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Σκοπόρ
Να αναδείξει ενδιαυέπονσα ςημεία εμπειπικήρ 
διεπεύνηςηρ  ςσην οπγάνψςη και λεισοτπγία σοτ 
κινήμασορ ΕΛ/ΛΑΚ ςσην Ελλάδα, με βάςη ση διεθνή 
έπετνα και εμπειπία. 

Πεπιεφόμενα
 Ιςσοπική αναδπομή
 Θεψπησικέρ και εμπειπικέρ πποςεγγίςειρ
 Επιςκόπηςη βαςικόσεπψν πεδίψν κοινψνικο-

οικονομικήρ έπετναρ για σο ΕΛ/ΛΑΚ (2000-2013)
 Παποτςίαςη στπικών ετπημάσψν
 Πποσεινόμενα πεδία ππορ πεπαισέπψ διεπεύνηςη
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 Richard Stallman (~1984): Το κίνημα σοτ «ελεύθεποτ 
λογιςμικού» (Free S/W Movement)
◦ Ηθική πποςέγγιςη – οι απαγοπεύςειρ ςση φπήςη, αξιοποίηςη και 

αναδιανομή λογιςμικού δεν επισπέπονσαι γιασί παπαβαίνοτν σο 
«πνεύμα ςτνεπγαςίαρ ςε μια κοινψνία»

 1998: σο κίνημα σοτ «ανοικσού κώδικα» (open source 
movement)

 Για σο κίνημα σοτ ελεύθεποτ λογιςμικού η ελετθεπία σοτ 
λογιςμικού είναι μια κοινψνική και ηθική επισαγή 
κοινψνικό κίνημα 

 Για σο λογιςμικό ανοιφσού κώδικα η ελετθεπία είναι 
απαπαίσηση πποϋπόθεςη για σην αποσελεςμασική ανάπστξη 
λογιςμικού  σεφνικέρ και ππακσικέρ πποεκσάςειρ.

 Η ςτνδταςμένη δπάςη σψν δύο κινημάσψν είναι γνψςσή ψρ 
FLOSS (Free/Libre/Open Source Software = Ελεύθεπο Λογιςμικό/ 
Λογιςμικό Ανοικσού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)).
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 Raymond, Eric S. (2001). The Cathedral and the 
Bazaar. Musings on Linux and Open Source by an 
Accidental Revolutionary…

 Επηπεάςσηκε και μελέσηςε σην ανάπστξη σοτ 
LINUX

 Cathedral: Μια κενσπική κασανομή 
απμοδιοσήσψν ποτ πποςομοιάζει  οπιζόνσια 
κασανομή επγαςιών – βλέπε ανάπστξη 
εμποπικών πακέσψν λογιςμικού

 Bazaar: Ελεύθεπερ ειςποέρ, ανοικσή παπαγψγή 
και διάφτςη σηρ γνώςηρ
◦ “Linus’s Law”: “given enough eyeballs, all bugs are 

shallow” Raymond (2001, p. 8)
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 Μάκπο-επίπεδο
◦ Πολισική /ιδεολογική /ηθική πποςέγγιςη

◦ Παπαγψγή /διάφτςη γνώςηρ

◦ Οικονομικέρ επιπσώςειρ ςε 
ανάπστξη/μεγέθτνςη

 Μίκπο-επίπεδο
◦ Ασομικά κίνησπα και ςτμπεπιυοπέρ

◦ Μέθοδοι οπγάνψςηρ/διαφείπιςηρ

5



 Κίνησπα ειςόδοτ μελών

 Ππουίλ ςτμμεσεφόνσψν 

 Μοπυέρ και είδη κοινοσήσψν

 Διαδικαςίερ λήχηρ απουάςεψν

 Εςψσεπική και εξψσεπική επικοινψνία

 Ο πόλορ σψν φπηςσών ςσην ανάπστξη 
ΕΛ/ΛΑΚ
◦ Ο πόλορ σψν επιφειπήςεψν ςσην ανάπστξη 

ΕΛ/ΛΑΚ
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 Θεψπησικέρ πποςεγγίςειρ (ςτνδταςμόρ 
θεψπησικών εννοιών από κοινψνιολογία, 
οικονομικά, διοίκηςη)

