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1

Σύνοψη

Αναµφίβολα σήµερα η εγκατάσταση και η παραγωγική λειτουργία τεχνολογικών
υποδοµών είναι συνδεδεµένη µε την ανάπτυξη της κοινωνίας

σε όλους τους

τοµείς. Έτσι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) δεν θα πρέπει
να θεωρούνται απλά ως τεχνοκρατικό θέµα, αλλά ως απαραίτητη προϋπόθεση για
παροχή σύγχρονων υπηρεσιών στους πολίτες και την οικονοµική ανάπτυξη της
χώρας µας.
Σε αυτή την µελέτη εξετάζεται το Ελεύθερο Λογισµικό / Λογισµικό Ανοικτού
Κώδικα (ΕΛΛΑΚ), σε συνδυασµό µε τις αρχές της Ανοικτής Αρχιτεκτονικής & των
Ανοικτών προτύπων και της ∆ιαλειτουργικότητας, ως ουσιαστική εναλλακτική
λύση που παρουσιάζει πλήθος πλεονεκτηµάτων και µπορεί να χρησιµοποιηθεί
προς όφελος των πολιτών σε πλήθος εφαρµογών, ενώ παράλληλα µπορεί να
προσφέρει και επιχειρηµατικές ευκαιρίες στις τοπικές οικονοµίες.
Ελεύθερο λογισµικό είναι το λογισµικό για το οποίο δίνει σε όλους την ελευθερία
να το χρησιµοποιήσουν, να το διανείµουν, να το µελετήσουν, να το βελτιώσουν
και να το αναδιανείµουν.
Η αποδοχή και χρήση του ΕΛΛΑΚ σε όλο τον κόσµο, αναπτύσσεται

σε

συνδυασµό µε το κίνηµα για την καλύτερη αξιοποίηση και διάθεση των δηµόσιων
& κοινών αγαθών. Το κίνηµα αυτό τοποθετεί τον τοµέα των δηµόσιων & κοινών
αγαθών στον αντίποδα της ιδιωτικής οικονοµικής δραστηριότητας, έτσι ώστε οι
τοµείς να αλληλοσυµπληρώνονται, να βελτιώνονται από κοινού αλλά και να
αλληλο-ελέγχονται ώστε να παραµένουν σε όρια που εξυπηρετούν το δηµόσιο
συµφέρον. Το κίνηµα αυτό προβάλει και ως νέα δηµόσια/κοινά αγαθά, ορισµένα
αγαθά που επέφερε η τεχνολογική ανάπτυξη ή που διευκόλυνε την πρόσβαση σε
αυτά. Μεταξύ των παραπάνω περιλαµβάνονται το λογισµικό, το ψηφιακό
περιεχόµενο, τα ευρυζωνικά δίκτυα, οι ραδιοσυχνότητες κ.λπ.
Το λογισµικό θεωρείται ως γνώση, που εµπεριέχει ιδέες, και όχι προϊόν, και ως εκ
τούτου θα πρέπει να διακινείται ελεύθερα και να θεωρείται κοινό ψηφιακό αγαθό.
Μάλιστα αρχικά το λογισµικό που παραγόταν διακινούνταν ελεύθερα, όπως τα
αποτελέσµατα της έρευνας στην ακαδηµαϊκή ερευνητική κοινότητα.
Το τελευταίο διάστηµα το κίνηµα για την παραγωγή και διάθεση ελεύθερου
λογισµικού, αλλά και το ίδιο το ελεύθερο λογισµικό που υπάρχει, τέθηκε στο

κέντρο του ενδιαφέροντος ως µια εναλλακτική λύση για χρήση από το δηµόσιο
τοµέα για την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ως αποτέλεσµα φορείς του
δηµοσίου αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλο τον κόσµο προχώρησαν σε
µαζική αντικατάσταση του εµπορικού λογισµικού που χρησιµοποιούσαν µε
ελεύθερο λογισµικό. Πολλοί άλλοι φορείς εξετάζουν τα σχετικά πλεονεκτήµατα και
αξιολογούν αντίστοιχες κινήσεις.
Στον ευρωπαϊκό χώρο υπάρχουν πολιτικές διερεύνησης και χρήσης ελεύθερου
λογισµικού τόσο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε εθνικό ή/και
τοπικό επίπεδο.
Η χρήση του ΕΛΛΑΚ µπορεί να γίνει, σε ευρεία κλίµακα, στο δηµόσιο τοµέα, σε
συνδυασµό µε την υιοθέτηση ανοικτών προτύπων, οδηγώντας σε µείωση του
κόστους

αλλά

κύρια

σε

ανεξαρτησία

από

µονοπωλιακά

κλειστά

προϊόντα

λογισµικού που κλειδώνουν οργανισµούς σε συγκεκριµένες τεχνικές λύσεις.
Επιπλέον, τα αποτελέσµατα πιθανών βελτιώσεων ή προσαρµογών µπορούν να
διατεθούν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις ως κοινωνικό αγαθό.
Επίσης, το ΕΛΛΑΚ µπορεί να χρησιµοποιηθεί, και πάλι σε ευρεία κλίµακα,

στην

εκπαίδευση. Το µεγάλο πλεονέκτηµα (εκτός απο το µειωµένο κόστος) είναι η
δυνατότητα βελτίωσης του εκπαιδευτικού λογισµικού και η επαναχρησιµοποίηση
του από όλους τους εκπαιδευτικούς. Εάν µάλιστα στην προσαρµογή του
λογισµικού στις ανάγκες της εκπαιδευτικές διαδικασίες συνεισφέρουν και οι ίδιοι οι
εκπαιδευτικοί τα αποτελέσµατα είναι πολλαπλασιαστικά. Η χρήση ΕΛΛΑΚ στην
εκπαίδευση πρέπει να συνδυαστεί βέβαια µε την υιοθέτηση και χρήση ελεύθερου
ψηφιακού περιεχοµένου (αφού και το ψηφιακό περιεχόµενο είναι εργαλείο για την
αποτελεσµατική µάθηση).
Τέλος, το ΕΛΛΑΚ µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στη έρευνα. Βέβαια στους
ερευνητές είναι γνωστά τα πλεονεκτήµατα και οι δυνατότητες του ΕΛΛΑΚ και
χρησιµοποιείται ευρέως για τον πολύ απλό λόγο ότι ενδυναµώνει την παραγωγή
καινοτοµίας. Όµως ο τοµέας της έρευνας συµβάλει και στην ενίσχυση του ΕΛΛΑΚ,
µε την προώθηση (ερευνητικών και αναπτυξιακών) δραστηριοτήτων παραγωγής,
βελτίωσης, προσαρµογής λογισµικών ΕΛΛΑΚ.
Βέβαια, εκτός από τον ευρύτερο ∆ηµόσιο τοµέα το ΕΛΛΑΚ µπορεί να αξιοποιηθεί
και από τις επιχειρήσεις και κύρια τις µικρο-µεσαίες επιχειρήσεις. Όµως, στη
γενικότερη µικρή αποδοχή και χρήση των ΤΠΕ που υπάρχει στη χώρα µας,

προστίθεται και το έλλειµµα ενηµέρωσης που υπάρχει για το ΕΛΛΑΚ., και αυτό
είναι ένα θέµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί απο όλους τους φορείς που
επεξεργάζονται πολιτικές για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Σήµερα το ΕΛΛΑΚ διαθέτει µια πληθώρα ώριµων εφαρµογών που µπορούν να
καλύψουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.
Η ανάπτυξη ΕΛΛΑΚ στηρίζεται στην ελεύθερα προσβάσιµη γνώση και τη
συµµετοχική διαδικασία τόσο στο σχεδιασµό όσο και στην ανάπτυξη του
λογισµικού. Έτσι υιοθετεί κατά κύριο λόγο ανοικτές αρχιτεκτονικές στο σχεδιασµό
του και υποστηρίζει ανοικτά πρότυπα, που επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα µε
άλλα συστήµατα που επίσης χρησιµοποιούν τα ίδια ανοικτά πρότυπα.
Έτσι η έννοια του ΕΛΛΑΚ είναι συνυφασµένη µε τις έννοιες των ανοικτών
αρχιτεκτονικών και προτύπων και της διαλειτουργικότητας.
Ο συνδυασµός όλων των παραπάνω προσφέρει επιπλέον πλεονεκτήµατα, µε κύρια
τη ευκολία συντήρησης και επέκτασης των συστηµάτων, αλλά και τη δυνατότητα
συνδυασµού (και ανα-συνδυασµού) µικρότερων συστηµάτων για τη σύνθεση
µεγαλύτερων πολυπλοκότερων και πιο χρήσιµων. Η τελευταία δυνατότητα
µάλιστα οδηγεί και σε έµµεση αύξηση της αξίας κάποιου υπάρχοντος ελεύθερου
λογισµικού ή συστήµατος όταν δηµιουργείται νέο ΕΛΛΑΚ που είναι διαλειτουργικό
µαζί του.
Η αποδοχή και χρήση ΕΛΛΑΚ (πάντα σε συνδυασµό µε τις αρχές υιοθέτησης
ανοικτών

αρχιτεκτονικών και προτύπων για την επίτευξη διαλειτουργικών

συστηµάτων),

µπορεί

να

γίνει

σταδιακά,

µετά

από

κατάλληλο

σχεδιασµό

µετάβασης.
Μάλιστα η εµπειρία από όλο τον κόσµο έδειξε ότι η επιτυχία εξασφαλίζεται όταν
γίνεται σταδιακή µετάβαση, ενώ, αντίθετα, προσπάθειες για µαζική µεταστροφή σε
µικρό χρονικό διάστηµα έχουν αποτύχει.
Έτσι προτείνεται η σταδιακή µετάβαση εξυπηρετητών σε ελεύθερα λειτουργικά
συστήµατα και υπηρεσίες βασισµένες σε ανοιχτό λογισµικό. Στον τοµέα των
εξυπηρετητών υπάρχουν δοκιµασµένες λύσεις ΕΛΛΑΚ που είναι καλύτερες αυτών
του εµπορικού λογισµικού και κατέχουν πάνω απο το 70% της αντίστοιχης
αγοράς.

Στη συνέχεια (ή και παράλληλα) προτείνεται η σταδιακή µετάβαση των χρηστών
σε εφαρµογές γραφείου ή άλλες ειδικότερες ΕΛΛΑΚ εφαρµογές. Η µετάβαση
πρέπει να γίνει µε προβολή των πλεονεκτηµάτων του ΕΛΛΑΚ. Επίσης, πρέπει να
προβλεφτεί η διαλειτουργικότητα ανάµεσα στο εµπορικό λογισµικό και το ΕΛΛΑΚ,
έτσι ώστε να µην δηµιουργηθούν προβλήµατα κατά τη µεταβατική περίοδο. Τέλος,
σε περιπτώσεις αναβάθµισης εξοπλισµού και αφού υπάρξει αρκετή εξοικείωση µε
το ΕΛΛΑΚ συστήνεται να γίνει πλήρης µετάβαση σε συστήµατα που χρησιµοποιούν
εξ’ ολοκλήρου ΕΛΛΑΚ.
Η ανάπτυξη του τοµέα του ΕΛΛΑΚ µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αντίβαρο για την
αποφυγή µονοπωλιακών και ολιγοπωλιακών καταστάσεων. Παράλληλα, µπορεί να
οδηγήσει στην ανάπτυξη διαφόρων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (κύρια στον
τοµέα των υπηρεσιών) δίνοντας ώθηση στην τοπική ανάπτυξη.
Παράλληλα,

µε

τα

παραπάνω

ο

∆ηµόσιος

τοµέας

θα

πρέπει

να

δώσει

προτεραιότητα έµφαση στις ανοικτές αρχιτεκτονικές, την υποστήριξη ανοικτών
προτύπων και τη διαλειτουργικότητα, στις προµήθειές του. Επιπλέον δεν θα
πρέπει να αποκλείει τη χρήση ΕΛΛΑΚ από τους υποψήφιους αναδόχους ούτε να
βάζει όρους περιοριστικούς. Αντίθετα, θα πρέπει να προκρίνετε η χρήση του
ανοιχτού λογισµικού.
Με δεδοµένο ότι το ελεύθερο λογισµικό είναι κοινό αγαθό, ο ∆ηµόσιος τοµέας αντί
να προµηθεύεται κλειστό λογισµικό θα πρέπει κατά προτεραιότητα να συµβάλει
στην ανάπτυξη ή τη βελτίωση λογισµικού που διατίθεται ελεύθερα, λογισµικό που
θα µπορούν να χρησιµοποιούν ελευθέρα οι πολίτες και οι επιχειρήσεις.
Εάν η αποδοχή και χρήση του ΕΛΛΑΚ γίνει µαζικότερη, αναµένονται σηµαντικά
οφέλη, όπως µείωση κόστους για την προµήθεια και χρήση λογισµικού, αυξηµένη
ασφάλεια, αυξηµένη διαλειτουργικότητα στο ∆ηµόσιο και καλύτερες υπηρεσίες
προς τους πολίτες, µείωση εξαρτήσεων και τόνωση του υγιούς ανταγωνισµού,
αυξηµένη κοινωνική συνεισφορά στην ανάπτυξη ΕΛΛΑΚ µε πολλαπλασιαστικά
αποτελέσµατα, ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας γύρω από το ΕΛΛΑΚ κ.λπ.
Τα οφέλη είναι πολύ σηµαντικά για να αγνοηθούν. Το ΕΛΛΑΚ, οι Ανοικτές
Αρχιτεκτονικές, τα Ανοικτά Πρότυπα και η ∆ιαλειτουργικότητα, µπορούν πρέπει να
αποτελέσουν την βάση για έργα πληροφορικής µε αυξηµένη αποτελεσµατικότητα,
για επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας και για αύξηση της χρήσης
των νέων τεχνολογιών στο δηµόσιο, στην οικονοµία και στην κοινωνία.

2

Εισαγωγή

Η εγκατάσταση και η παραγωγική λειτουργία τεχνολογικών υποδοµών αποτελεί
σήµερα βασική συνιστώσα ανάπτυξης της κοινωνίας και εξυπηρέτησης κοινωνικών
αναγκών.

Η

πληροφορική,

τα

ευρυζωνικά

δίκτυα

το

περιεχόµενο

και

οι

ραδιοσυχνότητες δεν πρέπει να θεωρούνται ως ένα απλό τεχνοκρατικό ζήτηµα.
Έχουν αντίκτυπο στην πολιτική, την οικονοµία και την κοινωνία. Η κλασσική και
ξεπερασµένη θεώρηση που προωθούσε ως αυτοσκοπό τις τεχνολογικές υποδοµές
χωρίς

να

λαµβάνει

υπόψη

κοινωνικές

εξυπηρετήσεις

και

επιχειρησιακές

ωφελιµότητες, πρέπει το συντοµότερο να εγκαταλειφθεί και να αντικατασταθεί
από µία συστηµική προσέγγιση. Κύρια χαρακτηριστικά της νέας προσέγγισης
πρέπει να είναι η διαλειτουργικότητα, η εξωστρέφεια των πληροφορικών
συστηµάτων και η προστιθέµενη αξία που η τεχνολογική υποδοµή επιφέρει στη
λειτουργία όλων των οργανισµών στο σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας και
κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη της χώρας.
Έτσι, τα πληροφορικά συστήµατα και τα δίκτυα επικοινωνιών σε συνδυασµό µε τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρέπει να θεωρούνται εξ αρχής, ως
επιχειρησιακές υποδοµές κρίσιµης λειτουργίας. Ως τέτοιες πρέπει να σχεδιάζονται,
να λειτουργούν παραγωγικά και να διοικούνται κάτω από όρους κοινωνικής
ωφελιµότητας: να έχουν δηλαδή ως πρώτιστο µέληµα το όφελος των χρηστών
του κάθε συστήµατος και πάνω απ’ όλα των ίδιων των πολιτών.
Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών είναι αναγκαίο να ενσωµατωθούν
σ’ ένα νέο µοντέλο διακυβέρνησης για την Ελλάδα που εδράζεται στην
αποκέντρωση και στη συµµετοχή. Αυτό το νέο οικονοµικό-κοινωνικό αναπτυξιακό
µοντέλο θα έχει ως άξονες τη γνώση, την καινοτοµία και την επένδυση στον
άνθρωπο. Οι ψηφιακές τεχνολογίες συνεισφέρουν αποφασιστικά προωθώντας τη
συµµετοχή των πολιτών,

τη διαφάνεια, την κοινωνική λογοδοσία και την

ευηµερία για όλους σε µια δίκαιη κοινωνία που κατευθύνεται από αξίες και
συλλογική προσπάθεια. Η επένδυση στη γνώση, στην καινοτοµία και στις
δεξιότητες του ανθρώπινου δυναµικού, αποτελούν την πιο σηµαντική περιουσία
της χώρας µας και το συγκριτικό µας πλεονέκτηµα για το παρόν και το µέλλον.
Η προσπάθεια για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων συναντά ισχυρά εµπόδια
που οφείλονται σε λανθασµένες τεχνολογικές επιλογές της πολιτικής ηγεσίας και
αντιστάσεις της υπηρεσιακής ιεραρχίας: παράγωγα συντηρητικών θεωρήσεων και

έξωθεν επιρροών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η επιλογή προϊόντων
λογισµικού «κλειστού κώδικα» η οποία δυσχεραίνει τη διαλειτουργικότητα,
προκαλεί εξαρτήσεις και δυσβάσταχτες οικονοµικές επιβαρύνσεις και νοθεύει τον
ανταγωνισµό. Ακόµα, αποτελεί τροχοπέδη στην απελευθέρωση δυνάµεων για την
καινοτοµία

και

την

ανάπτυξη

της

συλλογικής

προσπάθειας

διαµόρφωσης

πληροφοριακού πλούτου. Πλούτου που θέλουµε να είναι καθολικά προσβάσιµος
και αξιοποιήσιµος για την παραγωγή υπηρεσιών και αγαθών προς όφελος του
ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
Η παρούσα µελέτη αποτυπώνει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της υιοθέτησης και
παραγωγής «Ελεύθερου Λογισµικού – Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα» (ΕΛΛΑΚ) και
επιχειρεί

να

αναδείξει

στόχους

και

µεθοδολογίες

που

θα

µπορούσαν

να

αξιοποιηθούν στην επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, τη βέλτιστη
λειτουργία

έργων

αποτελεσµατικότητας
επικοινωνιών.

πληροφορικής
και

την

µεγαλύτερης

ενδυνάµωση

του

τοµέα

εξωστρέφειας
πληροφορικής

και
και

Έτσι, η Ελλάδα µπορεί να βρεθεί έως το 2020 στην παγκόσµια

πρωτοπορία της χρήσης των νέων τεχνολογιών στο δηµόσιο, στην οικονοµία και
στην κοινωνία.
Το ΕΛΛΑΚ σίγουρα δεν είναι το απόλυτο µέσο άρσης όλων των αδυναµιών της
ανάπτυξης της πληροφορικής στην Ελλάδα. Μπορεί όµως ν’ αποτελέσει τη Λυδία
λίθο για την συνεισφορά της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στη διαρκή
ανάπτυξη, ώστε αυτή να καταστεί πρωτοπόρος σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

3

Κοινά Ψηφιακά Αγαθά

3.1 Γενικά
Το τελευταίο διάστηµα, σε όλο τον κόσµο, αναπτύσσεται ένα κίνηµα για την
προστασία και ενίσχυση των δηµόσιων αγαθών (και ιδιαίτερα αυτών που
αποδίδονται µε τον αγγλικό όρο commons, και που ελλείψει σχετικού ελληνικού
όρου θα αποκαλούµε στη συνέχεια κοινά αγαθά) [1].
Ο τοµέας των κοινών αγαθών (commons) αναγνωρίζεται ως τοµέας που
συµπληρώνει αλλά και εξισορροπεί τον τοµέα των ιδιωτικών οικονοµικών
δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι θα υπάρξει µια νέα οικονοµική τάξη
στην οποία θα συµπεριλαµβάνονται η επίδραση της ορθής χρήσης, διαχείρισης και
ανάπτυξης των κοινών αγαθών και πόρων.
Ένας δραστήριος τοµέας κοινών αγαθών µπορεί να βοηθήσει στη µείωση
ανισοτήτων και να προκαλέσει τη βελτίωση της ποιότητα ζωής και για τους
πλούσιους και για του φτωχούς.
Εκτιµάται ότι αν ο τοµέας των κοινών αγαθών αναπτυχθεί κατάλληλα ώστε να
αντισταθµίσει επαρκώς τον ιδιωτικό οικονοµικό τοµέα, τότε θα υπάρξουν πολλά
και πολλαπλασιαστικά οφέλη.
Ας σηµειωθεί πως ο ανερχόµενος τοµέας των κοινών αγαθών δεν αντικαθιστά
αυτόν της ιδιωτικής οικονοµικής δραστηριότητας, αλλά τον συµπληρώνει και
µετριάζει τις αρνητικές του επιπτώσεις (όπως οι ολιγοπωλιακές καταστάσεις).

3.2 Τα νέα κοινά αγαθά του 21ου αιώνα
Όταν γίνεται λόγος για τα κοινά (ή και τα δηµόσια αγαθά), οι περισσότεροι
αντιλαµβάνονται τα παραδοσιακά αγαθά που µας προσφέρει η φύση, όπως ο
αέρας , το νερό, οι παραλίες ο δασικός πλούτος, οι βοσκότοποι κ.λπ.
Όµως στην εποχή µας ως κοινά αγαθά δεν θα πρέπει να θεωρούνται µόνο τα
παραδοσιακά, αλλά και τα νέα αγαθά που επιφέρει η τεχνολογία και η χρήση της,
όπως για παράδειγµα η πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη γνώση, η ελεύθερη

διακίνηση

αποτελεσµάτων

δηµιουργικών

εργασιών,

µεταξύ

των

οποίων

περιλαµβάνεται το λογισµικό αλλά και το ψηφιακό περιεχόµενο [2].
Έτσι στο πλαίσιο του προαναφερθέντος κινήµατος:
o

τα ευρυζωνικά δίκτυα,

o

το λογισµικό,

o

το περιεχόµενο και

o

οι ραδιοσυχνότητες

θεωρούνται κοινά αγαθά και θα πρέπει να υπάρχει µέριµνα για την ορθή
διαχείριση και ανάπτυξή τους.
Σε εφαρµογή αυτών των απόψεων αρκετοί φορείς αλλά και πολίτες έχουν
προχωρήσει στη δηµιουργία,
o

ανοικτών ασύρµατων δικτύων, σε πλήθος πόλεων (κύρια µη κυβερνητικές
οργανώσεις και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης)

o

πλήθους προϊόντων ελεύθερου λογισµικού / λογισµικού ανοικτού κώδικα

o

ελεύθερου περιεχοµένου κ.λ.π.

Ένα µεγάλο πλεονέκτηµα των ψηφιακών αγαθών, είναι πως µπορούν να
δηµιουργηθούν πολύ εύκολα αντίγραφά τους και έτσι η κοινή χρήση από πλήθος
προσώπων δεν επηρεάζει τη διαθεσιµότητα του αγαθού ούτε τη δυνατότητα
χρήσης του από επιπλέον πρόσωπα.
Όµως

παρά

αντιµετώπιση

τις
και

ανεξάρτητες
διαχείριση

προσπάθειες,
των

κοινών

προς

το

ψηφιακών

παρόν
αγαθών

η

γενικότερη

δεν

είναι

η

ενδεδειγµένη. Αυτό πιθανά οφείλεται στην γενικότερη αίσθηση πως ο τοµέας
αυτός αντιπαλεύεται τον τοµέα της ιδιωτικής οικονοµικής δραστηριότητας και ως
αποτέλεσµα δεν βοηθά στην οικονοµική ανάπτυξη. Όµως η εµπειρία δείχνει πως
αυτό δεν είναι ορθό. Ο τοµέας των κοινών ψηφιακών αγαθών συνυπάρχει µε την
ιδιωτική οικονοµική δραστηριότητα, προσφέροντας πολλά οφέλη στους πολίτες,
και συµβάλει στην οικονοµική ανάπτυξη. Έτσι το συνολικό όφελος είναι
µεγαλύτερο. Ας σηµειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις η ιδιωτική οικονοµική
πρωτοβουλία κάνει χρήση κοινών ψηφιακών αγαθών που ενσωµατώνει στα

προϊόντα της (όπως για παράδειγµα ελεύθερο λογισµικό που υλοποιεί τα
πρωτοκόλλα

του

∆ιαδικτύου

και

χρησιµοποιείται

σε

εµπορικά

προϊόντα

λογισµικού), ενώ σε άλλες περιπτώσεις η ύπαρξη και ενδυνάµωση ενός κοινού
ψηφιακού αγαθού δηµιούργησε νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα και οικονοµική
ανάπτυξη (µε καλύτερο παράδειγµα το ίδιο τον Παγκόσµιο Ιστό Πληροφοριών, για
τον οποίο ο εφευρέτης του Tim Berners-Lee άφησε τα πρωτόκολλα και το αρχικό
λογισµικό χωρίς περιορισµούς χρήσης, µε το γνωστό αποτέλεσµα της παγκόσµιας
αποδοχής και χρήσης του).
Βέβαια τα παραπάνω προϋποθέτουν ένα καλά οριοθετηµένο, προστατευµένο και
βελτιωµένο πλαίσιο διαχείρισης των κοινών ψηφιακών αγαθών.
Κατά αρχάς χρειάζονται ανεξάρτητοι φορείς που θα διαχειρίζονται τα κοινά
ψηφιακά αγαθά, και θα φροντίζουν για την ενίσχυση και βελτίωσή τους. Αυτοί οι
φορείς θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι και ανεπηρέαστοι από ιδιωτικά οικονοµικά
συµφέροντα ώστε να εξασφαλίζουν την ισορροπηµένη ανάπτυξη του τοµέα των
κοινών ψηφιακών αγαθών.
Επιπλέον, η ενδυνάµωση των κοινών ψηφιακών αγαθών απαιτεί δηµόσια
ενίσχυση. Αυτό, βέβαια δεν σηµαίνει ιδιοκτησία των κοινών ψηφιακών αγαθών
από το δηµόσιο, αλλά ούτε και σφιχτό κανονιστικό έλεγχο. Η πολιτεία θα πρέπει
να υιοθετήσει πολιτικές για την βελτίωση των κοινών ψηφιακών αγαθών και την
επαύξησή τους, ακόµη και µε οικονοµική ενίσχυση για την παραγωγή τους, αφού
το αποτέλεσµα είναι προς όφελος των πολιτών.
Τέλος, ένα ενισχυµένο σύστηµα ψηφιακών αγαθών απαιτεί ενεργοποίηση των
πολιτών και συµβολή από µέρους τους είτε προσωπικά είτε µε συµµετοχή σε
οµάδες

µε

κοινά

ενδιαφέροντα.

