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1) Linux
Το Linux (Λίνουξ) ή GNU/Linux είναι ένα λειτουργικό σύστημα που αποτελείται από
ελεύθερο λογισμικό. Το Linux μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σε
μεγάλη ποικιλία υπολογιστικών συστημάτων, από μικρές συσκευές όπως κινητά
τηλέφωνα μέχρι μεγάλα υπολογιστικά συστήματα και υπερυπολογιστές. Το Linux
χρησιμοποιείται σε διακομιστές, αφού η καταγεγραμμένη χρήση του σε αυτούς για το
2008 ανέρχεται σε 60% του συνόλου της αγοράς. Σε ότι αφορά τους προσωπικούς
υπολογιστές, η δημοφιλία των λειτουργικών συστημάτων Mac OS X ή Microsoft
Windows είναι υψηλότερη, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του Linux είναι σχεδόν 2%.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται άνοδος του Linux και σε προσωπικούς
υπολογιστές, χάρη στην πολύ καλύτερη υποστήριξη και συμβατότητα με τα διάφορα
συστήματα και υλικά υπολογιστών απ'ότι στο παρελθόν, καθώς και την
αναβαθμισμένη αισθητικά και χρηστικά λειτουργικότητα των διάφορων διανομών.
Χαρακτηριστικό των διανομών είναι η μεγάλη δυνατότητα παραμετροποίησης και
επιλογής που προσφέρουν καθώς κάθε μια απευθύνεται σε διαφορετικό τύπο
χρηστών. Ανάλογα με την φιλοσοφία που ακολουθεί κάθε διανομή μπορεί να δίνει
μεγαλύτερη βάση στη φιλικότητα προς τον χρήστη, στις εφαρμογές πολυμέσων, την
ευκολία παραμετροποίησης, απλότητα του συστήματος, μόνο ελεύθερο λογισμικό,
χαμηλές απαιτήσεις σε πόρους, και άλλα. Δημιουργός του πυρήνα Linux είναι ο
Λίνους Τόρβαλντς, από το όνομα του οποίου προήλθε και η ονομασία Linux. Το
Linux, είναι σε τεχνοτροπία παρόμοιο με το Unix, που ήταν τότε πολύ δημοφιλές σε
ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιχειρήσεις.
Το εγχείρημα GNU, που εκπόνησε ο Ρίτσαρντ Στάλλμαν το 1983, έχει ως στόχο την
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου λειτουργικού συστήματος με ελεύθερο λογισμικό
συμβατό με το Unix. Η ανάπτυξη του GNU ξεκίνησε το 1984, ενώ ο Στάλλμαν
ίδρυσε το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού το 1985 και το 1989 εξέδωσε την άδεια
χρήσης GNU General Public License (GNU GPL). Στις αρχές του '90, είχε
ολοκληρωθεί η ανάπτυξη χρήσιμων εργαλείων που απαιτούνται από ένα λειτουργικό
(όπως βιβλιοθήκες, μεταγλωττιστές, επεξεργαστές κειμένου, κέλυφος, παραθυρικό
περιβάλλον), αλλά είχε καθυστερήσει η ανάπτυξη βασικών και αναγκαίων εργαλείων
όπως οι οδηγοί υλικού και εργασιών αλλά και ο πυρήνας του λειτουργικού. Αυτή η
καθυστέρηση ώθησε τον Φινλανδό Λίνους Τόρβαλντς να δημιουργήσει τον δικό του
πυρήνα το 1991.

Σχεδίαση
Το Linux υιοθετεί πολλές από τις αρχές λειτουργίας του Unix που καθιερώθηκαν τις
δεκαετίες του '70 και του '80. Το σύστημα αποτελείται από έναν μονολιθικό πυρήνα,
τον πυρήνα Linux, που ελέγχει την διαδικασία επεξεργασίας, την δικτύωση, τις
περιφερειακές συσκευές και την πρόσβαση στα αρχεία συστήματος. Οι οδηγοί
συσκευών εντάσσονται άμεσα και αποτελούν τμήμα του πυρήνα. Διακριτές από τον
πυρήνα είναι οι λειτουργίες υψηλού επιπέδου, όπως το γραφικό περιβάλλον χρήστη,
οι οποίες διασυνδέονται με τον πυρήνα και συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο
λειτουργικό σύστημα.
Οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν ένα σύστημα Linux μέσω μιας γραμμής εντολών ή
από το γραφικό περιβάλλον χρήστη (GUI), ενώ είναι εφικτή και η χρήση πλήκτρων
ειδικής λειτουργίας που υπάρχουν στο σχετικό υλικό, κοινή πρακτική στα
ενσωματωμένα συστήματα. Σύγχρονες δημοφιλείς διανομές προεπιλέγουν το γραφικό
περιβάλλον, όπου η χρήση γραμμής εντολών είναι διαθέσιμη μέσω ενός τερματικού ή
μέσω μιας ξεχωριστής εικονικής κονσόλας. Το πιο διαδεδομένο γραφικό περιβάλλον
χρήστη στο Linux είναι το X Window System, που σήμερα γίνονται προσπάθειες να
αντικατασταθεί από το Wayland ενώ η εταιρεία Canonical αναπτύσσει το σύστημα
Mir για την διανομή του. Η επιλογή τους να αναπτύξουν ένα ξεχωριστό γραφικό
περιβάλλον σε αντίθεση με σημαντικό ποσοστό των χρηστών οι οποίοι θέλουν να
μεταφέρουν τις διανομές τους στο Wayland, συναντά αντιπαράθεση.
Το X Window System (ή εν συντομία το X), παρέχει βασικά εργαλεία για τη
δημιουργία, την εμφάνιση, την τοποθέτηση και τη διαχείριση γραφικών παραθύρων.
Αυτό το κενό καλύπτουν τα λεγόμενα περιβάλλοντα εργασίας (Desktop
Environments), τα οποία υλοποιούν γραμμές εργασιών (taskbars), προφύλαξη
οθόνης(screensaver), πίνακες εφαρμογών (panels) κ.α. Δημοφιλή περιβάλλοντα
εργασίας είναι το Unity, το GNOME, το KDE, το Cinnamon, το MATE, το LXDE
και το Xfce.

Ανάπτυξη
Η κύρια διαφορά μεταξύ του Linux και άλλων δημοφιλών λειτουργικών είναι ότι ο
πυρήνας του Linux άλλα και οι σημαντικότερες εφαρμογές του αναπτύσσονται
μαζικά και συμμετοχικά από τις κοινότητες χρηστών, μια και πρόκειται για ελεύθερο
και ανοικτού κώδικα λογισμικό. Υπάρχουν και άλλα λειτουργικά που κυκλοφορούν
με ελεύθερες άδειες χρήσης (όπως τα συστήματα Unix τύπου BSD), αλλά το Linux
είναι το πιο διαδεδομένο. Ορισμένες άδειες για ελεύθερο και ανοικτού κώδικα
λογισμικό βασίζονται στην αρχή του copyleft, όπου ο καθένας μπορεί να πάρει τον
κώδικα και να τον επεξεργαστεί, αναπαράγει, και διαβιβάσει σε τρίτους, αλλά πρέπει
να το κάνει κάτω από την ίδια άδεια που το πήρε, κάτι που εξασφαλίζει την ελεύθερη
και απρόσκοπτη διάδοση του κώδικα σε όλη τη διάρκεια της ζωής του προς όφελος
όλων των ενδιαφερομένων. Η πιο δημοφιλής άδεια ελεύθερου λογισμικού, η GNU
GPL, είναι μια μορφή copyleft, και χρησιμοποιείται για τον πυρήνα Linux και για
αρκετές εφαρμογές του εγχειρήματος GNU.

