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1 Εισαγωγή 
Το παρόν κείµενο αποτελεί έναν οδηγό (επαν-) εγκατάστασης σχολικών 

εργαστηρίων που κάνουν χρήση των τεχνολογιών που προσφέρονται από το 

λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows 2000 Server. Περιγράφεται µια τυπική 

δοµή ενός τέτοιου εργαστηρίου και γίνεται αναφορά σε όλες τις απαραίτητες 

ρυθµίσεις υλικού και λογισµικού για την αποτελεσµατική λειτουργία του σχολικού 

εργαστηρίου, δηλαδή την προσφορά όλων των επιθυµητών υπηρεσιών µε την 

ταυτόχρονη ικανοποίηση ορισµένων κριτηρίων, όπως: 

• αξιόπιστο περιβάλλον λειτουργίας, βελτιστοποίηση της απόδοσης, 
• υψηλό επίπεδο ασφαλείας από εξωτερικούς και εσωτερικούς 

κινδύνους, 
• οµοιόµορφο περιβάλλον λειτουργίας για τα σχολικά εργαστήρια µε 

Windows 2000 Server, µε σκοπό τη γρήγορη και αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση προβληµάτων και διαχείριση. 

 
Τα σχολικά εργαστήρια κατά κανόνα παραδίδονται και εγκαθίστανται αφού 

έχει εγκατασταθεί και ρυθµιστεί το σύνολο του λογισµικού, ενώ παρέχονται και τα 

µέσα για την πλήρη αποκατάστασή του στην αρχική του αυτή µορφή σε περίπτωση 

προβλήµατος (Disaster Recovery).   

Στην περίπτωση περίπτωση που αυτό που δεν είναι εφικτό ο οδηγός αυτός 

µπορεί να αξιοποιηθεί από τεχνικό προσωπικό το οποίο είναι εξοικειωµένο µε την 

συγκεκριµένη τεχνολογία (την εγκατάσταση και διαχείριση ενός Win 2000 server) 

καθώς παρέχει οδηγίες του τρόπου διάρθρωσής του και όχι η λεπτοµερής καταγραφή 

των βηµάτων εγκατάστασης. 

2 ∆οµή σχολικού εργαστηρίου 
Κάθε σχολικό εργαστήριο σχηµατίζεται από µια συλλογή ηλεκτρονικών 

υπολογιστών συνδεδεµένων σε ένα τοπικό δίκτυο που ακολουθούν την αρχιτεκτονική 

πελάτη-εξυπηρετητή. Ο εξυπηρετητής λειτουργεί σε περιβάλλον Windows 2000 

Server και αναλαµβάνει την υλοποίηση του µεγαλύτερου τµήµατος της 

λειτουργικότητας του εργαστηρίου σε ότι αφορά τις προσφερόµενες υπηρεσίες και 

την εφαρµογή της πολιτικής που θα ικανοποιεί τα προαναφερόµενα κριτήρια. 
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Οι σταθµοί εργασίας λειτουργούν σε περιβάλλον ελληνικών Windows 2000 

Professional και είναι αυστηρά προσαρµοσµένοι στη συµµετοχή τους σε µια περιοχή 

(Windows domain) σχηµατισµένη από τον εξυπηρετητή (είναι δυνατή η χρήση 

Windows XP Home & Professional ή οποιασδήποτε µεταγενέστερης έκδοσης 

λειτουργικού συστήµατος της Microsoft για σταθµούς εργασίας είναι σε θέση να 

ενσωµατωθεί σωστά σε ένα περιβάλλον Windows 2000 Server). Είναι 

εγκατεστηµένοι και ρυθµισµένοι κατάλληλα ώστε κάθε παράµετρος της λειτουργίας 

τους να εξαρτάται άµεσα από τις σχετικές ρυθµίσεις στα Windows 2000 Server, ενώ 

η ανεξάρτητη από την περιοχή χρήση τους είναι ουσιαστικά αδύνατη. 

