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Οδηγός χρήσης EduLab PuppEL Linux
Το EduLab PuppEL Linux
http://lyk-assir.thess.sch.gr/EduLab_puppEL_ver_1.4.iso
ή
http://puppel.hellaspigsboards.org/EduLab_puppEL_ver_1.4.iso
είναι µια live διανοµή η οποία προέκυψε από την ανάγκη για δηµιουργία ενός
περιβάλλοντος το οποίο θα επέτρεπε αφενός την παρουσίαση και την εκµάθηση
του Linux στους µαθητές αφετέρου θα επέτρεπε τον έλεγχο των δραστηριοτήτων
(monitoring) των µαθητών σε ότι αφορά την εξέλιξη της εργασίας τους αλλά και
την πρόσβασή τους στο διαδίκτυο. Φυσικά υπάρχουν και οι µεγάλες διανοµές οι
οποίες προσφέρουν κάτι τέτοιο, αλλά η συγκεκριµένη είναι Live, δε χρειάζεται
κάποια ιδιαίτερη εγκατάσταση, είναι πολύ ελαφριά και µπορεί να φορτωθεί µόνο
στη RAM ώστε να λειτουργήσει πλήρως.
Η προσπάθεια ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν, δοκιµάζοντας αρκετές διανοµές….
Εντέλει µετά από αρκετά χρόνια κατέληξα στο puppy linux, το οποίο κατά την
ταπεινή µου γνώµη αποτελεί µια από τις ιδιοφυέστερες κατασκευές που έχω δει
στο χώρο (το προηγούµενο πιθανώς δεν είναι εντελώς υποκειµενικό, το
ασπάζονται και πολλοί άλλοι αφού όπως φαίνεται και στο http://distrowatch.com/
έχει την 8η θέση στον δείκτη «Page Hit Ranking» εδώ και καιρό µετά τις πολύ
γνωστές µεγάλες διανοµές – τελευταία ενηµέρωση 26/2/2010)
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Το Puppel είναι η ελληνοποιηµένη διανοµή του Puppy Linux.
http://bkhome.org/
http://puppylinux.com/
Η ελληνοποίηση γίνεται από τα «Hamsters» και βρίσκεται στην έκδοση 4.3.1
http://hamster-linux.blogspot.com/
http://thehamsters.yolasite.com/

