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Πεξίιεςε

Τν Linux σο Ειεύζεξν Λνγηζκηθό / Λνγηζκηθό Αλνηθηνύ Κώδηθα
πξνζθέξεηαη δσξεάλ θαη κπνξεί ν θάζε ρξήζηεο λα θηηάμεη ηε δηθή ηνπ
δηαλνκή, όπσο επηζπκεί. Τα πξνγξάκκαηα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ
Reconstructor θαη Remastersys εηδηθεύνληαη ζην λα θηηάρλνπλ δηαλνκέο
Linux από άιιεο δηαλνκέο. Η πξόηαζε πνπ θαηαζέηνπκε, απεπζπλόκελνη
ζηνπο θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο ηεο Δεπηεξνβάζκηαο αιιά θαη
Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο, είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ, κε θαζνξηζκέλα
βήκαηα, ηηο πξνζαξκνζκέλεο δηαλνκέο Λεηηνπξγηθνύ Σπζηήκαηνο ηηο
επηινγήο ηνπο, ή αθόκε πην ειπηδνθόξα λα εηζαθνπζηνύκε
ζην
Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην, ην νπνίν λα βνεζήζεη ζην λα δεκηνπξγεζεί κία
ηέηνηα δηαλνκή εηδηθή γηα ηηο Ειιεληθέο Σρνιηθέο Μνλάδεο, κε ηα
πξνγξάκκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ θαιύηεξε δηδαζθαιία ηεο
Πιεξνθνξηθήο, αιιά θαη ησλ ινηπώλ καζεκάησλ.
Λέμεηο θιεηδηά: Ελεύθερο Λογιζμικό, διανομή, προζαρμογή διανομής
Linux, Reconstructor, Remastersys, APTonCD

Abstract
Linux as Free Computational/Software of Open Code is offered free of
charge and could each user make his own distribution as he wishes. The
programs of open software Reconstructor and Remastersys are specialised
in making Linux distributions from other distributions. Our proposal to
Informatics Teachers, is to create with determined steps the distributions of
their choice, or in advanced the Society should take care.
Word keys: Free Software, distribution, customize Linux distribution,
Reconstructor, Remastersys, APTonCD

1. Ειζαγωγή
Ειεύζεξν Λνγηζκηθό / Λνγηζκηθό Αλνηθηνύ Κώδηθα (ΕΛ/ΛΑΚ)
είλαη ην ινγηζκηθό πνπ ν θαζέλαο κπνξεί ειεύζεξα λα ρξεζηκνπνηεί,
λα αληηγξάθεη, λα δηαλέκεη θαη λα ηξνπνπνηεί, αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο ηνπ. (ellak.gr, 2009)
Είλαη έλα ελαιιαθηηθό κνληέιν αλάπηπμεο θαη ρξήζεο ινγηζκηθνύ
πνπ βαζίδεηαη ζηελ ειεύζεξε δηάζεζε ηνπ πεγαίνπ θώδηθα, ην
νπνίν παξέρεη ηε δπλαηόηεηα αιιαγώλ ή βειηηώζεσλ ώζηε λα
θαιύπηνληαη νη αλάγθεο απηνύ πνπ ην ρξεζηκνπνηεί.
Με βάζε απηή ηε θηινζνθία δεκηνπξγήζεθε κηα κεγάιε θνηλόηεηα
ρξεζηώλ θαη πξνγξακκαηηζηώλ, νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη γηα ηε
ζπλερή βειηίσζε ηνπ ινγηζκηθνύ, παξέρνληαο γλώζεηο θαη εξγαζία.
Σήκεξα δε, ιεηηνπξγεί έλα παγθόζκην αλνηθηό δίθηπν
πξνγξακκαηηζηώλ, νη νπνίνη παξάιιεια αλαπηύζζνπλ θαη
δηνξζώλνπλ ηνλ θώδηθα ησλ πξνγξακκάησλ, θπθινθνξώληαο
ηαρύηαηα λέεο βειηησκέλεο εθδόζεηο ινγηζκηθνύ. Με απηό ηνλ
ηξόπν ζπκβάιινπλ θαζεκεξηλά ζηε δεκηνπξγία λέσλ θνηλώλ
αγαζώλ.

