
 - ΣΕΛ 1 - 

 

Το ̟εριοδικό της Ένωσης Πληροφορικών ΕλλάδαςΤο ̟εριοδικό της Ένωσης Πληροφορικών ΕλλάδαςΤο ̟εριοδικό της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας   

Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ VΙ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 

ΣΕΛ. 2-4 
xirafia.gr - EcoTruck  
Αφιέρωµα    
της Κατ. Σιδηροπούλου &της Κατ. Σιδηροπούλου &της Κατ. Σιδηροπούλου &της Κατ. Σιδηροπούλου &    

του Νίκου Μπεζιργιάννητου Νίκου Μπεζιργιάννητου Νίκου Μπεζιργιάννητου Νίκου Μπεζιργιάννη 

 
 
ΣΕΛ. 5-7 
Εργασιακά θέµατα των 
Πληροφορικών του ∆η-
µόσιου Τοµέα 

του Αρτέμιου Βογιατζήτου Αρτέμιου Βογιατζήτου Αρτέμιου Βογιατζήτου Αρτέμιου Βογιατζή    
 
 
 

ΣΕΛ. 8 
Η ΕΠΕ στην Infosystem    
του Κώστα του Κώστα του Κώστα του Κώστα     

         Παπακωνσταντίνου         Παπακωνσταντίνου         Παπακωνσταντίνου         Παπακωνσταντίνου    
 

 
ΣΕΛ. 9 
EduLab Puppel Linux - 

ΑνακοίνωσηΑνακοίνωσηΑνακοίνωσηΑνακοίνωση 
 

 
ΣΕΛ. 10-12 
Drupal - Μια πρώτη  
                      Γνωριµία 

του Γιάννη Αρβανιτάκητου Γιάννη Αρβανιτάκητου Γιάννη Αρβανιτάκητου Γιάννη Αρβανιτάκη    

 
 

email επικοινωνίας 
 
 



 - ΣΕΛ 2 - 

 

 
Eco Truck - 1ο βραβείο 

 
λίγα λόγια από τους δηµιουργούς 
 
Από το καλοκαίρι συζητούσαµε µε το Νίκο για πιθανές εφαρµογές που θα µπο-
ρούσαµε να φτιάξουµε έξω από τα όρια του Πανεπιστηµίου, έτσι το ξεκινήσαµε 
τελείως αυθόρµητα, συγκεκριµένα µε πήρε τηλέφωνο ο Νίκος και µου είπε 
«µπες  xirafia.gr, αυτό θα κάνουµε!». Ήταν ουσιαστικά µια ευκαιρία να δηµι-
ουργήσουµε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα και την αρπάξαµε . 
 
Ο περισσότερος  χρόνος δαπανήθηκε στο να βρούµε την ιδέα. Είχαµε καταλήξει 
σε ιδέες που στη συνέχεια τις απορρίψαµε πολλές φορές, τόσο που το φιλικό 
µας περιβάλλον πλέον δεν πίστευε ότι τελικά θα λαµβάναµε µέρος στο διαγωνι-
σµό: Όταν τα χρονικά όρια άρχισαν να στενεύουν καταλήξαµε στο «EcoTruck». 
Μας άρεσε και το δουλέψαµε πολύ. Επιµείναµε σε λεπτοµέρειες και µπορώ να 

πω ότι πριν την ανακοίνωση των αποτελε-
σµάτων, ξέραµε ότι στείλαµε µια καλή δου-
λειά, ανεξαρτήτως εάν θα βραβευόταν ή όχι 
τελικά. 
 
Γιατί ξεχώρισαν την εφαρµογή µας; Πιστεύ-
ω πως έπαιξαν ρόλο πολλοί παράγοντες. 
Συνδυάσαµε τεχνολογίες που ήδη υπάρ-
χουν, η ιδέα ήταν απλή και κατανοητή από 
οποιονδήποτε ,το κόστος της ενδεχόµενης  
υλοποίησης  και χρήσης του συστήµατος 
είναι χαµηλό. Επιπλέον το «EcoTruck» είναι 
ένα πρόγραµµα που πέρα από την αποδοτι-
κότερη ανακύκλωση, εστιάζει  και στη χα-
µηλότερη δυνατή κατανάλωση καυσίµων 
που κατ’ επέκταση περιορίζει και τις εκπο-
µπές των ρύπων. Εποµένως από τη χρήση 
του προγράµµατος υπάρχει µια πολλαπλή 
συνεισφορά στο περιβάλλον. Τέλος  ήταν 

µια δουλειά αρκετά προσεγµένη, πέρα από την ίδια την  εφαρµογή, ασχοληθή-
καµε αρκετά και µε τα παραδοτέα έγγραφα που µας ζητήθηκαν, µε λίγα λόγια 
δεν αφήσαµε τίποτα στην τύχη . 
 
Σίγουρα το γεγονός ότι δουλέψαµε οµαδικά έπαιξε σηµαντικό ρόλο, µάθαµε 
πολλά, ανταλλάξαµε απόψεις, ο ένας συµπλήρωνε τον άλλον, άλλες φορές πάλι 
διαφωνούσαµε. Το θέµα είναι ότι εντέλει όλες αυτές οι διαφωνίες κατέληγαν σε 
κάτι παραγωγικό. Η νίκη σίγουρα µας χαροποίησε ιδιαίτερα και δικαίωσε τους 
κόπους µας. Είναι πάρα πολύ όµορφο να ξεχωρίζουν µια δουλειά που έχεις κά-
νει. Σου δίνει την αυτοπεποίθηση να προχωρήσεις  παραπέρα και να δηµιουργή-
σεις ενδεχοµένως  περισσότερα πράγµατα. 

 
Α ν τ ι κ ε ί µ ε ν ο  τ ο υ  δ ι α γ ω ν ι σ µ ο ύ  
 
xirafia.gr ήταν η δηµιουργία ανοικτού καινο-
τόµου λογισµικού, µε θέµα τη Ψηφιακή Προ-
στασία του Περιβάλλοντος στον ευρωπαϊκό 
χώρο. 
 
Η Ψηφιακή προστασία του φυσικού περιβάλ-
λοντος, αφορά στην ηλεκτρονική παρακολού-
θηση και πρόληψη καταστροφών στο φυσικό 
περιβάλλον, ψηφιακές δράσεις για την εξοικο-
νόµηση ενέργειας, την παρακολούθηση της 
ενεργειακής απόδο-
σης, δράσεις για 
την πολιτική προ-
στασία κλπ. 
 
Στόχος του διαγω-
νισµού ήταν: 

η κινητοποίηση των 
φοιτητών, ώστε να 
µάθουν να αξιο-
ποιούν τις τεχνολο-
γίες και την πληρο-
φορική για εφαρµο-
γές µε ορατό απο-
τέλεσµα, σε θέµατα 
που απασχολούν 
κάθε Ευρωπαίο 
πολίτη, όπως το περιβάλλον, η δηµιουργία 
εργαλείων λογισµικού για την προστασία του 
περιβάλλοντος από Έλληνες φοιτητές για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. H ανάδειξη της δηµιουργι-
κότητας και της καινοτοµικής σκέψης του 
ελληνικού επιστηµονικού δυναµικού στο Ευ-
ρωπαϊκό περιβάλλον. 