Επίσης forums στα οποία γίνεται συζήτηση για το puppEL είναι :
http://forum.greeklug.gr/viewforum.php?f=56&sid=5a25cd7bb9e96b33bf8c6e4b
6eeb8b43
http://www.linuxformat.gr/?q=forums/linux/hamster-linux
επίσης δείτε και το παρακάτω, το οποίο προς το παρόν δεν έχει πολλά πράγµατα,
αλλά το έχω δηµιουργήσει µε σκοπό να έχει συγκεντρωµένη όλη τη σχετική
πληροφορία και το οποίο θα γεµίζω σιγά σιγά.
http://puppel.wordpress.com/
Η διανοµή είναι πολύ ελαφριά (extra thin) χωρίς όµως να χάνει σε ποιότητα
εµφάνισης και µε πολύ καλό και σύγχρονο περιβάλλον, κάνοντας παράλληλα
χρήση του πολύ καλού JWM X-Window Manager. O πυρήνας της διανοµής είναι ο
2.6.30.5 και περιλαµβάνει firefox 3.5.4 στον οποίο έχω απενεργοποιήσει τον flash
player αφού καταναλώνει πολύ µνήµη και κολλάει και τα πιο ισχυρά µηχανάκια και
προτείνω να µείνει έτσι.
Το µικρότερο µηχανάκι στο οποίο το έχω δοκιµάσει είναι : PI 500 MHz µε 128 MB
RAΜ και δουλεύει άριστα αλλά εξίσου άνετα σηκώνεται και σε µηχανάκια
σύγχρονα.
∆εν υπήρξε PC στο οποίο να µην αναγνώρισε κάρτα γραφικών ή κάρτα δικτύου και
αυτό από µόνο του λέει πολλά.
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Στη διανοµή έχω ενσωµατώσει το πολύ καλό iTalc για monitoring
των
υπολογιστών της τάξης µας αλλά και για live presentation ασκήσεων και εργασιών
από τον δάσκαλο προς τους µαθητές (αυτό που οι παιδαγωγοί λένε «Μάθηση
µέσω παραδειγµάτων»)
Η εφαρµογή έχει ρυθµιστεί έτσι ώστε να είναι έτοιµη να λειτουργήσει.
Επίσης έχω εγκαταστήσει έναν proxy για web content filtering ώστε να µπορούµε
να ελέγχουµε την πρόσβαση των µαθητών στο διαδίκτυο. Φυσικά υπάρχει η
δυνατότητα µε wildcards να προσθέσει ο καθένας ότι θεωρεί ότι δεν θέλει να
βλέπουν οι µαθητές του.
Και ο proxy είναι ρυθµισµένος και έτοιµος να λειτουργήσει µε ελάχιστες
τροποποιήσεις και µόνο για τις τοπικές διευθύνσεις που έχει ο καθένας στο
εργαστήριό του. Επίσης ο firefox είναι ρυθµισµένος να ρωτάει τον proxy.
Αν θέλουµε να κρατάει τις extra ρυθµίσεις που κάνουµε, η διαδικασία είναι ΜΟΝΟ
ένα save.
Στις προαναφερθείσες διευθύνσεις θα βρείτε και πλήρως ελληνοποιηµένο
openoffice 3.1 µε ελληνικό θησαυρό και κάποιες λίγες (προς το παρόν)
εκπαιδευτικές εφαρµογές.
Η εγκατάσταση των pets γίνεται µε απλό αριστερό κλικ. Για την εγκατάσταση των
sfs δείτε τον οδηγό στο :
http://thehamsters.yolasite.com/tutorials/-sfs-puppel-happyΕπίσης στη διεύθυνση :
http://lyk-assir.thess.sch.gr/EduLab_Linux_Manual.pdf
έχω αναρτήσει το manual που διαβάζετε για τη λειτουργία και τη χρήση της
διανοµής.
Η διανοµή είναι φτιαγµένη για δύο ή περισσότερα µηχανάκια, όµως αν κάποιος
θέλει να τη χρησιµοποιήσει stand alone να µην ξεχάσει µετά την παραµετροποίηση
του δικτύου να αφαιρέσει τον proxy από τον firefox
Τέλος να πω ότι είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να διαβάσετε πολύ καλά το manual για να µην
έχετε κανένα πρόβληµα στη χρήση του EduLab.

Για απορίες <bstefan AT sch.gr>
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Εκκίνηση
Αυτά που περιγράφονται στη συνέχεια τα κάνουµε και στον server αλλά και
στους thin&normal clients. Όπου χρειαστεί µια διαφορετική ενέργεια, το
επισηµαίνω.
Η εκκίνηση της Live διανοµής µας φέρνει αντιµέτωπους µε την παρακάτω οθόνη,
όπου απλά πατάµε enter. Αν επιλέξουµε F2 τότε έχουµε άλλες διαφορετικές
επιλογές εκκίνησης οι οποίες προς το παρόν δε µας απασχολούν

αφού ψάξει για ήδη σωσµένα αρχεία και φορτώσει τα modules του πυρήνα,
εκτελείται το xorgwizard script το οποίο και θα ανακαλύψει ποια κάρτα γραφικών
έχετε και θα φορτώσει το αντίστοιχο module για αυτή.

Έπειτα θα ρωτήσει για το είδος της οθόνης. Η δική µου επιλογή σε όλους τους
τύπους οθόνης και κάρτας γραφικών είναι 1280x1024x24, όπως φαίνεται από τις
δύο επόµενες εικόνες
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Αφού τελειώσει και αυτό το βήµα και αφού πατήσουµε enter, εµφανίζεται η
κεντρική οθόνη της διανοµής.
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Ρύθµιση ∆ικτύου
Η πρώτη ενέργεια που έχουµε να κάνουµε είναι η ρύθµιση δικτύου η οποία γίνεται
πανεύκολα, ο οδηγός είναι πλήρως µεταφρασµένος στα Ελληνικά :
Πατάµε το εικονίδιο «Προσαρµογή» (τρίτο επάνω σειρά από τα desktop εικονίδια)

