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Ανοιχτός κώδικας:  
η απελευθέρωση της αγοράς λογισµικού 
Ας ξεκαθαρίσουµε κάτι από την αρχή: το λογισµικό ανοιχτού κώδικα (ας µας επιτραπεί µια 

προσπάθεια απόδοσης του "open source") δεν είναι υποχρεωτικά "καλό", όπως ακριβώς 

και το λογισµικό που διατίθεται ως πακέτο ή κατά παραγγελία, χωρίς τον πηγαίο του 

κώδικα, δεν είναι "κακό" επειδή είναι τέτοιο. Η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του 

λογισµικού είναι µια κάθε άλλο παρά απλή υπόθεση, και µπορεί να είναι χρήσιµη µόνο 

υπό πολλές συνθήκες και προϋποθέσεις οι οποίες, όπως θα δούµε στη συνέχεια, δεν 

είναι πάντα εύκολο να πληρούνται. Συµµετρικά, η έλλειψη πρόσβασης στον πηγαίο 

κώδικα του λογισµικού, δεν διασφαλίζει από µόνη της τον χρήστη σχετικά µε την ποιότητα 

του λογισµικού, ούτε και τεκµηριώνει από µόνη της την "ασφάλεια" που το µάρκετινγκ 

ενίοτε ισχυρίζεται ότι αυτός απολαµβάνει. Το θέµα της ποιότητας του λογισµικού σε 

σχέση µε τη διαθεσιµότητα ή όχι του πηγαίου του κώδικα (δηλαδή του προγράµµατος που 

έγραψαν οι προγραµµατιστές που κατασκεύασαν το λογισµικό) µπορεί να αντιµετωπιστεί 

ανεξάρτητα από το πλέγµα των συµφερόντων που σχετίζονται µε την εµπορία του 

λογισµικού. 

Ενα πλαίσιο 

Θεωρώντας ότι τα παραπάνω οριοθετούν επαρκώς το περίγραµµα της αναφοράς µας, θα 

εστιάσουµε σε τρία σηµαντικά χαρακτηριστικά του λογισµικού, ιδωµένου ως άλλο ένα 

τεχνικό κατασκεύασµα. Πρώτο, το λογισµικό παραδίδεται προς χρήση στον πελάτη χωρίς 

στην πραγµατικότητα να αφαιρεθεί από τον κατασκευαστή του. Αν κάποιος κατασκευάσει 

µία εφαρµογή λογισµικού, το κόστος του να την διαθέσει σε 1 αντίγραφο είναι ακριβώς 

ίδιο µε το κόστος που απαιτείται για να την διαθέσει σε 1000 αντίγραφα: πρακτικά 

µηδενικό. Αυτό δεν ισχύει µε κανένα άλλο εργαλείο παραγωγής και µπορεί να 

παραλληλιστεί µόνο µε τα προϊόντα πνευµατικής ιδιοκτησίας, που όµως δεν µπορούν να 

θεωρηθούν ως µέσα ή εργαλεία παραγωγής. 

∆εύτερο, το λογισµικό είναι ίσως το µόνο τεχνικό κατασκεύασµα που παραδίδεται για 

χρήση σε κρίσιµες εφαρµογές χωρίς την παραµικρή εγγύηση για τα αποτελέσµατα που 

µπορεί να προκαλέσει και χωρίς κάποιο "σχέδιο" το οποίο να περιγράφει την δοµή και να 

τεκµηριώνει την ευστάθειά του, όπως γίνεται µε τα τεχνικά έργα. Ενα τεχνικό έργο είναι 

αδιανόητο να κατασκευαστεί και να παραδοθεί σε χρήση χωρίς τεκµηρίωση της ορθότητάς 

του και την δηµόσια διάθεση των σχεδίων βάσει των οποίων κατασκευάστηκε, τα οποία 

µολονότι δεν γίνεται να επαναχρησιµοποιηθούν, µπορούν να τεκµηριώσουν την επάρκειά 

του. Τρίτο, η δυνατότητα επικοινωνίας σε επίπεδο σχεδίων και προδιαγραφών, η οποία 

είναι αυτονόητη για τους εµπλεκόµενους στα τεχνικά έργα, κάθε άλλο παρά υπάρχει στο 

λογισµικό, όπου κάθε κατασκευαστής βρίσκεται σχεδόν κυριολεκτικά στο δικό του 

σύµπαν. 

