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Τι είναι Λογισμικό & τι Λειτουργικό Σύστημα;

Λογισμικό:

Συλλογή οδηγιών για τον H/Y, μαζί με τα σχετικά δεδομένα,
που παρέχει τις εντολές οι οποίες “λένε” στο μηχάνημα τι 
ακριβώς να κάνει και πως να το κάνει.

(Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_software)

Λειτουργικό Σύστημα: 

“το κομμάτι εκείνο του λογισμικού που κανείς δεν 
καταλαβαίνει τι κάνει, αλλά, αν ΔΕΝ υπάρχει, δουλειά δεν 
γίνεται!”, ή...

“το λογισμικό για την εκτέλεση όλων των άλλων 
προγραμμάτων” ή “ο διευθυντής ορχήστρας”...

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_software


  

  Το λογισμικό είναι παντού!

 Προσωπικοί υπολογιστές (Η/Υ), συσκευές 
αναπαραγωγής mp3, τηλεοράσεις, GPS, έξυπνα 
τηλέφωνα, αυτοκίνητα, κλπ.

  Κυβερνήσεις & Δημόσιοι οργανισμοί, τράπεζες, 
αεροπλάνα και οι περισσότερες εταιρείες στον ιδιωτικό 
τομέα

  Επικοινωνίες, ασφάλεια, στον ελεύθερο χρόνο, 
εργασία, εκπαίδευση



  

Διαπιστώσεις

1) Οι περισσότερες πληροφορίες που χρησιμοποιούμε για να 

μάθουμε οτιδήποτε, είναι πια ψηφιακές. 

Στο εγγύς μέλλον, θα είναι ΟΛΕΣ!

2) Λογισμικό: βασικό μέσο για να έχουμε πρόσβαση και να 

χειριζόμαστε τις πληροφορίες.

3) Ένας στρατηγικός κοινωνικός πόρος (societal resource)!

("Εισαγωγή στο Ελεύθερο Λογισμικό”, Πρόλογος, σελ. 3, Free Technology 
Academy, 2009)



  

Ψηφιακή Ελευθερία;

  Συνήθως, τη θεωρούμε δεδομένη.

  Στην πραγματικότητα, η ψηφιακή μας ελευθερία είναι 
πολύ περιορισμένη!

  Είμαστε τόσο ελεύθεροι, όσο και η τεχνολογία που 
χρησιμοποιούμε!



  

Το κίνημα του Ελεύθερου Λογισμικού

Στόχος: 

να προασπίσει ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ 

των χρηστών λογισμικού.

Φιλοσοφία Ελεύθερου Λογισμικού:

 Κοινωνικό κίνημα με ισχυρό ιδεολογικό υπόβαθρο

Ιδρυτής του κινήματος:

Richard Stallman



  

Ορισμός «Ελεύθερου Λογισμικού»

Ό όρος «Ελεύθερο» εννοεί «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ λογισμικού».

ΔΕΝ αναφέρεται στην τιμή του λογισμικού (αν και πολλά προγράμματα 
ΕΛ/ΛΑΚ παρέχονται δωρεάν)

(0) Ελευθερία εκτέλεσης του λογισμικού, για οποιονδήποτε σκοπό.

(1) Ελευθερία μελέτης του πηγαίου κώδικα (δηλ. του μηχανισμού 
λειτουργίας) του λογισμικού και Ελευθερία τροποποίησής του.

(2) Ελευθερία αναδιανομής σε όσους φίλους, γείτονες, μαθητές ή και σε 
οποιουσδήποτε άλλους!

(3) Ελευθερία διανομής τροποποιήσεων / βελτιώσεων στο ευρύ κοινό, 
για να επωφελείται ΟΛΗ η κοινωνία.

(Προϋπόθεση για το 2, και το 3, είναι η πρόσβαση στον Πηγαίο Κώδικα)



  

Πλεονεκτήματα χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ Ι 

1) Αποφυγή εγκλωβισμού/ εξάρτησης από προμηθευτές : λόγω μη 
υιοθέτησης κλειστών τεχνολογιών, που δεσμεύουν μελλοντικές 
αποφάσεις και δυσχεραίνουν την αλλαγή.

