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1 Εισαγωγή στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα/ελεύθερο 

λογισμικό 

Ο όρος ελεύθερο λογισμικό αναφέρεται σε λογισμικό το οποίο ο δημιουργός παρέχει 

στους χρήστες: 

 Δωρεάν 

 Μαζί με τον πηγαίο κώδικα, ώστε να μπορούν, εάν επιθυμούν,  να το 

προσαρμόσουν στις ανάγκες τους 

 Συνήθως ο δημιουργός διατηρεί τα πνευματικά του δικαιώματα όσον αφορά 

το λογισμικό, αλλά εκχωρεί το δικαίωμα τροποποίησης σε τρίτους.   

Οι υπέρμαχοι του όρου «Ελεύθερο λογισμικό» (Free Software) συχνά επικρίνουν τη 

χρήση του όρου «Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα» (Open Source Software) διότι αυτός 

δεν προϋποθέτει την ελευθερία στην τροποποίηση του λογισμικού, αλλά μόνο 

εγγυάται ότι ο πηγαίος κώδικας παρέχεται μαζί με το λογισμικό και άρα δεν 

συνεπάγεται αυτόματα τον ίδιο συγκεκριμένο βαθμό ελευθερίας. Συνήθως 

χρησιμοποιείται ο όρος Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα  (Free and 

Open Source Software, FOSS). 

Η πιο γνωστή και μεγάλη συλλογή τέτοιου λογισμικού σήμερα προέρχεται από το 

έργο GNU ( GNU project), που άρχισε να εγκαθιδρύεται το 1983 με κύριο εμπνευστή 

το Richard Stallman που ίδρυσε για την προώθησή του Free Software Foundation 

(FSF). Αρχικός του στόχος ήταν να δημιουργήσει ένα λειτουργικό σύστημα συμβατό 

με το Unix. Η προσπάθεια δεν οδήγησε στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αλλά στη 

δημιουργία μιας μεγάλης συλλογής από πολλές χιλιάδες εφαρμογές και εργαλεία που 

παρέχονται με άδεια χρήσης που επιτρέπει τον πειραματισμό, την προσαρμογή και 

χρήση χωρίς κόστος, με την υποχρέωση της διανομής με την ίδια άδεια χρήσης, the 

GNU General Public License (GPL), the GNU Lesser General Public License (LGPL) και 

the GNU Free Documentation License (GFDL). 

Η αδυναμία ανάπτυξης ενός σταθερού λειτουργικού συστήματος μέσα από το  GNU, 

οδήγησε στην υιοθέτηση άλλων λειτουργικών συστημάτων για την εφαρμογή και 

ανάπτυξη του λογισμικού του έργου GNU, και συγκεκριμένα του λειτουργικού 

συστήματος Linux. Ο συνδυασμός των δύο κάποτε αναφέρεται ως το σύστημα 

GNU/Linux, αλλά η ονομασία αυτή δεν είναι αποδεκτή από όλους. 

Το Linux αναπτύχθηκε αρχικά από το Linus Torvalds με τη βοήθεια από τη μεγάλη 

κοινότητα από προγραμματιστές και χρήστες. Η πρώτη του έκδοση χρονολογείται 

από το 1991. Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα λογισμικού που αναπτύχθηκε με 

τη συνδρομή ενός μεγάλου αριθμού ατόμων που λειτουργούσαν με τον ελάχιστο 

συντονισμό και αποτελεί εναλλακτικό τρόπο ανάπτυξης λογισμικού σε σύγκριση με 

τις καθιερωμένες δομημένες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. 
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Σήμερα το Linux απαντάται σε ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών υπολογιστών που 

περιλαμβάνει υπερυπολογιστές, διακομιστές, προσωπικούς υπολογιστές, κινητά 

τηλέφωνα κ.ά.  

Το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα έχει εφαρμογές στην εκπαίδευση, 

κυρίως λόγω της ευκολίας που παρέχεται στον εκπαιδευτικό να δώσει αντίγραφό του 

στους μαθητές χωρίς να ανησυχεί για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, της 

δυνατότητας προσαρμογής του στα μέτρα των μαθητών (π.χ. απλοποίηση της 

διεπαφής, εισαγωγή νέων λειτουργιών), αλλά και λόγω των στενών οικονομικών 

πλαισίων που επικρατούν σε πολλά σχολεία. 

2 Εγκατάσταση Oracle VirtualBox 

2.1 Download (www.virtualbox.org) 

Μπορείτε να το κατεβάσετε από την πιο πάνω διεύθυνση. 

 

 

 

1 

2 

2 

1 

http://www.virtualbox.org/
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2.2 Εγκατάσταση 

 

Η εγκατάσταση του είναι απλή όπως ένα συνηθισμένο πρόγραμμα εκτός από ένα δύο 

σημεία. 