Η αλήθεια είναι ότι οι τεχνικές κατασκευές αποτελούν αντικείµενο ενασχόλησης του 

ανθρώπου από την εµφάνισή του στη γη, ενώ το λογισµικό στο οποίο αναφερόµαστε έχει 

ηλικία µικρότερη από 50 χρόνια. Πράγµατι, και αυτό δεν σηµαίνει ότι θα χρειαστούν 

επίσης χιλιάδες χρόνια µέχρις ότου ωριµάσει ως κατασκευή το λογισµικό - ό,τι και αν 

σηµαίνει αυτό. Σηµαίνει ότι τα σηµερινά φαινόµενα της διαδικασίας παραγωγής και 

διάθεσης του λογισµικού είναι µέρος µιας εξελικτικής διαδικασίας που δεν είναι ούτε 

εύκολο ούτε σκόπιµο να προδιαγραφεί µε επάρκεια. Το ανοιχτό λογισµικό είναι κατά τη 

γνώµη µας ένα πολύ σηµαντικό τέτοιο φαινόµενο.  



Η τεχνική πλευρά 

Οπως αναφέραµε, το λογισµικό ανοιχτού κώδικα δεν είναι υποχρεωτικά "καλό". Οι 

συνθήκες υπό τις οποίες η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι χρήσιµη και αξιοποιήσιµη 

για τον χρήστη, θα µας απασχολήσουν στη συνέχεια.  

Από την πλευρά του λογισµικού, αν αυτό που το χαρακτηρίζει ως "ανοιχτού κώδικα" είναι 

ότι διατίθεται µαζί µε ένα σύνολο από αρχεία πηγαίου κώδικα τα οποία µπορούν να 

µεταγλωττιστούν µε χρήση ενός περιβάλλοντος ανάπτυξης λογισµικού και να δώσουν το 

εκτελέσιµο τµήµα, το "πρόγραµµα", δηλαδή, που ο χρήστης βλέπει να εκτελείται, τότε το 

όφελος από τη χρήση του είναι µάλλον αµελητέο. Αυτό που απαιτείται ώστε ο ανοιχτός 

κώδικας να είναι χρήσιµος, είναι και όλη εκείνη η πληροφορία που περιγράφει τη δοµή 

του, δηλαδή τα συστατικά από τα οποία αποτελείται, τα χαρακτηριστικά καθενός και τις 

σχέσεις του µε τα υπόλοιπα, και µάλιστα αυτά σε συσχέτιση µε τις χρήσιµες στον χρήστη 

λειτουργίες που επιτελεί το λογισµικό.  

Χρησιµοποιούµε τη γενική διατύπωση "πληροφορία" αφ' ενός διότι, όπως αναφέραµε, δεν 

είναι επαρκώς ώριµη η κοινότητα των κατασκευαστών λογισµικού για να µιλάµε για κάτι 

τόσο συγκεκριµένο και αντίστοιχο µε τα σχέδια των τεχνικών έργων, και αφ' ετέρου διότι 

σκοπός µας εδώ δεν είναι να εστιάσουµε στο πλήθος των τεχνικών πλευρών του θέµατος. 

Αν αυτή η πληροφορία είναι διαθέσιµη, συνήθως σε πολλές µορφές προδιαγραφών, 

σχεδίων και γενικά τεκµηρίωσης µε κείµενο και διαγράµµατα, τότε είναι δυνατές οι 

παρεµβάσεις στον πηγαίο, ανοιχτό κώδικα, και δικαιώνεται µε τρόπο επωφελή για τον 

χρήστη, ο "ανοιχτός" χαρακτήρας του λογισµικού, ο οποίος στην πράξη σηµαίνει 

προσαρµογές στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του. 

Για να γίνει, όµως, αυτό, απαιτείται µια ανάλογη τεχνική ικανότητα από την πλευρά του 

χρήστη που καλείται να υλοποιήσει όλες τις µεταβολές και εξειδικεύσεις του ανοιχτού 

κώδικα, η περισσότερο συγκεκριµένη αναφορά στην οποία ξεφεύγει από το σκοπό του 

παρόντος. Αν, και στο µέτρο που η γνώση αυτή υπάρχει, ολοκληρώνεται ο κύκλος των 

συνθηκών υπό τις οποίες το "ανοιχτού κώδικα" είναι από τεχνικής πλευράς χρήσιµο 

χαρακτηριστικό του λογισµικού.  

