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Περίληψη

Παραδοτέο D8.1.3
Τίτλος : Οδηγός για ΜΜΕ

Executive Summary:

Το ΕΛ/ΛΑΚ (FLOSS) αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές τάσεις στην τεχνολογία της 

πληροφορικής ειδικά μετά την έλευση του προσωπικού υπολογιστή και του λογισμικού ως 

εμπορεύσιμου  αγαθού.  Εντούτοις,  παρά  τον  εν  δυνάμει  αντίκτυπο  του  ΕΛ/ΛΑΚ  στις 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, η υιοθέτησή του εμποδίζεται από τους περιορισμούς στη γνώση 

ειδικά μεταξύ των ΜΜΕ που θα μπορούσαν να ωφεληθούν εξαιρετικά από αυτό. 

Ο  Οδηγός  αυτός,  που  αναπτύχθηκε  στο  πλαίσιο  των  έργων  FLOSSMETRICS  και 

OpenTTT, παρουσιάζει σύνολο κατευθυντήριων οδηγιών και προτάσεων για την υιοθέτηση 

ΕΛ/ΛΑΚ από τις ΜΜΕ χρησιμοποιώντας κλιμακωτό μοντέλο που καθοδηγεί τις εταιρείες 

από  την  αρχική  επιλογή  και  υιοθέτηση  του  ΕΛ/ΛΑΚ  μέχρι  την  υποδομή  τεχνολογίας 

πληροφορικής και τη δημιουργία κατάλληλων επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται 

σε ΕΛ/ΛΑΚ. 

Ο Οδηγός περιλαμβάνει  εισαγωγή στο ΕΛ/ΛΑΚ και  κατάλογο εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ που 

ανταποκρίνονται  στις  απαιτήσεις  των  επιχειρήσεων,  όπως  αυτές  διατυπώθηκαν  στις 

συνεντεύξεις  του  έργου  OpenTΤT.  Τα  πεδία  εφαρμογής  περιλαμβάνουν  λογισμικά 

υποδομής  (από  διαχείριση  δικτύων  και  συστημάτων  μέχρι  και  την  ασφάλεια  των 

επιχειρήσεων),  συστήματα  ενδοεπιχειρησιακού  σχεδιασμού   (ERP)  και  διαχείριση 

πελατειακών σχέσεων (CRM),  συνεργατικά  εργαλεία,  διαχείριση  εγγράφων,  συστήματα 

διαχείρισης  περιεχομένου  (CMS),  VoIP,  γραφικά/CAD/GIS,  εφαρμογές  γραφείου, 

εφαρμογές  μηχανολογίας  και  κατασκευών,  κατακόρυφες  επιχειρηματικές  εφαρμογές  και 

εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης (elearning).

Ο  παρών  οδηγός  αποτελεί  την  Τρίτη  έκδοση.  Ο  Οδηγός  κυκλοφορεί  υπό  την  CC-

sharealike  3.0.  άδεια.  Ο  συγγραφέας  είναι  ο  Carlo  Daffara  (cdaffara  @  conecta  .  it  ).  Η 

μετάφραση και  προσαρμογή του οδηγού στην ελληνική  γλώσσα έγινε από το  Γεώργιο 

Καλπάκη (kalpakis@uom.gr) και  τη Φωτεινή Τρίμμη (ftrimmi@uom.gr).

mailto:cdaffara@conecta.it
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Εισαγωγή στον οδηγό για τις ΜΜΕ

“Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα αποτελεί την πιο σημαντική μακροπρόθεσμη τάση που έχει 

συναντήσει  η  βιομηχανία  του  λογισμικού  από  τις  αρχές  της  δεκαετίας  του  1980  έως 

σήμερα”. Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα  πρόσφατης έκθεσης της IDC [IDC 06] που 

καταδεικνύει  το  βαθμό  στον  οποίο  έχει  διαφοροποιηθεί  ο  τρόπος  με  τον  οποίο 

αντιλαμβανόμαστε  το  ΕΛ/ΛΑΚ  (Ελεύθερο  Λογισμικό/Λογισμικό  Ανοιχτού  Κώδικα, 

Free/Libre/Open Source Software, FLOSS)  τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, η πλειονότητα 

των  δημιουργών στον  κόσμο  χρησιμοποιούν λογισμικό  ανοιχτού  κώδικα  [Forr  07]  και, 

παράλληλα,  πλατφόρμες  ΕΛ/ΛΑΚ χρησιμοποιούνται  με  ποικίλους τρόπους από μεγάλο 

μέρος των επιχειρήσεων. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να υφίσταται ένα σημαντικό εμπόδιο 

στη διαδικασία υιοθέτησης λύσεων ΕΛ/ΛΑΚ από τις επιχειρήσεις τόσο σε ό,τι αφορά τη 

χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ όσο και αναφορικά με τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που 

βασίζονται σε αυτό. Ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι η απλή και συγχρόνως ενδελεχής 

παρουσίαση των βασικών ζητημάτων που αφορούν το ΕΛ/ΛΑΚ, η παροχή συμβουλών 

προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ,  Small/Medium Enterprises, SMEs) αναφορικά 

με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν  να χρησιμοποιήσουν το ΕΛ/ΛΑΚ στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων τους, καθώς και η παροχή οδηγιών για τη δημιουργία επιχειρήσεων που 

βασίζονται σε αυτό.
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1 Τι είναι το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού 
Κώδικα;

Ενδεχομένως να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η λειτουργία της αγοράς λογισμικού με 

τη σημερινή της μορφή, η οποία βασίζεται στην έννοια των πακέτων λογισμικού σε μορφή 

συσκευασίας τα οποία ο χρήστης μπορεί να αγοράζει, έχει καθιερωθεί σχετικά πρόσφατα. 

Αρχικά, το λογισμικό ήταν άμεσα συνδεδεμένο με το υλικό του κατασκευαστή. Εξαιτίας της 

πολυπλοκότητας και του κόστους ανάπτυξης (καθώς και της σχετικά περιορισμένης ισχύος 

που διέθεταν οι πρώτοι υπολογιστές), των επιχειρηματικών μοντέλων των κατασκευαστών 

(μοντέλα που βασίζονταν στην πώληση του υλικού), καθώς και  άλλων παραγόντων,  οι 

χρήστες  ελεύθερα διαμοιράζονταν  τον  πηγαίο  κώδικα  των  εφαρμογών με  συνεργατικό 

τρόπο, κάτι που οδήγησε στη δημιουργία ομάδων χρηστών, όπως η  SHARE (Society to 

Help  Avoid  Redundant  Efforts),  η  οποία  ιδρύθηκε  το  1955  και  επικεντρώθηκε  σε 

συστήματα  IBM  και  η  DECUS (Digital  Equipment  Computer  User  Society),  οι  οποίες 

εξακολουθούν να είναι ενεργές. Επίσης, σύνηθες φαινόμενο ήταν ο διαμοιρασμός κώδικα 

μέσω ακαδημαϊκών περιοδικών,  όπως η δημοφιλής στήλη “Algorithms”  του περιοδικού 

“Communications of the ACM”.

Με την αποσύνδεση του υλικού από το λογισμικό, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, 

εμφανίστηκαν  στην  αγορά  τα  πρώτα  προϊόντα  λογισμικού  με  τη  μορφή  “πακέτου”.  Η 

εμφάνιση των πρώτων προσωπικών υπολογιστών (Aplle II, IBM PC και αρκετών άλλων) 

οδήγησε στη δημιουργία της αγοράς λογισμικού σε μορφή συσκευασίας, η οποία αποτελεί 

μέχρι  και  σήμερα  ένα  πολύ  σημαντικό  τμήμα  της  συνολικής  αγοράς  στο  χώρο  της 

πληροφορικής. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτού του είδους η αγορά αντιπροσωπεύει 

μόνο το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της αγοράς λογισμικού, καθώς το υπόλοιπο 

μέρος  της αγοράς καλύπτεται  από λογισμικά που δημιουργούνται  για  την ικανοποίηση 

εξειδικευμένων αναγκών [OECD 02]. 

Ο  Richard Stallman  και το FSF  εισήγαγαν τον όρο “ελεύθερο λογισμικό” (free software). 

Αργότερα, ο οργανισμός “Open Source Initiative”  πρότεινε τον όρο “λογισμικό ανοιχτού 

κώδικα” (open source software),  πιθανότατα προκειμένου να αποφευχθεί η παρερμηνεία 

του αγγλικού όρου “free”,  ο οποίος χρησιμοποιήθηκε από τον  FSF για την απόδοση της 

έννοιας της ελευθερίας. Ο όρος “libre”  χρησιμοποιήθηκε και αυτός για την απόδοση της 
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έννοιας  της  ελευθερίας  και  χρησιμοποιήθηκε  κυρίως στην  Ευρώπη.  Ο όρος  “ΕΛ/ΛΑΚ” 

εισήχθη από τον  Rishab Gosh  στο πλαίσιο ενός προγράμματος που χρηματοδοτούταν 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ονομασία “Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού 

Κώδικα: έρευνα και μελέτη” και έχει καθιερωθεί ευρέως από το 2002. Στην έκθεση αυτή θα 

χρησιμοποιούμε τον όρο ΕΛ/ΛΑΚ.

Ο  Richard Stallman,  συνεχίζοντας την παράδοση που δημιουργήθηκε από ακαδημαϊκά 

ινστιτούτα όπως το ΜΙΤ, ίδρυσε το 1983 το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software 

Foundation, FSF),  προκειμένου να βρεθεί  ένας τρόπος διατήρησης της ελευθερίας των 

χρηστών να μελετούν, να κατανοούν και να τροποποιούν το λογισμικό, μέσα στο πλαίσιο 

του πνεύματος που διέπει την κοινότητα των hackers και αφορά την απρόσκοπτη διάχυση 

των  πληροφοριών.  Στόχος  του  FSF  ήταν  η  δημιουργία  μιας  ολοκληρωμένης  νέας 

υλοποίησης του  λειτουργικού  συστήματος  UNIX,  το  οποίο  την  τότε  εποχή αποτελούσε 

σημαντικό σημείο αναφοράς για τις περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις και τα ερευνητικά 

κέντρα. Έτσι, ο  Stallman  και αρκετοί άλλοι προγραμματιστές δημιούργησαν ένα πλήρες 

περιβάλλον ανάπτυξης  και  εκτέλεσης,  από το  οποίο  στα τέλη  της  δεκαετίας  του  1980 

έλειπε μόνο ο πυρήνας (το κεντρικό τμήμα ενός λειτουργικού συστήματος). Το κενό αυτό 

καλύφτηκε  σύντομα,  το  1991,  από  δύο  διαφορετικές  ομάδες:  η  ομάδα  της  οποίας 

επικεφαλής  ήταν ο  Linus Torvalds  ανέπτυξε  τον  πυρήνα του  Linux,  ενώ η  ομάδα των 

William  και  Lynne  Jolitz  δημοσίευσαν  σειρά  άρθρων  στο  περιοδικό  “Dr.  Dobbs” 

περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο μπορούσε κανείς να μεταφέρει το  BSD Unix  σε 

PCs  αρχιτεκτονικής  i386,  δημιουργώντας  με  τον  τρόπο  αυτό  τη  βάση  για  ένα 

ολοκληρωμένο, ελεύθερο λειτουργικό σύστημα για σύγχρονους προσωπικούς υπολογιστές 

[DB 00].

Το FSF δίνει μεγάλη έμφαση στις παρακάτω “τέσσερις ελευθερίες”:

• Ελευθερία εκτέλεσης του προγράμματος για οποιονδήποτε σκοπό (ελευθερία 0)

• Ελευθερία μελέτης του τρόπου λειτουργίας του προγράμματος και προσαρμογής 

του  στις  ανάγκες  του  χρήστη  (ελευθερία  1).  Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την 

ικανοποίηση της παραπάνω ελευθερίας είναι η πρόσβαση στον ανοιχτό κώδικα

• Ελευθερία αναδιανομής αντιγράφων (ελευθερία 2)

• Ελευθερία βελτίωσης του προγράμματος και κοινοποίησης των βελτιώσεων αυτών 

στο κοινό, έτσι ώστε να επωφεληθεί από αυτό ολόκληρη η κοινότητα (ελευθερία 3). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ικανοποίηση της παραπάνω ελευθερίας είναι η 
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πρόσβαση στον ανοιχτό κώδικα

Για το λόγο αυτό, το FSF δημιούργησε σύνολο “αδειών χρήσης ελεύθερου λογισμικού” και 

μεταξύ αυτών την  GPL (General  Public License)  και  την  LGPL (Lesser General Public 

License)  οι οποίες είναι οι πιο ευρέως χρησιμοποιημένες, τόσο σε ό,τι αφορά το πλήθος 

των έργων που τις έχουν υιοθετήσει όσο και όσον αφορά το πλήθος των γραμμών κώδικα 

που αυτές καλύπτουν.

Δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις ο όρος “ελεύθερο λογισμικό” συχνά ερμηνεύεται ως 

“δωρεάν λογισμικό”. Το γεγονός αυτό οδήγησε το FSF να λανσάρει το σύνθημα “ελεύθερο 

με την έννοια της ελευθερίας του λόγου  (free speech) και όχι με την έννοια της δωρεάν 

μπύρας (free beer)”. Η κοινότητα του ελεύθερου λογισμικού προχώρησε με γοργό ρυθμό 

στη δημιουργία ολοκληρωμένων περιβαλλόντων χρηστών, όπως το GNOME και το KDE, 

καθώς και στη σχεδίαση του εμπορικού σήματος  του “ανοιχτού κώδικα”. Ο ορισμός του 

Ανοιχτού Κώδικα βασίζεται σε ένα παρόμοιο σύνολο συνθηκών:

Ελεύθερη αναδιανομή Η άδεια χρήσης δεν πρέπει να περιορίζει κανένα συμβαλλόμενο 

μέρος από την πώληση ή τη δωρεά του λογισμικού ως στοιχείου μιας συνολικής διανομής 

λογισμικού που περιέχει προγράμματα από αρκετές διαφορετικές πηγές. Η άδεια χρήσης 

δεν  πρέπει  να  απαιτεί  δικαιώματα  εκμετάλλευσης  ή  άλλη  αμοιβή  για  τέτοιου  είδους 

πώληση. 

Πηγαίος  κώδικας  Το  πρόγραμμα  πρέπει  να  περιλαμβάνει  τον  πηγαίο  κώδικα, ενώ 

συγχρόνως  πρέπει  να  επιτρέπεται  η  διάθεσή  του  είτε  ως  πηγαίος  κώδικας  είτε  σε 

μεταγλωττισμένη μορφή. Όταν κάποιο πρόγραμμα δε διανέμεται μαζί με τον πηγαίο του 

κώδικα, πρέπει να υπάρχει ένας ευρέως γνωστός τρόπος μέσω του οποίου κανείς μπορεί 

με ελάχιστο κόστος να τον αποκτήσει (προτιμότερος τρόπος είναι η διάθεσή του μέσω του 

Διαδικτύου  χωρίς  χρέωση).  Ο  πηγαίος  κώδικας  πρέπει  να  είναι  η  μορφή  του 

προγράμματος την οποία οι  προγραμματιστές θα προτιμούν προκειμένου να προβούν σε 

τροποποιήσεις  του.  Πηγαίος  κώδικας  που  προκαλεί  εσκεμμένα  σύγχυση  δεν  είναι 

επιτρεπτός.  Ενδιάμεσες  μορφές,  όπως  το  αποτέλεσμα  ενός  προεπεξεργαστή 

(preprocessor) ή ενός μεταφραστή δεν είναι επιτρεπτές.

Παραγόμενα  έργα  Η  άδεια  χρήσης  πρέπει  να  επιτρέπει  τροποποιήσεις  του 
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προγράμματος, καθώς και πιθανά παραγόμενα έργα, τα οποία πρέπει να διανέμονται με 

τους ίδιους όρους που διέπουν το αρχικό λογισμικό.

Ακεραιότητα του πηγαίου κώδικα του συγγραφέα Η άδεια χρήσης έχει τη δυνατότητα 

να απαγορεύει  τη διανομή του κώδικα όταν αυτός έχει τροποποιηθεί, μόνο αν επιτρέπεται 

η  διανομή  “βελτιωτικών  αρχείων”  μαζί  με  τον  πηγαίο  κώδικα,  ούτως  ώστε  να 

πραγματοποιείται η τροποποίηση του προγράμματος κατά το χρόνο δημιουργίας. Η άδεια 

χρήσης  πρέπει  να  επιτρέπει  ρητά  τη  διανομή  λογισμικού  που  παράγεται  από 

τροποποιημένο πηγαίο κώδικα. Επίσης, η άδεια ενδέχεται να απαιτεί από τα παραγόμενα 

έργα να διαθέτουν διαφορετικό όνομα ή διαφορετική έκδοση από το αρχικό λογισμικό.

Καμία  διάκριση  εναντίον  ατόμων ή  ομάδων ατόμων  Η άδεια  χρήσης  δεν  πρέπει 

περιλαμβάνει διακρίσεις εναντίον ατόμων ή ομάδων ατόμων.

Καμία διάκριση εναντίον κάποιων τομέων δραστηριοποίησης  Η άδεια χρήσης δεν 

πρέπει  να  περιορίζει  κανέναν  από  τη  χρησιμοποίηση  του  προγράμματος  σε  κάποιο 

συγκεκριμένο  πεδίο  δραστηριοποίησης.  Για  παράδειγμα,  δεν  μπορεί  να  περιορίζει  τη 

χρήση του προγράμματος για την εξυπηρέτηση των αναγκών μιας επιχείρησης ή μιας 

ερευνητικής ομάδας που εξετάζει ζητήματα γενετικής.

Διανομή της άδειας χρήσης  Τα δικαιώματα του προγράμματος πρέπει να ισχύουν για 

όλα τα άτομα στα οποία αυτό αναδιανέμεται,  χωρίς να απαιτείται  από αυτά να κάνουν 

χρήση κάποιας επιπρόσθετης άδειας χρήσης.

Η άδεια χρήσης δεν πρέπει να αφορά μόνο ένα συγκεκριμένο προϊόν Τα δικαιώματα 

του  προγράμματος  δεν  πρέπει  να  εξαρτώνται  από  το  αν  αυτό  είναι  τμήμα  μιας 

συγκεκριμένης διανομής λογισμικού. Αν το πρόγραμμα αυτό εξαχθεί από τη διανομή αυτή 

και χρησιμοποιηθεί ή διανεμηθεί με τους όρους της άδειας χρήσης του προγράμματος, τότε 

όλα τα άτομα στα οποία αυτό θα αναδιανεμηθεί πρέπει να διαθέτουν τα ίδια δικαιώματα με 

αυτά που παραχωρούνται στην αρχική διανομή του λογισμικού. 

Η άδεια  χρήσης  δεν  πρέπει  να  περιορίζει  άλλα  λογισμικά  Η άδεια  χρήσης  ενός 

λογισμικού δεν πρέπει να θέτει περιορισμούς σε άλλα λογισμικά τα οποία διανέμονται μαζί 

με  αυτό.  Για  παράδειγμα,  η  άδεια  χρήσης  δεν  πρέπει  να  απαιτεί  όλα  τα  υπόλοιπα 
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προγράμματα που υπάρχουν στην ίδια διανομή να είναι ανοιχτού κώδικα.

Η άδεια  χρήσης  πρέπει  να  είναι  τεχνολογικά  ουδέτερη  Κανένας  όρος  της  άδειας 

χρήσης δεν πρέπει να επιβάλλει τη χρήση συγκεκριμένων τεχνολογιών ή διεπαφών

Και  οι  δύο ομάδες διατηρούν λίστα αδειών χρήσης οι  οποίες συμφωνούν είτε  με τους 

όρους του Ορισμού του Ελεύθερου Λογισμικού είτε με τις προϋποθέσεις χρήσης του όρου 

“ανοιχτό  λογισμικό”.  Για  την  ακρίβεια,  υπάρχουν  περισσότερες  από 50  άδειες  χρήσης 

“ανοιχτού  λογισμικού”  ή  “ελεύθερου  λογισμικού”,  αλλά  ευτυχώς  μπορούν  να 

κατηγοριοποιηθούν με πολύ εύκολο τρόπο [Sun 06, UU 05] σε αυτές που:

• “παρέχουν αναγνώριση”: επιτρέπεται η χρήση, η τροποποίηση και η αναδιανομή, 

όμως στην περίπτωση που το πρόγραμμα αναδιανέμεται πρέπει να αναγνωριστεί η 

προσφορά του αρχικού συγγραφέα. Σχετικά παραδείγματα είναι: η BSD license και 

η Apache license v2.

• “παρέχουν διορθώσεις”:  επιτρέπεται η χρήση, η τροποποίηση και η αναδιανομή, 

όμως  στην  περίπτωση  που  το  πρόγραμμα  αναδιανέμεται  όλες  οι  αλλαγές  του 

πηγαίου  κώδικα  πρέπει  να  αποσταλούν  στον  αρχικό  συγγραφέα.  Σχετικά 

παραδείγματα είναι: οι άδειες χρήσης τύπου Mozilla (Mozilla Public License)

• “παρέχουν τα  πάντα”:   επιτρέπεται  η  χρήση,  η  τροποποίηση και  η  αναδιανομή, 

όμως στην περίπτωση της αναδιανομής πρέπει ο πηγαίος κώδικας οποιουδήποτε 

παραγόμενου προϊόντος να είναι διαθέσιμος. Σχετικό παράδειγμα είναι η GPL.

Όταν  υπάρχει  συνδυασμός  και  αναδιανομή  κώδικα  που  προέρχεται  από  διαφορετικές 

εφαρμογές, τότε το ζήτημα της συμβατότητας των αδειών χρήσης αποκτά ιδιαίτερη αξία. 

Ένας ιδιαίτερα λεπτομερής πίνακας που περιλαμβάνει τη συμβατότητα των αδειών χρήσης 

σε σχέση με την  GPL (συμπεριλαμβανομένης και της πρόσφατης έκδοσης  GPLv3) είναι 

διαθέσιμος στο [Fed 07]. Σε κάθε περίπτωση, οποτεδήποτε εκδίδεται ή διανέμεται κάποιο 

προϊόν,  συνιστάται  να  ζητήσει  κανείς  τη  νομική  συμβουλή  κάποιου  νομικού,  ο  οποίος 

εξειδικεύεται σε ζητήματα αδειών χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ και πνευματικής ιδιοκτησίας (παρόμοια 

νομική συμβουλή χρειάζεται και στην περίπτωση έκδοσης εμπορικού λογισμικού).
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Το ΕΛ/ΛΑΚ ως μοντέλο ανάπτυξης

Ο ορισμός του ΕΛ/ΛΑΚ καλύπτει εκτεταμένα τα ζητήματα που αφορούν την άδεια χρήσης 

του λογισμικού, ενώ συγχρόνως το γεγονός ότι ο κώδικας των εφαρμογών είναι ανοιχτός 

προσφέρει  τη  δυνατότητα  διενέργειας  κοινών  προσπαθειών  ανάπτυξης  κώδικα  από 

διαφορετικές ομάδες ατόμων, λειτουργώντας με παρόμοιο τρόπο με τις ομάδες χρηστών 

της δεκαετίας του 1960. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο  Eric Raymond εισήγαγε στο άρθρο 

του  “Ο  καθεδρικός  και  το  παζάρι”  (The  cathedral  and  the  bazaar)  την  έννοια  της 

διαμοιραζόμενης ανάπτυξης κώδικα, όπου παρομοιάζει το μοντέλο ανάπτυξης στο οποίο 

κάθε προγραμματιστής είναι ελεύθερος να επιλέξει με ποιο τμήμα του κώδικα επιθυμεί να 

ασχοληθεί με ένα “παζάρι” και το συγκρίνει  με το μοντέλο ανάπτυξης ενός “καθεδρικού 

ναού”, που διαθέτει σαφώς πιο αυστηρούς και δομημένους κανόνες.

Στην πραγματικότητα, εφαρμογές που αναπτύσσονται  με συνεργατικό τρόπο έχουν την 

τάση να εκτελούνται ακολουθώντας ταυτόχρονα και τις δύο παραπάνω προσεγγίσεις. Για 

παράδειγμα,  τα  περισσότερα  λογισμικά  διαθέτουν  κάποιου  είδους  δομή,   ενώ  άλλα 

λογισμικά διαθέτουν απόλυτα αυστηρή δομή (π.χ. εφαρμογές που χρησιμοποιούν κώδικα 

ΕΛ/ΛΑΚ σε πιστοποιημένο περιβάλλον, όπως συστήματα ασφαλείας). Το πιο σημαντικό 

θέμα που ανακύπτει από το άρθρο του  Raymond είναι το γεγονός ότι τόσο η συγγραφή 

κώδικα όσο και άλλες επικουρικές εργασίες, όπως η διόρθωση των προγραμματιστικών 

σφαλμάτων και η παραγωγή εγγράφων τεκμηρίωσης μπορούν να υλοποιηθούν από μια 

μεγάλη  κοινότητα  ατόμων,  δημιουργώντας  κατά  κάποιον  τρόπο  “εικονικές  επιχειρήσεις 

λογισμικού” οι οποίες εθελοντικά παρέχουν εργασία και πόρους. Αυτό, επίσης, βοηθά και 

στη δημιουργία μιας μεγάλης κοινότητας εξειδικευμένων χρηστών, οι οποίοι με τη σειρά 

τους μπορούν να συνεισφέρουν  με διάφορους τρόπους [VH 03, VH 05].

Όταν μια τέτοιου είδους συνεργασία λαμβάνει χώρα, δεν είναι απαραίτητο να γίνεται μόνο 

σε επίπεδο συγγραφής κώδικα,  όπως για παράδειγμα αναφέρει  το  [Jul  06]:  “Το 2000, 

πενήντα εξωτερικοί συνεργάτες της εφαρμογής  Open Cascade  προσέφεραν βοήθεια με 

διάφορους  τρόπους:  μετέφεραν  το  λογισμικό  σε  άλλα  συστήματα  (IRIX  64  bits,  Alpha 

OSF),  διόρθωσαν προγραμματιστικά σφάλματα, μετέφρασαν το εγχειρίδιο χρήσης στην 

ισπανική  γλώσσα  κτλ.  Σήμερα  υπάρχουν  περισσότεροι  από  εβδομήντα  ενεργοί 

συνεργάτες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και ο στόχος είναι ο αριθμός αυτός να 

ανέλθει σε εκατό. Αυτή η συνεισφορά είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι δημιουργοί του  Open 
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Cascade εκτιμούν ότι αυτή αντιπροσωπεύει το 20% της συνολικής αξίας του λογισμικού.”

Μια παρόμοια άποψη παρουσιάζεται και στο [Sei 06], όπου ένας από τους επικεφαλής του 

έργου KDE1 παρουσιάζει τα διαφορετικά πεδία τα οποία συνθέτουν το περιβάλλον KDE:

• Γραφικό περιβάλλον

• Έγγραφα τεκμηρίωσης

• Αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή

• Εμπορική εκμετάλλευση

• Διασφάλιση ποιότητας

• Ανάπτυξη λογισμικού

• Μετάφραση

Είναι φανερό ότι η συνεισφορά που γίνεται σε πεδία που δεν έχουν σχέση με τον πηγαίο 

κώδικα  είναι  το  ίδιο  σημαντική  με  τη  συγγραφή  του  κώδικα.  Για  παράδειγμα,  οι 

μεταφράσεις σε διάφορες γλώσσες, τα έγγραφα τεκμηρίωσης και η συνολική ποιότητα είναι 

θέματα  ζωτικής  σημασίας  στην  προσπάθεια  διάδοσης  και  εξάπλωσης  μιας  εφαρμογής 

παγκοσμίως.

Άλλο ένα παράδειγμα παρουσιάζεται στο  [Mue 07]  όπου παρουσιάζεται μια καταγραφή 

των συμμετεχόντων σε διάφορα τμήματα του έργου OpenOffice.org:

1 Το  KDE  είναι  περιβάλλον  επιφάνειας  εργασίας  χρήστη  που  αρχικά  δημιουργήθηκε  ως  μια  ελεύθερη 
εναλλακτική λύση του περιβάλλοντος  UNIX CDE,  ενώ αργότερα ενσωματώθηκαν σε αυτό βιβλιοθήκες, 
λογισμικό τελικού χρήστη και εκπαιδευτικό υλικό.
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Όπως  μπορεί  να  διακρίνει  κανείς  στο  σχήμα,  υπάρχει  σχεδόν  ο  ίδιος  αριθμός 

συμμετεχόντων σε τομείς που δεν έχουν σχέση με τον κώδικα και σε τομείς που έχουν είτε 

άμεση είτε έμμεση σχέση με τη συγγραφή πηγαίου κώδικα.

Αυτού του είδους η συνεργασία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και μεταξύ ανταγωνιστικών 

επιχειρήσεων.  Για  παράδειγμα,  πιθανά  προβλήματα  ασφαλείας  που  εντοπίζει  κάποιος 

προμηθευτής  διανομής  Linux  κοινοποιούνται  και  σε  όλους  τους  διαφορετικούς 

ανταγωνιστικούς  προμηθευτές  άλλων  διανομών.  Για  παράδειγμα,  ο  Michael  Cox  της 

RedHat (μιας ευρέως διαδεδομένης διανομής Linux) ανέλυσε τα στατιστικά αποτελέσματα 

δύο  ετών  αντιμετώπισης  συμβάντων  και  διαπίστωσε  ότι  το  μεγαλύτερο  μέρος  των 

πληροφοριών προερχόταν από άλλους διανομείς ΕΛ/ΛΑΚ [Cox 07].

Τα τελευταία χρόνια, οι επιχειρήσεις έχουν προβεί στην υιοθέτηση αυτού του συνεργατικού 

μοντέλου  για  την  ανάπτυξη  λογισμικού  και  υπηρεσιών,  βοηθώντας  πολλές  φορές  τις 

κοινότητες  εθελοντών,  ενώ  άλλες  φορές  ξεκινούν  την  ανάπτυξη  νέων  εφαρμογών  και 

παρέχουν ουσιαστικούς πόρους για τη συνέχιση της ανάπτυξής τους. 

2 Δέκα μύθοι για το ΕΛ/ΛΑΚ

Το 1999,  ο  Tim O'Reilly,  ιδρυτής  ενός  δημοφιλούς  εκδοτικού  οίκου  που ασχολείται  με 

θέματα ανοιχτού λογισμικού, έδωσε ομιλία σε ακροατήριο 500 διοικητικών στελεχών της 

Fortune με τίτλο “δέκα μύθοι για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα”. Αφού, όπως φαίνεται και 

από πρόσφατες εκθέσεις [CIO 07, ED 05, Forr 07], οι δέκα αυτοί μύθοι εξακολουθούν να 

υφίστανται και να αποτελούν τροχοπέδη για την υιοθέτηση του ΕΛ/ΛΑΚ από τις ΜΜΕ θα 

προσπαθήσουμε να δώσουμε μια ρεαλιστική απάντηση για όλους αυτούς.  

Πρώτος μύθος: Πρόκειται για ανταγωνισμό ανάμεσα στο  Linux  και τα 
Windows

Οι πιο πρόσφατες συζητήσεις για το ΕΛ/ΛΑΚ εστιάζουν στην αντίληψη του “όλα ή τίποτα”. 

Για παράδειγμα, όταν υιοθετούνται από επιχειρήσεις λύσεις που στηρίζονται σε ΕΛ/ΛΑΚ, 
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πολλές φορές κρίνεται απαραίτητη η πλήρης αντικατάσταση όλων των λογισμικών που 

χρησιμοποιούνται.  Αυτό,  καθώς  και  το  γεγονός  ότι  υπάρχει  περιορισμένη  γνώση  για 

εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ εκτός από μερικές που είναι ευρέως διαδεδομένες (όπως το Linux, ο 

Apache, το OpenOffice.org) έχουν οδηγήσει στην αντίληψη ότι τα περισσότερα λογισμικά 

ΕΛ/ΛΑΚ έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταγωνιστούν τα αντίστοιχα προϊόντα της Microsoft. Η 

πραγματικότητα είναι  ότι  υπάρχει  τεράστιος αριθμός ενεργών εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ που 

καλύπτουν  όλα  τα  πεδία  της  τεχνολογίας  της  πληροφορικής,  συμπεριλαμβανομένων 

λύσεων  που  απευθύνονται  αποκλειστικά  σε  επιχειρήσεις  (όπως  συστήματα  ERP),  τα 

οποία στην πλειονότητά τους μπορούν να εγκατασταθούν και να εκτελεστούν σε διάφορες 

πλατφόρμες,  όπως  στα  Microsoft  Windows,  στο  Apple's  OSX  (το  οποίο  βασίζεται  σε 

ανοιχτό λογισμικό) και στο Linux. Όπως μπορεί να δει κανείς στο Παράρτημα 1, υπάρχουν 

περισσότερες από 18,000 εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ που είναι ώριμες για να υιοθετηθούν από 

ΜΜΕ.

Δεύτερος μύθος: Το ΕΛ/ΛΑΚ δεν είναι αξιόπιστο και δεν υποστηρίζεται

Ο μύθος αυτός βασίζεται στην κοινή αντίληψη ότι το ΕΛ/ΛΑΚ αναπτύσσεται αποκλειστικά 

από  εθελοντές,  χωρίς  κανενός  είδους  συντονισμό  και  δόμηση.  Αυτή  όμως  είναι  μια 

λανθασμένη αντίληψη:

• Η  επικρατούσα αντίληψη για τους εθελοντές:  Ενώ η εθελοντική συνεισφορά 

αποτελεί  σημαντικό  τμήμα  (και  αρκετές  φορές  το  μεγαλύτερο)   της  ανάπτυξης 

εφαρμογών  μεγάλης  κλίμακας,  περίπου  το  50%  των  δημιουργών  λαμβάνουν 

οικονομική αποζημίωση για την εργασία τους στο πλαίσιο ανάπτυξης λογισμικών 

ΕΛ/ΛΑΚ,  είτε  άμεσα,  βελτιώνοντας  τις  εφαρμογές  είτε  έμμεσα,  παρέχοντας 

υποστήριξη. Αυτό είναι φανερό σε πρόσφατες μελέτες που έχουν γίνει  [Gosh 05, 

Gosh  06],  ενώ  παράλληλα  στο  παραπάνω  συμπέρασμα  μπορεί  να  καταλήξει 

κανείς, καθώς είναι γεγονός ότι στην ευρύτερη βιομηχανία λογισμικού, το 68% των 

προϊόντων λογισμικού περιλαμβάνουν κώδικα ΕΛ/ΛΑΚ.

• Οι  έμμισθοι  προγραμματιστές  είναι  καλύτεροι:   Υπάρχει  η  αντίληψη  ότι  ο 

κώδικας  που παράγεται  από προγραμματιστές  που προσφέρουν εθελοντικά την 

εργασία τους είναι αμφιβόλου αξίας, καθώς δεν υπάρχει οικονομικό κίνητρο για την 

παραγωγή ποιοτικού λογισμικού. Αυτή η πεποίθηση αγνοεί το γεγονός ότι πολλές 
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φορές το προσωπικό κίνητρο είναι πιο σημαντικό από την χρηματική αποζημίωση 

[Gosh 06], καθώς και το γεγονός ότι μερικές φορές οι χρήστες ενδιαφέρονται για τη 

βελτίωση εφαρμογών που οι ίδιοι χρησιμοποιούν  [VH 03].  Η δεύτερη περίπτωση, 

που είναι γνωστή ως καινοτομία που παράγεται από τις ανάγκες των χρηστών, έχει 

αποδειχτεί σε προηγούμενες έρευνες ότι αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα. Για 

παράδειγμα, περίπου το 25% των καινοτομιών που παρουσιάζονται σε πεδία, όπως 

η  ασφάλεια  λογισμικού,  τα  συστήματα  κυκλωμάτων  CAD  και  οι  βιβλιοθήκες 

λογισμικού σχεδιάζονται και υλοποιούνται από προχωρημένους χρήστες. Επίσης, το 

γεγονός ότι οι χρήστες ενδιαφέρονται για τη βελτίωση των λογισμικών κατευθύνει σε 

ουσιαστικό βαθμό τη σχεδίαση των εφαρμογών, καθώς συλλέγονται τόσο οι θετικές 

όσο  και  οι  αρνητικές  εμπειρίες  τους  από τη  χρήση των προγραμμάτων (π.χ.  η 

σελίδα “Συστάσεων και Εμπειριών2” του  Ubuntu Linux), κάτι που καθιστά δυνατή 

την περαιτέρω ανάπτυξη των προγραμμάτων με βάση την κατευθυντήρια γραμμή 

που παρέχουν οι χρήστες και τον εντοπισμό των σφαλμάτων.

• Δεν υπάρχει υποστήριξη:  Τα περισσότερα λογισμικά σχετίζονται με επιχειρήσεις 

που παρέχουν υποστήριξη επί πληρωμή, όπως ακριβώς γίνεται και στο εμπορικό 

λογισμικό. Η διαθεσιμότητα του πηγαίου κώδικα και τα δικαιώματα τροποποίησής 

του έχουν επίσης το πλεονέκτημα ότι μπορεί να παρέχεται υποστήριξη ακόμη και 

για λογισμικά που δεν είναι πλέον ενεργά, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή 

με  αυτά  που  ισχύουν  για  το  εμπορικό  λογισμικό,  σε  περιπτώσεις  που  δεν  έχει 

ληφθεί  μέριμνα ώστε  να  μπορεί  να  υπάρχει  πρόσβαση στον κώδικα με  κάποια 

χρηματική αποζημίωση.

• Το  ΕΛ/ΛΑΚ  είναι  από  τη  φύση  του  αναξιόπιστο:  Πολλοί  πιστεύουν  ότι  το 

ΕΛ/ΛΑΚ,  επειδή  αναπτύσσεται  με  ανοιχτό  και  όχι  ιδιαίτερα  δομημένο  τρόπο, 

διαθέτει  χαμηλότερη  ποιότητα  σε  σύγκριση  με  το  ιδιόκτητο  λογισμικό.  Η 

πραγματικότητα είναι ότι τα περισσότερα έργα ΕΛ/ΛΑΚ διαθέτουν κάποιου είδους 

(αλλά  όχι  απόλυτα  αυστηρή)  δόμηση και  μόνο  τα  πολύ διαρθρωμένα  λογισμικά 

ακολουθούν από τη φύση τους το μοντέλο του “παζαριού”. Σε κάθε περίπτωση, τα 

αποτελέσματα  της  ανάπτυξης  με  το  μοντέλο  του  ΕΛ/ΛΑΚ έχουν  αξιολογηθεί  σε 

πολλά ερευνητικά άρθρα, όπως για παράδειγμα στο [Suc 04]: “Η υπόθεση ότι το 

λογισμικό  ανοιχτού  κώδικα  ενισχύει  τη  δημιουργικότητα  επιβεβαιώνεται  από  την 

ανάλυσή μας. Ο ρυθμός ανάπτυξης ή το πλήθος των λειτουργιών που προστίθενται  

ήταν μεγαλύτερος στα έργα ανοιχτού κώδικα απ' ό,τι σε αυτά του κλειστού κώδικα.  

2 http://ubuntuforums.org/forumdisplay.php?f=103
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Αυτό υποδηλώνει ότι σε βάθος χρόνου η προσέγγιση ανοιχτού λογισμικού είναι σε  

θέση να παράγει περισσότερα νέα χαρακτηριστικά απ' ό,τι η προσέγγιση κλειστού 

κώδικα. Οι επαγγελματίες του χώρου ανάπτυξης λογισμικού που ενδιαφέρονται να 

καταλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς παρέχοντας επιπρόσθετα χαρακτηριστικά 

πρέπει να εξετάσουν τη μεθοδολογία του ανοιχτού λογισμικού για να το επιτύχουν  

αυτό. Όσον αφορά τα προγραμματιστικά σφάλματα, η ανάλυσή μας διαπίστωσε ότι ο  

ρυθμός τροποποίησης ή το ποσοστό των λειτουργκιών που  τροποποιούνται είναι  

υψηλότερο  σε  έργα  ανοιχτού  κώδικα  απ'  ό,τι  σε  έργα  κλειστού  κώδικα.  Αυτό  

επιβεβαιώνει  την  υπόθεση  ότι  τα  σφάλματα  μπορεί  να  εντοπιστούν  και  να  

διορθωθούν ταχύτερα σε λογισμικά ανοιχτού κώδικα απ' ό,τι σε εφαρμογές κλειστού  

κώδικα και μπορεί να αποτελεί ένα επιπλέον πλεονέκτημα για τη χρησιμοποίηση του  

μοντέλου ανάπτυξης ανοιχτού κώδικα.” Αυτό είναι σύμφωνο με αποτελέσματα που 

προέρχονται από εταιρείες πώλησης εργαλείων εντοπισμού σφαλμάτων, όπως είναι 

το  Reasoning,  σύμφωνα  με  τα  οποία  ενώ  το  ποσοστό  συχνότητας  εμφάνισης 

σφαλμάτων στις αρχικές εκδόσεις των ανοιχτών λογισμικών είναι ίδιο με αυτό των 

εμπορικών εφαρμογών, μετά από διορθώσεις στις περισσότερες περιπτώσεις το 

ποσοστό  αυτό  είναι  αρκετά  μικρότερο  από  το  αντίστοιχο  του  μέσου  ιδιόκτητου 

κώδικα  [Reas 06a,  Reas 06b]3. Το παραπάνω έχει  επιβεβαιωθεί  και  από άλλες 

αναφορές, όπως αυτή από το Coverity.

Το γεγονός ότι το ΕΛ/ΛΑΚ είναι σε γενικές γραμμές αξιόπιστο μπορεί να επιβεβαιωθεί από 

έρευνες,  όπως  η  [CIO  07],  όπου  το  79%  των  ερωτηθέντων  απάντησαν  θετικά  στην 

ερώτηση σχετικά με το αν  “η εμπειρία που αποκόμισαν, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής 

τους δραστηριότητας, από τη χρήση προϊόντων ανοιχτού λογισμικού  διαφορετικών από το  

Linux ήταν  ικανοποιητική  σε  τέτοιο  βαθμό,  ώστε  να  οδηγηθούν  στην  απόφαση  να 

επεκτείνουν τη χρήση τους.”

Συνεπώς, δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι  αρκετά έργα ΕΛ/ΛΑΚ έχουν 

λάβει  πιστοποιήσεις  ασφαλείας  ή  έχουν  χρησιμοποιηθεί  σε  ιατρικές  συσκευές,  σε 

συστήματα ελέγχου και σε συστήματα αεροπλοΐας. Για παράδειγμα, το σύστημα  VISTA 

είναι  ένα  μεγάλης  κλίμακας  ηλεκτρονικό  σύστημα  υγείας,  που  αναπτύχθηκε  από  το 

Υπουργείο  Άμυνας  των  Η.Π.Α.  για  τον  εξοπλισμό  των  στρατιωτικών  νοσοκομείων 

3 Για συχνότητα εμφάνισης σφαλμάτων της τάξης των 0.09 σφαλμάτων ανά KLOC, η έκδοση της MySQL 
που εξετάσαμε έχει πυκνότητα σφαλμάτων που είναι περίπου έξι φορές μικρότερη από το μέσο όρο των 
συγκρινόμενων εμπορικών λογισμικών.
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αποστράτων  και το οποίο σήμερα χρησιμοποιείται σε περισσότερα από 1000 νοσοκομεία 

και  κλινικές στην επικράτεια των Η.Π.Α.,  καθώς και  σε πολλές άλλες εγκαταστάσεις σε 

διάφορες  χώρες.  Άλλα  παραδείγματα  αποτελούν  η  χρήση  του  Linux  σε  συστήματα 

μαγνητικής τομογραφίας της Siemens τα οποία χρησιμοποιούνται σε διαγνωστικά κέντρα, 

η χρήση του περιβάλλοντος ανοιχτού κώδικα ADACORE στην αεροπλοΐα, η πιστοποίηση 

FIPS-140 των δύο πιο σημαντικών εργαλειοθηκών κρυπτογράφησης (OpenSSL και NSS) 

και πολλά άλλα. 

Αν πάρουμε ως παράδειγμα τα επίπεδα ακεραιότητας ασφαλείας του IEC 61508 [Daf 06-

2]:

Επίπεδο Ακεραιότητας 
Ασφαλείας

Επικίνδυνες βλάβες/ώρα Παράγοντας μείωσης 
επικινδυνότητας

4 <10-8 >10000
3 <10-7 >1000
2 <10-6 >100
1 <10-5 >10

Το Διοικητικό Τμήμα Υγείας και Ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου, σε μελέτη του το 2002 

[HSE 02] διαπίστωσε ότι το Linux ήταν αρκετά ισχυρό και ότι θα μπορούσε, χωρίς ιδιαίτερη 

προσπάθεια,  να  λάβει  πιστοποίηση  επιπέδου  ακεραιότητας  ασφαλείας  3.  Αυτό  θα  το 

καθιστούσε ικανό να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας και 

των σιδηροδρομικών γραμμών.

Τρίτος μύθος: Οι μεγάλες επιχειρήσεις δε χρησιμοποιούν ΕΛ/ΛΑΚ

Αυτός είναι ο μύθος που μπορεί να καταρριφθεί πιο εύκολα από όλους τους υπόλοιπους: 

εκτός από μεγάλες εταιρείες πληροφορικής που προωθούν το ανοιχτό λογισμικό, όπως η 

IBM,  η  HP,  η  Sun,  η  Oracle  και άλλες, περίπου το 86% των επιχειρήσεων του  Fortune 

1000  είτε  αναπτύσσουν  είτε  δοκιμάζουν  το  ΕΛ/ΛΑΚ,  ενώ  παρόμοιο  ποσοστό  έχει 

διαπιστωθεί  ότι  υπάρχει  και  στην  Ευρώπη [Aug  04].  Από αυτές,  τουλάχιστον  το  35% 

αναπτύσσουν το 20% των συστημάτων τους ως ΕΛ/ΛΑΚ και το 11% των επιχειρήσεων 

αναφέρουν ότι το 20% των εφαρμογών τους είναι ΕΛ/ΛΑΚ. Ενώ η χρήση του  Linux  σε 



17             Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

περιβάλλοντα  εξυπηρετητών  και  υποδομών  πληροφορικής  είναι  πιο  συνηθισμένη, 

περίπου  το  26%  των  μεγάλων  επιχειρήσεων  αναφέρει  ότι  χρησιμοποιεί  Linux  σε 

επιτραπέζιους υπολογιστές και ένα πολύ υψηλότερο ποσοστό αναφέρει ότι χρησιμοποιεί 

άλλες εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, όπως το  OpenOffice.org  και τον  Firefox  σε υπολογιστές που 

διαθέτουν λειτουργικό σύστημα Windows. Ένα περίεργο στοιχείο, το οποίο επιβεβαιώνεται 

και σε άλλες μελέτες, είναι το γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες δε 

γνωρίζουν  ότι  χρησιμοποιούν  ΕΛ/ΛΑΚ,  μερικές  φορές  εξαιτίας  της  άγνοιας  των  όρων 

άδειας χρήσης και άλλες φορές επειδή το προϊόν προσφέρεται ή είναι ενσωματωμένο σε 

κάτι που μοιάζει με παραδοσιακό εμπορικό λογισμικό (π.χ. πολλά προϊόντα ασφαλείας και 

δικτύωσης ή εμπορικά προϊόντα, όπως ο εξυπηρετητής VMWare ESX, χρησιμοποιούν για 

τις εσωτερικές τους λειτουργίες ΕΛ/ΛΑΚ).

Τέταρτος  μύθος:  Το  ΕΛ/ΛΑΚ  έρχεται  σε  αντίθεση  στην  πνευματική 
ιδιοκτησία

Ο μύθος αυτός περιλαμβάνει αρκετά ζητήματα:

• Η άδεια χρήσης GPL είναι μεταδιδόμενη: Η πιο ευρέως χρησιμοποιημένη άδεια 

χρήσης όντως περιλαμβάνει έναν όρο ο οποίος υπαγορεύει ότι όταν κάποιο προϊόν 

λογισμικού που παράγεται από κώδικα λογισμικού GPL αναδιανέμεται, τότε όλο το 

προϊόν πρέπει να υπόκειται στους κανόνες που διέπουν την άδεια GPL. Αυτό έχει 

οδηγήσει κάποιες επιχειρήσεις να ισχυρίζονται ότι “το γεγονός ότι η άδεια GPL  είναι  

μεταδιδόμενη αποτελεί απειλή για την πνευματική ιδιοκτησία κάθε οργανισμού που 

τη  χρησιμοποιεί”4.  Η  πραγματικότητα  είναι  ότι  στις  περισσότερες  περιπτώσεις  ο 

όρος αυτός απλά παρέχει τα μέσα προστασίας των αρχικών δημιουργών από την 

οικειοποίηση του κώδικά τους από άλλους προγραμματιστές χωρίς την επιστροφή 

των βελτιώσεων στην κοινότητα, γεγονός που είναι ένας από τους λόγους που τους 

οδηγεί   να  επιλέγουν  την  GPL  και  όχι  κάποια  άλλη  άδεια.  Η  απλή  χρήση  του 

ΕΛ/ΛΑΚ δεν απαιτεί καμία αλλαγή στην άδεια χρήσης λογισμικού που έχει παραχθεί 

4 Δήλωση του Graig Mundie, Αντιπροέδρου της Microsoft, σε ομιλία του στο Stern School of Business του 
Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης το 2001. Άλλα στελέχη τις Microsoft, όπως o Bill Gates, έχουν δηλώσει 
ότι “η GPL δεν επιτρέπει σε μια εμπορική επιχείρηση να χρησιμοποιήσει παράγωγα που βασίζονται σε 
αυτή”,ενώ ο Steve Ballmer έχει δηλώσει ότι“Το Linux αποτελεί καρκίνωμα το οποίο επηρεάζει σε ό,τι  
αφορά την πνευματική ιδιοκτησία οτιδήποτε έρχεται σε επαφή μαζί του.. . Αν χρησιμοποιήσετε 
οποιοδήποτε λογισμικό ανοιχτού κώδικα, τότε πρέπει να μετατρέψετε και τα υπόλοιπα λογισμικά σας σε 
ανοιχτό κώδικα” (συνέντευξη στους Sun-Times του Chicago το 2002)
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εντός  των  τειχών  μιας  επιχείρησης  και  οι  περισσότερες  εταιρείες  καθημερινά 

χρησιμοποιούν  λογισμικό  το  οποίο  εκτελείται  έχοντας  ως  βάση  κώδικα  που 

προστατεύεται από την άδεια χρήσης GPL, όπως είναι ο πυρήνας του Linux.

• Η  κοινότητα  του  ελεύθερου  λογισμικού  σφετερίζεται  την  πνευματική 
ιδιοκτησία άλλων επιχειρήσεων:  Αυτό είναι κυρίως αποτέλεσμα μιας δικαστικής 

υπόθεσης στην οποία η εταιρεία  SCO  υποστήριζε το 2003 ότι  η  IBM  παράνομα 

συμπεριέλαβε  στον  πυρήνα  του  Linux  κώδικα  που  ήταν  κατοχυρωμένος 

πνευματικά. Στην αρχική μήνυση αναφερόταν ότι η ΙΒΜ “τοποθέτησε εμπιστευτικές 

και ιδιόκτητες πληροφορίες της εταιρείας SCO στο Linux, στο ελεύθερο λειτουργικό 

σύστημα”5 και  ότι  αρκετά  εκατομμύρια  γραμμές  κώδικα  του  πυρήνα  του  Linux 

εκλάπησαν από τον πηγαίο κώδικα του  Unix  της  SCO.  Σήμερα, τέσσερα χρόνια 

μετά, οι δικαστές έχουν απορρίψει τους περισσότερους από τους ισχυρισμούς της 

SCO, έχοντας αφήσει υπό αξιολόγηση λιγότερες από 300 γραμμές κώδικα (κυρίως 

κώδικα τυπικών διεπαφών) από τις συνολικά έξι εκατομμύρια γραμμές κώδικα του 

σύγχρονου πυρήνα του Linux. Πρόσφατα η Microsoft εξέδωσε παρόμοιες δηλώσεις, 

όπου ο  Steve Ballmer6,  CEO  της  Microsoft,  ισχυρίστηκε ότι  “αυτό το προϊόν (το 

Linux) χρησιμοποιεί την κατοχυρωμένη πνευματική μας ιδιοκτησία”  και εν συνεχεία 

απαρίθμησε πόσες πατέντες που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της  Microsoft 

έχουν φαλκιδεύσει το Linux και άλλα προϊόντα ΕΛ/ΛΑΚ. Η πραγματικότητα είναι ότι 

λογισμικά  ΕΛ/ΛΑΚ  που  διαθέτουν  κάποια  δομή  έχουν  όντως  αυστηρή  πολιτική 

αποδοχής βελτιωτικών πακέτων και εξωτερικής συνεισφοράς. Για παράδειγμα, το 

έργο  Eclipse  έχει αυστηρούς κανόνες που καλύπτουν την εξωτερική συνεισφορά, 

την ανάθεση συγγραφής κώδικα, την επισκόπηση του κώδικα και τη συμβατότητα 

των αδειών χρήσης.  Το Ίδρυμα  Eclispe,  επίσης, χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα 

εργαλεία για τον έλεγχο της αντιγραφής κώδικα και της σάρωσης με χρήση λέξεων-

κλειδιών  για  την  εύρεση  λέξεων  με  νομική  σημασία  [Cam  06].  Παρόμοιες 

διαδικασίες υπάρχουν και σε άλλα έργα ΕΛ/ΛΑΚ [Rig 06].

Πέμπτος μύθος: Το ΕΛ/ΛΑΚ έχει σχέση μόνο με τις άδειες χρήσης

Παρόλο  που  κάποιο  έργο  ΕΛ/ΛΑΚ προσδιορίζεται  ως  επί  το  πλείστον  από την  άδεια 

5 Το κείμενο της αρχικής μήνυσης, καθώς και πλήρης λίστα με έγγραφα δικαστικών υποθέσεων 
περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό χώρο του GrokLaw, στη διεύθυνση http://www.groklaw.net/

6 http://blogs.zdnet.com/hardware/?p=154
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χρήσης του, τα περισσότερα ζητήματα που σχετίζονται με αυτό έχουν να κάνουν με το 

γεγονός  ότι  ο  κώδικάς  του  είναι  ανοιχτός  και  ότι  η  ανάπτυξη  του  προκύπτει  μέσω 

συνεργατικότητας, όπως έχει ήδη περιγραφεί στην ενότητα 1.

Έκτος μύθος: Αν παραδώσει κανείς το λογισμικό του στην κοινότητα 
ΕΛ/ΛΑΚ,  χιλιάδες  δημιουργοί  θα  αρχίσουν  άμεσα  να  εργάζονται  για 
αυτόν

Δεν  υπάρχει  καμία  διαβεβαίωση  ότι  απλά  με  τη  δημοσίευση   πηγαίου  κώδικα  στο 

Διαδίκτυο θα προκύψει κάποιο έργο ΕΛ/ΛΑΚ. Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα αρνητικής 

απόκρισης της κοινότητας στη δημοσίευση κώδικα (επειδή θεωρεί  ότι  πρόκειται  για μη 

χρήσιμο πηγαίο κώδικα). Η πραγματικότητα είναι ότι προκειμένου να επιτευχθεί κάποιου 

είδους  συνεργασία,  πρέπει  κατ'  αρχήν να  υπάρχει  καλή επικοινωνία,  καθώς και  κοινή 

στρατηγική και προσπάθεια μεταξύ των συνεργαζόμενων μελών. Επιπλέον, η επένδυση 

στη  δημιουργία  κοινότητας  και  στη  διάχυση  της  συνεργασίας  αυξάνει  την  πιθανότητα 

εμφάνισης  κοινής  αμφίδρομης  προσπάθειας.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  έρευνες  όπως  η 

OSSWatch  ή η  [CIO 07]  διαπίστωσαν ότι υπάρχει σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων και 

δημόσιων  οργανισμών  (μεταξύ  14%  και  25%)  που  συνεισφέρουν  στη  δημιουργία 

βελτιωτικών πακέτων ή συμμετέχουν ενεργά σε κοινότητες ΕΛ/ΛΑΚ.

Έβδομος μύθος: Το ΕΛ/ΛΑΚ αφορά μόνο τους δημιουργούς, καθώς οι 
περισσότεροι  χρήστες  δεν  ενδιαφέρονται  για  τα  “ενδότερα”  των 
λογισμικών

Το γεγονός  ότι  οι  περισσότεροι  χρήστες  δεν  ενδιαφέρονται  για  τον  πηγαίο  κώδικα  δε 

σημαίνει ότι η διαθεσιμότητα του κώδικα δεν είναι χρήσιμη για αυτούς. Μπορεί να διακρίνει 

κανείς αρκετά πλεονεκτήματα:

• Η διαθεσιμότητα του κώδικα επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να χρηματοδοτήσουν 

κάποιον  προκειμένου  να  τροποποιήσει  ή  να  συντηρήσει  κάποιο  έργο  ΕΛ/ΛΑΚ 

ακόμη και αν αυτό έχει πάψει να υφίσταται ή αν έχει γίνει ανενεργό.

• Στα ενδότερα των λογισμικών δεν υπάρχει μόνο κώδικας, άλλα και κάποια στοιχεία 
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που  έχουν  ζωτική  σημασία  για  μια  εφαρμογή,  όπως  οι  μεταφράσεις  της,  η 

τεκμηρίωσή  της,  σχετικά  παραδείγματα  κτλ.  Πολλοί  χρήστες  μπορούν  να 

συνεισφέρουν σε αυτό το επίπεδο, ακόμη και αν δεν είναι προγραμματιστές.

• Για μερικές εφαρμογές, το γεγονός ότι ο κώδικάς τους είναι διαθέσιμος επιτρέπει τη 

σημαντική  μείωση  του  κόστους  ή  τη  δραματική  αύξηση  της  ευελιξίας  της 

προσφερόμενης  λύσης.  Για  παράδειγμα,  σε  ένα  λογισμικό  με  την  ονομασία 

MuleSource (ένα εξελιγμένο σύστημα ενδιάμεσου λογισμικού) διαπιστώθηκε ότι το 

64%  των  χρηστών  του  προέβη  σε  τουλάχιστον  μία  τροποποίηση  του  πηγαίου 

κώδικα.

Όγδοος μύθος: Δεν μπορεί κάποιος να έχει οικονομικό όφελος από το 
ΕΛ/ΛΑΚ

Πολλοί ερευνητές έχουν ισχυριστεί ότι λίγο ή πολύ η ελεύθερη λύση του κώδικα καθιστά 

αδύνατη την οποιαδήποτε ενδεχόμενη εμπορική εκμετάλλευση. Για παράδειγμα, στο [Hahn 

02]  αναφέρεται:  “Η άδεια χρήσης  GPL εμποδίζει επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

από τη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε κώδικα, καθώς όλα τα παραγόμενα προϊόντα πρέπει  

επίσης να διανέμονται  υπό την άδεια  GPL”.  Αυτό  βέβαια  έρχεται  σε  σύγκρουση με  τα 

οικονομικά στοιχεία επιχειρήσεων, όπως η  HP (η οποία το 2003 ανακοίνωσε έσοδα της 

τάξεως  των  2.5$  δισεκατομμυρίων  που  σχετίζονταν  με  τη  σχετική  με  το  Linux 

δραστηριότητά της) ή η Redhat η οποία ανακοίνωσε το 2006 έσοδα της τάξεως των 400$ 

εκατομμυρίων. Στο [Gosh 06] έχει γίνει η εκτίμηση ότι:

• το 2010 οι υπηρεσίες που σχετίζονται με το ΕΛ/ΛΑΚ μπορούν να αποτελέσουν το 

32% των συνολικών υπηρεσιών που προσφέρονται στον τομέα της πληροφορικής, 

ενώ το μερίδιο της οικονομίας που σχετίζεται με το ΕΛ/ΛΑΚ μπορεί να πλησιάσει το 

4% του του ευρωπαϊκού ΑΕΠ.

• το  ΕΛ/ΛΑΚ υποστηρίζει  άμεσα το  29% του  λογισμικού που αναπτύσσεται  εντός 

επιχειρήσεων στην Ε.Ε. (και το 43% στις Η.Π.Α.)

• η ενδεικτική αξία των επενδύσεων της Ευρώπης σε ΕΛ/ΛΑΚ σήμερα ανέρχεται στο 

ποσό  των  22  δισεκατομμυρίων  Ευρώ  (και  σε  36  δισεκατομμύρια  στις  Η.Π.Α.) 

αντιπροσωπεύοντας το 20.5% των συνολικών επενδύσεων σε λογισμικό (το 20% 

στις Η.Π.Α.).
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Παρόμοιες  εκτιμήσεις  έχουν  γίνει  και  από  ανεξάρτητες  εταιρείες  συμβούλων,  όπως  η 

Gartner:  στο  [Gar 06]  προβλέπεται ότι σε δύο χρόνια από σήμερα, περίπου το 25% της 

συνολικής αγοράς λογισμικού θα βασίζεται σε ΕΛ/ΛΑΚ (είτε μέσω εξωτερικών παρόχων 

είτε μέσω εσωτερικής ανάπτυξης).

Ακόμη ένα σχετικό ζήτημα είναι το γεγονός ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις που υιοθετούν 

λύσεις ΕΛ/ΛΑΚ αναφέρουν σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων, τα οποία μπορούν είτε να 

μεταφερθούν άμεσα  σε  εξωτερικές  υπηρεσίες  είτε  να  ενσωματωθούν  ως  επιπρόσθετο 

περιθώριο κέρδους. Για παράδειγμα, στο [Inf 07]:

Έχει εγκατασταθεί 
1 ή περισσότερα 

προϊόντα ανοιχτού 
κώδικα

Χρησιμοποιούνται 
1-25 προϊόντα 

ανοιχτού κώδικα

Χρησιμοποιούντ
αι 25-100 
προϊόντα 

ανοιχτού κώδικα

Χρησιμοποιούνται 
περισσότερα από 

100 προϊόντα 
ανοιχτού κώδικα

Καμία εξοικονόμηση 7,00% 8,00% 1,00% 5,00%
Δεν  μπορεί  να  βγει 
ακόμη  ασφαλές 
συμπέρασμα

44,00% 47,00% 27,00% 31,00%

10%-20% 20,00% 19,00% 22,00% 14,00%
21%-40% 12,00% 12,00% 15,00% 17,00%
41%-60% 7,00% 5,00% 16,00% 10,00%
Πάνω από 60% 9,00% 7,00% 18,00% 24,00%
Αύξηση του κόστους 1,00% 1,00% 1,00% 0,00%

Σε έρευνα  όπου  συμμετείχαν  800  διευθυντικά  στελέχη  επιχειρήσεων πληροφορικής,  η 
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InfoWorld  διαπίστωσε ότι μεταξύ των επιχειρήσεων που υιοθέτησαν λύσεις ΕΛ/ΛΑΚ, αυτές 

που αποκόμισαν τα περισσότερα οφέλη ήταν εκείνες που χρησιμοποίησαν περισσότερα 

προϊόντα ανοιχτού λογισμικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 24% των “σημαντικών χρηστών” 

(επιχειρήσεων  που  χρησιμοποίησαν  περισσότερα  από  100  προϊόντα)  ανέφεραν 

εξοικονόμηση της τάξεως του 60%. Επίσης, είναι σημαντικό το γεγονός ότι ένα πολύ μικρό 

ποσοστό ανέφερε μηδαμινή εξοικονόμηση χρημάτων ή αύξηση του κόστους σε σύγκριση 

με τη χρήση εμπορικού λογισμικού.

Ένατος μύθος:  Το κίνημα του ΕΛ/ΛΑΚ δε  θα έχει  διάρκεια,  καθώς οι 
άνθρωποι  θα  πάψουν  να  αναπτύσσουν  ελεύθερο  λογισμικό  μόλις 
διαπιστώσουν  ότι  κάποιοι  άλλοι  είναι  αυτοί  που  καρπώνονται  τα 
οικονομικά οφέλη των δικών τους προσπαθειών

Αυτό συνδέεται άμεσα με την άποψη που εκφράζεται στο δεύτερο μύθο, την ιδέα δηλαδή 

ότι  το  ΕΛ/ΛΑΚ  αναπτύσσεται  μόνο  από  εθελοντές  και  ότι  οι  επιχειρήσεις  μπορούν 

αποκομίζουν  οικονομικό  όφελος  μόνο  με  αθέμιτο  τρόπο  από  τον  κώδικα  που 

αναπτύσσεται  δωρεάν.  Όπως  έχει  ήδη  εξηγηθεί,  στα  περισσότερα  έργα  ΕΛ/ΛΑΚ  οι 

επιχειρήσεις και οι εθελοντές συμμετέχουν με συνεργατικό και όχι με ανταγωνιστικό τρόπο. 

Επίσης, η πιο ευρέως χρησιμοποιημένη άδεια χρήσης (GPL) ανάγκασε τις επιχειρήσεις να 

διαχέουν  τον  πηγαίο  κώδικα,  οποτεδήποτε  αυτός  προερχόταν  από  λογισμικά  που 

προστατεύονταν από την άδεια αυτή. 

Δέκατος μύθος: Το ΕΛ/ΛΑΚ προσπαθεί να συμβαδίσει με τη  Microsoft 
και τον υπόλοιπο κόσμο των εμπορικών λογισμικών

Η έννοια της καινοτομίας στο χώρο των λογισμικών έχει τις ρίζες της σε δύο διαφορετικά 

ζητήματα: στην τεχνική καινοτομία και στην καινοτομία νέων πεδίων εφαρμογών. Ενώ η 

τεχνική καινοτομία είναι κατά κύριο λόγο αόρατη στο χρήστη, η “καινοτομία νέων πεδίων 

εφαρμογών” (π.χ. νέο είδος λογισμικού) είναι ιδιαίτερα ορατή. Ίσως, εξαιτίας αυτού είναι 

ιδιαίτερα  διαδεδομένη  η  αντίληψη  ότι  οι  περισσότερες  εφαρμογές  ΕΛ/ΛΑΚ  είναι  κατά 

κάποιον τρόπο αντιγραφή κάποιας άλλης εμπορικής εφαρμογής.
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Αντιθέτως,  η  πραγματικότητα  είναι  ότι  τα  περισσότερα  εμπορικά  λογισμικά  δεν  είναι 

καινοτόμα  σε  αυτό  το  επίπεδο.  Ενώ  υπάρχουν  ελάχιστα  παραδείγματα  πραγματικά 

καινοτόμων  εφαρμογών  (όπως  η  ιδέα  των  λογιστικών  φύλλων  του  Dan  Bricklin),  οι 

περισσότερες  εφαρμογές  αντικατοπτρίζουν  εργασίες  που  οι  άνθρωποι  εκτελούν 

καθημερινά.  Υπάρχουν  πολύ  λίγες  μελέτες  που  συγκρίνουν  το  ΕΛ/ΛΑΚ  με  ιδιόκτητα 

λογισμικά από την οπτική γωνία της καινοτομίας. Μία από αυτές είναι η [Kli 05]:

Νέα Τεχνολογία Νέα Πλατφόρμα Υφιστάμενη 
Τεχνολογία

Νέα Αγορά Καινοτόμα Εφεύρεση (σημαντική 
ανακάλυψη)

5 (1,0%)

Καινοτομία 
εμπορικής 

εκμετάλλευσης
3 (0.6%)

Υφιστάμενη Αγορά Τροποποίηση 
Τεχνολογίας

4 (0,8%)

Τροποποίηση 
Πλατφόρμας
52 (10.4%)

Καμία καινοτομία
436 (87.2%)

Το  τελικό  αποτέλεσμα  ανέφερε  ότι  περίπου  το  12%  των  λογισμικών  του  δείγματος 

θεωρούνται  καινοτόμα,  ποσοστό  που  είναι  συγκρίσιμο  με  αυτό  της  ιδιόκτητης  αγοράς 

λογισμικού. Όσον αφορά την τεχνική καινοτομία, έχουμε ήδη αναφέρει ότι η μελέτη  [Suc 

04]  διαπίστωσε  ότι  “Η  υπόθεση  ότι  το  λογισμικό  ανοιχτού  κώδικα  ενισχύει  τη  

δημιουργικότητα επιβεβαιώνεται  από την ανάλυσή μας...Αυτό υποδηλώνει  ότι  σε  βάθος 

χρόνου η προσέγγιση  ανοιχτού λογισμικού είναι  σε  θέση να παράγει  περισσότερα νέα 

χαρακτηριστικά απ' ό,τι η προσέγγιση κλειστού κώδικα.”

Άλλες  μελέτες,  όπως η  [ARC 07]  διαπίστωσε  ότι  “οι  επιχειρήσεις  που  χρησιμοποιούν 

σουίτες γραφείου που αποτελούν εναλλακτικές λύσεις της αντίστοιχης της  Microsoft  είναι 

πιο καινοτόμες από αυτές που χρησιμοποιούν μόνο τη σουίτα της  Microsoft.   'Η σχέση 

ανάμεσα στην καινοτομία και τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ σε επίπεδο επιχειρήσεων επιβεβαιώνεται  

επίσης σε συγκριτικές μελέτες που έχουν διεξαγάγει ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του 

Harvard”7.

7 Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στο αρχικό κείμενο
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3 Βασικά μοντέλα υιοθέτησης ΕΛ/ΛΑΚ

Εντός  μιας  επιχείρησης,  τα  οικονομικά  οφέλη  του  ΕΛ/ΛΑΚ  προέρχονται  από  αρκετά 

διαφορετικά πεδία, όπως:

• Αντικατάσταση/μετάβαση  σε  ΕΛ/ΛΑΚ:  Συχνά  γίνεται  χρήση  του  ΕΛ/ΛΑΚ  για 

αντικατάσταση υφιστάμενου ιδιόκτητου λογισμικού

• Νέα χρήση ΕΛ/ΛΑΚ:  Πρόκειται  για  την  υιοθέτηση  λύσεων ΕΛ/ΛΑΚ προκειμένου 

αυτές  να  χρησιμοποιηθούν  για  την  ικανοποίηση  των  αναγκών  ενός  έργου  που 

εκτελείται από μια επιχείρηση

• Πώληση υπηρεσιών που βασίζονται στο ΕΛ/ΛΑΚ

• Πώληση προϊόντων που περιέχουν ΕΛ/ΛΑΚ ως σημαντικό συστατικό τους

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι επιχειρήσεις μπορεί να θεωρήσουν το ΕΛ/ΛΑΚ χρήσιμο είτε 

από   άποψη  εξυπηρέτησης  κάποιας  σκοπιμότητας  (η  υλοποίηση  του  ΕΛ/ΛΑΚ  είναι 

οικονομικά πιο προσοδοφόρα και διαθέτει λιγότερους περιορισμούς σε σύγκριση με τους 

παραδοσιακούς  πωλητές  λογισμικού,  ενώ συγχρόνως  το  ΕΛ/ΛΑΚ μπορεί  να  βοηθήσει 

στην  ταχύτερη  διείσδυση  νέων  προϊόντων  στην  αγορά)   είτε  από  στρατηγική  άποψη 

(δημιουργία  νέων  αγορών,  υιοθέτηση  διαφορετικών  επιχειρηματικών  μοντέλων).  Μια 

επιχείρηση, προκειμένου να είναι βιώσιμη, πρέπει να υιοθετήσει κάποιο μοντέλο, ούτως 

ώστε η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ να οδηγήσει είτε σε μείωση του κόστους είτε σε αύξηση των 

εσόδων.   Επίσης,  πρέπει  να  λάβει  υπόψη το  γεγονός  ότι  τουλάχιστον  ένα  μέρος  της 

κοινότητας  μπορεί  να  μη  βρίσκεται  υπό  τον  έλεγχό  της,  κάτι  που  συμβαίνει  σε  έργα 

ΕΛ/ΛΑΚ μεγάλης κλίμακας, όπου τα περισσότερα άτομα που συνεισφέρουν δεν εργάζονται 

για λογαριασμό μίας επιχείρησης.

Η κλίμακα ξεχωριστών επιπέδων υιοθέτησης του ΕΛ/ΛΑΚ

Παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικά η κλίμακα ξεχωριστών επιπέδων υιοθέτησης του ΕΛ/

ΛΑΚ στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας:
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Στο  πρώτο  επίπεδο  (“χρήση”)  υπάρχει  μόνο  απλή  υιοθέτηση  ή  μετάβαση  σε  ένα  ή 

περισσότερα πακέτα ΕΛ/ΛΑΚ, συνήθως χωρίς να υφίσταται επικοινωνία με την κοινότητα. 

Η  υιοθέτηση,  στις  περισσότερες  περιπτώσεις,  είναι  αποτέλεσμα  πρωτοβουλίας  των 

εργαζομένων της επιχείρησης και ως κυρίαρχο στόχο έχει τη μείωση των εξόδων. Σε αυτή 

την περίπτωση, συνήθως υιοθετούνται εφαρμογές γραφείου, όπως ο φυλλομετρητής (web 

browser) Firefox  και  η  σουίτα  γραφείου  OpenOffice.org.   Σε  μερικές  περιπτώσεις, 

χρησιμοποιούνται  μικρές  εφαρμογές  εξυπηρετητή,  όπως  διαδικτυακοί  εξυπηρετητές  ή 

εξυπηρετητές  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  έτσι  ώστε  να  είναι  εφικτή  η  υιοθέτηση 

διαδικτυακών εφαρμογών.  Στο επίπεδο αυτό,  συνήθως υπάρχει  ελάχιστη έως καθόλου 

συνεισφορά  στην  κοινότητα.  Ωστόσο,  η  πλειονότητα  των  επιχειρήσεων  που  αρχικά 

χρησιμοποιούν  το  ΕΛ/ΛΑΚ  για  την  κάλυψη  των  εσωτερικών  τους  αναγκών  συνήθως 

επεκτείνουν αυτή τη χρήση. Για παράδειγμα, σε μια μελέτη ([CIO 07]) διαπιστώθηκε ότι 

μεταξύ των επιχειρήσεων που υιοθετούν το Linux, το 65% σκοπεύει να επεκτείνει τη χρήση 

του, ενώ μόνο το 1% σκοπεύει να τη μειώσει. Αυτά τα θετικά αποτελέσματα οδηγούν στην 

αύξηση  της  εξοικείωσης  γενικά  με  το  ΕΛ/ΛΑΚ  και  διευκολύνουν  τη  μετάβαση  στα 

υψηλότερα επίπεδα της κλίμακας.

Στο  δεύτερο  επίπεδο  (“συνεισφορά”)  υπάρχει  ενεργός  ανάμειξη  της  επιχείρησης  στην 

ανάπτυξη του έργου ΕΛ/ΛΑΚ που έχει υιοθετήσει. Η συνεισφορά αυτή μπορεί να είναι είτε 
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άμεση μέσω συγγραφής κώδικα ή μέσω συμμετοχής σε εκδηλώσεις είτε  έμμεση μέσω 

χρηματοδότησης  ή  απλά  προώθησης  του  έργου.  Σε  αυτό  το  επίπεδο  της  κλίμακας 

απαιτείται  η  σαφής  υποστήριξη  από  την  πλευρά  της  διοίκησης  της  εταιρείας,  ενώ 

συγχρόνως προκύπτουν οφέλη τόσο για το έργο όσο και  για την επιχείρηση,  η οποία 

μειώνει  το  κόστος,  καθώς  τμήματα  της  εφαρμογής  υλοποιούνται  με  την  αρωγή  της 

κοινότητας. Επίσης, υπάρχει σαφής αναγνώριση της συμμετοχής και της δραστηριότητας 

των προγραμματιστών της επιχείρησης και  της συνεργασίας τους με τα έργα ΕΛ/ΛΑΚ. 

Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  αποτελεί  η  Apple,  της  οποίας  το  OS  X  συμπεριλαμβάνει 

περισσότερα από 340 διαφορετικά έργα ΕΛ/ΛΑΚ.

Στο  τρίτο  επίπεδο  (“ισχυρή συμμετοχή”)  η  επιχείρηση  αποτελεί  σημαντικό  κομμάτι  του 

επιχειρηματικού  μοντέλου  ανάπτυξης  έργων  ΕΛ/ΛΑΚ  και  ως  εκ  τούτου  συμμετέχει  σε 

μεγάλο  βαθμό  στις  συνολικές  ενέργειες  που  απαιτούνται.  Οι  βασικές  ενέργειες 

υποστήριξης του επιπέδου της συνεισφοράς ενισχύονται και επεκτείνονται,  έτσι ώστε η 

επιχείρηση να αποτελεί το κυρίαρχο σημείο αναφοράς του έργου και να διαχειρίζεται όχι 

μόνο την εργασία που παράγεται εντός των τειχών της, αλλά και αυτή που παράγεται από 

εξωτερικούς  δημιουργούς.  Αυτό  καθιστά  την  εταιρεία  τμήμα  του  ευρύτερου 

οικοσυστήματος του έργου, γεγονός που της παρέχει αυξημένες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Το  τέταρτο  επίπεδο  (“συνεργασία  και  βελτίωση”)  χαρακτηρίζεται  από  εντονότατες 

προσπάθειες συνεργασίας, που οδηγούν στη συνένωση ανεξάρτητων μεταξύ τους έργων 

ΕΛ/ΛΑΚ σε μια ενιαία συντονισμένη προσπάθεια επιρροής της αγοράς και της αντίληψης 

των πελατών.  Η επιχείρηση όχι  μόνο αλλάζει  την εσωτερική της δομή προκειμένου να 

υιοθετήσει πρακτικές ανάπτυξης ανοιχτού κώδικα, αλλά επίσης ενθαρρύνει τη δημιουργία 

δικτύου  συνεργατών  και  ανεξάρτητων  έργων,  τα  οποία  δυνητικά  μεγεθύνουν  το 

επιχειρηματικό οικοσύστημα (ακόμη και στην περίπτωση που κάποια από αυτά τα έργα 

μπορεί να εξελιχθούν σε ενδεχόμενους ανταγωνιστές).

Το κόστος και οι ενέργειες κάθε επιπέδου μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:
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Επίπεδο Κύριο κόστος
Χρήση Εντοπισμός δυνητικά χρήσιμου λογισμικού, υιοθέτηση ή 

μετάβαση σε αυτό,   σχετική με αυτό εκπαίδευση
Συνεισφορά Χρόνος ανάπτυξης, χρηματοδότηση
Ισχυρή συμμετοχή Χρόνος  ανάπτυξης,  χρηματοδότηση,  αλληλεπίδραση 

κοινοτήτων, υποστήριξη τρίτων
Βελτίωση Χρόνος  ανάπτυξης,  συντονισμός  έργου  και 

οικοσυστήματος

Μπορεί να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το κύριο κόστος του πρώτου επιπέδου είναι ο 

εντοπισμός του λογισμικού. Αυτό επιβεβαιώνεται από ανεξάρτητες μελέτες, όπως το έργο 

μετάβασης EU COSPA. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το [COS 05], μπορεί να διακρίνει 

κανείς  ότι  η  “διαδικασία  αναζήτησης”,  η  οποία  περιλαμβάνει  την  αναζήτηση  τόσο  του 

λογισμικού  όσο  και  των  εγγράφων  τεκμηρίωσης,  καταναλώνει  περίπου  το  40%  του 

κόστους υποστήριξης, ενώ σε μερικές περιπτώσεις το κόστος αυτό υπερβαίνει το συνολικό 

κόστος εκπαίδευσης μιας μετάβασης μεγάλης κλίμακας σε ΕΛ/ΛΑΚ

4 Εύρεση και επιλογή του λογισμικού

Όπως περιγράφηκε εν συντομία στην προηγούμενη ενότητα, η διαδικασία επιλογής του 

λογισμικού είναι  ένα πολύ σημαντικό στοιχείο  υιοθέτησης ή μετάβασης σε ΕΛ/ΛΑΚ,  το 

οποίο όμως παραβλέπεται. Όπως σημειώνεται στο Παράρτημα 1, υπάρχουν περισσότερα 

από 18000 σταθερά και ώριμα έργα ανοιχτού λογισμικού, εκ των οποίων τα περισσότερα 

δε διαθέτουν κάποιον αυστηρό προϋπολογισμό “προώθησης” ή δεν υποστηρίζονται από 

επιχειρήσεις  που  είναι  σε  θέση  να  παρέχουν  υποστήριξη  σε  επίπεδο  εμπορικής 

εκμετάλλευσης και διάχυσης.

Υπάρχουν  τρία  ξεχωριστά  βήματα  που  πρέπει  να  ακολουθηθούν,  ούτως  ώστε  να 

εντοπιστεί επιτυχώς ένα σύνολο πακέτων ΕΛ/ΛΑΚ:

• αναγνώριση των απαιτήσεων της επιχείρησης

• αναζήτηση πακέτων που καλύπτουν τις λειτουργικές απαιτήσεις

• επιλογή του κατάλληλου πακέτου από το παραπάνω σύνολο
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Το  πρώτο  βήμα  συχνά  παραβλέπεται,  είναι  όμως  σημαντικό  προκειμένου  να  υπάρξει 

επιτυχής υιοθέτηση λογισμικού.  Σε πολλές περιπτώσεις,  δεν υπάρχει  κάποιο λογισμικό 

που να ταιριάζει απόλυτα με κάποια ιδιόκτητη εφαρμογή, όμως υπάρχουν αρκετά εξίσου 

καλά εναλλακτικά προγράμματα που μπορούν να εκτελέσουν τις επιθυμητές εργασίες με 

την ίδια επιτυχία (και ακόμα μεγαλύτερη). Στο πλαίσιο αυτό, η κατάρτιση μιας μικρής λίστας 

με τις “απαιτούμενες” και τις “χρήσιμες” λειτουργίες πρέπει να είναι το πρώτο βήμα κατά τη 

διαδικασία επιλογής.

Έπειτα,  απαραίτητη  είναι  η  εύρεση  των  πακέτων  που  ενδεχομένως  καλύπτουν  τις 

συγκεκριμένες  απαιτήσεις.  Υπάρχουν  αρκετοί  σημαντικοί  διαδικτυακοί  χώροι  που 

παρέχουν πληροφορίες για διαθέσιμα λογισμικά, τόσο με παρόμοιο τρόπο για όλες τις 

εφαρμογές (όπως ο SourceForge, που κυρίως λειτουργεί ως αποθετήριο έργων) όσο και 

με λεπτομερείς αξιολογήσεις και συγκρίσεις με ιδιόκτητα λογισμικά.

Διαδικτυακοί χώροι – αποθετήρια

Οι διαδικτυακοί αυτοί χώροι παρέχουν κυρίως υποστήριξη και υπηρεσίες μεταφόρτωσης 

(download) και φιλοξενούν πλήθος έργων που κυμαίνεται από μερικές εκατοντάδες έως 

150000  (SourceForge).  Επιπλέον,  υπάρχει  ενσωματωμένη  λειτουργία  αναζήτησης.  Οι 

περισσότεροι χώροι βασίζονται σε κώδικα που προέρχεται είτε από το SourceFοrge είτε 

από  πλατφόρμες  συνεργατικής  ανάπτυξης  που  παρέχουν  παρόμοιες  υπηρεσίες 

(αποθήκευση, επικοινωνία μέσω email,  καταλογογράφηση εκδόσεων του κώδικα και των 

αλλαγών  του,  καταγραφή  προγραμματιστικών  σφαλμάτων).  Μερικοί  από  τους  πιο 

σημαντικούς διαδικτυακούς τόπους είναι οι ακόλουθοι:

http://sourceforge.net/

http://savannah.gnu.org/

http://gna.org/

http://alioth.debian.org/

http://www.berlios.de/

http://codehaus.org/

http://codehaus.org/
http://www.berlios.de/
http://alioth.debian.org/
http://gna.org/
http://savannah.gnu.org/
http://sourceforge.net/
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Διαδικτυακοί χώροι ανακοίνωσης λογισμικών

Οι διαδικτυακοί  αυτοί  χώροι  είναι  κυρίως συλλέκτες ειδήσεων  (news aggregators),  που 

παρέχουν  λεπτομερείς  πληροφορίες  για  πρόσφατες  εκδόσεις  πακέτων  ΕΛ/ΛΑΚ, 

πληροφορίες που αφορούν τις άδειες χρήσης τους, το διαδικτυακό τους χώρο, καθώς και 

απεικονίσεις του γραφικού τους περιβάλλοντος.

http://freshmeat.net/

http://sourcewell.berlios.de/

Λίστες αντιστοιχίας εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ και ιδιόκτητων λογισμικών

http://www.linuxrsp.ru/win-lin-soft/table-eng.html

http://www.osalt.com/

Οι περισσότερες διανομές του  Linux,  επίσης,  διαθέτουν εργαλείο αναζήτησης πακέτων, 

όπως είναι το εργαλείο Synaptic της Debian και της Ubuntu:

http://www.osalt.com/
http://www.linuxrsp.ru/win-lin-soft/table-eng.html
http://sourcewell.berlios.de/
http://freshmeat.net/
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Το εργαλείο αυτό παρέχει υποστήριξη αναζήτησης και εγκατάστασης όλων των πακέτων 

που  περιλαμβάνονται  στα  αποθετήρια  της  διανομής,  τα  οποία  είναι  εξειδικευμένοι 

διαδικτυακοί χώροι που παρέχουν πακέτα, σε δυαδική μορφή, των διαθέσιμων έργων ΕΛ/

ΛΑΚ.  Τα  αποθετήρια  διακρίνονται  σε  αυτά  που  περιλαμβάνουν  σταθερές  εκδόσεις 

εφαρμογών και σε αυτά που διαθέτουν δοκιμαστικές εκδόσεις, έτσι ώστε ο χρήστης να έχει 

τη  δυνατότητα  επιλογής  μεταξύ  της  σταθερής  και  της  τελευταίας  έκδοσης  (η  οποία 

περιλαμβάνει  επιπλέον χαρακτηριστικά, όμως δεν έχει  ελεγχθεί  επισταμένως).  Αξίζει  να 

σημειωθεί ότι σήμερα καμία σύγχρονη διανομή που απευθύνεται σε τελικούς χρήστες δεν 

απαιτεί από αυτούς να έρχονται σε επαφή με τον πηγαίο κώδικα του ΕΛ/ΛΑΚ. Υπό αυτή 

την  έννοια,  αν,  προκειμένου  κανείς  να  εγκαταστήσει  κάποιο  πακέτο,  απαιτείται  η 

μεταγλώττιση του κώδικα ή κάποιες παρόμοιες ενέργειες, τότε αυτό πρέπει να θεωρείται 

ότι  βρίσκεται  σε  πειραματικό  στάδιο  και  ως  εκ  τούτου  η  υιοθέτησή  του  πρέπει  να 

περιορίζεται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει διαθέσιμη εξειδικευμένη υποστήριξη.

