεη καδί καο γηα δηεπθξηλήζεηο.
b) Το μικπό μέγεθορ ηος δείγμαηορ
Αλ θαη ην εξσηεκαηνιφγην απνζηάιζεθε κεηαμχ ησλ άιισλ ζε νιφθιεξε ηελ
ιίζηα ησλ εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ ηνπ ειιεληθνχ θηλήκαηνο ΔΛ/ΛΑΚ πνπ
αξηζκεί 400 κέιε, ν ππεχζπλνο ηνπ θηλήκαηνο καο ελεκέξσζε πσο ην πιήζνο
ησλ ελεξγψλ κειψλ είλαη αξθεηά κηθξφηεξν, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζην λα
ζπιιέμνπκε κφλν 120 ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα. Ωο απνηέιεζκα ηνπ
κηθξνχ δείγκαηνο δελ καο επηηξέπεηαη λα θάλνπκε γεληθεχζεηο γηα ην ζχλνιν
ησλ πξνγξακκαηηζηψλ.
Σηελ παξνχζα εξγαζία πξνζπαζήζακε λα βγάινπκε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα
γηα ηελ δηάδνζε/ αλάπηπμε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ θαη γηα ηα πηζαλά νθέιε απφ ηελ απμεκέλε
πηνζέηεζε ησλ ΔΛ/ΛΑΚ πξντφλησλ. Καηά ηελ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο έξεπλαο καο
δεκηνπξγήζεθαλ θάπνηα λέα εξσηήκαηα, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ
έλαπζκα γηα λέεο έξεπλεο. Σρεηηθά κε ην πξψην εξεπλεηηθφ δήηεκα καο ζα κπνξνχζε
κηα λέα έξεπλα λα αζρνιεζεί κε ηελ δηάδνζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ ζηνλ ηδησηηθφ θαη ζηνλ
δεκφζην ηνκέα.
Δπίζεο ζην δεχηεξν εξεπλεηηθφ δήηεκα κηιάκε γηα πηζαλά νθέιε απφ ηελ
απμεκέλε πηνζέηεζε ΔΛ/ΛΑΚ πξντφλησλ. Έηζη κειινληηθέο έξεπλεο ζα κπνξνχζαλ
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λα αζρνιεζνχλ κε πνηνπο ηξφπνπο ζα κπνξνχζε λα απμεζεί ε ρξήζε ησλ ΔΛ/ΛΑΚ
πξντφλησλ απφ νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο.
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5. Συμπεράςματα
Με ην πέξαο ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαηαιήμακε ζε θάπνηα ζεκαληηθά
ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ ζηελ Διιάδα θαζψο θαη γηα ηα πηζαλά
νθέιε πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ πηνζέηεζε πξντφλησλ ειεχζεξνπ/αλνηθηνχ
ινγηζκηθνχ. Παξαθάησ παξνπζηάδνπκε ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θαζψο
θαη θάπνηεο ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ ψζηε λα απμεζεί θαη άιιν ε ρξήζε θαη
ε δηάδνζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ. Τα ζπκπεξάζκαηα καο ινηπφλ είλαη :
Απφ ηελ πιεπξά ησλ πξνγξακκαηηζηψλ:
1. Τα ηειεπηαία ρξφληα ην Διεχζεξν Λνγηζκηθφ /Λνγηζκηθφ Αλνηθηνχ
Κψδηθα έρεη απνθηήζεη κεγάιε δεκνηηθφηεηα θαη φιν θαη
πεξηζζφηεξνη πξνγξακκαηηζηέο έρνπλ αξρίζεη λα αζρνινχληαη κε απηφ
απφ φηη βιέπνπκε θαη ζηνλ Πίλαθα 21 φπνπ καο δείρλεη φηη ν αξηζκφο
ησλ πξνγξακκαηηζηψλ πνπ έρνπλ αξρίζεη λα αζρνινχληαη κε ην
ΔΛ/ΛΑΚ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά.
2. Ζ ελαζρφιεζε ηνπο κε ην ΔΛ/ΛΑΚ ηνπο βνεζά λα βειηησζνχλ ζαλ
πξνγξακκαηηζηέο θαη λα γίλνπλ πην αληαγσληζηηθνί ζηελ αγνξά
εξγαζίαο. Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηνπο βνήζα θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο θαξηέξαο αθνχ ηνπο πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο
επαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο εηθφλεο 11 θαη
12 φπνπ νη ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη
ησλ θνηηεηψλ πηζηεχεη φηη πηζαλφλ ην ΔΛ/ΛΑΚ λα ηνπο βνεζήζεη
επαγγεικαηηθά.
3. Με ηελ αλάπηπμε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ παξαηεξείηε θαη αχμεζε ηεο
ζπλεξγαζίαο ησλ πξνγξακκαηηζηψλ νη νπνίνη αληαιιάζνπλ φιν θαη
πεξηζζφηεξν ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε ζθνπφ λα γίλνπλ νη
ίδηνη θαιχηεξνη πξνγξακκαηηζηέο αιιά λα βνεζήζνπλ θαη ηνπο άιινπο
λα βειηησζνχλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηηο εηθφλεο 15 θαη 16.
Σε ζχγθξηζε κε ηηο εκπνξηθέο εθαξκνγέο ηα πξάγκαηα αθφκα δελ έρνπλ
αιιάμεη ζεκαληηθά ζηελ Διιάδα φπσο ζηνλ ππφινηπν θφζκν.
1. Οη εκπνξηθέο εθαξκνγέο πξνηηκνχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο εθαξκνγέο
ΔΛ/ΛΑΚ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδνπλ κηα αχμεζε ζηελ
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ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ηφζν ζηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα φζν θαη ζηηο
εθαξκνγέο γξαθείνπ, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη ζηηο εηθφλεο 7 θαη 8.
2.