Χρήσεις
Κάθε διανομή Linux ακολουθεί την δική της φιλοσοφία, άλλες είναι γενικού σκοπού
και άλλες πιο εξειδικευμένες. Πολλές διανομές στοχεύουν σε συγκεκριμένο τύπο
χρηστών ή λειτουργούν μόνο σε συγκεκριμένο υλικό υπολογιστών. Επιπλέον κάθε
διανομή δίνει έμφαση σε ένα διαφορετικό τομέα του συστήματος, όπως η ευχρηστία,
η ασφάλεια, η σταθερότητα, η πολυγλωσσία, η υψηλή απόδοση του συστήματος κ.α.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι ορισμένες διανομές περιλαμβάνουν βάση σχεδιασμού μόνο
ελεύθερο λογισμικό. Περίπου τριακόσιες διανομές βρίσκονται σήμερα υπό ενεργή
ανάπτυξη, ενώ δώδεκα πιο δημοφιλείς από αυτές είναι διανομές γενικού σκοπού.
Το Linux είναι ένα εξαιρετικά μεταφέρσιμο λειτουργικό σύστημα. Ο πυρήνας του
μπορεί να εκτελεστεί σε μια μεγάλη ποικιλία υπολογιστικών αρχιτεκτονικών, όπως οι
πλατφόρμες ARM, iPAQ, IBM System z9 και System z10, και σε συσκευές από
κινητά τηλέφωνα μέχρι υπερυπολογιστές. Δεν υπάρχουν πολλές εξειδικευμένες
διανομές για τις ευρέος χρησιμοποιούμενες αρχιτεκτονικές. Ο πυρήνας ELKS μπορεί

να εκτελεστεί στους 16-bit επεξεργαστές Intel 8086 και Intel 80286, ενώ ο πυρήνας
Clinux μπορεί να εκτελεστεί σε συστήματα που δεν διαθέτουν μονάδα διαχείρισης
μνήμης. Και οι δύο αυτοί πυρήνες αποτελούν fork του αρχικού πυρήνα Linux. Ο
πυρήνας Linux λειτουργεί επίσης σε κλειστές αρχιτεκτονικές όπου προορίζονται για
αποκλειστική εκμετάλλευση από τον κατασκευαστή, όπως οι υπολογιστές Macintosh
(με PowerPC και Intel επεξεργαστές), παιχνιδομηχανές, φορητές συσκευές
αναπαραγωγής πολυμέσων και κινητά τηλέφωνα.
Αυτό που το κάνει να διαφέρει από τα υπόλοιπα λειτουργικά συστήματα, είναι η
ευκολία με την οποία μπορεί να επεκταθεί για να καλύψει και τις πιο απαιτητικές
ανάγκες. Ακόμα και αν δεν έχει κάποιος γνώσεις προγραμματισμού, μπορεί να
προτείνει βελτιώσεις στους αρχικούς προγραμματιστές ή ακόμα να χρηματοδοτήσει
κάποιον για να υλοποιήσει αυτές τις βελτιώσεις (πολλά ελεύθερα προγράμματα
χρηματοδοτούνται και αναπτύσσονται με αυτόν τον τρόπο). Υπάρχουν αρκετές
βιομηχανικές ενώσεις και συνέδρια hardware διατηρούν και βελτιώνουν την
υποστήριξη των συσκευών στο Linux, όπως το FreedomHEC.

Διαθέσιμες εφαρμογές
Οι διανομές συνήθως διαθέτουν πολύ μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων. Υπάρχουν
δεκάδες χιλιάδες ελεύθερα προγράμματα τα οποία έρχονται με άδεια παρόμοια με του
Linux (ή χαλαρότερη), τα οποία καλύπτουν τις περισσότερες δυνατότητες που
προσφέρουν τα αντίστοιχα κλειστού κώδικα. Σήμερα συντηρούνται μεγάλες βάσεις
δεδομένων ώστε να ταξινομηθούν αυτά τα προγράμματα.
Λογισμικό κλειστού κώδικα (proprietary) ή/και με περιορισμένες ελευθερίες χρήσης
προγράμματα, υπάρχουν και στο Linux και καλύπτουν αρκετούς τομείς
εξειδικευμένου λογισμικού όπως παιχνίδια, βάσεις δεδομένων και οδηγούς
συσκευών.
Πέρα από την μεγάλη ποικιλία εφαρμογών που έχουν δημιουργηθεί για το Linux,
υπάρχει επίσης κάποια δυνατότητα να εκτελεσθούν σε περιβάλλον Linux και
προγράμματα που έχουν κατασκευαστεί για MS Windows. Αυτό γίνεται
χρησιμοποιώντας κάποια "ενδιάμεση" εφαρμογή όπως είναι το Wine, το οποίο είναι
μία ελεύθερη υλοποίηση του API των Windows, η οποία αναλαμβάνει να γεφυρώσει
το χάσμα.

Διαφορές Linux και Windows
Ας δούμε όμως εν συντομία τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των
Windows σε σχέση με το Linux.

1) Τιμή αγοράς
Ένα βασικό μειονέκτημα των Windows είναι ότι δεν είναι δωρεάν και στοιχίζουν
από 50 έως 150+ ευρώ, ενώ τo Linux μερικές φορές στοιχίζει λιγότερο ή πολλές
διανομές είναι δωρεάν.
2) Ευκολία χρήσης
Παρόλες τις προσπάθειες τoυ Linux να γίνει εύκολo στη χρήση, αν και έχουν
βελτιωθεί πολύ, ακόμα τα Windows παραμένουν στην πρώτη θέση των λειτουργικών
συστημάτων όσον αφορά την ευκολία χρήσης.
3) Αξιοπιστία
Η πλειοψηφία των διανομών τoυ Linux είναι ιδιαίτερα αξιόπιστες και μπορεί να
τρέχει το σύστημα για μήνες, χωρίς να χρειαστεί ούτε καν επανεκκίνηση! Είναι ένα
σημαντικό πλεονέκτημα του Linux ιδιαίτερα για τους servers που στεγάζουν
ιστοσελίδες. Αν και στα Windows γίνονται φιλότιμες προσπάθειες, ακόμα δεν έχουν
καταφέρει να επιτύχουν την ίδια σταθερότητα και αξιοπιστία με το Linux.
4)Λογισμικό
Επειδή η πλειοψηφία των χρηστών χρησιμοποιούν Windows, υπάρχει για αυτό το
λειτουργικό σύστημα μεγαλύτερη γκάμα και ποικιλία λογισμικού σε αντίθεση με το
Linux.

5) Κόστος λογισμικού
Αντίστοιχα, αν και πολλές φορές το λογισμικό για Windows είναι καλύτερο και
υπάρχει σε μεγαλύτερη ποικιλία, πολλές φορές δεν είναι δωρεάν, σε αντίθεση με το
Linux, που στη χειρότερη θα χρειαστεί να πληρώσετε ένα μικρό ποσό.
6) Ασφάλεια
Ένα ακόμα μειονέκτημα των Windows είναι η ασφάλεια. Παρόλες τις φιλότιμες

προσπάθειες της Microsoft, το λειτουργικό σύστημα αυτό παραμένει ακόμα ευάλωτο
σε ιούς και διάφορες άλλες απειλές.
7) Υποστήριξη hardware
Ένα μειονέκτημα του Linux είναι ότι πολλές φορές δεν υποστηρίζει μεγάλη γκάμα
hardware, σε αντίθεση με τα Windows. Υπάρχει περίπτωση να αγοράσετε κάποια
καινούρια συσκευή και να μην υποστηρίζεται, να μην υπάρχει ο κατάλληλος driver.
8) Ανοιχτός κώδικας
Στο Linux ο κώδικας είναι ανοιχτός. Αυτό σημαίνει ότι αν είστε προγραμματιστές,
μπορείτε να τo "πειράξετε", ώστε να δημιουργήσετε εφαρμογές μέσα του, να τo
κάνετε να λειτουργεί διαφορετικά, να το φέρετε στα μέτρα σας κ.λπ. Στα Windows
μπορείτε μόνο να πειράξετε ό,τι σας επιτρέπουν αυτά και από κει και πέρα τίποτα
παραπάνω.
9) Υποστήριξη
Εδώ και τα δύο λειτουργικά συστήματα παρέχουν υποστήριξη, το καθένα με το δικό
του τρόπο. Για τo Linux υπάρχουν κοινότητες και γενικά πολλές πληροφορίες στο
Internet, όπως εγχειρίδια, bug fixes, updates κ.λπ. Αντίστοιχα και στα Windows, είτε
με τη μορφή service pack, είτε με patches, security updates κ.λπ. απευθείας από τη
μαμά Microsoft.

Διανομές Linux
Σήμερα υπάρχουν πολλές διαφορετικές διανομές που καλύπτουν διαφορετικές
ανάγκες. Οι απολύτως βασικές διανομές, στα χαρακτηριστικά των οποίων βασίζονται
πολλές άλλες νεότερες ή/και μικρότερες είναι το Debian (πρωτοεμφανίστηκε το 1993,
το αρχαιότερο εν ενεργεία όλων), Slackware (σχεδόν όσο παλιό και το Debian),
Redhat, και Arch.
Μερικές χαρακτηριστικές διανομές είναι:
Arch Linux: Μινιμαλιστική διανομή που διατηρείται από μια κοινότητα
εθελοντών, και χρησιμοποιεί πακέτα της μορφής .tar.gz και .tar.xz. Διάφορες
άλλες μικρότερες διανομές να βασίζονται πάνω του (π.χ. Antergos).


Debian GNU/Linux: Οργανωμένο από μια ομάδα εθελοντών, και είναι η
διανομή με τα περισσότερα πακέτα σήμερα. Είναι η μοναδική διανομή που
αποτελείται μόνο από ελεύθερα πακέτα. Χρησιμοποιεί πακέτα deb.


Ubuntu Linux: Ίσως η πιο δημοφιλής διανομή αυτή τη στιγμή. Βασίζεται στο
Debian και ένα από τα βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας της είναι η φιλικότητα
προς το χρήστη. Χρησιμοποιεί πακέτα deb.