Στη συνέχεια επιλέγουµε «Σύνδεση στο internet µε Ethernet ή wifi…» (τέταρτη
επιλογή από το τέλος)
Στην επόµενη οθόνη η εφαρµογή ανιχνεύει τα δικτυακά interfaces που έχουµε.
Είτε eth0 θα είναι είτε wifi.
Να σηµειώσω ότι όσες φορές και αν έκανα setup το δίκτυο είτε ασύρµατα, είτε
ενσύρµατα, είχα επιτυχία 100%. ∆εν υπήρξε ούτε µια φορά που να µην βρει την
κάρτα δικτύου, είτε ενσύρµατη ήταν αυτή (eth0) είτε ασύρµατη (wifi)
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Αφού λοιπόν ανιχνεύσει το δικτυακό interface (εδώ eth0) πατάµε το αντίστοιχο
κουµπάκι (εδώ το eth0) και µεταφερόµαστε στην επόµενη οθόνη, όπου και θα
επιλέξουµε «Αυτόµατο DHCP» προκειµένου να λάβει αυτόµατα µια διεύθυνση
δικτύου IP

Στη συνέχεια γίνεται επεξεργασία της αίτησης και στο τέλος εµφανίζεται η
ακόλουθη εικόνα,
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όπου επιλέγουµε «Yes» και στην επόµενη εικόνα επιλέγουµε

«Έγινε». Στη συνέχεια κλείνουµε το παράθυρο που έχει αποµείνει ανοικτό
Τώρα πλέον είµαστε έτοιµοι να τρέξουµε και το italc αλλά και τον proxy.
Η εργασία που περιγράψαµε πιο πάνω πρέπει να γίνει και στο server και στους
client ΜΟΝΟ µία φορά.
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Εκτέλεση του iTalc
Μόνο για τον server
Ανοίγουµε µια κονσλόλα «Τερµατικό» (τέταρτο επάνω σειρά από τα desktop
εικονίδια), και ανοίγει ένα µαύρο παράθυρο «sakura».

Στη γραµµή εντολών γράφουµε italc και εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη :

Το παράθυρο που θα δείτε την πρώτη φορά έχει έτοιµη την τάξη αλλά έχει έναν
υπολογιστή µόνο και αυτόν φυσικά µε πλαστή IP και όνοµα Einstein. Εδώ ξεκινάτε
να βάζετε τα δικά σας µηχανάκια.
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Κάνοντας δεξί κλικ στον υπολογιστή Einstein και επιλέγοντας «επεξεργασία
ρυθµίσεων» θα ανοίξει το ακόλουθο παράθυρο :

Όπου στη διεύθυνση IP θα πρέπει να δώσετε µια από τις διευθύνσεις των
υπολογιστών του εργαστηρίου σας και ένα όνοµα από κάτω, το οποίο δε χρειάζεται
να είναι το ίδιο µε το όνοµα του υπολογιστή σας.
Για να βρείτε την IP των υπολογιστών του εργαστηρίου σας, αρκεί σε µία κονσόλα
τερµατικού «Sakura» σε καθένα client ξεχωριστά να γράψετε την εντολή
ifconfig
όπως φαίνεται και στην ακόλουθη εικόνα :
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ανάµεσα στα άλλα στην αρχή της δεύτερης γραµµής θα δείτε και την IP του
µηχανήµατός σας. Εδώ φαίνεται η IP 192.168.2.3 , εσείς σε κάθε client θα δείτε
µια διεύθυνση της µορφής :
10.x.y.z
Για παράδειγµα το δικό µου εργαστήριο έχει IPs της µορφής
10.129.82.z
Έτσι λοιπόν στο παράθυρο της ακόλουθης εικόνας θα βάλετε τις IPs που θα βρέιτε
από κάθε client
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Στη συνέχεια και για κάθε υπολογιστή που θα θέλετε να προσθέσετε στο ιTalc θα
πρέπει να κάνετε δεξί κλικ στη λέξη τάξη και επιλέγετε «προσθήκη υπολογιστή»,
όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.
Και κάθε φορά θα εµφανίζεται ένα παράθυρο, σαν και αυτό της προηγούµενης
εικόνας οπότε και θα πρέπει να το συµπληρώσετε κατάλληλα και έτσι όπως είπαµε.
Την IP του και ένα όνοµα (ότι θέλετε).
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Στη συνέχεια βλέπετε δύο screenshots από την προσθήκη και των υπόλοιπων
υπολογιστών του εργαστηρίου µου και µάλιστα βλέπουµε σε πραγµατικό χρόνο τι
κάνουν εκείνη την ώρα οι µαθητές µας.
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Υπηρεσίες του ιTalc
Από τις επιλογές του iTalc µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις ακόλουθες