 

Ο διαγωνισµός αποτελεί δράση Αριστείας της 
Ψηφιακής Στρατηγικής και χρηµατοδοτείται 
από Εθνικούς πόρους και πόρους της Ε.Ε., 
στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Κοινωνία της 
Πληροφορίας». 
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Είναι βέβαιο ότι τέτοιου είδους διαγωνισµοί κινητοποιούν  τη νεολαία, αυξάνουν  τη δηµιουργικότητά της. Και έτσι 

πρέπει. Το µόνο που θέλουµε εµείς οι νέοι είναι  µια µικρή παρότρυνση, µια ευκαιρία. 

H web εφαρµογή EcoTruck έχει στόχο τη συµβολή στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση απορριµµάτων. Η εφαρµογή 
εστιάζει στο κοµµάτι της ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης της χάρτινης ύλης και έχει αναπτυχθεί προκειµέ-
νου να λύσει το πρόβληµα της ανακύκλωσης του Κέντρου της Θεσσαλονίκης.  
 
 
Παρουσίαση του προβλήµατος 
 
Έως τώρα η µόνη µέθοδος που εφαρµόζεται για την ανακύκλωση χάρτινων κουτιών είναι η τηλεφωνική ειδοποίηση. 
Η µέθοδος αυτή περιλαµβάνει τα εξής βήµατα : 
Μεγάλες επιχειρήσεις και εµπορικά κέντρα ενηµερώνουν τηλεφωνικά την αρµόδια υπηρεσία του δήµου. Μετά από 
συνεννόηση φορτηγό του δήµου αναλαµβάνει να συλλέξει τα κουτιά αυτά. Ο µηχανισµός εξυπηρέτησης που ακο-
λουθείται είναι τελείως εµπειρικός και δεν αξιοποιεί την υπάρχουσα τεχνολογία. Συγκεκριµένα έχει τα εξής µειονε-
κτήµατα: 
Η διαδικασία ειδοποίησης δεν είναι αυτοµατοποιηµένη. 
       Το φορτηγό πρέπει διαρκώς να επικοινωνεί µε την υπηρεσία του δήµου ή την εταιρία για διευκρινίσεις ή αλλα-
γές στο πλάνο που ακολουθεί. Εποµένως το φορτηγό και καθυστερεί στην εξυπηρέτηση των εταιριών και αδυνατεί 
να εξυπηρετήσει µεγάλο αριθµό εταιριών. Έτσι δεν υπάρχει πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση µικρών και µεσαίων 
επιχειρήσεων, που αποτελούν και την πλειονότητα, µε αποτέλεσµα µεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιµης ύλης που 
προέρχονται από αυτές να καταλήγουν στους κοινούς κάδους. Το φορτηγό δεν ακολουθεί κάποιο συγκεκριµέ-
νο πλάνο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι ενέργειές του να µην είναι συντονισµένες. Η ταξινόµηση των ενεργειών είναι 
αυθαίρετη και δεν ακολουθεί κάποια ιεραρχία. 
 
∆εν υπάρχει συντονισµός των φορτηγών. 
Τα φορτηγά λειτουργούν αυτόνοµα. Το κέντρο δεν παρέχει δυνατότητα συνεργασίας και επίτευξης κοινών στόχων. 
Τα φορτηγά δεν διεκπεραιώνουν αποδοτικά τις εργασίες τους. ∆εν αναζητάται η συντοµότερη διαδροµή ως προς µία 
εταιρία, γιατί το φορτηγό δεν γνωρίζει όλες τις διαθέσιµες διαδροµές. ∆εν συνυπολογίζεται ο παράγοντας κίνησης 
(µποτιλιάρισµα). 
Φυσικά οι δήµοι έχουν φροντίσει να τοποθετήσουν κάδους ανακύκλωσης σε διάφορα σηµεία της πόλης, προκειµέ-
νου να περιορίσουν το πρόβληµα. Ωστόσο αυτό παραµένει διότι: 

♦ Οι επιχειρήσεις έχουν µεγάλη ποσότητα ανακυκλώσιµης ύλης, η οποία δεν χωράει στους κάδους ανακύ-

κλωσης. 

♦ Οι κάδοι ανακύκλωσης είναι ογκώδεις. Η τοποθέτηση περισσότερων κάδων δεν είναι αποδοτική. 

Τέλος, δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση του κοινού στο θέµα της ανακύκλωσης. Ο κόσµος θεωρεί ότι είναι µία δύσκολη 
και χρονοβόρα διαδικασία, γιατί απαιτεί την αναζήτηση κάδων ανακύκλωσης και µεταφοράς της ανακυκλώσιµης 
ύλης. 
 
 
Παρουσίαση του Ecotruck 
 
To EcoTruck είναι µία online εφαρµογή. Όλοι έχουν δυνατότητα πρόσβασης εφόσον υπάρχει υποστήριξη διαδικτύ-
ου, δηµιουργώντας έναν λογαριασµό χρήστη. Συνοπτικά το πρόγραµµα λειτουργεί ως εξής: 
 
Οι εταιρίες-χρήστες δηλώνουν τα διαθέσιµα προς ανακύκλωση κουτιά τους. 
Το φορτηγό που βρίσκεται κοντινότερα στην εταιρία αναλαµβάνει και την παραλαβή των χάρτινων κουτιών από 
αυτήν. 
Οι ιδιώτες-χρήστες και οι εταιρίες-χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επαναχρησιµοποιήσουν εφόσον το επιθυµούν τα 
χάρτινα κουτιά που διαθέτει µια εταιρία-χρήστης για ανακύκλωση.  
O ιδιώτης-χρήστης δηλώνει το πλήθος των κουτιών που χρειάζεται και τα αντίστοιχα µεγέθη τους. Το πρόγραµµα 
τού επιστρέφει τη πλησιέστερη εταιρία από την οποία δεν έχει γίνει ακόµα παραλαβή του ανακυκλώσιµου υλικού. Ο 
χρήστης φυσικά έχει τη δυνατότητα να επικυρώσει τη συναλλαγή ή να την απορρίψει εάν κρίνει ότι η εταιρία που 
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επέστρεψε το πρόγραµµα απέχει αρκετά από εκείνον και προτιµά να κάνει µία αναζήτηση αργότερα. 
 Φυσικά µπορεί να υπάρχουν στο πρόγραµµα παραπάνω από µία εταιρίες-στόχοι και φορτηγά ανακύκλωσης. Την εξυπηρέτηση ανα-
λαµβάνει κάθε φορά το φορτηγό εκείνο που βρίσκεται κοντινότερα στην κάθε εταιρία-στόχο. Η αξιολόγηση της προτεραιότητας 
πραγµατοποιείται µε µηχανισµούς ανίχνευσης όλων των διαθέσιµων διαδροµών προς κάθε εταιρία-στόχο από κάθε φορτηγό ξεχωρι-
στά. Παράλληλα γίνεται εκτίµηση του χρόνου που απαιτείται για την κάθε διαδροµή και τελικά επιλέγεται η διαδροµή µε το χαµηλότε-
ρο κόστος και χρόνο. 

