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¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙËÓ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙËÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹: : 

F/OSS: ∏ ÔÈfiÙËÙ· ·ÓÙÂÈÙ›ıÂÙ·È...

Το Ελεύθερο Λογισµικό / Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα (Free/Open Source Software
F/OSS) (http://www.opensource.org) αποτελεί ίσως το επόµενο µεγάλο θέµα στις ΤΠΕ.

Προσωπική µου άποψη είναι ότι θα κυριαρχήσει στο εγγύς µέλλον και θα µονοπωλήσει το
ενδιαφέρον, αφού πια έχει απαλλαγεί από κάποιες παιδικές ασθένειες και πολλά προϊόντα του
έχουν καθιερωθεί στη συνήδεισή µας. Είναι λάθος η αντίληψη ότι ασχολούνται µε αυτό µια χού-
φτα χακεράδες, ή ότι δεν είναι ποιοτικό. Η αλήθεια είναι τελείως διαφορετική, αφού ασχολείται
µε αυτό η αφρόκρεµααφρόκρεµα των προγραµµατιστώντων προγραµµατιστών και το εµπιστεύονται επαγγελµατίεςεπαγγελµατίες! Θα τη δια-
πιστώσουµε µέσα από (λίγα! πολύ λίγα µόνο!) παραδείγµατα: 

¶ Το Unix (http://www.unix.org) αποτέλεσε την εξέλιξη της γλώσσας προγραµµατισµού C
και αποτέλεσε εταιρική ιδιοκτησία για ακριβούς mainframes υπολογιστές, µέχρι που ο
Φινλανδός Linus Torwalds αποφάσισε να αλλάξει αυτή την κατάσταση και να εξελίξει µια έκδο-
ση που να τρέχει σε φτηνούς προσωπικούς υπολογιστές που µπορούσε ο καθένας να έχει σπίτι
του. Η γέννηση του Linux (http://www.linux.org) ήταν γεγονός, αλλά η ιδέα του Torwalds να
δώσει και τον κώδικα του νέου Λειτουργικού Συστήµατος ελεύθερα στο ∆ίκτυο για να τον βελ-
τιώσει όποιος ήθελε, ξεκίνησε ένα ρυάκι που έγινε από τότε ποταµός που δεν αναστρέφεται
πλέον.

· Ο Apache (http://www.apache.org) ήρθε σαν άµεση συνέπεια, αφού η ανάγκη ενός διαδι-
κτυακού εξυπηρετητή που να παρέχει αξιοπιστία και ασφάλεια ήταν παραπάνω από προφανής.

¸ Όµως κάθε “βαριά” διαδικτυακή εφαρµογή ζητάει και µια βάση δεδοµένων. Εκκινώντας
πάλι από εταιρικές πηγές, ορίστε και η ανάπτυξη της MySQL (http://www.mysql.org) βασιζό-
µενη στην SQL (Structured Query Language) που λίγο πολύ κρατάει το µονοπώλιο στον τοµέα
της.

¹ Η γλώσσα προγραµµατισµού php (Hypertext PreProcessor - http://www.php.net) όχι απλά
κερδίζει έδαφος, αλλά οι ειδικοί θεωρούν ότι θα εκτοπίσει ακόµα και την παραδοσιακή html -
στην οποία όµως βασίζεται. Τα έργα (projects) που βασίζονται στην php είναι χιλιάδες. Όµως
σηµαντικό είναι το γεγονός ότι εδώ και κάποια χρόνια το τρίπτυχο Apache, php, MySQL µονο-
πωλεί σχεδόν το πεδίο των εξυπηρετητών ∆ιαδικτύου...

º Ο Google (http://www.google.com) ξεκίνησε επίσης σα µια τρέλλα λογισµικού ανοικτού
κώδικα και οποιοσδήποτε µπορούσε να συµµετάσχει στην κοινότητα και να προσθέσει το λιθα-
ράκι του. Σήµερα αποτελεί, όπως και η MySQL µια πολυ-εκατοµµυριακή επιχείρηση µε λαµπρή
πορεία στη Wall Street...

» ΑεξΑΕ είπατε; Το Moodle (Multi Object-Oriented Distance Learning Environment -
http://www.moodle.org) ) θεωρείται από πολλούς το νέο αίµα στα IMS. Όλο και περισσότερα
ιδρύµατα το εγκαθιστούν και το χρησιµοποιούν για τις ανάγκες τους. Όµως και το γνωστό µας
e-class είναι προϊόν ανοικτού κώδικα και αποτέλεσµα συνεργασίας λαµπρών προγραµµατιστών.

¼ Τελευταία µόδα είναι τα content management systems. Εγκαθιστώντας ένα τέτοιο σύστη-
µα στον εξυπηρετητή σου, µπορείς να το προσαρµόσεις στη συνέχεια ώστε να έχεις: τον προ-
σωπικό σου ιστοχώρο, ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα, ένα ιστοχώρο οργανισµού, IMS για το σχο-
λείο, άλµπουµ φωτογραφιών, εικονική κοινότητα, εικονικό σχολείο, σύστηµα παρακολούθησης
και διαχείρισης αλληλογραφίας, εφηµερίδα, ιστοχώρο για διαχείριση µικρών αγγελιών, περι-
βάλλον αυτοµόρφωσης... Το πρώτο τέτοιο επιτυχηµένο προϊόν ήταν το PostNuke
(http://www.postnuke.com), που παρουσίασε όµως προβλήµατα ασφαλείας. Οι κληρονόµοι του
έστησαν το Mambo (http://www.mamboserver.com) , αλλά ...διαφώνησαν! Η ανθρώπινη