Μόλις εντοπιστεί το σύνολο των ενδεχόμενων χρήσιμων εφαρμογών, η αξιολόγησή τους 

είναι ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας. Αυτό μπορεί να πραγματωθεί με την εφαρμογής της 

μεθοδολογίας QSOS, η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο ενός προγράμματος της Ε.Ε. με

την ίδια ονομασία (και είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.qsos.org  /)  . Το πρόγραμμα 

αξιοποίησε προηγούμενες ενέργειες στον ίδιο χώρο, όπως το Μοντέλο Ωριμότητας του 

Ανοιχτού  Κώδικα  (Open  Source  Maturity  Model,  OSMM)  της  Navica  ή  το  OSMM  της 

GapGemini και χρησιμοποιεί προσέγγιση που περιλαμβάνει 4 βήματα:

http://www.qsos.org/
http://www.qsos.org/
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Η  μεθοδολογία  είναι  χωρισμένη  σε  τέσσερα  βήματα,  όπου  το  βήμα  του  “ορισμού” 

χρησιμοποιείται  για  τον  καθορισμό  των  στοιχείων  που  θα  λάβουν  μέρος  στα  βήματα 

αξιολόγησης/επιλογής/τελικής προτίμησης. Ο ορισμός βασίζεται στα ακόλουθα στοιχεία:

• Οικογένειες  λογισμικών:  ιεραρχική  ομαδοποίηση  των  διαφορετικών  κατηγοριών 

λογισμικού  και  περιγραφή  του  πλέγματος  λειτουργιών  που  σχετίζεται  με  κάθε 

κατηγορία

• Είδη αδειών χρήσης: ταξινόμηση των ελεύθερων αδειών και των αδειών ανοιχτού 

λογισμικού

• Κατηγορίες  κοινοτήτων:  ταξινόμηση  των  κοινοτήτων  που  υπάρχουν  γύρω  από 

κάποια εφαρμογή ανοιχτού κώδικα και είναι υπεύθυνοι για τον κύκλο ζωής της

Το  βήμα  της  αξιολόγησης  υλοποιείται  σε  δύο  στάδια.  Το  πρώτο  είναι  η  συλλογή  των 

σχετικών  αντικειμενικών  πληροφοριών  που  αφορούν  το  έργο  ΕΛ/ΛΑΚ (κάτι  που  στην 

ορολογία της QSOS ονομάζεται “δελτίο ταυτότητας”) και το δεύτερο είναι η κατάρτιση του 

δελτίου αξιολόγησης, με βάση τρία κριτήρια:

• Κάλυψη λειτουργικών απαιτήσεων

• Κίνδυνοι που ενυπάρχουν για τους χρήστες

• Κίνδυνοι που ενυπάρχουν για τον πάροχο των υπηρεσιών

Το δελτίο ταυτότητας περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα:

Γενικές Πληροφορίες:

• Ονομασία του λογισμικού

• Αναφορές, ημερομηνία δημιουργίας, ημερομηνία έκδοσης του δελτίου ταυτότητας

• Συγγραφέας

• Τύπος λογισμικού

• Σύντομη περιγραφή του λογισμικού

• Άδειες χρήσης στις οποίες υπόκειται το λογισμικό

• Διαδικτυακός χώρος παρουσίασης του έργου

• Συμβατά λειτουργικά συστήματα

Οι υφιστάμενες υπηρεσίες:
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• Έγγραφα τεκμηρίωσης

• Πλήθος προσφερόμενων συμβατικών υπηρεσιών υποστήριξης

• Πλήθος προσφερόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης

• Πλήθος προσφερόμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών

Λειτουργικά και τεχνικά ζητήματα:

• Τεχνολογίες υλοποίησης

• Τεχνικές προϋποθέσεις

• Λεπτομερής λειτουργικότητα

• Οδοιπορικό

Σύνθεση:

• Γενική τάση

• Σχόλια

Το δελτίο αξιολόγησης βασίζεται σε μια λειτουργική εκτίμηση η οποία χρησιμοποιεί κλίμακα 

αποτίμησης, όπου το 0 συμβολίζει λειτουργικότητα που δεν είναι καλύπτεται από το έργο 

ΕΛ/ΛΑΚ,  το  1  λειτουργικότητα  που  καλύπτει  εν  μέρει  κάποιες  ανάγκες  και  το  2 

λειτουργικότητα που ικανοποιεί πλήρως το σύνολο των σχετικών απαιτήσεων. Μπορεί να 

ανατρέξει κανείς στο Παράρτημα 2 για να έχει πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη λίστα των 

πινάκων αποτίμησης.

Με  τη  μεμονωμένη  αξιολόγηση,  δύο  διαφορετικά  κριτήρια  επιλογής  μπορούν  να 

εφαρμοστούν: το αυστηρό (άμεση απόρριψη του λογισμικού εφόσον αυτό δεν καλύπτει τις 

απαιτήσεις που έχουν διατυπωθεί στο βήμα της τελικής προτίμησης) ή το ήπιο κριτήριο 

(αντί  για  την  απόρριψη  των  μη  συμβατών  λογισμικών,  ταξινόμησή  τους  με  βάση  την 

απόστασή τους από τις τελικές απαιτήσεις).

Η πιο σχετική με τις ΜΜΕ προσέγγιση είναι η ήπια επιλογή, καθώς το αυστηρό μοντέλο σε 

αρκετές  περιπτώσεις  δεν  επιστρέφει  καμία  κατάλληλη  λύση.  Η  ήπια  προσέγγιση 

χρησιμοποιεί δύο σταθμισμένα μέτρα σύγκρισης, το ένα για τη λειτουργικότητα
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Επίπεδο απαιτήσεων Στάθμιση
Απαιτούμενη λειτουργικότητα συν 3
Προαιρετική λειτουργικότητα συν 1
Μη απαιτούμενη λειτουργικότητα 0

και το άλλο για τον κίνδυνο του χρήστη

Συνάφεια Στάθμιση
Μη συναφές κριτήριο 0
Συναφές κριτήριο συν 1 ή μείον 1
Κρίσημο κριτήριο συν 3 ή μείον 3

Άλλο ένα τμήμα του προγράμματος QSOS, το εργαλείο O3S, επιτρέπει την απλή γραφική 

σύγκριση:

5 Οι καλύτερες πρακτικές υιοθέτησης του ΕΛ/ΛΑΚ

Η διαδικασία υιοθέτησης του ΕΛ/ΛΑΚ και  μετάβασης σε αυτό είναι  μια πολύπλοκη και 

πολυδιάστατη  προσπάθεια  που  αγγίζει  αρκετές  διαφορετικές  περιοχές  και  απαιτεί  την 
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ολοκληρωμένη  κατανόηση  του  τρόπου  με  τον  οποίο  οι  μεμονωμένες  ροές  εργασίας 

συντίθενται  και  εκτελούνται,  καθώς  και  του  τρόπου  με  τον  οποίο  οι  άνθρωποι 

αλληλεπιδρούν με πληροφοριακά συστήματα στην καθημερινή τους εργασία. Στο πλαίσιο 

αυτό, η μετάβαση σε ΕΛ/ΛΑΚ είναι  μια επίπονη προσπάθεια και  ως εκ τούτου μπορεί 

εύκολα να μην κυλίσουν όλα ομαλά. Υπάρχουν αρκετά εμπόδια στη διαδικασία μετάβασης 

και  μερικά  από  αυτά  μπορούν  να  αποφευχθούν  ακολουθώντας  κοινές  πρακτικές.  Οι 

περισσότερες  δυσκολίες  στην  πραγματικότητα  δεν  είναι  τεχνικής  φύσεως,  αλλά 

οργανωτικής  και  απαιτούν  περισσότερη  προσπάθεια  από  τα  ανώτερα  στρώματα 

διαχείρισης της επιχείρησης. Άλλο ένα σημαντικό ζήτημα είναι  ο κοινωνικός αντίκτυπος 

(όπως η αποδοχή από την πλευρά των χρηστών), στον οποίο μπορεί να χρειάζεται να 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.

Κατευθυντήριες γραμμές για τη διοίκηση της επιχείρησης

Βασική  προϋπόθεση  για  επιτυχή  μετάβαση  σε  ΕΛ/ΛΑΚ  είναι  πάντα  η  ξεκάθαρη 

αξιολόγηση του πληροφοριακού τοπίου, της εικόνας των απαιτήσεων και των οφελών της 

μετάβασης  και  της  συνεχούς  υποστήριξης.  Οι  διαφορές  των  μοντέλων ανάπτυξης  του 

ανοιχτού λογισμικού και της υποστήριξής τους μπορεί να απαιτούν σημαντική αλλαγή στον 

τρόπο με τον οποίο γίνεται η προμήθεια του λογισμικού και η λειτουργία των υπηρεσιών 

και σε γενικές γραμμές μπορεί να χρειάζεται μια μεταφορά σχετικών αρμοδιοτήτων από 

εξωτερικούς συνεργάτες σε προσωπικό της επιχείρησης.

Διασφάλιση  της  δέσμευσης  της  διοίκησης  για  την  ολοκλήρωση  της 
μετάβασης

Έχει  επανειλημμένα  αποδειχτεί  ότι  η  υποστήριξη  και  η  δέσμευση  της  διοίκησης  των 

επιχειρήσεων  αποτελεί  τον  πιο  σημαντικό  παράγοντα  για  την  επιτυχία  πολύπλοκων 

πληροφοριακών εγχειρημάτων και η μετάβαση σε ΕΛ/ΛΑΚ δε θα μπορούσε να αποτελεί 

την εξαίρεση του παραπάνω κανόνα. Η δέσμευση αυτή πρέπει να είναι διασφαλισμένη για 

το  χρονικό  διάστημα μέσα στο  οποίο  μπορεί  να  ολοκληρωθεί  αυτή  η  μετάβαση.  Αυτό 

σημαίνει ότι σε οργανισμούς, όπου οι διευθυντές του πληροφοριακού τμήματος αλλάζουν 

συχνά  ή  όπου  η  διοίκηση  αλλάζει  ανά  προκαθορισμένες  χρονικές  περιόδους  (π.χ.  σε 

δημόσιους  οργανισμούς,  όπου  τέτοιου  είδους  αλλαγές  συμβαίνουν  συχνά)  πρέπει  να 
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υπάρχει μια διαδικασία μετάβασης, την οποία δε θα έχει τη δυνατότητα να την ματαιώσει η 

εκάστοτε διοίκηση. Η δέσμευση της διοίκησης πρέπει, επίσης, να επεκτείνεται και στο θέμα 

της  χρηματοδότησης,  καθώς  τόσο  η  μετάβαση  όσο  και  η  εκπαίδευση  απαιτούν 

χρηματικούς πόρους. Ο καλύτερος τρόπος διασφάλισης του αδιάκοπου συντονισμού είναι 

η  σύσταση μιας  ομάδας που διαθέτει  εμπειρία,  τόσο σε διοικητικό όσο και  σε  τεχνικό 

επίπεδο, προκειμένου να προσφέρει συνεχή υποστήριξη και καθημερινή διοίκηση. 

Ενδεχόμενα προβλήματα: Αν τα μόνα άτομα που ασχολούνται με τη μετάβαση σε ΕΛ/ΛΑΚ 

είναι  στελέχη  του  πληροφοριακού  τμήματος,  τότε  μπορεί  τα  ανώτερα  στρώματα  της 

διοίκησης  να  μην  είναι  επαρκώς  ενημερωμένα  και  ως  εκ  τούτου  να  μην  υπάρχει  ο 

κατάλληλος οικονομικός σχεδιασμός για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Εκπόνηση  ξεκάθαρης  έκθεσης  όπου  αναφέρονται  τα  αναμενόμενα 
αποτελέσματα της μετάβασης ή της υιοθέτησης ΕΛ/ΛΑΚ

Τα  αίτια  που  οδηγούν  στη  μετάβαση  μπορεί  να  είναι  διάφορα,  μεταξύ  των  οποίων 

περιλαμβάνονται ο καλύτερος έλεγχος του κόστους πληροφορικής, η αποδέσμευση από 

τους  προμηθευτές,  η  ευελιξία  και  η  υποστήριξη  των  ανοιχτών  προτύπων  δεδομένων. 

Προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι από τη μετάβαση προκύπτουν σημαντικά οφέλη ή ότι όλα 

κυλούν σύμφωνα με το αρχικό πλάνο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζει κανείς εκ των 

προτέρων  ποιοι  δείκτες  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  αξιολόγηση  της  προόδου  που 

επιτελείται.  Αυτές  οι  απαιτήσεις  πρέπει  να  είναι  ρεαλιστικές  και  συγκεκριμένα  η 

προσδοκώμενη μείωση του συνολικού κόστους κτήσης  (Total Cost of Ownership, TCO) 

πρέπει να συγκρίνεται με δεδομένα που είναι δημοσίως διαθέσιμα.

Εκπόνηση ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος

Η εισαγωγή μιας νέας πληροφοριακής πλατφόρμας πάντα απαιτεί ένα σεβαστό χρονικό 

διάστημα. Ένας εμπειρικός κανόνας καθορίζει ότι ο χρόνος που απαιτείται για μια πλήρη 

μετάβαση σε ΕΛ/ΛΑΚ μπορεί να θεωρείται συγκρίσιμος με αυτόν που απαιτείται για  την 

εισαγωγή  ενός  πλήρους  συστήματος  ERP (Enterprise  Resource  Planning  Application, 

σύστημα  διαχείρισης  επιχειρησιακών  πόρων).  Για  μεταβάσεις  μικρότερης  κλίμακας,  ο 
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χρόνος πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα.  

Ενδεχόμενα προβλήματα:  Όταν ο χρόνος μετάβασης υπολογίζεται σε ημέρες και δεν έχει 

γίνει  σχεδιασμός  για  ενέργειες  που  πρέπει  να  ακολουθήσουν  μετά  τη  μετάβαση,  η 

διαδικασία μπορεί να διακοπεί αναγκαστικά, όταν εξαντληθούν οι προβλεπόμενοι πόροι. 

Επιθεώρηση του τρέχοντος λογισμικού και της διαδικασίας ανάπτυξης

Καθώς  προχωρά  η  προσπάθεια  μετάβασης  από  εμπορικό  λογισμικό  σε  λογισμικό 

ανοιχτού κώδικα, η διαδικασία προμήθειας και ανάπτυξης εφαρμογών πρέπει και αυτή με 

τη σειρά της να εκσυγχρονίζεται. Συγκεκριμένα, ιδιαίτερη βαρύτητα μπορεί να δίδεται  στις 

υπηρεσίες  και  όχι  στην  απόκτηση  λογισμικού,  καθώς  πλέον  θα  αγοράζεται  λιγότερο 

εμπορικό λογισμικό και αυτή η αλλαγή μπορεί να επιφέρει διαφοροποιήσεις στον τρόπο με 

τον οποίο κατανέμεται ο εσωτερικός προϋπολογισμός πληροφορικής.

Λογισμικό που έχει  αναπτυχθεί από μια εταιρεία χρειάζεται να μεταφερθεί ή να μεταβεί 

σταδιακά σε νέο λογισμικό, το οποίο είτε μπορεί να εκτελείται σε πολλαπλές πλατφόρμες 

είτε  είναι  προσπελάσιμο  μέσω τυπικών διεπαφών (π.χ.  διαδικτυακών εφαρμογών)  και 

αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στο συνολικό σχεδιασμό πληροφορικής.

Ενδεχόμενα προβλήματα: Όταν δεν έχουν σχεδιαστεί αλλαγές σε επίπεδο προμηθειών και 

ανάπτυξης, τότε αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η διοίκηση δεν έχει αντιληφθεί το εύρος των 

αλλαγών που απαιτούνται για την υιοθέτηση του ΕΛ/ΛΑΚ.

Αναζήτηση συμβουλών ή πληροφοριών για παρόμοιες μεταβάσεις

Καθώς πλέον υπάρχει σεβαστός αριθμός επιχειρήσεων και οργανισμών που έχουν ήδη 

προβεί σε κάποια μετάβαση, είναι εύκολο να βρει κανείς πληροφορίες σχετικές με το τι 

πρέπει να αναμένει και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προχωρήσει στη διαδικασία 

αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο COSPA έχει αναπτύξει online βάση γνώσης, στην οποία 

μπορεί  κανείς  να  έχει  πρόσβαση  μέσω  του  διαδικτυακού  χώρου  του  έργου 

(http://www.cospa-project.org/).  Οι  δημόσιοι  οργανισμοί  μπορούν,  επίσης,  να 

επικοινωνήσουν  με  το  τοπικό  κέντρο  Επάρκειας  Ανοιχτού  Κώδικα  (Open  Source 

http://www.cospa-project.org/
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Competence), το οποίο θα τους παράσχει πληροφορίες και υποστήριξη για τη διαδικασία 

μετάβασης.

Αποφυγή  “απότομων”  μεταβάσεων  και  προτίμηση  τμηματικών 
μεταβάσεων

Οι περισσότερες μεταβάσεις μεγάλης κλίμακος που εκτελούνται σε ένα μόνο μεγάλο βήμα 

(όπου  υπάρχει,  δηλαδή,  η  απότομη  αλλαγή  από  το  ένα  περιβάλλον  στο  άλλο) 

συνοδεύονται συνήθως από τεράστιο κόστος υποστήριξης και σημαντικά έξοδα τεχνικού 

εξοπλισμού. Ενώ η ανάγκη υποστήριξης περισσότερων του ενός περιβαλλόντων όντως 

αυξάνει  το  κόστος  υποστήριξης  και  διαχείρισης,  οι  “ήπιες”  ή  τμηματικές  μεταβάσεις 

συνήθως αποφέρουν καλύτερα συνολικά αποτελέσματα για  το  χρήστη και  οδηγούν σε 

ελάχιστη διατάραξη των επιχειρηματικών διαδικασιών.

Μια ήπια μετάβαση μπορεί να ξεκινήσει με τη μετάβαση των εφαρμογών εξυπηρετητή, οι 

οποίες συνήθως ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα, βασίζονται στο δίκτυο και συνεπώς 

είναι πιο εύκολο να αντικατασταθούν και μετέπειτα να ακολουθήσει η αντικατάσταση των 

εφαρμογών γραφείου και χρηστών. Ένα τέτοιο σχήμα απεικονίζεται παρακάτω [KBST 06]:
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Ανάθεση σε τουλάχιστον ένα άτομο της ευθύνης επικοινωνίας με την 
κοινότητα  ή  τον  προμηθευτή  ανοιχτού  λογισμικού  και  προσπάθεια 
εύρεσης online πηγών πληροφόρησης

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του ανοιχτού λογισμικού είναι  η διαθεσιμότητα ελεύθερων 

online  πόρων, με τη μορφή βάσεων γνώσης, λιστών ταχυδρομείου,  wikis (συνεργατικών 

διαδικτυακών χώρων),  οι  οποίοι  μπορούν να παρέχουν ουσιαστική υποστήριξη που σε 

αρκετές  περιπτώσεις  μπορεί  να  συγκριθεί  με  την  αντίστοιχη  εμπορική.  Το  μεγαλύτερο 

πρόβλημα είναι ο εντοπισμός τέτοιων πηγών γνώσης. Επομένως, η ανάθεση, σε κάποιο ή 

κάποια άτομα, της εύρεσης, της κατηγοριοποίησης και της επικοινωνίας με τέτοιες πηγές 

είναι ένας τρόπος μείωσης του κόστους υποστήριξης. Μια κοινή μέθοδος παροχής ενιαίας 

πηγής  πληροφοριών είναι  η  δημιουργία  ενός  μικρού  διαδικτυακού  χώρου  ενδοδικτύου 

(intranet), όπου θα είναι δημοσιευμένες οι online πηγές. 

Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές

Μια σημαντική διαφορά που εντοπίζεται σε διαφορετικές προσπάθειες υιοθέτησης του ΕΛ/
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ΛΑΚ είναι το διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης που υιοθετείται από τα περισσότερα έργα 

ανοιχτού  λογισμικού  και  ο  διαφορετικός  τρόπος  διανομής  των  ενημερώσεων  και  της 

υποστήριξης.  Αυτό απαιτεί  αλλαγές  στον τρόπο με  τον οποίο γίνεται  η  διαχείριση των 

ενημερώσεων, προκειμένου να μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα προβλήματα 

διαλειτουργικότητας.

Κατανόηση του τρόπου που αναπτύσσεται το ανοιχτό λογισμικό

Τα περισσότερα έργα βασίζονται σε συνεργατικό μοντέλο ανάπτυξης, όπου υπάρχει ένας 

πυρήνας  δημιουργών  που  παρέχουν  το  μεγαλύτερο  κομμάτι  του  κώδικα  (συνήθως 

εργάζονται για λογαριασμό κάποιας εμπορικής επιχείρησης), καθώς και μεγάλος αριθμός 

συμμετεχόντων που είναι εκτός πυρήνα. Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης όντως παρέχει υψηλή 

ποιότητα  κώδικα  και  μεγάλη  ταχύτητα  δημιουργίας,  όμως  απαιτεί,  επίσης,  σημαντική 

προσπάθεια  για  την  καταγραφή των  αλλαγών και  των  ενημερώσεων.  Η επιλογή  ενός 

πακέτου ανοιχτού λογισμικού πρέπει να προτείνεται όταν:

• το  ίδιο  το  πρόγραμμα  είναι  ενεργό,  δηλαδή  όταν  διαθέτει  ενεργό  κοινότητα 

δημιουργίας. Μπορεί κανείς να ανατρέξει στην προηγούμενη ενότητα για να βρει 

πληροφορίες  σχετικές  με  τους  τρόπους  επιλογής  και  ανάλυσης  ενός  έργου 

ανάπτυξης

• υπάρχει  ξεκάθαρος  διαχωρισμός  ανάμεσα  σε  “σταθερό”  και  “δοκιμαστικό” 

λογισμικό. Σε πολλά έργα, υπάρχουν δύο διακριτά ρεύματα ανάπτυξης, ένα που 

ασχολείται με την ενσωμάτωση των τελευταίων αλλαγών και των προσθηκών και 

ένα άλλο που δίνει  έμφαση στη βελτίωση της σταθερότητας και στις διορθώσεις 

προγραμματιστικών  σφαλμάτων.  Ανά  περιόδους,  οι  δημιουργοί  διακόπτουν  την 

ανάπτυξη προκειμένου να μετατραπεί μια δοκιμαστική έκδοση σε σταθερή. Αυτός ο 

διαχωρισμός επιτρέπει στους δημιουργούς να ικανοποιήσουν τόσο τους χρήστες 

που είναι πρόθυμοι να πειραματιστούν χρησιμοποιώντας τα νέα χαρακτηριστικά της 

εφαρμογής όσο και αυτούς που χρησιμοποιούν το λογισμικό στην καθημερινή τους 

δραστηριότητα, όμως είναι απαραίτητο να καταβάλλεται περισσότερη προσπάθεια 

για τη συλλογή πληροφοριών και νέων εκδόσεων.

Αν είναι απαραίτητη η προσθήκη νέας λειτουργικότητας ή διορθώσεων, μπορεί να είναι 
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ευκολότερο να αναζητήσει κανείς μια έκδοση του λογισμικού που υποστηρίζεται εμπορικά. 

Σε  πολλές  περιπτώσεις,  ο  προμηθευτής  λογισμικού  συμβάλλει  οικονομικά  στο  έργο 

ανοιχτού λογισμικού.

Ενδεχόμενα προβλήματα:  Πολλές  φορές  ο  διαχειριστής  πληροφορικής  ή  οι  δημιουργοί 

θεωρούν ότι το ανοιχτό λογισμικό είναι κάποιου είδους εμπορικό λογισμικό που κάποιος 

διαθέτει δωρεάν στο διαδίκτυο και το οποίο απλά είναι σε θέση να λειτουργεί.  

Εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για το λογισμικό και το υλικό που 
θα επηρεάσει η μετάβαση, καθώς και για τη λειτουργικότητα την οποία η 
επιχείρηση αναζητά

Δεν μπορεί να υπάρξει  επιτυχής μετάβαση σε ΕΛ/ΛΑΚ, όταν δεν είναι γνωστές εκ των 

προτέρων οι αρχικές συνθήκες. Οι περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμοί δε διαθέτουν 

κάποια  διαδικασία  ελέγχου  καταγραφής  των  πλατφορμών  λογισμικού  και  υλικού  που 

χρησιμοποιούν και  ως εκ  τούτου δεν είναι  σε  θέση να προσδιορίσουν το  πλήθος των 

εργαλείων  και  των  προγραμμάτων  τα  οποία  χρειάζεται  να  αντικατασταθούν  ή  να 

ενσωματωθούν σε μια μετάβαση σε ΕΛ/ΛΑΚ. Η μελέτη πρέπει, επίσης, να λάβει υπόψη το 

πλήθος των χρηστών που θα εργάζονται  ταυτόχρονα, τη μέση χρήση των τεχνολογιών 

πληροφορικής  του  οργανισμού,  καθώς  και  το  αν  το  λογισμικό  χρησιμοποιεί  ανοιχτά  ή 

κλειστά πρωτόκολλα επικοινωνίας και  τύπους δεδομένων.  Με βάση τη μελέτη αυτή θα 

ληφθεί η απόφαση σχετικά με το ποιοι χρήστες θα είναι οι πρώτοι τους οποίους θα αφορά 

η  μετάβαση  και  θα  υπολογιστεί  το  κόστος  της  εκ  νέου  ανάπτυξης  λογισμικού  ή  της 

μετάβασης σε διαφορετικούς τύπους δεδομένων. Αρκετά αυτόματα εργαλεία καταγραφής 

αποθεμάτων είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο, τα οποία μπορούν να μειώσουν το κόστος της 

απογραφής και να επιτρέψουν τον πιο αυστηρό έλεγχο των εγκατεστημένων λογισμικών 

(και επομένως να μειώσουν το κόστος συντήρησης).

Μερικά από τα ζητήματα που πρέπει να ερευνηθούν είναι:

• οι τύποι δεδομένων που χρησιμοποιούνται, τόσο σε επίπεδο ανταλλαγής εγγράφων 

όσο και σε επίπεδο πρωτοκόλλων δικτύου και βάσεων δεδομένων

• η λίστα των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
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αναπτύσσονται  από  την  επιχείρηση,  καθώς  και  των  μακροεφαρμογών  και  των 

προγραμμάτων ελέγχου και καταγραφής

• η διαθέσιμη λειτουργικότητα

• μειονεκτήματα και προβλήματα που έχει η υφιστάμενη υποδομή

Είναι πολύ σημαντικό το λογισμικό που επιλέγεται για τη μετάβαση να μπορεί να ικανοποιεί 

τις ίδιες λειτουργικές απαιτήσεις με αυτές της τρέχουσας υποδομής Πληροφορικής και να 

είναι σε θέση να την ενισχύει τόσο από λειτουργικής άποψης όσο  και αναφορικά με την 

εγγενή ποιότητά της (π.χ. διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, απόδοση).

Χρησιμοποίηση της ευελιξίας του ΕΛ/ΛΑΚ για τη δημιουργία λογισμικού 
που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της επιχείρησης

Το στοιχείο που καθιστά το ΕΛ/ΛΑΚ ξεχωριστό είναι η ευελιξία και η ελευθερία που παρέχει 

στους  χρήστες  και  τους  δημιουργούς  για  την  παραγωγή  νέων  ή  προσαρμοσμένων 

εκδόσεων  οποιασδήποτε  εφαρμογής.  Η  ευελιξία  αυτή  μπορεί  να  ενισχύσει  σε  μεγάλο 

βαθμό  τη  σπουδαιότητα  του  ελεύθερου  λογισμικού.  Για  παράδειγμα,  είναι  δυνατό  να 

δημιουργηθούν  προσαρμοσμένα  πακέτα  που  περιέχουν  τοπικές  ρυθμίσεις,  ειδικές 

γραμματοσειρές  και  άλλο  υποστηρικτικό  υλικό,  όπως  μακροεντολές  και  πρότυπα  που 

χρησιμοποιούνται συνήθως εντός της επιχείρησης. Επίσης, οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις 

και  εμφάνιση της εφαρμογής μπορεί  να ενισχύσουν την αποδοχή από την πλευρά του 

χρήστη, τόσο εξαιτίας της δημιουργίας πιο χρηστικής και καλαίσθητης επιφάνειας εργασίας 

όσο και εξαιτίας της διατήρησης συνηθισμένων συνδέσμων και μενού.

Αυτού του είδους οι προσαρμογές μπορούν να ενσωματωθούν με απλό τρόπο στις πιο 

διαδεδομένες  διανομές  Linux  ή  μπορούν  να  τοποθετηθούν  σε  τοπικό  αποθετήριο 

λογισμικού.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  σε  πολλές  περιπτώσεις  δεν  είναι  απαραίτητη  η 

παραγωγή λογισμικού ή κώδικα, καθώς οι περισσότερες προσαρμογές σχετίζονται με την 

επιλογή του κατάλληλου πακέτου, την τροποποίηση του γραφικού περιβάλλοντος ή την 

παροχή προτύπων και προκαθορισμένων ρυθμίσεων.
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Υπάρχει  πολύ  περισσότερο  λογισμικό  διαθέσιμο  από  αυτό  που 
τοποθετείται κατά την εγκατάσταση

Ζητήματα άδειας χρήσης ή σχεδίασης περιορίζουν αρκετά την ποσότητα των λογισμικών 

που συνήθως περιλαμβάνονται στην προεπιλεγμένη εγκατάσταση των πιο διαδεδομένων 

διανομών  Linux.  Για παράδειγμα, μόνο μερικές διανομές περιλαμβάνουν τη δυνατότητα 

αναπαραγωγής  των  πιο  συνηθισμένων  τύπων  αρχείων  ήχου  και  εικόνας,  εξαιτίας 

ζητημάτων αδειών χρήσης.  Επιπλέον,  είναι  πιθανό οι  διανομές να μην περιλαμβάνουν 

πακέτα που μπορεί να ενδιαφέρουν μόνο μια μικρή μειονότητα δυνητικών χρηστών.

Για  το  λόγο  αυτό,  είναι  σημαντική  η  έρευνα  και  η  συμπερίληψη  στις  προεπιλεγμένες 

εγκαταστάσεις επιπρόσθετων πακέτων που μπορεί να φανούν χρήσιμα κατά την περίοδο 

μετάβασης.  Τέτοια  πακέτα  περιλαμβάνουν  επιπρόσθετες  γραμματοσειρές,  εργαλεία 

πολυμέσων, καθώς και άλλα πακέτα που μπορούν να είναι χρήσιμα σε περιβάλλοντα που 

αποτελούνται από πολλά στοιχεία.

Κατά την επιλογή πακέτων, πάντα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στη 
σταθερότητα έναντι της λειτουργικότητας

Μεταξύ των πολλών ενδεχόμενων πακέτων που είναι  διαθέσιμα για την εκτέλεση κάθε 

λειτουργίας, υπάρχει πάντα ένα ισοζύγιο ανάμεσα στη λειτουργικότητα και τη σταθερότητα. 

Σε γενικές γραμμές, μεταξύ των ενδεχόμενων υποψήφιων πακέτων που ικανοποιούν τις 

λειτουργικές απαιτήσεις της μετάβασης προτεραιότητα πρέπει να δίνεται σε αυτό που είναι 

πιο σταθερό και και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται σε υψηλότερο βαθμό (και έχει διαθέσιμες 

περισσότερες πληροφορίες για το διαχειριστή του συστήματος), ενώ συγχρόνως διαθέτει 

χαμηλότερη μεταβλητότητα μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων.

Ενδεχόμενα προβλήματα:  Προβλήματα  προκύπτουν όταν ο  διαχειριστής  πληροφορικής 

επιθυμεί τις τελευταίες εκδόσεις όλων των εφαρμογών.
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Σχεδίαση της υποδομής υποστήριξης ροής εργασίας με τέτοιο τρόπο 
ώστε  να  μειώνεται  το  πλήθος  των  ενδεχόμενων  “δυσκολιών 
μετάβασης”

Κάθε  μετάβαση,  από  το  ένα  περιβάλλον  στο  άλλο,  οδηγεί  σε  κάποιες  “δυσκολίες 

μετάβασης”, δηλαδή σε μικρές διαφορές και σε έλλειψη συμβατότητας. Για παράδειγμα, 

αυτό μπορεί  να να παρατηρηθεί  κατά τη μετατροπή των εγγράφων από τη μια μορφή 

αρχείου σε κάποια άλλη. Επομένως, πρέπει να μειωθεί το πλήθος των μετατροπών αυτού 

του  είδους,  για  παράδειγμα,  μέσω  της  εκ  νέου  σχεδίασης  των  υποδειγμάτων  των 

εγγράφων χρησιμοποιώντας κάποιο ανοιχτό πρότυπο και όχι μέσω επαναχρησιμοποίησης 

προηγούμενων εκδόσεων που είχαν δημιουργηθεί διαμέσου ιδιόκτητων εργαλείων. Έτσι, 

μειώνονται  σε  μεγάλο  βαθμό  οι  διαφοροποιήσεις  που  προκύπτουν  όταν  υπάρχουν 

μετατροπές από τη μία μορφή στην άλλη.

Χρήση συστήματος καταγραφής σφαλμάτων

Μια δυσκολία που εντοπίζεται στη χρήση κάθε νέου λογισμικού είναι η αξιολόγηση της 

ικανοποίησης του χρήση και του βαθμού αποδοχής της νέας λύσης, ιδίως σε επιχειρήσεις 

μεσαίου μεγέθους όπου η συλλογή των αντιδράσεων των χρηστών είναι πιο δύσκολη. Ένα 

online σύστημα καταγραφής σφαλμάτων (trouble ticket system) μπορεί να παράσχει έναν 

απλό και εύκολο τρόπο συλλογής των αδύνατων σημείων του λογισμικού, ενώ η ανάλυση 

των στατιστικών στοιχείων των χρηστών μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό αυτών των 

χρηστών που ενδεχομένως χρειάζονται επιπλέον εκπαίδευση. 

Συγγραφή και ενημέρωση λεπτομερούς βιβλίου εργασιών μετάβασης

Το εγχείρημα μετάβασης μεγάλης κλίμακας απαιτεί συντονισμένες ενέργειες και ξεκάθαρες 

και ενημερωμένες πληροφορίες. Ο καλύτερος τρόπος παροχής των πληροφοριών αυτών 

είναι μέσω ενός βιβλίου εργασιών μετάβασης, το οποίο αποτελεί το σημείο αναφοράς της 

διαδικασίας της μετάβασης και περιλαμβάνει πλήθος εγγράφων σχετικών με αυτή (λογική 

μετάβασης,  λεπτομερής  σχεδιασμός  και  τεχνική  τεκμηρίωση)  και  το  χρονοδιάγραμμα, 
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ενημερωμένο σύμφωνα με την πρόοδο του έργου. Αυτό, επίσης, απλοποιεί τη διαχείριση 

του έργου όταν υπάρχουν αλλαγές στην ομάδα που εκτελεί τη μετάβαση.

Κατευθυντήριες γραμμές κοινωνικού περιεχομένου

Ένα σημαντικό εμπόδιο για την υιοθέτηση του ελεύθερου λογισμικού είναι η αποδοχή του 

από το χρήστη, ο οποίος συνήθως έχει περιορισμένη γνώση για το ανοιχτό λογισμικό και 

τα  ανοιχτά  πρότυπα.  Σε  αρκετές  περιπτώσεις,  το  ΕΛ/ΛΑΚ  θεωρείται  ότι  διαθέτει 

χαμηλότερη ποιότητα καθώς είναι  “δωρεάν”  και  μπορεί  να το κατεβάσει  κανείς από το 

διαδίκτυο,  όπως  ακριβώς  γίνεται  με  αρκετά  πακέτα  shareware  και  ερασιτεχνικές 

εφαρμογές. Είναι σημαντικό η αντίληψη αυτή να πάψει να υφίσταται και για να επιτευχθεί 

αυτό χρειάζεται πληροφόρηση για τον τρόπο ανάπτυξης του ΕΛ/ΛΑΚ, καθώς και για τη 

λογική και το επιχειρηματικό μοντέλο που κρύβεται πίσω από αυτό. 

Ενημέρωση του χρήστη και όχι εξαναγκασμός του να χρησιμοποιήσει 
το ΕΛ/ΛΑΚ

Η αλλαγή των υποδομών σε επίπεδο πληροφορικής θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον 

τρόπο που οι χρήστες λειτουργούν και χρησιμοποιούν τους εσωτερικούς πόρους. Αυτές οι 

αλλαγές μπορεί να προκαλέσουν την αντίδραση των χρηστών. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί 

μέσω ενημέρωσης των χρηστών για τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτές τις αλλαγές και για 

τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθούν αυτές,  καθώς και για τα οφέλη που θα 

προκύψουν  μακροπρόθεσμα  τόσο  για  την  ίδια  την  επιχείρηση  (χαμηλότερο  κόστος, 

μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια) όσο και ευρύτερα για την κοινότητα.

Είναι σημαντικό να υπάρχει παροχή αρκετών πληροφοριών και υποστήριξη προκειμένου 

να μπορεί να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο χάσμα που μπορεί να δημιουργηθεί [IBM 06]:
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Ενδεχόμενα προβλήματα:  Πρόβλημα υπάρχει όταν οι χρήστες έχουν την εντύπωση ότι η 

μετάβαση πραγματοποιείται προκειμένου να μειωθεί το χρηματικό αντίτιμο για την αγορά 

λογισμικού

Χρήση  της  μετάβασης  ως  ευκαιρίας  βελτίωσης  των  ικανοτήτων  των 
χρηστών

Η  μετάβαση  σε  ΕΛ/ΛΑΚ  μπορεί  να  χρησιμεύσει  ως  αφορμή  για  τη  βελτίωση  των 

συνολικών  ικανοτήτων  των  χρηστών  σε  επίπεδο  χειρισμού  ηλεκτρονικού  υπολογιστή, 

καθώς κατά τη διαδικασία αυτή απαιτείται η εκπαίδευσή τους. Για παράδειγμα, σε πολλές 

επιχειρήσεις  και  δημόσιους  οργανισμούς  γίνεται  κάποιους  είδους  εκπαίδευση  στους 

χρήστες.  Αυτό  βοηθά  όχι  μόνο  στην  αύξηση  της  εμπιστοσύνης,  αλλά  και  στη  γενική 

βελτίωση της απόδοσής τους.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία αντιδράσεων από τα επονομαζόμενα  “ηγετικά 

στελέχη”, τα οποία μπορεί να εκλάβουν τη γενικότερη βελτίωση ως περιορισμό του ρόλου 

τους ως τεχνικοί ηγέτες. Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των αντιδράσεων αυτών είναι 

ο εντοπισμός αυτών των χρηστών και  η παροχή της δυνατότητας πρόσβασής τους σε 

υλικό εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου (το οποίο, για παράδειγμα, μπορεί να τοποθετηθεί σε 

κάποιο διαδικτυακό χώρο).

Επίσης,  μπορεί  να  είναι  χρήσιμη  η  εύρεση  σημαντικών  υποστηρικτών  του  ΕΛ/ΛΑΚ, 

χρηστών δηλαδή που  είναι  ένθερμοι  θιασώτες  του,  οι  οποίοι  μπορούν να  παράσχουν 
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υποστήριξη  σε  άλλους  χρήστες  και  να  τους  προσφέρουν  επιπρόσθετες  ευκαιρίες 

εκπαίδευσης. Σε γενικές γραμμές, είναι χρήσιμη η δημιουργία μιας σελίδας, προσβάσιμης 

μέσου  του  εταιρικού  ενδοδικτύου,  στην  οποία  θα  αναρτώνται  σύνδεσμοι  προς  όλα  τα 

διαφορετικά πακέτα εκπαίδευσης.

Διευκόλυνση του πειραματισμού και της εκμάθησης του ΕΛ/ΛΑΚ

Η ελευθερία των αδειών χρήσης, που είναι το βασικό σημείο του ελεύθερου λογισμικού, 

επιτρέπει  την  ελεύθερη  αναδιανομή  του  λογισμικού  και  του  εκπαιδευτικού  υλικού.  Στο 

πλαίσιο αυτό, η παροχή στους χρήστες διανομών Linux σε live-CDs (δηλ. Σε διανομές που 

δεν  απαιτούν  εγκατάσταση  σε  σκληρό  δίσκο)  ή  έντυπου  υλικού  μπορεί  να  βοηθήσει 

σημαντικά στη συνολική αποδοχή του ΕΛ/ΛΑΚ.

6 Επιχειρηματικά μοντέλα βασιζόμενα στο ΕΛ/ΛΑΚ

Μια από τις πρώτες κατηγοριοποιήσεις των πιθανών επιχειρηματικών μοντέλων ορίστηκε 

το 2001 κατά τις εργασίες της ομάδας εργασίας για το Ελεύθερο Λογισμικό [DB 00]. Η 

ταξινόμηση, η οποία είναι σύμφωνη με τις πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά έχει ως εξής:

- Επιχειρήσεις με κεφάλαια προερχόμενα από το εξωτερικό

- Δημόσια χρηματοδότηση

- Χρηματοδότηση εξαιτίας "αναγκών βελτίωσης"

- Έμμεση χρηματοδότηση

- Εσωτερική ή προερχόμενη από αποταμιεύσεις χρηματοδότηση

- Βέλτιστη γνώση χωρίς περιορισμούς

- Βέλτιστη γνώση με περιορισμούς

- Ειδικές άδειες

- Μη χρηματοδοτούμενη ανάπτυξη

Επιχειρήσεις με κεφάλαια προερχόμενα από το εξωτερικό

Εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία όμιλοι ή εταιρείες που αναπτύσσουν ΕΛ/ΛΑΚ μέσω 
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πρωτοβουλιών  (τουλάχιστον  όσον  αφορά  τη  χρηματοδότηση)  εξωτερικών  φορέων. 

Συνήθως  οι  εξωτερικοί  φορείς  καθορίζουν  τους  όρους  της  χρηματοδότησης  και  την 

κατεύθυνση των αναπτυξιακών προσπαθειών. Ο αναπτυξιακός οργανισμός ακολουθεί σε 

περισσότερο  ή  λιγότερο  αυστηρό  πλαίσιο  τις  οδηγίες  του  εξωτερικού  χρηματοδοτικού 

φορέα. Κατά μία έννοια θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο εξωτερικός φορέας χρηματοδοτεί 

την  ανάπτυξη  συγκεκριμένου  ΕΛ/ΛΑΚ.  Σε  αυτήν  την  κατηγορία  είναι  δυνατό  να 

διακρίνουμε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το ποιος χρηματοδοτεί το έργο και γιατί. Οι τρεις 

κατηγορίες είναι: δημόσια χρηματοδότηση, χρηματοδότηση εξαιτίας "αναγκών βελτίωσης" 

και έμμεση χρηματοδότηση. 

Δημόσια χρηματοδότηση

Ομάδες  εργασίας  ή  ανεξάρτητα  άτομα  λαμβάνουν  χρηματοδότηση  για  την  ανάπτυξη 

λογισμικού,  αρχείων  τεκμηρίωσης  ή  για  πιλοτική  δοκιμή  κ.α.  Συνήθως  ο  μόνος 

περιορισμός  που  θέτει  ο  χρηματοδοτικός  φορέας  είναι  ότι  το  ποσό  χρηματοδότησης 

πρέπει  να  χρησιμοποιείται  για  την  ολοκλήρωση  του  έργου.  Αυτό  αποτελεί  κλασική 

περίπτωση  στα  μεγάλα  επιστημονικά  έργα  πληροφορικής  και  η  χρηματοδότηση 

προέρχεται  συνήθως από  πανεπιστήμια  ή  από  εθνικές  επιστημονικές  υποτροφίες. 

Πράγματι, τα περισσότερα μεγάλα έργα στην ραδιοαστρονομία, στην υπολογιστική  χημεία 

και  στη  βιολογία  χρηματοδοτούνται  κατ’  αυτόν  τον  τρόπο.  Επιπροσθέτως,  αρκετές 

κοινοπραξίες για την ανάπτυξη διαδικτυακών τεχνολογιών και εργαλείων χαρακτηρίζονται 

από τέτοια χρηματοδοτική δομή. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν 

προβλέπεται το χρηματοδοτικό ίδρυμα να ανακτήσει την επένδυση ή να επωφεληθεί από 

αυτήν.  Συνήθως,  ο  σκοπός  της  χρηματοδότησης  παραμένει  η  προσδοκία  κοινωνικής 

ανάπτυξης. 

Χρηματοδότηση εξαιτίας "αναγκών βελτίωσης"

Είναι  πιθανό μια  εταιρεία ή ένας  φορέας να χρειάζεται  νέα ή βελτιωμένη έκδοση ενός 

λογισμικού  πακέτου  και  να  χρηματοδοτήσει  συμβουλευτική  εταιρεία  ή  κατασκευαστή 

λογισμικού  για  να  αναλάβει  το  έργο.  Στη  συνέχεια  το  λογισμικό  που  προκύπτει 

αναδιανέμεται  ως  ΕΛ/ΛΑΚ,  ώστε  να  επωφεληθεί  από  την  πλειοψηφία  ικανών 

προγραμματιστών  που  θα  το  αποσφαλματώσουν  και  θα  το  βελτιώσουν.  Το  πλέον 
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χαρακτηριστικό  παράδειγμα  των  πλεονεκτημάτων  αυτού  του  μοντέλου  αναφέρεται  στο 

άρθρο του Aaari Jaaksi διευθυντή ΕΛ/ΛΑΚ στη ΝΟΚΙΑ, ο οποίος περιγράφει την εμπειρία 

σχεδίασης των προϊόντων Ν770 και Ν800 τα οποία βασίστηκαν σε Linux. “Το μεγαλύτερο 

όφελος προήρθε από την χρησιμοποίηση ήδη διαθέσιμων στοιχείων. Χρησιμοποιήσαμε 

αρκετά  στοιχεία και υποσυστήματα ως είχαν, χωρίς τροποποιήσεις. Βελτιώσαμε ορισμένα 

στοιχεία, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μας. Αυτού του είδους οι βελτιώσεις 

είναι  φτηνότερες  από  την  εξ  αρχής  δημιουργία  της  απαιτούμενης  λειτουργικότητας. 

Περίπου τα δύο τρίτα του κώδικα για το ΝΟΚΙΑ 770 διέπονται από άδεια ΕΛ/ΛΑΚ. Αυτά τα 

στοιχεία μας βοήθησαν να κατασκευάσουμε το λογισμικό φθηνότερα απ’ ό,τι  αν είχαμε 

χρησιμοποιήσει κλειστές και ιδιόκτητες τεχνολογίες” (Jaak 06). 

Το ίδιο  ισχύει  και  στο  οικοσύστημα Eclipse,  ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης 

(Integrated development environment, IDE) το οποίο αρχικά ήταν ΕΛ/ΛΑΚ της ΙΒΜ και του 

οποίου τη διοίκηση στη συνέχεια ανέλαβε το ίδρυμα Eclipse. Πολλές εταιρείες υιοθέτησαν 

το Eclipse,  ως πρότυπο για  δικά τους προϊόντα και  κατ’ αυτόν τον τρόπο μείωσαν το 

συνολικό κόστος δημιουργίας λογισμικού το οποίο κατά κάποιον τρόπο παρέχει λειτουργίες 

προσανατολισμένες στην ανάπτυξη. Υπάρχει μεγάλος αριθμός εταιρειών, πανεπιστημίων 

και ατόμων που συμμετέχουν στο οικοσύστημα Eclipse. Για παράδειγμα: 
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Σύμφωνα με πρόσφατους υπολογισμούς η ΙΒΜ συνεισφέρει στο 46% του έργου, ενώ η 

συνεισφορά  από  μεμονωμένα  άτομα  φτάνει  το  25%  και  εταιρείες  όπως  η  Oracle,  η 

Borland, η Actuate και άλλες με ποσοστά που κυμαίνονται από 1-7%. Τα ποσοστά αυτά 

είναι  παρόμοια με  τα  αποτελέσματα που προκύπτουν από αναλύσεις  του πυρήνα του 

Linux  και  αποδεικνύουν  ότι  όταν  υπάρχει  ένα  υγιές  και  μεγάλο  οικοσύστημα  η 

διαμοιραζόμενη εργασία μειώνει το βιομηχανικό κόστος σημαντικά. Εκτιμάται [Gosh 06] ότι 

είναι πιθανό να υπάρξει αποταμίευση στο επίπεδο του 36% στο πλαίσιο της έρευνας και 

ανάπτυξης λογισμικού μέσω της χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ. Αυτό αποτελεί  το μεγαλύτερο ενεργό 

πεδίο "αγοράς" για το ΕΛ/ΛΑΚ, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η πλειοψηφία των 

προγραμματιστών χρησιμοποιούν κάποιο λογισμικό ανοιχτού κώδικα μέσα στο δικό τους 

κώδικα (56% όπως αναφέρεται στο [ED 05]). 

Σε μία τουλάχιστον περίπτωση τα οφέλη από τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ στην ανάπτυξη προϊόντος 

εκτιμήθηκαν  στο  πλαίσιο  του  ευρωπαϊκού  έργου  INES  (INES  06).  Στο  πλαίσιο  του 

παραπάνω έργου διερευνήθηκε η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ σε βιομηχανικά συστήματα ελέγχου τα 

οποία αναπτύχθηκαν από ευρωπαϊκές  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  (ΜΜΕ) και  κατέληξαν 

στον παρακάτω οικονομικό αντίκτυπο:

Οικονομικό όφελος Ποσοστό  εταιρειών 

(%)
Εσωτερικές αναπαραγωγές 100%
Αύξηση κέρδους 100%
Μείωση χρόνου στην αγορά 84%
Μείωση κόστους ανάπτυξης 79%
Μείωση κόστους προϊόντος 79%
Βελτίωση ποιότητας κώδικα 79%
Βελτίωση επαναχρησιμοποίησης 

σχεδίασης

79%

ROI>200 για περισσότερο από 3 χρόνια 74%
Μείωση αξιοπιστίας προϊόντος 68%

Είναι αξιοσημείωτο ότι εταιρείες που υιοθετούν αυτό το μοντέλο σε πολλές περιπτώσεις 

συνεισφέρουν στον κώδικα που αναπτύχθηκε ακόμα και αν δεν υποχρεούνται ρητώς από 

την άδεια του ΕΛ/ΛΑΚ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι εταιρείες καταφέρνουν να μειώνουν το 



50             Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

κόστος  με  την  ενσωμάτωση  ειδικών  βελτιωτικών  αρχείων  και  την  επιρροή  εξωτερικής 

βοήθειας.   

Έμμεση χρηματοδότηση / Τιμή Προσέλκυσης 

Μια εταιρεία αποφασίζει να χρηματοδοτήσει έργα ΕΛ/ΛΑΚ εάν αυτά τα έργα μπορούν να 

αποτελέσουν σημαντική πηγή εσόδων για σχετικά  έργα, τα οποία δεν συνδέονται άμεσα 

με τον πηγαίο κώδικα ή το λογισμικό. Συχνή περίπτωση αποτελεί η ανάπτυξη λογισμικού 

που  χρησιμοποιείται  στο  υλικό,  για  παράδειγμα  ανάπτυξη  οδηγών  λειτουργικού 

συστήματος  για  ειδικό  υλικό.  Πράγματι,  πολλοί  κατασκευαστές  υλικών  διανέμουν  ήδη 

δωρεάν οδηγούς λογισμικού. Μάλιστα κάποιοι από αυτούς διανέμουν τους οδηγούς τους 

(ειδικά για τον πυρήνα του Linux) ως ΕΛ/ΛΑΚ.

Η  τιμή  προσέλκυσης  αποτελεί  παραδοσιακά  εμπορικό  μοντέλο,  γνωστό  κι  εκτός  του 

χώρου των λογισμικών. Σε αυτό το μοντέλο, αυτοί που το υιοθετούν επενδύουν σε έργο 

ΕΛ/ΛΑΚ με απώτερο σκοπό να δημιουργήσουν ή να επεκταθούν σε άλλη αγορά υπό 

διαφορετικές συνθήκες. Για παράδειγμα, οι πωλητές υλικού υπολογιστών επενδύουν στην 

ανάπτυξη οδηγών λογισμικού για λειτουργικά συστήματα ανοιχτού κώδικα (όπως linux) για 

να επεκτείνουν αυτή καθ’ εαυτή την αγορά υλικού. Άλλα παραδείγματα σχετίζονται με τη 

δημιουργία πλατφόρμας ή ειδικού πρωτοκόλλου. Έτσι το έργο Eclipse υπήρξε εξαιρετικά 

επιτυχημένο  στη  δημιουργία  μεγάλου  οικοσυστήματος  εργαλείων  και  έργων  που  το 

συμπληρώνουν και το εδραιώνουν. Οι περισσότερες εταιρείες έχουν παραμερίσει τα δικά 

τους  εσωτερικώς  δημιουργημένα  ολοκληρωμένα  περιβάλλοντα  ανάπτυξης  και 

χρησιμοποιούν το Eclipse ως βάση για εμπορικά προϊόντα. 

Εσωτερική χρήση

Ορισμένα προϊόντα κυκλοφορούν ως χαμηλού κόστους εναλλακτική λύση για συστήματα 

με  καθεστώς  ιδιοκτησίας.  Σε  αυτήν  την  περίπτωση  η  εταιρεία  ανάπτυξης  δεν  έχει 

τουλάχιστον εξ αρχής κάποιο σχέδιο για να λάβει  εξωτερικά έσοδα σχετιζόμενα με την 

αγορά λογισμικού ή παρόμοιων υπηρεσιών. Η εταιρεία σχεδιάζει κάποιο σύστημα επειδή 

είναι χρήσιμο για αυτήν και στη συνέχεια αποφασίζει να καταστήσει τον κώδικα ελεύθερο 

και να το διανείμει ευρέως ώστε να επωφεληθεί από την ανάπτυξη του πηγαίου κώδικα. 
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Είναι πιθανό η εταιρεία να λάβει συνεισφορές, βελτιώσεις και διορθώσεις σφαλμάτων από 

εξωτερικούς προγραμματιστές που έδειξαν ενδιαφέρον για λογισμικό, καθώς και αναφορές 

σφαλμάτων. Στη συνέχεια είναι πιθανό το προϊόν να γίνει αποδεκτό στην αγορά και ίσως η 

εταιρεία ανάπτυξης να αποκτήσει και οικονομικά οφέλη από αυτό. 

Για παράδειγμα, μία μεγάλη επιχείρηση με χιλιάδες υπολογιστές γραφείου είναι δυνατό να 

αποφασίσει τη δημιουργία λογισμικού στο εσωτερικό της και να καταστήσει το λογισμικό 

διαθέσιμο υπό άδεια ΕΛ/ΛΑΚ με απώτερο σκοπό να λάβει τα οφέλη μεγαλύτερου αριθμού 

προγραμματιστών που ενδεχομένως να ενδιαφερθούν να παράσχουν σχετική  βοήθεια. 

Είναι  ενδιαφέρον  το  γεγονός  ότι  πρόσφατες  έρευνες  αποδεικνύουν  ότι  το  25%  των 

εταιρειών  συνεργάζονται  με  άλλες  εταιρείες  στον  ίδιο  τομέα  ανάπτυξης  εξειδικευμένου 

βιομηχανικού ΕΛ/ΛΑΚ [CIO 07]. 

Βέλτιστη γνώση χωρίς περιορισμούς

Σε αυτό το μοντέλο η εταιρεία εκτελεί έργο ως σύμβουλος επί πληρωμή με συμβάσεις που 

επιτυγχάνει  εξαιτίας του υψηλού επιπέδου γνώσεων των εργαζομένων της. Το μοντέλο 

αυτό μπορεί να εφαρμοστεί από οποιαδήποτε εταιρεία, καθώς δεν υφίστανται περιορισμοί 

που  να  αποτρέπουν  έναν  ικανό  τεχνικό  από  το  να  αποκτήσει  αναμφισβήτητα  ευρεία 

εμπειρία στα συστήματα ΕΛ/ΛΑΚ. Επιπλέον αυτό συνεπάγεται ότι οποιαδήποτε εταιρεία 

χρησιμοποιεί αυτό το μοντέλο εκτίθεται στον κίνδυνο να υπερκεραστεί από κάποια άλλη 

εάν δεν διατηρεί  υψηλό ανταγωνιστικό επίπεδο.  Πρόκειται  για αμιγώς στηριζόμενα στις 

υπηρεσίες μοντέλα τα οποία θα αναπτυχθούν περαιτέρω στο ίδιο κεφάλαιο. 

Βέλτιστη γνώση με περιορισμούς

Η εταιρεία με στόχο να αποτρέψει τους ανταγωνιστές της από την προσέλκυση πελατών 

της  εισάγει  αυστηρούς  περιορισμούς  στη  διαδικασία  μετάδοσης  της  γνώσης  μέσω 

διπλωμάτων  ευρεσιτεχνίας  ή  δικαιωμάτων  πνευματικής  ιδιοκτησίας,  τα  οποία  δεν 

απονέμονται απευθείας μέσω της άδειας ΕΛ/ΛΑΚ. Το μοντέλο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί, 

εάν τεθεί υπό περιοριστικό καθεστώς χρήσης ένα μικρό αλλά ουσιαστικό μέρος του κώδικα 

το  οποίο  θεωρείται  συνήθως το  "μαύρο κουτί”  της  εφαρμογής  ή  αν προστεθεί  σύνολο 

στοιχείων  που  μπορούν  να  αντιγραφούν  αλλά  δεν  μπορούν  να  διανεμηθούν  και  αν 
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προστεθεί  στην  άδεια  χρήσης  η  υποχρέωση  να  γίνονται  αυτά  διαθέσιμα  στον  τελικό 

χρήστη (“badgeware”) απαγορεύοντας σε άλλους την κατοχή του κώδικα". 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρξει ανάγκη για εξωτερικές μη σχετιζόμενες με 

τον κώδικα συνθήκες (όπως πιστοποιητικά κώδικα) των οποίων η αναπαραγωγή να είναι 

ακριβής  και  οι  οποίες  να  μπορούν  να  προστεθούν  στη  διανομή  κώδικα  με  στόχο  τη 

δημιουργία  μη  μεταβιβάσιμου  περιουσιακού  στοιχείου.  Παραδείγματος  χάριν,  το  έργο 

CODE*ASTER  χαρακτηρίζεται  ως  πολύπλοκο  σύστημα  προσομοίωσης  και 

χρησιμοποιείται από την γαλλική επιχείρηση ηλεκτρισμού EDF σε πολύπλοκα συστήματα, 

όπως  πυρηνικές  εγκαταστάσεις.  Το  έργο  διατίθεται  και  με  άδεια  GPL (General  Public 

License). Επίσης, έχει ελεγχθεί ποιοτικά και έχει πιστοποιηθεί, καθώς έχει λάβει την εθνική 

πιστοποίηση  για  χρήση  στη  σχεδίαση  συστημάτων  ασφάλειας.  Άλλα  παραδείγματα 

αποτελούν τα  πιστοποιητικά  ασφαλείας  όπως το  EAL4+ που απέκτησαν πρόσφατα οι 

πωλητές Linux. 

Βέλτιστος κώδικας χωρίς περιορισμούς

Σε αυτό το μοντέλο η εταιρεία αναπτύσσει πηγαίο ανοικτό κώδικα και παρέχει συμβουλές 

και  υπηρεσίες  σχετικές  με  τη  συντήρησή  του.  Το  μοντέλο  αυτό  είναι  παρόμοιο  με  το 

μοντέλο "Βέλτιστης γνώσης", αλλά έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα του χρόνου, δεδομένου 

ότι ένας ανταγωνιστής χρειάζεται μερικούς μήνες για να δημιουργήσει αντίστοιχο κώδικα ή 

για  να καταλάβει  το  σύνολο των λεπτομερειών του  κώδικα άλλου προγραμματιστή.  Το 

γεγονός αυτό δίνει χρονικό πλεονέκτημα στην εταιρεία ή στην ομάδα που δημιούργησε 

αρχικά το λογισμικό.

Βέλτιστος κώδικας με περιορισμούς/ Άδειες με προθεσμία χρήσης

Ενδιαφέρουσα πρακτική στη χορήγηση άδειας ΕΛ/ΛΑΚ είναι η άδεια χρήσης με προθεσμία 

όπου  η άδεια χρήσης ενός λογισμικού τροποποιείται με το πέρασμα του χρόνου ή μετά 

από κάποιο γεγονός (π.χ. τη δημοσίευση νέας έκδοσης του κώδικα). Το πρώτο γνωστό 

παράδειγμα του μοντέλου αυτού είναι ο μεταγλωττιστής postscript Alladin Ghostscript και 

πρόσφατα  ορισμένες  εταιρείες  παρέχουν  ενημερωμένη  υπογραφή  ασφάλειας  στους 

συνδρομητές τους και θέτουν το λογισμικό υπό δημόσια άδεια μετά από μερικές μέρες. 
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Το μοντέλο αυτό είναι πιο  κατάλληλο για λογισμικά ή άλλα υλικά που αλλάζουν συχνά 

(π.χ.  υπογραφές  ασφαλείας  και  ιών)  παρά για  οποιοδήποτε  άλλο  λογισμικό,  καθώς  η 

παλαιά  έκδοση  αποτελεί  τη  βάση  για  την  ανάπτυξη  βελτιωμένου  προϊόντος  το  οποίο 

καθίσταται πιο ανταγωνιστικό απέναντι στο προϊόν με την εμπορική άδεια. Αυτό ακριβώς 

συνέβη και  στην περίπτωση του Alladin  το οποίο ανέπτυξε έναν ανταγωνιστή ΕΛ/ΛΑΚ 

(GNU  Ghostscript)  που  βασίζεται  σε  προηγούμενη  έκδοση  του  κώδικα  καθώς  και  σε 

πολλές βελτιώσεις που συνεισέφεραν προγραμματιστές ΕΛ/ΛΑΚ. 

Διττή άδεια 

Πρόκειται για μοντέλο που δεν εφαρμόζεται στον εμπορικό χώρο των λογισμικών, αλλά 

χρησιμοποιείται  από  εταιρείες  που  επιθυμούν  να  ωφεληθούν  από  εταιρείες  που 

χρησιμοποιούν  ή  επωφελούνται  από  "πακέτα"  ΕΛ/ΛΑΚ  χωρίς  τη  ρήτρα  υποχρέωσης 

αναδιανομής της άδειας ΕΛ/ΛΑΚ. Για παράδειγμα η βάση δεδομένων MySQL έχει  δύο 

άδειες,  μία  γενική  άδεια  χρήσης GPL (για  χρήση  ΕΛ/ΛΑΚ)  και  μία  εμπορική  άδεια.  Ο 

πελάτης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη MySQL σε ένα εμπορικό προϊόν χωρίς να 

διανείμει τον κώδικα πληρώνει την εμπορική άδεια. 

Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται πλέον σε πολλά έργα, καθώς συνδυάζει το παραδοσιακό 

εμπορικό μοντέλο για το λογισμικό και επιτρέπει την πληρωμή για συνεχόμενη ανάπτυξη. 

Το μειονέκτημα είναι ότι αυτό το μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά μόνο 

για  πακέτα  κώδικα  που  πρέπει  να  συνδεθούν  με  τον  κώδικα  για  μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα ή επειδή δεν υπάρχει κοινό πρωτόκολλο για ανταλλαγή δεδομένων. 

Αυτό σημαίνει ότι η διττή άδεια δεν ενδείκνυται για πακέτα εξυπηρετητών αλληλογραφίας 

που  χρησιμοποιούν  τυποποιημένα  πρωτόκολλα  για  την  επικοινωνία  με  πελάτες 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διττή άδεια βέβαια απαιτεί την τήρηση ειδικών νομικών και 

κοινοτικών  κανόνων:  π.χ.  βελτιωτικά  πακέτα  ή  τροποποιήσεις  από  εξωτερικούς 

συνεργάτες  απαιτούν  ρητή  αναφορά  στο  δημιουργό  και  στις  δύο  άδειες.  Επιπλέον  η 

διαχείριση του κοινού τμήματος της άδειας απαιτεί ακριβή προσδιορισμό των ορίων μεταξύ 

της εμπορικής και της "ανοικτής" πλευράς του έργου.
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Μη χρηματοδοτούμενα έργα 

Στην  περίπτωση  που  η  δικτύωση  είναι  αποτελεσματική,  δεν  υπάρχει  ανάγκη 

χρηματοδότησης, απλά ελάχιστη προσπάθεια για την οργάνωση των εκδόσεων και των 

βελτιωτικών πακέτων. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν έργα, όπως ο πυρήνας του Linux, 

οι  διανομές  GNU/Linux,  όπως η Debian,  τα  λειτουργικά συστήματα που βασίζονται  σε 

BSD, όπως το FreeBSD, το NetBSD, το OpenBSD και η βιβλιοθήκη Mesa OpenGL. Αυτές 

οι  προσπάθειες ξεκίνησαν ως ατομικές ενέργειες ή προσπάθεια μικρών ομάδων και με 

καλή οργάνωση και εθελοντική εργασία ανέπτυξαν ευρύτερη δικτυακή δομή που συντηρεί 

τον  κώδικα.  Ακόμα  και  με  περιορισμένη  χρηματοδότηση,  οι  ατομικές  και  συλλογικές 

προσπάθειες υπήρξαν επιτυχημένες και έτσι συνέβη σε εκατοντάδες περιπτώσεις έργων 

ΕΛ/ΛΑΚ μικρής κλίμακας.

Εξειδικευμένα  επιχειρηματικά  μοντέλα  προσανατολισμένα  στις 
υπηρεσίες

Τα προσανατολισμένα στις υπηρεσίες  επιχειρηματικά μοντέλα βασίζονται  στην ιδέα της 

βελτιστοποίησης,  δηλαδή  της  παροχής  υπηρεσιών  από  μια  εξειδικευμένη  εταιρεία  σε 

συνολική τιμή για τον πελάτη μικρότερη από την τιμή που θα συνεπαγόταν για την εταιρεία 

εάν  το  έκανε  μόνη  της.  Ως  παράδειγμα των  τομέων που  υπόκεινται  στην  ενδεχόμενη 

βελτιστοποίηση, ακολουθούν τα στάδια υιοθέτησης νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και 

των επικοινωνιών:

1. επιλογή λογισμικού (εάν χρησιμοποιηθούν έτοιμα στοιχεία)8 

2. εγκατάσταση 

3. ενσωμάτωση 

4. πιστοποίηση τεχνικής καταλληλότητας 

5. πιστοποιητικό νομιμότητας 

6. εκπαίδευση 

7. συμβάσεις συντήρησης και υποστήριξης9 

8  Υπάρχει επιπρόσθετο πρώτο βήμα, η εξακρίβωση των αναγκών, η οποία δεν αφορά αυτό καθεαυτό το 
λογισμικό ανοιχτού κώδικα, αλλά εντάσσεται στις αρμοδιότητες του προσωπικού της τεχνολογία της 
πληροφορίας και των επικοινωνιών της εταιρείας ή της διοίκησης που είναι επιφορτισμένη με τη μετάβαση 
από το παλαιό στο νέο σύστημα. Γιαυτόν το λόγο δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο σταδίων.

9  Keen, P. “Managing the economics of information capital” : η συντήρηση ανέρχεται σε ποσοστό 40% ανά 
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8. μετάβαση από το παλαιό στο νέο σύστημα 

Όπως γίνεται αντιληπτό μόνο ορισμένες εταιρείες εξειδικεύονται σε ένα ενιαίο μοντέλο. Οι 

υπόλοιπες επιλέγουν τη σύνθεση όλων αυτών των μοντέλων για την ανάπτυξη πακέτων 

υπηρεσιών.  Παρακάτω  παρουσιάζεται  συνοπτικά  κάθε  τμήμα  των  επιχειρηματικών 

μοντέλων για να γίνουν αντιληπτές οι προσπάθειες και οι δυσκολίες που είναι εγγενείς σε 

κάθε στάδιο. 

Υποστήριξη επιλογής λογισμικού

Η επιλογή λογισμικού αποτελεί διαδικασία πολλαπλών βημάτων η οποία ξεκινώντας από 

τις  προσδιοριζόμενες ανάγκες και  τη  γνώση της αγοράς λογισμικού οδηγεί  σε επιλογή 

συνδυασμού πακέτων η οποία ελαχιστοποιεί  την ποσότητα του κώδικα που πρέπει  να 

αναπτυχθεί. Η διαδικασία ελαχιστοποίησης είναι περίπλοκη λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο 

τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  του  εξεταζόμενου  λογισμικού  αλλά  και  την  εκτίμηση  της 

"ζωτικότητας" του έργου ΕΛ/ΛΑΚ, την πιθανότητα συνέχισης της ανάπτυξης του και την 

διαθεσιμότητα συμβούλων, καθώς και αρχείων τεκμηρίωσης.

Η εταιρεία που επιθυμεί να παράσχει αυτού του είδους τις υπηρεσίες χρειάζεται ουσιαστική 

επένδυση υπό την έννοια της γνώσης των διαφορετικών πακέτων και των εργαλείων που 

είναι  διαθέσιμα.  Καθώς ο  αριθμός  των  έργων που ακολουθούν κάποιο  επιχειρηματικό 

μοντέλο υπολογίζεται ότι είναι μεγαλύτερο του 1800, χρειάζεται ουσιαστική προσπάθεια για 

την παρακολούθηση των νέων ενημερώσεων ή ανακοινώσεων. Η κατάσταση καθίσταται 

ακόμα  πιο  πολύπλοκη  από  το  γεγονός  ότι  τα  περισσότερα  έργα  δεν  διαθέτουν  ρητό 

μηχανισμό  εμπορικής  εκμετάλλευσης  που  να  διαχέει  τις  πληροφορίες  για  τα 

χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του πακέτου λογισμικού, όπως στις εμπορικές εταιρείες 

λογισμικού.  Αυτό  σημαίνει  ότι  οι  εταιρείες  που  θέλουν  να  παράσχουν  συμβουλευτικές 

υπηρεσίες  επιλογής  λογισμικού  πρέπει  να  αφιερώσουν  αρκετή  προσπάθεια  στην 

παρακολούθηση δικτυακών τόπων και λιστών ταχυδρομείου και να αποσπάσουν από εκεί 

πληροφορίες για νέες ενημερώσεις ή πακέτα. Αυτή η προσπάθεια μπορεί να εκτιμηθεί σε 

μία ανθρωποώρα την ημέρα για περιορισμένα  τμήματα (για παράδειγμα, μόνο για Java 

enterprise middleware)  έως και  πέντε ανθρωποώρες την ημέρα για πολλά διαφορετικά 

τμήματα λογισμικού. 
έτος για πέντε έτη κατά μέσο όρο από το αρχικό κόστος του λογισμικού
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Η τρέχουσα συμβουλευτική δραστηριότητα είναι αρκετά απλή και συνίσταται σε εις βάθος 

συνεντεύξεις  και  αναλύσεις  των  αναγκών του  πελάτη,  που  ακολουθείται  από  σύνταξη 

καταλόγου  προτεινόμενων  πακέτων.  Είναι  επίσης  δυνατή  η  εκτίμηση  του  κόστους 

ενσωμάτωσης χρησιμοποιώντας στοιχεία από την κοινότητα λογισμικού σχετικά με τα έργα 

COTS (προκατασκευασμένα προϊόντα). 

Υποστήριξη εγκατάστασης

Συνηθισμένη ενέργεια υποστήριξης στο πλαίσιο του ΕΛ/ΛΑΚ αποτελεί η εγκατάσταση. Το 

γεγονός  αυτό  είναι  απόρροια δύο συνιστωσών:  της  δυνατότητας  συναρμολόγησης του 

λογισμικού  (που  επιβάλλει  την  εγκατάσταση  πολλών  διαφορετικών  στοιχείων  για  τη 

δημιουργία  λειτουργικού  συστήματος)  και  την  έλλειψη  εξελιγμένων  εγκαταστατών 

λογισμικού κάτι που είναι σύνηθες στον εμπορικό κόσμο. 

Αυτή η κατάσταση όμως αλλάζει  εξαιτίας της τυποποίησης των πακέτων του LINUX, η 

οποία καθιστά μη αναγκαία την εγκατάσταση λογισμικού από μονάδες πηγαίου κώδικα. Η 

ύπαρξη οδηγών εγκατάστασης που βασίζονται στο RPM (Red Hat package Manager, το 

οποίο χρησιμοποιείται επίσης από το Novell Suse Linux και το Mandriva Linux) και στο 

DEB (το οποίο χρησιμοποιείται από το Debian και παράγωγά του, όπως το Ubuntu) σε 

συνδυασμό  με  την  αύξηση  των  εξαρτώμενων συστημάτων συντήρησης  έχουν  μειώσει 

σημαντικά  την  πολυπλοκότητα  της  εγκατάστασης,  η  οποία  πλέον  σχετίζεται  με  τα 

κατάλληλα  αρχεία  διαμόρφωσης  για  την  προσαρμογή  της  εγκατάστασης  σε  ειδικό 

περιβάλλον τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών. 

Υποστήριξη προσαρμογής

Η διαδικασία προσαρμογής αποτελεί βασικό βήμα στη συμβουλευτική που επικεντρώνεται 

σε ΕΛ/ΛΑΚ. Η προσαρμογή σχετίζεται άμεσα με το στάδιο εξειδικευμένης διαμόρφωσης 

για  την  ένταξη  στοιχείου  ανοιχτού  κώδικα  σε  ήδη  υπάρχουσα  δομή.  Παράλληλα  η 

προσαρμογή σχετίζεται με την παραμετροποίηση του κώδικα που είναι απαραίτητη για την 

προσθήκη τυχόν ελλειπουσών λειτουργιών ή για τη διόρθωση των ασυμβατοτήτων. 

Η προσαρμογή απαιτεί  ουσιαστική προσπάθεια  για  έργα μεγάλης κλίμακας με σχετικά 
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εκτενή παραμετροποίηση του κώδικα ή την εισαγωγή εμπορικών στοιχείων σε περίπτωση 

που δεν είναι δυνατή άλλη επιλογή. Αυτή η μεταβλητότητα είναι ο λόγος για την στροφή 

στα πρότυπα (de facto και de jure) και είναι ο απλούστερος τρόπος για τη μείωση του 

κόστους διεπαφής μεταξύ των ξεχωριστών στοιχείων του λογισμικού. 

Πιστοποίηση τεχνικής καταλληλότητας

Η  πιστοποίηση  διενεργείται  κατ'  εξοχήν  από  προγραμματιστές  και  εξωτερικούς 

συμβούλους  και  έχει  διττή  μορφή:  πιστοποίησης  υιοθέτησης  διεθνών  προτύπων  (π.χ. 

πρότυπα  ασφάλειας  ή  ποιότητας)  και  πιστοποίησης  ικανότητας  για  εξειδικευμένο 

περιβάλλον. Και στις δύο περιπτώσεις η αρχή πιστοποίησης παρέχει διασφάλιση ότι το 

πακέτο λογισμικού τηρεί το προκαθορισμένο σύνολο κανόνων και υπέχει νομικής ευθύνης 

σε  περίπτωση  μη  συμμόρφωσης.  Πιστοποιήσεις  με  περιορισμένο  εύρος,  όπως  οι 

πιστοποιήσεις  ασφάλειας  εντάσσονται  στο  σκοπό των  ΜΜΕ,  ενώ  η  μεγάλης  κλίμακας 

διασφάλιση ποιότητας των στοιχείων είναι δύσκολο να αποκτηθεί εάν το ίδιο το λογισμικό 

ανοικτού κώδικα δεν έχει εγκαταστημένο μηχανισμό διοίκησης έργου10.

Οι  περισσότεροι  διανομείς  Linux  διενεργούν  το  τεστ  ικανότητας  με  πολύ  απλό  τρόπο 

επιλέγοντας  την  πλέον  κατάλληλη  υποψήφια  έκδοση  ενός  πακέτου  πηγαίου  κώδικα 

ανάλογα  με  τον  στόχο  διανομής  (π.χ.  στη  διανομή  της  λεγόμενης  "έκδοσης  γα 

επιχειρήσεις"  χρησιμοποιούνται  μόνο  σταθερές  εκδόσεις,  ενώ  για  διανομές  “Bleeding 

Edge” επιλέγεται η τελευταία ασταθής έκδοση. 

Πιστοποίηση νομιμότητας

Πρόκειται για σχετικά πρόσφατο μοντέλο, απόρροια των προβλημάτων που εμφανίσθηκαν 

από  τη  μίξη  κωδικών  με  διαφορετικές  άδειες  και  δικαστικών  αγωγών11.  Η  νομική 

πιστοποίηση σχετίζεται με τα ακόλουθα πεδία:

10  Για παράδειγμα, το ανοιχτού κώδικα πακέτο προσομοίωσης CODE ASTER της γαλλικής EDF (γαλλική 
επιχείρηση ηλεκτρισμού) πιστοποιείται ως κατάλληλο για χρήση στην προσομοίωση και τον σχεδιασμό 
πυρηνικών εγκαταστάσεων. Επίσης, το AdaCore περιβάλλον ADA (βασισμένο σε στοιχεία ανοιχτού 
κώδικα) χρησιμοποιείται σε περιβάλλοντα υψηλής διαθεσιμότητας με την πιστοποίηση DO-178B. 

11 Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες αγωγές αφορούν ελάχιστα τις άδειες ανοιχτού λογισμικού και ότι η 
αβεβαιότητα προκαλείται από τις εμπορικές εταιρείες που νιώθουν ότι το ανοιχτό λογισμικό απειλεί το 
μερίδιό τους στην αγορά.
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-ορθή χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ και εμπορικές άδειες

-πιστοποίηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας

-λοιπά πιστοποιητικά πνευματικής ιδιοκτησίας

Το πρώτο πεδίο αφορά τη σύνδεση και την ορθή χρήση των στοιχείων τα οποία ενδέχεται 

να διέπονται από διαφορετικές άδειες και περιορισμούς. Ενώ περισσότερο από το 70% 

του ανοιχτού πηγαίου κώδικα διέπεται από τη γενική άδεια GPL υπάρχουν περισσότερες 

από 50 άλλες άδειες και ορισμένα θεμελιώδη στοιχεία κυκλοφορούν υπό μη GPL γενική 

άδεια (ο Apache, ο Mozilla/Firefox ή το ψηφιακό περιβάλλον σχεδίασης Eclipse). 

Όταν κάποιος χρησιμοποιεί και ενσωματώνει διαφορετικά στοιχεία είναι βασικό να μπορεί 

να επαληθεύσει ότι το σύνολο του κώδικα χρησιμοποιείται κατάλληλα και υπεύθυνα. Αυτή η 

επαλήθευση απαιτεί περισσότερο νομικές παρά τεχνικές ικανότητες και γι' αυτό το λόγο 

θεωρείται από την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ ως στοχευμένο μοντέλο. 

Τα  διπλώματα  ευρεσιτεχνίας  και  πνευματικής  ιδιοκτησίας  παρέχουν  κάποια  μορφή 

εξασφάλισης έναντι διεκδικήσεων τρίτων για πιθανές πατέντες ή άλλου είδους περιεχόμενο 

που μπορεί να περιλαμβάνει κάποιο έργο ανοιχτού κώδικα.. Όπως συμβαίνει συχνά σε 

περιπτώσεις  ασφάλισης  ενδέχεται  οι  διεκδικήσεις  να  καταλήξουν  σε  αγωγές  πολλών 

εκατομμυρίων ευρώ (βλ. προσφάτως την αγωγή αναγνώρισης δικαιώματος ευρεσιτεχνίας 

της Eolas κατά της Microsoft με αναζήτηση ζημίας πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια). 

Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση συναντάται συχνά ως επιχειρηματικό μοντέλο καθώς πολλά έργα ΕΛ/ΛΑΚ 

δεν διαθέτουν επίσημη κατοχυρωμένη εκπαιδευτική διαδικασία, αντίστοιχη με αυτή των 

εμπορικών εταιρειών. Η εκπαίδευση είναι συνήθως εντατική για το προσωπικό και απαιτεί 

προσπάθεια για την ανάπτυξη του βασικού εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί 

κατά τα μαθήματα. Σύμφωνα με αντικειμενικές εκτιμήσεις είναι απαραίτητο να επενδυθούν 

3  με  8  ώρες  προετοιμασίας  του  εκπαιδευτικού  υλικού  για  κάθε  ώρα  παρεχόμενης 

εκπαίδευσης12.

12 Η μεταβλητότητα οφείλεται στην πολυπλοκότητα του μαθήματος και στην εξειδικευμένη γνώση που 
μεταδίδεται.
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Η απλότητα  του  μοντέλου  και  το  γεγονός  ότι  δεν  απαιτείται  ανάπτυξη  λογισμικού  και 

εξυπακούεται ότι είναι αρκετά εύκολο για εδραιωμένες εταιρείες εκπαίδευσης να εισέλθουν 

στο  πεδίο  του  ανταγωνισμού  για  την  παροχή  τέτοιων  υπηρεσιών.  Παράλληλα,  τα 

μεγαλύτερα έργα ΕΛ/ΛΑΚ περιλαμβάνουν συνήθως εκπαιδευτικά προγράμματα (π.χ. το 

JBoss, Linux RedHat και Novell/Suse). 

Συμβάσεις συντήρησης και υποστήριξης

Υπάρχει συνεχόμενη ανάγκη υποστήριξης και συντήρησης για τα περισσότερα πολύπλοκα 

συστήματα τόσο όσον αφορά σφάλματα και βελτιώσεις χαρακτηριστικών όσο και για την 

προσαρμογή του συστήματος στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της τεχνολογίας 

της πληροφορικής. Οι συμβάσεις υποστήριξης συνήθως έχουν κάποια χρονική διάρκεια 

(πιο  συχνή  είναι  η  περίοδος  σύμβασης  ενός  έτους  με  δυνατότητα  ανανέωσης)  και 

διακρίνονται σε επίπεδα. Τα επίπεδα είναι τρία και αντιστοιχούν σε “χάλκινο”, “αργυρό” και 

“χρυσό”  επίπεδο  παροχής  υποστήριξης  με  διαβάθμιση  στο  βαθμό  εγγύησης  της 

υπηρεσίας. Γα παράδειγμα το χάλκινο επίπεδο συνήθως περιλαμβάνει υποστήριξη βάσει 

ηλεκτρονικής  επικοινωνίας  τις  εργάσιμες  ώρες  και  πρόσβαση  σε  βάση  γνώσεων.  Στο 

ασημένιο  πακέτο  περιλαμβάνεται  επιπροσθέτως  φωνητική  υποστήριξη  δίνοντας 

προτεραιότητα σε συμβάντα του χάλκινου επιπέδου, και στο χρυσό πακέτο προστίθεται 

ζωντανή  υποστήριξη  24  ωρών  επί  επτά  ημερών  την  εβδομάδα13.  Ενώ  είναι  ευλόγως 

εύκολο  για  ΜΜΕ  να  παρέχουν  το  βασικό  επίπεδο  υποστήριξης,  οι  υπηρεσίες  24/7 

ενδεχομένως να απαιτούν μεγαλύτερη βάση στελεχιακού δυναμικού για να εξασφαλιστεί η 

κάλυψη κάθε δυνατής περίπτωσης. Ένα άλλο μοντέλο που αποκτά ευρεία αποδοχή είναι η 

απόκτηση κουπονιού που αργότερα χρησιμοποιείται  για την υποστήριξη συγκεκριμένων 

ενεργειών (π.χ. ένα αίτημα υποστήριξης ενδέχεται να απαιτεί ένα κουπόνι, ενώ το αίτημα 

άμεσης ανάγκης μπορεί να αγοραστεί με τρία κουπόνια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι χρήστες 

έχουν την ευελιξία να αποφασίσουν με ποιον τρόπο να επωφεληθούν από την προσφορά 

υποστήριξης χωρίς περιορισμούς. 

