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Περίληψη 
Είναι γνωστό ότι η κατάσταση του εξοπλισµού στα Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής & 

Εφαρµογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΕΠΕΗΥ) δεν είναι καλή. Η 

νεφοπληροφορική, γνωστή και ως cloudcomputing, θεωρείται το µέλλον του 

διαδικτύου και υπόσχεται λύση στο πρόβληµα της µη αναβάθµισης των εργαστηρίων.  
Λέξεις κλειδιά: Νεφοπληροφορική, αναβάθµιση, ΣΕΠΕΗΥ. 
 

1. Το πρόβληµα της (µη) αναβάθµισης των ΣΕΠΕΗΥ 

Είναι γνωστό ότι η κατάσταση του εξοπλισµού στα Σχολικά Εργαστήρια 

Πληροφορικής & Εφαρµογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΕΠΕΗΥ) δεν είναι 

καλή. Τα πρώτα εργαστήρια παρελήφθησαν το 2000 και έκτοτε, σταδιακά, 

εξοπλίστηκαν οι σχολικές µονάδες της χώρας. Οι κύριες αιτίες του προβλήµατος 
είναι: 

• η φυσική φθορά από τη συνεχή χρήση των εργαστηρίων από µαθητές  

• η παλαιότητα του εξοπλισµού και τα αναπόφευκτα προβλήµατα 

• η αδυναµία κάποιων σχολικών µονάδων να καλύπτουν το κόστος συντήρησης 

• η αδυναµία µερικών σχολικών διευθύνσεων να κατανοήσουν την ανάγκη για 

συντήρηση/αναβάθµιση/αντικατάσταση του εξοπλισµού ως ένα πάγιο έξοδο 

της σχολικής µονάδας  

• η εφαρµογή νέων λογισµικών τόσο από το εµπόριο όσο και από το ίδιο το 

ΥΠΕΠΘ, τα οποία απαιτούν ολοένα και µεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ 

Το πρόβληµα είναι εντονότερο στα λύκεια για δύο λόγους: α)διότι τα λύκεια 

εξοπλίστηκαν πρώτα και ακολούθησαν τα γυµνάσια και β)δεν έγινε ποτέ 
αντικατάσταση του εξοπλισµού των εργαστηρίων πληροφορικής από προγράµµατα 

του ΥΠΕΠΘ ή άλλου φορέα. Το πρόβληµα δηµιουργείται εξ’ αιτίας του υψηλού 

κόστους του εξοπλισµού και µπορεί να διαιρεθεί σε κόστος 



συντήρησης/αναβάθµισης και κόστος αντικατάστασης. Οι συνήθεις πρακτικές 
επίλυσης είναι: 

• Κάλυψη των εξόδων συντήρησης από την σχολική επιτροπή 

• Σταδιακή αντικατάσταση υπολογιστικών µονάδων µε έξοδα της σχολικής 

επιτροπής 

• Σπανιότερα, σταδιακή αντικατάσταση υπολογιστικών µονάδων µε έξοδα που 

δικαιολογούνται από προγράµµατα 

• Χρήση λογισµικού ανοικτού κώδικα 

(http://ts.sch.gr/ts/downloadsDetails.do?action=downloadsDetails&itemId=40577) 

Επίσης, οι σχολικές επιτροπές µπορούν να ζητήσουν από τον ΟΣΚ χρηµατοδότηση 

για την προµήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισµού µέχρι 5000 ευρώ ετησίως (σχετικό 
ΦΕΚ στο http://plinet.ker.sch.gr/?page_id=60). 

Με την παρούσα προτείνεται  για την αναβάθµιση των ΣΕΠΕΗΥ, λύση η οποία 

βασίζεται στις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο, θεωρείται το µέλλον της πληροφορικής 

και ακούει στο όνοµα νεφοπληροφορική. 
 

