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Abstract

Μέχρι πριν μερικά χρόνια, η φράσvη free / open-source software (FOSS)1
ήταν σvχεδόν σvυνώνυμη με μαλλιαρούς φοιτητές που έψαχναν για τζάμπα
κώδικα για τις εργασvίες τους ή με ψαγμένους κομπιουτεράδες που ήθελαν να κάνουν δωρεάν κάποια δουλειά τους. Σήμερα, ευτυχώς, τα πράγματα
έχουν προχωρήσvει αρκετά. Το Ελεύθερο Λογισvμικό και Λογισvμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) αποτελεί πλέον μια βιώσvιμη, δοκιμασvμένη και κατά
περίπτωσvη πολύ αποδοτική επιλογή, εναλλακτική διαφόρων άλλων εμπορικών πακέτων και λειτουργικών σvυσvτημάτων.

Οι διασvτάσvεις του ζητήματος
Υπάρχουν γενικά τρεις διασvτάσvεις να δει κανείς το θέμα του ΕΛ/ΛΑΚ: (α) η εμπορική διάσvτασvη, (β) η άποψη της Τεχνολογίας Λογισvμικού (Software Engineering)
και (γ) πως το αντιμετωπίζει ο τελικός χρήσvτης (end-user). Η σvημαντικότερη
ίσvως διαφορά του ΕΛ/ΛΑΚ σvε σvχέσvη με το κλασvικό εμπορικό λογισvμικό είναι το (α), δηλαδή πως αυτό εμπλέκεται και λειτουργεί ως εμπορικό προϊόν, αν
και δεν είναι πάντα τέτοιο. Το γεγονός ότι ο κώδικας είναι ανοικτός, δηλαδή
διαθέσvιμος σvε οποιονδήποτε με τις απαραίτητες γνώσvεις να τον δει και ίσvως (αν
είναι επιπλέον open-licensed) να τον τροποποιήσvει κιόλας φέρνοντάς τον σvτα μέτρα του, δεν σvημαίνει αυτομάτως ότι είναι και δωρεάν. Φυσvικά η εταιρία που τον
διαθέτει πρέπει να πουλάει κάτι παραπάνω από ένα CD με ωραίο εξώφυλλο, μια
και ο καθένας μπορεί ήδη να κατεβάσvει από κάπου τον κώδικα εφόσvον πρόκειται
για ΕΛ/ΛΑΚ. Συνεπώς, το μέχρι τώρα εμπορικό μοντέλο λογισvμικό-ως-προϊόν
(software as a product) αντικαθίσvταται με το μοντέλο λογισvμικό-ως-υπηρεσvία
(software as a service). Δεν είναι καθόλου τυχαίο που οι τεχνολογίες Cloud
Computing γνωρίζουν τόσvο μεγάλη άνθησvη τα τελευταία χρόνια, ενώ ήδη εταιρίες
που κλασvικά ακολουθούσvαν πισvτά το πρώτο μοντέλο τώρα σvτρέφονται σvταδιακά
και σvτο δεύτερο: Εκδόσvεις του MS-Oce 2013 είναι ήδη διαθέσvιμες ως cloud-only
σvε πολύ χαμηλή τιμή. Αυτό που καλείται να πληρώσvει ο πελάτης είναι είτε η
ενοικίασvη λογισvμικού (cloud-based services) είτε η υποσvτήριξή του σvε βάθος
χρόνου (support contracting). Οι εταιρίες αρχίζουν να καταλαβαίνουν σvταδιακά
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ότι το λογισvμικό αποτελεί πολύ ιδιαίτερο τύπο προϊόντος και δεν μπορούν να το
διαχειρίζονται εμπορικά όπως ακριβώς ένα αυτοκίνητο ή ένα πακέτο μανταλάκια.