Τα

κοινά

ψηφιακά

αγαθά

χρειάζονται

δηµιουργούς, συντηρητές, χορηγούς και υπερασπιστές.

3.3 Το λογισµικό ως κοινό ψηφιακό αγαθό
Η ιδέα της κοινοκτηµοσύνης της γνώσης και του πολιτισµού, είναι πολύ παλιά, και
εφαρµογή της αποδείχθηκε σηµαντική όσο και ο αέρας που αναπνέουµε. Βασίζεται
στην διαπίστωση πως η ελεύθερη διακίνηση ιδεών έχει αποδειχθεί ως απόλυτα
αναγκαία για τη δηµιουργικότητα και την παραγωγή καινοτοµίας. Όπως είπε και ο
Ισαάκ Νεύτων, αναφερόµενος στην βοήθεια που του προσέφερε η πρότερη

γνώση, «εάν µπόρεσα να δω πιο µακριά, είναι γιατί στεκόµουν πάνω σε ώµους
γιγάντων»
Η άποψη πως το λογισµικό θα πρέπει να θεωρείται κοινό ψηφιακό αγαθό,
βασίζεται στο ότι η δηµιουργία νέου λογισµικού κάνει χρήση και εµπεριέχει
υπάρχουσα

γνώση

ελεύθερα

διαθέσιµη,

και

η

οποία

διεγείρει

και

τη

δηµιουργικότητα ώστε να εµφανίζονται και πρωτότυπα πακέτα λογισµικού. Έτσι,
αν µπορούµε να γράφουµε σήµερα πολύπλοκα πακέτα λογισµικού είναι γιατί
χρησιµοποιούµε λύσεις που αναπτύχθηκαν παλαιότερα και διδάσκονται σε
πανεπιστήµια και

σχολές, ή µπορούν να βρεθούν σε υπάρχοντα

πακέτα

λογισµικού.
Οι υποστηρικτές λοιπόν του ελεύθερου λογισµικού θεωρούν πως το λογισµικό και
οι

ιδέες

που

εµπεριέχει

θα

πρέπει

να

είναι

ελεύθερα

διακινήσιµο

και

εκµεταλλεύσιµο από όλους, εν είδει κοινού ψηφιακού αγαθού.
Ας σηµειωθεί ότι εδώ και πολλά χρόνια το λογισµικό που παρήγαγε ο ακαδηµαϊκός
χώρος, διακινούνταν και χρησιµοποιούνταν ελεύθερα από άλλους επιστήµονες και
ερευνητές. Η ελεύθερη αυτή διακίνηση συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση της
ερευνητικής δραστηριότητας.
Στη συνέχεια αναπτύχθηκε εµπορική δραστηριότητα γύρω από λογισµικό µε
αποτέλεσµα κάποια στιγµή του εµπορικό λογισµικό να είναι το κυρίαρχο. Όµως η
γνώση που παράγεται κατά τη δηµιουργία του και εµπεριέχεται σε αυτό το
εµπορικό λογισµικό, δεν είναι ποια κοινό αγαθό.
Έτσι δηµιουργήθηκε το κίνηµα του ελεύθερου λογισµικού και το κίνηµα του
λογισµικού ανοικτού κώδικα. Ενεργοί πολίτες αλλά και επιχειρήσεις που έχουν
οικονοµικό συµφέρον από την ελεύθερη ανάπτυξη και διακίνηση λογισµικού
θεώρησαν

πως

το

λογισµικό

πρέπει

να

είναι

κοινό

ψηφιακό

αγαθό

και

συνεισέφεραν στη δηµιουργία πλήθους πακέτων λογισµικού που ως κοινά αγαθά
µπορούν να χρησιµοποιηθούν και να διακινηθούν από τον καθένα.
Προκειµένου να προστατευθεί η κληρονοµιά αυτή αλλά και να ωθηθούν κάτοχοι
πνευµατικών δικαιωµάτων λογισµικού να το διαθέσουν ως κοινό ψηφιακό αγαθό,
έχουν δηµιουργηθεί µια σειρά από άδειες χρήσης, οι οποίες δίνουν πλήρη
ελευθερία αλλά και προωθούν την ανταποδοτικότητα (αν κάποιος κάνει κάποια
βελτίωση λη προσθήκη σε υπάρχον λογισµικό το αποτέλεσµα να είναι και πάλι
κοινό ψηφιακό αγαθό.

Αντίστοιχες πρωτοβουλίες και άδειες εµφανίζονται και στο χώρο του ψηφιακού
περιεχοµένου µε το αντίστοιχο κίνηµα για ελεύθερο περιεχόµενο.

4

Ελεύθερο λογισµικό

4.1

Γενικά για το λογισµικό

Λογισµικό (software) είναι µια ακολουθία εντολών, οι οποίες προγραµµατίζουν το
υλικό (hardware) ενός υπολογιστικού συστήµατος προκειµένου αυτό να εκτελεί
συγκεκριµένες λειτουργίες. Το λογισµικό µπορεί να βρίσκεται σε δυο διαφορετικές
µορφές
o

Στην µορφή του εκτελέσιµου κώδικα ή αλλιώς του δυαδικού κώδικα (binary
code). Το λογισµικό σε αυτή τη µορφή του είναι κατανοητό µόνο από το
υλικό το οποίο αναλαµβάνει να το εκτελέσει. Όλα τα προγράµµατα και οι
εφαρµογές

που

χρησιµοποιούµε

καθηµερινά

βρίσκονται

σε

µορφή

εκτελέσιµου κώδικα.
o

Στην µορφή του πηγαίου κώδικα. Οι προγραµµατιστές, όταν αναπτύσσουν
µια

εφαρµογή

χρησιµοποιούν

κάποιες

υψηλού

επίπεδου

γλώσσες

προγραµµατισµού (όπως π.χ C++, C#, Java), των οποίων η δοµή είναι
κατανοητή από αυτούς καθώς περιλαµβάνουν αγγλικές εκφράσεις και
µαθηµατικά σύµβολα τα οποία µπορούν να γίνουν αντιληπτά από τον
ανθρώπινο εγκέφαλο.
Η δηµιουργία ενός προγράµµατος αρχικά περιλαµβάνει την ανάπτυξη του πηγαίου
κώδικα από τους προγραµµατιστές, ο οποίος στην συνέχεια µετατρέπεται σε
δυαδικό κώδικα που µπορούν να εκτελέσουν οι υπολογιστές. Οι περισσότεροι
χρήστες χρησιµοποιούν µόνο τον εκτελέσιµο κώδικα προκειµένου να “τρέξουν” τις
εφαρµογές που τους ενδιαφέρουν, ενώ οι περισσότερες εταιρίες πωλούν τα
προϊόντα τους σε αυτή τη µορφή, χωρίς δηλαδή να παρέχουν τον πηγαίο κώδικα,
καθώς θεωρούν ότι κάτι τέτοιο θα παρείχε επιπλέον στοιχεία στους ανταγωνιστές
τους
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την
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λειτουργικότητα. Το λογισµικό σε αυτή τη µορφή του (δηλαδή µόνο του
εκτελέσιµου κώδικα), συνηθίζεται να αποκαλείται “λογισµικό κλειστού κώδικα”.
Επίσης αν το λογισµικό αυτό αποτελεί κάποιο εµπορικό προϊόν ονοµάζεται
“εµπορικό λογισµικό”. Για λόγους που θα γίνουν προφανείς παρακάτω έχει
αναπτυχθεί µια κίνηση για την δηµιουργία και χρήση του “Λογισµικού Ανοικτού
Κώδικα

και

του

Ελεύθερου

Λογισµικού”

(ΕΛΛΑΚ).

Το
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περιλαµβάνει εκτός από τον εκτελέσιµο κώδικα ο οποίος είναι απαραίτητος για την
εκτέλεση του προγράµµατος και τον πηγαίο κώδικα. Επιπρόσθετα, υπάρχουν και
ορισµένες προϋποθέσεις που απαιτούνται για να χαρακτηριστεί κάποιο λογισµικό
ως ΕΛΛΑΚ.

4.2

Άδειες χρήσης λογισµικού

Το λογισµικό σπανιότατα πωλείται από τον κατασκευαστή του στους τελικούς
χρήστες. Αυτό που κατά κανόνα αγοράζουν οι τελικοί χρήστες είναι την άδεια
χρήσης κάποιου προγράµµατος. Η άδεια χρήσης κάθε λογισµικού είναι το
συµβόλαιο µεταξύ της εταιρίας ή του προγραµµατιστή που αναπτύσσει την
εφαρµογή και του χρήστη που χρησιµοποιεί το προϊόν. Το συµβόλαιο αυτό
υπάρχει σε κάθε πρόγραµµα και εµφανίζεται συνήθως την πρώτη φορά που
εκτελείται ένα πρόγραµµα και περιγράφει τι ακριβώς επιτρέπεται να κάνει ο
χρήστης µε αυτό. Στο εµπορικό/κλειστό λογισµικό συνήθως απαγορεύεται:
o

Η αντιγραφή του.

o

Η ταυτόχρονη χρησιµοποίηση του σε παραπάνω από έναν υπολογιστή.

o

Η µεταπώληση του.

o

Η τροποποίηση του.

o

Η απαίτηση οποιασδήποτε αποζηµίωσης από τον χρήστη σε περίπτωση που
το λογισµικό λόγω αστοχιών προκαλέσει οποιοδήποτε πρόβληµα στο
χρήστη του.

Οι άδειες του ελεύθερου λογισµικού έχουν την ίδια χρησιµότητα µε αυτές του
εµπορικού λογισµικού. Περιγράφουν δηλαδή ποια ακριβώς είναι τα δικαιώµατα
άλλα και οι υποχρεώσεις του χρήστη του Ελεύθερου Λογισµικού και του
Λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές άδειες χρήσεις
(πάνω από 50) για το Λογισµικό Ανοιχτού Κώδικα που όλες όµως διαθέτουν
κάποια βασικά κοινά χαρακτηριστικά.

4.3

Τι είναι το ελεύθερο λογισµικό

Ένα λογισµικό για να θεωρηθεί ελεύθερο ή/και ανοιχτού κώδικα, οφείλει να
πληροί κάποιες βασικές προδιαγραφές οι οποίες πρέπει να αποτυπώνονται και
στην άδεια χρήσης του. Οι σηµαντικότερες εξ αυτών είναι:
o

Η ελεύθερη αναδιανοµή του λογισµικού. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι
οποιοσδήποτε µπορεί να διαθέσει ή και να πουλήσει το ΕΛΛΑΚ µε όποιον
τρόπο το επιθυµεί χωρίς κανένας να µπορεί να τον περιορίσει. Είναι
δύσκολο να γίνει κατανοητό πως µπορεί να πωλείται κάτι το οποίο
διατίθεται και δωρεάν, ωστόσο ίσως θα µπορούσε να γίνει αντιληπτό µε το
παρακάτω παράδειγµα. Ένα πολύ µεγάλο πρόγραµµα µεγέθους αρκετών
εκατοντάδων ΜΒs µπορεί να διατίθεται δωρεάν σε κάποιο αποµακρυσµένο
διακοµιστή
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(downloading) τοπικά. Παράλληλα, ο προγραµµατιστής ή η εταιρία που
ανέπτυξε το πρόγραµµα ή ακόµα και κάποιος τρίτος µπορεί να αναλάβει την
διαδικασία της µεταφόρτωσης, της εγγραφής του προγράµµατος σε κάποιο
αποθηκευτικό µέσο, την συσκευασία του και την αποστολή του στο χώρο
του αγοραστή έναντι κάποιου τιµήµατος το οποίο είναι σαφώς µικρότερο
από το κόστος απόκτησης εµπορικού λογισµικού κλειστού κώδικα. Ο
τελικός χρήστης είναι αυτός που θα επιλέξει το κόστος άλλα και τον τρόπο
που θα αποκτήσει το πρόγραµµα που τον ενδιαφέρει. Η ελεύθερη
αναδιανοµή, αποτρέπει από οποιαδήποτε εταιρία ή προγραµµατιστή που
εργάστηκε για την ανάπτυξη του προγράµµατος, να περιορίσει την
περαιτέρω διάδοσή του για οικονοµικούς ή άλλους λόγους.
o

Η διάθεση του πηγαίου κώδικα. Είναι απαραίτητο µαζί µε το εκτελέσιµο
πρόγραµµα να παρέχεται και ο πηγαίος κώδικας του προγράµµατος αυτού.
Θα πρέπει δηλαδή εκτός από τον εκτελέσιµο κώδικα που είναι κατανοητός
µόνο στους υπολογιστές να υπάρχει και η αρχική µορφή του κώδικα που
ανέπτυξαν οι προγραµµατιστές.

o

Η δυνατότητα για τροποποίηση του αρχικού προγράµµατος. Το νέο
πρόγραµµα το οποίο θα προκύψει από τις αλλαγές µπορεί να διατίθεται µε
την ίδια άδεια χρήσης όπως το αρχικό πρόγραµµα. Με το τρόπο αυτό
επιχειρείται, χωρίς όµως να επιβάλλεται, οι βελτιωµένες εκδόσεις του
προγράµµατος να συνεχίσουν να είναι προσιτές σε όλους. Θεωρείται επίσης

ηθικά σωστό όταν αξιοποιείται η εργασία τρίτων, να επιστρέφεται στην
κοινότητα κάποιο τµήµα των παραγόµενων αποτελεσµάτων. Ο όρος αυτός
ωστόσο δεν αποτρέπει την χρησιµοποίηση Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα σε
εµπορικές εφαρµογές, ούτε αναγκάζει τις εταιρίες που έχουν επενδύσει
στην βελτίωση του να κοινοποιήσουν τις αλλαγές τις οποίες έχουν
πραγµατοποιήσει αν δεν το επιθυµούν.
o

Η απαγόρευση οποιωνδήποτε διακρίσεων σχετικά µε το ποιος
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πρόγραµµα ΕΛΛΑΚ. Στόχος είναι η ευρύτερη δυνατή χρήση και εξάπλωση
του ΕΛΛΑΚ. Συνεπώς δεν είναι δυνατός ο περιορισµός της χρήσης
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«επιτρέπεται η χρήση µόνο σε µαθητές, σπουδαστές και φοιτητές» ή για
συγκεκριµένους σκοπούς «απαγορεύεται η επιχειρηµατική ή εµπορική
χρήση αυτού του προϊόντος».
Πέρα από την διαφοροποίηση στις άδειες χρήσης [3], [4] του ΕΛΛΑΚ από
αντίστοιχες άδειες χρήσης λογισµικού κλειστού κώδικα, δεν υπάρχουν πολλές
άλλες διαφορές ορατές στον απλό χρήστη. Στην πραγµατικότητα εάν κάποιος
χρήστης δεν δει την άδεια χρήσης που συνοδεύει το πρόγραµµα ή την εφαρµογή
που χρησιµοποιεί δεν µπορεί να γνωρίζει εάν πρόκειται για ΕΛΛΑΚ ή για
«εµπορικό λογισµικό». Γιατί όµως έχει σηµασία τι είδους λογισµικό χρησιµοποιεί
ένας χρήστης ή ένας οργανισµός; Στην επόµενη ενότητα θα αναλυθούν οι
ουσιαστικότερες διαφορές µεταξύ του ΕΛΛΑΚ και του εµπορικού λογισµικού ή
λογισµικού κλειστού κώδικα που αν και δεν είναι άµεσα εµφανείς είναι ιδιαίτερα
σηµαντικές.

4.4

Ιστορική αναδροµή και διεθνείς πρακτικές

Αρχικά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 το λογισµικό σε αρκετές περιπτώσεις
διανεµόταν µαζί µε το υλικό περιλαµβάνοντας εκτός από τον εκτελέσιµο και τον
πηγαίο κώδικα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ωστόσο επικράτησε η άποψη
ότι το λογισµικό είναι ένα εµπορικό προϊόν, ο πηγαίος κώδικας του αποτελεί
πνευµατική ιδιοκτησία της εταιρίας ή των προγραµµατιστών που το ανέπτυξαν και
δεν θα πρέπει σε καµιά περίπτωση να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό οι χρήστες ή
άλλοι προγραµµατιστές. [5], [6], [7] Το επιχειρηµατικό µοντέλο αυτό στηρίζεται

επίσης στην απαγόρευση της αντιγραφής, τον δανεισµό ή την µεταπώληση των
προγραµµάτων εισάγοντας τον όρο «πειρατεία» για να περιγράψει τις παραπάνω
ενέργειες θέτοντάς τις εκτός νόµου. Ένας νεαρός, τότε, ερευνητής ο Richard
Stallman θεώρησε τις πρακτικές αυτές «ανήθικες» και ξεκίνησε την προσπάθεια
για την δηµιουργία του κινήµατος του Ελεύθερου Λογισµικού. Η πρωτοβουλία του
βρήκε γρήγορα ανταπόκριση, ειδικότερα στα Πανεπιστήµια που το ελεύθερο
λογισµικό και το λογισµικό ανοιχτού κώδικα αποτελούσαν το de facto τρόπο
ανάπτυξης και διανοµής λογισµικού για αρκετές δεκαετίες, και έτσι µέχρι τις αρχές
του 1991 το ίδρυµα που ίδρυσε ο Stallman, το γνωστό FSF (Free Software
Foundation), είχε καταφέρει να κατασκευάσει µια σειρά από εφαρµογές και
εργαλεία λογισµικού τα οποία παραµένουν και σήµερα ιδιαίτερα δηµοφιλή,
θεωρούνται πολύ υψηλής ποιότητας και χρησιµοποιούνται ευρύτατα. Στόχος του
Stallman ήταν να κατασκευάσει ένα πλήρες λειτουργικό σύστηµα (το σύστηµα
αυτό ονοµάσθηκε GNU – GNU is Not Unix) µε

τις κατάλληλες εφαρµογές έτσι

ώστε να µην είναι πλέον απαραίτητη η χρήση εµπορικού λογισµικού/κλειστού
λογισµικού για οποιονδήποτε σκοπό. Παρά τις σηµαντικές προσπάθειες που
κατέβαλε ο Stallman και οι οποίες προσέγγισαν τα όρια της αντοχής του, δεν είχε
καταφέρει να υλοποιήσει το πλέον βασικό κοµµάτι ενός λειτουργικού συστήµατος,
τον πυρήνα. Το κενό αυτό κάλυψε ο Linus Torvalds ο οποίος κατάφερε να
υλοποιήσει ένα µικρό πυρήνα τον οποίο ονόµασε Linux χρησιµοποιώντας τα
εργαλεία GNU του οργανισµού FSF. Σήµερα το GNU/Linux συγκαταλέγεται στα
τρία πιο διαδεδοµένα λειτουργικά συστήµατα και υποστηρίζεται από τις πλέον
σοβαρές εταιρίες του χώρου όπως την IBM, την HP και άλλες. Το 1998, η γνωστή
εταιρία λογισµικού Netscape, κατασκευάστρια του δηµοφιλούς προγράµµατος
πλοήγησης Netscape Communicator, αδυνατώντας να συναγωνιστεί το αντίστοιχο
πρόγραµµα της Microsoft, Ιnternet Explorer (η οποία καταδικάστηκε για την
εφαρµογή
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προϊόντος), αποφάσισε να διαθέσει τον πηγαίο κώδικα του Communicator στην
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Λογισµικού ωστόσο θεωρήθηκε πολύ φιλελεύθερο για τα σχέδια της Νetscape και
έτσι εξετάσθηκαν ορισµένες τροποποιήσεις που θα επέτρεπαν την χρησιµοποίηση
του κώδικα του Communicator από κάθε προγραµµατιστή διατηρώντας όµως
κάποια πλεονεκτήµατα για την Νetscape. Η άδεια χρήσης που δηµιουργήθηκε από
αυτή την προσπάθεια, καθώς και πολλές άλλες που γεννήθηκαν από παραπλήσιες
διαδικασίες (πολλά Πανεπιστήµια, ερευνητικά ιδρύµατα άλλα και εταιρίες που
επιθυµούν να αξιοποιήσουν καλύτερα το λογισµικό τους προχώρησαν σε

παρόµοιες κινήσεις) και διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην
προηγούµενη ενότητα συνέθεσαν το κίνηµα του Λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα.
Στις µέρες µας πολλές εταιρίες βασίζουν τα επιχειρηµατικά τους µοντέλα στο
ΕΛΛΑΚ.

4.5

Μοντέλα ανάπτυξης λογισµικού

Οι ιδεολογικές διαφορές µεταξύ του ΕΛΛΑΚ και του εµπορικού λογισµικού
πιθανότατα να µην αφορούν καθόλου έναν τελικό χρήστη ο οποίος απλά επιθυµεί
να κάνει την δουλειά του αποτελεσµατικά, παραγωγικά και φυσικά µε το
χαµηλότερο δυνατό κόστος.
Οι διαφορετικές προσεγγίσεις όµως που ακολουθούνται στο εµπορικό/κλειστό
λογισµικό και το λογισµικό ΕΛΛΑΚ οδηγούν αναπόφευκτα σε εντελώς διαφορετικά
µοντέλα ανάπτυξης τους.
Το εµπορικό/κλειστό λογισµικό αναπτύσσεται από εταιρίες οι οποίες ακολουθούν
αυστηρούς κανόνες παραγωγής, όπως ακριβώς σε ένα εµπορικό προϊόν. Συνεπώς,
πριν από την ανάπτυξη του πραγµατοποιούνται έρευνες αγοράς, αναλυτικός
σχεδιασµός, λεπτοµερής οργάνωση του έργου κλπ. Η κάθε οµάδα σε µια εταιρία
αναλαµβάνει ένα συγκεκριµένο κοµµάτι του έργου και τελεί υπό την επίβλεψη
κάποιου διευθυντή, ο οποίος παρακολουθεί και την πρόοδό της. Μετά από
λεπτοµερή συλλογή και ανάλυση των απαιτήσεων που έχουν διατυπωθεί από τους
πελάτες ή από κάποιους επιλεγµένους χρήστες συντάσσονται και καταγράφονται
οι λειτουργίες του παραγόµενου λογισµικού, οι προδιαγραφές του, καθώς και οι
ελάχιστες απαιτήσεις του σε υλικό. Είναι λογικό όπως συµβαίνει σε αυτές τις
περιπτώσεις, τα τελικά χαρακτηριστικά του λογισµικού να επηρεάζονται και από
άλλα λιγότερα τεχνικά τµήµατα της εταιρίας, όπως το τµήµα πωλήσεων ή το
τµήµα προώθησης (marketing), αφού κύριος στόχος είναι η µεγιστοποίηση των
κερδών της επιχείρησης. Όταν ο κατασκευαστής του λογισµικού κρίνει ότι το
προϊόν είναι έτοιµο και έχει περάσει τους απαραίτητους ποιοτικούς ελέγχους, το
διαθέτει στην αγορά και δεσµεύεται για τον χρόνο που θα το υποστηρίζει. Σχεδόν
πάντα οι µεγάλες εταιρίες παραγωγής λογισµικού διαθέτουν τα προϊόντα τους ανά
τακτά καθορισµένους κύκλους (π.χ. κάθε 18 ή 24 µήνες) και σε κάθε νέα έκδοση
τους περιλαµβάνουν αρκετά νέα χαρακτηριστικά και διορθώσεις.

Το ΕΛΛΑΚ σχεδιάζεται, αναπτύσσεται και διατίθεται µε ένα ανοιχτό συνεργατικό
µοντέλο. Όταν κάποιος προγραµµατιστής ή µια εταιρία κρίνουν ότι έχουν
προχωρήσει στη δηµιουργία κάποιου αξιόλογου µέρους ενός τµήµατος µιας
εφαρµογής ή ενός προγράµµατος, διαθέτουν το κώδικα µέσω του διαδικτύου µε
στόχο να προσελκύσουν τον µεγαλύτερο δυνατό αριθµό προγραµµατιστών και
χρηστών. Το µοντέλο ανάπτυξης του ΕΛΛΑΚ στηρίζεται σε µια µικρή οµάδα
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προγραµµατιστής, έχει την ελευθερία να προσθέσει τις λειτουργίες στην αρχική
εφαρµογή που αυτός θεωρεί χρήσιµες. Αν τελικά αυτές οι προσθήκες αποδειχθούν
αρκετά ουσιαστικές, συµπεριλαµβάνονται στο βασικό κοµµάτι της εφαρµογής. Ο
ποιοτικός έλεγχος µιας εφαρµογής πραγµατοποιείται κυρίως από εθελοντές
χρήστες που χρησιµοποιούν την εφαρµογή και αναφέρουν τα όποια προβλήµατα
και δυσκολίες συναντάνε στους προγραµµατιστές, οι οποίοι µε την σειρά τους τα
διορθώνουν. Συνηθίζεται στο ΕΛΛΑΚ να υπάρχουν αρκετά συχνά νέες εκδόσεις
των προγραµµάτων και των εφαρµογών. Και τα δύο µοντέλα διαθέτουν
ουσιαστικά
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4.6

Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του
ελεύθερου λογισµικού

Το ΕΛΛΑΚ παραδοσιακά απολαµβάνει µεγάλης εκτίµησης σε ερευνητικούς και
ακαδηµαϊκούς
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ενδιαφέρον και από την πλευρά των επιχειρήσεων, άλλα και του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα[9], [10]. Για το λόγο αυτό έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές
έρευνες µε καθαρά τεχνοοικονοµικά κριτήρια για τις δυνατότητες του ΕΛΛΑΚ. Σε
όλες αυτές τις έρευνες εξετάζονται οι

δυνατότητες

των πλέον γνωστών

εφαρµογών ΕΛΛΑΚ µε τις αντίστοιχες εµπορικές εφαρµογές λογισµικού κλειστού
κώδικα. Τα σηµαντικότερα σηµεία στα οποία το ΕΛΛΑΚ διαφοροποιείται από το
εµπορικό/κλειστό λογισµικό είναι τα εξής:
o

Ασφάλεια. Το ΕΛΛΑΚ θεωρείται εξίσου ασφαλές αν όχι πιο ασφαλές από το
εµπορικό λογισµικό λόγω του ότι ο πηγαίος κώδικας του είναι διαθέσιµος.
Αυτό σηµαίνει ότι πιθανά προγραµµατιστικά σφάλµατα που προκαλούν κενά
ασφαλείας τα οποία τελικά εκµεταλλεύονται κακόβουλοι χρήστες για να

αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα υπολογιστικό σύστηµα, είναι πιο εύκολο να
εντοπιστούν σε ΕΛΛΑΚ από ότι σε εµπορικό λογισµικό. Ο λόγος που
παρατηρείται το φαινόµενο αυτό είναι ότι τέτοιου είδους προγραµµατιστικά
σφάλµατα είναι πιθανό να διαφύγουν της προσοχής µια µικρής οµάδας
επαγγελµατιών προγραµµατιστών που είναι επιφορτισµένη µε τον έλεγχο
ενός προϊόντος, αλλά είναι σαφώς λιγότερο πιθανό να συµβεί κάτι τέτοιο
όταν τον κώδικα σαρώνουν εκατοντάδες προγραµµατιστές όπως συµβαίνει
µε

τις

δηµοφιλείς

εφαρµογές

ΕΛΛΑΚ.