Εάν ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά των ερωτημάτων για παροχή υποστήριξης γίνεται 

αντιληπτό ότι τα περισσότερα αιτήματα είναι εύκολο να απαντηθούν ακόμα και από μέτρια 

13 Αυτή η διάκριση έχει ληφθεί από συμβάσεις τεχνικής υποστήριξης παρόχων υποστηρικτικών υπηρεσιών 
πληροφορικής και υπάρχει και ενδεχόμενη διαφοροποίηση στη διαβάθμιση π.χ. 4 επίπεδα αντί για 3 ή 
διαφορετικό είδος εκπαιδευτικού υλικού από,τι η βάση γνώσης.
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ικανούς ανθρώπους (περίπου το 80% αφορά εύκολα ερωτήματα). Το υπόλοιπο 20% των 

ερωτημάτων συνήθως απαιτεί  μεγαλύτερη προσπάθεια.  Είναι  δυνατό μερικές φορές να 

αναπτυχθεί “πυραμίδα” βοήθειας καθώς μία εταιρεία παρέχει υποστήριξη για το 80% των 

εύκολων ερωτημάτων και  διαβιβάζει  τα δύσκολα ερωτήματα σε άλλη πιο εξειδικευμένη 

εταιρεία. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ικανότητα ορθής κατηγοριοποίησης των ερωτημάτων 

και απαιτεί την ύπαρξη ειδικής συμφωνίας υποστήριξης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. 

Συνήθως αυτό είναι δυνατό μόνο αν υπάρχει μεγάλη πελατειακή βάση και γι' αυτό είναι 

χαρακτηριστικό των μεσαίων επιχειρήσεων. 

Το  μοντέλο  υποστήριξης  χρησιμοποιείται  από  πολλές  εταιρείες  που  μετέτρεψαν  ένα 

εμπορικό  πακέτο  (το  οποίο  δεν  ήταν  ιδιαιτέρως  επιτυχημένο  στην  αγορά  ή  στάθηκε 

αδύνατο να εκπληρώσει τη δυναμική του) σε πακέτο ανοικτού κώδικα. Ο υποστηρικτικός 

λόγος είναι ότι οι δημιουργοί του κώδικα είναι οι πλέον ικανοί εμπειρογνώμονες για την 

τεχνική  υποστήριξή  του.  Το  πρώτο  διάσημο  τέτοιο  παράδειγμα  υπήρξε  η  εφαρμογή 

διακομιστή Zope με πολλά ήδη υφιστάμενα συστήματα (π.χ.  OpenCascade, Compiere, 

Alfresco κ.α.) Είναι αξιοσημείωτο ότι η εξωτερική συνεισφορά συνήθως προέρχεται από 

εξωτερικούς συνεργάτες ακόμα και στην περίπτωση ειδικών τομέων εφαρμογών όπως το 

OpenCascade14. 

Υπηρεσίες μετάβασης 

Οι υπηρεσίες μετάβασης, παρόμοιες με τις υπηρεσίες ενσωμάτωσης, βασίζονται σε βαθιά 

γνώση του αρχικού και τελικού τεχνολογικού περιβάλλοντος. Οι περισσότερες υπηρεσίες 

μετάβασης  βασίζονται  σε  πακέτα  λογισμικού  που  βοηθούν  στην  αυτοματοποίηση  της 

μετάβασης (για  παράδειγμα ρυθμίσεις  χρηστών)  ή  σε  προρυθμισμένα πακέτα ΕΛ/ΛΑΚ 

που  αποτελούν  εφάμιλλες  εναλλακτικές  λύσεις  αντίστοιχων  ιδιόκτητων  εφαρμογών. 

Παραδείγματα αποτελούν τα συστήματα ομαδοποιημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή οι 

αντικαταστάσεις λειτουργικών συστημάτων επιφάνειας εργασίας. Οι υπηρεσίες μετάβασης 

πέρα  από  τη  βασική  μετάβαση  συνήθως  απαιτούν  ένα  συγκεκριμένο  στάδιο 

ενσωμάτωσης,  ενώ  σε  έργα  μεγάλης  κλίμακας  απαιτείται  συντονισμός  διαφορετικών 

εταιρειών  παρέχοντας  συντονισμένες  υπηρεσίες  (π.χ.  εταιρεία  που  εξειδικεύεται  στην 

14 Σημειώνεται ότι το 20% της "αξίας" του πακέτου OpenCascade έχει εισφερθεί από εξωτερικούς 
συνεργάτες και προγραμματιστές, τόσο όσον αφορά τον κώδικα και τα αρχεία τεκμηρίωσης όσο και το 
πρωταρχικό υλικό. Αυτό το ποσοστό απαντάται και σε άλλα έργα όπως το JBoss.
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προσθήκη  τροποποιημένου  κώδικα,  άλλη  εταιρεία  που  εξειδικεύεται  στη  μετάβαση 

υπηρεσιών ταχυδρομείου κ.α.)

Εμπορικό σε ανοιχτό λογισμικό

Ένα από  τα  πλέον  εύκολα  μοντέλα  για  τις  εταιρείες  λογισμικού  είναι  η  πώληση  ενός 

ιδιόκτητου  πακέτου  λογισμικού  σε  ένα  πακέτο  ανοιχτού  λογισμικού.  Ενδεχομένως  να 

πρόκειται απλά για ζήτημα λειτουργίας πλατφόρμας (όπως το να τρέχει κανείς εμπορικό 

πακέτο σε Linux) ή κυκλοφορίας ενός προϊόντος ΕΛ/ΛΑΚ με κάποιο εμπορικό στοιχείο. 

Υπάρχουν  πολλά  παραδείγματα  όπως  εμπορικά  συστήματα  βάσεων  δεδομένων, 

χρηματοοικονομικές ή μισθοδοτικές ιδιόκτητες εφαρμογές αλλά και μονάδες σχεδιασμένες 

για να βελτιώσουν τη χρηστικότητα και την εφαρμοστικότητα του υπάρχοντος ΕΛ/ΛΑΚ. 

Αυτό το τελευταίο παράδειγμα αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους για χρηματοδότηση 

έργων  ΕΛ/ΛΑΚ  και  επιτείνει  την  ανάπτυξη  στοιχείων  ΕΛ/ΛΑΚ  που  θα  παράσχουν 

προστιθέμενη  αξία  που  μπορεί  να  ενδιαφέρει  μόνο  ένα  μέρος  της  κοινότητας  (για 

παράδειγμα να παράσχει εύκολες στη χρήση διεπαφές σε πολύπλοκα συστήματα). Όπως 

και στο παράδειγμα της προηγούμενης ενότητας με τις άδειες προθεσμίας χρήσης έτσι και 

εδώ, εάν το προϊόν αποδειχτεί  επιτυχημένο υπάρχει κίνδυνος ανταγωνισμού με προϊόν 

ΕΛ/ΛΑΚ που σχεδιάστηκε για να καλύψει ακριβώς τις ίδιες ανάγκες. 

Κάθε  εταιρεία  που  σχεδιάζει  να  ακολουθήσει  αυτό  το  μοντέλο  θα  πρέπει  πρώτα  να 

παρακολουθήσει την εξέλιξη του ΕΛ/ΛΑΚ και κατά κάποιον τρόπο να  συμμετάσχει σε αυτό 

(π.χ. μέσω ενός ενεργού συμμετέχοντα στις ταχυδρομικές λίστες του έργου). Αυτό έχει το 

διπλό  όφελος  ότι  η  επιχείρηση  θα  αποκτήσει  γνώση  εκ  των  έσω  της  εξέλιξης  της 

πλατφόρμας  καθώς  και  νέων  πιθανώς  χρήσιμων  χαρακτηριστικών  και  παράλληλα  θα 

καταστεί "καλός πολίτης" του ΕΛ/ΛΑΚ.

Υπηρεσίες διαμεσολάβησης 

Οι  υπηρεσίες  διαμεσολάβησης  είναι  σχετικά  νέες  στην  αγορά  μοντέλων  ΕΛ/ΛΑΚ  και 

βασίζονται  στο  γεγονός  ότι  είναι  δύσκολο  για  τις  εταιρείες  να  επικοινωνήσουν  με 

διάσπαρτες  κοινότητες  όπως  αυτές  ορισμένων  έργων  ΕΛ/ΛΑΚ.  Οι  υπηρεσίες 
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διαμεσολάβησης παρέχουν ενιαίο  σημείο  επικοινωνίας  το  οποίο  συλλέγει  πληροφορίες 

από  τους  προγραμματιστές,  τις  ταχυδρομικές  λίστες  και  τα  φόρουμ  και  διαβιβάζει  τα 

αιτήματα και τα προγραμματιστικά σφάλματα. Αυτές οι υπηρεσίες είναι ιδιαιτέρως χρήσιμες 

όταν η εταιρεία είναι διατεθειμένη να πληρώσει για τις τροποποιήσεις ή τις αλλαγές στον 

κώδικα αλλά δεν είναι σε θέση να βρει καλή εταιρεία παροχής τεχνικής βοήθειας. Συνήθως 

οι  εταιρείες  διαμεσολάβησης  προσεγγίζουν  οι  ίδιες  τους  προγραμματιστές  ή  βρίσκουν 

εταιρείες τεχνικής υποστήριξης με αποδεδειγμένη εμπειρία σε εξειδικευμένα πακέτα. Μετά 

την ανάπτυξη του λογισμικού οι  εταιρείες  προσθέτουν πιστοποίηση και  ενσωματώνουν 

στοιχεία με στόχο την παροχή ενιαίου πακέτου στον πελάτη. 

Αυτό είναι χρήσιμο ειδικά στην περίπτωση έργων μεγάλης κλίμακας, όπου εμπλέκονται 

διαφορετικές  ομάδες  και  όπου  δεν  τίθεται  ξεκάθαρα  η  δυνατότητα  επιλογής  μεταξύ 

ανάπτυξης  και  παροχής  υποστήριξης  ΕΛ/ΛΑΚ.  Στην  περίπτωση  των  μεγάλων  έργων 

(όπως Apache, JBoss κ.α.) υπάρχει συνήθως συνεργασία με μία ή περισσότερες εταιρείες 

που παρέχουν αυτού του είδους τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης. 

Υπηρεσίες  Ανάπτυξης  κατά  παραγγελία  (εξατομικευμένος 
προγραμματισμός) 

Η  παροχή  εξατομικευμένης  ανάπτυξης  κατά  παραγγελία  αποτελεί  εφαρμογή 

παραδοσιακού μοντέλου, καθώς πρόκειται  για την παροχή κώδικα κατά παραγγελία σε 

έργο  ανοιχτού  κώδικα.  Συνήθως υπάρχει  εξατομικευμένη  προσέγγιση  σε  κάθε  έργο  ή 

κατηγορία έργων (π.χ.  ανάπτυξη οδηγών συσκευών ή συστήματα J2EE βασισμένα σε 

ανοιχτό κώδικα). Η εταιρεία που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει αυτό το μοντέλο πρέπει να 

προσθέσει το παραδοσιακό μοντέλο στη δραστηριότητα που σχετίζεται με την εξέλιξη και 

την παρακολούθηση του έργου κατά τρόπο παρόμοιο με αυτόν που περιγράφεται  στο 

προηγούμενο μοντέλο (Εμπορικό σε Ανοικτό Λογισμικό).

Αξιολόγηση της χρήσης των επιχειρηματικών μοντέλων ΕΛ/ΛΑΚ

Με  στόχο  την  αξιολόγηση  των  επιχειρηματικών  μοντέλων  που  υιοθετήθηκαν  από  τις 

εταιρείες ΕΛ/ΛΑΚ καταρτίστηκε λίστα 120 εταιρειών χρησιμοποιώντας ως πηγή δημοφιλείς 
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ιστοσελίδες ενημέρωσης για τον ανοιχτό κώδικα15. Μετά από επεξεργασία του καταλόγου 

των εταιρειών δεν συμπεριελήφθησαν εταιρείες που στην πράξη δεν υιοθετούν ΕΛ/ΛΑΚ 

υπό την ευρεία έννοια του όρου. Ειδικότερα παρελήφθησαν από τη λίστα εταιρείες που 

επιτρέπουν την πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα μόνο σε μη επιχειρηματικούς χρήστες ή 

δεν  επιτρέπουν  την  αναδιανομή  του  κώδικα.  Περαιτέρω παρελήφθησαν  από  τη  λίστα 

εταιρείες για τις οποίες δεν υπήρχε πληροφόρηση ή εταιρείες για τις οποίες δεν μπορούσε 

να ταυτοποιηθεί πλήρως κάποιο προϊόν ή υπηρεσία. 

Μια από τις εταιρείες που συμπεριελήφθηκε στη λίστα (Sourceforge του OSTG Group) δεν 

αποτελεί  αυτή καθ'  εαυτή εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ16 αλλά αποτελεί  χαρακτηριστικό παράδειγμα 

βοηθητικού μοντέλου, καθώς στο δικτυακό τόπο  της φιλοξενεί περισσότερα από 100.000 

έργα ανοιχτού κώδικα και παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως λίστες ταχυδρομείου, 

εκδόσεις πηγαίου κώδικα συστημάτων και διανομές αρχείων. Επίσης εταιρείες που είχαν 

μεν σημαντική συνεισφορά σε ΕΛ/ΛΑΚ, αλλά ο κύριος πυρήνας του επιχειρηματικού τους 

μοντέλου δεν αφορά ΕΛ/ΛΑΚ, δεν περιελήφθησαν στη λίστα17. 

Επιλέχτηκε  αρχικά  σύνολο  μεταβλητών  που  περιελάμβανε:  επιλογή  αδειών  χρήσης, 

προσφερόμενα προϊόντα (εάν πρόκειται  για παροχή ενιαίας ή πολλαπλής έκδοσης του 

λογισμικού)  παρεχόμενες  υπηρεσίες  (διακρίνονται  σε  υποστήριξη  εγκατάστασης, 

ενσωμάτωση,  εκπαίδευση,  συμβουλευτική,  νομική  και  τεχνική  πιστοποίηση),  τύπος 

συμβάσεων (συνδρομή,  άδεια  χρήσης ή  κατά  περίπτωση)  και  έγγραφα καταμέτρησης. 

Επιπροσθέτως, ανακτήθηκαν πληροφορίες από τους διαδικτυακούς χώρους των εταιρειών 

προκειμένου να βρεθούν αναφορές για τα επιχειρηματικά μοντέλα που υιοθετήθηκαν και 

για  την  επίδραση  που  αυτά  είχαν  εν  γένει  στις  δραστηριότητες  της  επιχείρησης. 

Χρησιμοποιήθηκαν λίστες ταχυδρομείου και μηχανές αναζήτησης για να εντοπιστούν οι 

σχέσεις των εταιρειών με την κοινότητα ελεύθερου λογισμικού και για να διερευνηθεί κατά 

πόσο υπάρχει εξωτερική υποστήριξη σε αυτές με τη μορφή ιστοσελίδων, wikis και βάσεων 

γνώσεων. 

15 Μεταξύ άλλων: FreshMeat, Slashdot.org, OSNews, LinuxToday, NewsForge και σελίδες Blogg 
αφιερωμένες σε επιχειρηματικά μοντέλα ΕΛΛΑΚ όπως Roberto Galoppini, Matt Asay, Fabrizio 
Capobianco. Επιπρόσθετη πληροφόρηση αναζητήθηκε στις μηχανές αναζήτησης Google. 

16 Ο πρωταρχικός κώδικας για το περιβάλλον συλλογικής ανάπτυξης SourceForge ήταν ανοιχτός κώδικας 
και εξαιτίας της μετατροπής της άδειας εμφανίστηκαν αρκετά υποσκέλη όπως το Gforge.

17 Σε αυτή την περίπτωση εντάσσονται οι ΙΒΜ, ΗΡ και Sun, οι οποίες επιδεικνύουν σημαντική συνεισφορά 
στο ΕΛΛΑΚ, αλλά για τις οποίες το ΕΛΛΑΚ αποτελεί ένα επιχειρηματικό τμήμα εισροής εσόδων 
παράλληλα με το υλικό, υπηρεσίες πληροφορικής κ.α.
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Τα  δεδομένα  που  συγκεντρώθηκαν  καταγράφηκαν  σε  πίνακες  παραλείποντας  τις  μη 

σημαντικές μεταβλητές. Για παράδειγμα ομαδοποιήθηκε σε μία κατηγορία μεταβλητής η 

εγκατάσταση/εκπαίδευση/υποστήριξη/συμβουλευτική, καθώς αποδείχθηκε ότι υπό αυτή τη 

μορφή  αποτελεί  προσφορά  παρεχόμενης  υπηρεσίας  στις  περισσότερες  εταιρείες.  Οι 

σημαντικές μεταβλητές που παρέμειναν είναι η παραγωγή κύριου εσόδου (η υπηρεσία ή η 

σύμβαση που επιφέρει το κύριο έσοδο στην επιχείρηση) και ο τύπος άδειας χρήσης. Η 

πρώτη  μεταβλητή  υποδιαιρείται  σε  υπηρεσίες  επιλογής  (εύρεση  κατάλληλου  ΕΛ/ΛΑΚ 

ανάλογα με  τις  ανάγκες),  εγγραφή (περιοδική/ανανεώσιμη άδεια  χρήσης)  και  παροδική 

άδεια χρήσης. Ο τύπος άδειας χρήσης προκύπτει από το πρόγραμμα αδειών χρήσης της 

εταιρείας και εξαρτάται από το εάν οι υπηρεσίες της εταιρείας καλύπτουν ενιαίο προϊόν ΕΛ/

ΛΑΚ ή σύνολο προϊόντων. 

Η διενέργεια απλής ανάλυσης ανά ομάδες στα αποτελέσματα οδηγεί στην ταυτοποίηση 6 

κυρίων μοντέλων και μιας υπολειπόμενης ομάδας:

Οι έξι κύριες ομάδες έχουν ως εξής:
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• Διττή  άδεια  χρήσης:  Ο  ίδιος  κώδικας  λογισμικού  διανέμεται  υπό  άδεια  γενικής 

χρήσης τύπου GPL18 και εμπορική άδεια. Αυτό το μοντέλο χρησιμοποιείται κυρίως 

από παραγωγούς εργαλείων και λογισμικού ανάπτυξης και λειτουργεί  χάρη στην 

ισχυρή ικανότητα διασύνδεσης που παρέχει η άδεια χρήσης GPL, η οποία απαιτεί οι 

συνδεόμενες παράγωγες εργασίες με το λογισμικό να καλύπτονται με την ίδια άδεια. 

Οι εταιρείες που δεν επιθυμούν να κυκλοφορήσουν το λογισμικό τους υπό την άδεια 

GPL μπορούν να αγοράσουν εμπορική άδεια η οποία κατά μία  έννοια  αποτελεί 

εξαίρεση στη ρήτρα απαγόρευσης. Όσοι πρεσβεύουν την εφαρμογή της αρχής της 

ελευθερίας του λόγου στο ανοικτό λογισμικό θεωρούν ότι  η διττή άδεια αποτελεί 

ιδανικό συμβιβασμό, καθώς επιτρέπει σε όσους διέπονται από την άδεια GPL να 

λαμβάνουν το λογισμικό ελεύθερα και ταυτόχρονα επιτρέπει σε όσους θέλουν να 

διατηρηθεί  το  ιδιοκτησιακό  καθεστώς  του  κώδικα  να  επωφελούνται  από  την 

εμπορική άδεια. Το μειονέκτημα της διττής άδειας είναι ότι οι εξωτερικοί συντελεστές 

πρέπει να αποδεχτούν το ίδιο καθεστώς αδείας και αυτό φαίνεται να οδηγεί  στη 

μείωση του αριθμού των εξωτερικών συνεισφορών-συντελεστών. Το γεγονός αυτό 

οδηγεί στη μείωση διορθώσεων προγραμματιστικών σφαλμάτων και προσθηκών.

• Διαχωρισμός  ΕΛ/ΛΑΚ-εμπορικών προϊόντων:  Αυτό  το  μοντέλο  κάνει  διαχωρισμό 

ανάμεσα στη βασική έκδοση ΕΛ/ΛΑΚ και την εμπορική και βασίζεται στο ελεύθερο 

λογισμικό  με  την  προσθήκη  ορισμένων  ιδιόκτητων  τμημάτων.  Οι  περισσότερες 

εταιρείες  αποκτούν ως άδεια  τη  Mozilla  Public  Licence,  καθώς επιτρέπει  ρητώς 

αυτή  τη  συνδυαστική  μορφή  και  τη  μεγαλύτερη  συμμετοχή  από  εξωτερικούς 

συνεργάτες, καθώς δεν απαιτεί αποδοχή της διττής άδειας. Το μοντέλο παρουσιάζει 

το μειονέκτημα ότι  το προϊόν ΕΛ/ΛΑΚ πρέπει να είναι αρκετά ενδιαφέρον για να 

προσελκύσει  τους  χρήστες  αλλά  παράλληλα  δεν  θα  πρέπει  να  είναι  πλήρως 

ολοκληρωμένο  για  να  μην  αποτρέπει  τον  ανταγωνισμό  με  το  εμπορικό  προϊόν. 

Πρόκειται για ισορροπία που είναι δύσκολο να επιτευχθεί και να διατηρηθεί με το 

πέρασμα του χρόνου. Επίσης, εάν πρόκειται για λογισμικό με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

οι  προγραμματιστές  ίσως να  προσπαθήσουν να  ολοκληρώσουν την  ελλείπουσα 

18  Εξαίρεση αποτελεί το MuleSource το οποίο χρησιμοποιεί άδεια χρήσης MPL+Attribution παρόμοια με την 
άδεια “badgeware” που περιγράφεται ανωτέρω. Όπως αναφέρει και ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
MuleSource "εάν χρησιμοποιείς Mule στο λογισμικό σου προϊόν και το πουλήσεις στο εμπόριο, είσαι 
υποχρεωμένος είτε να προβείς σε συμφωνία άδειας χρήσης μαζί μας είτε να τηρείς σε περίοπτη θέση το 
λογότυπο “powered by Mule”. Πάντως στην κοινότητα και μεταξύ των ειδικών έχει τεθεί το ζήτημα εάν οι 
άδειες τύπου “badgeware” είναι πράγματι ανοιχτό λογισμικό. Μερικές από αυτές τις άδειες έχουν 
υποβληθεί για αξιολόγηση στο Open Source Initiative και τουλάχιστον μία έγινε αποδεκτή. 
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λειτουργικότητα σε εντελώς ανοιχτό πηγαίο κώδικα μειώνοντας κατά συνέπεια την 

ελκυστικότητα της εμπορικής έκδοσης. 

• “Badgeware”  :  Το  μοντέλο  αυτό  αποτελεί  επέκταση  περιορισμού  προηγούμενου 

τύπου άδειας19. Ο τύπος αυτός βασίζεται συνήθως στη γενική άδεια χρήσης Mozilla 

Public  Licence  με  την  προσθήκη  του  "περιορισμού  ορατότητας",  τη  μη 

απομάκρυνση των ορατών σημάτων ή στοιχείων από τη διεπαφή του χρήστη. Αυτό 

επιτρέπει στην εταιρεία να αυξήσει την προστασία του σήματος και  στους πρώτους 

δημιουργούς  να  χαίρουν  αναγνώρισης  ακόμα  και  αν  το  λογισμικό  μεταπωλείται 

μέσω ανεξάρτητων μεταπωλητών. 

• Ειδικοί  στην  παροχή  εξειδικευμένων  προϊόντων:  Πρόκειται  για  εταιρείες  που 

δημιούργησαν  ή  διατήρησαν  εξειδικευμένο  λογισμικό  και  χρησιμοποιούν   άδεια 

χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ για τη διανομή του. Τα κυριότερά τους έσοδα προέρχονται από 

υπηρεσίες  όπως  εκπαίδευση  και  συμβουλευτική  (η  κατηγορία  ITSC)  και 

ακολουθούν το πρότυπο “best code here” και “best knowledge here” της αρχικής 

ταξινόμησης EUWG (DB00). Το μοντέλο αυτό αυξάνει την κοινή παραδοχή ότι οι 

καλύτεροι γνώστες ενός λογισμικού είναι οι σχεδιαστές του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι 

εταιρείες  που  δημιούργησαν  το  λογισμικό  μπορούν  να  παρέχουν  υπηρεσίες  με 

ελάχιστη  προσπάθεια  μάρκετινγκ  υιοθετώντας  την  ελεύθερη  αναδιανομή  του 

κώδικα. Το μειονέκτημα του μοντέλου είναι ότι θέτει περιορισμένα εμπόδια εισόδου 

πιθανών  ανταγωνιστών  καθώς  η  μόνη  επένδυση  που  απαιτείται  αφορά  την 

απόκτηση εξειδικευμένων ικανοτήτων και εμπειρίας στο ίδιο το λογισμικό. 

• Πάροχοι πλατφόρμας: Το μοντέλο αυτό αφορά εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες 

επιλογής,  υποστήριξης,  ενσωμάτωσης  και  υπηρεσίες  σε  σύνολα  προϊόντων  τα 

οποία συλλογικά αποτελούν δοκιμασμένη και πιστοποιημένη πλατφόρμα. Υπό αυτή 

την  έννοια  ακόμα  και  οι  διανομές  Linux  χαρακτηρίζονται  ως  πλατφόρμες.  Είναι 

αξιοσημείωτο ότι οι διανομές αυτές τίθενται σε κυκλοφορία κατά ένα μεγάλο μέρος 

με αμιγώς άδειες ΕΛ/ΛΑΚ, ώστε να επιτευχθεί αφενός μεγαλύτερη συνεισφορά από 

εξωτερικούς  συνεργάτες  και  αφετέρου  μεγαλύτερη  προστασία  του  εμπορικού 

19 Η αρχική BSD άδεια εισήγαγε το "αίτημα διαφήμισης", σύμφωνα με το οποίο ο χρήστης της άδειας όφειλε 
να τηρεί το σχετικό διαφημιστικό χαρακτηριστικό ή να χρησιμοποιεί στο λογισμικό τη φράση: "Το προϊόν 
περιλαμβάνει λογισμικό σχεδιασμένο από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια Μπέρκλει και τους 
συνεργάτες". 
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σήματος  για  την  πρόληψη εξωτερικής  αντιγραφής,  αλλά  όχι  κλωνοποίησης (της 

αφαίρεσης δηλαδή κατοχυρωμένου υλικού, όπως λογότυπα και εμπορικά σήματα 

για τη δημιουργία νέου προϊόντος)20. Σε αυτό το μοντέλο η κύρια προσθήκη αξίας 

λαμβάνει  τη  μορφή  διασφάλισης  ποιότητας,  σταθερότητας  και  αξιοπιστίας  και 

εξασφάλισης παροχής υποστήριξης για σημαντικές επιχειρηματικές εφαρμογές. 

• Υπηρεσίες επιλογής και  συμβουλευτικής:  Σε αυτή την κατηγορία οι  εταιρείες  δεν 

είναι αυστηρά δημιουργοί αλλά παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 

επιλογής/αξιολόγησης σε ευρύ φάσμα προϊόντων κατά τρόπο που να προσεγγίζουν 

το  ρόλο  του  αναλυτή.  Οι  εταιρείες  αυτές  έχουν μικρό  αντίκτυπο  στην  κοινότητα 

ΕΛ/ΛΑΚ,  καθώς  τα  αποτελέσματα  και  η  διαδικασία  της  αξιολόγησης  συνήθως 

αποτελούν ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία. 

Ο αριθμός των λοιπών εταιρειών που δεν κατηγοριοποιούνται είναι  πολύ μικρός για να 

επιτρέψει την εξαγωγή συμπερασμάτων, αλλά φαίνεται σε αγορές παλαιότερων εποχών να 

υπάρχουν  μη  στερεότυπα  επιχειρηματικά  μοντέλα.  Για  παράδειγμα  το  ίδρυμα  Mozilla 

λαμβάνει σημαντικό ποσό χρημάτων (το οποίο υπολογίζεται σε 72 εκ. δολάριο\α για το 

2006)  βάσει  συμφωνίας  συνεργασίας  με  τη  μηχανή  αναζήτησης   Google,  ενώ  η 

SourceForge/OSTG  λαμβάνει  την  πλειονότητα  των  εσόδων  της  από  πωλήσεις 

ηλεκτρονικού εμπορίου που πραγματοποιούνται  μέσω του θυγατρικού δικτυακού τόπου 

ThinkGeek.  Σύμφωνα  με  την  ταξινόμηση  EUWG  αυτές  οι  περιπτώσεις  μπορούν  να 

χαρακτηριστούν  ως  περιπτώσεις  "δημόσιας  χρηματοδότησης"  και  "άμεσης 

χρηματοδότησης" [DB00]. 

Παρατηρείται μεταβλητότητα στην υιοθέτηση επιχειρηματικών μοντέλων και εξυπακούεται 

ότι οι εταιρείες τροποποιούν το συνδυασμό μοντέλων που ακολουθούν με το πέρασμα του 

χρόνου.  Σημειώνεται  ως  γενική  παρατήρηση  ότι  μοντέλα  που  επιτρέπουν  μεγαλύτερη 

βιομηχανοποίηση (όπως η παροχή πλατφόρμας) τείνουν να είναι πιο αποτελεσματικά απ’ 

ό,τι  τα  μοντέλα  που  είναι  προσανατολισμένα  στις  υπηρεσίες,  τα  οποία  είναι  πιο 

ανθρωποκεντρικά. Σε μία πρόσφατη έρευνα της ομάδας 451 αποδεικνύεται ότι το 70% των 

εταιρειών  ελεύθερου  λογισμικού  που  εξετάστηκαν  ακολουθούσαν  κατ’  ελάχιστο  κάποιο 

μοντέλο  παροχής  υπηρεσιών,  αλλά αυτό το  μοντέλο  αντιπροσώπευε μόνο το  8% των 

εσόδων τους. 

20 Παραδείγματα κλώνων του RedHat είναι το CentOs και το Oracle Linux 
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Το γεγονός ότι  το ανοικτό λογισμικό αποτελεί  υπό μία έννοια μη ανταγωνιστικό προϊόν 

διευκολύνει  τη  συνεργασία  μεταξύ  των  εταιρειών  τόσο  όσον  αφορά  την  αύξηση  της 

γεωγραφικής τους βάσης όσο και  την προσέλκυση συμβολαίων μεγάλης κλίμακας που 

απαιτούν πολλαπλές ικανότητες. Εντός μικρότερων εταιρειών εντοπίστηκαν τρία κύρια είδη 

στρατηγικών  συνεργασίας:  γεωγραφική  (το  ίδιο  προϊόν  ή  υπηρεσία,  σε  διαφορετικές 

γεωγραφικές περιοχές), κάθετη (μεταξύ προϊόντων) ή οριζόντια (μεταξύ δραστηριοτήτων) 

συνεργασία .  Η γεωγραφική συνεργασία είναι  απλούστερη και  τείνει  να επικεντρώνεται 

στην παροχή υπηρεσιών. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η Zope Europe Association η οποία 

συνενώνει πολλούς παρόχους υπηρεσιών με εξειδίκευση στα προϊόντα Zope και Plone. Η 

κάθετη  συνεργασία  ακολουθείται  από  εταιρείες  που  παρέχουν  ολοκληρωμένο  σύνολο 

δραστηριοτήτων  σε  ένα  ή  περισσότερα  πακέτα.  Οι  πωλητές  με  προϊόντα  που 

αλληλεπικαλύπτονται συνεργάζονται μέσω ενιαίας προσφοράς (πχ λειτουργικά συστήματα 

και  συνεργατικά  εργαλεία)  η  οποία  ενδεχομένως  να  αποτελεί  πιο  ενδιαφέρουσα  και 

ολοκληρωμένη προσφορά για το επιλεγόμενο τμήμα από τον πελάτη. 

Η οριζόντια εξειδίκευση διευκολύνει τη δημιουργία εξειδικευμένων συλλογικών υπηρεσιών 

που παρέχονται  ως ενιαία δραστηριότητα σε ένα μεγάλο συνήθως αριθμό πακέτων.  Η 
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συνεργασία  επιτρέπει  τη  δημιουργία  ολοκληρωμένου  πακέτου  υπηρεσιών  μαζί  με 

πολλαπλές προσφορές λογισμικού όπου κάθε εταιρεία εξειδικεύεται σε μία δραστηριότητα, 

όπως εκπαίδευση ή υποστήριξη. 
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Παράρτημα 1: Εκτίμηση του αριθμού των ενεργών έργων 
ΕΛ/ΛΑΚ

Στο  πλαίσιο  συζητήσεων  μεταξύ  των  υποστηρικτών  και  των  επικριτών  του  ΕΛ/ΛΑΚ 

επανέρχεται συχνά το ζήτημα της εκτίμησης του πραγματικού αριθμού των ενεργών έργων 

ΕΛ/ΛΑΚ.  Ενώ με  μία  ματιά  στον  κύριο  χώρο αρχείων (sourceforge.net)  ανευρίσκονται 

περισσότερα  από  100.000  έργα,  μια  δεύτερη  ματιά  σε  βάθος  αναδεικνύει  ότι  ένας 

σημαντικός  αριθμός  έργων είτε  έχουν  εγκαταλειφθεί  είτε  δεν  παρουσιάζουν  σημαντική 

εξέλιξη. 

http://www.sun.com/software/opensource/whitepapers/Sun_Microsystems_OpenSour
http://www.sun.com/software/opensource/whitepapers/Sun_Microsystems_OpenSour
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Με σκοπό την απόκτηση αντικειμενικών εκτιμήσεων, οι  συντάκτες του παρόντος έργου 

διενήργησαν αρχικά έρευνα στους κύριους χώρους αρχείων και  σε διαδικτυακές πύλες 

ανακοίνωσης ΕΛ/ΛΑΚ. Επίσης, οι συντάκτες έθεσαν αυστηρό προαπαιτούμενο ενεργούς 

δραστηριότητας, και ειδικότερα δείκτη ενεργούς δραστηριότητας από 80 έως 100%, καθώς 

και  τουλάχιστον  μία  κυκλοφορία  αρχείου  τους  τελευταίους  6  μήνες.  Από  τα  συνολικά 

155.959 έργα μόνο 10.656 (6,8%) είναι  ενεργά (χρησιμοποιώντας βεβαία τον αυστηρό 

ορισμό,  καθώς  αποδεικνύεται  ότι  εάν  τεθεί  όρος  της  κυκλοφορίας  ενός  τουλάχιστον 

αρχείου εντός του έτους το ποσοστό ενεργών έργων αυξάνεται σε 9,2%, δηλαδή 14.455 

έργα). 

Εντούτοις,  παρότι  το  Sourceforge  μπορεί  να  θεωρηθεί  ο  μεγαλύτερος  ενιαίος  χώρος 

ΕΛ/ΛΑΚ, δεν αποτελεί τη μόνη πιθανή πηγή έργων ΕΛ/ΛΑΚ, καθώς υπάρχουν και άλλες 

βιβλιοθήκες όπως berliOS, Savannah, Gna! που προέρχονται από την αρχική έκδοση του 

sourceforge και βασίζονται σε αναγεγραμμένη έκδοση που ονομάζεται gForge21.

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης έχει ως εξής:

Όνομα Βιβλιοθήκης Αριθμός έργων
Όλοι οι δικτυακοί τόποι GForge22 16776
Berlios Sourcewell 3340
Savannah 2793
Gna! 1039

Η αξιολόγηση δίνει  ως αποτέλεσμα σύνολο 23.948 έργων στο οποίο χρησιμοποιώντας 

δείγμα 100 πράξεων βρέθηκε παρόμοιος αριθμός ενεργών έργων (μεταξύ 8 και 10%). 

Το επόμενο βήμα είναι η εκτίμηση του αριθμού των έργων ΕΛ/ΛΑΚ που φιλοξενούνται σε 

αυτούς τους δικτυακούς τόπους και γι αυτή την αξιολόγηση ελήφθη υπόψη το σύνολο της 

βάσης  FreshMeat23,  όπως  έχει  γίνει  η  επεξεργασία  από  το  έργο  FLOSSmole24. 

21 Έγινε επισήμανση στους συγγραφείς ότι κατ’αυτόν τον τρόπο είναι πιθανή η διπλή καταγραφή των έργων 
που μετακινούνται από έναν τόπο σε άλλον. Η αλήθεια είναι ότι "το παλαιό έργο" καθίσταται ανενεργό και 
μετακινείται από την καταμέτρηση και γιαυτό ο κίνδυνος περιορίζεται σε όσα μετακινήθηκαν κατά το 
τελευταίο δωδεκάμηνο. (Καθώς η μετακίνηση δεν συνηθίζεται, πρόκειται για ελάχιστο αριθμό έργων που 
δεν επηρεάζει τα συνολικά ποσοστά).

22 Όπως αναφέρεται στην καταμέτρηση του δικτυακού τόπου GForge 
http://gforge.org/docman/view.php/1/52/gforge-sites.html

23 Πρόκειται για δημοφιλή διαδικτυακή πύλη   http://www.freshmeat.net     
24 Πρόκειται για συνεργατική συλλογή και ανάλυση των δεδομένων ΕΛ/ΛΑΚ, http://ossmole.sourceforge.net 

http://ossmole.sourceforge.net/
http://www.freshmeat.net/
http://gforge.org/docman/view.php/1/52/gforge-sites.html
http://gforge.org/docman/view.php/1/52/gforge-sites.html
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Διαπιστώθηκε ότι τα έργα που έχουν ιστοσελίδα σε περισσότερους από ένα δικτυακό τόπο 

ανέρχονται στο 23% του συνόλου. Αυτή η καταμέτρηση μπορεί να θεωρηθεί μεροληπτική 

εξαιτίας του γεγονότος ότι η πιθανότητα ανακοίνωσης ενός έργου ΕΛ/ΛΑΚ στο FreshMeat 

δεν ισχύει για όλα τα έργα. Διότι, έργα στην αγγλική γλώσσα και προσανατολισμένα σε 

ευρύ κοινό έχουν περισσότερες πιθανότητες καταγραφής τους στη λίστα. Για τον λόγο αυτό 

οι συντάκτες της μελέτης προέβησαν σε αναζήτηση μη αγγλόφωνων forges και λογισμικού 

που δεν εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο πεδίο χρησιμοποιώντας στοιχεία από προηγούμενα 

έργα Τεχνολογίας της Κοινωνίας της Πληροφορικής (iST) όπως το SPIRIT και AMOS.

Διαπιστώσαμε  ότι  τα  μη  αγγλόφωνα  έργα  δεν  αντιπροσωπεύονται  επαρκώς  στο 

FreshMeat  αλλά  αγνοούνται,  καθώς  δεν  είναι  σαφής  η  συνολική  "επιχειρηματική 

ετοιμότητα" των έργων αυτών, αφού ενδεχομένως δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις 

ή  ανταποκρίνονται  σε  νομικό  περιβάλλον  συγκεκριμένης  χώρας.  Παράλληλα  τα 

καθετοποιημένα έργα υποαντιπροσωπεύονται, ειδικά σε σχέση με έργα σε επιστημονικό 

και  τεχνικό  πεδίο,  η  πιθανότητα  των  οποίων  να  συμπεριληφθούν  είναι  δέκα  φορές 

χαμηλότερη απ’ ό,τι στα λογισμικά άλλων ειδών. Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα του 

Spirit,  δειγματοληψία  ανακοινώσεων  έργων  σε  εξειδικευμένες  ταχυδρομικές  λίστες  και 

βιβλιοθήκες από τα μεγαλύτερα ή πιο γνωστά έργα (όπως το αρχείο CRAN, που φιλοξενεί 

βιβλιοθήκες για τη γλώσσα R στη στατιστική που φιλοξενεί  1195 έργα)  καταλήξαμε σε 

χαμηλότερο  όριο  εκτιμήσεων,  δηλαδή  σε  περίπου  12.000  "καθετοποιημένα"  και 

εξειδικευμένα έργα. 

Συνεπώς, καταλήξαμε σε χαμηλότερη αξιολόγηση περίπου 195.000 έργων από τα οποία 

υπολογίζεται ότι το 7% είναι ενεργά και άρα τα ενεργά έργα ανέρχονται σε 13.000 περίπου. 

Από αυτά τα έργα εκτιμάται (με τη χρήση δεδομένων από το Slashdot, FreshMeat και τους 

μεγαλύτερους δικτυακούς τόπους (Gforge) ότι το 36%, δηλαδή, 5.000 έργα εμπίπτουν στο 

στάδιο  ωριμότητας  και  σταθερότητας,  ώστε  να  μπορούν να  θεωρηθούν κατάλληλα για 

ΜΜΕ, καθώς πρόκειται για κοινότητες ΕΛ/ΛΑΚ με σταθερές και πρόσφατες εκδόσεις. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτός ο αριθμός αποτελεί το κατώτατο όριο στο οποία καταλήξαμε 

με βάση συγκεκριμένες παραδοχές. Παράλληλα, στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής δεν 

προβήκαμε σε εκτίμηση των έργων που δεν είναι καταχωρημένα στους δικτυακούς τόπους 

ανακοινώσεων (ακόμα και σε διαδικτυακές πύλες κάθετων εφαρμογών). Η μη εκτίμηση 

αυτή  υπήρξε  εσκεμμένη,  καθώς  θα  ήταν  δύσκολη  η  εκτίμηση  της  αξιοπιστίας  τέτοιου 
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μέτρου. Εξάλλου, η "ύπαρξη" ενός έργου και η πιθανότητα αδιάλειπτης συμμετοχής της 

κοινότητας  ΕΛ/ΛΑΚ σε  αυτό  ελαττώνεται  στην  περίπτωση που είναι  εκ  των προτέρων 

δύσκολη η ανεύρεση πληροφοριών για το έργο. Αυτό σημαίνει ότι η υιοθέτηση ενός έργου 

"εκτός των ορίων αυτών" δεν αποτελεί επιθυμητή πρακτική για τις ΜΜΕ. 

Παράρτημα 2: Πίνακες αξιολόγησης βαθμολογίας  QSOS

Τα  δεδομένα  κατωτέρω  αποτελούν  σύνθεση  της  επίσημης  μεθοδολογίας  αξιολόγησης 

QSOS, της έκδοσης 1.6,  που διατίθεται  στη διεύθυνση  www  .  qsos  .  org   συνοδευμένη από 

χρήσιμα  εργαλεία  που  διευκολύνουν  τα  βήματα  συλλογής  και  καταγραφής  της 

βαθμολογίας. Ο κύριος άξονας της αξιολόγησης περιλαμβάνει κριτήρια για την εκτίμηση 

κινδύνων  από  τον  χρήστη  όταν  υιοθετεί  ΕΛ/ΛΑΚ.  Η  βαθμολόγηση  των  κριτηρίων 

διενεργείται ανεξάρτητα από το περιεχόμενο του εξειδικευμένου χρήστη. (Σημειώνεται ότι 

το  περιεχόμενο  εξετάζεται  κατωτέρω  στο  βήμα  3  "προϋποθέσεις").  Τα  κριτήρια 

ταξινομούνται σε πέντε κατηγορίες:

• Εγγενής διάρκεια

• Εμπορική λύση

• Ενσωμάτωση

• Τεχνική προσαρμογής

• Στρατηγική

Μετά  το  γενικό  τμήμα,  ανάλογα  με  τον  τομέα  εφαρμογής  είναι  δυνατή  η  δημιουργία 

παραμετροποιημένων  φύλλων  QSOS.  Κατωτέρω  ακολουθεί  αξιολόγηση  συνεργατικών 

εργαλείων: 

Κριτήριο Βαθμολόγηση 0 Βαθμολόγηση 1 Βαθμολόγηση 2
Γενικό τμήμα
Εγγενής διάρκεια
Ωριμότητα
Ηλικία <3μήνες Μεταξύ 3 μηνών και 

3 ετών

Μετά 3 έτη

Σταθερότητα Ασταθές λογισμικό με Σταθερή παραγωγή Σταθερό λογισμικό. 

http://www.qsos.org/
http://www.qsos.org/
http://www.qsos.org/
http://www.qsos.org/
http://www.qsos.org/
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πολλές εκδόσεις ή 

βελτιωτικά πακέτα 

που προκαλούν 

παρενέργειες

υπάρχουσες αλλά 

παλαιές εκδόσεις

Οι εκδόσεις 

παρέχουν 

διορθώσεις 

σφαλμάτων αλλά 

κυρίως νέες 

ρυθμίσεις
Ιστορικό To λογισμικό 

αναγνωρίζει 

ορισμένα 

προβλήματα που 

είναι απαγορευτικά

Δεν υπάρχουν 

γνωστά προβλήματα 

ή κρίσεις

Ιστορικό καλής 

διαχείρισης κρίσιμων 

καταστάσεων

Συνάρτηση 

συστήματος FORK

Το λογισμικό είναι 

δυνατό να 

χρησιμοποιηθεί ως 

αντίγραφο 

διεργασίας στο 

σύστημα προς 

εκτέλεση 

Το λογισμικό 

προέρχεται από 

χρήση συνάρτησης 

FORK, αλλά είναι 

μικρή η πιθανότητα 

να χρησιμοποιηθεί 

ως Fork στο μέλλον

Το λογισμικό έχει 

μικρή πιθανότητα να 

χρησιμοποιηθεί ως 

συνάρτηση fork. Δεν 

προέρχεται από 

συνάρτηση fork

Υιοθέτηση Ελάχιστοι χρήστες Διαπίστωση χρήσης 

στο διαδίκτυο

Πολλοί χρήστες, 

πολλές παραπομπές
Παραπομπές Καμία Ελάχιστες 

παραπομπές

Συχνή χρήση σε 

κρίσιμες εφαρμογές

Κοινότητα 

συνεισφοράς

Καμία κοινότητα με 

πραγματική 

δραστηριότητα (λίστα 

ταχυδρομείου, 

φόρουμ)

Υπάρχουσα 

κοινότητα με 

αξιοσημείωτη 

δραστηριότητα

Ισχυρή κοινότητα: 

μεγάλη 

δραστηριότητα σε 

φόρουμ, πολλές 

συνεισφορές και 

υποστηρικτές
Βιβλία Δεν υπάρχουν 

εγχειρίδια για το 

λογισμικό

Λιγότερα από 5 

βιβλία για το 

λογισμικό 

Διατίθενται 

περισσότερα από 5 

βιβλία για το 

λογισμικό σε αρκετές 
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γλώσσες
Ηγεσία ανάπτυξης 
Ομάδα ηγετών Εμπλέκονται 1 με 2 

άτομα χωρίς σαφή 

ταυτοποίηση

Μεταξύ 2 και 5 

ατόμων

Περισσότερα από 5 

άτομα

Είδος διοίκησης Τελείως αυταρχικό Πεφωτισμένη 

δεσποτεία

Συμβούλιο 

προγραμματιστών με 

εξακριβωμένο ηγέτη 

(π.χ. KDE)
Δραστηριότητα
Προγραμματιστές, 

ταυτοποίηση, ρυθμός 

παραγωγικότητας

Λιγότεροι από 3 

προγραμματιστές, 

ασαφής ταυτοποίηση

4-7 προγραμματιστές 

ή περισσότεροι 

διαπιστωμένοι με 

σημαντικό ρυθμό 

παραγωγικότητας

Περισσότεροι από 7 

προγραμματιστές, 

πολύ σταθερή ομάδα 

Δραστηριότητα 

αποσφαλμάτωσης

Αργή αντίδραση στα 

φόρουμ ή σε λίστες 

ταχυδρομείου, καμία 

αποσφαλμάτωση σε 

νεότερη έκδοση

Εξακριβωμένη 

δραστηριότητα χωρίς 

σαφή διαδικασία, 

μεγάλος χρόνος 

αντίδρασης

Έντονη διάδραση 

βάσει καθορισμένων 

ρόλων και ανάθεσης 

καθηκόντων 

Λειτουργικότητα Ελάχιστες ή καμία 

νέα λειτουργία 

Εξέλιξη του 

προϊόντος από την 

ομάδα-πυρήνα ή 

μετά από αίτημα του 

χρήστη χωρίς σαφή 

διαδικασία 

Εργαλεία για τη 

διαχείριση αιτημάτων 

λειτουργίας, έντονη 

διάδραση και 

roadmap

Εκδόσεις Ελάχιστη 

δραστηριότητα όσον 

αφορά εκδόσεις 

παραγωγής και 

ανάπτυξης

Δραστηριότητα 

παραγωγής και 

εκδόσεις. Συχνές 

μικρές εκδόσεις 

ελάσσονος σημασίας 

(απασφαλματώσεις)

Σημαντική 

δραστηριότητα με 

συχνές εκδόσεις 

ελάσσονος σημασίας 

(απασφαλματώσεις) 

και 

προγραμματισμένες 

εκδόσεις μείζονος 
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σημασίας 

σχετιζόμενες με τη 

roadmap

Κριτήριο Βαθμολόγηση 0 Βαθμολόγηση 1 Βαθμολόγηση 2
Γενικό τμήμα
Εμπορική λύση
Ανεξάρτητη 

ανάπτυξη 

Ανάπτυξη 

πραγματοποιούμενη 

100% από 

εργαζόμενους μιας 

επιχείρησης

60% maximum 20% minimum

Υπηρεσίες
Εκπαίδευση Καμία διαπιστωμένη 

παροχή εκπαίδευσης

Η προσφορά 

υπάρχει αλλά 

περιορίζεται 

γεωγραφικά και 

γλωσσολογικά ή 

παρέχεται από έναν 

προμηθευτή

Πλούσιες παροχές 

από πολλούς 

προμηθευτές σε 

διαφορετικές 

γλώσσες και 

διαχωρισμός 

λειτουργιών σε 

αυξανόμενα επίπεδα 
Υποστήριξη Καμία προσφορά 

υποστήριξης εκτός 

διαμέσου δημόσιων 

φόρουμ και λίστας 

ταχυδρομείου

Υπάρχουσα 

προσφορά που 

παρέχεται από έναν 

ανάδοχο χωρίς 

σοβαρή δέσμευση 

ποιότητας 

υπηρεσιών

Πολλαπλοί πάροχοι 

της υπηρεσίας με 

ισχυρή δέσμευση (πχ 

εγγύηση χρόνου)

Συμβουλευτική Καμία προσφορά 

συμβουλευτικής 

υπηρεσίας

Υπάρχει προσφορά 

αλλά περιορίζεται 

γεωγραφικά και 

γλωσσολογικά ή 

Συμβουλευτικές 

υπηρεσίες από 

πολλούς 

προμηθευτές σε 
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παρέχεται από έναν 

προμηθευτή

διαφορετικές 

γλώσσες
Τεκμηρίωση Καμία τεκμηρίωση Υπάρχει τεκμηρίωση 

αλλά μεταβάλλεται με 

το χρόνο περιορίζεται 

σε μία γλώσσα ή δεν 

είναι επαρκώς 

αιτιολογημένη

Επικαιροποιημένη 

τεκμηρίωση, 

μετάφραση και 

πιθανώς 

προσαρμόσιμη σε 

διαφορετικούς 

αναγνώστες (τελικός 

χρήστης, 

διαχειριστής) 
Διασφάλιση 

ποιότητας 
Διασφάλιση 

ποιότητας 

Καμία Διαπιστώνεται 

διασφάλιση 

ποιότητας αλλά δεν 

είναι τυποποιημένη 

και δεν παρέχονται 

εργαλεία 

Αυτόματος έλεγχος 

διασφάλισης 

ποιότητας κατά τη 

διάρκεια του κύκλου 

ζωής με δημοσίευση 

των αποτελεσμάτων
Εργαλεία Δεν υπάρχει εργαλείο 

διαχείριση 

σφαλμάτων ή 

αιτημάτων 

ρυθμίσεων

Παρέχονται 

τυποποιημένα 

εργαλεία

Έντονη χρήση 

εργαλείων για 

ρόλους/ ανάθεση 

καθηκόντων και 

παρακολούθηση 

προόδου

Κριτήριο Βαθμολόγηση 0 Βαθμολόγηση 1 Βαθμολόγηση 2
Γενικό τμήμα
Πακέτο
BSD
FREEBSD Το λογισμικό δεν 

αποτελεί πακέτο 

FREEBSD

Υπάρχουν εκκρεμή 

ζητήματα 

αναγνώρισης 

Παρέχεται επίσημη 

αναγνώριση 

FREEBSD



80             Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

FREEBSD
MacOS X Το λογισμικό δεν 

αποτελεί πακέτο 

MacOS X

Υπάρχουν εκκρεμή 

ζητήματα 

αναγνώρισης 

ΕΛ/ΛΑΚ MacOS X

Παρέχεται επίσημη 

αναγνώριση MacOS 

X

NET BSD Το λογισμικό δεν 

αποτελεί πακέτο NET 

BSD

Υπάρχουν εκκρεμή 

ζητήματα 

αναγνώρισης 

ΕΛ/ΛΑΚ NET BSD

Παρέχεται επίσημη 

αναγνώριση NET 

BSD

OPEN BSD Το λογισμικό δεν 

αποτελεί πακέτο 

OPEN BSD

Υπάρχουν εκκρεμή 

ζητήματα 

αναγνώρισης 

ΕΛ/ΛΑΚ OPEN BSD

Παρέχεται επίσημη 

αναγνώριση OPEN 

BSD

LINUX Το λογισμικό δεν 

αποτελεί πακέτο 

LINUX

Υπάρχουν εκκρεμή 

ζητήματα 

αναγνώρισης 

ΕΛ/ΛΑΚ LINUX

Παρέχεται επίσημη 

αναγνώριση LINUX

DEBIAN Το λογισμικό δεν 

αποτελεί πακέτο 

DEBIAN

Υπάρχουν εκκρεμή 

ζητήματα 

αναγνώρισης 

ΕΛ/ΛΑΚ DEBIAN

Παρέχεται επίσημη 

αναγνώριση DEBIAN

MANDRIVA Το λογισμικό δεν 

αποτελεί πακέτο 

MANDRIVA

Υπάρχουν εκκρεμή 

ζητήματα 

αναγνώρισης 

ΕΛ/ΛΑΚ MANDRIVA

Παρέχεται επίσημη 

αναγνώριση 

MANDRIVA

RED HAT Το λογισμικό δεν 

αποτελεί πακέτο 

RED HAT

Υπάρχουν εκκρεμή 

ζητήματα 

αναγνώρισης 

ΕΛ/ΛΑΚ RED HAT

Παρέχεται επίσημη 

αναγνώριση RED 

HAT

Suse Το λογισμικό δεν 

αποτελεί πακέτο 

Suse

Υπάρχουν εκκρεμή 

ζητήματα 

αναγνώρισης 

ΕΛ/ΛΑΚ Suse

Παρέχεται επίσημη 

αναγνώριση
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Source Το λογισμικό δεν 

μπορεί να 

εγκατασταθεί χωρίς 

προσπάθεια

Υπάρχουν εκκρεμή 

ζητήματα 

αναγνώρισης 

ΕΛ/ΛΑΚ και 

υπάρχουν αυστηρές 

συνθήκες (OS, arch, 

lib)

Παρέχεται 

δυνατότητα εύκολης 

εγκατάστασης 

Unix
AIX Το λογισμικό δεν 

αποτελεί πακέτο AIX

Υπάρχουν εκκρεμή 

ζητήματα 

αναγνώρισης 

Παρέχεται επίσημη 

αναγνώριση

HP-UX Το λογισμικό δεν 

αποτελεί πακέτο

Υπάρχουν εκκρεμή 

ζητήματα 

αναγνώρισης 

Παρέχεται επίσημη 

αναγνώριση

Solaris Το λογισμικό δεν 

αποτελεί πακέτο

Υπάρχουν εκκρεμή 

ζητήματα 

αναγνώρισης 

Παρέχεται επίσημη 

αναγνώριση Sun for 

Solaris
Windows Το λογισμικό δεν 

μπορεί να 

εγκατασταθεί σε 

Windows

Υπάρχουν εκκρεμή 

ζητήματα 

αναγνώρισης ή 

καλύπτονται 

εξειδικευμένες 

εκδόσεις Windows 

(Windows 2000 & 

Windows XP)

Παρέχεται επίσημη 

αναγνώριση

Κριτήριο Βαθμολόγηση 0 Βαθμολόγηση 1 Βαθμολόγηση 2
Γενικό τμήμα
Εκμεταλλευσιμότητα
Ευχρηστία, 

εργονομική

Δύσκολο στη χρήση 

απαιτεί υπόβαθρο 

γνώσεων 

Αυστηρή και τεχνική 

εργονομία

Περιλαμβάνει 

λειτουργίες βοήθειας 

και εξειδικευμένη 
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λειτουργικότητα 

λογισμικού 

εργονομία

Διαχείριση Όχι λειτουργίες 

διαχείρισης/παρακολ

ούθησης

Υπάρχουσες 

λειτουργίες, αλλά 

ατελείς και χρήζουν 

βελτίωσης

Ολοκληρωμένες και 

εύκολες στη χρήση 

λειτουργίες. Πιθανή 

ενσωμάτωση με 

εξωτερικά εργαλεία 

(SNMP, syslog)
Τεχνική προσαρμογή
Αρχιτεκτονική 

αυτοτελών μονάδων

Μονολιθικό λογισμικό Παρουσία υψηλού 

επιπέδου 

λειτουργιών που 

επιτρέπουν 

εγκατάσταση 

λογισμικού πρώτου 

επιπέδου

Λειτουργική 

αντίληψη, εύκολη 

προσαρμογή του 

λογισμικού με 

επιλογή ή δημιουργία 

λειτουργιών 

Τροποποίηση κώδικα Δια χειρός Δυνατή η 

ανασύνταξη αλλά 

δύσκολη χωρίς 

εργαλεία ή 

τεκμηρίωση

Ανασύνταξη με 

εργαλεία και βάσει 

τεκμηρίωσης

Στρατηγική
Άδεια
Επιτρεψιμότητα Πολύ αυστηρή άδεια, 

όπως η GPL

Μετριοπαθής άδεια, 

τοποθετείται μεταξύ 

των δύο άκρων 

( GPL & BSD), διττή 

άδεια ανάλογα με το 

είδος του χρήστη 

(ιδιώτης, εταιρεία) ή 

τη δραστηριότητα 

Επιτρέψιμη άδεια 

όπως η BSD ή 

Apache 

Προστασία έναντι της 

συνάρτησης fork

Επιτρέψιμη άδεια 

όπως η BSD ή 

Apache

Μετριοπαθής άδεια, 

τοποθετείται μεταξύ 

των δύο άκρων 

Πολύ αυστηρή άδεια, 

όπως η GPL
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( GPL & BSD), διττή 

άδεια ανάλογα με το 

είδος του χρήστη 

(ιδιώτης, εταιρεία) ή 

τη δραστηριότητα
Κάτοχοι δικαιωμάτων 

πνευματικής 

ιδιοκτησίας

Οι κάτοχοι των 

δικαιωμάτων είναι 

λίγοι ιδιώτες ή φορείς 

καθιστώντας 

ευκολότερη την 

αλλαγή της άδειας 

Οι κάτοχοι των 

δικαιωμάτων είναι 

πολλοί ιδιώτες που 

κατέχουν τον κώδικα 

κατά τον ίδιο τρόπο 

καθιστώντας 

δύσκολη την αλλαγή 

καθεστώτος άδειας 

Ο κάτοχος των 

δικαιωμάτων είναι 

φορέας που έχει την 

εμπιστοσύνη της 

κοινότητας (πχ FSF ή 

ASF)

Τροποποίηση 

πηγαίου κώδικα

Κανένας τρόπος 

στην πράξη για 

πρόταση 

τροποποίησης 

κώδικα

Παρέχονται 

εγχειρίδια για την 

πρόσβαση και 

τροποποίηση του 

κώδικα (όπως CVS 

&SVN) αλλά δεν 

χρησιμοποιούνται για 

την ανάπτυξη του 

λογισμικού

Επακριβώς 

καταγεγραμμένη 

διαδικασία 

τροποποίησης του 

κώδικα, 

θεσμοθετημένη και 

τηρείται από όλους 

βάσει της ανάθεσης 

ρόλων
Roadmap Προγραμματισμός 

εργασιών 

Δεν υφίσταται Υπάρχει roadmap 

αλλά χωρίς 

προγραμματισμό 
Παραμετροποιημένο 

roadmap με 

προγραμματισμό και 

διαχείριση 

καθυστερήσεων

Χορηγός Το λογισμικό δεν έχει 

χορηγό, η ομάδα-

πυρήνας δεν είναι 

έμμισθη

Το λογισμικό έχει 

μοναδικό χορηγό 

που είναι σε θέση να 

καθορίζει την 

στρατηγική 
Στρατηγική 

ανεξαρτησία

Δεν διαπιστώνεται 

στρατηγική η 

εξάρτηση από έναν 

δρώντα (ιδιώτη, 

Στρατηγικό όραμα 

κοινό με άλλα 

ΕΛ/ΛΑΚ αλλά χωρίς 

δέσμευση από τους 

Πλήρης εξάρτηση 

από την ομάδα-

πυρήνα, την 

οντότητα κάτοχο των 
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εταιρεία, χορηγό) κατόχους 

δικαιωμάτων 

πνευματικής 

ιδιοκτησίας 

πνευματικών 

δικαιωμάτων, ισχυρή 

εμπλοκή στη 

διαδικασία 

τυποποίησης

Κριτήριο Βαθμολόγηση 0 Βαθμολόγηση 1 Βαθμολόγηση 2
Εξειδικευμένο 

συνεργατικό εργαλείο 
GUI διαχείριση
Διαδικτυακή διεπαφή Καμία διεπαφή Παρέχεται 

περιορισμένη 

διαδικτυακή διεπαφή

Δυνατότητα πλήρους 

ολοκλήρωσης με 

διαδικτυακή διεπαφή 
Κατάσταση κονσόλας 

/προβολής 

Κανένα Υφίστανται 

περιορισμένα 

εργαλεία 

Πλήρης πρόσβαση 

στον εξυπηρετητή 

ρυθμίσεων μέσω 

πολυδύναμων 

εργαλείων και 

σχεδιαστικά  κείμενα 
Εργαλείο διαχείρισης 

stand alone

Κανένα Περιορισμένο 

εργαλείο επιτρέπει 

στον χρήστη να 

προβεί σε 

εξειδικευμένες 

λειτουργίες 

Δυναμικό εργαλείο 

επιτρέπει πρόσβαση 

σε όλες τις κύριες 

λειτουργίες του 

εξυπηρετητή

Υποστηριζόμενα 

συνεργατικά εργαλεία
Διαχειριστής 

καθηκόντων 

Δεν παρέχεται Παρέχεται αλλά 

απουσιάζουν βασικές 

λειτουργίες 

Πλήρως 

υποστηριζόμενος 

διαχειριστής 

καθηκόντων 
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Διαχειριστής 

σημειώσεων

Δεν παρέχεται Παρέχεται 

περιορισμένη 

λειτουργία 

Παρέχεται πλήρως 

ολοκληρωμένη 

λειτουργία 
Διαχειριστής επαφών Δεν δύναται να 

προστεθεί στον 

εξυπηρετητή

Υφίσταται αλλά με 

περιορισμένες 

λειτουργίες

Πλήρως 

υποστηριζόμενος 

Διαχειριστής επαφών
Πρότυπη υποστήριξη
iCalendar σε 

webDAV

Δεν υποστηρίζεται Υποστηρίζεται 

μερικώς

Το iCalendar 

λειτουργεί σε 

webDAV
CalDav Δεν υποστηρίζεται Υποστηρίζεται 

μερικώς

Το CalDav Λειτουργεί 

GroupDav Δεν υποστηρίζεται Υποστηρίζεται 

μερικώς

Το GroupDav 

Λειτουργεί
SyncML Δεν υποστηρίζεται Υποστηρίζεται 

μερικώς

Το SyncML 

Λειτουργεί
Supported client
Web client Δεν υπάρχει 

διαδικτυακή διεπαφή

Παρέχεται 

διαδικτυακή διεπαφή 

αλλά είναι 

περιορισμένη και 

απαιτείται εργασία 

για την ολοκλήρωση 

Η διαδικτυακή επαφή 

παρέχεται άμεσα με 

το έργο 

Microsoft outlook Δεν υποστηρίζεται το 

Microsoft outlook

Υπάρχει σύνδεση με 

Microsoft outlook

Ελεύθερη σύνδεση 

με Microsoft outlook
Novell evolution Δύναται να 

χρησιμοποιηθεί 

Novell evolution

Δύναται να 

χρησιμοποιηθεί 

Novell evolution υπό 

περιορισμούς

Υποστηρίζεται 

πλήρως το Novell 

evolution

KDE/ Περιβάλλον 

εργασίας Κ

Δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το 

KDE PIM 

(korganizer, kmail) με 

αυτό το συνεργατικό 

Δύναται να 

χρησιμοποιηθεί το 

KDE υπό 

περιορισμούς

Υποστηρίζεται 

πλήρως το KDE
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εργαλείο
Apple iCal Δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το 

Apple iCal

Δύναται να 

χρησιμοποιηθεί το 

Apple iCal υπό 

περιορισμούς

Υποστηρίζεται 

πλήρως το Apple iCal

Απόδοση
 Εξισορρόπηση 

εργασίας (Load 

balancing)

Αυτό το λογισμικό 

δεν είναι 

loadbalancer

Δύναται να 

διαχωριστεί τμήμα 

της εγκατάστασης 

αλλά υφίσταται 

σημαντική 

συμφόρηση 

bottleneck 

Λειτουργεί το 

loadbalancing

Ποιότητα κώδικα
Πρόσβαση ΑΡΙ 

(Application 

programming 

Interface) από 

μακριά

Δεν υπάρχει ΑΡΙ Υφίσταται ΑΡΙ (SOAP, 

XML/RPC, REST) 

αλλά περιέχει 

σφάλματα

Παρέχεται δυναμικό 

ΑΡΙ (SOAP, 

XML/RPC, REST)

Ενιαίο ΑΡΙ Δεν υπάρχει ΑΡΙ για 

την επέκταση του 

εξυπηρετητή ή είναι 

περιορισμένο και μη 

τεκμηριωμένο

υπάρχει ΑΡΙ 

περιορισμένο και μη 

πλήρως 

τεκμηριωμένο

Πλήρως 

τεκμηριωμένο και 

ολοκληρωμένο ΑΡΙ

Παράρτημα 3 : Εργαλεία USB για Μικρές και Μεσαίες 
Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Μία από τις δυσκολίες διάδοσης του ΕΛ/ΛΑΚ σε ΜΜΕ αποτελεί η παρουσίαση αυτή καθ' 

εαυτή  του  λογισμικού  κατά  τρόπο  που  να  πρόκειται  για  λογισμικό  χαμηλού  κόστους, 

εύκολο στη χρήση και συμβατό με το υφιστάμενο υλικό και λογισμικό που χρησιμοποιείται 

από την εταιρεία. Στο παρελθόν ο κύριος τρόπος διανομής εφαρμογών ήταν μέσω της 
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χρήσης CD, δηλαδή διανομή linux που περιλάμβανε επιπρόσθετα πακέτα διανεμημένα ως 

self booting compact disc τα οποία κατά την εκκίνηση εμφάνιζαν σύνολο δραστηριοτήτων ή 

εφαρμογών που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τον τελικό αποδέκτη-χρήστη.  Η 

προσέγγιση αυτή έχει το αποτέλεσμα ότι τα CD είναι εύκολα στη χρήση και έχουν χαμηλό 

κόστος  παραγωγής,  αλλά  δεν  κρίνονται  πρακτικά  για  σύνθετες  και  μεγάλης  κλίμακας 

εφαρμογές για τις οποίες απαιτείται πολύ χρόνος για να εκκινήσουν με το αργό πολυμεσικό 

CD. Η σύγχρονη χρήση εφαρμογών απαιτεί σχεδόν τέλεια αναγνώριση του υλικού από το 

λειτουργικό σύστημα linux Παράλληλα, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η 

διάθεση αποθηκευτικών μέσων για την αποθήκευση των πειραματικών δεδομένων που 

δημιουργεί ο χρήστης. 

Γιαυτό τον λόγο υπάρχει καλύτερη λύση ενός διαφορετικού μέσου όπως για παράδειγμα 

των  αποθηκευτικών  μονάδων  USB περιορισμένης  δυνατότητας  (1GB είναι  συνήθως 

αρκετό). Οι  USB θύρες υπάρχουν στους περισσότερους προσωπικούς υπολογιστές (σε 

πολλές  περιπτώσεις  δεν  περιλαμβάνεται  μονάδες  CD,  όπως σε  ορισμένα  notebook & 

netbook),  είναι  πολύ  πιο  γρήγορες  από  τα  CD και  επιτρέπουν  την  εγγραφή  μόνιμων 

δεδομένων. 

Υπάρχουν δύο δυνατοί τρόποι δημιουργίας "Εργαλείου για ΜΜΕ" βασισμένα σε  USB: Η 

πρώτη περίπτωση είναι η χρήση της αποσπώμενης αποθηκευτικής μονάδας (USB key) 

ως μονάδας εκκίνησης του συστήματος και η δεύτερη μέσω της οπτικοποίησης. H πρώτη 

λύση προσεγγίζει τη βασική αρχή της χρήσης του CD αλλά χρησιμοποιεί ένα επιπρόσθετο 

μέρος στο USB key για την εγγραφή των δεδομένων. Ένας απλός τρόπος δημιουργίας της 

σωστής  USB εικόνας  είναι  η  χρήση  προϊόντων  λογισμικού  όπως  το  UNETbootin.  H 

διανομή Ubuntu περιλαμβάνει εργαλείο Ubuntu Live USB Creator. Οι χρήστες του Fedora 

χρησιμοποιούν το Fedora Live USB creator. 

Η λύση της οπτικοποίησης αφορά συστήματα οπτικοποίησης ΕΛ/ΛΑΚ όπως το VirtualBox 

που  περιλαμβάνεται  ήδη  στον  κατάλογο  λογισμικού.  To VirtualBox δημιουργεί 

προσομοίωση του εξυπηρετητή ή του περιβάλλοντος  desktop στηρίζοντας το λειτουργικό 

σύστημα υποδοχής. 
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Εισαγωγή στον κατάλογο λογισμικού

Ο εν λόγω κατάλογος λογισμικού αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο του οδηγού ΕΛ/ΛΑΚ για 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και καταρτίστηκε στο πλαίσιο του έργου FLOSSMETRICS 

EU. Ο κατάλογος βασίζεται στην εργασία του έργου Innov7 OpenTTT (www  .  opentt  .  eu  ) στο 

οποίο έγινε προσπάθεια ανίχνευσης των αναγκών των ΜΜΕ μέσω διενέργειας μεγάλου 

αριθμού συνεντεύξεων και ελέγχων σε ευρωπαϊκές ΜΜΕ που ενδιαφέρονται για ΕΛ/ΛΑΚ. 

Κατά  τη  διάρκεια  του  έργου  εντοπίστηκαν  δύο  κύρια  πεδία  ενδιαφέροντος:  οριζόντιο 

ενδιαφέρον  το  οποίο  εκφράστηκε  από  εταιρείες  με  ευρύ  φάσμα  επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, (όπως συστήματα ERP ή λογισμικό ασφαλείας) και κάθετο ενδιαφέρον 

(εξειδικευμένο  λογισμικό  για  συγκεκριμένο  επιχειρηματικό  πεδίο,  όπως  συντήρηση 

μηχανημάτων). Επειδή ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που αναδείχτηκε από τις ΜΜΕ στη 

διαδικασία υιοθέτησης ΕΛ/ΛΑΚ είναι η εύρεση της πλέον κατάλληλης λύσης, διενεργήθηκε 

συλλογή δείγματος εφαρμογών στα παρακάτω πεδία:

• Λογισμικό υποδομών: εργαλεία και εφαρμογές για τη διαχείριση συστημάτων και 

δικτύων,  ασφάλεια,  ψηφιακή  ταυτότητα  και  παροχή  βασικών  υπηρεσιών,  όπως 

καταγραφή εφεδρικών αρχείων και απομακρυσμένη υπολογιστική)

• ERP/CRM:  διοίκηση  επιχειρήσεων,  συμπεριλαμβανομένων  εξειδικευμένων 

λειτουργιών  όπως  διαχείριση  αποθήκης  και  σχεδιασμός  παραγωγής,  καθώς  και 

διαχείριση πελατειακών σχέσεων

• Συνεργατικά εργαλεία: email, groupware, ημερολόγιο και διαχείριση έργου

• Διαχείριση εγγράφων

• CMS: Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου για διαδικτυακούς τόπους 

• VOIP (voice over IP), τηλεδιάσκεψη και μηνυμάτων

• Γραφικά/ CAD (Computer aided design)

• Εφαρμογές γραφείου 

• Εφαρμογές μηχανολογίας και κατασκευών

• Κατακόρυφες επιχειρηματικές εφαρμογές και ανταλλαγή δεδομένων

• Εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης 

http://www.opentt.eu/
http://www.opentt.eu/
http://www.opentt.eu/
http://www.opentt.eu/
http://www.opentt.eu/
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Ο κατάλογος αυτός παρέχει  σε εν δυνάμει  χρήστες ενδεικτικές προτάσεις και σε καμία 

περίπτωση  δεν  μπορεί  να  θεωρηθεί  εξαντλητικός.  Η  συμπερίληψη  ενός  έργου  στον 

κατάλογο δεν πρέπει να θεωρείται ως έγκριση από την Επιτροπή ή το FLOSSMETRICS 

και  το  έργο OpenTT. Τα κείμενα προέρχονται  από τα σχετικά έργα,  εφόσον αυτά ήταν 

διαθέσιμα, διαφορετικά το κείμενο έχει  συνταχθεί από το συγγραφέα. Οι συντάκτες του 

καταλόγου θεωρούν ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε παρατήρηση, προσθήκη ή τροποποίηση 

στις περιγραφές. Η προτεινόμενη μορφή για τις παρατηρήσεις είναι μισή ή μία σελίδα. Το 

κείμενο θα πρέπει να περιλαμβάνει τις τρέχουσες δυνατότητες του λογισμικού στην ανοικτή 

του μορφή (εάν πρόκειται για λογισμικό που διατίθεται σε μορφή ΕΛ/ΛΑΚ και σε εμπορική 

μορφή) και στη διαθέσιμη έκδοση. Οι αλλαγές θα πρέπει να υποβληθούν στο συγγραφέα 

στη διεύθυνση: cdaffara  @  conecta  .  it  . Οι επόμενες εκδόσεις θα δημοσιευθούν στη διεύθυνση 

http://guide.conecta.it 

mailto:cdaffara@conecta.it
mailto:cdaffara@conecta.it
mailto:cdaffara@conecta.it
mailto:cdaffara@conecta.it
mailto:cdaffara@conecta.it
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Ασφάλεια

ClamAV
http://www.clamav.net/

Το Clam Antivirus είναι αντιιικό πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα (GPL) για το UNIX, που έχει 

σχεδιαστεί ιδίως για τον έλεγχο των  e-mails  και των πυλών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Παρέχει πλήθος υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται  ευέλικτος και κλιμακωτός 

πολυνηματικός δαίμονας, γραμμή εντολών του ανιχνευτή ιών και εξελιγμένο εργαλείο για 

την αυτόματη ενημέρωση της βάσης δεδομένων.  Τον πυρήνα της εφαρμογής αποτελεί η 

αντιιική μηχανή, η οποία είναι διαθέσιμη σε μορφή διαμοιραζόμενης βιβλιοθήκης

CLIP
http://oss.tresys.com/projects/clip/

Το  CLIP  (Certifiable  Linux  Integration  Platform)  παρέχει  μια  πλατφόρμα  λειτουργικού 

συστήματος  με  ενισχυμένη  ασφάλεια  για  τη  φιλοξενία  ασφαλών εφαρμογών.  Το  CLIP 

ορίζει συγκεκριμένη διαμόρφωση του  SELinux (Security Enhanced Linux),  το οποίο έχει 

σχεδιαστεί για την παροχή περιβάλλοντος για τη φιλοξενία ασφαλών εφαρμογών. Αυτή η 

διαμόρφωση  περιλαμβάνει  διαχωρισμό  ρόλων,  τον  υποχρεωτικό  έλεγχο  πρόσβασης 

(mandatory  access  control,  MAC),  τον  προαιρετικό  έλεγχο  πρόσβασης  (discretionary 

access  control,  DAC),  καθώς  και  διαχωρισμό  δεδομένων.  Σε  αυτό  το  περιβάλλον,  η 

εφαρμογή που φιλοξενείται χρειάζεται μόνο να απασχολείται με συγκεκριμένες λειτουργίες 

ασφαλείας και όχι απαραίτητα με αυτές που σχετίζονται με τις παραπάνω υπηρεσίες. Το 

CLIP  διασφαλίζει  την  πλήρη  εφαρμογή  των  παρακάτω  εννοιών  ασφαλείας:  της 

εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της λογοδοσίας.

http://oss.tresys.com/projects/clip/
http://www.clamav.net/
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COBIA
http://cobia.stillsecure.com/

Η  Ενοποιημένη  Δικτυακή  Πλατφόρμα  COBIA  είναι  ελεύθερο  λογισμικό  που  περιέχει 

υπηρεσίες  δρομολόγησης,  τείχους  προστασίας,  DHCP,  κεντρικής  δικτύωσης  και 

ασφάλειας.  Οι  υπηρεσίες  αυτές  προσφέρονται  μέσω μονάδων εφαρμογής  και  χρήσης 

(plug-and-play), όπως η μονάδα αντιιικού, το φίλτρο url και το VPN.

Endian
http://www.endian.com/

Η εφαρμογή προστασίας τείχους Endian είναι λογισμικό που προσθέτει σε κάθε σύστημα 

πλήρη  χαρακτηριστικά  ασφαλείας.  Το  λογισμικό  έχει  σχεδιαστεί  εστιάζοντας  στη 

χρηστικότητά του και είναι πολύ εύκολο να το εγκαταστήσει, να το χρησιμοποιήσει και να το 

διαχειριστεί  κανείς,  χωρίς  να  χάνεται  η  ευελιξία  του.  Στα  χαρακτηριστικά  του 

περιλαμβάνεται  το αξιόπιστο τείχος προστασίας, αρκετοί εξυπηρετητές διαμεσολάβησης 

για  διάφορα  πρωτόκολλα  (HTTP,  FTP,  POP3  SMTP)  οι  οποίοι  διαθέτουν  αντιιική 

προστασία,  το  φιλτράρισμα  του  περιεχομένου  της  διαδικτυακής  κυκλοφορίας  και  μια 

ελεύθερη  λύση  VPN  (η  οποία  βασίζεται  στο  OpenVPN).  Το  κύριο  πλεονέκτημα  της 

εφαρμογής είναι το γεγονός ότι πρόκειται για μια λύση αμιγώς ανοιχτού κώδικα, η οποία 

χρηματοδοτείται από την Endian.

Nessus
http://www.nessus.org/download/

Ο  ανιχνευτής  τρωτών  σημείων  συστημάτων  με  την  ονομασία  Nessus  αποτελεί  τον 

πρωτοπόρο σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τους ανιχνευτές ασφαλείας και διαθέτει 

πολύ υψηλές ταχύτητες ανίχνευσης, έλεγχο ρυθμίσεων, εντοπισμό ευαίσθητων δεδομένων 

και  ανάλυση  τρωτών σημείων  της  ασφάλειας  των  συστημάτων.  Οι  ανιχνευτές  Nessus 

μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  εντός  μιας  ολόκληρης  επιχείρησης,  καθώς  και  μεταξύ 

ξεχωριστά  συνδεδεμένων,  σε  φυσικό  επίπεδο,  δικτύων.  Παρόλο  που  η  έκδοση  3 

διανέμεται μέσω εμπορικής άδειας χρήσης, η έκδοση 2 είναι ακόμα διαθέσιμη μέσω της 

http://www.nessus.org/download/
http://www.endian.com/
http://cobia.stillsecure.com/
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άδειας χρήσης GPL.

OSSIM
http://www.ossim.net/

Πρωταρχικός  στόχος  της  εφαρμογής  OSSIM  (Open  Source  Security  Information 

Management) είναι η παροχή πλήρους συνόλου εργαλείων, τα οποία, όταν συνεργάζονται 

μεταξύ τους, παρέχουν στο διαχειριστή δικτύου/ασφαλείας λεπτομερείς πληροφορίες για 

κάθε στοιχείο του δικτύου του (συσκευές/εξυπηρετητές κτλ.)

Εκτός από το γεγονός ότι το OSSIM χρησιμοποιεί τα καλύτερα στοιχεία μερικών εργαλείων 

ανοιχτού  λογισμικού,  συγχρόνως  παρέχει  ισχυρό  μηχανισμό  συσχέτισης,  λεπτομερείς 

διεπαφές  οπτικοποίησης  χαμηλού,  μέσου  και  υψηλού  επιπέδου,  καθώς  και  εργαλεία 

αναφοράς  και  διαχείρισης  συμβάντων  για  περιουσιακά  στοιχεία,  όπως  υπολογιστές 

φιλοξενίας, δίκτυα και υπηρεσίες. Όλες αυτές οι πληροφορίες μπορούν να περιοριστούν 

από  το  δίκτυο  ή  από  κάποιον  αισθητήρα,  προκειμένου  να  παράσχουν  μόνο  τις 

απαιτούμενες πληροφορίες σε συγκεκριμένους χρήστες, επιτρέποντας έτσι τη δημιουργία 

περιβάλλοντος ασφαλείας υψηλής κλίμακας και  πολλαπλών χρηστών.  Επίσης, έχει  την 

ικανότητα  να  λειτουργεί  ως  Σύστημα  Παρεμπόδισης  Εισβολών  (Intrusion  Prevention 

System, IPS) βασιζόμενο σε πληροφορίες που προέρχονται από διάφορες πηγές.

PreludeIDS
http://prelude-ids.org/

Το  Prelude  είναι  υβριδικό περιβάλλον εργασίας  IDS,  δηλαδή, προϊόν που επιτρέπει  σε 

όλες  τις  διαθέσιμες  εφαρμογές  ασφαλείας,  είτε  ανοιχτού  λογισμικού  είτε  ιδιόκτητες,  να 

υπάγονται σε ένα κεντρικό σύστημα. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, το Prelude βασίζεται 

στο  πρότυπο  IDMEF  (Intrusion  Detection  Message  Exchange  Format,  Πρότυπο 

Ανταλλαγής Μηνυμάτων Εντοπισμού Εισβολών) της IETF, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα 

σε  διαφορετικά  είδη  αισθητήρων  να  παράγουν  γεγονότα  χρησιμοποιώντας  μια  ενιαία 

γλώσσα.  Το  Prelude  εκμεταλλεύεται  την  ικανότητα  του  να  εντοπίζει  ίχνη  κακόβουλης 

δραστηριότητας  από  διαφορετικούς  αισθητήρες,  ούτως  ώστε  να  επαληθεύει  με  τον 

http://prelude-ids.org/
http://www.ossim.net/
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καλύτερο  δυνατό  τρόπο  την  ύπαρξη  μιας  επίθεσης  και  εν  τέλει  να  εκτελεί  αυτόματη 

συσχέτιση ανάμεσα στα διάφορα γεγονότα.

SmoothWall
http://www.smoothwall.org/

Το SmoothWall Express είναι δικτυακό τείχος προστασίας που έχει δημιουργηθεί από την 

Ομάδα Ανάπτυξης Ανοιχτού Λογισμικού της  SmoothWall.  Έχει  σχεδιαστεί  έχοντας κατά 

νου  οικιακούς  χρήστες  και  χρήστες  μικρών επιχειρήσεων και  βασίζεται  σε  υποσύνολο 

υπηρεσιών ασφαλείας του GNU/Linux. Μπορεί ελεύθερα κανείς να το χρησιμοποιήσει, να 

το μεταφορτώσει και να το διανείμει.

SNORT
http://www.snort.org/

Πρόκειται  για δικτυακό σύστημα ΕΛ/ΛΑΚ εντοπισμού και παρεμπόδισης εισβολών, που 

είναι σε θέση να πραγματοποιεί καταγραφή πακέτων και ανάλυση κυκλοφορίας δικτύων IP 

σε πραγματικό χρόνο. Το μεγάλο πλήθος των διαθέσιμων υπογραφών καλύπτει μεγάλο 

εύρος διαδικτυακών επιθέσεων και όχι μόνο.