2. Τι είναι η ‘Νεφοπληροφορική’ 

Από τις αρχές τις δεκαετίας του ’90, αρχής γενοµένης από τα µεγάλα ΑΤΜ δίκτυα, η 

εικόνα του σύννεφου χρησιµοποιήθηκε για να αναπαραστήσει τα δίκτυα 
υπολογιστών και το διαδίκτυο. Η εικόνα αυτή υπονοεί τη σύνθετη και όχι απόλυτα 

γνωστή δοµή του διαδικτύου, τα µη αυστηρά καθορισµένα όριά του, τις δυνατότητες 

που προσφέρει στον καθένα να δώσει και να πάρει πληροφορίες από αυτό –

κρύβοντας τις λεπτοµέρειες των εσωτερικών διεργασιών του διαδικτύου- και 

ταυτόχρονα δείχνει ένα σύστηµα που αν και συγκεντρώνει τόσο ανοµοιογενή 
συστατικά στο εσωτερικό του (υπολογιστές διαφόρων τεχνολογιών και 

αρχιτεκτονικών, συσκευές δικτύωσης και δροµολόγησης κλπ.) εµφανίζει µια 

οµοιογενή εικόνα προς τα έξω (Βαρλάµης, 2008). Στις µέρες µας αυτή η εικόνα έγινε 

πιο συγκεκριµένη και υλοποιήθηκε µε τον όρο "cloud computing" και σε µετάφραση 
"νεφοπληροφορική" ή "συννεφοπληροφορική". Το διαδίκτυο έτσι, διατηρεί τις 

ιδιότητές που µας οδήγησαν να το συµβολίσουµε µε ένα σύννεφο και ταυτόχρονα 

µετατρέπεται σε ένα υπολογιστικό σύστηµα. 

Αντίθετα από την µέχρι τώρα έννοια του ενιαίου και συγκεκριµένου υπολογιστικού 

συστήµατος, στο νέο κατανεµηµένο σύστηµα οι υπολογιστές του µπορούν να 
τρέχουν διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα και να διαφέρουν σε αρχιτεκτονική και 

τεχνολογικές δυνατότητες (π.χ. να είναι mainframes, προσωπικοί υπολογιστές ή 

υπολογιστές παλάµης), το λογισµικό είναι αρθρωτό/σπονδυλωτό και κάθε τµήµα του 

µπορεί να εκτελείται σε διαφορετικό υπολογιστή λαµβάνοντας υπόψη ότι τα 

προγράµµατα δεν είναι  πλέον σύνολα εντολών που καλούν έτοιµο κώδικα από τις 

βιβλιοθήκες µιας γλώσσας προγραµµατισµού, αλλά µετατρέπονται σε οδηγίες για την 

ενορχήστρωση υπηρεσιών που προσφέρονται από υπολογιστές του διαδικτύου, τα 
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δεδοµένα του συστήµατος βρίσκονται επίσης µοιρασµένα σε πολλούς υπολογιστές 
που αποτελούν τα κέντρα δεδοµένων (data centers) της εφαρµογής και τέλος οι 

πελάτες βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσµο, κινούνται διαρκώς και αλλάζουν ρόλο 

καθώς συχνά µετατρέπονται σε ενδιάµεσους παρόχους υπηρεσιών (Siegele, 2008). 

Το σηµαντικότερο από όλα όµως είναι ότι οι πόροι του κατανεµηµένου αυτού 

συστήµατος (υπολογιστές, υπηρεσίες, δεδοµένα, πελάτες) µπορούν ανά πάσα στιγµή 
να προστίθενται ή να αφαιρούνται από αυτό, όπως ακριβώς οι υπολογιστές των 

χρηστών µπορούν να συνδέονται ή να αποσυνδέονται από το διαδίκτυο, χωρίς αυτό 

να πάψει να λειτουργεί. (Βαρλάµης, 2008; Κωνσταντοπούλου, 2008). 

Για να γίνει αντιληπτό πόσο κοντά µας είναι οι εφαρµογές της νεφοπληροφορικής, 

αρκεί να αναφέρουµε ότι ορισµένες από τις πιο δηµοφιλείς εφαρµογές του διαδικτύου 
όπως το Facebook, οι συνοδευτικές εφαρµογές του Google (κειµενογράφος, 

λογιστικά φύλλα κλπ.), το Skype, τα προγράµµατα ανταλλαγής αρχείων torrent και οι 

υπηρεσίες που προσφέρει η Apple στους κατόχους των iPhone κινητών έχουν χτιστεί 
πάνω στην cloud αρχιτεκτονική. Για να µπορεί κάποιος να χρησιµοποιήσει τις 

υπηρεσίες αυτές δεν χρειάζεται να διαθέτει παρά µόνο ένα φυλλοµετρητή, ένα κινητό 

τηλέφωνο ή ένα τηλέφωνο Skype, ενώ αν επιθυµεί να αναπτύξει και να προσφέρει 

και αυτός δικές του υπηρεσίες θα βρει χώρο και πόρους στις cloud αρχιτεκτονικές 

των εταιριών του διαδικτύου. 
 