 
Για τον προσδιορισµό του επόµενου στόχου το φορτηγό εκτός των 
άλλων συνυπολογίζει παράγοντες όπως είναι η κίνηση στο δρόµο 
(µποτιλιάρισµα), τρέχουσα χωρητικότητα αλλά και διαθέσιµη βενζίνη. 
Όσον αφορά τους οδηγούς φορτηγών είναι αναγκαία η εγκατάσταση 
µιας συσκευής GPS και ενός υπολογιστικού συστήµατος 
µε 3G ασύρµατη πρόσβαση στο διαδίκτυο.  
 
Χρησιµότητα της εφαρµογής 
Η εφαρµογή EcoTruck φιλοδοξεί να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τα 
ελλείµµατα που υπάρχουν τη δεδοµένη στιγµή στο σύστηµα ανακύ-
κλωσης των ελληνικών δήµων. Με το EcoTruck η διαχείριση των α-
πορριµµάτων γίνεται διαδικτυακά. Αυτό βελτιώνει το µηχανισµό εξυ-
πηρέτησης των εταιριών που επιθυµούν να ανακυκλώσουν τα χάρτινα 
κουτιά τους µε τους εξής τρόπους: 

Αυτοµατοποίηση της διαδικασίας. 
Όλες οι πληροφορίες του συστήµατος αποθηκεύονται σε βάση δεδο-
µένων. Αυτό µικραίνει τα περιθώρια ανθρώπινου λάθους. 
Εξαιτίας της χρήσης του διαδικτύου η επικοινωνία γίνεται σε πραγµα-
τικό χρόνο. Έτσι ελαττώνονται οι καθυστερήσεις που εισάγει η τηλε-
φωνική επικοινωνία. Εποµένως, είναι δυνατό να εξυπηρετηθεί µεγα-
λύτερος αριθµός εταιριών. 
Εποπτική εικόνα 
Με τη χρήση χάρτη Google Maps και ενός κεντρικού server κάθε χρή-

στης µπορεί να έχει πλήρη εικόνα για την εξέλιξη των ενεργειών σε πραγµατικό χρόνο. Ιδιαίτερα τα φορτηγά ανά πάσα στιγµή γνω-
ρίζουν όλες τις εταιρίες-στόχους. 
Κατασκευή πλάνου 
Τα φορτηγά που αναλαµβάνουν να µεταφέρουν το ανακυκλώσιµο υλικό κατασκευάζουν το πλάνο των ενεργειών τους. Έτσι σε κάθε 
ενέργεια αντιστοιχίζεται προτεραιότητα και η διεκπεραίωσή της ακολουθεί συγκεκριµένη ιεραρχία. Αυτό συντελεί στη µεγιστοποίηση 
της απόδοσης του µηχανισµού εξυπηρέτησης των κέντρων ανακύκλωσης. 
Συντονισµός των φορτηγών 
Όλα τα φορτηγά έχουν κοινούς στόχους και συνεργάζονται για την επίτευξη τους. Και αυτό µε τη σειρά του βελτιώνει τον µηχανισµό 
εξυπηρέτησης. 
Βελτίωση απόδοσης των φορτηγών 
Κάθε φορτηγό γνωρίζει ανά πάσα στιγµή όλες τις εταιρίες-στόχους αλλά και όλες τις διαθέσιµες διαδροµές προς αυτές. Συνυπολογίζει 
επίσης παράγοντες κίνησης στους δρόµους (µποτιλιάρισµα) και τη τρέχουσα χωρητικότητά του. Επιλέγει συνεπώς τη βέλτιστη δια-
δροµή (χαµηλότερο κόστος - µικρότερος χρόνος) που θα ακολουθήσει. 
 
 

...συνέχεια στη σελίδα 7… 

 
...η Κατερίνα Σιδηροπούλου και Νικόλαος Μπεζιργιάννης, είναι φοιτητές του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, 
Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής...  

 
 
...Ο Πανελλήνιος Φοιτητικός ∆ιαγωνισµός «xirafia.gr» αποτέλεσε µια σηµαντική πρωτοβουλία της Ειδικής Γραµµατείας Ψηφιακού Σχεδιασµού του 
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, µε φορέα υλοποίησης το 
Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε∆ΕΤ ΑΕ) και υλοποιήθηκε µε επιτυχία στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Έτους ∆ηµιουργικότητας και Καινοτο-
µίας 2009». Η δράση χρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του προγράµµατος «Κοινωνία της Πλη-
ροφορίας»... 
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Μία επαγγελµατική διέξοδος για τα µέλη της ΕΠΕ είναι η απασχόληση σε θέσεις Πλη-

ροφορικής στο ∆ηµόσιο Τοµέα. Η ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση συγκεντρώνει τη συ-
ντριπτική προτίµηση των αποφοίτων Πληροφορικής, ωστόσο οι δυνατότητες απασχό-
λησης στο ∆ηµόσιο Τοµέα δεν εξαντλούνται σε θέσεις εκπαιδευτικών. 
Η «Μελέτη Επισκόπησης της Πληροφορικής στην Ελλάδα 2006» της ΕΠΕ (διαθέσιµη 
στη διεύθυνση <http://www.epe.org.gr/meleth/>) και ειδικότερα το πέµπτο της κε-
φάλαιο «Η Πληροφορική στο ∆ηµόσιο Τοµέα» περιγράφει την κατάσταση της πληρο-
φορικής στο ∆ηµόσιο Τοµέα. Το παρόν σηµείωµα σκοπό έχει να αναδείξει τα ειδικά 
εργασιακά θέµατα που απασχολούν τους υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. Στό-
χος είναι να αποτελέσει µία αφορµή για την περαιτέρω επικοινωνία των µελών που 
υπηρετούν σε ανάλογες θέσεις αλλά (κυρίως) και να προβληµατίσει όλους τους Πλη-
ροφορικούς για την κατάσταση των  Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  
(ΤΠΕ) στο ∆ηµόσιο Τοµέα. 
 