Untangle
http://www.untangle.com/

Το  Untangle  αποτελεί  ενοποιημένη οικογένεια  εφαρμογών που βοηθούν το  χρήστη  να 

απλοποιήσει  και  να  συνενώσει  τα  δικτυακά  προϊόντα  και  τα  προϊόντα  ασφαλείας  που 

χρειάζεται  σε  μια  δικτυακή  πύλη.  Οι  πιο  δημοφιλείς  εφαρμογές  επιτρέπουν  στις 

επιχειρήσεις  να  παρεμποδίζουν  ιούς,  spam,  spyware  και  phish,  να  διαχωρίζουν  το 

κατάλληλο  από  το  ακατάλληλο  διαδικτυακό  περιεχόμενο,  να  ελέγχουν  ανεπιθύμητα 

πρωτόκολλα, όπως η άμεση αποστολή μηνυμάτων (instant messaging)  και να παρέχουν 

απομακρυσμένη πρόσβαση στους εργαζομένους τους.  Όλες οι  εφαρμογές είναι  εκ των 

προτέρων  ρυθμισμένες  και  είναι  διασφαλισμένο  ότι  μπορούν  συνεργάζονται  αρμονικά 

http://www.untangle.com/
http://www.snort.org/
http://www.smoothwall.org/
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μεταξύ τους. Το λογισμικό αυτό περιλαμβάνει:

• εφαρμογή παρεμπόδισης spam

• έλεγχο πρωτοκόλλων

• εφαρμογή παρεμπόδισης ιών

• εφαρμογή παρεμπόδισης spyware

• εφαρμογή παρεμπόδισης phish

• παρεμπόδιση εισβολών

• εφαρμογή παρεμπόδισης επιθέσεων

• τείχος προστασίας

• απομακρυσμένη πρόσβαση

• OpenVPN

• αναφορές Untangle

• δρομολογητή
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Προστασία και επαναφορά δεδομένων

Areca Backup
http://areca.sourceforge.net/

Πρόκειται για λογισμικό δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων αρχείων που έχει αναπτυχθεί 

σε Java. Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι:

• η συμπίεση αρχείων (σε μορφή Zip και Zip64)

• η κρυπτογράφηση αρχείων (αλγόριθμος κρυπτογράφησης AES και τριπλής DES)

• η αποθήκευση σε τοπικό σκληρό δίσκο, σε οδηγό δικτύου, σε συσκευή  USB,  σε 

εξυπηρετητή FTP

• τα  φίλτρα  πηγαίων  αρχείων  (με  βάση  την  επέκταση,  τους  υποκαταλόγους, 

κανονικές εκφράσεις (regular expressions), το μέγεθος, την ημερομηνία, τη χρήση)

• η πλήρης υποστήριξη δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων

• η  συγχώνευση/διαγραφή  αρχείων  (μπορεί  κανείς  να  συγχωνεύσει  συνεχόμενα 

αρχεία σε ένα αρχείο ή να διαγράψει τα τελευταία αρχεία)

• η επαναφορά αρχείων από κάποια ημερομηνία και έπειτα

• ο  μηχανισμός  συναλλαγών  (όλες  οι  κρίσιμες  διεργασίες,  όπως  οι  διεργασίες 

εφεδρικών αντιγράφων και συγχωνεύσεων, υποστηρίζουν μηχανισμό συναλλαγών 

που διασφαλίζει την ακεραιότητα των εφεδρικών αντιγράφων)

• οι  αναφορές  εφεδρικών αντιγράφων (η  εφαρμογή  παράγει  αναφορές  εφεδρικών 

αντιγράφων που μπορούν να αποθηκευθούν στο  δίσκο ή να αποσταλούν μέσω 

email)

• η  δημιουργία  εφεδρικών  αντιγράφων  για  δικαιώματα  αρχείων  και  συμβολικούς 

συνδέσμους (μόνο στο Linux)

• η εξερεύνηση του περιεχομένου των αρχείων

• η  περιγραφή  των  αρχείων  (για  κάθε  αρχείο  υπάρχει  περιγραφή  που  περιέχει 

διάφορες  πληροφορίες,  όπως  το  συγγραφέα,  τον  τίτλο,  την  ημερομηνία,  την 

περιγραφή και άλλα δεδομένα)

• η εξερεύνηση του ιστορικού των αρχείων (καταγραφή του ιστορικού των αρχείων 

όσον αφορά τη δημιουργία τους, τις τροποποιήσεις τους και τη διαγραφή τους)

http://areca.sourceforge.net/
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• προσομοίωση  εφεδρικών  αντιγράφων  (χρήσιμα  για  να  διαπιστωθεί  αν  είναι 

αναγκαία η δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων)

• ιστορικό  ενεργειών χρηστών (διατήρηση του  ιστορικού  όλων των ενεργειών των 

χρηστών)

• δείκτες αρχείων (υπολογισμός αρκετών δεικτών οι οποίοι βοηθούν το χρήστη στην 

καθημερινή διαχείριση των αρχείων)

CleverSafe
http://www.cleversafe.org/

Το Cleversafe χρησιμοποιεί αλγορίθμους διασποράς πληροφοριών (information dispersal 

algorithms,  IDAs)  για  το  διαχωρισμό  των  δεδομένων  σε  μη  αναγνωρίσιμα  τεμάχια 

δεδομένων  (data  slices)   και  την  κατοπινή  διανομή  τους,  μέσω  του  Διαδικτύου,  σε 

πολλαπλές  θέσεις  αποθήκευσης  εντός  ενός  δικτύου  διασκορπισμένης  αποθήκευσης 

(dispersed  storage  network,  dsNet).  Η  αποθήκευση  του  Cleversafe  περιλαμβάνει  τρία 

στρώματα:  έναν  υπολογιστή,  μια  συσκευή  πρόσβασης  και  χώρους  αποθήκευσης  των 

τεμαχίων  δεδομένων.  Οι  υπολογιστές,  συνδεόμενοι  με  τη  συσκευή  πρόσβασης, 

χρησιμοποιούνται  για  την  υποβολή,  την  ανάκτηση ή  τη  διαγραφή των δεδομένων των 

χρηστών.  Μπορούν να εκτελούν τις  συνηθισμένες λειτουργίες του συστήματος αρχείων 

(αντιγραφή, τροποποίηση, διαγραφή). Η συσκευή πρόσβασης συνδέεται ως οδηγός στον 

υπολογιστή.  Το  λογισμικό  της  συσκευής  πρόσβασης  αποθηκεύει  και  ανακτά  τεμάχια 

δεδομένων από ξεχωριστούς χώρους αποθήκευσης. Η παραπάνω σχεδίαση επιτρέπει την 

πλήρη  ανάκτηση  των  δεδομένων,  εφόσον  υπάρχει  διαθέσιμος  ένας  συγκεκριμένος 

αριθμός χώρων αποθήκευσης δεδομένων. Το σύστημα  Cleversafe  μπορεί να λειτουργεί 

ομαλά ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχουν πολλαπλές βλάβες του υλικού ή των 

θέσεων αποθήκευσης και  να  διατηρεί  τα  δεδομένα με  ασφάλεια.  Επειδή,  η  εφαρμογή 

εξαλείφει την ανάγκη αποθήκευσης πολλαπλών αντιγράφων των δεδομένων, η συνολική 

επιπρόσθετη  ποσότητα  δεδομένων  που  αποθηκεύεται  δεν  ξεπερνά  το  30-100%  της 

αρχικής ποσότητας  δεδομένων.  Αντιθέτως,  άλλες  εφαρμογές  που δημιουργούν τρία  με 

τέσσερα αντίγραφα των δεδομένων, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση των αποθηκευμένων 

δεδομένων, αύξηση της τάξης του 300-400%.

http://www.cleversafe.org/
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iFolder
http://www.ifolder.com/

Το  iFolder  αποτελεί  απλή  και  ασφαλή  λύση  αποθήκευσης  δεδομένων  που  μπορεί  να 

αυξήσει την παραγωγικότητα μιας επιχείρησης παρέχοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να 

παράγει  εφεδρικά  αντίγραφα,  να  προσπελάζει  και  να  διαχειρίζεται  τα  προσωπικά  του 

αρχεία από οπουδήποτε και οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Μόλις κανείς εγκαταστήσει το 

iFolder,   μπορεί  με  απλό  τρόπο  να  αποθηκεύσει  τα  αρχείο  τοπικά  και  η  εφαρμογή 

αυτόματα θα ενημερώσει τα αρχεία σε έναν εξυπηρετητή δικτύου και θα τα διανείμει στις 

υπόλοιπες μηχανές που αυτός χρησιμοποιεί.

Restore
http://restore.holonyx.com/

Το  RESTORE,  που αναπτύχθηκε  από  την  Holonyx,  αποτελεί  εταιρική ελεύθερη  λύση 

ανοιχτού κώδικα για τη δικτυακή δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων και την επαναφορά 

δεδομένων  για  συστήματα  Windows,  Novell,  Mac  OS  X,  Unix  και  Linux.  Μπορεί  να 

χρησιμοποιηθεί ως ολοκληρωμένη λύση δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων πολλαπλών 

σταθμών  εργασίας,  εξυπηρετητών  και  κέντρων  δεδομένων.  Μπορεί  και  εκτελείται  σε 

τοπικά δίκτυα, σε δίκτυα ευρείας περιοχής και στο Διαδίκτυο. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά 

του είναι τα ακόλουθα:

• Πρόσβαση μέσω φυλλομετρητή: Μπορεί κανείς να αποκτήσει πρόσβαση στο δικό 

του  σύστημα  RESTORE  απομακρυσμένα  χρησιμοποιώντας  το  διαδίκτυο.  Αυτό 

επιτρέπει τόσο στους χρήστες όσο και στους διαχειριστές να δημιουργούν εφεδρικά 

αντίγραφα  ή  να  ελέγχουν  την  κατάσταση  των  αυτοματοποιημένων  εφεδρικών 

αντιγράφων  οποιαδήποτε  χρονική  στιγμή  από  οποιαδήποτε  τοποθεσία  έχει 

πρόσβαση στο διαδίκτυο

• Πρόσβαση στα εφεδρικά αντίγραφα μέσω του WebDAV: Το RESTORE παρέχει τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε παλαιότερα εφεδρικά αντίγραφα μέσω του WebDav

• Παροχή δικαιωμάτων σε επίπεδο χρήστη: Η εφαρμογή δίδει στους χρήστες και σε 

ομάδες χρηστών καθορισμένα δικαιώματα χρήσης αρχείων

• Ασφάλεια:  Καθορισμός  του  επιπέδου  πρόσβασης  των  χρηστών  σε  αρχεία 

http://restore.holonyx.com/
http://www.ifolder.com/
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αποθήκευσης

• Αναφορά  σφαλμάτων:  Παροχή  αναφορών  σφαλμάτων  του  συστήματος  ανά 

διάφορα διαστήματα

• Δυναμική  χρονοδρομολόγηση:  Δυνατότητα  τόσο  απλής  όσο  και  πολύπλοκης 

χρονοδρομολόγησης που είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη

• Εφεδρικά αντίγραφα πολλών λειτουργικών συστημάτων: Linux, OS X, Windows (95, 

98, 2000, ME, XP, NT)

• Γρήγορη  επαναφορά:  Γρήγορη  και  εύκολη  επαναφορά  αρχείων  που  πρέπει  να 

ανακτηθούν σε πραγματικό χρόνο

• Κλιμακωτή δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων: Το RESTORE δημιουργεί εφεδρικά 

αντίγραφα  μόνο  των  αρχείων  που  έχουν  τροποποιηθεί  στο  διάστημα  που 

μεσολάβησε  από  την  προηγούμενη  δημιουργία  εφεδρικών  αντιγράφων, 

βελτιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό το χώρο του δίσκου και τη χρήση του εύρους 

ζώνης

• Βάση  δεδομένων  MySQL:  Δημιουργία  εφεδρικών  αντιγράφων  των  βάσεων 

δεδομένων της MySQL

• Εξυπηρετητές και σταθμοί εργασίας: Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων όλων των 

εξυπηρετητών και σταθμών εργασίας ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα

• Διαδικτυακοί  χώροι  FTP:  Επιτρέπει  στις  επιχειρήσεις  να  δημιουργούν  εφεδρικά 

αντίγραφα διαδικτυακών χώρων

• Ειδοποιήσεις:  Το  RESTORE  ενημερώνει  μέσω  email  το  διαχειριστή  και  τους 

χρήστες για την επιτυχία ή την αποτυχία της διαδικασίας δημιουργίας εφεδρικών 

αντιγράφων



99             Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Εικονικοποίηση και απομακρυσμένη πρόσβαση

2X terminal server
http://www.2x.com/

Η έκδοση PXES του 2X ThinClientServer διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τη μεταφορά στην 

υπολογιστική λεπτού πελάτη, καθώς παρέχει τη λύση για τη μετατροπή των υφιστάμενων 

PCs  σε  λεπτούς  πελάτες  και  τη  διαχείριση  συσκευών  λεπτού  πελάτη  οποιουδήποτε 

προμηθευτή (HP, Neoware, Wyse, Maxspeed κ.α.). Ο έλεγχος της σύνδεσης του χρήστη 

και των ρυθμίσεων των συσκευών (RDP/NX,  μέγεθος οθόνης, εφαρμογές στις οποίες ο 

χρήστης  έχει  πρόσβαση,  τερματικοί  εξυπηρετητές  και  εικονικές  επιφάνειες  εργασίας 

Vmware) μπορεί να γίνει κεντρικά με βάση τη συσκευή, το χρήστη, την ομάδα ή το τμήμα 

χρηστών διαμέσου web-based διεπαφής. Η έκδοση  2X ThinClinet Server PXES  είναι η 

επόμενη γενιά του PXES 1.0,  του δημοφιλούς ελεύθερου λειτουργικού συστήματος Linux 

λεπτού πελάτη. Η νέα έκδοση του  PXES διαθέτει  ενσωματωμένο το λεπτό πελάτη του 

λειτουργικού συστήματος  Linux  και επίσης περιλαμβάνει εξυπηρετητή που επιτρέπει την 

κεντρική ρύθμιση και διαχείριση λεπτών πελατών. Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι τα 

ακόλουθα:

• Μετατροπή των υφιστάμενων PCs σε λεπτούς πελάτες

• Περιορισμός  των  χρηστών  στις  δημοσιευμένες  εφαρμογές  και  όχι  παροχή 

πρόσβασης σε ολόκληρη την επιφάνεια εργασίας

• Ανεξαρτησία από προμηθευτές λεπτών πελατών

• Υποστήριξη  σχεδόν  όλων  των  λεπτών  πελατών,  καθώς  και  του  υλικού  των 

υπολογιστών

• Πολλαπλές ολοκληρωμένες επιφάνειες εργασίας ανά λεπτό πελάτη

• Διαγνωστικά εργαλεία ThinClientOS

• Αυτόματη ειδοποίηση ενημερώσεων

• Υποστήριξη ανακατεύθυνσης εκτυπωτή και ήχου για τις δημοσιευμένες εφαρμογές

http://www.2x.com/
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Eucalyptus
http://eucalyptus.cs.ucsb.edu/

Το  EUCALYPTUS (Elastic  Utility  Computing Architecture for  Linking Your  Programs To 

Useful Systems) είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα για την υλοποίηση υπολογιστικής νέφους 

(cloud  computing)  σε  συστάδες  (clusters)  υπολογιστών.  Η  τρέχουσα  διεπαφή  του 

EUCALYPTUS  είναι συμβατή με τη διεπαφή  EC2  της  Amazon,  όμως έχει σχεδιαστεί με 

τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζει πολλαπλές διεπαφές πελάτη. Το  EUCALYPTUS  έχει 

υλοποιηθεί  χρησιμοποιώντας  διαθέσιμα  εργαλεία  Linux  και  βασικές  τεχνολογίες 

διαδικτυακών υπηρεσιών, κάτι που καθιστά εύκολο την εγκατάσταση και συντήρησή του.

KVM
http://kvm.qumranet.com/

Το KVM (Kernel-based Virtual Machine) είναι εφαρμογή εικονικοποίησης του πυρήνα του 

Linux.  Σήμερα,  το  KVM  υποστηρίζει  εγγενή  εικονικοποίηση  (virtualization) 

χρησιμοποιώντας είτε την Intel VT είτε την AMD-V, παρέχει σύστημα διαχείρισης εικονικής 

μνήμης του λειτουργικού συστήματος-επισκέπτη και διαθέτει βελτιστοποίηση της CPU σε 

περίπτωση που το λειτουργικό σύστημα-επισκέπτης είναι το  Linux.

OpenVZ
http://openvz.org/

Το  OpenVZ  είναι  τεχνολογία  εικονικοποίησης  επιπέδου  λειτουργικού  συστήματος  που 

βασίζεται  στο  λειτουργικό  σύστημα  Linux  και  στον  πυρήνα  του.  Επιτρέπει  σε  έναν 

εξυπηρετητή  να  εκτελεί  πολλαπλά  απομονωμένα  στιγμιότυπα  ενός  λειτουργικού 

συστήματος.  Είναι  παρόμοιο  με  το  Jails  του  FreeBSD  και  το  Zones  του  Solaris.  Σε 

αντίθεση με εικονικές μηχανές, όπως η Vmware και η OpenVZ, απαιτεί τόσο το λειτουργικό 

σύστημα  φιλοξενίας  όσο  και  το  λειτουργικό  σύστημα-επισκέπτης  να  είναι  διανομή  του 

Linux. Η χρήση μίας μόνο εικόνας πυρήνα οδηγεί σε σημαντική μείωση της επιβάρυνσης 

που  προέρχεται  από  την  εικονικοποίηση,  επιβάρυνση  η  οποία  συνήθως  ανέρχεται  σε 

μικρό ποσοστό. Επίσης, η διαχείριση όλων των εικονικών μηχανών μπορεί να γίνει  και 

http://openvz.org/
http://kvm.qumranet.com/
http://eucalyptus.cs.ucsb.edu/
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από μία κονσόλα.

OpenXVM
http://www.openxvm.org/

Πρόκειται για μηχανή εικονικοποίησης ανοιχτού κώδικα για πληροφοριακά κέντρα ,η οποία 

παρέχει δυνατότητα διαχείρισης εξυπηρετητών σε επίπεδο υπερεπόπτη. Έχει σχεδιαστεί 

ώστε να μπορεί να εκτελείται σε διάφορες πλατφόρμες με υψηλή αποδοτικότητα και είναι 

σε θέση να φιλοξενεί πολλαπλά λειτουργικά συστήματα-επισκέπτες (π.χ. Solaris, Windows 

και  Linux),  διαθέτοντας προηγμένες δυνατότητες διαχείρισης της μνήμης και της  CPU.  Ο 

εξυπηρετητής έχει δημιουργηθεί από το έργο ανοιχτού λογισμικού Xen, καθώς και από το 

LDOMS της Sun. Ο εξυπηρετητής xVM μετατρέπει τον υπολογιστή σε αφοσιωμένη μηχανή 

λογισμικού εικονικοποίησης, η οποία διαθέτει ιδιαίτερα εύχρηστη διεπαφή που λειτουργεί 

μέσω μιας τυπικής σύνδεσης https. 

X2Go
http://x2go.berlios.de/index-en.html

Πρόκειται  για  υπολογιστικό  περιβάλλον εξυπηρετητή  που  συνδυάζει  τα  πλεονεκτήματα 

διάφορων  υφιστάμενων  λύσεων.  Το  x2go  έχει  βελτιώσει  σε  σημαντικό  βαθμό  τη 

χρηστικότητα αυτού του είδους των εφαρμογών και  είναι  κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί 

τόσο σε προσωπικούς υπολογιστές όσο και σε εταιρικά δίκτυα που διαθέτουν πολλαπλούς 

εξυπηρετητές  και  δένδρα  LDAP.  Το  x2go  παρέχει  γρήγορο,  ασφαλή  και  απλό  τρόπο 

σύνδεσης  στην  επιφάνεια  εργασίας  του  χρήστη  είτε  μέσω  ενός  τοπικού  δικτύου  είτε 

διαμέσου μιας διαδικτυακής σύνδεσης χαμηλού εύρους ζώνης. Πρόκειται  για εφαρμογή 

ανοιχτού κώδικα που είναι  διαθέσιμη σε διάφορες αρχιτεκτονικές  CPU.  Διαθέτει  αρκετά 

επιπρόσθετα στοιχεία τα οποία βοηθούν το χρήστη να διαχειρίζεται  το περιβάλλον της 

εφαρμογής. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης φίλτρου ζωντανής αναζήτησης, καθώς 

και άλλων καινοτόμων υπηρεσιών οι οποίες βοηθούν το χρήστη να ολοκληρώνει εύκολα τις 

καθημερινές  του  εργασίες.  Οι  σύνοδοι  των  χρηστών  μπορούν  να  διακοπούν  και  να 

ακυρωθούν μέσω γραφικού περιβάλλοντος. Μέσω της υπηρεσίας spyglass μπορεί κανείς 

να ελέγξει όλους τους συνδεδεμένους στο περιβάλλον x2go πελάτες. Αν κάποιος επιθυμεί 

http://x2go.berlios.de/index-en.html
http://www.openxvm.org/
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να δώσει τη δυνατότητα σε άλλους χρήστες να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή δεν έχει 

παρά να τους προσθέσει στην κατάλληλη λίστα χρηστών.

Xen
http://www.xen.org/

Ο υπερεπόπτης  Xen  είναι προηγμένη εφαρμογή εικονικοποίησης ανοιχτού λογισμικού η 

οποία  παρέχει  ισχυρό,  αποδοτικό  και  ασφαλές  σύνολο  χαρακτηριστικών  για  την 

εικονικοποίηση  αρχιτεκτονικών  CPU,  όπως  η  x86,  x86_64,  IA64  και  PowerPC. 

Υποστηρίζει πληθώρα λειτουργικών συστημάτων-επισκεπτών, συμπεριλαμβανομένων των 

Windows,  του  Linux,  του  Solaris  και διάφορων εκδόσεων των λειτουργικών συστημάτων 

BSD. Αποτελεί τη βάση αρκετών συστημάτων εικονικοποίησης, όπως το Citrix ή το Oracle.

http://www.xen.org/
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Διαχείριση επιφάνειας εργασίας, συσκευών, δικτύου και 
εξυπηρετητών

CMDBuild
http://www.cmdbuild.it/

Το  CMDBuild  είναι web-based  βάση  δεδομένων  ρυθμίσεων  και  διαχείρισης  του 

υπολογιστή. Το σύστημα διαχειρίζεται τους πόρους υλικού, το λογισμικό, τις υπηρεσίες και 

τα  έγγραφα  με  ενοποιημένο  τρόπο.  Μπορεί  να  ενσωματωθεί  σε  αυτοματοποιημένα 

συστήματα αποθήκης. 

Enomalism
http://www.enomalism.com/

Πρόκειται  για  ισχυρό  web-based  σύστημα  διαχείρισης  εικονικών  εξυπηρετητών.  Έχει 

σχεδιαστεί  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  διευκολύνει  την  πολύπλοκη  διαχείριση  εικονικών 

περιβαλλόντων  εξυπηρετητών  που  βρίσκονται  διάσπαρτοι  σε  όλο  τον  κόσμο.  Το 

Enomalism διευκολύνει  τη  μεταφορά  σε  εικονικοποιημένο  περιβάλλον  μειώνοντας  το 

συνολικό  φόρτο  εργασίας  ενός  οργανισμού  πληροφορικής  και  μπορεί  να  βοηθήσει  σε 

ζητήματα, όπως ο σχεδιασμός ανάπτυξης, η εξισορρόπηση φόρτου, η αυτόματη μετάβαση 

σε  VM  και  η  διαχείριση  ρυθμίσεων.  Είναι  παρόμοιο  με  το  Vmware  της  Vmotion  και 

υποστηρίζει  ζωντανή ανατοποθέτηση και δυναμικό έλεγχο της μνήμης για μηχανές που 

χρησιμοποιούν την τεχνολογία εικονικοποίησης της  Intel  (Intel VT) ή την εικονικοποίηση 

της AMD (AMD-V), καθώς και εικονικοποίηση που βασίζεται στο υλικό, η οποία παρέχει τη 

δυνατότητα  δυναμικής  χρονοδρομολόγησης  πόρων  των  εικονικών  υποδομών  που 

βασίζονται  στα  Windows.  Το  απλό  τείχος  προστασίας  του   Enomalism  επιτρέπει  στο 

χρήστη να  αναθέσει  τους  πόρους  των εικονικών μηχανών σε  ομάδες  χρηστών και  να 

ορίσει  τους κανόνες του τείχους προστασίας σε σχέση με αυτές τις  ομάδες.  Καθώς οι 

πόροι  VM  προστίθενται  ή αφαιρούνται  από τις  ομάδες,  επιβάλλονται  και  οι  κατάλληλοι 

κανόνες.  Παρόμοια,  αν  οι  κανόνες  μιας  ομάδας τροποποιηθούν τότε  οι  αλλαγές  αυτές 

αυτόματα εφαρμόζονται σε όλα τα μέλη της ομάδας. 

http://www.enomalism.com/
http://www.cmdbuild.it/
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Hyperic
http://www.hyperic.com/

Το Hyperic HQ είναι το μόνο αναλυτικό προϊόν που παρέχει δυνατότητα παρακολούθησης 

της  παραγωγής  ενός  λογισμικού,  είτε  αυτό  είναι  ανοιχτού  κώδικα  είτε  εμπορικό  είτε 

υβριδικό. Οι επιχειρήσεις μπορούν να διαχειριστούν με συγκεντρωτικό τρόπο τις ραγδαία 

εξελισσόμενες τεχνολογίες της επόμενης γενιάς των κέντρων δεδομένων (data centers) και 

να αποφύγουν με πιο αποδοτικό και  αποτελεσματικό τρόπο την πιθανότητα εμφάνισης 

προβλημάτων που θα οδηγήσουν σε προσωρινή διακοπή της παραγωγής. Το  Hyperic HQ 

διαχειρίζεται  όλα  τα  λειτουργικά  συστήματα,  τους  διαδικτυακούς  εξυπηρετητές,  τους 

εξυπηρετητές εφαρμογών και βάσεων δεδομένων. Με τη βοήθεια του διαδικτυακού χώρου 

Hyperic  HQ,  το  λογισμικό  μπορεί  εύκολα  να  ρυθμιστεί  ώστε  να  παρακολουθεί,  να 

διαγιγνώσκει  και  να  ελέγχει  τους  περισσότερους  τύπους  εφαρμογών.  Τα  βασικά 

πλεονεκτήματά του είναι τα ακόλουθα:

• Αυτόματη ανακάλυψη του αποθέματος με ένα μόνο κλικ

• Μετρικές παρακολούθησης για περισσότερες από 65 τεχνολογίες και περισσότερα 

από 9 λειτουργικά συστήματα

• Καταγραφή της απόδοσης, των ρυθμίσεων και των αλλαγών ασφαλείας

• Μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας μέσω ενεργειών ειδοποίησης και διορθωτικού 

ελέγχου για την επίλυση προβλημάτων προτού αυτά προκύψουν

• Παροχή επεκτάσεων και  προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για  την  καλύτερη δυνατή 

διαχείριση των αναγκών κάθε περιβάλλοντος

• Ακριβής  μοντελοποίηση  και  παρουσίαση  των  σχέσεων  ανάμεσα  στο  υλικό,  το 

λογισμικό και τις υπηρεσίες

• Αυτόματη  ανίχνευση  κάθε  στοιχείου  του  υλικού  και  του  λογισμικού, 

συμπεριλαμβανομένων της μνήμης, της  CPU,  των συσκευών δίσκου και δικτύου, 

καθώς και των πληροφοριών των ρυθμίσεων

• Παραγωγή γεγονότων για οποιαδήποτε αλλαγή των βασικών ιδιοτήτων κάθε πόρου 

που βρίσκεται υπό διαχείριση και ενημέρωση των διαχειριστών πληροφορικής

• Έλεγχος της αρτιότητας των πόρων του υλικού και του λογισμικού

• Συλλογή μετρικών πραγματικού χρόνου από υλικό παραγωγής, από τα στρώματα 

εφαρμογής και δικτύου της υποδομής του χρήστη

• Καθορισμός  ευφυών  ειδοποιήσεων  που  βοηθούν  στην  καταπολέμηση 

http://www.hyperic.com/
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προβλημάτων προτού αυτά επιφέρουν ανεπανόρθωτη ζημιά

•  Σύγκριση και συσχέτιση μετρικών για διαφορετικούς πόρους, κάτι που βοηθά την 

κατανόηση των αλληλεπιδράσεων που υπάρχουν μεταξύ αυτών

• Παροχή  βασικών  μετρικών  για  τη  γρήγορη  αξιολόγηση  της  κατάστασης  του 

περιβάλλοντος του χρήστη

• Αναφορές τόσο για λεπτομέρειες  πραγματικού χρόνου όσο και  για λεπτομέρειες 

που  αφορούν  το  ιστορικό  κάθε  γεγονότος  καταγραφής  που  παράγεται  από 

οποιονδήποτε πόρο

• Καταγραφή των ρυθμίσεων κάθε υπολογιστή ή εφαρμογής για τη διευκόλυνση της 

ανάλυσης αντικτύπου και του ελέγχου των αλλαγών

• Επιβολή πολιτικών ασφαλείας μέσου ανίχνευσης και καταγραφής κάθε φυσικής ή 

απομακρυσμένης πρόσβασης σε οποιονδήποτε υπολογιστή του περιβάλλοντος του 

χρήστη

• Καθορισμός  ειδοποιήσεων  για  την  παρακολούθηση  συγκεκριμένων  μηνυμάτων 

καταγραφής που προέρχονται από οπουδήποτε εντός του περιβάλλοντος

• Συσχέτιση κάθε γεγονότος καταγραφής, αλλαγής ρυθμίσεων ή γεγονότος ασφαλείας 

με τη διαθεσιμότητα του περιβάλλοντος του χρήστη

NetDirector
http://www.netdirector.org/

Ο  NetDirector  είναι  εφαρμογή  πελάτη-εξυπηρετητή  που  επιτρέπει  στο  χρήστη  να 

διαχειρίζεται ταυτόχρονα ένα μεγάλο αριθμό εξυπηρετητών μέσω ενός φυλλομετρητή, ο 

οποίος  εκτελείται  σε  οποιαδήποτε  πλατφόρμα.  Η  διεπαφή  χρήστη  του  Διαχειριστή 

Εξυπηρετητών  NetDirector  χρησιμοποιεί  Ajax  προκειμένου  να  δώσει  την  αίσθηση  στο 

χρήστη  ότι  χρησιμοποιεί  μια  τυπική  εφαρμογή  γραφείου,  παρέχοντας  παράλληλα  την 

ευελιξία της διαχείρισης μέσω ενός φυλλομετρητή.

OpenQRM
http://www.openqrm.org/

Το  OpenQRM  είναι  μια  πλατφόρμα ανοιχτού  κώδικα  διαχείρισης  συστημάτων η  οποία 

http://www.openqrm.org/
http://www.netdirector.org/
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ενσωματώνεται  σε  υφιστάμενα  στοιχεία  πολύπλοκων  κέντρων  δεδομένων  για  τη 

δημιουργία κλιμακωτών και υψηλά διαθέσιμων υποδομών. Τα κύρια χαρακτηριστικά της 

εφαρμογής είναι τα ακόλουθα:

• Διαχείριση χιλιάδων εξυπηρετητών

• Καταγραφή της χρήσης και της χρησιμότητας ενός κέντρου δεδομένων κατά την 

παραγωγή λεπτομερών αναφορών

• Δυναμική ανάθεση των εξυπηρετητών με βάση την πραγματική χρήση

• Παροχή υψηλής διαθεσιμότητας για επιχειρηματικές εφαρμογές και υπηρεσίες

• Εκ νέου ανάπτυξη εφαρμογών και προετοιμασία μηχανών για συντήρηση με μόνο 

ένα κλικ

• Διαχωρισμός των εφαρμογών που εκτελούνται από τους φυσικούς εξυπηρετητές, 

γεγονός που επιτρέπει την ευέλικτη χρήση πόρων και την ευκολία διαχείρισης

• Προηγμένη  διαχείριση  εικόνων  που  επιτρέπει  το  διαμοιρασμό  πόρων  μεταξύ 

παρόμοιων περιβαλλόντων

• Υποστήριξη εξυπηρετητών εκκίνησης από τοπικούς δίσκους, NAS ή iSCSI

• Υποστήριξη διαφορετικών τεχνολογιών κατάτμησης, όπως η VMWare και η Xen

• Πλήρης υποστήριξη εξυπηρετητών που διαθέτουν Linux 2.4 και 2.6

• Μερική υποστήριξη εξυπηρετητών που διαθέτουν Microsoft Windows

• Χρήση απλών εργαλείων για την προσθήκη εξυπηρετητών και εφαρμογών

• Ενσωμάτωση  και  αξιοποίηση  υφιστάμενων  υποδομών  λογισμικού,  όπως  το 

VMWare και το Nagios

• Χρήση έτοιμων πακέτων για την υποστήριξη συγκεκριμένων σχηματισμών

• Παροχή ασφαλούς διαδικτυακής διεπαφής που προσφέρει  εύκολη διαχείριση και 

έλεγχο

• Ισχυρή διεπαφή γραμμής εντολών (command line interface, CLI) που επιτρέπει τη 

χρήση ειδικά προσαρμοσμένων σεναρίων

• Ολοκληρωμένοι  μηχανισμοί  πυροδότησης  που  επιτρέπουν  στους  χρήστες  να 

συσχετίζουν τις δικές τους εφαρμογές και σενάρια με γεγονότα που προκύπτουν 

στο σύστημα

• Προηγμένη αρχιτεκτονική συνδεόμενης μονάδας που επιτρέπει την προσθήκη νέων 

στοιχείων  σε  οποιοδήποτε  τμήμα  του  συστήματος,  συμπεριλαμβανομένης  της 

διεπαφής χρήστη,  των πρακτόρων παρακολούθησης,  των μηχανών αποφάσεων 

κ.α.
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• Οι συνδεόμενες μονάδες μπορούν να γραφούν σε  Java, PHP  ή σε οποιαδήποτε 

γλώσσα σεναρίων

• Ο  ανοιχτός  πηγαίος  κώδικας  επιτρέπει  στους  προχωρημένους  χρήστες  να 

τροποποιούν το σύστημα σύμφωνα με τις ανάγκες τους

Opsi
http://www.opsi.org/

Το opsi, το οποίο αναπτύσσεται εδώ και δέκα χρόνια, αποτελεί εργαλείο απομακρυσμένης 

εγκατάστασης  λειτουργικών  συστημάτων,  ανάπτυξης  λογισμικού  και  απογραφής  του 

υλικού  και  του  λογισμικού.  Παρόλο  που  βασίζεται  σε  εξυπηρετητή  Linux,  συνήθως  οι 

κυρίαρχοι στόχοι του είναι οι σταθμοί εργασίας Windows.

Spacewalk
http://www.redhat.com/spacewalk/

Το  Spacewalk  αποτελεί λύση ανοιχτού κώδικα διαχείρισης συστημάτων  Linux.  Πρόκειται 

για το έργο από το οποίο προέρχεται το προϊόν Red Hat Network Satellite. Το Spacewalk 

διαχειρίζεται ενημερώσεις περιεχομένου του λογισμικού του Red Hat Enterprise Linux και 

άλλων διανομών του Linux, όπως η Fedora, η CentOS και η Scientific Linux. Εκτός από τη 

διαχείριση  του  περιεχομένου  του  λογισμικού,  το  Spacewalk  παρέχει  δυνατότητες 

παρακολούθησης του συστήματος. Μια ξεκάθαρη κεντρική διαδικτυακή διεπαφή επιτρέπει 

στο  χρήστη  να  παρακολουθεί  τα  συστήματα  και  την  κατάσταση  ενημέρωσης  του 

λογισμικού  τους  και  να  προβαίνει  σε  ενέργειες  ενημέρωσης.  Επίσης,  το   Spacewalk 

διαθέτει  δυνατότητες  εικονικοποίησης,  κάτι  που  επιτρέπει  το  χρήστη  να  ελέγχει,  να 

διαχειρίζεται και να παρακολουθεί τους εικονικούς επισκέπτες Xen.

WireShark
http://www.wireshark.org/

Το  WireShark  είναι  ο  πλέον  ονομαστός  αναλυτής  πρωτοκόλλων  δικτύου  και  αποτελεί 

http://www.wireshark.org/
http://www.redhat.com/spacewalk/
http://www.opsi.org/
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πρότυπο για πολλές βιομηχανίες και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα βασικά του χαρακτηριστικά 

είναι τα ακόλουθα:

• Υποστήριξη εκατοντάδων πρωτοκόλλων των οποίων ο αριθμός συνεχώς αυξάνεται

• Ζωντανή καταγραφή και offline ανάλυση

• Δυνατότητα εκτέλεσης σε πολλαπλές πλατφόρμες, όπως στα Windows, στο Linux, 

στο OS X, στο FreeBSD και στο NetBSD

• Στα καταγεγραμμένα δεδομένα του δικτύου μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση μέσω 

μιας GUI ή μέσω της υπηρεσίας Tshark

• Ενσωμάτωση των πιο ισχυρών διαθέσιμων στη βιομηχανία φίλτρων παρουσίασης

• Ανάλυση VoIP

• Ανάγνωση/εγγραφή πολλών διαφορετικών τύπων αρχείων καταγραφής:  tcpdump 

(libpcap), Catapult  DCT2000, Cisco Secure IDS iplog, Microsoft Network Monitor, 

Network General Sniffer, Sniffer Pro, and NetXray, Network Instruments Observer, 

Novell  LANalyzer,  RADCOM  WAN/LAN  Analyzer,  Shomiti/Finisar  Surveyor, 

Tektronix  K12xx,  Visual  Networks  Visual  UpTime,  WildPackets 

EtherPeek/TokenPeek/AiroPeek κ.α.

• Τα  καταγεγραμμένα  αρχεία  συμπιέζονται  με  τη  βοήθεια  του  gzip  και 

αποσυμπιέζονται άμεσα

• Τα  δεδομένα  μπορούν  να  διαβαστούν  από  Ethernet,  IEEE  802.11,  PPP/HDLC, 

ATM, Bluetooth, USB, FDDI κ.α., ανάλογα με την πλατφόρμα.

• Υποστήριξη αποκρυπτογράφησης πολλών πρωτοκόλλων,  συμπεριλαμβανομένων 

του IPSec, ISAKMP, Kerberos, SNMPv3, SSL/TLS, WEP και WPA/WPA2

• Εφαρμογή  κανόνων χρωματισμού στη λίστα πακέτων για γρηγορότερη ανάλυση

• Εξαγωγή του αποτελέσματος σε XML, Postscript, CSV ή απλό κείμενο

Zenoss
http://www.zenoss.com/

Το Zenoss  παρέχει ολοκληρωμένη σουίτα λογισμικών και υπηρεσιών που βοηθούν στην 

παρακολούθηση  της  πληροφοριακής  υποδομής  μιας  επιχείρησης.  Το  λογισμικό  αυτό 

παρέχει  μια  ενσωματωμένη  λύση  για  την  παρακολούθηση  όλης  της  πληροφοριακής 

υποδομής  (δίκτυο,  εξυπηρετητές,  εφαρμογές  καθ'  όλη  τη  διάρκεια  ζωής  τους  ,  του 

http://www.zenoss.com/
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αποθέματος, της διαθεσιμότητας και της απόδοσης. Στον καρδιά του πυρήνα του Zenoss 

είναι η βάση δεδομένων διαχείρισης ρυθμίσεων του  Zenoss (Configuration Management 

Database, CDMB). Η CDMB περιλαμβάνει ένα ενοποιημένο μοντέλο του πληροφοριακού 

περιβάλλοντος και είναι η βάση της προσέγγισης παρακολούθησης του Zenoss. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά του είναι:

• Μοντελοποίηση  ολόκληρου  του  περιβάλλοντος,  συμπεριλαμβανομένων  των 

δικτύων, των εξυπηρετητών, του λογισμικού και των εφαρμογών

• Αντιστοίχιση των στοιχείων πληροφορικής και των πληροφοριών των πλατφορμών 

σε ένα κανονικοποιημένο σχήμα δεδομένων

• Λογική και φυσική ομαδοποίηση και αντιστοίχιση σε επιχειρηματικά συστήματα και 

θέσεις

• Πολιτικές ρυθμίσεων που προσδιορίζουν τα απαιτούμενα στοιχεία ρυθμίσεων

• Αυτόματη ανακάλυψη

• Αυτόματη αλλαγή ανίχνευσης του ιστορικού

• Δημιουργία αναφορών

ZipTie
http://www.ziptie.org/

Το ZipTie είναι ένα πλαίσιο εργασίας ανοιχτού λογισμικού για την απογραφή του δικτύου 

και τη διαχείριση των ρυθμίσεων. Βοηθά το χρήστη να ανακαλύψει και να διαχειριστεί τις 

συσκευές δικτύου, όπως τους δρομολογητές, τους μεταγωγείς και τα τείχη προστασίας. Το 

ZipTie  διανέμεται υπό την άδεια χρήσης  Mozilla Public Licence  και μπορεί κανείς να το 

μεταφορτώσει ελεύθερα. Υποστηρίζει τα παρακάτω:

• Δρομολογητές/μεταγωγείς της Cisco που βασίζονται στο IOS

• Συσκευές Juniper

• Δρομολογητές Linksys VPN

• Δρομολογητές Vyatta

http://www.ziptie.org/
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Διαχείριση ασφάλειας και ταυτότητας χρηστών

Authentic
http://www.entrouvert.com/en/authentic/

Το Authentic είναι πάροχος ταυτοτήτων του έργου Liberty Alliance που έχει ως στόχο την 

κάλυψη  των  αναγκών  πιστοποίησης  τόσο  των  μικρών  όσο  και  των  πολύπλοκων 

συστημάτων. Παρέχει δυνατότητες μονής πιστοποίησης  (single sign-on, SSO)  και μονής 

αποσύνδεσης  (single  logout,  SLO),  ενώ  συγχρόνως  μπορεί  εύκολα  και  γρήγορα  να 

ρυθμίζεται.  Η  συμβατότητά  του  με  τις  αρχές  του  έργου  Liberty  Alliance  βασίζεται  στο 

LASSO, που είναι η μόνη ελεύθερη διεπαφή που είναι πιστοποιημένη από το έργο αυτό. 

Το Authentic μπορεί να λειτουργεί ως διακομιστής μεσολάβησης, να κατευθύνει τις αιτήσεις 

παρόχων υπηρεσιών σε άλλους παρόχους ταυτότητας και να δημιουργεί αυτόματα τα δικά 

του αρχεία μεταδεδομένων.

DogTag
http://pki.fedoraproject.org/wiki/PKI_Main_Page

Το σύστημα πιστοποίησης DogTag είναι μια υπηρεσία πιστοποίησης (certificate authority, 

CA) ανοιχτού λογισμικού. Πρόκειται για σύστημα που διαθέτει πληθώρα χαρακτηριστικών 

και έχει ισχυροποιηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι σε θέση να ικανοποιεί ακόμα και τις 

υψηλότερες απαιτήσεις. Υποστηρίζει όλα όσα απαιτούνται κατά τη διάρκεια διαχείρισης της 

διαδικασίας  πιστοποίησης,  συμπεριλαμβανομένων  της  αρχειοθέτησης  κλειδιών,  της 

διαχείρισης  έξυπνων  καρτών  κ.α.  Το  DogTag  αποτελεί  συλλογή  τεχνολογιών  που 

επιτρέπουν  σε  επιχειρήσεις  να  αναπτύσσουν  υποδομή  δημόσιου  κλειδιού  (public  key 

infrastructure,  PKI)  σε  μεγάλη  κλίμακα.  Διαθέτει  δυνατότητες  έκδοσης,  ανάκλησης  και 

ανάκτησης  πιστοποιητικών,  παραγωγής και  δημοσίευσης  CRL  και δημιουργίας  προφίλ 

πιστοποιητικών.  Επίσης,  περιλαμβάνει  τοπική  υπηρεσία  εγγραφών  (local  registration 

authority,  LRA)  για  την  εφαρμογή  πολιτικών  πιστοποίησης  εντός  οργανισμών, 

αρχειοθέτηση και ανάκτηση κλειδιού κρυπτογράφησης, καθώς και διαχείριση του κύκλου 

http://pki.fedoraproject.org/wiki/PKI_Main_Page
http://www.entrouvert.com/en/authentic/
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ζωής των έξυπνων καρτών.

FederID
http://federid.objectweb.org/xwiki/bin/view/Main/

Το έργο FederID έχει ως στόχο την παροχή μιας πραγματικής λύσης για τη διαχείριση της 

ταυτότητας των χρηστών, Βασίζεται σε αρκετά στοιχεία, όπως:

• InterLDAP:  Το  InterLDAP,  βασιζόμενο στην  J2EE  και  στο  OpenLDAP,  μπορεί  να 

διαχειρίζεται  ολόκληρο  τον  κύκλο  ζωής  μιας  ταυτότητας  διαμέσου  των 

χαρακτηριστικών  της,  των  προσβάσεών της  και  των  ιδιαίτερων προνομίων  της. 

Αποτελεί το πιο σημαντικό εργαλείο για την παροχή μιας προηγμένης διεπαφής για 

την πλήρη διαχείριση ενός καταλόγου LDAP

• LASSO:  Το  Lasso  είναι  ελεύθερη βιβλιοθήκη λογισμικού που έχει  ως στόχο την 

εφαρμογή των προτύπων του έργου  Liberty Alliance  και διατίθεται υπό την άδεια 

χρήσης GNU GPL

• Authentic:  Το  Authentic  είναι  πάροχος  ταυτοτήτων  του  έργου  Liberty  Alliance. 

Παρέχει δυνατότητα μονής πιστοποίησης και μονής αποσύνδεσης.

• LemonLDAP:  Το  έργο  LemonLDAP  είναι  διακομιστής  μεσολάβησης  μονής 

πιστοποίησης που έχει αναπτυχθεί από το υπουργείο οικονομικών της Γαλλίας και 

διατίθεται υπό την άδεια χρήσης GNU GPL. Πρόκειται για δικτυακή υπηρεσία που 

λειτουργεί  ως μοναδικό σημείο εισόδου σε όλες τις προστατευμένες διαδικτυακές 

εφαρμογές. Με τη βοήθεια ενός καταλόγου LDAP,  παρέχει ένα μοναδικό μηχανισμό 

για την πιστοποίηση και τον έλεγχο πρόσβασης σε αυτές τις εφαρμογές

FreeIPA
http://www.freeipa.com/page/Main_page

Το  FreeIPA   είναι  μια  ενοποιημένη  λύση  διαχείρισης  ασφάλειας  πληροφοριών  που 

συνδυάζει τη λειτουργικότητα του Linux (Fedora), του Εξυπηρετητή Καταλόγου Fedora, του 

MIT Kerberos,  του  NTP  και  του  DNS.  Αποτελείται  από εργαλεία διαχείρισης στα οποία 

υπάρχει  πρόσβαση  μέσω  διαδικτυακής  διεπαφής  και  γραμμής  εντολών.  Σήμερα, 

http://www.freeipa.com/page/Main_page
http://federid.objectweb.org/xwiki/bin/view/Main/
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υποστηρίζει διαχείριση ταυτοτήτων και μελλοντικός στόχος είναι η υποστήριξη διαχείρισης 

ελέγχου και πολιτικών πιστοποίησης.

HardTokenManagement
http://hardtokenmgmt.org/

Το  HardToken  είναι  σύστημα  διαχείρισης  συσκευών  κουπονιών  πιστοποίησης  (hard 

tokens), το οποίο έχει γραφτεί σε Java και χρησιμοποιείται για τη διαχείριση ολόκληρου του 

κύκλου  ζωής  των  έξυπνων  καρτών  και  των  συσκευών  πιστοποίησης  USB  ενός 

οργανισμού. Επικοινωνεί με τις συσκευές κουπονιού μέσω της διεπαφής PKCS11 και ως 

εκ  τούτου είναι  δυνατό ο  οργανισμός  να  αλλάζει  συσκευές  εφόσον αυτές  μπορούν να 

χρησιμοποιούν με ορθότητα τη διεπαφή αυτή. Το σύστημα  HardToken  είναι συνδεόμενη 

μονάδα της υπηρεσίας πιστοποίησης EJBCA και διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Έκδοση κανονικών και προσωρινών κουπονιών

• Ξεκλείδωμα του PIN ενός κουπονιού χωρίς να εκτίθεται σε κίνδυνο ο κωδικός PUK

• Ανάκληση χαμένων καρτών

• Ανανέωση καρτών που έχουν λήξει

• Ενεργοποίηση καρτών σε συστήματα οργανισμών

Mandriva directory server
http://mds.mandriva.org/

Ο Mandriva Directory Sever (MDS) είναι μια εταιρική πλατφόρμα καταλόγου που βασίζεται 

στο  LDAP και έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση ταυτοτήτων, πληροφοριών και πολιτικών 

ελέγχου  πρόσβασης,  ρυθμίσεων  εφαρμογών  και  προφίλ  χρηστών.  Ο  MDS  είναι  έργο 

ελεύθερου λογισμικού που έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Πιστοποίηση και διαχείριση χρηστών με τη βοήθεια του Kerberos και του LDAP

• Εύχρηστη και  ευέλικτη διαδικτυακή διεπαφή,  που έχει  δημιουργηθεί  σε  PHP  και 

Ajax, ονομάζεται  MMC (Mandriva Management Console,  Κονσόλα Διαχείρισης του 

Mandriva)  και  διαθέτει  μονάδες για  τη διαχείριση των χρηστών και  των ομάδων 

http://mds.mandriva.org/
http://hardtokenmgmt.org/
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χρηστών, των εκτυπώσεων, των παραδόσεων email, του διακομιστή μεσολάβησης 

και των χρηστών του OpenXchange

• Μια ΑΡΙ διαχείρισης για το LDAP, το SAMBA, το Open-Xchange και το SQUID

• Σύστημα πολιτικής που επιτρέπει τον καθορισμό των δικαιωμάτων των χρηστών 

στους δικτυακούς πόρους. 

OpenSSO
https://opensso.dev.java.net/

Το  έργο  OpenSSO  παρέχει  υπηρεσίες  διαχείρισης  ταυτοτήτων  χρηστών  για  την 

απλοποίηση  της  διαδικασίας  διαφανούς  μονής  πιστοποίησης  (SSO)  σε  μια  δικτυακή 

υποδομή.  Επίσης,  παρέχει  τη  βάση  για  την  ενοποίηση  διαφορετικών  διαδικτυακών 

εφαρμογών  που  μπορεί  να  βρίσκονται  σε  ανόμοια  αποθετήρια  ταυτοτήτων  και 

φιλοξενούνται σε πληθώρα πλατφορμών και διαδικτυακών εξυπηρετητών. Το  OpenSSO 

παρέχει  πλήρη  διαχείριση  πρόσβασης  και  ασφαλείς  διαδικτυακές  λειτουργίες,  ενώ 

ταυτόχρονα βοηθά τους οργανισμούς στην προσπάθεια διαχείρισης ασφαλών εφαρμογών, 

τόσο  εταιρικών  όσο  και  B2B.  Η  εφαρμογή,  χρησιμοποιώντας  ένα  κεντρικό  σημείο 

πιστοποίησης, έλεγχο πρόσβασης που βασίζεται σε ρόλους και μονή πιστοποίηση παρέχει 

ένα  κλιμακωτό  μοντέλο  ασφαλείας,  το  οποίο  απλοποιεί  την  ανταλλαγή  πληροφοριών 

συναλλαγών,  ενώ ταυτόχρονα προστατεύει  την  ιδιωτικότητα  και  την  ασφάλεια  ζωτικών 

πληροφοριών ταυτοτήτων.  Το έργο αυτό  βασίζεται  στον  πηγαίο  κώδικα  του  Sun Java 

System  Access  Manager,  που  είναι  προϊόν  πιστοποίησης  ταυτοτήτων  της  Sun 

Microsystems.  Υποστηρίζει τα τελευταία πρότυπα πιστοποίησης, όπως αυτά της  Liberty 

Alliance και της WS-Federation.

OpenTrust-PAM
http://www.opentrust.com/content/view/237/205/lang,en/

Πρόκειται  για  αντίστροφο  διακομιστή  μεσολάβησης  που  υλοποιεί  μονή  πιστοποίηση. 

Μπορεί  να  εφαρμόσει  μια  πολιτική  ασφαλείας  σε  υφιστάμενο  σύνολο  εφαρμογών,  να 

ενοποιήσει διαδικτυακούς χώρους και να κρυπτογραφήσει όλες τις επικοινωνίες. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά του είναι:

http://www.opentrust.com/content/view/237/205/lang,en/
https://opensso.dev.java.net/
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• Διαχείριση πρόσβασης σε εταιρικές εφαρμογές

• Ενοποιημένη πιστοποίηση

• Τείχος προστασίας εφαρμογών επιπέδου 7

• Αυτόματη προσαρμογή της κλίμακας πιστοποίησης με βάση την πολιτική ασφαλείας

• Υποστήριξη HTTP 1.0 και 1.1

• Υποστήριξη πρωτοκόλλων ασφαλείας SSLv2, SSLv3, TLSv1

• Σύνδεση της πολιτικής ασφαλείας με τον κατάλογο LDAP

PacketFence
http://www.packetfence.org/

Το  PacketFence  είναι  σύστημα  ελέγχου  πρόσβασης  δικτύου  (network  access  control, 

NAC)  ανοιχτού  κώδικα.  Αναπτύχθηκε  τα  τελευταία  χρόνια  σε  αρκετά  ακαδημαϊκά 

ινστιτούτα,  ενώ ταυτόχρονα διακρίνεται  ιδιαίτερα για  την αξιοπιστία  του,  τη  δυνατότητα 

παραμετροποίησής του και έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε ετερογενή περιβάλλοντα. 

Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι:

• Πιστοποίηση  χρηστών  χρησιμοποιώντας  τα  σχήματα  πιστοποίησης  που 

υποστηρίζει o Apache

• Αυτόματη σύνδεση παιχνιδομηχανών και τηλεφωνικών συσκευών VoIP.

• Απαγόρευση μη υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων και δρομολογητών

SSLExplorer
http://3sp.com/showSslExplorerCommunity.do

Ο  SSLExplorer  είναι  η  πρώτη,  σε  παγκόσμιο  επίπεδο,  ανοιχτού  κώδικα  λύση  για 

συστήματα VPN που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο SSL. Αυτή η μοναδική λύση ελέγχου 

απομακρυσμένης πρόσβασης παρέχει  στο χρήστη τα μέσα ασφαλούς πρόσβασης στις 

εφαρμογές και τους πόρους ενός ενδοδικτύου χρησιμοποιώντας κάποιον  φυλλομετρητή. 

Δε  χρειάζεται  να  εγκατασταθεί  στο  σύστημα του  χρήστη κάποια  εφαρμογή πελάτη  και 

παράλληλα η συντήρηση της πλατφόρμας είναι μια αρκετά απλή και εύκολη διαδικασία. Ο 

http://3sp.com/showSslExplorerCommunity.do
http://www.packetfence.org/
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SSLExplorer  βασίζεται στην τεχνολογία της γλώσσας προγραμματισμού  Java  και ως εκ 

τούτου  απαιτείται  μόνο  ένας  φυλλομετρητής προκειμένου  να  αξιοποιηθούν  όλες  οι 

δυνατότητες  της  απομακρυσμένης  πρόσβασης.  Η  κυκλοφορία  του  δικτύου  μπορεί  να 

πραγματοποιηθεί  με ευκολία μέσω σύνδεσης  SSL,  ενώ ταυτόχρονα μπορεί να υπάρχει 

ασφαλής πρόσβαση στα  emails  και στα αρχεία του ενδοδικτύου από κάποιο εξωτερικό 

δίκτυο  με  τη  χρήση  ενός  απλού  τείχους  προστασίας.  Τα  κύρια  χαρακτηριστικά  της 

εφαρμογής είναι:

• Διαθέσιμες εκδόσεις για τα Windows (XP, 2000, 2003, Vista), για το MAC OS X και 

για το Linux

• Συμβατότητα  με  όλους  τους  βασικούς  φυλλομετρητές,  όπως ο  Internet  Explorer 

(έκδοση 5, 6 και 7), ο Mozilla Firefox, ο Opera και ο Safari

• Κλιμακωτή διαχείριση δικαιωμάτων των χρηστών

• Υποστήριξη του Microsoft Outlook Web Access

• Υποστήριξη προώθησης αντίστροφου διακομιστή μεσολάβησης

• Υποστήριξη πιστοποίησης Active Directory

• Υποστήριξη πιστοποίησης ενσωματωμένης βάσης δεδομένων

• Υποστήριξη πιστοποίησης Unix

• Ρυθμιζόμενα σχήματα πιστοποίησης

• Απομακρυσμένη πρόσβαση στην επιφάνεια εργασίας 

• Δυνατότητα  πρόσβασης  στους  πόρους  του  ενδοδικτύου  μέσω  διαδικτυακής 

προώθησης

Univention Corporate Server
http://www.univention.de/

Ο Univention Corporate Server (UCS) αποτελεί εύχρηστη διανομή Linux που βασίζεται στη 

διανομή  Debian  και  διαθέτει  ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης πελάτη-εξυπηρετητή.  Ο 

UCS  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  την  αντικατάσταση  υφιστάμενων  υποδομών 

εξυπηρετητών  ή  τη  συνεργασία  με  αυτές,  ενώ  μπορεί  επίσης  να  παράσχει  μια 

ολοκληρωμένη επιφάνεια εργασίας του  Linux  της οποίας η διαχείριση μπορεί να γίνεται 

κεντρικά.  Τα κύρια χαρακτηριστικά της διανομής αυτής είναι τα παρακάτω:

http://www.univention.de/
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• Κεντρικός έλεγχος που βασίζεται σε πολιτικές ασφαλείας

• Διαχείριση  χρηστών  και  ομάδων  χρηστών  στο  Linux  και  σε  άλλα  ετερογενή 

περιβάλλοντα

• Διαχείριση  λογισμικού  που  βασίζεται  σε  κατάλογο  LDAP  και  παροχή  υποδομής 

λεπτού πελάτη

VELO
http://docs.safehaus.org/display/VELO/Home

Ο  Velo  είναι  εξυπηρετητής  ανοιχτού  κώδικα  για  την  ασφάλεια  και  την  ταυτότητα  των 

χρηστών.  Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι:

• Συμβατότητα με το SMPL V2

• Έλεγχος πρόσβασης με βάση το ρόλο (Role based access control, RBAC)

• Ενσωματωμένο αποθετήριο χαρακτηριστικών ταυτότητας εργαζομένων

• Συγχρονισμός των χαρακτηριστικών των λογαριασμών

• Ενσωματωμένη  μηχανής  ροής  εργασίας  για  την  εκτέλεση  πολύπλοκων 

επιχειρηματικών διαδικασιών

• Υποστήριξη πολλών πόρων

• Υποστήριξη ολοκληρωμένων λειτουργιών λογαριασμών

• Συγκεντρωτική πολιτική δημιουργίας και συγχρονισμού συνθηματικών

• Υποστήριξη συγγραφής σεναρίων για πολύπλοκες διαδικασίες

• Υποστήριξη περισσότερων από 20 διαφορετικών γλωσσών σεναρίων

• Πρόσβαση σε απομακρυσμένες υπηρεσίες μέσω διαδικτυακής διεπαφής

• Υποστήριξη του Jboss και του Glassfish

ViaFirma
http://www.viafirma.com/

Η  ViaFirma  είναι  πλατφόρμα  ψηφιακής  υπογραφής  που  απλοποιεί  την  ανάπτυξη 

εφαρμογών  που  χρησιμοποιούν  ψηφιακά  πιστοποιητικά,  ακολουθώντας  αρχιτεκτονικές 

SOA  (Service  Oriented  Architecture,  Αρχιτεκτονική  Προσανατολισμένη στις  Υπηρεσίες). 

http://www.viafirma.com/
http://docs.safehaus.org/display/VELO/Home
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Κάθε  εφαρμογή  μπορεί  να  περιλαμβάνει  χαρακτηριστικά  πιστοποίησης  και  ψηφιακής 

υπογραφής χρησιμοποιώντας  τις  υπηρεσίες  που προσφέρει  το  σύστημα,  γεγονός  που 

εκμηδενίζει τα προβλήματα και την τεχνική πολυπλοκότητα που σχετίζεται με τη χρήση των 

ψηφιακών πιστοποιητικών. Τέτοιου είδους δυσκολίες μπορεί  να είναι η κρυπτογράφηση 

δημόσιου  κλειδιού,  η  ανάγνωση  πιστοποιητικών,  η  χρήση  καρτών  ηλεκτρονικής 

ταυτότητας, η επαλήθευση με χρήση του CRL ή του OCSP κτλ. 

WIKID
http://www.wikidsystems.net/

Πρόκειται  για  σύστημα  πιστοποίησης  το  οποίο  αποτελείται  από  έναν  αριθμό  PIN,  τον 

οποίο  γνωρίζει  ο  χρήστης,  από  μια  μικρή  και  ελαφριά  εφαρμογή  πελάτη  η  οποία 

περιλαμβάνει  τα  ιδιωτικά/δημόσια  κλειδιά  και  έναν  εξυπηρετητή  ο  οποίος  έχει 

αποθηκευμένα τόσο τα δημόσια κλειδιά του πελάτη όσο και τον αριθμό PIN του χρήστη. 

Όταν ο χρήστης επιθυμεί να συνδεθεί  σε κάποια υπηρεσία, τότε εκτελεί  την εφαρμογή 

πελάτη και εισάγει τον αριθμό  PIN,  ο οποίος είναι κρυπτογραφημένος και αποστέλλεται 

στον εξυπηρετητή. Αν ο αριθμός  PIN  είναι  σωστός, ο λογαριασμός είναι  ενεργός και η 

κρυπτογράφηση επαληθευτεί, τότε αποστέλλεται στο χρήστη ένας δυναμικός κωδικός μιας 

χρήσης  και  όχι  ένα  στατικό  συνθηματικό.  Το  WIKID  είναι  πιο  ασφαλές  από  τα 

πιστοποιητικά,  επειδή  ο  απαιτούμενος  αριθμός  PIN  είναι  αποθηκευμένος  μόνο  στον 

εξυπηρετητή  και  ως  εκ  τούτου  η  διαδικασία  δεν  είναι  ευάλωτη  σε  offline  παθητικές 

επιθέσεις. Επίσης, είναι πιο εύκολο στη χρήση, καθώς ο χρήστης εγγράφεται με αυτόματο 

τρόπο και δε χρειάζεται να ασχοληθεί με μια ολοκληρωμένη υποδομή πιστοποιητικών. Το 

WIKID  μπορεί,  επίσης, να συγκριθεί  με τις συσκευές κουπονιού: είναι  πιο εύκολο στην 

υλοποίηση, μπορεί να επεκταθεί και συνάμα παρέχει τον ίδιο βαθμό ασφαλείας. 

http://www.wikidsystems.net/
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Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων

DBDesigner4
http://fabforce.net/dbdesigner4/

Το DBDesigner4 είναι εικονικό σύστημα σχεδίασης βάσεων δεδομένων που ενσωματώνει 

σε  ένα  απλό  περιβάλλον  τις  λειτουργίες  της  σχεδίασης,  της  μοντελοποίησης,  της 

δημιουργίας  και  της  συντήρησης  βάσεων  δεδομένων.  Συνδυάζει  επαγγελματικά 

χαρακτηριστικά με απλή διεπαφή χρήστη, γεγονός που καθιστά τη διαχείριση των βάσεων 

ιδιαίτερα αποδοτική. Το DBDesigner4 μπορεί να συγκριθεί με προϊόντα, όπως το Designer 

της  Oracle,  το  Rational  Rose  της  ΙΒΜ,  το  Erwin  της  Computer  Associates  και  το 

DataArchitect  της  theKompany.  Πρόκειται  για  λογισμικό  ανοιχτού  κώδικα  που  είναι 

διαθέσιμο για  Microsoft Windows  και  Linux,  ενώ διατίθεται υπό την άδεια χρήσης  GPL. 

Περιλαμβάνει  μηχανή  αντίστροφης  μηχανικής  (reverse  engineering)  για  την  αυτόματη 

παραγωγή ενός μοντέλου από υφιστάμενες βάσεις δεδομένων, εκτεταμένα εργαλεία και 

επεξεργαστές μοντελοποίησης, καθώς και λειτουργίες συγχρονισμού που υλοποιούν τις 

τροποποιήσεις του μοντέλου με αυτόματο τρόπο σε μια βάση δεδομένων. Το DBDesigner4 

υποστηρίζει  δύο  διεπαφές  χρήστη.  Η  διεπαφή  σχεδίασης  χρησιμοποιείται  για  τη 

δημιουργία και τη συντήρηση του εικονικού μοντέλου βάσης δεδομένων, ενώ η διεπαφή 

ερωτημάτων χρησιμοποιείται για την επεξεργασία δεδομένων των πινάκων των βάσεων 

και τη δημιουργία πολύπλοκων ερωτημάτων SQL για την εφαρμογή τους σε συνεργασία με 

κάποια γλώσσα προγραμματισμού, όπως η PHP και η Kylix.

FirebirdSQL
http://www.firebirdsql.org/

Πρόκειται για σχεσιακή βάση δεδομένων, με δυνατότητες υποστήριξης της SQL, η οποία 

μπορεί να εγκατασταθεί σε Linux, Windows, καθώς και σε πληθώρα συστημάτων Unix. Το 

Firebird  παρέχει  εξαιρετικό  ταυτοχρονισμό,  υψηλή  απόδοση  και  μεγάλη  υποστήριξη 

γλωσσών  για  αποθηκευμένες  διαδικασίες  και  εντολές  πυροδότησης  (triggers).  Έχει 

χρησιμοποιηθεί σε συστήματα παραγωγής, με διάφορα ονόματα, από το 1981 μέχρι και 

http://www.firebirdsql.org/
http://fabforce.net/dbdesigner4/
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σήμερα. Στο έργο Firebird  συμμετέχουν προγραμματιστές  C και  C++,  τεχνικοί σύμβουλοι 

και γενικότεροι υποστηριχτές που αναπτύσσουν και βελτιώνουν τον πηγαίο κώδικα του 

συστήματος  διαχείρισης  σχεσιακών  βάσεων  δεδομένων  τον  οποίο  παρέδωσε  στην 

κοινότητα του ελεύθερου λογισμικού η Inprise Corp (σήμερα γνωστή με το όνομα Borland 

Software Corp) στις 25 Ιουλίου του 2000.

Ingres
http://www.ingres.com/products/ingres-database.php

Το Ingres  είναι το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων ανοιχτού κώδικα που μπορεί 

να  μειώσει  το  κόστος  πληροφορικής,  ενώ  συγχρόνως  διαθέτει  όλα  εκείνα  τα 

χαρακτηριστικά  που  απαιτούνται  για  μια  εφαρμογή  βάσεων  δεδομένων  που 

χρησιμοποιείται  από επιχειρήσεις.  Αποτελεί  τον πρωτοπόρο στην υποστήριξη κρίσιμων 

εφαρμογών,  καθώς  και  στην  παροχή  βοήθειας  διαχείρισης  των  πλέον  απαιτητικών 

εταιρικών εφαρμογών των επιχειρήσεων του  Fortune 500.  Δίνει έμφαση στην αξιοπιστία, 

στην  ασφάλεια,  στη  δυνατότητα  κλιμάκωσης  και  στην  ευκολία  χρήσης,  διαθέτει 

χαρακτηριστικά που οι επιχειρήσεις χρειάζονται, ενώ συγχρόνως παρέχει την ευελιξία του 

ανοιχτού κώδικα. Η τεχνολογία πυρήνα του Ingres αποτελεί το θεμέλιο λίθο όχι μόνο της 

βάσης δεδομένων  Ingres,  αλλά  και  άλλων ιδιαίτερα  σημαντικών συστημάτων  RDBMS. 

Μεταξύ  άλλων  το  Ingres  υποστηρίζει  διαχωρισμό  ρόλων,  καθώς  και  την  πιστοποίηση 

Kerberos  που  αποτελεί  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  αυξημένη  προστασία  των 

δεδομένων. Επίσης, παρέχει εκείνα τα χαρακτηριστικά ελέγχου που απαιτούνται από τους 

τρέχοντες κανονισμούς για την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων.

Το Ingres διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Δυνατότητα κλιμάκωσης: οι μεγάλοι πίνακες μπορούν να διαχωριστούν σε διαμερίσματα με 

βάση  λίστα  τιμών  ή  μία  τιμή  σύνοψης  για  τη  βελτίωση  της  απόδοσης,   Ο  πίνακας 

παρουσιάζεται  στους  χρήστες  ως  μία  μοναδική  οντότητα  και  η  πρόσβαση  σε  αυτόν 

βελτιώνεται  μέσω  της  απαλοιφής  διαμερισμάτων  για  ανάκτηση  δεδομένων.  Το  Ingres 

υποστηρίζει πολλαπλά επίπεδα υποδιαμερισμάτων προκειμένου να παράσχει στο χρήστη 

τη  δυνατότητα  σχεδιασμού  πινάκων  που  να  ικανοποιούν  τις  ανάγκες  του.  Επίσης,  το 

Ingres  βοηθά  στη  διαχείριση αυξανόμενων  δεδομένων  με  αποδοτικό  τρόπο 

http://www.ingres.com/products/ingres-database.php
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χρησιμοποιώντας πληθώρα αλγορίθμων συμπίεσης. 

Υψηλή Διαθεσιμότητα: Οι πληροφορίες στο  Ingres  μπορούν είτε να είναι τοποθετημένες 

κεντρικά  είτε  να  είναι  κατανεμημένες  σε  γεωγραφικά  διάσπαρτους  εξυπηρετητές 

χρησιμοποιώντας προηγμένο μηχανισμό αντιγραφής για την παροχή διαδικτυακών χώρων 

αντιμετώπισης  βλαβών  υψηλής  διαθεσιμότητας  ή  την  κατανομή  του  φόρτου  εργασίας. 

Επίσης, το  Ingres  μπορεί να εκτελείται  σε συστάδες εξυπηρετητών, παρέχοντας με τον 

τρόπο αυτό διαφανή υψηλή διαθεσιμότητα,  καθώς και  οφέλη που προκύπτουν από τη 

δυνατότητα κλιμάκωσης. 

Ευέλικτη Δημιουργία Εφεδρικών Αντιγράφων και Επαναφορά από Βλάβη: Η ακεραιότητα 

δεδομένων παρέχεται  μέσω της  καταγραφής των συναλλαγών και  της  δυνατότητας  να 

δημιουργεί εφεδρικά αντίγραφα δεδομένων τόσο online όσο και offline. Η επαναφορά από 

βλάβη μπορεί να ολοκληρώνεται  σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο είτε για ολόκληρη τη 

βάση δεδομένων είτε κάποιο τμήμα της. 

MySQL
http://www.mysql.com/

Η  βάση  δεδομένων  MySQL  έχει  γίνει  η  πιο  δημοφιλής  βάση  δεδομένων  ανοιχτού 

λογισμικού  εξαιτίας  της  σταθερά  υψηλής  απόδοσής  της,  της  αξιοπιστίας  της  και  της 

ευκολίας  της  χρήσης  της.  Χρησιμοποιείται  παγκοσμίως  τόσο  από  μεμονωμένους 

δημιουργούς διαδικτυακών χώρων όσο και από πολλούς από τους μεγαλύτερους και τους 

πιο ραγδαία αναπτυσσόμενους οργανισμούς για την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος. 

Επίσης,  χρησιμοποιείται  για  τη  δημιουργία  διαδικτυακών  χώρων  με  μεγάλο  όγκο 

δεδομένων, κρίσιμων συστημάτων για τη λειτουργία εταιρικών εφαρμογών και πακέτων 

λογισμικού μεγάλων εταιρειών, όπως η Yahoo!, η Alcatel-Lucent, η Google, η Nokia, και η 

YouTube. Η MySQL δεν είναι μόνο η πιο δημοφιλής βάση δεδομένων ανοιχτού λογισμικού, 

αλλά συγχρόνως έχει γίνει και η επιλεγμένη βάση δεδομένων για τη νέα γενιά εφαρμογών 

που βασίζεται στο LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python). Η MySQL τρέχει σε 

περισσότερες από 20 πλατφόρμες συμπεριλαμβανομένων του  Linux,  των  Windows,  του 

OS/X, του HP-UX, του AIX και του Netware, παρέχοντας στο χρήστη όλη την απαιτούμενη 

ευελιξία. Η έκδοση της MySQL Enterprise Server 5.0 διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

http://www.mysql.com/


121             Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

• Συναλλαγές  ACID  για τη δημιουργία αξιόπιστων και ασφαλών κρίσιμων εταιρικών 

εφαρμογών

• Αποθηκευμένες  Διαδικασίες  για  τη  βελτίωση  της  παραγωγικότητας  των 

προγραμματιστών

• Διαδικασίες πυροδότησης για την επιβολή πολύπλοκων επιχειρηματικών κανόνων 

στο επίπεδο της βάσης δεδομένων

• Μεθόδους προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων

• Σχήμα Πληροφοριών για την παροχή εύκολης πρόσβασης σε μεταδεδομένα

• Κατανεμημένες  Συναλλαγές  για  την  υποστήριξη  πολύπλοκων συναλλαγών εντός 

πολλαπλών βάσεων δεδομένων

• Αρχιτεκτονική  Μηχανής  Αποθήκευσης  για  την  παροχή  της  μέγιστης  δυνατής 

ευελιξίας

• Μηχανή  Αποθήκευσης  Αρχείων  για  την  καταγραφή  του  ιστορικού  και  των 

δεδομένων λογιστικού ελέγχου

• Ενοποιημένη  Μηχανή  Αποθήκευσης  για  τη  δημιουργία  μίας  λογικής  βάσης 

δεδομένων από πολλούς φυσικούς εξυπηρετητές

• Εκδόσεις με διορθώσεις των πιο σημαντικών σφαλμάτων

PostgreSQL
http://www.postgresql.org/

Η PostgreSQL είναι ένα ισχυρό σύσημα σχεσιακών βάσεων δεδομένων ανοιχτού κώδικα. 

Αναπτύσσεται συνεχώς τα τελευταία 15 χρόνια και διαθέτει αρχιτεκτονική που φημίζεται για 

την  αξιοπιστία  της,  την  ορθότητά  της  και  την  ακεραιότητα  των  δεδομένων  της.  Είναι 

συμβατή με όλα τα σημαντικά λειτουργικά συστήματα, όπως το Linux, το UNIX (AIX, BSD, 

HP-UX, SGI, IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) και τα Windows. Είναι πλήρως συμβατή με 

την  ACID  και παρέχει πλήρη υποστήριξη ξένων κλειδιών, σύξευξη πινάκων, διαδικασίες 

πυροδότησης και αποθηκευμένες διαδικασίες (σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού). 

Περιλαμβάνει  τους  περισσότερους  τύπους  δεδομένων  της  SQL92  και  της  SQL99, 

συμπεριλαμβανομένων των INTEGER, NUMERIC, BOOLEAN, CHAR, VARCHAR, DATE, 

INTERVAL και  TIMESTAMP.  Επίσης,  υποστηρίζει  αποθήκευση  δυαδικών αντικειμένων, 

όπως εικόνες, ήχοι ή video. Διαθέτει εγγενείς διεπαφές προγραμματισμού για C/C++, Java, 

http://www.postgresql.org/
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.Net,  Perl,  Python,  Ruby,  Tcl,  ODBC  κ.ο.κ.,  καθώς  και  εξαιρετική  τεκμηρίωση. Η 

PostgreSQL  υλοποιεί  εξελιγμένα  χαρακτηριστικά  όπως  Έλεγχο  Ταυτοχρονισμού 

Πολλαπλών  Εκδόσεων   (Multi-Version  Concurrency  Control,  MVCC),  ασύγχρονη 

αντιγραφή,  φωλιασμένες  συναλλαγές,  online  δημιουργία  εφεδρικών  αντιγράφων  κ.α. 

Υποστηρίζει διεθνή σύνολα χαρακτήρων, κωδικοποίηση χαρακτήρων  πολλαπλών bytes, 

κωδικοποίηση Unicode, καθώς και δυνατότητα ταξινόμησης και μορφοποίησης. 

Η PostgreSQL μπορεί να διαχειρίζεται μεγάλο όγκο δεδομένων και πλήθος ταυτόχρονων 

χρηστών. Υπάρχουν ενεργά συστήματα  PostegreSQL σε περιβάλλοντα παραγωγής που 

διαχειρίζονται  περισσότερα από 4  terrabytes  δεδομένων.  Η  PostgreSQL  είναι  πλήρως 

συμβατή με τα πρότυπα ANSI-SQL 92/99 και παρέχει πλήρη υποστήριξη υποερωτημάτων 

και επιπέδων απομόνωσης σειριακών συναλλαγών. Διαθέτει  πλήρες σχεσιακό σύστημα 

που υποστηρίζει  πολλαπλά σχήματα  ανά βάση  δεδομένων,  καθώς και  χαρακτηριστικά 

ακεραιότητας δεδομένων, όπως πρωτεύοντα κλειδιά, ξένα κλειδιά, ασφαλείς ενημερώσεις/

διαγραφές  των  δεδομένων  κ.α.  Επίσης,  περιλαμβάνει  πλήθος  επεκτάσεων  και 

προχωρημένων  χαρακτηριστικών  και  υποστηρίζει  σύνθετα,  μοναδικά  και  λειτουργικά 

ευρετήρια  που  μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν  οποιαδήποτε  από  τις  μεθόδους 

αποθήκευσής της (B-tree, R-tree, hash, GiST).

SAPDb/MaxDB
http://www.sdn.sap.com/irj/sdn/maxdb/

Η  MaxDB  είναι  σύστημα  διαχείρισης  βάσεων  δεδομένων  που  αναπτύσσεται  και 

υποστηρίζεται  από  την  SAP  AG.  Εστιάζει  στις  απαιτήσεις  των  πελατών  και  των 

εφαρμογών της  SAP και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια πιο φθηνή εναλλακτική λύση 

βάσεων  δεδομένων  άλλων  προμηθευτών.  Πρόκειται  για  ανταγωνιστικό  σύστημα 

διαχείρισης βάσεων δεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεσαίους και μεγάλους 

σχηματισμούς  εξυπηρετητών,  ενώ  παράλληλα  αποτελεί  ιδιαίτερα  πειστική  λύση  για 

εγκατάσταση  σε  επιτραπέζιους  και  φορητούς  προσωπικούς  υπολογιστές.  Τα  κύρια 

πλεονεκτήματά της είναι η ευκολία εγκατάστασης και χρήσης και τα πολλά χαρακτηριστικά 

διαχείρισης που προσφέρει στο χρήστη. Η  MaxDB  είναι διαθέσιμη για τα πιο σημαντικά 

λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμες υλικού, όπως τα Windows, το Linux και το UNIX. 

Σήμερα υπάρχουν περισσότεροι  από 10000 πελάτες της  SAP  που χρησιμοποιούν την 

http://www.sdn.sap.com/irj/sdn/maxdb/
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/maxdb
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MaxDB, γεγονός που καταδεικνύει την αξιοπιστία της, καθώς και τη διαθεσιμότητά της για 

σχηματισμούς όλων των μεγεθών. 

SymmetricDS
http://symmetricds.org/

Το Symmetric DS είναι λογισμικό συγχρονισμού/αντιγραφής το οποίο διαλειτουργεί με όλες 

τις  βάσεις  δεδομένων  και  εκτελείται  μέσω  του  διαδικτύου.  Χρησιμοποιεί  τεχνολογίες 

βάσεων δεδομένων και διαδικτύου για την αντιγραφή πινάκων μεταξύ σχεσιακών βάσεων 

δεδομένων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Το λογισμικό σχεδιάστηκε ώστε να μπορεί να 

χειρίζεται μεγάλο αριθμό βάσεων δεδομένων, να λειτουργεί σε συνδέσεις χαμηλού εύρους 

ζώνης  και  να  αντέχει  σε  περιόδους  διακοπής  της  λειτουργίας  του  δικτύου.  Το 

SymmetricDS, χρησιμοποιώντας διαδικασίες πυροδότησης βάσεων δεδομένων, εγγυάται 

ότι οι αλλαγές στη βάση δεδομένων γίνονται αντιληπτές και ότι η ατομικότητα διατηρείται. Η 

υποστήριξη  στους  προμηθευτές  βάσεων  δεδομένων  παρέχεται  μέσω  του  στρώματος 

Διαλέκτου  Βάσης  Δεδομένων  (Database  Dialect),  με  υλοποιήσεις  για  τη  MySQL,  την 

Oracle, τον SQL Server, την PostgreSQL και την HSQLDB. Η διαδικασία συγχρονισμού 

μπορεί  να  ρυθμιστεί  ώστε  είτε  να  ωθεί  είτε  να  αντλεί  δεδομένα  εντός  ενός  χρονικού 

διαστήματος.

http://symmetricds.org/
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Ανάπτυξη λογισμικού

Aptana
http://www.aptana.com/products/studio/community

Η  ελεύθερη  έκδοση  του  Aptana  Studio  αποτελεί  ένα,  ανοιχτού  κώδικα,  περιβάλλον 

ανάπτυξης  διαδικτυακών  σελίδων,  το  οποίο  είναι  βελτιστοποιημένο  ώστε  να 

χρησιμοποιείται για βιβλιοθήκες  Ajax  και γλώσσες σεναρίων, όπως η  Javascript,  η  Ruby 

και  η  PHP.  To  Aptana  Studio  θεωρείται  από  πολλούς  δημιουργούς  ως  το  καλύτερο 

περιβάλλον ανάπτυξης των πλέον απαιτητικών και  αλληλεπιδραστικών ιστοσελίδων και 

εφαρμογών  Ajax.  Η  ελεύθερη  έκδοσή  του  περιλαμβάνει  βασικές  λειτουργίες,  όπως 

επεξεργασία,  αποσφαλμάτωση,  συγχρονισμό  και  διαχείριση  της  εφαρμογής,  ενώ 

συγχρόνως παρέχει εργαλεία για την προσαρμογή των ρυθμίσεων και την επέκταση του 

λογισμικού. Αυτό ίσως να αποτελεί και τον κυριότερο λόγο που εξηγεί το γεγονός ότι μέχρι 

σήμερα υπάρχουν περισσότερες από 2300 μεταφορτώσεις του λογισμικού

Eclipse
http://www.eclipse.org/

Το Eclipse είναι μια κοινότητα ανοιχτού λογισμικού, της οποίας τα έργα δίνουν έμφαση στη 

δημιουργία ανοιχτών πλατφορμών ανάπτυξης, οι  οποίες  αποτελούνται  από επεκτάσιμα 

πλαίσια εργασίας και εργαλεία που χρησιμεύουν για την ανάπτυξη και τη διαχείριση ενός 

λογισμικού  καθ'  όλη  τη  διάρκεια  του  κύκλου  ζωής  του.  Έχει  κυρίως  γραφτεί  σε  Java, 

παρέχοντας  στους  δημιουργούς  και  τους  διαχειριστές  λογισμικού  ένα  ολοκληρωμένο 

περιβάλλον ανάπτυξης  (integrated Development Environment, IDE).  Ο αρχικός πηγαίος 

κώδικας, ο οποίος διατέθηκε στην κοινότητα ανοιχτού λογισμικού από την ΙΒΜ, προέρχεται 

από  το  VisualAge.  Αργότερα,  τον  κώδικα  αυτό  τον  διαχειρίστηκε  το  ίδρυμα  Eclipse. 

Πρόκειται για ιδιαίτερα εύχρηστο και επεκτάσιμο IDE, του οποίου η λειτουργικότητα μπορεί 

να βελτιωθεί, με τη χρήση συνδεόμενων μονάδων (plug-ins). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για  ανάπτυξη  κώδικα  σε  Java,  C/C++,  Fortran  και  σε  πολλές  άλλες  γλώσσες 

προγραμματισμού, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί τη βάση άλλων πιο εξειδικευμένων IDEs.

http://www.eclipse.org/
http://www.aptana.com/products/studio/community
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Gambas
http://gambas.sourceforge.net/

Το  Gambas  αποτελεί  ελεύθερο περιβάλλον ανάπτυξης που βασίζεται  σε μεταγλωττιστή 

BASIC  και  διαθέτει  λειτουργίες αντικειμένων. Έχει  εκδοθεί υπό την άδεια χρήσης  GNU 

GPL, ενώ η αρχιτεκτονική του είναι κυρίως εμπνευσμένη από την Java και η γλώσσα που 

χρησιμοποιεί έχει ως πρότυπο τις γλώσσες BASIC (όπως τη Visual Basic). Παρόλο που το 

Gambas  δεν  προορίζεται  για  κλώνος  της  Microsoft  Visual  Basic,  υπάρχουν  αρκετές 

ομοιότητες μεταξύ των δύο γλωσσών.

Kdevelop
http://www.kdevelop.org/

Το  έργο  Kdevelop  δημιουργήθηκε  το  1998  έχοντας  ως  στόχο  την  ανάπτυξη  ενός 

εύχρηστου IDE για το περιβάλλον KDE. Η τρέχουσα έκδοση υποστηρίζει πολλές γλώσσες 

προγραμματισμού, όπως την Ada, την Bash, τη C/C++, τη Fortran, την Java, την Pascal, 

την Perl, την PHP, την Python, τη Ruby, καθώς και την εφαρμογή επεξεργασίας γραφικών 

QTDesigner, που χρησιμοποιείται για ανάπτυξη με τη βοήθεια συστήματος Qt.

Netbeans
http://www.netbeans.org/

Πρόκειται  για  ελεύθερο  και  ανοιχτού  κώδικα  IDE  που  απευθύνεται  σε  δημιουργούς 

λογισμικού,  στους οποίους παρέχει  όλα τα εργαλεία που χρειάζονται  για την ανάπτυξη 

επαγγελματικών, εταιρικών, διαδικτυακών και κινητών εφαρμογών σε γλώσσες, όπως η 

Java, η C/C++ και η Ruby. Το Netbeans είναι εύκολο να εγκατασταθεί και είναι συμβατό με 

πολλές  πλατφόρμες,  όπως  τα  Windows,  το  Linux,  το  Mac  OS  X  και  το  Solaris.  Ο 

επεξεργαστής του  Netbeans  διαθέτει  λειτουργίες γραμμών εσοχής,  εύρεσης λέξεων και 

φράσεων, καθώς και υπογράμμισης σημείων του κώδικα που έχουν ξεχωριστή αξία τόσο 

από συντακτικής όσο και από σημασιολογικής απόψεως. Υποστηρίζει αρκετές γλώσσες, 

όπως  Java,  Ruby,  C/C++,  XML,  HTML,  RHTML,  Javadoc,  Javascript  και  JSP  και 

συγχρόνως  μπορεί  να  επεκταθεί  ώστε  να  υποστηρίζει  και  άλλες  γλώσσες.  Η  παροχή 

http://www.netbeans.org/
http://www.kdevelop.org/
http://gambas.sourceforge.net/
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λειτουργιών αναδόμησης  (refactoring)  επιτρέπει  στο χρήστη να αναδομήσει  τον κώδικα 

χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Ο επεξεργαστής παρέχει αυτόματη συμπλήρωση κώδικα όλων 

των υποστηριζόμενων γλωσσών.