Συνεπώς,

όσο

περισσότεροι

προγραµµατιστές ασχολούνται µε µια εφαρµογή τόσο πιθανότερο είναι να
εντοπίσουν

προβλήµατα

και

ατέλειες.

Τα

παραπάνω

ισχύουν

στην

περίπτωση που θεωρήσουµε ότι τα κενά ασφαλείας είναι ακούσια. Σε
ορισµένες

περιστάσεις

εισάγονται

σε

ένα

πρόγραµµα

σκόπιµα

“κερκόπορτες” (backdoors), ώστε ο προγραµµατιστής ή η εταιρία που το
κατασκεύασε να διατηρήσουν πρόσβαση σε αυτό. Ειδικότερα όταν το
λογισµικό χρησιµοποιείται για λειτουργίες

που σχετίζονται µε κρίσιµα

εθνικά θέµατα ή επεξεργάζεται προσωπικά δεδοµένα ή προχωρεί σε
κατατάξεις και αξιολογήσεις πολιτών είναι σηµαντικό να υπάρχει ο πηγαίος
κώδικας, έτσι ώστε να µπορεί να ελεγχθεί και να εξακριβωθεί από εταιρίες,
οργανισµούς ή επιστήµονες µε αντικείµενο την ασφάλεια, τι ακριβώς κάνει
το εκτελέσιµο πρόγραµµα. Είναι λογικό ότι κάθε σοβαρή εταιρία που
παράγει εµπορικό λογισµικό δε θα θέλει τα δικά της προγράµµατα να
διαθέτουν “κερκόπορτες”, ωστόσο χωρίς την διάθεση του πηγαίου κώδικα
δεν είναι δυνατόν να αποδειχθούν οι καλές προθέσεις της και η αντοχή της
απέναντι στις πιέσεις που ενδεχοµένως να δεχθεί από άλλες κυβερνήσεις ή
οργανισµούς.
o

Κόστος. Το συνολικό κόστος ενός προγράµµατος ή µιας εφαρµογής,
δηλαδή

το

κόστος

απόκτησης

αδειών

χρήσης

συν

το

κόστος

της

συντήρησης και υποστήριξης του, είναι µια πολύ σηµαντική παράµετρος η
οποία έχει πάντα βαρύνουσα σηµασία κατά την διαδικασία της επιλογής
του. Για το εµπορικό λογισµικό τα πράγµατα είναι αρκετά ξεκάθαρα καθώς
το κόστος αγοράς των αδειών χρήσης σχεδόν πάντα περιλαµβάνει την
ανάλογη τεχνική υποστήριξη.

Το εµπορικό λογισµικό υποστηρίζεται

επισήµως από την κατασκευάστρια εταιρία του, η οποία αναλαµβάνει να
επιλύσει και όλα τα προβλήµατα που µπορεί να ανακύψουν κατά την
διάρκεια χρήσης του λογισµικού. Η αντιµετώπιση των προβληµάτων
περιλαµβάνει συνήθως την τηλεφωνική υποστήριξη του πελάτη και σε

ορισµένες περιπτώσεις την επίσκεψη τεχνικού στις εγκαταστάσεις του
πελάτη για να επιλύσει τα όποια προβλήµατα ανακύψουν. Επίσης, η εταιρία
που παράγει το λογισµικό αναλαµβάνει να διαθέτει τις κατάλληλες
αναβαθµίσεις του προϊόντος της, όταν αυτό αντιµετωπίζει κενά ασφαλείας ή
άλλες

αστοχίες,

για

κάποιο

προκαθορισµένο

διάστηµα.

Στο

ΕΛΛΑΚ

υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις που µπορεί να ακολουθηθούν σε
θέµατα υποστήριξης, καθώς το λογισµικό διατίθεται δωρεάν. Η πρώτη είναι
η αγορά υποστήριξης από κάποια εταιρία, η οποία αναλαµβάνει να επιλύει
απορίες και προβλήµατα που µπορεί να ανακύψουν µε τη χρήση µιας
εφαρµογής ΕΛΛΑΚ, όπως ακριβώς γίνεται µε το εµπορικό λογισµικό. Θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι µια εταιρία παροχής υποστήριξης δύσκολα θα
µπορέσει να δηµιουργήσει διορθωτικό κώδικα για πιθανά κενά ασφάλειας ή
άλλα σοβαρά προβλήµατα της υποστηριζόµενης εφαρµογής, εάν δεν
συµµετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της συγκεκριµένης εφαρµογής. Φυσικά
οι υπηρεσίες υποστήριξης χρεώνονται κανονικά και είναι ένα κόστος που
πρέπει να υπολογιστεί κατά την επιλογή του ΕΛΛΑΚ. Ο εναλλακτικός
τρόπος για την λήψη υποστήριξης βασίζεται στην κοινότητα των χρηστών
του ΕΛΛΑΚ. Οι δεσµοί που αναπτύσσονται µεταξύ των προγραµµατιστών
και των χρηστών ΕΛΛΑΚ ή των έµπειρων χρηστών ΕΛΛΑΚ µε τους λιγότερο
έµπειρους είναι ιδιαίτερα ισχυροί. Σε αυτές τις κοινότητες θεωρείται
υποχρέωση η αλληλοβοήθεια µεταξύ των µελών. Η ανάπτυξη διορθωτικού
κώδικα και αναβαθµίσεων για κενά ασφάλειας είναι συνήθως άµεση. Οι
περισσότερες ανεξάρτητες έρευνες καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι τα
δηµοφιλή προγράµµατα ΕΛΛΑΚ διορθώνουν τα κενά ασφαλείας ή όποια
άλλα προβλήµατα προκύπτουν, αρκετά πιο γρήγορα από ότι συµβαίνει σε
αντίστοιχες εφαρµογές εµπορικού λογισµικού. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και
για

την

επίλυση

αποριών

ή

την

παροχή

τεκµηρίωσης,

τα

οποία

αντιµετωπίζονται ιδιαίτερα γρήγορα από τις κοινότητες ΕΛΛΑΚ. Φυσικά,
παρότι οι µέχρι στιγµής χρόνοι απόκρισης και η υποστήριξη που παρέχουν
οι κοινότητες ΕΛΛΑΚ στα µέλη τους είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικοί, δεν
υπάρχει καµία εγγύηση ότι η παρούσα ποιότητα υποστήριξης θα διατηρηθεί
και στο µέλλον ή ότι θα ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Συνεπώς, είναι
πιθανό

να

υπάρχουν

προβλήµατα

τα

οποία

να

µην

µπορούν

να

αντιµετωπιστούν εύκολα από τις κοινότητες ΕΛΛΑΚ και τις οποίες φυσικά
κανένας δε µπορεί να αναγκάσει να στρέψουν την προσοχή τους προς
αυτά. Αντίθετα, στην περίπτωση του εµπορικού λογισµικού η εταιρία που το

προµηθεύει δεσµεύεται συνήθως για την υποστήριξη του, τουλάχιστον για
την επίλυση αποριών µέσω e-mail ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.
Γενικότερα αποτελεί αντικείµενο ευρύτερου προβληµατισµού η συµβολή του
ΕΛΛΑΚ στην ανάπτυξη του χώρου της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών,
καθώς η παραγόµενη γνώση και τα οφέλη διαχέονται σε πολύ µεγαλύτερο µέρος
της κοινωνίας από ότι στην περίπτωση του κλειστού λογισµικού, όπου συνήθως
συναλλαγές είναι εµπορικού χαρακτήρα.

4.7

Ευρωπαϊκές πολιτικές

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τονίσει το γενικότερο ενδιαφέρον της για την
χρησιµοποίηση

ΕΛΛΑΚ

µέσω

αρκετών

σχετικών

πρωτοβουλιών

που

έχει

λάβει. [14], [15], [16] Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δηµιουργήσει σχετική οµάδα
εργασίας από το 1998, ενώ έχει χρηµατοδοτήσει αρκετά διεθνή ερευνητικά έργα,
τα οποία σχετίζονται µε την περαιτέρω ανάπτυξη και διάδοση του ΕΛΛΑΚ.
Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί την χρήση του ΕΛΛΑΚ σε αρκετούς
κρίσιµους τοµείς, όπως ο δηµόσιος τοµέας και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως
βέλτιστη πρακτική. Σε κάθε περίπτωση, είναι εµφανές, ότι είναι διατεθειµένη να
χρηµατοδοτήσει, από διάφορα ευρωπαϊκά προγράµµατα, ενέργειες για την
περαιτέρω

διάδοση

και

υιοθέτηση

του

ΕΛΛΑΚ

καθώς

την

απασχολούν

προβλήµατα, τα οποία έχουν δηµιουργηθεί από µονοπωλιακές καταστάσεις που
έχουν προκύψει από την αποκλειστική χρήση εµπορικού λογισµικού κλειστού
κώδικα.
Οι χώρες που έχουν µια γενικότερη στρατηγική για το είδος του λογισµικού που
επιθυµούν να χρησιµοποιούν στις κρατικές και δηµόσιες υπηρεσίες τους, είναι η
Γερµανία και η Γαλλία. Οι δύο αυτές χώρες ενθαρρύνουν την υιοθέτηση του
ΕΛΛΑΚ στον δηµόσιο τοµέα. Αυξηµένο ενδιαφέρον δείχνουν η Ισπανία, το Βέλγιο
και οι Σκανδιναβικές χώρες αφού έχουν αναπτύξει πολιτικές να εισαγωγής του
ΕΛΛΑΚ σε τµήµατα του δηµόσιου τοµέα.
Οι υπόλοιπες χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται να µην διαθέτουν
αναπτυγµένη στρατηγική για το είδος του λογισµικού που χρησιµοποιούν στον
δηµόσιο τοµέα, άλλα αυτό αποφασίζεται κατά περίσταση από την εκάστοτε
διεύθυνση του κάθε οργανισµού ή υπηρεσίας.

4.8

Η χρήση του ελευθέρου λογισµικού στην
Ελλάδα

Η χρήση του ΕΛΛΑΚ στην Ελλάδα είναι αρκετά περιορισµένη. Το ΕΛΛΑΚ
διαχρονικά, διαθέτει µεγάλη εγκατεστηµένη βάση και απήχηση στα Πανεπιστήµια
και ερευνητικά ιδρύµατα, όπου η διαθεσιµότητα του πηγαίου κώδικα άλλα και
γενικότερα η τεχνοτροπία ανάπτυξης του το καθιστούν ιδιαίτερα δηµοφιλές.
Επίσης, κάποιες πρωτοβουλίες έχουν γίνει για την χρησιµοποίησή του στην
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Τα εργαστήρια Πληροφορικής γυµνασίων και λυκείων
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας θα πρέπει να διαθέτουν
και GNU/Linux, ώστε να εκπαιδεύσουν σχετικά τους µαθητές τους. Η ρύθµιση
αυτή ωστόσο δεν έχει εφαρµοστεί σε µεγάλο αριθµό σχολείων. Οι πλέον
ουσιαστικές ενέργειες, αφορούν την δηµιουργία οµάδων εργασίας στα πλαίσια του
e-business forum για την αξιολόγηση και αξιοποίηση του ΕΛΛΑΚ. Η οµάδας
εργασίας Γ4 του e-business forum εξέτασε για πρώτη φορά ολοκληρωµένα το
θέµα της χρήσης του ΕΛΛΑΚ στην Εκπαίδευση, την ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και τις
Επιχειρήσεις Μικρού / Μεσαίου Μεγέθους στην Ελλάδα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η
προσπάθεια της οµάδας Ι3 για την συγκριτική µελέτη εφαρµογής των αδειών
Creative Commons και GPL & LGPL σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην
Ελλάδα.
Επίσης στην Ελλάδα υπάρχει ένας αξιόλογος αριθµός χρηστών ΕΛΛΑΚ όπου
συντονίζεται γύρω από δύο κύριες εθελοντικές προσπάθειες. Η Ένωση Ελλήνων
Χρηστών και Φίλων Λίνουξ (http://www.hellug.gr) και ο δικτυακός τόπος του
ΕΛΛΑΚ

(http://www.ellak.gr)

παρέχουν

επίκαιρες

πληροφορίες

για

σχετικά

θέµατα, αλλά αποτελούν και πεδίο συνάντησης, συζήτησης, προβληµατισµού άλλα
και αλληλοβοήθειας των χρηστών του. [17], [18], [19], [20], [21]

4.9

∆ηµόσιος τοµέας

Οι απαιτήσεις του δηµόσιου τοµέα σε θέµατα τεχνολογικών υποδοµών οφείλουν
να είναι σαφώς υψηλότερες από τις αντίστοιχες του ιδιωτικού τοµέα. Ο βέλτιστος
εξοπλισµός του δηµόσιου τοµέα είναι απαραίτητος καθώς, αφενός θα πρέπει να
διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία άλλα και την ασφάλεια, την ακεραιότητα
καθώς και την προσβασιµότητα των συστηµάτων και δεδοµένων που ανήκουν στο
δηµόσιο και στους πολίτες. Ειδικότερα, το λογισµικό που προορίζεται να

χρησιµοποιηθεί σε υπηρεσίες που επεξεργάζονται «ευαίσθητα» ή κρίσιµα για τα
εθνικά θέµατα δεδοµένα πρέπει να πληροί αυξηµένες προδιαγραφές ασφαλείας.
Το εµπορικό λογισµικό εµφανίζει το σοβαρό µειονέκτηµα ότι είναι αδύνατη η
ανίχνευση όλων των λειτουργιών ενός προγράµµατος χωρίς την εξέταση του
πηγαίου κώδικα. Αντίθετα, κάθε εφαρµογή ΕΛΛΑΚ είναι δυνατόν να εξακριβωθεί
πλήρως για όλες τις λειτουργίες της και να αποκλειστεί το ενδεχόµενο ύπαρξης
κρυφών χαρακτηριστικών όπως κάποιας «κερκόπορτας» που θα παρείχε µη
εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε τρίτους.
Η εισαγωγή του ΕΛΛΑΚ στο ∆ηµόσιο τοµέα είναι σαφώς µια εξαιρετικά σύνθετη
διαδικασία, κυρίως, γιατί µέχρι σήµερα ουδέποτε υπήρξε κεντρικός σχεδιασµός για
το είδος του λογισµικού και τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ώστε να καλύψει
µακροπρόθεσµα τις ανάγκες του. Για το λόγο αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολη η
ακαριαία µετάβαση από εµπορικό λογισµικό σε ΕΛΛΑΚ σε όλη την ∆ηµόσια
∆ιοίκηση και αυτοδιοίκηση. Τα περισσότερα οφέλη από τη χρήση ΕΛΛΑΚ είναι
µακροπρόθεσµα και σχετίζονται µε την ευρύτερη ανάπτυξη και ώθηση που
αναµένεται να δώσει το ΕΛΛΑΚ στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών, ιδιαίτερα σηµαντική είναι όµως η διασφάλιση της διατήρησης της
διαχρονικότητας των κρατικών πληροφοριών, η οποία µπορεί να διασφαλισθεί
µόνο µε την χρήση ανοιχτών προτύπων. Συνεπώς, όπως θα αναλυθεί και σε
επόµενα κεφάλαια αυτής της µελέτης, θα πρέπει σε πρώτη φάση να εξασφαλισθεί
η χρησιµοποίηση ανοιχτών προτύπων για όλα τα δηµόσια έγγραφα. Αυτό σηµαίνει
ότι θα πρέπει σταδιακά να πραγµατοποιηθεί µετάβαση σε λογισµικό που θα τα
υποστηρίζει. Εξίσου σηµαντική είναι διασφάλιση της διαλειτουργικότητας µεταξύ
των εφαρµογών. Το υπάρχον λογισµικό που χρησιµοποιείται στον ευρύτερο
∆ηµόσιο τοµέα προέρχεται από συγκεκριµένη εταιρία, η οποία έχει καταδικαστεί
από Αµερικάνικα και Ευρωπαϊκά δικαστήρια για την άρνησή της να δηµοσιοποιήσει
τις προδιαγραφές των πρωτοκόλλων που χρησιµοποιεί. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα
να αποκλείεται η συνεργασία των εν λόγω εφαρµογών µε οποιαδήποτε άλλη
πλατφόρµα. Εποµένως, για να καταστεί πιο οµαλή η µετάβαση προς το ΕΛΛΑΚ θα
πρέπει αρχικά να εξεταστούν λύσεις για εξυπηρετητές όπου, ούτως ή άλλως το
ΕΛΛΑΚ διαθέτει µια ιδιαίτερα ανεπτυγµένη εγκατεστηµένη βάση. Επιπρόσθετα, οι
αλλαγές στους εξυπηρετητές συνήθως δεν γίνονται αντιληπτές από τους τελικούς
χρήστες απλοποιώντας την διαδικασία της µετάβασης. Σε επόµενο στάδιο,
µπορούν να αντικατασταθούν τελείως οι εφαρµογές γραφείου και οι εφαρµογές
παραγωγικότητας

των

χρηστών

όσο

και

το

λειτουργικό

σύστηµα

που

χρησιµοποιούν από αντίστοιχα προγράµµατα ΕΛΛΑΚ, καθώς υπάρχει πλήθος

διαθέσιµων λύσεων όπως θα αναλυθεί παρακάτω. Πρόβληµα αναµένεται να
προκύψει µόνο µε ειδικού τύπου εφαρµογές, που εκτελούν πολύ συγκεκριµένου
είδους λειτουργίες και χρησιµοποιούνται από κάποιες µεµονωµένες υπηρεσίες ή
οργανισµούς. Το λογισµικό αυτό είναι συνήθως γραµµένο σε απαρχαιωµένα
περιβάλλοντα (MS-DOS) και αναµένεται ότι θα µπορεί να προσοµοιωθεί σχετικά
εύκολα από τους διαθέσιµους προσοµοιωτές και ιδεατές µηχανές ΕΛΛΑΚ που
υπάρχουν.
Παράλληλα, θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα τροποποίησης του υπάρχοντος
θεσµικού και νοµοθετικού πλαισίου έτσι ώστε να αποτρέπεται η εξάρτηση του
δηµόσιου τοµέα από ένα µόνο προµηθευτή σε θέµατα λογισµικού. [22], [23],
[24], [25], [26]

4.10

Εκπαίδευση – έρευνα

Ο χώρος της εκπαίδευσης αλλά και της έρευνας αποτελούν προνοµιακές περιοχές
για το ΕΛΛΑΚ. Τα περισσότερα Πανεπιστηµιακά και Τεχνολογικά ιδρύµατα της
χώρας βασίζουν σηµαντικό µέρος της υποδοµής τους στο ΕΛΛΑΚ, είτε για την
υποστήριξη της υποδοµής τους µέσω δικτυακών εξυπηρετητών, προγραµµάτων
δροµολόγησης, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου κλπ, είτε για τις εκπαιδευτικές τους
δραστηριότητες. [29], [30], [31], [32] Ειδικότερα σε τµήµατα όπου ασχολούνται
µε θέµατα Πληροφορικής, τα εργαλεία ΕΛΛΑΚ είναι ιδιαίτερα δηµοφιλή, καθώς
προσφέρουν την δυνατότητα στους νεαρούς επιστήµονες να εντρυφήσουν
καλύτερα στις αρχές τις Τεχνολογίας Λογισµικού, καθότι διαθέτουν πλήρη
πρόσβαση στο πηγαίο κώδικα και µπορούν να πειραµατιστούν µε αυτόν. Για
καθαρά ερευνητικές εφαρµογές, το ΕΛΛΑΚ αποτελεί την κύρια µορφή ανάπτυξης
λογισµικού, διότι επιτρέπει την εύκολη συνεργασία και ανταλλαγή λογισµικού
µεταξύ ερευνητικών οµάδων, χωρίς να απαιτείται έγκριση ή άλλες χρονοβόρες
διαδικασίες.

Επιπρόσθετα,

πολλές

ερευνητικές

εργασίες

βασίζονται

στην

τροποποίηση υπαρχόντων προγραµµάτων ΕΛΛΑΚ, ώστε αυτά να υλοποιούν νέα
χαρακτηριστικά στοχευόµενα στην επίλυση ερευνητικών προβληµάτων. Επίσης, το
γνωστό

λειτουργικό

εγκατεστηµένο

στη

σύστηµα

GNU/Linux

συντριπτική

που

πλειοψηφία

βασίζεται
των

σε

ΕΛΛΑΚ

είναι

υπερυπολογιστών

που

χρησιµοποιούνται από τα διάφορα ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήµια.

Οι ανάγκες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε θέµατα λογισµικού µπορούν να
καλυφθούν από ειδικές διανοµές του GNU/Linux, οι οποίες είναι κατάλληλα
διαµορφωµένες για σχολεία και περιέχουν πλήθος εκπαιδευτικών εφαρµογών
καθιστώντας τις ιδανικές για τα εργαστήρια Πληροφορικής σε γυµνάσια και
λύκεια. Σηµαντικό πλεονέκτηµα για την χρήση του ΕΛΛΑΚ στην εκπαίδευση
αποτελεί το χαµηλό κόστος του τόσο σε επίπεδο απόκτησης του λογισµικού όσο
και η δυνατότητα που παρέχει για την αξιοποίηση πεπαλαιωµένου υλικού.

4.11

Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις – ΜΜΕ

Το κόστος απόκτησης και συντήρησης του λογισµικού αποτελεί βασικό παράγοντα
για την λειτουργία και την βιωσιµότητα πολλών ΜΜΕ. Το κόστος αυτό δεν γίνεται
άµεσα αντιληπτό από πολλές ΜΜΕ καθώς χρησιµοποιούν παράνοµα εµπορικό
λογισµικό, χωρίς πολλές φορές να το γνωρίζουν. Ακόµα και αν δεν έχουν
εγκαταστήσει πειρατικό λογισµικό, σε αρκετές περιπτώσεις αγνοούν ότι κάθε
υπολογιστής πρέπει να διαθέτει ξεχωριστή άδεια χρήσης για να θεωρείται το
λογισµικό νόµιµο. Η χρήση παράνοµου ή «πειρατικού» λογισµικού στερεί από
τους κατόχους του την δυνατότητα υποστήριξης. Επίσης, η αντιγραφή και χρήση
παράνοµου

λογισµικού

αποτελούν

ποινικά

και

οικονοµικά

αδικήµατα

που

επισύρουν αυστηρές κυρώσεις. Το ελληνικό κράτος µέσω της Υπηρεσίας Ειδικών
Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών, άλλα και ιδιωτικοί οργανισµοί όπως η
Business Software Alliance (BSA), διεξάγουν τακτικούς ελέγχους για τον
εντοπισµό των παραβατών. ∆εδοµένου ότι σχεδόν όλες ανάγκες σε λογισµικό των
ΜΜΕ επικεντρώνονται γύρω από ένα µικρό αριθµό εφαρµογών, το ΕΛΛΑΚ µπορεί
να προσφέρει σηµαντικά οφέλη στις επιχείρησης που θα το επιλέξουν. Οι πλέον
βασικές ανάγκες των ΜΜΕ µπορούν να καλυφθούν από λειτουργικά συστήµατα
και εφαρµογές γραφείου ΕΛΛΑΚ, τις οποίες έχει ήδη εξελληνίσει οµάδα Ελλήνων
προγραµµατιστών. Η ευκολία χρήσης των εν λόγω εφαρµογών είναι παρόµοια µε
αυτή των εµπορικών εφαρµογών κλειστού λογισµικού χωρίς να απαιτούνται
ιδιαίτερες γνώσεις. Επιπλέον, οι επιχείρησες που χρησιµοποιούν ΕΛΛΑΚ, διαθέτουν
το πλεονέκτηµα να αναβαθµίζουν το λογισµικό τους όσο συχνά επιθυµούν,
ανάλογα µε τις ανάγκες τους και τον εξοπλισµό που διαθέτουν. Επίσης, µπορούν
να διατηρούν και να λειτουργούν λογισµικό ΕΛΛΑΚ για όσο καιρό επιθυµούν,
χωρίς να κινδυνεύουν µε διακοπή της υποστήριξής του µετά την πάροδο
συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος από την κατασκευάστρια εταιρία του και

αναγκαστική αναβάθµιση σε υλικό και λογισµικό όπως συµβαίνει µε το εµπορικό
λογισµικό. Το ΕΛΛΑΚ προσφέρει ένα µεγάλο αριθµό εφαρµογών για την
διεκπεραίωση των τεχνολογικών αναγκών των ΜΜΕ, καθώς µπορεί να αναλάβει
και όλες τις βασικές λειτουργίες υποδοµής, όπως εξυπηρετητής ιστοσελίδων,
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και αρχείων. [34], [35], [36], [37]

4.12

Βέλτιστες πρακτικές συστάσεις και
εναλλακτικές λύσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προχωρήσει στην έκδοση οδηγών που περιγράφουν τις
προτεινόµενες διαδικασίες για την µετάβαση από εµπορικό/ιδιόκτητο λογισµικό σε
ΕΛΛΑΚ. [39] Οι οδηγίες αυτές δεν είναι δυνατόν να καλύπτουν κάθε δυνατή
περίπτωση και να αφορούν το µοντέλο κάθε οργανισµού ή επιχείρησης, ωστόσο
είναι εφικτό να αναλυθούν οι εναλλακτικές λύσεις του ΕΛΛΑΚ που αφορούν
γενικότερες κατηγορίες προγραµµάτων που χρησιµοποιούνται καθολικά.
Φυλλοµετρητής ∆ικτύου (Web Browser): Τα επαναλαµβανόµενα προβλήµατα
ασφάλειας στον εµπορικό φυλλοµετρητή, που κατέχει το µεγαλύτερο κοµµάτι της
αγοράς, οδήγησαν στην δηµιουργία εναλλακτικών φυλλοµετρήτων ΕΛΛΑΚ.
Σηµαντική ώθηση προς αυτή την κατεύθυνση έδωσε η παραχώρηση του κώδικα
του Netscape Communicator στην κοινότητα του ΕΛΛΑΚ, η οποία οδήγησε σε µια
σειρά επιτυχών προγραµµάτων πλοήγησης, τα οποία χρησιµοποιούνται από
διαρκώς αυξανόµενο αριθµό χρηστών, σύµφωνα µε όλες τις σχετικές έρευνες. Οι
εφαρµογές Mozilla Firefox και SeaMonkey έχουν κερδίσει ένα αξιόλογο τµήµα των
χρηστών και των επιχειρήσεων λόγω της σταθερότητάς τους και των λιγότερων
κενών ασφάλειας που εµφανίζουν σε σχέση µε τον αντίστοιχο εµπορικό
φυλλοµετρητή κλειστού κώδικα.
Προγράµµατα

Ηλεκτρονικού

Ταχυδροµείου

(E-mail

Clients):

Τα

προγράµµατα λήψης και αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που υπάρχουν σε
µορφή ΕΛΛΑΚ εµφανίζουν µικρότερη ευπάθεια σε επιθέσεις ιών από ότι αντίστοιχα
εµπορικά προγράµµατα καθότι είναι λιγότερο στενά συνδεδεµένα µε τον πυρήνα
του λειτουργικό συστήµατος. Στο χώρο του ΕΛΛΑΚ υπάρχει µεγάλη ποικιλία
προγραµµάτων

ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου,

άλλα

τον

µεγαλύτερο

αριθµό

χρηστών διαθέτουν το Evolution, το Kmail, το Mozilla Messenger και το Mozilla

Thunderbird. Τα περισσότερα εξ αυτών ενσωµατώνουν πολύ αποτελεσµατικά
φίλτρα για την αποµάκρυνση της ανεπιθύµητης αλληλογραφίας (spam).
Εφαρµογές Γραφείου: Οι εφαρµογές γραφείου είναι απαραίτητες για την
διεξαγωγή κάθε επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Στο χώρο του ΕΛΛΑΚ έχει
καταβληθεί σηµαντική προσπάθεια ώστε να υπάρξει µια σουίτα εφαρµογών
γραφείου

ανταγωνιστική

προς

αντίστοιχα

προϊόντα

εµπορικού

λογισµικού

κλειστού κώδικα. Η πιο ολοκληρωµένη σουίτα εφαρµογών γραφείου είναι το Open
Office. Σηµαντικό πλεονέκτηµα του Οpen Office, είναι η δυνατότητα του να
αναγνωρίζει

τα

κλειστά

πρότυπα

εγγράφων

που

χρησιµοποιούνται

από

κλειστό/εµπορικό λογισµικό, άλλα κυρίως ότι παρέχει εγγενή υποστήριξη για τα
ανοιχτά πρότυπα, τα οποία αναµένονται να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στο
µέλλον. Επίσης, ειδικότερα στο τοµέα της επεξεργασίας κειµένου θα πρέπει να
γίνει

αναφορά

στην

εκτεταµένη

χρήση

της

οικογένειας

προγραµµάτων

τυπογραφίας TeX/LaTeX, τα οποία µπορούν να διαχειριστούν πολύπλοκα και
σύνθετα κείµενα.
Λειτουργικά Συστήµατα: Το λειτουργικό σύστηµα είναι το λογισµικό το οποίο
αναλαµβάνει την διαχείριση όλου του υλικού ενός υπολογιστικού συστήµατος.
Συνεπώς είναι απαραίτητο για να εκτελεστούν σε έναν υπολογιστή οποιουδήποτε
είδους εφαρµογές. Η επιλογή ενός λειτουργικού συστήµατος είναι αρκετά σύνθετη
διαδικασία κατά την οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη η ασφάλεια του, η
σταθερότητα του, οι επιδόσεις του καθώς και η υποστήριξη που διαθέτει τόσο από
πλευράς υλικού όσο και από πλευράς εφαρµογών. Τα παραπάνω κριτήρια
πληρούνται από τα εξής λειτουργικά συστήµατα ΕΛΛΑΚ: GNU/Linux, FreeBSD και
ΟpenSolaris.
Εφαρµογές Υποστήριξης: Οι εφαρµογές αυτές αφορούν την δυνατότητα
υποστήριξης της τεχνολογικής υποδοµής ενός οργανισµού ή µιας εταιρίας.
∆ιαχρονικά τα λειτουργικά συστήµατα ΕΛΛΑΚ είχαν ως κύριο στόχο την
υποστήριξη τέτοιου είδους διεργασιών. Για αρκετά χρόνια, και πριν αποτελέσουν
βιώσιµη

λύση

υπολογιστές
εξυπηρετητές.