2) Αξιοπιστία: Λογιστικό δοκιμασμένο από πολλούς/ Αποφεύγονται 
αρνητικές εκπλήξεις.

3) Ασφάλεια : Ο κώδικας μελετάται από πλήθος ανθρώπων, άρα, τα 
όποια κενά ασφάλειας/ σφάλματα, εντοπίζονται και διορθώνονται 
τάχιστα.

4) Μεγαλύτερη ασφάλεια στο Διαδίκτυο: ΔΕΝ προσβάλλεται από 
τους συνηθισμένους ιούς!

5) Απόδοση: πολύ αποτελεσματικότερη χρήση υπολογιστικών πόρων, 
με τελικό αποτέλεσμα αισθητά ταχύτερη λειτουργία, ακόμη και με 
παλιά PC!

6) Εύκολη συντήρηση εξ αποστάσεως: σημαντικό όταν 
χρειαζόμαστε πρόσβαση στα αρχεία μας όπου κι αν βρισκόμαστε!



  

7) Αυξημένη μακροβιότητα στο hardware : επιτρέπει μεγα-λύτερη και 
ικανοποιητική χρήση ακόμη και παλιού εξοπλισμού !

8) Αυξημένη μακροβιότητα στο λογισμικό: χωρίς ανάγκη α-γοράς της 
τελευταίας έκδοσης του προγράμματος (για να έχουμε μία-ενδεχόμενη- 
βελτίωση).

9) Οι ενημερώσεις αναπτύσσονται άμεσα : δεν εξαρτάσαι από την 
καλή θέληση του κατασκευαστή, μπορούμε εμείς οι ίδιοι να πούμε τι 
βελτιώσεις θέλουμε και, επίσης, να τις μοιραστούμε με άλλους χρήστες 
παγκοσμίως.

10) Εξοικονόμηση χρημάτων:  τα  διαθέσιμα χρήματα είναι πλέον 
πολύ λίγα..... Δύσκολο να βρει πια κανείς σοβαρό λόγο να πληρώνει για 
κλειστές άδειες λογισμικού!!

Πλεονεκτήματα χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ ΙΙ



  

Μειονεκτήματα χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ

 Λιγότερες επιλογές επαγγελματικής  υποστήριξης.

 Δυσκολία εύρεσης προσωπικού με τεχνογνωσία.

 Ασυμβατότητες με κάποια  κλειστά πρότυπα αρχείων.

 Έλλειψη ορισμένων εξειδικευμένων εφαρμογών.



  

Ελεύθερο Λογισμικό

    # Όταν ο υπολογιστής τρέχει Ελεύθερο Λογισμικό...

             Ελευθερία

                             Δημιουργικότητα

                                                            Μηδενικό Κόστος

                   Αναδιανομή 

                                                  Ευελιξία

                                    Ασφάλεια

(ERICH FROMM, “Απόδραση από την ελευθερία”: “Η Ελευθερία είναι η 
απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε είδους ανάπτυξη”)



  

Επίλογος

Το Ελεύθερο Λογισμικό μας βοηθά να αφομοιώνουμε και να 
παράγουμε νέα γνώση, αντί να αποκτούμε απλώς τεχνικές 

ικανότητες.
            Προσφέρει ιδανικά, αρχές και φιλοσοφία ζωής.

Βοηθά στο χτίσιμο συνεργατικών και ισότιμων κοινοτήτων
Προωθεί (στην πραγματικότητα εξαρτάται από)  τη συζήτηση, 
τη συνεργασία, την ανάληψη πρωτοβουλίας και την ενεργό 
συμμετοχή σε όλη την διαδικασία ανάπτυξης.

 Σε ένα συνεχώς διευρυνόμενο ψηφιακά κόσμο,
ενσαρκώνει τα ιδεώδη της ελευθερίας.



  

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ:
ΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ!

Attribution-NonCommercial-ShareAlike CC BY-NC-SA

ΤΕΛΟΣ
Ευχαριστούμε!
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