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Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η  

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κειεηάηαη, αλαιχεηαη  ε επίδξαζε 
ηεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο θαη παξηζηάλνληαη 

νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο κειέηεο κε ηηο πηπρέο ελζσκάησζεο ηνπ ινγηζκηθφ αλνηθηνχ 
θψδηθα (ΛΑΚ) ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο.  

Ζ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο απφ δηάθνξνπο 

νξγαληζκνχο ζε δηάθνξνπο ηερληθνχο ηνκείο εθαξκνγήο (π.ρ. Λεηηνπξγηθά 
πζηήκαηα, Πξνγξάκκαηα / Δθαξκνγέο Γξαθείνπ, Γηνηθεηηθέο Δθαξκνγέο, 

Δθαξκνγέο Γηαδηθηχνπ, πζηήκαηα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ θιπ.) εμεηάζηεθαλ, 
αλαιχζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. 
Μεηά ηελ κεζνδνινγία θαη ησλ νξηζκψλ πνπ πηνζεηήζεθαλ, νη κειέηεο έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί σο θαιέο πξαθηηθέο θαη παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηε δηπισκαηηθή 
εξγαζία. 

Σα θχξηα δηδάγκαηα πεξηιακβάλνπλ: ηνλ θαζνξηζκφ ζαθψλ θαη κεηξήζηκσλ ζηφρσλ, 
ηελ επηινγή ηερληθψλ ιχζεσλ ΛΑΚ πνπ ηαηξηάδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νξγαλψζεηο, 
ηελ επηινγή θαηάιιεισλ κνληέισλ αδεηνδφηεζεο, ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο θαη ησλ 
θηλδχλσλ, ηε ρξήζε αλνηρηψλ πξνηχπσλ, ηα ζέκαηα ζπκβαηφηεηαο ιακβάλνληαο θαη 

ηελ ηξνπνπνίεζε θψδηθα. 

 

 





EXECUTIVE SUMMARY 

ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΚΧΔΙΚΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΟΡΕΙ VII 

E X E C U T I V E  S U M M A R Y  

In the context of this thesis analyzes the impact of open source software in public 

institutions and represented best practice cases on the various aspects of integrating 
open source software (OSS) systems and applications to public institutions. 

The open source software usage by various organizations in different technical 
implementation fields (e.g. Operating Systems, Office Suites, Administrative 
Applications, Web Applications, Geographic Information Systems) were reviewed, 

analyzed and evaluated according to predefined evaluation criteria, score thresholds 
and ranking schemes. Following the methodology and definitions that were adopted, 

the practice cases that collected have been identified as good practices and are 
presented in this thesis.   

Good practices highlighted and main lessons learned include: setting clear and 

measurable objectives, selecting technically mature OSS solutions that fit specific 
organizations, choosing proper licensing models, preparing and involving the 

organization’s staff, estimating costs and risks, using open standards, taking into 
account source code modification and compatibility issues. 
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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο   

Σειεηψλνληαο ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα ήζεια λα απεπζχλσ επραξηζηίεο 

ζηα άηνκα πνπ κε βνήζεζαλ πνπ ρσξίο ηε βνήζεηά ηνπο πηζαλφλ λα κελ ήηαλ δπλαηή 
ε εθπφλεζή ηεο. 

Καη’ αξράο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή κνπ θ. Υξήζην Μπνχξα 
(Καζεγεηήο ηκήκαηνο Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ) γηα ηελ επίβιεςε ηεο εξγαζίαο, ηηο πνιχηηκεο 

ζπκβνπιέο ηνπ θαη ηελ ζπκπαξάζηαζή ηνπ ψζηε λα νινθιεξσζεί ε παξνχζα εξγαζία 
αιιά θαη γηα ηε δπλαηφηεηα πνπ κνπ παξείρε λ’ αζρνιεζψ κε έλα ηφζν ελδηαθέξνλ 

ζέκα. 

Αθφκα ζα ήζεια λα απεπζχλσ ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζην Γξ. Βαζίιε Κφθθηλν, φρη 
κφλν γηαηί ε βνήζεηά ηνπ ππήξμε θαηαιπηηθή ζηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ 

εξγαζίαο αιιά θαη γηα ηελ ζπκπαξάζηαζή ηνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο 
κνπ καδί ηνπ.  

Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ πνπ ρσξίο ηελ ςπρηθή θαη 
πιηθή βνήζεηά ηνπο θαη ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηνπο φπνηε ηε ρξεηαδφκνπλ, δελ 
ζα ήηαλ δπλαηφ λα νινθιεξψζσ ηηο πξνπηπρηαθέο κνπ ζπνπδέο. 

 

Μπνπξράλ Μνιιά-ηαθήξνγινπ 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

Οη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο έρνπλ εηζαρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα κε ζηφρν αθελφο ηελ παξνρή πνηνηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη 
αθεηέξνπ ηελ κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Πνιιέο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

έρνπλ πηνζεηήζεη ζχγρξνλα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο, είηε κε δηθέο ηνπο ελέξγεηεο 
είηε ιφγσ ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ. 

Βαζηθφ ξφιν ζηελ ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ θαηέρεη ην ινγηζκηθφ, δειαδή ην 

ηκήκα εθείλν πνπ αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο ελφο ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 
πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη πξνθαζνξηζκέλεο εξγαζίεο. Σα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

ινγηζκηθνχ πνπ είλαη γξακκέλα ζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πςεινχ επηπέδνπ 
ζπληζηνχλ ηνλ πεγαίν θψδηθα, θαη είλαη απνιχησο απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηε βειηίσζή ηνπ 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξρηθφ δεκηνπξγφ ηνπ. Ζ πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ 
πιεξνθνξηθήο ζεσξεί ην παξαγφκελν απφ απηέο ινγηζκηθφ σο πλεπκαηηθή ηνπο 

ηδηνθηεζία θαη δηαηεξεί ηνλ πεγαίν θψδηθα «θιεηζηφ», δειαδή κε δηαζέζηκν ζην 
θνηλφ ή αθφκα θαη ζηνπο πειάηεο ηνπο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ξαγδαία αχμεζε ζηνπο ξπζκνχο επέθηαζεο, 
αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ Αλνηθηνχ Κψδηθα (ΛΑΚ). Ζ εμέιημε απηή 

έρεη νδεγήζεη ζηελ γεληθή παξαδνρή φηη ην ΛΑΚ ηείλεη λα αιιάμεη ξηδηθά ηε δνκή θαη 
ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνκέα αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ.  

Ζ αληίιεςε απηή ππνζηεξίδεηαη θαη γηα ηνλ Γεκφζην Σνκέα ζπλππνινγίδνληαο ην 

γεγνλφο φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη πνιιά θξάηε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Γαιιία, ε 
Οιιαλδία, ε Γεξκαλία, ε Ηηαιία, νη ΖΠΑ θαη ε Κίλα θαζψο θαη εθπαηδεπηηθά θαη 
εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα ηεο αγνξάο πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηνπ ΛΑΚ ζην δεκφζην ηνκέα. 

Σν θχξην κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο θαηαγξάθεη ηε δηεζλή εκπεηξία απφ ηε ρξήζε ΛΑΚ 
ζε δεκφζηνπο θνξείο δίλνληαο έκθαζε ζηηο ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ ιάβεη 

ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ πηνζέηεζε ηνπ ΛΑΚ θαη νη ζρεηηθέο 
πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ ιεθζεί ζε εζληθφ επίπεδν απνηεινχλ ηε βαζηθή ελφηεηα 
απηήο ηεο πξνζπάζεηαο φπνπ εμεηάδνληαη νη δπλαηφηεηεο θαη νη πξννπηηθέο γηα ηε 

κεηάπησζε ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα ζην ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα. 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή δνκείηαη ζε θεθάιαηα σο εμήο:. 

ην θεθάιαην 2 δίλνληαη νξηζκέλα εηζαγσγηθά ζηνηρεία, νη βαζηθέο έλλνηεο θαη νη 
νξηζκνί ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα θαη ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ (ΔΛ/ΛΑΚ). 

Δπηπξφζζεηα πεξηγξάθνληαη νη πην δηαδεδνκέλεο άδεηεο ρξήζεο ΔΛ/ΛΑΚ. 

ην θεθάιαην 3 εμεηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ 
ρξήζε ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα. Οη παξάγνληεο απηέο αλαιχνληαη ζε δηάθνξεο 

ηνκείο φπσο είλαη νη ηερληθνί, νη νξγαλσηηθνί θαη νη θνηλσληθνί παξάγνληεο θαζψο 
ζπκπεξηιακβάλεηε θαη ηα νθέιε ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα. 



ΔΗΑΓΧΓΖ 
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ην θεθάιαην 4 παξνπζηάδεηε αλαιπηηθά ε επίδξαζε ηεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ 
αλνηθηνχ θψδηθα ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο. Ζ επίδξαζε αλαιχεηε κε ηηο 

θαιέο/βέιηηζηεο πξαθηηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη απφ δηάθνξεο ρψξεο. ηα πιαίζηα 
ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πινπνηήζεθε έλα online εξγαιείν φπνπ κπνξεί θαλείο λα 

παξαθνινπζήζεη, λα εμεηάζεη ηηο ππάξρνπζεο πξαθηηθέο κειέηεο ζπλνιηθά ή κε βάζε 
ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ  αιιά θαη λα πξνζζέηεη θαηλνχξηεο. 

Σέινο, ζην Κεθάιαην 5 παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα, ζην παξάξηεκα Η 
αθνινπζεί ν πεγαίνο θψδηθαο ηεο εθαξκνγήο πνπ πινπνηήζεθε ελψ ζην παξάξηεκα ΗΗ 

παξνπζηάδνληαη νη αλαθνξέο. 
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ΒΑΗΚΔ ΈΝΝΟΗΔ 

Απηφ ην θεθάιαην ζα απνηειέζεη κηα γεληθή επηζθφπεζε ησλ θπξηνηέξσλ ελλνηψλ 

ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα (ΛΑΚ), ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ (ΔΛ) θαη ησλ αδεηψλ 
ρξήζεο ηνπο. ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο, ζα νξηζηνχλ ζεκαληηθέο βαζηθέο έλλνηεο, 

νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ πεξηζζφηεξν ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο. Οη νξηζκνί πνπ ζα 
αθνινπζήζνπλ νξίδνπλ πφηε έλα πξφγξακκα ραξαθηεξίδεηαη ζαλ ινγηζκηθφ αλνηθηνχ 
θψδηθα θαη πφηε ζαλ ειεχζεξν ινγηζκηθφ. 

2.1 ΒΑΗΚΔ ΈΝΝΟΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟΗ 

2 .1 .1 Οξηζκόο Λνγηζκηθνύ  Αλνηθηνύ θώδηθα  

Με ηνλ φξν Λνγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα ελλνείηαη ινγηζκηθφ ηνπ νπνίνπ ν πεγαίνο 
θψδηθαο δηαηίζεηαη ειεχζεξα ζε απηνχο πνπ ζέινπλ λα ηνλ εμεηάζνπλ, θαη/ή 

ηξνπνπνηήζνπλ ε ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε άιιεο εθαξκνγέο. Τπάξρνπλ πνιιέο 
δηαθνξεηηθέο άδεηεο ρξήζεο πνπ κπνξεί λα ζπλνδεχνπλ ην ινγηζκηθφ αλνηθηνχ 
θψδηθα. 

ε γεληθέο γξακκέο ην ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα δσξεάλ 
ινγηζκηθφ, νχηε ειεχζεξν ινγηζκηθφ (ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ζην ειεχζεξν 

ινγηζκηθφ ην Ίδξπκα Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ), αιιά αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ 
ειεπζεξία ηνπ θάζε ρξήζηε λα εμεηάζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ γλψζε θαη ηηο 
δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ πξνζθέξεη ν θψδηθαο πξνγξακκαηηζκνχ  [1]. 

Ο νξηζκφο ηνπ αλνηθηνχ θψδηθα  [2] αλαθέξεη ηηο εμήο δέθα πξνυπνζέζεηο, γηα λα 
κπνξεί έλα ινγηζκηθφ λα νλνκάδεηαη ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα: 

1. Διεύζεξε δηαλνκή: Ζ άδεηα ρξήζεο δελ επηηξέπεηαη λα πεξηνξίδεη ηε δηαλνκή 
(δσξεά ή πψιεζε) ηνπ ινγηζκηθνχ ζε παθέηα πξνγξακκάησλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ 
δηαθνξεηηθέο πεγέο ην θαζέλα. Γηα ηε δηαλνκή δελ επηηξέπεηαη λα απαηηεζνχλ δαζκνί. 

2. Πεγαίνο θώδηθαο: Ζ δηαλνκή ηνπ ινγηζκηθνχ πξέπεη λα επηηξέπεηαη ηφζν ζηε 
κνξθή ηνπ πεγαίνπ θψδηθα φζν θαη ζε κεηαγισηηηζκέλε κνξθή. Δάλ ν πεγαίνο 

θψδηθαο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε δηαλνκή, ηφηε πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
λα ηνλ απνθηήζεη θαλείο δσξεάλ (π.ρ., κέζσ ηνπ Internet) ή κε δηθά ηνπ έμνδα. Ο 
πεγαίνο θψδηθαο δελ επηηξέπεηαη λα έρεη γξαθεί κε αθαηαλφεην ηξφπν ή λα βξίζθεηαη 

ζε θάπνηα ελδηάκεζε κνξθή (π.ρ., πξνκεηαγισηηηζκέλνο). 

3. Παξαγόκελν ινγηζκηθό: Αιιαγέο θαη παξάγσγα πξέπεη λα επηηξέπνληαη. Απηά ζα 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα δεκνζηνπνηνχληαη κε ηελ ίδηα άδεηα ρξήζεο. 

4. Αθεξαηόηεηα ηνπ πεγαίνπ θώδηθα ηνπ ζπγγξαθέα: Ζ επαλαδηαλνκή ηνπ 
ηξνπνπνηεκέλνπ πεγαίνπ θψδηθα επηηξέπεηαη κφλν κε ηνλ πεξηνξηζκφ φηη ε άδεηα 

ρξήζεο πξνβιέπεη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ επνλνκαδφκελσλ patches. Ζ άδεηα ρξήζεο 
επηηξέπεηαη λα πξνζηαηεχεη ην φλνκα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα επηηξέπεη ηε δηαλνκή 

ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ πεγαίνπ θψδηθα κφλν θάησ απφ δηαθνξεηηθφ φλνκα. 

5. Κακία δηάθξηζε ζε βάξνο αηόκωλ ή νκάδωλ: Ζ άδεηα ρξήζεο δελ επηηξέπεηαη λα 
βιάπηεη θάπνην άηνκν ή θάπνηα νκάδα αηφκσλ. 
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6. Καλέλαο πεξηνξηζκόο ωο πξνο ην πεδίν εθαξκνγήο: Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 
ινγηζκηθνχ δελ επηηξέπεηαη λα πεξηνξίδεηαη απφ ηελ άδεηα ρξήζεο. 

7. Δπαλαδηαλνκή ηεο άδεηαο ρξήζεο: Σα δηθαηψκαηα πνπ απνθηνχληαη πξέπεη λα 
πεξηέξρνληαη ζε φια ηα άηνκα πνπ απνθηνχλ ην ινγηζκηθφ, ρσξίο απηά λα ρξεηάδεηαη 

λα εθνδηαζηνχλ κε επηπξφζζεηε άδεηα ρξήζεο. 

8. Ζ άδεηα ρξήζεο δελ επηηξέπεηαη λα πεξηνξίδεηαη ζε έλα νξηζκέλν παθέην 

ινγηζκηθνύ: Σα δηθαηψκαηα πνπ απνθηνχληαη απφ έλα πξφγξακκα δελ πξέπεη λα 

εμαξηνχληαη απφ ην αλ ην πξφγξακκα είλαη κέξνο ελφο παθέηνπ ινγηζκηθνχ. Αλ ην 
πξφγξακκα αθαηξεζεί απφ ην παθέην ηφηε απηφ ζαλ επαθφινπζν δελ πξέπεη λα έρεη 

ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ. 

9. Ζ άδεηα ρξήζεο δελ επηηξέπεηαη λα εκπνδίδεη ηε ζπλδηαλνκή ηνπ ινγηζκηθνύ 

καδί κε άιια ινγηζκηθά: Ζ άδεηα ρξήζεο δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεη ηε δηαλνκή ηνπ 

ινγηζκηθνχ καδί κε άιια πξνγξάκκαηα (π.ρ., λα κελ αλαγθάδεη ηα άιια πξνγξάκκαηα 
λα είλαη αλνηθηνχ θψδηθα). 

10. Ζ άδεηα ρξήζεο πξέπεη λα είλαη νπδέηεξεο ηερλνινγίαο: Καλέλαο φξνο ηεο 
άδεηαο ρξήζεο δελ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κηα νξηζκέλε ηερλνινγία, ηξφπν ή δηεπαθή. 

 

Κάζε άδεηα ρξήζεο πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ «Πξσηνβνπιία Αλνηθηνχ Κψδηθα» 
εμεηάδεηαη αλ είλαη ζχκθσλε κε ηνλ “νξηζκφ ηνπ αλνηθηνχ θψδηθα”. Αλ ε άδεηα 

ρξήζεο ζπκθσλεί κε ηνλ νξηζκφ, ηφηε γίλεηαη δεθηή ζηνλ θαηάινγν ησλ 
επνλνκαδφκελσλ αδεηψλ ρξήζεο πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλεο απφ ηελ OSI (Open Source 
Initiative). 

2 .1 .2 Οξηζκόο Διεύζεξνπ Λνγηζκηθνύ  

Ζ έθθξαζε “ειεχζεξν ινγηζκηθφ” ζπρλά εμηζψλεηαη κε απηήλ ηνπ αλνηθηνχ 

ινγηζκηθνχ. O νξηζκφο απηήο ηεο έλλνηαο πεγάδεη απφ ην έξγν GNU θαη βαζίδεηαη 
πάλσ ζε ηέζζεξα είδε ειεπζεξίαο (GNU Project), ηα νπνία πξέπεη λα ρνξεγνχληαη ζε 
θάζε ρξήζηε ηνπ ινγηζκηθνχ  [3]. 

Διεπζεξία 1: Ζ ειεπζεξία λα ρξεζηκνπνηεί θαλείο ην πξφγξακκα γηα νπνηνδήπνηε 
ζθνπφ 

Διεπζεξία 2: Ζ ειεπζεξία λα θαηαλνεί θαλείο πψο ιεηηνπξγεί ην πξφγξακκα θαη πψο 
κπνξεί λα ην πξνζαξκφζεη ζηηο δηθέο ηνπ απαηηήζεηο. Ζ πξφζβαζε ζην πεγαίν θψδηθα 
είλαη γηα ηελ απφθηεζε απηήο ηεο ειεπζεξίαο βαζηθή πξνυπφζεζε. 

Διεπζεξία 3: Ζ ειεπζεξία λα δηαλέκεη θαλείο αληίγξαθα κε ζηφρν λα βνεζήζεη ηνπο 
ζπλαλζξψπνπο ηνπ. 

Διεπζεξία 4: Ζ ειεπζεξία λα βειηηψλεη θαλείο ην πξφγξακκα θαη λα δεκνζηνπνηεί ηηο 
βειηηψζεηο έηζη ψζηε λα σθειείηαη νιφθιεξε ε θνηλφηεηα απφ απηέο. Ζ πξφζβαζε 
ζην πεγαίν θψδηθα είλαη γηα ηελ απφθηεζε απηήο ηεο ειεπζεξίαο βαζηθή πξνυπφζεζε. 

2 .1 .3 Γηαθνξέο Λνγηζκηθνύ Αλνηθηνύ  Κώδηθα θαη  

Διεύζεξνπ Λνγηζκηθνύ  

Σν ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα εθ πξψηεο φςεσο δελ θαίλεηαη λα δηαθέξεη απφ ην 
ειεχζεξν ινγηζκηθφ. Μφλν αλ εμεηάζνπκε ηνπο νξηζκνχο ηνπο κε ηελ απζηεξή ηνπο 
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ζεκαζία, φπσο απηνί έρνπλ δηαηππσζεί απφ ηελ Πξσηνβνπιία Αλνηθηνχ Κψδηθα θαη 
ην Ίδξπκα Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ (Free Software Foundation ή FSF). 

Ζ απφθαζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ν φξνο ηνπ “αλνηθηνχ θψδηθα”, πνπ είρε πξνηαζεί απφ 
ην Ηλζηηηνχην Christine Peterson Foresight, δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε ιέμε 

“free” ζηα αγγιηθά έρεη δπν έλλνηεο (“ειεχζεξνο” θαη “δσξεάλ”). Σν Ίδξπκα FSF 
θαηαλνεί ηε ιέμε κε ηελ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο (“free speech, not free beer”, δειαδή, 
“ειεχζεξνο ιφγνο, φρη δσξεάλ κπχξα”), παξφηη ε ιέμε απηή ζπρλά ζπζρεηίδεηαη κε 

ηελ έλλνηα ηνπ δσξεάλ. 

Σν πξφβιεκα νμχλεηαη πεξηζζφηεξν απφ ην γεγνλφο φηη ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη φλησο δσξεάλ. Κάπνηε ππήξρε ε ειπίδα φηη 
ρξεζηκνπνηψληαο ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ αλνηθηνχ θψδηθα ζα δηαιπφηαλ απηή ε 
ζχγρπζε θαη ζα γηλφηαλ επθνιφηεξε ε “εκπνξεπκαηνπνίεζε” ηνπ ινγηζκηθνχ 

αλνηθηνχ θψδηθα απφ νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. 

Ακέζσο κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ λένπ φξνπ (αλνηθηνχ θψδηθα), ην FSF άζθεζε 

θξηηηθή ζην θίλεκα ηνπ αλνηθηνχ θψδηθα, θαηεγνξψληαο ην φηη επέθεξε λέα ζχγρπζε, 
δηφηη νη ζηφρνη ηνπ δελ αθνινπζνχζαλ θνηλσληθά θαη εζηθά θξηηήξηα, αιιά ήηαλ 
θαζαξά ηερληθήο θχζεσο. Δπίζεο, θαηεγφξεζε ην θίλεκα φηη δελ ήζειε νπσζδήπνηε 

λα πξνζηαηεχζεη ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ απφ ηε κειινληηθή εθκεηάιιεπζε ησλ 
θεξδνζθφπσλ, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα κεηέηξεπαλ ηηο ειεχζεξεο άδεηεο ρξήζεο ζε 

κε ειεχζεξεο (π.ρ., ζρεηηθά κε ηελ άδεηα ρξήζεο BSD). 

Ο νξηζκφο ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ είλαη, επνκέλσο, πεξηζζφηεξν πεξηνξηζηηθφο 
απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ αλνηθηνχ θψδηθα. Με άιια ιφγηα, ελψ ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ  

είλαη ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα, ην ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα δελ είλαη 
νπσζδήπνηε “ειεχζεξν”. ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή φκσο, απηνί νη δχν φξνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ζπλψλπκα. Σειηθά απνζαθήληζε ησλ δπν απηψλ φξσλ καο 
δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαιάβνπλε φηη κηα εηαηξία ινγηζκηθνχ κπνξεί λα παξάγεη 
πξνγξάκκαηα αθφκα θαη ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα αλνηρηνχ θψδηθα ρσξίο λα είλαη 

απαξαίηεηα δσξεάλ αιιά κε θάπνην αληίηηκν  [4], [5]. 

2.2 ΆΓΔΗΔ ΥΡΖΖ 

Οη φξνη "Διεχζεξν Λνγηζκηθφ" ή "Λνγηζκηθφ Αλνηθηνχ Κψδηθα" δελ είλαη αξθεηά 
ζαθείο, ψζηε λα θαζνξίζνπλ επαξθψο ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ. Γηα ην ιφγν 

απηφ δεκηνπξγήζεθαλ εηδηθέο άδεηεο, φπνπ πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο νη φξνη θαη ηα 
δηθαηψκαηα ρξήζεο. Οη άδεηεο απηέο έρνπλ δχν βαζηθά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά: ν 
δεκηνπξγφο παξαηηείηαη απφ ηα πλεπκαηηθά ηνπ δηθαηψκαηα, θαη απνδέρεηαη ηελ 

ειεχζεξε δηάζεζε ηνπ θψδηθα. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη πην δηαδεδνκέλεο 
άδεηεο ρξήζεο ΔΛ/ΛΑΚ. 

2 .2 .1 BSD 

Ζ άδεηα απηή αθνξά ινγηζκηθφ πνπ αλαπηχρζεθε αξρηθά ζην παλεπηζηήκην Berkeley 
ζηελ Καιηθφξληα ησλ ΖΠΑ. Δίλαη κηα απφ ηηο πην 'ειεχζεξεο' άδεηεο, εθφζνλ 

επηηξέπεη ηελ αλάγλσζε, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ αλαδεκνζίεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ππφ νπνηαδήπνηε άδεηα, κε ή ρσξίο ηνλ πεγαίν θψδηθα, ζε εκπνξηθά ή κε εκπνξηθά 

παθέηα. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο άδεηαο, πνπ αθνξνχλ φκσο κφλν ην 
ζέκα ηεο ρξήζεο ηνπ νλφκαηνο ηνπ αξρηθνχ ζπγγξαθέα γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο. 
Παξάδεηγκα πξνγξακκάησλ πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχλ είλαη φια ηα είδε ιεηηνπξγηθνχ 
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BSD (freeBSD, netBSD, openBSD) θαζψο θαη νη αξρηθέο εθδφζεηο ησλ 
πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθνχ ζρεδηαζκνχ Spice, Magic θαη IrSim. Χο απνηέιεζκα 

ηεο ειεπζεξίαο πνπ δίδεη ε άδεηα γηα ρξήζε θψδηθα ειεχζεξσλ πξνγξακκάησλ ζε 
ηδηνηαγή πξνγξάκκαηα, πνιιά θιεηζηά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα έρνπλ θνκκάηηα 

βαζηζκέλα ζην BSD (π.ρ. κέξνο ηνπ network API ζηα Windows 2000∞) θαη πνιιά 
ηδηνηαγή παθέηα ειεθηξνληθνχ ζρεδηαζκνχ βαζίδνληαη ζην Spice. Απηφ εθιακβάλεηαη 
ζαλ ειεπζεξία απφ ηνπο νπαδνχο ηεο άδεηαο, αιιά πνιιέο θνξέο δξα αλαζηαιηηθά 

πξνο ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ  [6],  [7]. 

2 .2 .2 Καιιηηερληθή  Άδε ηα  (Art ist ic License)  

Σελ ζπλέηαμε ν ζπγγξαθέαο ηεο perl, Larry Wall. Ζ πξψηε ηεο έθδνζε ήηαλ ηφζν 
πεξίπινθα δηαηππσκέλε πνπ πνιινί ηελ θαηεγφξεζαλ φηη δελ είλαη άδεηα ειεχζεξνπ 

ινγηζκηθνχ. Ζ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ perl αιιά θαη πνιιά modules ηεο ήηαλ 
ζπλδεδεκέλα κε απηήλ. Ζ δεχηεξε έθδνζε είλαη πην ζαθψο δηαηππσκέλε, θαη δίδεη ην 
δηθαίσκα αλάγλσζεο, ηξνπνπνίεζεο θαη αλαδηαλνκήο ηνπ πεγαίνπ 

θψδηθα/πξνγξάκκαηνο (ππφ νπνηαδήπνηε άδεηα), εθφζνλ δηαηεξείηαη ε αλαθνξά ζηνλ 
αξρηθφ ζπγγξαθέα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη ηξνπνπνίεζε. 

Δπηπιένλ, απαιιάζζεη ην ζπγγξαθέα απφ θάζε επζχλε ζρεηηθή κε ηε ρξήζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. Ζ postgreSQL δηαηίζεηαη ππφ απηήλ ηελ άδεηα  [8].  

2 .2 .3 GPL 

Γξάθηεθε αξρηθά απφ ηνλ Richard Stallman γηα ην GNU project. Δπηηξέπεη ηελ 
αλάγλσζε, ηξνπνπνίεζε θαη αλαδηαλνκή ηνπ ινγηζκηθνχ, καδί κε ηνλ πεγαίν θψδηθα 

ηνπ, κε ηνλ φξν φηη ηξνπνπνηεκέλεο ή κε εθδφζεηο ηνπ ζα αλαδηαλέκνληαη ππφ ηελ 
ίδηα άδεηα. Δλ νιίγνηο, δηαζθαιίδεη φηη νη ρξήζηεο ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ινγηζκηθνχ ζα 
απνιακβάλνπλ ηηο ίδηεο ειεπζεξίεο κε ην ρξήζηε ηνπ αξρηθνχ ινγηζκηθνχ. πλεπψο 

απαγνξεχεη ηελ ρξήζε (νιφθιεξνπ ή ηκήκαηνο) ηνπ πεγαίνπ θψδηθα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζε θιεηζηά παθέηα ινγηζκηθνχ. Απηφ εμαζθαιίδεηαη δίλνληαο ην 

copyright ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνλ αξρηθφ δεκηνπξγφ, νπφηε ζε πεξίπησζε πνπ 
θάπνηνο δε ζεβαζηεί ηελ GPL κπνξεί λα κελπζεί γηα θαηαπάηεζε πλεπκαηηθψλ 
δηθαησκάησλ. Ζ GNU GPL έρεη θαηεγνξεζεί απφ πνιινχο φηη ζηεξεί ηε δεκηνπξγία 

άκεζνπ θέξδνπο ζηνλ πξνγξακκαηηζηή (επεηδή κπνξεί νπνηνζδήπνηε λα αλαδηαλείκεη 
ην ινγηζκηθφ). Παξά ηηο θξηηηθέο απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε θαη πην δηαδεδνκέλε 

άδεηα ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ. εκαληηθά πξνγξάκκαηα πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχλ είλαη ν 
ππξήλαο ηνπ Linux, o κεηαγισηηηζηήο gcc, ν επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ Emacs, ν 
δηεξκελέαο ηεο Perl, o Mozilla Firefox, ε ΜySQL, ην Cygwin, ην ζχζηεκα αξρείσλ 

ReiserFS θαη πιένλ θαη ε βηβιηνζήθε Qt. Μηα πην ειαζηηθή έθδνζε ηεο GPL είλαη ε 
GNU Lesser General Public Licence (LGPL). Μηα LGPL βηβιηνζήθε γηα παξάδεηγκα, 

κπνξεί λα ζπλδεζεί κε έλα πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηεί άιιε άδεηα, αθφκα θαη αλ 
απηφ δελ είλαη ειεχζεξν ινγηζκηθφ. Σν 2005 άξρηζαλ ζπδεηήζεηο γηα ηελ ηξίηε 
έθδνζε ηεο άδεηαο, ε νπνία δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ζέκαηα παηεληψλ ινγηζκηθνχ 

θαη DRM. H GNU GPLv3 εθδφζεθε ζηηο 27 Ηνπλίνπ 2007  [6]. 

2 .2 .4 LGPL  

Ο ζπληάθηεο ηεο άδεηαο ρξήζεο LGPL είλαη αθξηβψο φπσο θαη γηα ην GPL ηνπ έξγνπ 
GNU. Απηή ε άδεηα ρξήζεο είλαη κε ειάρηζηεο δηαθνξέο φκνηα κε ηελ GPL. 

Αλαπηχρζεθε θπξίσο γηα βηβιηνζήθεο ζπλαξηήζεσλ ή / θαη αληηθεηκέλσλ. Σα 



 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΒΑΗΚΔ ΈΝΝΟΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟΗ 

ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΚΧΔΙΚΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΟΡΕΙ 31 

πξνγξάκκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο βηβιηνζήθεο, δελ ζεσξνχληαη 
παξαγφκελα έξγα θαη δελ ππφθεηληαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ Copyleft. Απηφ δελ 

ηζρχεη φκσο γηα αιιαγέο ζηελ ίδηα ηελ βηβιηνζήθε. Απηέο πξέπεη επίζεο λα 
δεκνζηνπνηεζνχλ κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο LGPL  [6]. 