Ένας σταθµός εργασίας σε κάθε σχολικό εργαστήριο µπορεί να είναι 

εγκατεστηµένος σε κατάσταση διπλής εκκίνησης (dual-boot), όπου το δεύτερο 

λειτουργικό σύστηµα είναι το Linux, για την υποστήριξη επιπλέον υπηρεσιών σε όλο 

το εργαστήριο, οπότε και ο συγκεκριµένος σταθµός εργασίας λειτουργεί ως 

διακοµιστής. Το σύστηµα Linux συνεργάζεται µε τον Windows 2000 Server για την 

πιστοποίηση των χρηστών και προσφέρει υπηρεσίες όπως διαµοίραση αρχείων, 

εκτύπωση, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (view και caching). 

Το τοπικό δίκτυο υλοποιείται µε την εγκατάσταση των απαραίτητων 

δικτυακών συσκευών, ενώ γίνεται χρήση µόνο του πρωτοκόλλου IP για την 

επικοινωνία των σταθµών εργασίας τόσο µεταξύ τους όσο και µε τον εξυπηρετητή. 

Η δικτυακή επικοινωνία του σχολικού εργαστηρίου µε το διαδίκτυο 

πραγµατοποιείται µε ποικιλία διαφορετικών τρόπων (αναλογικές µισθωµένες 

γραµµές, ISDN dial-up, ασύρµατες ή άλλες συνδέσεις) µε χρήση του απαραίτητου 

εξοπλισµού ρυθµισµένου µε βάση τις προδιαγραφές του Πανελλήνιου Σχολικού 

∆ικτύου. Τέλος, οι υπάρχουσες περιφερειακές συσκευές (εκτυπωτής, σαρωτής, 

κάµερα κλπ) είναι εγκατεστηµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται εκµετάλλευση 

των δυνατοτήτων του περιβάλλοντος Windows 2000 Server. Όπου είναι δυνατόν οι 

περιφερειακές συσκευές που δεν έχουν δικτυακό χαρακτήρα είναι εγκατεστηµένες 

στο dual-boot µηχάνηµα και παρέχεται η δυνατότητα χρήσης τους από όλα τα 

υποστηριζόµενα λειτουργικά συστήµατα. 

Το προσφερόµενο λογισµικό είναι πιθανόν να παρουσιάζει διαφορές ανάµεσα 

στα σχολικά εργαστήρια που λειτουργούν σε περιβάλλον Windows 2000 Server. 

Πακέτα λογισµικού που χρησιµοποιούνται σε µεγάλο αριθµό σχολικών µονάδων 
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µπορεί να απουσιάζουν από σχολικά εργαστήρια στα οποία δεν έχουν αγοραστεί οι 

απαραίτητες άδειες χρήσης (π.χ. Microsoft Exchange). Λογισµικό που είναι κοινό σε 

όλα τα σχολικά εργαστήρια (π.χ. λογισµικό προστασίας από ιούς) µπορεί να διαφέρει 

στην έκδοση που χρησιµοποιείται ή ακόµα και να προέρχεται από διαφορετική 

εταιρία παραγωγής λογισµικού. Οι κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται από το 

κείµενο δεν επηρεάζονται από το παραπάνω χαρακτηριστικό, καθώς δεν 

υπεισέρχονται σε λεπτοµέρειες της λειτουργικότητας των υπαρχόντων 

προγραµµάτων, ενώ οποιαδήποτε αναφορά σε λογισµικό που σε κάποιο εργαστήριο 

δεν υπάρχει µπορεί να παραλείπεται. 

3 Εγκατάσταση εξυπηρετητή 
3.1 Αρχική εγκατάσταση & ρυθµίσεις 

Κατά την εγκατάσταση του εξυπηρετητή θα πρέπει εξασφαλιστεί ότι: 
1. Σε κάθε σχολείο είναι ανεπτυγµένη υποδοµή σε ανεξάρτητο (σε σχέση 

µε τα υπόλοιπα σχολεία) δέντρο και δάσος του ενεργού καταλόγου (Active Directory) 

µε όνοµα που αντιστοιχεί στην ταυτότητα του σχολικού εργαστηρίου της 

συγκεκριµένης σχολικής µονάδας. 