για
από

την
τον

εκτέλεση
µέσο

Χαρακτηριστικά

καθηµερινών

χρήστη,

εργασιών

σε

χρησιµοποιήθηκαν

παραδείγµατα

αποτελεί

προσωπικούς

εκτεταµένα
ο

σε

εξυπηρετήτης

ιστοσελίδων Apache, το πρόγραµµα δροµολόγησης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
sendmail και πολλά άλλα προγράµµατα τεχνικού χαρακτήρα που αφορούν την
ανάπτυξη λογισµικού και την υποστήριξη δικτυακών λειτουργιών. Είναι επίσης

σηµαντικό ότι έχουν αναπτυχθεί πολλές εφαρµογές και πρωτόκολλα τα οποία
υποστηρίζουν

και

εµπορικά/κλειστά

πρωτόκολλα,

καθιστώντας

εφικτή

την

συνεργασία µεταξύ λειτουργικών συστηµάτων κλειστού κώδικα και λειτουργικών
συστηµάτων ΕΛΛΑΚ. Σε ορισµένες περιπτώσεις οι επιδόσεις ανάλογων εφαρµογών
(όπως ορισµένες υλοποιήσεις του πρωτοκόλλου Samba) αποδείχθηκαν ανώτερες
του αντίστοιχου κλειστού λογισµικού, παρότι δεν διέθεταν καµία εσωτερική
τεκµηρίωση ή βοήθεια από τον κατασκευαστή του.
Βάσει των παραπάνω στοιχείων, γίνεται εµφανές ότι το ΕΛΛΑΚ µπορεί να
αποτελέσει

εναλλακτική

λύση

για

το

σύνολο

των

δραστηριοτήτων

ενός

οργανισµού ή µιας επιχείρησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οργανισµός ή η
επιχείρηση έχει επενδύσει σηµαντικά σε εµπορικές λύσεις κλειστού λογισµικού,
είναι δύσκολη η άµεση και καθολική µετάβαση σε ΕΛΛΑΚ. Σε αυτή την περίπτωση
προτείνεται

η

αντικατάσταση

σταδιακή
εµπορικών

µετάβαση

στο

ΕΛΛΑΚ,

εφαρµογών/εφαρµογών

καθώς

είναι

κλειστού

δυνατή
κώδικα

η
µε

αντίστοιχες ΕΛΛΑΚ, χωρίς να απαιτείται η ριζική αλλαγή της υπάρχουσας
υποδοµής. Η προσέγγιση, αυτή επιτρέπει στις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς
την σταδιακή απεξάρτηση τους από µονοπωλιακές καταστάσεις και µοναδικούς
προµηθευτές και παρέχει την δυνατότητα να επιλέξουν από µια ευρεία γκάµα
λύσεων ΕΛΛΑΚ συνυπολογίζοντας το κόστος το οποίο επιθυµούν να επωµιστούν
σε σχέση µε την υποστήριξη που εκτιµούν ότι θα χρειαστούν.

5

Ανοιχτά Συστήµατα : Αρχιτεκτονικές και
Πρότυπα

5.1

Πλαίσιο Αναφοράς

Τα σύγχρονα συστήµατα πληροφορικής δεν είναι πλέον αποµονωµένες νησίδες
πληροφοριών, αλλά συνεργάζονται µεταξύ τους τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές
επίπεδο. Για παράδειγµα, το πληροφοριακό σύστηµα των Τελωνείων συνεργάζεται
µε εκείνο του Υπουργείου Μεταφορών (π.χ. για την ταξινόµηση οχηµάτων) αλλά
και µε εκείνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. για τον εντοπισµό λαθραίων ή
κλεµµένων οχηµάτων). Η συνεργασία αυτή πολλαπλασιάζει τα οφέλη που
αποκοµίζονται από κάθε ένα πληροφοριακό σύστηµα ξεχωριστά και επιτρέπει την
ανάπτυξη µορφών εξυπηρέτησης του πολίτη που ήταν ανέφικτες πρωτύτερα (π.χ.
ΚΕΠ). Η συνεργατικότητα των συστηµάτων είναι εφικτή µέσω κοινά αποδεκτών
προτύπων που προδιαγράφουν τις τεχνικές λεπτοµέρειες επικοινωνίας µεταξύ
τους.
Υπό αυτό το πρίσµα, η σχεδίαση και υλοποίηση των συγχρόνων συστηµάτων
πληροφορικής απαιτεί µια περισσότερο συνθετική προσέγγιση που θα λαµβάνει
υπόψη της το περιβάλλον που αυτά καλούνται να λειτουργήσουν και θα επιτρέπει
την πολύπλευρη αξιοποίησή τους ακόµα και εκτός του φορέα για τον οποίο
αναπτύσσονται.

5.2

Ανοιχτές και Κλειστές Αρχιτεκτονικές

Γενικά, µε τον όρο "αρχιτεκτονική" αναφερόµαστε στην βασική οργάνωση ενός
συστήµατος, όπως αυτή αποτυπώνεται στα συστατικά του, στις σχέσεις µεταξύ
τους και µε το περιβάλλον τους καθώς και στις αρχές που διέπουν τον σχεδιασµό
και την εξέλιξή του.
Μια αρχιτεκτονική θα χαρακτηρίζεται ως ανοιχτή, όταν προωθεί την ελευθερία
επιλογών στα συστατικά που απαρτίζουν ένα πληροφορικό σύστηµα και επιτρέπει
ή ακόµα και ευνοεί την σύνθεση της προσφορότερης λύσης από εναλλάξιµα
συστατικά. Σηµαντικό χαρακτηριστικό µιας ανοιχτής αρχιτεκτονικής είναι και η
δυνατότητα

πολλαπλής

αξιοποίησης

των

δεδοµένων

και

παρεχοµένων

λειτουργιών ενός πληροφορικού συστήµατος µε τρόπους που πιθανόν δεν είναι
γνωστοί κατά τη στιγµή παγίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών του. Το
χαρακτηριστικό αυτό προσδίδει ευελιξία στο σύστηµα και του επιτρέπει να
ανταποκρίνεται µε επιτυχία στις µεταβαλλόµενες επιχειρησιακές ανάγκες του
φορέα που λειτουργεί.
Το µοντέλο της ανοιχτής αρχιτεκτονικής έχει ακολουθηθεί στην υλοποίηση
πληθώρας συστηµάτων που χρησιµοποιούµαι σε καθηµερινή βάση. Παράδειγµα
τέτοιου συστήµατος είναι η τηλεφωνική υποδοµή, η οποία βασιζόµενη σε διεθνή
πρότυπα αποτέλεσε την βάση για την εξέλιξη των επικοινωνιών όπως την
βιώνουµε.

Η

τηλεφωνική

υποδοµή,

αν

και

αρχικά

σχεδιάστηκε

για

την

εξυπηρέτηση απλών τηλεφωνικών συσκευών, υποστηρίζει σήµερα από µηχανές
FAX µέχρι και σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο µέσω modem, σκοποί και λειτουργίες που
σαφώς

δεν

είχαν

προβλεφθεί

κατά

την

σχεδίασή

της.

Στον

χώρο

της

πληροφορικής, κλασικό παράδειγµα ανοιχτής αρχιτεκτονικής είναι το ∆ιαδίκτυο
(Ιnternet) το οποίο αν και δεν έχει αλλάξει αρχιτεκτονική υποστηρίζει τις νέες
εφαρµογές που εµφανίζονται καθηµερινώς.
Ανάλογα, ως κλειστή χαρακτηρίζεται η αρχιτεκτονική που δεσµεύει ή που δεν
επιτρέπει την ελεύθερη επιλογή των τεχνολογικών συνιστωσών που απαρτίζουν
ένα πληροφορικό σύστηµα. Ίδιον µιας κλειστής αρχιτεκτονικής είναι η δυστοκία
επικοινωνίας του συστήµατος µε το περιβάλλον του µε τρόπους που δεν έχουν
προβλεφθεί εκ των προτέρων. Ένα τέτοιο σύστηµα, αν και µπορεί να καλύπτει
πλήρως τους σκοπούς για τους οποίους σχεδιάστηκε την στιγµή της αρχικής
λειτουργίας του, δεν προσαρµόζεται εύκολα στις αναπόφευκτες αλλαγές του
περιβάλλοντος.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αστοχίας κλειστού συστήµατος, αποτελεί το σύστηµα
πυρόσβεσης της Βαλτιµόρης κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς του 1904. Στην
περίπτωση αυτή, παρόλο που κλήθηκε και έφτασε έγκαιρα βοήθεια από γειτονικές
περιοχές,

τα

πυροσβεστικά

οχήµατα

που

έφτασαν

δεν

µπορούσαν

να

ανεφοδιαστούν µε νερό καθώς οι υδραντλίες τους δεν χωρούσαν στους αγωγούς
ύδατος της Βαλτιµόρης για να ανεφοδιαστούν.

5.2.1

Προϋποθέσεις υιοθέτησης Ανοιχτής
Αρχιτεκτονικής

Η αποτελεσµατική σύνθεση πληροφορικών συστηµάτων στη βάση µιας ανοιχτής
αρχιτεκτονικής προϋποθέτει ένα περιβάλλον που θα ευνοεί την ανάπτυξη
πολλαπλών προσεγγίσεων. Το περιβάλλον αυτό, συντίθεται από τα καθιερωµένα
πρότυπα, που επιτρέπουν την ανάπτυξη εναλλακτικών συνιστωσών και από ένα
κανονιστικό πλαίσιο που θα αποτρέπει την δηµιουργία τεχνολογικών στεγανών.
Τα πρότυπα δηµιουργούν ένα ουδέτερο τεχνολογικό περιβάλλον που επιτρέπει
την εστίαση στα επιχειρησιακά προβλήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει ένα
πληροφοριακό σύστηµα και αποθαρρύνει την τεχνολαγνία, τη µονοσήµαντη
προσκόλληση, δηλαδή, σε τεχνολογικές λεπτοµέρειες και συγκεκριµένα προϊόντα.
Επιπλέον, επιτρέπουν την απρόσκοπτη επικοινωνία µε άλλα πληροφοριακά
συστήµατα δηµιουργώντας προστιθέµενη αξία τόσο για τον Φορέα εντός του
οποίου λειτουργούν όσο

και για τη χώρα γενικότερα. Για παράδειγµα, η χρήση

προτύπων για την δηµιουργία ∆ιαδικτυακών Υπηρεσιών (web services) µε τα
ΚΤΕΟ από το Υπουργείο Συγκοινωνιών, θα επέτρεπε τον αποτελεσµατικότερο
συντονισµό των υπηρεσιών του Υπουργείου, µείωση της γραφειοκρατίας για τον
Πολίτη και εν τέλει αύξηση της παραγωγικότητας.
Στον Ελληνικό χώρο, το µέγεθος του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα είναι τέτοιο που
συχνά λειτουργεί ως “πυξίδα” και για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην
ιδιωτική πρωτοβουλία. Τα έργα πληροφορικής που υλοποιεί αποτελούν σηµείο
αναφοράς για την χώρα, τόσο λόγο µεγέθους όσο και λόγω πολυπλοκότητας.
Παράδειγµα ενός τέτοιου έργου είναι το σύστηµα TAXIS/TAXISnet µε το οποίο
συναλλάσσεται σηµαντικό µέρος των πολιτών. Είναι ευνόητο, ότι οι τεχνολογικές
επιλογές που ακολουθεί ένα τέτοιο σύστηµα, ωθεί τους συναλλασσοµένους µε
αυτό στην υιοθέτηση όµοιων λύσεων. Έτσι, η πρόσφατη (εντός του 2006)
πρακτική

υποστήριξης

ενός

και

µόνο

λογισµικού

πλοήγησης

(browser)

συγκεκριµένης εταιρείας για την χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει, για
παράδειγµα υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, που αποσύρθηκε
µετά τη µαζική αντίδραση των πολιτών µέσω του διαδικτύου. Αυτό µε τη σειρά
του αναγκάζει στην χρήση ενός και µόνο λειτουργικού συστήµατος της ίδιας
εταιρείας και των συναφών µε αυτό προϊόντα. Έτσι, η συγκεκριµένη συναλλαγή
του Πολίτη µε το Κράτος µονοπωλείται, στην ουσία, από µία εταιρεία και αποκλείει
όλους όσους έχουν επιλέξει την χρήση άλλων λογισµικών από την χρήση των

ηλεκτρονικών υπηρεσιών (κάτι που αποτέλεσε και την κύρια πηγή διαµαρτυριών
των πολιτών). Ανάλογα παραδείγµατα, υπάρχουν και σε άλλους, λιγότερο
εµφανείς στο ευρύ κοινό τοµείς, όπως η σχεδόν καθολική εξάρτηση από δύο
εταιρείες για τις χρησιµοποιούµενες στον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα Βάσεις
∆εδοµένων. Το πρόβληµα δεν εντοπίζεται σε συγκεκριµένα προϊόντα ή εταιρείες
ούτε αποτελεί κριτική για την ποιότητα των προϊόντων τους. Η διαµορφούµενη
κατάσταση, όµως, µοιάζει µε συνθήκες “µονοκαλλιέργειας”, µε προστατευόµενους
τεχνολογικούς χώρους, ο καθένας εκ των οποίων αναπτύσσεται ανεξάρτητα,
ασυντόνιστα και χωρίς τη δυνατότητα κεντρικού σχεδιασµού.

5.2.2

Πλεονεκτήµατα υιοθέτησης Ανοιχτής
Αρχιτεκτονικής

Το συχνότερα προβαλλόµενο επιχείρηµα υπέρ της υιοθέτησης συστηµάτων
ανοιχτής αρχιτεκτονικής είναι η µείωση του κόστους που συνεπάγεται αυτή. Τρεις
παράγοντες συνθέτουν το κόστος ενός πληροφορικού συστήµατος. Το αρχικό
κόστος κτήσης (αγοράς), το κόστος συντήρησης του λογισµικού και τέλος το
σχετιζόµενο µε τις επιχειρησιακές λειτουργίες του (προσαρµογή στις νοµοθετικές
διατάξεις,

επαύξηση

δυνατοτήτων

του,

κλπ).

Τα

συστήµατα

ανοιχτής

αρχιτεκτονικής, ιδιαίτερα όσα αναπτύσσονται µε βάση το ΕΛΛΑΚ, µπορούν να
µειώσουν σηµαντικά τους δύο πρώτους παράγοντες κόστους (κτήσης και
συντήρησης) καθώς αφενός πολλά διατίθονται µε συµβολικό ή και καθόλου
αντίτιµο ενώ η αναβάθµιση σε νέες εκδόσεις είναι και αυτή χωρίς κόστος. Το
κόστος που σχετίζεται µε τις επιχειρησιακές λειτουργίες των πληροφορικών
συστηµάτων, βαίνει µακροπρόθεσµα µειούµενο καθώς η ανοιχτή φύση των
συστηµάτων

επιτρέπει την ανάπτυξη τεχνογνωσίας από τους φορείς που τα

διαχειρίζονται κάτι που θα τους επιτρέψει να υλοποιήσουν µε ίδιους πόρους
κάποιες από τις προσαρµογές, ενώ η χρήση προτύπων για τη λειτουργία τους
επιτρέπει την αντικατάσταση τµηµάτων τους µε άλλα που παρέχουν την
ζητούµενη λειτουργικότητα χωρίς πολυέξοδες διαδικασίες µετάπτωσης.
Πέραν

του

κόστους,

σηµαντικά

οφέλη

αποκοµίζονται

και

από

τα

λοιπά

χαρακτηριστικά των συστηµάτων ανοιχτής αρχιτεκτονικής, όπως είναι η αυξηµένη
ασφάλεια, η ευρωστία που παρέχουν και η ευκολία προσαρµογής στις εκάστοτε
συνθήκες,

προτέρηµα

ιδιαίτερα

σηµαντικό

στην

σηµερινή

διαδικτυακή

πραγµατικότητα. Τα χαρακτηριστικά αυτά, είναι άµεσο αποτέλεσµα του τρόπου

υλοποίησης των συστηµάτων αυτών, που διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας
και της ενδελεχούς µελέτης των συστατικών τους από την κοινότητα χρηστών
τους. Επίσης, η προσήλωση των συστηµάτων αυτών στα διεθνώς ακολουθούµενα
πρότυπα, διευκολύνει την συνεργασία των πληροφορικών συστηµάτων µεταξύ
τους, κάτι που έχει ως αποτέλεσµα την ταχύτερη εκτέλεση των εργασιών που
απαιτούν συντονισµό ενεργειών. Η επίδραση των προτύπων δεν περιορίζεται στην
απρόσκοπτη συνεργασία των συστηµάτων µεταξύ των διαφόρων λειτουργιών
(κάθετη

συνεργασία),

αλλά

επεκτείνεται

και

στη

δυνατότητα

πολλαπλής

αξιοποίησης των δεδοµένων εντός της ίδια λειτουργίας µέσω διαφορετικού
λογισµικού (οριζόντια συνεργασία), επιτρέποντας την αξιοποίηση των στοιχείων
και µε τρόπους που δεν ήταν εφικτοί την ώρα σύνθεσης της λύσης. Τέλος, η, κατά
τεκµήριο, απρόσκοπτη συνεργασία µεταξύ τους επιταχύνει την ένταξη σε
παραγωγική λειτουργία τέτοιου λογισµικού, καθώς οι τριβές που εµφανίζονται
είναι κατά πολύ µικρότερες.
Τα αποτελέσµατα της υιοθέτησης συστηµάτων ανοιχτής αρχιτεκτονικής θα πρέπει
να εξετάζονται λαµβάνοντας υπόψη τη γενικότερη επίπτωση στην οικονοµία της
χώρας και τα οφέλη που θα αποκοµιστούν. Τα συστήµατα αυτά, καθώς
χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, επιτρέπουν την εις βάθος µελέτη τους από κάθε
ενδιαφερόµενο. Έτσι η χρήση τους δηµιουργεί προστιθέµενη αξία µέσω της
επαύξησης της παραµένουσας τεχνογνωσίας στη χώρα, αλλά και µπορεί να
αξιοποιηθεί σε άλλα έργα και δράσεις. Αυτό µε τη σειρά του οδηγεί σε ενίσχυση
της παραγωγικής ικανότητας της χώρας και βοηθά στην απεξάρτησή της από
συγκεκριµένους προµηθευτές προστατεύοντας την αυτονοµίας της.

5.3

Τα πρότυπα και ο ρόλος τους

Τα πρότυπα, de jure ή de facto, ορίζουν ένα κοινό σηµείο αναφοράς και θέτουν
ελάχιστες απαιτήσεις για την συνεργασία των πληροφορικών συστηµάτων. Η
υιοθέτηση των προτύπων από ένα πληροφοριακό σύστηµα είναι κεφαλαιώδους
σηµασίας για την επιβίωσή του σε ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον καθώς
εξασφαλίζουν την δυνατότητα πολλαπλής αξιοποίησης των δεδοµένων και
παρεχοµένων

λειτουργιών

του

εξαντλητική προδιαγραφή τους.

χωρίς

να

απαιτείται

η

εκ

των

προτέρων

Πληροφορικά συστήµατα που διέπονται από τις αρχές της ανοικτής αρχιτεκτονικής
είναι εκ των πραγµάτων αναγκασµένα να ακολουθούν πιστά τα σχετικά πρότυπα
καθώς η διαλειτουργικότητα και συνεργασία µε άλλα συστήµατα και η δυνατότητα
επιλογής των συνιστωσών τους είναι εφικτή µόνο στη βάση χρήσης µιας κοινής
πλατφόρµας. Τα πρότυπα που συνθέτουν µια τέτοια πλατφόρµα ανοιχτής
αρχιτεκτονικής:
•

παρέχουν την ισότιµη δυνατότητα συµµετοχής στη διαδικασία διαµόρφωσής
τους µέσα από ανοιχτές διαδικασίες κατά τις οποίες οι αποφάσεις λαµβάνονται
µε

ανοιχτές,

δηµοκρατικές

διαδικασίες

αποτρέποντας

τους

οικονοµικά

ισχυρότερους να αποκτήσουν αθέµιτα πλεονεκτήµατα
•

επιτρέπουν σε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη σε ένα πληροφοριακό σύστηµα,
δηλαδή στους παραγωγούς των προϊόντων λογισµικού αλλά και στους
καταναλωτές των προϊόντων αυτών, να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον
ανταγωνισµού µε ίσους όρους

•

οι προδιαγραφές τους οφείλουν να είναι ελεύθερα διαθέσιµες σε κάθε
ενδιαφερόµενο χωρίς κόστος ή µε το ελάχιστο κόστος παραγωγής

•

κάθε συνοδευτική τεκµηρίωση είναι επίσης διαθέσιµη µε τον ίδιο τρόπο.

∆ιεθνείς οργανισµοί, όπως το World Wide Web Consortium και η IETF, έχουν
αναλάβει τον συντονισµό της προσπάθειας συγκρότησης των προτύπων που
αφορούν το ∆ιαδίκτυο και τις εφαρµογές του και αποτελούν κεντρικό σηµείο
αναφοράς για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων.
Η ύπαρξη και ελεύθερη διάθεση των ανοικτών προτύπων επιτρέπει την ανάπτυξη
της επιχειρηµατικότητας και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την περαιτέρω
αξιοποίησή τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα προτύπων που έχουν διαµορφώσει
το σύγχρονο τοπίο των πληροφορικών συστηµάτων, αποτελούν τα πρότυπα της
οικογένειας

TCP/IP.