2 .2 .5 EUPL  

Ζ Άδεηα δεκφζηαο ρξήζεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ζηα Αγγιηθά: EUPL 

αθξσλχκην ηνπ European Union Public License) είλαη ε πξψηε Δπξσπατθή Άδεηα 
Διεχζεξνπ/Αλνηθηνχ Λνγηζκηθνχ (ζηα Αγγιηθά: F/OSS αθξσλχκην ηνπ Free/Open 
Source Software). 

Ζ EUPL είλαη άδεηα copyleft θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νπνίαο είλαη ε ππνρξέσζε 
αλαπαξαγσγήο ηνπ ινγηζκηθνχ βάζεη ησλ φξσλ ηεο άδεηαο. Ζ άδεηα ηζρχεη γηα θάζε 
ινγηζκηθφ πνπ θαζίζηαηαη δηαζέζηκν βάζεη ησλ φξσλ ηεο. Απαγνξεχεηαη θάζε άιιε 

ρξήζε ηνπ έξγνπ εθηφο απφ εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ άδεηα. 
Γηαζέζηκν θαζίζηαηαη ην πξσηφηππν έξγν φηαλ ν ρνξεγφο ηεο άδεηαο έρεη ζέζεη ηελ 
αθφινπζε ζεκείσζε ακέζσο κεηά ηελ αλαθνίλσζε γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα επί 

ηνπ πξσηφηππνπ έξγνπ: 

"Αδεηνδνηείηαη ππό ηνπο όξνπο ηεο EUPL"  

ή έρεη εθθξάζεη κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ηελ πξφζεζή ηνπ λα ρνξεγήζεη ηελ άδεηα 
ππφ ηνπο φξνπο ηεο EUPL. 

Ζ επηινγή ηεο άδεηαο είλαη ζθφπηκν λα αλαθέξεηαη φπνπ πεξηέρεηαη ην ινγηζκηθφ (π.ρ. 

ζηνλ ζρεηηθφ ηζηφηνπν). Ο πεγαίνο θψδηθαο πξέπεη θαηά πξνηίκεζε λα παξαπέκπεη 
ζηελ άδεηα ή λα ηελ πεξηέρεη. 

Λνγηζκηθφ πνπ δηαλέκεηαη βάζεη ησλ φξσλ ηεο EUPL δηαλέκεηαη «Χ ΔΥΔΗ», εθηφο 

αλ ππάξρεη άιιε πξφβιεςε ζην εθαξκνζηέν δίθαην ή ππάξρεη άιιε έγγξαθε 
ζπκθσλία. 

Ζ επηινγή λα δεκηνπξγεζεί απηή ε άδεηα  είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ πξφζεζε ηεο 
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο λα ιεθζεί ππφςε ηφζν ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο 'Έλσζεο 

φζν θαη ην δίθαην ησλ Κξαηψλ κειψλ. Δπηπιένλ, γηα ηελ απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο ήηαλ ζεκαληηθφ λα δηαηππσζεί ε άδεηα ζε πεξηζζφηεξεο γισζζηθέο 

απνδφζεηο, ζε αληίζεζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο γλσζηέο άδεηεο νη νπνίεο είλαη 
δηαηππσκέλεο ζε κία κφλν γιψζζα. 

Αξρηθφο ζηφρνο ηεο EUPL είλαη ε δηακφξθσζε ελφο λνκηθνχ πιαηζίνπ ηφζν γηα ηελ 

απφ θνηλνχ ρξήζε ινγηζκηθνχ φζν θαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο 
επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ έηζη ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο ησλ 
δεκνζίσλ δηνηθήζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ δεκηνπξγία ηνπ 

θνηλνχ απηνχ πιαηζίνπ επηηξέπεη παξάιιεια ηελ απνθπγή ηεο εθαξκνγήο 
δηαθνξεηηθψλ αδεηψλ ζε θάζε Κξάηνο κέινο ηεο Έλσζεο  ελδερνκέλσο αζχκβαησλ 

κεηαμχ ηνπο. Τπ' απηφ ην πξίζκα, ηελ άδεηα ραξαθηεξίδεη, ζε θάπνην βαζκφ, κηα 
ελνπνηεηηθή ζπληζηακέλε. 
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Έηζη, ε EUPL κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ δεκφζηα δηνίθεζε θάζε Κξάηνπο 
κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο , ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν. Μπνξεί 

αθφκε λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, πνιίηεο ή 
επηρεηξήζεηο πνπ εθηηκνχλ φηη ε EUPL είλαη πξφζθνξν λνκηθφ κέζν γηα ηελ δηαλνκή 

ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπο. 

Ζ ρξήζε, σζηφζν, ηεο EUPL απφ κηα επξχηεξε θνηλφηεηα δελ απνθιείεηαη. Αληίζεηα, 
ηελ πξννπηηθή απηή εληζρχεη ηφζν ε νπδέηεξε δηαηχπσζε ηνπ θεηκέλνπ φζν θαη ν 
δηεζλήο ραξαθηήξαο ηεο άδεηαο  [9]. 

2 .2 .6 Πεξίιεςε  Αδε ηώλ   

Παξαθάησ είλαη κηα πεξίιεςε ησλ αδεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο  [10]. 
εκεηψζηε φηη: 

 ηαλ έλα πξφγξακκα ζπλδέεηαη κε κηα βηβιηνζήθε, είηε ζηαηηθά είηε 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα θνηλή βηβιηνζήθε, ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν απφ λνκηθήο 

άπνςεο είλαη κηα ζπλδπαζκέλε εξγαζία, έλα παξάγσγν ηεο αξρηθήο 

βηβιηνζήθεο. 

 Ζ «Γηαζύλδεζε Ηδηόθηεηνπ Λνγηζκηθνύ» αλαθέξεηαη ζηε ζχλδεζε 

εθαξκνγψλ/βηβιηνζεθψλ κε εθαξκνγέο/βηβιηνζήθεο ζχκθσλα κε κία απφ ηηο 

αθφινπζεο άδεηεο Αλνηθηνχ Κψδηθα. 

 Με ηελ «Δξγαζία» ζηε «Γηαλνκή ηωλ εξγαζηώλ» ελλννχκε έλα ζπλδπαζκφ 

ελφο ινγηζκηθνχ κε ηε βηβιηνζήθε ή ηελ εθαξκνγή άδεηαο ζε έλα απφ ηηο 

αλαθεξζέληεο άδεηεο. 

 «Αλαδηαλνκή ηνπ θώδηθα κε αιιαγέο» αλαθέξεηαη ζηελ πξάμε ηεο 

αλαδηαλνκήο κηαο ηξνπνπνηεκέλεο εθαξκνγήο / βηβιηνζήθεο, πνπ βαζίδεηαη 

ζηε εθαξκνγή / βηβιηνζήθε ππφ ηελ δνζείζα άδεηα. 

Άδεηα Γηαζύλδεζε 

Ηδηόθηεηνπ 

Λνγηζκηθνύ 

Γηαλνκή ηωλ 

εξγαζηώλ 

Αλαδηαλνκή 

ηνπ θώδηθα κε 

αιιαγέο 

πκβαηό κε 

GPL 

GPL ΟΥΗ Γελ 

επηηξέπνληαη 
κε ην 

ινγηζκηθφ ηνπ 
νπνίνπ ε άδεηα 
δελ είλαη 

ζπκβαηή κε 
GNU GPL  

Μφλν αλ ν 

παξάγσγνο 
είλαη GNU 

GPL 

ΝΑΗ 

LGPL ΝΑΗ Δπηηξέπνληαη 

κε νξηζκέλνπο 
πεξηνξηζκνχο: 
Θα πξέπεη λα 

παξέρνπλ ηνλ 
πεγαίν θψδηθα 

ηεο 
δηαλεκεκέλεο 

Μφλν αλ ν 

παξάγσγνο 
είλαη GNUL 
GPL ή GNU 

GPL 

ΝΑΗ 
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LGPL 
βηβιηνζήθεο κε 
(αλ ππάξρνπλ) 

ηξνπνπνηήζεηο, 
ζα πξέπεη λα 

επηηξέπεηαη ζε 
ηξίηνπο 
ηξνπνπνηήζεηο 

ζηελ LGPL 
βηβιηνζήθε  

π.ρ. ε 
εθαξκνγή/ 
βηβιηνζήθε  ζα 

πξέπεη λα 
εμαθνινπζεί 

λα εξγάδεηαη 
κε ηε 
ηξνπνπνηεκέλε 

LGPL 
εθαξκνγή/ 

βηβιηνζήθε. 

Apache ΝΑΗ ΝΑΗ Δπηηξέπεηαη (εθ 
'φζνλ ην φλνκα 
"Apache" δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη 
ζην φλνκα ηνπ 

παξαγψγνπ) 

ΟΥΗ 

BSD ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

Mozilla ΝΑΗ ΝΑΗ Μφλν ππφ MPL ΟΥΗ 

MIT ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

Apple ΝΑΗ ΝΑΗ Μφλν ππφ ηελ 
δεκφζηα άδεηα 

ηεο Apple.  

ΟΥΗ 

Python ΝΑΗ ΝΑΗ Δπηηξέπνληαη, 
αλ ππνηεζεί φηη 

ην παθέην 
πεξηιακβάλεη 
έλαλ θαηάινγν 

ησλ αιιαγψλ 
κε ηελ αξρηθή 

Python θαη 
θαηαγξάθεηαη 
ηα πλεπκαηηθά 

δηθαηψκαηα ζε 
φια ηα αξρεία.  

ΝΑΗ 

W3C ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

Πίλαθαο 1. Άδεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζωο   
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2.3 ΠΗΝΑΚΑ ΗΟΓΤΝΑΜΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΩΝ ΔΛ/ΛΑΚ-

ΗΓΗΟΚΣΖΣΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ 

Σα βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ελφο ΔΛ/ΛΑΚ είλαη ηα παξαθάησ: 

1. ε θαηαιιειφηεηα γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ, 

2. ε άδεηα ρξήζεο (Γηαζέζηκεο Άδεηεο-http://www.opensource.org/licenses) 

3. ν αξηζκφο ησλ ελεξγψλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο (πξνγξακκαηηζηψλ/developers) 

πνπ ην ππνζηεξίδνπλ θαζψο θαη ε χπαξμε ζηειερψλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

αλαιάβνπλ ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ  ζηελ επηρείξεζε ή ζηνλ νξγαληζκφ 

ή ελαιιαθηηθά ε επηινγή εηαηξείαο πιεξνθνξηθήο κε ηερλνγλσζία θαη 

εκπεηξία ζηελ ππνζηήξημε ηνπ επηιεγκέλνπ ΔΛ/ΛΑΚ ινγηζκηθνχ  [11]. 

Λνγηζκηθό θαζεκεξηλήο ρξήζεο 

 Πεξηγξαθή  Ηδηόθηεην  ΔΛ/ΛΑΚ  Ηζηνζειίδα  Λεηηνπξγηθά  

1 
Λεηηνπξγηθφ 

χζηεκα 

Microsoft 

Windows, 
Mac OS  

Ubuntu Linux 
Fedora Linux 

Linux 
Distributions  

http://ubuntu-gr.org/ 

http://el.fedoracommunity.org/ 
http://www.linux.org/dist/  

Linux  

2 
Παθέην 
εθαξκνγψλ 

γξαθείνπ 

Microsoft 

Office 
LibreOffice  

http://el.libreoffice.org/ 

http://el.openoffice.org/  

Windows, 
Linux, Mac 

OS X 

3 Web browser 

Microsoft 

Internet 
Explorer 

Mozilla Firefox  
http://www.mozilla.com/el/fire
fox/  

Windows, 

Linux, Mac 
OS X 

4 

Δθαξκνγή 

ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ 

Microsoft 

Outlook 
Express 

Thunderbird 

Evolution  

http://www.mozillamessaging.
com/en-US/thunderbird/ 

http://projects.gnome.org/evol
ution/  

Windows, 

Linux, Mac 
OS X 

5 
Πξνζηαζία απφ 
ηνχο 

McAfee 
VirusScan 

ClamWin  http://www.clamwin.com/  Windows  

6 
Απιφο 
επεμεξγαζηήο 
θεηκέλνπ 

Microsoft 
Notepad 

NotePad++ 
kedit 
gedit  

http://notepad-

plus.sourceforge.net/ 
http://kate-editor.org/ 
http://projects.gnome.org/gedit

/  

Windows, 
Linux  

7 
Απνζηνιέαο 
ζηηγκηαίσλ 
κελπκάησλ 

Microsoft 
MSN 
Messenger 

Empathy 
Kopete    
Pidgin  

http://live.gnome.org/Empathy 
http://kopete.kde.org/ 
http://www.pidgin.im/  

Windows, 
Linux, Mac 
OS X  

8 
Αλαγλψζηεο 

αξρείσλ pdf 

Adobe pdf 

Reader  

Evince  

Kpdf  

http://www.gnome.org/projects

/evince/   
http://kpdf.kde.org/  

Windows, 

Linux, Mac 
OS X 

9 
Δθαξκνγή 
αληαιιαγήο 

αξρείσλ κέζσ ftp 

CuteFTP  
Filezilla    
gFTP    

WinSCP  

http://filezilla-project.org/ 
http://gftp.seul.org 

http://winscp.net/eng/index.ph
p / 

Windows, 
Linux, Mac 

OS X 

http://ubuntu-gr.org/
http://el.fedoracommunity.org/
http://www.linux.org/dist/
http://el.libreoffice.org/
http://el.openoffice.org/
http://www.mozilla.com/el/firefox/
http://www.mozilla.com/el/firefox/
http://www.mozillamessaging.com/en-US/thunderbird/
http://www.mozillamessaging.com/en-US/thunderbird/
http://projects.gnome.org/evolution/
http://projects.gnome.org/evolution/
http://www.clamwin.com/
http://notepad-plus.sourceforge.net/
http://notepad-plus.sourceforge.net/
http://kate-editor.org/
http://projects.gnome.org/gedit/
http://projects.gnome.org/gedit/
http://live.gnome.org/Empathy
http://kopete.kde.org/
http://www.pidgin.im/
http://www.gnome.org/projects/evince/
http://www.gnome.org/projects/evince/
http://kpdf.kde.org/
http://filezilla-project.org/
http://gftp.seul.org/
http://winscp.net/eng/index.php
http://winscp.net/eng/index.php
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10 
Πεξηβάιινλ 

αλάπηπμεο θψδηθα 

Microsoft 
Visual 

Studio 

Kdevelop  
Netbeans 

Eclipse  
Dev-C++  

http://www.kdevelop.org/ 
http://www.netbeans.org/ 
http://www.eclipse.org/ 

http://www.bloodshed.net/devc
pp.html  

Linux, 

Windows 

11 
Αλαπαξαγσγέαο 

αξρείσλ κνπζηθήο 

Apple 

iTunes 

Rhythmbox 
Amarok 

Mozilla 
Songbird  

http://projects.gnome.org/rhyth
mbox/  

http://amarok.kde.org/ 
http://getsongbird.com/  

Windows, 

Linux, Mac 
OS X 

12 
Πεξηβάιινλ 
επεμεξγαζίαο 

εηθφλσλ 

Adobe 

Photoshop 
Gimp  http://www.gimp.org/ 

Windows, 
Linux, Mac 

OS X 

13 
Δθαξκνγή 
επεμεξγαζίαο ήρνπ 

Adobe 
Audition 

Audacity  http://audacity.sourceforge.net 
Windows, 
Linux, Mac 
OS X 

14 

Πεξηβάιινλ 

εγγξαθήο νπηηθψλ 
κέζσλ 

Nero 

Burning 
Rom 

Brasero  

K3b  

http://www.gnome.org/projects

/brasero/ 
http://k3b.plainblack.com/ 

Linux 

15 

Δθαξκνγή 

αλαπαξαγσγήο 
πνιπκέζσλ 

winamp 

VLC  

Qmmp 
Audacious  

http://www.videolan.org/vlc/ 
http://qmmp.ylsoftware.com/in

dex_en.php  
http://audacious-media-
player.org/  

Linux, 

Windows 

16 
Γηαρείξηζε 
εηθφλσλ 

ACDSee 
Eog   
Gthumb  

http://projects.gnome.org/eog/ 
http://gthumb.sf.net/ 

Linux 

17 

Απνθσδηθνπνίεζε 

θαη αληηγξαθή 
DVD 

DVDShrink k9copy  http://k9copy.sourceforge.net/ Linux 

18 
Δξγαιείν 
δηαρείξηζεο βάζεο 

δεδνκέλσλ 

Microsoft 
Access 

LibreOffice.org 
Base  

Kexi  

http://el.libreoffice.org/features
/base/ 

http://www.koffice.org/kexi/ 

Windows, 
Linux 

19 

Δξγαιείν 

ειεθηξνληθήο 
ζπλδηάιεμεο 

mIRC Xchat  http://xchat.org/  

Windows, 

Linux, Mac 
OS X 

20 
Δθαξκνγή 
δηαρείξηζεο 

αξρείσλ 

Total 

Commander 

GNOME 

Commander  
http://www.nongnu.org/gcmd/ Linux 

21 
Παξαθνινχζεζε 
ηειεφξαζεο κέζσ 
ππνινγηζηή 

WinTV 
tvtime  
MythTV  

http://tvtime.sourceforge.net/ 
http://www.mythtv.org/  

Linux 

22 
Σειεθσλία κέζσ 

internet 
Skype Ekiga  http://www.ekiga.net/ 

Windows, 

Linux, Mac 
OS X 

23 

Γεκηνπξγία 
αληηγξάθσλ 

αζθαιείαο θαη 
αλάθηεζε 

Norton 

Ghost 
PartitionImage  http://www.partimage.org/ Linux 

http://www.kdevelop.org/
http://www.netbeans.org/
http://www.eclipse.org/
http://www.bloodshed.net/devcpp.html
http://www.bloodshed.net/devcpp.html
http://projects.gnome.org/rhythmbox/
http://projects.gnome.org/rhythmbox/
http://amarok.kde.org/
http://getsongbird.com/
http://www.gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.gnome.org/projects/brasero/
http://www.gnome.org/projects/brasero/
http://k3b.plainblack.com/
http://www.videolan.org/vlc/
http://qmmp.ylsoftware.com/index_en.php
http://qmmp.ylsoftware.com/index_en.php
http://audacious-media-player.org/
http://audacious-media-player.org/
http://projects.gnome.org/eog/
http://gthumb.sf.net/
http://k9copy.sourceforge.net/
http://el.libreoffice.org/features/base/
http://el.libreoffice.org/features/base/
http://www.koffice.org/kexi/
http://xchat.org/
http://www.nongnu.org/gcmd/
http://tvtime.sourceforge.net/
http://www.mythtv.org/
http://www.ekiga.net/
http://www.partimage.org/
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δεδνκέλσλ 

24 
πκπίεζε/απνζπκ

πίεζε αξρείσλ 
winzip 7-zip  http://www.7-zip.org/ 

Windows, 

Linux 

25 Σείρνο αζθαιείαο 

Norton 
Internet 
Security 

2009 

Shorewall  http://www.shorewall.net/ Linux 

26 
Δθαξκνγή 
αληαιιαγήο 
αξρείσλ torrent 

uTorrent 
Azureus 
Transmission  

http://azureus.sourceforge.net/ 
http://www.transmissionbt.com
/  

Windows, 
Linux, Mac 
OS X 

27 
Κσδηθνπνηεηέο 

video 
DivX 

xvid  

Theora  

http://www.xvid.org/ 

http://www.theora.org/  

Windows, 

Linux, Mac 
OS X 

28 
Πξφγξακκα 
νξγάλσζεο 

ζπλαληήζεσλ 

Windows 
Calendar 

Kontact  http://kontact.org/ Linux 

29 

Peer to peer 

αληαιιαγή 
αξρείσλ 

eMule Gnutella, amule  

http://gtk-

gnutella.sourceforge.net, 
www.amule.org 

Linux 

30 
Απνκαθξπζκέλε 
γξακκή εληνιψλ 

iSSH Putty  
http://www.chiark.greenend.or
g.uk/~sgtatham/putty/ 

Windows 

31 
Αλάγλσζε 

αξρείσλ ps 

Adobe 

PostScript 

Ghostscript 

KGhostview  

http://pages.cs.wisc.edu/~ghost
/  

http://www.kde.org/  

Windows, 

Linux 

32 χλδεζε κε iPod  iTunes  GTKPod  
http://www.gtkpod.org/about.h
tml 

Linux  

Πίλαθαο 2. Πίλαθαο ηζνδύλακωλ ινγηζκηθώλ ΔΛ/ΛΑΚ-Ηδηόθηεην 

Λνγηζκηθό(Proprietary vs FOSS)   

 

http://www.7-zip.org/
http://www.shorewall.net/
http://azureus.sourceforge.net/
http://www.transmissionbt.com/
http://www.transmissionbt.com/
http://www.xvid.org/
http://www.theora.org/
http://kontact.org/
http://gtk-gnutella.sourceforge.net/
http://gtk-gnutella.sourceforge.net/
http://www.amule.org/
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/
http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/
http://www.kde.org/
http://www.gtkpod.org/about.html
http://www.gtkpod.org/about.html
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ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖ ΥΡΖΖ 

ΛΑΚ  

ην 3ν Κεθάιαην παξνπζηάδνπκε ηνπο ηερληθνχο, θνηλσληθνχο θαη νξγαλσηηθνχο 
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξήζε Λνγηζκηθνχ Αλνηθηνχ Κψδηθα. Δπίζεο, γίλεηαη 

κηα πξνεπηζθφπεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο 
πηνζέηεζεο ΛΑΚ. Σέινο, αλαθεξφκαζηε ζηα νθέιε ηεο ρξήζεο εθαξκνγψλ 

ΛΑΚ  [7],  [12],  [13]. 

3.1 ΣΔΥΝΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ  

3 .1 .1 Λεηηνπξγηθόηεηα   

Αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πνπ έλα πξφγξακκα ελζσκαηψλεη θαη είλαη ζπκβαηφ κε ηα 
ππάξρνληα ζπζηαηηθά. εκαίλεη επίζεο εάλ ππάξρνπλ ζρεηηθά πξφηππα θαη εάλ ην 
πξφγξακκα ηα ππνζηεξίδεη  [14]. 

3 .1 .2 Υπνζηήξημη    

Ο φξνο "ππνζηήξημε" θαιχπηεη πνιινχο ηνκείο: 

 Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ ζρεηηθά κε ην πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην πξντφλ. 

 Δγθαηάζηαζε ηνπ πξντφληνο, δίλνληαο ιχζε ζηνπο  ρξήζηεο νη νπνίνη έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα θαη πξνζπαζνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα πξντφλ. 

Απηφ πεξηιακβάλεη θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ πξντφληνο (εγρεηξίδηα ρξήζεο, 

νδεγνί αλαθνξάο, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε πεγή πιεξνθνξίαο). 

 Δγγχεζε ή Απνδεκίσζε. 

Τπάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ΛΑΚ θαη ηδηφθηεησλ πξνγξακκάησλ  ζηελ 
ππνζηήξημε. Βαζηθά, νη ρξήζηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΛΑΚ έρνπλ πνιιέο επηινγέο: 

1. Μπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλα παξαδνζηαθφ εκπνξηθφ πξφηππν ππνζηήξημεο, 

φπνπ πιεξψλνπλ θάπνηνπο (ραξαθηεξηζηηθά κηα επηρείξεζε) γηα λα παξέρεη 

ηελ ππνζηήξημε. 

2. Μπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα παξέρνπλ ηελ ππνζηήξημε απφ ην εζσηεξηθφ ηνπο 

(ππνδεηθλχνληαο θάπνην πξφζσπν ή νκάδα γηα λα θάλεη ηελ ππνζηήξημε). 

3. Μπνξνχλ λα εμαξηεζνχλ απφ ηελ θνηλφηεηα αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο (π.ρ., 

κέζσ ηεο αιιεινγξαθίαο). 

Απηέο νη επηινγέο ηζρχνπλ γηα δηάθνξα θαζήθνληα (ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ 

εγθαηάζηαζε, ζηνλ θαζνξηζκφ ζθαικάησλ, ζηελ πξνζζήθε λέσλ δπλαηνηήησλ), θαη 
κπνξνχλ λα είλαη δηαθνξεηηθέο γηα ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο. 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζα επηιέμνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

έλα παξαδνζηαθφηεξν πξφηππν ππνζηήξημεο - δει., ζα πιεξψζνπλ θάπνηα επηρείξεζε 
γηα λα ηνπο δψζνπλ φιε απηήλ ηελ ππνζηήξημε. Αληίζεηα απφ ηελ ηδηφθηεηε 

ππνζηήξημε (πνπ ζπλήζσο παξέρεηαη κφλν απφ ηνλ ηδηφθηεην πξνκεζεπηή), κπνξνχλ 
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λα ππάξμνπλ δηάθνξεο αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ απηήλ ηελ 
ππνζηήξημε  [14]. 

3 .1 .3 Σπληήξεζε  /  Γηαρε ίξηζε  /  Μαθξνδσία     

Λίγα είλαη ηα ρξήζηκα πξνγξάκκαηα πνπ είλαη απνιχησο ζηαηηθά. Αλάγθεο αιιαγήο, 
λέεο ρξήζεηο δεκηνπξγνχληαη ζπλερψο, θαη θαλέλα πξφγξακκα νπνηνπδήπνηε είδνπο 

δελ είλαη ηέιεην. Δίλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη έλα πξφγξακκα δηαηεξείηαη, θαη φηη 
ζα δηαηεξεζεί θαη ζην κέιινλ. Φπζηθά, ε πξφβιεςε ηνπ κέιινληνο είλαη πνιχ 
δχζθνιε. Δληνχηνηο, εάλ έλα πξφγξακκα δηαηεξείηαη  ελεξγά, είλαη πνιχ πηζαλφηεξν 

φηη ην πξφγξακκα ζα είλαη ρξήζηκν θαη ζην κέιινλ. Οη επηινγέο ζπληήξεζεο ΛΑΚ 
είλαη νπζηαζηηθά νη ίδηεο κε εθείλνπο ηεο ππνζηήξημεο, θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε 

ζπληήξεζε θαη ε ππνζηήξημε δελ είλαη απνιχησο ρσξηζηέο  [14]. 

Ζ ζπληήξεζε θαη ε δηαρείξηζε ινγηζκηθνχ είλαη ρξνλνβφξεο θαη δαπαλεξέο 
δηαδηθαζίεο. Ζ αλίρλεπζε θαη ε δηφξζσζε ειαηησκάησλ είλαη νη θχξηεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηε ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ινγηζκηθνχ. Δίλαη πξνηηκφηεξν απηέο 
νη δξαζηεξηφηεηεο λα εθηεινχληαη θαη λα ηειεηψλνπλ θαηά ηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο 

ινγηζκηθνχ, δει. πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ. Δπνκέλσο, ν πξνζδηνξηζκφο  
κεξψλ ηνπ ινγηζκηθνχ φπνπ επηθεληξψλνληαη νη έιεγρνη κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο 
πξνγξακκαηηζηέο θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηε δνθηκή, ηηο επηζεσξήζεηο, θαη ηηο 

αλαδηαξζξσηηθέο πξνζπάζεηεο πξνο απηά ηα θξίζηκα κέξε ηνπ ινγηζκηθνχ. Χο 
απνηέιεζκα, νη πξνγξακκαηηζηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο πφξνπο πην 

απνηειεζκαηηθά γηα ηελ παξνρή πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο ζε εχζεην ρξφλν, δηφηη 
ε εθαξκνγή ίζσλ δνθηκψλ θαη ε πξνζπάζεηα ειέγρνπ ζε φια ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο 
ινγηζκηθνχ έρεη γίλεη απαγνξεπηηθφ θφζηνο  [15]. 

3 .1 .4 Σπκβαηόηεηα     

Οη απνηπρίεο ζπκβαηφηεηαο ινγηζκηθνχ/πιηθνχ έπξεπε ζπρλά λα ιπζνχλ θαηά ηε 
δηάξθεηα εθαξκνγήο ελφο πξνγξάκκαηνο ΛΑΚ. Απηή είλαη κηα θξίζηκε πηπρή, 

ηδηαίηεξα γηα ηα πξνγξάκκαηα κεηάβαζεο κεγάισλ θιηκάθσλ ζηα νπνία κηα απνηπρία 
ζπκβαηφηεηαο ζα κπνξνχζε λα απεηιήζεη νιφθιεξν ην πξφγξακκα  [14]. Γηα λα 
απνθεπρζεί απηφ, νη πηζαλέο απνηπρίεο πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ πξηλ απφ ηελ 

εθαξκνγή θαη ηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα πξέπεη λα είλαη φπσο: 

1. δηαζεζηκφηεηα νδεγψλ πιηθνχ, 

2. ζπκβαηφηεηα κνλάδσλ πιηθνχ κε ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, 

3. ζπλεξγαζία ησλ ζπζηεκάησλ αλνηθηνχ θψδηθα κε ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα 

ηδηφθηεηνπ ινγηζκηθνχ (θιεηζηνχ ινγηζκηθνχ). 

3 .1 .5 Αμηνπηζηία  /  Γηαζεζηκόηεηα      

Ζ αμηνπηζηία κεηξάεη πφζν ζπρλά ην πξφγξακκα ιεηηνπξγεί θαη παξάγεη ηηο 
θαηάιιειεο απαληήζεηο. Έλα αξθεηά παξφκνην κέηξν είλαη ε δηαζεζηκφηεηα. Ζ 

αμηνπηζηία είλαη δχζθνιν λα κεηξεζεί, θαη εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ ην πψο ην 
πξφγξακκα ρξεζηκνπνηείηαη  [14]. Σν  πξφβιεκα δελ είλαη απαξαηηήησο ε αμηνπηζηία 
απφ κφλν ηνπ - νη άλζξσπνη ζπρλά παξαπνληνχληαη γηα πνιχ αμηφπηζηα πξνγξάκκαηα, 

επεηδή ε πςειή αμηνπηζηία ηνπο νδεγεί ζπρλά ηφζν ηνπο πειάηεο φζν θαη ηνπο 
κεραληθνχο ζε εμαηξεηηθά πςειέο πξνζδνθίεο.  
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3 .1 .6 Αζθάιε ηα       

Ζ αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο ελφο πξντφληνο είλαη πεξίπινθε, ελ κέξεη επεηδή νη 
δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο θαη ηα δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα επηβάιινπλ ζπρλά ηηο 

δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ζηνλ ίδην ηχπν πξντφληνο. Έλα βήκα πξνο ηελ 
επίιπζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ 

αζθάιεηαο  [14]. 

Οη αλεμάξηεηεο αμηνινγήζεηο αζθάιεηαο ελφο ινγηζκηθνχ κπνξεί λα δψζεη πνιχηηκεο 
πιεξνθνξίεο. Τπάξρνπλ πνιιά εξγαιεία πνπ δηεμάγνπλ απηή ηε δηαδηθαζία. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα έρνπκε επίγλσζε ησλ νξίσλ απηψλ ησλ εξγαιείσλ. Αλ έλαο ηππηθφο 
ζαξσηήο ζθαικάησλ αλαθέξεη έλα κήλπκα "δελ ππάξρνπλ ζθάικαηα αζθαιείαο», 

πνπ απιά ζεκαίλεη φηη ην εξγαιείν δελ βξήθε θαλέλα, δελ ζεκαίλεη  φηη δελ ππάξρνπλ 
αδπλακίεο ζηελ αζθάιεηα. Πνιιά ζέκαηα αδπλακίαο αζθαιείαο πξνέξρεηαη απφ 
νξηζκέλα ηππηθά ιάζε πνπ αληρλεχνληαη απφ απηά ηα εξγαιεία, έηζη ψζηε ε εμάιεηςή 

ηνπο κπνξεί λα απμήζεη ζεκαληηθά ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο ζε κηα 
έξεπλα απφ 6.344 δηεπζπληέο/δηαρεηξηζηέο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ ην 2005  επλφεζε ην 

ΛΑΚ  [16]. 

