
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
Περιβάλλοντα ελεύθερου λογισμικού 

στο Λ.Σ. Ubuntu

ΕισηγητέςΕισηγητές
Φλώρος Βασίλειος
Καβαθάς Ιωάννης

Ανατολιωτάκης Μανόλης 

29/01/201

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
Περιβάλλοντα ελεύθερου λογισμικού 

Ubuntu 12.04 LTSP

ΕισηγητέςΕισηγητές
Φλώρος Βασίλειος
Καβαθάς Ιωάννης

Ανατολιωτάκης Μανόλης 

29/01/2015



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ UBUNTUΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ UBUNTU



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: Intel i3,i5,i7
Μνήμη: από 4 GB και επάνω

Κάρτα δικτύου gigabit 

Προδιαγραφές
SERVER

Κάρτα δικτύου gigabit 
Σκληρός δίσκος: 500 GB

Στον Server συνηθίζεται να γίνεται εγκατάσταση
και του Ubuntu 12.04 LTSP αλλά παράλληλα
των Windows (ακολουθεί εικονογραφημένη
παρουσίαση παράλληλης εγκατάστασης)

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: Intel i3,i5,i7
Μνήμη: από 4 GB και επάνω

Κάρτα δικτύου gigabit 

Προδιαγραφές
SERVER

Κάρτα δικτύου gigabit 
Σκληρός δίσκος: 500 GB

εγκατάσταση
παράλληλα και

εικονογραφημένη
εγκατάστασης)



Προδιαγραφές
CLIENT

FAT

 Επεξεργαστής intel dual 
core η καλύτεροςcore η καλύτερος

 Μνήμη από 1GB και 
επάνω

 Κάρτα δικτύου gigabit

 Σκληρός δίσκος 500GB

Προδιαγραφές
CLIENT

THIN

 Επεξεργαστής intel 
pentium 4 ή καλύτερος.pentium 4 ή καλύτερος.

 Μνήμη 500ΜΒ

 Κάρτα δικτύου gigabit



Διαδικασία εγκατάστασης Λ.Σ.
στον Server του Εργαστηρίου

Πληροφορικής 

Στον Server συνηθίζεται
εγκατάσταση δύο λειτουργικών
του Ubuntu 12.04 LTSτου Ubuntu 12.04 LTS
των Windows (ακολουθεί
παρουσίαση παράλληλης

Διαδικασία εγκατάστασης Λ.Σ.
του Εργαστηρίου

Πληροφορικής 

συνηθίζεται να γίνεται
λειτουργικών συστημάτων
LTS αλλά παράλληλα καιLTS αλλά παράλληλα και

ακολουθεί εικονογραφημένη
παράλληλης εγκατάστασης)



ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 Ενημέρωση λογισμικού
 Εγκατάσταση script ΠΣΔ
τεχνολογίας LTSP, που
εκκίνηση των σταθμών εργασίαςεκκίνηση των σταθμών εργασίας
χωρίς να χρειάζεται να
τοπικό τους δίσκο)
 Εγκατάσταση εφαρμογών

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΣΔ (για εγκατάσταση της
που κάνει δυνατή την

εργασίας μέσω δικτύουεργασίας μέσω δικτύου
εγκατασταθεί κάτι στον

εφαρμογών



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SCRIRT ΠΣΔ
από το Τερματικό 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SCRIRT ΠΣΔ
από το Τερματικό 



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SCRIRT ΠΣΔ
και πληκτρολογούμε

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SCRIRT ΠΣΔ
και πληκτρολογούμε



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



Λίστα προγραμμάτων για 
Για Ζωγραφική 

Σουίτα Γραφείου 

Copy CD/DVD 

Photo editor

Media Player

Μετατροπές Video

Πρόγραμμα FTP

Kolourpaint 

Libreoffice 

Bracero 

Gimp 

VLC 

Avidemux 

Filezilla Πρόγραμμα FTP

Archive manager

Επεξεργασία ήχου

Εφαρμογές κοινής χρήσης Αρχείων P2P

Πλοηγητές

Filezilla 

Xarchiver, 7zip 

Audacity 

Transmission 

Firefox mozilla 

Ακόμα υπάρχουν πολλά προγράμματα που είναι κοινά π.χ. 
Reader, Gimp, VLC, Audacity,7zip και πολλά εκπαιδευτικά όπως 
GeoGebra και πιστοποιημένο εκπαιδευτικό λογισμικό σε αποθετήριο.