Παξφια απηά αξθεηνί ζπλερίδνπλ λα εκπηζηεχνληαη ηηο ππάξρνπζεο
εθαξκνγέο ΔΛ/ΛΑΚ θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ εθαξκνγψλ γξαθείνπ
φπνπ ςειά ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ πξνγξακκαηηζηψλ έξρεηαη ε αλνηθηή
εθαξκνγή Open Office ( Δηθφλεο 9 θαη 10 ).

Υπάξρνπλ πνιινί ιφγνη πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ απμεκέλε
ρξεζηκνπνίεζε ησλ ΔΛ/ΛΑΚ πξντφλησλ. Οη πην ζεκαληηθνί απφ απηνχο ζχκθσλα κε
ηελ ζπρλφηεηα πνπ ηνπο αλέθεξαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα είλαη:
1. Οη κεησκέλεο δαπάλεο θαζψο θαη ε ζπλερήο βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε
ησλ εθαξκνγψλ.
2. Θα πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί πσο πιένλ ην ΔΛ/ΛΑΚ είλαη εμίζνπ
πνηνηηθφ , απνδνηηθφ αμηφπηζην, ιεηηνπξγηθφ θαη αζθαιέο κε ηηο
εκπνξηθέο εθαξκνγέο.
Οη θαηξνί θαη νη ζπγθπξίεο απαηηνχλ ηελ αχμεζε ηεο πηνζέηεζεο ησλ
ΔΛ/ΛΑΚ πξντφλησλ. Γηα λα κπνξέζεη φκσο λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην ζα πξέπεη λα
γίλνπλ κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο θαη θηλήζεηο.
1. Ζ αξρή ζα πξέπεη λα γίλεη απφ ηελ παηδεία θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ
λέσλ πξνγξακκαηηζηψλ θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ζην ΔΛ/ΛΑΚ,
έηζη ψζηε λα εμνηθεησζνχλ απφ κηθξή ειηθία κε ην Διεχζεξν
Λνγηζκηθφ. Γη’ απηφ θαη πνιινί πξνηείλνπλ ηελ ρξήζε ζηελ
εθπαίδεπζε απνθιεηζηηθά θαη κφλν εθαξκνγψλ ΔΛ/ΛΑΚ.
2. Δπίζεο θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζα πξέπεη λα απμεζεί ε ρξήζε ηνπ
αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ ψζηε θαη λα απνηειέζεη ην έλαπζκα θαη γηα ηηο
ηδησηηθέο εηαηξείεο αιιά θαη επίζεο γηα λα εμνηθνλνκεζεί αξθεηφ
δεκφζην ρξήκα πνπ ζηηο κέξεο καο ε ρψξα καο ην έρεη πνιχ αλάγθε.
Απαηηείηε ηφζν ζπιινγηθή πξνζπάζεηα φζν θαη απφ ηνλ θαζέλα καο
μερσξηζηά έηζη ψζηε λα αλαπηπρζεί ην θίλεκα ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ ην νπνίν κπνξεί λα