1) Μπορείτε να επιλέξετε «Επίδειξη σε παράθυρο»
Σε αυτήν την περίπτωση οι µαθητές όλοι θα πάρουν την εικόνα του υπολογιστή
σας και µπορείτε να τους δείξετε ότι θέλετε. Κάνοντας κλικ στο ίδιο κουµπί
επανέρχεται ο έλεγχος στους µαθητές και µπορούν να συνεχίσουν τη δουλειά
τους.
Φυσικά συνεχίζετε να τους παρακολουθείτε και αν κάτι χρειαστούν µπορείτε πάλι
να ανακτήσετε εσείς τον έλεγχο και να τους δώσετε την εικόνα σας.
2) Μπορείτε να κλειδώσετε όλους τους υπολογιστές ή όποιον εσείς επιθυµείτε

Κλείδωµα όλων µε το κεντρικό κουµπί µε την κλειδαριά. Αλλιώς δεξί κλικ πάνω
σε έναν υπολογιστή και κλείδωµα αυτού.
3) Μπορείτε να στείλετε µήνυµα σε όλους τους υπολογιστές ή σε κάποιον
µεµονωµένα. Με το κουµπί «µήνυµα κειµένου» για να πάει σε όλους, αλλιώς
δεξί κλικ σε έναν υπολογιστή και «αποστολή µηνύµατος κειµένου»
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ΠΡΟΣΟΧΗ - ΠΡΟΣΟΧΗ
∆εν δουλεύουν οι επιλογές «Αποµακρυσµένος έλεγχος» , «Ζωντανή
παρακολούθηση» , «Τερµατισµός» «Εκκίνηση» και «Επανεκκίνηση»
Μην τα προσπαθήσετε, διότι κολλάει το σύστηµα.
Αν εντούτοις κάνετε λάθος και τα πατήσετε, για να σβήσουν τα παράθυρα,
ανοίγετε µια κονσόλα «sakura» και γράφετε :
killall ica
killall italc
και για να τα ξανατρέξετε
πάτε πρώτα στο µενού -> Σύστηµα -> iTalc client
και έπειτα σε µια κονσόλα ξαναγράφετε
italc
Το συγκεκριµένο bug, προσπαθώ να το διορθώσω και φαντάζοµαι ότι πολύ
σύντοµα θα έχω νέα.
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Λειτουργία του proxy
Και η λειτουργία του proxy είναι αυτόµατη. Αυτό που πρέπει εσείς να κάνετε αφού
σετάρετε το δίκτυο είναι σε µια κονσόλα «sakura» να γράψετε την εντολή
geany /root/config
προκειµένου να ορίσετε πάλι τις IPs του εργαστηρίου,
όταν λοιπό ανοίξει ο editor
θα ψάξετε τη γραµµή (730) :
listen-address 10.129.82.165:8118
όπου θα πρέπει να βάλετε την IP του server σας
και ακολούθως τη γραµµή (1005) :
permit-access 10.129.82.255/24
όπου θα αλλάξετε µόνο τα x.y στη διεύθυνση
10.x.y.255/24
Κλείνετε το geany αποθηκεύοντας και στη συνέχεια στη γραµµή εντολών του
«sakura» γράφετε :
privoxy
τότε ο proxy είναι up και «ακούει» στη θύρα 8118
Για όλες τις επόµενες φορές που θα εκκινήσετε τον υπολογιστή σας, το µόνο που
θα χρειάζεται να κάνετε είναι να τρέξετε την εντολή
privoxy
από κονσόλα
O firefox σε κάθε µηχανάκι και στον server είναι σεταρισµένος να βλέπει δίκτυο
µέσω proxy στην 8118. Εσείς αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να πάτε στα options
(προτιµήσεις) του firefox στη διαδροµή
επεξεργασία -> προτιµήσεις
στην καρτέλα «για προχωρηµένους»
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επιλέγετε την υποκαρτέλα «∆ίκτυο» και στη συνέχεια «ρυθµίσεις»