Μια δεύτερη διάσvτασvη του ΕΛ/ΛΑΚ που δείχνει πόσvο διαφορετικά είναι τα
πράγματα σvε σvχέσvη με το κλασvικό εμπορικό λογισvμικό είναι αυτή του τρόπου
ανάπτυξής του. Αν και αυτό δεν σvχετίζεται με τη διαθεσvιμότητα ή όχι του κώδικα,
σvυνήθως μιλάμε για ομάδες εθελοντών από όλο τον κόσvμο, κοινότητες που κατασvκευάζουν και υποσvτηρίζουν τεράσvτιες βάσvεις κώδικα, σvυχνά πολλών εκατομμυρίων γραμμών σvε διάφορες γλώσvσvες προγραμματισvμού και πλατφόρμες υλοποίησvης. Εννοείται πως δεν είναι καθόλου εύκολο να βρεθούν όλοι μαζί για καφέ και
να κουβεντιάσvουν πως πρέπει να είναι η επόμενη έκδοσvη του πακέτου, αλλά σvυχνά
ούτε καν να ανταλλάξουν emails με τις σvχετικές λεπτομέρειες, αφού πρόκειται για
ανθρώπους που μιλάνε διαφορετικές γλώσvσvες, έχουν διαφορετικό πολιτισvμό και
σvυνήθειες, έχουν διαφορετικό χρόνο διαθέσvιμο και φυσvικά αν είναι εθελοντές δεν
ανέχονται εύκολα κάποιον να τους δίνει οδηγίες και να τους λέει τι να κάνουν. Το
σvύσvτημα αυτό φαίνεται εξαιρετικά χαοτικό και όντως έτσvι είναι. Μοιάζει απίθανο
να παραχθεί μέσvω αυτού κάτι πραγματικά αξιόλογο και αξιόπισvτο. Κι όμως, αυτό
που για τους περισvσvότερους είναι το βασvικό επιχείρημα εναντίον του ΕΛ/ΛΑΚ,
έχει δημιουργήσvει μερικά από τα καλύτερα προϊόντα σvτην ισvτορία των Η/Υ. Εκτός
από το Linux, το γνωσvτότερο ίσvως παράδειγμα, δεν χρειάζεται να σvκεφτεί κανείς
πολύ για να εντοπίσvει την τετράδα LAMP (Linux-Apache-MySQL-PHP)2 που
αυτή τη σvτιγμή τρέχει περίπου το 70% των websites παγκοσvμίως, το Joomla
και γενικά τα περισvσvότερα web content management systems (CMS), μέχρι και
τον GNU C/C++ compiler (GCC) που είναι σvυγκρίσvιμος σvε απόδοσvη μόνο με τον
αντίσvτοιχο compiler της μαμάς Intel για τους επεξεργασvτές x86. Δεν υπάρχει
σvχεδόν τίποτα που να μην έχει φτιαχτεί ως ΕΛ/ΛΑΚ από κοινότητες χρησvτών και
μάλισvτα πολλές φορές καλύτερα από ότι εταιρίες που πουλάνε αντίσvτοιχα εμπορικά
προϊόντα. Η μέθοδος που βάζει τάξη σvτην αταξία λέγεται Agile, ακολουθείται
είτε εκούσvια από την αρχή είτε προκύπτει αυθόρμητα σvτην πορεία, ακόμα και
μεταξύ προγραμματισvτών που δεν έχουν ακούσvει ποτέ για αυτή αλλά μαθαίνουν
να δουλεύουν από κοινού πολύ αποδοτικά παράγοντας αξιόλογο κώδικα, χωρίς να
βασvίζονται σvε πολύ αυσvτηρές προδιαγραφές και βαριά τεκμηρίωσvη (documenta-

tion).

Η τρίτη, ίσvως η γνωσvτότερη, διάσvτασvη του ΕΛ/ΛΑΚ είναι αυτή της οπτικής του
τελικού χρήσvτη (end-user view). Δεν είναι τυχαίο που ο όρος ανοικτός κώδικας
για τους περισvσvότερους είναι σvυνώνυμο του δωρεάν, και πράγματι σvυνήθως έτσvι
είναι. Μάλισvτα, όσvο πιο αρχάριος είναι ο χρήσvτης, τόσvο πιο δύσvκολο του είναι
να καταλάβει πως γίνεται να υπάρχει διαθέσvιμο λογισvμικό χωρίς κανένα απολύτως
κόσvτος, το οποίο μπορεί να κατεβάσvει από κάποιο website και να το τρέξει, χωρίς να
χρειάζεται να ψάξει πειρατικές πηγές και σvπασvτήρια προγραμμάτων. Η αντίληψη ότι το λογισvμικό (από μόνο του) πάντα κοσvτίζει είναι δυσvτυχώς μια αντίληψη
που έχει ριζωθεί για τα καλά σvτην κοινή αντίληψη περί Η/Υ και προγραμμάτων.
Αυτό που δεν ξέρουν και που σvυχνά δεν το εξηγεί επαρκώς κανείς είναι ότι, αυτό
που αποτελεί βασvικό πλεονέκτημα του ΕΛ/ΛΑΚ (μηδενική τιμή) σvυχνά είναι και το
βασvικότερο μειονέκτημά του: Αν το λογισvμικό δεν σvου κάνει, δεν υπάρχει κανείς
να τον πάρεις τηλέφωνο και να τον βρίσvεις για τα λεφτά που έδωσvες. Μέχρι πρόσvφατα, οι χρήσvτες ΕΛ/ΛΑΚ έπρεπε να είναι χρήσvτες Η/Υ με γνώσvεις αρκετά άνω
του μετρίου για να μπορέσvουν απλά και μόνο να εγκατασvτήσvουν κάποιο πακέτο.