Kubuntu, Xubuntu και Edubuntu: Διανομές που στηρίζονται στο Ubuntu
(και μπορούν να εγκατασταθούν σχεδόν κατευθείαν από αυτό) και παρέχουν στο
χρήστη από προεπιλογή KDE, Xfce και εκπαιδευτικό περιβάλλον αντίστοιχα.


Knoppix: Live διανομή, που δεν χρειάζεται εγκατάσταση αλλά λειτουργεί
απευθείας από το CD, που βασίζεται στο Debian. Πολύ χρήσιμη διανομή σε
περιπτώσεις ανάκτησης δεδομένων όταν το κυρίως λειτουργικό σύστημα του
υπολογιστή δεν μπορεί να ξεκινήσει. Χρησιμοποιεί πακέτα deb.


Damn Small Linux: Ακόμα μια διανομή βασισμένη στο Knoppix Linux που
καταλαμβάνει μόνο 50MB χώρου και περιλαμβάνει πλήρες σετ εφαρμογών.
Λόγω της ταχύτητας της μπορεί να χρησιμοποιηθεί άνετα σε παλιούς
υπολογιστές. Χρησιμοποιεί πακέτα deb.


Slackware Linux: Η αγαπημένη διανομή αυτών που ξεκίνησαν με το Linux
στις αρχές της δεκαετίας του '90. Είναι η διανομή που έκανε το Linux αγαπητό
στους διαχειριστές συστημάτων. Επίσης είναι η αρχαιότερη διανομή που
υποστηρίζεται ακόμη αν και περιέχει σχεδόν τα λιγότερα πακέτα.


Redhat Linux: μία από τις πρώτες εταιρείες που αντιμετώπισαν σοβαρά το
Linux. Σήμερα κατέχει ένα μεγάλο ποσοστό της αγοράς. Διατίθεται μόνο σε
εμπορική έκδοση.


Fedora: Διανομή που προήλθε από το Redhat Linux και υποστηρίζεται από τη
Redhat. Λειτουργεί ως δοκιμαστικό πεδίο για τις σταθερές εκδόσεις του Redhat
Linux αλλά αποτελεί και η ίδια μια πολύ σταθερή και στιβαρή διανομή. Σε
αντίθεση με το Redhat Linux διατίθεται ελεύθερα προς χρήση.


CentOS: Διανομή στηριγμένη στον πηγαίο κώδικα του Redhat από τον
οποίο έχουν αφαιρεθεί όσα τμήματα τον κάνουν εμπορικό. Θεωρείται ότι παρέχει
100% συμβατότητα με το Redhat.


SuSe Linux: Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής λόγω της φιλικότητας της προς τον
χρήστη και των πολλών πακέτων που διαθέτει. Σήμερα έχει μετονομαστεί σε
OpenSUSE και έχει αγοραστεί από την Novell.


Mandriva Linux: Βασισμένο στο Redhat, αλλά με ιδιαίτερα προσεγμένο
γραφικό περιβάλλον. Μέχρι πρότινος ήταν γνωστό ως Mandrake.


Gentoo Linux: Διανομή που μπορεί να παραμετροποιηθεί στο έπακρο αφού
όλα τα προγράμματα, αλλά και το ίδιο το λειτουργικό, μπορούν να "χτίζονται"
κατά την εγκατάσταση τους. Γι' αυτό το λόγο αποτελεί μια από τις ταχύτερες
διανομές.


Mageia: Νέα εξελληνισμένη διανομή φορκ της Mandriva, αναπτυσσόμενη
από την κοινότητα. Έχει κυκλοφορήσει δυο σταθερές εκδόσεις.


Το DistroWatch προσπαθεί να συμπεριλάβει όλες τις υπάρχουσες διανομές και
περιλαμβάνει αρκετές συγκρίσεις μεταξύ των διανομών.

Ελληνικές διανομές
sxolinux (DVD εγκατάστασης): η τελευταία έκδοση βασίζεται στο Ubuntu
Lucid και περιέχει όλο το εκπαιδευτικό λογισμικό του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, μαζί με τα βιβλία της Α’ Γυμνασίου.


Iloog (Live CD): Ελληνική διανομή σε περιβάλλον Χ-Fluxbox. Aναπτύσσεται
από μέλη της Ένωσης Χρηστών Λίνουξ Ιωαννίνων και προορίζεται, κυρίως, για
μαθητική και επιστημονική χρήση.


Monomaxos (Live DVD με δυνατότητα εγκατάστασης): Εξελληνισμένη
διανομή βασισμένη στο Ubuntu. Η τελευταία σταθερή έκδοση είναι η 5 και
υπάρχει σε τέσσερις εκδόσεις:


1. Monomaxos-5
2. Monomaxos office (για υπολογιστή γραφείου: σύνδεση σε τοπικό
δίκτυο/σκαναρίσματα/εκτυπώσεις/αποστολή-λήψη fax/τηλεφωνία
voip/internet κ.λπ. αλλά και: desktop publishing/στατιστική/επεξεργασία
φωτογραφίας/μηχανολογικό–ηλεκτρολογικό–ηλεκτρονικό σχέδιο/3Dγραφικά)
3. Monomaxos LXDE (για παλιούς υπολογιστές)
4. Monomaxos Netbook edition (για φορητούς υπολογιστές)
ΖΕΥΣ: Αποτελεί κλώνο του Slackware. Η τελευταία σταθερή έκδοση
Workstation είναι η 2.0.0 και για Server η 3.0.0.


Slackel (Live CD με δυνατότητα εγκατάστασης): Εξελληνισμένη διανομή
βασισμένη στο Slackware. Η τελευταία σταθερή έκδοση είναι η 13.37.


Knoppel (Live CD με δυνατότητα εγκατάστασης): Εξελληνισμένη διανομή
βασισμένη στο Knoppix. Η τελευταία σταθερή έκδοση είναι η 0.8 ενώ υπάρχει
και η beta 0.9.


PuppEL (Live CD με δυνατότητα εγκατάστασης): Εξελληνισμένη διανομή
βασισμένη στο Puppy Linux 4. Aναπτύσσεται από την ομάδα "Hamsters" και η
τελευταία σταθερή του έκδοση είναι η 4.31.




Hamster Linux (Live CD)

Happy Linux (Live CD): Ανεξάρτητη ελληνική διανομή με στοιχεία του
Puppy Linux σε περιβάλλον LXDE.


Oxinus: Πλήρως εξελληνισμένη διανομή του Debian σε τροποποιημένο
περιβάλλον. Περιλαμβάνει πλειάδα χρήσιμων προγραμμάτων, με φυλλομετρητή


τον Google Chrome για Linux. Η τελευταία του έκδοση είναι η 4.0, ενώ υπάρχει
και η έκδοση Lite για παλιούς υπολογιστές και netbooks.

Τοπικές διανομές
gnuLinEx (Linex): Διανομή που δημιουργήθηκε και συντηρείται από την
τοπική κυβέρνηση της Εξτρεμαδούρα στην Ισπανία.


LiMux: Διανομή που αποτελεί ένα ISO 9241 περιβάλλον εργασίας και
χρησιμοποιείται από τις αρχές της πόλης του Μονάχου.


Κουζίνα Αντωνία
Λαφτσίδη Ιωάννα
Ματθαίου Δέσποινα
Μιχαήλη Παναγιώτα
Μπόλοση Ελευθερία
Νάτση Αναστασία

2) Ελεύθερο λογισμικό – Κατηγορίες εφαρμογών
Open Office
Το Apache Open Office είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο εφαρμογών γραφείου
ανοιχτού κώδικα. Περιλαμβάνει: Επεξεργαστή Κειμένου (Writer), Υπολογιστικό
Φύλλο (Calc), Δημιουργό Παρουσιάσεων (Ιmpress), Πρόγραμμα Σχεδίασης (Draw),
Βάση Δεδομένων (Base) και Επεξεργαστή Εξισώσεων (Math). Λειτουργεί σε όλες τις
γνωστές πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων, Windows, Linux και Μac, ενώ
υποστηρίζει άψογα και την ελληνική γλώσσα, χάρη στην προσπάθεια των εθελοντών
και πολλών χρηστών.
Διαθέτει την ίδια λειτουργικότητα με άλλα δημοφιλή προγράμματα εφαρμογών
γραφείου (όπως το MS Office) και έτσι αποτελεί την ιδανική λύση για επιχειρήσεις,
σχολεία και οργανισμούς, καθώς μπορούν να το αποκτήσουν ελεύθερα. Το Open
Office χρησιμοποιεί το ανοιχτό Open Document Format (ODF), ενώ μπορεί να
επεξεργάζεται αρχεία Word, Excel και PowerPoint. Σχεδιάστηκε με σκοπό να
αποτελέσει μια συμβατή και ελεύθερη εναλλακτική στο Microsoft Office.
Ιστορία
Η σουίτα είναι περισσότερο γνωστή ως OpenOffice, αλλά η ονομασία αυτή αποτελεί
εμπορικό σήμα μιας εταιρείας στην Ολλανδία και χρησιμοποιείται επίσης από την
Orange UK. Έτσι αποφασίστηκε να χρησιμοποιείται επίσημα η ονομασία
OpenOffice.org.
Στις 27 Ιανουαρίου του 2010 η Oracle Corporation αγόρασε τη Sun Microsystems και
συνέχισε να υποστηρίζει την εφαρμογή, με το όνομα Oracle Open Office. Αργότερα
το ίδιο έτος το μεγαλύτερο μέρος της κοινότητας που στήριζε το OpenOffice, υπό τη
σκιά των εξελίξεων στο OpenSolaris, του οποίου την ανάπτυξη σταμάτησε η Oracle
μετά την εξαγορά του μαζί με τη Sun, αποφάσισε να αποστασιοποιηθεί και να
διακλαδώσει το πρόγραμμα ως LibreOffice, ιδρύοντας το Document Foundation για
να υποστηρίξει το νέο εγχείρημα. Η Oracle κλήθηκε να παραχωρήσει το όνομα
OpenOffice.org στην κοινότητα, όμως αρνήθηκε και αξίωσε την παραίτηση όσων
συμμετείχαν στο Document Project από το Κοινοτικό Συμβούλιο του Open Office,
κάτι που σήμανε και την οριστική ρήξη των σχέσεων της εταιρείας και της
κοινότητας.