Once:radix
http://sourceforge.net/projects/onceradix/

Πρόκειται  για  περιβάλλον  Ταχείας  Ανάπτυξης  Εφαρμογών  (Rapid  Application 

Development)  που  χρησιμοποιείται  για  ανάπτυξη  ενδοδικτυακών  και  εξωδικτυακών 

συστημάτων, για ανάπτυξη δηλαδή μεγάλων εταιρικών εφαρμογών. Διαθέτει αποδοτική και 

ευέλικτη  διεπαφή  χρήστη  και  υποστηρίζει  ξεχωριστές  επιχειρηματικές  οντότητες  που 

λειτουργούν  εντελώς  ανεξάρτητα,  παρέχοντας  έτσι  τη  δυνατότητα  φιλοξενίας  πολλών 

οργανισμών σε έναν εξυπηρετητή  και  επιτρέποντας  ομάδες  οντοτήτων να  λειτουργούν 

έχοντας  κοινή  δομή.  Επίσης,  μπορεί  να περιλαμβάνει  επιπρόσθετους  επιχειρηματικούς 

κανόνες,  χωρίς  να  απαιτούνται  πολύπλοκες  προγραμματιστικές  διαδικασίες.  Οι 

επιχειρηματικοί  κανόνες μπορεί  να εφαρμόζονται  είτε  σε επίπεδο εξυπηρετητή (δηλ. τα 

δεδομένα  ανακτώνται  από  μια  βάση  δεδομένων)  χρησιμοποιώντας  Javascript  είτε  σε 

επίπεδο  πελάτη  (π.χ.  πάτημα  πλήκτρων  ή  αλλαγή  πεδίων)  χρησιμοποιώντας  μικρά 

προγράμματα. Ο επεξεργαστής του once επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη διαχείριση νέων 

και υφιστάμενων διατάξεων.

Spago4Q
http://www.spago4q.org/

Το  Spago4Q  (Spago  for  Quality)  είναι  πλατφόρμα  αξιολόγησης  της  ωριμότητας  των 

εφαρμογών,  της  αποτελεσματικότητας  της  διαδικασίας  ανάπτυξης  και  του  ελέγχου  της 

ποιότητας ενός λογισμικού. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω αξιολόγησης δεδομένων 

και μετρήσεων που συλλέγονται με τη βοήθεια εργαλείων διαχείρισης και ανάπτυξης. Η 

αρχιτεκτονική του  Spago4Q,  το  οποίο  προέρχεται  από το  SpagoBI,  έχει  σχεδιαστεί  με 

τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  μπορεί  εύκολα  να  υιοθετηθεί  σε  πολύπλοκα  περιβάλλοντα 

οργανισμών.  Έχει  ενσωματωμένο  ένα  εξελιγμένο  μοντέλο  που  καθιστά  το  Spago4Q 

παντελώς ανεξάρτητο από τις διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού, τα εργαλεία υποδομής 

http://www.spago4q.org/
http://sourceforge.net/projects/onceradix/
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και  τα  πλαίσια  μετρήσεων και  αξιολόγησης.  Το  Spago4Q  υποστηρίζει  επιχειρήσεις  και 

οργανισμούς  τόσο  σε  ό,τι  αφορά  τη  διαδικασία  πιστοποίησης  όσο  και  γενικότερα 

αναφορικά με την παρακολούθηση της διαδικασίας ανάπτυξης.

TopCased
http://www.topcased.org/

Το  TopCased  είναι  μια  ολοκληρωμένη  εργαλειοθήκη  συστημάτων/λογισμικού  που  είναι 

συμβατή με τις απαιτήσεις κρίσιμων ενσωματωμένων εφαρμογών. Καλύπτει όλα τα στάδια 

από την ανάλυση απαιτήσεων έως την υλοποίηση, καθώς και λειτουργίες, όπως διαχείριση 

ανωμαλιών, έλεγχο εκδόσεων και ανίχνευση απαιτήσεων. Είναι το αποτέλεσμα μεγάλων 

ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετείχαν επιχειρήσεις,  όπως η 

Airbus,  η  EADS,  η  Siemens  και  η  Thales.  Το  TopCased  είναι  προσανατολισμένο  στη 

χρήση  μοντέλων,  καθώς  όχι  μόνο  παρέχει  επεξεργαστές,  ελεγκτές  και  τροποποιητές 

μοντέλων,  αλλά  παράλληλα  το  ίδιο  βασίζεται  στη  μοντελοποίηση  και  την  παραγωγή 

κώδικα. Στόχος του είναι η παροχή όλων των εργαλείων που απαιτούνται από το στάδιο 

ανάλυσης  απαιτήσεων  έως  αυτό  της  υλοποίησης.  Η  τρέχουσα  έκδοση  περιλαμβάνει 

πολλούς  επεξεργαστές  γραφικών  (ECORE,  UML2,  SAM,  AADL),  έναν  ελεγκτή  OCL, 

πολλούς  παραγωγούς  κώδικα  (SMUC,  UML2C,  UML2Java,  UML2Python),  έναν 

παραγωγό εγγράφων, εργαλεία gpM και XHDL κ.α. 

Wavemaker
http://www.wavemaker.com/

Πρόκειται  για  ιδιαίτερα  εύχρηστο  οπτικό  περιβάλλον  δημιουργίας  διαδικτυακών 

εφαρμογών, χρησιμοποιώντας ειδικά αντικείμενα Ajax, διαδικτυακές υπηρεσίες και βάσεις 

δεδομένων.  Το  Wavemaker  διαθέτει  και  ενσωματωμένο  εξυπηρετητή  διαδικτύου.  Οι 

εφαρμογές  Wavemaker  βασίζονται σε στοιχεία  Java  και  Javascript  ανοιχτού λογισμικού, 

όπως  το  Dojo,  το  Tomcat,  το  Spring  και  το  Hibernate,  ενώ  συγχρόνως  μπορούν  να 

χρησιμοποιηθούν σε οποιονδήποτε τυποποιημένο εξυπηρετητή Java.

http://www.wavemaker.com/
http://www.topcased.org/
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Συστήματα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού 

CK-ERP
http://ck-erp.org

Το  CK-ERP  αποτελεί  ανοικτού  κώδικα  σύστημα  MRP  /  ERP  /  CRM  λογιστικής  που 

λειτουργεί με βάση την αρχή της αρχιτεκτονικής του ενδιάμεσου λογισμικού (middlewares). 

Το  εν  λόγω  σύστημα  παρέχει  λογιστικές  και  υποστηρικτικές  λειτουργίες  σε  ΜΜΕ  και 

χρησιμοποιεί  την υποκείμενη αρχιτεκτονική για τη διαχείριση λογαριασμών/ ομάδων. Το 

σύστημα  αποτελείται  από  22  μονάδες  -  Διοίκηση,  Πολυγλωσσική  Λειτουργία, 

Επικοινωνιακή,  Σχέσεις  με  τους  πελάτες,  Αυτοεξυπηρέτηση  Πελατών,  Σχέσεις  με 

Προμηθευτές,  Σχεδιασμός  Προδιαγραφών  Υλικού,  Αποθήκη,  Απογραφή,  Υπηρεσίες, 

Λογιστικό  Καθολικού,  Τραπεζική  Εναρμόνιση,  Πληρωτέοι  Λογαριασμοί,  Καταβληθέντες 

Λογαριασμοί, Εντολή Αγοράς, Εντολή Πωλήσεων, Τιμολογήσεις, Θέσεις Ταμείου, Θέσεις 

Διευθυντών, Ανθρώπινοι Πόροι, Εξυπηρέτηση Προσωπικού και Μισθοδοσία. Η λειτουργική 

πλατφόρμα μπορεί να είναι είτε LAMP ή Lapp. H βάση δεδομένων μπορεί να είναι MySQL, 

PostgreSQL και SQLite.

Compiere/Adempiere
http://www.compiere.com/company/index.php
http://adempiere.red1.org/

Ένα από τα πιο σημαντικά έργα ανοικτού κώδικα ERP, το Compiere (και το Adempiere 

που  δημιουργήθηκε  πρόσφατα)  αποτελεί  σύνολο  ολοκληρωμένων  και  εξελιγμένων 

συστημάτων ERP μεσαίας βαθμίδας. 

Βασικά χαρακτηριστικά: 

• Τυποποιημένες  και  εξατομικευμένες  δημοσιονομικές  εκθέσεις:  Δημιουργία 

τυποποιημένων  δημοσιονομικών  και  διαχειριστικών  εκθέσεων 

συμπεριλαμβανομένων  του  Ισολογισμού,  του  Απολογισμού  αποτελεσμάτων 

http://ck-erp.org/
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χρήσης),  των  Καταστάσεων  χρηματοροών  και  πολλών  άλλων.  Οι  πρόσθετες 

επιλογές περιλαμβάνουν προσαρμόσιμες εκθέσεις με τη χρήση του κειμενογράφου 

αναφορών  του  Compiere,  πρόσβαση  στα  δεδομένα  με  τη  χρήση  τρίτων 

κειμενογράφων  αναφορών  προσωπικής  επιλογής,  και  εξαγωγές  δεδομένων  για 

ανάλυση με λογιστικά φύλλα ή εργαλεία OLAP. 

• Ολοκληρωμένη  δημοσιονομική  διαχείριση:  Το  Compiere  προσφέρει  εκτενείς 

λειτουργίες δημοσιονομικής διαχείρισης. Όλα τα λειτουργικά στοιχεία του Compiere 

είναι ολοκληρωμένα και υποστηρίζουν την πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων που 

χαρακτηρίζονται από διαφορετική οργάνωση, νόμισμα, λογιστική δομή, φορολογική 

νομοθεσία και γλώσσα. Το Compiere επιτρέπει την προσαρμογή του συστήματος 

στις  ανάγκες  του  πελάτη  χωρίς  τον  κίνδυνο  παραβίασης  των  λογιστικών  και 

φορολογικών κανόνων. 

• Λογιστικό  σχέδιο  βάσει  εξειδίκευσης  πελάτη:  Στο  επίκεντρο  κάθε  λογιστικού 

συστήματος βρίσκεται το Λογιστικό Σχέδιο των λογαριασμών. Το Compiere διαθέτει 

ενσωματωμένα  πολλά  Σχέδια  λογαριασμών.  Επιπλέον  προσφέρει  στο  χρήστη 

ορθολογική διαδικασία χρήσης των προσωπικών διαγραμμάτων λογαριασμών. 

• Επιβολή  λογιστικών  κανόνων:  Το  Compiere  αυστηρά  ακολουθεί  τους  κατεξοχήν 

λογιστικούς  κανόνες  για  την  εξασφάλιση  ορθολογικών  λογιστικών  εγγραφών και 

ακεραιότητα  του  συστήματος.  Παράδειγμα  εφαρμογής  κύριου  λογιστικού  κανόνα 

αποτελεί  το  γεγονός  ότι  το  σύστημα  θα  απορρίψει  μια  καταχώρηση  εάν  η 

ημερομηνία ανήκει σε λογιστική περίοδο που έχει κλείσει. 

• Φορολογικός υπολογισμός και εξωτερικές εκθέσεις: Οι περισσότερες φορολογικές 

εγγραφές  πραγματοποιούνται  μετά  από  συναλλαγή.  Το  Compiere  υπολογίζει, 

διαχειρίζεται  και  εφαρμόζει  πολλαπλούς  φόρους  (π.χ.  GST  /  PST),  καθώς  και 

τοπικούς φόρους. Οι φορολογικοί κανόνες οδηγούν σε διορθωτικές εγγραφές του 

φόρου  αγοραπωλησιών  και  συστημάτων  ΦΠΑ.  Το  Compiere  αυτοματοποιεί  την 

προετοιμασία των εκθέσεων για εξωτερικές φορολογικές υπηρεσίες. 

• Διαχείριση  τραπεζικών  σχέσεων:  Το  Compiere  αυτοματοποιεί  τη  διαχείριση  των 

τραπεζικών  σχέσεων  και  τους  λογαριασμούς.  Το  Compiere  υποστηρίζει  την 

εισαγωγή και εξαγωγή των τραπεζικών εγγράφων χρησιμοποιώντας μορφοποιήσεις 

OFX, IFX και WIFT.

• Τιμολογήσεις: Το Compiere παρέχει τη δυνατότητα για τη δημιουργία και εκτύπωση 

των παραγγελιών βάσει γενικών ή εξειδικευμένων ανά πελάτη τιμοκαταλόγων. Οι 
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δημοσιευμένες τιμές μπορεί να καταστούν "δεσμευτικές" και στην περίπτωση αυτή 

δεσμεύουν το αποθεματικό. Οι τιμές μπορούν επίσης να τροποποιηθούν ανά πάσα 

στιγμή  και  να  μετατραπούν  αυτόματα  σε  διαταγή  πώλησης  χωρίς  πρόσθετη 

εισαγωγή δεδομένων.

• Εντολές πώλησης:  Η εντολή πώλησης αποτελεί  το "τελικό έγγραφο ελέγχου",  τη 

βάση δηλαδή για την πραγματοποίηση της πώλησης, αποστολής και τιμολόγησης. 

Επιπλέον, οι εντολές αγοραπωλησίας μπορούν να διενεργούνται αυτόματα για τα 

προϊόντα που εξειδικεύονται στην εντολή πώλησης και να αποσταλούν άμεσα στον 

πελάτη,  εάν  συντρέχει  τέτοια  περίπτωση.  Διαφορετικοί  τύποι  εντολών  πώλησης 

προκαλούν  διαφορετική  συμπεριφοράς  προς  την  επιχειρηματική  διαδικασία  στο 

Compiere. Για παράδειγμα, η "εντολή προπληρωμής" δεν επιτρέπει την αποστολή 

του προϊόντος μέχρι την αποπληρωμή. Η ρύθμιση "σημείο πώλησης" προϋποθέτει 

ότι ο πελάτης βρίσκεται ενώπιον του ταμείου με το προϊόν και προκαλεί συναλλαγές 

συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των αποθεμάτων, τιμολόγηση και την πληρωμή 

μέσω της καταγραφής σε ενιαίο έγγραφο. Από την άλλη η "τυπική εντολή πώλησης" 

ελέγχει  τη  διαθεσιμότητα  πριν  από  την  αποδοχή  της  εντολής  πώλησης,  στη 

συνέχεια θα διαβιβάσει την εντολή για συμπλήρωση στην αποθήκη και κατόπιν θα 

εκδώσει  τιμολόγιο  στην  επόμενη  σειρά  τιμολογίου  ή  σύμφωνα με  τους  κανόνες 

τιμολόγησης του συγκεκριμένου πελάτη. Το Compiere υποστηρίζει την ακόλουθες 

περιπτώσεις  εντολών  πώλησης:  πρότυπη,  εντολή  POS,  πιστωτική,  εντολή 

αποθήκης, εντολή προπληρωμής, RMA. 

• Μεταφορές:  Με  βάση  τα  στοιχεία  που  συλλέγονται  από  τις  εντολές  πωλήσεων 

μπορούν  να  ακολουθήσουν  άμεσα  ή  αυτόματα  αποστολές  φορτίου  μετά  από 

βεβαίωση  διαθεσιμότητας.  Το  Compiere  αυτόματα  στέλνει  πίσω  παραγγελίες

μη διαθέσιμων προϊόντων.  Το Compiere μπορεί  να ρυθμιστεί  ώστε να επιτρέπει 

μεταφορές  βάσει  τεκμηριωμένων  εγγράφων  αποστολής  ή  να  προβλεφθεί  πιο 

πειθαρχημένη προσέγγιση απαιτώντας  ρητή  επιβεβαίωση από την αποθήκη της 

ανάληψης και/ή αποστολής του προϊόντος πριν από την έκδοση του τιμολογίου.  

Είναι  δυνατό  να  εισαχθούν  επιβεβαιώσεις  για  τη  διαχείριση  κινήσεων  των 

αποθεμάτων,  π.χ.  από  μια  μία  περιοχή  λήψης  να  απομονώνονται  περιοχές  οι 

οποίες στη συνέχεια να γίνονται διαθέσιμες για περαιτέρω επεξεργασία. 

Επιπλέον εξειδικευμένες λειτουργίες: 
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• κατάλογος προϊόντων

• τιμοκατάλογος

• καταγραφή διανομών και έλεγχος πολυ-αποθήκης

• παραλαβή υλικών, τροφοδοσία 

• κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών 

• αποδείξεις υλικών, τιμολόγια πωλητή 

• CRM,  διοίκηση  πωλήσεων,  παρακολούθηση  πελατών,  ανάλυση  κερδοφορίας  

πελατών 

• ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εμπόριο 

• σημείο πώλησης 

• ολοκληρωμένη διαδικασία αναφορών 

Πολλές επεκτάσεις υπάρχουν, όπως για παράδειγμα η κατασκευαστική παραμετροποίηση 

Libero (προσθέτει  MRP, CRP, αίθουσα ελέγχου, έλεγχο αποδοτικότητας) ή κατά τόπους 

βασικές δομές για τους κωδικούς διαφορετικών χωρών.

ERP5
http://www.erp5.org

Το σύστημα ERP5 αποτελεί  εξειδικευμένο  και  ολοκληρωμένο  ERP σύστημα,  το  οποίο 

καλύπτει  λογιστική,  διοίκηση  σχέσεων  με  πελάτες,  διαχείριση  αποθήκης,  αποστολές, 

τιμολόγηση, διοίκηση ανθρώπινων πόρων, σχεδίαση προϊόντος, παραγωγή και διοίκηση 

έργου.  Όλοι  οι  πόροι  του ERP5 μπορούν να μεταβληθούν σε οποιοδήποτε αριθμητική 

διάσταση παρέχοντας έτοιμες ρυθμίσεις για προϊόντα και μειωμένο κόστος σχεδιασμού για 

λογαριασμούς  υλικών  και  λογαριασμούς  εργασιών  καθώς  και  διαρθρωμένες  βάσει 

κανόνων  προσεγγίσεις  πολύπλοκης  τιμολόγησης.  Το  σύστημα  εφαρμόζεται  σε 

καθετοποιημένη βιομηχανία όπως τράπεζες, αεροδιαστημική, υπηρεσίες υγείας, συσκευές 

και  κυβερνητικούς  φορείς.  Πρόσφατα  προστέθηκε  ειδική  διεπαφή  για  κινητό  με  τη 

πιστοποίηση του “'έξυπνου τηλεφώνου” Nokia E61.

Ορισμένες  λειτουργίες  του  ERP5  [πηγή:  Herzog,  "a  comparison  of  open  source  ERP 

systems]:

http://www.erp5.org/
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• το  εμπόριο  παρέχει  δυνατότητα  αγοράς,  πωλήσεων,  εντολών  πώλησης  και 

λειτουργίες διαχείρισης υλικού αποθήκης

• η PDM (Διαχείριση δεδομένων προϊόντων) επιτρέπει προσδιορισμό προϊόντων και 

τροποποιήσεις,  κατηγοριοποίηση,  λογαριασμό  υλικών  και  κατάλογο  πολυμέσων. 

Υπάρχει  επίσης  ειδική  μονάδα PDM η  οποία  είναι  διαθέσιμη  για  τη  βιομηχανία 

συσκευών και υποστηρίζει όλους τους τύπους εγγράφων που είναι απαραίτητοι για 

τη διαχείριση υφασμάτων, μοντέλων, μεγεθών, αρχείων CAD κ.α.

• MRP (Σχεδιασμός κατασκευαστικών απαιτήσεων)

• CRM (Διοίκηση Σχέσεων Πελατών)

• λογιστική

• HR (Ανθρώπινοι Πόροι)

• το κατάστημα ηλεκτρονικού εμπορίου υποστηρίζει  συγχρονισμό σε μορφοποίηση 

XML

• CMS  (Σύστημα  Διαχείριση  περιεχομένων)  για  την  αποθήκευση,  ταξινόμηση  και 

κατηγοριοποίηση, όλων των εγγράφων και μη δομημένων πληροφοριών

• συνεργατικά εργαλεία

Lx-Office
http://www.lx-office.org/

Το Lx-Office αποτελεί λογισμικό ανοικτού κώδικα (GPLv2) για σχεδιασμό επιχειρηματικών 

πόρων και λογιστική. Το σύστημα είναι συμβατό με τη γερμανική νομοθεσία όσον αφορά 

δημοσιονομικές αναφορές και φορολόγηση. Παράλληλα το σύστημα παρέχει επιλογές για 

διοίκηση σχέσεων με πελάτες.

Το Lx-Office είναι διαδικτυακή εφαρμογή και λειτουργεί σχεδόν με κάθε φυλλομετρητή. Οι 

πληροφορίες  αποθηκεύονται  σε  βάση  δεδομένων  SQL  (Postgresql).  Πέρα  από  τις 

τυποποιημένες  ρυθμίσεις  λογιστικής,  διοίκησης  πελατών  και  προμηθευτών,  εντολές 

πληρωμής  και  τιμολόγηση,  το  LX-Office  παρέχει  διεπαφή για  διαφορετικά  ηλεκτρονικά 

μαγαζιά.

http://www.lx-office.org/
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OpenBravo
http://www.openbravo.com/

Το Openbravo αποτελεί ERP σύστημα ανοικτού λογισμικού και έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις 

ΜΜΕ  (Μικρές  και  Μεσαίες  Επιχειρήσεις).  Το  σύστημα  αναπτύσσεται  σε  διαδικτυακό 

περιβάλλον. Περιλαμβάνει πολλές από τις κύριες λειτουργίες που θεωρούνται ως μέρος 

του επεκτεινόμενου ERP, όπως προμήθειες και διαχείριση αποθήκης, διοίκηση προϊόντων 

και  υπηρεσιών,  διοίκηση  παραγωγής  και  χρηματοοικονομική  διοίκηση.  Το  σύστημα 

υποστηρίζει:

• διοίκηση  προμηθειών:  Προγραμματισμός  αγορών που βασίζεται  σε  ανάγκες  της 

παραγωγής,  έχοντας  ως  δεδομένα  τα  ελάχιστα  επίπεδα  αποθέματος,  τις 

ημερομηνίες παραλαβής αγαθών, τις εκκρεμείς παραγγελίες, τις εντολές αγορών. 

Τις  εφαρμογές  ποσοστών:  τιμές,  εκπτώσεις  και  ελέγχους  ορίων  τιμών.  Έλεγχο 

αποθήκης για την εκκρεμή παραλαβή αγαθών. Διόρθωση παραγγελιών. Δημιουργία 

εντολών  αγοράς  από  εντολές  πώλησης.  Αποζημίωση  αγοραστή.  Αποδείξεις. 

Αυτόματη  δημιουργία  από  εκκρεμείς  παραγγελίες.  Αυτοματοποίηση  των 

εισαγομένων  προϊόντων  (τόπος  βάσει  προτεραιότητας).  Αποζημίωση  αγοραστή 

(ανάλογα  με  το  απόθεμα).  Ακύρωση  εντολών  αποστολής.  Τιμολόγια  αγοράς. 

Εφαρμογή  ποσοστών:  τιμές,  εκπτώσεις  και  ελέγχους  ορίων  τιμών.  Αυτόματη 

δημιουργία  εντολής  από  εντολές  ή  δελτία  αποστολής  για  τα  οποία  εκκρεμεί 

τιμολόγηση.  Τιμολόγηση  προϊόντων  που  εισήχθησαν  για  καταγραφή.  Ακύρωση 

τιμολογίου, (αφήνοντας εκκρεμότητα για τιμολόγηση του συνδεόμενου εγγράφου). 

Σχέση  μεταξύ  παραγγελιών.  Δελτία  αποστολής  και  τιμολόγια.  Τιμολόγια  εξόδων. 

Μαζική εκτύπωση εντύπων. Αναφορές εντολών αγοράς. Τιμολόγια αγοραστών.

• Διαχείριση  αποθήκης: Οι  διαδικασίες  διαχείρισης  αποθήκης  που  είναι 

εγκαταστημένες  στο  Openbravo  επιτρέπουν  την  άμεση  επικαιροποίησης  και  τη 

σωστή  εκτίμηση  της  αξίας  του  αποθεματικού  της  επιχείρησης.  Η  δυνατότητα 

προσδιορισμού  της  δομής  της  αποθήκης  του  φορέα  του  πελάτη  σε  επίπεδο 

τμημάτων  (αποθηκευτικά  τμήματα)  διευκολύνει  τον  ακριβή  εντοπισμό  του 

αποθέματος ανά πάσα στιγμή. Επιπροσθέτως, η δυνατότητα διαχείρισης σειρών 

παραγωγής  προϊόντων  και  χρησιμοποίησης  σειριακών  αριθμών  διασφαλίζει  την 

τήρηση  των  απαιτήσεων  για  τον  εντοπισμό  των  προϊόντων  που  θέτουν  οι 

http://www.openbravo.com/


134             Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

περισσότερες  βιομηχανίες.  Μεταξύ  των  ρυθμίσεων  είναι  οι  εξής:  Αποθήκη  και 

αποθηκευτικά τμήματα (είναι  δυνατή η χρήση πολλαπλών αποθηκών).  Προϊόντα 

στοκ σε διαφορετικές μετρήσεις (π.χ. σε κιλά και σε συσκευασίες). Χαρακτηριστικά 

που εξειδικεύουν το προϊόν στην αποθήκη (χρώμα, μέγεθος, ποιοτική περιγραφή 

κ.α.) Ημερομηνία παραγωγής και σειριακοί αριθμοί. Εκτύπωση ετικέτας. Barcodes 

(EAN,UPC,  UCC,  Code,  κ.α.).  Διαχείριση των δεμάτων στην αποθήκη.  Έλεγχος 

επανατοποθέτησης.  Ιχνηλασιμότητα  ανά  προϊόν.  Διακίνηση  μεταξύ  αποθηκών. 

Στρατηγική  επιλογής  (ανάλογα  με  το  προϊόν,  κανόνες  προτεραιότητας  βάσει 

ημερομηνίας  λήξης,  τοποθεσία  κ.α.).  Προγραμματισμός  απογραφής.  Συνεχής 

απογραφή.  Αναφορές  διαβιβάσεων,  εντοπισμός,  στοκ,  παραλαβή/έξοδος 

προϊόντος, λήξη, απογραφή, τοποθεσία κα. Εξατομικευμένες αναφορές.

• Διαχείριση προϊόντων και υπηρεσιών: Η υπηρεσία αυτή αφορά επιχειρήσεις των 

οποίων  η  δραστηριότητα  βασίζεται  στην  παράδοση  προϊόντων  και  υπηρεσιών. 

Αναφορικά  με  τα  προϊόντα  το  Openbravo  επιτρέπει  τη  διαχείριση  των 

προϋπολογισμών, φάσεων, εξόδων και αγορών σχετιζόμενες με κάθε διαφορετικό 

προϊόν.  Τα  προϊόντα  αυτά  είναι  δυνατό  να  σχετίζονται  με  την  παρακολούθηση 

κατασκευαστικών  έργων  και  ακόμα  με  την  αποστολή  και  αγοραπωλησία 

αντίστοιχων αιτημάτων. Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στις εταιρείες να προσδιορίσουν 

τις υπηρεσίες και τους πόρους και να ασκούν έλεγχο σε όλες τις δραστηριότητες. 

Αυτές  οι  δραστηριότητες  μπορεί  να  είναι  χρηματικές  ή  μη  για  εσωτερικούς  ή 

εξωτερικούς πελάτες και να παρακολουθούνται για τα έξοδα που θα προκύψουν σε 

λεπτομερές  επίπεδο.  Λειτουργίες:  Τύποι  προϊόντων,  σταδίων  και  καθηκόντων. 

Έξοδα  που  σχετίζονται  με  ένα  προϊόν.  Προϊόντα  κατασκευασθέντα  μετά  από 

παραγγελία και εκτύπωση εντολών πώλησης από πίνακες. Κατασκευαστικά έργα. 

Τιμολόγηση στην πηγή (ανά προϊόν). Τιμή ανά προϊόν. Αναφορά προϋπολογισμού. 

Εντοπισμός  ενεργειών  σύμφωνα  με  προβλέψεις  προϋπολογισμού.  Εκτύπωση 

εντολών αγοράς. Αναφορές προϊόντων. Πόροι. Καταγραφή υπηρεσιών. Εσωτερικά 

έξοδα.  Τιμολόγηση  εξόδων.  Τιμολόγηση  υπηρεσιών.  Επίπεδα  υπηρεσιών. 

Αναφορές προόδου. 

• Διαχείριση παραγωγής: Δομή εγκατάστασης, προγραμματισμός παραγωγής, εντολή 

κατασκευής,  αναφορά  εργασίας,  κόστος  παραγωγής,  εργασιακά  συμβάντα,  είδη 

προληπτικής  συντήρησης,  κ.α.  Οι  ρυθμίσεις  παραγωγής  και  διοίκησης  στο 

Openbravo επιτρέπουν τη  διαμόρφωση της  παραγωγικής δομής  κάθε φορέα με 
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ακρίβεια (τμήματα, κέντρα κόστους και κέντρα παραγωγής) καθώς και τα σχετικά 

δεδομένα  για  την  παραγωγή:  προγραμματισμός  παραγωγής  (λειτουργικές 

ακολουθίες) και προϊόντα που χρησιμοποιούνται για να παράγουν το ένα το άλλο. 

Σήμερα, οι ρυθμίσεις που παρέχει το Openbravo προσανατολίζονται στην κάλυψη 

των  αναγκών  ενός  διακριτικού  παραγωγικού  περιβάλλοντος:  προγραμματισμός 

παραγωγής και αιτήματα σχετικά με προμήθειες, δημιουργία εντολών κατασκευής, 

αναφορές εργασίας (ειδοποίηση χρόνου και  κατανάλωση),  υπολογισμός κόστους 

παραγωγής,  ειδοποίηση  εργατικών  συμβάντων  και  αναφορές  συντήρησης. 

Ρυθμίσεις: Δομή εγκατάστασης, HFG's (Ομογενείς Λειτουργικές Ομάδες) ή κέντρα 

κόστους. Κέντρα εργασίας και μηχανήματα. Προγραμματισμός απαιτήσεων υλικών 

τηρώντας  ως  δεδομένο  αιτήματα  πελατών,  υφιστάμενων  πελατών,  επίπεδα 

αποθεματικών  και  ελάχιστες  ποσότητες  παραγγελιών.  Προγραμματισμός 

παραγωγής  με  πολλαπλή  είσοδο  προϊόντων  και  πολλαπλή  εκροή  προϊόντων. 

Εντολές  παραγωγής.  Δημιουργία  αλληλουχία  και  προϊόντα  σε  κάθε  στάδιο 

παραγγελίας.  Επιβεβαιώσεις  με  δεδομένα  προγραμματισμού  παραγωγής. 

Υπολογισμός  του  παραγωγικού  κόστους  με  δυνατότητα  προσθήκης  έμμεσου 

κόστους.  Συμβάντα εργασίας.  Είδη εξοπλισμού και  διαχείριση κάθε εξοπλιστικού 

τμήματος. Προληπτική συντήρηση και είδη συντήρησης. 

• Χρηματοοικονομική  διαχείριση:  Η  ρύθμιση  χρηματοοικονομική  διαχείρισης  που 

παρέχει  το  Openbravo  έχει  σχεδιαστεί  με  στόχο  να  ελαχιστοποιεί  τη  δια  χειρός 

εισαγωγή  δεδομένων  από  τον  χρήστη.  Κατ’αυτόν  τον  τρόπο  ο  χρήστης 

απαλλάσσεται από κουραστικά συνεχόμενα καθήκοντα και έχει  τη δυνατότητα να 

εστιάσει  σε  άλλα  καθήκοντα  με  πρόσθετη  αξία.  Αυτή  η  αύξηση  στην 

παραγωγικότητα οφείλεται  στο  γεγονός ότι  το  χρηματοοικονομικό τμήμα δρα ως 

συλλέκτης  όλων  των  σχετικών  δραστηριοτήτων  που  προέρχονται  από  τα  άλλα 

διαχειριστικά τμήματα. Αυτό συμβαίνει κατά τέτοιο τρόπο που να επιφέρει αυτόματα 

επίδραση στα λογιστικά, στους εισπραχθέντες λογαριασμούς και στους πληρωτέους 

λογαριασμούς.  Η  ρύθμιση  καλύπτει  λογιστικά  στοιχεία,  εισπραχθέντες  και 

πληρωτέους λογαριασμούς, περιουσιακά στοιχεία, απόσβεση.

• Επιχειρηματική  ευφυΐα:  Σήμερα  οι  επιχειρήσεις  χειρίζονται  μεγάλο  αριθμό 

δεδομένων κατά την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους. Αυτό δεν 

σημαίνει  απαραίτητα  ότι  έχουν  διαθέσιμες  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  για  τη 

διοίκηση της εταιρείας. Η μονάδα BI του Openbravo, ενσωματωμένη στο σύστημα 
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διοίκησης,  βοηθά  τον  χρήστη  να  παρακολουθεί  την  κατάσταση  της  εταιρείας, 

παρέχοντας  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  για  τη  λήψη  αποφάσεων.  Η 

προκαθορισμένη κάρτα βαθμολόγησης επιτρέπει μέσω της παρακολούθησης μιας 

σειράς  από  ενδείξεις-κλειδιά,  την  επαλήθευση  ότι  η  επιλεγόμενη  στρατηγική 

εφαρμόζεται ορθώς από την εταιρεία. 

Open for Business
http://ofbiz.apache.org/

Το  Apache  Open  For  Business  αποτελεί  ελεύθερο  λογισμικό  για  την  αυτοματοποίηση 

επιχειρήσεων, το οποίο κυκλοφορεί υπό την άδεια Apache License Version 2.0. Με τον 

όρο ελεύθερο λογισμικό για την αυτοματοποίηση επιχειρήσεων  εννοούμε: Open Source 

ERP, Open Source CRM, Open Source E-Business / E-Commerce, Open Source SCM, 

Open Source MRP, Open Source CMMS/EAM, και ούτω καθεξής.

Το Apache OFBiz παρέχει πακέτο πολλών λειτουργιών συμπεριλαμβανομένων των εξής:

• προηγμένο ηλεκτρονικό εμπόριο

• διαχείριση καταλόγου

• διαχείριση προωθητικών ενεργειών και τιμολόγησης 

• διαχείριση παραγγελιών (αγοράς και πώλησης)

• διαχείριση πελατών (μέρος της γενικής διοίκησης)

• διαχείριση αποθήκης 

• ενέργειες  εκτέλεσης  (αυτοματοποιημένες  μετακινήσεις  αποθεματικού,  διαλογή 

παρτίδας, συσκευασία και αποστολή)

• λογιστική (τιμολόγηση, λογαριασμοί και πληρωμές, πάγια περιουσιακά στοιχεία)

• διαχείριση κατασκευών

• διαχείριση γενικού έργου (συμβάντα, καθήκοντα, έργα, αιτήματα, κ.α.)

• διαχείριση περιεχομένων (περιεχόμενο προϊόντος, ιστοσελίδες, γενικό περιεχόμενο, 

blogging, forums, κ.α.)

• και ακόμα περισσότερες λειτουργίες στο πακέτο ανοιχτού λογισμικού!

Αρκετά ERP συστήματα βασίζονται στο OfBiz, συμπεριλαμβανομένου του Neogia

http://ofbiz.apache.org/
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(http://www.neogia.org), OpenTaps (http://www.opentaps.org/) και άλλα.

PostBooks
http://www.openmfg.com/postbooks

Το  PostBooks  αποτελεί  ERP και  CRM  λογιστικό  σύστημα  με  πλήρως  ενσωματωμένα 

χαρακτηριστικά και βασίζεται στη βραβευμένη σουίτα OpenMFG ERP. Το σύστημα δομείται 

με  την  ανοιχτού  κώδικα  βάση  δεδομένων  PostgreSQL  και  του  ανοιχτού  κώδικα  Qt 

framework για την C++, παρέχοντας ύψιστες δυνατότητες σε δύναμη και ευελιξία για ευρύ 

φάσμα  επιχειρήσεων  και  βιομηχανιών.  Το  σύστημα  περιλαμβάνει  τα  ακόλουθα 

χαρακτηριστικά δομής: 

• λογιστική  (αναλυτικό  καθολικό,  εισπράξεις  και  πληρωμές,  συσχέτιση  τραπεζικών 

εγγραφών, χρηματοοικονομικές αναφορές)

• πωλήσεις (διατιμήσεις, εισαγωγή παραγγελιών, αναφορές πωλήσεων, αποστολή)

• CRM (καθολικό βιβλίο διευθύνσεων, διαχείριση συμβάντων, διαχείριση ευκαιριών, 

λίστες υποχρεώσεων, διοίκηση έργου)

• αγορές (εντολή αγοράς, παραλαβή, αναφορά αγοραστή)

• προσδιορισμός προϊόντος (στοιχεία)

• απογραφή (διαφορετικοί τόποι, λοιπές ρυθμίσεις αποθήκης για προχωρημένους)

• ελαφρές  κατασκευές  (εντολή  έργου,  ισχυρή  υποστήριξη  κατασκευής  κατά 

παραγγελία) 

• OpenRPT ανοιχτού κώδικα κειμενογράφος αναφορών

TinyERP/OpenERP
http://www.tinyerp.com/   http://www.openerp.com/  

TinyERP (το οποίο πρόσφατα ονομάστηκε OpenERP) αποτελεί λύση ελεύθερου ERP και 

CRM.  Τα  βασικά  τεχνικά  χαρακτηριστικά  έχουν  ως  εξής:  ένας  GTK2  πελάτης, 

κατανεμημένος εξυπηρετητής, ευέλικτα διαγράμματα ροής εργασίας, αντικειμενοστραφής 

βάση  δεδομένων  (βασισμένη  στη  PostgreSQL),  γραφικές  διεπαφές,  εξατομικευμένες 

http://www.openerp.com/
http://www.openmfg.com/postbooks
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αναφορές,  διεπαφές  SOAP  και  XML-RPC.  Οι  περισσότερες  από  τις  200  μονάδες 

περιλαμβάνουν: 

• λογιστική:  διαχείριση  αναλυτικού,  καθολικού  και  δευτερευόντων  λογαριασμών. 

Πολύ-επίπεδα  διαγράμματα  χωρίς  περιορισμούς,  διαχείριση  εικονικών 

λογαριασμών, ικανότητα ταυτόχρονης εργασίας σε περισσότερα φορολογικά έτη και 

διαχείρισης  μερικής  περάτωσης.  Υπάρχουν  5  τρόποι  εισαγωγής:  ανά  έντυπα, 

γρήγορη είσοδος σε κατάσταση λίστας, μοντέλα, εγγραφή. Αυτοματοποίηση φόρων: 

ανά λογαριασμό, ανά εταίρο ή ανά προϊόν. Οι εισαγωγές διενεργούνται αυτόματα 

χάρη στην ενσωμάτωση των λοιπών μονάδων του TinyERP.

• παραγωγή:  Διαχείριση,  έλεγχος  παραγωγής,  προγραμματισμός  παραγωγής. 

Κατάλληλη  αποθήκευση  λογαριασμών  και  σειρών.  Παροχές  και  εξαιρέσεις  στη 

μεταχείριση  αποθεμάτων.  Ολοκληρωμένος  προγραμματισμός.  Πολύ-επίπεδο 

λογαριασμών υλικού χωρίς περιορισμό στον αριθμό των επιπέδων. Διαμορφωμένα 

προϊόντα  και  ιδιότητες.  Παραδείγματα  λογαριασμών  υλικού.  Αντικατάσταση 

λογαριασμών  υλικού.  Ολοκλήρωση  υπεργολαβιών  καθώς  και 

υπηρεσιών/αναθέσεων. Σειρές διαφορετικών επιπέδων. Γρήγορη παραγωγή ή ανά 

σειρά.  Διαχείριση  επιθεωρήσεων.  Εργαλείο  αντιγραφής  λογαριασμών  υλικού. 

Επαναχρησιμοποίηση σειρών σε διαφορετικά επίπεδα για  λογαριασμούς υλικού. 

Κύκλος εργασιών ανά ώρα. Μηχανήματα, εργαλεία, εργασία. Ενσωμάτωση γενικών 

και  αναλυτικών  καθολικών.  Ενσωμάτωση  προγραμμάτων.  Προγραμματισμός 

πρόβλεψης  εξόδων.  Διαχείριση  μεταβλητών  και  μοντέλων.  Πολλαπλές  ενότητες 

μέτρησης  και  αυτόματης  μετατροπής.  Υποκατάστατα  προϊόντα.  Ιδιότητες 

προϊόντων.  Πιθανή  αυτόματη  επικαιροποίηση  του  κόστους  τιμών.  Σειρά 

παραγωγής.  Ημερομηνίες  προειδοποίησης  και  ημερομηνία  επαναγοράς 

αποθέματος.  Διαχείριση  συσκευασιών.  Διαχείριση  ημερομηνιών  παραγωγής, 

ημερομηνιών  κατανάλωσης.  Διαχείριση  σειριακών  αριθμών.  Υποστήριξη  12 

χαρακτήρων  σειριακού  αριθμού.  Έλεγχος  και  παρακολούθηση  τεχνικών. 

Παρακολούθηση  αναμενόμενων  προϊόντων  σε  σύγκριση  με  τα  πραγματικά 

καταναλωθέντα  υλικά  .  Δρομολόγηση  εντολών  αναπαραγγελίας.  Σύγκριση 

αναμενόμενου  και  πραγματικού  χρόνου  ανά  θέση  ευθύνης.  Αυτοματοποίηση 

σειρών.  Κατανάλωση  και  παραγωγή  σε  διαφορετικούς  χρόνους.  Υποστήριξη 

παραγωγής  και  παραγωγών.  Υποστήριξη  διπλών  μονάδων  μέτρησης,  αν  είναι 
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απαραίτητο.  Αυτόματη  εκτίμηση  αποθέματος.  Αυτόματη  ή  μη  αυτόματη 

σειριοποίηση. 

Το  σύστημα  δεν  περιλαμβάνει  ολοκληρωμένο  σύστημα  CRM,  ηλεκτρονικών 

προμηθειών, προγραμματισμός κατασκευών χρησιμοποιώντας MRP and MRP2.

Wavelet ERP
http://www.wavelet.biz/

Πρόκειται  για ολοκληρωμένο ΕRP σύστημα σχεδιασμένο για σύστημα franchise και  για 

καταστήματα με πολλά παραρτήματα.  Το σύστημα περιλαμβάνει  αρκετές  οριζόντιες  και 

εξατομικευμένες μονάδες: 

• εμπόριο:  Αυτή  η  μονάδα  αποτελείται  από  ρυθμίσεις  σημείων  πώλησης  και 

λειτουργικότητας,  όπως  έκδοση  κρυφών  εξαργυρώσεων,  τιμολογίων,  επιστροφή 

αγορών,  επιστροφή  πωλήσεων,  εσωτερική  μεταφορά  αποθέματος  μεταξύ 

διαφορετικών υποκαταστημάτων, RMA (Άδεια επιστροφής προϊόντων), και πολλές 

άλλες ρυθμίσεις ειδικές για επιχειρήσεις αλυσίδας καταστημάτων που εμπλέκονται 

ενεργά στο εμπόριο και στις διανομές. Το σύστημα υποστηρίζει διάφορες ρυθμίσεις 

σχετικές  με  το  εμπόριο  λιανικής  όπως  αυτόματη  διαμόρφωση  του  Συστήματος 

Εύκολης πληρωμής (Easy Payment Scheme) κ.α. 

• μονάδα απογραφής: Αυτή η μονάδα παρέχει διάφορες λειτουργίες διαχείρισης και 

εντοπισμού των αποθεμάτων σε μεγάλο περιβάλλον. Οι χρήστες τηρούν εδώ τα 

κεντρικά αρχεία απογραφής και εκδίδουν κάθε είδους αναφορές, όπως αναφορές 

πωλήσεων,  ηλικία  αποθέματος,  διαδρομή  εντοπισμού  απογραφής,  εντοπισμός 

σειριακού αριθμού και άλλες μορφές αναφορών ισοζυγίου σε μητρική μορφή. 

• χρηματοοικονομική μονάδα: Αυτή η μονάδα επιτρέπει στους χρήστες την έκδοση 

παραστατικών πληρωμής, παραστατικών παραλαβής, τον συμψηφισμό τραπεζικών 

συναλλαγών,  διαχείριση  διάφορων  λογιστικών  βιβλίων  και  αναφορών  που 

σχετίζονται με τις ημερήσιες λειτουργίες του οικονομικού τμήματος. 

• λογιστική  λειτουργία:  Αυτή  η  λειτουργία  είναι  στενά  συνδεδεμένη  με  όλες  τις 

λειτουργίες του συστήματος. Οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν όλα τα έγγραφα-

πηγές, όπως το ισοζύγιο και τους λογαριασμούς κερδών και ζημιών. Η λογιστική 

http://www.wavelet.biz/
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ρύθμιση  επιτρέπει  την  ύπαρξη  πολλών  εταιρειών  στην  ίδια  βάση  δεδομένων, 

γεγονός που σημαίνει  ότι  είναι  δυνατό να διενεργούνται  ενώσεις  υποομάδων σε 

πραγματικό  χρόνο  μεταξύ  διαφορετικών  υποκαταστημάτων  για  την  ομαδική 

λογιστική. 

• μονάδα πελατών:  Αυτή η μονάδα επιτρέπει  στον χρήστη να διαχειρίζεται  αρχεία 

πελατών,  να  στέλνει  προωθητικά ηλεκτρονικά μηνύματα και  διάφορες  λογιστικές 

αναφορές,  μηνιαίες  δηλώσεις,  ιδιαίτερα  τιμολόγια,  ιστορικό  πελατειακών 

συναλλαγών.

• μονάδα  προμηθειών:  Αυτή  η  μονάδα  επιτρέπει  τη  διαχείριση  των  πληρωτέων 

λογαριασμών  και  άλλες  πληροφορίες  προμηθευτών.  Το  σύστημα  παρέχει 

χαρακτηριστικά  και  ρυθμίσεις  όπως  εντολές  αγορών  και  διαγράμματα  ροής 

εργασίας  και  διαδικασίες  προμηθειών.  Καθώς  το  σύστημα  είναι  πλήρως 

ενσωματωμένο  με  τη  λειτουργία  απογραφής,  το  απόθεμα  επικαιροποιείται  σε 

πραγματικό χρόνο. 

• διαχείριση συστήματος: Η μονάδα διαχείρισης συστήματος επιτρέπει στο χρήστη να 

παρακολουθεί συνολικά τη διαδρομή ελέγχου, να διαχειρίζεται τους χρήστες και να 

θέτει καθορισμένους όρους άδειας. 

• μονάδα  Διευθυντή:  Αποτελεί  εργαλείο  υποστήριξης  αποφάσεων  για  ανώτερους 

μάνατζερς  ή  διευθυντές  για  να  παρακολουθούν  την  εσωτερική  απόδοση  της 

εταιρείες με τη χρήση στατιστικών και δεικτών απόδοσης σε πίνακα.

• διαχείριση  αποθήκης:  Η  μονάδα  διαχείρισης  αποθήκης  χρησιμοποιείται  από 

εγκεκριμένη τελωνειακή αποθήκη στη Σιγκαπούρη.  Η μονάδα αποθήκης εστιάζει 

στη διαχείριση των διαφόρων τμημάτων στην αποθήκη και υποστηρίζει 4 επίπεδα 

συσκευασίας. 

• ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η μονάδα για το ηλεκτρονικό εμπόριο παρέχει διεπαφή   για 

καθορισμό  ρυθμίσεων  για  εύκολη  τήρηση  διαδικτυακού  καταλόγου  προϊόντων, 

καταχώρηση  παραγγελιών  σε  πραγματικό  χρόνο,  ένταξη  όλων  των  πιστωτικών 

καρτών (συμπεριλαμβανομένων JCB, DINERS, Maybank, RHB Bank, Hong Leong 

Bank,  FPX,  BumiPutera  Commerce  Bank,  Mobile  Money  και  πολλές  άλλες). 

Εξάλλου, το ηλεκτρονικό εμπόριο συνδέονται με την επεξεργασία των παραγγελιών, 

τη διαχείριση αποστολών, τη διοργάνωση ταξιδίων, τη λειτουργία απογραφής, τις 

λογιστικές εισπράξεις, τα χρηματοοικονομικά, τη λογιστική κ.α. 

• πρόγραμμα  πελατειακής  πίστης:  Αυτή  η  μονάδα  επιτρέπει  στον  έμπορο  να 
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δημιουργήσει κάρτες για μέλη, να εντοπίζει τα δημογραφικά στοιχεία του πελάτη, να 

εκδίδει  προωθητικές  επιστολές  κ.α.  Το  έντυπο έκπτωσης τοις  μετρητοίς  παρέχει 

συγχρονισμό  σε  πραγματικό  χρόνο  ώστε  να  αποτρέπεται  η  απάτη  καθώς  και 

απρόσκοπτη επικαιροποίηση της λογιστικής λειτουργίας.

• είδη υπόδησης: Η μονάδα αυτή έχει ειδικά σχεδιαστεί για τις επιχειρήσεις ετοίμων 

ενδυμάτων.  Υποστηρίζει  διαφορετικά  είδη  και  χρώματα  ανά  αντικείμενο. 

Περιλαμβάνονται οι λειτουργίες της μονάδας Εμπόριο. 

• ομάδες  εργασίας  αυτόματης  επισκευής:  Το  σύστημα  επιτρέπει  σε  εταιρείες 

αυτοκινήτων  να  παρακολουθούν  το  ημερολόγιο  έργου  και  να  το  μετατρέπουν 

αυτόματα σε τιμολόγιο. Είναι δυνατός ο εντοπισμός περισσότερων οχημάτων ανά 

λογαριασμό  και  ροή  εργασιών  σχετικά  με  τη  βιομηχανία  παροχής  υπηρεσιών 

αυτοκινήτων.  Η  ρύθμιση  "Φορολογικές  εκθέσεις  για  την  Εφορία"  διαχωρίζουν 

αυτόματα τα φορολογητέα αντικείμενα από τα υπόλοιπα. 
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Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων

CiviCRM
http://civicrm.org/

Το CiviCRM αποτελεί  ένα  από τα  πρώτα διαθέσιμα  για  ανάκτηση  συστήματα  ΕΛ/ΛΑΚ 

υλοποίησης σχεσιακής διοίκησης. Το CiviCRM είναι  διαδικτυακή εφαρμογή,  διεθνής και 

κατάλληλα  σχεδιασμένη  για  να  καλύψει  τις  ανάγκες  μη  κερδοσκοπικών  και  μη 

κυβερνητικών ομάδων. Με την ενσωμάτωση της εφαρμογής στα συστήματα διαχείρισης 

περιεχομένου  Drupal  και  Joomla,  το  CiviCRM  προσφέρει  εργαλεία  σύνδεσης  και 

επικοινωνίας.  Το  σύστημα  περιλαμβάνει  μονάδες  για  διαδικτυακή  συγκέντρωση  και 

διαχείριση  χρημάτων  από  χορηγίες,  διαχείριση  εκδηλώσεων  και  συμμετεχόντων, 

εξατομικευμένη υπηρεσία ηλεκτρονικών μηνυμάτων και newsletter.

CentraView
http://www.centraview.com

Το CentraView είναι από τα κορυφαία συστήματα Συγκεντρωτικής Διοίκησης Επιχειρήσεων 

(CBM)  και  αποτελεί  λύση  ΕΛΛΑΚ  που  παρέχει  ένα  ιδανικό  συνδυασμό  λειτουργιών 

Διαχείρισης  Επικοινωνίας,  Αυτοματοποιημένης  Προώθησης  Πωλήσεων  και  Διοίκησης 

Πελατειακών Σχέσεων, μόνο με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή. Το CentraView δεν 

είναι απλά ένα σύστημα πελατειακών σχέσεων. Προσφέρει ολοκληρωμένη επιχειρηματική 

διαχειριστική σουίτα που μειώνει την ανάγκη χρήσης διαφορετικών εφαρμογών.

Μεταξύ των λειτουργικών είναι οι εξής: 

• Διαχείριση ποιότητας επιχειρηματικής επικοινωνίας 

• Σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που να λειτουργεί με POP και IMAP, και να 

συνδέει αυτόματα όλα τα μηνύματα με τα αρχεία του πελάτη

• Ομάδα ημερολογίου



143             Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

• Δραστηριότητα παρακολούθησης και αναφοράς 

• Συγκεντρωτική διαχείριση αρχείων 

• Λειτουργίες μάρκετινγκ όπως μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

• Αυτοματοποιημένες πωλήσεις συμπεριλαμβανομένων δυνατότητας εντοπισμού και 

δημιουργικής πρότασης

• Πρόγραμμα εντοπισμού με απεριόριστα καθήκοντα και επιμέρους εργασίες, 

ορόσημα, ειδοποιήσεις και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρόνος και έξοδα 

εντοπισμού

• Συχνές ερωτήσεις και συστήματα βάσης γνώσης

• Λογιστικές αναφορές σχετικά με παραγγελίες, τιμολόγια, έξοδα και άλλες 

πληροφορίες σχετικές με τις εγγραφές των πελατών 

• Μονάδα ανθρώπινων πόρων 

• Συγχρονισμός με MS Outlook, Outlook Express, Palm, Pocket PC, and Blackberry 

μέσω του αγωγού CompanionLink. Συγχρονίζει όλες τις επαφές, τα στοιχεία του 

ημερολογίου, τις δραστηριότητες και τις σημειώσεις. 

• Πύλη για τον πελάτη που μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ανταποκριθεί στις 

προσδοκίες της στρατηγικής μάρκας προϊόντος

• Τροποποιήσιμη διεπαφή με τη χρήση σχεδιαστικών φύλλων.

• Σύστημα διαδικτυακής βοήθειας

• Μονάδα διαχείρισης για τη ρύθμιση του λογισμικού βάσει συγκεκριμένων 

απαιτήσεων

CREAM 

http://www.campware.org/en/camp/cream_news/ 

Το  Cream είναι  πολυγλωσσικό  σύστημα  διαχείρισης  πελατειακών  σχέσεων  (CRM)  και 

μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  από  οργανισμούς  μέσων  μαζικής  ενημέρωσης.  Διαθέτει 

μονάδες  για  την  αυτοματοποίηση  των  πωλήσεων,  εξυπηρέτηση  πελατών,  διαχείριση 

εγγραφών, εισερχόμενων και εξερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δελτία 

τύπου βασισμένα σε πρότυπο HTML, και κειμενογράφο WYSIWYG. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά σημεία του Cream είναι: 
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•  Λήψη ηλεκτρονικού μηνύματος (σε μορφή κειμένου και HTML)

• Αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή HTML

• Επεξεργασία HTML μηνυμάτων με τον κειμενογράφο της HTML WYSIWYG

• Ενημερωτικό δελτίο για τις συνδρομές ανώνυμων χρηστών

• Εξωτερικά HTML έντυπα για συνδρομές δελτίων τύπων

• Αποστολή HTML δελτίων τύπου 

• Επεξεργασία HTML δελτίων τύπου με κειμενογράφο WYSIWYG HTML

• Φίλτρο για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων είτε σε εγγεγραμμένους είτε στο 

σύνολο των συνδρομητών, είτε σε πελάτες με βάση το είδος, κατηγορία, προϊόν, ή 

εκστρατεία

• Εισαγωγή των προϊόντων και των πελατών 

• Καρτέλες διεπαφής χρήστη για «επικοινωνία» και «πωλήσεις» 

• Δυνατότητα προσαρμογής σε άλλες γλώσσες όπως Ολλανδικά, Γερμανικά, 

Ισπανικά, Ρωσικά, Ουκρανικά και Σερβικά 

• Αρχική σελίδα με συνδέσεις συντόμευσης και περίληψης 

• Σελίδα βοήθειας με συχνές ερωτήσεις, φόρουμ υποστήριξης και συνδέσεις

• Λειτουργία της εφαρμογής σε περιβάλλον Windows

EGS 
http://www.enterprisegroupwaresystem.org

To EGS αποτελεί ΕΛ/ΛΑΚ σύστημα διαδικτυακής Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων και 

επιχειρήσεων με άδεια GPL. Οι κυριότερες λειτουργίες του έχουν ως εξής:

• Διαχείριση λογαριασμών και πελατών

• Παρακολούθηση ευκαιριών και διαδρομών πώλησης

• Διοργάνωση δραστηριοτήτων

• Προγραμματισμός διαφημιστικών εκστρατειών

• Διαχείριση έργου, καθηκόντων και πόρων

• Παρακολούθηση χρόνου και πόρων για χρήση στο έργο 

• Συμπλήρωση καταστάσεων ανθρωποωρών
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• Οργάνωση  της  υποστήριξης  των  πελατών  και  των  μηνυμάτων  ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου

Hipergate 
http://www.hipergate.org

To hipergate αποτελεί  σύστημα διαδικτυακής εφαρμογής ΕΛ/ΛΑΚ. Η εφαρμογή έχει  ως 

στόχο την κάλυψη ευρέος φάσματος τεχνικών απαιτήσεων οποιουδήποτε φορέα. Όλες οι 

εφαρμογές  αποτελούν διευθύνσεις  από  το  Internet  Explorer  χωρίς  να  υπάρχει  ανάγκη 

επιπρόσθετου λογισμικού στον υπολογιστή. Η εφαρμογή διαθέτει πολυεταιρικές ικανότητες 

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία εταιρεία, κοινοπραξία ή να λειτουργήσει ως λύση ASP 

ικανή  να  εξυπηρετήσει  απεριόριστο  αριθμό  μεμονωμένων  πελατών.  Η  εφαρμογή 

περιλαμβάνει  συνεργατικά  εργαλεία  και  λειτουργίες  groupware,  λειτουργία  διαχείρισης 

επαφών, διοίκησης έργου, ηλεκτρονικού εμπορίου, διαχείριση μεγάλου όγκου μηνυμάτων 

και συνεργατική βιβλιοθήκη. 

Loopfuse
http://loopfuse.com

To loopfuse αποτελεί σύστημα μάρκετινγκ επιχείρησης και αυτοματοποίησης πωλήσεων. Η 

εφαρμογή  παρέχει  στους  φορείς  τη  δυνατότητα  να  δημιουργήσουν  ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στους δικτυακούς τους τόπους, να βαθμολογήσουν κι να δρομολογήσουν τις 

τιμές των πωλήσεων, να προωθήσουν εκστρατείες μάρκετινγκ. Παράλληλα το σύστημα 

παρέχει  πλήρη  υποστήριξη  διαδικτυακών  αναλύσεων  και  ενσωμάτωση  Διαχείρισης 

πελατειακών σχέσεων με τους μεγαλύτερους πωλητές. Το Loopfuse επιπλέον παρέχει τη 

δυνατότητα  μέτρησης  τιμής  ROI  στο  μάρκετινγκ  και  των  πρωτοβουλιών  του  τμήματος 

πωλήσεων. 

• Το στοιχείο Loopfuse Web Analytics επιτρέπει στις επιχειρήσεις τον συντονισμό των 

δικτυακών  τους  τόπων  για  την  αύξηση  της  ανταπόκρισης  μέσω μηνυμάτων  με 

ακριβή  στατιστικά  που  καλύπτουν  ευρύ  φάσμα  μετρήσεων.  Η  ολοκληρωμένη 

πλατφόρμα πωλήσεων επιτρέπει την αυξανόμενη ζήτηση για τα προϊόντα και τις 

http://loopfuse.com/
http://www.hipergate.org/
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υπηρεσίες  της  εταιρείας  παρέχοντας  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα  στην  ομάδα 

πωλήσεων.  Η  αυτόματη  δημιουργία  ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος  επιτρέπει 

στους φορείς μάρκετινγκ να διαθέτουν μετρήσιμη διαδικασία που προσαρμόζεται με 

στόχο τη μεγιστοποίηση των πωλήσεων. 

• Ο  Loopfuse  διαχειριστής  της  εκστρατείας  μάρκετινγκ  παρέχει  στις  οργανώσεις 

μάρκετινγκ  πλήρη  έλεγχο  σε  όλες  τις  πρωτοβουλίες  μάρκετινγκ 

συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ μέσω email, το ίντερνετ μάρκετινγκ, και το 

παραδοσιακό μάρκετινγκ μέσω εντύπων. Η καινοτόμος ικανότητα της εφαρμογής να 

συνδέσει  αυτούς  τους  τρόπους  μάρκετινγκ  στην  πληροφορία  Διαχείρισης 

Πελατειακών Σχέσεων και διαδικτυακής ανάλυσης σημαίνει  ότι  πλέον οι εταιρείες 

μάρκετινγκ  είναι  σε  θέση  να  υπολογίσουν  την  ακριβή  αξία  ROI  για  όλες  τις 

πρωτοβουλίες εκστρατείας είτε πρόκειται για διαφημιστική πινακίδα, είτε για email ή 

ακόμα και για σήμανση στον αυτοκινητόδρομο.

• Το Loofuse OneView αποθηκεύει όλα τα δημογραφικά δεδομένα, στοιχεία δημοσίου 

ενδιαφέροντος  καθώς και  συνήθεις  απεικονίσεις  στη  βάση δεδομένων,  ώστε  να 

είναι  δυνατή  η  κατάτμηση  των  δεδομένων  και  η  τήρησή  τους  για  μελλοντική 

ανατροφοδότηση, εξαγωγή στη Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων ή εξαγωγή σε raw 

format. 

• Η ρύθμιση OneView CRM Integration επιτρέπει στους φορείς την αυτοματοποίηση 

της  διαδικαίας  διαβίβασης  του  ανταγωνιστικού  προϊόντος  στους  ειδικούς 

πωλήσεων. Το Loopfuse είναι σε θέση να εξάγει μόνο όση πληροφόρηση επιθυμεί η 

εταιρεία  παρέχοντας  στους  ειδικούς  των πωλήσεων όλη την  πληροφόρηση που 

χρειάζονται. 

• Από  την  στιγμή  που  έχουν  κατατμηθεί  τα  ανταγωνιστικά  προϊόντα  και  έχουν 

διαβιβαστεί  στους  ειδικούς  πωλήσεων  το  OneView  επιτρέπει  στις  οργανώσεις 

μάρκετινγκ  να  έχουν  λεπτομερή  εικόνα  της  προόδου  μέσω  της  διαδρομής 

μάρκετινγκ και πωλήσεων καθώς και σημαντικά δημογραφικά δεδομένα.

OpenCRX
http://www.opencrx.org

Το  OpenCRX  αποτελεί  πανίσχυρο  εργαλείο  Διαχείρισης  πελατειακών  σχέσεων.  Το 

http://www.opencrx.org/
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σύστημα  παρέχει:  διαχείριση  λογαριασμών/επαφών,  διαχείριση  πολύπλοκων  νομικών 

οντοτήτων,  ευκαιρίες,  αναφορές,  εντολές  πωλήσεων,  τιμολόγια,  διοίκηση  επικράτειας, 

καταλόγους  προϊόντων,  πολλαπλή  τιμολόγηση  και  έκπτωση,  διαχείριση  καθηκόντων, 

υποστήριξη  συνεργατικών  πωλήσεων,  υποστήριξη  και  υπηρεσίες  πελατών  (διαχείριση 

περιστατικών,  διαχείριση  συμβάσεων,  υποστήριξη  συνεργατικών  υπηρεσιών,  FAQ, 

παρακολούθηση εργασιών και λογαριασμοί), ειδοποίηση, διαχείριση εγγράφων

OpenEMM
http://www.openemm.org

To  OpenEMM  αποτελεί  επαγγελματικό  λογισμικό,  πλήρως  λειτουργικό,  με  κύριο 

χαρακτηριστικό την αποστολή δελτίων τύπου και ηλεκτρονικών μηνυμάτων μάρκετινγκ. Το 

OpenEMM  είναι  το  πρώτο  ανοικτού  κώδικα  λογισμικό  για  την  αποστολή  μηνυμάτων 

μάρκετινγκ.  Η  βάση  του  κώδικα  της  εφαρμογής  έχει  αναπτυχθεί  από  το  1999  και 

χρησιμοποιείται  (ως  τμήμα  του  εμπορικού  προϊόντος  ASP E-marketing  manager)  από 

εταιρείες όπως η BenQ, CA, IBM, Siemens, Deutche telekom, Tiscali κ.α.. Η εφαρμογή 

περιλαμβάνει  ομάδες  στόχους,  ολοκληρωμένο  επεξεργαστή  HTML,  καθώς  και  πλήρεις 

λειτουργίες αναφοράς και στατιστικής. 

SugarCRM
http://sugarfrge.org/content/open-source

To SugarCRM αποτελεί το πλέον διαδεδομένο σύστημα Διαχείρισης πελατειακών Σχέσεων 

ΕΛ/ΛΑΚ, καθώς υποστηρίζεται  από ισχυρή κοινότητα ανάπτυξης και  το  μεγάλο αριθμό 

πρωταρχικών  έργων  που  φιλοξενούνται  στο  Sugarforge.  Το  SugarCRM  περιλαμβάνει 

χαρακτηριστικά που ευνοούν τη βελτιστοποίηση της επιχείρισης. Ειδικότερα:

• Διαχείριση  λογαριασμών,  επαφών  ευκαιριών  και  ανταγωνιστικών  προϊόντων.  Η 

εφαρμογή  διαχειρίζεται  τις  σημαντικές  λεπτομέρειες  για  τους  πολύτιμους 

λογαριασμούς,  συμπεριλαμβανομένων  επιχειρηματικών  επαφών,  σημαντικές 

δραστηριότητες και ευκαιρίες.

• Διαχείριση  δραστηριότητας  πωλήσεων:  διαχείριση  σημαντικών  πωλήσεων, 

http://sugarfrge.org/content/open-source
http://www.openemm.org/
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συμπεριλαμβανομένων  προσκλήσεων  πωλήσεων,  συναντήσεων,  και  καταγραφή 

σημειώσεων και μηνυμάτων σχετιζόμενων με τους λογαριασμούς ή τις ευκαιρίες. 

• Dashbard: παρέχει ενιαία απεικόνιση των πλέον σημαντικών στατιστικών για την 

απόδοση  των  πωλήσεων  συμπεριλαμβανομένης  διαδρομής  των  σταδίων 

πωλήσεων διαδρομή ανά μήνα, ευκαιρία βάσει του αποτελέσματος και ευκαρία ανά 

στάδιο πώλησης.

• Εντοπισμός  σφαλμάτων  και  διαχείριση  περιστατικών:  Προαιρετικές  λειτουργίες 

διαχείρισης  σφαλμάτων  και  περιστατικών  για  την  εξασφάλιση  των  πελατών  ότι 

λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες τους και για την παροχή ουσιώδους πληροφορίας 

για την κατάσταση των πελατών. 

• Ρυθμιζόμενη διεπαφή χρήστη: Η εφαρμογή μπορεί να παραμετροποιηθεί επί τόπου 

από τον τελικό χρήστη χωρίς την εμπλοκή ακριβών εξωτερικών συνεργατών. Είναι 

εύκολη  η  προσθήκη  ή  απομάκρυνση  πεδίων,  η  αλλαγή  των περιεχομένων στις 

λίστες και η τροποποίηση των ορατών σημάνσεων είτε για λογαριασμό του χρήστη 

είτε για λογαριασμό της επιχείρησης. 

vTiger
http://vtiger.com

Πρόκειται  για  ολοκληρωμένο  σύστημα  διαχείρισης  πελατειακών  σχέσεων  που  παρέχει 

διαχείριση ευκαιριών και ανταγωνιστικών προϊόντων, υποσυστήματα δραστηριοτήτων και 

αναφορών, dashboards, ενσωμάτωση με Microsoft outlook & Mozilla Thunderbird, εύκολη 

παραμετροποίηση  προϊόντος,  καθώς  και  οργάνωση  εκστρατείας.  Η  εφαρμογή 

ενσωματώνει λειτουργίες διαχείρισης αποθέματος, όπως προϊόντα, τιμές, βιβλία πωλητές, 

αιτήματα πωλήσεων, εντολές αγορών, εντολές πώλησης, τιμολόγηση με λειτουργίες CRM, 

όπως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, λογαριασμοί και επαφές, ευκαιρίες. Η χρήση του VTiger 

επιτρέπει την απόλυτη ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων πριν την πώληση και πριν την 

αγορά σε ενιαία εφαρμογή. 

http://vtiger.com/
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XRMS
http://xrms.sourceforge.net

Πρόκειται  για  ολοκληρωμένο  και  ρυθμιζόμενο  σύστημα  διαδικτυακής  διαχείρισης 

πελατειακών σχέσεων. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής:

• Διαχείριση πελατών: περιλαμβάνει ολοκληρωμένο σύνολο πεδίων για τον εντοπισμό 

εταιρειών, των επαφών τους, και πληθώρας πληροφοριών επ’ αυτών.

• Αυτοματοποιημένη  δύναμη  πωλήσεων:  παρέχει  εκτεταμένη  υποστήριξη  για  τον 

εντοπισμό ευκαιριών και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε όλη τη διάρκεια του 

σταδίου  πώλησης.  Η  λειτουργία  επιτρέπει  παραμετροποίηση  της  διαδικασίας 

πωλήσεων  και  υποστηρίζει  διαφορετικές  διαδικασίες  ανάλογα  με  τον  τύπο  της 

επιχείρησης. 

• Υποστήριξη  πελατών:  Το  XRMS  χρησιμοποιείται  περιστατικά  για  την 

παρακολούθηση  θεμάτων  υποστήριξης  πελατών.  Τα  περιστατικά  είναι  πλήρως 

ρυθμιζόμενα και συνδέονται με διαγράμματα ροής και αναθέσεις ρόλων.

• Διαχείριση  εκστρατείας:  Οι  εκστρατείες  αποτελούν  δραστηριότητες  μάρκετινγκ, 

όπως  οι  αποστολές  μηνυμάτων  ή  οι  συναντήσεις  και  αφορούν  τη  δημιουργία 

ανταγωνιστικού προϊόντος.

• H XRMS παρέχει  βασικές λειτουργίες οργάνωσης εκστρατείας για τον εντοπισμό 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της διαδικασίας πώλησης. Αυτή η λειτουργία 

βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης. 

• Διαχείριση αλληλογραφίας: οι χρήστες μπορούν να στέλνουν μηνύματα στις επαφές 

της εταιρείας, και να χρησιμοποιούν τυποποιημένα ή παραμετροποιημένα έντυπα. 

Τα  έντυπα  δημιουργούνται  με  προγραμμένα  περιεχόμενα  τα  οποία  μπορούν να 

μεταβληθούν πριν την αποστολή.

• Διάδραση  πελατών  και  παρακολούθηση  ενεργειών:  η  λειτουργία  παρέχει 

παρακολούθηση οποιασδήποτε ενέργειας των χρηστών και τους θέτει σε επαφή με 

την εταιρεία (π.χ. κλήσεις, επιστολές, συναντήσεις και emails). Οι δραστηριότητες 

συνδέονται με τις Εταιρείες και τις Επαφές και μπορούν επίσης να σχετιστούν με 

Εκστρατείες,  περιστατικά  και  ευκαιρίες.  Οι  ενέργειες  είναι  δυνατό  να  έχουν 

http://xrms.sourceforge.net/
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συμμετέχοντες από διαφορετικές εταιρείες. 

• Αναφορά εκθέσεων και ανάλυση: Η διεπαφή του φυλλομετρητή παρέχει ευέλικτες 

απεικονίσεις  δεδομένων  που  επιτρέπουν  την  ταξινόμηση  και  ομαδοποίηση  των 

δεδομένων, την επανεμφάνιση ή απόκρυψη στηλών και την εξαγωγή δεδομένων 

πινάκων για ανάλυση. Περιλαμβάνονται τυποποιημένα έντυπα αναφοράς αλλά είναι 

δυνατή  και  η  δημιουργία  εξατομικευμένων  αναφορών.  Επίσης  είναι  δυνατή  η 

δημιουργία  αναφορών  μέσω  εργαλείων  επιχειρηματικής  ευφυΐας  τρίτου  μέρους, 

όπως Crystal reports. 

• Διαχείριση  εγγράφων:  Τα  αρχεία  και  οι  φάκελοι  μπορούν  να  συνδεθούν  με  μια 

οντότητα. Τα αρχεία μπορούν να είναι οποιουδήποτε τύπου αρχεία και στα αρχεία 

PDF & MS Office διεξάγονται αναζητήσεις. 
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Συνεργατικά εργαλεία

Bedework
http://www.bedework.org

To  Besework  αποτελεί  ανοιχτού  κώδικα  σύστημα  ημερολογίου  για  την  ανώτερη 

εκπαίδευση  και  έχει  σχεδιαστεί  ώστε  να  πληροί  τα  τρέχοντα  ημερολογιακά  πρότυπα. 

Σχεδιασμένο  σε  Java,  το  Bedework  διαθέτει  εξυπηρετητή  κεντρικής  αρχιτεκτονικής  με 

αποτέλεσμα  να  επιτρέπει  την  άμεση  επικαιροποίηση  προσωπικών  και  δημόσιων 

δεδομένων. Η εφαρμογή βασίζεται στην έκδοση 2 του Ημερολογίου UW και έχει σχεδιαστεί 

ξανά ώστε να υποστηρίζει πολλές νέες ρυθμίσεις.

Τα χαρακτηριστικά του έχουν ως εξής:

• Υποστήριξη iCal, iTIP, CALDAV

• Πλήρης  CalDAV  έλεγχος  πρόσβασης  επιτρέπει  τη  διαμοίραση  ημερολογίων  και 

οντοτήτων ημερολογίου βάση ταυτοποίησης. 

• Υποστήριξη  προγραμματισμού  συναντήσεων  συμπεριλαμβανομένων 

προσκλήσεων  και  των  απαντήσεων  σε  αυτές.  Υποστηρίζεται  επίσης 

προγραμματισμός CalDAV (ακόμα σε σχεδιαστικό στάδιο)

• Υποστήριξη Freebusy και  ο χρόνος απασχόλησης εμφανίζεται  παράλληλα με τις 

λίστες αναμονής. Στο μέλλον θα είναι δυνατή η διενέργεια του προγραμματισμού με 

άλλα συστήματα Bedework μέσω πρωτοκόλλων σε πραγματικό χρόνο. 

• Έλεγχος της πρόσβασης επιτρέπει στους χρήστες να καθορίσουν ποιος μπορεί να 

προγραμματίσει  συνάντηση  μαζί  τους.  Είναι  δυνατή  η  επιλογή  αυτόματης 

απάντησης σε αίτημα για συνάντηση.

• Το Bedework υποστηρίζει δημόσια συμβάντα και γεγονότα. Όλοι οι δημόσιοι φορείς 

διαθέτουν έλεγχο πρόσβασης επιτρέποντας τον περιορισμό της δημοσιοποίησης 

συμβάντων του  ημερολογίου  σε  ορισμένες  ομάδες,  χρήστες  ή  σε  οποιονδήποτε 

εξουσιοδοτημένο χρήστη. Επίσης μπορεί να δοθεί άδεια για πρόσβαση επισκεπτών 

στο ημερολόγια. Η δημόσια πρόσβαση μπορεί να ρυθμιστεί μέσω προτιμήσεων που 

επιτρέπουν στον διαχειριστή να μεταβάλει την αρχική ρύθμιση και να προσθέσει ή 

http://www.bedework.org/
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να απομακρύνει εγγραφές από το χώρο δημόσιας πρόσβασης. 

• Υποστήριξη δυνατότητας  "σουίτας ημερολογίων"  επιτρέποντας σε  υποομάδες να 

τηρούν τα δικά τους ημερολόγια με οποιοδήποτε βαθμό πρόσβασης επιθυμούν. Τα 

ημερολόγια  των  υποομάδων  διαχειρίζονται  από  τον  επικεφαλή  και  οι  ειδικές 

ρυθμίσεις παρέχουν την επιθυμητή πρόσβαση.

Chandler
http://chandlerproject.org

Το Chandler είναι ανεξάρτητο πλατφόρμας (Windows, Mac OS X, Linux) αποτελείται από 

τις εφαρμογές Chandler desktop και Chandler Hub, και μία υπηρεσία διαμοίρασης και τη 

διαδικτυακή εφαρμογή. Το Chandler είναι ΕΛ/ΛΑΚ και βασίζεται σε πρότυπα. Η εφαρμογή 

ενσωματώνει  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο,  ημερολόγια,  κοινότητες,  και  καθήκοντα  με  μία 

καινοτόμο προσέγγιση. Μεταξύ των χαρακτηριστικών είναι τα εξής:

• Οι στήλες Ποιος και Ημερομηνία διαθέτουν ευαισθησία ως προς το περιεχόμενο και 

δυναμική απεικόνιση στοιχείων μεταδεδομένων

• Δημιουργία  και  επεξεργασία  Σημειωματάριου,  Μηνυμάτων,  Εργασιών  και 

Γεγονότων

• Δημιουργία ειδικών αρχείων Chandler IMAP για τη μετακίνηση μηνυμάτων από την 

αγαπημένη  εφαρμογή  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  του  χρήστη  στο  Chandler 

Desktop

• Προσδιορισμός στοιχείων για ΤΩΡΑ ή ΑΡΓΟΤΕΡΑ

• Δημιουργία ειδοποιητικών μηνυμάτων για την αυτόματη εστίαση της προσοχής του 

χρήστη σε ένα στοιχείο αργότερα

• Καθορισμός συμβάντων για την αποστολή προσκλήσεων

• Σημείωση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως εργασία και προσθήκη στη 

λίστα εργασιών

• Προγραμματισμός εργασιών στο ημερολόγιο

• Οι συλλογές Chandler μπορούν να τηρήσουν οποιοδήποτε στοιχείο:  σημειώσεις, 

μηνύματα, εργασίες και συμβάντα

• Ένα  μεμονωμένο  στοιχείο  μπορεί  να  προστεθεί  σε  όσες  συλλογές  επιθυμεί  ο 

http://chandlerproject.org/
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χρήστης

• Δυνατότητα απεικόνισης όλων των συλλογών στις οποίες βρίσκεται ένα στοιχείο

• Η ρύθμιση Quick Entry επιτρέπει τη δημιουργία σημειώσεων, μηνυμάτων, εργασιών 

και συμβάντων με τη χρήση απλών εντολών

• Έρευνα στο σύνολο των συλλογών του χρήστη

• Τήρηση πολλαπλών ημερολογίων

• Δυνατότητα περίληψης των στοιχείων του ημερολογίου με το Preview Pane

• Πλοήγηση στο Ημερολόγιο με το μινι-ημερολόγιο

• Δυνατότητα θέασης πληρότητας των ημερών από άποψη προγραμματισμού με το 

Mini-calendar busy bars

• Δημιουργία συμβάντων, εγγραφή ημερομηνιών σε απλά αγγλικά με τη χρήση του 

Quick Entry

• Δημιουργία γεγονότων που συμπίπτουν σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία βάση

• Ρύθμιση ειδοποίησης πριν ή μετά από γεγονότα

• Παροχή  εύκολης  πρόσβασης  σε  συνεργάτες  σε  κοινές  πληροφορίες  από  το 

Chandler Hub με οποιοδήποτε φυλλομετρητή 

• Οι συνεργάτες μπορούν να βλέπουν και να επεξεργάζονται κοινές συλλογές χωρίς 

να πρέπει να εγγραφούν σε λογαριασμό Chandler Hub

• Δυνατότητα ελέγχου ποιος και πότε επεξεργάστηκε τελευταία φορά κάποιο στοιχείο

• Διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων

• Αποστολή στοιχείων σε άλλα Chandler desktops και σε λογαριασμού ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου πελατών

• Επεξεργασία  και  επικαιροποίησης  στοιχείων  σε  άλλες  εφαρμογές  Chandler 

desktops

• Λήψη στοιχείων που έχουν σταλεί με μηνύματα ηλεκτρονικών ταχυδρομείων από 

άλλα Chandler desktops

• Λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων που εστάλησαν από λογαριασμούς ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου πελατών μέσω των ειδικών αρχείων Chandler IMAP
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Darwin Calendar Service
http://trac.macosforge.org/projects/calendarserver/wiki

To Darwin Calendar Center αποτελεί σύμφωνο με τα πρότυπα εξυπηρετητή που επιτρέπει 

σε πολλούς χρήστες να μοιράζονται πληροφορίες ημερολογίου. Η εφαρμογή παρέχει κοινή 

θέση στο δίκτυο για την αποθήκευση προγραμμάτων, και επιτρέπει στους χρήστες την 

αποστολή  και  διαχείριση  προσκλήσεων.  Ο  εξυπηρετητής  χρησιμοποιεί  πρωτόκολλο 

CalDAV, το οποίο αποτελεί επέκταση του WebDAV, ώστε να υπάρχει διαλειτουργικότητα 

μεταξύ των διαφορετικών χρηστών ημερολογίου. 

DotProject
http://dotproject.net

Πρόκειται  για  πλαίσιο  διαδικτυακής  διαχείρισης  έργου  σε  PHP  που  περιλαμβάνει 

λειτουργίες για επιχειρήσεις,  έργα, καθήκοντα (με διαγράμματα Gantt),  φόρουμ, αρχεία, 

ημερολόγιο,  επαφές,  εισιτήρια/βοήθεια,  πολύγλωσση  υποστήριξη,  άδεια  χρήστη  και 

θεματικές ενότητες. 

eGroupware
http://www.egroupware.org

To eGroupware αποτελεί ελεύθερο λογισμικό για δίκτυα. Επιτρέπει τη διαχείριση επαφών, 

συναντήσεων και πολλές άλλες λειτουργίες για την επιχείρηση. 

Κυκλοφορεί με απλή διαδικτυακή διεπαφή που επιτρέπει την πρόσβαση των δεδομένων 

από οποιαδήποτε πλατφόρμα οπουδήποτε στον πλανήτη. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα 

πρόσβασης  στον  εξυπηρετητή  eGroupware  με  κάποιο  άλλο  συνεργατικό  εργαλείο 

(Kontakt, Evolution, Outlook) καθώς και με το κινητό ή το PDA μέσω SyncML. Αυτή την 

στιγμή η εφαρμογή υποστηρίζει περισσότερες από 25 γλώσσες συμπεριλαμβανομένης της 

υποστήριξης rtl. 

http://www.egroupware.org/
http://dotproject.net/
http://trac.macosforge.org/projects/calendarserver/wiki
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Τα χαρακτηριστικά του έχουν ως εξής:

• Ημερολόγιο:  Δυναμικό  ημερολόγιο  που  υποστηρίζει  προγραμματισμό  ομάδων, 

πόρων και επαφών

• Βιβλίο διευθύνσεων: Διαχείριση επαφών χρησιμοποιώντας SQL ή LDAP

• Webmail: φιλικό προς τον χρήστη ΙΜΑΡ σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

• Infolog:  Δυναμική  αντικατάσταση  των  συστημάτων  διαχείρισης  πελατειακών 

σχέσεων (CRM) ToDo, Notes και PhoneCalls

• Διαχείριση  έργου:  Διαχείριση  έργου  βάσει  στοιχείων  πλήρως  ενσωματωμένη  με 

λοιπές εφαρμογές egroupware

• Διαχειριστής  αρχείου:  Διαχείριση  αρχείων  αποθηκευμένων  σε  VFS  (εικονικό 

σύστημα αρχείων) που βασίζεται σε αρχεία, sql-db ή webdav

• Διαχειριστής  σελίδας:  Φιλικό  προς  το  χρήστη  σύστημα  εξουσιοδότησης  με 

ρυθμιζόμενες λίστες ελέγχου πρόσβασης

• Καταστάσεις  ανθρωποωρών:  Εφαρμογή  για  την  παρακολούθηση  του  χρόνου 

εργασίας ενσωματωμένη στη διαχείριση έργου.