Εργασιακά θέµατα 
 

Η «Μελέτη Επισκόπησης της Πληροφορικής στην Ελλάδα» της ΕΠΕ διαπιστώνει από το 
2006 ότι δεν υπάρχει στρατηγική ΤΠΕ. Η έλλειψη στρατηγικής µε βάθος χρόνου για 
τις ΤΠΕ σε συνδυασµό µε το ότι η πληροφορική είναι ένα πεδίο χωρίς σαφώς ορισµένα 
και κατοχυρωµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα έχει οδηγήσει ιστορικά στη δηµιουργία 
ενός ανοµοιογενούς συνόλου υπαλλήλων που απασχολούνται σε θέµατα ΤΠΕ. Εξαιτίας 
της αρχικής έλλειψης στελεχών δόθηκε η δυνατότητα σε υπαλλήλους άλλων κλάδων 
να µεταχθούν στον κλάδο της Πληροφορικής, ενώ παράλληλα καθορίστηκαν ειδικά 
κίνητρα για την προσέλκυση ικανών στελεχών από τον ιδιωτικό τοµέα. Αναλύουµε 
στις επόµενες παραγράφους τα σηµεία τριβής που έχουν αναπτυχθεί εξαιτίας αυτής 
της κατάστασης. 
 
Θέσεις πληροφορικής 
 

Το λεγόµενο «Προσοντολόγιο» (Π.∆. 50/2001 και αναθεωρήσεις αυτού) καθορίζει µε 
σαφήνεια τα προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη θέσεων ΠΕ Πληροφορικής, 
ΤΕ Πληροφορικής και ∆Ε Πληροφορικής. Το «Προσοντολόγιο» προβλέπει θέσεις µε 
τον τίτλο «Πληροφορική» για τους αποφοίτους ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, για τους 
αποφοίτους ΑΤΕΙ και για αποφοίτους ΑΕΙ. Για τους τελευταίος µάλιστα, κάνει σαφή 
διαχωρισµό ανάµεσα σε δύο ειδικότητες. Η πρώτη ειδικότητα έχει τίτλο «Μηχανικός Η/
Υ» και σε αυτή κατατάσσονται οι απόφοιτοι αντίστοιχων Πολυτεχνικών Τµηµάτων. Η 
δεύτερη ειδικότητα έχει τίτλο «Επιστήµης Υπολογιστών» και σ’ αυτή κατατάσσονται οι 
απόφοιτοι τµηµάτων Πληροφορικής ΑΕΙ τετραετούς φοίτησης. Παρατηρούµε ότι δηµι-
ουργείται µία τεχνητή διάκριση ανάµεσα σε δύο ισότιµα πτυχία πανεπιστηµιακού επι-
πέδου, χωρίς να υφίσταται κάποιος προφανής λόγος. 
 
Με όση σαφήνεια ορίζονται οι θέσεις ανάλογα το πτυχίο ή το δίπλωµα που κατέχει 
κάποιος, άλλο τόσο σαφές είναι το παράθυρο που αφήνει ο νοµοθέτης, ώστε «σε περί-
πτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους µε τα 
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παραπάνω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισµός υποψηφίων µε πτυχία ή διπλώ-
µατα ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµα της αλλοδαπής, σε ειδικότητα που ορίζεται 
κάθε φορά µε την προκήρυξη, ύστερα από αίτηµα του οικείου φορέα και 
έγκρισή του από το Α.Σ.Ε.Π., καθώς και η εµπειρία δύο ετών στο αντικείµενο 
των θέσεων.» (Σελίδα 13 του Κεφαλαίου 5 της  Μελέτης - η υπογράµµιση του 
συντάκτη του άρθρου). 
Το παράθυρο πλήρωσης θέσεων από µη πτυχιούχους πληροφορικής σε συνδυ-
ασµό µε το παράθυρο ανάθεσης καθηκόντων πληροφορικής σε µη πληροφορι-
κούς επιτρέπει την πρόσληψη και απασχόληση προσωπικού χωρίς τα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα για την υποστήριξη και ανάπτυξη των ΤΠΕ στο ∆ηµόσιο 
Τοµέα. 
 
Υπηρεσιακή εξέλιξη 
 

Η υπηρεσιακή εξέλιξη ενός υπαλλήλου καθορίζεται από τον οργανισµό της 
υπηρεσίας που υπηρετεί. Προκειµένου να καταλάβει θέσεις ευθύνης, θα πρέπει 
να υπάρχει η πρόβλεψη ώστε υπάλληλοι κλάδου Πληροφορικής να είναι δυνα-
τό να επιλεγούν σε θέσεις προϊσταµένων, διευθυντών και γενικών διευθυντών 
στον οργανισµό, κατ’ αποκλειστικότητα ή εναλλακτικά. Η αλλαγή του οργανι-
σµού µίας υπηρεσίας είναι µία διαδικασία χρονοβόρα και πρέπει να δηµοσιευθεί 
ως Προεδρικό ∆ιάταγµα για να αποκτήσει ισχύ. Καθίσταται σαφές ότι υπάρχουν 
ισχυρά αντικίνητρα ώστε να προβλεφθούν σχετικές θέσεις ευθύνης για υπαλ-
λήλους κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικά όσο δεν υπάρχουν στελέχη ΠΕ Πλη-
ροφορικής µε πολυετή υπηρεσία. 
 
Το πρόβληµα  είναι αρκετά περίπλοκο, καθώς δεν υπάρχει ενιαίο οργανόγραµ-
µα σε όλο το ∆ηµόσιο Τοµέα. Συνεπώς, απαιτείται να υπάρξουν αλλαγές στον 
οργανισµό κάθε µίας υπηρεσίας ξεχωριστά, ώστε να προβλεφθούν σχετικές 
θέσεις ευθύνης. Σε αντίθετη περίπτωση, ένας υπάλληλος ΠΕ Πληροφορικής 
είναι δυνατό να µην έχει το δικαίωµα να αναλάβει ποτέ στη διάρκεια της καριέ-
ρας του θέση ευθύνης, όντας απόφοιτος Πανεπιστηµίου. Είναι επίσης δυνατό 
να βρεθεί ακόµη και υφιστάµενος αποφοίτου Λυκείου.  
 
Παροχές 
 

Προκειµένου να προσελκύσει στελέχη µε αυξηµένα προσόντα από τον ιδιωτικό 
τοµέα, ο νοµοθέτης παρέχει µία σειρά από παροχές στους υπαλλήλους του 
κλάδου πληροφορικής (πβ. Κεφάλαιο 5 της Μελέτης, σελίδες 33-35  και 47-
48). Οι παροχές αυτές είναι επιγραµµατικά το επίδοµα πληροφορικής (τρεις 
διαφορετικές κλίµακες), το µειωµένο ωράριο και οι επιπλέον ηµέρες άδειας. Η 
χορήγηση των παροχών αυτών έχει τρεις σωρευτικές προϋποθέσεις: ο δικαιού-
χος να είναι υπάλληλος κλάδου πληροφορικής, να υπηρετεί σε θεσµοθετηµένη 
υπηρεσία πληροφορικής και να εκτελεί πλήρως και αποκλειστικά καθήκοντα 
πληροφορικής. 
 