 MS WINDOWS 
SERVER 

LINUX SUN SOLARIS 

Πνιχ αλαζθαιήο ή 
Αλαζθαιήο: 

58% 6% 13% 

Αζθαιήο ή πνιχ 
αζθαιήο: 

38% 74% 66% 

Πίλαθαο 3. Πνζνζηά αζθάιεηαο θαη αλαζθάιεηαο   

Ση είλαη πην αζθαιήο; ΕΛ/ΛΑΚ Ιδηόθηεηα 

Desktop/Client OS: 58% 6% 

Web Servers: 43% 14% 

Server OS: 38% 22% 

Components/Libs: 34% 18% 

Database Servers: 21% 34% 

Πίλαθαο 4. Πνζνζηά αζθάιεηαο αλά ηύπν 

3 .1 .7 Δπεθηαζηκόηεηα        

Ζ επεθηαζηκφηεηα ππνδειψλεη ην κέγεζνο ησλ δεδνκέλσλ ή ην πξφβιεκα πνπ ην 
πξφγξακκα κπνξεί λα ρεηξηζηεί. Δίλαη έλαο πνιχ θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ 
επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ  παξαδείγκαηνο ράξηλ, εάλ θάπνηνο αλακέλεη ην 

πξφγξακκα  λα είλαη ζε ζέζε λα ρεηξηζηεί θαη'αζπλήζηζην ηξφπν ηα κεγάια ζχλνια 
δεδνκέλσλ, ή λα είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη καδηθά παξάιιεινπο ή δηαλεκεκέλνπο 

ππνινγηζηέο, πξηλ  επηιερηεί  ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ πξέπεη λα πξνζέμεη θαλείο αλ 
ππάξρνπλ θάπνηα ζηνηρεία φηη ην πξφγξακκα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ πξηλ ζε ηέηνην 
κέγεζνο  [14],  [17]. 
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3 .1 .8 Απόδνζη         

Πνιιέο ηζηνζειίδεο πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία επηδφζεσλ ησλ ΛΑΚ. Αμίδεη λα 
ζεκεησζεί φηη νξηζκέλα  ΛΑΚ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, παξνπζηάδνπλ κφλν ηα πην 

ζεηηθά ζηνηρεία απφδνζεο ζηα πξσηνζέιηδα ηνπο, έηζη απηφ δελ κπνξεί λα 
παξνπζηάζεη κηα πιήξε εηθφλα. Ζ επηδφζεηο ησλ  ινγηζκηθψλ ζα πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη ζην ίδην πεξηβάιινλ κε ηηο ίδηεο απαηηήζεηο απφ ην θάζε ινγηζκηθφ είηε 
απηφ είλαη αλνηθηνχ θψδηθα είηε θιεηζηνχ  [14],  [17]. 

3 .1 .9 Άιινη  ηερληθνί  παξάγνληες          

χκθσλα κε ηελ εξγαζία  [18] κεξηθνί άιινη ηερληθνί παξάγνληεο πνπ έρνπλ 

επηπηψζεηο ζηε ρξήζε ΛΑΚ είλαη νη αθφινπζνη: 

 Πξνεγνχκελε εκπεηξία κε ΛΑΚ 

 Αλνηρηά πξφηππα 

 Πνηνηηθά δεηήκαηα 

 Τπεπζπλφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε/δνθηκή 

 Δλαξκφληζε 

 Έιιεηςε εμεηδίθεπζεο 

 Καθή ηεθκεξίσζε 

 Γηάδνζε ησλ δηεπαθψλ 

3.2 ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ  

"H Σνπηθνπνίεζε, πεξηιακβάλεη ηε ιήςε ελφο πξντφληνο λα ην θαηαζηήζεη 

γισζζνινγηθά θαη πνιηηηζηηθά θαηάιιειν γηα ηνπηθφ ζηφρν (ρψξα / πεξηνρή θαη 
γιψζζα), φπνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζα πσινχληαη." 

Σα θίλεηξα γηα αλάπηπμε ινγηζκηθψλ αλνηθηνχ θψδηθα ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο είλαη 

ε αλαγλψξηζε ηνπο απφ ηελ θνηλφηεηα, ε απηφ ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ζπγγξαθή 
θψδηθα δεδνκέλνπ φηη ε επηζπκία ηνπο είλαη λα εθπιεξψζνπλ ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο 

ηνπο, ην νπνίν ζπλέβε θαη ζηα έξγα PERL θαη Apache  [19]. 

Οη θηλεηήξηνη παξάγνληεο ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 Αληαιιαγή γλψζεσλ 

 Ηθαλνπνίεζε γηα ηελ επίηεπμε δεηήκαηνο 

 Δπαγγεικαηηθή θήκε 

 Μάζεζε θαη βειηίσζε ησλ πξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ 

 Δπίιπζε πξνβιήκαηνο ηεο νκαδηθφηεηαο 

 Αίζζεζε φηη αλήθνπλ ζηελ θνηλφηεηα 

 Απφιαπζε  αλάπηπμεο  πξνγξακκάησλ 

Οη θπξηφηεξνη ιφγνη ζπκκεηνρήο ησλ πξνγξακκαηηζηψλ ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ 
αλνηθηνχ θψδηθα είλαη: 

 Δθκάζεζε θαη αλάπηπμε  λέσλ δεμηνηήησλ 

 Αληαιιαγή ηεο γλψζεο 
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 Βειηίσζε  πξντφλησλ 

 Διεπζεξία ζηελ αλάπηπμε  ινγηζκηθνχ 

Ζ ινγνηερλία δείρλεη φηη ε γλψζε πνπ κνηξάδεηαη κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ  είλαη 
βαζηθφ θίλεηξν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ηερλνινγηθή κεηαθνξά.  [19],  [20]. 

3 .2 .1 Τνπηθνπνίεζε  Βηνκεραληώλ          

Ζ Σνπηθνπνίεζε είλαη έλαο απφ ηνπο ηνκείο φπνπ ην ΛΑΚ ιάκπεη, ιφγσ ηνπ αλνηθηνχ 

ραξαθηήξα ηεο. Οη ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζνπλ ην ΛΑΚ γηα λα 
ηαηξηάμνπλ ηηο κνλαδηθέο απαηηήζεηο κηαο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηζηηθήο πεξηνρήο, 
αλεμάξηεηα απφ ην νηθνλνκηθφ κέγεζνο.  Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη, είλαη ε ηερληθή 

ηθαλφηεηα κέζα ζε έλα κηθξφ αξηζκφ αηφκσλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ειάρηζηα 
κεηαθξαζκέλε έθδνζε νπνηνπδήπνηε ΛΑΚ. Δλψ ε θαηαζθεπή ελφο εληειψο ηνπηθήο 

πιαηθφξκαο ινγηζκηθνχ δελ είλαη κηθξφ θαηφξζσκα, είλαη ηνπιάρηζηνλ πηζαλή.  

Οη πεξηζζφηεξεο αξρηθέο πξσηνβνπιίεο ΛΑΚ ζηε πεξηνρή ηνπ Αζηαηηθνχ Δηξεληθνχ 
έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ εληφπηζε ΛΑΚ. Τπάξρνπλ πνηθίινη θνηλσληθνί παξάγνληεο 

πνπ θαζηζηνχλ ην ΛΑΚ  πξαγκαηηθά ειθπζηηθφ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 
δεκφζηεο δηνηθήζεηο. Τπάξρεη έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο πξνγξακκάησλ πνπ 

παξάγνπλ ην πξνζαξκνζκέλν ινγηζκηθφ γηα ηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο  [21]. 

3 .2 .2 Οηθνλνκηθνί  Παξάγνληε ς          

Αλ θαη ε ρακειή ηηκή ησλ ΛΑΚ είλαη ν πξσηαξρηθφο παξάγνληαο γηα ηε ρξήζε απηψλ 
ησλ πξντφλησλ, απηή ε ελφηεηα εηζάγεη άιιεο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο, φρη κφλν ζηε 

ρξήζε, αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ηέηνηνλ πξντφλησλ. Σέζζεξα νηθνλνκηθά θίλεηξα 
έρνπλ πξνζδηνξηζηεί   [22] απφ ηηο θπβεξλήζεηο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ  ΛΑΚ θαη 

ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπ. Απηέο είλαη: 

 Έιεγρνο ηνπ θφζηνπο ρνξήγεζεο αδεηψλ, ηνπ θφζηνπο ρξήζεο θαη 

αλαβάζκηζεο  ινγηζκηθνχ. 

 Έιεγρνο θαη αχμεζε ηεο  πξφζβαζεο ζηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία 

 Μείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ην ηδηφθηεην ινγηζκηθφ 

 Πξνψζεζε ηεο  ρξήζεο ινγηζκηθνχ ζηνλ δεκφζην ηνκέα 

Αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο (46%) δελ θεξδίδνπλ ρξήκαηα απφ 
ηελ αλάπηπμε ΛΑΚ, νη πξνγξακκαηηζηέο δελ πξνβιέπνπλ ηελ άκεζε ή έκκεζε 

ρξεκαηηθή ακνηβή. Οη άκεζεο αληακνηβέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα ζρεηηθά πξντφληα 
θαη ππεξεζίεο φπσο είλαη ε εκπνξηθή δηαβνχιεπζε, ε θαηάξηηζε, ε δηαλνκή, νη 
ππεξεζίεο ππνζηήξημεο  [20],  [23],  [24]. 

3 .2 .3 Τνπηθέο  Πνιηηηθές           

Οξηζκέλεο θπβεξλήζεηο θαη άιινη νξγαληζκνί έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο πνπ 
πξνηηκνχλ πξνγξάκκαηα  ΛΑΚ ζε ζρέζε κε ηδηφθηεηα πξνγξάκκαηα. Απηφ είλαη 

ζπάλην,  είλαη αζαθέο γηα ην αλ είλαη ή φρη κηα  ηάζε.  Μεξηθέο θπβεξλήζεηο είλαη 
απξφζπκεο λα απνζεθεχζνπλ επίζεκα αξρεία ζηα ηδηφθηεηα ινγηζκηθά, επεηδή 
πηζηεχνπλ φηη ε δηαθάλεηα ηνπ ινγηζκηθνχ απμάλεη ηελ αζθάιεηα, δηφηη ηα 

πξνβιήκαηα αζθάιεηαο κπνξνχλ εχθνια λα εθηεζνχλ θαη λα θαζνξηζηνχλ, ην 
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ινγηζκηθφ κπνξεί επίζεο λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ 
ρξήζηε, λα ζπκβνχλ αλαβαζκίζεηο ζε έλα ξπζκφ πνπ επηιέγεη ν ρξήζηεο (φρη ν 

πσιεηήο), θαη ε θίλεζε απηή ηείλεη λα σθειήζεη πνιιέο κηθξέο, ηνπηθέο εηαηξείεο 
ηερλνινγίαο  [14]. 

3.3 ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ   

Λίγα είλαη ηα  γλσζηά ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε 

ελφο νξγαληζκνχ γηα ην αλ ζα πηνζεηήζνπλ ή φρη ην ΛΑΚ. Παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ 
δηεμαρζεί νξηζκέλεο πνηνηηθέο κειέηεο γηα ηνπο νξγαλσηηθνχο παξάγνληεο ΛΑΚ,  
φκσο ε εκπεηξηθή ππνζηήξημε βάζε ζε έλα κεγάιν δείγκα ιείπεη. 

Οη δηαρεηξηζηέο ηεο ΗΣ (Information Technology) δήισζαλ φηη είλαη ζεκαληηθή ε  
νξγαλσηηθή δνκή. Ζ ππνδνκή ηεο ΗΣ ζπρλά ήηαλ απνθεληξσκέλε, έηζη ην θάζε ηκήκα 

είρε ην δηθφ ηεο πξνζσπηθφ. Γηα παξάδεηγκα, νη ππάιιεινη ζε ηξεηο πφιεηο ηεο 
Γεξκαλίαο ηφληζαλ φηη κηα ηφζν ζεκειηψδεηο αιιαγή φζν είλαη κηα κεηάβαζε ζε ΛΑΚ 
είλαη επθνιφηεξνο απφ  φηη ε κεηάβαζε ελφο νιφθιεξνπ  ΗΣ. Με βάζε ηελ εκπεηξία 

ηεο κεηάβαζεο ηνπο, νη δηαρεηξηζηέο αλέθεξαλ φηη κηα απνθεληξσκέλε δνκή ΗΣ 
δεκηνπξγεί δηαξζξσηηθνχο θξαγκνχο ζηελ νξγάλσζε πνπ θαζηζηνχλ δχζθνιν λα 

πηνζεηήζεη ε θπβέξλεζε κηα επξεία ζηξαηεγηθή. 

ην Μφλαρν, γηα παξάδεηγκα, πξηλ απφ ηε κεηάβαζε ζην ΛΑΚ, ε δνκή ήηαλ 
εμαηξεηηθά απνθεληξσκέλε. Πεξηζζφηεξνη απφ 850 IT, ήηαλ δηαζθνξπηζκέλνη ζε 17 

ηκήκαηα. Οη ππεξεζίεο δελ αληηζηέθνληαλ ζηελ αιιαγή. Αλη 'απηνχ, φηαλ πξνηάζεθε 
ε κεηάβαζε ζην ΛΑΚ, νη ππεξεζίεο ηεο πφιεο ήηαλ απξφζπκνη λα εγθαηαιείςνπλ ην 

ππάξρνλ ζχζηεκα. Απηφ επηβξάδπλε ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο. Μηα ηέηνηα 
αιιαγή γίλεηαη επθνιφηεξε απφ έλα θεληξηθφ ΗΣ, αλεμάξηεηα απφ ηελ νξγαλσηηθή 
θνπιηνχξα ηεο πφιεο. Οη δηαρεηξηζηέο IT θαη ζηηο ηξεηο πφιεηο ππνζηήξημαλ φηη ε 

ζπγθεληξσηηθή δνκή ηνπ ΛΑΚ ζα βειηίσλε ηε κεηάβαζε. 

Οη εκπεηξίεο ησλ πφιεσλ ζρεηηθά κε ηε κεηάβαζε ζε ΛΑΚ απνδεηθλχεη  κηα πην 

ζχλζεηε ζρέζε κεηαμχ ηερλνινγηθήο θαη νξγαλσηηθήο αιιαγήο απφ φ, ηη εκθαλίδεηαη 
ζηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία.  

Οη εξσηεζέληεο ζε θάζε πφιε εμήγεζαλ φηη νη κεηαβάζεηο πξνο ΛΑΚ νδήγεζε ζε 

εηθνληθέο θαη θπζηθέο νξγαλσηηθέο αιιαγέο. Δηθνληθή νξγαλσηηθή αιιαγή 
αλαθέξεηαη ζην φηη νη πφιεηο δηαρεηξίδνληαη ην ινγηζκηθφ  ζχζηεκα ηνπ ππνινγηζηή 

ηνπο. Ζ πνιηηηθή γηα λα κεηαβνχλ  ζε ΛΑΚ αλάγθαδε θάζε πφιε  λα πξνβεί ζε 
απνινγηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ, δηφηη, ρσξίο κηα ηέηνηα 
αμηνιφγεζε δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε εθαξκνγή ηεο κεηάβαζεο. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, νη πφιεηο δηεμήγαγαλ ηηο δηθέο ηνπο εθηηκήζεηο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, νη 
πφιεηο  θαινχζαλ ηε βνήζεηα απφ εηαηξίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Καζψο νη πφιεηο 

απεπζχλνληαλ ζε εηθνληθέο νξγαλσηηθέο αιιαγέο, αξθεηέο έγηλαλ ζε θπζηθέο 
νξγαλσηηθέο αιιαγέο.  Οη πφιεηο έθαλαλ ην πξνζσπηθφ απνινγηζκφ ηνπ ΗΣ, 
πξνζδηφξηζαλ ηνπο πιενλαζκνχο θαη θηλήζεθαλ πξνο κηα ζπγθεληξσκέλε δνκή 

ππνζηήξημεο ΗΣ. 

Σέινο, νη εξσηεζέληεο ζηηο ηξεηο πφιεηο αλέθεξαλ φηη ε κεηάβαζε ζε ΛΑΚ βειηηψλεη 

ηελ εζσηεξηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη απμάλνπλ ηελ πξνζπκία ησλ εξγαδνκέλσλ λα 
θαηλνηνκνχλ. Ζ θάζε πφιε αλέθεξε φηη αλέπηπμαλ λέα πξνγξάκκαηα θαη εθαξκνγέο, 
ηα νπνία κνηξάζηεθαλ κε άιιεο πφιεηο, θαζψο θαη ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα ΛΑΚ. 

Σν Schwäbisch Hall, γηα παξάδεηγκα, αλέπηπμε κηα λέα εθαξκνγή ηελ «council 
information» γηα λα παξαζρεζνχλ ηα πιηθά θαη ηα πξαθηηθά ζηνπο θνηλνβνπιεπηηθνχο 
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ησλ πφιεσλ. Δπίζεο ην Μφλαρν θαη ην Treuchtlingen  έρνπλ αλαπηχμεη δεθάδεο λέεο 
εθαξκνγέο. Καη ην Μφλαρν αλαγλσξίζηεθε κε ην επξσπατθφ βξαβείν e-learning ην 

2007 γηα ηελ πιαηθφξκα εθκάζεζεο, φπνπ  αλαπηχρζεθε γηα λα δηδάμεη ην πξνζσπηθφ 
πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ έλα ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα. 

Δλ νιίγνηο, ε εκπεηξία ησλ γεξκαληθψλ πφιεσλ δείρλνπλ φηη ε απφθαζε γηα ηε 
ζηξνθή απφ  ηδηφθηεην ινγηζκηθφ ζε ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα δελ είλαη νχηε 
εχθνιε νχηε πξνθαλήο. Δμαξηάηαη απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ ηεο δηνηθεηηθήο 

ηθαλφηεηαο, ηεο πνιηηηθήο ζηήξημεο θαη ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο. Χζηφζν, νη εκπεηξίεο 
απφ ηηο ηξεηο πφιεηο, ππνγξακκίδνπλ  φηη ην ΛΑΚ κπνξεί λα κελ είλαη θαηάιιειν γηα 

θάζε πεξίζηαζε, φκσο ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα ζεσξείηαη βηψζηκε απφ ηνπο 
ηνπηθνχο επίζεκνπο  [20],  [25]. 

3 .3 .1 Ννκηθά  ζέκαηα ,  Άδεηεο  ( l icense)           

Σα λνκηθά ζέκαηα είλαη κηα άιιε ζεκαληηθή ηδηφηεηα, θαη θαζνξίδνληαη πξψηηζηα 
απφ ηελ άδεηα ελφο πξνγξάκκαηνο. Καηά ζπλέπεηα, κηα νξγάλσζε πξέπεη λα εμεηάζεη 

ηηο απαηηήζεηο αδεηψλ γηα θάζε εμεηαδφκελν πξφγξακκα θαζψο επίζεο θαη ηηο 
επηπηψζεηο ηνπο ζηελ ηξέρνπζα ρψξα. 

Αληίζεηα απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο, απηφο ν παξάγνληαο αγλνείηαη κεξηθέο θνξέο θαηά 
ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηδηφθηεηνπ ινγηζκηθνχ, θαη απηφ είλαη ιάζνο. 

ηαλ θάπνηνο αμηνινγεί ην ηδηφθηεην ινγηζκηθφ, πξέπεη λα είλαη βέβαηνο λα εμεηάζεη 

ηνπο φξνπο ρνξήγεζεο αδεηψλ φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην EULA. Μπνξεί θάπνηνη  
φξνη ηεο EULA   λα βξεζνχλ απαξάδεθηεο, φπσο λα επηηξέπεη ζηνλ πξνκεζεπηή λα 

απνθηήζεη πξφζβαζε ζηνπο ππνινγηζηέο θαη ηα δίθηπα κηαο νξγάλσζεο γηα λα θάλεη  
ζπκκνξθσηηθνχο ινγηζηηθνχο ειέγρνπο, πνπ λα ππνρξεψλνπλ ζε κεγάια πξφζηηκα 
εάλ ν πξνκεζεπηήο βξίζθεη ηα αληίγξαθα ρσξίο άδεηα (αθφκα θη αλ ηα αληίγξαθα δελ 

εγθξίζεθαλ απφ ηελ νξγάλσζε), επηηξέπνληαο ζηνλ πξνκεζεπηή λα ζέζεη εθηφο 
ιεηηνπξγίαο ην ινγηζκηθφ ρσξίο κηα απφθαζε δηθαζηεξίνπ ή άιιε λνκηθή πξνζηαζία, 
απαγνξεχνληαο ηελ θνηλνπνίεζε ησλ αμηνινγήζεσλ (φπσο νη ζπγθξηηηθέο κεηξήζεηο 

επηδφζεσλ) ζε άιιεο, πεξηνξίδνληαο ηε κεηαθνξά ή ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ή 
επηηξέπνληαο ην ηδηφθηεην πξφγξακκα λα ζηείιεη ηηο ηδησηηθέο πιεξνθνξίεο ζηνλ 

πξνκεζεπηή. Αθφκα θη αλ άιινη βξίζθνπλ ηνπο φξνπο EULA απνδεθηνχο, ν θάζε 
ελδηαθεξφκελνο ρξήζηεο  κπνξεί λα κελ βξεη ηνπο φξνπο EULA απνδεθηνχο γηα ηελ 
νξγάλσζε ηνπ  [14]. 

3 .3 .2 Άιινη  Οξγαλσηηθνί  Παξάγνληεο             

χκθσλα κε ηελ εξγαζία  [18] νξηζκέλνη άιινη νξγαλσηηθνί παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ΛΑΚ είλαη νη εμήο: 

 Ζ δπλαηφηεηα λα βξεζεί  ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ θαη νη ηθαλφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα πηνζεηεζνχλ ηα ΛΑΚ. 

 Κνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ΛΑΚ 

 Έιιεηςε ελεκέξσζεο 

 Θέκαηα Δθπαίδεπζεο 

 Ζ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή 

 Ηζρπξή εγεζία 

 Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ ΛΑΚ 
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 Δζσηεξηθή δηαζεζηκφηεηα γηα ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο ΛΑΚ 

 Έιιεηςε παγθφζκηαο εκπεηξίαο ζηελ πηνζέηεζε ΛΑΚ 

3.4 ΠΡΟΔΠΗΚΟΠΖΖ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΩΝ 

ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΩΝ Δ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΛΑΚ   

Οη αιιαγέο ζηε βηνκεραλία έρνπλ επεξεάζεη ηηο πνιηηηθέο ΛΑΚ. Πνιιέο εηαηξείεο 
ινγηζκηθνχ πηνζεηνχλ επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ ζπλδπάδνπλ ηα ηδηφθηεηα κε ηα  

ινγηζκηθά αλνηθηνχ θψδηθα. Σν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ζε πνιιέο εηαηξείεο πέξα 
απφ ηε ζπγγξαθή θψδηθα έρεη δηαθνξνπνηεζεί λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ, ηελ ζπλεξγαζία επηρεηξήζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε πξφηππα αλάπηπμεο. 

Σα πξφηππα θαη ν θαζνξηζκφο πξνηχπσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηα 
επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ αλακεηγλχνπλ ην αλνηρηφ κε ην ηδηφθηεην ινγηζκηθφ. Σα 

πξφηππα σο βάζε παξέρνπλ ηε ζπλεξγαζία. Αλ θαη ππάξρεη γεληθή ζπλαίλεζε φηη ηα 
αλνηθηά πξφηππα είλαη θαιχηεξα - θαζψο επεθηείλεη ην πεδίν γηα ηε ζπλεξγαζία θαη 
ηελ θαηλνηνκία - ππάξρεη ιηγφηεξε ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε ην ηη κπνξεί λα ζεσξήζεη 

θαλείο σο αλνηρηφ. Λνγηζκηθφ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί κε έλα αλνηρηφ πξφηππν κπνξεί λα 
είλαη είηε ηδηφθηεην ή αλνηθηνχ θψδηθα. Σν απνηέιεζκα είλαη ζχλζεην ζηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη ηνλ αληαγσληζκφ.  

Σα δεδνκέλα παξαθάησ παξέρνπλ κηα ζπλνπηηθή εηθφλα ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο 
ησλ θπβεξλήζεσλ ζε πνιηηηθέο ΛΑΚ. Οη πνιηηηθέο απηέο ρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο:  ηελ έξεπλα, ηελ εληνιή (φπνπ ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα 
είλαη απαξαίηεηε), ηελ πξνηίκεζε (φπνπ ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα 

έρεη πξνηίκεζε, αιιά φρη εληνιή) θαη ηελ ζπκβνπιεπηηθή (φπνπ ε ρξήζε ηνπ 
ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα επηηξέπεηαη). Έρνπλ εμεηαζηεί επίζεο ην θαηά πφζν ε 
πξσηνβνπιία έγηλε ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν, θαη αλ έγηλε δεθηή ή 

απνξξίθζεθε. 

Ζ κειέηε πνπ δηεμάρζεθε απφ ην Κέληξν ζηξαηεγηθψλ θαη δηεζλψλ κειεηψλ 

δηαπίζησζε ζπλνιηθά ηξηαθφζηεο εμήληα ηέζζεξηο πξσηνβνπιίεο πνιηηηθψλ ΛΑΚ. 

Πξηλ απφ ην 2001, δελ ππήξρε ζρεδφλ θακία δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην ηεο 
πνιηηηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε open-source, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο σξηκφηεηαο ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα 
κέρξη απηφ ην ζεκείν θαη / ή δπζθνιία ηεο εχξεζεο  παιηψλ πνιηηηθψλ αλνηρηνχ 

θψδηθα. Σν πξψην έηνο θαηά ην νπνίν ζα δνχκε κηα ζεκαληηθή αχμεζε ζε open-
source πνιηηηθψλ είλαη ην 2002, πνπ αθνινπζείηαη απφ κηα απφηνκε αχμεζε ην 2003 
(βι. Δηθφλα 2). Πηζαλέο εμεγήζεηο γηα ηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ open-source 

πνιηηηθψλ  ην 2003 ζα κπνξνχζε λα πεξηιάκβαλε  απμεκέλεο πξνζπάζεηεο άζθεζεο 
πίεζεο απφ ηηο κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο πνπ επέλδπζαλ ζε open-source  θαζψο 

επηζπκνχζαλ θαη ηελ αλάπηπμε ηζρπξψλ βηψζηκσλ open-source ελαιιαθηηθψλ 
ιχζεσλ. 

Μεηαμχ ην 2006 θαη ην 2007, βιέπνπκε κηα δεχηεξε ψζεζε ζηηο  πνιηηηθέο  open-

source, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα απνδνζνχλ ζε κηα αληίδξαζε γηα ηελ παγθφζκηα 
θπθινθνξία ελφο βαζηθνχ παθέηνπ ινγηζκηθνχ θιεηζηνχ θψδηθα, γηα λα απνθεπρζεί 

ην θαηλφκελν ηνπ κνλνπσιίνπ. Ζ αληίδξαζε απηή πηζαλφλ νθείιεηαη ελ κέξεη απφ ηελ 
επηζπκία ησλ θπβεξλήζεσλ λα απνθχγνπλ δαπαλεξέο αλαλεψζεηο  ινγηζκηθνχ, θαζψο 
θαη ηε δπζκελή ππνδνρή ηνπ ινγηζκηθνχ θιεηζηνχ θψδηθα  [26]. 
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 Approved /  

Δγθξίζεθε 

Proposed /  

Πξνηάζεθε 

Failed / 
Απέηπρε 

Total /  

χλνιν 

R&D / Δ&Α 81 9 2 92 

Advisory /  

πκβνπιεπηηθή 

70 19 4 93 

Preference /  

Πξνηίκεζε 

78 27 10 115 

Mandatory /  

Τπνρξεσηηθή 

16 21 17 54 

Total /  

χλνιν 

245 76 33 354 

Πίλαθαο 5. Πξωηνβνπιίεο  Open Source, (2000-2009) 

 

 

 Δζληθέο Κξαηηθέο θαη 

ηνπηθέο 

R&D / Δ&Α 66 26 

Advisory /  

πκβνπιεπηηθή 

75 18 

Preference /  

Πξνηίκεζε 

62 53 

Mandatory /  

Τπνρξεωηηθή 

32 22 

Total /  

ύλνιν 

235 119 

ύλνιν Πξωηνβνπιηώλ (354) 

Πίλαθαο 6. Δζληθέο, Κξαηηθέο θαη ηνπηθέο  Πξωηνβνπιίεο 
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Δηθόλα 1. ύλνιν πνιηηηθώλ αλά πεξηθέξεηα   

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2. εηξά πξωηνβνπιηώλ ζηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ  
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Δηθόλα 3. Πνζνζηό πξωηνβνπιηώλ αλά ηύπν ζηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ  

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4. ύλνιν πξωηνβνπιηώλ OS  

 

Σα απνηειέζκαηά  δείρλνπλ κεγαιχηεξε ηάζε ζηελ έγθξηζε πξσηνβνπιηψλ Δ & Α 
(Έξεπλαο θαη αλάπηπμεο)   ησλ open-source ζε ζρέζε κε ηελ ππνρξεσηηθή, ηελ 

πξνηίκεζε, ή ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ πνιηηηθψλ. Απηφ είλαη δηαηζζεηηθφ θαζψο νη 
πξσηνβνπιίεο Δ & Α απαηηνχλ ιηγφηεξεο επελδχζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. 
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3.5 ΣΑ ΟΦΔΛΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΑΚ  

Ζ πιεηνςεθία ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ ρξεζηκνπνηεί εκπνξηθφ ινγηζκηθφ θιεηζηνχ 
θψδηθα. Παξάιιεια, φκσο, θαηαγξάθεηαη ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ ρξήζε ηνπ ΛΑΚ 
ζε παγθφζκην επίπεδν. Σφζν ε Δπξσπατθή Έλσζε, φζν θαη ηα πεξηζζφηεξα 

κεκνλσκέλα θξάηε εμεηάδνπλ ζεηηθά ηελ κεηάπησζε ζε ΛΑΚ. Μηα πνιηηηθή πνπ ζα 
έρεη σο ζηφρν ηελ εηζαγσγή θαη ηε δηάδνζε ηνπ ΛΑΚ ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη ζην 

ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ, αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθά νθέιε. Δδψ ζα ζπλνςίζνπκε 
ηηο πην νπζηψδεηο ζεηηθέο επηπηψζεηο, πνπ έρνπκε ήδε αλαιχζεη ζε άιια ζεκεία ηεο 
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο  [24]: 

Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ΛΑΚ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 υψηλότερη ςταθερότητα 

 υψηλό επίπεδο αςφάλειασ 

 κανζνα ή χαμηλά τζλη άδειασ 

 δυνατότητα  τροποποίηςησ του πηγαίου κώδικα 

 ανεξαρτηςία από ςημαντικοφσ προμηθευτζσ λογιςμικοφ 

3 .5 .1 Αζθάιε ηα              

Ζ αζθάιεηα ησλ ΛΑΚ ζε ζρέζε κε ην θιεηζηφ εκπνξηθφ ινγηζκηθφ απνηειεί αθφκε 

έλα αλνηρηφ εξψηεκα. ε γεληθέο γξακκέο, ε χπαξμε πεγαίνπ θψδηθα επηηξέπεη ζηνλ 
θάζε ελδηαθεξφκελν λα ηνλ κειεηήζεη θαη λα απνθαλζεί γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ. 
Αλακθίβνια, ζα κπνξνχζαλ θαη επηηήδεηνη λα εληνπίζνπλ θελά αζθάιεηαο 

πξνθείκελνπ ηα εθκεηαιιεπηνχλ πξνο φθεινο ηνπο. Σα κέρξη ηψξα απνηειέζκαηα 
ζπλεγνξνχλ φηη ζε δεκνθηιή έξγα ΛΑΚ ηπρφλ πξνβιήκαηα αζθάιεηαο 

αληηκεησπίδνληαη ζε ειάρηζην ρξφλν δηαλέκνληαο ηνλ απαξαίηεην δηνξζσηηθφ 
θψδηθά, ελψ άιια "εκπεηξηθά δεδνκέλα" θαηαδεηθλχνπλ απμεκέλε αλζεθηηθφηεηα ζε 
δηάθνξεο επηζέζεηο. εκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ είλαη ε εμάπισζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε 
ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ΛΑΚ αληηκεησπίδνπλ 

πεξηνξηζκέλα έσο κεδεληθά πξνβιήκαηα, ιφγσ ηνπ κηθξνχ πνζνζηνχ ησλ ρξεζηψλ 
ηνπο φπσο επίζεο θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ δηαλνκψλ-εθδφζεσλ πνπ θπθινθνξνχλ 
ηαπηφρξνλα. Γηαρξνληθά απνηππψλνληαη δπζθνιία αιιά θαη αδηαθνξία ησλ 

ζπγγξαθέσλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ λα αζρνιεζνχλ κε ην ΛΑΚ. πλεπαθφινπζα, ε 
απνπζία αλάινγσλ απεηιψλ γηα ην ΛΑΚ απαηηεί κηθξφηεξεο δαπάλεο γηα ηελ αγνξά 

θαη ζπληήξεζε πνιιαπιψλ εθαξκνγψλ αζθάιεηαο γηα θάζε ππνινγηζηηθφ 
ζχζηεκα  [17]. 