Τα

πρότυπα

αυτά

αποτελούν

τη

“ραχοκοκαλιά”

του

∆ιαδικτύου, ένας απλός χρήστης του ∆ιαδικτύου σπανίως αντιλαµβάνεται την
ύπαρξή τους, αλλά σε αυτά βασίζονται όλες οι δικτυακές εφαρµογές, όπως το
web, οι κοινοί φυλλοµετρητές (browsers), το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (ίσως η
περισσότερο διαδεδοµένη εφαρµογή του ∆ιαδικτύου) ακόµα και οι περισσότερο
εξωτικές όπως είναι η δυνατότητα τηλεδιασκέψεων, η αποστολή ήχου και εικόνας
µέχρι και η κλασσική τηλεφωνία έχει αρχίσει να χρησιµοποιεί τα ίδια πρότυπα
(VoIP). Η ύπαρξή τους, επέτρεψε την εκρηκτική ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου τα

τελευταία χρόνια, ενώ ταυτόχρονα αποτέλεσε και παράδειγµα προς µίµηση για
πληθώρα άλλων εφαρµογών. Αντίθετα, η µονοπώληση µιας περιοχής από µια
οντότητα καθηλώνει την ανάπτυξη και περιορίζει τις επιλογές χρήσης της
πληροφορίας. Τέτοιο παράδειγµα, είναι τα κοινά αρχεία επεξργαστών κειµένου. Η,
κατ'ουσίαν, µονοπώληση αυτής της κατηγορίας λογισµικού από µία και µόνο
εταιρεία, η οποία χρησιµοποιεί αδιαφανείς τρόπους αποθήκευσης και επεξεργασίας
της πληροφορίας, καθιστά όλους δέσµιους των επιλογών της. Έτσι, κάθε φορά
που η εταιρεία αποφασίσει να αλλάξει έκδοση του λογισµικού της (κάτι που
συνήθως υπαγορεύεται από τις οικονοµικές επιδιώξεις της εταιρείας και όχι από τις
πραγµατικές ανάγκες των χρηστών), υποχρεώνει όλους σε αντικατάστασή του,
κάτι που συνεπάγεται οικονοµική επιβάρυνση. Η ταυτόχρονη δέσµευση του
λογισµικού αυτού µε το λειτουργικό σύστηµα της ίδια εταιρείας αποτελεί πρώτης
τάξης παράδειγµα διαπλοκής στον χώρο της πληροφορικής, καθώς εγκλωβίζει
όλους όσους θέλουν να το χρησιµοποιήσουν σε αυτό. Σε αντιδιαστολή µε το
κλειστό αυτό σύστηµα που διαµορφώθηκε, η υιοθέτηση ανοιχτών προτύπων για
τα έγγραφα, όπως είναι το πρότυπο Εγγράφων Ανοιχτού Τύπου (ΕΑΤ) (ODF-Open
Document Format) επιτρέπει στον τελικό χρήστη να επιλέξει εκείνος το λογισµικό
και το σύστηµα που τον εξυπηρετεί µε τον βέλτιστο τρόπο χωρίς να χρειάζεται να
προβεί σε συµβιβασµούς. Έτσι, αν και το πρότυπο ΕΑΤ είναι σχετικά νέο, ήδη
υπάρχουν δύο διαφορετικά συστήµατα που το υλοποιούν, παρέχοντας στον χρήση
τη δυνατότητα επιλογής.
Η υιοθέτηση προτύπων ως τη βάση σχεδιασµού για τα πληροφορικά συστήµατα
δεν αποσκοπεί στον έλεγχο ή τον περιορισµό των εταιρειών. Αντίθετα ο ρόλος
τους είναι ρυθµιστικός. Αφενός εξασφαλίζει την δηµιουργία ενός κλίµατος ίσων
ευκαιριών

και

ανταγωνιστικού

περιβάλλοντος

για

την

ανάπτυξη

της

επιχειρηµατικότητας επιτρέποντας την εστίαση στα ουσιώδη χαρακτηριστικά των
προϊόντων λογισµικού, αποδεσµεύοντας από τεχνητά διλήµµατα (συµβατότητα,
εκδόσεις, κλπ) και αφετέρου διασφαλίζει για τους χρήστες (τόσο του Ιδιωτικού
όσο και του ∆ηµοσίου τοµέα) την δυνατότητα σύνθεσης και αναβάθµισης των
συστηµάτων τους επιλέγοντας τα καταλληλότερα προϊόντα σύµφωνα µε τις δικές
τους ανάγκες και σύµφωνα µε τον δικό τους σχεδιασµό.

5.4

Τρέχουσα Πρακτική στην Ελληνική
πραγµατικότητα

Στη χώρα µας, τα πληροφορικά συστήµατα που αναπτύσσονται στον ευρύτερο
∆ηµόσιο

Τοµέα

έχουν

πολυπλοκότητας

βαρύνουσα

όσο,

κυρίως,

σηµασία,
λόγω

τόσο

λόγο

οικονοµικού

µεγέθους

και

αντικειµένου,

µε

προϋπολογισµούς συχνά πολύ υψηλότερους των πληροφορικών συστηµάτων που
υλοποιούνται στον Ιδιωτικό τοµέα, και αποτελούν βαρόµετρο για την χώρα. Οι
λόγοι αυτοί, έχουν αναµενόµενα οδηγήσει την εξάρτηση του ∆ηµοσίου από
συγκεκριµένες τεχνολογικές προσεγγίσεις όπως εκφράζονται από τις εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στον χώρο, καθώς ήταν οι µοναδικές που παρείχαν τα
εχέγγυα για την αξιόπιστη ανάπτυξη και θέση σε παραγωγική λειτουργία

των

ζητουµένων συστηµάτων.
Ο Ιδιωτικός τοµέας, ακολούθησε µια παράλληλη µε το ∆ηµόσιο πορεία. Οι
απαιτήσεις των µεγαλυτέρων εταιρειών του Ιδιωτικού τοµέα, όπως είναι οι
επιχειρήσεις λιανικής, οι τράπεζες ή οι επιχειρήσεις τεχνολογίας (πληροφορικής
και κινητής τηλεφωνίας), κινούνταν στα ίδια πλαίσια µε αυτά του ∆ηµοσίου, οπότε
και

οι

λύσεις

που

επιλέχθηκαν

ήταν

ανάλογες.

Οι µικρότερου

µεγέθους

επιχειρήσεις, έχοντας εκ των πραγµάτων την ανάγκη να συνδιαλλαγούν είτε µε το
∆ηµόσιο είτε µε άλλες εταιρείες, ακολούθησαν ανάλογες προσεγγίσεις.
Η ανωτέρω πορεία, που δεν διαφέρει ουσιαστικά από την διεθνώς ακολουθούµενη
πρακτική, οδήγησε σε πληροφορικά συστήµατα που κάλυπταν, εν γένει, τις
ανάγκες για τις οποίες σχεδιάστηκαν και είχαν το χαρακτηριστικό της αυτοτελούς
λειτουργίας

χωρίς

να

λαµβάνουν

υπόψη

τους

τα

υπόλοιπα

πληροφορικά

συστήµατα που αναπτύσσονταν ή είχαν αναπτυχθεί στους γειτονικούς τους
χώρους. Οι σύγχρονες, όµως, απαιτήσεις συνεργασίας µεταξύ των συστηµάτων
που συνθέτουν τον πληροφορικό ιστό µιας χώρας καθώς και οι ανάγκες
επικοινωνίας

µε

συστήµατα

άλλων

χωρών,

κυρίως

µέσω

των

Κεντρικών

Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν οδηγήσει σε επανεξέταση των
ακολουθουµένων µέχρι σήµερα πρακτικών. Σε αυτό έχει συµβάλλει και η
εκρηκτική, τα τελευταία χρόνια, ανάπτυξη εναλλακτικών προσεγγίσεων που
βασίζονται σε Λογισµικό Ανοιχτού Κώδικα.
Η υιοθέτηση συστηµάτων ανοιχτής αρχιτεκτονικής συµβαδίζει και µε το επίπεδο
τεχνολογικής ωριµότητας κάθε χώρου. Έχοντας καλύψει τις βασικές τους

ανάγκες, οι φορείς µε την παλαιότερη υποδοµή πληροφορικής αναζητούν τρόπους
καλύτερης
συνεργασία

εκµετάλλευσής
µε

άλλα

της,

οι

πληροφορικά

οποίοι

περνάν

συστήµατα,

αναπόφευκτα

υιοθετούν

λύσεις

από

την

ανοιχτής

αρχιτεκτονικής εστιάζοντας περισσότερο στα επιχειρησιακά πλεονεκτήµατα των
συστηµάτων που επιζητούν και λιγότερο στις τεχνολογικές του λεπτοµέρειες.
Τέτοια παραδείγµατα, δεν υπάρχουν πολλά στον Ελληνικό χώρο, κυρίως λόγω της
µικρής

διείσδυσης

της

πληροφορικής

στο

∆ηµόσιο

Τοµέα

σε

επίπεδο

Ολοκληρωµένων Συστηµάτων. Υπουργεία ή Υπηρεσίες που έχουν αξιόλογη
πληροφορική υποδοµή, θα έπρεπε να κινούνται µε µεγαλύτερη αποφασιστικότητα
προς αυτή την κατεύθυνση και να αξιοποιήσουν παλαιότερες δράσεις µε αυτή τη
δυναµική. Πιλοτικές δράσεις έχουν αναληφθεί και από το Υπουργείο Μεταφορών
για την επικοινωνία µε τα ΚΤΕΟ, όπως αναφέρθηκε, αλλά και από το ΙΚΑ για την
προσφορά ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα ΚΕΠ µέσω διαδικτυακών υπηρεσιών (web
services). ∆υστυχώς, η πλειονότητα των συστηµάτων πληροφορικής στον
ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα κινείται ακόµα στον δρόµο των κλειστών συστηµάτων.
Ο Ιδιωτικός τοµέας, κινείται περισσότερο δυναµικά στην υιοθέτηση πληροφορικών
συστηµάτων που βασίζονται στην ανοιχτή αρχιτεκτονική, ωθούµενος κυρίως από
τις µικρότερες οικονοµικές απαιτήσεις που έχουν τα συστήµατα αυτά. Η τάση αυτή
συνεπικουρείται και από την απόφαση διεθνών εταιρειών πληροφορικής, όπως
είναι η IBM, η SUN, η HP, η Dell, η Novell και άλλες, να υποστηρίξουν ενεργά τα
συστήµατα ανοιχτής αρχιτεκτονικής προσφέροντας αντίστοιχα προϊόντα και
υποστήριξη ενώ και στον Ελληνικό χώρο έχουν αρχίσει να εµφανίζονται εταιρείες
που παρέχουν υπηρεσίες για τέτοια συστήµατα. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι σε
συγκεκριµένους επιχειρηµατικούς τοµείς, που κυρίως εντοπίζονται στους χώρους
δραστηριότητας γύρων από το ∆ιαδίκτυο, τα συστήµατα ανοιχτής αρχιτεκτονικής
είναι

ιδιαιτέρως

διαδεδοµένα

είτε

ως

ολοκληρωµένες

προσεγγίσεις

είτε

αντικαθιστώντας σταδιακά παλαιότερα συστήµατα.

5.5

Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Στον Ευρωπαϊκό χώρο, υπάρχει έντονη κινητικότητα και ενδιαφέρον για την
υιοθέτηση των συστηµάτων ανοιχτής αρχιτεκτονικής. Με σκοπό την µείωση του
κόστους

λειτουργίας

εγκατεστηµένων

και

συστηµάτων,

την
αλλά

αποτελεσµατικότερη
και

τη

δηµιουργία

αξιοποίησης
νέων

των

περισσότερο

ευέλικτων, πολλές Ευρωπαϊκές χώρες έχουν περάσει από το στάδιο της µελέτης σε
αυτό της εφαρµογής.
Η

υιοθέτηση

συστηµάτων

ανοιχτής

αρχιτεκτονικής

στον

Ευρωπαϊκό

χώρο

λαµβάνει χώρα µέσω δύο κυρίως οδών :
•

µέσω της ενεργής προώθησης των διεθνών προτύπων σε νέα αλλά και σε
υφιστάµενα συστήµατα, σε εθνικό επίπεδο

•

και

µέσω

της

συνολικής

αντικατάστασης

υφισταµένων

συστηµάτων

µε

αντίστοιχα ανοιχτής αρχιτεκτονικής, σε τοπικό ή κλαδικό επίπεδο
Σε εθνικό επίπεδο, πρόσφατα παραδείγµατα υιοθέτησης της πρώτης κατεύθυνσης,
αποτελούν η Νορβηγία και η ∆ανία οι οποίες θεσµοθέτησαν διεθνή πρότυπα για τα
έγγραφα που χρησιµοποιούνται στο ∆ηµόσιο, το Open Document Format (ODF) η
Νορβηγία και τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας SAML η ∆ανία. Μέσω του
µέτρου αυτού, για πρώτη φορά επιχειρείται η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος
υγιούς ανταγωνισµού αίροντας το ιδιαίτερο µονοπώλιο που υπάρχει στο λογισµικό
αυτοµατισµού γραφείου.
Σε τοπικό ή κλαδικό επίπεδο, υπάρχουν περισσότερα παραδείγµατα µεταστροφής
προς

συστήµατα

ανοιχτής

αρχιτεκτονικής

είτε

στο

σύνολό

τους

είτε

αντικαθιστώντας συστατικά υφισταµένων συστηµάτων. Για παράδειγµα, η πόλη
του Μονάχου έχει λάβει την απόφαση συνολικής αλλαγής των συστηµάτων που
χρησιµοποιούσε (Windows) µε αντίστοιχα ανοιχτής αρχιτεκτονικής (Linux), µε
γνώµονα την µείωση του λειτουργικού κόστους και την ευκολία συντήρησής τους.
Ανάλογα, τα εξέχοντα χαρακτηριστικά ασφαλείας των συστηµάτων ανοιχτής
αρχιτεκτονικής

και

η

απαλοιφή

εξαρτήσεων

από

συγκεκριµένες

εταιρείες

οδήγησαν το Γερµανικό Υπουργείο Άµυνας και τη Αστυνοµία του Παρισιού να
προχωρήσουν σε µερική αντικατάσταση των συστηµάτων τους µε αντίστοιχα
ανοιχτής αρχιτεκτονικής. Σε παρόµοιες κινήσεις, έχει προβεί και η πόλη της
Βαρκελώνης ενώ στη Νορβηγία και στη ∆ανία έχουν ξεκινήσει µια δράσεις για την
χρήση GNU/Linux στις διοικητικές υπηρεσίες της δηµόσιας εκπαίδευσης. Στη
Σουηδία, λογισµικό ανοιχτής αρχιτεκτονικής χρησιµοποιείται από τα εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα της χώρας, καθώς και από υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.
Συχνά, η πρόθεση υιοθέτησης συστηµάτων ανοιχτής αρχιτεκτονικής λειτουργεί
και ως κίνητρο για τις εταιρείες πληροφορικής, που αισθάνονται ότι απειλούνται
από αυτά, για την παροχή καλύτερων όρων χρήσης των προϊόντων τους ή και

αναβαθµισµένων υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της πόλης του
Μπρίστολ, η οποία “απειλώντας” την εγκατάλειψη του συστήµατος ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου και λογισµικού αυτοµατισµού γραφείου που χρησιµοποιούσε και την
αντικατάστασή του µε άλλα συστήµατα ανοιχτής αρχιτεκτονικής πέτυχε την
ανανέωση των σχετικών συµβάσεων µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς, για αυτήν, όρους
διατηρώντας ταυτόχρονα το σύστηµά της. Αν και η πόλη εξακολουθεί να µην
απολαµβάνει τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από τη χρήση των συστηµάτων
ανοικτής αρχιτεκτονικής, φαίνεται ότι ο ανταγωνισµός που δηµιουργείται έχει
θετικό αντίκτυπο για τον τελικό χρήστη.

5.6

Προτάσεις Προώθησης Ανοιχτής
Αρχιτεκτονικής

Για την προώθηση χρήσης της ανοιχτής αρχιτεκτονικής στα πληροφορικά
συστήµατα, υφιστάµενα ή νέα, θα πρέπει να αναληφθούν µια σειρά από
πρωτοβουλίες µε σκοπό να αναδείξουν τα οφέλη από την αξιοποίησή τους και να
ευαισθητοποιήσουν τους εµπλεκόµενους φορείς στους κινδύνους που συνεπάγεται
η χρήση κλειστών συστηµάτων. Συγκεκριµένα, προτείνεται :
o

Στο στάδιο προκήρυξης νέων έργων να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη
συµµόρφωση των υπό προµήθεια συστηµάτων µε τα υπάρχοντα διεθνή
πρότυπα σε κάθε επίπεδο, από τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας µεταξύ των
συστηµάτων µέχρι και του ακολουθούµενο προτύπου για την δηµιουργία,
χειρισµό και αποθήκευση πάσης φύσεως εγγράφων και αρχείων δεδοµένων.
Έτσι, θα εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνεργασία µεταξύ των συστηµάτων
που

υλοποιούνται

και

η

µελλοντική

πολύπλευρη

εκµετάλλευση

των

δυνατοτήτων τους.
o

Η εστίαση στις λειτουργικές προδιαγραφές και στις επιχειρησιακές απαιτήσεις
του Οργανισµού ή Φορέα από το εκάστοτε πληροφορικό σύστηµα σε αντίθεση
µε την παράθεση εξαντλητικών τεχνολογικών λεπτοµερειών ως κρίσιµων για
την επιτυχία του έργου στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό θα µειωθεί η, όχι πάντα
αθώα, εµµονή σε συγκεκριµένα επουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά.

o

Σε περιπτώσεις υφισταµένων πληροφορικών συστηµάτων, θα πρέπει να
στοχεύετε η σταδιακή µετάπτωσή τους σε συστήµατα ανοιχτής αρχιτεκτονικής
επιλέγοντας τον προσφορότερο κάθε φορά τρόπο, ανάλογα µε την παλαιότητα

του συστήµατος που αντικαθίσταται ή αναβαθµίζεται και µε την επιζητούµενη
λειτουργικότητα. Γενική κατεύθυνση, θα πρέπει να είναι η µείωση του βαθµού
εξάρτησης από συστήµατα κλειστής αρχιτεκτονικής.
o

∆ηµιουργία ενός κέντρου ενηµέρωσης και συντονισµού για τα συστήµατα
ανοιχτής αρχιτεκτονικής (το σηµείο αυτό θα πρέπει να τύχει καλύτερης
επεξεργασίας για αν αποφευχθούν πρόσθετα φαινόµενα συγκεντρωτισµού και
γραφειοκρατίας), το οποίο θα στοχεύει στην αύξηση της διείσδυσης των
συστηµάτων ανοιχτής αρχιτεκτονικής τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο ∆ηµόσιο
τοµέα, µέσω :
•

παροχής

συµβουλευτικής

στην

διαδικασία

επιλογής

συστηµάτων

και

λογισµικού. Η παρεχόµενη αρωγή, πέραν της συγκριτικής αξιολόγησης των
διαθέσιµων επιλογών, θα πρέπει να επεκτείνεται και στο στάδιο της
υλοποίησης των συστηµάτων, ώστε να µην ακυρώνονται στην πράξη
προσπάθειες χρήσης προτύπων και υπηρεσιών.
•

δηµιουργίας ενός φόρουµ για την διασπορά των βέλτιστων πρακτικών
χρήσης

συστηµάτων

ανοιχτής

αρχιτεκτονικής

και

ανταλλαγής

της

τεχνογνωσίας που αποκτάται από την χρήση τέτοιων συστηµάτων
•

παροχής ενηµέρωσης για τα προβλήµατα που ανακύπτουν από την χρήση
συστηµάτων

κλειστής

αρχιτεκτονικής,

τα

οποία

µακροπρόθεσµα

καταστέλλουν την αναπτυξιακή πορεία κοστίζοντας ολοένα και περισσότερου
για τη συντήρηση και λειτουργία τους.

6

∆ιαλειτουργικότητα

6.1

Τι είναι η διαλειτουργικότητα;

Ο όρος διαλειτουργικότητα (interoperability) αναφέρετε στη δυνατότητα ενός
συστήµατος ή προϊόντος να λειτουργεί µαζί µε άλλα συστήµατα ή προϊόντα χωρίς
να απαιτείται κάποια ειδική ενέργεια από πλευράς του χρήστη για να επιτευχθεί
αυτή η «συνεργασία».
Για παράδειγµα η διαλειτουργικότητα (των αντίστοιχων συσκευών) είναι αυτή που
επιτρέπει σε µία τηλεόραση να συνδεθεί σε µια συσκευή αναπαραγωγής video που
µε τη σειρά της συνδέεται σε µία κεραία λήψης τηλεοπτικού σήµατος. Εξαιτίας της
διαλειτουργικότητας που έχει επιτευχθεί µεταξύ τέτοιων συσκευών, δεν χρειάζεται
κάποια ειδική πρόνοια κατά την αγορά τους καθώς διαθέσιµη τηλεόραση διαλειτουργεί µε τις διαθέσιµες συσκευές αναπαραγωγής video και όλες µαζί
διαλειτουργούν µε τις κεραίες λήψης τηλεοπτικού σήµατος.
Ένα άλλο παράδειγµα διαλειτουργικών συσκευών και συστηµάτων είναι αυτό της
τηλεφωνίας. Οι τηλεφωνικές συσκευές που ο καθένας έχει στο σπίτι του αν και
είναι πολλών τύπων και διαφορετικών κατασκευαστών) είναι διαλειτουργικές µε
τα

συστήµατα

τηλεφωνίας

των

τηλεπικοινωνιακών

οργανισµών.

Αυτά

τα

συστήµατα, των τηλεπικοινωνιακών οργανισµών παγκόσµια, είναι µε τη σειρά
τους διαλειτουργικά µεταξύ τους. Ως αποτέλεσµα, χωρίς ιδιαίτερη πρόνοια από
πλευράς των πολιτών και χωρίς ειδικές απαιτήσεις µε µια κοινή τηλεφωνική
συσκευή

οποιοσδήποτε

πολίτης

µπορεί

να

επικοινωνήσει

τηλεφωνικά

µε

οποιοδήποτε σηµείο του κόσµου. Αντίστοιχη διαλειτουργικότητα συσκευών και
συστηµάτων υπάρχει και για την κινητή τηλεφωνία. Έτσι, ο καθένας µπορεί να
χρησιµοποιήσει το κινητό του τηλέφωνο, ακόµη και αν βρίσκεται σε άλλη χώρα.
Ένα παράδειγµα έλλειψης διαλειτουργικότητας (που αντιµετωπίζουν συχνά οι
ταξιδιώτες σε άλλες χώρες) είναι αυτό µε τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και τους
διαφορετικούς ρευµατοδότες (πρίζες) που χρησιµοποιούνται σε διαφορετικές
χώρες. Έτσι οι ρευµατολήπτες (φις) που έχουµε στις συσκευές µας (π.χ. ο
φορτιστής του κινητού τηλεφώνου ή το τροφοδοτικό του φορητού υπολογιστή)
δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν (χωρίς προσαρµογέα) σε ρευµατοδότες στη
Μεγάλη Βρετανία. Ακόµη µεγαλύτερο είναι το πρόβληµα στις Η.Π.Α. όπου υπάρχει

πιο θεµελιώδης διαφορά στην τάση του παρεχόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος (110
Volt αντί για 220 Volt πού έχουµε στη χώρα µας και στην υπόλοιπη Ευρώπη).
Στην περίπτωση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) η
διαλειτουργικότητα θα µπορούσε να οριστεί ως η δυνατότητα του εξοπλισµού
(π.χ. υπολογιστών, δικτυακών συσκευών κ.λπ.) και του λογισµικού (π.χ.
λειτουργικών
επικοινωνούν

συστηµάτων,

εφαρµογών

αποτελεσµατικά,

κ.λπ.)

προκειµένου

να
να

συνεργάζονται
ανταλλάξουν

και
και

να
να

επεξεργαστούν πληροφορίες που γίνονται κατανοητές (και µάλιστα µε τον ίδιο
τρόπο) από όλα τα µέρη. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τα συνεργαζόµενα συστήµατα
να µπορούν να εργάζονται σαν ένα µεγαλύτερο (ολοκληρωµένο) σύστηµα για να
επιτελέσουν το σκοπό τους από κοινού.
Η διαλειτουργικότητα, βέβαια, είναι επιθυµητή και δυνατή, όταν έχει νόηµα η
συνεργασία των συσκευών για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού. Στην περίπτωση
που δεν υπάρχει νόηµα στην από κοινού λειτουργία, δεν µπορούµε να
περιµένουµε

και

διαλειτουργικότητα

των

συσκευών.

Για

παράδειγµα,

δεν

µπορούµε να συνδέσουµε το σταθερό τηλέφωνο σε µία κεραία λήψης τηλεοπτικού
σήµατος και να περιµένουµε να γίνει κάτι. Η διαλειτουργικότητα λοιπόν µπορεί να
υπάρχει µόνο όταν ορίζεται καλά πως ακριβώς αναµένεται να λειτουργούν από
κοινού οι συσκευές και τα συστήµατα.

6.2

Πως επιτυγχάνεται διαλειτουργικότητα

Για να είναι δυνατό να επιτευχθεί διαλειτουργικότητα µεταξύ συσκευών και
συστηµάτων, όταν µάλιστα αυτά προέρχονται από διαφορετικούς κατασκευαστές,
είναι απαραίτητο κατ’ αρχάς να έχει οριστεί καλώς ο τρόπος που αναµένεται να
συνεργάζονται οι διάφορες συσκευές µεταξύ τους, και να αποδοθεί ρόλος σε κάθε
διαφορετικό είδος συσκευών και συστηµάτων.
Για κάθε λοιπόν απώτερο (ολοκληρωµένο) σύστηµα θα πρέπει να υπάρχει µια
αρχιτεκτονική, γνωστή σε όσους ενδιαφέρονται να κατασκευάσουν τµήµατα του
όλου

συστήµατος

ενδιαφερόµενους.

και

κατά

το

δυνατόν

αποδεκτή

από

όλους

τους

Σε αυτό το θέµα λοιπόν η διαλειτουργικότητα συνδέεται άµεσα µε την ύπαρξη
ανοικτών αρχιτεκτονικών, στις οποίες καθορίζεται η θέση και ο ρόλος του κάθε
υποσυστήµατος.
Επίσης, για να επιτευχθεί διαλειτουργικότητα είναι απαραίτητο να υπάρχουν
κάποιοι κανόνες (πρωτόκολλα) που καθορίζουν µε ποιο τρόπο γίνεται η
επικοινωνία µεταξύ των συστηµάτων και ποια µορφή έχουν πληροφορίες που
ανταλλάσσονται ώστε να είναι δυνατή η ερµηνεία τους από όλα τα συνεργαζόµενα
υποσυστήµατα και η χρήση των πληροφοριών αυτών. Οι κανόνες αυτοί και τα
πρωτόκολλα επικοινωνίας θα πρέπει να είναι και σαφώς καθορισµένα και γνωστά
σε όλους τους κατασκευαστές. ∆ηλαδή η σχετική τεκµηρίωση θα πρέπει να είναι
διαθέσιµη, είτε δωρεάν είτε σε προσιτές τιµές, ώστε κανείς ενδιαφερόµενος να
µην αποκλείεται από την δυνατότητα υλοποίησής τους.
Σε αυτό το θέµα η διαλειτουργικότητα συνδέεται άµεσα µε την ύπαρξη
πρωτοκόλλων και προτύπων (standards), που να είναι ευρύτερα αποδεκτά.
Καθώς, µάλιστα, αρκετά από τα πρότυπα εξελίσσονται µε το χρόνο (για να
καλύπτουν τις νέες ανάγκες αλλά και τις νέες δυνατότητες) για να είναι δυνατή η
συνεχιζόµενη υποστήριξη της διαλειτουργικότητα από πολλούς κατασκευαστές,
είναι προτιµότερο τα πρότυπα που ορίζουν την εκάστοτε διαλειτουργικότητα να
είναι ανοικτά και να µην ελέγχονται από µερίδα της αγοράς (όπως συµβαίνει µε
µερικά από τα de facto πρότυπα).
Για τον παραπάνω λόγο αρκετές εταιρείες από το χώρο των ΤΠΕ συστήνουν από
κοινού επιτροπές (ή και οργανισµούς ή εταιρείες) ή συµµετέχουν σε θεσµικές
επιτροπές προτυποποίησης, µε στόχο την παραγωγή κοινά αποδεκτών, και εν
γένει ανοικτών, προτύπων.
Τέλος, για να µπορεί να επιτευχθεί διαλειτουργικότητα σε ρεαλιστικό επίπεδο είναι
απαραίτητο τα διάφορα προϊόντα, που κατασκευάστηκαν ώστε να διαλειτουργούν
µεταξύ τους, να ελέγχονται από (ανεξάρτητους) οργανισµούς ή επιτροπές για τη
συµµόρφωση

στους

µε

τα

πρότυπα

που

υποστηρίζουν

και

το

βαθµό

διαλειτουργικότητάς τους µε άλλα προϊόντα από άλλους κατασκευαστές καθώς και
µε προϊόντα αναφοράς που δηµιουργούν οι οργανισµοί ελέγχου για το σκοπό
αυτό.