• Παρακολούθηση σφαλμάτων: Σύστημα εντοπισμού σφαλμάτων ενσωματωμένο στη 

διαχείριση έργου

• Wiki: eGw’s eGW’s Tavi-WikkiTikkiTavi clone

• Βάση γνώσεων

• Μηχανή διαγράμματος εργασιών

eProjectManagement
http://www.studip.de

Το eprojectManagement σχετίζεται με το σύστημα διαχείριση μάθησης Stud.IP. Στηρίζεται 

στην ίδια δοκιμασμένη τεχνογνωσία, αλλά περιλαμβάνει φάσμα λειτουργιών που μπορούν 

να προσαρμοστούν. Το eProjectManagement αποτελεί νέα ειδική εφαρμογή για μικρές και 

μεσαίες  επιχειρήσεις  ή  δημόσιους  φορείς.  Το  eProjectManagement  παρέχει  ΕΛ/ΛΑΚ 

διαδικτυακή πλατφόρμα για:

http://www.studip.de/
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• διαχείριση γνώσης

• διαχείριση έργου

• πληροφόρηση-διαχείριση

• επικοινωνία-έλεγχο

• περαιτέρω εκπαίδευση

• συνεργασία

• συντονισμό

• διαχείριση πόρων

• διοίκηση προγράμματος εργασιών και προσωπικός έλεγχος 

Evolution
http://www.gnome.org/projects/evolution/

To Evolution παρέχει ολοκληρωμένες λειτουργίες ταχυδρομείου, βιβλίου διευθύνσεων και 

ημερολογίου σε χρήστες με desktop GNOME. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του είναι τα 

εξής:

• Ευφυής έλεγχος Junk Mail

• Αρχεία αναζήτησης (παλαιότερα γνωστά ως v αρχεία)

• Υποστήριξη  υπογραφής  και  κωδικοποίησης  mail  μέσω  GPG  (GNU  Φύλακας 

Ασφαλείας) και S/MIME

• Ολοκλήρωση περιβάλλοντος εργασία;

• Ημερολόγια διαδικτύου

• Φίλτρα

• Αναζήτηση

• Υποστήριξη για Exchange 2000/2003 & Groupwise

• Διαχείριση πολλαπλών λογαριασμών

http://www.gnome.org/projects/evolution/
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FIN calendar server
http://www.theatlantis.net

To Fin στηρίζεται  σε  Java,  λειτουργεί  ανεξαρτήτως πλατφόρμας και  έχει  δοκιμαστεί  σε 

Linux, Win32, MacOSX, Solaris. Για εδραίωση το Fin χρησιμοποιεί το Java Persistence 

API και μπορεί να εγκατασταθεί σε όλες τις δημοφιλείς βάσεις δεδομένων ανοικτού κώδικα 

όπως PostgreSQL, MySQL, Hypersonic, SapDB ή σε εμπορικές βάσει όπως η Oracle. Τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

• Ενσωματωμένο Βιβλίο Διευθύνσεων LDAP

• Γνωστοποίηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων

• Υποστήριξη κοινού και ιδιωτικού ημερολογίου

• Πλήρης υποστήριξη προγραμματισμού συναντήσεων και RSVP

• Υποστήριξη πρωτοκόλλου για: WCAP, iCalendar, Imip/Itop.

Gantt Project
http://ganttproject.biz/

To GanttProject αποτελεί ελεύθερο και εύκολο εργαλείο διαχείριση και προγραμματισμού 

έργων βασισμένο  σε διαγράμματα Gantt.  Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της  εφαρμογής 

περιλαμβάνουν:

• Ιεραρχία καθηκόντων και εξαρτώμενες εργασίες

• Διαγράμματα Gantt

• Διάγραμμα φόρτωσης πόρων 

• Δημιουργία διαγράμματος PERT 

• Αναφορές PDF και HTML 

• Εισαγωγή/εξαγωγή έργων MS 

• Εργασία ομάδων βασισμένη σε WebDAV

To GanttProject  αποτελεί ανεξάρτητης πλατφόρμας εφαρμογή (σε  Java) και μπορεί να 

εκτελεστεί κατευθείαν μέσω Java Webstart. 

http://ganttproject.biz/
http://www.theatlantis.net/
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Group-Office
http://www.group-office.com

To Group-office  αποτελεί  συνεργατικό  εργαλείο  που  περιλαμβάνει  βασικό  σύστημα και 

διαφορετικές μονάδες. Οι μονάδες έχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να συνεργάζονται 

ομάδες  ατόμων  διαδικτυακά.  Τα  κύρια  χαρακτηριστικά  της  εφαρμογής  είναι  κοινά 

ημερολόγια,  βιβλία  διευθύνσεων,  έργα,  αρχεία  και  ηλεκτρονικά  μηνύματα.  Οι  χρήστες 

μπορούν να χρησιμοποιούν τον φυλλομετρητή τους για την πρόσβαση στο συνεργατικό 

εργαλείο. Οι βασικές λειτουργίες έχουν ως εξής:

• Βιβλίο  Διευθύνσεων:  Δημιουργία  πινάκων  για  ηλεκτρονικά  μηνύματα  καθώς  και 

πρότυπα  OpenOffice.org.  Συνδέοντας  το  βιβλίο  διευθύνσεων  με  τα  πρότυπα  ο 

χρήστης μπορεί να εισάγει αυτόματα σε αυτά τα έντυπα δεδομένα διευθύνσεων και 

να  δημιουργήσει  στοιχεία  εκκίνησης  εντύπων  όπως  Αγαπητέ  κύριε  Σμιθ.  Είναι 

επίσης δυνατή η δημιουργία ταχυδρομικών καταλόγων μέσω των προτύπων αυτών. 

Παράλληλα, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει εξατομικευμένα πεδία βάσει των 

αναγκών  του.  Οι  εταιρείες  διαφοροποιούνται  από  τις  επαφές  για  καλύτερη 

διαχείριση των επαφών και γρήγορη επισκόπηση των εργαζομένων. 

• Σύστημα  αρχείων:  Η  λειτουργία  συστήματος  αρχείου  χρησιμοποιείται  για  την 

διαδικτυακή  αποθήκευση  των  προσωπικών  αρχείων  και  την  ενδεχόμενη 

κοινοποίησή τους σε άλλους χρήστες. Θυμίζει  τον διαχειριστή αρχείων που κάθε 

άνθρωπος  θα  ήθελε  να  χρησιμοποιεί.  Ο  χρήστης  μπορεί  εύκολα  να  αφαιρέσει, 

επικολλήσει και αντιγράψει αρχεία σε διαφορετικά υποαρχεία στα οποία μπορεί να 

έχει πρόσβαση μέσω δεντρικής δομής. Η εφαρμογή καθιστά ιδιαίτερα εύκολη την 

κοινή κτήση αρχείων. Με τη δημιουργία κοινόχρηστων θέσεων στα αρχεία και με την 

υποστήριξη  WebDAV  είναι  πλέον  πολύ  εύκολη  η  εγγραφή  του  συγκεκριμένου 

διαχειριστή αρχείων σε οποιοδήποτε σύστημα αρχείων. 

• Ημερολόγιο: Σε συνεργατικά περιβάλλοντα είναι αδύνατη η έλλειψη ημερολογίου. Το 

ημερολόγιο  επιτρέπει  τον  προγραμματισμό  όλων  των  γεγονότων  και  θέτει 

υπενθυμίσεις. Η εύχρηστη διεπαφή αποτρέπει την παράβλεψη κάποιου συμβάντος. 

Παράλληλα  είναι  αρκετά  εύκολη  η  δημιουργία  πολλαπλών  ημερολογίων  και  η 

διαμοίραση τους με άλλους χρήστες.  Το ημερολόγιο επιτρέπει  την εισαγωγή και 

εξαγωγή του δημοφιλούς προτύπου Icalendar. Το γεγονός αυτό καθιστά δυνατό το 

http://www.group-office.com/
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συγχρονισμό  του  ημερολογίου-ομάδας-γραφείου  με  άλλα  λογισμικά  ημερολογίου 

που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο iCalendar.

• Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Είναι δυνατή η προσθήκη IMAP και POP3 λογαριασμών 

ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  και  η  επισκόπηση  των  ηλεκτρονικών  μηνυμάτων 

διαδικτυακά εύκολα και γρήγορα. Η εφαρμογή υποστηρίζει πολλαπλούς φακέλους 

και  αρχεία.  Ο  δημιουργός  μηνύματος  μπορεί  να  συνθέσει  το  μήνυμα  σε  απλό 

κείμενο αλλά και σε μορφή HTML.

• Έργα: με τη λειτουργία έργου ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί εύκολα την ώρα 

εργασίας. Με τη χρήση ρολογιού και της λειτουργίας αντίστροφης μέτρησης χρόνου 

ο χρήστης έχει ακριβή και εύκολη καταγραφή του χρόνου. 

Kablink
http://kablink.org

To  Kablink  (παλαιότερα  υπό  το  όνομα  ICEscore)  αποτελεί  έργο  ανοικτού  κώδικα.  Η 

αποστολή  του  είναι  να  καταστήσει  την  εργασία  εντός  της  επιχείρησης  απλή  και 

συμφέρουσα. Η εφαρμογή έχει εξαρχής σχεδιαστεί με συνεργασία ομάδων και κοινοτήτων 

και ως αποτέλεσμα επιτρέπει σε ομάδες να μοιραστούν περιεχόμενα και ιδέες και παρέχει 

εργαλεία  για  την  παραμετροποίηση  της  εμπειρίας  ανάλογα  με  το  είδος  εργασίας.  Η 

εφαρμογή πράγματι βοηθά τις ομάδες να συνεργαστούν όπως ποτέ πριν. Το Kablink δίνει 

στην ομάδα χώρο εργασίας με το intanet στο οποίο μπορούν να διενεργήσουν διαχείριση 

επιχειρηματικών  εγγράφων,  διαδικτυακή  διαχείριση  έργου,  ημερολόγια  στο  διαδίκτυο, 

αυτοματοποιημένα  διαγράμματα  εργασίας,  και  οποιαδήποτε  συνεργατική  λειτουργία 

επιχείρησης.  Σε  ενιαίο  ολοκληρωμένο  περιβάλλον  ο  χρήστης  μπορεί  να  δημιουργήσει 

περιεχόμενα, να μοιραστεί ιδέες, να βρει απαντήσεις, να εντοπίσει εμπειρογνώμονες, να 

δει ποιος είναι διαθέσιμος και ποια στιγμή και να κανονίσει συναντήσεις. Οι λειτουργίες 

κοινωνικής δικτύωσης της εφαρμογής ευνοούν την προσαρμογή. Επιπλέον, η παρουσία 

σε πραγματικό χρόνο επιτρέπει τη διενέργεια WebEx συνεδριάσεων γνωρίζοντας ποιος 

είναι  διαθέσιμος να συμμετάσχει.  Η εφαρμογή ενισχύει  τη  συνεργασία μικρών ομάδων 

εντός του τμήματος ακόμα και εντός του συνόλου της επιχείρησης. Με την εφαρμογή οι 

λειτουργίες  διαχείρισης  έργου  και  εγγράφων  ανταποκρίνονται  πλήρως  στις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών. 

http://kablink.org/
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Kolab
http://kolab.org

To  Kolab  αποτελεί  διαβαθμισμένο  και  ασφαλή  εξυπηρετητή  συνεργατικών  εργαλείων. 

Περιλαμβάνει γνωστά και δοκιμασμένα στοιχεία όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπηρεσία 

αρχείων  και  διαδικτυακή  υπηρεσία.  Το  Kolab  παρέχει  ευφυή  διάδραση  μεταξύ  των 

στοιχείων, την διεπαφή διαχείρισης διαδικτύου και τη διαχείριση των λιστών "ελεύθερος-

απασχολημένος".  Πολλοί πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Kolab μεταξύ των 

οποίων Kontact (KDE), outlook (Windows) & Horde (Web). 

Η  εφαρμογή  υποστηρίζει  πλήρως  μικτά  περιβάλλοντα  (Outlook/KDE/Web),  διαχείριση 

διαδικτυακής  διεπαφής,  υποστηρικτικές  γλώσσες:  Γερμανικά,  Αγγλικά,  Γαλλικά,  κοινό 

βιβλίο με ρυθμίσεις για χρήστες mailbox καθώς και επαφές, ΡΟΡ3 και ΙΜΑΡ4 πρόσβαση 

στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Kontact 
http://kontact.kde.org

To KDE Kontact σύστημα διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών συνενώνει υπό την ίδια 

"στέγη" τις ώριμες και δοκιμασμένες εφαρμογές KDE. Χάρη στην πολυδύναμη τεχνολογία 

Kparts οι ήδη υπάρχουσες εφαρμογές συνενώνονται σε μία. Τα στοιχεία του KDE Kontact 

είναι  ρυθμισμένα  να  εργάζονται  άριστα  μεταξύ  τους.  Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα 

χαρακτηριστικά όπως διαχείριση συναντήσεων, λίστες καθηκόντων και επαφές. Το KDE 

Kontact  υποστηρίζει  διάφορους  εξυπηρετητές συνεργατικών εργαλείων. Με τη χρήσης 

αυτών των εξυπηρετητών, η ομάδα εργασίας έχει  πρόσβαση σε ρυθμίσεις όπως κοινά 

αρχεία ηλεκτρονικών μηνυμάτων, λίστες καθηκόντων ομάδας, κοινό ημερολόγιο, κεντρικό 

βιβλίο διευθύνσεων και προγραμματισμός συναντήσεων. 

MailArchiva
http;//www.mailarchiva.com

To mailArchiva αποτελεί σύστημα τρέχουσας αρχειοθέτησης ηλεκτρονικών μηνυμάτων για 

επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους. Το σύστημα λειτουργεί σε συνδυασμό με δημοφιλή 

http://kontact.kde.org/
http://kolab.org/
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συστήματα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  για  την  αρχειοθέτηση  όλων των  εισερχομένων, 

εξερχομένων και εσωτερικών μηνυμάτων. Ο εξυπηρετητής αρχειοθέτησης είναι πλήρως 

ανεξάρτητος  πλατφόρμας   και  μπορεί  να  λειτουργήσει  σε  οποιοδήποτε  λειτουργικό 

σύστημα.  Περιλαμβάνονται  αρκετοί  πράκτορες  που  παρέχουν  σύνδεση  με  Microsoft 

exchange, Postfix και άλλα συστήματα μηνυμάτων. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά είναι:

• κανόνες αρχειοθέτησης

• συμπίεση

• κωδικοποίηση

• αναζήτηση και ανάκτηση

• έλεγχος

MindQuarry
https://www.mindquarry.org

To Mindquarry Collaboration server  αποτελεί  διαδικτυακή πλατφόρμα συνεργασίας που 

υποστηρίζει την ομάδα έργου συνδυάζοντας κοινά αρχεία, wiki για διαχείριση γνώσεων και 

διαχείριση συνεργατικών αρμοδιοτήτων. Παρέχει 4 κυρίως διεπαφές: 

• Ομάδες:  με  τις  ομάδες  Mindquarry  είναι  δυνατή  η  ανάλυση  και  διαχείριση  των 

ομάδων και των μελών των ομάδων.

• Αρχεία:  Τα  κοινά  αρχεία  Mindquarry  αποθηκεύουν  όλα  τα  έγγραφα  και  τηρούν 

ιστορικό αλλαγών

• Wiki: Ta wiki αποτελούν τον προσωπικό χώρο ιδεών, τον πίνακα και το λεξιλόγιο για 

την κοινότητα πληροφόρησης και δημιουργικότητας

• Καθήκοντα: Στο χώρο της διαχείρισης καθηκόντων ο χρήστης μπορεί να δει τη λίστα 

καθηκόντων και να αναθέσει εργασίες στα μέλη της ομάδας. 

Η εφαρμογή παρέχει περιβάλλον βασισμένο σε java που επιτρέπει τον συγχρονισμό των 

χώρων  εργασίας,  γρήγορη  δημιουργία  περιεχομένων  wiki  και  εύκολη  διαχείριση 

καθηκόντων. 

https://www.mindquarry.org/
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One point
http://www.onepoint.at

Πρόκειται  για πλήρως ολοκληρωμένη εφαρμογή διαχείρισης έργου που κυκλοφορεί  ως 

διαδικτυακό  σύστημα  η  ως  εφαρμογή  εργασίας  java.  Η  εφαρμογή  περιλαμβάνει 

διαγράμματα Gantt,  δομή καταμερισμού εργασίας,  ανάλυση οροσήμων,  χρήση πόρων, 

ολοκληρωμένη διαχείριση εγγράφων και πίνακες έργου. 

OpenGroupware
http://opengroupware.org

To  opengroupware  αποτελεί  ολοκληρωμένο  συνεργατικό  εξυπηρετητή  με  τα  εξής 

χαρακτηριστικά:

• Διαχείριση  περιεχομένων:  το  σύστημα  αποθηκεύει  και  οργανώνει  χιλιάδες 

προσωπικές  και  εταιρικές  επαφές,  τηλέφωνα,  φαξ,  διευθύνσεις,  ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις κ.α. Πρόκειται  για εύκολα προσαρμόσιμη με εκτεταμένη και γρήγορη 

δυνατότητα έρευνας, κατηγοριοποίησης και προσβάσιμη από μακριά.

• Ημερολόγιο ομάδας: Διαχειρίζεται συναντήσεις και γεγονότα για ομαδικά ή ατομικά 

σύνολα λογαριασμών. Επιπλέον, επισυνάπτει σημειώσεις σε συναντήσεις. Συνδέει 

τις  συναντήσεις  με  επαφές  και  έργα  και  ανιχνεύει  αυτόματα  ενδεχόμενες 

συγκρούσεις.

• Προγραμματισμός  πόρων:  παρακολουθεί  τους  πόρους  της  εταιρείας  όπως 

αυτοκινήτων,  προβολέων  ή  χώρων  συνεδρίων.  Παρέχει  λειτουργία  αναζήτησης 

χρόνου  διαθέσιμου  συγκεκριμένων  πόρων  ή  πόρων  που  έχουν  ανατεθεί  σε 

συγκεκριμένη ομάδα.  Αυτόματος έλεγχο σύγκρουσης πόρων κατά τη δημιουργία 

συνάντησης. 

• Διαχείριση καθηκόντων: Παρέχεται δυνατότητα οργάνωσης καθηκόντων ανά άτομο, 

ομάδα ή εξειδικευμένο έργο. Οι λίστες με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις μπορούν 

να  δημιουργηθούν  κατά  προτεραιότητα,  ανά  ημερομηνία  λήξης,  κατάστασης 

επεξεργασίας  κ.α.  Η συνολική εικόνα όλων των καθηκόντων αποθηκεύεται  στην 

εφαρμογή  του  έργου  καθώς  και  ταξινομείται  ανά  εταιρεία.  Περίληψη  των 

http://opengroupware.org/
http://www.onepoint.at/
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υποχρεώσεων υπάρχει και στην προσωπική σελίδα.

• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Το ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(ΙΜΑΡ4)  παρέχει  ειδικά  κατάλληλο  περιβάλλον  για  ανάγνωση  και  σύνταξη 

ηλεκτρονικών  μηνυμάτων  καθώς  και  οργάνωση  μηνυμάτων  ανά  αρχείο.  Ένα 

παγκόσμιο  και  προσαρμόσιμο  αρχείο  περιορίζει  την  ατέλειωτη  αναζήτηση  της 

σωστής ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

• Έργα και Έγγραφα: Δυνατότητα κοινών εγγράφων και αρχείων, τοπικά ή μη ανά 

ομάδες ή ιδιωτικά σε κεντρικό περιβάλλον του έργου. Παρέχεται σύνδεση του έργου 

με επαφές του πελάτη ή του εργαζόμενου και σύνδεση των καθηκόντων με έργα. Η 

αποθήκευση ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τα έγγραφα Office όπως και φαξ στο αρχείο 

εγγράφων  μπορούν  να  συνδεθούν  με  οποιαδήποτε  εργασία.  Τέλος,  συνδέεται 

οποιαδήποτε  εφαρμογή  Opengroupware  με  το  έργο,  καθώς  πρόκειται  για 

πραγματικά κεντρικό περιβάλλον. 

• Νέα: Ο πίνακας νέων δίνει τη δυνατότητα δημοσίευσης σημαντικών πληροφοριών 

και άρθρων στο intranet. Ορισμένες επικεφαλίδες μπορούν να συνδεθούν με άλλα 

σχετιζόμενα άρθρα ή νέα στοιχεία. Επιπλέον ο Πίνακας νέων εμφανίζει επερχόμενες 

συναντήσεις και υποχρεώσεις και παρέχει προσωπική σελίδα. 

• Palm  Sync:  Η  χρήση  της  εφαρμογής  palm  οδηγεί  στον  συγχρονισμό  των 

δεδομένων από την συσκευή palm σε άλλες εφαρμογές Opengroupware. Η χρήσης 

της εφαρμογής palm αποτρέπει συγκρούσεις συγχρονισμού και ρυθμίζει πώς και 

πότε τα δεδομένα palm συγχρονίζονται  με τη βάση δεδομένων του συνόλου της 

επιχείρησης.

Openproj
http://openproj.org/openproj

To  openproj  είναι  ελεύθερο,  ανοικτού  κώδικα  σύστημα  περιβάλλοντος  εργασίας  και 

αποτελεί εναλλακτική λύση στο Microsoft project. To openproj είναι είναι συμβατό με Linux, 

Unix, Mac &Windows. Το Open proj αποτελεί πλήρη αντικατάσταση του Microsoft project 

καθώς και υπαρχόντων πρωτογενών αρχείων έργου. Το Openproj διαθέτει διαγράμματα 

Gantt  Διαγράμματα  δικτύου  (Pert),  WBS  και  διαγράμματα  RBS,  κοστολόγηση  αξίας 

κέρδους κ.α.Τα χαρακτηριστικά του έχουν ως εξής:

http://openproj.org/openproj
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• διαγράμματα Gantt

• παρακολούθηση διαγράμματος Gantt

• διαγράμματα δικτύου

• εικόνα πόρων

• εικόνα έργου

• διάγραμμα WBS 

• διαγράμματα RBS

• εικόνα αναφορών

• λεπτομερής χρήση καθηκόντων

• λεπτομερής χρήση πόρων

Open workbench
http://openworkbench.org

Το  Openworkbench  αποτελεί  δομημένο  και  ώριμο  εργαλείο  για  προγραμματισμό  και 

διαχείριση εργασιών. Είναι συμβατό με την ιδέα της διαχείρισης έργου, καθώς παρουσιάζει 

την  πληροφορία  κατά  τρόπο  ευσύνοπτο  και  εύκολο  στην  κατανόηση.  Εκατοντάδες 

διευθυντές έργου ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν την εν λόγω εφαρμογή για τον σχεδιασμό 

και την εκτέλεση πολύπλοκων έργων. Όλα τα έργα πραγματοποιούνται στη βάση σειράς 

καθηκόντων  στη  διάρκεια  του  κύκλου  ζωής  τους.  Με  τη  χρήση  του  Openworkbench 

σημαντικά καθήκοντα ή στάδια καθίστανται πιο διαχειρίσιμα με μεγαλύτερες πιθανότητες 

επιτυχίας  για  την  πράξη.  Το  Openworkbench  βοηθά  τους  διευθυντές  έργου  να 

δημιουργήσουν  δομές  κατάτμησης  εργασίας  με  καθήκοντα  και  ορόσημα,  να  θέσουν 

γραμμές βάσης, να προγραμματίσουν σχέδια έργου με εξαρτημένα στάδια, να αναθέσουν 

πόρους σε καθήκοντα, να προγραμματίσουν καθήκοντα σε μεγάλες περιόδους έργου, να 

προσαρμόσουν  το  πρόγραμμα  με  βάση  την  καταγεγραμμένη  πορεία  του  έργου,  να 

συνδέσουν τα κύρια με τα δευτερεύοντα έργα και να διενεργήσουν ανάλυση αξίας κέρδους. 

Από  την  στιγμή  που  έχει  δημιουργηθεί  το  έργο,  οι  διευθυντές  έργου  μπορούν  να 

προγραμματίσουν καθήκοντα και  να αναθέσουν πόρους για  την ολοκλήρωσή του.  Στα 

μεγάλα έργα ο προγραμματισμός ενδέχεται να είναι επίπονη επεξεργασία που εξισορροπεί 

σχέσεις  καθηκόντων,  διαθεσιμότητα  πόρων  και  διάρκεια  καθήκοντος.  Η  πολυδύναμη 

λειτουργία  αυτόματου  προγραμματισμού  στο  Openworkbench  σχεδιάστηκε  για  την 

http://openworkbench.org/
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αντιμετώπιση  αυτής  της  πολυπλοκότητας.  Με  ένα  απλό  "κλικ",  ο  αυτόματος 

προγραμματισμός χρησιμοποιεί  εσωτερικούς κανόνες  για  τη  δημιουργία  προγράμματος 

που  λαμβάνει  υπόψη  όρια  καθηκόντων,  εξαρτώμενα  έργα,  προτεραιότητες  και 

περιορισμούς στους πόρους -δημιουργώντας κατ’αυτόν τον τρόπο αυτόματα την καλύτερη 

μέθοδο  για  την  ολοκλήρωση  του  έργου.  Μόλις  εγκριθεί  το  έργο  ο  διαχειριστής  έργου 

δημιουργεί  τη  γραμμή  βάση  ή  οποία  δίνει  την  εκκίνηση  του  έργου  και  επιτρέπει  να 

συγκριθούν οι τροποποιήσεις σε σχέση με το αρχικό σχέδιο. 

Οι  διαχειριστές  έργου  έχουν  πρόσβαση  σε  βιβλιοθήκη  με  εικόνες  του  έργου  στο 

Openworkbench γεγονός που τους επιτρέπει να ρυθμίσουν την πληροφορία ανάλογα με 

τις  ανάγκες  τους.  Η  εφαρμογή  υποστηρίζει  πολλαπλές  απεικονίσεις, 

συμπεριλαμβανομένων  των  διαγραμμάτων  Gantt  &  Phase  Level  Gantt,  καθώς  και 

απεικονίσεις  τύπου  PERT.  Οι  φορείς  μπορούν  να  ορίσουν  και  να  διανείμουν 

παραμετροποιημένες απεικονίσεις ως μοντέλα της εταιρείας. 

Όταν  ο  σκοπός  ενός  έργου  αλλάξει  είτε  εξαιτίας  νέων  απαιτήσεων  είτε  εξαιτίας 

περιορισμένων  πόρων  ή  χρόνου  και  προϋπολογισμού  απαιτούνται  τροποποιήσεις.  Το 

Openworkbench  εντοπίζει  αυτά  τα  πιθανά  προβλήματα  και  σχετικές  τάσεις  πριν 

επιδράσουν στο έργο διενεργώντας τις ακόλουθες αναλύσεις:

• Κρίσιμο  Μονοπάτι:  αναλύει  μεμονωμένα  δίκτυα  εξαρτώμενα  και  καθήκοντα  με 

αρνητική ροή.

• Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: υπολογίζει τον απαιτούμενο χρόνο χρήσης για 

την ολοκλήρωση ενός καθήκοντος και εκτιμά εάν θα τηρηθεί η προθεσμία

• Αξία κέρδους: αναλύει την πραγματική πρόοδο ενός έργου λαμβάνοντας υπόψη την 

προσπάθεια που χρειάζεται καθώς και τι έχει επιτευχθεί. 

Οι διευθυντές μπορούν να επαναπροσδιορίσουν το πρόγραμμα έργου στη βάση αυτών 

των αναλύσεων και χρησιμοποιώντας τη γραμμή βάσης να συγκρίνουν τι αλλαγές με το 

αρχικό  σχέδιο.  Είναι  σημαντική  η  διάθεση  της  σωστής  πληροφορίας  για  την  άμεση 

απαλοιφή πιθανών προβλημάτων. 
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OpenXchange
http://www.open-xchange.com/header/community_area.html

To Open-Xchange Community edition παρέχει έξυπνη συνεργασία (Smart Collaboration). 

Η  έξυπνη  συνεργασία  απλοποιεί  την  καθημερινή  ζωή,  την  εργασία  και  τις  κοινωνικές 

επαφές. Βασίζεται στη γλώσσα σεναρίων AJAX και παρέχει αξιόπιστη και αναβαθμισμένη 

διαδικασία μηνυμάτων και προηγμένες συνεργατικές λύσεις. Ειδικότερα, το Open-Xchange 

Community  edition  παρέχει  ηλεκτρονικά  μηνύματα,  ημερολόγιο,  επαφές,  καθήκοντα, 

έγγραφα, σελιδοδείκτες και εισαγωγή γνώσεων. Τα μοναδικά χαρακτηριστικά του Open-

Xchange Community edition είναι τα εξής:

• Infostore: κοινό αρχείο για έγγραφα, σελιδοδείκτες και εισαγωγή γνώσεων

• Documail: Ενσωμάτωση email και ελέγχου κοινών εγγράφων

• Έξυπνοι σύνδεσμοι μεταξύ όλων των συνεργατικών αντικειμένων

• Ευφυής ιδιωτικότητα που επιτρέπει στους χρήστες να ορίσουν άδεια ανάγνωσης και 

γραφής σε όλα τα συνεργατικά αντικείμενα

• Παγκόσμια πρόσβαση: δυνατότητα πρόσβασης στον εξυπηρετητή  από όλους τους 

φυλλομετρητές και κινητές συσκευές.

Οι φορείς χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή λειτουργία του Open-Xchange Community edition 

για την προσθήκη, απαλοιφή και αλλαγή ρόλων και δικαιωμάτων των χρηστών. 

PHPgoupware
http://phpgroupware.org

To  phpgroupware  αποτελεί  πολυλειτουργική  διαδικτυακή  πλατφόρμα  μηνυμάτων, 

συνεργασίας και επιχειρηματικής διαχείρισης. Το phpgroupware μπορεί να συνταιριαστεί 

με περισσότερες από 50 εφαρμογές σύμφωνα με τις  ανάγκες των χρηστών.  Οι  πλέον 

δυναμικές λειτουργίες του περιλαμβάνουν:

• Διαχείριση περιεχομένου

http://phpgroupware.org/
http://www.open-xchange.com/header/community_area.html
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• Ηλεκτρονικά μηνύματα

• Κοινό ημερολόγιο

• Διαδικτυακό περιεχόμενο και διαμοίραση και διαχείριση εγγράφων

• Διοίκηση έργου

• Παρακολούθηση θεμάτων

PHproject
http://phproject.com/index.php?&newlang=eng

To PHproject αποτελεί λειτουργική εφαρμογή για τον συντονισμό δράσεων ομάδων και την 

διαμοίραση πληροφοριών και εγγράφων μέσω του διαδικτύου.Το Phproject υποστηρίζει 

πολλά πρωτόκολλα όπως το Idap, xm/soap & webdav και είναι διαθέσιμο σε 38 γλώσσες 

και 9 βάσεις δεδομένων. Το PHproject είναι συμβατό με το SOX και υποστηρίζει mysql, 

postgres, sqlite, firebird, oracle, ms-sql, db2.

Τα στοιχεία της εφαρμογής είναι τα εξής: Ημερολόγιο ομάδας, διοίκηση έργου, σύστημα 

χρονοκάρτας,  διαχείριση επαφών,  φόρουμ,  συζητήσεις,   διαχείριση αρχείου,  διαχείριση 

ψηφοφορία, υπενθυμίσεις και υποχρεώσεις, υπεύθυνο επικοινωνίας, mail client και πολλές 

άλλες λειτουργίες. 

Project-open
http://project-open.org

Ο στόχος της χρηματοοικονομικής λειτουργίας είναι η παροχή στην εταιρεία υψηλόβαθμης 

διοίκησης με πραγματική εμφάνιση όλων των σχετικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών 

για την εταιρεία. Με αυτόν τον σκοπό το Project-open παρέχει εξειδικευμένες λειτουργίες 

που καλύπτουν όλους τους σημαντικούς τομείς των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Τα 

κύρια χαρακτηριστικά είναι:

• Χρηματοοικονομικά:  τιμολόγηση,  διαχείριση  καταστάσεων  ανθρωποωρών,  έξοδα 

ταξιδίων, σταθερά κόστη, κόστος προμηθευτή (μέσω διαδικτυακής διεπαφής, άδειες 

κέντρου κόστους, χρηματοοικονομικές  αναφορές,  διεπαφή εξαγωγών σε EXCEL, 

http://project-open.org/
http://phproject.com/index.php?&newlang=eng
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KHK Kaufmann, Conta-plus, Sql-ledger & SAP-FI

• Διοίκηση  έργου:  Η  λειτουργία  αυτή  ενσωματώνει  τη  σχετιζόμενη  με  το  έργο 

πληροφορία από όλες τις  λειτουργίες του Project-open σε "χώρους έργου" ή "e-

room"  επιτρέποντας  την   διαδικτυακή  συνεργασία  με  προμηθευτές  και  πελάτες 

(Extranet).

• Εξειδικευμένες  άδειες  πρόσβασης  επιτρέπουν  την  προστασία  της  κρίσιμης 

πληροφορίας για την επιχείρηση. Χαρακτηριστικά: Έργα, υποέργα και καθήκοντα 

έργου, πίνακες έργου, σχετικοί με το έργο χώροι συζήτησης, αναφορές έργου και 

παρακολούθηση,  διαχείριση  κινδύνου,  παρακολούθηση  ολοκλήρωσης  έργου  και 

αξίας, προγραμματισμός GANTT. Αρχειοθέτηση έργου, συζητήσεις, νέα, διαχείριση 

συμβάντων,  εισαγωγή  διεπαφή με  το  MS Project,  ενσωμάτωση  της  διαχείρισης 

κόστους, ενσωμάτωση με τιμολόγηση. 

• Διαχείριση  πελατών:  Η  μονάδα  διαχείρισης  πελατών  (“CRM-light”)  ενσωματώνει 

όλες  τις  λειτουργίες  σχετικές  με  διαχείριση  ή  σχέσεις  πελατών.  Χαρακτηριστικά: 

Διαχείριση  επαφών  με  πελάτες,  ιστορικό  ενεργειών,  διαδικτυακή  εγγραφή, 

παρακολούθηση  πελατών,  μηχανή  βαθμού  ταξινόμησης  πελατών,  εισαγωγή 

διεπαφών με MS Outlook και Act.

• Διαχείριση προμηθευτών: Η μονάδα διαχείρισης προμηθευτών ενσωματώνει όλες 

τις  σχετικές  λειτουργίες  με  διαχείριση  προμηθευτών  σε  επιχειρήσεις 

προσανατολισμένες  στο  προϊόν.  Οι  στρατηγικοί  προμηθευτές  γιαυτό  το  είδος 

επιχειρήσεων είναι συνήθως ελεύθεροι εργαζόμενοι και τα όρια μεταξύ ανθρώπινων 

πόρων και προμηθευτών καθίστανται ασαφή. 

• Χαρακτηριστικά:  Διαχείριση  επαφών  προμηθευτή,  ιστορικό  επαφών  με 

προμηθευτές,  βάση  δεδομένων  προσόντων  ελεύθερων  επαγγελματιών-

προμηθευτών,  παρακολούθηση τιμολογίων του  προμηθευτή,  πρότυπο ποιότητας 

προμηθευτή.

• Διαχείριση  ανθρώπινων  πόρων:  Το  πρότυπο  διαχείρισης  ανθρώπινων  πόρων 

αφορά τη διαχείριση των εργαζομένων του προσωπικού. Χαρακτηριστικά: δεδομένα 

μισθοδοσίας εργαζομένων, διαδικασία πρόσληψης προσωπικού. 

• Μονάδα  διαχείρισης  γνώσεων:  Πλήρη  μηχανή  αναζήτησης  για  το  intranet. 

Συζητήσεις  και  εξωτερικά  αρχεία,  "Εύρεση  ειδικού"  για  την  ανίχνευση 

εμπειρογνώμονα και σύνταξη ερωτήσεων, "Γνώση της αγοράς" για την αξιολόγηση 

της προμήθειας και της χρήσης της γνώσης. Άδεια εκτεταμένης διαχείρισης για τον 
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έλεγχο της πρόσβασης των κρίσιμων σημείων επιχειρηματικής γνώσης. 

• Λειτουργία  μετάφρασης:  διάγραμμα  ροής  μετάφρασης,  ποιότητα  μετάφρασης, 

αναφορά πορείας μεταφραστικού έργου, σύνδεση με λειτουργία τιμολόγησης

• Αποθήκη  δεδομένων  και  Επιχειρηματική  Ευφυΐα:  πολυδιάστατη  απεικόνιση  των 

εταιρικών  δεδομένων,  διαθέσιμες  εφαρμογές  για  εξυπηρετητή  ανοικτού  κώδικα 

(Mondrian)  και  εμπορικού (MS-SQL-Server)  OLAP, προκαθορισμένα μοντέλα για 

την εξαγωγή δεικτών απόδοσης CRM (σε συνεργασία με το Loyalty Matrix)

• Περιεχόμενο  και  μονάδες  κοινότητας:  Το  projectopen  βασίζεται  στην  κοινή 

πλατφόρμα  OPENACS,  με  αποτέλεσμα  όλες  οι  λειτουργίες  OPENACS  να 

διατίθενται  στο  projectopen.  Αυτές  οι  λειτουργίες  περιλαμβάνουν  :  δυναμικό 

διαδικτυακό κατάστημα, ταξινομημένες διαφημίσεις ("αγορά δεύτερο χέρι"), δημόσια 

forum, webmail, Jabber chat, Blog & wiki

• Ενσωμάτωση συστημάτων: Με την ενσωμάτωση ταυτοποίησης σε LDAP server το 

Multi Company επιτρέπει τη διαχείριση ξεχωριστών εταιρειών με διαφορετικά URLs 

σε ενιαίο εξυπηρετητή, με διεπαφή XML-RPC . 

TeamWork
http://twproject.com

To  teamwork  αποτελεί  διαδικτυακή  εφαρμογή  λογισμικού  για  τη  διαχείριση  έργου  και 

επικοινωνίας έργων σε οποιοδήποτε πεδίο. Οι συνεργατικές λειτουργίες διαχείρισης έργου 

χρησιμοποιούνται  σε ολοκληρωμένα περιβάλλοντα από τα οποία ο χρήστης μπορεί  να 

συντονίσει και να διαχειριστεί εκατοντάδες έργα ταυτόχρονα. To Teamwork είναι εύκολο στη 

χρήση και ικανό να χειριστεί αρκετά πολύπλοκα έργα. Τα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής:

 

• Συνεργατικά εργαλεία: χρήση της κοινής ατζέντας για όλη την ομάδα με αποτέλεσμα 

η  εφαρμογή  να  λειτουργεί  ως  εξυπηρετητής  ημερολογίου  ομάδας.  Παρέχεται  η 

δυνατότητα  προσθήκης  σημείων συζήτησης σε συνάντηση,  σύσταση επιτροπής, 

συγχρονισμός της ατζέντας του teamwork με Microsoft Outlook και ICalendar clients 

και αντίστροφα, ρύθμιση διακοπών "ημέρες/έτος", αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων  μέσω  πολυμέσων  (συμπεριλαμβάνεται  RSS),  αξιολόγηση  φόρτου 

εργασίας,  προτεραιότητα  καθηκόντων,  προετοιμασία  μηνυμάτων  μέσω  κοινών 

http://twproject.com/
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πινάκων, κοινότητα αρχείων μέσω σημείων εισαγωγής έργου/καθηκόντων

• Διοίκηση έργου: έμμεσος προσδιορισμός ομάδας ή ομάδας εργασίας με ρυθμίσεις 

ασφάλειας  (κοινή  ατζέντα,  αποστολή  μηνυμάτων,  φόρτωση  διαχειριστή), 

προσωπικός  πίνακας,  δυναμική  καταγραφή  ημερολογίου  εργασίας,  ημερολόγιο, 

έλεγχος, παραδοτέα, έντυπα πολυπλοκότητας/κινδύνου του έργου

• Διαχείριση  εγγράφων:  Είναι  δυνατή  η  φόρτωση  και  ανάκτηση  εγγράφων  ως 

επισυναπτόμενα  στο  έργο  μέσω  της  διαδικτυακής  διεπαφής.  Υποστηρίζεται  η 

δημιουργία εκδόσεων, το "κλείδωμα" αρχείων, η πρόσβαση και η ταξινόμηση. Με 

την εν λόγω εφαρμογή δεν υφίσταται ο κίνδυνος φόρτωσης και ανάκτησης αρχείων 

ήδη ασφαλισμένων και ταξινομημένων στον εξυπηρετητή. Ο χρήστης είναι σε θέση 

να  επιλέγει  τη  διαχείριση  εγγράφων  μέσω  ασφαλούς  φόρτωσης  από  το  χώρο 

φύλαξης του Teamwork, ή να συνδέσει έργα για τη δημιουργία αρχείων και φακέλων 

στους εξυπηρετητές αρχείων. 

• Έξυπνες λειτουργίες: Αναζήτηση από οπουδήποτε και για οτιδήποτε, Ερωτήματα με 

παράδειγμα  (Query  by  Example  QBE),  φίλτρα  αναζήτησης  και  αποθήκευσης, 

πρότυπα, γλώσσες, ημερομηνίες, συνάλλαγμα, εγγραφή σε πεδία, δενδική δομή, 

εξατομικευμένα έντυπα και εκτυπώσεις, συζητήσεις. 

Thunderbird
http://www.mozilla.com/en-US/thunderbird/

To  Mozilla  Thunderbird  αποτελεί  προηγμένο  σύστημα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  και 

συνεργασίας με αρκετά χαρακτηριστικά:

• Προηγμένα πεδία απεικόνισης αρχείων

• Πινακίδες μηνυμάτων

• Πλοήγηση σε ιστορικό μηνυμάτων

• Βελτιωμένη αναζήτηση

• Αποθήκευση αναζητήσεων

• Στιβαρή ασφάλεια

• Δυνατότητα  επέκτασης  μέσω  επεκτάσεων  και  επιπρόσθετων  εργαλείων 

συμπεριλαμβανομένου και της επέκτασης του ημερολογίου 

http://www.mozilla.com/en-US/thunderbird/
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Twiki
http://www.twiki.org

Με  τα  wiki  είναι  δυνατή  η  γρήγορη  ανταλλαγή  γνώσης  και  η  εύκολη  διασύνδεση 

πληροφορίας  με  αποτέλεσμα  την  αποδοτικότητα  της  επιχείρησης.  Το  Twiki  με  την 

ευπροσάρμοστη αρχιτεκτονική αποτελεί ένα από τα πλέον ευσύνοπτα wiki που υπάρχουν. 

Το σύστημα χρησιμοποιείται ευρέος για επιχειρηματικούς σκοπούς, καθώς επιτρέπει την 

ανάπτυξη  λύσεων  wiki  κατά  παραγγελία  και  εξατομικευμένες  εφαρμογές.  Ειδικά  η 

ολοκληρωμένη  διαχείριση  της  πρόσβασης  κρίνεται  απαραίτητη  σε  επιχειρηματικά 

περιβάλλοντα. Μέσω της τεχνολογίας intranet το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

διαφορετικές  τοποθεσίες,  και  οι  εξωτερικοί  συνεργάτες  όπως προμηθευτές,  οι  πάροχοι 

υπηρεσιών  μπορούν  να  ενσωματωθούν  σε  κοινό  δίκτυο.  Το  Twiki  χρησιμοποιείται  σε 

επιχειρήσεις όπως yahoo, Motorola & SAP. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν Wiki για τις 

εξής ρυθμίσεις:

• Εξειδικευμένη εγκυκλοπαίδεια

• Γλωσσάρι εταιρειών

• Βάσεις γνώσεων

• Διαχείριση έργου και πρωτοκόλλου

• Διαχείριση προσωπικού και ικανοτήτων

• Τεκμηρίωση διαχείρισης ποιότητας

Zimbra
http://www.zimbra.com

To Zimbra  Collection Suite  (ZCS) αποτελεί  τελείως σύγχρονη και  καινοτόμα εφαρμογή 

μηνυμάτων και συνεργασίας. Ο Zimbra server αποτελεί τον πυρήνα του ZCS. Η εφαρμογή 

έχει  σχεδιαστεί  με  εξαιρετικά  σταθερή  και  λειτουργική  αρχιτεκτονική  χρησιμοποιώντας 

δοκιμασμένες τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα. Ο Zimbra Server παρέχει εξαιρετική ευελιξία 

γιατί περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη λειτουργία έτοιμων δομών ημερολογίου και 

http://www.zimbra.com/
http://www.twiki.org/
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ηλεκτρονικών  μηνυμάτων  σε  Linux  ή  Mac.  Η  εφαρμογή  χρησιμοποιεί  τυποποιημένα 

ανοιχτά πρωτόκολλα- SMTP, LMTP, SOAP, XML, IMAP, POP, iCal,  CalDAV. To Zimbra 

Collection Suite περιλαμβάνει και Ajax web client. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά είναι τα 

εξής:

• Τα εικονίδια συζήτησης κρύβουν τα πλεονάζοντα μηνύματα που στοιβάζονται στο 

ταχυδρομείο εισερχομένων του χρήστη. 

• Το  Search  builder  αποτελεί  απλό  εργαλείο  κειμενογράφου  “WYSIWYG” 

προηγμένων  ερωτημάτων.  Είναι  δυνατή  η  αποθήκευση  των  δημοφιλών 

αναζητήσεων ως αρχεία "εικονικών" μηνυμάτων

• Η σήμανση σηματοδοτεί άμεσα τα μηνύματα με σημαντική προέλευση

• Επισκόπηση επισυναπτομένων αρχείων (πχ. Αρχεία Word ή Acrobat) αμέσως σε 

μορφή HTML αντί για τη "φόρτωση" και το "άνοιγμά" τους σε άλλες εφαρμογές 

• Υποστήριξη  πολλαπλών  βιβλίων  διευθύνσεων  (προσωπικοί  και  server  side 

κατάλογοι παγκόσμιων διευθύνσεων)

• Εύκολη κοινότητα βιβλίων διευθύνσεων και επαφές με ομολόγους

• Αυτόματη συμπλήρωση από προσωπικές ή παγκόσμιες λίστες διευθύνσεων

• Δημιουργία ατομικών καταλόγων διανομής

• Επισκόπηση πολλαπλών προγραμμάτων ως αλληλεπικαλυπτόμενα στο ημερολόγιο 

και δυνατότητα θέασης ή όχι με ένα απλό "κλικ"

• Ολοκληρωμένα  χρονοδιαγράμματα  πόρων  και  ομάδων  με  διαφοροποιημένη 

πρόσβαση

• Διανομή και δημοσίευση ημερολογίων μεταξύ ομολόγων

• Εγγραφή σε απομακρυσμένα ημερολόγια όπως το iCal

• Δημιουργία και δημοσιοποίηση σημαντικών εγγράφων διαδικτυακά 

• Ο κειμενογράφος WYSIWYG διευκολύνει την προσθήκη φύλλων εργασίας, εικόνων 

κ.α.

• Μετατροπή εγγράφων σε συνεργατικές σελίδες wiki

• Απλό μοντέλο  κοινής  κτήσης  για  το  Βιβλίο  Διευθύνσεων,  το  Ημερολόγιο  και  τα 

Έγγραφα

• Εσωτερική  δημοσιοποίηση  (πρόσβαση  εγγραφής  ή  /και  μόνο  ανάγνωσης)  ή 

εξωτερική δημοσιοποίηση σε από URL ( μόνο ανάγνωση)
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UGS-Uninvention Groupware server
http  ://  download  .  uninvention  .  de  /  download  /  ucs  -  cds  /  ucs  2.0-0  

O  UGS-Uninvention  Groupware  server  βελτιώνει  τη  διαδικασία  επικοινωνίας  στις 

επιχειρήσεις  και  στους δημόσιους φορείς.  Η ολοκληρωμένη αυτή  λύση διευκολύνει  τον 

προγραμματισμό  και  τη  συνεργασία  σε  ομάδες  εργασίας.  Η  εφαρμογή  βελτιστοποιεί 

λειτουργικές  διαδικασίες  και  την  ανταλλαγή  πληροφοριών.  Ειδικότερα,  τα  κάτωθι 

αναφερόμενα καθήκοντα υλοποιούνται ευκολότερα με την εφαρμογή: 

• Διαχείριση ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ημερολογίου και βιβλίου διευθύνσεων

• Δημιουργία λίστας ανειλημμένων υποχρεώσεων και σημειώσεις

• Συντονισμός συναντήσεων με συναδέλφους

• Πρόσβαση κοινών διευθύνσεων

• Ευέλικτη διαχείριση κυκλοφορίας μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

http://download.uninvention.de/download/ucs-cds/ucs2.0-0
http://download.uninvention.de/download/ucs-cds/ucs2.0-0
http://download.uninvention.de/download/ucs-cds/ucs2.0-0
http://download.uninvention.de/download/ucs-cds/ucs2.0-0
http://download.uninvention.de/download/ucs-cds/ucs2.0-0
http://download.uninvention.de/download/ucs-cds/ucs2.0-0
http://download.uninvention.de/download/ucs-cds/ucs2.0-0
http://download.uninvention.de/download/ucs-cds/ucs2.0-0
http://download.uninvention.de/download/ucs-cds/ucs2.0-0
http://download.uninvention.de/download/ucs-cds/ucs2.0-0
http://download.uninvention.de/download/ucs-cds/ucs2.0-0
http://download.uninvention.de/download/ucs-cds/ucs2.0-0
http://download.uninvention.de/download/ucs-cds/ucs2.0-0
http://download.uninvention.de/download/ucs-cds/ucs2.0-0
http://download.uninvention.de/download/ucs-cds/ucs2.0-0
http://download.uninvention.de/download/ucs-cds/ucs2.0-0
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VoIP, Τηλεδιάσκεψη και Υπηρεσίες Μηνυμάτων

Asterisk
http://www.asterisk.org/

Το Asterisk είναι η πρωτοπόρα μηχανή και εργαλειοθήκη τηλεφωνίας ανοιχτού λογισμικού. 

Το Asterisk μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να αποτελεί τον πυρήνα ενός υβριδικού τηλεφωνικού 

κέντρου ή ενός τηλεφωνικού κέντρου (PBX) ΙΡ, δρομολογώντας τις κλήσεις και συνδέοντας 

τους  χρήστες  του  με  τον  έξω  κόσμο  μέσω  ΙΡ,  καθώς  και  αναλογικών  και  ψηφιακών 

συνδέσεων. Το  Asterisk  είναι συμβατό με πληθώρα λειτουργικών συστημάτων, όπως το 

Linux,  το  MAC  OS  X,  το  OpenBSD,  το  FreeBSD  και  το  Solaris.  Επίσης,  μπορεί  να 

αποτελέσει την καρδιά μιας πολυμεσικής πύλης, συνδέοντας παλαιά δίκτυα PSTN με τον 

πολλά υποσχόμενο κόσμο της τηλεφωνίας ΙΡ. Η αρθρωτή αρχιτεκτονική του Asterisk του 

επιτρέπει να χρησιμοποιεί πληθώρα πρωτοκόλλων επικοινωνίας και αποκωδικοποιητών 

πολυμέσων.  Αρκετά  έργα,  όπως  το  FreePBX  και  το  TrixBox,  έχουν  προσθέσει  μια 

διαδικτυακή  διεπαφή  για  το  Asterisk  προκειμένου  να  απλοποιήσουν  τη  διαδικασία 

διαχείρισης. Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι τα παρακάτω:

• Σύστημα μενού ADSI

• Δέκτης ειδοποιήσεων

• Επισύναψη μηνυμάτων

• Πιστοποίηση

• Μαύρες λίστες

• Τυφλή μεταφορά

• Καταγραφή πληροφοριών κλήσεων

• Προώθηση κλήσης όταν η γραμμή είναι απασχολημένη

• Προώθηση κλήσης όταν δεν υπάρχει απάντηση

• Παρακολούθηση κλήσεων

• Μεταφορά κλήσεων

• Ουρές κλήσεων

• Καταγραφή κλήσεων

http://www.asterisk.org/
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• Δρομολόγηση κλήσεων

• Ανάκτηση κλήσεων

• Αναμονή κλήσεων

• Ταυτότητα χρήστη

• Φραγή συγκεκριμένων ταυτοτήτων χρηστών

• Κάρτες κλήσεων

• Αποθήκευση/ανάκτηση δεδομένων από βάση δεδομένων

• Ενσωμάτωση βάσης δεδομένων

• Διενέργεια κλήσεων με βάση το όνομα

• Ξεχωριστοί ήχοι τηλεφώνου

• Ιδιωτικότητα

• Μετατροπή πρωτοκόλλων

• Απομακρυσμένη υποστήριξη

• Αποστολή μηνυμάτων SMS

• Μετατροπή κειμένου σε ομιλία

• Ανίχνευση ομιλίας

• Ώρα και ημερομηνία

• Πύλες VoIP

• TDMoE

• Ταυτόχρονη συνομιλία τριών ατόμων

• Παροχή της δυνατότητας ενσωμάτωσης φυσικά ξεχωριστών εγκαταστάσεων

• Χρησιμοποίηση κοινών συνδέσεων δεδομένων

• Υποστήριξη των FXS, FXO, MF και DTMF

Ekiga
http://www.ekiga.org/

Το Ekiga (παλαιότερα γνωστό με την ονομασία GnomeMeeting) είναι εφαρμογή ανοιχτού 

κώδικα  για  VoIP  και  τηλεδιάσκεψη  στο  Gnome.  Το Ekiga  χρησιμοποιεί  τόσο  το 

πρωτόκολλο H.323 όσο και το πρωτόκολλο SIP. Υποστηρίζει πολλούς αποκωδικοποιητές 

video  και ήχου και είναι συμβατό με άλλα λογισμικά που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο 

SIP, καθώς και με το Microsoft NetMeeting.

Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι:

http://www.ekiga.org/
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• Συμβατότητα με το SIP

• Υποστήριξη καταχωρητών

• Δυνατότητα ταυτόχρονης εγγραφής σε πολλούς λογαριασμούς

• Υποστήριξη διακομιστή μεσολάβησης

• Αναμονή κλήσεων

• Μεταφορά κλήσεων

• Προώθηση κλήσεων

• Ρύθμιση  του  επιτρεπόμενου  εύρους  τιμών  για  τις  θύρες  που  μπορεί  να 

χρησιμοποιήσει η εφαρμογή

• Αποστολή άμεσων μηνυμάτων

• Υποστήριξη DTMF

• Υποστήριξη των iLBC, GSM-0.6.10, MS-GSM, G.711-Alaw, G.711-uLaw, G.726 και 

G.721

• Υποστήριξη αναμονής μηνυμάτων

• Υποστήριξη ENUM

• Αποκωδικοποιητής video Η.261

• Αλγόριθμος δυναμικού κατωφλιού για την ανίχνευση κενής γραμμής

• Αυτόματος περιορισμός του εύρους ζώνης του video

• Έλεγχος μετάδοσης video

OpenFire
http://www.jivesoftware.com/products/openfire/index.jsp

Ο  OpenFire  είναι εξυπηρετητής αποστολής άμεσων μηνυμάτων και συνομιλίας ομάδων 

χρηστών ο οποίος χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο XMPP. Παρέχει τα ακόλουθα:

• Web-based περιβάλλον διαχείρισης

• Διεπαφή συνδεόμενων μονάδων

• Δυνατότητα προσαρμογής

• Υποστήριξη SSL/TLS

• Φιλική στο χρήστη διαδικτυακή διεπαφή και εγκατάσταση με τη βοήθεια οδηγιών

• Σύνδεση σε βάσεις δεδομένων (δηλ. είτε ύπαρξη ενσωματωμένου Apache Derby ή 

http://www.jivesoftware.com/products/openfire/index.jsp


177             Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

σύνδεση σε άλλο DBMS μέσω οδηγού JDBC)  για την αποθήκευση μηνυμάτων και 

πληροφοριών χρηστών 

• Συνδεσιμότητα LDAP

• Συμβατός με όλες τις πλατφόρμες, καθώς είναι γραμμένος σε Java

• Πλήρης συμβατότητα με τον πελάτη Spark Jabber

Ο  πελάτης  Spark  παρέχει  εύκολη  και  αποτελεσματική  διεπαφή  για  τον  OpenFire  και 

διαθέτει  δυνατότητα  μεταφοράς  αρχείων,  VoIP  και  δυνατότητα  συνομιλίας  με  χρήση 

πολλαπλών πρωτοκόλλων.

OpenMeetings
http://code.google.com/p/openmeetings/

Πρόκειται  για  πολυγλωσσικό  σύστημα  τηλεδιάσκεψης  και  συνεργασίας.  Τα  κύρια 

χαρακτηριστικά του είναι:

• Υποστήριξη video και ήχου

• Παρακολούθηση της επιφάνειας εργασίας κάθε συμμετέχοντος

• Δυνατότητα επιλογής πολλών γλωσσών και παραμετροποίησης του συστήματος

• Ψηφιακός  πίνακας  σχεδίασης  με  δυνατότητες  προσθήκης  και  επεξεργασίας 

κειμένου, εισαγωγής φωτογραφιών κ.α.

• Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης με παράλληλη χρήση του ψηφιακού πίνακα σχεδίασης

• Αποθήκευση πίνακα σχεδίασης και δυνατότητα φόρτωσής του την επόμενη φορά 

χρήσης της εφαρμογής

• Δυνατότητα εισαγωγής των εξής τύπων αρχείων:  tga, xcf,  wpg, txt,  ico,  ttf,  pcd, 

pcds, ps, psd, tiff, bmp, svg, dpx, exr, jpg, jpeg, gif, ppt, odp, odt, sxw, wpd, doc, rtf, 

ods, sxc, xls, sxi, pdf

• Σύστημα διαχείρισης

• Ιδιωτικά και δημόσια δωμάτια τηλεδιάσκεψης

Η εφαρμογή λειτουργεί με τη βοήθεια πελάτη Ajax/Flash.

http://code.google.com/p/openmeetings/
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OpenWengo
http://www.openwengo.com/

Πρόκειται για πελάτη  VoIP,  παρόμοιο με το  Skype,  ο οποίος βασίζεται στο πρωτόκολλο 

SIP και είναι συμβατός με όλες τις πλατφόρμες.

SIPX
http://www.sipfoundry.org/

Ολοκληρωμένο σύστημα τηλεφωνικού κέντρου VoIP που βασίζεται στο πρωτόκολλο SIP. 

Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι:

• Μεταφορά

• Αναμονή/ανάκτηση κλήσεων

• Μουσική κατά τη διάρκεια της αναμονής για συσκευές που είναι συμβατές με τα 

πρότυπα της IETF

• Δυνατότητα μεταφοράς αρχείων μουσικής

• Τηλεδιάσκεψη με ταυτόχρονη παρουσία τριών συμμετεχόντων

• Μεταφορά/ανάκτηση κλήσεων

• Πολλαπλές κλήσεις ανά γραμμή

• CLID, CNIP, CLIP και CLIR

• Επανάκληση

• Ιστορικό κλήσεων

• Υποστήριξη όλων των αποκωδικοποιητών τους οποίους χρησιμοποιεί η τηλεφωνική 

συσκευή

• Υπηρεσία εξομάλυνσης

• Άδειες κλήσεων

• Υπηρεσίες καταλόγου

• Γρήγορη κλήση

• Δρομολόγηση ελάχιστου κόστους

• Υποστήριξη αναλογικών γραμμών

• Αναφορές και καταγραφή πληροφοριών κλήσεων

http://www.sipfoundry.org/
http://www.openwengo.com/
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• Διαχείριση συσκευών εφαρμογής και χρήσης

• Εξυπηρετητής τηλεφωνικού κέντρου

DimDim
http://www.dimdim.com/

Το DimDim είναι μια web-based λύση τηλεδιάσκεψης. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι ο 

διαμοιρασμός  εγγράφων,  παρουσιάσεων,  εφαρμογών,  video  και  ήχου,  η  δυνατότητα 

χρήσης ψηφιακού πίνακα για την πιο ρεαλιστική συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ 

των  συμμετεχόντων,  η  δημιουργία  δωματίων  συνομιλίας  στα  οποία  μπορούν  να 

συμμετέχουν  ομάδες  ανθρώπων  που  επιθυμούν  να  ανταλλάξουν  ιδέες  και  απόψεις 

σχετικές με ζητήματα που αφορούν το αντικείμενο κάποιας τηλεδιάσκεψης. Επίσης, μέσω 

του  DimDIm  είναι  εφικτή  η  διενέργεια  δημοσκοπήσεων  μέσω  των  οποίων  μπορεί  να 

ζητηθεί η άποψη των συμμετεχόντων γύρω από ένα ζήτημα και η λήψη αποφάσεων με 

βάση τις προτιμήσεις της πλειοψηφίας, καθώς και η καταγραφή και η αρχειοθέτηση όλου 

του περιεχομένου της τηλεδιάσκεψης με σκοπό τη μεταγενέστερη αναμετάδοσή της σε 

ομάδες ανθρώπων που δεν είχαν την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν ζωντανά.

http://www.dimdim.com/
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Διαχείριση εγγράφων

Alfresco
http://www.alfresco.com

To Alfresco αποτελεί  την κύρια εναλλακτική λύση ΕΛ/ΛΑΚ για διαχείριση περιεχομένου 

επιχειρήσεων.  Το  πρότυπο  ΕΛ/ΛΑΚ  επιτρέπει  στο  Alfresco  τη  χρήση  των  πλέον 

προηγμένων τεχνολογιών και συνεισφορών από την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ για τη δημιουργία 

υψηλού επιπέδου λογισμικού σε χαμηλότερο κόστος. Ο στόχος του Alfresco δεν είναι μόνο 

η  παροχή  ΕΛ/ΛΑΚ  αλλά  η  υπερπήδηση  των  εμπορικών  παροχών  όσον  αφορά  τις 

ρυθμίσεις, τη λειτουργικότητα και των ωφελειών προς την κοινότητα χρηστών. Το Alfresco 

δημιουργήθηκε από ομάδα ηγετικών μελών της κοινότητας Documentum & Interwoven με 

δεκαπενταετή  εμπειρία  στη  Διαχείριση  Επιχειρηματικού  Περιεχομένου  (ECM), 

συμπεριλαμβανομένου και  του  συνιδρυτή  της  Documentum.  Η εφαρμογή περιλαμβάνει 

λειτουργίες  ECM,  διαχείρισης  εγγράφων,  συνεργασία,  διαχείριση  αρχείων,  διαχείριση 

γνώσης, διαχείριση διαδικτυακού περιεχομένου. 

Οι πλέον σημαντικές λειτουργίες είναι:

• Διαχείριση  Εγγράφων  Alfresco:  απλή  διεπαφή  συστήματος  εικονικού  αρχείου, 

κανόνες ρύθμισης email, αναζήτηση google, άμεση πλοήγηση μέσω firefox, internet 

explorer, χώροι βέλτιστης πρακτικής συνεργασίας, υποστήριξη κύκλου ζωής

• Λειτουργικότητα  διαχείρισης  εγγράφων:  συνεισφορά  απλού  περιεχομένου, 

αυτόματη  αναγωγή  μεταδεδομένων  και  κατηγοριοποίηση  περιεχομένου, 

διανεμημένη έρευνα για προχωρημένους, υπηρεσίες βιβλιοθήκης, χώροι ευφυούς 

συνεργασίας,  ολοκληρωμένο  απλό  και  σύνθετο  διάγραμμα  ροής  εργασιών, 

πρόσβαση στον πίνακα, ασφάλεια

• Υποστηριζόμενες  διεπαφές:  CIFS/SMB  πρωτόκολλο  διαμοίρασης  αρχείων  της 

Microsoft,  JSR-168  χαρακτηριστικά,  JSR-127  Java  server,  FTP,  Webdav, 

Webservices , REST

• Σχεδιασμένη να συνάδει με τις απαιτήσεις DOD 5015.2

http://www.alfresco.com/
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• Αυτόματη εξαγωγή και τυποποίηση μεταδεδομένων

• Ολοκληρωμένη  λογιστική  και  διαγράμματα  ροής:  έλεγχος  υπηρεσιών  με  την 

καταγραφή υπηρεσιών σε βάση δεδομένων και σχετική πρόσβαση

• Υποστήριξη κανόνων διαχείρισης αρχείων επέκτασης

• Αυτόματη μετατροπή αρχείων: αυτόματη μετατροπή από μορφές ιδιωτικών εντύπων 

σε μορφές όπως Open Document Format (ODF) και Portable Document Format 

(PDF)

• Απλή εξαγωγή αρχείων

• Υψηλή διαθεσιμότητα, ανοχή σφαλμάτων και κλιμακοποίηση

• Εύκολο στην εγκατάσταση και χρήση

• Σχεδιασμός  αρχείων:  αυτόματη  ταξινόμηση  και  διαμόρφωση  αρχείων  βάσει 

προτύπων

• Προγραμματισμός  βάσει  είδους:  αυτόματη  ταξινόμηση  και  διαμόρφωση  αρχείων 

βάσει προτύπων

• Αυτόματη  διαχείριση  κύκλου  ζωής:  προγραμματισμός,  περιεχόμενα  και 

τροποποίηση μεταδεδομένων στη βάση απλών κανόνων

• Αυτόματη αρίθμηση εγγράφων

• Πολιτική παρακράτησης αρχείων

• Διάθεση: έλεγχος και προγραμματισμένος χειρισμός αρχείων, μεριδίων, μεταφορών, 

προσβάσεων  και  καταστροφή  αρχείου  με  τη  χρήση  κανόνων  αυτόματης 

επεξεργασίας

• Διαχείριση  του  αρχικού  πληθυσμού  των  μεταδεδομένων  και  αυτόματη 

επικαιροποίηση

• Dashboards:  προκαθορισμένες  αναφορές και  ορισμός τύπου μεταδεδομένων για 

αναζήτηση και εκκαθάριση μητρώων για το χειρισμό εξαιρετικών περιπτώσεων

• DOD 5015.2 Πίνακες διαχείρισης- για την υποστήριξη του Αμερικανικού Υπουργείου 

Άμυνας και όροι αρχειοθέτησης για ορισμούς μεταδεδομένων, σχεδιασμό αρχείων 

και λειτουργικότητα

• Γρήγορη ediscovery:  Απλή αναζήτηση σε περιεχόμενο κειμένου,  δομές αρχείων, 

κατηγορίες και είδη μητρώων διαχείρισης
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Cuteflow
http://www.cuteflow.org

To Cuteflow αποτελεί διαδικτυακό σύστημα ΕΛ/ΛΑΚ για τη ροή και κυκλοφορία εγγράφων. 

Οι χρήστες δύνανται να ορίσουν τα έγγραφα που θα διαβιβάζονται βήμα-βήμα σε κάθε 

χρήστη της λίστας. Το σύστημα αποτελεί ηλεκτρονική μέθοδο κυκλοφορίας εντύπων (π.χ. 

εσωτερικώς). Το έγγραφο λαμβάνεται από διαφορετικού τύπου πεδία εισροών. Τα πεδία 

συμπληρώνονται με τιμές από τον αποδέκτη του εγγράφου κατευθείαν στο email client των 

χρηστών.  Σε  συνέχεια  της  κυκλοφορίας  του  εγγράφου  παραλαμβάνεται  ένα  πλήρως 

συμπληρωμένο  έντυπο.  Είναι  επίσης  δυνατή  η  επισύναψη στοιχείων στο  έντυπο (π.χ 

υλικό  παρουσίασης).  Όλες  οι  λειτουργίες  όπως  η  δημιουργία  διαγράμματος  ροής  ή  η 

παρακολούθηση, ο ορισμός της ροής ή η κατάσταση παρακολούθησης διενεργούνται με 

εύκολο τρόπο μέσω της διαδικτυακής διεπαφής. 

Knowledgetree
http://www.knowledgetree.com

To Knowledgetree  καθιστά  εύκολη τη  διαχείριση  εγγράφων,  καθώς  τα  έγγραφα και  τα 

αρχεία  στα  οποία  στηρίζεται  η  επιχείρηση  διακινούνται,  διαμοιράζονται  και 

παρακολουθούνται με ασφάλεια. Το Knowledgetree αποτελεί το ηγετικό λογισμικό για τη 

διαχείριση ηλεκτρονικών εγγράφων και έχει σχεδιαστεί για διατμηματική χρήση. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του έχουν ως εξής: 

• Εύκολη στη χρήση διαδικτυακή διεπαφή 

• Διαβίβαση των μηνυμάτων του Microsoft outlook και των επισυναπτόμενων σε αυτά 

αρχείων στην αρχειοθήκη εγγράφων 

• Αποθήκευση  αρχείων  σε  διαδικτυακή  πλατφόρμα  (intranet/extranet)  για  την 

προώθηση της συνεργασίας

• Χρήση  πινακίδων  και  επισημάνσεων  για  τη  διαμοίραση  εγγράφων  με  τους 

συναδέλφους και ενημέρωση για την τρέχουσα απασχόληση των εργαζομένων

• Δημοσίευση αλλαγών σε έγγραφα ή  σε  αρχεία  μέσω RSS και  κατανάλωση της 

http://www.knowledgetree.com/
http://www.cuteflow.org/
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τροφοδοσίας RSS σε Knowledgetree AJAX dashboard

• Αναζήτηση περιεχομένων εγγράφου (Microsoft Office, open Document, PDF, XM, 

HTM, RTF, text) και μεταδεδομένων χρησιμοποιώντας απλή ενιαία αναζήτηση λέξης 

ή δημιουργώντας κριτήρια αναζήτησης λογικής Boolean

• Εξειδικευμένη  αλλά  εύκολη  στη  χρήση  διαχείριση  έκδοσης  εγγράφων 

χρησιμοποιώντας τις ευρέως γνωστές έννοιες “check-in” & “check-out”

• Δυναμικό  μοντέλο  ασφαλείας  στη  βάση  ομάδων  και  ρόλων  που  επιτρέπει  την 

πρόσβαση αρχείων και τη διαχείριση ελέγχου ενεργειών

• Διαβαθμισμένος και λεπτομερής έλεγχος όλων των έγγραφων δραστηριοτήτων

• Υποστήριξη  διεθνών  γλωσσών  συμπεριλαμβανομένων  εικονογραφημένων 

γλωσσών, όπως ιαπωνικά, κορεατικά, απλά και παραδοσιακά κινέζικα. 

• Δημιουργία  εξειδικευμένων  ροών  εργασίας  που  χειρίζονται  την  παραγωγή 

εγγράφων και γνωστοποιούν στις ομάδες για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να 

προβούν.

• Ικανότητα  φόρτωσης  μεγάλων  αρχείων  με  τη  χρήση  αρχείου  ΖΙΡ  ή  από  τον 

εξυπηρετητή συστήματος αρχείου

• Περιορισμένη  πρόσβαση  σε  έγγραφα  κατά  τη  ροή  των  εργασιών  μόνο  σε 

ορισμένους χρήστες

• Διασύνδεση αυτόματων ροών εργασίας σε εξειδικευμένους τύπους αρχείων. 

• Σύνδεση  εγγράφων  μαζί  με  επιτρεπόμενα  έντυπα  παρόμοιου  περιεχομένου  ή 

θεματικής για τη διαχείριση τους ως υποομάδας

• Συζήτηση εγγράφων χρησιμοποιώντας φόρουμ συζήτησης

• Έλεγχος ηλεκτρονικής αποστολής εγγράφων που τηρούνται στην αρχειοθήκη

• Τεχνολογία  συνδρομητικής  εγγραφής  σε  έγγραφα  και  αρχεία  επιτρέπει  τη  λήψη 

μηνυμάτων από τους χρήστες για τη διενέργεια συγκεκριμένων ενεργειών

• Αποθήκευση  των  τυποποιημένων  αναζητήσεων  ώστε  οι  χρήστες  να  έχουν 

πρόσβαση σε αυτές από το σύστημα dashboard

• Πρόσβαση των αλλαγών τροφοδοσίας RSS σε αρχεία και έγγραφα

• Μετατροπή  εγγράφων  σε  μορφή  Adobe  PDF  για  την  ευκολότερη  διανομή  και 

αποθήκευση.
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Nuxeo ECM
http://www.nxeo.com/en/products

To Nuxeo EP αποτελεί λύση Διαχείρισης Επιχειρηματικού Περιεχομένου (ECM) από την 

πλευρά  του  εξυπηρετητή  που  διατίθεται  ως  ΕΛ/ΛΑΚ.  Η  εφαρμογή  λειτουργεί  σε 

εξυπηρετητή Java EE 5 και επωφελείται από την πλήρη δυναμική της πλατφόρμας Java 

EE5,  συμπεριλαμβανομένων  των  εξής:  υψηλή  διαθεσιμότητα,  διαχειριστικότητα, 

ενσωμάτωση  στο  υφιστάμενο  σύστημα  πληροφορικής  και  υποστήριξη  αναπτυξιακών 

εργαλείων. Το Nuxeo EP έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται από φυλλομετρητή όπως 

MS-IE, firefox, με διεπαφή AJAX , από εφαρμογές γραφείου όπως MS-Office, ή από RCP 

εφαρμογή  Nuxeo.  H  ρύθμιση  Nuxeo  παρέχει  συνεργατική  εργασία  μέσω  λειτουργικής 

διάκρισης των χώρων εργασίας και των τμημάτων:

• Χώροι εργασίας: παρέχουν στους τελικούς χρήστες τα εργαλεία για τη διαχείριση 

και  συνεργασία  στις  λειτουργίες  εγγράφων  (διαμοίραση  εγγράφων,  επιμέλεια 

εκδόσεων,  σχέσεις,  δικαιώματα  πρόσβασης).  Οι  χώροι  εργασίας  παρέχουν 

καινοτόμο  προσέγγιση στην  προώθηση της  συνεργατικής  διαχείρισης  εγγράφων 

(από το στάδιο της δημιουργίας μέχρι την αρχειοθέτηση). 

• Τμήματα: παρέχουν ιεραρχική απεικόνιση στην πρόσβαση στο έγκυρο περιεχόμενο 

που δημιουργείται στους χώρους εργασίας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

ιεραρχημένοι δικτυακοί τόποι ή ως σχεδιασμός αρχείων. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά έχουν ως εξής:

○ δικαιώματα και άδειες

○ dashboards

○ μηχανές αναζήτησης

○ δομή εγγράφων και πληροφοριών

○ διαδικασία δημιουργίας αρχείων

○ επιμέλεια και αναθεώρηση εγγράφων

○ δικαιώματα πρόσβασης σε μεταδεδομένα

○ συσχετισμοί εγγράφων

○ διάγραμμα ροής εγγράφων

○ ιστορικό και έλεγχος

http://www.nxeo.com/en/products
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Ο εξυπηρετητής μπορεί να προσπελαστεί  μέσω διαδικτυακής διεπαφής ή με τη χρήση 

πελάτη που παρέχει επεξεργασία XHTML και επεξεργασία φωτογραφιών.
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Κατακόρυφες επιχειρηματικές εφαρμογές

Adaptive Planning
http://www.adaptiveplanning.com/products_open_source.shtml

Η  Express  Edition  του  Adaptive  Planning  παρέχει  πλήρες  σύνολο  δυνατοτήτων  για 

συνεργατική σχεδίαση προϋπολογισμών, εκπόνηση εκθέσεων αναφορών και ανάλυση. Τα 

χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν: διαισθητική διεπαφή με τον χρήστη που μοιάζει  με 

λογιστικά  φύλλα,  τυποποιημένα  δελτία  για  τον  προγραμματισμό  εσόδων  και  εξόδων, 

εξειδικευμένο φύλλο σχεδιασμού για το προσωπικό, διαχείριση ιεραρχικής οργάνωσης και 

δικαιώματα πρόσβασης του χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να ανακτήσει και να εγκαταστήσει 

την εφαρμογή για προσωπική χρήση, καθώς επίσης και να ρυθμίσει την εφαρμογή ώστε 

να παρέχει διαδικτυακή υποστήριξη σε ομάδες τμημάτων ή σύνολα εταιρειών. Μεταξύ των 

χαρακτηριστικών της εφαρμογής είναι οι ακόλουθες: 

• πλήρες  σύνολο  στοιχείων  προγραμματισμού  και  οικονομικών  καταστάσεων: 

Προϋπολογισμός  και  προβλέψεις  προσωπικού,  δαπανών,  πωλήσεων,  και 

κεφαλαίου.  Σύνδεση  των  στοιχείων  αυτών  μέσω  φόρμουλας  για  τη  δημιουργία 

πλήρους  σύνολου  δυναμικών οικονομικών  καταστάσεων,  συμπεριλαμβανομένων 

των χρηματοοικονομικών ροών, του ισολογισμού, και κατάσταση εσόδων.

• μετρικό  σύστημα:  Επέκταση  προγραμματισμού  πέρα  από  το  λογιστικό  σχέδιο. 

Προϋπολογισμός και προβλέψεις οποιωνδήποτε δεδομένων που απαιτούνται για το 

μοντέλο  του  χρήστη,  συμπεριλαμβανομένων  των  μετρικών  επιχειρησιακών 

υπολογισμών. 

• αυτοματοποιημένη ενοποίηση: Οι αλλαγές στον προϋπολογισμό και τις προβλέψεις 

που  πραγματοποιήθηκαν σε  επίπεδο  τμήματος  ενσωματώνονται  αυτομάτως  στο 

εταιρικό σχέδιο. Τα χάσματα εξαιτίας διακοπής των συνδέσεων και αποκοπής και 

επικόλλησης δεδομένων εξαλείφονται.

• διαμορφώσιμα λογιστικά φύλλα εισαγωγή δεδομένων: Η καταχώρηση δεδομένων 

είναι  εύκολη  για  τους  διαχειριστές.  Τα  φύλλα  εισαγωγής  δεδομένων 

προσαρμόζονται, ώστε να εμφανίζονται μόνο τα σχετικά δεδομένα και η διεπαφή 

έχει τη μορφή  λογιστικών φύλλου. 

http://www.adaptiveplanning.com/products_open_source.shtml
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• δυναμικοί τύποι: Τύποι μπορεί να δημιουργηθούν σε κάθε κελί δεδομένων, όπως 

ένα υπολογιστικό φύλλο και μπορούν να συσχετίσουν δεδομένα και παραδοχές από 

άλλα κελιά  για  τη  δημιουργία  δυναμικών αποτελεσμάτων.  Οι  τύποι  μπορούν να 

δημιουργηθούν σε κεντρικό επίπεδο για την εύκολη τροποποίηση του συνόλου του 

μοντέλου. 

• Drill-Downs:οι δυνατότητες Drill-downs επιτρέπουν στους χρήστες να βλέπουν την 

προέλευση των δεδομένων τους.. 

• διαδικτυακή  πρόσβαση:  Ο  προϋπολογισμός,  οι  προβλέψεις  και  οι  εκθέσεις 

αναφορών μπορούν να εκπονηθούν από οποιοδήποτε φυλλομετρητή, οποτεδήποτε 

και οπουδήποτε. Δεν απαιτούνται αιτήσεις για την εγκατάσταση, ούτε προσωπικό 

πληροφορικής για την υποστήριξη ή διατήρηση της εφαρμογής. Οι  νέοι χρήστες 

μπορούν να προστεθούν οποτεδήποτε.

Apatar
http://www.apatar.com

Αποτελεί  σύστημα  ΕΛ/ΛΑΚ  ενοποίησης  και  μετατροπής  δεδομένων.  Τα  κύρια 

χαρακτηριστικά του: 

• σύνδεση  με  Oracle,  MS  SQL,  MySQL,  Sybase,  DB2,  MS  Access,

PostgreSQL,  XML,  InstantDB,  Paradox,  BorlandJDataStore,  CSV,  MS  Excel,

QED,  HSQL,  Compiere  ERP,  SalesForce.Com,  SugarCRM,  Goldmine, 

οποιαδήποτε JDBC βάση δεδομένων και άλλα.

• ενιαία διεπαφή για τη διαχείριση όλων των έργων ολοκλήρωσης

• ευέλικτες επιλογές ανάπτυξης

• ενσωμάτωση διπλής κατεύθυνσης

• δεν εξαρτάται από συγκεκριμένη πλατφόρμα, λειτουργεί σε Windows, Linux, Mac 

και είναι 100% βασισμένο σε  Java

• εύκολη παραμετροποίηση, περιλαμβάνεται πηγαίος κώδικας Java

• η εικονική  δουλειά  του  προγραμματιστή  και  η  χαρτογράφηση επιτρέπουν σε μη 

προγραμματιστές να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν τροποποιήσεις 
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Corga
http://corga.sourceforge.net/

Η διαδικτυακή εφαρμογή corga στηρίζει ευρέος τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα όταν 

πραγματοποιείται ένα επιστημονικό συνέδριο ή μια ομάδα εργασίας με σημείο εκκίνησης 

την  υποβολή  των  εγγράφων  εργασίας.  Στη  συνέχεια  ορίζονται  οι  διορθωτές  για  τις 

υποβληθείσες  εργασίες  οι  οποίοι  κρίνουν  την  ποιότητα  των  υποβληθεισών  εγγράφων 

χρησιμοποιώντας ένα εύκολα προσαρμόσιμο έντυπο αξιολόγησης. Κατόπιν, διενεργείται 

από το σύστημα η σειρά κατάταξης των εγγράφων και με βάση αυτή την πληροφορία, ο 

διαχειριστής  αποφασίζει  ποια  έγγραφα  γίνονται  δεκτά  και  ενημερώνει  σχετικά  τους 

συμμετέχοντες. Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες αυτές, ο διαχειριστής εκπονεί τότε το 

πρόγραμμα  του  συνεδρίου  και  το  δημοσιεύει  άμεσα  στον  παγκόσμιο  ιστό.  

Εν τω μεταξύ καθίσταται δυνατή η εγγραφή των συνέδρων, ακροατών και ομιλητών. 

Coupa
http://www.coupa.com/

Οι  λύσεις  ηλεκτρονικών  προμηθειών  Coupa  επιτρέπουν  στις  επιχειρήσεις  να 

αυτοματοποιήσουν το σύνολο του κύκλου ζωής αγορών-από την έγκριση και αγορά μέχρι 

τα RFQs, τις τιμές, την παραλαβή, την απογραφή, και την τιμολόγηση. Με φιλική προς το 

χρήστη  διεπαφή,  η  οποία  ενθαρρύνει  την  μαζική  συμμετοχή,  οι  εργαζόμενοι  πράγματι 

θεωρούν εξαιρετικά εύκολη τη χρήση του συστήματος Coupa. Η εφαρμογή υποστηρίζει 

τοπικούς καταλόγους, αιτήματα εκτός καταλόγου και ιστορικά αγορών. 

CRM-CTT
http://www.crm-ctt.com

Το CRM-CTT είναι σχεδιασμένο για τον εντοπισμό και την επεξεργασία "οντοτήτων". Ο 

χρήστης  μπορεί  να  επισυνάψει  αρχεία  σε  μια  τέτοια  "οντότητα",  να  είναι  κύριος  της 

οντότητας,  να  αναθέτει  υποχρεώσεις,  να  θέτει  επείγουσες  καταχωρήσεις,  να  ορίζει 

προτεραιότητα,  να  δημοσιεύει,  να  τιμολογεί,  κλπ..  Το  θέμα  είναι  ότι  το  σύστημα  δεν 

αποφασίζει τι είναι η οντότητα, αλλά αποφασίζει ο χρήστης! Το εργαλείο είναι πολύγλωσσο 

http://www.crm-ctt.com/
http://www.coupa.com/
http://corga.sourceforge.net/
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(σήμερα είναι  διαθέσιμο σε  πολλές γλώσσες)  και  είναι  πλήρως προσαρμόσιμο.  Για να 

λειτουργεί πλήρως η εφαρμογή ο διαχειριστής της εφαρμογής θα χρειαστεί περίπου μισή 

ώρα για να την εγκαταστήσει και να τη λειτουργήσει και στη συνέχεια 30 ακόμα λεπτά για 

την  εισαγωγή  των  δεδομένων.  Το  πλεονέκτημα  της  CRM-  CTT  έναντι  παρόμοιων 

λογισμικών είναι ο τρόπος που μπορεί να ρυθμιστεί.  Είτε ο χρήστης θέλει  να εγγράψει 

αιτήματα πελατών,  στοιχεία  του υπολογιστή,  εισόδους στο  κέντρο βοήθεια,  ή  απλά να 

εγγράψει τη δική του λίστα η εφαρμογή μπορεί απλά να τροποποιηθεί για να ενεργήσει με 

τον τρόπο που επιθυμεί ο χρήστης. Σχεδόν τα πάντα μπορούν να προσαρμοστούν στις 

ανάγκες του χρήστη. Για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το CRM-CTT 

για την επεξεργασία εντολών αγοράς, συμπεριλαμβανομένου συστήματος για οικονομικές 

συναλλαγές ή για εφεδρική ισχύ. Η εφαρμογή CRMCTT είναι σε θέση να διεκπεραιώσει 

όλες  τις  λειτουργίες,  είτε  ο  χρήστης  χρειάζεται  ένα  εργαλείο  για  την  επεξεργασία  των 

ερωτημάτων του κέντρου βοήθειας είτε για την επεξεργασία των εργασιών του.