Προγράμματα πλοήγησης στο διαδίκτυο
Τα προγράμματα για την πλοήγηση στο διαδίκτυο είναι συνήθως δωρεάν. Δεν τα
αγοράζουμε σε καταστήματα αλλά τα “κατεβάζουμε” από το internet ή τα
δανειζόμαστε ως αρχική εγκατάσταση από κάποιον φίλο, γνωστό, κατάστημα, κ.λπ.
Η συνηθέστερη μάχη μεταξύ των λύσεων πλοήγησης στο διαδίκτυο δίνεται στο
ένδοξο πεδίο της ταχύτητας. Όταν αναφερόμαστε στην ταχύτητα ενός τέτοιου
προγράμματος εννοούμε τόσο την ταχύτητα εκκίνησης και εμφάνισης μιας σελίδας
όταν το πρόγραμμα ξεκινά, όσο και την ταχύτητα φόρτωσης. Άλλο λαμπρό πεδίο
τιμής είναι οι περίφημες “δυνατότητες που δίνει στον χρήστη”. Στην πραγματικότητα
αυτό το ζήτημα αφορά την εμφάνιση περισσότερο παρά τις λειτουργίες, καθώς, κάθε
φορά που ένας κατασκευαστής λανσάρει μία νέα λειτουργία, αυτή αντιγράφεται σε

χρόνο ρεκόρ από όλους τους ανταγωνιστές του, συνεπώς οι δυνατότητες πάνω κάτω
είναι ίδιες – ή θα είναι, σε μερικές ...ώρες.
Το σημαντικότερο ίσως ζήτημα είναι η ασφάλεια. Και εδώ το τοπίο δεν είναι όπως
ακριβώς θα το περιγράψουν οι ίδιες οι εταιρείες. Έχουν γραφτεί αρκετά, περισσότερο
στο internet και λιγότερο σε περιοδικά και εφημερίδες, σχετικά με τα κενά ασφάλειας
που αφήνει η Microsoft στον MS Internet Explorer. Αν και ανάλογα δημοσιεύματα
έχουν δόση αλήθειας, δεν δίνουν την ολοκληρωμένη εικόνα. Ναι, πράγματι, τόσο
στον MS Internet Explorer όσο και στο σύνολο των ανταγωνιστικών του εφαρμογών,
υπάρχουν πολλά και ανομολόγητα κενά ασφάλειας, και, άλλωστε, αυτός είναι ο
ρόλος των πολυδιαφημιζόμενων συνεχών αναβαθμίσεων που προσφέρουν όλοι οι
κατασκευαστές που αναπτύσσουν ανάλογα προγράμματα.
Κανένας web browser δεν είναι 100% στεγανός ή ασφαλής, και είναι η λειτουργία
τους που νοηματοδοτεί σε μεγάλο βαθμό την ύπαρξη ειδικού λογισμικού ασφάλειας.
Επίσης, ένας web browser ουσιαστικά είναι ένα πρόγραμμα που επιτρέπει στον
χρήστη να βλέπει πολλές διαφορετικές πλευρές του διαδικτύου. Όλες αυτές οι
“πλευρές” αξιοποιούν συχνά εντελώς μη συμβατές μεταξύ τους τεχνολογίες: τα
προγράμματα αυτά πρέπει να είναι πολύ ελαστικά ως προς τις ανοχές τους,
διαφορετικά θα ήταν μεν πιο ασφαλή, αλλά δυσλειτουργικά ως προς τους απλούς
τελικούς χρήστες τους.

MS Internet Explorer
Ο MS Internet Explorer παράγεται από τη Microsoft και έχει μερικές εκατοντάδες
λειτουργίες και χαρακτηριστικά. Επιλογή της εταιρείας είναι να απαντά στις ανάγκες
των χρηστών pro-actively, δηλαδή να αποφασίζει το ίδιο το λογισμικό ποια από όλα
τα χαρακτηριστικά μπορεί να ενδιαφέρουν τον χρήστη και να τα καθιστά διαθέσιμα,
αφήνοντας στην διακριτική ευχέρειά του να προσθέσει σε αυτά και κάθε άλλη
λειτουργία που επιθυμεί. Η εκκίνηση του προγράμματος καταναλώνει πολύ από τη
διαθέσιμη μνήμη συστήματος και η φόρτωση των σελίδων κάποιες φορές αργεί.
Πρόκειται όμως για μια στιβαρή λύση που - παρά τις “αμαρτίες” παλιότερων
εκδόσεών της - δεν κολλάει πουθενά.

Mozilla Firefox
Ο Mozilla Firefox δεν αναπτύσσεται από κάποια εταιρεία, αλλά από κοινότητα
developers διεσπαρμένων σε όλο τον κόσμο, με αποτέλεσμα συχνά να προσφέρει
δυνατότητες που οι εταιρείες δεν έχουν καν φανταστεί ότι θα μπορούσαν να
ενσωματώσουν σε ένα λογισμικό πλοήγησης. Αν και η εν λόγω κοινότητα έχει
πολλές πρωτιές στο ενεργητικό της, υπάρχει το πρόβλημα της συνέχειας -και πολύ
λιγότερο συνέπειας- ως προς τις πιο ακραίες εφαρμογές και λύσεις που ενσωματώνει:
κάποιες από αυτές δεν “βλέπουν” 2η ή 3η έκδοση πέραν της αρχικής, ή
παρουσιάζουν ασυμβατότητες σε επόμενες εκδόσεις του λογισμικού, οπότε
απορρίπτονται από το σύστημα και παύουν να λειτουργούν.
Το καλό είναι ότι ακόμη και σε αυτή τη περίπτωση, η εφαρμογή θα κάνει ό,τι πρέπει
να γίνει μόνη της, χωρίς να απασχολήσει τον χρήστη, παρά μονάχα για να τον
ενημερώσει για τη παύση λειτουργίας ενός χαρακτηριστικού. Σαφώς ταχύτερος και
πιο ευέλικτος από τον Internet Explorer, ο Mozilla Firefox είναι μια πολύ ελαφριά
εφαρμογή που δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να επιλέξει εξ αρχής τις υπηρεσίες
που επιθυμεί με τη μορφή πρόσθετων στοιχείων στον πυρήνα της εφαρμογής, και
στην συνέχεια να μην ξανά-ασχοληθεί ποτέ με αναβαθμίσεις ή οποιοδήποτε άλλο
ζήτημα, καθώς όλα γίνονται αυτόματα και λειτουργούν εντελώς απρόσκοπτα.
Ωστόσο, αν και απλό στη χρήση, το οικοσύστημα του Mozilla Firefox ίσως είναι
εφιάλτης για έναν εντελώς νέο χρήστη που δεν έχει ιδέα τι πραγματικά χρειάζεται.
Μεγάλο πλεονέκτημα του προγράμματος είναι η ταχύτητά του και η ελάχιστη
επιβάρυνση του συστήματος.

Opera
Ο Opera είναι η ελαφρύτερη όλων των εφαρμογών για τις οποίες μιλήσαμε ως τώρα,
αλλά απευθύνεται καθαρά σε πιο δυναμικούς χρήστες, με την πληθώρα ρυθμίσεων
που δίνει την δυνατότητα να κάνει κάποιος, και αποτελεί ιδανική λύση για φορητά
συστήματα. Το βασικό περιβάλλον του είναι απλό στη χρήση, αλλά αν πραγματικά
κάποιος θέλει να επωφεληθεί από τα πλούσια χαρακτηριστικά της εφαρμογής θα
πρέπει να μπει στον κόπο να την προσαρμόσει στις ανάγκες του, μέσω ρυθμίσεων
που θα ξενίσουν τους λιγότερο “προχωρημένους” χρήστες.