3. Η Νεφοπληροφορική ως λύση στο πρόβληµα αναβάθµισης 

των ΣΕΠΕΗΥ 

Τα αναµενόµενα οφέλη για ένα ΣΕΠΕΗΥ από την ανάπτυξη συστηµάτων πάνω στο 

σύννεφο των υπηρεσιών του διαδικτύου είναι πολλά.  

• Το βασικότερο όλων είναι ότι η υπολογιστική υποδοµή διατίθεται από τον 

πάροχο, εν προκειµένω το ΥΠΕΠΘ 

• Γρήγορη σύνθεση νέων υπηρεσιών 

• Οι προσφερόµενες υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να µπορούν εύκολα 

να συνδυαστούν,  

• Εύκολη πρόσβαση από παντού 

• Κεντρική σχεδίαση αποδοτικότερων κατανεµηµένων υπολογιστικών 

συστηµάτων 

Με την cloud αρχιτεκτονική, η υπολογιστική ισχύς απαιτείται να συγκεντρώνεται 

κεντρικά και να διατίθεται από τον πάροχο που στην περίπτωσή µας είναι το 

ΥΠΕΠΘ. Μειώνεται έτσι η γενική δαπάνη εγκατάστασης, αναβάθµισης και 

συντήρησης αφού αυτή αφορά µόνο τις κεντρικές εγκαταστάσεις. Ο εξοπλισµός κάθε 

ΣΕΠΕΗΥ δεν χρειάζεται πια ανανέωση, µόνο συντήρηση. Το µόνο που απαιτείται 

είναι αξιόπιστη και υψηλή ευρυζωνικότητα.  
Με αυτή η εξέλιξη στρεφόµαστε σε µία υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική του 

διαδικτύου (Software As a Service) όπου όλο και περισσότερο λογισµικό θα γίνεται 



υπηρεσία που θα διατίθεται διαδικτυακά. Πιο σηµαντικό είναι όµως πως οι 
εφαρµογές –είτε διαδικτυακές, είτε όχι- δεν θα είναι ένα ενιαίο κοµµάτι λογισµικού, 

αλλά θα αποτελούνται από εύκολη σύνθεση ηλεκτρονικών υπηρεσιών (Τζαναβάρης 

Σπ., Κορακιανίτη & Τζαναβάρης Στ., 2008). Το κατεξοχήν παράδειγµα ίσως είναι το 

GoogleMaps. Όταν η Google λάνσαρε την υπηρεσία, οι προγραµµατιστές επινόησαν 

γρήγορα τρόπους για να αναµίξουν τους χάρτες µε άλλες πηγές πληροφορίας. Έτσι 
για παράδειγµα  δηµιουργήθηκε το Housingsmaps (www.housingmaps.com), ένας 

συνδυασµός ενός χάρτη Google µε τις αγγελίες για ενοικιάσεις και πωλήσεις του 

Craigslist (www.craigslist.com), ενός ιστοχώρου για µικρές αγγελίες. Ήταν ένα από 

τα πρώτα "mash-up", όπως ονοµάζονται τέτοιοι συνδυασµοί. Έκτοτε ο αριθµός 

τέτοιων mash-up έχει απογειωθεί, κυρίως χάρη σε υπηρεσίες όπως το Popfly της 
Microsoft  και το Yahoo!Pipes, όπου οι χρήστες σύρουν και αποθέτουν µε το ποντίκι 

τους «στοιχεία» -ροές δεδοµένων που παρέχουν πληροφορία όπως φωτογραφίες, 

τίτλοι ειδήσεων και αποτελέσµατα αναζήτησης. Αν και στην ουσία πρόκειται για 
εργαλεία γραφικού προγραµµατισµού, εντούτοις αντιµετωπίζονται από τους χρήστες 

περισσότερο ως παιχνίδι , όπως το Facebook. Και επειδή όπως λέει ο Piaget το 

παιχνίδι είναι ο τρόπος του παιδιού για µάθηση, οι καινούργιες ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες µπορούν να αποτελέσουν ένα καλό εκπαιδευτικό εργαλείο, όπως το 

ιστολόγιο στο sch.gr 
Ένα άλλο πλεονέκτηµα της cloud αρχιτεκτονικής είναι η εύκολη πρόσβαση από 