πξνζθέξεη κεγαιχηεξν θέξδνο θαη γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο αιιά θαη γηα ηηο
εηαηξείεο. Τν θέξδνο απηφ δελ είλαη κφλν νηθνλνκηθφ. Τν κεγαιχηεξν θέξδνο αθνξά
θπξίσο ηηο γλψζεηο, ηελ θαηλνηνκία, ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο θαη ηελ
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αληαγσληζηηθφηεηα ψζηε φινη, πξνγξακκαηηζηέο θαη εηαηξείεο, λα κπνξέζνπλε λα
επηβηψζνπλε ζηνλ ζθιεξφ αληαγσληζκφ.
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Παράρτημα Α – Ερωτηματολόγιο
Εξσηεκαηνιόγην
Δξψηεζε 1ε : Πνηα είλαη ε ειηθία ζαο ; [18]
Α. Κάησ ησλ 18
Β. 18-25
Γ. 26-40
Γ. Άλσ ησλ 40
Δξψηεζε 2ε : Πνην είλαη ην επίπεδν κφξθσζεο ζαο ; [18]
Α. Βαζηθή
Β. Αλψηεξε
Γ. Αλψηαηε
Γ. Μεηαπηπρηαθφ/Γηδαθηνξηθφ
Δξψηεζε 3ε : Πνηα είλαη ε επαγγεικαηηθή ζαο θαηάζηαζε; [18]
Α. Φνηηεηήο
Β. Ηδησηηθφο Υπάιιεινο
Γ. Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο
Γ. Άλεξγνο

Δξψηεζε 4ε :Πνηα ε ζρέζε ζαο (επαγγεικαηηθή ή/θαη πξνζσπηθή) κε ην ΔΛΛΑΚ;
[18]
Α. Αθνπζηά (απφ θίινπο , ζπλαδέιθνπο εθπαίδεπζε θ.ι.π.)
Β. Απφ ηελ ρξήζε desktop εθαξκνγψλ γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο (π.ρ. OpenOffice)
Γ. Απφ ηελ ρξήζε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζαο ρψξν
Γ. Απφ ηελ ρξήζε ζε πξνεγνχκελε εξγαζία ζαο
Δ. Απφ ηελ ρξήζε ζηελ εθπαίδεπζε
Ση. Δλαζρφιεζε ζην ειεχζεξν ζαο ρξφλν
Ε. Δλεξγή ζπκκεηνρή ζε αλάπηπμε ΔΛΛΑΚ εθαξκνγψλ
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Ζ. Γελ έρεηε θακία γλψζε φζνλ αθνξά ην ΔΛΛΑΚ
Θ. Άιιν (δηεπθξηλίζηε) :
Αλ απαληήζαηε «Γελ έρηε θακία γλψζε φζνλ αθνξά ην ΔΛΛΑΚ» ηφηε δελ ρξεηάδεηαη
λα πξνρσξήζεηε ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο.
Δξψηεζε 5ε : Πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα έρεηε αζρνιεζεί κε ην ΔΛΛΑΚ; [18]
Α. Καζφινπ
Β. Λίγνπο Μήλεο
Γ. 1-2 Φξφληα
Γ. 2-5 Φξφληα
Δ. Πάλσ απφ 5 ρξφληα
Αλ ε απάληεζε ζαο είλαη «Καζφινπ» ηφηε απαληήζηε κφλν ζηηο εξσηήζεηο 9-10.