Σε πολλές περιπτώσεις, οι οργανισµοί των διαφόρων υπηρεσιών δεν προβλέ-
πουν µονάδες πληροφορικής ή οι Πληροφορικοί τοποθετούνται σε περιφερεια-
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κές υπηρεσίες ή άλλες υπηρεσίες. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, ο Πληροφορικός 
δε δικαιούται τις παροχές, µε αποτέλε-
σµα να ακυρώνονται τα κίνητρα του 
νοµοθέτη. Υπάρχει περίπτωση να διαπι-
στωθεί εκ των υστέρων  ότι δε συντρέ-
χουν οι λόγοι καταβολής του επιδόµατος 
πληροφορικής, µε αποτέλεσµα να υπάρ-
ξει καταλογισµός εις βάρος του υπαλλή-
λου και να καλείται ο τελευταίος να επι-
στρέψει αναδροµικά το σύνολο των κα-
ταβληθέντων επιδοµάτων! 
 
Προκειµένου να αντιµετωπιστεί η αρχική 
έλλειψη στελεχών πληροφορικής, ο νο-
µοθέτης επέτρεψε τη χορήγηση των 
σχετικών επιδοµάτων σε υπαλλήλους 
άλλων κλάδων που τους ανατίθενται 
καθήκοντα πληροφορικής. Παρουσιάζε-
ται λοιπόν σε πολλές περιπτώσεις η 
στρέβλωση να επιδιώκουν υπάλληλοι 
άλλων κλάδων την ανάθεση καθηκό-
ντων Πληροφορικής ή και τη µετάταξη 
στον κλάδο Πληροφορικής, µε σκοπό 
την καταβολή του επιδόµατος, χωρίς να 
κατέχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προ-
σόντα για την επιτέλεση των σχετικών 
καθηκόντων και διατηρώντας τεχνητά 
την έλλειψη εξειδικευµένων στελεχών. 
 
Είναι χαρακτηριστικό της αντιµετώπισης 
του επιδόµατος πληροφορικής από το 
σύνολο των υπαλλήλων η δηµοτικότητα 
σχετικών ερωτήσεων σε εξειδικευµένα 
φόρα συζητήσεων σχετικά µε την εργα-
σία στο ∆ηµόσιο, αλλά και οι διαφορετι-
κές ερµηνείες που δίνονται σε ότι αφορά 
στην καταβολή του ακόµη και στους 
δικαιούχους. Η πιο ενδιαφέρουσα ερµη-
νεία έως τώρα είναι η αντιστοίχιση των 
τριών κλιµακίων (πλέον 120, 104 και 74 
ευρώ)  στους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε 
Πληροφορικής αντίστοιχα. 
 

Επίλογος: ∆ιέξοδος ή αδιέξοδο; 
 
Ο χώρος της πληροφορικής στο ∆ηµόσιο 
Τοµέα παρουσιάζει παρόµοια συγκρότη-
ση µε αυτή του αντίστοιχου χώρου της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΠΕ19 και 
ΠΕ20)  τη δεκαετία του 1990. Η αρχική 
έλλειψη εξειδικευµένων στελεχών κα-
λύφθηκε µε µεταγγίσεις υπαλλήλων 
άλλων κλάδων µε σχετική εµπειρία, ενώ 
δόθηκαν και τα κίνητρα για την προσέγ-
γιση στελεχών του ιδιωτικού τοµέα. Πα-
ρά το γεγονός ότι η παραγωγή στελεχών 

και από τις τρεις βαθµίδες (∆Ε, ΤΕ, ΠΕ) είναι πλέον ιδιαίτερα υψηλή, δε διαφαίνε-
ται κάποια διάθεση αντίστοιχης προσαρµογής του ∆ηµοσίου στη νέα κατάσταση. 
 

Η απασχόληση στο ∆ηµόσιο  δεν είναι αδιέξοδο για τους Πληροφορικούς. Τα εργα-
σιακά προβλήµατα που υπάρχουν µπορούν να αντιµετωπιστούν. Αργά ή γρήγορα, 
θα γίνει φανερό ότι τα πληροφορικά συστήµατα του ∆ηµοσίου θα πρέπει να ανα-
πτυχθούν και να συντηρηθούν εκ των έσω, στα πλαίσια της γενικότερης αναδιάρ-
θρωσης της λειτουργίας των υπηρεσιών. Η Πληροφορική και οι Πληροφορικοί είναι 
η διέξοδος προς αυτή την κατεύθυνση. Η ΕΠΕ και τα µέλη της οφείλουν να είναι 
αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια των Πληροφορικών του ∆ηµοσίου καθώς τα οφέ-
λη είναι πολλαπλασιαστικά για όλη την Κοινωνία. 
 
 
 
...o Αρτέµιος Γ. Βογιατζής σπούδασε στο  Πανεπιστήµιο Κρήτης  (Μ∆Ε Επιστήµης Υπολογι-
στών, Πτυχίο Επιστήµης Υπολογιστών, Πτυχίο Μαθηµατικών) και αναγορεύθηκε διδάκτορας 
του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου 
Πατρών. Εργάζεται στη ∆ιεύθυνση ∆ικτύων και Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστηµίου Πατρών 
ως υπάλληλος Ι∆ΑΧ ΠΕ Πληροφορικής (Επιστήµης Υπολογιστών). Οι απόψεις που εκφράζονται 
στο άρθρο είναι προσωπικές… 
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...συνέχεια από τη σελίδα 4…  (EcoTruck) 

 
 
Συνεισφορά στο Περιβάλλον 
 
H εφαρµογή EcoTruck συνεισφέρει στο περιβάλλον µε τους εξής τρόπους: 
Μειώνεται η κατανάλωση βενζίνης από τα φορτηγά, διότι πάντα επιλέγεται η συ-
ντοµότερη διαδροµή, πράγµα που συνεπάγεται µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπαν-
σης. Αυξάνεται η ανακυκλώσιµη χάρτινη ύλη, γιατί εξυπηρετούνται περισσότερες 
εταιρίες και ιδιώτες. Έτσι προσφέρονται στο περιβάλλον όλα τα οφέλη της ανακύ-
κλωσης. Βοηθά στην εξοικείωση του κοινού µε το θέµα της ανακύκλωσης, εξαιτίας 
του ότι η εφαρµογή είναι διαδικτυακή και απλή στην κατανόησή της. 
 
Tεχνικά µέρη της εφαρµογής  
 
Για την δηµιουργία της εφαρµογής EcoTruck χρησιµοποιήθηκε ως κύρια γλώσσα 
προγραµµατισµού η Python και ως web framework το Django. Επίσης έγινε χρήση 
του Google Maps API. Όλα τα συστατικά των οθονών ανανεώνονται µέσω της τε-
χνολογίας  AJAX, ενώ ως βάση δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η SQLite . 
 