Σήμερα ευτυχώς όλα σvχεδόν τα δημοφιλή πακέτα , όπως για παράδειγμα οι πιο γν2 http://en.wikipedia.org/wiki/LAMP_%28software_bundle%29
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ωσvτές διανομές του Linux (Ubuntu, OpenSUSE, Fedora, κτλ)3 , ενσvωματώνουν
εργαλεία και γραφικά περιβάλλοντα τόσvο καλοφτιαγμένα που είναι πλέον προσvιτά
σvτον κάθε αρχάριο χρήσvτη.

Μπορεί να είναι εμπορική επιτυχία;
Σε όλα τα είδη προϊόντων, οι εταιρίες βασvίζονται κυρίως σvε τέσvσvερις διαφορετικές
επιλογές προώθησvης: (α) τη διαφοροποίησvη ή εξειδίκευσvη σvε σvχέσvη με τους ανταγωνισvτές, (β) σvτην εξαιρετικά χαμηλή τιμή, (γ) σvτην ποιοτική διαφορά ή (δ) σvτην
καινοτομία. Επειδή και τα τέσvσvερα κοσvτίζουν, οι εταιρίες σvυνήθως βασvίζονται σvε
ένα από αυτά και σvχεδόν ποτέ σvε σvυνδυασvμό περισvσvότερων. Φυσvικά, το βασvικό
πλεονέκτημα του ΕΛ/ΛΑΚ είναι το δεύτερο: Κανείς δεν μπορεί να ανταγωνισvτεί σvε
τιμή αυτό που είναι διαθέσvιμο δωρεάν! Από την άλλη, το βασvικό μειονέκτημα είναι
σvυχνά το τρίτο, μια και το ΕΛ/ΛΑΚ χαρακτηρίζεται κατά κανόνα από εξαιρετικά
χαλαρό έλεγχο ποιότητας (λόγω τρόπου εργασvίας) και προδιαγραφών (σvυχνά δεν
υπάρχουν σvυγκεκριμένες). Στο μοντέλο Agile, αυτό αντιμετωπίζεται με την πολύ
καλή σvυνεργασvία των μελών της ομάδας ανάπτυξης, της σvταδιακής κατασvκευής του
λογισvμικού σvε μικρά διαδοχικά βήματα, καθώς και από το εκτεταμένο testing. Σε
ότι αφορά το (α) και το (δ), δηλαδή τη διαφοροποίησvη ή/και την καινοτομία, δεν
είναι λίγες οι φορές που πακέτα ΕΛ/ΛΑΚ αποτέλεσvαν πραγματική επανάσvτασvη
(breakthroughs) σvτον τρόπο που βλέπουμε το λογισvμικό και τις υπηρεσvίες που
προσvφέρονται μέσvω αυτού. Χαρακτηρισvτικό παράδειγμα είναι οι ανοικτού κώδικα
πλατφόρμες CMS4 όπως το Joomla5 , οι οποίες άλλαξαν ριζικά την έννοια του
website και το πως το διαχειριζόμασvτε σvήμερα.
Σε ότι αφορά το κόσvτος, είναι πολλές οι χώρες που ήδη εφαρμόζουν βασvικές
πολιτικές μερικής ή αποκλεισvτικής χρήσvης ΕΛ/ΛΑΚ σvε δημόσvιες υπηρεσvίες και
σvχολεία, όπως για παράδειγμα η Βραζιλία και άλλες χώρες της Νότιας Αμερικής.
Αλλά και σvτις πιο πλούσvιες χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά, όπως η Δανία και η
Σουηδία, το ΕΛ/ΛΑΚ θεωρείται η πρώτη και κύρια επιλογή σvε ότι έχει σvχέσvη με
τις υπηρεσvίες του δημοσvίου, έτσvι ώσvτε η πρόσvβασvη των δεδομένων να είναι σvυμβατή
και ανοικτή σvε όλους (open standards). Στις υποανάπτυκτες χώρες, όπως αυτές
της Υποσvαχάριας Αφρικής, διεθνή προγράμματα ICT4D όπως το One Laptop
Per Child (OLPC/XO)6 βασvίζονται αποκλεισvτικά σvε λογισvμικό ΕΛ/ΛΑΚ, αλλά
και υλικό (hardware) σvχεδιασvμένο με την ίδια ακριβώς φιλοσvοφία.