2. Σε αυτόν τον ενεργό κατάλογο είναι εγκατεστηµένο το Microsoft 

Exchange 2000 αν υπάρχει άδεια χρήσης από το συγκεκριµένο σχολικό εργαστήριο. 

Οι δυνατότητες συνεργασίας (collaborative applications) που προσφέρονται από το 

συγκεκριµένο πακέτο λογισµικού µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο επίπεδο του 

σχολικού εργαστηρίου, καθώς το Exchange είναι εγκατεστηµένο µε τέτοιο τρόπο που 

να απαγορεύει την επικοινωνία µε το εξωσχολικό περιβάλλον. 

3. Ο εξυπηρετητής είναι εγκατεστηµένος µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή απόδοσή του σε ότι αφορά την καλύτερη 

εκµετάλλευση στο υποσύστηµα των ελεγκτών σκληρών δίσκων και των σκληρών 

δίσκων (σε σχέση µε τις εγκαταστάσεις των MS-Windows 2000 Server, MS-

Exchange 2000 Server, MS-ISA 2000 Server). Ανάλογα µε το διαθέσιµο υλικό 

λαµβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις για να ικανοποιηθεί το παραπάνω ζητούµενο 

(π.χ. στην περίπτωση ύπαρξης δύο σκληρών δίσκων πραγµατοποιούνται οι εξής 

επιλογές: Ο κύριος σκληρός δίσκος περιέχει τα αρχεία του συστήµατος και των 
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εφαρµογών, ενώ ο δεύτερος χρησιµοποιείται για αποθήκευση δεδοµένων και για το 

αρχείο αντιµετάθεσης σελίδων). Το format των σκληρών δίσκων είναι πάντα NTFS. 

4. Είναι εγκατεστηµένοι όλοι οι απαραίτητοι οδηγοί για το υλικό του 

εξυπηρετητή. Έχουν πραγµατοποιηθεί όλες οι απαραίτητες ρυθµίσεις των 

προγραµµάτων οδήγησης των συσκευών για τη βέλτιστη λειτουργία από άποψη 

ταχύτητας και σταθερότητας του συστήµατος (π.χ. ενεργοποίηση DMA, επιλογή 

κατάλληλης ανάλυσης και ρυθµού ανανέωσης της οθόνης, δυνατότητα χρήσης 

επιπλέον πλήκτρων πληκτρολογίου και ποντικιού). 

5. Ο εξυπηρετητής του εργαστηρίου είναι εγκατεστηµένος µε τις 

ελληνικές τοπικές ρυθµίσεις για τη χρήση και επεξεργασία των αριθµών, του 

νοµίσµατος, της ηµεροµηνίας, της ώρας και τη λειτουργία του πληκτρολογίου. 

3.2 Λογαριασµοί διαχείρισης και χρηστών – group policies 
1. Μετά την εγκατάσταση του εξυπηρετητή και του ενεργού καταλόγου 

µετονοµάζεται ο λογαριασµός administrator σε srvmng και δηµιουργείται χρήστης 

administrator χωρίς προνόµια για λόγους ασφαλείας. 

2. Υπάρχουν δύο επίπεδα διαχείρισης στον εξυπηρετητή. Ο srvmng έχει 

όλα τα προνόµια (για διαχείριση των Active Directory & Exchange Server) και ο 

operator έχει προνόµια για την καθηµερινή λειτουργία του εργαστηρίου. Για λόγους 

ασφαλείας υπάρχει και δεύτερος λογαριασµός ισότιµος µε τον srvmng που λέγεται 

emergmng. Μόνο αυτοί οι λογαριασµοί έχουν δικαίωµα για local logon στον Domain 

Controller. 

3. Ο λογαριασµός operator έχει προνόµια για διαχείριση ουρών, 

διαχείριση χρηστών, εφαρµογή των ήδη υπαρχόντων group policies σε OUs, 

shutdown του εξυπηρετητή, δηµιουργία προσωπικού χώρου για τις σελίδες των 

χρηστών, δηµιουργία και διαγραφή Active Directory Objects (Users, Groups, Shared 

Files, Sub-OUs, Contacts) σε συγκεκριµένα OUs (students, professors και 

computers). 