 



 - ΣΕΛ 8 - 

 

 
Η ΕΠΕ συµµετείχε για ακόµη µια χρονιά... 
 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
άλλη µια infosystem έφτασε στο τέλος της 
 
Όπως πέρσι έτσι και φέτος ήταν για όλους µια ιδιαίτερη εµπειρία. Μας δόθηκε η ευκαιρία να µιλήσουµε 
µε πολλά άτοµα και να ανταλλάξουµε πολλές απόψεις. Γνωρίσαµε πολλά άτοµα που ήθελαν να γίνουν 
µέλη ( φοιτητές, απόφοιτοι ΤΕΙ, απόφοιτοι ΑΕΙ). Πολλά άτοµα που έρχονταν ως επισκέπτες µας έλεγαν 
ότι πολύ θα ήθελαν να συµµετέχουν στις εκδηλώσεις και στις συναντήσεις που κάνει η ΕΠΕ, αλλά δεν 
µπορούν να συµµετέχουν λόγω οικογενειακών υπο-
χρεώσεων.  
 
Πιστεύω ότι και του χρόνου θα πρέπει να συµµετέ-
χουµε στην Infosystem 
 

Κώστας Παπακωνσταντίνου 

 

 

Η ΕΠΕ στην Η ΕΠΕ στην Η ΕΠΕ στην Η ΕΠΕ στην InfosystemInfosystemInfosystemInfosystem    
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Στις φωτογραφίες ως εκθέτες οι συνάδελφοι : 
 
Βούλα Καρυπίδου  
Κυριακή Κωνσταντινίδου 
Θεοδώρα Μαγουλιώτη  
Γιώργος Μανωλακάκης 
Κώστας Παπακωνσταντίνου 
∆ηµήτρης Πετρίδης 
Άλκης Σερβετάς 
 
Επίσης ως εκθέτες συµµετείχαν οι : 
 
Γιώργος Βιολέττας 
Φώτης Λιοτόπουλος 
Κώστας Μαρασλής 
Βασίλης Στεφανίδης 
Ανδρέας Τριανταφυλλίδης 
Χριστίνα Τσιάµη  
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«EduLab Puppel Linux» µια διανοµή για τα εργαστήρια πληροφορικής 
 
 
Το EduLab Puppel Linux είναι µια live διανοµή η οποία εί-
ναι προσανατολισµένη στον εκπαιδευτικό του εργαστηρί-
ου. Έχει ενσωµατωµένο το πολύ καλό iTalc για monitoring 
των υπολογιστών της τάξης αλλά και για live presentation 
ασκήσεων και εργασιών από τον δάσκαλο προς τους µα-
θητές 
 
 

 
Επίσης έχει proxy server για web content filtering ώστε να 
µπορεί ο καθηγητής να ελέγχει την πρόσβαση των µαθη-
τών 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 διευ-
θύνσεις που έχει ο καθένας στο εργαστήριό του. Επίσης ο 
firefox είναι ρυθµισµένος να ρωτάει τον proxy. 
 

Έγινε προσπάθεια ώστε όλα να είναι κατά το δυνατόν έτοιµα να παίξουν. 
 
Περισσότερα στο http://puppel.wordpress.com/edulab-puppel/                                      vs. 

FTP.NTUA.GR  

 

O  ftp server του Μετσόβειου Πολυτεχνείου 

ftp://ftp.ntua.gr/pub/ 

Οι πιο γνωστές διανοµές linux καθώς και ένα µεγά-
λο πλήθος από ελεύθερο λογισµικό διατίθεται δω-
ρεάν και σε µεγάλες ταχύτητες από τον ftp server 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.  

Εδώ και χρόνια αποτελεί την κυριότερη πηγή 
άντλησης και µεταφόρτωσης για πάρα πολλούς χρή-
στες του ανοικτού λογισµικού, αξιόπιστα, γρήγορα 
και µε ασφάλεια. 

EduLab Puppel LinuxEduLab Puppel LinuxEduLab Puppel LinuxEduLab Puppel Linux        
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Το αφαιρετικό επίπεδο. 
 
Η βασική διαφορά που παρουσιάζει το Drupal, σε σχέση µε τα 
περισσότερα Web CMS, είναι η αφαιρετική φιλοσοφία που εµπε-
ριέχει στην υλοποίησή του. Σε γενικές γραµµές µπορούµε να 
πούµε ότι το Drupal ρέπει περισσότερο προς το "γενικό" και όχι 
το "ειδικό", σε αντίθεση µε την πλειοψηφία των αντίστοιχων 
συστηµάτων, για αυτό κιόλας αναφέρεται και ως πλαίσιο διαχεί-
ρισης περιεχοµένου (CMF), διαφοροποιούµενο από τον όρο CMS. 
 
 

∆ιαχωρισµός περιεχοµένου - δοµής. 
 
Ο παραδοσιακός τρόπος 
µε τον οποίο αντιλαµβα-
νόµαστε έναν δικτυακό 
τόπο, είναι ως µια συλ-
λογή από σελίδες περιε-
χοµένου, οι οποίες απο-
τελούν µια δενδρική 
δοµή. Η φιλοσοφία αυτή 
κληρονοµήθηκε και σε 
κάποια Web CMS, στα 
οποία η πληροφορία 
οργανώνεται µε παρό-
µοιο τρόπο. Το Drupal 
(όπως και άλλα CMS) 
από την άλλη πλευρά 
διατηρεί το περιεχόµενο 
σε ξεχωριστό επίπεδο 
από την δοµή του. Το 
κάθε κοµµάτι περιεχοµέ-

νου φυλάσσεται σε έναν κοινό χώρο στην βάση δεδοµένων, ενώ 
η δόµησή του ελέγχεται από το σύστηµα πλοήγησης (menu 
system), σε ένα δεύτερο επίπεδο. Η οργάνωση αυτή επιτρέπει 
την δηµιουργία πολλών εναλλακτικών τρόπων πλοήγησης στο 
ίδιο περιεχόµενο, ανάλογα µε διαφορετικές παραµέτρους (πχ 
ανάλογα µε την ιδιότητα του χρήστη). 

Βασικές έννοιες. 
 
Η Η έννοια του κόµβου (node). 
 
Η έννοια που κυριαρχεί στο Drupal είναι αυτή του κόµβου 
(node). Κάθε κοµµάτι ύλης (άρθρο, ιστολόγηµα, εικόνα, βίντεο, 
εκδήλωση, σύνδεσµος κλπ) αντιµετωπίζεται από το Drupal σαν 
κόµβος. Ο κάθε κόµβος έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά µε 
τους υπόλοιπους, όπως ο τίτλος, το περιεχόµενο, η ηµεροµηνία 
υποβολής, ο δηµιουργός κ.α. Όλοι οι κόµβοι αποθηκεύονται 
στον ίδιο πίνακα στην βάση δεδοµένων, εξασφαλίζοντας έτσι 
έναν ενιαίο πλαίσιο για τον χειρισµό τους, επιτρέποντας πλήθος 
δυνατοτήτων στον τρόπο που µπορούν να συνδυαστούν, για να 
παράγουν το τελικό αποτέλεσµα στην οθόνη του υπολογιστή. 