 Εμπειπική διεπεύνηςη μέςψ επψσημασολογίψν ςε 
κοινόσησερ φπηςσών

 Εθνογπαυική πποςέγγιςη
 Παπασήπηςη ςτμπεπιυοπάρ in-situ
 Μελέση κοινψνικών δικσύψν (social network 

analysis)
 Μελέση σηρ μικπο-δτναμικήρ σοτ ςτςσήμασορ –

Στλλογή πληπουοπιών για ςτμμεσοφέρ διαυόπψν 
κασηγοπιών φπηςσών ςε έπγα ΕΛ/ΛΑΚ και ανάλτςη 
με επγαλεία επιφειπηςιακήρ έπετναρ (David & 
Rullani, 2008).
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 Πεπιβάλλον
◦ Αποκενσπψμένο και γεψγπαυικά διαςπαπμένο

◦ Βαςιςμένο κύπια ςε αςύγφπονοτρ σπόποτρ επικοινψνίαρ (mailling lists, forums)

◦ Μαζικόρ παπάλληλορ ππογπαμμασιςμόρ

◦ Χαλαπόρ ςφεδιαςμόρ και ππογπαμμασιςμόρ

◦ Διαδικαςίερ και κώδικαρ ανοιφσόρ για όλοτρ

 Μέλη
◦ Εθελονσική ςτμμεσοφή

◦ Ανεξαπσηςία

◦ Μεγάλορ απιθμόρ

◦ Ανοιφσό ςε όλοτρ

 Λήχη Απουάςεψν
◦ Από σον δημιοτπγό ή σην ομάδα σψν κύπιψν ππογπαμμασιςσών

◦ Έλλειχη επίςημψν δομών

◦ Ομουψνία ςσιρ απουάςειρ

 Οικοςύςσημα
◦ Χπήςσερ εν δτνάμει ππογπαμμασιςσέρ

◦ Αυιεπώνοτν πποςψπικό φπόνο ςσο έπγο

◦ Διαθέσοτν σεφνογνψςία και κίνησπο
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 Κίνησπα
◦ Εςψσεπικά (αναγνψπιςιμόσησα)
◦ Εξψσεπικά

 Διαφείπιςη εκδόςεψν
◦ Στφνή κτκλουοπία νέψν εκδόςεψν ποτ πεπιέφοτν μικπέρ 

βελσιώςειρ
◦ Έλλειχη φπονοδιαγπάμμασορ εκδόςεψν ή ύπαπξη φαλαπού 

φπονοδιαγπάμμασορ
◦ Ελάφιςση πποώθηςη και μάπκεσινγκ
◦ Τεφνική τποςσήπιξη βαςιςμένη ςση κοινόσησα φπηςσών
◦ Ελλιπήρ σεκμηπίψςη

 Διαδικαςίερ Ελέγφοτ
◦ Ανεπίςημερ
◦ Χπήςη ομόσιμηρ αξιολόγηςηρ (peer reviewing)
◦ Στμμεσοφή κοινόσησαρ και φπηςσών
◦ Ιςφτπή εμπλοκή σηρ κοινόσησαρ φπηςσών μεσά σην έκδοςη
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Πηγή: Helander, Ν. & H. Martin-Vahvanen (eds.) (2006)
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Πηγή: Albers (2004)



 Να κεπδίςοτν και να βελσιώςειρ γνώςειρ και δεξιόσησερ
 Να κεπδίςοτν υήμη και αναγνώπιςη από ομόσιμοτρ (δηλ. η 

σεφνική δεινόσησα και η ςτνειςυοπά ςε ασομικό επίπεδο σοτρ 
βοηθά να ανέλθοτν ςσην ιεπαπφία σηρ κοινόσησαρ)

 Να επψυεληθούν άμεςα από ση δοτλειά σοτρ (ψρ φπήςσερ 
σοτ αποσελέςμασορ ποτ παπάγοτν

 Να τποςσηπίξοτν σο κίνημα και σιρ αξίερ σοτ 
 Να κεπδίςοτν αναγνψπιςιμόσησα και πποβολή ώςσε να 

πποςεγγιςσούν από ιδιψσικέρ εσαιπείερ.
 Άμεςο οικονομικό όυελορ (δεν ιςφύει πάνσα και ςε όλερ σιρ 

κοινόσησερ/ πποσζεκσρ).

