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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατανοώντας το λογισμικό ανοιχτού κώδικα για επιχειρήσεις

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Athens Center for Entrepreneurship and

Innovation) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  σε συνεργασία με τον   Οργανισμό Ανοιχτών  

Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ,  σας  καλούν  την  Παρασκευή  1  Μαρτίου στις  15:00μμ να

παρακολουθήσετε την ομιλια του Director of Engineering της Red Hat, Δημήτρη Ανδρεάδη με με

τίτλο: “Κατανοώντας το λογισμικό ανοιχτού κώδικα για επιχειρήσεις”.

Η Red Hat είναι ένας κορυφαίος πάροχος λογισμικού που έχει δημιουργήσει ένα  επιχειρηματικό

μοντέλο γύρω από κάτι που θεωρείται "δωρεάν": Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα. 

Στην  πραγματικότητα,  το  περασμένο  έτος  η  Red  Hat  κατάφερε  να  έχει  τζίρο  περίπου  3

δισεκατομμύρια δολάρια για το "δωρεάν" λογισμικό και τις υπηρεσίες που προσφέρει σε εταιρείες

που περιλαμβάνονται στον κατάλογο Fortune 500.

Πώς μπορεί  να γίνει αυτό; Πώς λειτουργεί ένα επιχειρηματικό μοντέλο ανοικτού κώδικα

στην  πράξη  και  πού  έχει  νόημα;  Γιατί  ο  ανοιχτός  κώδικας  έχει  επικρατήσει  σε  τόσα

διαφορετικά πεδία τεχνολογίας;

Ελάτε σε αυτή τη παρουσίαση για να ανακαλύψετε τις διαφορετικές αποχρώσεις του λογισμικού

ανοιχτού  κώδικα  για  τις  επιχειρήσεις,  όπως  αυτές  φαίνονται  από  τη  σκοπιά  του  JBoss,  ενός

δημοφιλούς έργου ανοιχτού λογισμικού εφαρμογών και μιας startup  που χτίστηκε γύρω από αυτό

και εξαγοράστηκε από την Red Hat το 2006 για να σχηματιστεί  το τμήμα Middleware της Red Hat.

Επίσης,  θα  μάθετε  τα  μυστικά  για  το  πώς  κάποιος  γίνεται  επιτυχημένος  προγραμματιστής

λογισμικού  ανοιχτού  κώδικα,  πως  μπορείτε  να  εμπλακείτε  με  το  κίνημα  ανοιχτού  κώδικα,  να

δημιουργήσετε μια καριέρα γύρω από αυτό και να διασκεδάσετε.

                                        

http://www.jboss.org/
https://www.redhat.com/en
https://eellak.ellak.gr/
https://eellak.ellak.gr/
https://www.aueb.gr/
https://acein.aueb.gr/
https://acein.aueb.gr/


Η συμμετοχή  στην  εκδήλωση είναι  ελεύθερη.  Παρακαλείστε  να  συμπληρώσετε  αυτή  τη

φόρμα για την εγγραφή σας.

Βιογραφικό Ομιλητή

Ο Δημήτρης Ανδρεάδης  έχει 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της πληροφορικής και είναι σήμερα

Director  of  Engineering   της  Red  Hat,  υπεύθυνος  της  ομάδας  WildFly  /  JBoss  Enterprise

Application Server. Υπηρέτησε ως επικεφαλής του έργου JBoss AS για αρκετά χρόνια και ήταν

από τους συντελεστές του   JBoss από τις πρώτες του ημέρες.  Εργάστηκε στο παρελθόν στην

Intracom και  τη  Motorola  στους  τομείς  του  NMS /  OSS,  σχεδιάζοντας  επαναχρησιμοποιήσιμα

πλαίσια και κατανεμημένα συστήματα. Ο Δημήτρης  Ανδρεάδης σπούδασε ηλεκτρονική επιστήμη

στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο M.Sc. με έρευνα από

το University College Dublin, Ιρλανδία.

__________________________________________________________________

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  ιδρύθηκε  το  2008,  σήμερα  αποτελείται  από  35

Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

έχει  ως  κύριο  στόχο  να  συμβάλλει  στην  ανοιχτότητα  και  ειδικότερα στην  προώθηση και  ανάπτυξη  των

Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και

των  Τεχνολογιών  Ανοιχτής  Αρχιτεκτονικής  στο  χώρο  της  εκπαίδευσης,  του  δημόσιου  τομέα  και  των

επιχειρήσεων  στην  Ελλάδα,  ενώ  παράλληλα  φιλοδοξεί  να  αποτελέσει  κέντρο  γνώσης  και  πλατφόρμα

διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών

Τεχνολογιών -  ΕΕΛΛΑΚ είναι  τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και  Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για  την

υλοποίηση των δράσεων της ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία

και ενεργή συμμετοχή των μελών της και  της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου

Λογισμικού,  Ανοιχτού  Περιεχομένου  και  Τεχνολογιών  Ανοιχτής  Αρχιτεκτονικής.  Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών

Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  εκπροσωπεί  τα  Creative  Commons  (wiki.creativecommons.org/Greece),  είναι

ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data

Institute (opendatainstitute.org), και είναι μέλος του Open Budget Initiative (internationalbudget.org/what-we-

do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).

Επικοινωνία: Έλενα Μπάρκα 210 2209380, info at ellak.gr

                                        

https://ellak.gr/dilosi-simmetochis-katanoontas-to-logismiko-anichtou-kodika-gia-epichirisis/
https://ellak.gr/dilosi-simmetochis-katanoontas-to-logismiko-anichtou-kodika-gia-epichirisis/
http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative
http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative
http://opendatainstitute.org/
http://www.communia-association.org/
http://wiki.creativecommons.org/Greece