6.3

∆ιαλειτουργικότητα στην πράξη

Η διαλειτουργικότητα τείνει γενικά να θεωρείται ένα θέµα για ειδικούς µε
αποτέλεσµα να µην της δίνεται η δέουσα σηµασία από τους κοινούς (µη-ειδικούς)
ανθρώπους, και οι επιπτώσεις της στην καθηµερινή ζωή να υποτιµούνται
σηµαντικά.
Όµως η χρήση διαλειτουργικών προϊόντων και συστηµάτων, στην καθηµερινή ζωή
είναι συνεχής και µε θετικές επιπτώσεις που ίσως δεν γίνονται αντιληπτές γιατί
θεωρούνται δεδοµένες.
Αρκεί να αναλογιστεί κανείς τα προηγούµενα παραδείγµατα µε την τηλεόραση ή
την τηλεφωνία ή ακόµη και τη διαλειτουργικότητα µεταξύ των ηλεκτρικών
συσκευών και του συστήµατος ηλεκτροδότησης για να κατανοήσει ότι έλλειψη
διαλειτουργικότητας

των

συσκευών

και

των

συστηµάτων

στις

παραπάνω

περιπτώσεις θα δυσχέραιναν σε πολύ µεγάλο βαθµό την ζωή του καθενός
Όσον αφορά τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας, η κατάσταση
είναι αντίστοιχη. Τα πιο γνωστά παραδείγµατα που η διαλειτουργικότητα
λειτούργησε

προς

όφελος

όλων

είναι

η

περίπτωση

του

ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου και του παγκόσµιου ιστού πληροφοριών.
Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει πληθώρα από εφαρµογές ανάγνωσης και
σύνθεσης

µηνυµάτων

ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου

(MS

Outlook,

Mozilla

Thunderbird, κ.λπ.) που είναι διαλειτουργικές µε τα συστήµατα προώθησης και
µετάδοσης των µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και που όλα στηρίζονται
σε µια σειρά από ανοικτά πρωτόκολλα και πρότυπα.
Στη δεύτερη περίπτωση µια πληθώρα από εφαρµογές φυλλοµετρητών – browsers
(π.χ. MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari κ.λπ.) διαλειτουργούν
µε µια σειρά από εξυπηρετητές του Παγκόσµιου Ιστού Πληροφοριών (Apache, MS
IIS, κ.λπ.) και δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες, που έχουν την
κατάλληλη

δοµή

(π.χ.

HTML),

ανεξάρτητα

από

τον

χρησιµοποιούµενο

φυλλοµετρητή και ανεξάρτητα από τον εξυπηρετητή που διαθέτει την εκάστοτε
σελίδα. Σε αυτή την περίπτωση, η διαλειτουργικότητα και η εφαρµογή των
προτύπων δεν είναι πλήρης και πιστή σε όλες τις περιπτώσεις, µε αποτέλεσµα να
υπάρχουν δικτυακοί τόποι (web sites) και σελίδες στον Παγκόσµιο Ιστό

Πληροφοριών που είναι συµβατές µε ορισµένους τύπους φυλλοµετρητών αλλά όχι
µε όλους.
Συνδετικός

κρίκος

των

παραπάνω

εφαρµογών

και

συστηµάτων

είναι

η

διασυνδεσιµότητα που παρέχεται από τις δικτυακές συσκευές και η οποία έχει
οδηγήσει στη δηµιουργία και κυριαρχία του ∆ιαδικτύου (Internet). Το ίδιο το
∆ιαδίκτυο, που σήµερα θεωρείται δεδοµένο, αποτελεί το µεγαλύτερο παράδειγµα
διαλειτουργικότητας µεταξύ των δικτυακών συσκευών, που βασίζονται σε µια
σειρά πρωτοκόλλων και προτύπων είναι γνωστά ως οικογένεια TCP/IP. Το
∆ιαδίκτυο προήλθε από τις προσπάθειες, αρχικά ορισµένων φορέων, ιδρυµάτων
και οργανισµών, να διασυνδέσουν και να διαλειτουργήσουν τα συστήµατά τους.
Οι προσπάθειες αυτές οδήγησαν στον ορισµό των πρωτοκόλλων και στη συνέχεια
η ευρεία αποδοχή τους και η εφαρµογή τους για τη διασύνδεση και διαλειτουργία
όλο και περισσότερων δικτύων οδήγησε στο να υπάρχει σήµερα το ∆ιαδίκτυο ως
παγκόσµιο δίκτυο.
Ένα παράδειγµα σχετικής έλλειψης διαλειτουργικότητας αφορά την µορφή των
αρχείων στα οποία αποθηκεύονται τα αποτελέσµατα απλών εργασιών όπως η
επεξεργασίας κειµένου. Σε αυτό

τον τοµέα γίνεται πολύ µεγάλη χρήση της

οµάδας εφαρµογών (application suite) MS Office, µε αποτέλεσµα η µορφή των
αρχείων που παράγουν οι εν λόγω εφαρµογές να αποτελούν κατά κάποιο τρόπο
το de facto πρότυπο. Όµως για να επεξεργαστεί κανείς αρχεία αυτών των τύπων
απαιτείται να έχει τις αντίστοιχες εφαρµογές. Οι εφαρµογές αυτές παράγονται από
µία εταιρεία (και δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής από διαφορετικά προϊόντα) και
δεν παράγονται για όλους τους τύπους υπολογιστών (π.χ. δεν υπάρχουν για
σταθµούς εργασίας µε λειτουργικό σύστηµα Unix). Τον τελευταίο καιρό έχουν
γίνει προσπάθειες να φτιαχτούν εφαρµογές που κατανοούν και επεξεργάζονται τις
µορφές αυτές των αρχείων, αλλά, καθώς το σχετικό πρότυπο δεν δηµοσιοποιείται
πλήρως από την εταιρεία που το ελέγχει, το αποτέλεσµα είναι να φτιαχτούν
εφαρµογές που έχουν ένα βαθµό διαλειτουργικότητας αλλά αυτή δεν είναι πλήρης
(και πιθανότατα δεν θα γίνει ποτέ πλήρης, εάν δεν δηµοσιοποιηθεί πλήρως το
πρότυπο).
Η απουσία διαλειτουργικότητας, σε τοµείς όπως ο παραπάνω, εντείνει τον κίνδυνο
στο µέλλον να υπάρχει µειωµένη προσβασιµότητα σε σχετικά παλαιά αρχεία, αν τα
προϊόντα µε τα οποία δηµιουργήθηκαν πάψουν να υποστηρίζονται. Σε περίπτωση
ύπαρξης ευρείας διαλειτουργικότητας ο κίνδυνος αυτός µειώνεται, καθώς υπάρχει

µεγάλη πιθανότητα να υπάρχουν περισσότερα προϊόντα που να µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για πρόσβαση σε "παλαιά" στοιχεία. Επιπλέον, η τεκµηρίωση
που ακολουθεί τα ανοικτά πρότυπα που στηρίζουν τη διαλειτουργικότητα, θα
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την µετατροπή των δεδοµένων σε νεότερες πιο
προσπελάσιµες µορφές.

6.4

Γιατί διαλειτουργικότητα;

Από τα παραπάνω παραδείγµατα είναι φανερό ότι η διαλειτουργικότητα είναι
επιθυµητή

και

προς

όφελος

του

δηµοσίου

συµφέροντος,

αφού

επιτρέπει

µεγαλύτερη ευελιξία τόσο στους αγοραστές που έχουν περισσότερα περιθώρια
επιλογών και συνδυασµών προϊόντων, όσο και στους κατασκευαστές αφού τους
επιτρέπει να κατασκευάζουν ελκυστικές συσκευές που συνδυαζόµενες µε άλλες
µπορούν να δηµιουργήσουν µεγαλύτερα συστήµατα. Αυτό είναι αρκετά σηµαντικό
για µικροµεσαίες επιχειρήσεις που δεν µπορούν να δραστηριοποιηθούν στην
παραγωγή µεγάλων συστηµάτων αλλά µπορούν να βρουν τη θέση τους στη αγορά
για τµήµατα συστηµάτων ή µικρότερα διαλειτουργικά συστήµατα.

6.5

Πλεονεκτήµατα

Ορισµένα από τα πλεονεκτήµατα από την υιοθέτηση της διαλειτουργικότητας
είναι:
o

Πληθώρα επιλογών για τους αγοραστές
Από τη στιγµή που διατίθενται διαλειτουργικά προϊόντα οι επιλογές του
εκάστοτε αγοραστή δεν περιορίζονται από τον εξοπλισµό ή τα συστήµατα
που ήδη κατέχει ή από τις υπηρεσίες που θέλει να προσπελάσει. Έτσι
µπορεί να επιλέξει προϊόντα και από άλλους κατασκευαστές. Το ίδιο ισχύει
και όταν αγοραστής δεν είναι κάποιος πολίτης, αλλά το δηµόσιο ή κάποια
επιχείρηση.

o

Απουσία σύγχυσης και πολυπλοκότητας
Η ύπαρξη διαλειτουργικών προϊόντων απαλλάσσει τους αγοραστές από τη
διαδικασία διερεύνησης της συµβατότητας των επιθυµητών προϊόντων µε
τα υπάρχοντα συστήµατα αλλά και τις άλλες καταναλωτικές επιλογές. Έτσι

αποφεύγεται η σύγχυση από τις λεπτοµερείς τεχνικές δυνατότητες και
διευκολύνεται η επιλογή.
o

Ανεξαρτησία από µονοπώλια ή ολιγοπώλια – Ενίσχυση του ελεύθερου
ανταγωνισµού
Η ανάγκη για επίτευξη διαλειτουργικότητας συµβαδίζει µε την αποδοχή
προτύπων (standards) και τη γνώση των αρχιτεκτονικών που καθορίζουν
τη σχέση των συνεργαζόµενων προϊόντων και συστηµάτων. Η ελεύθερα
διαθέσιµη

αυτή

γνώση

επιτρέπει

σε

πολλούς

κατασκευαστές

να

δηµιουργήσουν ανταγωνιστικά προϊόντα
Αντίθετα, ότι στις περιπτώσεις µη διαλειτουργικών επιλογών η αγορά
συνήθως λειτουργεί µε τρόπο που προάγει τη µία επιλογή και απορρίπτει τις
άλλες (όπως για παράδειγµα στη περίπτωση των βιντεοκασετών, όπου στην
αγορά επικράτησε το VHS έναντι του Betamax), ώστε να µην υπάρχουν
προβλήµατα διαλειτουργικότητας, ακόµη και αν αυτό οδηγεί σε ουσιαστικά
µονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές καταστάσεις (όπως για παράδειγµα µε την
επικράτηση των εφαρµογών γραφείου της Microsoft).
Αυτό

µπορεί

να

αποτραπεί

αν

η

εκ

των

προτέρων

απαιτηθεί

διαλειτουργικότητα και µε προϊόντα άλλων εταιρειών.
o

Ολοκλήρωση εξοπλισµού και εφαρµογών – σύνθεση εφαρµογών για
πολύπλοκες υπηρεσίες
Η διαλειτουργικότητα µεταξύ προϊόντων και συστηµάτων διευκολύνει τη
σύνθεση

πολυπλοκότερων

συστηµάτων

µε

τη

χρήση

απλούστερων

προϊόντων.
Αυτό είναι ιδιαίτερα φανερό (και αντίστοιχα σηµαντικό) για την αγορά
ολοκλήρωσης συστηµάτων όπου οι δραστηριοποιούµενοι έχουν σε κάθε
περίπτωση πολλαπλές επιλογές για τα επιµέρους τµήµατα και οι επιλογές
τους για ένα µέρους του όλου συστήµατος δεν δεσµεύουν και δεν
περιορίσουν τις επιλογές τους για τα υπόλοιπα τµήµατα
o

Έµµεση αύξηση της αξίας χρήσης ήδη αποκτηθέντων προϊόντων
Ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της διαλειτουργικότητας είναι
αυτό της έµµεσης αύξησης της αξίας που έχουν τα αποκτηθέντα προϊόντα

για τους χρήστες τους καθώς αυξάνεται η απόκτηση και χρήση προϊόντων
που είναι διαλειτουργικά µε αυτά. Για παράδειγµα, η αξία που έχει για τον
χρήστη του ένα σύστηµα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), αυξάνει
καθώς όλο και περισσότεροι δυνητικοί παραλήπτες της αλληλογραφίας του
αποκτούν διαλειτουργικά συστήµατα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Το ίδιο
φαινόµενο παρατηρήθηκε στις απαρχές της κινητής τηλεφωνίας στη χώρα
µας καθώς η αξία της χρήσης κινητού τηλεφώνου αύξανε όσο αύξανε η
κάλυψη της χώρας µε διαλειτουργικά κεραιοσυστήµατα.
Το ίδιο αντίστοιχα ισχύει και µε την αύξηση της αξίας των υπαρχόντων
προϊόντων καθώς δηµιουργούνται νέα προϊόντα που είναι διαλειτουργικά µε
αυτά (για παράδειγµα η αξία µιας παιχνιδοµηχανής αυξάνεται καθώς
δηµιουργούνται παιχνίδια που είναι διαλειτουργικά µε αυτή).
Λόγω των παραπάνω, η αξία της διαλειτουργικότητας έχει αναγνωριστεί από
όλους, ακόµη και αν δεν το συνειδητοποιούν και είναι ουσιαστικά απαιτούµενη
ακόµη και όταν αυτό δεν αναφέρεται ρητά.

6.6

Μειονεκτήµατα

Αν και για τους αποδέκτες διαλειτουργικών προϊόντων και υπηρεσιών δεν
υπάρχουν ουσιαστικά µειονεκτήµατα, για τους παραγωγούς προϊόντων και
υπηρεσιών η ανάγκη για διαλειτουργικότητα βάζει µία επιπλέον προδιαγραφή και
έναν επιπλέον στόχο για τα προϊόντα τους. Προκειµένου να επιτύχουν το στόχο
αυτό, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να φροντίσουν να αποκτήσουν τη σχετική γνώση
και τα σχετικά πρότυπα, καθώς και να σχεδιάσουν την ανάπτυξη του προϊόντος σε
συµφωνία µε

αυτά. Επιπλέον θα πρέπει να φροντίσουν για το έλεγχο της

διαλειτουργικότητας µε προϊόντα άλλων εταιρειών. Τα παραπάνω µπορεί να
οδηγήσουν σε αύξηση του κόστους παραγωγής. Όµως το κόστος αυτό µικραίνει
καθώς η εκάστοτε επιχείρηση εντάσσει την παρακολούθηση των προτύπων στη
λειτουργία της και είναι ουσιαστικά αµελητέο αν αναλογιστεί κανείς την αγορά
που ανοίγεται σε ένα διαλειτουργικό προϊόν σε σχέση µε ένα µη-διαλειτουργικό.
Εποµένως αυτό δεν αποτελεί ουσιαστικό µειονέκτηµα.
Η µόνη περίπτωση που η διαλειτουργικότητα δεν είναι επιθυµητή, είναι από
εταιρείες που ουσιαστικά µονοπωλούν το χώρο τους και δεν θέλουν αύξηση του

ανταγωνισµού. Η υποστήριξη ανοικτών προτύπων, που είναι προαπαίτηση για
διαλειτουργικότητα, οδηγεί, φυσιολογικά, σε απώλεια της µοναδικότητας ενός
µονοπωλιακού προϊόντος. Επίσης, αφαιρεί από το συγκεκριµένο προϊόν το
συγκριτικό πλεονέκτηµα της υποστήριξης των όποιων κλειστών προτύπων, και το
αναγκάζει να δηµιουργήσει συγκριτικά πλεονεκτήµατα σε άλλους τοµείς. Οι
εταιρείες αυτές, φυσιολογικά, επιθυµούν να διατηρήσουν το µονοπώλιο τους ή/και
να

το

επεκτείνουν

σε

νέες

περιοχές,

προωθώντας

προϊόντα

που

είναι

διαλειτουργικά µε τα προϊόντα τους που έχουν κυρίαρχη θέση στην αγορά. Όµως,
δεν επιθυµούν ανταγωνιστική πίεση που δηµιουργεί η υλοποίηση διαλειτουργικών
προϊόντων από άλλες εταιρείες.
Βέβαια,

στην

παραπάνω

περίπτωση

το

µειονέκτηµα

που

επιφέρει

η

διαλειτουργικότητα µε προϊόντα άλλων εταιρειών αφορά µόνο την εν λόγω
εταιρεία και όχι το ευρύ κοινό ή τις άλλες εταιρείες, για τους οποίους η επιβολή
ευρύτερης διαλειτουργικότητας είναι πλεονέκτηµα.
Για εταιρείες που κατέχουν µεγάλο µερίδιο στην αγορά, η διαλειτουργικότητα
οδηγεί

σε

ανταγωνιστικά

προϊόντα

και

απώλεια

του

µεριδίου,

αλλά

το

συνολικότερο κέρδος για την κοινωνία είναι µεγαλύτερο.

6.7

Ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες

Η ύπαρξη (ή αντίθετα η απουσία) διαλειτουργικότητας µπορεί να έχει πολύ
σηµαντικές επιδράσεις. Το γεγονός αυτό έχει γίνει κατανοητό εδώ και αρκετό
καιρό σε διάφορους τοµείς και σε αυτούς έχει επιτευχθεί η σχετική συµφωνία σε
επίπεδο προτύπων που να επιτρέπει την παραγωγή διαλειτουργικών προϊόντων
Στο τοµέα των ΤΠΕ η σηµαντικότητα της διαλειτουργικότητας και η σχέση της µε
πολύ σηµαντικά θέµατα όπως η κατοχής θέσεως ισχύος σε τµήµα της αγοράς,
έχουν γίνει αντικείµενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), η οποία στη γνωστή
υπόθεση εναντίον της Microsoft εκτίµησε ότι η εταιρεία, εκµεταλλευόµενη την
κυρίαρχη θέση της στην αγορά των λειτουργικών συστηµάτων για προσωπικούς
υπολογιστές,

περιόριζε

τη

διαλειτουργικότητα

υπολογιστές µε λειτουργικό σύστηµα Windows

ανάµεσα

σε

προσωπικούς

και σε εξυπηρετητές για οµάδες

εργασίας (workgroup servers) από ανταγωνιστικές εταιρείες, για να καταφέρει να
κερδίσει σηµαντική θέση και στην αγορά εξυπηρετητών για οµάδες εργασίας. Ως

αποτέλεσµα η ΕΕ κάλεσε την Microsoft να διαθέσει στους ανταγωνιστικές εταιρείες
τις πληροφορίες εκείνες που θα επέτρεπαν τη δηµιουργία πλήρως διαλειτουργικών
προϊόντων.
Τα θέµατα της διαλειτουργικότητας εµφανίστηκαν επίσης στις συζητήσεις στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για το θέµα των πατεντών σε λογισµικό, και κύρια στα
θέµατα

που

αφορούσαν

πατέντες

σε

τεχνικές

για

την

επίτευξη

διαλειτουργικότητας, τις δυσκολίες που θα επιφέρουν και την πιθανή διπλή
πληρωµή για αυτές τις πατέντες (µία φορά για την τεχνική και µία φορά για το
αντίστοιχο σύστηµα).

6.7.1

Ευρωπαϊκή Ένωση – IDA – IDABC

Η ανάγκη βέβαια για ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας αναγνωρίσθηκε πολύ
ενωρίτερα και διατρανώθηκε µέσα από το ευρύτερη προσπάθεια της για
ηλεκτρονική διακυβέρνησης (e-Government).
Έτσι µε σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (το
1999)

υιοθετείται

µία

διαλειτουργικότητας

για

σειρά

από

πρόσβαση

µέτρα

στα

για

την

διευρωπαϊκά

υποστήριξη

δίκτυα

και

για

της
την

ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ κυβερνήσεων (Electronic Interchange
of Data between Administrations - IDA)
Η στρατηγική πρωτοβουλία IDA στόχευε στο συντονισµός και την υλοποίηση διΕυρωπαϊκού δικτύου τηλεµατικής και υποστήριζε προγράµµατα σε πάρα πολλούς
διάφορους

τοµείς

διαλειτουργικότητας

µεταξύ

διευρωπαϊκών

δικτύων

τηλεµατικής.
Το πρόγραµµα IDABC – Interoperable Delivery of European eGovernment
Services to public Administrations, Businesses and Citizens (που αποτελεί
µετεξέλιξη και µετονοµασία της πρωτοβουλίας IDA) ενθαρρύνει και υποστηρίζει
την παροχή διακρατικών υπηρεσιών από το δηµόσιο τοµέα προς τους πολίτες και
τις επιχειρήσεις [44]
Το IDABC ορίζει τη διαλειτουργικότητα ως τη δυνατότητα των τεχνολογιών
πληροφορικής

και

επικοινωνιών

(ΤΠΕ),

καθώς

και

των

επιχειρησιακών

διαδικασιών που αυτές υποστηρίζουν, να ανταλλάσουν δεδοµένα και να καθιστούν
δυνατή τη διαµοίραση πληροφοριών και γνώσης.
Η διαλειτουργικότητα είναι ένα παράγοντας-κλειδί για την επίτευξη του παραπάνω
στόχου (καθώς αυτός απαιτεί τη συνεργασία ανάµεσα σε πάρα πολλούς φορείς και
οργανισµού σε όλα τα κράτη της Ε.Ε.), και διέπει όλες τις οριζόντιες δράσεις του
IDABC, προκειµένου να υλοποιηθεί ο απώτερο στόχος για καλύτερες υπηρεσίες
προς

τους

Ευρωπαίους

πολίτες

και

τις

επιχειρήσεις,

καθώς

και

την

αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των πολιτικών της Ε.Ε. [45].
Η παραπάνω προσπάθεια αποτέλεσε και

αποτελεί οδηγό για την υιοθέτηση της

διαλειτουργικότητας από διάφορα κράτη-µέλη της Ε.Ε., µεταξύ των οποίων και η
Ελλάδα.

6.7.2

Ηνωµένο Βασίλειο

Το Ηνωµένο Βασίλειο φαίνεται να είναι η χώρα που έχει την πρωτοπορία στο θέµα
του

ορισµού

ενός

πλαισίου

διαλειτουργικότητας

για

την

ηλεκτρονική

διακυβέρνηση.
Η Βρετανική πρωτοβουλία για e-Government χαρακτηρίζει την διαλειτουργικότητα
ως

τον

ακρογωνιαίο

λίθο

της

γενικής

στρατηγικής

της

Ηλεκτρονικής

∆ιακυβέρνησης (και κατ’ επέκταση της Κοινωνίας της Πληροφορίας).
Το e-GIF (Electronic Government Interoperability Framework) της Βρετανικής
Κυβέρνησης έθεσε το πλαίσιο για την αποτελεσµατική επικοινωνία σε επίπεδο
δεδοµένων µεταξύ κυβερνητικών οργανισµών και υπηρεσιών ώστε να µπορεί να
υλοποιηθεί ενιαία πρόσβαση πολιτών, επιχειρήσεων και οργανισµών στις δηµόσιες
υπηρεσίες.
Το πλαίσιο e-GIF ορίζει τις πολιτικές, το οργανωτικό πλαίσιο, το πλαίσιο
υλοποίησης και τις περιοχές εφαρµογής [57]. Επίσης, (σε χωριστό κείµενο,
Technical Standards Catalogue) δίνονται τεχνολογικές προδιαγραφές (µε έµφαση
σε πρότυπα και τεχνολογίες που αφορούν το Internet, το WWW, τη χρήση της
XML κ.λπ.) [58].
Το

πλαίσιο

e-GIF

καλύπτει

τη

διαλειτουργικότητα

και

την

ανταλλαγή

πληροφοριών µεταξύ κυβερνητικών συστηµάτων και τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ:

o

Κυβέρνησης και πολιτών

o

Κυβέρνησης και επιχειρήσεων (διεθνώς)

o

Κυβέρνησης και οργανισµών

o

Κυβέρνησης και άλλων κυβερνήσεων (µέσα και έξω από την Ε.Ε.)

Η πρωτοβουλία της Βρετανικής κυβέρνησης φαίνεται πως ήταν αρκετά σηµαντική
ώστε να επηρεάσει αρκετές χώρες στο να υιοθετήσουν αντίστοιχα πλαίσια.
Ειδικότερα χώρες της Κοινοπολιτείας όπως η Αυστραλία [59], η Νέα Ζηλανδία
[60], αλλά και η κυβέρνηση του Hong Kong [61]. Τα υιοθετηµένα πλαίσια
διαλειτουργικότητας βασίζονται στο βρετανικό e-GIF.

6.7.3

Ηνωµένα έθνη

Τα Ηνωµένα Έθνη µέσω της

Επιτροπή Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Επιχειρησιακής

Ανάπτυξης, του Κέντρου για την ∆ιευκόλυνση του Εµπορίου και για το Ηλεκτρονικό
Επιχειρείν (UN/CEFACT) κ.ά., προωθεί τη διαλειτουργικότητα µε την δηµιουργία
και προώθηση προτύπων για την ανταλλαγή πληροφοριών.

6.7.4

Ηνωµένες Πολιτείες

Στις ΗΠΑ µια σειρά από οργανισµούς και υπηρεσίες των κυβερνήσεων των
πολιτειών αλλά και της κεντρικής οµόσπονδης κυβέρνησης έχουν ενεργά
προγράµµατα διαλειτουργικότητας.
Στις προσπάθειες αυτές υιοθετούνται τα ίδια διεθνή πρότυπα και τεχνολογίες όπως
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι υπάρχουν αρκετά κοινά ώστε να µπορεί να
επιτευχθεί διαλειτουργικότητα σε διεθνές επίπεδο.

6.8
Στην

Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας στην Ελλάδα
Ελλάδα,

η

Ειδική

Υπηρεσία

∆ιαχείρισης

του

Ε.Π.