Google Chrome
O Google Chrome έχει κλέψει τις εντυπώσεις σχετικά με τη δυνατότητά του να
ξεπερνά κάθε online δυσκολία, την ταχύτητά του και την... αβάσταχτη ελαφρότητά
του. Παρόλα αυτά αντιμετωπίζει ακόμα κάποια προβλήματα, που σχετίζονται με την
υποστήριξη γλωσσών και επιδέχεται βελτιώσεων. Δυναμικό του χαρακτηριστικό
είναι η ενσωμάτωση όλων των υπηρεσιών του Google, της δημοφιλούς μηχανής
αναζήτησης, από την οποία αντλεί και φέρνει στον υπολογιστή όλες τις υπηρεσίες της
με εξαιρετικά εύκολο τρόπο. Ίσως να αποτελεί την καλύτερη από τις ελαφριές λύσεις
για “πρωτάρηδες”.

Εφαρμογές για βασική επεξεργασία εικόνας
Visions
Η εμφάνιση του Visions είναι πολύ εντυπωσιακή με την πρώτη ματιά, αφού
ενσωματώνει ένα περιβάλλον 3D για την προβολή των εικόνων. Για την επεξεργασία
εικόνας πηγαίνουμε στο “Editing Room”, όπου μας δίνονται αμέτρητες επιλογές όσον
αφορά τη διόρθωση των χρωμάτων. Δεν έχουμε παρά να διαλέξουμε ό,τι θέλουμε και
να πατήσουμε το κουμπί “Apply” πάνω δεξιά.

Pixlr
Το Pixlr είναι άλλο ένα πολύ εύχρηστο πρόγραμμα για επεξεργασία εικόνας. Για τις
βασικές εργασίες επεξεργασίας εικόνας, επιλέγουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε
από την αριστερή μπάρα και πατάμε στο κουμπί “Apply”.

PhotoPad
Το PhotoPad είναι κι αυτό ένα πρόγραμμα για επεξεργασία εικόνας και προσφέρει τις
βασικές ρυθμίσεις που χρειάζεται το 80% των χρηστών. Στην εμφάνιση δείχνει πιο
παλιό από τα άλλα δύο, αλλά στα χαρακτηριστικά του είναι πιο εξελιγμένο.

Δωρεάν προγράμματα επεξεργασίας βίντεο

Windows Movie Maker
Η πρώτη έκδοση του Movie Maker κυκλοφόρησε το 2000 από την Microsoft και από
τότε έχει αναβαθμιστεί και παραμένει η νούμερο ένα επιλογή για εκατομμύρια
χρήστες των Windows. Είναι εύκολο στη χρήση και επιτρέπει στον χρήστη να
προσθέτει, να αφαιρεί ή να μεταφέρει φωτογραφίες και βίντεο, καθώς επίσης να
περνά και κάποια βασικά εφέ σε αυτά. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία ενός
βίντεο, το Movie Maker παρέχει την επιλογή να ανέβει απευθείας στο YouTube, το
Facebook και σε πολλές άλλες online πλατφόρμες. Το Movie Maker είναι επίσης
αρκετά ελαφρύ, οπότε αν ο υπολογιστής δεν έχει μεγάλες επιδόσεις, δεν θα ζοριστεί
να τρέξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Kate’s Video Toolkit
Το Kate’s Video Toolkit είναι ένας μετατροπέας βίντεο αρχείων καθώς επίσης και
επεξεργαστής βίντεο την ίδια στιγμή. Δεν είναι τόσο προηγμένο όσο το Movie
Maker. Μπορεί να μετατρέψει διάφορα είδη μορφών βίντεο, όπως MP4, AVI, MPEG,
MOV κ.τ.λ. σε MPEG, MP4, MOV κ.τ.λ. Μειονέκτημα ότι δεν επιτρέπει να
μεγιστοποιηθεί το παράθυρό του.

WeVideo
Η μεγάλη του ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια το έχει κάνει αρκετά γνώριμο για
εκατοντάδες χρήστες, και όχι άδικα. Το WeVideo παρέχει χαρακτηριστικά όπως
cloud-based λογισμικό επεξεργασίας βίντεο και την ικανότητα να παίρνει βίντεο
απευθείας από ιστοσελίδες όπως το YouTube και το Facebook. Το πρόγραμμα,
δυστυχώς, έχει κάποιους περιορισμούς, αφού περιλαμβάνει μόλις 1GB
χωρητικότητας στην cloud υπηρεσία του και μόλις 5 λεπτά βίντεο μεταμορφώσεων
ανά μήνα για τις online ιστοσελίδες. Αυτά τα μειονεκτήματα υπάρχουν μόνο στην
δωρεάν του έκδοση, αφού προσφέρει δύο επί πληρωμής πακέτα για τους πιο
απαιτητικούς χρήστες (αρκετά φθηνά).

Avidemux
Είναι ένα σχετικά μικρό και όχι πολύ σημαντικό λογισμικό επεξεργασίας βίντεο.
Ωστόσο, είναι open source, με αποτέλεσμα να αξίζει έστω μια δοκιμή. Οι χρήστες
μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Avidemux για να ενώνουν δύο ή περισσότερα κλιπ
μεταξύ τους χωρίς εκ νέου κωδικοποίηση. Οι χρήστες μπορούν επίσης να προσθέτουν
εφέ και φίλτρα στα βίντεό τους, όπως επίσης να αλλάζουν την προσαρμογή των
χρωμάτων, τη φωτεινότητα, την αντίθεση, να κόβουν τα βίντεο, να τα θολώνουν και
πολλά ακόμα. Είναι μια αρκετά αξιοπρεπής επιλογή αν θέλει κανείς βασική
επεξεργασία στα βίντεό του και να μάθει τα αρχικά της δουλειάς.

VSDC Free Video Editor
Το VSDC Video Editor παρέχει στον χρήστη σχεδόν τα ίδια χαρακτηριστικά και
εργαλεία που παρέχουν τα περισσότερα δωρεάν προγράμματα επεξεργασίας βίντεο.
Με το VSDC Video Editor, ο χρήστης μπορεί να προσθέσει βίντεο, φωτογραφίες και
ήχους, να αλλάξει τον θόρυβο του περιβάλλοντος, να κόψει, να αλλάξει το μέγεθος
και αρκετά άλλα πράγματα. Δυστυχώς δεν είναι το πρόγραμμα επεξεργασίας που θα
περίμενε κανείς, αφού έχει μεγάλη έλλειψη από βασικά εργαλεία επεξεργασίας.

MPEG StreamClip
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι εξαιρετικό για μοντάζ, κόψιμο σκηνών, trimming,
αλλαγή μεγέθους, περιστροφή και εξαγωγή soundtrack κομματιών. Επιτρέπει στον
χρήστη να ανοίξει πολλαπλά αρχεία ταυτόχρονα και να παίρνει τα δεδομένα από
DVD ή βίντεο σε ιστοσελίδες. Όλα αυτά σε μόλις 327 KB χωρητικότητας – το οποίο
είναι ένας πολύ καλός λόγος για να χρησιμοποιήσει κανείς το πρόγραμμα κατευθείαν.
Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν πως ένα τόσο μικρό πρόγραμμα δεν
μπορεί να παρέχει τα βασικά, είναι λάθος. Μπορεί και το κάνει – το MPEG
StreamClip είναι ένα ζωντανό παράδειγμα.

VirtualDub
Αν η μορφή των βίντεο του χρήστη είναι σε AVI, τότε το VirtualDub είναι ακριβώς
αυτό που χρειάζεται. Το πρόγραμμα λειτουργεί μόνο με AVI αρχεία, αν και οι
λειτουργίες του είναι λίγο ξεπερασμένες, και παρέχει όλα τα χαρακτηριστικά που θα
βρει κανείς σε άλλα λογισμικά επεξεργασίας βίντεο αλλά μόνο σε AVI μορφές – που
στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αξίζει τον κόπο.

Free Video Editor
Παλαιότερα ήταν γνωστό με την ονομασία “Free Video Du”, αλλά και με το
καινούργιο του όνομα δεν διαφέρει και πολύ. Δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε
διαφορετικό από τα υπόλοιπα προγράμματα, εκτός από μερικά κλισέ χαρακτηριστικά
που παρέχει στους χρήστες του. Το θετικό με το Free Video Editor είναι πως δεν
θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα των βίντεο που επεξεργαζόμαστε και δεν κωδικοποιεί
το αρχικό αρχείο.

Freemake Video Converter
Αν και το όνομα του υποδηλώνει ότι είναι ένας μετατροπέας βίντεο, το Freemake
κρύβει ένα κρυφό ταλέντο με την επεξεργασία βίντεο. Έχει μερικά βασικά εργαλεία
και χαρακτηριστικά και επιτρέπει στον χρήστη να ανεβάσει τα ολοκληρωμένα βίντεό
του απευθείας στο YouTube.