4. Για τους λογαριασµούς administrator, srvmng, emergmng και operator 

µε το κατάλληλο policy καταγράφονται οι ανεπιτυχείς προσπάθειες σύνδεσης στον 

εξυπηρετητή ώστε να διαπιστώνονται τυχόν επιθέσεις σε αυτούς. 
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5. Λογαριασµός µε αυξηµένα δικαιώµατα διαχείρισης είναι µόνο ο 

srvmng (και ο emergmng) και µόνο αυτός µπορεί να αλλάξει τόσο τα members του 

Domain Administrators Group όσο και του Exchange Administrator Group. 

6. Ο srvmng (και ο emergmng) είναι ο µόνος χρήστης που µπορεί να 

διαχειρίζεται τον εξυπηρετητή από απόσταση. Η από απόσταση διαχείριση γίνεται 

µέσω του Windows 2000 Terminal Services (σε administration mode και µε 

ενεργοποιηµένη την υψηλή κωδικοποίηση). 

7. Οι λογαριασµοί των µαθητών στο Windows domain είναι 

δηµιουργηµένοι µε βάση τον template λογαριασµό template-st. Η διαδικασία 

δηµιουργίας των λογαριασµών πραγµατοποιείται από το λογαριασµό operator. 

8. Οι λογαριασµοί των µαθητών είναι δηµιουργηµένοι κάτω από το 

OU=students και OU=1st-class ή OU=2nd-class κλπ ανάλογα µε την τάξη (1η, 2α, 3η 

κλπ). Ο βασικός λόγος είναι τα Group Policies που αναφέρονται παρακάτω. 

9. Ο προσωπικός κατάλογος κάθε χρήστη είναι δηµιουργηµένος στον 

εξυπηρετητή στο \\<εξυπηρετητής>:\users\%username%. Υπάρχει αυτόµατη 

αντιστοίχιση ενός drive-letter σε αυτόν τον κατάλογο. 

10. Σε όλους τους καταλόγους τόσο του εξυπηρετητή όσο και των 

σταθµών εργασίας έχουν πρόσβαση µόνο οι χρήστες που έχουν λογαριασµό στο 

Windows domain (όχι anonymous users ή το Group Everyone), µε τα ελάχιστα 

απαραίτητα προνόµια. Οι µαθητές έχουν δικαίωµα πλήρους προσπέλασης στον 

προσωπικό τους κατάλογο και δυνατότητα ανάγνωσης των αρχείων σε 

κοινόχρηστους φακέλους, που δηµιουργούνται και διαχειρίζονται από τον operator 

σύµφωνα µε τις ανάγκες του εργαστηρίου. Στους καθηγητές παρέχεται η επιπλέον 

δυνατότητα τροποποίησης του περιεχοµένου των κοινόχρηστων φακέλων. 

11. Στους πόρους του εξυπηρετητή (εκτυπωτές, δίσκους, proxy-Internet) 

δικαίωµα χρήσης έχουν µόνο οι χρήστες που έχουν λογαριασµό στο Windows 

domain (µόνο το Group Authenticated Users και όχι το Group Everyone). Εξαίρεση 

αποτελεί ο ανώνυµος web χρήστης που συνδέεται στις ιστοσελίδες του σχολείου από 

το διαδίκτυο (και έχει περιορισµένη πρόσβαση στους καταλόγους που αποθηκεύονται 

οι ιστοσελίδες του σχολείου). 

12. Αξιοποιούνται τα πλεονεκτήµατα των Group Policies τα οποία είναι 

ορισµένα για τον τοµέα του κάθε σχολείου και όχι για κάθε υπολογιστή χωριστά. 
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13. Έχουν δηµιουργηθεί Group Policies για τους µαθητές και διαφορετικές 

Group Policies για τους καθηγητές. Όλοι οι λογαριασµοί των µαθητών είναι κάτω 

από το OU=students ενώ οι λογαριασµοί των καθηγητών είναι στο OU=professors 

στους οποίους εφαρµόζονται αντίστοιχα οι παραπάνω πολιτικές. 