Δξψηεζε 6ε : Πφζεο ψξεο ηελ εβδνκάδα αθηεξψλεηε θαηά κέζν φξν
ζηελ αλάπηπμε ΔΛΛΑΚ ; [18]
Α. Ληγφηεξεο απφ 2
Β. 2 - 5
Γ. 6 - 10
Γ. 11 - 20
Δ. 21 - 40
ΣΤ. πεξηζζφηεξεο απφ 40
Δξψηεζε 7ε : Αλαπηχζζεηε άιινπ είδνπο (εκπνξηθφ) ινγηζκηθφ ; [18]
Α. Ναη
Β. Όρη

Δξψηεζε 8ε : Τη είδνο ΔΛΛΑΚ αλαπηχζζεηε θπξίσο ; [18]
Α. System
Β. Development
Γ. Utilities
Γ. Applications
Δ. Libraries
Ση. Security
Ε. Άιιν
............................................
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Δξψηεζε 9ε : Πνην Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πξνηηκάηε ; [18]
Debian
FreeBSD
MacOS
Mandrake
NetBSD
OpenBSD
OS/2
Red Hat
Slackware
Solaris
SuSE
Turbolinux
Windows
Άιιν
............................................
Δξψηεζε 10ε : Πνηα εθαξκνγή γξαθείνπ ρξεζηκνπνηείηε ζπλήζσο ; [18]
MS Office
Openoffice
Staroffice
Koffice
Applix
Άιιε
............................................
Δξψηεζε 11ε : Θα ιέγαηε φηη ε ελαζρφιεζε ζαο κε ην ΔΛΛΑΚ ζαο πξνζθέξεη
πεξηζζφηεξεο επαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο; [18]
Α. Σίγνπξα
Β. Πηζαλφλ
Γ. Όρη
Γ. Γελ Ξέξσ

Δξψηεζε 12ε : Τν ΔΛΛΑΚ είλαη έλα είδνο εθκεηάιιεπζεο γηαηί ελψ πξνζθέξεηαη
ηδέεο θαη εξγαζία δελ παίξλεηε ηίπνηε σο αληάιιαγκα. Σπκθσλείηε; [18]
Α. Ναη
Β. Όρη
Δξψηεζε 13ε : Τη πεξηκέλεηε απφ ηνπο άιινπο πξνγξακκαηηζηέο; [18]
Α. Να κνηξάδνληαη ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπο
Β. Να επηθνηλσλνχλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ
Γ. Να κε βνεζνχλ λα γίλσ θαιχηεξνο πξνγξακκαηηζηήο
Γ. Να κεηψζνπλ ηελ επηξξνή ησλ κεγάισλ εηαηξηψλ ινγηζκηθνχ
Δ. Να βειηηψλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ άιισλ πξνγξακκαηηζηψλ
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Δξψηεζε 14ε : Πνιινί θάλνπλ έληνλν δηαρσξηζκφ κεηαμχ Διεπζέξνπ ινγηζκηθνχ
(Free Software) θαη Λνγηζκηθνχ Αλνηρηνχ Κψδηθα (Open Source). Πηζηεχεηε φηη ε
θνηλφηεηα ηνπ Διεχζεξνπ ινγηζκηθνχ είλαη δηαθνξεηηθή απφ απηή ηνπ Λνγηζκηθνχ
Αλνηθηνχ Κψδηθα ; [18]
Α. Ναη
Β. Όρη
Δξψηεζε 15ε : Έρεηε αζρνιεζεί κε ηελ πξνζαξκνγή ΔΛΛΑΚ ζηα Διιεληθά; [18]
Α. Ναη
Β. Όρη
Δξψηεζε 16ε : Κεξδίδεηε ρξήκαηα αλαπηχζζνληαο ΔΛΛΑΚ (άκεζα ή έκκεζα); [1]
Α. Ναη
Β. Όρη
Δξψηεζε 17ε : Πνηα πηζηεχεηε είλαη ηα πιενλεθηήκαηα / κεηνλεθηήκαηα κε ηε ρξήζε
ηνπ ΔΛΛΑΚ; (Βαζκνινγήζηε πσο θξίλεηε ηα παξαθάησ ζεκεηψλνληαο ην
θαηάιιειν πιαίζην )