3 .5 .2 Αμηνπηζηία  /  Σηαζεξόηεηα              

Ζ αμηνπηζηία ηνπ ΛΑΚ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί απφ ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη 
εμππεξεηεηέο-δηαθνκηζηέο εθηεινχλ ΛΑΚ. Οη δηαθνκηζηέο-εμππεξεηεηέο απφ ηε 

θχζε ηνπο εθηεινχλ θξίζηκεο ππεξεζίεο θαη ζπλεπψο ε επηινγή ηνπ ΛΑΚ ζπλεγνξεί 
ζηελ αμηνπηζηία ησλ ελ ιφγσ εθαξκνγψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη εηαηξίεο θαη 

θνξείο φπσο ε Amazon, ε Google ή ην ακεξηθαληθφ ρξεκαηηζηήξην ρξεζηκνπνηνχλ 
εθηεηακέλα γηα ηα βαζηθά ηνπο ζπζηήκαηα. 
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Τπάξρνπλ πνιιέο κειέηεο πάλσ ζε δηαθνκηζηέο ηνπ ΛΑΚ πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα ρξφληα 
ρσξίο λα απαηηείηαη ζπληήξεζε  [27]. Δδψ είλαη δχν ζρεηηθέο παιηέο κειέηεο πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δεδνκέλνπ πσο ζήκεξα κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζα 
είλαη αθφκα θαιχηεξα: 

Σν 1999 ε Zdnet έηξεμε κηα δνθηκή αμηνπηζηίαο δέθα κελψλ κεηαμχ ηνπ Red Hat 
Linux θαη Caldera, ησλ ζπζηεκάησλ OpenLinux θαη ηα WINDOWS NT ηεο 
Microsoft 4.0 κε ην Service Pack 3. Καη ηα ηξία έηξεμαλ ζηα ίδηα ζπζηήκαηα πιηθνχ 

θαη εθηέιεζαλ σο εξγαζίεο ηελ εθηχπσζε, ηελ εμππεξέηεζε Ηζηνχ θαη ηελ ιεηηνπξγία 
εμππεξέηεζεο αξρείσλ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ φηη ην NT ζπλέηξηςε (έπεζε) κηα θνξά 

θάζε έμη εβδνκάδεο αιιά θαλέλα απφ ηα ζπζηήκαηα ΛΑΚ δελ έπεζε θαηά ηε δηάξθεηα 
νιφθιεξσλ 10 κελψλ  [28]. 

Έλα ηεζη αληνρήο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε επηά εκπνξηθά ζπζηήκαηα θαη ην ζχζηεκα 

GNU / Linux. ηα ζπζηήκαηα απηά ηξνθνδνηήζεθαλ ηπραίνη ραξαθηήξεο, λα 
πξνζνκνηψλνπλ ηα ζθνππίδηα απφ ηα θαθά δεδνκέλα ή ηνπο ρξήζηεο. Σν απνηέιεζκα 

ήηαλ φηη ηα εκπνξηθά ζπζηήκαηα είραλ έλα κέζν πνζνζηφ απνηπρίαο 23 ηνηο εθαηφ 
ελψ ην Linux ζπλνιηθά απέηπρε ελλέα ηνηο εθαηφ. Σν GNU (ινγηζκηθφ πνπ παξάγεηαη 
απφ ην FSF ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο GNU) απέηπρε κφλν έμη ηνηο εθαηφ ηνπ 

ρξφλνπ  [16],  [28],  [29]. 

 

Δηθόλα 5. Πνζνζηά απνηπρίαο ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάηωλ (πξνγξακκάηωλ)  

 

 

Δηθόλα 6. Απηνκαηνπνηεκέλε αλάιπζε αλίρλεπζεο ειαηηώκαηνο  

3 .5 .3 Κόζηνο                

Γηα ην εκπνξηθφ ινγηζκηθφ, ην θφζηνο αγνξάο ζπκπεξηιακβάλεη ηερληθή ππνζηήξημε 
απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ηνπ, ε νπνία αλαιακβάλεη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

κπνξεί λα αλαθχςνπλ απφ ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ 
πξνβιεκάησλ ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ηελ ηειεθσληθή ππνζηήξημε, ή αθφκε θαη ηελ 
επίζθεςε ηερληθνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πειάηε.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζην ΛΑΚ ε ππνζηήξημε κπνξεί λα αλαηεζεί ζηνπο ίδηνπο ηνπο 
πξνγξακκαηηζηέο πνπ αλέπηπμαλ ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ έλαληη θάπνηαο ακνηβήο, 

πνπ ζα πξνθχςεη θαηφπηλ ζπκθσλίαο. Δπίζεο, ζην ΛΑΚ ππάξρεη δπλαηφηεηα 
παξέκβαζεο, δηφξζσζεο θαη επέθηαζεο ηνπ θψδηθα απφ ηνπο κεραληθνχο ηνπ 
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ινγηζκηθνχ ηνπ θνξέα πνπ ην ρξεζηκνπνηεί ή θαη απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην 
πξνγξακκαηηζηή πνπ δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο δπλαηφηεηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε 

ππνζηήξημε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ εθάζηνηε έξγνπ ΛΑΚ δελ είλαη 
εθηθηή, κπνξεί λα αλαηεζεί ζε θάπνηα άιιε νκάδα κέζσ δηαγσληζκνχ θαη ζπλεπψο ην 

θφζηνο ππνζηήξημεο αλακέλεηαη λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην θφζηνο ππνζηήξημεο 
ινγηζκηθψλ θιεηζηνχ θψδηθα. Δπίζεο, είλαη εθηθηή ε ζεζκνζέηεζε θηλήηξσλ 
(bounties) κε ηα νπνία πξνγξακκαηηζηέο θαινχληαη λα πινπνηήζνπλ ιεηηνπξγίεο πνπ 

επηζπκεί θάπνηνο θνξέαο ή νξγαληζκφο, ιακβάλνληαο ηε ζρεηηθή αληακνηβή. Δπίζεο, 
ε επηρείξεζε κπνξεί λα αμηνπνηήζεη παιαηφηεξν εμνπιηζκφ (αθνχ είλαη ειεχζεξε λα 

θάλεη ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ θψδηθα) ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα εθπαηδεχζεη εθ λένπ ηνπο 
ππαιιήινπο ηεο, αθνχ παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ ζηελ 
ρξήζε ηνπο, κεηψλνληαο έηζη ηα έμνδά ηεο  [17],  [30]. 

3 .5 .4 Τα Αλνηθηά  Πξόηππα  Καη ε  Αλεμαξηεζία  Από 

Τνπο Πξνκεζεπηέο                

Σα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο επεμεξγάδνληαη θαη απνζεθεχνπλ δεδνκέλα αιιά θαη 
επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Ο ηξφπνο επεμεξγαζίαο απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο ησλ 

δεδνκέλσλ δελ είλαη ν ίδηνο γηα φια ηα ζπζηήκαηα, σζηφζν ζε θάζε πεξίπησζε 
ζηεξίδεηαη ζε έλα πξφηππν, δειαδή έλα ζχλνιν πξνδηαγξαθψλ πνπ πεξηγξάθεη 
αθξηβψο ην πψο κεηαθέξνληαη ή απνζεθεχνληαη ηα δεδνκέλα. Σα πξφηππα απηά 

κπνξεί λα είλαη αλνηρηά θαη δηαζέζηκα ζε φζνπο ελδηαθέξνληαη, αιιά κπνξεί λα είλαη 
δηαζέζηκα κφλν ππφ πξνυπνζέζεηο θαη ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο. 

ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ νξγαληζκψλ, φπνπ ηα δεδνκέλα ηα νπνία ππφθεηληαη 
επεμεξγαζία θαη απνζεθεχνληαη αλήθνπλ ζηνπο πνιίηεο, ε ρξήζε αλνηρηψλ πξνηχπσλ 
είλαη αλαγθαία ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα δεδνκέλα απηά ζα είλαη δηαζέζηκα γηα 

πάληα ρσξίο θακία δέζκεπζε θαη πεξηνξηζκφ. 

Σα αλνηρηά πξφηππα δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζπλεξγαζία ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ 

πνπ θαηαιήγνπλ ζε έλα ζχλνιν πξνδηαγξαθψλ, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ζπγθεθξηκέλεο 
απαηηήζεηο, ελψ παξάιιεια πξνζθέξνπλ ειεχζεξε θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο πξφζβαζε 
θαη δηθαίσκα ρξήζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ αμία ησλ αλνηρηψλ πξνηχπσλ 

απνηππψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί δηαζέηνπλ ζεκαληηθφ 
ηκήκα ησλ πφξσλ ηνπο γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ ζπληήξεζε αλνηρηψλ 

πξνηχπσλ  [30]. 

Σα αλνηθηά πξφηππα παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο, ζηνπο ηδηψηεο ή ζηηο θπβεξλήζεηο, ηελ 
επειημία θαη ηελ ειεπζεξία λα αληαιιάδνπλ κεηαμχ ηνπο δηάθνξα παθέηα ινγηζκηθνχ 

κε ην πξνκεζεπηή  [31]. Σα ηδηφθηεηα πξφηππα πεξηνξίδνπλ ηνπο ρξήζηεο ζηε 
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ κφλν απφ έλαλ πξνκεζεπηή θαη ζε έλα πξνρσξεκέλν 

ζηάδην ηνπο αθήλνπλ ζην έιενο ηνπ πξνκεζεπηή.  

Έλα άιιν πιενλέθηεκα ηνπ ΛΑΚ είλαη φηη ζρεδφλ πάληα ρξεζηκνπνηνχλ αλνηθηά 
πξφηππα. Απηφ νθείιεηαη ζε δχν βαζηθνχο ιφγνπο: 

 Γηαζεζηκόηεηα ηνπ πεγαίνπ θώδηθα:  Με ηνλ πεγαίν θψδηθα, είλαη πάληα 

δπλαηφλ λα ηεθκεξηψλεηε ην πξφηππν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ κηα εθαξκνγή. 

ιεο νη πηζαλέο παξαιιαγέο είλαη ζαθψο νξαηέο ζηνλ πεγαίν θψδηθα, ζηα 

ζπζηήκαηα ΛΑΚ  είλαη αδχλαην  θαλείο λα θξχςεη έλα ηδηφθηεην πξφηππν. 

 Δλεξγά πξόηππα ζπκκόξθωζεο: ηαλ ππάξρνπλ θαζηεξσκέλα πξφηππα, 

φπσο ην HyperText Markup Language (HTML), ε νπνία ειέγρεη ηνλ ηξφπν 
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εκθάληζεο ηζηνζειίδσλ, ηφηε ηα έξγα ΛΑΚ δνπιεχνπλ δξαζηήξηα γηα λα 

αθνινπζήζνπλ πηζηά ηα πξφηππα. Σν web browser Mozilla είλαη πιήξσο 

ζπκβαηφ κε πνιιά πξφηππα απφ ην World Wide Web Consortium (W3C). Ζ 

Webstandards.org ζεκεηψλεη φηη ην Mozilla είλαη έλαο απφ ηνπο πην 

ζπκβαηνχο browsers πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζήκεξα. Ζ ζπκκφξθσζε κε ηα 

πξφηππα νθείιεηαη ζην ΛΑΚ. 

3 .5 .5 Μείσζε ηεο εμάξηεζεο από ηηο ε ηζαγσγέο                

Έλα ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα λα πηνζεηεζνχλ ηα ζπζηήκαηα ΛΑΚ είλαη ην ηεξάζηην 

θφζηνο ησλ ηδηφθηεησλ αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ. Δπεηδή νπζηαζηηθά φια ηα 
ηδηφθηεηα ινγηζκηθά ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο είλαη εηζαγφκελν. Σα απνζέκαηα 

απηά ζα ήηαλ θαιχηεξν λα δαπαλεζνχλ γηα άιινπο ζηφρνπο αλάπηπμεο..  [17] 

Ζ επξσπατθή κειέηε  [32] ζεκεηψλεη επίζεο φηη, «Σα έμνδα απηήο ηεο πην 
πξνζαλαηνιηζκέλεο ππεξεζίαο ηνπ κνληέιν ηνπ αλνηρηνχ θψδηθα, ζηε ζπλέρεηα, 

πέξαζε θαλνληθά ζηελ νηθνλνκία ηεο θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο, θαη φρη απαξαίηεηα 
ζε κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο.  Απηφ έρεη κηα ζεηηθή αληαπφθξηζε φζνλ αθνξά 

ηελ απαζρφιεζε, ηηο επελδχζεηο, ηα θνξνινγηθά έζνδα, θ.ιπ. ". 

3 .5 .6 Τερλνγλσζία                

Σα πεξηζζφηεξα νθέιε ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ κπνξνχλ, αλά πεξίπησζε, λα 
απνηππσζνχλ κε κεηξήζηκα κεγέζε (π.ρ. νηθνλνκηθφ φθεινο). Απφ ηελ άιιε, 
ππάξρνπλ θαη επξχηεξα καθξνπξφζεζκα πιενλεθηήκαηα. Δηδηθφηεξα, ε ηξηβή ελφο 

νξγαληζκνχ ή θνξέα κε ηνλ πεγαίν θψδηθα κηαο εθαξκνγήο ΛΑΚ επηηξέπεη ηελ 
αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη 

ε επέθηαζε κηαο εθαξκνγήο ΛΑΚ απαηηεί ηε ζε βάζνο θαηαλφεζή ηεο. Παξφηη ε 
δηαδηθαζία απηή είλαη επίπνλε, έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο ζην 
αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ πξνζσπηθνχ αιιά θαη ζηελ νπζηαζηηθή αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπ. Αληίζεηα, ε δηαξθήο ρξήζε έηνηκσλ πξνγξακκάησλ θαη ε απιή 
παξακεηξνπνίεζε ηνπο δελ απαηηεί ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πιεξνθνξηθήο θαη ηηο 

εμεηδηθεπκέλεο ζπνπδέο πνπ δηαζέηεη ε πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο 
πεξηζζφηεξνπο δεκφζηνπο θνξείο  [17],  [30]. 
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3 .5 .7 Κίλεηξα  γ ηα  ηελ αλάπηπμε  Αλνηρηνύ Κώδηθα  /  

Διεύζεξνπ Λνγηζκηθνύ                 

 

Δηθόλα 7. Λόγνη γηα λα κπείηε θαη λα κείλεηε ζηελ θνηλόηεηα  OS / FS  

 

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ αξρίζεη λα αλαξσηηνχληαη γηα ηα πνηα είλαη ηα θίλεηξα ησλ 
αλζξψπσλ λα εληαρζνχλ ζηε θνηλφηεηα ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα απφ δχν 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο: ηα θίλεηξα γηα λα εληαρζνχλ ζηελ θνηλφηεηα θαη ηα 
θίλεηξα γηα λα παξακείλνπλ ζηελ θνηλφηεηα. Ζ Δηθφλα 7 επεμεγεί ηηο απαληήζεηο 
απηψλ ησλ δχν εξσηεκάησλ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο ζεκείσζαλ φηη 

νη ιφγνη ήηαλ ζην αηνκηθφ επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ ηνπο, αιιά ππάξρνπλ επίζεο 
ζηνηρεία κηαο θνηλσληθήο πηπρήο  [33]. 

3 .5 .8 Σπλνπηηθή  παξνπζίαζε  ησλ ζεηηθώλ  

απνηειεζκάησλ                 

Τπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε επηηπρία ην ινγηζκηθφ 
Αλνηθηνχ Κψδηθα. Δδψ ζα ζπλνςίζνπκε ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο: 

 απινχζηεξε δηαρείξηζε ησλ αδεηψλ 

 κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ έλα πξντφλ 

 ζπλνιηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο 
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 αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

 ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο 

 απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα εθ κέξνπο ησλ ηνπηθψλ / εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ 

 απμεκέλε αζθάιεηα 

 ηα αλνηρηά πξφηππα απινπνηνχλ ηελ επηθνηλσλία κε ην επξχ θνηλφ 

 Ζ κείσζε ηεο ηζρχνο ηνπ κνλνπσιίνπ / νιηγνπσιίνπ ησλ εκπνξηθψλ εηαηξηψλ 

 





 

 

Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο  4 :  Δ Π Η Γ Ρ Α  Ζ  Σ Ζ   

Υ Ρ Ζ  Ζ   Λ Α Κ  ( Κ Α Λ Δ   

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Δ  )  
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ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΛΑΚ (ΚΑΛΔ 

ΠΡΑΚΣΗΚΔ) 

ην 4ν Κεθάιαην παξνπζηάδνπκε ηελ επίδξαζε ηεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ 
θψδηθα ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο. Δμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο αλάινγεο πξνζπάζεηεο πνπ 

έρνπλ ιάβεη ρψξα ζε δηάθνξα θξάηε θπξίσο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σφζν ε 
Δπξσπατθή Έλσζε, φζν θαη ηα πεξηζζφηεξα κεκνλσκέλα θξάηε εμεηάδνπλ ζεηηθά ηελ 

κεηάβαζε ζε ΛΑΚ. Οη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάδνληαη αθνξνχλ 
πξνζπάζεηεο θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ, νη νπνίνη εηζάγνληαο ην ΛΑΚ ζηα 
πιεξνθνξηαθά ηνπο ζπζηήκαηα επέηπραλ ηνπο αληηθείκελνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ζέζεη 

θαη ζπλεπψο ζεσξνχλ ηελ κεηάβαζε απηή επηηπρήο.   

Οη παξαθάησ αλαθνξέο δελ απνηεινχλ ζε θακία πεξίπησζε εμαληιεηηθή θαη πιήξε 

αλαθνξά φισλ ησλ ζρεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. Αληίζεηα, επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή 
νξηζκέλσλ εμ απηψλ, σο ζεκείν αλαθνξάο, γηα ελδερφκελεο αλάινγεο πξνζπάζεηεο 
απφ αληίζηνηρνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο   [29],  [34],  [35]. 

4.1 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

4 .1 .1 Η κεηάβαζε  ζην ΛΑΚ  ζηνπο  επηηξαπέδηνπο ππνινγηζηέο  

θαη  εμππεξεηεηέο  

Σίηινο Ζ κεηάβαζε ζην ΛΑΚ ζηνπο επηηξαπέδηνπο ππνινγηζηέο θαη εμππεξεηεηέο 
Οξγάλωζε Schwaebisch Hall, Baden-Wuerttemberg, Γεξκαλία 
Πεξηγξαθή  Σν 2001, ε πφιε Schwäbisch απνθάζηζε λα αμηνινγήζεη λέεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 

γηα ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη γηα ηηο εθαξκνγέο Office πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ 

έσο ηφηε. Έηζη, έθνςε ηα ηέιε αδείαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ινγηζκηθνχ πνπ ζα 
έπξεπε λα πιεξψζεη. Ζ ζεηηθή εκπεηξία κε ην ΛΑΚ ζην παξειζφλ ελζάξξπλε ηνπο 
δηνηθεηέο γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ. Μεηά ην αξρηθφ ζήκα απφ ην δήκαξρν, ην 

ηκήκα EDP (Electronic Data Processing) καδί κε ην SUSE (now Novell) θαη ε 
IBM παξείραλ ηνπο πξψηνπο ππνινγηζηέο κε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Linux θαη 

Open Office γηα ηελ επεμεξγαζία θεηκέλσλ, ην ινγηζηηθφ θχιιν (spreadsheet), ηελ 
παξνπζίαζε (powerpoint) θ.ι.π. Σν πξνζσπηθφ εθπαηδεχζεθε ψζηε λα είλαη ζε 
ζέζε λα ιεηηνπξγήζεη κε ηηο εθαξκνγέο ΛΑΚ. ην ηέινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

καζεκάησλ ήηαλ έηνηκνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα λέα ζπζηήκαηα. 
Γηάξθεηα / 

Πξνεηνηκαζία 

Ζκεξνκελία / 
Έηνο 

2002-2005 Αλζξσπνκήλεο >36 Πξνεηνηκαζία 
Πξνζσπηθνχ 

ΝΑΗ 

Τινπνίεζε Δζσηεξηθή / 
Δμσηεξηθή 

πλήζσο εζσηεξηθή Δθηηκψκελν 
Κφζηνο 

15k – 49k € 

Σκήκαηα / Άδεηεο 

Λνγηζκηθνύ 

 Σα θχξηα ζπζηαηηθά ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ 
Γήκν Schwaebisch γηα ηε κεηάβαζε ζην ΛΑΚ ήηαλ: 

 ηνπο Δμππεξεηεηέο :  SUSE Linux enterprise server, OpenLDAP, NFS, 
Samba, OpenXchange server, Ingres database  

 ηνπο επηηξαπέδηνπο (clients): SUSE Linux, KDE, OpenOffice, Mozilla 
Firefox, GIMP, Mediawiki.  
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Άδεηεο: GPL, LGPL, X11, Apache, Java and BSD. Σα αθφινπζα ηδηφθηεηα 
ζπζηαηηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ: Citrix-Clients, VMware and MS-Terminal Server. 

Πεγαίνο Κώδηθαο  / 

Σεθκεξίωζε 
Σξνπνπνίεζε 
Πεγαίνπ Κψδηθα 

ΟΥΗ Γιψζζεο 
Σεθκεξίσζεο 

Αγγιηθά, 

Γεξκαληθά  

Κύξηα 

Απνηειέζκαηα/ 

Πξαγκαηνπνηεκέλνη 
ηόρνη 

 ηξαηεγηθή αλεμαξηεζίαο απφ ην κνλνπψιην (vendors lock-in).  

 Δπειημία εθαξκνγψλ. 

 Φεθηαθή ζπληήξεζε κέζσ ησλ αλνηθηψλ κνξθψλ θαη πξνηχπσλ. 

Πξννπηηθέο Σν πξνζσπηθφ ηεο πφιεο Schwaebisch ζπλερίδεη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο 
εγθαηεζηεκέλεο απηέο εθαξκνγέο ζηνπο επηηξαπέδηνπο ππνινγηζηέο  θαη 

εμππεξεηεηέο. Ζ δηνίθεζε  είλαη απνθαζηζκέλε λα ζπλερίζεη θαη λα επεθηείλεη ηελ 
ζηξαηεγηθή ηεο. 

 

4 .1 .2 Γηάδνζε  ηνπ ινγηζκηθνύ αλνηθηνύ θώδηθα, Modena , IT  

Σίηινο Γηάδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα ζην Γήκν  Modena 

Οξγάλωζε Ο Γήκνο  Modena 
Πεξηγξαθή  Ζ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα έρεη ζπδεηεζεί ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην 

γηα πξψηε θνξά ην 2004 θαη παξνπζηάζηεθε  πάιη ζηα επφκελα ρξφληα. Κχξηνη 
ιφγνη: εμνηθνλφκεζε θφζηνπο γηα ηα ηέιε άδεηαο ρξήζεο ινγηζκηθνχ θαη ε 

δηάδνζε πνιηηηζκνχ. Σν πξψην έξγν πεξηειάκβαλε ηε κεηάβαζε απφ ην Microsoft 
Office ζην  Open Office. Αξρηθά ππήξμε θάπνηα αληίζηαζε ζηελ αιιαγή απηή απφ 

ηνπο ρξήζηεο ηεο Ms Office. Μεηά απφ 1 ρξφλν εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο, νη 
ρξήζηεο άιιαμαλ ζηάζε. Σν δεχηεξν έξγν αθνξνχζε ηελ αληηθαηάζηαζε 
εμππεξεηεηή κε έλαλ εμππεξεηεηή Linux. Οη πεξηζζφηεξνη εμππεξεηεηέο έρνπλ 

πιένλ εγθαηαζηαζεί κε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Linux.  
Γηάξθεηα / 

Πξνεηνηκαζία 

Ζκεξνκελία / 
Έηνο 

01.02.2006 Αλζξσπνκήλεο 6 – 12  Πξνεηνηκαζία 
Πξνζσπηθνχ 

ΝΑΗ 

Τινπνίεζε Δζσηεξηθή / 
Δμσηεξηθή 

πλήζσο εζσηεξηθή Δθηηκψκελν 
Κφζηνο 

100.000 – 499.000 
€ 

Σκήκαηα / Άδεηεο 

Λνγηζκηθνύ 
Λνγηζκηθά πνπ εγθαηαζηάζεθαλ: OpenOffice, Mozilla Firefox, Thunderbird.   

Λνγηζκηθά πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηνπο εμππεξεηεηέο: Linux (OS), Alfresco 

(DMS), Apache (web server), Tomcat (servlet container), JBOSS (application 
server), mySQL (DB), Plone (CMS), openNMS (monitoring), openLDAP 

(authentication manager), PHP.  

HTWC Xframe 

Οη άδεηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: 

CDDL, GNU GPL, BSD, Apache Oracle. 

Πεγαίνο Κώδηθαο  / 

Σεθκεξίωζε 
Σξνπνπνίεζε 
Πεγαίνπ Κψδηθα 

ΝΑΗ Γιψζζεο 
Σεθκεξίσζεο 

Ηηαιηθά 

Κύξηα  Ζ εμνηθνλφκεζε θφζηνπο: Ζ δηάδνζε ηνπ ΛΑΚ επέηξεςε ζην Γήκν 
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Απνηειέζκαηα/ 

Πξαγκαηνπνηεκέλνη 
ηόρνη 

Μφληελα  λα ζψζεη πεξίπνπ 800,000 €  αλά έηνο. 
 ηξαηεγηθή αλεμαξηεζία απφ ην κνλνπψιην. 
 Πξνψζεζε ηνπ πνιηηηζκνχ αλνηθηνχ θψδηθα. 

Πξννπηηθέο Να δηαηεξεζεί θαη αλαπαξαρζεί. 

 

4 .1 .3 Λύζε «mult isea t  PC»  βαζηζκέλν ζην  Ubuntu  γ ηα  δεκόζηα  

βηβιηνζήθε  

Σίηινο Λύση «multiseat PC» βασισμένο στο Ubuntu για δημόσια βιβλιοθήκη 

Οξγάλωζε Sint-Genesius-Rode Public Library, Βέιγην 
Πεξηγξαθή  Λχζε Multiseat PC: 1 PC κε 4 workstations θαη 1 Laser Printer  εγθαηαζηάζεθαλ 

ζηε βηβιηνζήθε, πεξηιακβάλεη  πξφζβαζε ζην internet. Οη ππνινγηζηέο ηξέρνπλ 
Ubuntu / Linux κε KDE ζηνηρεία ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. 

Γηάξθεηα / 

Πξνεηνηκαζία 

Ζκεξνκελία / 
Έηνο 

01.03.2011 Αλζξσπνκήλεο ΓΞ/ΓΑ  Πξνεηνηκαζία 
Πξνζσπηθνχ 

ΟΥΗ 

Τινπνίεζε Δζσηεξηθή / 
Δμσηεξηθή 

Κπξίσο εμσηεξηθή Δθηηκψκελν 
Κφζηνο 

1 – 14.999 €  

Σκήκαηα / Άδεηεο 

Λνγηζκηθνύ 
Ubuntu/Linux 

Πεγαίνο Κώδηθαο  / 

Σεθκεξίωζε 
Σξνπνπνίεζε 
Πεγαίνπ Κψδηθα 

ΟΥΗ Γιψζζεο 
Σεθκεξίσζεο 

ιεο νη γιψζζεο 
πνπ 

ππνζηεξίδνληαη 
απφ ην Ubuntu 

Κύξηα 

Απνηειέζκαηα/ 

Πξαγκαηνπνηεκέλνη 

ηόρνη 

 Βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ 

 ηξαηεγηθή αλεμαξηεζία απφ ην κνλνπψιην (vendors lock-in). 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο  πξνκεζεηψλ (ρνξήγεζε αδεηψλ)  

 Διαρηζηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα ηερληθή ππνζηήξημε 

Πξννπηηθέο Να  επαλαιεθζεί ζε παξφκνηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. 

 

4.2 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

4 .2 .1 Μεηάβαζε  από ην MS Office 2003  ζην Open  Office 3 .21   

Σίηινο Μετάβαση από το MS Office 2003 στο Open Office 3.21 

Οξγάλωζε Πφιε Freiburg, Baden-Württemberg, Γεξκαλία. 
Πεξηγξαθή  ηηο αξρέο ηνπ 2007 ε πφιε Freiburg έςαρλε λα αληηθαηαζηήζεη ην θιεηζηφ 

ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε κε έλα ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα γηα ηελ 
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επεμεξγαζία θεηκέλνπ. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2007 ε πφιε Freiburg άξρηζε λα 
κειεηά ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη έμη κήλεο αξγφηεξα νη αξκφδηνη απνθάζηζαλ 
λα κεηαβνχλ απφ ην MS Word 2003 ζην  Open Office 3.21. Ζ κεηάβαζε έγηλε ζε 

2.000 επηηξαπέδηνπο ππνινγηζηέο  θαη νινθιεξψζεθε ζε κεξηθνχο αλζξσπνκήλεο 
(person months). Ζ δηαδηθαζία απηή επελδχζεθε απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πφξνπο 

ηεο πφιεο Freiburg. «Σν ΛΑΚ θαη ηα αλνηρηά πξφηππα είλαη κέξνο ηεο 
ζηξαηεγηθήο eGovernment Freiburg. Σν πξφγξακκα κεηάβαζεο  ζε Open Office 
πξννξίζηεθε γηα λα αλνίμεη ην δξφκν ζηηο δηα ιεηηνπξγηθέο κνξθέο εγγξάθνπ.  

Βνήζεζε λα ζψζεη πεξίπνπ κηζφ εθαηνκκχξην επξψ απφ ηα ηέιε άδεηαο.» 

Γηάξθεηα / 

Πξνεηνηκαζία 

Ζκεξνκελία / 
Έηνο 

2007-2009 Αλζξσπνκήλεο ΓΞ/ΓΑ  Πξνεηνηκαζία 
Πξνζσπηθνχ 

ΝΑΗ  

Τινπνίεζε Δζσηεξηθή / 
Δμσηεξηθή 

πλήζσο εζσηεξηθή Δθηηκψκελν 
Κφζηνο 

50k – 99k €  

Σκήκαηα / Άδεηεο 

Λνγηζκηθνύ 
Σα ζεκαληηθφηεξα ηκήκαηα ΛΑΚ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ηα  OpenOffice 
3.21, Wollmux 6.50, Mozilla Firefox 3.54, SUSE Linux enterprise server, MySQL 

database, PHP and Apache web server. Καλέλα ηδηφθηεην (θιεηζηφ) ηκήκα 
ινγηζκηθνχ δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί. Οη άδεηο  LGPL (Lesser General Public 

License) θαη EUPL (European Union Public License) ρνξεγήζεθαλ ζηελ πφιε 
Freiburg γηα ηε κεηάβαζε ζε ΛΑΚ. 