«Κοινωνία

Της

Πληροφορίας», στο πλαίσιο της προσπάθειας διαµόρφωσης ελληνικού πλαισίου
∆ιαλειτουργικότητας των συστηµάτων πληροφορικής στο δηµόσιο τοµέα καθώς

και

προτυποποίησης της µορφής των ανταλλασσόµενων πληροφοριών και

δεδοµένων,

προχώρησε

στην

εκπόνηση

µελέτης

προδιαγραφών

για

τη

διαλειτουργικότητα των συστηµάτων Πληροφορικής του ∆ηµοσίου Τοµέα.
Στη µελέτη αυτή διαλειτουργικότητα ορίζεται ως η ικανότητα µεταφοράς και
χρησιµοποίησης της πληροφορίας µε ένα οµοιογενές και αποτελεσµατικό τρόπο
µεταξύ διαφόρων οργανισµών σε επίπεδο συστηµάτων πληροφορικής.
Στη µελέτη αναγνωρίζεται η σηµασία της διαλειτουργικότητα στην παροχή
πολλαπλών πλεονεκτηµάτων σε επιχειρήσεις, την κυβέρνηση και την ευρύτερη
οικονοµία µέσα από το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-Business).
Το

προτεινόµενο

Πλαίσιο

∆ιαλειτουργικότητας

Ηλεκτρονικής

∆ιακυβέρνησης

βασίζεται στο βρετανικό e-GIF, και εξειδικεύεται όπου είναι απαραίτητο για τις
ειδικές

ανάγκες

στη

χώρα

µας

(δηλαδή

στον

καθορισµό

του

Ελληνικού

Government Category List και στο σχεδιασµό Ελληνικών σχηµάτων XML).
Το Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (Π∆Η∆) θέτει τις
τεχνικές πολιτικές και προδιαγραφές για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας και
συνοχής των συστηµάτων πληροφορικής του δηµοσίου τοµέα, ορίζοντας τις
βασικές προαπαιτήσεις για µία ολοκληρωµένη και ηλεκτρονική κυβέρνηση µε
έµφαση

στο

Internet

και

τις

web-enabled

εφαρµογές

εξυπηρέτησης

του

πολίτη [42].
Το Π∆Η∆ συνοδεύεται από «Αναλυτικό Σχέδιο Τεχνικών Προδιαγραφών» καθώς
και από υπόδειγµα ενσωµάτωσης των σχετικών προδιαγραφών και απαιτήσεων σε
διαγωνισµούς.
Επίσης, αναπτύχθηκε Ενδιάµεσο Λογισµικό ∆ιαλειτουργικότητας (ΕΛ∆) µε στόχο
τη διευκόλυνση ανάπτυξης εφαρµογών διαλειτουργικότητας [43].
Η σηµασία της διαλειτουργικότητας και του ανοιχτού λογισµικού έχει αρχίσει να
αναγνωρίζεται και από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρόσφατα
µάλιστα, η Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων (ΚΕ∆ΚΕ) έργο για την
δηµιουργία «Ενιαίου ∆ιαδικτυακού Περιβάλλοντος ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών
στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις

υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης»

υλοποιείται µε ανοιχτό λογισµικό και ακολουθεί το ελληνικό και ευρωπαϊκό
πλαίσιο διαλειτουργικότητας.

6.9
Η

ευθύνη

Προτάσεις
για

διαλειτουργικότητα

στην

ηλεκτρονική

διακυβέρνηση

αφορά

πρωτίστως τους φορείς του δηµόσιου τοµέα και τους οργανισµούς που υλοποιούν
ή προµηθεύονται τα συστήµατα µέσω των οποίων παρέχονται οι υπηρεσίες.
Είναι πολύ σηµαντικό οι φορείς αυτοί να κατανοήσουν και να αναδείξουν τη
σηµασία της διαλειτουργικότητας και να την χρησιµοποιήσουν για διευκόλυνση
της παροχής αλλά και της απολαβής των υπηρεσιών.
Θα πρέπει λοιπόν τα υπεύθυνα στελέχη όλων των εµπλεκόµενων φορέων να
ενηµερωθούν

για

τη

διαλειτουργικότητα

και

για

το

ελληνικό

πλαίσιο

διαλειτουργικότητας και να παρακολουθούν τις σχετικές εξελίξεις.
Με όπλο την παραπάνω γνώση θα πρέπει να προωθήσουν το θέµα της
διαλειτουργικότητας

ως ένα κεντρικό

σηµείο

της πολιτικής τους και της

στρατηγικής τους για την υλοποίηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Για όλες τις περιπτώσεις υλοποίησης συστηµάτων για την παροχή υπηρεσιών προς
τους πολίτες, τις επιχειρήσεις αλλά άλλους φορείς της δηµόσιας διοίκησης θα
πρέπει να υιοθετούν το πλαίσιο διαλειτουργικότητας και να φροντίζουν το τελικό
αποτέλεσµα να είναι συµβατό µε αυτό το πλαίσιο.
Ως µέρος της πολιτικής τους, σε κάθε περίπτωση συνεργασίας µε άλλους φορείς
για ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών να επιζητούν τη εφαρµογή του πλαισίου
διαλειτουργικότητας και αν χρειάζεται να ενηµερώνουν το άλλο φορέα για τη
διαλειτουργικότητα και τη σηµασία της.
Στις περιπτώσεις που γίνεται προµήθεια συστηµάτων ή τµηµάτων τους θα πρέπει
να φροντίζουν το θέµα της διαλειτουργικότητας να αναφέρεται ρητά και να
γίνεται σαφής η ανάγκη για συµµόρφωση µε το οριζόµενα πρότυπα. Επίσης τα
προσφερόµενα

προϊόντα

θα

πρέπει

να

ελέγχονται

για

το

επίπεδο

της

διαλειτουργικότητάς τους, τόσο µε βάση την τεκµηρίωση και τα σχετικά
πιστοποιητικά από οργανισµούς ελέγχου όσο και µε σχετικές επιδείξεις.
Στα σηµεία που το πλαίσιο διαλειτουργικότητας δεν είναι αρκετά σαφές ή δεν
δίνονται από το πλαίσιο τα εξειδικευµένα απαραίτητα στοιχεία, τότε θα πρέπει η
εξειδίκευση των σηµείων αυτών να γίνεται µε έµφαση στη διαλειτουργικότητα µε
άλλα συνεργαζόµενα συστήµατα.

Επίσης, θα πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε το θέµα της διαλειτουργικότητας να
χρησιµοποιείται µε τρόπο που δεν περιορίζει τις επιλογές και δεν ενισχύει
µονοπωλιακές καταστάσεις (βλάπτοντας τον ανταγωνισµό). ∆εν θα πρέπει λοιπόν
να επιζητείται διαλειτουργικότητα µε συγκεκριµένα προϊόντα και µε κλειστά
πρότυπα (δηλαδή, πρότυπα που ελέγχονται από µία εταιρεία και για τα οποία δεν
υπάρχει πλήρης και ελεύθερα προσπελάσιµη τεκµηρίωση), αλλά, αντίθετα, να
δίνεται έµφαση σε υποστήριξη ανοικτών προτύπων και σε διαλειτουργικότητα µε
προϊόντα που υποστηρίζουν τα ανοικτά αυτά πρότυπα.

7

Οφέλη/Επιπτώσεις για την Κοινωνία

Το Ελεύθερο Λογισµικό και το Λογισµικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ) παρουσιάζει
σηµαντικά πλεονεκτήµατα τόσο σε τεχνολογικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Η
τεχνολογική διάσταση του θέµατος παρουσιάσθηκε αναλυτικά στις προηγούµενες
ενότητες, χωρίς όµως να δοθεί η ανάλογη έµφαση στις σηµαντικές κοινωνικές
προεκτάσεις πέραν των τεχνολογικών που επιφέρει η ανάπτυξη ΕΛΛΑΚ. Στα
πλαίσια αυτής της µελέτης, η οποία επικεντρώνεται στην Ελλάδα, εξετάζονται οι
πιθανές συνέπειες της υιοθέτησης του ΕΛΛΑΚ από τους κρατικούς φορείς και ο
σχεδιασµός µια συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής σε θέµατα Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών βασισµένης σε αυτό.
Η ελληνική κοινωνία συγκεντρώνει το σύνολο σχεδόν των προϋποθέσεων για να
αποκοµίσει σηµαντικά οφέλη από την καθιέρωση του ΕΛΛΑΚ, τόσο στον ευρύτερο
κρατικό, όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Ειδικότερα διαθέτει :
1

Μεγάλο αριθµό νέων επιστηµόνων µε αξιόλογες σπουδές οι οποίοι
προέρχονται από τα Πολυτεχνεία και τα Πανεπιστήµια της χώρας µε
ειδίκευση στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες, και οι οποίοι σήµερα
σε µεγάλο βαθµό ετεροαπασχολούνται.

2

Μερικώς ανεπτυγµένη βιοµηχανία λογισµικού, η οποία στην υπάρχουσα
µορφή της, αδυνατεί να ανταγωνιστεί τις ανάλογες βιοµηχανίες των
διαφόρων ευρωπαϊκών κρατών και πολύ περισσότερο των Η.Π.Α. Οι
περισσότερες Μικρό Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και το σύνολο σχεδόν των
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΠΜΕ) δεν αναπτύσσουν λογισµικό άλλα
αντίθετα µεταπωλούν, συντηρούν και εγκαθιστούν εµπορικό λογισµικό. Αν
και οι δραστηριότητες αυτές µπορεί να καταστούν οριακά επικερδείς, δεν
αξιοποιούν τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα που συγκεντρώνουν οι νέοι
επιστήµονες των σχετικών πανεπιστηµιακών τµηµάτων, ούτε οδηγούν στην
παραγωγή νέων προϊόντων και τεχνογνωσίας.

3

Σχεδιασµό για την ανάπτυξη των απαραίτητων τεχνολογικών υποδοµών
που θα

καταστήσουν την Ελλάδα τηλεπικοινωνιακό κόµβο της ΝΑ

Μεσογείου. Σηµαντικές διαδικασίες αναβάθµισης του Υλικού και του
Λογισµικού του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται
σε

εξέλιξη

τα

τελευταία

χρόνια,

ενώ

επενδύσεις

προς

αυτήν

την

κατεύθυνση έλαβαν χώρα και λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004.

4

Μικρό ποσοστό διάδοσης του Internet, που συνοδεύεται όµως παράλληλα
µε την ραγδαία αύξηση των πολιτών που επιλέγουν να συνδεθούν σε αυτό.
Ειδικότερα, οι νεαρότερης ηλικίας πολίτες, είναι σαφώς εξοικειωµένοι µε τις
νέες

τεχνολογίες

τόσο

µέσω

της

καθιέρωσης

του

µαθήµατος

της

Πληροφορικής στα σχολεία, όσο και λόγω του προσωπικού ενδιαφέροντος
που δείχνουν προς αυτή. Παράλληλα, οι µεγαλύτερης ηλικίας πολίτες
επιδεικνύουν ανάλογη επιθυµία να γνωρίσουν τις εξελίξεις στο χώρο των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, όπως αποδεικνύεται από
την µαζική συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς πιστοποίησης γνώσεων
πληροφορικής κυρίως από ιδιωτικούς φορείς.
5

∆υσκολίες εξελληνισµού του ξενόγλωσσου λογισµικού καθώς το µέγεθος
της ελληνικής αγοράς είναι ιδιαίτερα περιορισµένο για να προσελκύσει το
ενδιαφέρον των περισσότερων εταιριών παραγωγής λογισµικού.

Τα παραπάνω, καθώς και κάποια επιπρόσθετα στοιχεία τα οποία συνηγορούν για
την υιοθέτηση του ΕΛΛΑΚ θα εξεταστούν αναλυτικά στην συνέχεια αυτού του
κεφαλαίου. Ειδικότερα θα δοθεί έµφαση στις επιπτώσεις του ΕΛΛΑΚ στους τοµείς
του Ανθρωπίνου ∆υναµικού, της Επιχειρηµατικότητας, της Ασφαλείας, των
Υποδοµών και στην αποφυγή της Πειρατείας.

7.1

Ανθρώπινο ∆υναµικό

Στην χώρα µας λειτουργούν 45 τµήµατα ΑΕΙ-ΤΕΙ σχετικά µε τις Τεχνολογίες
Πληροφορικής

και

Τηλεπικοινωνιών

από τα οποία αποφοιτούν 8000 νέοι

επιστήµονες ετησίως. Τα ΙΕΚ µε σχετικές ειδικότητες τελειώνουν 15000 νέοι
ετησίως, ενώ πολύ µεγάλος αριθµός νέων πραγµατοποιούν ανάλογες σπουδές στο
εξωτερικό και εν συνεχεία επιστρέφουν στην Ελλάδα. Συνεπώς, το ανθρώπινο
δυναµικό της χώρας είναι

υπερ-επαρκές για την ανάπτυξη λογισµικού σε κάθε

επίπεδο. Εάν δεν αναπτυχθεί αξιόλογη εγχώρια βιοµηχανία λογισµικού είναι
εξαιρετικά δύσκολο οι παραπάνω επιστήµονες και τεχνικοί να απορροφηθούν
καθώς οι ελληνική βιοµηχανία λογισµικού είναι ιδιαίτερα περιορισµένη. Αντίθετα,
χρησιµοποιώντας το ΕΛΛΑΚ ως όχηµα για τον οικονοµικό και γρήγορο τρόπο
ανάπτυξης λογισµικού θα επιτρέψει την απορρόφηση ενός µεγάλου αριθµού των
παραπάνω αποφοίτων καθώς θα χρειαστούν οι εξειδικευµένες γνώσεις τους.
Συγκεκριµένα, θα απαιτηθεί η ανάπτυξη, βελτίωση, τροποποίηση, τεκµηρίωση

άλλα και συντήρηση του παραγόµενου Ελεύθερου Λογισµικού και Λογισµικού
Ανοιχτού Κώδικα. Όλες οι παραπάνω διεργασίες θα πραγµατοποιηθούν στην
Ελλάδα, σε αντίθεση µε το εµπορικό λογισµικό του, όπου συνήθως οι αντίστοιχες
διεργασίες υλοποιούνται στο εξωτερικό. Πέραν της απορρόφησης του εγχώριου
ανθρώπινου δυναµικού, µεγάλης σηµασίας θα είναι και η παραγόµενη γνώση που
θα αποτελέσει ένα σηµαντικό εθνικό κεφάλαιο καθώς θα βελτιώσει περαιτέρω τις
επιστηµονικές δεξιότητες τους επιστηµονικού δυναµικού της χώρας παρέχοντας
της σηµαντικά τεχνολογικά πλεονεκτήµατα. [33]

7.2

Επιχειρηµατικότητα

Σε εθνικό επίπεδο είναι εφικτή η ανάπτυξη υψηλής ποιότητας λογισµικού και η
δηµιουργία πολλών επιτυχηµένων προϊόντων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων
όπως θα συζητηθεί εκτεταµένα στο σχετικό κεφάλαιο. Οι νοµικές, οικονοµικές και
γλωσσικές ιδιαιτερότητες της χώρας µας προσφέρουν την δυνατότητα για τον
εξελληνισµό και την µετατροπή υπαρχουσών εφαρµογών υψηλού επιπέδου ώστε
να καταστούν συµβατές µε τον ελληνικά νοµοθετικά πλαίσια ή οικονοµικά
πρότυπα. Τα οφέλη από τέτοιες πρωτοβουλίες θα είναι πολλαπλά. Πέραν την
ενίσχυσης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, θα ωφεληθούν σηµαντικά και οι
καταναλωτές

από

την

ύπαρξη

φθηνού

τροποποιηµένου για την ελληνική κοινωνία.

και

ποιοτικού

ΕΛΛΑΚ,

κατάλληλα

Το ΕΛΛΑΚ που θα έχει αναπτυχθεί

αποκλειστικά για την ελληνική αγορά αναµένεται να υπερτερεί έναντι εµπορικού
λογισµικού στο οποίο πραγµατοποιούνται συνήθως οριακές µόνο ρυθµίσεις για την
υποστηρίξει και άλλων κρατών πέραν αυτού της κατασκευάστριας εταιρίας. [38]

7.3

Ασφάλεια

Η ασφάλεια των ευαίσθητων κρατικών πληροφοριών ή της κρίσιµης τεχνολογικής
υποδοµής σε πρώτο στάδιο, άλλα και γενικότερα κάθε συστήµατος που προχωρά
σε αξιολόγηση ή κατατάξεις πολιτών ή επεξεργάζεται τα προσωπικά τους
δεδοµένα, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. [11], [12] Σε κάθε λογισµικό για το
οποίο δε παρέχεται ο πηγαίος κώδικας είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατον,
ειδικότερα δε για πολύπλοκες και σύνθετες εφαρµογές, να χαρτογραφηθούν
πλήρως και αναλυθούν όλες οι λειτουργίες που επιτελούν. Επίσης, είναι πιθανόν

εκτός από τις καταγεγραµµένες και εγκεκριµένες λειτουργίες να υπάρχουν
απενεργοποιηµένες και άλλες. Το πρόσφατο περιστατικό µε την ενεργοποίηση του
συστήµατος

νόµιµης

παρακολούθησης

στο

λογισµικό

µεταγωγής

και

δροµολόγησης κλίσεων της Ericsson, για το οποίο δήλωσε άγνοια η εταιρία που το
χρησιµοποιούσε, είναι ένα µόνο χαρακτηριστικό παράδειγµα του οποίου οι
συνέπειες έγιναν άµεσα αισθητές στην Ελλάδα. Ανάλογα περιστατικά αφορούν τα
συστήµατα

ηλεκτρονικής

ψηφοφορίας

τα

οποία

παρουσίασαν

σηµαντικές

δυσλειτουργίες, οι οποίες εγείρουν αµφιβολίες για το αδιάβλητο των εκλογών
διαδικασιών στα οποία χρησιµοποιήθηκαν. Τέλος, η ύπαρξη του πηγαίου κώδικα
είναι αναγκαία και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου διακυβεύεται η εθνική
ασφάλεια όπως στα οπλικά συστήµατα το λογισµικό των οποίων είναι ιδιαίτερα
πολύπλοκο. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες φέρουν τον Γάλλο Πρόεδρο Φρανσουά
Μιττεράν να έχει παραδώσει µυστικούς κωδικούς για την απενεργοποίηση των
γαλλικών πυραύλων Exocet στην βρετανική κυβέρνηση κατόπιν απειλών της
Αγγλίδας Πρωθυπουργού Μάργκαρετ Θάτσερ ότι θα χρησιµοποιήσει πυρηνικά
όπλα κατά την διάρκεια του πολέµου για τα νησιά Φωκλαντ. [13] Το παραπάνω
περιστατικό, είτε είναι αληθές είτε όχι, τονίζει την σηµασία ύπαρξης του πηγαίου
κώδικα, καθώς είναι εφικτό από τεχνολογικής πλευράς, πανάκριβα οπλικά
συστήµατα να καταστούν ανενεργά. Φυσικά σε αυτές τις κρίσιµες περιπτώσεις δεν
συνίσταται η δηµοσιοποίηση του πηγαίου κώδικα, άλλα ενισχύει την άποψη ότι ο
πηγαίος κώδικας είναι απαραίτητος για κάθε κρίσιµη εφαρµογή και θα πρέπει
τουλάχιστον βασικές υπηρεσίες του κράτους να είναι εξοικειωµένες µε αυτόν,
ώστε να µπορούν να κατανοούν την σηµασία του και να τον διαχειρίζονται
αποτελεσµατικά. Η γενικότερη υιοθέτηση του ΕΛΛΑΚ και η καλλιέργεια της
σχετικής κουλτούρας θα συµβάλει αποφασιστικά προς αυτό.

7.4

Υποδοµές

Η Ελλάδα µέχρι σήµερα έχει εµφανίσει µικρό ποσοστό διάδοσης στις Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. [28] Ειδικότερα, το ποσοστό διάδοσης των
ευρυζωνικών συνδέσεων παραµένει πολύ χαµηλό σε σχέση µε τα υπόλοιπα
ευρωπαϊκά κράτη όπως και το ποσοστό των πολιτών που είναι εξοικειωµένοι µε τις
ΤΠΕ. Ακόµα, το ποσοστό ΑΕΠ που δαπανάται στη χώρα µας για την Έρευνα είναι
από τα µικρότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σηµαντικά σηµάδια βελτίωσης
εµφανίζονται σε όλους τους παραπάνω τοµείς. Η ύπαρξη ευρυζωνικών συνδέσεων

εκτιµάται ότι θα τροφοδοτήσει την συνεργασία µεταξύ των χρηστών και κατ’
επέκταση θα δώσει ώθηση στο κίνηµα του ΕΛΛΑΚ. [27] Παράλληλα, αναµένεται
να δηµιουργηθούν αρκετές κοινότητες χρηστών σχετικές µε το ΕΛΛΑΚ, οι οποίες
θα µπορέσουν να βοηθήσουν και να εκπαιδεύσουν τους νέους χρήστες. Το
γεγονός ότι η πλειοψηφία των δικτυακών κοινοτήτων θα είναι στα ελληνικά, θα
συνδράµει στο να µπορέσουν να συµµετάσχουν σε αυτό πάρα πολλοί χρήστες, οι
οποίοι µέχρι τώρα αντιµετώπιζαν δυσκολίες λόγω της αγγλικής γλώσσας που
χρησιµοποιείται στις αντίστοιχες κοινότητες του εξωτερικού. Συνεπώς, θα καταστεί
πιο εύκολη επικοινωνία µεταξύ των χρηστών και παράλληλα θα βελτιωθούν
ιδιαίτερα οι γνώσεις τους στις ΤΠΕ λόγω της συνεργασίας και των συνεργιών που
αναµένεται να οικοδοµήσουν.

7.5

Πειρατεία

Η Ελλάδα έχει κατηγορηθεί

στο παρελθόν για πληµµελή εφαρµογή των

προτεινόµενων µέτρων για την καταπολέµηση της πειρατείας λογισµικού. [40]
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της BSA (Business Software Alliance) η Ελλάδα
κατατάσσεται υψηλά σε σύγκριση µε τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες. [41] Επίσης,
διάφορες εταιρίες λογισµικού στην προσπάθεια τους να αντιµετωπίσουν την
αντιγραφή των προγραµµάτων τους προχωράνε σε επιθετικές πολιτικές, οι οποίες
εκµεταλλεύονται όλο το πλέγµα των νοµικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων που
διαθέτουν,

όπως

χρησιµοποίηση

η

υποχρεωτική

αντί-αντιγραφικών

απαίτηση
µηχανισµών

δήλωσης
και

του

προϊόντος,

Συστηµάτων

η

∆ιαχείρισης

Ψηφιακών ∆ικαιωµάτων (Digital Rights Managment System). Οι µηχανισµοί αυτοί
καθιστούν δύσκολη την αντιγραφή λογισµικού και δεδοµένων ακόµα και όταν
πρόκειται για νόµιµη χρήση

(πχ αντίγραφα ασφαλείας). Επίσης, οι έλεγχοι που

πραγµατοποιούν οι ειδικές οµάδες του Υπουργείου Οικονοµικών άλλα και τις
Αστυνοµίας επισύρουν αυστηρές ποινές στους παρανοµούντες. Οι έλεγχοι αυτοί
αναµένεται

να

συνειδητοποιήσουν

ενταθούν
ότι

το

στο
κόστος

µέλλον,
των

οπότε

δηµοφιλών

οι

καταναλωτές

εφαρµογών

θα

εµπορικού

λογισµικού κλειστού κώδικα είναι αρκετές φορές υψηλότερο από το κόστος του
υπολογιστή στον οποίο εκτελείται. Εάν από την άλλη πλευρά το ελληνικό κράτος
δεν εντείνει αυτούς τους ελέγχους, θα αντιµετωπίζει διαρκώς αυξανόµενα
προβλήµατα κυρίως µε τις Η.Π.Α που είναι ιδιαίτερα επιθετικές στο θέµα της
προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων. Η υιοθέτηση του ΕΛΛΑΚ από το

δηµόσιο τοµέα άλλα και γενικότερα από την ελληνική κοινωνία µπορεί να
προσφέρει στους πολίτες µια οικονοµική εναλλακτική δυνατότητα να αποκτήσουν
λογισµικό υψηλής ποιότητας ικανό να ανταποκριθεί σε κάθε επαγγελµατική ή
προσωπική απαίτηση τους. Παράλληλα µε το τρόπο αυτό θα ελαχιστοποιηθεί το
ποσοστό

της

πειρατείας

και

συνεπακόλουθα

τα

νοµικά

προβλήµατα

που

αντιµετωπίζει η χώρα λόγω των πιέσεων από διεθνείς οργανισµούς, ξένες
κυβερνήσεις

και

συλλογικούς

φορείς

επιχειρήσεων

(BSA,

RIAA,

MPAA),

βελτιώνοντας περαιτέρω την εικόνα της χώρας στους διεθνείς επιχειρηµατικούς
κύκλους.

8

Νέες επιχειρηµατικές δυνατότητες

Η ανάπτυξη που γνώρισε το κίνηµα για ΕΛ/ΛΑΚ, έφερε στο προσκήνιο το ζήτηµα
της οικονοµικής βιωσιµότητας προϊόντων ΕΛ/ΛΑΚ, καθώς οι βασικές ελευθερίες
που το διέπουν, αν και δεν απαγορεύουν τη πώληση του, δεν επιτρέπουν
σηµαντική κερδοφορία από την πώλησή του (καθώς, ο πρώτος που θα το
αγοράσει µπορεί να το αναδιανείµει ελεύθερα και δωρεάν).
Όµως το ΕΛ/ΛΑΚ γνώρισε και συνεχίζει να γνωρίζει άνθιση και αρκετές εταιρείες
που δραστηριοποιούνται γύρω από το ΕΛ/ΛΑΚ καταφέρνουν να βρίσκουν
χρηµατοδότηση για την επίτευξη των σκοπών τους αλλά και να αποκοµίζουν
αρκετά κέρδη, από τη δραστηριότητά τους.
Παράλληλα λοιπόν µε το νέο τρόπο σκέψης για το λογισµικό, το κίνηµα για
ΕΛ/ΛΑΚ, έφερε και νέους τρόπους επιχειρηµατικής σκέψης και νέες µορφές
επιχειρηµατικής

δραστηριότητας

για

την

επιχειρηµατική

εκµετάλλευση

του

λογισµικού.