Μεγάιν
Μεηνλέθηεκα Οχηε
Μεηνλέθηεκα
Μεηνλέθηεκα

νχηε
Πιενλέθηεκα
Ζ πξφζβαζε
γηα λα
δηαβάζεηε θαη
λα
ηξνπνπνηήζεηε
ηνλ πεγαίν
θψδηθα
Μεησκέλν
θφζηνο αδεηψλ
Αλεμαξηεζία
απφ ηνπο
παξφρνπο
Γπλαηφηεηα λα
αζθήζνπλ
πίεζε ζηνπο
παξφρνπο
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Πιενλέθηεκα Μεγάιν
Πιενλέθηεκα

Κίλεηξα γηα
ηνπο
εξγαδφκελνπο
Δκπηζηνζχλε
ζηνλ πάξνρν
Οη πθηζηάκελεο
ζπκβάζεηο κε
ηνπο παξφρνπο

Δξψηεζε 18ε : Πνηνη ιφγνη πηζηεχεηε φηη είλαη ζεκαληηθνί ψζηε λα επηιέμεηε
ινγηζκηθφ Αλνηθηνχ Κψδηθα θαη φρη εκπνξηθά πξντφληα(Δπηιέμηε πσο θξίλεηαη ηα
παξαθάησ ζεκεηψλνληαο ην θαηάιιειν πιαίζην )
Καιχηεξα ε
Δκπνξηθή
Δθαξκνγή

Δπαξθέο ην
ΔΛΛΑΚ
αιιά
Καιχηεξα ε
Δκπνξηθή
Δθαξκνγή

Μεησκέλν θφζηνο
αλάπηπμεο
Μεησκέλν θφζηνο
ζπληήξεζεο
Γπλαηφηεηα λα
ηξέρεη πηινηηθά
δνθηκέο (alpha / beta
δνθηκέο) πξηλ απφ
ηελ έθδνζε
Βειηίσζε θήκεο ηεο
εηαηξείαο
Πξνζαξκνζηηθφηεηα
ζηα ππάξρνληα
ζπζηήκαηα
Φξφλνο αλάπηπμεο
Δπηξξνή ζηνπο
παξφρνπο
(Πξνζζήθε λέαο ή
αιιαγή ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο)
Γηαζεζηκφηεηα
αλεμάξηεησλ
εηδηθψλ θαη
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Δμίζνπ
Καιά

Δπαξθήο ε
Δκπνξηθέο
Δθαξκνγέο
αιιά
Καιχηεξα
κε ην
ΔΛΛΑΚ

Καιχηεξα
κε ην
ΔΛΛΑΚ

εκπεηξίαο
Υπνζηήξημε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο
αλάπηπμεο
Γηαζέζηκεο
πιεξνθνξίεο
(εγρεηξίδηα, θιπ.)
Λεηηνπξγηθέο
απαηηήζεηο (επαξθή
ιεηηνπξγηθφηεηα)
Με ιεηηνπξγηθέο
απαηηήζεηο
(πνηφηεηα ,
αμηνπηζηία,
αζθάιεηα,
επεθηαζηκφηεηα,
επηδφζεηο,
ρξεζηηθφηεηα)
Γηαζεζηκφηεηα
ππνζηήξημεο ζηελ
παξαγσγή

Δξψηεζε 19ε :Πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ νη εηαηξείεο ζηελ αχμεζε ηεο
ρξήζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ Αλνηρηνχ Κψδηθα;
Α. Ναη
Β. Όρη
Γ. Γελ γλσξίδσ

Δξψηεζε 20ε : Γηα πνηνπο ιφγνπο πηζηεχεηε φηη ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηελ
απμεκέλε ρξήζε ηνπ ΔΛΛΑΚ ;

Δξψηεζε 21ε : Σε πνηνπο ηνκείο, πηζηεχεηε φηη είλαη θαηάιιειε ε απμεκέλε ρξήζε
ηνπ ΔΛΛΑ
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Δξψηεζε 21ε : Έρεηε θάπνηεο άιιεο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα γίλεη γηα λα
απμεζεί ε ρξήζε ηνπ ΔΛΛΑΚ;

Το ερωτθματολόγιο είναι επίςθσ διακζςιμο ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ςελίδα :
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGlHTmhRZGpleWRGSkRaeEdNWUdH
M0E6MQ
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