Πεγαίνο Κώδηθαο  / 

Σεθκεξίωζε 

Σξνπνπνίεζε 
Πεγαίνπ Κψδηθα 

ΝΑΗ Γιψζζεο 
Σεθκεξίσζεο 

Οη πεξηζζφηεξεο 
ζεκαληηθέο 

γιψζζεο 

Κύξηα 

Απνηειέζκαηα/ 
Πξαγκαηνπνηεκέλνη 

ηόρνη 

 Βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ  νξγαληζκνχ. 

 ηξαηεγηθή αλεμαξηεζία απφ ην κνλνπψιην. 

 Μείσζε δαπαλψλ πξνκήζεηαο. 

 Βειηηζηνπνίεζε/απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ νξγάλσζεο. 

Πξννπηηθέο Οη 2.000 ρξήζηεο κέζα ζηελ πφιε Freiburg ρξεζηκνπνηνχλ αθφκα ην Open Office 

3.21 γηα ηελ επεμεξγαζία θεηκέλνπ θαη ε πξννπηηθή γηα Open Office 3.21 γηα ηα 
επφκελα έηε πξφθεηηαη λα δηαηεξεζεί θαη λα ζηεξηρηεί κέζα ζηελ νξγάλσζε. 

 

4 .2 .2 Γηαρε ίξηζε  εγγξάθσλ κε   ινγ ηζκηθό  αλνηθηνύ θώδηθα γ ηα  

ην δεκόζην ηνκέα  κε  βάζε ηηο εζληθέο λνκηθέο απαηηήζε ηο  

Σίηινο Γηαρείξηζε  εγγξάθσλ κε  ινγηζκηθφ  αλνηθηνχ θψδηθα γηα ην δεκφζην ηνκέα  κε 

βάζε ηηο εζληθέο λνκηθέο απαηηήζεηο. 
Οξγάλωζε OSS Alliance, Σζερία  
Πεξηγξαθή  OSS Alliance (πκκαρία ΛΑΚ),  κηα εζληθή δεκφζηα νξγάλσζε ηεο Σζερηθήο 

Γεκνθξαηίαο. Σν 2009 δεκηνχξγεζε κηα εθαξκνγή βαζηζκέλε ζην ινγηζκηθφ 
αλνηρηνχ θψδηθα γηα ηε δηαρείξηζε εγγξάθσλ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Σν 

αλαπηπγκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ είλαη βαζηζκέλν ζηα  PHP, MySQL 
θαη είλαη ρνξεγεκέλν θάησ απφ ηελ άδεηα EUPL. Ο πεγαίνο θψδηθαο ησλ 

ηκεκάησλ ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα ηξνπνπνηήζεθε ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη 
αλάγθεο ηεο νξγάλσζεο. Σν αλαπηπγκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ 
αλαπηχρζεθε γηα λα είλαη ζπκκνξθσκέλν κε ηηο εζληθέο λνκηθέο απαηηήζεηο. 

Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε θάζε δεκφζηα ππεξεζία πνπ έρεη ηα λφκηκα δηθαηψκαηα 
λα ρξεζηκνπνηήζεη  απηφλ ηνλ ηχπν εθαξκνγήο. Μεξηθά θχξηα ραξαθηεξηζηηθά 
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απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο είλαη: 

- δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ εγγξάθσλ θαη ησλ  e-εγγξάθσλ  

- εθαξκνγή ηεο απνζήθεπζεο θαη ηεο αξρεηνζέηεζεο,  

- δηαρείξηζε ηεο ξνήο εξγαζίαο εγγξάθνπ,  

- ζχλδεζε κε άιια ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εγγξάθνπ, 

- δπλαηφηεηεο αλαδήηεζεο ζε έγγξαθα,  

- ιήςε θαη απνζηνιή  εγγξάθσλ,  

- παξνρή ππνζηήξημεο γηα ηα πξνγξάκκαηα eGovernment 

Γηάξθεηα / 
Πξνεηνηκαζία 

Ζκεξνκελία / 
Έηνο 

2009 Αλζξσπνκήλεο 1-6  Πξνεηνηκαζία 
Πξνζσπηθνχ 

ΝΑΗ  

Τινπνίεζε Δζσηεξηθή / 
Δμσηεξηθή 

Καη εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή Δθηηκψκελν 
Κφζηνο 

100k – 499k €  

Σκήκαηα / Άδεηεο 

Λνγηζκηθνύ 
Σν αλαπηπγκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο εγγξάθνπ είλαη βαζηζκέλν ζηα  PHP, 
MySQL θαη είλαη ρνξεγεκέλν θάησ απφ ηελ άδεηα EUPL. 

Πεγαίνο Κώδηθαο  / 

Σεθκεξίωζε 

Σξνπνπνίεζε 
Πεγαίνπ Κψδηθα 

ΝΑΗ Γιψζζεο 
Σεθκεξίσζεο 

Σζέρηθα   

Κύξηα 

Απνηειέζκαηα/ 

Πξαγκαηνπνηεκέλνη 
ηόρνη 

 ηξαηεγηθή αλεμαξηεζία απφ ην κνλνπψιην (vendors lock-in).  

 Μείσζε δαπαλψλ πξνκήζεηαο (ρνξήγεζε αδεηψλ)  

Πξννπηηθέο ήκεξα ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ είλαη ζε ιεηηνπξγία θαη πεξηζζφηεξνη 
απφ 2.000 ζπκκέηνρνη έρνπλ ελδηαθεξζεί γηα ην ζχζηεκα.  ηελ επφκελε 

βειηησκέλε έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο εγγξάθσλ ε «πκκαρία ΛΑΚ» 
πξφθεηηαη λα νινθιεξσζεί. 

 

4 .2 .3 Μεηάβαζε  ζε  Open  Office,  πηνζέηεζε ODF θαη  PDF σο 

ηππνπνηεκέλεο κνξθέο αξρε ίσλ  

Σίηινο Μεηάβαζε ζε OpenOffice θαη πηνζέηεζε ODF (κνξθή αλνηρηψλ εγγξάθσλ) θαη 
PDF (θνξεηή κνξθή εγγξάθνπ) σο ηππνπνηεκέλεο κνξθέο αξρείσλ. 

Οξγάλωζε Πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην ηνπ δήκνπ Alingsås, Alingsås, Västar Götaland, 

νπεδία. 
Πεξηγξαθή  Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2009 ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην ηνπ δήκνπ Alingsås 

απνθάζηζε λα αληηθαηαζηήζεη ην Microsoft Office κε Open Office. Δπίζεο 

απνθάζηζε λα πηνζεηήζεη ηηο κνξθέο αξρείνπ ODF θαη PDF. Σν βαζηθφ θίλεηξν 
γηα ηε κεηάβαζε ζην ΛΑΚ ήηαλ ε κείσζε δαπαλψλ πξνκήζεηαο ινγηζκηθνχ, ε 
απηνλνκία θαη ε αλεμαξηεζία απφ ην κνλνπψιην. «Ο δήκνο Alingsås ελψζεθε κε 

άιινπο ζνπεδηθνχο δήκνπο γηα κηα δεκφζηα θιήζε πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο 
ινγηζκηθνχ.» Μηα θνηλή επηζηνιή, κε εκεξνκελία ην Φεβξνπάξην ηνπ 2009, απφ 

δηάθνξνπο δήκνπο απαηηεί απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηε δηαθάλεηα: 

http://www.kivos.se/openoffice/skrivelse-om-oppenhet-till- leverantorer  
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Γηάξθεηα / 

Πξνεηνηκαζία 

Ζκεξνκελία / 
Έηνο 

2009 Αλζξσπνκήλεο 1-6  Πξνεηνηκαζία 
Πξνζσπηθνχ 

ΝΑΗ  

Τινπνίεζε Δζσηεξηθή / 
Δμσηεξηθή 

πλήζσο εζσηεξηθή Δθηηκψκελν 
Κφζηνο 

15k – 49k €  

Σκήκαηα / Άδεηεο 

Λνγηζκηθνύ 
Σα ΛΑΚ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ην δήκν Alingsås θαη ηα ηνπηθά ζρνιεία ήηαλ 
ηα OpenOffice θαη OpenClipart. Κακία ηξνπνπνίεζε ηνπ πεγαίνπ θψδηθα  δελ 

έγηλε θαη ε άδεηα πνπ ρνξεγήζεθε ήηαλ ε LGNU Lesser General Public License. 
Σν ηδηφθηεην ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε  ήηαλ ε ZENworks θαη ηα παθέηα 
MSI. 

Πεγαίνο Κώδηθαο  / 
Σεθκεξίωζε 

Σξνπνπνίεζε 
Πεγαίνπ Κψδηθα 

ΟΥΗ Γιψζζεο 
Σεθκεξίσζεο 

νπεδηθά 

Κύξηα 

Απνηειέζκαηα/ 

Πξαγκαηνπνηεκέλνη 

ηόρνη 

 ηξαηεγηθή αλεμαξηεζία απφ ην κνλνπψιην.  

 Μείσζε δαπαλψλ πξνκήζεηαο. 

Πξννπηηθέο ην δήκν ηεο Alingsås θαη ζηα ηνπηθά ζρνιεία,  ζπλερίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 
Open Office θαη λα πηνζεηνχλ ηα πξφηππα ODF θαη PDF, σο κνξθέο εγγξάθσλ, 

θαζψο ε πξννπηηθή γηα ηα επφκελα ρξφληα είλαη λα ππνκείλεη ζηελ ρξήζε ησλ 
παξαπάλσ ζπζηαηηθψλ ΛΑΚ. 

 

4 .2 .4 Υηνζέηεζε  ηνπ  OpenOffice, ηνπ Ubuntu  LTSP θαη  ηνπ 

Samba  εμππεξεηεηή  από ζνπεδηθά  ζρνιε ία  ζην δήκν 

Vindeln   

Σίηινο Τηνζέηεζε ηνπ Open Office, ηνπ Ubuntu LTSP (Linux Terminal Server Project) 
θαη ηνπ Samba εμππεξεηεηή απφ ζνπεδηθά ζρνιεία ζην δήκν Vindeln 

Οξγάλωζε Γήκν  Vindeln, Västerbotten, νπεδία  
Πεξηγξαθή  Σν 2008 ν δήκνο Vindeln έιαβε ηελ απφθαζε φηη ηα ζρνιεία ηνπ δήκνπ ζα 

κεηαβνχλ ζην ΛΑΚ. Μεηά απφ νθηψ κήλεο  κειέηεο (Αχγνπζηνο 2006), ε 
κεηάβαζε ηέζεθε ζε εθαξκνγή. Ζ εθαξκνγή θξάηεζε γηα νθηψ κήλεο θαη κφλν 
κεξηθνχο αλζξσπνκήλεο (1 έσο 6) είραλ επελδπζεί απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πφξνπο 

ηνπ Γήκνπ θαηά ηε θάζε ηεο πινπνίεζεο. Πξνηνχ λα ιεθζεί ε απφθαζε, νη 
δνθηκέο έγηλαλ θαη νη απαηηήζεηο πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηα ζρνιεία. 

Γηάξθεηα / 

Πξνεηνηκαζία 

Ζκεξνκελία / 
Έηνο 

2008 Αλζξσπνκήλεο 1-6  Πξνεηνηκαζία 
Πξνζσπηθνχ 

-  

Τινπνίεζε Δζσηεξηθή / 
Δμσηεξηθή 

- Δθηηκψκελν 
Κφζηνο 

1 – 15k € 

Σκήκαηα / Άδεηεο 

Λνγηζκηθνύ 
Σα ΛΑΚ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηα ζρνιεία ηνπ δήκνπ Vindeln ήηαλ ην Open 

Office, ν εμππεξεηεηήο Ubuntu LTSP  - θαη ν Samba σο εμππεξεηεηήο αξρείσλ. 
Δπίζεο, ην DNS (Domain Name System) ηνπ εμππεξεηεηή ησλ ζρνιείσλ 

βαζίδεηαη ζε ινγηζκηθφ αλνηθηνχ  θψδηθα. 

Πεγαίνο Κώδηθαο  / 

Σεθκεξίωζε 

Σξνπνπνίεζε 
Πεγαίνπ Κψδηθα 

ΟΥΗ Γιψζζεο 
Σεθκεξίσζεο 

νπεδηθά 
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Κύξηα 

Απνηειέζκαηα/ 
Πξαγκαηνπνηεκέλνη 

ηόρνη 

 ηξαηεγηθή αλεμαξηεζία απφ ην κνλνπψιην.  

 Μείσζε δαπαλψλ πξνκήζεηαο. 

Πξννπηηθέο Οη εθαξκνγέο ΛΑΚ είλαη αθφκα ζε ρξήζε απφ ηα ζρνιεία ηνπ δήκνπ Vindeln. 

 

4 .2 .5 Scrip tum:  κ ηα  πιαηθόξκα γ ηα  ηε  δηαρε ίξηζε  θπβεξλεηηθώλ  

εγγξάθσλ  

Σίηινο Scriptum: κηα πιαηθφξκα γηα ηε δηαρείξηζε θπβεξλεηηθψλ εγγξάθσλ. 
Οξγάλωζε Γξαθείν Γηνίθεζεο, Αληηπξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο. 
Πεξηγξαθή  Σν Scriptum είλαη κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή Αλνηρηνχ Λνγηζκηθνχ πνπ  

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμάιεηςε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ απψιεηα εγγξάθσλ. 

Παξέρεη κηα επεθηάζηκε θαη έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ γηα ηε δεκνζίεπζε 
θαη ηε θαηεγνξηνπνίεζε εγγξάθνπ. Σν ζπλνιηθφ έξγν πεξηιακβάλεη δχν βαζηθά 
ππνέξγα:  

1. ύζηεκα Ζιεθηξνληθνύ Πξωηνθόιινπ:  Τπεχζπλν γηα ηελ ηήξεζε ηνπ 
βηβιίνπ πξσηνθφιινπ ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ. Υξεζηκνπνηψληαο απηφ ην 

ζχζηεκα, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηηο πξνεγκέλεο ηδηφηεηεο ηεο 
OpenKm γηα λα ρεηξαγσγήζνπλ ηα κελχκαηα. Σν ππνζχζηεκα απηφ παξέρεη έλαλ 
εχθνιν ηξφπν γηα λα ζπκπιεξψζνπλ νη ρξήζηεο ηηο αηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

εηζεξρφκελε / εμεξρφκελε αιιεινγξαθία, βάζε επηινγήο επηζηνιψλ απφ ηα 
πξφηππα πνπ δηαηίζεληαη.   

2. ύζηεκα Αλαζέζεωλ (eCase): απηφ ην ππνζχζηεκα παξέρεη κηα εδξαησκέλε 
ξνή εξγαζίαο γηα ηελ επεμεξγαζία εγγξάθσλ.  Σν ζχζηεκα αλαζέζεσλ παξέρεη 
έλαλ ηππνπνηεκέλν ηξφπν γηα ηε δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο πνπ πξέπεη λα 

ιεθζνχλ απφ ηνπο ππαιιήινπο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ νη εξγαζίεο.  
Γηάξθεηα / 

Πξνεηνηκαζία 

Ζκεξνκελία / 
Έηνο 

10-01-2011 Αλζξσπνκήλεο 1-6  Πξνεηνηκαζία 
Πξνζσπηθνχ 

ΝΑΗ 

Τινπνίεζε Δζσηεξηθή / 
Δμσηεξηθή 

Δθαξκφδεηαη θπξίσο απφ 
εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο 

Δθηηκψκελν 
Κφζηνο 

15k –  49k € 

Σκήκαηα / Άδεηεο 

Λνγηζκηθνύ 
Αξρηηεθηνληθή Blueprint - Stack Σερλνινγία: 1. J2EE 6 2. Hibernate 3 3. ZK 3.5 4. 
JBOSS 4.2.3.GA 5. OpenKM 5.0 6. MySQL Server 5.1 as OpenKM θαη 

SCRIPTUM storage. SUSE Linux enterprise server.  

Άδεηεο: GPL, LGPL, Apache, Java 

Πεγαίνο Κώδηθαο  / 

Σεθκεξίωζε 

Σξνπνπνίεζε 
Πεγαίνπ Κψδηθα 

ΟΥΗ Γιψζζεο 
Σεθκεξίσζεο 

Διιεληθά, Αγγιηθά 

Κύξηα 

Απνηειέζκαηα/ 

Πξαγκαηνπνηεκέλνη 

ηόρνη 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ Scriptum είλαη ε εμάιεηςε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη απψιεηαο 

εγγξάθσλ κε ηε ρξήζε ελφο ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα, ην επεθηάζηκν 
πεξηβάιινλ είλαη έηνηκν λα δηαζπλδέεηαη κε άιια ζπζηήκαηα. Μεξηθά απφ ηα 
θχξηα επηηεχγκαηα ήηαλ: 

 Βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ 

 ηξαηεγηθή αλεμαξηεζία απφ ην κνλνπψιην. 
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 Γηεπθφιπλζε ηεο αληαιιαγήο ησλ δεδνκέλσλ. 

 Πξνψζεζε ηνπ ΛΑΚ 

 

Πξννπηηθέο Ζ εθαξκνγή  είλαη ζε ιεηηνπξγία θαη αλακέλεηαη  λα επεθηαζεί ή λα αλαπαξαρζεί   
ζην κέιινλ. 

 

4.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ / ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ 

ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

4 .3 .1 Helpdesk  θαη  ινγηζκηθό απνγξαθήο  

Σίηινο Helpdesk θαη ινγηζκηθφ απνγξαθήο.  
Οξγάλωζε Σνπηθή Αζηπλνκία Brasschaat, Brasschaat, Βέιγην 
Πεξηγξαθή  Σν 2009 ε ηνπηθή αζηπλνκία Brasschaat απνθάζηζε λα εθαξκφζεη έλα Helpdesk 

θαη έλα ινγηζκηθφ απνγξαθήο βάζε ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα πξνθεηκέλνπ 

λα κεησζνχλ νη δαπάλεο πξνκήζεηαο ινγηζκηθνχ.  Μεηά απφ 3 κήλεο  κειέηεο, ε 
ηνπηθή αζηπλνκία ηνπ Brasschaat άξρηζε λα εθαξκφδεη ηε ιχζε απηή. Μφλν ιίγνπο 
αλζξσπνκήλεο  επελδχζεθαλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πφξνπο ηεο νξγάλσζεο θαη ε 

ιχζε αλνηθηνχ πεγαίνπ θψδηθα ηειηθά αλαπηχρηεθε . Σν OTRS (Open Source 
Helpdesk and IT Service Management Solution) θαη ην OCS (Open Source and 

Software Inventory Next Generation) πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζπλνδεχνληαη κε 
GLPI (Information Resource Manager), έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
αλάγθεο ηεο ηνπηθήο αζηπλνκίαο ηνπ Brasschaat. 

Γηάξθεηα / 
Πξνεηνηκαζία 

Ζκεξνκελία / 
Έηνο 

2009 Αλζξσπνκήλεο 1-6  Πξνεηνηκαζία 
Πξνζσπηθνχ 

ΝΑΗ 

Τινπνίεζε Δζσηεξηθή / 
Δμσηεξηθή 

Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή Δθηηκψκελν 
Κφζηνο 

1 – 15k €.  

Σκήκαηα / Άδεηεο 

Λνγηζκηθνύ 
Σν Helpdesk θαη ην ινγηζκηθφ απνγξαθήο εθαξκφζηεθαλ ζηνλ SUSE Linux 
enterprise server. Έλα KVM (Kernel based Virtual Machine) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 
ηελ εηθνληθνπνίεζε ηνπο. Ο πεγαίνο θψδηθαο δελ ηξνπνπνηήζεθε θαη ε άδεηα πνπ 

ρνξεγήζεθε γηα ηε ιχζε ΛΑΚ ήηαλ ε άδεηα  SUSE Linux 11. Καλέλα ηδηφθηεην 
ηκήκα ινγηζκηθνχ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε.   

Πεγαίνο Κώδηθαο  / 

Σεθκεξίωζε 

Σξνπνπνίεζε 
Πεγαίνπ Κψδηθα 

ΟΥΗ Γιψζζεο 
Σεθκεξίσζεο 

Αγγιηθά, 

Οιιαλδηθά 

Κύξηα 

Απνηειέζκαηα/ 

Πξαγκαηνπνηεκέλνη 
ηόρνη 

 Βειηίσζε απφδνζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νξγάλσζεο  

 Απινπνίεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο IT  

Πξννπηηθέο ηελ Σνπηθή Αζηπλνκία Brasschaat ε ιχζε ΛΑΚ πνπ πηνζεηείηαη είλαη αθφκα ζε 
ιεηηνπξγία θαη ε πξννπηηθή γηα ηα επφκελα έηε πξφθεηηαη λα εληζρπζεί, λα 

επεθηαζεί ή λα αλαπαξαρζεί. 
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4 .3 .2 Υπνδνκή δηαρε ίξηζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρε ίσλ  

Σίηινο Τπνδνκή δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Γήκνο Μπνιφληα  
Οξγάλωζε Γήκνο Μπνιφληα, Ηηαιία 
Πεξηγξαθή  Γεκηνπξγία κηαο ππνδνκήο δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ην Γήκν ηεο 

Μπνιφληα. Μεηά ηελ έλδεημε ηεο ITIL ε ππνδνκή απηή ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα 

λα ρεηξηζηεί ηε MACD. 
Γηάξθεηα / 

Πξνεηνηκαζία 

Ζκεξνκελία / 
Έηνο 

01.01.2008 Αλζξσπνκήλεο 6-12  Πξνεηνηκαζία 
Πξνζσπηθνχ 

ΝΑΗ 

Τινπνίεζε Δζσηεξηθή / 
Δμσηεξηθή 

Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή Δθηηκψκελν 
Κφζηνο 

15.000 – 49.000 €  
 

Σκήκαηα / Άδεηεο 

Λνγηζκηθνύ 
CMDBuild, OCS-NG,  GPL Licence 

Πεγαίνο Κώδηθαο  / 

Σεθκεξίωζε 

Σξνπνπνίεζε 
Πεγαίνπ Κψδηθα 

ΝΑΗ Γιψζζεο 
Σεθκεξίσζεο 

Ηηαιηθά 

Κύξηα 

Απνηειέζκαηα/ 

Πξαγκαηνπνηεκέλνη 

ηόρνη 

 Βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ 

 Δλίζρπζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ΗΣ 

 Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο 

 Γηεπθφιπλζε ηεο αληαιιαγήο ησλ δεδνκέλσλ  

Πξννπηηθέο Να επεθηαζεί / βειηησζεί / αλαπαξαρζεί  

 

 

4.4 E-MAIL & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ  

4 .4 .1 Zimbra: Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν λέαο γεληάο  

Σίηινο Zimbra: Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν λέαο γεληάο. 
Οξγάλωζε Ίδξπκα Αλάπηπμεο  Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, Extremadura , Ηζπαλία 
Πεξηγξαθή  Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 ην Ίδξπκα ηεο Αλάπηπμε Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο 

άξρηζε λα κειεηά ηελ ελδερφκελε πηνζέηεζε ηνπ δηαθνκηζηή Zimbra. Έμη κήλεο 
αξγφηεξα, ε απφθαζε ιήθζεθε: Σν Zimbra εγθαηαζηάζεθε ζηε δεκφζηα δηνίθεζε.  

Σν Zimbra Collaboration Suite (ZCS) απνηειεί έλα E-mail θαη calendar server ην 
νπνίν απνηειεί κηα  αλνηθηή πιαηθφξκα ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο ζηελ νπνία 
κπνξνχλ λα ππάξρνπλ clients απφ νπνηνδήπνηε ζχζηεκα (Linux, Windows, Mac) 

αιιά θαη απφ νπνηαδήπνηε ζπζθεπή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θηλεηψλ 
ηειεθψλσλ. Σν Zimbra βαζίδεηαη ζε δνθηκαζκέλεο ηερλνινγίεο αλνηρηνχ θψδηθα, 

κε απνηέιεζκα λα έρεη ζρεδηαζηεί κε εμαηξεηηθά ζηαζεξή αξρηηεθηνληθή. Παξέρεη 
επειημία γηαηί πεξηέρεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε ιεηηνπξγία έηνηκσλ 
δνκψλ εκεξνινγίνπ θαη ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ  [36]. 
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Σν Zimbra παξέρεη ζηνπο νξγαληζκνχο κεγαιχηεξε ζπλνιηθή επειημία θαη 
απιφηεηα κε ελζσκαησκέλν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επαθέο, εκεξνιφγην, 
αληαιιαγή θαη δηαρείξηζε εγγξάθσλ θαζψο θαη ηνλ ζπγρξνληζκφ επηθάλεηαο 

εξγαζίαο γηα ηνπο ρξήζηεο ζε νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή.  
Γηάξθεηα / 

Πξνεηνηκαζία 

Ζκεξνκελία / 
Έηνο 

2009 Αλζξσπνκήλεο 1-6  Πξνεηνηκαζία 
Πξνζσπηθνχ 

ΟΥΗ 

Τινπνίεζε Δζσηεξηθή / 
Δμσηεξηθή 

Δζσηεξηθή Δθηηκψκελν 
Κφζηνο 

1 – 15k €.  

Σκήκαηα / Άδεηεο 

Λνγηζκηθνύ 
Ζ κφλε εθαξκνγή πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηνλ εμππεξεηεηή ήηαλ ε  Zimbra, ε νπνία 
θαηά ηελ δηάξθεηα εγθαηάζηαζεο εγθαηέζηεζε θαη άιια ινγηζκηθά αλνηθηνχ 

θψδηθα φπσο Apache Jetty, Postfix, OpenLDAP θαη MySQL. Σα ινγηζκηθά απηά 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εθαξκνγή Zimbra. 

Πεγαίνο Κώδηθαο  / 

Σεθκεξίωζε 

Σξνπνπνίεζε 
Πεγαίνπ Κψδηθα 

ΝΑΗ Γιψζζεο 
Σεθκεξίσζεο 

Αγγιηθά, Ηζπαληθά   

Κύξηα 

Απνηειέζκαηα/ 

Πξαγκαηνπνηεκέλνη 

ηόρνη 

 Βειηίσζε απφδνζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νξγάλσζεο . 

 Μείσζε δαπαλψλ  / θφζηνο αδεηνδφηεζεο. 

 Πξνψζεζε ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα.  

 Διαρηζηνπνίεζε αλάγθεο ηερληθήο ππνζηήξημεο. 

Πξννπηηθέο ην Ίδξπκα ηεο Αλάπηπμεο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ζηελ Extremadura 
ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ δηαθνκηζηή Zimbra θαη ε πξννπηηθή γηα ηα επφκελα έηε 

πξφθεηηαη λα εληζρπζεί, λα επεθηαζεί ή λα αλαπαξαρζεί. 

 

4 .4 .2 Σύζηεκα ηειεθσλίαο Asterisk  

Σίηινο χζηεκα ηειεθσλίαο Asterisk  
Οξγάλωζε Schoten, Βέιγην 
Πεξηγξαθή  Ζ πφιε Schoten έςαρλε γηα έλα λέν ζχζηεκα ηειεθσλίαο ζε ινγηθή ηηκή. Σν λέν 

ζχζηεκα ζα έπξεπε λα είλαη ηθαλφ λα ελζσκαηψλεη λέεο εθαξκνγέο, φπσο ην SMS 
(Short Message Service), ην MMS (Multimedia Messaging Service), ην chat θαη ην 
Skype, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ λα ελζσκαηψλεη ηηο  ππάξρνπζεο θαη ηηο 

κειινληηθέο εθαξκνγέο.  Σν ηκήκα IT (Information Technology) ζα έπξεπε επίζεο 
λα είλαη ζε ζέζε λα δηακνξθψλεη ην ζχζηεκα ηειεθσλίαο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο 

θαη απαηηήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ. Σν 2006, ην ηκήκα IT ηεο Schoten άξρηζε λα 
κειεηά ηηο πηζαλέο ιχζεηο. Δπελδχζεθαλ έμη κήλεο  γηα απηή ηε θάζε ηεο κειέηεο 
πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεθσλίαο  Asterisk. Σν 2007, ην IT άξρηζε 

λα εθαξκφδεη ηε ιχζε Asterisk θαη μφδεςε ηέζζεξηο κήλεο γηα ηελ εθαξκνγή απηή. 
Ζ Synsip, έλαο πάξνρνο VoIP αλέιαβε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Asterisk. "Ζ Synsip 

είρε έλα θαιφ ζρέδην κεηάβαζεο θαη ππήξμε κηα πνιχ θαιή κεηαβίβαζε ησλ 
γλψζεψλ ηνπο ζηελ Schoten". 

Γηάξθεηα / 

Πξνεηνηκαζία 

Ζκεξνκελία / 
Έηνο 

2006-2007 Αλζξσπνκήλεο 1-6  Πξνεηνηκαζία 
Πξνζσπηθνχ 

ΝΑΗ 

Τινπνίεζε Δζσηεξηθή / 
Δμσηεξηθή 

Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή Δθηηκψκελν 
Κφζηνο 

50k – 99k €  
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Σκήκαηα / Άδεηεο 

Λνγηζκηθνύ 
Σν ΛΑΚ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ιχζεο Asterisk  ήηαλ ε βάζε 
δεδνκέλσλ mySQL/postgreSQL. Σα αξρεία ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα 
δηακνξθσζνχλ  θαη ηξνπνπνηεζνχλ. Υξεζηκνπνηήζεθε δηαθνκηζηήο θαη GUI 

(Graphical User Interface) γηα ηε δηαρείξηζε ηδηφθηεησλ ζηνηρείσλ Asterisk. Ζ 
άδεηα πνπ ρνξεγήζεθε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεθσλίαο Asterisk 

ήηαλ ε άδεηα GPL ηνπ Asterisk. 

Πεγαίνο Κώδηθαο  / 

Σεθκεξίωζε 

Σξνπνπνίεζε 
Πεγαίνπ Κψδηθα 

ΟΥΗ Γιψζζεο 
Σεθκεξίσζεο 

Αγγιηθά, 
Οιιαλδηθά, 

Γαιιηθά, 
Γεξκαληθά 

Κύξηα 

Απνηειέζκαηα/ 

Πξαγκαηνπνηεκέλνη 

ηόρνη 

 Μείσζε δαπαλψλ πξνκήζεηαο / ρνξήγεζεο άδεηαο   

 Βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νξγάλσζεο. 

 Αχμεζε ηεο απφδνζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ΗΣ 

Πξννπηηθέο Σν ζχζηεκα ηειεθσλίαο Asterisk είλαη ζήκεξα ζε ιεηηνπξγία θαη ε πξννπηηθή γηα 

ηα επφκελα έηε πξφθεηηαη λα εληζρπζεί, λα επεθηαζεί ή λα αλαπαξαρζεί. 

 

4 .4 .3 J i tsi :  Σύζηεκα επηθνηλσληώλ ζε  πξαγκαηηθό ρξόλν ,  

ινγηζκηθό  αλνηθηνύ θώδηθα  

Σίηινο χζηεκα επηθνηλσληψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα 
Οξγάλωζε Παλεπηζηήκην  ηξαζβνχξγνπ, Γαιιία. 