 
Γενικά για τα WCMS. 
 
Από την στιγµή που οι περισσότερες κοινωνίες έλυσαν σε µεγάλο 
βαθµό το θέµα της πρόσβασης στην πληροφορία, µε την ανά-
πτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων, το κέντρο βάρους µετατέ-
θηκε στην οργάνωση και ταξινόµηση της πληροφορίας, καθώς 
και στην συµµετοχή των απλών χρηστών του διαδικτύου στην 
διαδικασία αυτή. Το περιεχόµενο διαχωρίστηκε από την µορφο-
ποίηση (XHTML,XML,CSS), οι έννοιες tags και meta εισέβαλαν 
αποφασιστικά στην ζωή, όχι µόνο των προγραµµατιστών, αλλά 
και των απλών χρηστών που bloggάρουν, σχολιάζουν, ανεβά-
ζουν φωτογραφίες και βίντεο. Οι όροι web 2.0, ο οποίος πρωτο-
ακούστηκε το 2004 και web 3.0, έχουν στο επίκεντρο της φιλο-
σοφίας τους την καλύτερη οργάνωση και αξιοποίηση της διαθέ-
σιµης πληροφορίας από ανθρώπους και µηχανές (semantic 
web). 

Ως "φυσική 
α ν τ ί δ ρ α σ η " 
στις εξελίξεις 
αυτές, µπορεί 
να χαρακτηρι-
στεί η µεγάλη 
ανάπτυξη, που 
παρουσιάζει τα 
τελευταία 5 µε 
6 χρόνια, µια 
κ α τ η γ ο ρ ί α 
λογισµικών, τα 
οποία ονοµά-
ζονται Συστή-
µατα ∆ιαχείρι-
σης Περιεχο-
µ έ ν ο υ 
( C o n t e n t 
Management 
Systems), προσανατολισµένα σε web εφαρµογές (WEB CMS ή 
WCMS). Τα συστήµατα αυτά έχουν µηχανισµούς, που επιτρέ-
πουν σε µη προγραµµατιστές να δηµιουργούν και να διαχειρίζο-
νται περιεχόµενο, το οποίο προβάλλεται τελικά µε την µορφή 
HTML στον παγκόσµιο ιστό. Στον δικτυακό τόπο CMS Matrix 
(http://www.cmsmatrix.org), αυτή τη στιγµή είναι καταχωρηµέ-
να πάνω από 1000 διαφορετικά WCMS. Η αρχιτεκτονική τους, 
στηρίζεται στο τρίπτυχο: Web Server (συνήθως apache), βάση 
δεδοµένων (συνήθως MySQL), και προγραµµατιστικό πλαίσιο 
(συνήθως PHP). 

Το Drupal έγινε για πρώτη φορά διαθέσιµο στο ευρύ κοινό το 
2001 υπό την άδεια GNU/GPL, ενώ σήµερα διαθέτει µια τεράστια 
κοινότητα που το υποστηρίζει. Είναι φτιαγµένο σε γλώσσα PHP 
και µπορεί να στηθεί είτε σε Apache είτε σε Microsoft IIS, ενώ 
µπορεί να αποθηκεύει τα δεδοµένα του είτε σε MySQL είτε σε 
PostgreSQL. 
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όπου το περιεχόµενο διαβάζεται αλλά και διαµορφώνεται από 
"τους πολλούς" (η βάση των ιστοχώρων κοινωνικής δικτύωσης 
όπως το facebook), σε αντίθεση µε πολλές ανταγωνιστικές λύ-
σεις, των οποίων οι δυνατότητες τους στο συγκεκριµένο θέµα, 
τα χαρακτηρίζουν ως one-to-many ή few-to-many. 
 
Ταξινόµηση. 
 
Η κατηγοριοποίηση του περιεχοµένου επιτυγχάνεται µε την χρή-
ση του συστήµατος ταξινόµησης. Η φιλοσοφία του συστήµατος 
αυτού, στηρίζεται στην δηµιουργία λεξικών (vocabularies), τα 
οποία περιέχουν όρους (terms), οι οποίοι µπορούν να διατα-
χθούν σε ιεραρχική δοµή. Το κάθε λεξικό µπορεί να ανατεθεί σε 
διάφορους τύπους ύλης, οργανώνοντας τους µε όσους τρόπους 
επιθυµούµε. Για να γίνει πιο κατανοητός ο τρόπος ταξινόµησης 
ας υποθέσουµε το εξής παράδειγµα: Έστω ότι έχουµε ένα ηλε-
κτρονικό κατάστηµα επίπλων και θέλουµε να οργανώσουµε τα 
έπιπλα που προσφέρουµε µε βάση το είδος τους (πχ καρέκλα, 
τραπέζι κλπ), µε το υλικό κατασκευής, καθώς και µε το στυλ 
τους (µοντέρνο, κλασσικό κλπ). Στο Drupal θα µπορούσαµε να 
φτιάξουµε έναν τύπο ύλης "έπιπλο" και τρία λεξικά (είδος, υλικό, 
στυλ), τα οποία θα περιλάµβαναν τους αντίστοιχους όρους και 
θα ανατίθεντο στον τύπο ύλης "έπιπλο".  
 
Θεµατικές παραλλαγές (themes) και Θέσεις (Regions). 
 
Οι θεµατικές παραλλαγές ρυθµίζουν τον τρόπο εµφάνισης του 
δικτυακού τόπου. Αποτελούνται από αρχεία php που ρυθµίζουν 
την HTML, καθώς και από αρχεία CSS που ρυθµίζουν τα διάφορα 
στυλ εµφάνισης. Οι θεµατικές παραλλαγές διατίθενται στον δι-
κτυακό τόπο του Drupal (πάνω από 600 µέχρι σήµερα), ακολου-
θώντας το ίδιο πλαίσιο διάθεσης των µονάδων (version control, 
bug tracking κλπ). Η κάθε θεµατική παραλλαγή ορίζει, ανάµεσα 
στα άλλα και τις διάφορες θέσεις (regions), στις οποίες µπορούν 
να τοποθετηθεί το περιεχόµενο του δικτυακού τόπου (header, 
footer, content, sidebars κλπ). 
 
Μπλοκ (blocks). 
 
Τα µπλοκ µπορούν να παροµοιαστούν µε "παράθυρα", τα οποία 
τοποθετούνται στις διάφορες θέσεις (regions) και περιέχουν δυ-
ναµικά και στατικά κοµµάτια πληροφορίας που δηµιουργεί ο 
χρήστης, είτε δηµιουργούνται αυτόµατα από τις µονάδες του 
Drupal. Για παράδειγµα µπλοκ µπορεί να είναι τα τελευταία 10 
σχόλια, το κεντρικό µενού του δικτυακού τόπου, ένας χάρτης 
από το google maps που να αποτυπώνει τις προσεχείς εκδηλώ-
σεις κλπ. 