Πηγέρ: Ghosh et al.,2002; Lakhani et al., 2002), Hertel et al. 2003; 
Lakhani and Von Hippel, 2003; Bonaccorsi and Rossi, 2003; 
Lerner and Tirole, 2002)
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 Άνδπερ, (98%), κάσψ σψν 30 εσών (75%), μόνοι (60%) και 
φψπίρ παιδιά (83%).

 Απ’ όλο σον κόςμο, με πποσίμηςη σην Ετπώπη κτπίψρ ση 
Γαλλία και Γεπμανία και ση Β. Αμεπική. Ινδοί 
ςτμμεσέφονσερ εκπποςψπούν πεπίποτ σο 2% ςσο 
ςύνολο σψν ΕΛΛΑΚ developers ςσιρ ςφεσικέρ έπετνερ;

 Υχηλό επίπεδο εκπαίδετςηρ (70% έφοτν 
πανεπιςσημιακό σίσλο) και 83% επγάζονσαι ςσον σομέα 
ΤΠΕ (33% είναι software engineers, 16% υοισησέρ, 20% 
ππογπαμμασιςσέρ ή ςύμβοτλοι).

 Για σοτρ πεπιςςόσεποτρ, η ανάπστξη ΕΛΛΑΚ δεν 
αποσελεί σην κύπια επγαςία σοτρ και ςφεδόν σο 70% 
δεν δαπανά πάνψ από 10 ώπερ σην εβδομάδα ςσην 
εναςφόληςη με σο ΕΛΛΑΚ.

Πηγέρ: Ghosh et al., 2002; Hiyane et al., 2004
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Πηγή: Helander, Ν. & H. Martin-Vahvanen (eds.) (2006)



 Μελέσερ σηρ κοινψνικήρ οπγάνψςηρ και σηρ 
δτναμικήρ σψν διεπγαςιών ςφεδιαςμού έπγψν 
ΕΛ/ΛΑΚ έφοτν δείξει όσι ςτφνά αποκλίνοτν από σην 
εξιδανικετμένη εικόνα. 

 Οι πεπιςςόσεπερ μεγάλερ κοινόσησερ ΕΛ/ΛΑΚ έφοτν 
μια ατςσηπή, ιεπαπφική οπγάνψςη ποτ 
ςσπψμασοποιεί σοτρ ςτμμεσέφονσερ ςε επίπεδα 
(Gacek και Arief, 2004, Mahendran, 2002).  

 Οι ςτγκενσπψσικέρ δομέρ εξοτςίαρ ατσού σοτ 
είδοτρ έπφονσαι ςε ανσίθεςη με σην επίπεδη, 
αξιοκπασική δομή ποτ θεψπησικά διαπνέει σιρ 
δπάςειρ ΕΛ/ΛΑΚ. 

 Τα ουέλη σελικά από ση εθελονσική πποςυοπά 
επγαςίαρ δεν πποέπφονσαι από σην εξειδίκετςη 
αλλά από σον κασαμεπιςμό σηρ επγαςίαρ
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 «Φιλανθπψπική δικσασοπία»

 Ψηυουοπία επισποπήρ

 Μέλη με δικαίψμα χήυοτ

 Oμουψνία ςσιρ απουάςειρ (consensus)

 Meritocracy, 

 Aristocracy 

 Democracy
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 Ο μεγάλορ όγκορ βιβλιογπαυίαρ αναπσύφθηκε 
ση δεκαεσία 2000-2010 (με κοπτυή σα έση 
2003-2006).