Πεξηγξαθή  Σν Skype, ρσξίο ακθηβνιία είλαη κηα απφ ηηο πην δεκνθηιείο ιχζεηο επηθνηλσληψλ 
ζηνλ θφζκν. Βιέπνπκε φηη είλαη ζε επξεία πηνζέηεζε δηαθφξσλ θνξέσλ, είηε 
πξφθεηηαη γηα ην δεκφζην ή ην ηδησηηθφ ηνκέα. κσο, πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα, ην 

Γαιιηθφ Τπνπξγείν Άκπλαο εμέδσζε έλα κλεκφλην ζπκβνπιεχνληαο θαηά ηεο 
ρξήζεο ηνπ Skype ζηα γαιιηθά παλεπηζηήκηα θαη ηα εξεπλεηηθά θέληξα. Οη 
αλεζπρίεο ηνπο βαζίδνληαλ ζηελ αθάλεηα ηνπ Skype θαη ζηηο επηπηψζεηο ηεο 

αζθάιεηαο πνπ είρε. Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ έζεηε ην ππνπξγείν ήηαλ ε ρξήζε 
ηνπ Skype απφ πφξνπο ηνπ Internet. Σα παλεπηζηεκηαθά δίθηπα είλαη έλα απφ ηα 

ηειεπηαία κέξε φπνπ έλαο κεγάινο αξηζκφο ησλ ππνινγηζηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 
δεκφζηεο δηεπζχλζεηο IP ζε έλα ζρεηηθά κεγάιν εχξνο δψλεο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ 
ηνπο ππνινγηζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Skype ζε ηέηνην δίθηπν, σο εθ ηνχηνπ, ζα 

κεηέηξεπαλ ην δίθηπν απηφκαηα κε Skype ππεξθφκβνπο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο ην 
Skype ζα ρξεζηκνπνηνχζε ειεχζεξα κέζα αλακεηάδνζεο φηαλ ήηαλ απαξαίηεην. Ζ 

ζχζηαζε απηή αλαγλσξίζηεθε απφ φια ηα παλεπηζηήκηα, αιιά ζπάληα 
εθαξκφζηεθε. Ο ιφγνο γηα απηφ ήηαλ αξθεηά απιφο: ην Skype ήηαλ έλα 
απαξαίηεην εξγαιείν επηθνηλσλίαο ζε κηα ζεηξά απφ ζπλεξγαηηθά έξγα θαη θάζε 

απαγφξεπζε γηα ηε ρξήζε ηνπ έπξεπε λα ζπλνδεχεηαη κε κηα ελαιιαθηηθή ιχζε. 
Απηή ε ελαιιαθηηθή ιχζε έπξεπε λα είλαη: δσξεάλ, εχθνιν ζηε ρξήζε, λα 

πξνζθέξεη θαιή πνηφηεηα ήρνπ γηα ηελ επηθνηλσλία θαη βίληεν, λα είλαη ζε ζέζε 
λα νξγαλψζεη θιήζεηο ζπλδηάζθεςεο θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα είλαη δπλαηή ε 
επηθνηλσλία κε έλα κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη νη ρξήζηεο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα ιχζε ή ηελ ππνδνκή. 
Έηζη ήξζε ππφςε ην Jitsi. Σν Jitsi είλαη έλα ζχζηεκα επηθνηλσλίαο ζην δηαδίθηπν, 

κε δπλαηφηεηεο άκεζεο αληαιιαγήο κελπκάησλ. Τπνζηεξίδεη έλα κεγάιν αξηζκφ 
πξσηνθφιισλ, ηππνπνηεκέλα, φπσο ην SIP θαη XMPP, θαζψο θαη άιια 
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ηδηνθηεζηαθά δεκνθηιείο, φπσο ην Windows Live (MSN), ην Yahoo! Messenger, 
AIM θαη ICQ. (Οη επηθνηλσλίεο Ήρνπ θαη βίληεν είλαη δηαζέζηκα κφλν κε SIP θαη 
XMPP). Σν Jitsi (πξψελ SIP Communicator) γελλήζεθε ζην ίδην παλεπηζηήκην, ην 

νπνίν ήηαλ πηζαλψο ν ιφγνο πνπ ην φλνκα ήξζε ηφζν γξήγνξα. Γξήγνξα έγηλε 
ζαθέο,  φηη φηαλ ζπλδπάδεηαη κε ηα θαηάιιεια server-side ζηνηρεία, είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα γίλεη κηα πξαγκαηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε ηνπ Skype. Πξψηα απφ 
φια, ην Jitsi είρε έλαλ εληππσζηαθφ αξηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ. Πξάγκαηα φπσο ε 
θαιή πνηφηεηα βίληεν, ε κεηαθνξά αξρείσλ, νη κλήσεις συνδιάσκεψης,  ε 

θνηλνπνίεζε, πνπ είλαη δχζθνιν λα βξεζεί ζε κηα εθαξκνγή αλνηθηνχ θψδηθα λα 

είλαη δηαζέζηκε ζηα Windows, Mac OS X θαη Linux.  Σν πην ζεκαληηθφ, είλαη ε 
ππνζηήξημε ηνπ πξσηφθνιινπ XMPP ηνπ Jitsi. Πνπ ζεκαίλεη φηη ε δηεμαγσγή 
βίληεν θιήζεσλ ζα ήηαλ δπλαηφ γηα ηνπο ρξήζηεο κε ινγαξηαζκφ Gmail. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν νη ρξήζηεο δελ ζα ρξεηάδνληαλ  λα αλνίμνπλ λένπο ινγαξηαζκνχο γηα 
ηελ ππεξεζία απηή.  Απηή ε ιχζε είλαη αλάινγε κε ην Skype απφ ηελ άπνςε ησλ 

δπλαηνηήησλ ζχλδεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ε εθαξκνγή ρξεζηκνπνηήζηκε 
απφ νπνηνδήπνηε δηαδίθηπν, έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ην TurnServer θαη ην 
JingleNodes γηα ηηο δηέιεπζεο  NAT.  Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ δσξεάλ 

θιήζεηο πξνο νπνηνδήπνηε αξηζκφ PSTN ηνπ παλεπηζηεκίνπ, αλαπηχρζεθε θαη  
ζπλδέζεθε ην  FreeSwitch κε ηηο ππάξρνπζεο ζπζθεπέο ηειεθσλίαο. Οη αιιαγέο 

πεξηειάκβαλαλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγνχλ λένπο ινγαξηαζκνχο κε ειάρηζηε 
ξχζκηζε, θαζψο θαη ηελ πξνζζήθε ζπλδέζεσλ απηφκαηα ζηνπο θαηαιφγνπο ηνπ 
παλεπηζηεκίνπ θαη ηεο πχιεο ηειεθσλίαο. Βέβαηα ζπλερίδεη λα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα ζπλδένληαη κε νπνηνδήπνηε πξφηππν XMPP παξάγνληα, εθφζνλ ην 
επηζπκνχλ.  

Γηάξθεηα / 

Πξνεηνηκαζία 

Ζκεξνκελία / 
Έηνο 

10.02.2010 Αλζξσπνκήλεο 6-12  Πξνεηνηκαζία 
Πξνζσπηθνχ 

ΟΥΗ 

Τινπνίεζε Δζσηεξηθή / 
Δμσηεξηθή 

Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή Δθηηκψκελν 
Κφζηνο 

ΓΞ/ΓΑ 

Σκήκαηα / Άδεηεο 

Λνγηζκηθνύ 
Σα  ζπζηαηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αξρηηεθηνληθή πεξηιακβάλνπλ:  

Openfire http://www.igniterealtime.org/projects/openfire/  
JingleNodes http://jinglenodes.org  

TurnServer http://turnserver.org  
FreeSWITCH http://www.freeswitch.org   

ην πιαίζην ησλ αιιαγψλ πνπ γίλνληαη ζην Jitsi γηα ην Παλεπηζηήκην ηνπ 

ηξαζβνχξγνπ παξαδφζεθαλ κε άδεηα απεξηφξηζηεο δηάξθεηαο. Ο ππφινηπνο 
θψδηθαο ηνπ Jitsi θαη ηα άιια έξγα πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο 

αξρηθέο άδεηεο ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ. 

Πεγαίνο Κώδηθαο  / 

Σεθκεξίωζε 

Σξνπνπνίεζε 
Πεγαίνπ Κψδηθα 

ΝΑΗ Γιψζζεο 
Σεθκεξίσζεο 

Γαιιηθά, Αγγιηθά 

Κύξηα 

Απνηειέζκαηα/ 

Πξαγκαηνπνηεκέλνη 

ηόρνη 

 Έλα ζχζηεκα επηθνηλσλίαο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ κε ήρν, βίληεν, άκεζα 

κελχκαηα θαη δπλαηφηεηαο κεηαθνξάο αξρείσλ. (ΛΑΚ ελαιιαθηηθή ιχζε 
ηνπ Skype). 

 ηξαηεγηθή αλεμαξηεζία απφ ην κνλνπψιην. 

 Γηεπθφιπλζε ηεο αληαιιαγήο ησλ δεδνκέλσλ  

 Δλίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Πξνψζεζε ηνπ ΛΑΚ 

 Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ή ζπκβαηφηεηα ινγηζκηθνχ 

Πξννπηηθέο Να επεθηαζεί / βειηησζεί / αλαπαξαρζεί. 



 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΛΑΚ (Καιέο Πξαθηηθέο) 

ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΚΧΔΙΚΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΟΡΕΙ 71 

 

4 .4 .4 Λύζε antispam 

Σίηινο Λχζε  antispam, CZ 
Οξγάλωζε Πεξηνρή  Vysocina, Σζερία 
Πεξηγξαθή  Λχζε AntiSpam. Μηα ιχζε κε βάζε SpamAssassin pearl scripts ζε Postfix. 

SpamAssassin είλαη έλα πξφγξακκα ινγηζκηθνχ πνπ δηαηίζεηαη βάζεη ηεο Άδεηαο 
Apache 2,0. Υξεζηκνπνηείηε γηα θηιηξάξηζκα ηνπ e-mail απφ spam κε βάζε ησλ 

θαλφλσλ content-matching. Ζ ιχζε ηξέρεη ζε FreeBSD θαη Postfix πξντφληα ζηα 
νπνία έρνπλ αλαπηπρζεί  pearl SpamAssassin scripts. Ζ ιχζε έρεη 2 ιεηηνπξγίεο - 
ηελ εηζεξρφκελε θαη εμεξρφκελε αιιεινγξαθία. 

Γηάξθεηα / 

Πξνεηνηκαζία 

Ζκεξνκελία / 
Έηνο 

01.06.2009 

  

Αλζξσπνκήλεο 1-6  Πξνεηνηκαζία 
Πξνζσπηθνχ 

ΟΥΗ 

Τινπνίεζε Δζσηεξηθή / 
Δμσηεξηθή 

Δζσηεξηθή Δθηηκψκελν 
Κφζηνο 

1 – 14.999 €  
 

Σκήκαηα / Άδεηεο 

Λνγηζκηθνύ 
Apache License 2.0 

Πεγαίνο Κώδηθαο  / 

Σεθκεξίωζε 

Σξνπνπνίεζε 
Πεγαίνπ Κψδηθα 

ΟΥΗ Γιψζζεο 
Σεθκεξίσζεο 

Σζέρηθα, Αγγιηθά 

Κύξηα 
Απνηειέζκαηα/ 

Πξαγκαηνπνηεκέλνη 

ηόρνη 

 Βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ 

 Δλίζρπζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ΗΣ 

 Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο 

 ηξαηεγηθή αλεμαξηεζία απφ ην κνλνπψιην. 

Πξννπηηθέο Να ζηεξηρζεί / δηαηεξεζεί. 

 

4.5 ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ  

4 .5 .1 Τνπξηζηηθή  δηαδηθηπαθή εθαξκνγή  

Σίηινο Σνπξηζηηθή δηαδηθηπαθή εθαξκνγή. 
Οξγάλωζε Jihlava/Vysocina, Σζερία 
Πεξηγξαθή  Ο ηνπξηζκφο Vysocina, κηα νξγάλσζε ηεο Σζερίαο, άξρηζε ην Μάξηην ηνπ 2007 λα 

κειεηά ηε δπλαηφηεηα γηα κηα ηνπξηζηηθή δηαδηθηπαθή εθαξκνγή βαζηζκέλε ζε 

ΛΑΚ πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην θφζηνο ρνξήγεζεο άδεηαο. Πέληε κήλεο 
αξγφηεξα, ν ηνπξηζκφο Vysocina εθάξκνζε ηελ δηαδηθηπαθή εθαξκνγή. Μφλν  
ηέζζεξηο αλζξσπνκήλεο επελδχζεθαλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πφξνπο ηνπ 

ηνπξηζκνχ Vysocina. «Απνθαζίζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ΛΑΚ επεηδή ήηαλ 
θαηάιιειε ιχζε γηα απηφ ην πξφγξακκα. Σα θχξηα θίλεηξα γηα απηήλ ηελ επηινγή 

ήηαλ ην  ρακειφ (κεδέλ) θφζηνο θαη ε πνιχ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ. 
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Δίρακε επίζεο ηηο πνιχ θαιέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ΛΑΚ επεηδή 
ρξεζηκνπνηήζακε απηά ηα ζπζηαηηθά ζε κεξηθά κηθξά πξνγξάκκαηα.» 

Γηάξθεηα / 

Πξνεηνηκαζία 

Ζκεξνκελία / 
Έηνο 

2007 

  

Αλζξσπνκήλεο 6-12  Πξνεηνηκαζία 
Πξνζσπηθνχ 

ΟΥΗ 

Τινπνίεζε Δζσηεξηθή / 
Δμσηεξηθή 

Δζσηεξηθή Δθηηκψκελν 
Κφζηνο 

1 – 15k €  

Σκήκαηα / Άδεηεο 

Λνγηζκηθνύ 
Σα ζεκαληηθφηεξα ΛΑΚ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ  ν δηαθνκηζηήο Apache 2,  ν 
επεμεξγαζηήο ππεξθεηκέλνπ PHP4 / 5, ην Google API, ε βάζε δεδνκέλσλ MySQL 

ηνπ εμππεξεηεηή SQL, Ο πεξηεγεηήο ηζηνχ Mozilla Firefox.  Σν ινγηζκηθφ  
γξαθηθψλ  GIMP 2.6, θαη ην Open Office. Ο πεγαίνο θψδηθαο δελ ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ε ρνξεγνχκελε άδεηα ήηαλ ε GNU General Public License. Σα κφλα ηδηφθηεηα 
ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ  ήηαλ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ δηαθνκηζηή 
θαη ην Microsoft Windows Server 2003. 

Πεγαίνο Κώδηθαο  / 

Σεθκεξίωζε 

Σξνπνπνίεζε 
Πεγαίνπ Κψδηθα 

ΝΑΗ Γιψζζεο 
Σεθκεξίσζεο 

Σζέρηθα, Αγγιηθά 

Κύξηα 

Απνηειέζκαηα/ 

Πξαγκαηνπνηεκέλνη 
ηόρνη 

  Πξνψζεζε ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα. 

 ηξαηεγηθή αλεμαξηεζία απφ ην κνλνπψιην. 

 Διαρηζηνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηερληθήο  ππνζηήξημεο. 

 Αχμεζε ηεο απφδνζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ΗΣ. 

Πξννπηηθέο ήκεξα ε ηνπξηζηηθή δηαδηθηπαθή εθαξκνγή  είλαη ζε ιεηηνπξγία θαη ε πξννπηηθή 
γηα ηα επφκελα ρξφληα είλαη λα επεθηαζεί, εληζρπζεί θαη λα αλαπαξαρζεί. 

 

4 .5 .2 Μηα ηζρπξή  ζνπίηα  εθαξκνγώλ γ ηα  ηε  δηαρε ίξηζε  ηνπ 

Γηαδηθηύνπ   

Σίηινο Μηα ηζρπξή ζνπίηα εθαξκνγψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. 
Οξγάλωζε Γήκνο ηξνβφινπ, Λεπθσζία, Κχπξνο 
Πεξηγξαθή  Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 ν δήκνο ηξνβφινπ έςαρλε κηα ηθαλνπνηεκέλε ιχζε 

θίιηξσλ δηαδηθηχνπ κε ην ιηγφηεξν πηζαλφ θφζηνο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε 

παξαγσγηθφηεηα, λα ειαρηζηνπνηεζεί ν ρξφλνο πνπ μνδεπφηαλ ζην δηαδίθηπν θαη  
λα εληζρπζεί ε αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζην δήκν. Μεηά απφ κηα κειέηε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ην κηζφ ησλ αλζξσπνκελψλ πνπ μνδεχηεθε, ην ηκήκα ΗΣ 
ηνπ δήκνπ ζα κπνξνχζε ηειηθά λα σθειεζεί απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα: 
φπσο θίιηξν Ηζηνχ, blocker ηψλ, spam blocker, ad blocker θ.ιπ. «Ζ δηαρείξηζε θαη 

ε πξνζπάζεηα ηνπ ηκήκαηνο ΗΣ ήηαλ λα έρνπλ κηα ηθαλνπνηεκέλε ιχζε θίιηξσλ 
δηαδηθηχνπ κε ην ιηγφηεξν θφζηνο γηα ην δήκν. Ζ ιχζε απαηηνχζε ηε βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ. Δπηπιένλ κε ηελ εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο ιχζεο 
ε πξνζπάζεηα ήηαλ λα παξέρεη θαιχηεξε αζθάιεηα ζην  δίθηπν ηνπ δήκνπ.» 

Γηάξθεηα / 

Πξνεηνηκαζία 

Ζκεξνκελία / 
Έηνο 

2009 

  

Αλζξσπνκήλεο 1-6  Πξνεηνηκαζία 
Πξνζσπηθνχ 

ΟΥΗ 

Τινπνίεζε Δζσηεξηθή / 
Δμσηεξηθή 

Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή Δθηηκψκελν 
Κφζηνο 

1 – 15k €  
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Σκήκαηα / Άδεηεο 

Λνγηζκηθνύ 
Σν κφλν ηκήκα αλνηθηνχ πεγαίνπ θψδηθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ παθέηνπ ινγηζκηθνχ ήηαλ έλαο δηαθνκηζηήο Linux. Ο πεγαίνο 
θψδηθαο ηεο εθαξκνγήο δελ ηξνπνπνηήζεθε. Καλέλα ηδηφθηεην ηκήκα ινγηζκηθνχ 

δελ ρξεζηκνπνηήζεθε. Ζ Οξγάλσζε είλαη ρνξεγεκέλε ππφ ηελ δεκφζηα άδεηα 
GNU v2 (GPLv2).  

Πεγαίνο Κώδηθαο  / 

Σεθκεξίωζε 

Σξνπνπνίεζε 
Πεγαίνπ Κψδηθα 

ΟΥΗ Γιψζζεο 
Σεθκεξίσζεο 

Αγγιηθά 

Κύξηα 

Απνηειέζκαηα/ 

Πξαγκαηνπνηεκέλνη 
ηόρνη 

  Βειηίσζε απφδνζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νξγάλσζεο. 

 ηξαηεγηθή αλεμαξηεζία απφ ην κνλνπψιην.  

 Μείσζε δαπαλψλ πξνκήζεηαο/ρνξήγεζεο αδεηψλ. 

 Δλίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Πξννπηηθέο Ζ εθαξκνγή απηή ζήκεξα είλαη ζε ιεηηνπξγία θαη ε πξννπηηθή γηα ηα επφκελα 
ρξφληα είλαη λα εληζρπζεί, επεθηαζεί ή λα αλαπαξαρζεί. 

 

4 .5 .3 JBOSS Ιζηνζειίδα  (Information Porta l )  

Σίηινο JBOSS Ηζηνζειίδα (Information Portal) 
Οξγάλωζε Γήκνο Αξθαινρψξη, Διιάδα. 

Πεξηγξαθή  To JBoss Portal Server (ΛΑΚ) πηνζεηήζεθε απφ ην Γήκν Αξθαινρψξη γηα ηελ 
αλάπηπμε κηαο Ηζηνζειίδαο. Ο θχξηνο ζηφρνο ήηαλ ε πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ 
αμηνζέαησλ. 

Σν JBOSS Portal έρεη ρξεκαηνδνηεζεί ελ κέξεη απφ ηελ ΔΔ θαη ελ κέξεη απφ 
εζληθνχο πφξνπο. Σν έξγν έρεη εθπιεξσζεί κε επηηπρία, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

πάξνρν ηερλνινγίαο (CYBERCE Α.Δ.), κε αλνηθηφ δηαγσληζκφ. Σν ηειηθφ 
ζχζηεκα απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ΛΑΚ θαη εκπνξηθψλ ιχζεσλ, ελψ ν θχξηνο 
δηαθνκηζηήο είλαη ην ινγηζκηθφ JBoss. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ 5 Γήκνη 

(Αξθαινρψξη, Θξαςαλφ, Οξνπέδην Λαζηζίνπ, Κξνπζψλαο θαη Σχιηζνο) 
ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνλ πάξνρν ηερλνινγίαο, πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζνχλ νη 
απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο. Ζ επηθνηλσλία ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ ήηαλ 

εμαηξεηηθή, αιιά απηφ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ην πην δχζθνιν θνκκάηη ηνπ 
έξγνπ. Σα δεδνκέλα ησλ εκπιεθφκελσλ Γήκσλ κεηαθέξζεθαλ κε επηηπρία ζην λέν 

ζχζηεκα. 
Γηάξθεηα / 

Πξνεηνηκαζία 

Ζκεξνκελία / 
Έηνο 

29.04.2009  Αλζξσπνκήλεο 1-6  Πξνεηνηκαζία 
Πξνζσπηθνχ 

ΝΑΗ 

Τινπνίεζε Δζσηεξηθή / 
Δμσηεξηθή 

Κπξίσο εμσηεξηθή Δθηηκψκελν 
Κφζηνο 

50.000 – 99.000 € 

Σκήκαηα / Άδεηεο 

Λνγηζκηθνύ 
Σα ΛΑΚ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Πχιεο Πιεξνθνξηψλ πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 
JBoss Application Server, JBoss Cache, JBoss Profiler (ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο 

ηεο θπθινθνξίαο), JBoss Portal Server, OpenLDAP (LDAP server) θαη Eclipse 
IDE (πεξηβάιινλ αλάπηπμεο). 

ORACLE Database 10g Standard Edition ONE (database server), ArcGIS Server 

Workgroup standard & ArcGIS 9.x ArcEditor Concurrent - includes ArcPress – 
ArcScan(GIS software), NowSMS/MMS Gateway - Now Wireless (SMS 

software), VERISIGN Secure Site Pro (server certification). 
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Πεγαίνο Κώδηθαο  / 

Σεθκεξίωζε 

Σξνπνπνίεζε 
Πεγαίνπ Κψδηθα 

ΝΑΗ Γιψζζεο 
Σεθκεξίσζεο 

Αγγιηθά, Διιεληθά 

Κύξηα 

Απνηειέζκαηα/ 

Πξαγκαηνπνηεκέλνη 

ηόρνη 

  Βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Γηεπθφιπλζε ηεο αληαιιαγήο ησλ δεδνκέλσλ. 

 Πξνψζεζε ηνπ Πεηξακαηηζκνχ κε ΛΑΚ λέσλ ηερλνινγηψλ 

Πξννπηηθέο Να  επαλαιεθζεί ζε παξφκνηεο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. 

 

4 .5 .4 Υπεξεζία  Ηιεθηξνληθώλ Δξσηεκαηνινγίσλ  

Σίηινο Τπεξεζία Ζιεθηξνληθψλ Δξσηεκαηνινγίσλ 
Οξγάλωζε Παλεπηζηήκην  Sheffield, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. 
Πεξηγξαθή  Σν LimeSurvey, είλαη κηα ππεξεζία ειεθηξνληθψλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

Υξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα έξεπλα ζε 20 επξσπατθέο ρψξεο 
πνπ ζηφρεπαλ 12 ρηιηάδεο  εξσηεζέληεο. θνπφο απηήο ηεο ππεξεζίαο είλαη λα 
πξνζθέξεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή ψζηε θάζε ρξήζηεο λα κπνξεί λα δεκηνπξγεί 

ειεθηξνληθά εξσηεκαηνιφγηα πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ επηζπκεί λα 
δηεξεπλήζεη. Ζ ππεξεζία βαζίδεηαη ζην ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα LimeSurvey 

έλα απφ ηα δεκνθηιέζηεξα ινγηζκηθά δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο 
εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο κηαο 
έξεπλαο αγνξάο. 

Γηάξθεηα / 

Πξνεηνηκαζία 

Ζκεξνκελία / 
Έηνο 

01.08.2011 

– 
01.09.2011 

Αλζξσπνκήλεο 1-6  Πξνεηνηκαζία 
Πξνζσπηθνχ 

ΟΥΗ 

Τινπνίεζε Δζσηεξηθή / 
Δμσηεξηθή 

Καη απφ ην εζσηεξηθφ 

πξνζσπηθφ θαη απφ ηνπο 
εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο 

Δθηηκψκελν 
Κφζηνο 

1  –  14.999 € 

 

Σκήκαηα / Άδεηεο 

Λνγηζκηθνύ 
Σν εξγαιείν είλαη ρνξεγεκέλν ππφ ηελ δεκφζηα άδεηα GPL. Μπνξεί λα 
ηξνπνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Άδεηαο GNU General Public. 

Πεγαίνο Κώδηθαο  / 

Σεθκεξίωζε 

Σξνπνπνίεζε 
Πεγαίνπ Κψδηθα 

ΟΥΗ Γιψζζεο 
Σεθκεξίσζεο 

Αγγιηθά 

Κύξηα 

Απνηειέζκαηα/ 

Πξαγκαηνπνηεκέλνη 

ηόρνη 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο  πξνκεζεηψλ (ρνξήγεζε αδεηψλ). 

 Γηεπθφιπλζε ηεο αληαιιαγήο ησλ δεδνκέλσλ. 

Πξννπηηθέο Μηα επηηπρήο εθαξκνγή έξεπλαο πνπ ζηφρεπε έλα κεγάιν αξηζκφ  εξσηεζέλησλ ζε 

κηα ζεηξά απφ ρψξεο. Απηή ε ιχζε ζα πξνηείλεηε θαη ζηηο επφκελεο έξεπλεο. 
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4.6 E-GOVERNMENT ΚΑΗ Δ-LEARNING ΠΛΑΣΦΟΡΜΔ  

4 .6 .1 Moodle: Πιαηθόξκα  ινγηζκηθνύ  e -  learning  

Σίηινο Moodle: Πιαηθφξκα ινγηζκηθνχ e - learning 

Οξγάλωζε Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, Λεπθσζία, Κχπξνο 
Πεξηγξαθή  Σνλ Ηνχιην ηνπ 2008, ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, πήξε 

ηελ απφθαζε λα πηνζεηήζεη ηελ πιαηθφξκα Moodle, ζαλ ελαιιαθηηθή ιχζε ηνπ 
ηδηφθηεηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είραλ γηα ηελ δηαρείξηζε καζεκάησλ. Σν MOODLE 

(κνξθσκαηηθφ αληηθεηκελνζηξαθέο δπλακηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ) είλαη κηα 
πιαηθφξκα ινγηζκηθνχ e-learning, αλνηθηνχ θψδηθα.  Ζ πηνζέηεζε MOODLE 

ήηαλ γεληθά επηηπρήο, δεδνκέλνπ φηη δελ ππήξμαλ νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο πηνζέηεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη δελ απαηηήζεθε νπνηαδήπνηε 
κεηάβαζε. Καλέλα λνκηθφ ζέκα δελ πξνέθπςε. 

Γηάξθεηα / 

Πξνεηνηκαζία 

Ζκεξνκελία / 
Έηνο 

2008 Αλζξσπνκήλεο 1-6  Πξνεηνηκαζία 
Πξνζσπηθνχ 

ΝΑΗ 

Τινπνίεζε Δζσηεξηθή / 
Δμσηεξηθή 

Δζσηεξηθή Δθηηκψκελν 
Κφζηνο 

1 – 14.999 €  

Σκήκαηα / Άδεηεο 
Λνγηζκηθνύ 

Σα ΛΑΚ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ: Linux server, Apache web server θαη βάζε 
δεδνκέλσλ MySQL. Ο πεγαίνο θψδηθαο ηνπ Moodle δελ ηξνπνπνηήζεθε. Γελ 
ρξεζηκνπνηήζεθε  ηδηφθηεην ινγηζκηθφ. Σν Moodle θπθινθνξεί θάησ απφ ηελ 

άδεηα GPL.  

Πεγαίνο Κώδηθαο  / 

Σεθκεξίωζε 

Σξνπνπνίεζε 
Πεγαίνπ Κψδηθα 

ΟΥΗ Γιψζζεο 
Σεθκεξίσζεο 

Αγγιηθά 

Κύξηα 

Απνηειέζκαηα/ 
Πξαγκαηνπνηεκέλνη 

ηόρνη 

 Βειηίσζε απφδνζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νξγάλσζεο. 

 ηξαηεγηθή αλεμαξηεζία απφ ην κνλνπψιην. 

 Διαρηζηνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηερληθήο  ππνζηήξημεο. 

 Μείσζε δαπαλψλ πξνκήζεηαο/ρνξήγεζεο αδεηψλ. 

Πξννπηηθέο Να  επαλαιεθζεί ζε παξφκνηεο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. 

 

4 .6 .2 PloneGov 

Σίηινο PloneGov  
Οξγάλωζε Έξγν ζε εζληθφ επίπεδν 
Πεξηγξαθή  Ζ PloneGov (http://www.plonegov.org), κηα πνιπβξαβεπκέλε παγθφζκηα 

πξσηνβνπιία, είλαη ίζσο κία απφ ηηο πην επηηπρεκέλεο πεξηπηψζεηο ζην δεκφζην 
ηνκέα. Δίλαη κηα πξνζπάζεηα λα ελσζνχλ δήκνη θαη ηνπηθέο θπβεξλήζεηο αλά ηνλ 

θφζκν ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ θαιχηεξα ηα θνηλά πξνβιήκαηα θαη λα 
δεκηνπξγήζνπλ κηα πιαηθφξκα eGovernment, ζηεξηγκέλε ζην ζχζηεκα 
δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ Plone. Πξφθεηηαη γηα έλα εγρείξεκα δεκηνπξγίαο 

ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ, αιιά θαη ελφο νηθνζπζηήκαηνο εηαηξεηψλ θαη θνξέσλ 
γχξσ απφ απηφ. Απηήλ ηελ ζηηγκή ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 20 ρψξεο ζε 4 
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επείξνπο. Σν PloneGov ήηαλ ζηνπο θηλαιίζηο ησλ European e-Government 
Awards 2009. 

Δλδεηθηηθά κεξηθά απφ ηα έξγα πνπ πξνσζεί θαη αλαπηχζζεη ην plonegov, είλαη:  

1) Open eGov (http://www.plonegov.org/software/products/open-egov), 
ελνπνηεκέλα eGovernment portal θαη εθαξκνγέο (πρ http://www.nngov.com θ.α.) 

3) Portfolio management framework 
(http://www.plonegov.org/software/products/project-portfolio-management-
framework), intranet θαη extranet πιαηθφξκα γηα δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο. 

4) PloneMeeting (http://www.plonegov.org/software/products/plonemeeting), 
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπηθέο αξρέο γηα δηαρείξηζε ησλ επίζεκσλ ζπλαληήζεσλ 

ηνπο. 

5) PuRe (http://www.plonegov.org/software/products/pure-public-requirements), 
ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη παξνπζίαζεο δεκφζησλ πξνκεζεηψλ. 

Ζ ζπκκεηνρή ειιεληθψλ θνξέσλ ζε απηήλ ή αληίζηνηρε δξάζε κπνξεί λα έρεη 
πνιιαπιά νθέιε ζηνλ δεκφζην θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα  [37]. 

 
Γηάξθεηα / 

Πξνεηνηκαζία 

Ζκεξνκελία / 
Έηνο 

01.01.2008 Αλζξσπνκήλεο >36  Πξνεηνηκαζία 
Πξνζσπηθνχ 

ΝΑΗ 

Τινπνίεζε Δζσηεξηθή / 
Δμσηεξηθή 

Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή Δθηηκψκελν 
Κφζηνο 

ΓΞ/ΓΑ  

Σκήκαηα / Άδεηεο 

Λνγηζκηθνύ 
Οιφθιεξεο ιχζεηο είλαη βαζηζκέλεο ζην CMS, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
intranets, ησλ εθαξκνγψλ web. Δπηπιένλ, ράξε ζηελ αξζξσηή θχζε ηνπ Plone, κε 

βάζε ηε γιψζζα Python, εθαηνληάδεο πξφζζεηα ("πξντφληα Plone") είλαη 
δηαζέζηκεο ζηελ 

http://pypi.python.org/pypi?%3Aaction=search&term=plone&submit=search θαη 

ζηελ http://plone.org/products.  