Αξίζει να επενδύσvει κανείς σvε αυτό;
Θα πει κανείς, εντάξει όλα αυτά, αλλά το βασvικό ερώτημα είναι ένα και απλό:
Υπάρχει πρακτικό όφελος από τη χρήσvη ΕΛ/ΛΑΚ; Δηλαδή, μπορεί κανείς να
γλιτώσvει χρήματα χωρίς να θυσvιάσvει την ποιότητα του λογισvμικού που χρειάζεται
για τη δουλειά του και φυσvικά να μην αποκτήσvει νέους πονοκεφάλους και προβλήματα; ΄Οπως σvε όλα τα πράγματα, η απάντησvη είναι απλή, αλλά δεν είναι σvύντομη.
Τα άμεσvα πλεονεκτήματα από τη χρήσvη ΕΛ/ΛΑΚ σvυνδέονται με όσvα περιγράφηκαν παραπάνω σvχετικά με το πως βλέπουν οι ίδιες οι εταιρίες το προϊόν
λογισvμικού. Το πιο χαρακτηρισvτικό πλεονέκτημα είναι ίσvως το κόσvτος: Είναι
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Linux_distribution#Popular_distributions
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Content_management_systems
5 http://www.joomla.org
6 http://en.wikipedia.org/wiki/OLPC
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μηδενικό! Αυτό και μόνο μπορεί να είναι ικανό κίνητρο μερικές φορές για να
εγκαταλειφθεί η λύσvη ενός πολύ διαδεδομένου εμπορικού πακέτου και να αντικατασvταθεί από ένα αντίσvτοιχο δωρεάν ΕΛ/ΛΑΚ, όπως για παράδειγμα η
εγκατάσvτασvη σvυνδυασvμού Ubuntu & LibreOce αντί για MS-Windows & MSOce. Το πρώτο κοσvτίζει μηδέν, ενώ το δεύτερο αρκετές εκατοντάδες ως και
χιλιάδες ευρώ. Υπάρχει όμως μια σvημαντική παράμετρος: Το πρώτο μπορεί να
είναι κατάλληλο για ένα σvχολικό εργασvτήριο ή για τον Η/Υ ενός περισvτασvιακού
χρήσvτη, ίσvως όμως δεν είναι και τόσvο αξιόπισvτη λύσvη όταν πρόκειται για εταιρία
που απαιτεί σvυμβόλαια υποσvτήριξης με διασvφαλισvμένη ποιότητα (SLA). Η εν λόγω
εταιρία μπορεί σvαφέσvτατα να σvτηριχθεί σvε αμιγώς ΕΛ/ΛΑΚ λύσvη, αλλά μόνο όταν
ξέρει ότι πρέπει να έχει ήδη ή να αποκτήσvει εξειδικευμένο προσvωπικό για να το
υποσvτηρίξει. ΄Οσvο εξελιγμένοι κι αν φαίνονται, οι Η/Υ εξακολουθούν να είναι η
πιο πολύπλοκη (μεν) μηχανή (δε) που έχει κατασvκευασvτεί ποτέ. ΄Οπως ακριβώς
δεν μπορεί ο οποιοσvδήποτε να παίξει σvωσvτά βιολί Στρατιβάριους, έτσvι ακριβώς
δεν μπορεί οποιοσvδήποτε μάσvτορης να υποσvτηρίξει ένα data center, όσvο καλή
διάθεσvη και να έχει.
Αλλά πέρα από τα βασvικά πλεονεκτήματα που πιθανόν να έχει κάποιος από τη
χρήσvη ΕΛ/ΛΑΚ, υπάρχουν και αρκετά έμμεσvα, που δεν γίνονται αντιληπτά αμέσvως.
Η λέξη ανάπτυξη και καινοτομία είναι λέξεις πολύ της μόδας σvήμερα, αλλά
ελάχισvτοι ξέρουν τι ακριβώς εννοούν με αυτές όταν αναφέρονται σvτο λογισvμικό.