14.  Τα συγκεκριµένα Group Policies τα διαχειρίζεται ο λογαριασµός 

operator που δεν µπορεί να τα αλλάξει αλλά µόνο να τα εφαρµόσει. Μόνο ο 

λογαριασµός του srvmng (και του emergmng) µπορεί να τα αλλάξει. 

15. Οι χρήστες έχουν αυστηρά καθορισµένο περιβάλλον εργασίας 

(mandatory profiles) στο οποίο έχουν απαλειφθεί οποιεσδήποτε λειτουργίες κρίνονται 

µη απαραίτητες (ρυθµίσεις οθόνης, ρυθµίσεις εκτυπωτών, ρυθµίσεις δικτύου, 

ρυθµίσεις επιφάνειας εργασίας, απεγκατάσταση οδηγών υλικού, απεγκατάσταση 

λογισµικού κλπ) και το οποίο δεν µπορούν να αλλάξουν. Μόνο οι λογαριασµοί 

operator, srvmng & emergmng µπορούν να αλλάξουν το περιβάλλον του χρήστη. 

16. Οι βασικοί κατάλογοι των υπολογιστών που αφορούν τους χρήστες 

(«Τα Έγγραφά µου», «Οι Εικόνες µου», «Τα Αγαπηµένα» κλπ) είναι αποθηκευµένοι 

στον εξυπηρετητή ώστε να παραµένουν οι ίδιοι ανεξάρτητα του υπολογιστή που 

συνδέεται ο χρήστης. Οι κατάλογοι αυτοί βρίσκονται «κάτω» από τον προσωπικό 

κατάλογο του χρήστη στον εξυπηρετητή. 

17. Το περιβάλλον εργασίας για τους µαθητές παραµένει οµοιογενές 

ανεξάρτητα από το σταθµό εργασίας που κάθε φορά ο µαθητής χρησιµοποιεί και 

ανεξάρτητα από τις τυχόν αλλαγές που θα πραγµατοποιήσει κατά τη διάρκεια της 

σύνδεσής του στο δίκτυο (mandatory profiles). Τα αρχεία της εργασίας των χρηστών 

διαγράφονται από τους σταθµούς εργασίας µετά το τέλος της εργασίας τους. 

18. Όλοι οι λογαριασµοί (των χρηστών και των operator, srvmng & 

emergmng) κλειδώνονται µετά από 5 ανεπιτυχείς προσπάθειες σε διάστηµα 30 

λεπτών και ξεκλειδώνονται αυτόµατα µετά από πάροδο 8 ωρών. 

3.3 Αποµακρυσµένη χρήση πόρων εξυπηρετητή 
1. Οι υπηρεσίες που δίνονται στους χρήστες είναι υπηρεσίες που 

µπορούν να υλοποιηθούν «πάνω» από web (π.χ. πρόσβαση στο ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο µέσω της εφαρµογής Outlook Web Access1, πρόσβαση στους 

                                                 
1 Εφόσον έχει εγκατασταθεί Exchange 2000 στον Windows 2000 Server. 
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προσωπικούς καταλόγους των χρηστών στον εξυπηρετητή µε χρήση του 

πρωτοκόλλου WEBDAV). 

2. Η διαδικασία πιστοποίησης των χρηστών για τις εφαρµογές Outlook 

Web Access και WEBDAV γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των 

κωδικών των χρηστών (Digest Authentication). 

3. Για την αύξηση της ταχύτητας στην αποµακρυσµένη σύνδεση των 

χρηστών µε την εφαρµογή Outlook Web Access είναι ενεργοποιηµένη στον 

εξυπηρετητή σελίδων διαδικτύου η επιλογή λήξης των περιεχοµένων του Outlook 

Web Access µετά από 15 µέρες. 