Πνιινί δεκφζηνη νξγαληζκνί ζηελ Ηηαιία αλέπηπμαλ ηα δηθά ηνπο λέα πξντφληα θαη 

ζπρλά  ηίζεληαη ζε δεκφζηα επαλαρξεζηκνπνίεζε. ε επίπεδν Intranet, ζχλζεηεο 
ιχζεηο δηαρείξηζεο εγγξάθσλ θαη δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο αλαπηχρζεθαλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  http://plone.org/support/case-studies/quasar-scrivania-

virtuale 
Οη άδεηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: 

Σν Plone είλαη ε ίδηα πνπ δηαηίζεηαη βάζεη ηεο GNU General Public License (GPL) 
version 2. Ζ ζέζπηζε  ηεο EUPL άδεηαο είλαη ππφ ζπδήηεζε ζην πιαίζην PloneGov 
Italia. Ζ EUPL κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε κε αληηθξνπφκελεο πξφζζεηεο δηαηάμεηο . 

Πεγαίνο Κώδηθαο  / 

Σεθκεξίωζε 

Σξνπνπνίεζε 
Πεγαίνπ Κψδηθα 

ΝΑΗ Γιψζζεο 
Σεθκεξίσζεο 

Αγγιηθά, Ηηαιηθά 

θαη φιεο νη 
γιψζζεο πνπ 

ππνζηεξίδνληαη 
εγγελψο απφ ην 
Plone 

Κύξηα 
Απνηειέζκαηα/ 

Πξαγκαηνπνηεκέλνη 

ηόρνη 

 πκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ 
ινγηζκηθνχ ζην Γεκφζην Σνκέα. 

 Ζ ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηζηνζειίδαο. 

 Βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 ηξαηεγηθή αλεμαξηεζία απφ ην κνλνπψιην. 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο  πξνκεζεηψλ (ρνξήγεζε αδεηψλ). 

http://www.plonegov.org/software/products/open-egov
http://www.plonegov.org/software/products/project-portfolio-management-framework
http://www.plonegov.org/software/products/project-portfolio-management-framework
http://www.plonegov.org/software/products/plonemeeting
http://www.plonegov.org/software/products/pure-public-requirements
http://plone.org/support/case-studies/quasar-scrivania-virtuale
http://plone.org/support/case-studies/quasar-scrivania-virtuale
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 Δλίζρπζε ηεο αζθάιεηαο. 

Πξννπηηθέο Να επεθηαζεί / βειηησζεί / αλαπαξαρζεί 

 

4 .6 .3 OTRS  

Σίηινο OTRS  
Οξγάλωζε Γήκνο Μπνιφληα, Ηηαιία 
Πεξηγξαθή  Σν OTRS είλαη έλα ζχζηεκα πνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηεί ηειεθσληθέο 

θιήζεηο θαη e-mails. Δίλαη έλα web-based  ζχζηεκα ζπλεξγαζίαο πνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ αηηεκάησλ ησλ ρξεζηψλ πην απνδνηηθά. Σν OTRS 
έρεη πξνζαξκνζηεί ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ κε ην LDAP (έλα 
πξσηφθνιιν αλνηθηνχ πξνηχπνπ), κε e-mail θαη web ππεξεζίεο γηα εμσηεξηθή 

ππνζηήξημε.  
Γηάξθεηα / 

Πξνεηνηκαζία 

Ζκεξνκελία / 
Έηνο 

01.08.2007 
  

Αλζξσπνκήλεο 6-12  Πξνεηνηκαζία 
Πξνζσπηθνχ 

ΝΑΗ 

Τινπνίεζε Δζσηεξηθή / 
Δμσηεξηθή 

Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή Δθηηκψκελν 
Κφζηνο 

15.000 – 49.000 €  

Σκήκαηα / Άδεηεο 

Λνγηζκηθνύ 
Asterisk PBX, AstBoxLinux, Mysql, PHP, Apache 

GNU General Public License 

Πεγαίνο Κώδηθαο  / 

Σεθκεξίωζε 

Σξνπνπνίεζε 
Πεγαίνπ Κψδηθα 

ΟΥΗ Γιψζζεο 
Σεθκεξίσζεο 

Ηηαιηθά 

Κύξηα 

Απνηειέζκαηα/ 

Πξαγκαηνπνηεκέλνη 
ηόρνη 

 Δλίζρπζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

 Βειηηζηνπνίεζε ησλ νξγαλσηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο. 

Πξννπηηθέο Να ζηεξηρζεί / δηαηεξεζεί. 

 

4 .6 .4 Ηιεθηξνληθά  Σπζηήκαηα γ ηα  κεραλήκαηα απηόκαηεο  

πώιεζεο  (E-CODES) 

Σίηινο Ζιεθηξνληθά πζηήκαηα γηα κεραλήκαηα απηφκαηεο πψιεζεο (E – CODES).  
Οξγάλωζε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο 
Πεξηγξαθή  Ζ ιχζε απηή ηε ζηηγκή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν πεξηζζφηεξσλ απφ 50 

κεραλεκάησλ απηφκαηεο πψιεζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο 
Γπηηθήο Διιάδαο. Απηά ηα κεραλήκαηα απηφκαηεο πψιεζεο (κέζσ ηνπ 

εμνπιηζκνχ ηνπο) εθπιεξψλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο (φπσο 
ε παξνρή εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ, πψιεζε θαξηψλ γηα θηλεηά ηειέθσλα). Γηα λα 
θξαηεζεί ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε απνδεθηά επίπεδα (δεδνκέλνπ 

φηη ν αξηζκφο ησλ κεραλεκάησλ απηφκαηεο πψιεζεο απμάλεηαη ξαγδαία), 
επηιέρζεθε έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα αλνηθηνχ θψδηθα (Linux-Debian) γηα ηα 
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κεραλήκαηα απηφκαηεο πψιεζεο. Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 
εγθαηεζηεκέλε έθδνζε ζηα κεραλήκαηα απηφκαηεο πψιεζεο ήηαλ ε Debian 
Stable netinst (βαζηθή εγθαηάζηαζε) κε ηελ πξνζζήθε αξθεηψλ παθέησλ γηα 

desktop πεξηβάιινληα (Xserver, Fluxbox, θιπ.). Απηή ε έθδνζε επηιέρζεθε 
πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν ρψξνο εγθαηάζηαζεο (ηξέρεη απφ κηα θάξηα κλήκεο 

1GByte). ια ηα πεξηηηά παθέηα απνκαθξχλζεθαλ απφ ηε βαζηθή εγθαηάζηαζε. 
Ο ρψξνο εγθαηάζηαζεο ηειηθά κεηψζεθε ζηα 380-400 ΜΒ. Μεηαμχ άιισλ, ην 
Debian Linux επηιέρζεθε γηα ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα: επθνιία αλαβάζκηζεο, 

απνδνηηθφ απφ πιεπξάο θφζηνπο (είλαη δσξεάλ), ζχζηεκα εληνπηζκνχ ζθαικάησλ.  
Ζ δηεπαθή ηνπ ρξήζηε κε ηα κεραλήκαηα απηφκαηεο πψιεζεο ηέζεθε ζε 

εθαξκνγή κε ηε ρξήζε Mozilla Firefox. Υξεζηκνπνηήζεθε ε επέθηαζε R-kiosk 
πξνθεηκέλνπ λα πξνβαίλεηε (by default) ζε πιήξε νζφλε, απελεξγνπνηεί φια ηα 
κελνχ, γξακκέο εξγαιείσλ, βαζηθέο εληνιέο θαη ην κελνχ δεμί θιηθ.  Ζ επέθηαζε 

απηή ζα κπνξνχζε λα απνηξέςεη απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ηελ έμνδν ηνπο απφ 
ηελ εθαξκνγή πνπ ελδερνκέλσο λα έβιαπηε ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ 

απηφκαηεο πψιεζεο. Σν ζχζηεκα έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 
αζθάιεηα θαη λα θαηαγξάθεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ηξέρνπλ. ιεο νη 
πιεξνθνξίεο απφ θαη πξνο ηηο κεραλέο πψιεζεο απνζεθεχνληαη ζε κηα βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε MySQL. Γηα λα δηαρεηξηζηνχλ νη πιεξνθνξίεο 
θαη ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί ζην ζχζηεκα, ρξεζηκνπνηείηε ην 

phpMyAdmin. 
Γηάξθεηα / 

Πξνεηνηκαζία 

Ζκεξνκελία / 
Έηνο 

03.2003 – 
12.2004 

Αλζξσπνκήλεο 24-36 Πξνεηνηκαζία 
Πξνζσπηθνχ 

ΝΑΗ 

Τινπνίεζε Δζσηεξηθή / 
Δμσηεξηθή 

Κπξίσο πινπνηνχληαη απφ 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ή 
εξγνιάβνπο 

Δθηηκψκελν 
Κφζηνο 

15k –  49k € 

Σκήκαηα / Άδεηεο 

Λνγηζκηθνύ 
Σα κεραλήκαηα απηφκαηεο πψιεζεο θαη νη εμππεξεηεηέο δελ ρξεζηκνπνηνχλ 
ζηνηρεία απφ ην ηδηφθηεην ινγηζκηθφ. Σν κφλν απαξαίηεην ηδηφθηεην ινγηζκηθφ 

ήηαλ νη νδεγνί γηα ηηο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο (φπσο εθηππσηή θαη 
νζφλε αθήο).  

 
 Debian-Linux ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (http://www.debian.org/index.en.html), - 
Mozilla Firefox γηα ηνλ ελδηάκεζν ρξήζηε (http://www.mozilla-

europe.org/en/firefox/), - R-kiosk επέθηαζε (https://addons.mozilla.org/en-
US/firefox/addon/1659/), - MySQL ε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

(http://www.mysql.com/), - phpMyAdmin γηα ηε δηαρείξηζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 
(http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php). 

Πεγαίνο Κώδηθαο  / 

Σεθκεξίωζε 

Σξνπνπνίεζε 
Πεγαίνπ Κψδηθα 

ΝΑΗ Γιψζζεο 
Σεθκεξίσζεο 

Διιεληθά 

Κύξηα 

Απνηειέζκαηα/ 

Πξαγκαηνπνηεκέλνη 

ηόρνη 

 Βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ 

 ηξαηεγηθή αλεμαξηεζία απφ ην κνλνπψιην. 

 Βειηηζηνπνίεζε / απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ηεο νξγάλσζεο. 

 Διαρηζηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα ηερληθή ππνζηήξημε. 

Πξννπηηθέο Σν E - CODES ζχζηεκα είλαη ζήκεξα ζε ιεηηνπξγία θαη ε πξννπηηθή γηα ηα 

επφκελα ρξφληα είλαη λα εληζρπζεί, επεθηαζεί ή λα αλαπαξαρζεί. Σν ζχζηεκα 
ιεηηνπξγεί απηή ηε ζηηγκή θαη ειέγρεη πάλσ απφ 50 κεραλήκαηα απηφκαηεο 

πψιεζεο. Με ειάρηζηεο αιιαγέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηηο ηνπηθέο ή 
πεξηθεξεηαθέο δεκφζηεο δηνηθήζεηο. 
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4 .6 .5 e-γλώζε:  Σύζηεκα Γηαρε ίξηζεο  Ηιεθηξνληθώλ  

Μαζεκάησλ  πνπ ππνζηεξίδε η  Αζύγρξνλε  Τειεθπαίδεπζε  

Σίηινο e-γλψζε:  χζηεκα Γηαρείξηζεο Ζιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ πνπ ππνζηεξίδεη 
Αζχγρξνλε Σειεθπαίδεπζε.  

Οξγάλωζε ΠΔΣΑ Α.Δ.,  Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ  "Diophantus" (PETA S.A., 

CTI-Diophantus), Διιάδα 
Πεξηγξαθή  Ζ  e-γλψζε πιαηθφξκα είλαη έλα νινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Ζιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ πνπ ππνζηεξίδεη Τπεξεζίεο Αζχγρξνλεο 

Σειεθπαίδεπζεο κέζσ ελφο απινχ web browser. ηφρνο ηεο είλαη ε ελζσκάησζε 
θαη ε επνηθνδνκεηηθή ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ 
ηζηνζειίδσλ ζηελ δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Τπνζηεξίδεη ηελ 

ειεθηξνληθή νξγάλσζε, απνζήθεπζε θαη παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, 
αλεμάξηεηα απφ ρσξηθνχο θαη ρξνληθνχο πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο 

ζπκβαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη ηε δεκηνπξγία ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ γηα έλα 
δπλακηθφ πεξηβάιινλ δηδαζθαιίαο. Ζ εηζαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηελ 
παξαδνζηαθή δηδαθηηθή δηαδηθαζία παξέρεη λέεο δπλαηφηεηεο θαη επηηξέπεη λένπο 

ηξφπνπο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, κέζα απφ έλα 
ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ηερλνινγηθήο αηρκήο. 

Γηάξθεηα / 

Πξνεηνηκαζία 

Ζκεξνκελία / 
Έηνο 

01.01.2009-

01.05.2009 

Αλζξσπνκήλεο 1-6 Πξνεηνηκαζία 
Πξνζσπηθνχ 

ΝΑΗ 

Τινπνίεζε Δζσηεξηθή / 
Δμσηεξηθή 

Κπξίσο πινπνηνχληαη απφ 
εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ή 
εξγνιάβνπο 

Δθηηκψκελν 
Κφζηνο 

1  –  14.999 € 

Σκήκαηα / Άδεηεο 

Λνγηζκηθνύ 
Ζ πιαηθφξκα e-γλψζε βαζίδεηαη ζηελ πιαηθφξκα OPENeCLASS 

(http://www.openeclass.org). Ζ OPENeCLASS, βαζίδεηαη ζηε θηινζνθία ηνπ 
ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα, πνπ ππνζηεξίδεηαη ελεξγά απφ ην GUnet θαη 

δηαλέκεηαη ειεχζεξα κε ηελ άδεηα GNU GPL.   Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο 
πιαηθφξκαο OPENeCLASS κπνξεί λα απαηηεζνχλ νη αθφινπζεο εθαξκνγέο: 
Apache, MySQL, PHP, XAMPP, LAMP, WAMPP, EasyPHP, phpMyAdmin.   

Πεγαίνο Κώδηθαο  / 
Σεθκεξίωζε 

Σξνπνπνίεζε 
Πεγαίνπ Κψδηθα 

ΟΥΗ Γιψζζεο 
Σεθκεξίσζεο 

Διιεληθά 

Κύξηα 

Απνηειέζκαηα/ 

Πξαγκαηνπνηεκέλνη 

ηόρνη 

 Βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 ηξαηεγηθή αλεμαξηεζία απφ ην κνλνπψιην. 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο  πξνκεζεηψλ (ρνξήγεζε αδεηψλ). 

 Βειηηζηνπνίεζε / απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ηεο νξγάλσζεο. 

Πξννπηηθέο Ζ εθαξκνζκέλε ιχζε είλαη ζε ιεηηνπξγία θαη πνιινί ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ήδε 
ηελ πιαηθφξκα Openeclass. 

 

http://www.openeclass.org/
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4.7 ΤΣΖΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ (GIS)  

4 .7 .1 Σύζηεκα  Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (GIS )  γ ηα  ηελ 

πξνβνιή , ηελ αλαδήηεζε θαη  ηελ επεμεξγαζία  ησλ 

γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ  

Σίηινο χζηεκα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ (GIS) γηα ηελ πξνβνιή, ηελ αλαδήηεζε θαη 
ηελ επεμεξγαζία ησλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ζε έλα GIS-Viewer. 

Οξγάλωζε Πφιε Schoten, Βέιγην 
Πεξηγξαθή  Σν 2006 ε πφιε Schoten πήξε ηελ απφθαζε λα πηνζεηήζεη έλαλ δηαρεηξηζηή GIS, 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα ζχζηεκα GIS ζε νιφθιεξν ηνλ δήκν ηεο 

Schoten.  Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο GIS πξνήιζε απφ ηελ αλάγθε λα 
νξγαλσζνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ ηα δηαζέζηκα γεσγξαθηθά ζηνηρεία ζε έλα 

θνηλφ ζχζηεκα, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ θάζε δήκν. Σα 
θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή κεηαμχ ησλ δηαζέζηκσλ ιχζεσλ ήηαλ ην θφζηνο ηεο 
εθαξκνγήο θαη ηεο ζπληήξεζεο γηα ηα επφκελα πέληε έηε, ε πνηφηεηα, ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ε κεηαθνξά γλψζεο θαη ε πξνεγνχκελε εκπεηξία κε ΛΑΚ. Σν 
ζηάδην κειέηεο δηάξθεζε γηα νθηψ κήλεο. Ζ εθαξκνγή ηεο επηιεγκέλεο ιχζεο 

ΛΑΚ  αξρίδεη ζηηο αξρέο ηνπ 2007 θαη νινθιεξψζεθε κέζα ζε έλα εμάκελν. 
Γηάξθεηα / 

Πξνεηνηκαζία 

Ζκεξνκελία / 
Έηνο 

2007 Αλζξσπνκήλεο 6-12 Πξνεηνηκαζία 
Πξνζσπηθνχ 

ΝΑΗ 

Τινπνίεζε Δζσηεξηθή / 
Δμσηεξηθή 

Δμσηεξηθή Δθηηκψκελν 
Κφζηνο 

50k  – 99 k €  

Σκήκαηα / Άδεηεο 

Λνγηζκηθνύ 
Αξρηθά, ηα δηάθνξα γεσγξαθηθά ζηνηρεία εηζήρζεζαλ ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ 
PostGIS, ε νπνία είλαη έλα ζπζηαηηθφ PostGreSQL.  ηε ζπλέρεηα, έλα geoserver 

ρξεζηκνπνηήζεθε έηζη ψζηε λα παξέρεη πξφζβαζε ζηα γεσγξαθηθά δεδνκέλα. Σν 
geoserver ρξεζηκνπνηεί OGC πξφηππα (Open Geospatial Consortium): ην WMS 
(Web Map Service) κε ζθνπφ λα παξαρζνχλ ράξηεο απφ ηνλ θνξέα θαη ηελ WFS 

(Web Feature Service) γηα λα δείμεη ηηο ραξαθηεξηζηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηα 
δηαλπζκαηηθά δεδνκέλα ζηελ εθαξκνγή πξνβνιήο.  Οη  geoportals κπνξνχλ λα 

παξέρνπλ ζπκβνπιέο ζε GIM WebGIS. GIM WebGIS είλαη έλα CMS (Content 
Management System), φπνπ ν δηαρεηξηζηείο ηνπ GIS δηακνξθψλεη ηηο απαξαίηεηεο 
παξακέηξνπο θαη δεδνκέλα ψζηε νη ηειηθνί ρξήζηεο λα δνπλ κε ιεπηνκέξεηα ηνπο 

ράξηεο. Με GIM WebGIS ν δηαρεηξηζηείο GIS κπνξεί λα θάλεη geoportals. ε έλαλ 
geoportal, ηα ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα κπνξνχλ λα 

νκαδνπνηεζνχλ. Ο δηαρεηξηζηείο GIS κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηφζν πνιιά 
geoportals φζα απαηηνχληαη. Ο δηαρεηξηζηείο GIS δηαρεηξίδεηαη θαη απνθαζίδεη γηα 
ηα δηθαηψκαηα ησλ ρξεζηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηα geoportals. Σα 

πξναλαθεξζέληα ηκήκαηα ΛΑΚ ηξέρνπλ ζε έλαλ θεληξηθφ ππνινγηζηή κε Linux 
CentOS σο ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. ια ηα δηαλπζκαηηθά ζηνηρεία απνζεθεχνληαη 

ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ PostGIS. Σα ζηνηρεία απνζεθεχνληαη ζηα αξρεία ηνπ 
geoserver. Σν κφλν (κεξηθψο) ηδηφθηεην (θιεηζηφ) ινγηζκηθφ  ήηαλ ε GIM 
WebGIS. Ο πεγαίνο θψδηθαο ηκεκάησλ ΛΑΚ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δελ 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ε άδεηα GPL (άδεηα επξένο θνηλνχ) ρνξεγήζεθε ζηελ 
εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο GIS. 

Πεγαίνο Κώδηθαο  / 

Σεθκεξίωζε 

Σξνπνπνίεζε 
Πεγαίνπ Κψδηθα 

ΟΥΗ Γιψζζεο 
Σεθκεξίσζεο 

Αγγιηθά, 
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Οιιαλδηθά, 
Γαιιηθά 

Κύξηα 

Απνηειέζκαηα/ 

Πξαγκαηνπνηεκέλνη 

ηόρνη 

 Βειηίσζε απφδνζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νξγάλσζεο. 

 ηξαηεγηθή αλεμαξηεζία απφ ην κνλνπψιην.  

 Βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ νξγάλσζεο. 

 Δλίζρπζε ηεο αζθάιεηαο δεδνκέλσλ. 

 Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ινγηζκηθνχ. 

Πξννπηηθέο Σν ζχζηεκα GIS πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηελ πφιε Schoten είλαη ζήκεξα ζε 
ιεηηνπξγία θαη ε πξννπηηθή γηα ηα επφκελα έηε πξφθεηηαη λα εληζρπζεί, λα 
επεθηαζεί ή λα αλαπαξαρζεί. 

 

Ζ ρξήζε ηνπ ΛΑΚ γηα ηνλ επξχηεξν Γεκφζην Σνκέα απνηειεί κηα θνηλά απνδεθηή 
πξαθηηθή ζε παγθφζκην επίπεδν. Δηδηθφηεξα ζηελ Δπξψπε είλαη άκεζα εκθαλήο ε 

γεληθφηεξε ηάζε γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ ΛΑΚ ζε θξαηηθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Οη 
παξαπάλσ αλαθνξέο ζε θακία πεξίπησζε δελ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ 
επηηπρεκέλσλ κεηαβάζεσλ (success stories) ζε ΛΑΚ θαη απνηεινχλ έλα πνιχ κηθξφ 

κέξνο ηνπο. Απνηππψλνπλ κε αθξίβεηα, φκσο, φηη νη δηεζλείο βέιηηζηεο πξαθηηθέο 
εμεηάδνπλ ελδειερψο ηελ πηνζέηεζε ηνπ ΛΑΚ απφ ην Γεκφζην Σνκέα. Δηδηθφηεξα, 

ζεσξείηαη απαξαίηεην λα ιακβάλνληαη, ηφζν ηα νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηα νπνία 
κπνξεί ε πνιηηεία λα επσθειεζεί, φζν θαη ε ηεξάζηηα δπλακηθή πνπ πξνζθέξεη ε 
ρξήζε ηνπ ΛΑΚ ζε εζληθφ επίπεδν. 
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4.8  ONLINE ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ/ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ  

ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πινπνηήζεθε έλα online εξγαιείν 

αμηνιφγεζεο φπνπ κπνξεί θαλείο λα αμηνινγήζεη, λα εμεηάζεη ηηο ππάξρνπζεο 
πξαθηηθέο κειέηεο ζπλνιηθά ή κε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ, αιιά ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα θαλείο θαη λα πξνζζέηεη θαηλνχξηεο. Με ηελ εθαξκνγή απηή 

επηηπγράλεηαη κηα θαιή αμηνιφγεζε πξαθηηθψλ θαη επθνιφηεξε κειέηε πάλσ ζηελ 
επίδξαζε ηεο ρξήζεο αλνηθηνχ θψδηθα ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο .  

 

 

Δηθόλα 8. Ζ θεληξηθή ζειίδα όπνπ πεξηέρεη ηελ ζπλνιηθή ιίζηα θαιώλ 

πξαθηηθώλ  

 

πγθεθξηκέλα  ε αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο θαίλεηε ζηελ Δηθφλα 8  φπνπ πεξηέρεη 

ηελ ζπλνιηθή  ιίζηα θαιψλ πξαθηηθψλ ρξήζεο ΛΑΚ ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο. Σν 
κελνχ ζηελ θνξπθή θαη ε ζχλζεηε αλαδήηεζε αξηζηεξά παξακέλνπλ ζηαζεξά ζηελ 
ζέζε ηνπο ζε θάζε αλαλέσζε ηεο ζειίδαο ψζηε λα είλαη  επθνιφηεξε ε πεξηήγεζε. 
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Δηθόλα 9. Ζ θόξκα ζπκπιήξωζεο – Νέα εγγξαθή  

 

ηελ Δηθφλα 9 απεηθνλίδεηαη ε θφξκα φπνπ κπνξεί ν ρξήζηεο λα εηζάγεη κηα 
θαηλνχξηα εγγξαθή. Σα πεδία κε αζηεξίζθν «Σίηινο - Οξγάλσζε, Υψξα, Πεξηγξαθή 
θαη Έηνο» έρνπλ νξηζηεί σο ππνρξεσηηθά πξνο ζπκπιήξσζε. Ο ιφγνο ησλ 

ππνρξεσηηθψλ πεδίσλ πέξα απφ ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο είλαη γηα λα 
δηεπθνιχλεη ηελ αλαδήηεζε ηνπ ρξήζηε πνπ πηζαλφλ ζα ρξεηαζηεί ζην κέιινλ. 

ηελ Δηθφλα 10 παξνπζηάδεηαη έλαο ηξφπνο αλαδήηεζεο βάζε ζπγθεθξηκέλσλ 
θξηηεξίσλ. Πην αλαιπηηθά ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο βάζε ρψξαο, έηνπο, 
θαηεγνξίαο θαη ε απιή αλαδήηεζε ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο γηα αθφκε πην 

ζπγθεθξηκέλε αλαδήηεζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηε ζχλζεηε αλαδήηεζε ζην πεδίν 
επηινγήο ρψξαο, εκθαλίδνληαη κφλν νη ρψξεο νη νπνίεο έρνπλ εηζαρζεί απφ ηνπο 

ρξήζηεο ή δηαρεηξηζηέο, δειαδή δελ πεξηέρεη ε ιίζηα θάπνηα ρψξα πνπ δελ εκθαλίδεη 
θάπνην απνηέιεζκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ρψξεο πνπ πεξηέρνληαη ζηε ιίζηα 
αλαδήηεζεο πάληα επηζηξέθνπλ θάπνην απνηέιεζκα ζρεηηθά κε ηελ ρψξα. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη γηα ην πεδίν έηνο. 

Σέινο ζηελ Δηθφλα 11 απεηθνλίδεηαη ε πεξίπησζε ηεο αμηνιφγεζεο. Ο ρξήζηεο θαηά 

ηελ κειέηε ηνπ κπνξεί λα αμηνινγήζεη ςεθίδνληαο αλ ηνπ αξέζεη ή φρη ε θάζε 
πξαθηηθή. Ζ ςήθνο ηνπ θάζε ρξήζηε απνζεθεχεηαη καδί κε ηελ ip δηεχζπλζε, 
ζπλεπψο δελ επηηξέπεηε δεχηεξε θαηαρψξεζε απφ ηνλ ίδην ρξήζηε. Σν ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο είλαη ειεχζεξν ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα θαη κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, 
αλαδηαλεκεζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο GNU General Public License. 
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Δηθόλα 10. Αλαδήηεζε θαιώλ πξαθηηθώλ βάζε ηελ ρώξα  

 

 

Δηθόλα 11. Αμηνιόγεζε θαιώλ πξαθηηθώλ  
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Βέβαηα κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πεγαίνπ θψδηθα θαη κε ηπρφλ ζπγθεθξηκέλσλ αιιαγψλ 
ζηνλ πεγαίν θψδηθα ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα βειηηζηνπνηεζεί πεξεηαίξσ,  ψζηε λα 

θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ή ηα δεηνχκελα γηα λα ηθαλνπνηήζεη αξθεηά ηνλ κειεηεηή. 
ην  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I: παξαηίζεηαη ν πεγαίνο θψδηθαο ηεο εθαξκνγήο απηήο.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εμεηάζηεθαλ νη δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο ρξήζεο 

ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Ηδίσο ζπγθξίζεθαλ νη δηάθνξεο 
πηπρέο ηνπ παξαδνζηαθνχ ινγηζκηθνχ κε ην ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα φπνπ 

νξίζηεθαλ ζε γεληθέο γξακκέο ηα πιενλεθηήκαηα ή θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ παξέρεη 
ην ινγηζκηθφ Αλνηθηνχ θψδηθα. 

Σν ΛΑΚ, είλαη ινγηζκηθφ ηνπ νπνίνπ ν πεγαίνο θψδηθαο δηαηίζεηαη ειεχζεξα ζε 

απηνχο πνπ ζέινπλ λα ηνλ εμεηάζνπλ, θαη/ή ηξνπνπνηήζνπλ ή ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε 
άιιεο εθαξκνγέο δσξεάλ ή κε επί πιεξσκή. Δίλαη έλα λέν κνληέιν δηαθνξεηηθφ απφ 

ηα παξαδνζηαθά ζεκειηψδε κνληέια ινγηζκηθνχ.  

ην παξαδνζηαθφ πξφηππν ινγηζκηθνχ, ν θαηαζθεπαζηήο, πξνζθέξεη έλαληη κηαο 
ρξέσζεο ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζηνλ πειάηε θξαηψληαο ζηα ρέξηα ηνπ 

φιεο ηηο επζχλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηελ δηαλνκή 
ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Μαδί κε ηνλ πεγαίν θψδηθα 

κεηαβηβάδνληαη θαη θάπνηα δηθαηψκαηα ζηνλ ρξήζηε πνπ κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα 
κε ηνλ ηχπν ηεο άδεηαο ρξήζεο, αιιά ζπλήζσο δελ αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα ζηνλ 
αγνξαζηή λα αλαιχεη θαη λα ηξνπνπνηεί ηνλ πεγαίν θψδηθα. 

Σα ΛΑΚ έρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα φπσο ηελ επειημία, ηελ απφδνζε, ηελ 
εμνηθνλφκεζε θφζηνπο  άδεηαο θαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ίζσο είλαη ε  ζπκκφξθσζε 

κε αλνηθηά πξφηππα θαη ε απειεπζέξσζε δέζκεπζεο κε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία ή 
πξνκεζεπηή.  Γελ  ππάξρνπλ ηέιε άδεηαο ζηα πξντφληα ΛΑΚ. Παξφιν πνπ ζηηο 
ζπκβάζεηο άδεηαο ρξήζεο ηνπ ΛΑΚ δελ ππάξρεη θάπνην ζεκείν ην νπνίν  λα απαηηεί 

θάπνηα ρξέσζε γηα ηελ δηαλνκή ηνπ πεγαίνπ θψδηθα, ζηελ πξάμε ζρεδφλ φια ηα 
ΛΑΚ κπνξνχλ λα δηαλεκεζνχλ ρσξίο ρξέσζε. Δάλ δεηεζεί κηα ρξέσζε γηα θάπνην 
ΛΑΚ,  ζα δεηεζεί νπζηαζηηθά γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε, ηελ ζπληήξεζε θαη γηα 

νπνηαδήπνηε ζρεηηθή πξφζζεηε ππεξεζία.  

Ζ ινγηθή ηεο αδεηνδφηεζεο ηνπ ΛΑΚ είλαη λα επηηξέπεηε λα ρξεζηκνπνηείηε, λα 

βειηηψλεηε, λα γίλεηαη αιιαγή ζηνλ πεγαίν θψδηθα απφ άιινπο ρξήζηεο,  κε ζηφρν λα 
επηηξέπεηε λα θαηαζθεπαζηεί θαη λα δηαλεκεζεί ν πεγαίνο θψδηθαο πάιη απφ ηελ ίδηα 
άδεηα ρξήζεο.  