Μια μικρή οικονομία, όπου δεν υπάρχουν τεράσvτιες πολυεθνικές εταιρίες βαριάς
παραγωγής, βασvίζεται κυρίως σvτη μεταποίησvη και σvτις εξειδικεύσvεις - ακριβώς
το ίδιο ισvχύει και σvτο λογισvμικό. Οι εξατομικευμένες λύσvεις, με προσvαρμογή
σvτο τοπικό περιβάλλον (localization) διευκολύνεται αφάντασvτα όταν πρόκειται για
ΕΛ/ΛΑΚ και όχι για προϊόντα κλεισvτού κώδικα. Αυτό σvημαίνει ότι εκατοντάδες
μικρομεσvαίες εταιρίες γίνονται παραγωγοί, κώδικα και εργαλείων, επειδή ακριβώς η
πρόσvβασvη σvε διαδεδομένες πλατφόρμες τύπου ΕΛ/ΛΑΚ είναι εξασvφαλισvμένη και
δεν εξαρτάται από την καλή διάθεσvη της μαμάς εταιρίας που παρέχει κάποιο
κλεισvτό πακέτο σvτην αγορά μέσvω μεταπωλητών (box-movers). Επιπλέον, παρόλο
που διαισvθητικά ίσvως φαίνεται λάθος προσvέγγισvη, η πραγματικότητα λέει πως η
ασvφάλεια και η αξιοπισvτία εξαρτάται άμεσvα από το κατά πόσvο είναι διαθέσvιμες
οι λεπτομέρειες: ΄Οσvο πιο ανοικτό είναι το σvύσvτημα (κώδικας), τόσvο πιο πιθανό
είναι να το ελέγξουν πολλά μάτια και άρα να εντοπισvτούν τα όποια προβλήματα
νωρίς. Χαρακτηρισvτικό παράδειγμα είναι το σvοβαρότατο σvφάλμα που εντοπίσvτηκε
και διορθώθηκε σvε μια βιβλιοθήκη κώδικα του Debian (Linux distribution), το
οποίο είχε προκληθεί από λάθος τροποποίησvη μιας ρουτίνας παραγωγής κρυπτογραφικών κλειδιών. Πολλοί επικρίνουν το γεγονός με το σvκεπτικό ότι ακριβώς
επειδή το ΕΛ/ΛΑΚ ευνοεί τέτοιου είδους κρίσvιμα σvφάλματα από αρχάριους προγραμματισvτές, άλλοι όμως επισvημαίνουν ότι αν ο κώδικας ήταν κλεισvτός ως εμπορικό προϊόν κάποιας εταιρίας θα ήταν σvχεδόν αδύνατο το σvφάλμα να εντοπισvτεί
και να διορθωθεί εγκαίρως πριν προκληθεί ακόμα μεγαλύτερη ζημιά σvε επίπεδο
ασvφάλειας.
Φυσvικά όταν κάτι πάει σvτραβά, πελάτες και προμηθευτές ενδιαφέρονται περισvσvότερο για το ποιος ευθύνεται νομικά (ώσvτε να αρχίσvει ο χαρτοπόλεμος με μηνύσvεις
και αγωγές), παρά με το πως δημιουργήθηκε το πρόβλημα και πως θα διορθωθεί. Ο κλεισvτός κώδικας κάνει δύσvκολο το διαχωρισvμό της ευθύνης (liabilities)
του κατασvκευασvτή από αυτή του χρήσvτη, καθώς ο πρώτος μπορεί να κρύψει τις
όποιες ατέλειες ή τα προβλήματα του λογισvμικού του, ενώ ο δεύτερος μπορεί να
επικαλεσvτεί το επιχείρημα του μαύρου κουτιού (δεν-ξέρω-πως-λειτουργεί-αυτότο-πράγμα). Με το ΕΛ/ΛΑΚ τα πράγματα γίνονται πιο ξεκάθαρα και ο καθένας
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αναγκάζεται να αναλάβει τις ευθύνες του, καθώς ο μεν κατασvκευασvτής δίνει ένα
προϊόν διάφανο σvτον καθένα ειδικό να το εξετάσvει σvε κάθε του λεπτομέρεια,
ενώ ο τελικός χρήσvτης δεν μπορεί πλέον να βολεύεται σvτο εύκολο τηλεφώνημα
σvτην εταιρία υποσvτήριξης με το παραμικρό. Η δουλειά των δικηγόρων, βέβαια,
γίνεται αρκετά πιο δύσvκολη τώρα, γιατί τα αντίσvτοιχα σvυμβόλαια πρέπει να είναι
περισvσvότερο τεχνικά και λιγότερο δικολαβίσvτικα, αλλά αυτό δεν είναι και τόσvο
δυσvάρεσvτο για όλους τους υπόλοιπους (το αντίθετο μάλισvτα!) που αναγκάζονται
να τα ακολουθούν έτσvι κι αλλιώς κατά γράμμα.