4. Οι χρήστες δε µπορούν µε κανέναν άλλο τρόπο να βλέπουν τα αρχεία 

τους στον προσωπικό τους κατάλογο ή οποιονδήποτε άλλο διαµοιραζόµενο κατάλογο 

του εξυπηρετητή όταν βρίσκονται εκτός του εργαστηρίου. 

5. Για λόγους ασφαλείας είναι απενεργοποιηµένη η διαχείριση του 

Internet Information Server από το περιβάλλον web. 

6. Έχουν πραγµατοποιηθεί οι απαραίτητες ρυθµίσεις στον εξυπηρετητή 

ώστε να υποστηρίζονται τα προηγούµενα για όλους τους λογαριασµούς µαθητών και 

καθηγητών. 

3.4 Προστασία από ιούς 
1. Πραγµατοποιείται αυτόµατη ανανέωση των signatures για τους νέους 

ιούς από τον εξυπηρετητή και όλους τους σταθµούς εργασίας. Για όποιο λογισµικό 

προστασίας από ιούς είναι εφικτό ανανεώνονται τα απαιτούµενα αρχεία στον 

εξυπηρετητή και αυτόµατα προωθούνται από αυτόν και εγκαθίστανται σε όλους τους 

σταθµούς εργασίας. 

2. Πραγµατοποιείται αυτόµατη ενηµέρωση για patches του λογισµικού 

προστασίας από τους ιούς από τον εξυπηρετητή και όλους τους σταθµούς εργασίας. 

Για όποιο λογισµικό προστασίας από ιούς είναι εφικτό ενηµερώνονται τα 

απαιτούµενα αρχεία στον εξυπηρετητή και αυτόµατα προωθούνται από αυτόν και 

εγκαθίστανται σε όλους τους σταθµούς εργασίας. 

3. Γίνεται αυτόµατος έλεγχος όλων των ηλεκτρονικών εγγράφων και 

µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από και προς τον εξυπηρετητή και 
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προσπάθεια για διαγραφή των ιών ή µεταφορά των µολυσµένων αρχείων και 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε περιοχή «καραντίνας». 

3.5 Ρυθµίσεις εξυπηρετητή ως proxy server 
1. Ο εξυπηρετητής χρησιµοποιείται από τους σταθµούς εργασίας ως 

proxy server κατά τη σύνδεσή τους µε το διαδίκτυο. 

2. Επειδή τα σχολικά εργαστήρια συνδέονται σε ίδιους δικτυακούς 

τόπους, οι αιτήσεις τους γίνονται cache σε επίπεδο νοµαρχιακού κόµβου και ο proxy 

server χρησιµοποιεί ως parent proxy τον proxy του νοµαρχιακού κόµβου. 

3. Υλοποιούνται οι εκ των προτέρων αποθηκεύσεις των σελίδων οι 

οποίες απαιτούνται στον proxy server σε καθορισµένο βάθος. [Συγκεκριµένα sites 

µπορούν να γίνονται επί µόνιµης βάσης (καθηµερινής ή εβδοµαδιαίας) update 

αυτόµατα από τον εξυπηρετητή πριν να τα ζητήσει κάποιος πελάτης για αύξηση της 

ταχύτητας (κύρια sites µε εκπαιδευτικό υλικό π.χ. http://xenios.cti.gr).]. Η υλοποίηση 

της παραπάνω λειτουργίας πραγµατοποιείται από το λογαριασµό operator σύµφωνα 

µε τις επιθυµίες των καθηγητών του σχολείου.. 

3.6 Αυτοµατοποιηµένη επανεγκατάσταση εξυπηρετητή 
1. Υπάρχει σε κάθε σχολείο ο απαραίτητος αριθµός bootable CDs από τα 

οποία «κατεβαίνει» όποτε χρειαστεί στο δίσκο το αρχικό στήσιµο του εξυπηρετητή 

του εργαστηρίου (χωρίς χρήστες, αρχεία χρηστών κλπ), χωρίς να απαιτείται επιπλέον 

παρέµβαση από τους τοπικούς διαχειριστές του εργαστηρίου, µε χρήση  κατάλληλων 

εφαρµογών, (πχ Norton GHOST). 