παντού, λόγω των περιορισµένων απαιτήσεων που έχει από τους πελάτες των 

υπηρεσιών. Έτσι, ένας υπολογιστής (προσωπικός, φορητός, παλάµης), είτε ένα 

κινητό τηλέφωνο µας επιτρέπει στους µαθητές να χρησιµοποιήσουν τις 
προσφερόµενες υπηρεσίες όπου και αν βρίσκονται. Από την άλλη µεριά, το ΥΠΕΠΘ 

ως πάροχος θα πρέπει να συσσωρεύσει απαιτήσεις για υπολογιστική ισχύς και 

πόρους, καθώς επίσης για ασφάλεια και προστασία δεδοµένων. Θα οδηγηθεί σε 

ολοένα µεγαλύτερα και πιο σύνθετα συστήµατα µε αποτέλεσµα να προχωρήσει στην 

σχεδίαση αποδοτικότερων κατανεµηµένων συστηµάτων, τα οποία θα αξιοποιούν στο 
µέγιστο  τους υπάρχοντες πόρους και θα εγγυώνται ασφαλή και αδιάλειπτη 

λειτουργία των εφαρµογών, ταυτόχρονα θα πρέπει να σχεδιάσει την στρατηγική 

τοποθέτηση των κέντρων δεδοµένων (data centers) ώστε να έχει πρόσβαση σε φτηνή 

ενέργεια, χαµηλά λειτουργικά έξοδα και συχνά ευελιξία στη διαχείριση των 

δεδοµένων τους. 

 

4. Οι κίνδυνοι 

Οι περισσότερες ανησυχίες για την επιτυχία της νεφοπληροφορικής επικεντρώνονται 
γύρω από την διαχείριση και την διασφάλιση των δεδοµένων. Σε µία κατανεµηµένη 

αρχιτεκτονική, που στόχο θα έχει το µειωµένο λειτουργικό κόστος όχι µόνο των 

ΣΕΠΕΗΥ αλλά και των data centers  του ΥΠΕΠΘ, τα δεδοµένα που διακινούν οι 

προσφερόµενες υπηρεσίες βρίσκονται στη διάθεση του ΥΠΕΠΘ και µπορεί να 
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τοποθετηθούν γεωγραφικά οπουδήποτε στον πλανήτη. Τι θα συµβεί αν οι servers 
πέσουν; Τι θα συµβεί αν η κεντρική υπηρεσία διακόψει την λειτουργία της; Τι θα 

γίνει –αν όχι µε όλα- τουλάχιστον µε τα κρίσιµα δεδοµένα των εργαστηρίων αν 

παραβιαστούν οι servers (εργασίες παιδιών, βαθµολογίες κλπ); 

Ένα άλλο µεγάλο ερώτηµα είναι η ευρυζωνικότητα. Η νεφοπληροφορική λύνει το 

πρόβληµα του εξοπλισµού στα ΣΕΠΕΗΥ αλλά απαιτεί µεγάλη ευρυζωνικότητα. 
Είναι η ελληνική σχολική υποδοµή αλλά και γενικότερα η υποδοµή της χώρας µας 

έτοιµη για κάτι τέτοιο; 

Εκτός από τεχνικές, υπάρχουν και πολιτισµικές ανησυχίες. Το γεγονός ότι η 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών έγινε σε ευρεία κλίµακα, διασφαλίζει ότι οι 

τελευταίοι θα ανταπεξέλθουν στις διαδικασίες που απαιτεί η αποθήκευση σε ένα 
σύννεφο; Επίσης, η ίδια η οντότητα της σχολικής µονάδας αλλά ακόµα και οι ίδιοι οι 

καθηγητές πληροφορικής, κατά πόσο είναι εξοικειωµένοι µε το να µοιράζονται τα 

δεδοµένα τους, ιδιαίτερα τα κρίσιµα; 
Τελευταία αλλά όχι λιγότερο σηµαντική, είναι η νοµική διάσταση του θέµατος 

(Siegele L. 2008). Αφού τα δεδοµένα µπορούν να αποθηκευτούν γεωγραφικά 

οπουδήποτε στον πλανήτη, σε ποιο δίκαιο θα υπόκεινται; Στο Ελληνικό; Στο 

ευρωπαϊκό; Στης χώρας που γεωγραφικά βρίσκονται; 

 