*** Ενδεικτικές εγκαταστάσεις εφαρμογών 

Λίστα προγραμμάτων για Ubuntu 12.04
Kolourpaint - Ms-Paint

Libreoffice - Ms-Office

Bracero – Nero, CDBurnerXp

Gimp – Photoshop

VLC – Ms Media Player

Avidemux – Ms Movie Maker

Filezilla – WinSCP, PuTTYFilezilla – WinSCP, PuTTY

Xarchiver, 7zip – winzip, winrar

Audacity - Wave editor

Transmission – μTorrent, uTorrent

Firefox mozilla – internet explorer

Ακόμα υπάρχουν πολλά προγράμματα που είναι κοινά π.χ. Skype, Foxit 
και πολλά εκπαιδευτικά όπως Scratch, 

και πιστοποιημένο εκπαιδευτικό λογισμικό σε αποθετήριο.

εγκαταστάσεις εφαρμογών Scratch 2 και Microworld Pro



Ubuntu Linux: Αποθετήριο 
Πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού 

Λογισμικού

http://ts.sch.gr/repository

Εδώ θα βρείτε οδηγίες εγκατάστασης του Εδώ θα βρείτε οδηγίες εγκατάστασης του 
αποθετηρίου και του εκπαιδευτικού λογισμικού

-Στο ποιο κάτω link μπορείτε να δείτε τα λογισμικά 
που υπάρχουν σε κάθε μια βαθμίδα εκπαίδευσης:

http://ts.sch.gr/wiki/Linux/

Ubuntu Linux: Αποθετήριο 
Πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού 

Λογισμικού

http://ts.sch.gr/repository

Εδώ θα βρείτε οδηγίες εγκατάστασης του Εδώ θα βρείτε οδηγίες εγκατάστασης του 
αποθετηρίου και του εκπαιδευτικού λογισμικού

μπορείτε να δείτε τα λογισμικά 
που υπάρχουν σε κάθε μια βαθμίδα εκπαίδευσης:

http://ts.sch.gr/wiki/Linux/Λογισμικό



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕΠΕΗΥ

 Δημοσίευση εικονικού δίσκου
 Δημιουργία νέου χρήστη Δημιουργία νέου χρήστη

Δημιουργία ομάδων
 Δικαιώματα χρηστών 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕΠΕΗΥ

Δημοσίευση εικονικού δίσκου
Δημιουργία νέου χρήστηΔημιουργία νέου χρήστη

Δημιουργία ομάδων
Δικαιώματα χρηστών - ομάδων



ΕΠΟΠΤΗΣ

 Απομακρυσμένη διαχείριση

 Προβολή και μετάδοση οθονών

 Υποστήριξη τάξεων

Περιορισμός μαθητών Περιορισμός μαθητών

 Απομακρυσμένη εκτέλεση εντολών

 Διαμοιρασμός επιφάνειας εργασίας

ΕΠΟΠΤΗΣ

Απομακρυσμένη διαχείριση

Προβολή και μετάδοση οθονών

Απομακρυσμένη εκτέλεση εντολών

Διαμοιρασμός επιφάνειας εργασίας



Πλατφόρμα εκτέλεσης 
εφαρμογών στο 

Wine

Γίνεται εγκατάσταση από το κέντρο λογισμικού
του Λ.Σ. της εφαρμογής 
παράλληλα κάνει εγκατάσταση και την 
εφαρμογή wineHQ.εφαρμογή wineHQ.

Πλατφόρμα εκτέλεσης Windows 
εφαρμογών στο Ubuntu

Wine

Γίνεται εγκατάσταση από το κέντρο λογισμικού
του Λ.Σ. της εφαρμογής PlayOnlinux και 
παράλληλα κάνει εγκατάσταση και την 



Μια ενδεικτική εικόνα επιφάνεια 
εργασίας με PlayOnLinux & wineHQ

Μια ενδεικτική εικόνα επιφάνεια 
PlayOnLinux & wineHQ



Και τέλος από πού κατεβάζουμε το 

Από την τεχνική στήριξη στο link http://ts.sch.gr/wiki/Linux/LiveCD

Τα περιεχόμενα είναι τα παρακάτω:

-Βέβαια υπάρχει και το επίσημο site http://www.ubuntu.com/download
-Και η Ελληνική κοινότητα όπου θα βρείτε πολλούς οδηγούς και 
http://ubuntu-gr.org/

***Φωτογραφίες και λογότυπα που παρουσιάζονται 
είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιρειών

Και τέλος από πού κατεβάζουμε το Ubuntu 12.04 ;

http://ts.sch.gr/wiki/Linux/LiveCD

Τα περιεχόμενα είναι τα παρακάτω:

http://www.ubuntu.com/download
Και η Ελληνική κοινότητα όπου θα βρείτε πολλούς οδηγούς και tutorials, που είναι το 

Φωτογραφίες και λογότυπα που παρουσιάζονται 
είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιρειών
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