παράµετρος έστειλε κάποιους από τους βασικούς προγραµµατιστές να δηµιουργήσουν το



10.5.3. H ÂÈÏÔÁ‹

Αφού έχουµε καταγράψει αυτά τα διλήµµατα και έχουµε αποφασίσει για
την πολιτική που θα ακολουθήσουµε, ήρθε η ώρα να περάσουµε από το επί-
πεδο κατηγορίας στο επίπεδο εργαλείου. Τη διαδικασία που θα ακολουθή-
σουµε την επαναλαµβάνουµε για κάθε κατηγορία εργαλείων που διαπιστώ-
σαµε ότι χρειαζόµαστε:

1.1. ΤεχνικήΤεχνική αξιολόγησηαξιολόγηση
¬ Για κάθε κατηγορία (για παράδειγµα “παρουσιαστές πολυµεσικών

στοιχείων”) έχουµε ήδη καταγράψει τις απαιτήσεις µαςέχουµε ήδη καταγράψει τις απαιτήσεις µας.
 Κάνουµε ένα κατάλογο όλων των προϊόντωνΚάνουµε ένα κατάλογο όλων των προϊόντων αυτής της κατηγο-

ρίας που πληρούν τις απαιτήσεις µας
® Κάνουµε µια συγκριτική ταξινόµησηΚάνουµε µια συγκριτική ταξινόµηση όλων αυτών των προϊόντων

µε κάποιο σύστηµα βαθµολογίας έτσι ώστε να καταλήξουµε σε µια ταξινό-
µησή τους. Αυτή είναι η τεχνική αξιολόγησητεχνική αξιολόγηση των υποψηφίων προϊόντων.

Συνήθως κάνουµε ένα πίνακα, όπου στην κορυφή των στηλών είναι τα
υποψήφια προϊόντα, ενώ στις γραµµές αριστερά γράφουµε τις απαιτήσεις
µας. Στα κελιά θα σηµειώνουµε αν ικανοποιείται η απαίτησή µας ή όχι.
Έχουµε έτσι οπτικά µια άποψη, την οποία µπορούµε και να εµπλουτίσουµε
µε βαθµολογία, για παράδειγµα δίνοντας και κάποιο συντελεστή βαρύτητας
σε κάθε απαίτησή µας. Αν µάλιστα εµπλέξουµε και κάποιο λογιστικό φύλλο,
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Joomla (http://www.joomla.org) που φάνηκε να κερδίζει την κούρσα, αλλά οι εναποµεί-

ναντες αναβάθµισαν το Mambo και ισχυρίζονται ότι τώρα είναι το καλύτερο... Μπορείτε να
κρίνετε φυσικά µόνοι σας. 

½ Αλλά το κερασάκι στην τούρτα µπήκε µε το ξαφνικό ενδιαφέρον που εκδήλωσε και η
Ευρωπαϊκή Ένωση: τα τελευταία χρόνια βιώνουµε µια εκθετική έκρηξη στα χρηµατοδοτούµενα
προγράµµατα που ασχολούνται µε το ελεύθερο λογισµικό και η τάση αυτή αναµένεται να συνε-
χιστεί, ενώ κανείς δεν µπορεί να προβλέψει τα αποτελέσµατα µιας τέτοιας στρατηγικής! Για
παράδειγµα το FLOSSCOM δίκτυο (http://www.flosscom.net), µε έναν από τους εταίρους του
µάλιστα το Open University, µελετάει τη µάθηση στις κοινότητες του F/OSS µε σκοπό να µετα-
φέρει τις πρακτικές αυτές σε παραδοσιακά τριτοβάθµια ιδρύµατα. Με άλλα λόγια, ας µελετή-
σουµε τους αποδεδειγµένα αποδοτικούς τρόπους που µαθαίνουν οι χακεράδες, µήπως είναι
εφαρµόσιµοι και στην παραδοσιακή εκπαίδευση...

¾ Η ιστορία όχι µόνο δε σταµατάει εδώ, αλλά αριθµεί κυριολεκτικά χιλιάδες ενεργά έργα
(projects) στο ∆ιαδίκτυο, µε µερικά ακόµα εξαιρετικά δυναµικά και επιτυχηµένα παραδείγµατα,
όπως η γλώσσα perl (http://www.perl.org), ο πλοηγητής Firefox (Mozilla - http://www.mozilla.
com) ο οποίος βασιζόµενος στον παλιό Netscape κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος, το
πρώτο first person shoot παιχνίδι και best seller, το Doom (http://www.doom3.com), αλλά και η
ανοικτή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia (http://www.wikipedia.org), όπου ο καθένας µπορεί να προ-
σθέσει ή να κρίνει ό,τι πληροφορία θέλει... 

Μπορείτε να επισκεφθείτε όλες αυτές τις διευθύνσεις για να διαπιστώσετε, αν µη τι άλλο, τη
δραστηριότητα αυτών των κοινοτήτων και τις χιλιάδες των µελών. Το τελικό συµπέρασµα είναι

ότι µπορούµε να είµαστε σίγουροι ότι το λογισµικό ανοικτού κώδικα θα ακουστεί ηχηρά στο
εγγύς µέλλον...