8.1

∆ηµιουργία και πώληση "διανοµών"

Μια από τις πρώτες µορφές εκµετάλλευσης του ΕΛ/ΛΑΚ ήταν (και είναι) η
δηµιουργία και πώληση διανοµών. Αν και το ΕΛ/ΛΑΚ είναι ελεύθερα διαθέσιµο, η
πλειοψηφία δεν γνωρίζει ούτε πώς να βρει το ΕΛ/ΛΑΚ που χρειάζεται ούτε πώς να
το εγκαταστήσει και ρυθµίσει. Το κενό αυτό προσπαθούν να καλύψουν οι
"διανοµές" που συγκεντρώνουν σε ένα µέσο (συνήθως, CD ή DVD) κάποιο
ελεύθερο λειτουργικό σύστηµα, ή/και µια πληθώρα εφαρµογών ΕΛ/ΛΑΚ, ενώ
ταυτόχρονα

προσφέρουν

και

κάποιο

τρόπο

για

πιο

αυτοµατοποιηµένη

εγκατάσταση τους. Το µέσο αυτό προσφέρεται στην αγορά µε κάποιο (σχετικά
µικρό) αντίτιµο. Βέβαια, καθώς το περιεχόµενο του είναι ΕΛ/ΛΑΚ και µπορεί να
αναδιανεµηθεί ελεύθερα, οι εταιρείες συνήθως το συνοδεύουν και µε κάποιες
εφαρµογές που δεν είναι ελεύθερες, καθώς και µε υπηρεσίες υποστήριξης για ένα
χρονικό διάστηµα, ώστε να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα απέναντι στην
αναδιανοµή του ΕΛ/ΛΑΚ που περιλαµβάνουν στη "διανοµή" τους.
Ο ανταγωνισµός στο τοµέα αυτό είναι αρκετά µεγάλος και σήµερα υπάρχουν
αρκετές εµπορικές "διανοµές" ΕΛ/ΛΑΚ.

Στην χώρα µας πιθανά υπάρχει χώρος για δραστηριοποίηση στην δηµιουργία
"διανοµής" που θα εστίαζε σε

εφαρµογές στην ελληνική γλώσσα, καθώς και

εφαρµογές προσαρµοσµένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της χώρας µας.

8.2

Υπηρεσίες Υποστήριξης

Η προσφορά υπηρεσιών υποστήριξης είναι και η πιο γνωστή επιχειρηµατική
δραστηριότητα που σχετίζεται µε το ΕΛ/ΛΑΚ. Είναι γνωστό ότι το κόστος αγοράς
του λογισµικού είναι ένα µόνο µέρος του συνολικού κόστους (TCO – Total Cost of
Ownership) καθώς υπάρχει το κόστος συντήρησης και αναβάθµισης, το κόστος
εκπαίδευσης, το κόστος υποστήριξης κ.λπ. Με δεδοµένο ότι το τίµηµα για το
ΕΛ/ΛΑΚ είναι από µηδενικό έως πολύ µικρό, οι εταιρείες εστιάζουν περισσότερο
στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης, αναβάθµισης κ.λπ., κάνοντας
χρήση της τεχνογνωσίας που έχουν στην εκάστοτε εφαρµογή ή "διανοµή".
Καθώς οι υπηρεσίες υποστήριξης, εµπεριέχουν συνήθως και την ανάγκη για
προσωπική παρουσία και παροχή υποστήριξης, η δραστηριότητα αυτή µπορεί να
αναπτυχθεί σε τοπική εµβέλεια. Εποµένως στη χώρα µας υπάρχει πεδίο δράσης
στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για ΕΛ/ΛΑΚ ακόµη και από µικρές εταιρείες
που δρουν σε τοπική βάση.

8.3

Παροχή Ολοκληρωµένων Λύσεων

Οι παραπάνω υπηρεσίες µπορούν να συνδυαστούν µε υπηρεσίες αρχικής
διερεύνησης και επιλογής του κατάλληλου ΕΛ/ΛΑΚ, πώλησης της σχετικής
"διανοµής" και εγκατάστασης και ρύθµισής της, ώστε να παρέχεται ολοκληρωµένη
υπηρεσία παροχής λύσεων.
Η παροχή ολοκληρωµένων λύσεων που βασίζονται σε ΕΛ/ΛΑΚ είναι άλλη µία
δραστηριότητα που µπορεί να αναπτυχθεί από εταιρείες, και µάλιστα ακόµη και σε
εθνική κλίµακα (π.χ. σε µεγάλα έργα πληροφορικής που προκηρύσσει το ∆ηµόσιο.
Γι όλα τα παραπάνω απαιτείται η δραστηριοποιούµενες εταιρείες να έχουν καλή
γνώση των εφαρµογών ΕΛ/ΛΑΚ που χρησιµοποιούν και υποστηρίζουν. Όµως, η
κάθε εταιρεία είναι ελεύθερη να χρησιµοποιήσει τις εφαρµογές ΕΛ/ΛΑΚ και να τις
διερευνήσει ώστε να αποκτήσει την απαιτούµενη τεχνογνωσία.

Είναι φανερό ότι η παροχή ολοκληρωµένων λύσεων και η παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης δεν σχετίζονται άµεσα µε το ΕΛ/ΛΑΚ και για το λόγο αυτό αντίστοιχη
δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί για το εµπορικό λογισµικό, εδώ και πάρα πολλά
χρόνια. Αυτό που κάνει τη βασισµένη σε ΕΛ/ΛΑΚ σχετική δραστηριότητα πιο
ελκυστική και δηµιουργεί νέες ευκαιρίες είναι ότι δεν απαιτούνται συµφωνίες για
την απόκτηση του λογισµικού, ούτε ειδικές συµφωνίες για την πρόσβαση σε
σχετική

τεχνογνωσία

(της

κατασκευάστριας

εταιρείας).

Έτσι

µπορεί

κάθε

ενδιαφερόµενη εταιρεία (ακόµη και πολύ µικρή) να ξεκινήσει τη σχετική
δραστηριότητά της, χωρίς µεγάλες αρχικές επενδύσεις.

8.4

Επέκταση κατόπιν ανάθεσης

Οι εταιρείες ανάπτυξης λογισµικού, µπορούν επίσης να δραστηριοποιηθούν σε
υπηρεσίες τροποποίησης ή/και επέκτασης (µετά από απαίτηση του πελάτη)
κάποιας εφαρµογής ΕΛ/ΛΑΚ, ώστε αυτό να έχει πρόσθετες δυνατότητες. Με
δεδοµένο ότι πάντα υπάρχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, η δυνατότητα αυτή
υπάρχει για οποιαδήποτε εταιρεία ενδιαφέρεται. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι
το κόστος επέκτασης θα πρέπει να καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από την αρχική
ανάθεση, καθώς το αποτέλεσµα θα είναι επίσης ΕΛ/ΛΑΚ, και το προϊόν δεν θα
µπορεί να έχει σηµαντικά κέρδη από µεταπώληση.

8.5

Χρήση σε συσκευές

Μια από τις ποιο σηµαντικές πηγές χρηµατοδότησης του ΕΛ/ΛΑΚ προέρχεται από
εταιρείες που παράγουν υλικό (hardware). Οι εταιρείες αυτές γνωρίζουν καλά ότι
το υλικό από µόνο του δεν µπορεί να πουληθεί, αν δεν συνοδεύεται από το
κατάλληλο λογισµικό που αναδεικνύει τη λειτουργικότητά του. Για το λόγο αυτό,
όπως είναι γνωστό, υπάρχουν συµφωνίες ανάµεσα σε εταιρείες παραγωγής
λογισµικού και εταιρείες κατασκευής υλικού (π.χ. προσωπικών υπολογιστών)
ώστε οι τελευταίες να εγκαθιστούν στις συσκευές που παράγουν το απαραίτητο
λογισµικό, και να τις πωλούν ως ενιαίο προϊόν. Οι εταιρείες αυτές από νωρίς
διέκριναν την ευκαιρία να συνοδεύουν τις συσκευές τους µε ΕΛ/ΛΑΚ, µειώνοντας
έτσι το κόστος για τις άδειες χρήσης εµπορικού λογισµικού. Βέβαια, το υπάρχον
ΕΛ/ΛΑΚ µπορεί να µην ήταν αρκετά ώριµο, και για το λόγο αυτό αρκετές εταιρείες

χρηµατοδότηση έργα ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ µε στόχο να φέρουν το λογισµικό που
τους ενδιέφερε σε κατάσταση που να επιτρέπει τη χρήση του µε τις συσκευές
τους.
Η πρακτική αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για µικρές ενσωµατωµένες
συσκευές. Έτσι µπορεί να ενισχυθεί η επιχειρηµατική δραστηριότητα στον τοµέα
της παραγωγής συσκευών, αν για τον έλεγχο και τη λειτουργικότητα των
συσκευών χρησιµοποιείται ΕΛ/ΛΑΚ.
Η διαθεσιµότητα του πηγαίου κώδικα και η δυνατότητα παραγωγής και διάθεσης
τροποποιηµένων εφαρµογών επιτρέπει στους κατασκευαστές να προσαρµόσουν
υπάρχουσες εφαρµογές στις συσκευές που σχεδιάζουν και κατασκευάζουν, χωρίς
να απαιτείται αγορά ειδικών αδειών.

8.6

Υποστήριξη Παροχής Υπηρεσιών

Ένας άλλος τοµέας που το ΕΛ/ΛΑΚ µπορεί να υποστηρίξει την επιχειρηµατική
δραστηριότητα είναι η παροχή υπηρεσιών πάνω από το ∆ιαδίκτυο. Για παράδειγµα
ένας πάροχος υπηρεσιών πρόσβασης στο Internet ή υπηρεσιών φιλοξενίας
ιστοσελίδων µπορεί να χρησιµοποιήσει εφαρµογές ΕΛ/ΛΑΚ στους εξυπηρετητές
που υποστηρίζουν τη λειτουργία της επιχείρησης, µειώνοντας το

κόστος

απόκτησης του απαραίτητου λογισµικού.
Προκειµένου να κάνει το προϊόν του πιο ελκυστικό ένας πάροχος θα µπορούσε να
υλοποιήσει επεκτάσεις στο ΕΛ/ΛΑΚ που χρησιµοποιεί, ώστε να παρέχει πρόσθετες
υπηρεσίες και ευκολίες, και να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισµό.
Όπως και σε προηγούµενες περιπτώσεις τα παραπάνω µπορούν να επιτευχθούν
και µε εµπορικό λογισµικό. Όµως η ανοικτή διάθεση του πηγαίου κώδικα και η
δυνατότητα για τροποποιήσεις χωρίς να χρειάζονται ειδικές συµφωνίες κάνει τη
σχετική επιχειρηµατική δραστηριότητα πολύ πιο ελκυστική.

8.7
Σε

Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης

σχετικά

πρόσφατη

επιχειρηµατολογία

στην

συνεχιζόµενη

αντιπαράθεση

ΕΛ/ΛΑΚ – εµπορικού λογισµικού τέθηκε το θέµα της εξασφάλισης του σεβασµού
των πατεντών.
Για το εµπορικό λογισµικό οι εταιρείες που τα αναπτύσσουν φροντίζουν όταν
υπάρχει σχετικό θέµα να εξασφαλίζουν (έναντι αµοιβής) άδεια χρήσης της
συγκεκριµένης πατέντας.
Το µοντέλο διάθεσης του ΕΛ/ΛΑΚ δεν επιτρέπει αντίστοιχες συµφωνίες, καθώς η
σχετική αµοιβή είναι συνήθως ποσοστό επί των πωλήσεων του λογισµικού. Αν και
γενικά, οι οµάδες ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ αποφεύγουν να χρησιµοποιούν κώδικα ή
τεχνικές που καλύπτονται από πατέντες, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος το λογισµικό
που χρησιµοποιεί κάποια επιχείρηση να καλύπτεται από κάποια πατέντα και το
γεγονός αυτό αφήνει την εταιρεία-χρήστη

έκθετη και πιθανά υποχρεωµένη να

καταβάλλει αποζηµιώσεις.
Ορισµένες εταιρείες παραγωγής εµπορικού λογισµικού καλύπτουν τους πελάτες
τους αναλαµβάνοντας οι ίδιες την ευθύνη για την πιθανή παραβίαση πατεντών.
Στην περίπτωση του ΕΛ/ΛΑΚ τα παραπάνω δίνει τη δυνατότητα σε ασφαλιστικές
εταιρείες να καλύψουν το σχετικό κανό και να προσφέρουν αυτές ασφαλιστικά
προϊόντα κάλυψης των εταιρειών που χρησιµοποιούν ΕΛ/ΛΑΚ. Αυτό βέβαια
προϋποθέτει ότι θα εξεταστεί το σχετικό ΕΛ/ΛΑΚ για την πιθανότητα παραβίασης
κάποιας

πατέντας

και

θα

αξιολογηθούν

κατάλληλα

οι

κίνδυνοι

ώστε

να

τιµολογηθεί σωστά το εκάστοτε ασφαλιστικό προϊόν.

8.8

Κατακλείδα

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι το ΕΛ/ΛΑΚ, παρόλο που το µοντέλο διανοµής
του δεν φαίνεται να επιτρέπει την εµπορική του εκµετάλλευση, µπορεί να
χρησιµοποιηθεί

για

να

δώσει

ώθηση

σε

µια

σειρά

από

επιχειρηµατικές

δραστηριότητες και ευκαιρίες. Είναι µάλιστα βέβαιο ότι υπάρχουν και άλλες
επιχειρηµατικές δραστηριότητες στηριζόµενες σε ΕΛ/ΛΑΚ που δεν αναφέρθηκαν
παραπάνω.

Ίσως, αρκετές ή και όλες από τις παραπάνω επιχειρηµατικές δραστηριότητες να
µην είναι νέες. Όµως η ελευθερία που φέρνει το µοντέλο διανοµής του ΕΛ/ΛΑΚ
µπορεί να δώσει νέα δυναµική σε αυτές και να επιτρέψει την εφαρµογής τους, µε
µικρότερο κόστος (και άρα µικρότερο ρίσκο), σε νέες περιοχές και σε διαφορετικές
κλίµακες.
Το γεγονός αυτό έχει ήδη γίνει κατανοητό και αρκετές εταιρείες, τόσο στο
εξωτερικό όσο και στη χώρα µας, αναπτύσσουν επιχειρηµατική δραστηριότητα µε
κύριο άξονα και µοχλό ανάπτυξης το ΕΛ/ΛΑΚ.
Εάν µάλιστα το ΕΛ/ΛΑΚ προωθηθεί στη χώρα µας και υπάρχει ευρεία και
αντικειµενική ενηµέρωση αναµένεται να υπάρξει µεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη
της σχετικής επιχειρηµατικότητας και πιθανά να δηµιουργηθεί ένα νέο µοντέλο
ανάπτυξης τους κλάδου Πληροφορικής και Υπηρεσιών.
Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να υπάρξουν σαφείς αποφάσεις προώθησης του
ΕΛ/ΛΑΚ και κινητοποίηση για σχετική ενηµέρωση των επιχειρηµατιών για τις
δυνατότητες που δίνονται και τις ευκαιρίες που ανοίγονται.

9

Πηγές-Βιβλιογραφία

∆ηµόσια/κοινά αγαθά (Commons) - Το ΕΛΛΑΚ ως κοινό αγαθό
1. The Commons Rising, Α Report to Owners from the Tomales Bay Institute,
http://onthecommons.org/files/Commons_Rising_06.pdf
2. Mariella Berra, New commons or IPR extension? The future of innovation,
Building the European Common: from Open Fields to Open Source, IASCP
Europe Regional Meeting, Brescia, Italy, March 23–25, 2006,
http://iascpeurope.eco.unibs.it/papers/Berra.pdf
Άδειες Χρήσης που χρησιµοποιούνται από το ΕΛΛΑΚ
3. http://www.opensource.org/docs/definition.php
4. http://www.fsf.org/licensing/essays/free-sw.html
Πληροφορίες για την Ιστορική ∆ιαδροµή του ΕΛΛΑΚ
5. http://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html, από τον Richard Stallman,
αρχικά δηµοσιευµένο στο βιβλίο του ιδίου "Open Sources"
6. http://www.opensource.org/docs/history.php
7. http://www.unesco.org/webworld/portal_freesoft/open_history.shtml
8. http://www.fsf.org/licensing/essays/free-sw.html
Αξιολόγηση Μοντέλου Ανάπτυξης ΕΛΛΑΚ
9. http://osvdb.org/ref/blog/open_source_quality_report.pdf, άρθρο από τον
Ben Chelf, Chief Technology Officer, Coverity, Inc. µε τον τίτλο "Measuring
software quality: A study of open source software", µέρος µιας µελέτης
χρηµατοδοτούµενης από το Αµερικάνικο Department of Homeland Security
(DHS)
10.επίσης, στην ηλεκτρονική σελίδα
http://www.open-source.gr/content/modules/downloads/EnterprisesToutLinux
.pdf, οι επιχειρήσεις εξαίρουν τα οφέλη του Linux σε κόστος και απόδοση.
11.E-Business Forum, Οµάδα εργασίας ΣΤ-4, Συστήµατα Ασφαλούς Ηλεκτρονικής
Ψηφοφορίας, Τελικό Παραδοτέο,
http://www.ebusinessforum.gr/index.php?op=modload&modname=Download
s&pageid=1374

12.Tadayoshi Kohno, Adam Stubblefield, Aviel D. Rubin, Dan S. Wallach,
“Analysis of an Electronic Voting System”, IEEE Symposium on Security and
Privacy, Oakland, CA, May, 2004, http://www.ieee-security.org/TC/SPIndex.html.
13.Jon Henley, Thatcher 'threatened to nuke Argentina', The Gurdian,November
22, 2005, http://www.guardian.co.uk/argentina/story/0,,1647762,00.html
Ευρωπαϊκές Πολιτικές σχετικά µε το ΕΛΛΑΚ
14."Study into the use of OSS in the Public Sector - OSS Fact sheet (PDF)",
http://europa.eu.int/idabc/servlets/Doc?id=1972
15."Pooling Open Source Software (POSS) Feasibility Study", Ιούνιος 2002,
http://europa.eu.int/idabc/servlets/Doc?id=1977
16."Study into Open Source Licensing of software developed by The European
Commission", http://europa.eu.int/idabc/servlets/Doc?id=21197
Το ΕΛΛΑΚ στον Ελληνικό χώρο
17.http://www.ypepth.gr/el_ec_page1575.htm
18.http://www.ebusinessforum.gr/index.php?op=modload&modname=Teams&ac
tion=teamsviewnewall&pageid=62
19.http://www.ebusinessforum.gr/index.php?op=modload&modname=Teams&ac
tion=teamsviewnewall&pageid=18
20.http://www.ellak.gr
21.http://www/hellug.gr
Χρήση του ΕΛΛΑΚ στο ∆ηµόσιο Τοµέα
22.http://www.gnome.gr
23.http://www.knoppel.org/modules/news
24.http://moz.sourceforge.net
25.http://i18n.kde.org/teams/el
26.http://el.openoffice.org

27.Ειδική Γραµµατεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Σχέδιο για την Ανάπτυξη Ευρυζωνικότητας,
http://www.computer-engineers.gr/files/4-5-2006.doc
28.Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα, 2005,
http://www.observatory.gr/files/meletes/%D4%E1%F5%F4%FC%F4%E7%F
4%E1%20%D7%F1%E7%F3%F4%FE%ED%20Internet%20_%F4%E5%EB%
E9%EA%FC(1).pdf
Χρήση του ΕΛΛΑΚ στην Έρευνα και την Εκπαίδευση
29.http://www.edubuntu.org
30.http://edu.kde.org
31.http://www.skolelinux.org/portal
32.https://www.scientificlinux.org/about/history.long
33.∆.Φαρµάκη, ∆ΙΗΜΕΡΟ ΤΕΕ «Οι Μηχανικοί στο ∆ηµόσιο ∆ιάλογο για την
Παιδεία. Θέσεις και ∆ράσεις του ΤΕΕ», 27-28 Μαρτίου 2006
http://www.computer-engineers.gr/files/28306_v2.doc
Χρήση του ΕΛΛΑΚ από τις ΜΜΕ
34."A Business Case Study of Open Source Software", Carolyn A. Kenwood, The
MITRE Corporation,
http://www.mitre.org/work/tech_papers/tech_papers_01/kenwood_software/
kenwood_software.pdf
35.Φυλλάδιο για το Ελεύθερο Λογισµικό που δηµιουργήθηκε από την Ε∆ΕΤ Α.Ε.
και την οµάδα εργασίας Γ4 του ebusiness forum, διαθέσιµο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.open-source.gr/content/modules/downloads/open_source.pdf
36."Eλεύθερο Λογισµικό/Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα στην εκπαίδευση, τη
∆ηµόσια ∆ιοίκηση και στις επιχειρήσεις Μικρού/Μεσαίου Μεγέθους", το τελικό
παραδοτέο της οµάδας εργασίας Γ4 του ebusiness forum, διαθέσιµο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.ebusinessforum.gr/index.php?op=modload&modname=Download
s&pageid=1048
37.Ελληνικό τµήµα της Business Software Alliance, http://www.bsa.org/hellas/

38.Mikko Välimäki, “The Rise of Open Source Licensing: A Challenge to the Use
of Intellectual Property in the Software Industry”, 2005,
http://pub.turre.com/openbook_valimaki.pdf
Βέλτιστες Πρακτικές Χρήσης και Μετάπτωσης σε ΕΛΛΑΚ
39."The IDA Open Source Migration Guidelines",
http://europa.eu.int/idabc/servlets/Doc?id=1983, δηµοσιεύονται από τον
ευρωπαϊκό οργανισµό IDA, οδηγίες µετάπτωσης σε λογισµικό ΕΛΛΑΚ
Αδυναµίες εφαρµογής νοµικού πλαισίου
40.Third Annual BSA and IDC Global Software Piracy Study,
http://www.bsa.org/globalstudy/upload/20052006%20Global%20Piracy%20Study.pdf
41.BSA Hellas, Στην Ελλάδα παραµένουµε και φέτος στην πρώτη θέση στην
πειρατεία λογισµικού στην Ε.Ε. µε ποσοστό πειρατείας 64%., Αθήνα, 23 Μαΐου
2006,http://www.bsa.org/hellas/press/newsreleases/2006-Global-PiracyStudy.cfm
Ελληνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας
42.Μελέτη προδιαγραφών για τη διαλειτουργικότητα των συστηµάτων
Πληροφορικής του ∆ηµοσίου Τοµέα, ΕΥ∆ Ε.Π. ΚτΠ,
http://www.infosociety.gr/infosoc/elGR/services/elibrary/reports_list/prodiagrafes_dialeitourg_plirofor_systim/def
ault.htm
43.Ενδιάµεσο Λογισµικό ∆ιαλειτουργικότητας (ΕΛ∆), ΕΥ∆ Ε.Π. ΚτΠ,
http://www.infosociety.gr/infosoc/elGR/services/elibrary/reports_list/prodiagrafes_dialeitourg_plirofor_systim/eld.
htm
Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας
44.∆ικτυακή σελίδα για το IDABC – Interoperable Delivery of European
eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens,
http://europa.eu.int/idabc/
45.∆ικτυακή σελίδα για τη ∆ιαλειτουργικότητα (Interoperability) στο IDABC,
http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/5883
46.“European Interoperability Framework For Pan-European eGoverment
Services”, IDABC – EIF, http://europa.eu.int/idabc/en/document/3761

Τεκµηρίωση για το Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας
(Documentation on the European Interoperability Framework,
http://europa.eu.int/idabc/en/document/3473/5585)
47.Final European Interoperability Framework, IDABC
48.‘Linking-up Europe: the importance of interoperability for e-government
services’, Commission Working Paper, European eGovernment Conference
2003, http://europa.eu.int/idabc/en/document/2036/5583
49.EIF and IDA eLink: advancing e-government interoperability at pan-European
level (IDA Report 21 - March 2004)
50.The European Interoperability Framework - for improved pan-European
government e-services (IDA Report 18 - June 2003)
51.“Interoperability Matters”, Manuela Finetti, former Head of the IDA Unit published by PSCA International (Autumn 2003)
Τεκµηρίωση για την προώθηση Ανοικτού Προτύπου Ανταλλαγής Κειµένων
(Documentation on the Promotion of Open Document Exchange Format,
http://europa.eu.int/idabc/en/document/3439/5585)
∆ιάφορα ενδιαφέροντα µεταξύ των οποίων:
52.Comparative Assessment of Open Documents Formats Market Overview –
Valoris
53.TAC approval on conclusions and recommendations on open document
formats, http://europa.eu.int/idabc/en/document/2592/5588
54.IDA promotes the use of open document formats for e-government
interoperability (IDA Report 22 - June 2004),
http://europa.eu.int/idabc/en/document/3197
Τεκµηρίωση για τη στρατηγική διαλειτουργικότητας ψηφιακού
περιεχοµένου (Documentation on the Content Interoperability Strategy,
http://europa.eu.int/idabc/en/document/3877/5585)
55.IDABC Content Interoperability Strategy Working paper, IDABC
56.Technical specifications for a Feasibility Study on a XML-Clearinghouse for
pan-European eServices, IDABC,
http://europa.eu.int/idabc/en/document/3877/5585
e-GIF (Βρετανία και άλλες χώρες της Κοινοπολιτείας)
57.e-Government Interoperability Framework Version 6.1, UK Cabinet Office,
http://www.govtalk.gov.uk/schemasstandards/egif.asp
58.Technical Standards Catalogue Version 6.2, UK Cabinet Office,
http://www.govtalk.gov.uk/schemasstandards/egif_document.asp?docnum=9
57

59.Australian Government Technical Interoperability Framework, Information
management Office, Australian Government
http://www.agimo.gov.au/practice/framework
60.New Zealand E-government Interoperability Framework,
http://www.e.govt.nz/standards/e-gif
61.Interoperability Framework for E-Government, The Government of the Hong
Kong Special Administration Region, http://www.info.gov.hk/digital21/egov/eng/init/frame.htm, http://www.ogcio.gov.hk/eng/infra/eif.htm
Standards, open standards and Interoperability, A Series of Workshops
for Industry, Standards Bodies and Policy Makers,
http://www.etsi.org/sos_interoperability/
Περιέχει σειρά παρουσιάσεων που είναι σχετικές µε το θέµα, καθώς και το:
62.“European Interoperability Framework”, ICT Industry Recommendations,
http://www.etsi.org/sos_interoperability/Background_papers/CompTIA_white
_paper_on_Interoperability.pdf
Schools Interoperability Framework Association,
http://www.sifinfo.org/
∆ικτυακός τόπος που περιέχει και το:
63.SIF Implementation Specification, version 1.5r1, http://www.sifinfo.org/sifspecification.asp
Επίσης περιγράφεται αδρά και το SIF Certification Program,
http://www.sifinfo.org/sif-certification.asp
Πλαίσια διαλειτουργικότητας για ψηφιακές βιβλιοθήκες
64.Generic Interoperability Framework, Sergey Melnik, Digital Libraries Project,
Database Group, Stanford University,
http://dbpubs.stanford.edu:8091/diglib/ginf/

-.-