Μαζί με το ίδιο το λογισvμικό, σvχεδόν πάντα ανοίγουν και τα αντίσvτοιχα δεδομένα και τα πρωτόκολλα επεξεργασvίας τους, πράγμα που σvημαίνει ότι από αμιγώς
κλεισvτά formats τα δεδομένα αποθηκεύονται και διακινούνται πλέον με τρόπο απόλυτα σvυμβατό με όλα σvχεδόν τα σvυσvτήματα. Χαρακτηρισvτικό παράδειγμα είναι
η εφαρμογή της XML ως βασvικό εργαλείο σvυμβατής text-based αποθήκευσvης
οποιουδήποτε άλλου format αρχείων ή πρωτοκόλλων δικτύων, έτσvι ώσvτε να είναι
δυνατή η εύκολη διασvύνδεσvη μεταξύ ασvύμβατων γενικά σvυσvτημάτων. Η οπτική
αυτή είναι ιδιαίτερα σvημαντική όταν πρόκειται για δεδομένα που αφορούν πολλούς
διαφορετικούς φορείς και οργανισvμούς (π.χ. τις δημόσvιες υπηρεσvίες), καθώς και
τομείς όπου η εύκολη διάθεσvη και ανταλλαγή δεδομένων είναι ένας από τους πιο
κρίσvιμους παράγοντες επιτυχίας, όπως για παράδειγμα σvτην έρευνα και ανάπτυξη

(research & development - R&D).
Τέλος, σvε ότι αφορά το ίδιο το λογισvμικό και τον τρόπο ανάπτυξής του, η
προσvέγγισvη Agile, που όπως αναφέρθηκε παραπάνω ταιριάζει απόλυτα με την πρακτική της σvταδιακής ανάπτυξης από ομάδες, προσvφέρει σvημαντικά πλεονεκτήματα
έναντι των πιο παραδοσvιακών μεθόδων (π.χ. Waterfall) αν εφαρμοσvτεί σvωσvτά.
΄Ισvως το πιο χαρακτηρισvτικό είναι η δυνατότητα το λογισvμικό να κατασvκευάζεται
μέσvω μιας σvειράς μικρών, σvταδιακών βελτιώσvεων, ουσvιασvτικά χτίζεται κομμάτικομμάτι ενώ βρίσvκεται ήδη σvε χρήσvη, δοκιμασvτική ή κανονική. Πρακτικά, ο
τελικός χρήσvτης έχει ένα πακέτο λογισvμικού το οποίο από την πρώτη σvτιγμή της
δημιουργίας του είναι διαθέσvιμο, με κάποιες λίγες δυνατότητες και λειτουργίες,
οι οποίες όμως σvυνεχώς βελτιώνονται και επαυξάνονται, σvυνήθως μέσvω άμεσvων
ενημερώσvεων μέσvω δικτύου (online updates). Το μοντέλο αυτό αποτελεί σvήμερα
το καθιερωμένο πρότυπο για μια σvειρά πολύ επιτυχημένων πακέτων ΕΛ/ΛΑΚ, από
το Mozilla Firefox μέχρι την πλατφόρμα Wordpress (CMS). Αξίζει να σvημειωθεί
ότι σvε λογισvμικό που αναπτύσvσvεται με πιο παραδοσvιακό τρόπο, όπως π.χ. Waterfal αντί Agile, για κάθε νέο update απαιτούνται πολύ πιο χρονοβόροι κύκλοι
ανάπτυξης που περιλαμβάνουν πλήρη ανάλυσvη/σvχεδίασvη, επικύρωσvη, κτλ - για το
λόγο αυτό άλλωσvτε σvε αυτές τις περιπτώσvεις προτιμάται σvχεδόν πάντα η λύσvη των
service packs αντί των εκτεταμένων online updates.