και εκεί δηλώνετε την IP του server σας αλλάζοντας τη δική µου
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στη θέση : «∆ιαµεσολαβητής HTTP»
Η θύρα θα παραµείνει 8118
Μόλις τελειώσει και αυτό, το σύστηµα είναι έτοιµο, οι υπολογιστές µπαίνουν στο
δίκτυο και όταν προσπαθήσουν να µπουν σε απαγορευµένη διεύθυνση τότε
τους βγάζει λευκή σελίδα.

Ενδεικτικά έχω αποκλείσει τα
*.facebook.*
*.sport24.*
*.youtube.*

Πώς αποκλείουµε τις διευθύνσεις που θέλουµε
Για να αποκλείσετε άλλες διευθύνσεις, κάνετε το εξής
Ανοίγετε µια κονσόλα «sakura» και γράφετε την εντολή
geany /etc/privoxy/user.action
στη συνέχεια πηγαίνετε στη γραµµή 115
και προσθέτετε αφαιρείτε όποια sites κρίνετε εσείς ότι πρέπει και κατά περίσταση.
Προσοχή όταν γίνονται αλλαγές στο αρχείο
/etc/privoxy/user.action
∆ΕΝ χρειάζεται επανεκκίνηση της υπηρεσίας. Οι αλλαγές γίνονται ορατές µόλις
γίνει save.
Οι γραµµές 115 – 116 κλπ του αρχείου είναι :
{+block{Layered ads.} +handle-as-empty-document}
*.facebook.*
*.sport24.*
*.youtube.*
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Πώς απoθηκεύετε τις ρυθµίσεις σας
Πριν ξεκινήσουµε να πούµε δύο σηµαντικά πράγµατα.
1) Τα παρακάτω γίνονται µόνο µια φορά. Όλες τις επόµενες γίνεται απλός
τερµατισµός 3-4 δευτερολέπτων !!!
2) Όλες τις φορές ξεκινάτε µε το liveCD στη θήκη, αλλά οι ρυθµίσεις
ανακτώνται αυτόµατα από το δίσκο !!!
3) Σε κάθε επόµενη επανεκκίνηση του εργαστηρίου, το µόνο που έχετε να
κάνετε µόλις ανοίξουν όλα τα µηχανάκια είναι italc και privoxy ΜΟΝΟ
ΣΤΟΝ SERVER σε µια κονσόλα και όλα έτοιµα. Στους clients δε χρειάζεται
καµιά ρύθµιση.
Για να αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις σας, ώστε στην επόµενη εκκίνηση τόσο του
server όσο και των clients, να είναι όλα ρυθµισµένα κάνετε τα εξής :

<enter>
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<enter>

<enter>

<enter>
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<enter>

Στην παραπάνω εικόνα πρέπει να επιλέξετε το µέγεθος που θα έχει το filesystem
σας, εγώ επιλέγω για τον server 512 και για τους clients 128 MB
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Η παραπάνω εικόνα είναι η προτελευταία όπου και πάλι πατάµε <enter>.
Στη συνέχεια βγαίνει και µια τελευταία οθόνη η οποία ζητά να εγκαταστήσει το
pup-431.sfs στο δίσκο. Αυτό το τελευταίο είναι απαραίτητο (πατάµε οπωσδήποτε
yes) όταν το µηχάνηµα έχει RAM κάτω από 256 ΜΒ. Όταν γίνει σε τέτοιο
µηχανάκι δηµιουργεί και ένα swap file 200 ΜΒ και στην επόµενη επανεκκίνηση
έχει ικανοποιητικότατη ταχύτητα σε σχέση µε την πρώτη φορά.
Στην τελευταία διαδικασία θα πρότεινα το «yes» σε κάθε περίπτωση. Μας γλιτώνει
από κάποια µπερδέµατα στο µέλλον και όταν δεν το θέλουµε σβήνει µε ένα απλό
delete.
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Προσθήκη Ελληνικού OpenOffice
Αφού έχει γίνει µια φορά επανεκκίνηση και αποθήκευση του pupsave.2fs
(προηγούµενο βήµα)
Με την παρακάτω διαδικασία µπορούµε να προσθέσουµε Ελληνικό Open Office µε
ελληνικό ορθογράφο και θησαυρό στο EduLab Puppel Linux.
Κατεβάζουµε από τη διεύθυνση :
http://www.hellaspigsboards.org/puppel/openOffice3.1.1el_431.sfs
το αρχείο το οποίο φυσιολογικά αποθηκεύεται στον κατάλογο
/root/my-documents
στη συνέχεια ανοίγουµε ένα τερµατικό sakura
και γράφουµε
cp /root/my-documents/openOffice3.1.1el_431.sfs
/mnt/home/openOffice3.1.1el_431.sfs
στη συνέχεια πάµε στη διαδροµή της παρακάτω εικόνας (σύστηµα -> boot
manager
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όπου εµφανίζεται το επόµενο παράθυρο