Lightworks
Το Lightworks κυκλοφόρησε το 2014 και είναι σίγουρα «το κάτι άλλο» στη λίστα
των λογισμικών επεξεργασίας βίντεο. Αν και δεν κατάφερε να αποκτήσει την ίδια
φήμη και δημοτικότητα που έχει το Windows Movie Maker, είναι σίγουρα το
καλύτερο στην κατηγορία του. Τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά που παρέχει στους
χρήστες του το κάνουν μοναδικό στο είδος του, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί αρκετές
φορές για την επεξεργασία μεγάλων και επιτυχημένων ταινιών του Χόλιγουντ, όπως
το Mission Impossible και το Batman. Δυστυχώς, τα περισσότερα χαρακτηριστικά
και εργαλεία που παρέχει είναι επί πληρωμής, αλλά κάποια βασικά βρίσκονται και
στη δωρεάν έκδοση.

Tα κυριότερα δωρεάν προγράμματα Antivirus
Microsoft Security Essentials

To Microsoft Security Essentials δημιουργήθηκε από τη Microsoft στα τέλη του 2009
και είναι ένα πολύ καλό Antivirus. Είναι αρκετά ελαφρύ και για παλιότερα
συστήματα και αρκετά ικανό στον εντοπισμό των περισσότερων ιών και malware. Το
MSE διατίθεται δωρεάν. Είναι διαθέσιμο σε μία μόνο έκδοση και μπορούμε να το
χρησιμοποιήσουμε για οικιακή ή επαγγελματική χρήση σύμφωνα με τους όρους
χρήσης του.

ΑVG

To AVG είναι το δημοφιλέστερο δωρεάν antivirus. Παρέχει πλήρη προστασία από
ιούς και malware και δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ένα εμπορικό πρόγραμμα
antivirus.
Διατίθεται σε δύο εκδόσεις:
1. Δωρεάν
2. Professional

AVIRA

To Avira μπορεί να συγκριθεί με το Microsoft Security Essentials ως προς τη
φιλικότητα προς τον χρήστη και στο ότι είναι το ίδιο ελαφρύ.
Διατίθεται σε δύο εκδόσεις, όπως και το AVG:
1. Δωρεάν
2. Professional

Avast!

Ένα από τα πιο ολοκληρωμένα δωρεάν antivirus. Το Avast! εκτός από προστασία για
ιούς και malware προσφέρει προστασία ενάντια στα trojans και spyware.
To Avast! διατίθεται σε δύο εκδόσεις:
1. Δωρεάν
2. Professional

Malwarebytes
Οποιοδήποτε antivirus και αν χρησιμοποιούμε, θα χρειαστούμε σίγουρα και το
Malwarebytes. Αυτό το πρόγραμμα δεν τρέχει σε πραγματικό χρόνο και δεν
προστατεύει αυτόματα το σύστημά μας. Αλλά το σίγουρο είναι ότι αν έχουμε
πρόβλημα με κάποιο malware, το Malwarebytes θα καταφέρει ότι δεν καταφέρνουν
τα υπόλοιπα.
Με ένα απλό σκανάρισμα θα βρει και θα διαγράψει όλα τα malware. Από τα πιο
χρήσιμα προγράμματα, αφού θα μας βγάλει ασπροπρόσωπους ακόμα και όταν το
τρέχουμε σε Safe Mode.

ComboFix
To ComboFix είναι η τελευταία επιλογή εάν δεν δουλέψει άλλο antivirus και το
MalwareBytes. Το πρόγραμμα αυτό δεν είναι φιλικό με τον χρήστη, τρέχει σε γραμμή
εντολών και είναι περήφανο γι’ αυτό.
Εάν δεν είμαστε σίγουροι για τη λειτουργία του καλύτερα να μην το
χρησιμοποιήσουμε γιατί τα αποτελέσματα μπορεί να είναι καταστροφικά.
Το σίγουρο είναι ότι, όταν όλα τα άλλα αποτυγχάνουν, το Combofix είναι εκεί να
δώσει τη λύση.

Clamwin
To Clamwin είναι η έκδοση του ClamAV (antivirus για Linux) για Windows. To
Clamwin δεν παρέχει προστασία σε πραγματικό χρόνο, αλλά μόνο σαρώνει το
σύστημα χειροκίνητα.

Panda Cloud AntiVirus
To Panda Cloud Antivirus τρέχει στο σύννεφο. Μας προστατεύει μόνο όταν είμαστε
συνδεδεμένοι στο internet αλλά δεν δεσμεύει πόρους από το σύστημά μας. Το μόνο
που χρειάζεται είναι bandwidth από τη σύνδεσή μας.
Είναι κατάλληλο για παλιούς υπολογιστές με επαρκή σύνδεση στο internet αλλά και
για netbooks, που τα χαρακτηριστικά τους δεν επιτρέπουν την ομαλή χρήση ενός
antivirus.

Comodo Firewall & Antivirus
To Comodo είναι γνωστό κυρίως για το δωρεάν firewall. Αν και υστερεί κάπως σε
ευχρηστία, το Comodo είναι μια πολύ καλή λύση εάν ψάχνουμε ένα δωρεάν antivirus
πακέτο με δωρεάν firewall.

Κορδαλή Κωνσταντίνα
Κυράνη Άννα
Μαλούπου Σπυριδούλα
Μανώλη Μαρία
Μοίρα Βαλεντίνα

3) Ελεύθερο λογισμικό και πειρατεία
Το Ελεύθερο Λογισμικό, όπως ορίζεται από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free
Software Foundation), είναι λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αντιγραφεί,
μελετηθεί, τροποποιηθεί και αναδιανεμηθεί χωρίς περιορισμό.
Η ελευθερία από τέτοιους περιορισμούς είναι βασικό στοιχείο στην ιδέα του
Ελεύθερου Λογισμικού, έτσι ώστε το αντίθετο του Ελεύθερου Λογισμικού να είναι το
λογισμικό το οποίο θέτει περιορισμούς στις παραπάνω ελευθερίες (π.χ. κρυφός
πηγαίος κώδικας, περιορισμένη λειτουργία, απαγόρευση κάποιας χρήσης του
προγράμματος, π.χ. της επαγγελματικής, απαγόρευση μετάδοσης σε τρίτους κ.τ.λ.)
και όχι το εμπορικό λογισμικό το οποίο μπορεί να πωληθεί και να αναδιανεμηθεί με
σκοπό το κέρδος. Επομένως, ο όρος Ελεύθερο Λογισμικό δεν αναφέρεται στην τιμή
της διανομής του λογισμικού, την οποία διανομή μάλιστα επιτρέπεται να χρεώνει ο
κάθε διανομέας, εάν το επιθυμεί, αλλά στα δικαιώματα του χρήστη κατά τη χρήση
του λογισμικού μετά την απόκτησή του. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των
Ελεύθερων Λογισμικών διανέμεται δωρεάν.
Το Ελεύθερο Λογισμικό ορισμένες φορές αναφέρεται και ως ανοιχτό λογισμικό ή
λογισμικό ανοιχτού κώδικα αλλά οι δύο έννοιες δεν είναι ταυτόσημες. Σύμφωνα με
τον Ρίτσαρντ Στάλλμαν, ιδρυτή του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού και συνολικά
της έννοιας του ελεύθερου λογισμικού, δεν είναι κάθε λογισμικό ελεύθερο μόνο και
μόνο επειδή είναι ανοιχτού κώδικα. Επίσης, πολλές συζητήσεις έχουν γίνει σχετικά
με τη δυναμική και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των μοντέλων παραγωγής του
Ελεύθερου Λογισμικού ως πρότυπο μιας νέας μορφής κοινωνικής, οικονομικής και
πολιτικής οργάνωσης.