 Σήμεπα σο ενδιαυέπον εςσιάζει ςε επιμέποτρ 
πστφέρ σψν έπγψν ποτ αυοπούν:
◦ Την οπγάνψςη και δομή σψν πποσζεςσρ
◦ Την ιςοπποπία μεσαξύ ασομικού και ςτλλογικού, 

ιδιψσικού και δημόςιοτ
◦ Τη ςτμμεσοφή και σον πόλο ιδιψσικών εσαιπειών
◦ Τη γεψγπαυική διαςποπά σψν ςτμμεσεφόνσψν
◦ Τιρ επιπσώςειρ ςση καινοσομική ςτμπεπιυοπά και ση 

παπαγψγή καινοσομιών 
◦ Τη επέκσαςη σοτ μονσέλοτ ςε άλλοτρ κλάδοτρ (π.φ. 

Open source hardware ( Powel, 2012))
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 Είναι ςαυέρ όσι διάυοπερ κοινόσησερ λογιςμικού έφοτν 
διαυοπεσικέρ κοινψνικέρ δομέρ. Ωςσόςο, η σαξινόμηςη 
και η στπολογία σψν κοινοσήσψν δεν έφει ξεκαθαπιςσεί 
επαπκώρ ςση βιβλιογπαυία. 

 Οι παπακάσψ μεσαβλησέρ θα μποπούςαν να 
φπηςιμοποιηθούν για να δώςοτν μια ππώση εικόνα:
◦ Ηλικία (πόςο καιπό η κοινόσησα έφει δπαςσηπιοποιηθεί)
◦ σο μέγεθορ (ο απιθμόρ σψν ππογπαμμασιςσών ανάλογα με σα 

επίπεδα δπαςσηπιόσησαρ)
◦ Το επίπεδο τβπιδιςμού (σο μείγμα σψν εθελονσών και 

ςσελεφών ιδιψσικών εσαιπειών ποτ απαςφολούνσαι ψρ 
ππογπαμμασιςσέρ)

◦ Ιδεολογικό ππουίλ σηρ κοινόσησαρ (κοινέρ αξίερ και ςσόφοι)
◦ Διάπθπψςη σηρ διαδικαςίαρ λήχηρ απουάςεψν 
◦ Αναπφία / ιεπαπφία (η ένσαςη και ο σπόπορ οπγάνψςηρ)
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 Ποιοι είναι ςσην ππαγμασικόσησα οι φπήςσερ και 
πώρ ςτμμεσέφοτν ςσην ανάπστξη ΕΛ/ΛΑΚ 

 Ποιοί είναι οι γνψςιακοί, κοινψνικοί και 
σεφνολογικοί παπάγονσερ ποτ επηπεάζοτν σην 
απόδοςη σοτ ςφεδιαςμού σόςο από σην άποχη σηρ 
σεφνικήρ κασαλληλόσησαρ όςο και από σην άποχη 
σηρ φπηςιμόσησαρ, φπηςσικόσησαρ και αξιοπιςσίαρ.

 Η τπάπφοτςα βιβλιογπαυία έφει ψρ επί σο 
πλείςσον επικενσπψθεί ςε μεπικά μεγάλα έπγα. 
Πώρ σα αποσελέςμασα ατσά μποπεί να έφοτν 
ςημαςία ςε μικπόσεπα ςε κλίμακα έπγα ΕΛ/ΛΑΚ;

 Σφόλια από σοτρ επαγγελμασίερ και από εσαιπείερ 
λογιςμικού ποτ πποςπάθηςαν να πποςαπμόςοτν 
ΕΛ/ΛΑΚ ςσιρ διαδικαςίερ σοτρ είναι απαπαίσησα
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 Ανάλτςη κοινψνικών δικσύψν και ποών 
πληπουοπίαρ

 Οι κοινόσησερ ατσέρ μποπεί να έφοτν 
διαυοπεσικέρ πποςεγγίςειρ ςε θέμασα 
ςτμμεσοφήρ, επιμεπιςμού απμοδιοσήσψν, 
διαφείπιςηρ σηρ γνώςηρ, δτνασόσησερ 
εμποπικήρ διάθεςηρ σοτ παπαφθένσορ 
έπγοτ.

 Σφέςειρ μεσαξύ κοινοσήσψν ΕΛ/ΛΑΚ και 
εσαιπειών διάθεςηρ ανοικσού λογιςμικού
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Ετφαπιςσώ!