Κάπου εδώ θα ρωτήσvει κάποιος: ΄Ολα είναι τέλεια με το ΕΛ/ΛΑΚ; Δεν υπάρχει κανένα μειονέκτημα; Ασvφαλώς και υπάρχουν, αρκετά. Μερικά αναφέρθηκαν
ήδη παραπάνω. Το γεγονός και μόνο ότι το μοντέλο ανάπτυξης του λογισvμικού
σvυνήθως είναι πολύ πιο χαλαρό από ότι σvε ένα κλεισvτό εμπορικό προϊόν αποτελεί
επαρκές κίνητρο (liability risk) για μια εταιρία-πελάτη ή για μια εταιρία-κατασvκευασvτή να σvτραφεί σvε πιο παραδοσvιακές λύσvεις. Πολλοί είναι οι χρήσvτες που ευχαρίσvτως θα δοκίμαζαν την τύχη τους με το Ubuntu (Linux), αλλά ελάχισvτοι θα
δεχόντουσvαν μια ανάλογη δοκιμή όταν ήξεραν πως το σvύσvτημα ελέγχου του
αεροπλάνου μέσvα σvτο οποίο βρίσvκονται έχει κατασvκευασvτεί εξ' ολοκλήρου από μια
ομάδα καλόπισvτων μεν ερασvιτεχνών δε εθελοντών προγραμματισvτών. Αντίσvτοιχα,
ένας αρκετά έμπειρος προγραμματισvτής δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να επιλέξει
(ΕΛ/ΛΑΚ) Apache & MySQL αντί (Microsoft) IIS & MSSQL ως βασvική πλατ-
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φόρμα για σvοβαρή εγκατάσvτασvη web server, ενώ ένας αρχάριος πωλητής-με-χρέηadmin θα προτιμούσvε το δεύτερο μαζί με ένα καλό σvυμβόλαιο support 24ωρης
διαθεσvιμότητας. Αυτό δεν σvημαίνει ότι η επιλογή του ενός ή του άλλου μοντέλου
λέει κάτι για το επίπεδο των ανθρώπων που τα χρησvιμοποιούν, αλλά σvίγουρα λέει
πολλά για τις απαιτήσvεις σvε επίπεδο γνώσvεων και in-house εξειδίκευσvής τους σvτο
χώρο εργασvίας τους.
΄Ενα πρόσvθετο ζήτημα προβληματικής εφαρμογής λύσvεων ΕΛ/ΛΑΚ είναι σvε
περιπτώσvεις όπου το κλεισvτός αποτελεί αναπόσvπασvτο κομμάτι του ασvφαλές.
Για παράδειγμα, σvε ένα λειτουργικό σvύσvτημα για σvτρατιωτική χρήσvη, όπου οι
απαιτήσvεις ασvφάλειας είναι επιπέδου Α1 (υψηλότερη δυνατή), η εύκολη υποσvτήριξη
από κάποιο help desk ή ακόμα και η ευχρησvτία του σvυσvτήματος δεν αποτελούν
πρώτη προτεραιότητα. Αντίθετα, το να κρατηθεί μυσvτική κάθε εσvωτερική λεπτομέρεια του λογισvμικού, ειδικά αν περιέχει σvφάλματα, σvυχνά είναι ζήτημα ζωής ή
θανάτου. Υπάρχουν, βέβαια, αρκετά παραδείγματα τέτοιων σvυσvτημάτων τα οποία,
ακριβώς επειδή οι κατασvκευασvτές τους θεώρησvαν τον όρο κλεισvτό ισvοδύναμο με
το ασvφαλές εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα, όπως για παράδειγμα το (πολύ εύκολο
όπως φάνηκε) σvπάσvιμο του πρωτοκόλλου επικοινωνιών και τηλεμετρίας των drones
της USAF, που είχαν σvαν αποτέλεσvμα όχι μόνο την υποκλοπή των video feeds αλλά
και την κλοπή τους με προσvγείωσvη σvε εχθρικά αεροδρόμια (GPS hijacking)7 .
Αν ο αντίσvτοιχος κώδικας και τα πρωτόκολλά τους ήταν εξ' αρχής ανοικτά πιθανότατα τα σvχεδιασvτικά ελαττώματα και οι ελλείψεις ασvφάλειας θα είχαν εντοπισvτεί
εγκαίρως, αλλά βέβαια ίσvως να είχαν δώσvει ακόμα περισvσvότερα εργαλεία σvε αυτούς
που ήθελαν να εκμεταλλευτούν ακριβώς αυτά τα ελαττώματα.

Και τώρα τι;
Δεν χρειάζεται πολύ σvκέψη για να καταλάβει κάποιος γιατί το λογισvμικό τύπου
ΕΛ/ΛΑΚ είναι εσvκεμμένα υπο-εκτιμημένο και υπο-προβεβλημένο παγκοσvμίως,
κυρίως με ευθύνη των εταιριών που κατασvκευάζουν αντίσvτοιχα, αμιγώς εμπορικά,
κλεισvτά προϊόντα. ΄Οταν ο βασvικός και σvυχνά μοναδικός σvτόχος είναι το κέρδος, ο χειρότερος αντίπαλος είναι το δωρεάν. Παρόλα αυτά, είναι γεγονός ότι το
ΕΛ/ΛΑΚ είναι κατάλληλο για πολλές, αλλά όχι για όλες τις περιπτώσvεις, καθώς
εξαρτάται από τις απαιτήσvεις σvυμβολαίων υποσvτήριξης ή/και διασvφάλισvης ποιότητας (σvε νομικό επίπεδο), καθώς επίσvης και από το επίπεδο γνώσvεων των χρησvτών
(αν πρόκειται για κάποια λιγότερο φιλική εφαρμογή). Συνεπώς, το δωρεάν
δεν είναι ούτε και πρέπει να καθορίζεται ποτέ ως το μοναδικό κριτήριο επιλογής
λύσvεων ΕΛ/ΛΑΚ.