 

1 

2 
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Διπλό κλικ 
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2.3 Δημιουργία Virtual Machine 
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Επιλέξετε που θα αποθηκευτή το αρχείο 

~20GB 
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Το Virtual Machine 

σας έχει 

δημιουργηθεί 
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Επιλέξετε από το 

Shared Clipboard το 

Bidirectional 

Επιλέξετε από το 

Shared Clipboard το 

Bidirectional 

Επιλέξετε το ISO File 

του Ubuntu που σας 

δόθηκε 
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Θα κάνουμε 32-bit Ubuntu setup. 

 

11 

Πρέπει να το βλέπουμε εδώ 
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Κλικ Start για να 

ξεκινήσει η εγκατάσταση 
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3 Εισαγωγή στο λειτουργικό Synology DSM (Linux variant) 

 

 

 

3.1 Εισαγωγή 

Το λειτουργικό σύστημα Synology DSM 5.1 είναι ένα Linux λειτουργικό σύστημα το 

οποίο τρέχει σε συσκευές της Synology η οποίες είναι χωρισμένες σε δύο κατηγορίες 

DiskStations και RackStations. Το λειτουργικό σύστημα αυτό όπως έχω αναφέρει 

είναι βασισμένο στο Linux OS. Η διαχείρισή του είναι αποκλειστικά μέσω Browser 

εκτός από κάποιες λειτουργίες που μπορούν να γίνουν μέσω SSH CLI. Επίσης υπάρχει 

η δυνατότητα της επέκτασης των λειτουργιών του με διάφορα Packages που 

υπάρχουν και πολλαπλασιάζονται συνεχώς όπως θα δούμε στην συνέχεια. Κάποιες 

από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες που μπορεί να μας προσφέρει και μας ενδιαφέρουν 

για χρήση σε σχολεία είναι: 

 Διακομιστές (servers) Παγκόσμιου Ιστού, Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, 

Πολυμέσων 

 Συστήματα αρχειοθέτησης (file servers) 

 Προσφορά υπηρεσιών σε τοπικό δίκτυο (directory servers) 

 Διαχειριστές Βάσεων δεδομένων (database management systems - MySQL) 

 Συστήματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-Learning - Moodle) 

 Εύκολη πρόσβαση στο σύστημα με (tablet και smartphones) με δωρεάν 

εφαρμογές για Apple IOs, Android, Windows, Kindle Fire 

Πιο κάτω θα βρείτε σε αγγλικούς χαρακτήρες τους πιο τεχνικούς όρους όσων αφορά 

στο τι ακριβός υποστηρίζει αυτό το λειτουργικό σύστημα. 
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3.1.1 Synology DiskStation Manager (DSM) 

Synology’s primary product is the Synology DiskStation Manager (DSM), a Linux 

based software package that is the operating system for the DiskStation and 

RackStation products. The Synology DSM is the foundation of the DiskStation, which 

integrates the basic functions of file sharing, centralized backup, RAID storage, 

multimedia streaming, virtual storage, and using the DiskStation as a network video 

recorder. Synology also provides free mobile applications for its users, including 

support for iOS, Android, Windows Phone, and Kindle Fire. Synology offers frequent 

updates to its DSM, with major updates happening twice a year and minor updates 

throughout the year. As of August 2013, Synology has provided these updates free-of-

charge, and they are available for DiskStations for as long as the hardware can support 

the newer functions of the DSM. 

3.1.2 Synology DiskStation 

The Synology DiskStation is the network attached storage (NAS) appliance which is 

produced to run the Synology DSM OS. The DiskStation is a pedestal/tower 

embedded NAS appliance, which ranges from one-bay to as many as twelve bays 

within a single enclosure. Some models feature storage scalability, where physical 

units may be tethered together for additional storage, without the need for volume 

recreation or loss of availability. 

3.1.3 Synology RackStation 

The Synology RackStation is "rack mounted" version of the DiskStation, that features 

all of the same abilities of the DiskStation with the exception that it is meant to be 

enclosed in a 19-inch rack cage. Some of Synology's rack models feature redundant 

power supplies. As with its desktop-oriented brethren, select models of the 

RackStation also feature storage scalability. 

Εδώ παραθέτω ένα σύνδεσμο με όλες τις λεπτομέρειες όσων αφορά στο τι ακριβός 

υποστηρίζει το λειτουργικό σύστημα αυτό. 

https://www.synology.com/en-us/dsm/5.1/software_spec 

3.1.4 XPEnology 

Το XPenology είναι ένα community project το οποίο έχει διάφορα tutorials και 

εργαλεία για να εγκαταστήσετε το Synology DSM σε κανονικό Η/Υ ή και σε Virtual 

Machine. 

Video link για εγκατάσταση σε Virtual Machine: 

http://paf.dias.ac.cy/main/files/seminar022015/XPEnology.mp4 
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