εδώ επιλέγουµε “choose which extra sfs ....”, οπότε ανοίγει το επόµενο παράθυρο

εδώ επιλέγουµε το ένα και µοναδικό sfs που θα δούµε αριστερά και θα πατήσουµε
add και OK και στο επόµενο QUIT
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στη συνέχεια κάνουµε επανεκκίνηση οπότε όταν φορτώσει το σύστηµα θα δούµε
την παρακάτω εικόνα, µε τα εικονίδια του Open Office στην επιφάνεια εργασίας :

Τέλος µπορούµε να προσθέσουµε και τον Ελληνικό Θησαυρό, κατεβάζοντας από το
http://lyk-assir.thess.sch.gr/dictionaries-el.oxt
και το οποίο θα αποθηκευτεί στη διαδροµή /root/my-documents/dictionaries-el.oxt
Για να ενσωµατώσουµε το θησαυρό στο Open Office, το ανοίγουµε και πάµε στη
διαδροµή της παρακάτω εικόνας : (Εργαλεία -> ∆ιαχειριστής Επεκτάσεων)
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οπότε ανοίγει το παρακάτω παράθυρο :

πατάµε “προσθήκη” και ψάχνουµε το αρχείο που κατεβάσαµε προηγουµένως στη
διαδροµή /root/my-documents/dictionaries-el.oxt