Η πλευρά της αγοράς 

Θεωρώντας υπαρκτή την τεχνική ικανότητα που απαιτείται για την αξιοποίηση του 

λογισµικού ανοιχτού κώδικα, είτε στον ίδιο το χρήστη του, είτε σε τρίτους και µε όλες τις 

τεχνικές προϋποθέσεις που αναφέραµε, θα αναφερθούµε σε συντοµία στην αγορά του 

λογισµικού ανοιχτού κώδικα. Καλό θα ήταν να αποφεύγεται η σύγχυση ότι το λογισµικό 

αυτό είναι δωρεάν. Μπορεί να είναι, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. 

Αν στην περίπτωση της τεχνικής πλευράς µπορεί κανείς να καταλήξει σε κάποια 

συµπεράσµατα µετά από ακαδηµαϊκή, έστω, διερεύνηση, στην περίπτωση της αγοράς η 

αλήθεια δεν είναι µονοδιάστατη και εξαρτάται από τη σκοπιά από την οποία τοποθετείται. 

Η σκοπιά αυτή καθορίζει τις διαθέσεις, την οπτική του, τα επιχειρήµατά του, και την εν 

γένει αντιµετώπισή του. Ενας κατά βάση έµπορος έχει κάθε λόγο να θεωρεί το λογισµικό 

ανοιχτού κώδικα ως ανταγωνιστικό και να το πολεµά µε όλες τις δικές του και τις 

συλλογικές δυνάµεις των οµοίων του. Ενας καθαρόαιµος κατασκευαστής λογισµικού 

ανακαλύπτει στο λογισµικό ανοιχτού κώδικα ένα πεδίο τεχνικής και επαγγελµατικής 

δραστηριοποίησης το οποίο έχει κάθε λόγο να προωθήσει σε κάθε κατεύθυνση. 

Το σηµείο ισορροπίας τόσο των κατασκευαστών, όσο και των χρηστών λογισµικού, µεταξύ 

των δύο αυτών άκρων, εξαρτάται από την ιδιοσυγκρασία κάθε αγοράς και είναι ενδεικτικό 

της πορείας της. Εκεί όπου υπάρχει γνώση και δυνατότητα πρόσθεσης αξίας, µπορεί να 



προωθηθεί, αλλά και να παραχθεί λογισµικό ανοιχτού κώδικα. Η προµήθεια τέτοιων 

εφαρµογών, στην περίπτωση αυτή, δεν αποτελεί "σύναψη γάµου" µεταξύ κατασκευαστή 

και πελάτη, µιας και από τη φύση του το λογισµικό αυτό (πρέπει να) επιδέχεται µεταβολές 

από οποιονδήποτε διαθέτει την απαραίτητη γνώση. 

Εκεί όπου η ικανότητα πρόσθεσης αξίας στο λογισµικό οριοθετείται από τις µεταφορικές 

αλυσίδες και τα πάσης φύσεως κανάλια, το "ανοιχτό λογισµικό" είναι απλά µια ηµιτελής 

λύση η οποία δεν µπορεί να ολοκληρωθεί εύκολα έχει µικρό νόηµα για το χρήστη της. Τα 

λοιπά τµήµατα των αναλύσεων του θέµατος από τους εµπλεκόµενους, ακόµη και όταν 

περιλαµβάνουν εύηχους τίτλους πιστοποιήσεων που προέρχονται συνήθως από την 

πλευρά αυτών που θέλουν να ελέγχουν το λογισµικό τους και δεν το προσφέρουν σε 

µορφή ανοιχτού κώδικα, δεν είναι παρά η βερµπαλιστική πλευρά της προαναφερθείσας 

µεταφορικής ικανότητας. 

Η ιδιοσυγκρασία της αγοράς, λοιπόν, θα καθορίσει τους όρους και την έκταση διείσδυσης 

του λογισµικού ανοιχτού κώδικα στις επιχειρήσεις. Τα παραδείγµατα που έχουµε δει είναι 

κατά την άποψή µας λαµπρά, όµως δεν είναι αρκετά βαθιά η ικανότητα της (δικής µας) 

αγοράς πληροφορικής ώστε ο ανοιχτός κώδικας να γίνει το όχηµα της "απελευθέρωσης 

της αγοράς του λογισµικού". Σε κάθε περίπτωση, θα παρακολουθούµε µε αµείωτο 

ερευνητικό ενδιαφέρον το µέτωπο των εξελίξεων και σας προτρέπουµε να κάνετε το ίδιο. 
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