Από ην 1998 ε Ε.Ε. πξνσζεί ην ΕΛ/ΛΑΚ ηδηαίηεξα ζηηο
δεκόζηεο ππεξεζίεο. http://europa.eu/index_el.htm
Επίζεο πιένλ, ην Linux, σο Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα Αλνηρηνύ
Κώδηθα, κε ζπλερείο βειηηώζεηο θαη απμεκέλε πιένλ θηιηθόηεηα
πξνο ην ρξήζηε, θεξδίδεη δηαξθώο λένπο θίινπο παγθνζκίσο. Καη
ζηελ εθπαίδεπζε, όπσο ζηε δεκόζηα δηνίθεζε θαη ζηηο επηρεηξήζεηο,
εγθαζίζηαληαη Λ. Σ. Desktop ή Server ηα νπνία εκπινπηίδνληαη κε
ηδηαίηεξα ειθπζηηθά εξγαιεία επίζεο Αλνηρηνύ Κώδηθα, αμηόπηζηα,
ζηαζεξά ζηε ιεηηνπξγία, θαη απαιιαγκέλα από ηα ζεκαληηθά θόζηε
απόθηεζεο θαη ζπλερνύο αλαβάζκηζεο πνπ απαηηνύλ ηα θιεηζηά
ινγηζκηθά. Με απνηέιεζκα πιένλ όιν θαη πην πνιινί πόξνη λα
δηαηίζεληαη ζηελ ηερληθή ππνζηήξημε κε ζεκαληηθά νθέιε γηα ηελ
ηνπηθή θαη εζληθή νηθνλνκία (Σπηλέιιεο, 2008).
Υπάξρνπλ αξθεηά ειεύζεξα ινγηζκηθά γηα λα κπνξέζνπκε λα
δεκηνπξγήζνπκε ην δηθό καο Λ.Σ. Linux κε νλνκαζία ηεο επηινγήο
καο, ελζσκαηώλνληαο πξνγξάκκαηα θαη θάλνληαο ηηο ξπζκίζεηο πνπ
πξνηηκάκε.

2. Δημιοσργία διανομής ηης επιλογής ηοσ τρήζηη
Με ην Linux ινηπόλ, σο Ειεύζεξν Λνγηζκηθό / Λνγηζκηθό Αλνηθηνύ

Κώδηθα, κπνξνύκε λα θηηάμνπκε ηε δηθή καο δηαλνκή όπσο ηελ
επηζπκνύκε, ρξεζηκνπνηώληαο πάιη πξνγξάκκαηα αλνηρηνύ
ινγηζκηθνύ όπσο ην Reconstructor θαη ην Remastersys ηα νπνία
εηδηθεύνληαη ζην λα θηηάρλνπλ δηαλνκέο Linux από άιιεο δηαλνκέο.

2.1 Δημιοσργία διανομής με ηροποποίηζη σπάρτονηος
αρτείοσ εγκαηάζηαζης (iso), με τρήζη ηοσ Reconstructor
To Reconstructor είλαη έλα πξόγξακκα ην νπνίν δεκηνπξγεί CD
εγθαηάζηαζεο Λ.Σ. δηαλνκήο Linux ζηεξηδόκελν ζε κηα ππάξρνπζα
δηαλνκή Linux, ηελ νπνία όκσο κπνξνύκε λα εκπινπηίζνπκε κε
πξνγξάκκαηα ηεο επηινγήο καο θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα
λα επαλαθέξνπκε ή λα εγθαηαζηήζνπκε έλα λέν ζύζηεκα.
Φξεζηκνπνηεί ηελ Desktop (Live), Alternate (Install) ή Server
έθδνζε σο βάζε, θαη επηηξέπεη ην ρξήζηε λα παξακεηξνπνηήζεη όιν
ην πεξηβάιινλ όπσο: πξνζζαθαίξεζε πξνγξακκάησλ, αιιαγή
νζόλσλ εθθίλεζεο, ζεκάησλ, γξακκαηνζεηξώλ, θσηνγξαθηώλ ηεο
επηθάλεηαο εξγαζίαο, ησλ πεγώλ ινγηζκηθνύ θ.α.
To Reconstructor δηαηίζεηαη ζηε δηεύζπλζε

http://hacktolive.org/files/reconstructor_2.8.1_by_hacktolive.o
rg.deb : θαη γίλεηαη ε εγθαηάζηαζή ηνπ απιά ζε όιεο ηηο Debian
Linux δηαλνκέο.
Ελώ, γηα όιεο ηηο ππόινηπεο δηαλνκέο δηαηίζεηαη ζην link:

http://www.reconstructor.org/attachments/download/11/recons
tructor_2.9.tar.gz
Εθθηλώληαο ην πξόγξακκα πξέπεη λα ηζεθάξνπκε ηηο επηινγέο
«Create Remaster, Create Root & Create Initial Ramdisk γηα λα
δεκηνπξγεζνύλ νη αληίζηνηρνη θαηάινγνη. Σηελ θαξηέια “Live CD
ISO filename” επηιέγνπκε ηε ζέζε ηνπ αξρείνπ iso ηεο δηαλνκήο
καο. Σηελ θαξηέια “Modules” (ζρήκα 1), ην πην ζεκαληηθό ζεκείν
ηεο όιεο δηαδηθαζίαο, απνθαζίδνπκε πνηεο εθαξκνγέο/modules
ζέινπκε ζηελ πξνζαξκνζκέλε δηαλνκή καο. Σην ηέινο ηεο
δηαδηθαζίαο παξακεηξνπνίεζεο ζα δεκηνπξγεζεί ην LiveCD κε
κήλπκα
ην
ζεκείν
πνπ
ζώζεθε
ην
αξρείν
iso
(//build.reconstructor.org, 2010).

Στήμα 1: Εδώ αποθαζίζοσμε ποιες εθαρμογές θέλοσμε ζηην νέα
διανομή μας

2.2 Δημιοσργία διανομής από εγκαηαζηημένη διανομή, με
τρήζη ηοσ Remastersys
Τν Remastersys καο επηηξέπεη λα θξαηήζνπκε αληίγξαθν ηνπ
ζπζηήκαηόο καο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ
εθαξκνγώλ καδί κε ηηο παξακεηξνπνηήζεηο ηνπο θαζώο θαη ηα
πξνζσπηθά δεδνκέλα ζε έλα livecd ή livedvd. Καη επνκέλσο
κπνξνύκε λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα επαλαθέξνπκε ην
ζύζηεκά καο ή λα ην εγθαηαζηήζνπκε ζε άιινλ ππνινγηζηή
ρξεζηκνπνηώληαο ην σο θιώλν γηα ηα εξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο.
Τν Remastersys δηαηίζεηαη ζηελ δηεύζπλζε

http://sourceforge.net/projects/remastersys/files/remastersysubuntu/2.0.11/remastersys_2.0.11-1_all.deb/download θαη
γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ εύθνια ζε όιεο ηηο Debian Linux
δηαλνκέο.
Τν πξόγξακκα κεηά ηελ εγθαηάζηαζε βξίζθεηαη ζηε “Δηαρείξηζε
Σπζηήκαηνο”. Οη ελέξγεηεο πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε είλαη:

επηινγή Dist (ζρήκα 2) γηα δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ iso ηεο
δηαλνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο, όπσο είλαη δηακνξθσκέλε κε ηα
πξνγξάκκαηα θαη ηηο ξπζκίζεηο. Ή επηινγέο Distcdfs θαη κεηά
Distiso (ζρήκα 2) γηα λα γίλεη ην ίδην πξάγκα ζε δύν ζηάδηα
επηηξέπνληάο καο λα πξνζζέζνπκε θη άιια πξνγξάκκαηα.
Τν δεηνύκελν αξρείν iso δεκηνπξγείηαη ζηνλ θαηάινγν

/home/remastersys/remastersys.

Στήμα 2: Οι διάθορες επιλογές ηοσ Remastersys (Backup, Distiso
για δημιοσργία νέας διανομής παρόμοιας με ηο ήδη εγκαηαζηημένο
ζύζηημα)

2.3 Δημιοσργία script για προζαρμογή διανομής ζύμθωνα με
ηις επιλογές μας
Μπνξνύκε λα πξνζαξκόδνπκε κηα δηαλνκή Linux ζηα κέηξα καο,
δεκηνπξγώληαο έλα αξρείν script, κε ην νπνίν αθνύ θάλνπκε
εγθαηάζηαζε κία δηαλνκή, αθόινπζα εθηειώληαο απηό ην script, ζα
εγθαζίζηαληαη όιεο νη εθαξκνγέο, πνπ εκείο έρνπκε επηιέμεη θαη
ζεσξνύκε αλαγθαίεο γηα ηελ δηδαζθαιία καο.
Δεκηνπξγνύκε έλα αξρείν, κε πεξηερόκελν:
#!/bin/bash
# Backup Source.list
sudo cp -p /etc/apt/sources.list
/etc/apt/sources.list_backup

(Arman Danesh, 2000), (Michael Beck, 1998)
Οη γξακκέο πνπ μεθηλάλε κε ην ζύκβνιν # δελ είλαη ζεκαληηθέο θαη
κπνξνύλ λα αθαηξεζνύλ, κε εμαίξεζε απηό ηεο πξώηεο γξακκήο.
Επηπιένλ βάδνπκε ηηο εληνιέο
sudo apt-get update και sudo apt-get upgrade