και µόλις το βρούµε πατάµε την ένδειξη “µόνο για µένα” και στη συνέχεια
“Αποδοχή” και “Κλείσιµο”
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στη συνέχεια αν γράψετε µια λέξη λάθος, πχ καλυµέρα, θα δείτε ότι την
υπογραµµίζει µε κόκκινο και µε δεξί κλικ προτείνει τη σωστή. ∆είτε τις παρακάτω
δύο εικόνες :
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Λειτουργία Εξυπηρετητή Ιστοσελίδων (Web Server)
για Εκπαιδευτικούς σκοπούς
Στις επόµενες σελίδες περιγράφεται η διαδικασία µε την οποία µπορούµε να
σηκώσουµε έναν web server στη διανοµή µας, µε σκοπό την εκπαιδευτική του
αξιοποίηση και όχι την επαγγελµατική του χρήση. Σίγουρα ένας από τους πιο
επαγγελµατικούς web servers στον κόσµο ανήκει στο χώρο του Ανοικτού
Λογισµικού και δεν είναι άλλος από τον Apache. Ωστόσο στο συγκεκριµένο οδηγό
χρησιµοποιούµε έναν πολύ ελαφρύτερο και πιο απλό web server, διότι σκοπός µας
είναι να τον χρησιµοποιήσουµε στην εκπαιδευτική διαδικασία και όχι για κάποια
εµπορική χρήση.
Ο web server που χρησιµοποιούµε είναι ο Hiawatha (http://www.hiawathawebserver.org/) ο οποίος προφέρεται «χάιαγουόθα» και το όνοµά του οφείλεται σε
µια µυθική µορφή των αρχαίων native americans (δηλαδή των Ινδιάνων)
Το συγκεκριµένο λογισµικό περιέχεται ήδη στο πακέτο EduLab 1.4 αλλά έχει
εξελιχθεί αρκετά και γι’ αυτό προτείνουµε ένα νέο pet (πακέτα που εγκαθίστανται
µε µόνο ένα κλικ). Το πακέτο αυτό µπορούµε να το βρούµε στη διεύθυνση
http://puppel.wordpress.com/ στην κατηγορία «Educational». Επίσης να πούµε ότι
το συγκεκριµένο αρχείο κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο, όµως έχει ένα µικρό bug
και δεν εκτελείται. Το αρχείο που θα κατεβάσετε από την προαναφερθείσα
διεύθυνση, είναι απαλλαγµένο από το bug αυτό.
Όταν κατεβάσουµε το πακέτο (by default) στο directory «my-documents»
κάνουµε την εγκατάσταση µε απλό αριστερό κλικ και στη συνέχεια ανοίγουµε µια
κονσόλα «sakura» και γράφουµε Hiawatha και έπειτα enter
Από τη στιγµή αυτή ο webserver είναι up και εξυπηρετεί τις αιτήσεις για
ιστοσελίδα. Για να διαπιστώσουµε ότι λειτουργεί µπορούµε στον firefox να
γράψουµε
http://localhost ή http://127.0.0.1/index.html
και τότε θα δούµε την παρακάτω εικόνα :
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Ο βασικός κατάλογος στον οποίο πρέπει να τοποθετήσουµε τις ιστοσελίδες µας
προκειµένου να είναι ορατές απ’ όλους τους άλλους είναι ο
/root/Web-Server
Από εκπαιδευτικής άποψης :
Αν οι µαθητές κατασκευάσουν κάποιες ιστοσελίδες και θέλουν να καταλάβουν πώς
αυτές τοποθετούνται και µπορεί να τις δει ο υπόλοιπος κόσµος, αφού τους
εξηγήσουµε τη θεωρία για τον εξυπηρετητή ιστοσελίδων (web server) τότε τους
προτρέπουµε να τοποθετήσουν τις δικές τους ιστοσελίδες (υποθέτουµε ότι ξέρουν
να φτιάχνουν και ότι έχουν φτιάξει κάποια-ες) στον κατάλογο
/root/Web-Server
Με αυτά που περιγράφουµε στη συνέχεια κάθε µαθητής µπορεί να σηκώσει έναν
τέτοιο εξυπηρετητή και να φιλοξενήσει τις ιστοσελίδες του και στη συνέχεια όλοι οι
συµµαθητές του να τις δουν
παράδειγµα :
Έστω ότι ο µαθητής «Κωνσταντίνος» κάθεται στον υπολογιστή µε IP
10.129.82.143 και έχει κατασκευάσει µια ιστοσελίδα µε το βιογραφικό του και την
έχει στο φλασάκι του ή στον δίσκο µε το όνοµα konstantinos.html
Αφού την αντιγράψει στον κατάλογο /root/Web-Server
λέει στους συµµαθητές του, να ανοίξουν τον firefox και να γράψουν τη διεύθυνση
http://10.129.82.143/konstantinos.html
Και αυτή η διαδικασία είναι ανεξάρτητη του λειτουργικού που βλέπουν οι
συµµαθητές του. Για παράδειγµα στην παρακάτω εικόνα βλέπουµε από Internet
Exlporer 7 (σε λειτουργικό Window XP) την προηγούµενη σελίδα που σηκώνει ο
µαθητής µε IP 10.129.82.143
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Κανόνες copyright
Το συγκεκριµένο έγγραφο-οδηγός ανήκει στο δηµιουργό του. Μπορεί όποιος θέλει να το χρησιµοποιήσει, χωρίς
όµως να µπορεί να το εκµεταλλευτεί εµπορικά, µε τη συµφωνία να αναφέρεται πάντα ο δηµιουργός του αρχικού
κειµένου. Έχει δηµιουργηθεί για εκπαιδευτικούς και µόνο σκοπούς και για λόγους εγκυρότητας του περιεχοµένου
κάθε τροποποίηση, καλό είναι να είναι σε γνώση του δηµιουργού email : bstefan <AT> sch.gr
Το project EduLab Puppel Linux 1.4 µπορεί να χρησιµοποιηθεί και να τροποποιηθεί από οποιονδήποτε αρκεί να
ακολουθούνται οι κανόνες της άδειας GNU GPL (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html)
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