Ιστορία
Στις δεκαετίες του 1950, του 1960 και του 1970, ήταν φυσιολογικό για τους χρήστες
των υπολογιστών να έχουν τις ελευθερίες του λογισμικού που συνδέονται με το
ελεύθερο λογισμικό. Το λογισμικό μοιραζόταν ευρέως από τα άτομα που
χρησιμοποιούσαν τους υπολογιστές και από τους κατασκευαστές του τεχνικού
εξοπλισμού, που καλωσόριζαν το γεγονός ότι οι άνθρωποι έγραφαν λογισμικό που
έκανε τον εξοπλισμό τους χρήσιμο. Οργανώσεις από χρήστες και προμηθευτές, για
παράδειγμα η SHARE, σχηματίστηκαν για να διευκολύνουν την ανταλλαγή του
λογισμικού. Στα τέλη όμως της δεκαετίας του 1960, η εικόνα άλλαξε: τα κόστη του
λογισμικού ανέβαιναν δραματικά και μια αναπτυσσόμενη βιομηχανία λογισμικού
ανταγωνιζόταν τους κατασκευαστές του εξοπλισμού με συσκευασμένα προϊόντα
λογισμικού (δωρεάν από την άποψη ότι το κόστος περιλαμβανόταν στο κόστος του
εξοπλισμού), μισθωμένες μηχανές απαιτούσαν υποστήριξη λογισμικού ενώ δεν
παρείχαν κανένα έσοδο για το λογισμικό και μερικοί πελάτες που είχαν τη
δυνατότητα να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες τους δεν ήθελαν τα κόστη του
λογισμικού να έρχονται ως ενιαία δέσμη με το κόστος των προϊόντων εξοπλισμού
υπολογιστών. Στην υπόθεση Ηνωμένες Πολιτείες κατά IBM, που αρχειοθετήθηκε
στις 17 Ιανουαρίου 1969, η κυβέρνηση κατηγόρησε την εταιρεία ότι το "λογισμικό σε
πακέτο" ήταν εναντίον του ανταγωνισμού. Κι ενώ κάποια λογισμικά θα μπορούσαν
πάντα να είναι ελεύθερα, παράλληλα δινόταν η δυνατότητα να παραχθεί ένα διαρκώς
αυξανόμενο σε ποσότητα λογισμικό που ήταν μόνο προς πώληση.
Η οικονομική βιωσιμότητα του ελεύθερου λογισμικού έχει αναγνωριστεί από μεγάλες
εταιρείες όπως η IBM, η Red Hat και η Sun Microsystems. Πολλές εταιρείες που η
κύρια δραστηριότητά τους δεν είναι στον τομέα IT επιλέγουν το ελεύθερο λογισμικό
για τη διαδικτυακή τους πληροφορία και τις ιστοσελίδες των πωλήσεων, λόγω του
χαμηλότερου αρχικού κεφαλαίου επένδυσης και την ικανότητα να προσαρμόζουν
ελεύθερα τα πακέτα εφαρμογών του. Επίσης, μερικές βιομηχανίες (όχι λογισμικού)
αρχίζουν να χρησιμοποιούν τεχνικές παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στην
ανάπτυξη του ελεύθερου λογισμικού για τις έρευνές τους και την αναπτυξιακή
διαδικασία. Οι επιστήμονες, για παράδειγμα, αναζητούν ακόμα περισσότερο ανοιχτές
διαδικασίες ανάπτυξης και σε εξοπλισμό όπως τα μικροτσίπ αρχίζουν να
αναπτύσσονται με εξειδικεύσεις όρων που δημοσιεύονται κάτω από άδειες copy left
(π.χ. το εγχείρημα OpenCores). Τα Creative Commons και το free culture movement
έχουν επίσης επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από το κίνημα του ελεύθερου λογισμικού.

Άδειες ελεύθερου λογισμικού
Γενικά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, η
ελεύθερη αντιγραφή, διανομή και τροποποίηση του λογισμικού δεν επιτρέπεται. Για
το λόγο αυτό, οι εκδόσεις Ελεύθερου Λογισμικού κάνουν χρήση ειδικής άδειας
χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού (free software licence), σύμφωνα με την οποία
παραχωρείται το δικαίωμα αντιγραφής, τροποποίησης και αναδιανομής του
λογισμικού στους χρήστες και η οποία απαιτεί τη δημοσιοποίηση του πηγαίου
κώδικα. Η κυριότερη άδεια χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού είναι η Γενική Άδεια
Δημόσιας Χρήσης GNU (GNU General Public License ή GNU GPL ή απλά GPL).

Σύμφωνα με το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, οι άδειες χρήσης Ελεύθερου
Λογισμικού πρέπει να περιλαμβάνουν τις εξής ελευθερίες:


Ελευθερία 0: Ελευθερία χρήσης του προγράμματος για οποιονδήποτε σκοπό.



Ελευθερία 1: Ελευθερία μελέτης και τροποποίησης του προγράμματος.



Ελευθερία 2: Ελευθερία αντιγραφής του προγράμματος.

Ελευθερία 3: Ελευθερία βελτίωσης του προγράμματος και επανέκδοσής του,
προς το συμφέρον της κοινότητας των χρηστών.


Οι ελευθερίες 1 και 3 προϋποθέτουν την πρόσβαση των χρηστών στον πηγαίο κώδικα
του λογισμικού.

Άδεια λογισμικού
Άδεια λογισμικού είναι ο όρος ο οποίος περιγράφει τα νομικά δικαιώματα τα οποία
έχουν οι χρήστες ως προς την χρήση, επεξεργασία και διανομή του λογισμικού και τα
οποία καθορίζονται από τον αρχικό δημιουργό του λογισμικού. Μια τυπική άδεια
λογισμικού παρέχει σε έναν τελικό χρήστη άδεια να χρησιμοποιήσει ένα ή
περισσότερα αντίγραφα του λογισμικού, με τρόπους που αν δεν υπήρχε ή δεν είχε
δοθεί η άδεια θα αποτελούσαν καταπάτηση των δικαιωμάτων του εκδότη, ο οποίος
ως ιδιοκτήτης των δικαιωμάτων χρήσης (copyright) είναι αυτός που τα καθορίζει.
Πρακτικά, η άδεια λογισμικού καθορίζει τις ελευθερίες του χρήστη ως προς το τι
μπορεί να κάνει νόμιμα με την αρχική δημιουργία κάποιου άλλου.

Ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό
Τυπικά μια άδεια ελεύθερου λογισμικού επιτρέπει την αντιγραφή, τροποποίηση και
διανομή από οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό (ακόμη και εμπορικό). Πολλές
φορές χρησιμοποιείται και ο όρος ανοιχτό λογισμικό, που αφορά λογισμικό για το
οποίο διατίθεται ο πηγαίος κώδικας, αλλά υπάρχουν περιορισμοί στην ελεύθερη
χρήση του (π.χ. στην εμπορική χρήση). Κάποιες από αυτές τις άδειες περιέχουν
περιοριστικούς όρους, όπως η υποχρεωτική αναφορά στο όνομα του δημιουργού ή
κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς αυτοί οι όροι δεν περιορίζουν τις
προηγούμενες ελευθερίες τροποποίησης και διακίνησης.

Πειρατεία λογισμικού
Ονομάζεται η παράνομη λήψη, αντιγραφή και κοινοποίηση πνευματικών έργων, των
οποίων ο δημιουργός έχει εργαστεί επίμονα και σκληρά για να τα δημιουργήσει. Οι
παραβάτες αυτοί ονομάζονται πειρατές. Τα τελευταία χρόνια η παράνομη
αναπαραγωγή και χρήση προγραμμάτων έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, λόγω της
μεγάλης ευκολίας που μας προσφέρουν οι αντιγραφικές μηχανές.
Πειρατεία λογισμικού είναι η κλοπή προγραμμάτων λογισμικού με την παράνομη
αντιγραφή ή πλαστογράφηση γνήσιων προϊόντων και τη διανομή πλαστών και
παράνομα αντιγραμμένων προϊόντων. Με απλά λόγια, πειρατεία μπορεί να
χαρακτηριστεί τόσο η μη συστηματική αντιγραφή προϊόντων χωρίς νόμιμη άδεια
χρήσης από ιδιώτες ή επιχειρήσεις, όσο και η διανομή ή μεταπώληση προϊόντων
λογισμικού χωρίς τη νόμιμη άδεια χρήσης.

Κατασκευαστές συστημάτων (OEMs) και μεταπωλητές
Επειδή το μέσο εγγραφής γράφει με κάποιο τρόπο Microsoft ή το λογισμικό ήρθε
προεγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, τίποτα δεν σας εγγυάται ότι είναι νόμιμο.
Ενημερωθείτε για τα είδη πειρατείας και τους συνήθεις τρόπους διακίνησης
παράνομου λογισμικού.

Αντιγραφή και πλαστά προϊόντα
Εδώ θα συναντήσουμε τόσο τη μη συστηματική αντιγραφή προϊόντων χωρίς νόμιμη
άδεια χρήσης από ιδιώτες ή επιχειρήσεις, όσο και τη διανομή πλαστών και παράνομα
αντιγραμμένων προϊόντων.

Διαδικτυακή πειρατεία
Η πώληση λογισμικού μέσω ιστοσελίδων και σελίδων δημοπρασιών είναι συχνή και
απλή διαδικασία. Δυστυχώς άλλο τόσο συχνή είναι η πιθανότητα διακίνησης
πλαστών και παράνομων προϊόντων. Σε αυτή την περίπτωση η καλύτερη μέθοδος
προστασίας είναι η σωστή ενημέρωση.

Οι περιπτώσεις πειρατείας λογισμικού είναι οι ακόλουθες:
1. Η δημιουργία παράνομων αντιγράφων προγράμματος από το αυθεντικό και η
χρήση τους.
2. Η παράνομη εγκατάσταση προγραμμάτων χωρίς την άδεια του δημιουργού.
3. Η παράνομη αναπαραγωγή και διάθεση αντιγράφων προγραμμάτων με κίνητρο το
οικονομικό όφελος.