γηα λα θάλνπκε ελεκεξώζεηο θαη αλαβαζκίζεηο.
Αθόινπζα, πξνζζέηνπκε ηηο εληνιέο πνπ ζα εγθαηαζηήζνπλ ηα
πξνγξάκκαηα πνπ ζέινπκε. Ελλνείηαη θπζηθά όηη έρνπκε θάπνηα
εμνηθείσζε κε ην terminal θαη γλσξίδνπκε πώο λα θάλνπκε
εγθαηάζηαζε έλα πξόγξακκα από ηελ θνλζόια.
Γηα πξόζζεζε εθαξκνγήο, πξνζζέηνπκε ηελ εληνιή:
sudo apt-get -y install <ονομα_εφαρμογης>

ή ζε πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα αθαηξέζνπκε κηα πνπ ππήξρε ζην
ζύζηεκα, αιιά δελ ηελ ζέινπκε, γξάθνπκε ηελ εληνιή:
sudo apt-get -y remove <ονομα_εφαρμογης>
To switch -y ην βάδνπκε ώζηε ε εγθαηάζηαζε λα γίλεηαη απηόκαηα ρσξίο λα καο
δεηά επηβεβαίσζε.

Κα ηέινο, αθνύ έρνπκε γξάςεη όιεο ηηο εληνιέο πνπ
πξνζζέηνπλ/αθαηξνύλ ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζέινπκε, βάδνπκε ζην
αξρείν, θαη πάιη γηα ελεκέξσζε, ηηο εληνιέο:
sudo apt-get update και sudo apt-get upgrade

(//forum.ubuntu-gr.org,2010)

2.4 Δημιοσργία αρτείοσ iso ποσ επαναθέρει ζε ένα νέο
ζύζηημα Linux πακέηα λογιζμικού ποσ έτοσμε ζηο ζύζηημά
μας.
Ελαιιαθηηθά, ην APTonCD είλαη κία εθαξκνγή ειεύζεξνπ
ινγηζκηθνύ πνπ καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα αξρείν .iso
κε όια ηα πξόζζεηα παθέηα ινγηζκηθνύ πνπ έρνπκε ζην Linux
ζύζηεκά καο. Μαο δίλεη έηζη ηελ δπλαηόηεηα λα ηα επαλαθέξνπκε ή
λα εγθαηαζηήζνπκε έλα λέν ζύζηεκα.
Δηαιέγνπκε (ζρήκα 3) πνηα από ηα πξόζζεηα ινγηζκηθά, πνπ ήδε
έρνπκε εγθαηεζηεκέλα, ζέινπκε θαζώο επίζεο κπνξνύκε λα
πξνζζέζνπκε θαη λέα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ iso
(http://packages.debian.org).

Στήμα 3: Το λογιζμικό APTonCD ζηην επιλογή Create ηοσ iso
αρτείοσ

3. Άλλοι ηρόποι προζαρμογής μιας διανομής Linux
ζηις επιθσμίες μας σπάρτοσν ζηα ακόλοσθα links:
1.

http://www.nimblex.net/index.php ζην ζύλδεζκν απηό
κπνξνύκε λα θάλνπκε online
ζπγθεθξηκέλεο δηαλνκήο nimblex.

πξνζαξκνγή

κόλν

ηεο

2.

http://susestudio.com/ εδώ κπνξνύκε λα πξνζαξκόζνπκε
ηε δηαλνκή suse (απαηηείηαη εγγξαθή).

3.

http://sourceforge.net/projects/ellschool/files ζηε ζέζε
απηή ππάξρεη έλα θαιό παξάδεηγκα πξνζαξκνζκέλεο δηαλνκήο,
ε LinuxEllSchool πνπ πξννξίδεηαη γηα καζεηέο θαη θαζεγεηέο
Ειιεληθώλ Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ.

4.

http://www.sxolinux.gr/
επίζεο
παξάδεηγκα
πξνζαξκνζκέλεο δηαλνκήο κε όλνκα sxolinux γηα καζεηέο
Γπκλαζίσλ.