Η έννοια του ΕΛ/ΛΑΚ σvυνδέει βέβαια δύο πράγματα που δεν ταυτίζονται κατ'
ανάγκη: Αυτό του ελεύθερου λογισvμικού (ΕΛ) και του λογισvμικού ανοικτού κώδικα (ΛΑΚ). Το πρώτο είναι δωρεάν, ως ελεύθερο, αλλά δεν σvημαίνει
αυτόματα ότι πάντα σvυνοδεύεται από κώδικα που είναι πλήρως διαθέσvιμος σvτον
οποιονδήποτε. Αντίσvτοιχα, το δεύτερο είναι μεν ανοικτό εξ' ορισvμού, αλλά δεν
σvημαίνει πως είναι κατ' ανάγκη και ελεύθερο (δωρεάν). Χρειάζεται ιδιαίτερη
προσvοχή σvτο τι ακριβώς είναι και τι δεν είναι ένα λογισvμικό ΕΛ/ΛΑΚ, γιατί από
αυτό μπορεί να εξαρτώνται πολύ περισvσvότερα πράγματα από το κόσvτος του.
Δυσvτυχέσvτατο παράδειγμα: Η γλώσvσvα προγραμματισvμού Java ξεκίνησvε το
1992 από τη Sun Microsystems ως ένα open-source project, ως μια γλώσvσvα
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Iran%E2%80%93U.S._RQ-170_incident
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αμιγώς αντικειμενοσvτραφής (OOP), με πολύ καλή δομή και μηχανισvμούς προσvτασvίας του προγραμματισvτή από σvφάλματα, και με κυριότερο πλεονέκτημα την
ανεξαρτησvία του εκτελέσvιμου προγράμματος από το λειτουργικό σvύσvτημα ή τη
σvυσvκευή (platform-independence). Για περίπου 15 χρόνια αποτέλεσvε ένα από
τα βασvικά εργαλεία προγραμματισvμού για διαδικτιακές εφαρμογές και όχι μόνο,
ενώ σvήμερα θεωρείται μαζί με τη (C/C++) η πιο δημοφιλής επιλογή για ανάπτυξη λογισvμικού γενικής χρήσvης. Σταδιακά, όμως, άρχισvε να γίνεται όλο και πιο
κλεισvτή, καθώς έγινε προσvτατευόμενο εμπορικό προϊόν (trademarked) και πριν
από 3 χρόνια, με την εξαγορά της Sun Microsystems από την Oracle, κατέληξε
σvτα αζήτητα της δεύτερης, αφού δεν έδειξε ενδιαφέρον να τη σvτηρίξει ως βασvικό
προϊόν της. Το αποτέλεσvμα: Εδώ και ένα μήνα περίπου ανακαλύφθηκαν πάνω από
50 θαμμένα σvοβαρότατα σvφάλματα ασvφάλειας (zero-day exploits)8 , τα οποία
μάλισvτα οι ειδικοί λένε πως είναι αδύνατο να διορθωθούν εντελώς σvε διάσvτημα
σvυντομότερο από 1-2 χρόνια(!)9 και σvυνεπώς σvυμβουλεύουν το περίπου 1 δισvεκατομμύριο χρήσvτες της Java να την απενεργοποιήσvουν (web plug-ins) ή να την
απεγκατασvτήσvουν εντελώς. Δεν είναι βέβαιο κατά πόσvο η επιλογή του κλεισvτού κώδικα σvυνέβαλε σvε αυτή την τραγική κατάληξη μιας καθ' όλα επιτυχημένης
γλώσvσvας προγραμματισvμού, όμως είναι βέβαιο ότι αν διατηρούνταν εντελώς ανοικτός (όπως άλλωσvτε ήταν τα πρώτα χρόνια) αυτά τα προβλήματα πιθανότατα θα
είχαν εντοπισvτεί εγκαίρως και δεν θα απαιτούνταν τόσvο δρασvτικά μέτρα.

8 http://www.infoworld.com/t/java-programming/java-zero-day-holes-appearing-the-rateof-one-day-213898
9 http://www.networkworld.com/community/blog/oracle-releases-emergency-java-patchexperts-warn-aws-may-take-2-years-x
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