Γιατί να χρησιµοποιήσω το Drupal; 
 
Η επιλογή του σωστού εργαλείου εξαρτάται από την δουλειά που 
θέλουµε να κάνουµε. Έτσι όπως δεν θα χρησιµοποιούσαµε ένα 
κατσαβίδι για να καρφώσουµε ένα καρφί στον τοίχο, δεν θα 
επιλέγαµε και το Wordpress για την δηµιουργία ενός απλού 

 
Τύποι περιεχοµένου (Content types). 
Παράλληλα ο κάθε κόµβος του Drupal, ανήκει σε κάποιον τύπο 
περιεχοµένου. Ανάλογα µε τον τύπο αυτό, οι κόµβοι µπορούν να 
ρυθµιστούν ώστε να περιλαµβάνουν διαφορετικά πεδία και να 
συµπεριφέρονται µε διαφορετικό τρόπο, διατηρώντας όµως την 
κοινή τους ταυτότητα. Η βασική εγκατάσταση του Drupal προ-
σφέρει µια σειρά τύπων ύλης (σελίδα, ιστόρηµα, ιστολόγηµα, 
ψηφοφορία, βιβλίο, forum), ενώ οι χρήστες µπορούν να φτιά-
ξουν τους δικούς τους, "ράβοντας" τους στα µέτρα που επιθυ-
µούν. Μέχρι και την έκδοση 6.x του Drupal, η δηµιουργία νέων 
τύπων ύλης γίνεται µε την βοήθεια της µονάδας CCK (Content 
Construction Kit). Στην έκδοση 7 (αναµένεται στις αρχές του 
2010) η µονάδα CCK θα ενσωµατωθεί στον πυρήνα.  
 
Μονάδες. 

 
Οι µονάδες αποτελούν στην ουσία κοµµάτια κώδικα, τα οποία 
επεκτείνουν τον βασικό πυρήνα του Drupal µε επιπλέον δυνατό-
τητες, όπως λειτουργίες ηλεκτρονικού εµπορίου, ηµερολογίου, 
προσθήκη νέων τύπων πεδίων για το περιεχόµενο, συνεργασία 
µε εξωτερικές εφαρµογές (Google, Flickr, Youtube) κλπ. Ο ανοι-
χτός κώδικας και το καλοσχεδιασµένο API του Drupal, επιτρέπει 
την ανάπτυξη χιλιάδων µονάδων από την κοινότητα του. Οι µο-
νάδες διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Drupal, σε ένα ενιαίο 
πλαίσιο (version control, bug tracking, usage statistics), το ο-
ποίο διευκολύνει την σωστή ανάπτυξη και συντήρησή τους. 
 
Χρήστες-ρόλοι-άδειες. 
 
Το Drupal διαχειρίζεται τα δικαιώµατα πάνω στο περιεχόµενο και 
στις λειτουργίες, µε έναν πολύ ευέλικτο τρόπο: ∆ηµιουργούνται 
ρόλοι (πχ συγγραφέας, διαχειριστής, διαχειριστής συζητήσεων, 
blogger κλπ), για τους οποίους ορίζονται µε λεπτοµέρεια οι 
άδειες, σε σχέση µε το περιεχόµενο και τις λειτουργίες της κάθε 
µονάδας. Ύστερα οι ρόλοι ανατίθενται στους χρήστες του δικτυ-
ακού τόπου, οι οποίοι κληρονοµούν τις άδειες των ρόλων που 
τους απονέµονται. Η υλοποίηση αυτής της φιλοσοφίας, δίνει στο 
Drupal τον χαρακτήρα ενός ιδανικού many-to-many WebCMS, 
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Ο εµπνευστής και δηµιουργός του Drupal Dries Buytaert στο 
DrupalCon του Παρισιού το 2009. Φωτογραφία © Pedro 
Lozano 
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forum, αφού υπάρχουν άλλα εργαλεία που κάνουν καλύτερα αυτή τη δουλειά (phpBB, SMF 
κ.α). Το Drupal µπορούµε να το θεωρήσουµε περισσότερο ως ένα πολυεργαλείο, το οποίο 
µπορεί να ρυθµιστεί για να κάνει πολλές ή πολύπλοκες δουλειές, απαιτώντας από εµάς λίγο 
περισσότερο χρόνο για την σωστή ρύθµισή του. 
 
Σε γενικές γραµµές αν θέλουµε να ικανοποιήσουµε µια συγκεκριµένη ανάγκη (forum, online 
photogallery, news portal, blog, ηλεκτρονικό κατάστηµα) χωρίς να έχουµε πολλές απαιτή-
σεις παραµετροποίησης, είναι καλύτερο να επιλέξουµε ένα WCMS το οποίο να µας δίνει την 
επιθυµητή λύση out of the box. Στην περίπτωση όµως που θέλουµε να συνδυάσουµε πολλές 
από τις παραπάνω ανάγκες ή θέλουµε να παραµετροποιήσουµε τις έτοιµες λύσεις σε µεγάλο 
βαθµό (πχ ένα site κοινωνικής δικτύωσης), το Drupal είναι µια άριστη επιλογή.  
 
 

 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
 

• http://drupal.org 

• http://drupal.org/getting-started/before 

• http://www.lullabot.com 

• http://buytaert.net 

• http://mydrupal.gr 

• http://edutorials.gr 

 
 
...ο Γιάννης Αρβανιτάκης είναι καθηγητής Πληροφορικής στη Μέση Εκπαίδευση, απόφοιτος Εφαρµοσµέ-
νης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και µεταπτυχιακός φοιτητής Νέων Τεχνολογιών στην 
Εκπαίδευση στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας. Τον ελεύθερο χρόνο του τον αφιερώνει στο 
edutorials.gr ... 
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Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση,  
η αναπαραγωγή ολική, µερική ή 

περιληπτική ή κατά παράφραση ή 
διασκευή απόδοση των κειµένων 
µε οποιοδήποτε τρόπο, µηχανικό, 
ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό ή άλλο 
χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια 
του εκδότη. Τα αποστελλόµενα 

άρθρα και φωτογραφίες παραµέ- 
νουν στη διάθεση του περιοδικού 
για δηµοσίευση. Οι συντάκτες των 

κειµένων είναι αποκλειστικά υπεύθυ-
νοι για τα γραφόµενά τους. Οι από-
ψεις τους, δεν απηχούν απαραίτητα 
ούτε τις απόψεις της Ένωσης, ούτε 

και των δηµιουργών του Ενηµερωτι-
κού ∆ελτίου.  

 

∆ιανέµεται ∆ΩΡΕΑΝ 

«Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ» ΤΕΥΧΟΣ VΙ 
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