DADOS-SURVEY
http://www.ceso.duke.edu/

Το  Internet  χρησιμοποιείται  ολοένα  και  περισσότερο  στη  βιοϊατρική  έρευνα.  Από  την 

διαδικτυακή αναζήτηση βιβλιογραφίας μέχρι την ανταλλαγή δεδομένων, το διαδίκτυο έχει 

αναδειχθεί  σε  πρωταρχικό  μέσο  έρευνας  για  πολλούς  επιστήμονες  και  ιατρούς.  Ως 

αποτέλεσμα, οι διαδικτυακές εφαρμογές έρευνας χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική λύση 

στην παραδοσιακή έρευνα σε έγγραφα. Το DADOS-SURVEY αποτελεί ΕΛ/ΛΑΚ εργαλείο 

έρευνας στο διαδίκτυο και είναι το πρώτο διαμορφούμενο εργαλείο με τη λίστα ελέγχου για 

την  αναφορά  αποτελεσμάτων  ηλεκτρονικής  έρευνας  στο  διαδίκτυο  (CHERRIES).  Το 

DADOS-SURVEY σχεδιάστηκε έχοντας ως προτεραιότητα τη χρηστικότητα, γεγονός που 

επιτρέπει στους ερευνητές να προγραμματίσουν και να εκτελέσουν τις δικές τους μελέτες 

με  ελάχιστες  τεχνικές  δυσκολίες.  Το  DADOS-SURVEY  σχεδιάστηκε  με  στόχο  να 

εξασφαλίζεται πλήρως η συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες των CHERRIES για 

την έρευνα στο διαδίκτυο. 

http://www.ceso.duke.edu/
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Funambol
https://www.forge.funambol.org/

Πολλοί άνθρωποι θέλουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

επαφές, ημερολόγια, υποχρεώσεις και σημειώσεις, ανεξάρτητα από το εάν οι πληροφορίες 

αυτές αποθηκεύονται. Το Funambol συγχρονίζει αυτά τα στοιχεία με 1,5 δισεκατομμύρια 

κινητές συσκευές και χιλιάδες εφαρμογές και υπηρεσίες σε απευθείας σύνδεση. Δεν έχει 

σημασία  αν  κάποιος  χρησιμοποιεί  το  Gmail,  Yahoo!,  AOL,  το  Hotmail,  το  Outlook  ή 

Thunderbird,  διότι  με  το  Funambol  ο  χρήστης μπορεί  να  συγχρονίσει  email  & PIM σε 

πολλά  κινητά  τηλέφωνα.  Το  έργο  Funambol  ξεκίνησε  το  2001  από  προγραμματιστές 

εξαιτίας της έλλειψης εφαρμογής Java  ανοικτού κώδικα  πρότυπου SyncML (OMA DS). 

Αυτό το αρχικό σχέδιο ήταν γνωστό ως Sync4j. Στις αρχές του 2006 τροποποιήθηκε η 

επωνυμία του  σχεδίου  σε  Funambol,  ώστε  να έχει  το  ίδιο  όνομα με  την εταιρεία  που 

δημιουργήθηκε  από  το  αρχικό  σχέδιο  και  η  οποία  χρηματοδοτεί  την  εξέλιξή  του.  Το 

Funambol  είναι  μια κινητή πλατφόρμα ανοικτού κώδικα που μπορεί  να χρησιμοποιηθεί

σε  πολλούς  τύπους  κινητών  εφαρμογών.   Η  εφαρμογή  διευκολύνει  την  ανάπτυξη 

εγκατάσταση και διαχείριση ευρέος φάσματος κινητών έργων.

Jitterbit
http://www.jitterbit.com/

Το Jitterbit αποτελεί ΕΛ/ΛΑΚ τεχνολογία ενσωμάτωσης που επιτρέπει σε οργανισμούς να 

ενσωματώσουν γρήγορα και εύκολα: 

• Enterprise  Apps:  Peoplesoft,  Oracle  Financials,  Siebel,  JD  Edwards,  

Salesforce.com, SAP, Netsuite,  SugarCRM, Compiere,  Vtiger CRM, OpenMFG,  

SharePoint, Documentum ... 

• Oracle,  SQL  Server,  DB2,  MySQL,  Microsoft  Access,  Visual  Fox  Pro,  και  

διάφορα άλλα 

• Web  Services,  Simple  and  Complex  Flat  Files  (π.χ.  csv,  heirarchical)  XML,  

Active Directory, LDAP, Bugzilla, FTP, LDAP, JMS ... 

http://www.jitterbit.com/
https://www.forge.funambol.org/
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Όλες  οι  εργασίες  ολοκλήρωσης  λειτουργούν  στον  Jitterbit  εξυπηρετητή  ενσωμάτωσης. 

Αυτές οι λειτουργίες ρυθμίζονται, διαμορφώνονται και παρακολουθούνται με την εφαρμογή 

Jitterbit GUI. Το εργαλείο αυτό επιτρέπει στον χρήστη με point-and-click να ρυθμίσει όλες 

τις πτυχές της ολοκλήρωσης:

• προσδιορισμός  της  ένταξης  των  λειτουργιών  συμπεριλαμβανομένων  των 

συστημάτων πηγής και στόχου 

• δημιουργία ρυθμίσεων εγγράφου, από απλές δομές αρχείων (π.χ. οριοθέτηση του 

κόμματος) σε πολύπλοκες ιεραρχικές δομές αρχείων. 

• Χρήση  “σέρνω  -  εναποθέτω”  εργαλείου  χαρτογράφησης  για  τη  μετατροπή 

δεδομένων μεταξύ των διεπαφών διαφόρων συστημάτων. 

• ρύθμιση χρονοδιαγράμματος, δημιουργία επιτυχών και ανεπιτυχών γεγονότων και 

παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των εργασιών ολοκλήρωσης.

• κατανάλωση  και  δημοσιοποίηση  ενσωματώσεως  μέσω  Jitterpaks:  Τα  Jitterpaks 

αποτελούν  προκαθορισμένες,  επαναχρησιμοποιήσιμες  λύσεις  ενσωμάτωσης  για 

Jitterbit.  Τα Jitterpaks περιλαμβάνουν όλες τις  λεπτομέρειες  που απαιτούνται  για 

εξειδικευμένη ενσωμάτωση  συμπεριλαμβανομένου των ρυθμίσεων των εγγράφων, 

των κανόνων μετατροπής, των συστημάτων πηγής και στόχου.

Jbilling
http://sourceforge.net/projects/jbilling/

Το  jbilling  αποτελεί  διαδικτυακή  εφαρμογή  συστήματος  έκδοσης  λογαριασμών  για 

επιχειρήσεις  ανεξαρτήτως  μεγέθους.  Το  σύστημα  διαχειρίζεται  τους  συνδρομητές  με 

αυτόματη  έκδοση  τιμολογίων  (e-mail  και  PDF)  και  διαδικασία  πληρωμής  (πιστωτικές 

κάρτες,  έλεγχος,  άμεση  κατάθεση).  Πρόκειται  για  ανθεκτικό,  καλά  τεκμηριωμένο,  και 

εμπορικά υποστηριζόμενο σύστημα. 

Limesurvey
http://www.limesurvey.org/

To Limesurvey αποτελεί ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης έρευνας: 

http://www.limesurvey.org/
http://sourceforge.net/projects/jbilling/
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• απεριόριστος αριθμός ερευνών κατά το ίδιο χρονικό διάστημα 

• απεριόριστος  αριθμός  ερωτήσεων  σε  έρευνα  (περιορίζεται  μόνο  από  τη  βάση 

δεδομένων του χρήστη) 

• απεριόριστος αριθμός των συμμετεχόντων στην έρευνα 

•  πολύγλωσση επισκόπηση 

• διαχείριση χρηστών 

• 20 διαφορετικά είδη ερωτήσεων και δυνατότητα για περισσότερα 

• δημιουργία έκδοσης για εκτύπωση της έρευνας

• ικανότητα  επιβολής  όρων  ερωτήσεων  ανάλογα  με  προηγούμενες  απαντήσεις 

(υποτομείς έρευνας) 

• εναχρησιμοποιούμενα σύνολα επεξεργασίας απάντησης 

• εισαγωγή έτοιμων ερωτήσεων 

• αξιολόγηση ερευνών

• ανώνυμη και μη-ανώνυμη έρευνα 

• ανοικτή και κλειστή ομάδα συμμετεχόντων στις έρευνες 

• προαιρετική δημόσια εγγραφή για έρευνες 

• αποστολή  των  προσκλήσεων,  υπενθυμίσεων  και  ενδείξεων  με  ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο

• επιλογή προσωρινής μνήμης για τους συμμετέχοντες για να συνεχιστεί η έρευνα σε 

μεταγενέστερο χρόνο

• έρευνα που βασίζεται σε Cookie ή session 

• επεξεργαστής προτύπων για τη δημιουργία μορφοποίησης της σελίδας του χρήστη

• φιλική προς το χρήστη διαχείριση διεπαφής

• δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων Back-office 

• ημερομηνίες λήξης αυτόματων ρυθμίσεων έρευνας

• ενισχυμένες λειτουργίες εισαγωγής και εξαγωγής, σε κείμενο, CSV και μορφή MS 

Excel

• βασική στατιστική και γραφική ανάλυση με δυνατότητα εξαγωγής



193             Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

MatchMaker
http://www.sqlpower.ca/page/MatchMaker

Η εφαρμογή Power  Matchmaker  εκκαθαρίζει  τα  δεδομένα  του  χρήστη,  επικυρώνει  και 

διορθώνει διευθύνσεις, εντοπίζει και εξαλείφει διπλοεγγραφές και διασταυρώνει τα στοιχεία 

στους πίνακες μεταξύ της πηγής και του στόχου. Έτσι η εφαρμογή αυτή παρέχει στους 

επιχειρηματικούς  χρήστες  πλήρη  και  ακριβή  στοιχεία,  καθώς  και  ολοκληρωμένη  360ο 

εικόνα για κάθε πελάτη, προϊόν, εκπροσώπους πωλήσεων και επιχειρηματικές μονάδες. 

Είτε  πρόκειται  για  τη  δημιουργία  Data  Warehouse,  Data  Mart  ή  CRM,  το  Power 

Matchmaker  επιτυγχάνει  σε  μεγάλο  βαθμό  την  εξασφάλιση  της  ακεραιότητας  των 

δεδομένων του περιβάλλοντος υποστήριξης αποφάσεων ή της CRM βάσης δεδομένων. 

Χαρακτηριστικά: 

• μετατρέπει και εκκαθαρίζει 

• επικυρώνει και διορθώνει στοιχεία διευθύνσεων 

• δέχεται κριτήρια δεδομένων που καθορίζονται από το χρήστη 

• είναι  φιλική  προς  το  χρήστη,  με  ιδιαίτερα  διαισθητική  διεπαφή  για  συνδυασμό 

επαληθεύσεων

• επιτρέπει  την  επιβεβαίωση  διπλοεγγραφών  του  χρήστη  μέσω  της  διαδικτυακής 

εφαρμογής επαληθεύσεων

• συγχωνεύει τις διπλές εγγραφές και τα σχετικά δεδομένα

• δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων πριν από τη 

συγχώνευση δεδομένων

• διατρέχει τη βάση δεδομένων για τη διενέργεια εκκαθάρισης ή ενσωμάτωσης στη 

διαδικασία φόρτωσης δεδομένων

Magento
http://www.magentocommerce.com/

Πρόκειται  για  ολοκληρωμένο  σύστημα  ηλεκτρονικού  εμπορίου  με  αρκετά  προηγμένα 

χαρακτηριστικά: βελτιστοποίηση μηχανής αναζήτησης (SEO), επικοινωνία των πελατών, 

http://www.magentocommerce.com/
http://www.sqlpower.ca/page/MatchMaker
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αποστολή  σε  πολλαπλές  διευθύνσεις,  αναζήτηση,  σύγκριση  προϊόντων,  πλοήγηση  σε 

επίπεδα, σήμανση προϊόντων, κριτική προϊόντων, λίστα επιθυμιών, αποσύνδεση, καλάθι 

αγορών,  λογαριασμοί  πελατών,  πολυεπίπεδη  τιμολόγηση,  κουπόνια,  κανόνες 

τιμολόγησης, φορολογική νομοθεσία, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, 

ομάδες πελατών, πολλαπλές γλώσσες και νομίσματα.

Marketcetera
http://trac.marketcetera.org/

Το Marketcetera είναι νέα πλατφόρμα λογισμικού προορισμένη να παρέχει ταχεία, ευέλικτα 

και  αξιόπιστα  εργαλεία  διαπραγμάτευσης  τίτλων  για  τους  επαγγελματίες 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ο στόχος της εφαρμογής είναι να καταστήσει το λογισμικό 

διαχείρισης εντολών και κινδύνου σε παγκόσμιο επίπεδο διαθέσιμο και προσιτό σε άτομα 

και σε ιδρύματα ανεξαρτήτως μεγέθους. Το Marketcetera εστιάζει στη δόμηση των βασικών 

εμπορικών  λειτουργιών  που  είναι  κοινές  σε  όλους  τους  οργανισμούς,  έτσι  ώστε  να 

μπορούν οι χρήστες να επικεντρωθούν σε αλγορίθμους εμπορίου και άλλα εξειδικευμένα 

λογισμικά που παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τα στοιχεία είναι τα ακόλουθα: 

• photon:  To  Photon  αποτελεί  εφαρμογή  του  Marketcetera  για  την  εισαγωγή 

παραγγελιών. To Photon βασίζεται στην Eclipse Rich Client πλατφόρμα και είναι 

εξαιρετικά ελαφρύ και επεκτάσιμο. 

• το  Σύστημα  Διαχείρισης  Παραγγελιών  (OMS-ΣΔΠ)  αποτελεί  την  "καρδιά"  της 

πλατφόρμας Marketcetera. Το σύστημα αυτό λαμβάνει εντολές από διάφορα σημεία 

εισόδου (όπως το Photon, Order Loader ή Excel), και τις διαβιβάζει στον κατάλληλο 

προορισμό. Η OMS-ΣΔΠ λαμβάνει την απάντηση από τον αντισυμβαλλόμενο μέρος 

(μεσίτης, συνάλλαγμα, κλπ) και τη διαβιβάζει στην πελάτη που εξέδωσε την αρχική 

παραγγελία. 

• Το Tradebase είναι διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής αναφορών για το σύνολο των 

δραστηριοτήτων στις συναλλαγές. Το Tradebase μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

προβολή,  δημιουργία  και  τροποποίηση  εκθέσεων,  εμπορικών  συναλλαγών, 

λογαριασμών  και  μεριδίων.  Το  Tradebase  μπορεί  να  προσπελαστεί  από  ένα 

αυτόνομο  web  browser  ή  απευθείας  μέσα  από  την  εφαρμογή  εισαγωγής 

http://trac.marketcetera.org/
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παραγγελιών Photon. 

• Το  OrderLoader  αποτελεί  λειτουργία  πολλαπλών  παραγγελιών  από  αρχείο  της 

μορφής CSV. Η μορφή του αρχείου είναι κατευθυνόμενη από τα δεδομένα, γεγονός 

που σημαίνει  ότι  η σειρά της επικεφαλίδας καθορίζει  τους τομείς που πρέπει να 

εμφανίζονται  στις  επόμενες  σειρές και  που θα προστεθούν στο μήνυμα που θα 

αποσταλεί αργότερα στην OMS-ΣΔΠ.

OpenPSA
http://www.openpsa.org/

Το  OpenPSA  αποτελεί  διαδικτυακή  εφαρμογή  διαχείρισης  ελεύθερου  λογισμικού  για 

συμβούλους και  φορείς παροχής υπηρεσιών. Το OpenPSA περιλαμβάνει  τις ακόλουθες 

ενότητες: 

• Έργα: διαχείριση έργου, αναφορά χρόνου και τιμολόγηση

• Πωλήσεις: βάση δεδομένων επαφών και παρακολούθηση έργου πωλήσεων

• Υποστήριξη: κέντρο υποστήριξης και παρακολούθησης θεμάτων

• Ημερολόγιο: ημερολόγιο ομάδας και πόροι

• Έγγραφα: διαχείριση εγγράφων και κοινόχρηστα έγγραφα

OrangeHRM
http://orangehrm.com

Το  OrangeHRM  αποτελεί  ΕΛ/ΛΑΚ  σύστημα  πληροφοριών  διαχείρισης  ανθρωπίνου 

δυναμικού HRM το  οποίο παρέχει  ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών για τη διαχείριση του 

κυριότερου ενεργητικού στοιχείου μιας οργάνωσης – του ανθρώπινου δυναμικού. Το εν 

λόγω σύστημα παρέχει πολλές ενότητες: 

• μονάδα διοίκησης (Admin)

• μονάδα διαχείρισης προσωπικών στοιχείων (PIM)

• μονάδα αυτοεξυπηρέτησης εργαζομένων (ESS)

• μονάδα αναφορών 

http://orangehrm.com/
http://www.openpsa.org/
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• μονάδα αδειών

• μονάδα ώρας και προσέλευσης (Time)

Το λογισμικό υποστηρίζει  τον ορισμό έργων και  τους πελάτες  της εταιρείας καθώς και 

διαχείριση ανθρωποωρών.

PayMaster
http://www.treshna.com/paymaster/

Πρόκειται  για  ολοκληρωμένη  και  εξειδικευμένη  εφαρμογή  μισθοδοσίας  και  διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού από τη Νέα Ζηλανδία. Η εν λόγω εφαρμογή αναπτύχθηκε για το 

συνδυασμό  των  αναγκών  μικρών  και  μεγάλων  επιχειρήσεων.  Χρησιμοποιώντας  μια 

εύκολα προσαρμόσιμη διεπαφή, είναι δυνατός ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων βάσει 

των διαφορετικών απαιτήσεων της μισθοδοσίας. Το σύστημα μισθοδοσίας είναι σε θέση να 

χειριστεί πολύπλοκη φορολογική νομοθεσία, άδειες, κυμαινόμενες πληρωμές, επιδόματα 

και  ετήσια  εισοδήματα.  Επίσης,  η  εφαρμογή  δύναται  να  πραγματοποιήσει  λογιστική 

κόστους  με  αναλύσεις  και  αναφορές  μισθοδοτικού  κόστους  σε  διαφορετικά 

υποκαταστήματα και  τμήματα, κυμαινόμενα ποσοστά μισθών κ.α..  Παράλληλα,  υπάρχει 

δυνατότητα λειτουργιών ολοκληρωμένων αναφορών.

PaPayThyme
http://clocksoft.co.uk/downloads/

Πρόκειται  για  εξειδικευμένη  βρετανική  λύση  διαχείρισης  ανθρώπινου  δυναμικού  και 

μισθοδοσίας.

Pentaho
http://www.pentaho.com/

Το Πρόγραμμα  Επιχειρηματικής  Ευφυίας  (ΒΙ)  Pentaho  παρέχει  δυνατότητες  αναφοράς 

επιχειρηματικών στοιχείων, ανάλυσης, πίνακες, ανεύρεσης δεδομένων και διαγραμμάτων 

ροής εργασιών που επιτρέπουν στους φορείς να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά και 

http://www.pentaho.com/
http://clocksoft.co.uk/downloads/
http://www.treshna.com/paymaster/
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αποδοτικά. Το λογισμικό προσφέρει ευελιξία στην ανάπτυξη επιλογών που επιτρέπουν τη 

χρήση συστατικών που μπορούν να ενσωματωθούν, την εξατομικευμένη ρύθμιση λύσεων 

επιχειρηματικής  ευφυΐας,  καθώς  και  ολοκληρωμένη  BI  πλατφόρμα.  Η  εφαρμογή 

κατατάχθηκε  πρώτη  στο  Open  Source  Business  Intelligence.  Το  έργο  καλύπτει 

ακόλουθους τομείς:

• αναφορές

• ανάλυση

• πίνακες

• ανεύρεση δεδομένων

• διαγράμματα ροής εργασιών

• BI Πλατφόρμα

phpESP
http://sourceforge.net/projects/phpesp

Τα  σενάρια  PHP  επιτρέπουν  στους  χρήστες  να  δημιουργήσουν  και  να  διαχειριστούν 

έρευνες, να συγκεντρώσουν αποτελέσματα και να απεικονίσουν στατιστικά στοιχεία. Με 

την  εκκίνηση  της  βάσης  δεδομένων  η  διαχείριση  γίνεται  διαδικτυακά.  Η  εφαρμογή 

διεκπεραιώνει  χωρίς  πρόβλημα  μεγάλες  έρευνες  (100  ερωτήσεις)  και  μεγάλες  ομάδες 

ερωτηθέντων (4000 +).

Php-residence
http://www.digitaldruid.net/php-residence/en/

Το Php-residence αποτελεί πρόγραμμα ΕΛ/ΛΑΚ με διαδικτυακή διεπαφή για τη διαχείριση 

εβδομαδιαίων  ή  ημερήσιων  μισθώσεων  διαμερισμάτων,  κατοικιών  ή  δωματίων 

ξενοδοχείου. Τα κύρια χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι: προσαρμόσιμος αριθμός και 

χαρακτηριστικά των διαμερισμάτων, των περιόδων, τιμών κ.λπ., αυτόματη ανάθεση των 

δωματίων  βάσει  προκαθορισμένων  όρων  από  τον  χρήστη,  δυνατότητα  εβδομαδιαίας, 

ημερήσιας ή ποσοστιαίας προσθήκης επιπρόσθετου κόστους στις τιμές, απεικόνιση των 

http://www.digitaldruid.net/php-residence/en/
http://sourceforge.net/projects/phpesp
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εγγράφων με στοιχεία για εκτύπωση, δημιουργία πινάκων για τον έλεγχο διαθεσιμότητας 

μέσω ιστοσελίδας, και σύστημα προνομίων χρηστών. 

ReOS
http://reos.elazos.com

To ReOS αποτελεί διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και πελατών. Η 

εφαρμογή επιτρέπει τη δημοσίευση ιδιοκτησιών στο Διαδίκτυο και την εκτύπωσή τους με 

αυτόματη μετάφραση, αιτήματα αγορών και διεκπεραιώσεις. 

SnapLogic
http://www.snaplogic.org/

Το  SnapLogic  αποτελεί  ΕΛ/ΛΑΚ  πλαίσιο  ενσωμάτωσης  δεδομένων  που  χρησιμοποιεί 

διεθνή πρότυπα του διαδικτύου για τη λύση των προβλημάτων ολοκλήρωσης δεδομένων. 

Σε  αντίθεση  με  τις  εμπορικές  λύσεις  ολοκλήρωσης  που  έχουν  σχεδιαστεί  για 

εξατομικευμένες εργασίες ολοκλήρωσης, το SnapLogic έχει τη δυνατότητα και την ευελιξία 

να  αντιμετωπίσει  ευρύ φάσμα απαιτήσεων που αφορούν την  ενσωμάτωση δεδομένων 

χωρίς τη προσθήκη νέου κώδικα. Οι πηγές των δεδομένων που είναι προσβάσιμες στο 

SnapLogic απεικονίζουν τα δεδομένα με  μορφή απλουστευμένη και  προσανατολισμένη 

στην καταγραφή, η οποία καταργεί την πολυπλοκότητα των διαγραμμάτων δεδομένων. Το 

γεγονός  αυτό  επιτρέπει  τη  δια  λειτουργικότητα  των  πόρων  και  διευκολύνει  την 

επαναχρησιμοποίησή τους. Οι πόροι μπορούν να συνδεθούν με άλλους πόρους μέσω της 

διεπαφής REST. Οι συνδεόμενοι πόροι μετατρέπονται σε αγωγούς. Οι αγωγοί μπορούν να 

συναρμολογηθούν σε ιεραρχίες για την υλοποίηση σύνθετης λογικής και τη μετατροπή των 

δεδομένων  σε  εξελιγμένα  ολοκληρωμένα  σύνολα.  Το  SnapLogic  έχει  ενσωματωμένο 

εξυπηρετητή  HTTP  που  επιτρέπει  στους  πόρους  τη  διασύνδεση  μεταξύ  των 

εξυπηρετητών,  ώστε  οι  αγωγοί  να  μπορούν να  διανεμηθούν σε  πηγές  δεδομένων,  σε 

ενδιάμεσους  εξυπηρετητές,  ή  με  οποιοδήποτε  άλλο  κατάλληλο  τρόπο.  Το  SnapLogic 

χρησιμοποιεί  καινοτόμα  τεχνική  βελτιστοποίησης  αρχείων,  ώστε  οι  πόροι  να 

επεξεργάζονται  μεμονωμένα  αρχεία  χωρίς  να  χρειάζεται  να  περιμένουν  να  καταστεί 

διαθέσιμο το σύνολο των δεδομένων. 

http://www.snaplogic.org/
http://reos.elazos.com/
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Talend
http://www.talend.com

Το  Talend  Open  Studio  Business  Modeler  ακολουθεί  ιεραρχική  προσέγγιση  από  την 

κορυφή προς τα κάτω, επιτρέποντας στους ενδιαφερόμενους φορείς της επιχείρησης να 

εμπλακούν  στο  σχεδιασμό  των  διαδικασιών  ολοκλήρωσης.  Το  Business  Modeler  είναι 

εύκολο  στην  κατανόηση,  και  παρέχει  μη  τεχνική  άποψη  της  ροής  εργασίας  μιας 

επιχείρησης. Κατά κανόνα περιλαμβάνει τόσο τα συστήματα και τις διαδικασίες που ήδη 

λειτουργούν στο πλαίσιο του φορέα, καθώς και αυτά που θα χρειαστούν στο μέλλον. Τα 

συστήματα,  οι  συνδέσεις,  τα  βήματα  και  οι  όροι  είναι  σχεδιασμένα  με  τη  χρήση 

τυποποιημένων συμβόλων της ροής εργασίας μέσω εργαλειοθήκης γραφικών. Το Talend 

Open Studio Job Designer παρέχει γραφική και λειτουργική απεικόνιση των πραγματικών 

διαδικασιών ολοκλήρωσης. Το Job Designer περιλαμβάνει βιβλιοθήκη στοιχείων - γραφική 

παλέτα  στοιχείων και  συνδέσεων.  Οι  διαδικασίες  ολοκλήρωσης δημιουργούνται  με  την 

μέθοδο “σέρνω -  εναποθέτω”  ταν στοιχεία και  συνδέσεις  στο  διάγραμμα,  σχεδιάζοντας 

συνδέσεις και σχέσεις μεταξύ τους και καθορίζοντας τις ιδιότητές τους. Οι περισσότερες 

από αυτές τις ιδιότητες έχουν διαδεχτεί τα μεταδεδομένα. 

Η Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει  πάνω από 80 έτοιμα στοιχεία και συνδέσμους, παρέχοντας 

βασικές  λειτουργίες,  όπως  η  χαρτογράφηση,  μετατροπές,  και  αναζητήσεις,  καθώς  και 

εξειδικευμένες λειτουργίες, όπως το φιλτράρισμα δεδομένων, πολυπλέκτες δεδομένων, ή 

ELT και υποστήριξη για όλα τα μεγάλα RDBMS, μορφές αρχείων, κατάλογους LDAP, κλπ. 

Η Βιβλιοθήκη μπορεί εύκολα να επεκταθεί με τη χρήση γλωσσών, όπως Perl, Java, ή SQL. 

Το  Talend  Open  Studio  αποτελεί  λύση  μεταδεδομένων,  κατά  την  οποία  όλα  τα 

μεταδεδομένα αποθηκεύονται και διαχειρίζονται σε μια κεντρική αποθήκη, κοινή σε όλες τις 

ενότητες. Η αποθήκη συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες του έργου και εξασφαλίζει  τη 

συνοχή  του  συνόλου  των  διαδικασιών  ολοκλήρωσης.  Εκτός  από  μεταδεδομένα 

συστημάτων πηγών και στόχων, αποθηκεύει επιχειρηματικά μοντέλα και τα αποτελέσματα 

της εφαρμογής τους και κατ’αυτόν τον τρόπο καθίσταται μοναδική αποθήκη πληροφοριών 

για όλες τις διαδικασίες ολοκλήρωσης. Αντίθετα με άλλες λύσεις ολοκλήρωσης, οι οποίες 

βασίζονται  σε  ένα  κεντρικό  εξυπηρετητή  ή  χρησιμοποιούν  μόνο  RDBMS  μηχανές 

επεξεργασίας δεδομένων, το Talend Open Studio διαχέει δυναμικά την επεξεργασία σε ένα 

δίκτυο συστημάτων - με βάση τη χωρητικότητά τους.  Το Talend Open Studio αναπτύσσει 

τους διαθέσιμους πόρους ανεξάρτητα από τη φύση τους. Αυτή η αρχιτεκτονική προσέγγιση 

http://www.talend.com/
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επιτρέπει την επεξεργασία των δεδομένων στην πλησιέστερη προς την πηγή τους θέση 

(μειώνοντας έτσι τις μεταφορές δεδομένων). 

TenderSystem
http://www.tendersystem.com

Το  TenderSystem  αποτελεί  σύστημα  ηλεκτρονικών  δημοπρασιών  στο  ίντερνετ  για  την 

ανεύρεση,  ανάθεση  και  διαχείριση  του  συνόλου  της  διαδικασίας  προμηθειών.  Αυτή  η 

δοκιμασμένη  τεχνολογία  εκμεταλλεύεται  την  πανάρχαια  αρχή  της  προσφοράς  και  της 

ζήτησης μέσω της αντίστροφης δημοπρασίας εξασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα αγοράζονται 

στην  καλύτερη  δυνατή  τιμή  με  χαμηλότερο  κόστος  διοίκησης  και  διαχείρισης  από 

οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. Η εφαρμογή καλύπτει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για 

την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, περιλαμβανομένης της αγοράς, την πληρωμής και 

τη διαχείρισης.

TimeTrex
http://www.timetrex.com

Το  TimeTrex  αποτελεί  ολοκληρωμένη  διαδικτυακή  εφαρμογή  για  τη  διαχείριση  της 

μισθοδοσίας  και  χρονοδιαγράμματος  ανθρωποωρών  και  παρέχει  δυνατότητα 

προγραμματισμού εργαζομένων, παρακολούθησης προσέλευσης (ωράριο,ανθρωποώρες), 

κόστους εργασίας, τιμολόγησης και μισθοδοσίας σε ένα πλήρες πακέτο.

ZoneMinder
http://www.zoneminder.com

Το ZoneMinder προορίζεται για χρήση σε εφαρμογές ασφαλείας με μονές ή πολλαπλές 

βιντεοκάμερες, συμπεριλαμβανομένης της τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για 

επαγγελματικό χώρο ή κατοικία, την πρόληψη κλοπής και παρακολούθηση του παιδιού ή 

μέλους της οικογένειας ή την παρακολούθηση οικίας ή άλλα σενάρια οικιακής μέριμνας, 

όπως κάμερα παρακολούθησης γκουβερνάντας. Η εφαρμογή υποστηρίζει  την ανάλυση, 

http://www.zoneminder.com/
http://www.timetrex.com/
http://www.tendersystem.com/
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την καταγραφή και παρακολούθηση των βίντεο δεδομένων που προέρχονται από μία ή 

περισσότερες βιντεοκάμερες ή δίκτυα που συνδέονται με σύστημα Linux. Το ZoneMinder 

επίσης  υποστηρίζει  διαδικτυακό και  ημιαυτόματο έλεγχο σε κάμερες  Pan /  Tilt  /  Zoom 

χρησιμοποιώντας  διάφορα  πρωτόκολλα.  Η  εφαρμογή  είναι  κατάλληλη  για  χρήση  ως 

οικιακό βίντεο  σύστημα ασφάλειας DIY και  για επαγγελματική ασφάλεια και  επιτήρηση 

μέσω βίντεο. Το ZoneMinder μπορεί επίσης να ενταχθεί σε οικιακό σύστημα αυτοματισμού 

μέσω X.10 ή άλλο πρωτόκολλο.
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Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου

Drupal
http://drupal.org/

Το Drupal είναι ένα ελεύθερο πακέτο λογισμικού που επιτρέπει τόσο σε μεμονωμένα άτομα 

όσο  και  σε  κοινότητες  χρηστών  εύκολα  να  δημοσιεύουν,  να  διαχειρίζονται  και  να 

οργανώνουν  διάφορες  μορφές  περιεχομένου  σε  διαδικτυακούς  χώρους.  Τα  κύρια 

χαρακτηριστικά του είναι τα ακόλουθα:

• Συνεργατικό βιβλίο: Αυτό το στοιχείο επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν 

ένα  “βιβλίο”  και  στη  συνέχεια  να  εξουσιοδοτήσουν  άλλα  άτομα  τα  οποία  θα 

συνεισφέρουν στην προσθήκη περιεχομένου

• Φιλικά URLs: Το Drupal εκμεταλλεύεται τη λειτουργία mod_rewrite του Apache για 

τη δημιουργία προσαρμοσμένων  URLs  τα οποία είναι φιλικά τόσο για το χρήστη 

όσο και για τις μηχανές αναζήτησης

• Μονάδες: Η κοινότητα του Drupal έχει δημιουργήσει πολλές μονάδες (modules), οι 

οποίες παρέχουν επιπρόσθετη λειτουργικότητα στο σύστημα

• Online  βοήθεια:  Όπως σε  πολλά άλλα έργα ανοιχτού  λογισμικού,  έτσι  και  στο 

Drupal δεν μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι η online βοήθεια είναι τέλεια. Ωστόσο 

υπάρχει ενσωματωμένο στην πλατφόρμα ένα ιδιαίτερα εύχρηστο  online  σύστημα 

βοήθειας.

• Ανοιχτός κώδικας: Ο πηγαίος κώδικας του Drupal είναι ελεύθερα διαθέσιμος υπό 

τους όρους της άδειας χρήσης  GNU GPL 2.  Σε αντίθεση με ιδιόκτητα συστήματα 

διαχείρισης  περιεχομένου  (Content  Management  Systems,  CMS) ή  blogs,  το 

σύνολο των χαρακτηριστικών του  Drupal  μπορεί  εύκολα να  προσαρμοστεί  ή  να 

επεκταθεί σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών.

• Προσωποποιημένο  περιβάλλον:  Βασικό  στοιχείο  του  συστήματος  είναι  ένα 

ιδιαίτερα χρήσιμο προσωποποιημένο περιβάλλον. Τόσο το περιεχόμενο όσο και η 

παρουσίασή του μπορεί να είναι διαφορετικά ανάλογα με τις επιλεγμένες ρυθμίσεις 

κάθε χρήστη. 

• Σύστημα δικαιωμάτων με βάση το ρόλο:  Οι διαχειριστές του  Drupal  δεν είναι 

http://drupal.org/
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υποχρεωμένοι  να ασχοληθούν με την παροχή ξεχωριστών δικαιωμάτων σε κάθε 

χρήστη. Αντιθέτως, αναθέτουν δικαιώματα σε ρόλους και στη συνέχεια αναθέτουν 

τους ρόλους αυτούς σε ομάδες χρηστών.

• Αναζήτηση: Χρησιμοποιώντας τη μονάδα αναζήτησης του Drupal μπορεί κανείς να 

διενεργήσει αναζήτηση σε όλο το σύστημα

• Πιστοποίηση χρήστη:  Οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν και να πιστοποιηθούν 

είτε τοπικά είτε χρησιμοποιώντας κάποια εξωτερική πηγή πιστοποίησης, όπως το 

Jabber,  το  Blogger  ή το  LiveJournal.  Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί  εντός ενός 

ενδοδικτύου, το Drupal μπορεί να συνεργαστεί με εξυπηρετητή LDAP.

• Δημοσκοπήσεις: Το σύστημα διαθέτει μονάδα δημοσκοπήσεων η οποία δίνει τη 

δυνατότητα στους χρήστες και τους διαχειριστές να διενεργούν δημοσκοπήσεις και 

να τις παρουσιάζουν σε διάφορες σελίδες

• Δημιουργία  προτύπων:  Το  σύστημα  διαχωρίζει  το  περιεχόμενο  από  την 

παρουσίασή του, επιτρέποντας στο χρήστη να ελέγχει την εξωτερική εμφάνιση του 

διαδικτυακού χώρου. Τα πρότυπα δημιουργούνται με τη βοήθεια κώδικα HTML και 

PHP,  κάτι  που  σημαίνει  ότι  ο  χρήστης  δε  χρειάζεται  να  μάθει  κάποια  ιδιόκτητη 

γλώσσα δημιουργίας προτύπων

• Έλεγχος  εκδόσεων:  Το  σύστημα  εκδόσεων  του  Drupal  καταγράφει  τις 

λεπτομέρειες των ενημερώσεων του περιεχομένου, λεπτομέρειες όπως το χρήστη 

που  τροποποίησε  το  περιεχόμενο,  την  ημερομηνία  και  την  ώρα  που  οι 

τροποποιήσεις  αυτές  πραγματοποιήθηκαν,  καθώς  και  ποια  τμήματα  του 

περιεχομένου  έχουν  τροποποιηθεί.  Το  σύστημα  ελέγχου  εκδόσεων  παρέχει  τη 

δυνατότητα στο χρήστη να προσθέτει σχόλια, καθώς και να μπορεί να επαναφέρει 

το περιεχόμενο σε προηγούμενη έκδοσή του

• Υποστήριξη  API  για  Bloggers:  Η ΑΡΙ  για  Bloggers  επιτρέπει  στο  διαδικτυακό 

χώρο  να  ενημερώνεται  μέσω  πολλών  διαφορετικών  εργαλείων.  Σε  αυτά 

περιλαμβάνονται  εργαλεία  που  δεν  είναι  web-based,  τα  οποία  παρέχουν 

πλουσιότερο περιβάλλον επεξεργασίας. 

• Διάθεση περιεχομένου: Το Drupal έχει τη δυνατότητα να εξάγει το περιεχόμενό του 

σε μορφή RDF/RSS. Αυτό επιτρέπει σε όποιον διαθέτει ένα συλλέκτη ειδήσεων  να 

έχει πρόσβαση στα RSS νέα ενός διαδικτυακού χώρου Drupal.

• Συλλέκτης  ειδήσεων:  Το  Drupal  έχει  ενσωματωμένο  έναν  εύχρηστο  συλλέκτη 

ειδήσεων για την ανάγνωση νέων και blogs από άλλους διαδικτυακούς χώρους. Ο 

συλλέκτης ειδήσεων αποθηκεύει προσωρινά τα άρθρα σε βάση δεδομένων MySQL.
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• Δυνατότητα πολλαπλών γλωσσών:  Το  Drupal  έχει  σχεδιαστεί  με τέτοιο τρόπο 

ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών του διεθνώς και για το λόγο 

αυτό  παρέχει  πλήρες  περιβάλλον  εργασίας  για  τη  δημιουργία  πολυγλωσσικών 

διαδικτυακών  χώρων,  blogs  και  εφαρμογών  διαχείρισης  περιεχομένου.  Όλο  το 

κείμενο μπορεί να μεταφραστεί με τη βοήθεια γραφικού περιβάλλοντος, εισάγοντας 

υφιστάμενες μεταφράσεις ή ενσωματώνοντας κάποιο άλλο εργαλείο, όπως το GNU 

gettext.

• Ανάλυση, καταγραφή και στατιστικά:  Το Drupal  μπορεί να εκτυπώσει αναφορές 

με πληροφορίες που αφορούν τη δημοφιλία του περιεχομένου, καθώς και τον τρόπο 

με τον οποίο οι επισκέπτες περιηγούνται στο διαδικτυακό χώρο.

• Web-based διαχείριση:  Η διαχείριση του  Drupal πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου 

χρησιμοποιώντας  κάποιον  φυλλομετρητή  και  ως  εκ  τούτου  μπορεί  να  γίνει  από 

οποιοδήποτε  σημείο  της  γης  και  δεν  απαιτείται  η  εγκατάσταση  επιπρόσθετου 

λογισμικού.

• Forums συζήτησης: Στο Drupal υπάρχει πλήρης δυνατότητα ενσωμάτωσης forum 

συζητήσεων για τη δημιουργία ζωντανών, δυναμικών διαδικτυακών χώρων.

Joomla!
http://www.joomla.org/

Το  Joomla!  είναι  σύστημα  διαχείρισης  περιεχομένου  που  επιτρέπει  στους  χρήστες  να 

δημιουργήσουν διαδικτυακούς  χώρους και  άλλες  ισχυρές  online  εφαρμογές.  Το  βασικό 

πακέτο του  Joomla!  έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εγκαθίσταται εύκολα ακόμα 

και  από  ανθρώπους  που  δεν  είναι  προγραμματιστές.  Οι  περισσότεροι  άνθρωποι  δεν 

αντιμετωπίζουν δυσκολία εγκατάστασης και λειτουργίας του λογισμικού, ενώ συγχρόνως 

υπάρχει  υποστήριξη για αρχάριους χρήστες.  Το  Joomla!  διαθέτει  ενεργή κοινότητα που 

αναπτύσσεται  συνεχώς  και  περιλαμβάνει  περισσότερους  από  40,000  χρήστες  και 

δημιουργούς  που  είναι  πρόθυμοι  να  παράσχουν  τη  βοήθειά  τους.  Μόλις  το  Joomla! 

εγκατασταθεί και εκτελεστεί είναι εύκολο ακόμα και για χρήστες που δε διαθέτουν κάποια 

ιδιαίτερη  τεχνική  κατάρτιση  να  προσθέσουν  ή  να  επεξεργαστούν  το  περιεχόμενο,  να 

προσθέσουν φωτογραφικό υλικό και να διαχειριστούν δεδομένα που είναι σημαντικά για 

την  ορθή  λειτουργία  μιας  επιχείρησης  ή  ενός  οργανισμού.  Οποιοσδήποτε  γνωρίζει  τα 

βασικά  του   χειρισμού εφαρμογών επεξεργασίας  κειμένου μπορεί  εύκολα να  μάθει  να 

http://www.joomla.org/
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διαχειρίζεται και το Joomla!.  Μέσω απλής, web-based διεπαφής ο χρήστης είναι σε θέση 

εύκολα να προσθέτει νέα, να διαχειρίζεται τις σελίδες του προσωπικού, τις φωτογραφίες 

των  προϊόντων  και  να  δημιουργεί  απεριόριστο  αριθμό  κατηγοριών  ή  σελίδων 

περιεχομένου  στο  διαδικτυακό  του  χώρο.  Για  τους  περισσότερους  ανθρώπους  η 

πραγματική δύναμη του Joomla! βρίσκεται στο πλαίσιο εργασίας της εφαρμογής το οποίο 

δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες δημιουργούς σε όλο τον κόσμο να κατασκευάσουν τις δικές 

τους επεκτάσεις. Μερικές ενδεικτικές επεκτάσεις είναι οι ακόλουθες:

• Εργαλεία δημιουργίας δυναμικών φορμών

• Κατάλογοι επιχειρήσεων και οργανισμών

• Διαχείριση εγγράφων

• Galeries εικόνων και πολυμέσων

• Ηλεκτρονικά καταστήματα

• Forums και λογισμικό συνομιλίας

• Ημερολόγια

• Λογισμικό blogging

• Υπηρεσίες καταλόγου

• Εργαλεία συλλογής δεδομένων και δημιουργίας αναφορών

• Διαφημιστικά συστήματα

Plone
http://plone.org/

Το  Plone  είναι  σύστημα  διαχείρισης  περιεχομένου  που  βασίζεται  στον  ελεύθερο  και 

ιδιαίτερα  ισχυρό  εξυπηρετητή  εφαρμογών  Zope.  Το  Plone  εγκαθίσταται  εύκολα,  είναι 

ιδιαίτερα ευέλικτο και  παρέχει  στο χρήστη ένα σύστημα για τη διαχείριση διαδικτυακού 

περιεχομένου,  σύστημα  το  οποίο  είναι  ιδανικό  για  ομάδες,  κοινότητες,  διαδικτυακούς 

χώρους και ενδοδίκτυα έργων. Για να χρησιμοποιήσει κανείς το  Plone  δε χρειάζεται να 

γνωρίζει τίποτα που να σχετίζεται με το Zope. Αν επιθυμεί βέβαια να δημιουργήσει νέους 

τύπους περιεχομένου, τότε απαιτείται γνώση των βασικών λειτουργιών του Zope, κάτι που 

καλύπτεται στο εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής. Το  Zope  είναι γραμμένο σε  Python,  η 

οποία  είναι  μια  εύκολη  γλώσσα  προγραμματισμού  ανοιχτού  λογισμικού  που 

χρησιμοποιείται  και υποστηρίζεται  ευρέως. Η  Python  μπορεί να χρησιμοποιηθεί  για την 

http://plone.org/
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προσθήκη νέων στοιχείων στο Plone και για την κατανόηση και την αλλαγή του τρόπου με 

τον  οποίο  το  Plone  και  το  Zope  συνεργάζονται.  Εξ  ορισμού,  το  Plone  αποθηκεύει  τα 

περιεχόμενά του στην ενσωματωμένη βάση δεδομένων αντικειμένων του Zope, τη ZODB. 

Ωστόσο, υπάρχουν προϊόντα και τεχνικές για το διαμοιρασμό των πληροφοριών με άλλες 

πηγές, όπως σχεσιακές βάσεις δεδομένων, εξυπηρετητές LDAP και αρχεία συστήματος.  

• Το  Plone  εγκαθίσταται εύκολα:  Μπορεί κανείς να εγκαταστήσει το  Plone  με ένα 

κλικ και να έχει εντός ολίγων λεπτών διαθέσιμο στον υπολογιστή του ένα σύστημα 

διαχείρισης περιεχομένου

• Το Plone είναι εύκολο στη χρήση του: Στην ομάδα του Plone συμμετέχουν άτομα 

που  έχουν  ειδίκευση  στη  δημιουργία  χρηστικών  εφαρμογών,  οι  οποίοι  έχουν 

φροντίσει  ώστε  το  Plone  να  είναι  ιδιαίτερα  ελκυστικό  για  την  προσθήκη,  την 

ενημέρωση και τη συντήρηση του περιεχομένου. 

• Το  Plone  είναι  διεθνές:  Η  διεπαφή  του  Plone  διαθέτει  μεταφράσεις  σε 

περισσότερες  από  35  γλώσσες,  ενώ  συγχρόνως  υπάρχουν  εργαλεία  για  τη 

διαχείριση πολυγλωσσικού περιεχομένου.

• Το  Plone  είναι  τυποποιημένο:  Το  Plone  ακολουθεί  με  προσεκτικό  τρόπο  τα 

πρότυπα χρηστικότητας και προσβασιμότητας. 

• Το Plone είναι ανοιχτού κώδικα: Το Plone διατίθεται υπό την άδεια χρήσης GNU 

GPL,  που  είναι  η  ίδια  άδεια  που  χρησιμοποιεί  και  το  Linux.  Αυτό  παρέχει  τη 

δυνατότητα στο χρήστη να χρησιμοποιήσει το Plone χωρίς να ξοδέψει χρήματα για 

την άδεια χρήσης, ενώ ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε βελτιώσεις του 

κώδικα. 

• Υπάρχει υποστήριξη του Plone: Υπάρχουν διεθνώς σχεδόν 100 δημιουργοί που 

ανήκουν στην ομάδα ανάπτυξης του  Plone,  καθώς και χιλιάδες επιχειρήσεις που 

ειδικεύονται στη δημιουργία και την υποστήριξη του Plone.

• Το  Plone  μπορεί  να  επεκταθεί:  Υπάρχουν χιλιάδες  πρόσθετα προϊόντα για  το 

Plone τα οποία προσθέτουν νέα χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα. 

• Το  Plone  είναι τεχνολογικά ουδέτερο:  Το  Plone  μπορεί να διαλειτουργεί με τις 

περισσότερες σχεσιακές βάσεις δεδομένων, είτε εμπορικές είτε ανοιχτού κώδικα και 

μπορεί να εκτελείται σε πληθώρα πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένων του Linux, 

των Windows, του Mac OS X, του Solaris και του BSD.
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Typo3
http://typo3.com/

Το  TYPO3  είναι  σύστημα  διαχείρισης  περιεχομένου  ανοιχτού  λογισμικού  που 

χρησιμοποιείται  για  εξυπηρέτηση  επιχειρηματικών  σκοπών  στο  διαδίκτυο  και  σε 

ενδοδίκτυα.  Παρέχει  πλήρη ευελιξία και  επεκτασιμότητα,  ενώ ταυτόχρονα περιλαμβάνει 

ικανό σύνολο έτοιμων διεπαφών, λειτουργιών και μονάδων. Τα βασικά του χαρακτηριστικά 

είναι τα ακόλουθα:

• Πλούσιος επεξεργαστής κειμένου

• Διασθητική διεπαφή χρήστη

• Ελεγκτής ορθογραφίας

• Εσωτερικές συντομεύσεις

• Αναίρεση ενεργειών

• Αναζήτηση και αντικατάσταση

• Εσωτερική μηχανή αναζήτησης

• Ρύθμιση Flexform

• Γλώσσα TypoScript

• Διαχειριστής προτύπων

• Φιλικό για το σχεδιαστή σύστημα δημιουργίας προτύπων

• Περιεχόμενο σε μορφή CSS

• Δυναμικά μενού γραφικών

• Έγκριση περιεχομένου

• Έλεγχος εκδόσεων

• Διάθεση περιεχομένου

• Πιστοποίηση χρηστών

• Επεξεργασία πολλαπλών σελίδων

http://typo3.com/
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Εφαρμογές Elearning

CLAROLINE
http://www.claroline.net/

Το  Claroline  αποτελεί  ανοικτού  λογισμικού  πλατφόρμα  ηλεκτρονικής  μάθησης  και 

ηλεκτρονικής  εργασίας  που  επιτρέπει  στους  εκπαιδευτές  να  δομούν  αποτελεσματικά 

διαδικτυακά  μαθήματα  και  να  διαχειρίζονται  τις  δραστηριότητες  εκμάθησης  και 

συνεργασίας  στο  διαδίκτυο.  Καθώς  η  εφαρμογή  έχει  μεταφραστεί  σε  35  γλώσσες,  το 

Claroline  έχει  δημιουργήσει  σε  παγκόσμιο  επίπεδο  κοινότητα  χρηστών  και 

προγραμματιστών. Η πλατφόρμα Claroline κυκλοφορεί υπό άδεια ΕΛΛΑΚ και επιτρέπει σε 

εκατοντάδες φορείς από 86 χώρες να δημιουργούν και να διαχειρίζονται μαθημάτων και 

διαδικτυακές συνεργασίες. Κάθε μάθημα παρέχει λίστα με εργαλεία που επιτρέπουν στον 

εκπαιδευτή να: 

• δημοσιεύει έγγραφα σε οποιαδήποτε μορφή (κείμενο, PDF, HTML, βίντεο ...)

• διαχειρίζεται τα δημόσια και ιδιωτικά φόρουμ

• αναπτύσσει διαδρομές μάθησης

• δημιουργεί ομάδες μαθητών

• προετοιμάζει διαδικτυακές ασκήσεις

• διαχειρίζεται ατζέντα με καθήκοντα και προθεσμίες

• δημοσιεύει ανακοινώσεις (επίσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

• προτείνει εργασίες που θα παραδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή 

• παρακολουθεί τα στατιστικά της δραστηριότητας των χρηστών

• χρησιμοποιεί τα wiki για τη συγγραφή συνεργατικών εγγράφων 

ILIAS
http://www.ilias.de/index.html

Το ILIAS αποτελεί  πανίσχυρο διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης μάθησης που επιτρέπει 

http://www.ilias.de/index.html
http://www.claroline.net/
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την εύκολη διαχείριση μαθησιακών πόρων σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα. 

• εξατομικευμένες επιφάνειες εργασίας 

• διαχείριση μαθημάτων

• διαχείριση ομάδας

• επίπεδα χρηστών για έλεγχο πρόσβασης

• εκπαιδευτικό περιεχόμενο (XML, SCORM, AICC)

• τήρηση προτύπων (LOM, SCORM 1.2, IMS-QTI, AICC)

• SCORM 1.2 RTE (πιστοποιημένο σε επίπεδο 3)

• διαχείριση προόδου μάθησης 

• διαγωνίσματα & αξιολόγηση

• έρευνα 

• δωμάτια συζήτησης (Chat)

• φόρουμ 

• ασκήσεις

• υποστήριξη RSS 

• υποστήριξη Google Maps 

• πιστοποίηση ταυτότητας (LDAP, Shibboleth, CAS, Radius, SOAP) 

• διεπαφή διαδικτυακής υπηρεσίας (SOAP)

iTALC
http://italc.sourceforge.net/home.php

Το iTALC αποτελεί  χρήσιμο  και  ισχυρό  διδακτικό  εργαλείο  για  τους  εκπαιδευτικούς.  Η 

εφαρμογή αυτή επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν και να ελέγχουν άλλους υπολογιστές 

στο  δίκτυο  με  διάφορους  τρόπους.  Η  εφαρμογή  υποστηρίζει  Linux

και  Windows 2000/XP/Vista  και  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ακόμη και  με  διαφάνεια  σε 

μεικτά  περιβάλλοντα!  Το  iTALC έχει  σχεδιαστεί  για  χρήση  στο  σχολείο.  Ως  εκ  τούτου, 

προσφέρει πολλές δυνατότητες σε εκπαιδευτικούς, όπως: 

• παρακολούθηση τι συμβαίνει στα εργαστήρια υπολογιστών με τη χρήση λειτουργίας 

http://italc.sourceforge.net/home.php
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επισκόπησης και τη λήψη στιγμιότυπων

• έλεγχος του υπολογιστή από μακρυά με στόχο την υποστήριξη και παροχή βοήθειας 

σε άλλους ανθρώπους

• επίδειξη  προτύπου  (είτε  σε  πλήρη  εικόνα  ή  σε  ένα  παράθυρο)  -  η  οθόνη  του 

καθηγητή  

εμφανίζεται σε όλους τους υπολογιστές των μαθητών σε πραγματικό χρόνο

• κλείδωμα  σταθμού εργασίας για την απρόσκοπτη προσοχή στον καθηγητή

• αποστολή μηνυμάτων κειμένου σε φοιτητές

• τροφοδοσία on / off και επανεκκίνηση υπολογιστών εξ αποστάσεως

• απομακρυσμένη σύνδεσης και  αποσύνδεσης και  εκτέλεση αυθαίρετων εντολών / 

σεναρίων εξ αποστάσεως

• κατ 'οίκον σχολική εκπαίδευση – Η τεχνολογία δικτύου iTALC δεν περιορίζεται σε 

ένα  υποδίκτυο  και  κατά  συνέπεια,  οι  μαθητές  μπορούν  από  το  σπίτι  να 

συμμετάσχουν σε μαθήματα μέσω VPN-συνδέσεων εγκαθιστώντας μόνο το iTALC 

client.

Mahara
http://www.mahara.org/

To  Mahara  ιδρύθηκε  το  2006  και  είναι  το  αποτέλεσμα  της  συνεργασίας  που 

χρηματοδοτείται  από  τον  οργανισμό  Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  της  Επιτροπής 

Τηλεκπαίδευσης του Συνεργατικού Ταμείου Ανάπτυξης (eCDF) της Νέα Ζηλανδία, με τη 

συμμετοχή  του  Πανεπιστημίου  Massey,  του  Πανεπιστημίου  Τεχνολογίας  Auckland,  του 

Πολυτεχνείου  της  Νέας  Ζηλανδίας  και  του  Πανεπιστημίου  Victoria  του  Wellington.  Το 

Mahara  αποτελεί  πλήρες  λειτουργικό  ηλεκτρονικό  χαρτοφυλάκιο,  weblog,  σύστημα 

κοινωνικής δικτύωσης, σύνδεσης των χρηστών και δημιουργίας διαδικτυακών κοινοτήτων. 

Το Mahara έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει σε επιλεγμένες ομάδες χρηστών εργαλεία για 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω της δια βίου μάθησης.

http://www.mahara.org/
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MOODLE
http://moodle.org/

Το Moodle  αποτελεί  σύστημα διαχείρισης  μαθήματος  (CMS)  -  ένα  ελεύθερο,  ανοικτού 

κώδικα λογισμικό σχεδιασμένο χρησιμοποιώντας βασικές παιδαγωγικές αρχές- που βοηθά 

τους  εκπαιδευτικούς  να  δημιουργήσουν  αποτελεσματικές  ηλεκτρονικές  κοινότητες 

μάθησης.  Η  εφαρμογή  μπορεί  να  ανακτηθεί  σε  οποιοδήποτε  διαθέσιμο  υπολογιστή 

(συμπεριλαμβανομένων  εξυπηρετητών  φιλοξενίας  ιστοσελίδων),  ωστόσο  μπορεί  να 

επεκταθεί  από  ένα  δικτυακό  τόπο  μεμονωμένου  εκπαιδευτή,  σε  δικτυακό  τόπο 

Πανεπιστημίου με  200.000 σπουδαστές. 

Sakai
http://sakaiproject.org

Το Sakai αποτελεί διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης και συνεργασίας. Πολλοί χρήστες του 

Sakai  το  χρησιμοποιούν  για  την  υποστήριξη  της  διδασκαλίας  και  της  μάθησης,  της 

συνεργασίας  ειδικών ομάδων,  των χαρτοφυλακίων για  τη  στήριξη  της  έρευνας  και  της 

συνεργασίας. Το Sakai είναι ΕΛΛΑΚ που έχει κατασκευαστεί και συντηρείται από την Sakai 

κοινότητα.  Το μοντέλο  ανάπτυξης Sakai  ονομάζεται  "κοινοτική πηγή",  διότι  πολλοί  από 

τους προγραμματιστές που δημιούργησαν το Sakai προέρχονται από την "κοινότητα" των 

οργανισμών  που  έχουν  υιοθετήσει  και  χρησιμοποιούν  Sakai.  Μεταξύ  των 

χαρακτηριστικών:

• εργαλείο ανακοινώσεων

• εργαλείο ανάθεσης εργασιών

• εργαλείο δωμάτιο συζήτησης (Chat) 

• εργαλείο συζήτησης

• εργαλείο λευκώματος

• εργαλείο αρχειοθέτησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

• βαθμολόγιο

• εργαλείο βοήθειας

• εργαλείο εγγραφής μέλους

http://sakaiproject.org/
http://moodle.org/
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• εργαλείο μηνυμάτων

• εργαλείο προσωπικού χώρου εργασίας

• εργαλείο νέων

• δικαιώματα και καθήκοντα

• Post'Em

• επιλογές

• εργαλείο πόρων

• εργαλείο προγράμματος

• εργαλείο πληροφοριών ιστοσελίδας

• εργαλείο περίληψις σπουδών

• εργαλείο σύνοψης

• εξετάσεις και κουίζ

• WebDAV

• εργαλείο Wiki

• εργαλείο πληροφόρησης και εγκατάστασης ιστοσελίδας
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Γραφικά, Video και CAD

AviDemux
http://avidemuz.berlios.de/index.html

Το Avidemux είναι ένας ελεύθερος επεξεργαστής video που έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί 

τις  απλές λειτουργίες  φιλτραρίσματος και  κωδικοποίησης εικόνας. Υποστηρίζει  πολλούς 

τύπους  αρχείων,  συμπεριλαμβανομένων  του  AVI,  του  MP4,  του  ASF  και  MPEG, 

χρησιμοποιώντας πληθώρα κωδικοποιητών. Το Avidemux είναι διαθέσιμο για Linux, BSD, 

Mac OS X και Microsoft Windows υπό την άδεια χρήσης GNU GPL.

Blender
http://www.blender.org/

Το Blender είναι μια ελεύθερη, ανοιχτού κώδικα σουίτα τρισδιάστατου περιεχομένου, που 

είναι  διαθέσιμη για  όλα  τα  κύρια  λειτουργικά  συστήματα  και  διανέμεται  υπό  την  άδεια 

χρήσης GNU GPL.  Παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την παραγωγή, τη σύνθεση 

και την εικονοαπόδοση τρισδιάστατων εικόνων και  video.  Τα βασικά του χαρακτηριστικά 

είναι τα ακόλουθα:

• Όσον  αφορά  το  γραφικό  περιβάλλον  η  εφαρμογή  διαθέτει  παράθυρα  για 

εικονοσχεδιάσεις, για διαγράμματα σκηνών, για γενικευμένο σύστημα επεξεργασίας 

κόμβων,  για  μη  γραμμική  επεξεργασία  ακολουθίας  video,  για  επεξεργασία 

χαρακτήρων  εικονοσχεδίασης,  για  επεξεργασία  εικόνων,  για  επιλογή 

εικόνων/αρχείων  και  για  διαχείριση  αρχείων.  Επίσης,  διαθέτει  ενσωματωμένο 

επεξεργαστή κειμένου για την προσθήκη σχολίων και για την επεξεργασία σεναρίων 

Python, καθώς και γραφική διεπαφή χρήστη για τα σενάρια αυτά

• Κατάσταση  γρήγορης  δημιουργίας  σκελετού,  αλληλεπιδραστική  βαφή 

τρισδιάστατων αντικειμένων, επεξεργασία καθρεπτισμού (δημιουργία σκελετού) 

http://www.blender.org/
http://avidemuz.berlios.de/index.html
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Cademia
http://www.cademia.org/

Τα υφιστάμενα λογισμικά για την διαδικασία σχεδιασμού έχουν σημαντικούς περιορισμούς: 

εξαρτώνται  από  συγκεκριμένες  πλατφόρμες,  δεν  έχουν  ανοιχτό  πηγαίο  κώδικα,  είναι 

πολύπλοκα τόσο όσον αφορά τη χρήση τους όσο και τον προγραμματισμό τους και οι 

χρήστες  μπορούν  να  επηρεάσουν  σε  μικρό  βαθμό  την  εξέλιξη  της  ανάπτυξης.  Το 

CADEMIA  αναπτύχθηκε  από  το  Πανεπιστήμιο  Weimar  ως  λύση  στα  παραπάνω 

προβλήματα. Παρόλο που η εφαρμογή αρχικά γράφτηκε για την εξυπηρέτηση ερευνητικών 

και  ακαδημαϊκών  σκοπών,  σήμερα  είναι  διαθέσιμη  ως  εφαρμογή  ανοιχτού  κώδικα.  Η 

μακροχρόνια  εμπειρία  στην  ανάπτυξη  τέτοιων  συστημάτων  για  την  κατασκευαστική 

βιομηχανία αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε η δημιουργία του  CADEMIA. 

Το  CADEMIA διαθέτει αρθρωτό σχεδιασμό και παρέχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης νέων 

λειτουργιών. Εξαιτίας της ευελιξίας του το  CADEMIA μπορεί να προσαρμοστεί  ώστε να 

ικανοποιεί συγκεκριμένες ανάγκες. Έχει προγραμματιστεί σε  Java και ως εκ τούτου είναι 

συμβατό με όλες τις πλατφόρμες. 

Celtx
http://www.celtx.com/

Το  celtx  αποτελεί  το  πρώτο  παγκοσμίως  ανοιχτό  λογισμικό  προπαρασκευής  ταινιών. 

Διαθέτει  όλα όσα χρειάζεται  ο χρήστης για να μεταφέρει  τις  ιδέες  στου στη διαδικασία 

παραγωγής.  Το  celtx  αντικαθιστά  την  καθιερωμένη  διαδικασία  προπαρασκευής  με  μια 

ψηφιακή  προσέγγιση  που  είναι  πιο  ολοκληρωμένη,  πιο  απλή  και  πιο  ευέλικτη. 

Περιλαμβάνει  όλα  τα  ουσιαστικά  στοιχεία  που  χρειάζονται  οι  συγγραφείς,  όπως 

διαμόρφωση και  αυτόματη συμπλήρωση κειμένου, διαχείριση διαλόγων σε δύο στήλες, 

ενσωματωμένες σημειώσεις, παραγωγή σελίδων τίτλου, σελιδοποίηση, εκτύπωση, έλεγχο 

ορθογραφίας, εύρεση και αντικατάσταση, εισαγωγή και εξαγωγή σεναρίων και δημιουργία 

αναφορών  σε  μορφή  αρχείων  PDF  και  HTML.  Επίσης,  διαθέτει  έγχρωμες  κάρτες 

ευρετηρίου  οι  οποίες  συνδέονται  με  έξυπνο  τρόπο  με  το  σενάριο  και  παράγονται  με 

αυτόματο τρόπο από την επικεφαλίδα κάθε σκηνής, συμπεριλαμβάνοντας τις πρώτες 40 

λέξεις.  Ο  χρήστης  μπορεί  να  προσθέσει  τις  σημειώσεις  του  στις  κάρτες  αυτές,  να 

υπογραμμίσει τις κύριες ατάκες του σεναρίου και να τις αναταξινομήσει. Επίσης μπορεί να 

http://www.celtx.com/
http://www.cademia.org/
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προσθέσει στο έργο του αρχεία ήχου, video, ψηφιακές φωτογραφίες κ.α. Τέλος, ο χρήστης 

μπορεί να τα συσχετίσει αυτά με μία από τις 36 κατηγορίες παραγωγής. 

Cenon
http://www.cenon.info/

Πρόκειται  για  επεξεργαστή διανυσματικών γραφικών που διαθέτει  εξειδικευμένα φίλτρα 

εισαγωγής  πολλών  τύπων  διανυσμάτων.  Μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  δημοσίευση 

επιφάνειας  εργασίας,  για  μετατροπή  διανυσματικών  γραφικών  και  με  τη  βοήθεια 

εμπορικών  μονάδων  μπορεί  να  επιτελέσει  το  ρόλο  ενός  σταθμού  εργασίας  CAM. 

Υποστηρίζει  την  επεξεργασία  διανυσμάτων,  το  διαχωρισμό  χρωμάτων,  την  άμεση 

επεξεργασία  αρχείων  PDF  και  PostScript,  την  εισαγωγή δισδιάστατων  DXF,  τα  αρχεία 

Gerber, την HPGL και την DIN. 

CineLerra
http://cinelerra.org/

Ο  Cinelerra  είναι  ένας  προηγμένος  μη  γραμμικός  επεξεργαστής  video  για  το  Linux. 

Περιλαμβάνει  υποστήριξη  για  ήχο  και  video  υψηλής  ακρίβειας  και  ευκρίνειας. 

Επεξεργάζεται  ήχο  χρησιμοποιώντας  64μπιτη  ακρίβεια  και  μπορεί  να  εργασθεί  με 

χρώματα  RGB  και  YUVA,  χρησιμοποιώντας αναπαραστάσεις κινητής υποδιαστολής και 

16μπιτες ακέραιες αναπαραστάσεις, αντιστοίχως. Είναι ανεξάρτητος από την ανάλυση και 

το  ρυθμό  ανανέωσης  του  video,  κάτι  που  σημαίνει  ότι  μπορεί  να  υποστηρίξει  video 

οποιασδήποτε ταχύτητας και μεγέθους. 

CinePaint
http://www.cinepaint.org/

Το  Cinepaint  αποτελεί  συλλογή  ελεύθερων  εργαλείων  ανοιχτού  κώδικα  για  την 

επεξεργασία εικόνων.  Χρησιμοποιείται  για το ρετουσάρισμα όλων των καρέ κινούμενης 

εικόνας, για την αφαίρεση ανωμαλιών εικόνας, για την επιδιόρθωση της εικονοαπόδοσης 

http://www.cinepaint.org/
http://cinelerra.org/
http://www.ceneon.info/
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και  για  τη  δημιουργία  τρισδιάστατων  μοντέλων.  Έχει  χρησιμοποιηθεί  σε  αρκετές 

κινηματογραφικές ταινίες, όπως στο “League of Extraordinary Men”, στο “Harry Potter”, 

στο  “Last  Samurai”  και  στο  “Spiderman”.  Επίσης,  χρησιμοποιείται  από  επαγγελματίες 

φωτογράφους που χρειάζονται μεγαλύτερη ακρίβεια χρωμάτων από αυτή που παρέχεται 

από  άλλα  εργαλεία.  Το  Cinepaint  είναι  διαφορετικό  από  άλλα  εργαλεία  επεξεργασίας 

εικόνας, καθώς μπορεί να διαχειρίζεται τύπους αρχείων εικόνας υψηλής ακρίβειας, όπως ο 

Kodak  Cineon,  ο  SMPTE  DPX  και  ο  ILM-NVIDIA  OpenEXR.  Το Cinepaint  διαθέτει 

δυναμικό εύρος των 16 bits για κάθε κανάλι. Αυτό το εύρος είναι μεγαλύτερο από αυτό που 

διαθέτει μια οθόνη υπολογιστή, όμως η διαφορά είναι ευδιάκριτη όταν εξετάζεται η εικόνα 

ενός  φιλμ  ταινίας.  Οι  σαρωτές  φιλμ  διαθέτουν  μεγαλύτερο  εύρος  απ'  ό,τι  οι  οθόνες 

υπολογιστών  και  μπορούν  να  καταγράψουν  από  κάποιο  φιλμ  εικόνα  πολύ  υψηλής 

ποιότητας.  Ακόμα  και  εικόνες  ευκρίνειας  των  8  bits,  εφόσον  μετατραπούν  σε  16  bits, 

μπορούν να διατηρούν στο ίδιο επίπεδο την ποιότητα των χρωμάτων, η οποία διαφορετικά 

θα χανόταν κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας. Αυτή η απώλεια ποιότητας μπορεί να 

είναι ιδιαίτερα ορατή όταν η εικόνα επανατυπωθεί στο φιλμ ή μεγεθυνθεί για εκτύπωση. Το 

εκτεταμένο δυναμικό εύρος του Cinepaint είναι ελκυστικό όχι μόνο για κινηματογραφιστές 

των  35mm,  αλλά  και  για  φωτογράφους  των  35mm.  Στους  φωτογράφους  αυτούς  το 

Cinepaint, εξαιτίας του μεγάλου δυναμικού εύρους του, παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής 

ακόμα  και  των  πιο  λεπτών  αποχρώσεων  ενός  τοπίου,  όπως,   για  παράδειγμα,  του 

καταγάλανου ουρανού. 

GIMP
http://www.gimp.org/

Το  GIMP  είναι το πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων του  GNU.  Διανέμεται ελεύθερα και 

είναι  κατάλληλο  για  το  ρετουσάρισμα  φωτογραφιών,  τη  σύνθεση  και  τη  δημιουργία 

εικόνων. Είναι διαθέσιμο για πολλά λειτουργικά συστήματα και σε πολλές γλώσσες. Είναι 

επεξεργαστής που εκτελεί  τις  λειτουργίες  του απευθείας στα  pixels  που συνθέτουν μια 

εικόνα και όχι επεξεργαστής διανυσμάτων. Είναι το αντίστοιχο των ιδιόκτητων λογισμικών 

Adobe Photoshop και Jasc Paintshop Pro. Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι:

• Ζωγραφική: Πλήρης σουίτα εργαλείων ζωγραφικής, όπως βουρτσάκι, μολύβι κ.ο.κ. 

Παροχή  υψηλής  ποιότητας  εξομάλυνσης  και  εξαιρετικά  ισχυρού  επεξεργαστή 

http://www.gimp.org/
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καμπυλών

• Σύστημα:  Ορθή  διαχείριση  μνήμης,  ούτως  ώστε  το  μέγεθος  της  εικόνας  να 

περιορίζεται  στο  διαθέσιμο  χώρο  του  δίσκου.  Σχεδόν  απεριόριστος  αριθμός 

ταυτόχρονα ανοιχτών εικόνων

• Προηγμένη επεξεργασία: Πλήρης υποστήριξη καναλιού alpha, παροχή στρωμάτων 

και  καναλιών,  δυνατότητα  μεγάλου  πλήθους  αναιρέσεων  εργασιών,  δυνατότητα 

επεξεργασίας  στρωμάτων  κειμένου,  παροχή  εργαλείων  μετασχηματισμού  και 

επιλογής, όπως το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, η έλλειψη κ.ο.κ.

• Περισσότερες από 100 διαθέσιμες συνδεόμενες μονάδες. 

Τέλος,  υποστηρίζει  τις  περισσότερες  συνδεόμενες  μονάδες  του  Adobe  Photoshop  σε 

περιβάλλον Linux μέσω μιας επέκτασης που ονομάζεται PSPI.

GRASS GIS
http://grass.itc.it/

Το GRASS (Geographic Resources Analysis Support System) είναι σύστημα επεξεργασίας 

εικόνων και παραγωγής γραφικών για γεωγραφικά συστήματα. Περιέχει περισσότερα από 

350 προγράμματα και εργαλεία για την εικονοαπόδοση χαρτών και εικόνων στην οθόνη και 

στο  χαρτί,  για  τη  διαχείριση δεδομένων σε μορφή κουκίδων και  διανυσμάτων,  για  την 

επεξεργασία δεδομένων εικόνων πολλαπλών φασμάτων και τη δημιουργία, διαχείριση και 

αποθήκευση χωρικών δεδομένων.  Το   GRASS,  για την εκτέλεση των λειτουργιών του, 

διαθέτει τόσο γραφικό περιβάλλον όσο και γραμμή εντολών. Μπορεί να συνεργάζεται με 

εμπορικούς εκτυπωτές, αποτυπωτές και βάσεις δεδομένων για τη δημιουργία νέων και τη 

διαχείριση υφιστάμενων δεδομένων.  Το  GRASS  διατίθεται  υπό την άδεια χρήσης  GNU 

GPL και ο πηγαίος κώδικάς του είναι διαθέσιμος. Υποστηρίζει αρχιτεκτονικές, όπως οι Intel 

x86,  Motorola  PPC,  SGI  MIPS,  Sun  SPARC,  Alpha  AXP,  HP PA-RISC  και  CRAY και 

λειτουργικά συστήματα, όπως τα Windows, το Linux, το Solaris, το FreeBSD, το MAC OS 

X  κ.α.

http://grass.itc.it/
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Gscan2PDF
http://gscan2pdf.sourceforge.net/

Πρόκειται  για εργαλείο που έχει  σχεδιαστεί  για να απλοποιήσει τη διαδικασία σάρωσης 

βιβλίων  και  άλλων  σύνθετων  υλικών.  Παρέχει  επιπρόσθετα  χαρακτηριστικά  μέσω  της 

ενσωμάτωσης ενός εργαλείου που ονομάζεται “unpaper”. Το εργαλείο αυτό έχει ως σκοπό 

να βελτιώσει  την ποιότητα της σάρωσης ούτως ώστε οι  σελίδες ενός βιβλίου που έχει 

σαρωθεί να είναι αναγνώσιμες σε ικανοποιητικό βαθμό μετά τη μετατροπή τους σε  PDF. 

Επιπλέον, το εργαλείο “unpaper” μπορεί να φανεί χρήσιμο για τη βελτίωση της ποιότητας 

σάρωσης  σελίδων  που  πρόκειται  να  χρησιμοποιηθούν  από  προγράμματα  οπτικής 

αναγνώρισης χαρακτήρων  (optical character recognition, OCR). Η  εφαρμογή προσπαθεί 

να  διορθώσει  τις  εικόνες  που  έχουν  σαρωθεί  αφαιρώντας  σκιές  που  υπάρχουν,  ως 

αποτέλεσμα σάρωσης ή φωτοαντιγραφής, σε περιοχές των εικόνων που δεν επηρεάζουν 

το  πραγματικό  περιεχόμενο.  Επίσης,  προσπαθεί  να  ανιχνεύσει  περιπτώσεις  όπου  το 

κείμενο δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένο και να το τοποθετήσει σωστά εντός της εικόνας. 

gvSIG
http://www.gvsig.gva.es/index.php?id=que-es-gvsig&L=0explotan&L=2

Το  gvSig  είναι εργαλείο που προορίζεται για τη διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών. 

Χαρακτηρίζεται  από  την  παροχή  μιας  φιλικής  στο  χρήστη  διεπαφής,  η  οποία  παρέχει 

γρήγορη  πρόσβαση  στους  πιο  συνηθισμένους  τύπους  αρχείων  διανυσμάτων  και 

κουκίδων. Επίσης, περιλαμβάνει  τοπικά και  απομακρυσμένα δεδομένα. Απευθύνεται σε 

χρήστες γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων,  είτε  αυτοί  είναι  επαγγελματίες  του 

χώρου είτε δημόσιοι υπάλληλοι (δημοτικοί σύμβουλοι, στελέχη δημόσιων υπηρεσιών) σε 

οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Διατίθεται ελεύθερα και σε αρκετές γλώσσες, όπως τα 

ισπανικά, τα αγγλικά, τα κινέζικα τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ιταλικά κ.α. Τέλος, μέσω των 

επεκτάσεων SEXTANTE προστίθενται επιπλέον λειτουργίες. 

http://www.gvsig.gva.es/index.php?id=que-es-gvsig&L=0explotan&L=2
http://gscan2pdf.sourceforge.net/
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InkScape
http://www.inkscape.org/

Το Inkscape είναι ανοιχτού κώδικα επεξεργαστής  διανυσματικών γραφικών, που διαθέτει 

παρόμοιες δυνατότητες με εφαρμογές, όπως ο  Illustrator,  το  CorelDraw ή το  Xara X  και 

χρησιμοποιεί  την  τυποποιημένη  μορφή  αρχείου  SVG  (Scalable  Vector  Graphics).  Το 

Inkscape  υποστηρίζει  πολλά προηγμένα χαρακτηριστικά των αρχείων  SVG.  Συγχρόνως 

ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην παροχή της δυνατότητας σχεδίασης απλών διεπαφών. 

LuxRender
http://www.luxrender2.org/

Το  LuxRender  είναι  ένα  νέο  σύστημα εικονοαπόδοσης ελεύθερου  λογισμικού  ανοιχτού 

κώδικα  ιδανικό  για  σύνθεση  εικόνων  που  διακρίνονται  για  τη  φυσικότητά  τους.  Η 

εικονοαπόδοση  του  LuxRender  πραγματοποιείται  διαμέσου  προσομοίωσης  του  φωτός 

σύμφωνα  με  φυσικές  εξισώσεις,  γεγονός  που  οδηγεί  στην  παραγωγή  ρεαλιστικών 

φωτογραφικών  εικόνων  υψηλής  ποιότητας.  Παρέχει  γραφική  διεπαφή  χρήστη  που 

περιλαμβάνει  αλληλεπιδραστικούς  ελεγκτές  εικονοαπόδοσης  και  αντιστοίχισης 

αποχρώσεων,  καθώς  και  ελεγκτές  μηχανής  πραγματικού  χρόνου  με  δυνατότητα 

προσθήκης/αφαίρεσης νημάτων εικονοαπόδοσης. Επίσης, υπάρχει  δυνατότητα φυσικής 

αναπαράστασης  του  ουρανού  (με  βάση  το  μοντέλο  των  Preetham/Shirley/Smits) και 

ενσωμάτωσης  υλικών,  όπως  το  πλαστικό,  το  γυαλί  και  ο  καθρέπτης,  καθώς  και 

αναπαράστασης ημιδιαφανών και διαφανών επιφανειών.

Panda
http://pandastream.com/

Το Panda είναι λύση ανοιχτού κώδικα για τη μεταφορά (upload), την κωδικοποίηση και τη 

συνεχή ροή  (streaming) video.  Σε αντίθεση με άλλες πλατφόρμες, το  Panda  δεν είναι 

απλώς  μια  υπηρεσία  για  την  κωδικοποίηση  των  videos  για  το  διαδίκτυο.  Το  Panda 

διαχειρίζεται την όλη διαδικασία. Από τη μεταφορά του  video  έως την παροχή συνεχούς 

ροής το  Panda  έχει τον έλεγχο. Υποστηρίζει τις κωδικοποιήσεις που υποστηρίζει και το 

http://pandastream.com/
http://www.luxrender2.org/
http://www.inkscape.org/
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FFmpeg,  συμπεριλαμβανομένων  των  αρχείων  FLV  και  H264.  Το  Panda  μπορεί  να 

εκτελεστεί  πλήρως  στο  περιβάλλον  υπολογιστικής  νέφους  που  παρέχεται  από  τη 

συστοιχία διαδικτυακών υπηρεσιών της Amazon. 

PDFEdit
http://pdfedit.petricek.net/pdfedit.index_e

Πρόκειται  για  ελεύθερο  επεξεργαστή  εγγράφων  PDF,  μέσω του  οποίου  είναι  εφικτή  η 

πλήρης επεξεργασία ενός αρχείου  PDF.  Μπορεί κανείς να τροποποιήσει αντικείμενα του 

PDF ή να χρησιμοποιήσει αρκετές λειτουργίες γραφικού περιβάλλοντος. Η λειτουργικότητά 

του μπορεί εύκολα να επεκταθεί με τη χρήση κάποιας γλώσσας σεναρίου (ECMAScript).

QuantumGIS
http://qgis.org/

Το Quantum GIS (QGIS)  είναι ένα φιλικό στο χρήστη γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα 

(geographic information system, GIS) ανοιχτού κώδικα που είναι συμβατό με το Linux, το 

Unix, το MAC OS X και τα Windows. Το QGIS υποστηρίζει αρχεία διανύσματος, κουκκίδας 

και  βάσης  δεδομένων.  Διατίθεται  υπό  την  άδεια  χρήσης  GNU GPL  και  επιτρέπει  στο 

χρήστη  να  περιηγείται  και  να  δημιουργεί  δεδομένα  χάρτη  στον  υπολογιστή  του. 

Υποστηρίζει  πολλούς  κοινούς  τύπους  χωρικών  δεδομένων.  Επίσης,  υποστηρίζει 

συνδεόμενες μονάδες οι οποίες αναλαμβάνουν να εμφανίζουν στην οθόνη δεδομένα που 

προέρχονται  από  συσκευές  GPS.  Τέλος,  μπορεί  να  ενσωματωθεί  στο  GRASS,  ενώ 

συγχρόνως διαθέτει εργαλεία ψηφιοποίησης, εκτύπωσης και υποστήριξη OGC.

Scribus
http://www.scribus.net/

Το Scribus είναι πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία εγγράφων που διαθέτουν 

επαγγελματική σελιδοποίηση, μέσω της χρήσης νέων προσεγγίσεων σελιδοποίησης. Είναι 

συμβατό με το  Linux,  τα  Windows  και το  Mac OS X.  Το  Scribus  διαθέτει  μοντέρνα και 

φιλική διεπαφή χρήστη και υποστηρίζει επαγγελματικά χαρακτηριστικά έκδοσης βιβλίων, 

http://www.scribus.net/
http://qgis.org/
http://pdfedit.petricek.net/pdfedit.index_e
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όπως χρώματα CMYK, διαχείριση χρωμάτων ICC και δημιουργία αρχείων PDF.

Synfig
http://www.synfig.com/

Το  Synfig  είναι  ένα  εύχρηστο  και  ισχυρό  πακέτο  δισδιάστατης  εικονοσχεδίασης  που 

βασίζεται στη χρήση διανυσμάτων και έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει εικονοσχεδιάσεις 

υψηλής  ποιότητας  που  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  ακόμα  και  για  τις  ανάγκες 

κινηματογραφικών  ταινιών,  απασχολώντας  λιγότερο  προσωπικό  και  ξοδεύοντας 

λιγότερους  πόρους.  Η  τεχνολογία  εικονοσχεδίασης  που  χρησιμοποιεί  η  εφαρμογή  δεν 

απαιτεί  τη  χειροκίνητη  συμπλήρωση  ενδιάμεσων  καρέ  (tweening)  και  παράγει 

εικονοσχεδιάσεις με όμορφη ροή χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να σχεδιάσει κάθε καρέ 

ξεχωριστά.  Αυτό  επιτρέπει  στις  επιχειρήσεις  να  δημιουργούν  δισδιάστατες 

εικονοσχεδιάσεις  απασχολώντας  λιγότερα  άτομα,  ενώ  ταυτόχρονα  παράγουν  προϊόντα 

υψηλότερης ποιότητας. 

Udig
http://udig.refractions.net/confluence/dislpay/UDIG/Home

Η  φιλική  διαδικτυακή  επιφάνεια  εργασίας  GIS  (uDig)  είναι  όχι  μόνο  μια  γεωγραφική 

εφαρμογή, αλλά και μια πλατφόρμα μέσω της οποίας οι  προγραμματιστές μπορούν να 

δημιουργήσουν νέες παραγόμενες εφαρμογές. Το uDig αποτελεί το κεντρικό στοιχείο ενός 

διαδικτυακού  γεωγραφικού  συστήματος  και  παρέχει  την  υποδομή  για  τη  δημιουργία 

ολοκληρωμένων  περιβαλλόντων  GIS.  Για  παράδειγμα,  το  σύστημα  GRASS  GIS  έχει 

ενσωματωθεί στο uDig μέσω της μονάδας Jgrass.

UFRaw
http://ufraw.sourceforge.net/

Η UFRaw είναι μια εφαρμογή για την ανάγνωση και επεξεργασία ακατέργαστων αρχείων 

εικόνας  (raw)  που  προέρχονται  από  ψηφιακές  φωτογραφικές  μηχανές.  Μπορεί  να 

χρησιμοποιηθεί  είτε  μόνη  της  είτε  ως  συνδεόμενη  μονάδα  του  Gimp.  Διαβάζει 

http://ufraw.sourceforge.net/
http://udig.refractions.net/confluence/dislpay/UDIG/Home
http://www.synfig.com/
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ακατέργαστες εικόνες χρησιμοποιώντας την υπηρεσία μετατροπής ακατέργαστων εικόνων 

του Dave Coffin, DCRaw. Το UFRaw υποστηρίζει διαχείριση χρωμάτων που βασίζεται στο 

Little CMS και επιτρέπει στο χρήστη να εφαρμόζει προφίλ χρωμάτων ICC. Η επεξεργασία 

χρωμάτων γίνεται με 16 bits ανά κανάλι, κάτι που βοηθά στη διατήρηση των λεπτομερειών 

των εικόνων. 

YaFray
http://www.yafray.org/

Το  YafRay  είναι  λογισμικό  που  εφαρμόζει  την  τεχνική  ανακάλυψης της  διαδρομής του 

φωτός σε μια τρισδιάστατη σκηνή. Διατίθεται  υπό την άδεια χρήσης  LGPL  και  δίνει  τη 

δυνατότητα  στο  χρήστη  να  δημιουργεί  εκπληκτικές  εικόνες  και  επανασχεδιάσεις  που 

διαθέτουν υψηλή ποιότητα και ρεαλισμό. 

http://www.yafray.org/
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Εφαρμογές γραφείου

Firefox
http://www.mozilla.com/en-US/firefox/

Ο  Firefox  είναι  ο  πιο  διαδεδομένος  φυλλομετρητής  ανοιχτού  κώδικα,  του  οποίου  η 

διαχείριση πραγματοποιείται από το Ίδρυμα Mozilla.  Τα κύρια χαρακτηριστικά του Firefox 

είναι η πλοήγηση με τη χρήση καρτελών, ο ορθογραφικός έλεγχος, η εύρεση φράσεων και 

λέξεων, ένας ενσωματωμένος διαχειριστής μεταφορτώσεων και σύστημα αναζήτησης που 

υποστηρίζει  πολλαπλές  μηχανές  αναζήτησης.  Ένα  ανεξάρτητο  δίκτυο  δημιουργών έχει 

κατασκευάσει  πρόσθετα  εργαλεία  τα  οποία  προσθέτουν  εξειδικευμένες  λειτουργίες. 