5. Πολιτικές αντιµετώπισης των κινδύνων 

Τα παραπάνω ερωτήµατα απασχολούν γενικότερα όσους βλέπουν το cloudcomputing 

ως το µέλλον της πληροφορικής. Έχουν προταθεί λοιπόν κάποιες λύσεις, κυρίως 

υβριδικές. Ο Richard Stalman δηµιουργός του GNU (http://www.stallman.org), 

θεωρεί ότι η νεφοπληροφορική είναι απλώς µία παγίδα που θέλει να εξαναγκάσει όλο 
και περισσότερους ανθρώπους να αγοράσουν κλειδωµένα µονοπωλιακά συστήµατα 

που θα κοστίζουν όλο και περισσότερο µε την πάροδο του χρόνου. ∆εν θα πρέπει 

κάποιος να χρησιµοποιεί διαδικτυακές εφαρµογές για τα κρίσιµα δεδοµένα του, γιατί 
χάνει τον έλεγχο. Προτείνει οι χρήστες να κρατούν τα κρίσιµα δεδοµένα τους και όχι 

µόνο στους υπολογιστές τους και να "εµπιστεύονται" σε σύννεφο δεδοµένα 

µικρότερης σηµασίας. 

Όσον αφορά το δίκαιο, υπάρχει το παράδειγµα της DataIslandia όπου "χτίζει" σύνορα 

µέσα στα νέφη (www.dataislandia.com) . Η εταιρία αυτή προσπαθώντας να κάνει την 
Ισλανδία για τα δεδοµένα ότι είναι η Ελβετία για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, 

αποθηκεύει τα ευρωπαϊκά δεδοµένα σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς νόµους και τα 

αµερικανικά σύµφωνα µε τους αµερικανικούς κανόνες.  

Γενικότερα, το ΥΠΕΠΘ, µε την ιδιότητα του κεντρικού παρόχου, µπορεί να 
αναπτύξει µια σειρά πολιτικών όπως: 

• Ελεγχόµενη πρόσβαση στα δεδοµένα 

• Καθορισµός της τοποθεσίας αποθήκευσης των δεδοµένων 

• Συστηµατική κρυπτογράφηση των δεδοµένων 



• Ύπαρξη διαδικασιών ανάνηψης από καταστροφές 

• ∆υνατότητα διερεύνησης παράνοµης δραστηριότητας στην υπηρεσία 

• Σχέδιο επιβίωσης της εφαρµογής, ακόµα και όταν η κεντρική υπηρεσία δεν 

λειτουργεί 
Όπως σε κάθε σύστηµα, οι παραπάνω πολιτικές δεν εξασφαλίζουν το 100% των 

εφαρµογών και των δεδοµένων. Μπορούν όµως να εγγυηθούν µία απρόσκοπτη ροή 

και λειτουργία τους για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

 

6. Συµπέρασµα 

Στο πλαίσιο της νεφορπληροφορικής λοιπόν, µια εφαρµογή είναι αποτέλεσµα του 

συντονισµού πολλών και διαφορετικών υπολογιστών, υπηρεσιών και πηγών 

δεδοµένων οι οποίες µπορούν ανά πάσα στιγµή να προστίθενται και να αποχωρούν 

από το σύστηµα χωρίς να επηρεάζουν τη λειτουργία του. Η cloud αρχιτεκτονική  
είναι µία υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική η οποία αλλάζει σταδιακά τον τρόπο 

λειτουργίας τόσο του διαδικτύου όσο και των υπολογιστών, καθώς δεν συνδεόµαστε 

πλέον στο διαδίκτυο µόνο για να ανταλλάξουµε πληροφορίες, αλλά για να 

χρησιµοποιήσουµε υπηρεσίες τρίτων ή για να αξιοποιήσουµε τις υπηρεσίες αυτές και 
να προσφέρουµε δικές µας υπηρεσίες (Software As a Service). Με ένα συντονισµένο 

όραµα είναι δυνατό να δηµιουργήσουµε ένα νέο εκπαιδευτικό µοντέλο, στο οποίο το 

κάθε ΣΕΠΕΗΥ  δεν θα προσφέρει τις υπηρεσίες του µέσα από το έως τώρα ιδιόκτητο 

πληροφοριακό σύστηµα αλλά µέσα από υπηρεσίες τρίτων, εν προκειµένω το 

ΥΠΕΠΘ.  
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