Τπάξρνπλ αξθεηέο πεξηπηψζεηο ψξηκσλ πξντφλησλ ΛΑΚ δηαζέζηκα, θαζψο θαη ιίγεο 
πεξηπηψζεηο  κε ψξηκσλ πξντφλησλ ΛΑΚ. ε φιν ηνλ θφζκν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απνδέρνληαη ηα νθέιε ρξήζεο εθαξκνγψλ 
ΛΑΚ ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο θαζψο δεκηνπξγνχλ θαη επεθηείλνπλ ζρέδηα δξάζεο  γηα 
ηελ πξνψζεζε ηνπ. 

πλζέηνληαο, ινηπφλ, ηα παξαπάλσ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσζηνπνηήζνπκε ηα 
ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ, άκεζα, απφ ηε ρξήζε πξνγξακκάησλ 

ΛΑΚ. 

1. Ξεθηλνχκε απ’ ην ζεκαληηθφηεξν, πνπ είλαη ε έιιεηςε δέζκεπζεο κε 

ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία ή πξνκεζεπηή. Απηνχ ηνπ είδνπο ε έιιεηςε δέζκεπζεο 

ζπλδέεηαη άκεζα κε: 

 ηελ ειεπζεξία ζηελ πνιηηηθή αλαβάζκηζεο, πξνζαξκνγήο θαη ρξήζεο 

πξνγξακκάησλ. Κάζε ρξήζηεο ή νξγάλσζε, έρεη ηε δπλαηφηεηα, 
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παξεκβαίλνληαο ζηνλ πεγαίν θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο, λα ην 

πξνζαξκφδεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπ, λφκηκα, θη έπεηηα λα 

ην ρξεζηκνπνηεί. 

 ηελ δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο ηνπ εθάζηνηε 

πξνγξάκκαηνο ζε απεξηφξηζην αξηζκφ ζηαζκψλ εξγαζίαο, ρσξίο 

θακία επηβάξπλζε. 

2. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ην θφζηνο, ην ΛΑΚ είλαη ζπλνιηθά θζελφηεξν. Σν 

ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα έρεη κελ θφζηε δηαρείξηζεο, ππνζηήξημεο, 

εθκάζεζεο θιπ. (φπσο άιισζηε θαη ην εκπνξηθφ), σζηφζν, ην θφζηνο αγνξάο 

θαη αλαβαζκίζεσλ, θαζηζηνχλ ην ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα  θαιχηεξε ιχζε. 

3. Αξθεηά πξνγξάκκαηα ΛΑΚ είλαη πηα ηφζν ψξηκα θαη εχρξεζηα φζν θαη ηα 

εκπνξηθά ηζνδχλακα ηνπο, γεγνλφο πνπ καξηπξά ε κεγάιε αμηνπηζηία θαη 

αζθάιεηα πνπ ηα δηαθξίλεη. πγθεθξηκέλα ε ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία 

εληνπηζκνχ θαη δηφξζσζεο ιαζψλ (απνηέιεζκα ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο, 

άξα θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ πεγαίνπ θψδηθα) νδεγεί ζε πξντφληα κε ιηγφηεξα 

ειαηηψκαηα, ηελ ζηηγκή πνπ ε θνηλφηεηα αλαθαιχπηεη ηα θελά αζθαιείαο θαη 

ηα αζθαιίδεη πξηλ απηά γίλνπλ αληηθείκελν θαθφβνπιεο εθκεηάιιεπζεο. 

4. Σα πξνγξάκκαηα ΛΑΚ ζπληζηνχλ θνξέα πνπ πξνάγεη ηελ θαηλνηνκία ζην 

ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο, γεγνλφο πνπ καξηπξά ε χπαξμε θαηλνηφκσλ 

πξνγξακκάησλ, πνπ εκθαλίζηεθαλ πξψηα σο ΛΑΚ (π.ρ. ΣΔΥ, emacs), ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζήκεξα. 

5. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ αξθεηά επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ, ψζηε λα ππάξρεη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γχξσ απφ ην 

ΛΑΚ. πλεπψο, απηνχ ηνπ είδνπο ηα πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

γφληκν έδαθνο γηα ηηο επελδχζεηο πνιιψλ εηαηξεηψλ. 

Με ην θαηάιιειν νξηζκφ ρξφλνπ θαη ηε ζσζηή επηινγή πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ην ΛΑΚ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί ε αλεμαξηεζία απφ ηδηφθηεηνπο πξνκεζεπηέο (κνλνπψιην), λα 
επηηεπρζεί ε βησζηκφηεηα, ε επειημία θαη λα βξεζνχλ  ιχζεηο γηα ηελ εμάιεηςε 

πξνβιεκάησλ ζε πνιινχο ηνκείο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. 

Τπάξρνπλ πνιιέο θαιέο πξαθηηθέο ρξήζεο θαη εθαξκνγήο ΛΑΚ απφ δηάθνξεο ρψξεο . 
Οη πξαθηηθέο απηέο ζε γεληθέο γξακκέο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ ζεκαληηθά 

νθέιε ζηα δεκφζηα ηδξχκαηα, αιιά γηα λα επηηεπρζνχλ ηα νθέιε απηά πξέπεη λα 
πξνζρεδηάδνληαη θαη λα εθαξκφδεηαη ζηαδηαθή κεηάβαζε απφ ηα θιεηζηά ινγηζκηθά 

ζε ινγηζκηθά αλνηθηνχ θψδηθα.  
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Ο ΠΖΓΑΗΟ ΚΩΓΗΚΑ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

<?php 

mysql_connect("localhost","root","") or die(mysql_error()); 

mysql_select_db("db_practisecase") or die(mysql_error()); 

mysql_query("SET NAMES 'utf8'"); 

mysql_query("SET CHARACTER SET 'utf8'"); 

?> 

Πίλαθαο 7. Αξρείν db.php 

 

<?php 

if ( isset ( $_POST['submit'] ) ) //If submit is hit 

{ 

include 'db.php'; 

 

$organization = $_POST['organization']; 

$country = $_POST['country']; 

$description = $_POST['description']; 

$estimated_cost = $_POST['estimated_cost']; 

$year = $_POST['year']; 

$p_month = $_POST['p_month']; 

$s_prepare = $_POST['s_prepare']; 

$code_modification = $_POST['code_modification']; 

$language = $_POST['language']; 

$results = $_POST['results']; 

$category = $_POST['category']; 

 

        if( (empty($organization)) || (empty($country)) || (empty($description)) || 

(empty($year)) ) 

    { 

    echo '<script>alert("Όια ηα πεδία κε αζηεξίζθν είλαη ππνρξεωηηθό λα 

ζπκπιεξωζνύλ.");</script>'; 

    echo '<script>history.back(1);</script>'; 

    exit; 

    }  

$result=MYSQL_QUERY("INSERT INTO pcase2 

(id,organization,country,description,estimated_cost, year,p_month, s_prepare, 

code_modification, language, results, category)". 

"VALUES ('NULL', '$organization', '$country', '$description', '$estimated_cost', 

'$year', '$p_month', '$s_prepare', '$code_modification', '$language', '$results', 

'$category')")or die( "<p><span style=\"color: red;\">Unable to select 

table</span></p>"); 

mysql_close(); 

echo "<p><span style=\"color: red;\">Δπραξηζηνύκε, Η εγγξαθή ζαο έρεη 

εηζαρζεί.</span></p>"; 

} 

else 

{ 

?> 

<html> 

<head><title>Νέα Δγγξαθή - Καιέο Πξαθηηθέο</title> 

<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" /> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 

<style type="text/css"> 

body { 

 font-family:verdana,arial,sans-serif; 
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 font-size:10pt; 

 margin:10px; 

 background-color:#fffff; 

 } 

</style> 

<script> 

function formReset() 

{ 

document.getElementById("form1").reset(); 

} 

</script> 

</head> 

<table width="100%"><tr><td valign="center"> 

    <form id="form1" method="post" action="form.php"> 

 <fieldset> 

    <legend>Νέα Δγγξαθή Καιήο Πξαθηηθήο</legend> 

  

 <table id="pcase"> 

 <tr> 

 <td valign="center"> 

    <label for="organization">Σίηινο-Οξγάλωζε:</label> 

 </td> 

 <td valign="center"> 

    <input class="depth" id="organization" type='text' name='organization' 

size='60'/><font color="red">*</font> 

 </td> 

 </tr> 

     

 <tr> 

 <td valign="center"> 

    <label for="country">Υώξα:</label> 

 </td> 

 <td valign="center"> 

 <select class="depth" name="country"> 

 <option value="Άγλωζηε">Άγλωζηε</option> 

 <option value="Αιβαλία">Αιβαλία</option> 

 <option value="Αιγεξία">Αιγεξία</option> 

 <option value="Απζηξία">Απζηξία</option> 

 <option value="Απζηξαιία">Απζηξαιία</option> 

 <option value="Βέιγην">Βέιγην</option> 

 <option value="Βνπιγαξία">Βνπιγαξία</option> 

 <option value="Βόξεηα Κνξέα">Βόξεηα Κνξέα</option> 

 <option value="Γαιιία">Γαιιία</option> 

 <option value="Γεξκαλία">Γεξκαλία</option> 

 <option value="Γεωξγία">Γεωξγία</option> 

 <option value="Διβεηία">Διβεηία</option> 

 <option value="Διιάδα">Διιάδα</option> 

 <option value="Η.Π.Α.">Η.Π.Α.</option> 

 <option value="Ηλωκέλν Βαζίιεην">Ηλωκέλν Βαζίιεην</option> 

 <option value="Ιαπωλία">Ιαπωλία</option> 

 <option value="Ιζπαλία">Ιζπαλία</option> 

 <option value="Ιηαιία">Ιηαιία</option> 

 <option value="Κίλα">Κίλα</option> 

 <option value="Κξναηία">Κξναηία</option> 

 <option value="Κύπξνο">Κύπξνο</option> 

 <option value="Λνπμεκβνύξγν">Λνπμεκβνύξγν</option> 

 <option value="Μνλαθό">Μνλαθό</option> 

 <option value="Ννξβεγία">Ννξβεγία</option> 
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 <option value="Νόηηα">Νόηηα Κνξέα</option> 

 <option value="Οιιαλδία">Οιιαλδία</option> 

 <option value="Πνιωλία">Πνιωλία</option> 

 <option value="Πνξηνγαιία">Πνξηνγαιία</option> 

 <option value="Ρνπκαλία">Ρνπκαλία</option> 

 <option value="Ρωζία">Ρωζία</option> 

 <option value="ινβαθία">ινβαθία</option> 

 <option value="ινβελία">ινβελία</option> 

 <option value="νπεδία">νπεδία</option> 

 <option value="Σνπξθία">Σνπξθία</option> 

 <option value="Σζερία">Σζερία</option> 

 <option value="Φηλιαλδία">Φηλιαλδία</option> 

 </select><font color="red">*</font> 

 </td> 

 </tr> 

  

 <tr> 

 <td valign="center"> 

 <label for="description">Πεξηγξαθή:</label> 

 </td> 

 <td valign="center"> 

    <textarea class="depth" id="text" name="description" rows="10" 

cols="10"></textarea><font color="red">*</font> 

 </td> 

 </tr> 

     

 <tr> 

 <td valign="center"> 

    <label for="estimated_cost">Δθηηκώκελν&nbsp;Κόζηνο:</label> 

 </td> 

 <td valign="center"> 

    <input class="depth" id="estimated_cost" type='text' name='estimated_cost' 

size='40'/><font color="black"><b>&nbsp;€</b>&nbsp;(Δπξώ)</font> 

 </td> 

 </tr> 

  

 <tr> 

 <td valign="center"> 

    <label for="year">Έηνο:</label> 

 </td> 

 <td valign="center"> 

    <select class="depth" name="year"> 

 <?php 

 foreach(range((int)date("Y"), 1990) as $year) { 

    echo "\t<option value='".$year."'>".$year."</option>\n\r"; 

 } 

 ?> 

 </select> 

 <font color="red">*</font> 

 </td> 

 </tr> 

  

 <tr> 

 <td valign="center"> 

    <label for="p_month">Αλζξωπνκήλεο:</label> 

 </td> 

 <td valign="center"> 

    <input class="depth" id="p_month" type='text' name='p_month' size='20'/> 
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 </td> 

 </tr> 

     

 <tr> 

 <td valign="center"> 

 <label for="s_prepare">Πξνεηνηκαζία&nbsp;Πξνζωπηθνύ:</label> 

 </td> 

 <td valign="center"> 

 <select class="depth" name="s_prepare"> 

     <option value="ΟΥΙ">ΟΥΙ</option> 

     <option value="ΝΑΙ">ΝΑΙ</option> 

 </select> 

 </td> 

 </tr> 

 

 <tr> 

 <td valign="center"> 

 <label for="code_modification">Σξνπνπνίεζε&nbsp;Κώδηθα:</label> 

 </td> 

 <td valign="center"> 

 <select class="depth" name="code_modification"> 

     <option value="ΟΥΙ">ΟΥΙ</option> 

     <option value="ΝΑΙ">ΝΑΙ</option> 

 </select> 

 </td> 

 </tr> 

  

 <tr> 

 <td valign="center"> 

 <label for="language">Τπνζηεξηδόκελεο&nbsp;Γιώζζεο:</label> 

 </td> 

 <td valign="center"> 

    <input class="depth" id="language" type='text' name='language' size='40'/> 

 </td> 

 </tr> 

     

 <tr> 

 <td valign="center"> 

 <label for="results">Δπηηεύγκαηα:</label> 

 </td> 

 <td valign="center"> 

    <textarea class="depth" id="text" name="results" rows="4" cols="10"></textarea> 

 </td> 

 </tr> 

     

 <tr> 

 <td valign="center"> 

 <label for="category">Καηεγνξία:</label> 

 </td> 

 <td valign="center"> 

 <select class="depth" name="category"> 

     <option value="ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ">ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ</option> 

     <option value="ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΡΑΦΔΙΟΤ">ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΡΑΦΔΙΟΤ</option> 

  <option value="ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ">ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ</option> 

  <option value="ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ">ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ</option> 

  <option value="ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ">ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ</option> 

  <option value="E-GOVERNMENT ΚΑΙ E-LEARNING">E-GOVERNMENT ΚΑΙ E-

LEARNING</option> 
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  <option value=". ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)">. ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

(GIS)</option> 

 </select> 

 </td> 

 </tr> 

  

 <tr> 

 <td valign="center"> 

    <label for="submit1" id="submit"><font color="red">Όια ηα πεδία κε αζηεξίζθν (*) 

είλαη ππνρξεωηηθό λα ζπκπιεξωζνύλ.</font></label></td> 

    <td valign="center"> 

 <input class="modern" id="submit1" class="submit" type="submit" name="submit" 

value="Δγγξαθή"/> 

 <input class="modern" type="button" onclick="formReset()" value="Δπαλαθνξά"> 

 </td> 

 </tr> 

    </table> 

    </fieldset> 

    </form> 

 

</td></tr></table> 

  

</html> 

<?php 

} 

?> 

Πίλαθαο 8. Αξρείν form.php 

 

 

 

 

<html> 

<head><title>Καιέο Πξαθηηθέο</title> 

<link rel="stylesheet" 

    href="likes/style.css" /> 

<script type="text/javascript" 

    src="likes/jquery.js"></script> 

<script type="text/javascript" 

    src="likes/ajax_likes.js"></script> 

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 

<style type="text/css"> 

body { 

 font-family:verdana,arial,sans-serif; 

 font-size:10pt; 

 margin:10px; 

 background-color:#ffffff; 

 } 

</style> 

</head> 

<body> 

<table width="100%"><tr><td valign="center"> 

<form id="form1"> 

<fieldset> 

<legend>Η Λίζηα Καιώλ Πξαθηηθώλ</legend> 
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<?php 

if(isset($_GET['deleteItem']) and is_numeric($_GET['deleteItem'])) 

{ 

 include 'db.php'; 

 $id=$_GET['deleteItem']; 

 $query1=mysql_query("delete from pcase2 where id='$id'"); 

} 

?> 

<?php 

include 'db.php'; 

 

if (isset($_POST['country'])) 

  { 

 $country=$_POST['country']; 

 $sql = "SELECT * FROM pcase2 WHERE country = '".$country."' ORDER BY id  DESC"; 

 $result = mysql_query($sql) or die(mysql_error()); 

  } 

 else if (isset($_POST['year'])) 

  { 

 $year=$_POST['year']; 

 $sql = "SELECT * FROM pcase2 WHERE year = '".$year."' ORDER BY id  DESC"; 

 $result = mysql_query($sql) or die(mysql_error()); 

  } 

 else if (isset($_POST['category'])) 

  { 

 $category=$_POST['category']; 

 $sql = "SELECT * FROM pcase2 WHERE category = '".$category."' ORDER BY id  

DESC"; 

 $result = mysql_query($sql) or die(mysql_error()); 

  } 

 else if (isset($_POST['query'])) 

  {   

 $query=$_POST['query']; 

 $min_length = 2; 

    if(strlen($query) >= $min_length){ 

        $query = htmlspecialchars($query); 

        $query = mysql_real_escape_string($query); 

        $result = mysql_query("SELECT * FROM pcase2 

            WHERE (`organization` LIKE '%".$query."%') OR (`category` LIKE 

'%".$query."%') OR (`year` LIKE '%".$query."%') OR (`country` LIKE '%".$query."%') OR 

(`language` LIKE '%".$query."%') OR (`estimated_cost` LIKE '%".$query."%')") or 

die(mysql_error()); 

 } 

 else{  

        echo "Ο ειάρηζηνο αξηζκόο ραξαθηήξωλ πνπ κπνξεί λα αλαδεηήζεηε είλαη: 

".$min_length; 

  return; 

    } 

 } 

else 

  { 

 $sql = "SELECT * FROM pcase2 ORDER BY id DESC"; 

 $result = mysql_query($sql) or die(mysql_error()); 

  } 

 

$id = ""; 

$organization = ""; 

$country = ""; 
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$description = ""; 

$estimated_cost = ""; 

$year = ""; 

$p_month = ""; 

$s_prepare = ""; 

$code_modification = ""; 

$language = ""; 

$results = ""; 

$category = ""; 

 

while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 

 

 $id = $row['id']; 

    $organization =  $row['organization']; 

    $country = $row['country']; 

    $description = $row['description']; 

    $estimated_cost = $row['estimated_cost']; 

    $year = $row['year']; 

    $p_month = $row['p_month']; 

 $s_prepare = $row['s_prepare']; 

 $code_modification = $row['code_modification']; 

 $language = $row['language']; 

 $results = $row['results']; 

 $category = $row['category']; 

 

$table .= "<table id='pcase' width='70%'>" 

 ."<tr><th width='30%' valign='top'>ID</th> <td class='alt'>$id</td><td 

class='alt' width='12%'><a href='read.php?deleteItem=".$row['id']."'><font 

color='red'><li>Γηαγξαθή</li></a></td></tr>"  

 ."<tr><th width='30%' valign='top'>Σίηινο-

Οξγάλωζε</td><td>$organization</td></tr>" 

    ."<tr><th width='30%' valign='top'>Υώξα</th><td class='alt'>$country</td></tr>"  

 ."<tr><th width='30%' valign='top'>Πεξηγξαθή</th><td>$description</td></tr>"  

    ."<tr><th width='30%' 

valign='top'>Δθηηκόκελν&nbsp;θόζηνο&nbsp;€</th><td>$estimated_cost</td></tr>"  

    ."<tr><th width='30%' valign='top'>Έηνο</th><td class='alt'>$year</td></tr>"  

    ."<tr><th width='30%' valign='top'>Αλζξωπνκήλεο</th><td>$p_month</td></tr>" 

 ."<tr><th width='30%' valign='top'>Πξνεηνηκαζία&nbsp;Πξνζωπηθνύ</th><td 

class='alt'>$s_prepare</td></tr>" 

 ."<tr><th width='30%' valign='top'>Σξνπνπνίεζε&nbsp;Κώδηθα</th><td 

class='alt'>$code_modification</td></tr>" 

 ."<tr><th width='30%' 

valign='top'>Τπνζηεξηδόκελεο&nbsp;Γιώζζεο</th><td>$language</td></tr>" 

 ."<tr><th width='30%' valign='top'>Δπηηεύγκαηα</th><td>$results</td></tr>" 

 ."<tr><th width='30%' valign='top'>Καηεγνξία</th><td 

class='alt'>$category</td></tr>" 

 ."<tr><th width='30%' valign='top'>Αμηνιόγεζε</th><td class='alt'><div 

class='ld-container' tid='$id' action='likes/ajax_likes.php'><div 

style='float:left;'><button type='button' class='ld-btn-like' title='Μνπ αξέζεη'><img 

class='ld-img-like' src='likes/images/thumbs-up-ss.png'></button><button type='button' 

class='ld-btn-dislike' title='Γελ κνπ αξέζεη'><img class='ld-img-dislike' 

src='likes/images/thumbs-down-ss.png'></button></div><div style='float:right;'><div 

class='ld-stats-bar'></div><span class='ld-stats-

txt'></span></div></td></tr><br><br>"; 

  

 

 $table .= "</table>"; 

 

} 

echo $table; 

?>  
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</fieldset> 

</form> 

</td></tr></table> 

</body> 

</html> 

Πίλαθαο 9. Αξρείν read.php 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Δκθαλίζηε ηελ ιίζηα θαιώλ πξαθηηθώλ κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 

</head> 

<body> 

<?php include 'db.php';?> 

 

<table width="100%"> 

<tr><td valign="center"> 

<form name="country" method='POST' action='read.php' target="content"> 

<select id="pcase" class="simple-input" name=country> 

<option value=''>Δπηιέμηε Υώξα</option> 

<?php 

$query="SELECT DISTINCT country FROM pcase2"; 

$result = mysql_query ($query); 

while($nt=mysql_fetch_array($result)){ 

echo "<option value=$nt[country]>$nt[country]</option>"; 

} 

?> 

</select> 

<input style="width: 100px" type=submit value=Δκθάληζε> 

</form> 

</td></tr> 

<tr><td valign="center"> 

<form name="year" method='POST' action='read.php' target="content"> 

<select id="pcase" class="simple-input" name=year> 

<option value=''>Δπηιέμηε Έηνο</option> 

<?php 

$query="SELECT DISTINCT year FROM pcase2"; 

$result = mysql_query ($query); 

while($nt=mysql_fetch_array($result)){ 

echo "<option value=$nt[year]>$nt[year]</option>"; 

} 

?> 

</select> 

<input style="width: 100px" type=submit value=Δκθάληζε> 

</form> 

</td></tr> 

<tr><td valign="center"> 

<form name="category" method='POST' action='read.php' target="content"> 

<select id="pcase" class="simple-input" name=category> 

<option value="">Δπηιέμηε Καηεγνξία</option> 

<option value="ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ">ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ</option> 

<option value="ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΡΑΦΔΙΟΤ">ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΡΑΦΔΙΟΤ</option> 

<option value="ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ">ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ</option> 
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<option value="ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ">ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ</option> 

<option value="ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ">ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ</option> 

<option value="E-GOVERNMENT ΚΑΙ E-LEARNING">E-GOVERNMENT ΚΑΙ E-LEARNING</option> 

<option value=". ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)">. ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

(GIS)</option> 

</select> 

<input style="width: 100px" type=submit value=Δκθάληζε> 

</form> 

</td></tr></table> 

</body> 

</html> 

Πίλαθαο 10. Αξρείν select.php 

 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd"> 

<html> 

<head> 

<title>Δπίδξαζε ηεο Υξήζεο Λνγηζκηθνύ Αλνηθηνύ Κώδηθα ζηνπο Γεκόζηνπο Φνξείο</title> 

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

</head> 

<frameset rows="80,*" frameborder="0" border="0" framespacing="0"> 

 <frame name="topNav" src="top_nav.php" marginheight="0" marginwidth="0" 

scrolling="no" noresize> 

<frameset cols="320,*" frameborder="0" border="0" framespacing="0"> 

 <frame name="menu" src="menu.php" marginheight="0" marginwidth="0" 

scrolling="auto" noresize> 

 <frame name="content" src="read.php" marginheight="0" marginwidth="0" 

scrolling="auto" noresize> 

<noframes> 

<p>browser doesn't support frames.</p> 

</noframes> 

</frameset> 

</frameset> 

</html> 

Πίλαθαο 11. Αξρείν index.php 

 

<html> 

<head> 

<title>Search Menu</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 

<style type="text/css"> 

body { 

 font-family:verdana,arial,sans-serif; 

 font-size:10pt; 

 margin:10px; 

 background-color:#ffffff; 

 } 

</style> 

</head> 

<body> 

<table id="pcase"><tr><th> 

<h3>ύλζεηε Αλαδήηεζε</h3> 

<?php 

include 'select.php'; 
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?> 

</th></tr></table> 

</body> 

</html> 

Πίλαθαο 12. Αξρείν menu.php 

 

<html> 

<head> 

<title>Δπίδξαζε ηεο Υξήζεο Λνγηζκηθνύ Αλνηθηνύ Κώδηθα ζηνπο Γεκόζηνπο Φνξείο</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 

<style type="text/css"> 

body { 

 font-family:verdana,arial,sans-serif; 

 font-size:10pt; 

 margin:10px; 

 background-color:#A7C942; 

 } 

a { text-decoration:none } 

</style> 

</head> 

<body> 

<?php include 'db.php'; ?> 

<table width="100%"><tr><td valign="top"> 

<font color="#F1B720" size="3"><b>▶</b></font><a href="http://localhost/index.php" 

style="text-decoration:none" target="_top"><font color="white" size="3"><b>Δπίδξαζε 

ηεο Υξήζεο <br>Λνγηζκηθνύ Αλνηθηνύ Κώδηθα <br>ζηνπο Γεκόζηνπο 

Φνξείο</b></font></a></td> 

 

<td valign="top"> 

<a href="read.php" class="modern" target="content"><font color="black"><b>Καιέο 

Πξαθηηθέο</b></font></a>  <a href="form.php" class="modern" target="content"><font 

color="black"><b>Νέα Δγγξαθή</b></font></a></td> 

<td valign="center"> 

<form name="search" method="POST" action="read.php" target="content"> 

        <input class="simple-input" placeholder="Δηζάγεηε κηα ιέμε θαη παηήζηε Enter" 

type="text"  size="45" name=query /> 

        <!-- <input class="modern" type="submit" value="Αλαδήηεζε" /> --> 

</form> 

</td><td><span id="pcase"><font color="white" 

size="4">CEID</font></span></td><td><span id="pcase" title="Μπνπξράλ Μνιιά-

ηαθήξνγινπ"><font color="white" size="4"><b>©</b></font></span></td></tr></table> 

</body> 

</html> 

Πίλαθαο 13. Αξρείν top_nav.php 

 

/*STYLES FOR MENU*/  

/*STYLES FOR BUTTON*/ 

.modern { 

  display: inline-block; 

  margin: 10px; 

  padding: 8px 15px; 

  background: #B8ED01; 

  border: 1px solid rgba(0,0,0,0.15); 

  border-radius: 4px; 

  transition: all 0.3s ease-out; 

  box-shadow: 

    inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,0.5), 
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    0 2px 2px rgba(0,0,0,0.3), 

    0 0 4px 1px rgba(0,0,0,0.2); 

 

  /* Font styles */ 

  text-decoration: none; 

  text-shadow: 0 1px rgba(255,255,255,0.7); 

} 

 

.modern:hover  { background: #C7FE0A; } 

 

.embossed-link { 

  box-shadow:  

    inset 0 3px 2px rgba(255,255,255,.22),  

    inset 0 -3px 2px rgba(0,0,0,.17),  

    inset 0 20px 10px rgba(255,255,255,.12),  

    0 0 4px 1px rgba(0,0,0,.1),  

    0 3px 2px rgba(0,0,0,.2); 

} 

 

.modern.embossed-link { 

  box-shadow: 

    inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,0.5), 

    0 2px 2px rgba(0,0,0,0.3), 

    0 0 4px 1px rgba(0,0,0,0.2), 

    inset 0 3px 2px rgba(255,255,255,.22),  

    inset 0 -3px 2px rgba(0,0,0,.15),  

    inset 0 20px 10px rgba(255,255,255,.12),  

    0 0 4px 1px rgba(0,0,0,.1),  

    0 3px 2px rgba(0,0,0,.2); 

} 

 

.modern.embossed-link:active { 

  box-shadow:  

    inset 0 -2px 1px rgba(255,255,255,0.2), 

    inset 0 3px 2px rgba(0,0,0,0.12); 

} 

.socle { 

  position: relative; 

  z-index: 2; 

}   

.socle:after { 

  content: ""; 

  z-index: -1; 

  position: absolute; 

  border-radius: 6px; 

  box-shadow:  

 inset 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.1), 

 inset 0 -1px 0 rgba(255,255,255,0.7); 

  top: -6px; bottom: -6px; 

  right: -6px; left: -6px; 

  background: linear-gradient(rgba(0,0,0,0.1), rgba(0,0,0,0)); 

} 

/*END STYLES FOR BUTTON*/ 

/*END STYLES FOR MENU*/ 

/*STYLES FOR SEARCH*/ 

.simple-input { 

  display: block; 
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  padding: 5px; 

  border: 4px solid #F1B720; 

  border-radius: 5px; 

  color: #333; 

  transition: all 0.3s ease-out; 

} 

.simple-input:hover { border-radius: 8px; } 

.simple-input:focus {  

  outline: none; 

  border-radius: 8px;  

  border-color: #EBD292; 

} 

/*END STYLES FOR SEARCH*/ 

/*STYLES FOR FORM*/ 

.depth { 

  display: block; 

  border: 1px solid silver; 

  background: linear-gradient(#eee, #fff); 

  transition: all 0.3s ease-out; 

  padding: 5px; 

  color: #555; 

} 

 

.depth:focus { 

  outline: none; 

  background-position: 0 -1.7em; 

} 

/*END STYLES FOR FORM*/ 

 /*STYLES FOR TABLE*/ 

#pcase 

{ 

font-family:"Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif; 

width:100%; 

border-collapse:collapse; 

} 

#pcase td, #pcase th  

{ 

font-size:1em; 

border:1px solid #98bf21; 

padding:3px 7px 2px 7px; 

} 

#pcase th  

{ 

font-size:1.1em; 

text-align:left; 

padding-top:5px; 

padding-bottom:4px; 

background-color:#A7C942; 

color:#ffffff; 

} 

#pcase td.alt  

{ 

color:#000000; 

background-color:#EAF2D3; 

} 

/*STYLES FOR FORM*/ 

    fieldset { border: 4px solid #aaa; padding: 10px; } 
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    #form1 legend { font-weight: bold; padding: 0 5px; color: #335500; } 

    #form1 label { clear: both; display: block; padding: 10px 5px; cursor: pointer; } 

    #form1 input, #form1 select, #form1 textarea { float: left; } 

    #form1 textarea { width: 620px; overflow: auto; } 

    #form1 label span { float: left; width: 60px; } 

    #form1 #submit { cursor: default; } 

    #form1 .submit { cursor: pointer; } 

/* END STYLES FOR FORM*/ 

Πίλαθαο 14. Αξρείν style.css 

 

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 

-- 

-- Γνκή Πίλαθα γηα ηνλ Πίλαθα `pcase2` 

-- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pcase2` ( 

  `id` int(10) NOT NULL auto_increment, 

  `organization` varchar(255) NOT NULL default '', 

  `country` varchar(50) NOT NULL default '', 

  `description` text NOT NULL, 

  `estimated_cost` varchar(50) default NULL, 

  `year` varchar(50) default NULL, 

  `p_month` varchar(50) default NULL, 

  `s_prepare` varchar(10) default 'ΟΥΙ', 

  `code_modification` varchar(10) default 'ΟΥΙ', 

  `language` varchar(100) default NULL, 

  `results` varchar(255) default NULL, 

  `category` varchar(100) default 'ΓΔΝΙΚΑ', 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 DEFAULT COLLATE utf8_general_ci 

AUTO_INCREMENT=37 ; 

Πίλαθαο 15. Αξρείν dbpcase.sql 

 

 

Ο πεγαίνο θψδηθαο γηα ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο βξίζθεηε ζηελ δηεχζπλζε: 

http://www.phpkobo.com/ajax_likes.php 

Πίλαθαο 16. Ο πεγαίνο θώδηθαο ηεο αμηνιόγεζεο 

http://www.phpkobo.com/ajax_likes.php
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