4. Σσμπεράζμαηα
Σήκεξα ε πνιηηεία θάλεη πσο δελ γλσξίδεη αλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα
ζρνιεία ηεο θιεκκέλα ινγηζκηθά. Σπγθεθξηκέλα δελ ζέιεη λα
γλσξίδεη κε πνηα ινγηζκηθά νη καζεηέο θάλνπλ επεμεξγαζία
εηθόλαο, βίληεν, ήρνπ, δεκηνπξγνύλ ηζηνζειίδεο, γξάθνπλ ζε CD ηηο
εξγαζίεο ηνπο θ.ά. Φαξαθηεξηζηηθά ζε εκεξίδα πνπ νξγαλώζεθε ζε
Γπκλάζην ν θαιεζκέλνο νκηιεηήο πξντζηάκελνο ηεο Δίσμεο
Ηιεθηξνληθνύ Εγθιήκαηνο, απεπζπλόκελνο ζηνπο καζεηέο ηνπο
επέζηεζε ηελ πξνζνρή λα κελ ρξεζηκνπνηνύλ «ζπαζκέλν»
ινγηζκηθό. Επηπρώο δελ ππήξμε εξώηεζε-απνξία από καζεηή γηα ην
κε λόκηκν ινγηζκηθό πνπ είλαη γεκάην ην ζρνιείν ηνπ.
Όια απηά καο νδήγεζαλ ζην λα πξνηείλνπκε ηε δεκηνπξγία κηαο
πξνζαξκνζκέλεο δηαλνκήο Λεηηνπξγηθνύ Σπζηήκαηνο ζηα
Ειιεληθά ζρνιεία, ώζηε ν θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο λα έρεη ζηα
ρέξηα ηνπ έλα επέιηθην Λ.Σ. κε πξνγξάκκαηα αλνηρηνύ θώδηθα, ην
νπνίν ζύζηεκα κπνξεί εύθνια θαη λα ην επαλαθέξεη, αιιά θαη λα ην
ρξεζηκνπνηεί, δνπιεύνληαο ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ έρεη
δηακνξθώζεη απηόο θαη’ επηινγήλ ηνπ, αλαδεηώληαο ηαπηόρξνλα
λένπο ηξόπνπο δηδαζθαιίαο, κέζα από πιεζώξα ειεύζεξνπ
ινγηζκηθνύ, πνπ αληαπνθξίλεηαη θαιύηεξα ζηηο αλάγθεο ηνπ
καζήκαηνο. Επηπξόζζεηα, ην θιεηδσκέλν εκπνξηθό ινγηζκηθό
πνιιέο θνξέο θνζηίδεη πεξηζζόηεξν από ην πιηθό, θαη ε
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα είλαη
κεγάιε.
Τα κεγαιύηεξα βέβαηα πιενλεθηήκαηά ηνπ ιεηηνπξγηθνύ
ζπζηήκαηνο Linux είλαη ε ηαρύηεηα, ε αζθάιεηα ρσξίο ηνύο θαη
θαθόβνπιν ινγηζκηθό θαη ε ζηαζεξόηεηα ηνπ. Έρεη απεξηόξηζηεο
δπλαηόηεηεο, απίζηεπηε επειημία κεγάιε πνηθηιία ινγηζκηθνύ, θαη
νη καζεηέο ζα κπνξνύζαλ λα θαηαιάβνπλ ηη αθξηβώο γίλεηαη πίζσ
από ηα interface ησλ πξνγξακκάησλ, κέζσ ηνπ θώδηθα πνπ
παξέρεηαη, θαζώο επίζεο λα κάζνπλ λα αλαδεηνύλ ηελ πιεξνθνξία
θαη λα ηελ αμηνινγνύλ, αληί λα ηελ δέρνληαη σο δεδνκέλε. Έηζη
απμάλεηαη ε θξηηηθή ηθαλόηεηα ηνπο θαζώο θαη ε ηθαλόηεηα
ζύλζεζεο πιεξνθνξηώλ από δηαθνξεηηθέο πεγέο.
Τέινο, νη καζεηέο κπνξνύλ σο κέιε ηεο θνηλόηεηαο ΕΛ/ΛΑΚ
ρξεζηκνπνηώληαο ινγηζκηθό πνπ δελ ζέηεη θξαγκνύο θαη αιιάδεη
ζπλερώο, λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθό ξόιν κέζα από νκαδηθή
εξγαζία, ζηελ νπνία βαζίδεηαη αθξηβώο θαη ε ύπαξμε ηνπ ΕΛ/ΛΑΚ
θαη κπνξνύλ λα αλαπηύμνπλ ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλόηεηέο ηνπο.

5. Μελλονηικά ζρέδηα
Σηα κειινληηθά καο ζρέδηα είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νκάδαο
εζεινληώλ εθπαηδεπηηθώλ, ίζσο ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ
θαζνδήγεζε ηνπ Π.Ι., κε ζθνπό ηελ αλάπηπμε δηαλνκήο Linux πνπ
ζα θαιύπηεη κε εθαξκνγέο ηηο αλάγθεο ηνπ θαζεγεηή θαη ησλ
καζεηώλ ζην Ειιεληθό ζρνιείν.
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