Επιχειρήματα υπέρ της πειρατείας
Πολύ σύντομα η μαζική αυτή πρακτική της ελεύθερης διακίνησης αρχείων αποτέλεσε
τον συνεκτικό ιστό για τη δημιουργία δικτυακών κοινοτήτων µε έντονη πειρατική
δραστηριότητα, και μαζί της συνδέθηκε και µε µια ολόκληρη κουλτούρα πολιτικής
και ηθικής νομιμοποίησής της. Όλο και περισσότεροι χρήστες, όλο και πιο ενεργά,
διεκδικούν το δικαίωμα στην ελεύθερη πρόσβαση σε πολιτιστικά προϊόντα και αγαθά
ζητώντας να είναι κοινά σε όλους, στο πρότυπο άλλων δημόσιων αγαθών ή αγαθών
που υπάρχουν σε τέτοια αφθονία ώστε πρακτικά δεν τίθεται ζήτημα ιδιοκτησίας τους.
Επιπλέον, πολλοί χρήστες αντιδρούν στον περιορισμό των δικαιωμάτων της “εύλογης
χρήσης” (fair use) για προϊόντα που έχουν αποκτηθεί νόμιμα, ενώ προασπίζονται το
δικαίωμα στο ελεύθερο μοίρασμά τους μεταξύ των µελών μιας κοινότητας ή μεταξύ
φίλων, εν είδει δώρων και εκούσιας προσφοράς, ενάντια στη λογική της
εμπορευματοποίησης και τιµολόγησης των πάντων. Ένα βασικό επιχείρημα, εξάλλου,
ενάντια στους διάφορους περιορισμούς χρήσης των ψηφιακών αρχείων είναι το
ακόλουθο: Με ποιο δικαίωμα µπορεί κανείς να απαγορεύσει στον νόμιμο κάτοχο
ενός προϊόντος (πχ. ενός DVD) να το αντιγράψει και να το µεταφέρει σε άλλες
ψηφιακές συσκευές του (πχ. PC ή laptop) ή και να το παραχωρήσει εκουσίως (µέσω
διαδικτύου) σε φίλους του ή στην “κοινότητα”, εφόσον δεν το εμπορεύεται µε
κάποιον τρόπο; Αφού κάτι τέτοιο γινόταν ανεκτό π.χ. µε τις παλιότερες εγγραφές από
το ραδιόφωνο και την τηλεόραση σε αναλογικές κασέτες κ.λπ.., γιατί τα ψηφιακά
µέσα θα πρέπει να αποτελούν εξαίρεση; Σε αυτή την κατεύθυνση, οι αρχές της
ελεύθερης διακίνησης της “πληροφορίας” και του “ανοιχτού σε όλους” διαδικτύου
πλαισιώνουν λιγότερο ή περισσότερο ριζοσπαστικά αιτήµατα, τα οποία αντιτίθενται
στις αυστηρές πολιτικές προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας και, κατ’ επέκταση,
των επιχειρηµατικών συµφερόντων που συνδέονται µε αυτήν, ενώ σε ακραίες
εκδοχές τους µπορεί να καταλήγουν και σε κριτική της ίδιας της έννοιας της
πνευµατικής ιδιοκτησίας και των µηχανισµών που κάθε φορά τη θεσµοθετούν.

Ο αντίλογος στην πειρατεία
Ο αντίλογος στα επιχειρήµατα των υπέρµαχων της ελεύθερης χρήσης της ψηφιακής
“πληροφορίας” έρχεται από πλήθος φορέων των media και των πολιτιστικών
βιοµηχανιών, από εταιρείες παραγωγής, διανοµής και εκµετάλλευσης, καθώς και από
επαγγελµατικά σωµατεία και δηµιουργούς, οι οποίοι καταγγέλλουν µε κάθε τρόπο

τον παράνοµο χαρακτήρα και τις αρνητικές επιπτώσεις της πειρατείας. Τα
επιχειρήµατά τους εστιάζονται όχι µόνο στις τεκµαιρόµενες απώλειες εσόδων της
πολιτιστικής βιοµηχανίας (συνολικά $75 δις παγκοσµίως) αλλά και στις θέσεις
εργασίας που χάνονται (1,2 εκ. θέσεις εργασίας, στην ΕΕ µόνο, µέχρι το 2015), τη
συρρίκνωση της καλλιτεχνικής παραγωγής καθώς και τις λιγότερες ευκαιρίες που
δίνονται, τελικά, σε νέους και ανεξάρτητους δηµιουργούς για επαγγελµατική
επιβίωση, ακριβώς εξαιτίας της πειρατείας. Σύµφωνα µε τις θέσεις τους, η σωρευτική
παραβίαση της νοµοθεσίας περί πνευµατικής ιδιοκτησίας καταλήγει αναπόφευκτα όχι
µόνο σε βάρος της πολιτιστικής παραγωγής αλλά και των ευρύτερων κοινωνικών
αναγκών (η µείωση των εσόδων για τη βιοµηχανία και τους δηµιουργούς οδηγεί σε
ισχνότερη πολιτιστική παραγωγή, συντηρητικότερες επιλογές και πολιτική των
πολιτιστικών βιοµηχανιών, καθώς και µικρότερη διαφοροποίηση του προϊόντος
τους). Τέλος, ζητούν να γίνει αντιληπτό ότι η πειρατεία στο πνευµατικό έργο των
δηµιουργών δεν µπορεί να µπαίνει στην ίδια βάση συζήτησης όπως οι τεχνολογικές
πατέντες και τα “παράγωγα” καινοτόμα εµπορικά προϊόντα, ούτε τα έργα πολιτισµού
να θεωρούνται απλώς ως “πληροφορία”. Πέραν των διισταµένων πολιτικών (ή και
φιλοσοφικών) θεωρήσεων που αντιπαρατίθενται σε σχέση µε τα όρια της
πνευµατικής ιδιοκτησίας, σε κάθε προσέγγιση του φαινοµένου της διαδικτυακής
πειρατείας, και ειδικότερα για την οπτικοακουστική µυθοπλασία, οφείλει κανείς να
εξετάζει προσεκτικά τα αντικρουόµενα, οικονοµικά στον πυρήνα τους, συµφέροντα
όλων όσων, µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο, εµπλέκονται σε αυτήν και δηµιουργούν
συγκρουσιακά δίπολα. Αναλυτικότερα: α) Τα συµφέροντα των χρηστών απέναντι στα
συµφέροντα των κατόχων πνευµατικών δικαιωµάτων (rights holders) β) Κάτοχοι
δικαιωµάτων: Τα συµφέροντα των δηµιουργών απέναντι στα συµφέροντα των
εταιρειών εκµετάλλευσης. γ) Πολιτιστικές βιοµηχανίες: Φτηνή µαζική διαφήµιση και
προώθηση απέναντι στην αυστηρή προστασία των δικαιωµάτων. δ) Τα συµφέροντα
των κατόχων πνευµατικών δικαιωµάτων απέναντι στα συµφέροντα των εταιρειών
τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνίας.
Η πιο συνηθισµένη και προφανής σύγκρουση δεν είναι άλλη από την επιθυµία των
χρηστών για άµεση και δωρεάν πρόσβαση σε πολιτιστικά προϊόντα, καθώς και
ελευθερία στη διαχείριση και ανταλλαγή τους, επιθυµία που στερεί τις εταιρείες
διανοµής και παραγωγής, αλλά και (κατ’ επέκταση, αν όχι ευθέως) τους ίδιους τους
δηµιουργούς και τους εργαζόµενους στην παραγωγή, από τους σχετικούς πόρους
εκµετάλλευσης του έργου τους. Το εύλογο επιχείρηµα που προβάλλει η πολιτιστική
βιοµηχανία και πολλοί επαγγελµατικοί φορείς είναι πως µια τέτοια “απελευθέρωση”
λειτουργεί µακροπρόθεσµα ως “µπούµερανγκ” για την ίδια την κοινωνία και τον
πολιτισµό. Μειωµένα έσοδα από την εµπορία των πολιτιστικών προϊόντων
ισοδυναµούν µε περικοπές δαπανών και προϋπολογισµών για την παραγωγή, άρα
χαµένες θέσεις εργασίας σε όλο το φάσµα των πολιτιστικών βιοµηχανιών,
απλήρωτους δηµιουργούς και εργαζόµενους και, τελικά, περιορισµό στο ίδιο το
εύρος και την ποικιλία της σύγχρονης πολιτιστικής δηµιουργίας επαγγελµατικού
επιπέδου, η οποία οδηγείται προοδευτικά σε συνολική συρρίκνωση. Αντίθετα, οι
χρήστες που υπερασπίζονται την άµβλυνση της νοµοθεσίας προάσπισης της
πνευµατικής ιδιοκτησίας (ή και την κατάργηση κάθε περιορισµού στη χρήση των
πολιτιστικών προϊόντων εξαιτίας της) ισχυρίζονται µεταξύ άλλων πως οι εταιρείες
διανοµής συχνά αισχροκερδούν σε βάρος τους, ενώ µια ανεµπόδιστη διάθεση των
προϊόντων θα πλούτιζε την κοινωνία και τα πολιτιστικά της κεφάλαια, αφού θα

προσφέρονταν τα πάντα προς τους πάντες, χωρίς κανενός είδους (ταξική, γεωγραφική
ή άλλη) διάκριση.
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