Υπάρχουν χιλιάδες επιπρόσθετα εργαλεία που καλύπτουν ζητήματα, όπως η ασφάλεια, η 

αποσφαλμάτωση,  η  φραγή  διαφημίσεων  κ.α.  Ο  Firefox  είναι  συμβατός  με  πολλές 

πλατφόρμες, όπως τα Microsoft Windows, το Mac OS X και το Linux.

FreeMind
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_page

Το FreeMind αποτελεί την πρωτοπόρο εφαρμογή απεικόνισης της ανθρώπινης σκέψης και 

έχει γραφεί σε Java. Τα λογισμικά απεικόνισης της ανθρώπινης σκέψης χρησιμοποιούνται 

για τη δημιουργία διαγραμμάτων που παρουσιάζουν τη σχέση ανάμεσα σε ιδέες και άλλες 

πληροφορίες. 

FreeSignature
http://savannah.nongnu.org/projects/freesignature/

Πρόκειται  για  έργο  ελεύθερου  λογισμικού  που  αφορά  την  ψηφιακή  υπογραφή  των 

εγγράφων. Είναι  συμβατό με όλες τις  κάρτες που υποστηρίζονται  από το  OpenSC  και 

εστιάζει  στην  ενίσχυση  της  υποστήριξης  καρτών  που  προέρχονται  από  μη 

πιστοποιημένους ιταλικούς CAs.  Στόχος του έργου αυτού είναι η παραγωγή του πρώτου 

http://savannah.nongnu.org/projects/freesignature/
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_page/
http://www.mozilla.com/en-US/firefox/
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προϊόντος που είναι σε θέση να υποστηρίζει κάρτες που προέρχονται από πολλαπλούς 

προμηθευτές/χώρες.  Αυτό  έρχεται  σε  αντιδιαστολή  με  την  προσέγγιση  που  έχουν 

υιοθετήσει  οι  προμηθευτές/παροχείς  καρτών,  των  οποίων  το  λογισμικό  ακολουθεί  την 

προσέγγιση  του  αποκλειστικού  προμηθευτή.  Επομένως,  το  FreeSignature  επιχειρεί  να 

συνεισφέρει  τα  μέγιστα  σε  ό,τι  αφορά τη  διαλειτουργικότητα  στο  πεδίο  των ψηφιακών 

υπογραφών και  στοχεύει  να  διευκολύνει  σε  μεγάλο βαθμό την εγκατάσταση δημόσιων 

σημείων πρόσβασης  (access points),  κάτι  που αποτελεί  συγχρόνως στόχο και  πολλών 

έργων στην Ιταλία. Επιπλέον, υπάρχει η ελπίδα ότι μέσω της ανταπόκρισης των χρηστών 

η  προσέγγιση  αυτή  θα  προσφέρει  σύντομα  το  ίδιο  επίπεδο  ασφαλείας  με  αυτό  που 

προσφέρουν τα ανταγωνιστικά λογισμικά της μίας κάρτας.

Gnome desktop environment
http://www.gnome.org/

Το έργο  GNOME  παρέχει δύο πράγματα: πρώτον, το περιβάλλον εργασίας  GNOME,  το 

οποίο είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τους χρήστες και δεύτερον την πλατφόρμα ανάπτυξης 

GNOME, η οποία είναι ένα πλαίσιο εργασίας για τη δημιουργία εφαρμογών που μπορούν 

να  ενσωματωθούν  στο  υπόλοιπο  περιβάλλον  εργασίας  GNOME.  Το  GNOME  είναι 

ελεύθερο  λογισμικό  και  αποτελεί  τμήμα  του  έργου  GNU,  το  οποίο  δίνει  έμφαση  στην 

παροχή, στους χρήστες και τους δημιουργούς, του ανώτερου δυνατού επιπέδου ελέγχου 

του υπολογιστή τους, του λογισμικού τους και των δεδομένων τους. Το GNOME κατανοεί 

ότι  το θέμα της χρηστικότητας αφορά εφαρμογές τις οποίες είναι εύκολο να χειριστεί  ο 

οποιοσδήποτε και όχι  λογισμικά που απλώς παρέχουν υπερπληθώρα χαρακτηριστικών. 

Στο πλαίσιο αυτό κινείται η κοινότητα των επαγγελματιών και εθελοντών δημιουργών του 

GNOME οι οποίοι έχουν υιοθετήσει πλήρως τον παραπάνω κανόνα.

K3B
http://k3b.plainblack.com/

Το K3b δημιουργήθηκε ως μια ιδιαίτερα ωφέλιμη και εύχρηστη εφαρμογή αντιγραφής Cds. 

Υποστηρίζει τη δημιουργία μουσικών Cds  και  Cds  δεδομένων, καθώς και την αντιγραφή 

DVDs.

http://k3b.plainblack.com/
http://www.gnome.org/
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KDE desktop environment
http://www.kde.org/

Το KDE (K Desktop Environment) είναι ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας για σταθμούς 

εργασίας UNIX. Το KDE προσπαθεί να ικανοποιήσει την ανάγκη ύπαρξης ενός εύχρηστου 

περιβάλλοντος εργασίας για σταθμούς εργασίας UNIX, περιβάλλον παρόμοιο με αυτό που 

διαθέτουν τα λειτουργικά συστήματα Macintosh και Microsoft Windows. Επίσης, το  KDE 

παρέχει πληθώρα καινοτομιών που απευθύνονται στους δημιουργούς εφαρμογών. Έχει 

σχεδιαστεί  και  υλοποιηθεί  ολόκληρη  υποδομή,  ούτως  ώστε  να  βοηθηθούν  οι 

προγραμματιστές στην προσπάθειά τους δημιουργίας ισχυρών και εύχρηστων εφαρμογών 

με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, εξαλείφοντας την πολυπλοκότητα που υφίσταται στη 

δημιουργία  εφαρμογών  UNIX.  Το  KDE  αναγνωρίζει  το  γεγονός  ότι  οι  υπολογιστικές 

πλατφόρμες εν πολλοίς κρίνονται  από την ποιότητα των πρωτοκλασσάτων εφαρμογών 

που  διαθέτουν.  Το  πλαίσιο  εργασίας  των εφαρμογών του  KDE  υλοποιεί  τις  τελευταίες 

τεχνολογικές  εξελίξεις  του  χώρου  των  πλαισίων  εργασίας  και  βρίσκεται  σε  πλήρη 

ανταγωνισμό με τα πλαίσια εργασίας της Microsoft MFC/COM/ActiveX κτλ. 

KVPnc
http://home.gna.org/kvpnc/en/index.html

Το KVPnc είναι εφαρμογή του περιβάλλοντος εργασίας KDE για διάφορους πελάτες VPN. 

Υποστηρίζει το  VPN της  Cisco (VPNC),  το  IPSec (FreeS/WAN, Openswan, strongSwan, 

raccon), το PPTP (pptpclient), το OpenVPN και το L2TP.

OpenOffice.org
http://www.openoffice.org/

Το  OpenOffice.org  είναι  μια πλήρης προσωπική σουίτα γραφείου, που αποτελείται  από 

κειμενογράφο (τον Writer), από εφαρμογή λογιστικών φύλλων (τον Calc), από πρόγραμμα 

παρουσιάσεων  (το  Impress),  από  λογισμικό  ζωγραφικής  (το  Draw)  και  από  σύστημα 

βάσεων δεδομένων (το Base). Η σουίτα, η οποία αρχικά υλοποιήθηκε από τη StarDivision, 

αποκτήθηκε από τη  Sun Microsystems  και  εκδόθηκε ως ανοιχτός κώδικας το  2000.  Η 

http://www.openoffice.org/
http://home.gna.org/kvpnc/en/index.html
http://www.kde.org/
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σουίτα  υποστηρίζει  τους  περισσότερους  γνωστούς  τύπους  δεδομένων, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών των Micorosoft Office (όλων των εκδόσεων), καθώς και 

τις μακροεντολές του Excel. Μπορεί να συγκριθεί όσον αφορά τη λειτουργικότητά της με τις 

ανταγωνιστικές  ιδιόκτητες  εναλλακτικές  λύσεις,  ενώ συγχρόνως αξίζει  να  σημειωθεί  ότι 

παρέχει εγγενή υποστήριξη του τύπου αρχείων ODF.

OpenSuse
http://www.opensuse.org/

Το έργο  OpenSuse  είναι ελεύθερο πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από τη  Novell. 

Στο  πλαίσιο  αυτής  της  συνεργατικής  προσπάθειας,  έχει  δημιουργηθεί  η  διανομή  Linux 

OpenSuse, η οποία απευθύνεται τόσο σε αρχάριους όσο και σε εξειδικευμένους χρήστες, 

δίνοντας  έμφαση  σε  χαρακτηριστικά  που  παρέχουν  διαλειτουργικότητα  με  ιδιόκτητες 

υποδομές και εύκολη συντήρηση. 

Rdesktop
http://www.rdesktop.org/

Το  rdesktop  είναι  πελάτης  ανοιχτού  κώδικα  του  εξυπηρετητή  Windows  NT  και  των 

υπηρεσιών των  Windows 2000/2003.  Είναι σε θέση να επικοινωνεί με υπολογιστές που 

διαθέτουν  Windows  NT,  χρησιμοποιώντας  το  πρωτόκολλο  RDP  (Remote  Desktop 

Protocol,  Πρωτόκολλο  Απομακρυσμένης  Επιφάνειας  Εργασίας)  και  να  παρουσιάζει  τα 

περιεχόμενα  της  επιφάνειας  εργασίας  τους.  Έχουν  προστεθεί  αρκετές  βελτιώσεις  από 

ανεξάρτητους  δημιουργούς,  όπως εξομάλυνση της  διαδικασίας  αντιγραφής/επικόλλησης 

ανάμεσα στον τοπικό και τον απομακρυσμένο υπολογιστή, διαμοιρασμός συνόδου κτλ.

tn5250j
http://tn5250j.sourceforge.net/index.html

Το tn5250j  είναι προσομοιωτής τερματικού 5250 για το  AS/400,  ο οποίος έχει γραφεί σε 

Java. Υπάρχουν διαθέσιμοι τρεις τύποι λειτουργίας: η βασική λειτουργία, η ενισχυμένη και 

http://tn5250j.sourceforge.net/index.html
http://www.rdesktop.org/
http://www.opensuse.org/
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ενισχυμένη με τη συνδρομή του GUI. Η βασική λειτουργία παρέχει κανονική παρουσίαση 

της οθόνης και δεν υπάρχουν επιπλέον παροχές. Αυτό συμβαδίζει με τους περισσότερους 

παρόμοιους προσομοιωτές. Η ενισχυμένη λειτουργία παρέχει και άλλες λειτουργίες, όπως 

παράθυρα, χρησιμοποίηση δρομέα κτλ. Η ενισχυμένη λειτουργία με τη συνδρομή του GUI 

σχετίζεται  με  την  παροχή  έγχρωμων  παραθυρικών  συστημάτων,  αναδυόμενων 

παραθύρων, κουμπιών κτλ. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:

• Υποστήριξη μη εμφανιζόμενων χαρακτήρων

• Ειδοποίηση αναμονής μηνυμάτων

• Ρυθμίσεις οθόνης/συνόδου

• Μεταφορά αρχείων

Ubuntu Linux
http://www.ubuntu.com/

Το  Ubuntu  είναι  λειτουργικό  σύστημα  που  βασίζεται  στο  Linux, αναπτύχθηκε  από την 

κοινότητα ανοιχτού λογισμικού και είναι το πλέον κατάλληλο για φορητούς, επιτραπέζιους 

υπολογιστές  και  εξυπηρετητές.  Περιέχει  όλες  τις  εφαρμογές που χρειάζεται  ο  χρήστης, 

όπως  φυλλομετρητή,  εφαρμογές  παρουσίασης,  επεξεργασίας  κειμένου  και  λογιστικών 

φύλλων, καθώς και λογισμικό άμεσης επικοινωνίας. Διαθέτει  ιδιαίτερα απλό περιβάλλον 

εργασίας,  βελτιωμένη  υποστήριξη  υλικού  και  λειτουργικότητα  εφαρμογής  και  χρήσης 

(plug&play).

VirtualBox
http://www.virtualbox.org/

Το  VirtualBox  αποτελεί  μια  οικογένεια  ισχυρών  προϊόντων  x86  εικονικοποίησης 

(virtualization) τόσο για επιχειρήσεις όσο και για οικιακούς χρήστες. Το  VirtualBox όχι μόνο 

παρέχει  πληθώρα χαρακτηριστικών και υψηλή απόδοση στις επιχειρήσεις, αλλά επίσης 

είναι  η μόνη επαγγελματική λύση που είναι ελεύθερα διαθέσιμη ως λογισμικό ανοιχτού 

κώδικα  που  διανέμεται  υπό  την  άδεια  χρήσης  GNU GPL.  Σήμερα,  το  VirtualBox  είναι 

συμβατό με υπολογιστές  Windows, Linux  και  Macintosh  και υποστηρίζει μεγάλο πλήθος 

http://www.virtualbox.org/
http://www.ubuntu.com/
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φιλοξενούμενων λειτουργικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των Windows (NT 4.0, 

2000,  XP, Server  2003,  Vista),  του  DOS/Windows 3.x,  του  Linux (2.4  και  2.6)  και  του 

OpenBSD.

WINE
http://www.winehq.org/

Το  Wine  είναι  υλοποίηση ανοιχτού κώδικα της ΑΡΙ των  Windows  για το  Unix.  Επί  της 

ουσίας  αποτελεί  στρώμα συμβατότητας  για  την  εκτέλεση προγραμμάτων  Windows.  Το 

Wine  δεν  χρειάζεται  τα  Windows  αυτά  καθ'  εαυτά,  καθώς  πρόκειται  για  μια  εντελώς 

εναλλακτική  υλοποίηση  της  ΑΡΙ  των  Windows  η  οποία αποτελείται  εξ  ολοκλήρου  από 

κώδικα  που  δεν  προέρχεται  από  τη  Microsoft.  Ωστόσο,  μπορεί  προαιρετικά  να 

χρησιμοποιήσει εγγενείς βιβλιοθήκες DLL των Windows, στην περίπτωση που αυτές είναι 

διαθέσιμες. Το Wine παρέχει τόσο μια εργαλειοθήκη ανάπτυξης για τη μεταφορά πηγαίου 

κώδικα των  Windows  στο  Unix  όσο και φορτωτή προγραμμάτων, ο οποίος επιτρέπει σε 

αρκετές  εφαρμογές  Windows  να  εκτελούνται  σε  λειτουργικά  συστήματα  Unix,  όπως το 

Linux, το FreeBSD, το Mac OS X και το Solaris. Υποστηρίζει αρκετές εγγενείς εφαρμογές 

Windows, όπως το Microsoft Office και το DreamWeaver.

http://www.winehq.org/
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Μηχανολογία και Κατασκευές

ASCEND
http://ascend.cheme.cmu.edu/

Το  ASCEND  είναι  ευέλικτο  περιβάλλον  μοντελοποίησης  για  την  επίλυση  δύσκολων 

μηχανολογικών  και  επιστημονικών  προβλημάτων.  Παρέχει  αντικειμενοστρεφή  γλώσσα 

περιγραφής μοντέλων για την περιγραφή του συστήματος του χρήστη, αλληλεπιδραστική 

διεπαφή  χρήστη  που  του  επιτρέπει  να  επιλύει  το  μοντέλο  του  και  να  διερευνά  την 

επίδραση  της  τροποποίησης των  παραμέτρων του,  καθώς  και  περιβάλλον συγγραφής 

σεναρίων  που  δίνει  τη  δυνατότητα  στο  χρήστη  να  αυτοματοποιεί  ακόμα  και  τα  πιο 

πολύπλοκα  προβλήματα.  Το   ASCEND  γράφηκε  αρχικά  στο  πανεπιστήμιο  Carnegie 

Mellon τη δεκαετία του 1980 και περιλαμβάνει αξιόπιστες και εύχρηστες ρουτίνες επίλυσης 

που μπορούν να αναλύουν τη δομή του μοντέλου του χρήστη και να επιλύουν χιλιάδες 

ταυτόχρονες  μη  γραμμικές  εξισώσεις  εντός  ολίγων  δευτερολέπτων  σε  έναν  μέσο 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η ανάπτυξή του συνεχίζεται και σήμερα ενεργά και διατίθεται υπό 

την άδεια χρήσης GNU GPL, κάτι που διασφαλίζει ότι είναι ελεύθερο λογισμικό και ότι θα 

εξακολουθεί να είναι ελεύθερο. 

Axiom
http://wiki.axiom-developer.org/FrontPage

Το Axiom είναι σύστημα γενικού σκοπού για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων με τη 

βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για συμβολικούς υπολογισμούς, 

για μαθηματική έρευνα και για την ανάπτυξη νέων μαθηματικών αλγορίθμων. Το  Axiom 

διαθέτει  μια  ιδιαίτερα  ισχυρή  γλώσσα  προγραμματισμού  υψηλού  επιπέδου,  μέσω  της 

οποίας  διατυπώνονται  αφηρημένες  μαθηματικές  έννοιες.  Η  βιβλιοθήκη  του  Axiom 

περιλαμβάνει περισσότερα από 1,000 μαθηματικά πεδία και κατηγορίες.

http://wiki.axiom-developer.org/FrontPage
http://ascend.cheme.cmu.edu/
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AXIS
http://axis.unpythonic.net/index.cgi/.about

Το  Axis  είναι  γραφική  διεπαφή  για  το  σύστημα  EMC2  CNC,  η  οποία  παρέχει 

αλληλεπιδραστική επισκόπηση.  Έχει  ως επί  το  πλείστον υλοποιηθεί  σε  Python,  ενώ η 

εικονοαπόδοση της διεπαφής χρήστη γίνεται  με τη βοήθεια των  Tk  και  OpenGL.  Είναι 

συμβατό με το tkemc και το mini και λειτουργεί σε ικανοποιητικό βαθμό σε μηχανές που δε 

διαθέτουν επιτάχυνση υλικού OpenGL.

CalemEAM
http://www.calemeam.com/

Πρόκειται  για  ολοκληρωμένο  σύστημα  διαχείρισης  και  συντήρησης  περιουσιακών 

στοιχείων  επιχειρήσεων.  Παρέχει  εργαλεία  για  παραγγελίες,  αιτήσεις  προμήθειας  και 

αγορών,  διαχείριση  περιουσιακών στοιχείων και  αποθεμάτων και  προγραμματισμό  του 

προϋπολογισμού της επιχείρησης.

CODE*ASTER
http://www.code-aster.org/

Το Code_Aster  παρέχει πληθώρα μεθόδων πολυφυσικής ανάλυσης και μοντελοποίησης, 

οι  οποίες  ξεφεύγουν  από  το  πλαίσιο  των  καθιερωμένων  λειτουργιών  του  κώδικα 

θερμομηχανικών υπολογισμών. Η μοντελοποίηση του, οι αλγόριθμοί του και οι εφαρμογές 

του επίλυσης προβλημάτων συνεχώς βελτιώνονται και αυξάνονται. Τα πεδία στα οποία η 

εφαρμογή παρέχει υποστήριξη είναι το μηχανικό, το θερμικό και το πολυφυσικό πεδίο.

ELMER
http://www.csc.fi/elmer

Το  Elmer  είναι  λογισμικό  πολυφυσικής  προσομοίωσης  ανοιχτού  λογισμικού  που  έχει 

αναπτυχθεί από την CSC. Η ανάπτυξή του ξεκίνησε το 1995 σε συνεργασία με φινλανδικά 

http://www.csc.fi/elmer
http://www.code-aster.org/
http://www.calemeam.com/
http://axis.unpythonic.net/index.cgi/.about


231             Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

πανεπιστήμια,  ερευνητικά  ινστιτούτα  και  βιομηχανίες.  Το  Elmer  περιλαμβάνει  φυσικά 

μοντέλα για τη δυναμική φυσική των υγρών, τη δομική μηχανική, τον ηλεκτρομαγνητισμό, 

τη  μεταφορά  της  θερμότητας  και  την  ακουστική.  Αυτά  περιγράφονται  από  διαφορικές 

εξισώσεις  τις  οποίες  το  Elmer  επιλύει  με  τη βοήθεια  της  μεθόδου των πεπερασμένων 

στοιχείων (Finite Element Method, FEM).

EMC
http://www.linux.cnc.org/

Το EMC (Enhanced Machine Control) είναι σύστημα λογισμικού για έλεγχο, με τη βοήθεια 

υπολογιστή,  εργαλείων,  όπως  μηχανές  φρέζας  και  τόρνου.  Το  EMC  είναι  ελεύθερο 

λογισμικό με ανοιχτό πηγαίο κώδικα. Οι τρέχουσες εκδόσεις του EMC διατίθενται υπό την 

άδεια χρήσης GNU GPL. Το EMC παρέχει:

• Γραφική  διεπαφή  χρήστη  (για  την  ακρίβεια  αρκετές  γραφικές  διεπαφές  από  τις 

οποίες ο χρήστης μπορεί να επιλέξει κάποια)

• Μεταγλωττιστής για  “G-code” (για την προγραμματιστική γλώσσα εργαλείων  RS-

274)

• Σύστημα σχεδιασμού πραγματικού χρόνου

• Διαχείριση των ηλεκτρονικών συστημάτων χαμηλού επιπέδου μηχανών,  όπως οι 

αισθητήρες

• Ένα ιδιαίτερα εύχρηστο στρώμα για τη γρήγορη δημιουργία μοναδικών ρυθμίσεων 

για μια μηχανή.

• Δυνατότητα υποστήριξης πληθώρας διεπαφών

• Εκτέλεση σε περιβάλλον Linux. Σήμερα, υπάρχει υποστήριξη για τους πυρήνες του 

Linux 2.4 και 2.6

Extrema
http://exsitewebware.com/extrema

Το  Extrema  είναι  ώριμη  και  ισχυρή  εφαρμογή  ανάλυσης  δεδομένων,  που  αρχικά 

http://exsitewebware.com/extrema
http://www.linux.cnc.org/
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αναπτύχθηκε για να προσφέρει βοήθεια στα πεδία της πυρηνικής φυσικής και της φυσικής 

σωματιδίων. Η απαιτητική φύση των πεδίων αυτών διασφαλίζει ότι  το  Extrema  είναι σε 

θέση να  διαχειρίζεται  ποικίλα  προβλήματα  ανάλυσης  και  δημιουργίας  γραφημάτων για 

οποιοδήποτε  πεδίο.  Το  Extrema,  έχοντας  τις  ρίζες  του  σε  ένα  εργαστήριο  φυσικής 

σωματιδίων  (TRIUMF),  σχεδιάστηκε  πρωτίστως  προκειμένου  να  παράσχει  πρακτικές 

λύσεις σε ερευνητές. Η κληρονομιά αυτής της προσέγγισης σχεδίασης είναι η δημιουργία 

ενός πακέτου ανάλυσης δεδομένων και οπτικοποίησης το οποίο είναι  και εύχρηστο και 

ιδιαίτερα  ισχυρό.  Ο  μέσος  χρήστης  μπορεί  να  παράγει  ουσιαστική  εργασία  εντός  της 

πρώτης μόλις ώρας ενασχόλησής του με την εφαρμογή, ωστόσο τα χαρακτηριστικά και η 

λειτουργικότητά του είναι σχεδόν ανεξάντλητα. Προηγούμενες εκδόσεις του Extrema έχουν 

επίσης εκδοθεί με το όνομα Physica.

KRATOS
http://www.cimme.com/kratos/

Το  Kratos  είναι  μια  μεθοδολογία  και  μια  υπολογιστική  δομή  για  τη  δημιουργία 

προγραμμάτων  πεπερασμένων  στοιχείων.  Πρόκειται  για  πλαίσιο  εργασίας  ανοιχτού 

κώδικα  με  αντικειμενοστρεφή  δομή  που  έχει  ως  σκοπό  την  παροχή  των  κατάλληλων 

εργαλείων στους προγραμματιστές πεπερασμένων στοιχείων σε διαφορετικά πεδία και τη 

σύνδεση των εργαλείων αυτών για την επίλυση προβλημάτων πολυφυσικής. Ένα από τα 

κύρια ζητήματα σήμερα στη μηχανολογία είναι ο συνδυασμός διαφορετικών προσεγγίσεων 

ανάλυσης με μεθόδους βελτίωσης και η ενσωμάτωσή τους σε ένα πακέτο λογισμικού με 

μία μόνο διεπαφή χρήστη, το οποίο θα μπορεί να εφαρμόσει την υλοποιημένη λύση και σε 

νέα  προβλήματα.  Το   Kratos  είναι  περιβάλλον  που  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για 

υλοποίηση σε διαφορετικά επίπεδα. Αποτελείται  από σύνολο κλάσεων και μεθόδων για 

προγραμματιστές,  το  οποίο  τους  δίνει  τη  δυνατότητα  να  επιλύουν  προβλήματα 

πολυφυσικής  και  βελτιστοποίησης.  Το  Kratos  μπορεί  να  βοηθήσει  στη  δημιουργία 

αριθμητικής εφαρμογής σε C++ που επιλύει από τα πιο απλά προβλήματα έως και τα πιο 

σύνθετα.   Πολλά  προβλήματα  στη  μηχανολογία  και  στις  εφαρμοσμένες  επιστήμες 

επιλύονται  με  τη  βοήθεια  των  μερικών  διαφορικών  εξισώσεων  (partial  differential 

equations,  PDE),  των  οποίων  η  διαχείριση  είναι  εύκολη  με  τη  βοήθεια  αριθμητικών 

μεθόδων.

http://www.cimme.com/kratos/
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Maxima
http://maxima.sourceforge.net/

Το  Maxima  είναι  σύστημα  διαχείρισης  συμβολικών  και  αριθμητικών  εκφράσεων, 

συμπεριλαμβανομένων  του  διαφορικού  και  του  ολοκληρωτικού  λογισμού,  των 

μετασχηματισμών Laplace, των σειρών Taylor, των συνήθων διαφορικών εξισώσεων, των 

συστημάτων  γραμμικών  εξισώσεων,  των  διανυσμάτων  και  των  πινάκων.  Το  Maxima 

παράγει αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας χρησιμοποιώντας κλάσματα και αναπαραστάσεις 

κινητής υποδιαστολής, ενώ συγχρόνως μπορεί να σχεδιάζει συναρτήσεις και δεδομένα είτε 

στις  δύο  είτε  στις  τρεις  διαστάσεις.  Είναι  απόγονος  του  Macsyma,  του  θρυλικού 

υπολογιστικού συστήματος άλγεβρας που αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 

στο  Ινστιτούτο  Τεχνολογίας  της  Μασαχουσέτης.  Είναι  το  μόνο  σύστημα  ανοιχτού 

λογισμικού που έχει βασιστεί στην προσπάθεια αυτή και εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο 

στο  κοινό,  διαθέτοντας  παράλληλα  ενεργή  κοινότητα  χρηστών.  Το  Macsyma  ήταν 

πραγματικά καινοτόμο για την εποχή του και πολλά μεταγενέστερα συστήματα, όπως το 

Maple και το Mathematica, είναι εμπνευσμένα από αυτό. 

OpenCascade
http://www.opencascade.org/

Το  OpenCascade  είναι  πλατφόρμα  ανάπτυξης  λογισμικού  η  οποία  είναι  ελεύθερα 

διαθέσιμη  ως  προϊόν  ανοιχτού  κώδικα.  Περιλαμβάνει  στοιχεία  για  τη  μοντελοποίηση 

τρισδιάστατων επιφανειών και στερεών αντικειμένων, για την οπτικοποίηση, την ανταλλαγή 

δεδομένων και την ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών. Η τεχνολογία του  ανοιχτού λογισμικού 

μπορεί να εφαρμοστεί καλύτερα στην ανάπτυξη λογισμικών αριθμητικών προσομοιώσεων, 

όπως τα CAD/CAM/CAE, AEC και GIS. Διαθέτει πολλές μονάδες όπως:

• Κλάσεις θεμελίωσης

• Δεδομένα μοντελοποίησης

• Αλγορίθμους μοντελοποίησης

• Οπτικοποίηση

• Ανταλλαγή δεδομένων

• Πλαίσιο εργασίας εφαρμογών

http://www.opencascade.org/
http://maxima.sourceforge.net/
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• Πλαίσιο εργασίας GUI

• Εργαλεία ανάπτυξης

Παρέχει υποστήριξη ανάγνωσης/εγγραφής για τρισδιάστατα δεδομένα σε μορφή IGES και 

STEP,  για  τρισδιάστατη  γεωμετρία  και  τοπολογία,  για  χρώματα,  για  δομές 

συναρμολόγησης και για ιδιότητες επαλήθευσης. 

OpenFoam
http://www.opencfd.co.uk/openfoam/

Η εργαλειοθήκη OpenFOAM χρησιμοποιείται για αρκετών ειδών προσομοιώσεις, όπως η 

πολύπλοκη ροή ρευστών συμπεριλαμβανομένων των χημικών αντιδράσεων, η μεταφορά 

θερμότητας  και  η  ηλεκτρομαγνητική  ενέργεια.  Το  OpenFOAM  παράγεται  από  την 

OpenCFD Ltd., είναι ελεύθερα διαθέσιμο ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα και διατίθεται υπό 

την άδεια χρήσης GNU GPL. Στον πυρήνα του  OpenFOAM υπάρχει ένα ευέλικτο σύνολο 

μονάδων C++. Αυτές χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία εφαρμογών επίλυσης, οι οποίες 

προσομοιώνουν  συγκεκριμένα  προβλήματα  της  μηχανολογίας,  για  τη  λειτουργία 

υπηρεσιών που εκτελούν εργασίες προεπεξεργασίας και μετεπεξεργασίας (από διαχείριση 

δεδομένων έως και επεξεργασία οπτικοποίησης) και για την παραγωγή βιβλιοθηκών, οι 

οποίες δημιουργούν εργαλειοθήκες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι εφαρμογές επίλυσης 

και οι  υπηρεσίες.  Το  OpenFOAM  διατίθεται με πληθώρα προσαρμοσμένων εφαρμογών 

επίλυσης, υπηρεσιών και βιβλιοθηκών και ως εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως 

οποιοδήποτε τυπικό πακέτο προσομοίωσης. Ωστόσο, είναι ανοιχτό, όχι μόνο σε ό,τι αφορά 

τον πηγαίο κώδικά του, αλλά και όσον αφορά τη δομή του και την ιεραρχική σχεδίασή του, 

έτσι  ώστε  οι  εφαρμογές  επίλυσης,  οι  υπηρεσίες  και  οι  βιβλιοθήκες  να  μπορούν  να 

επεκταθούν. Το OpenFOAM μπορεί να επιλύει μερικές διαφορικές εξισώσεις που αφορούν 

οποιοδήποτε  τρισδιάστατο  πλέγμα  πολυεδρικών  κελιών.  Οι  εφαρμογές  επίλυσης  ροής 

ρευστών έχουν αναπτυχθεί εντός ισχυρού και  ρητού πλαισίου εργασίας λύσεων, παρόλο 

που μπορούν να εφαρμοστούν και άλλες εναλλακτικές τεχνικές.  Οι βασικές εφαρμογές 

επίλυσης του OpenFOAM  αφορούν τα παρακάτω:

• Τις συμπιεσμένες ροές

• Τις μη συμπιεσμένες ροές

http://www.opencfd.co.uk/openfoam/
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• Τις πολυφασικές ροές

• Τα DNS και LES

• Την ανάφλεξη

• Τη μεταφορά θερμότητας

• Την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια

• Τη δυναμική των στερεών σωμάτων

Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλοντα παραγωγής μεγάλων επιχειρήσεων, όπως 

η Audi, η Airbus, η Bayer, η Damone, η Daimler, η Delphi, η Honda, η Mitsubishi, η Shell 

κ.α. Επίσης, έχει χρησιμοποιηθεί και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπως το Imperial College of 

London, το Πανεπιστήμιο της Utah, το Πανεπιστήμιο του Strathclyde, το Πανεπιστήμιο του 

Tohoku κ.α.

OpenModelica
http://www.ida.liu.se/~pelab/modelica/OpenModelica.html

Στόχος  του  έργου  αυτού  είναι  η  δημιουργία  ενός  ολοκληρωμένου  περιβάλλοντος 

μοντελοποίησης,  μεταγλώττισης  και  προσομοίωσης  για  τη  Modelica.  Η  Modelica  είναι 

γλώσσα για τη μοντελοποίηση και την προσομοίωση των φυσικών διαδικασιών. Πρόκειται 

για αντικειμενοστρεφή γλώσσα  που έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει την 

άνετη και την ειδικά προσανατολισμένη μοντελοποίηση πολύπλοκων συστημάτων, όπως 

συστημάτων  που  διαθέτουν  μηχανικά,  ηλεκτρικά,  ηλεκτρονικά,  υδραυλικά  ή  θερμικά 

στοιχεία.  Το  έργο  παρέχει  ένα  μεταγλωττιστή  Modelica,  καθώς  και  επέκταση  για  το 

περιβάλλον ανάπτυξης Eclipse.

MyCMMS2
http://www.mycmms.org/

Πρόκειται  για  web-based  μηχανογραφημένο  σύστημα  διαχείρισης  και  συντήρησης 

(Computerized  Maintenance  Management  System,  CMMS).  Σκοπός  του  είναι  να 

χρησιμοποιηθεί από μικρούς οργανισμούς συντήρησης οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα 

http://www.mycmms.org/
http://www.ida.liu.se/~pelab/modelica/OpenModelica.html
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να επενδύσουν χρήματα σε μεγαλύτερα εμπορικά πακέτα που επιπλέον απαιτούν μεγάλο 

χρόνο εκπαίδευσης.  Το  myCMMS  είναι  πλήρως  web-based  κάτι  που σημαίνει  πως δε 

χρειάζεται  κάποια  επιπρόσθετη  εγκατάσταση  λογισμικού  στον  υπολογιστή.  Οι  βασικές 

λειτουργίες της εφαρμογής είναι οι ακόλουθες:

• Υπηρεσίες δημιουργίας, επεξεργασίας, σχεδιασμού και ανάδρασης

• Επαναληπτικές εργασίες

• Διαχείριση αποθήκης διαθέσιμων προϊόντων

• Διαχείριση αγορών εξωτερικών προϊόντων και υπηρεσιών

Nortfello
http://www1.norfello.com/

Το NorfeloCMMS είναι μια ιδιαίτερα ισχυρή εφαρμογή CMMS. Παρέχει σε έναν οργανισμό 

τη δυνατότητα να διαχειρίζεται εύκολα το εργατικό δυναμικό του, τον εξοπλισμό του και τις 

υπηρεσίες του μέσω διαδικτυακής διεπαφής. Απευθύνεται σε κάθε οργανισμό που έχει να 

ασχοληθεί  με  εργασίες  συντήρησης  ή  που  διαθέτει  εξοπλισμό  τον  οποίο  πρέπει  να 

καταγράφει. Το  NorfeloCMMS  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση συντήρησης 

των  βαριών  βιομηχανιών,  καθώς  και  για  τη  διαχείριση  δικτυακού  υπολογιστικού 

εξοπλισμού και συγχρόνως μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ικανοποιεί τις διαφορετικές 

απαιτήσεις διάφορων τομέων. Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:

• Έλεγχος πρόσβασης: Το  NorfeloCMMS δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές να 

χειρίζονται  τα  δικαιώματα  των  χρηστών  μέσω  της  διαδικτυακής  διεπαφής.  Σε 

χρήστες ή ομάδες χρηστών μπορεί να απαγορευτεί η εκτέλεση κάποιων ενεργειών 

ή  η  πρόσβαση  σε  συγκεκριμένες  πληροφορίες.  Ο  έλεγχος  πρόσβασης  της 

εφαρμογής  βασίζεται  σε  κλειδιά  και  σε  κλειδοθήκες.  Κάθε  λειτουργία  του 

NorfeloCMMS διαθέτει και το ανάλογο κλειδί το οποίο είναι συσχετισμένο με αυτή. 

Οι κλειδοθήκες είναι συλλογές κλειδιών των οποίων τη διαχείριση αναλαμβάνουν οι 

χρήστες. Ο χρήστης έχει  όλα τα κλειδιά τα οποία ανήκουν στην κλειδοθήκη που 

αυτός  κατέχει.  Η  πολιτική  πρόσβασης  του  NorfeloCMMS  είναι  εξ  ορισμού 

περιοριστική. Δηλαδή, η πρόσβαση σε μια λειτουργία απαγορεύεται και επιτρέπεται 

μόνο στην περίπτωση που ο χρήστης έχει στην κατοχή του το κατάλληλο κλειδί. 

http://www1.norfello.com/
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Επίσης,  οι  άδειες  για  τη  χρήση  περιουσιακών  στοιχείων  παρέχουν  έλεγχο 

πρόσβασης σε δεδομένα περιουσιακών στοιχείων τα οποία είναι αποθηκευμένα στη 

βάση δεδομένων του  NorfeloCMMS.  Οι  άδειες  για  τη  χρήση των περιουσιακών 

στοιχείων προσδιορίζουν και τους χρήστες που μπορούν να έχουν πρόσβαση και 

να επεξεργαστούν τα στοιχεία αυτά, ενώ παράλληλα καθορίζεται και ο τύπος των 

δεδομένων που χρήστες αυτοί μπορούν να δημιουργήσουν.

• Αναφορές:  Το  NorfeloCMMS  παρέχει  τη  δυνατότητα  στους  τελικούς  χρήστες  να 

προσαρμόζουν τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί στις δικές τους ανάγκες. Η 

δημιουργία πρότυπων αναφορών είναι ιδιαίτερα εύκολη, καθώς με τη χρήση του 

OpenOffice.org και την προσθήκη κάποιων μεταβλητών ο χρήστης μπορεί να δώσει 

στην αναφορά την επιθυμητή μορφή. Η εφαρμογή διαβάζει μεταβλητές από αρχεία 

ODT  και  δημιουργεί  πίνακες  βάσης  δεδομένων για  τις  πληροφορίες  που  έχουν 

συλλεχθεί.  Δηλαδή,  το  περιεχόμενο  είναι  διαχωρισμένο  από  την  παρουσίαση. 

Συνεπώς, είναι δυνατή η εύκολη αναζήτηση πληροφοριών και η παρουσίασή τους 

σε διάφορες μορφές.

• Περιουσιακά στοιχεία: Σχεδόν τα πάντα στο NorfeloCMMS συσχετίζονται με κάποιο 

περιουσιακό  στοιχείο.  Τα  περιουσιακά  στοιχεία  είναι  αντικείμενα,  όπως είναι  για 

παράδειγμα,  στην  περίπτωση  διαχείρισης  ενός  πληροφοριακού  συστήματος,  οι 

εξυπηρετητές, οι μεταγωγείς και οι συσκευές αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS). 

Σε άλλες περιπτώσεις περιουσιακά στοιχεία μπορεί να είναι μονάδες κλιματισμού, 

ανελκυστήρες κ.ο.κ. Κοινός παρονομαστής σε όλα τα παραπάνω είναι το γεγονός 

ότι  οι  εργασίες  και  οι  πληροφορίες  συντήρησης  συσχετίζονται  με  περιουσιακά 

στοιχεία.  Ωστόσο,  οι  πληροφορίες  αυτές  διαφέρουν ανάλογα με  τον τομέα στον 

οποίο απευθύνονται. Συνεπώς, όλες οι πληροφορίες μπορούν να προσαρμοστούν.

• Καταμερισμός εργασιών: Τον καταμερισμό εργασιών μπορεί κανείς να τον θεωρήσει 

ως μια κόλλα χαρτί πάνω στην οποία αναγράφεται μία εργασία. Μόνο ένας χρήστης 

μπορεί να έχει την ίδια εργασία τη φορά. Αν στην ίδια εργασία δουλεύουν πολλοί 

άνθρωποι ταυτόχρονα τότε ένας από αυτούς είναι ο προϊστάμενος και οι υπόλοιποι 

είναι υφιστάμενοί του. Επίσης, κάθε εργασία μπορεί να δοθεί από τον ένα χρήστη 

στον άλλο. Κάθε φορά που η κατάσταση του καταμερισμού εργασιών αλλάζει, αυτό 

εμφανίζεται  στην  αντίστοιχη  φόρμα  του  συστήματος.  Όταν  οι  εργασίες 

ολοκληρωθούν, τότε ολοκληρώνεται και ο καταμερισμός εργασιών. Αρχειοθετείται 

από το σύστημα, αλλά παύει να είναι ενεργός.
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Octave
http://www.gnu.org/software/octave/

Η  GNU  Octave  είναι  γλώσσα  υψηλού  επιπέδου  που  πρωτίστως  προορίζεται  για 

αριθμητικούς υπολογισμούς. Παρέχει εύχρηστη διεπαφή γραμμής εντολών για την επίλυση 

γραμμικών  και  μη  γραμμικών  αριθμητικών  προβλημάτων  και  για  την  εκτέλεση  άλλων 

αριθμητικών πειραμάτων χρησιμοποιώντας γλώσσα που ως επί το πλείστον είναι συμβατή 

με το Matlab. Η Octave διαθέτει εργαλεία επέκτασης για την επίλυση κοινών αριθμητικών 

προβλημάτων γραμμικής άλγεβρας, για την εύρεση της ρίζας μη γραμμικών εξισώσεων, 

για  την  ολοκλήρωση  συνήθων  συναρτήσεων,  για  τη  διαχείριση  πολυωνύμων  και  την 

ολοκλήρωση συνήθων διαφορικών και αλγεβρικών εξισώσεων. Μπορεί να επεκταθεί και 

να προσαρμοστεί με εύκολο τρόπο μέσω καθορισμένων από το χρήστη συναρτήσεων που 

έχουν  γραφεί  στη  γλώσσα της  Octave  ή  χρησιμοποιώντας  μονάδες  που  φορτώνονται 

δυναμικά και είναι γραμμένες σε C++, C, Fortran ή άλλες γλώσσες. 

ProView
http://www.proview.se/

Το Proview είναι ίσως το πρώτο σύστημα ανοιχτού κώδικα για τον έλεγχο επεξεργασιών. 

Αρχικά  αναπτύχθηκε  στη  Σουηδία  από   την  Mandator  και  την  SSAB  Oxelosund  ως 

σύστημα ελέγχου επεξεργασιών που βασίζεται σε υπολογιστές.  Το σύστημα έχει γίνει μια 

πλήρης, ολοκληρωμένη λύση χαμηλού κόστους που μπορεί να εκτελεστεί σε έναν τυπικό 

προσωπικό υπολογιστή που διαθέτει  λειτουργικό σύστημα  Linux.  Το  PROVIEW/R  είναι 

σύγχρονο, ισχυρό και γενικό σύστημα ελέγχου επεξεργασιών. Διαθέτει όλες τις λειτουργίες 

που  συνήθως απαιτούνται  για  τον  επιτυχή ακολουθιακό  έλεγχο,  την  προσαρμογή,  την 

απόκτηση  δεδομένων,  την  επικοινωνία,  την  εποπτεία  κτλ.  Η  ρύθμιση  του  συστήματος 

PROVIEW/R γίνεται μέσω γραφικού περιβάλλοντος, γεγονός που καθιστά την υιοθέτησή 

του μια απλή, αξιόπιστη και ευέλικτη διαδικασία. 

Το  PROVIEW/R  είναι  ένα  κατανεμημένο  σύστημα,  κάτι  που  σημαίνει  ότι  το  σύστημα 

αποτελείται από πολλούς υπολογιστές, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους μέσω κάποιου 

δικτύου.  Μέσω  του  δικτύου  αυτού  οι  υπολογιστές  ανταλλάσσουν  δεδομένα.  Ο 

προγραμματισμός είναι  δυνατό να γίνει  τόσο με τη βοήθεια ενός επεξεργαστή  PLC  με 

http://www.proview.se/
http://www.gnu.org/software/octave/
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γραφικό περιβάλλον όσο και με γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου (όπως η C, 

η Java ή η Fortran). Η έννοια του Proview βασίζεται σε μια λύση PLC ή οποία τρέχει σε 

τυπικούς υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Linux.

R project
http://www.r-project.org/

Το R είναι περιβάλλον και παράλληλα γλώσσα για στατιστικούς υπολογισμούς και γραφικά. 

Η γλώσσα R είναι παρόμοια με τη γλώσσα S που αναπτύχθηκε από τα Bell Laboratories 

(σημερινή ονομασία Lucent Technologies)  από τον John Chambers και τους συνεργάτες 

του.  Η  R  μπορεί  να  θεωρηθεί  επί  της  ουσίας  ως  μια  διαφορετική  υλοποίηση  της  S. 

Υπάρχουν αρκετές σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, αλλά ένα μεγάλο μέρος του κώδικα 

της  S  έχει  προστεθεί  αυτούσιο  στην  R.  Η  R  παρέχει  πληθώρα  τεχνικών  στατιστικής 

(γραμμική και μη γραμμική μοντελοποίηση, κλασικούς στατιστικούς ελέγχους, ταξινόμηση, 

συσταδοποίηση) και γραφικών, ενώ παράλληλα μπορεί να επεκταθεί σε μεγάλο βαθμό. Η 

S  είναι  συνήθως  η  γλώσσα  που  προτιμάται  στο  πεδίο  της  έρευνας  στατιστικών 

μεθοδολογιών και η R αποτελεί μια εναλλακτική λύση ανοιχτού κώδικα για τη συμμετοχή σε 

αυτού του είδους τη δραστηριοποίηση. Το κύριο πλεονέκτημα της R είναι η ευκολία με την 

οποία  παράγονται  σχεδιαγράμματα  υψηλής  ποιότητας  σχεδίασης,  ενώ  ταυτόχρονα 

υπάρχει  η  δυνατότητα  ενσωμάτωσης  μαθηματικών  συμβόλων  και  τύπων.  Το  R  είναι 

διαθέσιμο ως Ελεύθερο Λογισμικό και διανέμεται υπό τους όρους της άδειας χρήσης GNU 

GPL.  Μπορεί  να μεταγλωττιστεί  και  να  εκτελεστεί  σε  πληθώρα πλατφορμών  UNIX  και 

άλλων παρόμοιων συστημάτων (όπως το  FreeBSD  και το  Linux),  στα  Windows  και στο 

Mac OS.  Τέλος  υπάρχουν διαθέσιμες  πολλές  γραφικές  διεπαφές  που απλοποιούν την 

αλληλεπίδραση  του  χρήστη  με  το  σύστημα,  όπως  η  διεπαφή  Rkward 

(http://rkward.sourceforge.net/)

Salome
http://www.salome-platform.org/

Το  Salome  είναι ελεύθερο λογισμικό που παρέχει μια γενική πλατφόρμα για αριθμητικές 

προσομοιώσεις προεπεξεργασίας και μετεπεξεργασίας. Βασίζεται σε ανοιχτή και ευέλικτη 

http://www.salome-platform.org/
http://rkward.sourceforge.net/
http://www.r-project.org/
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αρχιτεκτονική που αποτελείται  από στοιχεία τα οποία και  αυτά είναι  προϊόντα ανοιχτού 

λογισμικού. Το Salome, λοιπόν, βασιζόμενο στο OpenCascade επιτρέπει:

• Τη δημιουργία/τροποποίηση, εισαγωγή/εξαγωγή και τη διόρθωση μοντέλων CAD

• Την εκτέλεση υπολογισμών με χρήση μίας ή περισσότερων εξωτερικών εφαρμογών 

επίλυσης προβλημάτων

• Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των υπολογισμών

• Τη διαχείριση μελετών

Η γεωμετρική μονάδα του Salome επιτρέπει:

• Την οπτικοποίηση των μοντέλων σε τρισδιάστατη απεικόνιση

• Τη  δημιουργία  βασικών γεωμετρικών  αντικειμένων:  γραμμών,  κύκλων,  σημείων, 

ελλείψεων, τόξων κτλ.

• Τη μοντελοποίηση λειτουργιών

• Τη δημιουργία τοπολογικών αντικειμένων

• Την εκτέλεση λειτουργιών boolean

• Την  εκτέλεση  λειτουργιών  μετασχηματισμού  με  αντικείμενα:  περιστροφή, 

καθρεπτισμός, μεγέθυνση, σμίκρυνση κ.α.

• Δημιουργία επιπέδων χρησιμοποιώντας το θεώρημα του Αρχιμήδη

• Λειτουργίες επιδιόρθωσης σχημάτων

• Τοπολογικές  πληροφορίες  και  διαστάσεις:  Βασικές  ιδιότητες  (μήκος,  εμβαδόν, 

όγκος), κέντρο βάρους, ελάχιστη απόσταση κτλ

SCILAB
http://www.scilab.org/

Το  Scilab  είναι  επιστημονικό  πακέτο  ανοιχτού  κώδικα  που  χρησιμοποιείται  για 

αριθμητικούς υπολογισμούς και το οποίο παρέχει εύχρηστο περιβάλλον υπολογισμών για 

μηχανολογικές και επιστημονικές εφαρμογές. Από το 1994 και έπειτα διανέμεται ελεύθερα 

σε συνδυασμό με τον πηγαίο του κώδικα μέσω του Διαδικτύου. Σήμερα χρησιμοποιείται σε 

εκπαιδευτικά και  βιομηχανικά περιβάλλοντα σε όλο τον κόσμο. Το  Scilab  αναπτύσσεται 

από  το  Scilab  Consortium,  το  οποίο  διαθέτει  25  μέλη.  Η  εφαρμογή  περιλαμβάνει 

http://www.scilab.org/
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εκατοντάδες μαθηματικές συναρτήσεις, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης 

προγραμμάτων  από  διάφορες  γλώσσες  προγραμματισμού  (C,  C++,  Fortran).  Διαθέτει 

προηγμένες δομές δεδομένων (όπως λίστες, λογικές συναρτήσεις, γραμμικά συστήματα 

κ.α.),  ένα  μεταφραστή  και  μια  γλώσσα  προγραμματισμού  υψηλού  επιπέδου.  Επίσης 

υπάρχει πληθώρα χαρακτηριστικών διαθέσιμη στο σύστημα, όπως:

• Δισδιάστατα και τρισδιάστατα γραφικά και εικονοσχεδιάσεις

• Γραμμική άλγεβρα και αραιοί πίνακες

• Πολυώνυμα και λογικές συναρτήσεις

• Παρεμβολή και προσέγγιση

• Προσομοιώσεις

• Κλασικός έλεγχος και βελτιστοποίηση LMI

• Επεξεργασία σημάτων

• Στατιστικά

• Μεγάλο πλήθος εξωτερικών συνεισφορών

Taverna
http://taverna.sourceforge.net/

Πρόκειται  για  εργαλείο  ελεύθερου  λογισμικού  για  τη  σχεδίαση  και  την  εκτέλεση  ροών 

εργασίας,  το  οποίο  έχει  δημιουργηθεί  στο  πλαίσιο  του  έργου  MyGrid  και  έχει 

χρηματοδοτηθεί  από  το  IMII-UK.  Παρέχει  περιβάλλον  σχεδίασης  ροών  εργασίας 

χρησιμοποιώντας  τη  γλώσσα  Scufl  (Simple  Conceptual  Unified  Flow  Language).Το 

εργαλείο  Taverna  επιτρέπει  στους  χρήστες  να  ενοποιούν  πολλά  διαφορετικά  εργαλεία 

λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών υπηρεσιών από διάφορα πεδία, όπως η 

χημεία,  η  μουσική  και  οι  κοινωνικές  επιστήμες.  Ο  κοινωνικός  διαδικτυακός  χώρος 

myExperiment  υποστηρίζει  την εύρεση και  το  διαμοιρασμό ροών εργασίας και  διαθέτει 

ειδική υποστήριξη για ροές εργασίας της γλώσσας  Scufl.  Το εργαλείο  Taverna,  ο χώρος 

myExperiment, καθώς και άλλα συναφή στοιχεία αναπτύσσονται και συντηρούνται από την 

ομάδα του έργου myGrid σε συνεργασία με την κοινότητα ανοιχτού λογισμικού. 

http://taverna.sourceforge.net/
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Συστήματα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Apelon
http://apelon-dts.sourceforge.net/

Το Apelon DTS (Distributede Terminology System – Σύστημα Κατανεμιμένης Τεχνολογίας) 

αποτελεί  ολοκληρωμένο  σύνολο  στοιχείων  ανοιχτού  κώδικα  που  παρέχει  πλήρεις 

υπηρεσίες  ορολογίας  σε  κατανεμημένα  περιβάλλοντα  εφαρμογής.  Το  DTS υποστηρίζει 

εθνικά και διεθνή πρότυπα δεδομένων που αποτελούν απαραίτητη βάση για σύγκριση και 

διάδραση της πληροφορίας στον τομέα της υγείας, καθώς και σε τοπικά λεξικά. Οι τυπικές 

εφαρμογές του περιλαμβάνουν την εισαγωγή κλινικών δεδομένων, διοικητική επισκόπηση, 

κατάλογο  προβλημάτων  και  διαχείριση  κωδικών,  δημιουργία  κατευθυντήριων  οδηγιών, 

υποστήριξη  λήψης  αποφάσεων και  ανάκτηση  δεδομένων.  Μεταξύ  άλλων έχει  τα  εξής 

χαρακτηριστικά:

• εναρμόνιση δεδομένων, συνδυάζοντας το εισαγόμενο κείμενο με πρότυπη ορολογία 

μέσω ανάλυσης λέξεων-εντολών, ετυμολογίας λέξεων, διόρθωσης ορθογραφίας και 

συμπλήρωση ορολογίας 

• μετάφραση  κωδικοποίησης,  χαρτογραφώντας  κλινικά  δεδομένα  σε  πρότυπα 

συστήματα κωδικοποίησης, όπως ICD-9 και CPT

• ερωτήματα  κλάσεων,  ιεραρχική  αναζήτηση  για  υποστήριξη  αποφάσεων  και 

ανάλυση αποτελεσμάτων

• εννοιολογική  αναζήτηση,  διατρέχοντας  σύνολα  ιεραρχικών  και  μη  ιεραρχικών 

σχέσεων  μεταξύ  εννοιών  για  τη  βελτίωση  της  ποιότητας  στην  εισαγωγή  και 

ανάκτηση δεδομένων. 

• εννοιολογική ταξινόμηση, δημιουργία, διαχείριση και σύγκριση εκτεταμένων εννοιών 

που συνάδουν με επίσημα εννοιολογικά μοντέλα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται 

στο SNOMED CT

• υποσύνολα, δημιουργώντας μεμονωμένα υποσύνολα ορολογίας χρησιμοποιώντας 

προηγμένες τεχνικές λογικής Boolean 

• διάγραμμα  Ροής,  διαχείριση  και  εντοπισμός  προσπαθειών  προτυποποίησης  σε 

μεγάλα κατανεμημένα έργα

http://apelon-dts.sourceforge.net/
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• εντοπιότητα, προσθήκη τοπικών εννοιών, συνωνύμων, κωδίκων και συσχετίσεις για 

τη διασύνδεση της τοπικής ορολογίας με την πρότυπη ορολογία

Argus
http://argus.healthopenware.org.au

Το Argus αποτελεί σύνολο προγραμμάτων που παρέχουν ασφαλές σύστημα ανταλλαγής 

ταχυδρομείου  για  τη  διάδοση  εγγράφων σε  παρόχους  υπηρεσιών υγείας.  Το  σύστημα 

επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών υγείας την πρόσβαση σε αποτελέσματα παθολογικά 

και  απεικονιστικά, την πρόσβαση σε περιλήψεις εγγράφων, σε ανακοινώσεις τμημάτων 

επειγόντων  περιστατικών  καθώς  και  σε  άλλα  έγγραφα  ιατρικού  ενδιαφέροντος  σε 

ηλεκτρονική μορφή. Υπάρχουν βασικές διαφοροποιήσεις μεταξύ του Argus και των άλλων 

εμπορικών εφαρμογών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  Το  Argus εφαρμόζει  προδιαγραφές 

ασφαλείας χρησιμοποιώντας PKI, επιτρέποντας τη μετάδοση ευαίσθητων στοιχείων χωρίς 

φόβο. Επιπλέον, το Argus διευκολύνει την ανταλλαγή κλινικών δεδομένων επισυνάπτοντας 

HL7 δεδομένα σε ηλεκτρονικό μήνυμα. Η σειρά δεδομένων HL7 παραμένει κρυφή στον 

χρήστη και μπορεί να παραμετροποιηθεί ώστε να πυροδοτήσει προκαθορισμένα γεγονότα 

με τη λήψη μηνυμάτων ειδικού τύπου. Τέτοιο γεγονός αποτελεί η έξοδος δεδομένων κατά 

τέτοιο  τρόπο,  ώστε  τα  κλινικά  δεδομένα  να  μπορούν  να  εισαχθούν  σε  λογισμικό 

παθολογίας. 

BIKA
http://www.bikalababs.com/softwarecenter/bika

To  LIMS  αποτελεί  λογισμικό  για  τη  διαχείριση  εργαστηριακών  δειγμάτων,  εργαλείων, 

προτύπων  και  λοιπών  εργαστηριακών  λειτουργιών  όπως  η  τιμολόγηση,  διαχείριση 

μετάλλων και αυτοματοποίηση εργασιών. To BIKA έχει κατασκευαστεί σε Plone και Zope, 

που αποτελεί συνδυασμό κορυφαίων συστημάτων διαχείρισης διαδικτυακού περιεχομένου, 

βοηθώντας  τα  εργαστήρια  στη  διαχείριση  και  δημοσίευση  εγγράφων,  όπως  τιμές  και 

πληροφορίες σε εργαστηριακές διαδικασίες, νέα, δραστηριότητες, ασφάλεια, κανονισμούς, 

ανθρώπινο δυναμικό και  διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό.  Το LIMS εφαρμόζει  ιεραρχική 

άδεια και η πληροφόρηση κατευθύνεται στο κοινό για το οποίο προορίζεται. Είναι δυνατή η 

http://www.bikalababs.com/softwarecenter/bika
http://argus.healthopenware.org.au/
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δημιουργία επιπρόσθετων ομάδων έργου για την προετοιμασία και συζήτηση υλικού σε 

ιδιωτικές αποθήκες προσβάσιμες μόνο στα μέλη της ομάδας, σε μεμονωμένα άτομα ή σε 

πελάτες και ερευνητικά τμήματα. Το ΒΙΚΑ έχει ήδη πιστοποιηθεί με ISO 17025. 

caAERS
https://cabig.nci.nih.gov/tools/caAERS

To caAERS (σύστημα αναφοράς ατυχούς περιστατικού καρκίνου) είναι ΕΛ/ΛΑΚ, το οποίο 

χρησιμοποιείται  για  τη  συλλογή,  επεξεργασία  και  αναφορά  ατυχών  περιστατικών  που 

συμβαίνουν  κατά  τη  διάρκεια  κλινικών  δοκιμών.  Το  εργαλείο  αυτό  τηρεί  το  θεσμικό 

κανονιστικό πλαίσιο και επιτρέπει τη συλλογή, διαχείριση και έρευνα δεδομένων ατυχών 

συμβάντων είτε πρόκειται για σοβαρά είτε για περιστατικά ρουτίνας. Τα χαρακτηριστικά του 

έχουν ως εξής: Εντοπισμός και ταξινόμηση Ατυχούς Περιστατικού (ΑΠ) χρησιμοποιώντας 

παραδεκτά  πρότυπα (π.χ.  CTC 2.0/3.0  και  MedDRA 9.0),  εισαγωγή  πρωτοκόλλου και 

πρωτοκόλλου συμμετέχοντα,  εισροή  και  εκροή δεδομένων ΑΠ σε  απαιτούμενη  μορφή, 

αξιολόγηση της σοβαρότητας του περιστατικού βάσει κανόνων και απαιτήσεις αναφοράς 

(σε  επίπεδο  χορηγού,  σε  επίπεδο  ιδρύματος  και  σε  επίπεδο  κανόνων  πρωτοκόλλου), 

ικανότητα ηλεκτρονικής υποβολής στο AdEERS (εκτεταμένο σύστημα αναφοράς ατυχούς 

περιστατικού)  του  Προγράμματος  Αξιολόγησης  Θεραπείας  Καρκίνου  και  δημιουργία 

αναφορών κατά παραγγελία και υποβολή σε εξωτερικούς φορείς συμπεριλαμβανομένης 

της δημιουργίας αναφορών για αιτήματα παραπόνων στους ιατρικούς συλλόγους. 

Caisis
http://www.caisis.org

Το Caisis αποτελεί διαδικτυακή εφαρμογή ανοιχτού κώδικα για τη γεφύρωση του χάσματος 

μεταξύ της κλινικής έρευνας και πρακτικής, καθώς επιλύει πολλά ζητήματα στο πεδίο της 

αρχειοθέτησης  δεδομένων  ασθενών.  Αρχικά  η  εφαρμογή  σχεδιάστηκε  με  στόχο  τον 

εντοπισμό δεδομένων ουρολογικού καρκίνου και επεκτάθηκε στην κάλυψη δεδομένων και 

άλλων καρκίνων. Το έργο ξεκίνησε με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της ακρίβειας 

των δεδομένων και παράλληλα τη μείωση του χρόνου και της προσπάθειας των κλινικών 

ιατρών και του υποστηρικτικού προσωπικού. Η εφαρμογή αντιμετωπίζει τα ζητήματα στην 

http://www.caisis.org/
https://cabig.nci.nih.gov/tools/caAERS
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αρχειοθέτηση αποθηκεύοντας τα βασικά δεδομένα του ασθενούς σε χρονολογική σειρά. 

Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται σε προσεκτικά σχεδιασμένη σχεσιακή βάση δεδομένων, 

ώστε να καθίσταται δυνατή η άμεση συλλογή των δεδομένων, η επισκόπηση κάθε κλινικής 

για τυχόν προσθήκες ή τροποποιήσεις και η επικαιροποίηση πριν την επόμενη επίσκεψη 

του ασθενούς. Το γεγονός αυτό αποτρέπει τη χρονοβόρα και εκτεθειμένη σε σφάλματα 

διαδικασία  της  συλλογής  και  επανεισαγωγή  θεραπειών,  φαρμακευτικών  αγωγών  και 

ιστορικών σε κάθε επίσκεψη. Από την στιγμή που θα εισαχθούν στη βάση δεδομένων τα 

ιστορικά των ασθενών διαμορφώνονται  σε περιλήψεις και εκτυπώνονται  σε έντυπα της 

κλινικής.  Τα  εγκεκριμένα  έντυπα  από  την  Επιτροπή  τήρησης  θεσμικού  πλαισίου  της 

κλινικής  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  αντί  για  υπαγόρευση  και  τήρηση  σημειώσεων. 

Εξάλλου,  ο  ιατρός  διατηρεί  το  δικαίωμα  της  υπαγόρευσης  και  τήρησης  σημειώσεων 

εφόσον το επιθυμεί.

Care2X
http://www.care2X.org/

To  Care2X  ενσωματώνει  δεδομένα,  λειτουργίες  και  διαγράμματα  ροής  σε  περιβάλλον 

παροχής υπηρεσιών υγείας. Η εφαρμογή αποτελείται από τέσσερα κύρια στοιχεία. Κάθε 

ένα από τα στοιχεία μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα. 

• HIS-Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου/Υπηρεσιών Υγείας

• PM –Διαχείριση πρακτικής (GP)

• CDS Κεντρικός εξυπηρετητής δεδομένων 

• HXP- Πρωτόκολλο ανταλλαγής υγείας

CHITS
http://chits.mudfish.info/HomePage

Το Σύστημα Εντόπισης Πληροφορίας Υγείας στην Κοινότητα (CHITS) αποτελεί εκτεταμένο, 

λειτουργικό  και  ανοικτού κώδικα πληροφοριακό σύστημα για  αγροτικές  μονάδες  υγείας 

(αρχικά  για  τις  Φιλιππίνες).  Το  σύστημα  συλλέγει  υπάρχοντα  δεδομένα  ρουτίνας  από 

http://chits.mudfish.info/HomePage
http://www.care2X.org/
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καθετοποιημένα προγράμματα στο Τομεακό Σύστημα Πληροφόρησης Υπηρεσιών Υγείας 

(FHSIS) και τα ενσωματώνει σε ενιαίο και συνεκτικό σύστημα πληροφορικής. Μέσω της 

εφαρμογής CHITS διατίθεται η πληροφορία για την υγεία μιας κοινότητας όχι μόνο στους 

δημόσιους φορείς υγείας που επιζητούν την πληροφόρηση σε επίπεδο κοινότητας αλλά 

και  στην ίδια την κοινότητα που παράγει  την πληροφορία.  Το σύστημα επιτρέπει  στην 

κοινότητα να χρησιμοποιήσει την πληροφορία για τη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο 

και  για  προγραμματισμό  στον  τομέα  της  υγείας.  Επιπρόσθετα  το  λογισμικό  CHITS 

περιλαμβάνει  δομημένη  ικανότητα  δημιουργίας  προγραμμάτων  σχεδιασμένα  να 

βελτιώσουν  τα  συστήματα  πληροφορικής  υγείας  εντός  των  τοπικών  κέντρων  υγείας, 

ασχέτως με το επίπεδο αυτοματοποίησης. Το σύστημα ξεκίνησε στην πόλη Πασάι και αυτή 

τη στιγμή εφαρμόζεται σε τέσσερις δήμους των Φιλιππίνων, ενώ υπάρχουν αιτήματα για 

εγκατάσταση και από άλλους Δήμους.

ClearCanvas
http://www.clearcanvas.ca/dnn/

Το Clearcanvas αποτελεί δυναμικό και εύκολο στη χρήση σύστημα παρουσίασης εικόνων 

DICOM PACS.  Αποτελεί  επεκτάσιμη εφαρμογή  και είναι  κατάλληλο όχι μόνο για τους 

ακτινολόγους και τους κλινικούς ιατρούς, αλλά και τους ερευνητές. 

Μεταξύ άλλων έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

• Διάταξη εικόνας 

• Μικρογραφίες 

• Επίπεδο Παραθύρου

• Zoom

• Περιστροφή / Αναστροφή

• Γραμμή παραπομπής 

• Γωνιόμετρο 

• Επόμενη / προηγούμενη απεικόνιση 

• Εξαγωγή σε BMP, GIF, JPG, PNG, TIF, AVI  

http://www.clearcanvas.ca/dnn/
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ePostRX
http://www.anshealth.com/solutions.htm

Το ePoostRX αποτελεί την πρώτη λύση ΕΛ/ΛΑΚ για φαρμακευτικές επιχειρήσεις, η οποία 

επιτρέπει  στους χρήστες  να δημιουργήσουν μοναδικά διαγράμματα ροής εργασιών για 

ηλεκτρονικές συνταγές, εμπόριο λιανικής, εμπόριο σε αλυσίδες φαρμακείων, μακρόχρονη 

θεραπεία, παραγγελίες μεγάλου όγκου, και επιχειρηματικά μοντέλα για κεντρική διάθεση. 

FreeB
http://www.freeb.org

Πρόκειται για εφαρμογή λειτουργιών ιατρικών λογαριασμών.  Το FreeB είναι σχεδιασμένο 

για να λειτουργεί με EHR συστήματα παρακολούθησης βασικών δημογραφικών στοιχείων, 

κωδικούς διαδικασίας και διάγνωσης. Το σύστημα EHR διαβιβάζει τα βασικά δεδομένα των 

λογαριασμών στο FreeB χρησιμοποιώντας μία απλή διεπαφή με μορφοποίηση XML (XML-

RPC ή SOAP). Στη συνέχεια το FreeB προβαίνει  σε επεξεργασία και επισκόπηση των 

λογαριασμών. Το FreeB σχεδιάστηκε για την αποστολή λογαριασμών στον εκτυπωτή, στη 

διαδικτυακή διεπαφή του πληρωτή ή σε πιστωτικό ίδρυμα. Το FreeB διενεργεί έλεγχο των 

λογαριασμών. Παράλληλα, το σύστημα είναι σε θέση να τηρεί τις αλλαγές δεδομένων που 

προκαλούνται μετά από αιτήματα των πληρωτών με αποτέλεσμα ο χρήστης να μπορεί να 

παρακολουθεί την πορεία των αιτημάτων. 

Indivo
http://www.indivohealth.org

To  Indivo  αποτελεί  ατομικά  ελεγχόμενο  σύστημα  καταγραφής  δεδομένων  υγείας  που 

επιτρέπει στους ασθενείς να κατέχουν πλήρη και ακριβή αντίγραφα του ιατρικού ιστορικού 

τους. Το Indivo πληροί τα δημόσια πρότυπα ως πλατφόρμα εφαρμογής ΕΛ/ΛΑΚ και έχει 

δοκιμαστεί σε πραγματικά περιβάλλοντα. Το Indivo εστιάζει ιδιαίτερα στον έλεγχο και στην 

κυριότητα των ιατρικών δεδομένων από τον ίδιο τον ασθενή και παρέχει πλήρη τεχνική 

υποδομή για την εξασφάλιση του ελέγχου του ασθενούς. Το Indivo αποθηκεύει πλήρως 

λεπτομερή κλινικά αρχεία που προέρχονται είτε από ηλεκτρονικά συστήματα είτε πρόκειται 

http://www.indivohealth.org/
http://www.freeb.org/
http://www.anshealth.com/solutions.htm


248             Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

για έγγραφες αναφορές ή εισάγονται  από τον ίδιο τον ασθενή. Η χρήση XML αποτελεί 

ευέλικτο  πρότυπο  μορφοποίησης  δεδομένων  και  οι  προγραμματιστές  του  Indivo 

εργάζονται  στενά με διαδικασίες HITSP, ώστε να διασφαλιστεί  η διαλειτουργικότητα.  Το 

πολυεπίπεδο μοντέλο ασφαλείας της εφαρμογής παρέχει  ισχυρή ασφάλεια δεδομένων. 

Κάθε  αρχείο  κωδικοποιείται  και  προστατεύεται  ενάντια  σε  κάθε  μη  επιτρεπόμενη 

πρόσβαση.

LabKey
https://www.labkey.org/project/home/begin.view

Ο  εξυπηρετητής  Labkey  αποτελεί  ΕΛ/ΛΑΚ  που  επιτρέπει  στους  επιστήμονες  να 

ενσωματώσουν, αναλύσουν, και να διαμοιράσουν πολύπλοκα σύνολα δεδομένων. Η κύρια 

πλατφόρμα  επιτρέπει  την  ασφαλή  διενέργεια  διαδικτυακών  ερωτημάτων,  αναφορών 

καθώς και συνεργατικές υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα σχεσιακών αλλά και αρχειακών πηγών 

δεδομένων.  Το  σύστημα  παρέχει  εξειδικευμένες  επιστημονικές  εφαρμογές,  ώστε  να 

καλύπτονται  οι  ανάγκες  εξειδικευμένων  εργαστηρίων.  Το  σύστημα  χρησιμοποιείται  σε 

αρκετά  εργαστήρια  και  πανεπιστήμια,  όπως  το  Κέντρο  Έρευνας  Καρκίνου  Fred 

Hutchinson, το κέντρο Εμβολιασμού και Ανοσολογίας HIV-AIDS στο Πανεπιστήμιο Duke, 

το Ιατρικό Κέντρο Cedars-Sinai, Harvard Partners, το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, το 

Πανεπιστήμιο  του  Μίσιγκαν  και  το  Πανεπιστήμιο  του  Κεντάκι.  Η  εφαρμογή  παρέχει 

λειτουργίες για συνεργασία, σπουδές παρατήρησης, εκθέσεις, κ.α. 

MIRTH
http://www.mirthproject.org

Το Mirth αποτελεί ΕΛ/ΛΑΚ μηχανή διεπαφής HL7 που επιτρέπει τη διαδικτυακή αποστολή 

μηνυμάτων HL7 μεταξύ συστημάτων και εφαρμογών σε πολλαπλές μεταφορές. Το  Mirth 

φιλτράρει, μετατρέπει και διαβιβάζει τα μηνύματα βάσει προκαθορισμένων κανόνων που 

έχει θέσει ο χρήστης. Η δημιουργία διεπαφών HL7 για υπάρχοντα συστήματα είναι εύκολη 

με τη χρήση διαδικτυακής επαφής και του οδηγού δημιουργίας καναλιού που συνδέει τις 

εφαρμογές με τα στοιχεία της μηχανής Mirth. Το HL7 έχει πλέον αναγνωριστεί ως η lingua 

franca  της  ανταλλαγής  πληροφοριών  υγείας.  Η  ενσωμάτωση  ήδη  υπαρχόντων 

http://www.mirthproject.org/
https://www.labkey.org/project/home/begin.view
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συστημάτων σε συστήματα HL7 είναι δυνατή με την εφαρμογή στρώματος μετασχηματιστή 

για τη μετατροπή των μηνυμάτων μεταξύ του domain και του HL7. Το Mirth καθιστά εύκολο 

αυτό το βήμα, καθώς παρέχει το πλαίσιο για τη διασύνδεση ξεχωριστών συστημάτων με 

τους  απαιτούμενους  μετασχηματιστές  πρωτοκόλλου  και  τα  εργαλεία  μετατροπής 

μηνυμάτων.  Το  Mirth  χρησιμοποιεί  αρχιτεκτονική   καναλιών  για  τη  διασύνδεση  των 

συστημάτων με συστήματα HL7. Τα κανάλια αποτελούνται από απομακρυσμένα σημεία 

(εισροής  και  εκροής),  φίλτρα  και  μετασχηματιστές.  Πολλαπλά  φίλτρα  και  αλυσίδα 

μετασχηματιστών συνδέονται με τα κανάλια. Η διαδικτυακή διεπαφή  Mirth επιτρέπει την 

επαναχρησιμοποίηση  των  φίλτρων  και  μετασχηματιστών  σε  πολλαπλά  κανάλια.  Τα 

απομακρυσμένα σημεία χρησιμοποιούνται για την παραμετροποίηση των συνδέσεων και 

των  λεπτομερειών  πρωτοκόλλου.  Τα  εισερχόμενα   απομακρυσμένα  σημεία 

χρησιμοποιούνται  για  τον  προσδιορισμό  του  τύπου  του  αποδέκτη  για  τα  εισερχόμενα 

μηνύματα,  όπως  το  πρωτόκολλο  TCP/IP  ή  διαδικτυακή  υπηρεσία.  Τα  εξερχόμενα 

απομακρυσμένα  σημεία  προσδιορίζουν  τον  προορισμό  των  εξερχόμενων  μηνυμάτων, 

όπως ένας εξυπηρετητής εφαρμογής, ουρά JMS ή βάση δεδομένων. 

O3
http://www.O3consortium.eu

Ο  ρόλος  του  Open  Three  (O3)  είναι  η  προώθηση  ολοκληρωμένου  περιβάλλοντος 

υπηρεσιών υγείας για την αρχειοθέτηση, διαβίβαση, ανταλλαγή, ανάκτηση και απεικόνιση 

δεδομένων, σημάτων, εικόνας και αναφοράς, στο οποίο συνενώνεται η τριπλή διάσταση 

των πολιτικών Υγείας-Νοσοκομείων, Περιοχή /Τοπικός οργανισμός πληροφόρησης για την 

Υγεία  και  οικιακή  Φροντίδα/  Υποστηριζόμενη  διαβίωση.  Η  εφαρμογή  περιλαμβάνει 

σύστημα  επικοινωνίας  και  αρχειοθέτησης  εικόνας  και  δεδομένων  (DPACS),  MARis 

(σύστημα Προγραμματισμού Τμήματος σύμφωνο με το πρότυπο IHE για τη διαχείριση και 

τον  προγραμματισμό  εργασιών  σε  ακτινολογικά  τμήματα),  σταθμό  ακτινολογικού 

εργαστηρίου και εφαρμογή ανταλλαγής δεδομένων. 

http://www.O3consortium.eu/


250             Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

OpenClinica
http://www.openclinica.org

To OpenClinica αποτελεί πλατφόρμα ΕΛ/ΛΑΚ κλινικών δοκιμών για Συλλογή Ηλεκτρονικών 

δεδομένων (EDC) και τη διαχείριση κλινικών δεδομένων στην κλινική έρευνα. Πρόκειται για 

διαδικτυακό λογισμικό σχεδιασμένο για την υποστήριξη κάθε είδους κλινική έρευνας με 

διαφορετικές ρυθμίσεις προδιαγραφών. Εξαρχής το OpenClinica αναπτύχθηκε βασισμένο 

σε  ανεξάρτητα  πρότυπα,  ώστε  να  επιτύχει  υψηλά  επίπεδα  δια  λειτουργικότητας.  Η 

αρχιτεκτονική των λειτουργιών του και το συνεργατικό μοντέλο ανάπτυξης δίνουν μεγάλη 

ευελιξία  σε  αυτή  την  ολοκληρωμένη  εμπορικού  επιπέδου  εφαρμογή.  Η  πλατφόρμα 

λογισμικού OpenClinica υποστηρίζει τις εξής λειτουργίες:

• διαχείριση πολλών και διαφορετικών κλινικών μελετών μέσω ενιαίας διεπαφής

• υποβολή, αξιολόγηση και εγγραφή κλινικών δεδομένων

• φιλτράρισμα και εξαγωγή δεδομένων 

• εποπτεία της μελέτης, έλεγχος και αναφορά

Η εφαρμογή  έχει  σχεδιαστεί  ώστε  να  είναι  συμβατή  με  HIPAA και  χρησιμοποιείται  σε 

μεγάλης κλίμακας δοκιμές EDC παγκοσμίως. 

OpenMRS
http://openmrs.org

Το OpenMRS επιτρέπει τον σχεδιασμό συστήματος καταγραφής ιατρικών δεδομένων κατά 

παραγγελία  χωρίς  να  απαιτούνται  γνώσεις  προγραμματισμού.  Εξυπακούεται  ότι 

απαιτούνται ιατρικές καθώς και γνώσεις ανάλυσης συστημάτων. Πρόκειται για το σύνηθες 

πλαίσιο  στο  οποίο  στηρίζονται  οι  προσπάθειες  ιατρικής  πληροφορικής  στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Το σύστημα βασίζεται σε δομές πινάκων που δεν εξαρτώνται από 

τους  πραγματικούς  τύπους  ιατρικών  δεδομένων  ή  εξειδικευμένες  μορφές  συλλογής 

ιατρικών στοιχείων και γιαυτό μπορεί να παραμετροποιηθεί για διαφορετικές χρήσεις. Το 

OpenMRS χρησιμοποιείται στην Κένυα, τη Ρουάντα, τη Νότιο Αφρική, την Ουγκάντα, την 

Τανζανία,  τη  Ζιμπάμπουε,  το  Λεσότο,  το  Μαλάουι,  το  Περού  και  την  Αϊτή.  Είναι  υπό 

http://openmrs.org/
http://www.openclinica.org/
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σχεδιασμό και περαιτέρω χρήσεις του σε άλλες περιοχές της Αφρικής μέσω του έργου 

ομάδων όπως το  Millenium Villages project  και  FACES.  Έχουν συλλεχθεί  περίπου 12 

εκατομμύρια  εμπιστευτικές  πληροφορίες  για  περίπου  50.000  ασθενείς  HIV,  καθώς  και 

550.000 περιστατικά σε συνδυασμό με την εφαρμογή του AMPATH στην Κένυα. Η ομάδα 

MRC  στη  Νότια  Αφρική  ηγείται  προσπάθειας  για  τον  σχηματισμό  ομάδας 

προγραμματιστών για την περαιτέρω ανάπτυξη της εφαρμογής. 

Tolven
http://www.tolven.org/index.htm

To περιβάλλον λογισμικού Tolven αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: μία ηλεκτρονική 

εφαρμογή  καταγραφής  προσωπικών  δεδομένων  υγείας  (ePHR)  που  επιτρέπει  στους 

χρήστες με ασφάλεια να καταγράφουν και να κοινοποιούν κατ’επιλογή πληροφορίες υγείας 

που τους αφορούν, μία ηλεκτρονική εφαρμογή καταγραφής κλινικών δεδομένων (eCHR) 

που επιτρέπει στους ιατρούς και άλλους παρόχους υπηρεσιών υγείας να έχουν ασφαλή 

πρόσβαση  σε  δεδομένα  υγείας  που  προέρχονται  από  έμπιστες  πηγές  και  αφορούν 

μεμονωμένους  ασθενείς  με  εύκολα  δομημένο  τρόπο  πρόσβασης,  και  μια  πλατφόρμα 

ιατρικής πληροφορικής που επιτρέπει την αποθήκευση όλων των δεδομένων υγείας και 

την πρόσβαση σε αυτά από τις εφαρμογές ePHR και eCHR. Η πλατφόρμα βασίζεται σε 

τεχνολογίες και σε μοντέλα δεδομένων βιομηχανικών προτύπων. 

TrialDB
http://ycmi.med.yale.edu/trialdb/index.shtm

To  TrialDB  αποτελεί  σύστημα  διαδικτυακής  βάσης  δεδομένων  κλινικών  δοκιμών  με 

δυνατότητες παραμετροποίησης που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και διαχείριση 

κλινικών  δεδομένων.  Το  σύστημα  στηρίζεται  σε  βιβλιοθήκη  πολλών  δεδομένων  που 

περιλαμβάνει  πληροφορίες  για  μεμονωμένα  στοιχεία  δεδομένων  (παράμετροι,  τυπικά 

κλινικά  στοιχεία  ασθενών)  και  ομαδοποίηση  υψηλού  επιπέδου.  Η  βιβλιοθήκη 

χρησιμοποιείται  για  τη  δημιουργία  εντύπων  για  μελέτες  περιστατικών  (CRF)  ως 

διαδικτυακές σελίδες και για την καταγραφή της πληροφορίας που χρησιμοποιείται για την 

επικύρωση του περιεχομένου στα έντυπα CRF και την εξειδίκευση της απεικόνισης των 

http://ycmi.med.yale.edu/trialdb/index.shtm
http://www.tolven.org/index.htm
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στοιχείων  του  εντύπου  CRF  στο  χρήστη.  Τα  έντυπα  επιτρέπουν  την  επικύρωση  των 

μεμονωμένων  στοιχείων  βάσει  του  είδους  των  δεδομένων.  Το  σύστημα  υποστηρίζει 

δυνατότητα επιλογής παρουσίασης στοιχείων καθώς ορισμένα στοιχεία ενεργοποιούνται ή 

απενεργοποιούνται δυναμικά ανάλογα με την αξία προηγουμένως εισαχθέντων στοιχείων. 

Το σύστημα υποστηρίζει  κατά την εισαγωγή των δεδομένων την πρόσβαση σε αρκετά 

ελεγχόμενα λεξικά (π.χ. ICD-10, DSM-IV, Cerner/Multum Drug Lexicon, τα NCI κριτήρια 

τοξικότητας). Η εφαρμογή μπορεί να διαχειριστεί μεγάλο αριθμό μελετών χωρίς περιορισμό 

στον αριθμό των ασθενών ανά μελέτη ή στον αριθμό των παραμέτρων της μελέτης. Οι 

λειτουργίες αυτές διενεργούνται χωρίς να χρειάζεται η τροποποίηση της δομής της βάσης 

κάθε φορά που εισάγονται παράμετροι για νέο τομέα κλινικής έρευνας. 

VistA
http://vistasoftware.org

To  VistA  αποτελεί  αποδεδειγμένα  έμπιστο  και  οικονομικό  σύστημα  ηλεκτρονικής 

καταγραφής  δεδομένων  υγείας.  Πρόκειται  για  πλήρως  ολοκληρωμένο  και  λειτουργικό 

σύστημα  πληροφοριών  δομημένο  σε  ηλεκτρονικό  ιατρικό  αρχείο.  Η  εφαρμογή  μπορεί 

εύκολα να παραμετροποιηθεί  και  να ρυθμιστεί,  ώστε να συνάδει  με οποιοδήποτε τύπο 

φορέα  υπηρεσιών  υγείας,  από  κλινικές  και  ιατρεία  μέχρι  νοσοκομεία  μακρόχρονης 

θεραπείας  και  μεγάλα νοσοκομεία.  Το  VistA ανακηρύχθηκε  από το  Ινστιτούτο  Ιατρικής 

(Institute  of  medicine)  ως  το  καλύτερο  σύστημα  πληροφορικής  υγείας.  Η  εφαρμογή 

αναπτύχθηκε από το Τμήμα Παλαιών Υποθέσεων (VA) και έχει δοκιμαστεί στην πράξη για 

περισσότερα από είκοσι έτη σε 1300 φορείς υγείας, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων 

από  160  ιατρικών  κέντρων  και  850  συναφών  κλινικών.  Το  σύστημα  επιτρέπει  την 

ολοκληρωμένη  διαχείριση  όλων των θεμάτων ενός  σύγχρονου  νοσοκομείου  ή  κέντρου 

υγείας. 

http://vistasoftware.org/
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