2. Υπάρχει αναλυτική διαδικασία µε την οποία το κάθε σχολείο µπορεί 

να δηµιουργήσει τον απαραίτητο αριθµό bootable CDs από τα οποία θα µπορεί να 

«κατεβαίνει» στο δίσκο η τρέχουσα εγκατάσταση του εξυπηρετητή του εργαστηρίου 

(συµπεριλαµβανοµένων των χρηστών και των αρχείων τους κλπ), χωρίς να απαιτείται 

επιπλέον παρέµβαση από τους τοπικούς διαχειριστές του εργαστηρίου. Η διαδικασία 

µε την οποία θα δηµιουργούνται τα παραπάνω CDs είναι επίσης αυτοµατοποιηµένη 

και τα images θα δηµιουργούνται απευθείας στα CD-Rs χωρίς να απαιτείται η 

ενδιάµεση αποθήκευσή τους στο σκληρό δίσκο του εξυπηρετητή. Αξιοποιούνται οι 

δυνατότητες της εφαρµογής Norton GHOST. 
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4 Εγκατάσταση σταθµών εργασίας 
4.1 Αρχική εγκατάσταση & ρυθµίσεις 

1. Είναι εγκατεστηµένοι όλοι οι απαραίτητοι οδηγοί για το υλικό των 

σταθµών εργασίας τόσο για λειτουργικό σύστηµα Windows 2000 Professional, όσο 

και για το Linux όπου αυτό υπάρχει. Έχουν πραγµατοποιηθεί όλες οι απαραίτητες 

ρυθµίσεις των προγραµµάτων οδήγησης των συσκευών για τη βέλτιστη λειτουργία 

του συστήµατος (π.χ. ενεργοποίηση DMA, επιλογή κατάλληλης ανάλυσης και 

ρυθµού ανανέωσης της οθόνης, δυνατότητα χρήσης επιπλέον πλήκτρων 

πληκτρολογίου και ποντικιού). 

2. Οι σταθµοί εργασίας Windows 2000 Professional δεν έχουν καµία 

δικτυακή ρύθµιση εκτός του ονόµατός τους που είναι της µορφής client-xy όπου xy 

ένας διψήφιος αριθµός από 01-xx (όπου xx είναι και ο αριθµός των σταθµών 

εργασίας για το εργαστήριο). Όλες οι δικτυακές τους ρυθµίσεις (διεύθυνση IP, µάσκα 

δικτύου, ρυθµίσεις DNS κλπ) αποδίδονται από το δροµολογητή του σχολικού 

εργαστηρίου µέσω DHCP. 

3. Στους σταθµούς εργασίας, έχει εγκατασταθεί το σύνολο του 

λογισµικού που προσφέρεται για αυτόν και για το οποίο υπάρχουν οι νόµιµες άδειες 

(λογισµικό εφαρµογών γραφείου, λογισµικό προστασίας από ιούς, λογισµικό 

πολυµέσων, λογισµικό προγραµµατισµού κλπ). 

4. Οι σταθµοί εργασίας έχουν εγκατεστηµένα όλα τα updates (Service 

Packs, Security Releases, Patches) για το λειτουργικό σύστηµα και τις εφαρµογές που 

χρησιµοποιούνται. 

5. Όλοι οι σταθµοί εργασίας είναι εγκατεστηµένοι µε τις ελληνικές 

τοπικές ρυθµίσεις για τη χρήση και επεξεργασία των αριθµών, του νοµίσµατος, της 

ηµεροµηνίας, της ώρας και τη λειτουργία του πληκτρολογίου. 

6. Οι εφαρµογές των χρηστών όπως το Microsoft Office και ο Internet 

Explorer είναι ρυθµισµένες ώστε να λειτουργούν µε την ελληνική γλώσσα (συγγραφή 

ελληνικών κειµένων µε υποστήριξη ορθογράφου και συλλαβιστή, αποστολή και 

λήψη ελληνικών µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). 

7. Όλες οι υπηρεσίες που αφορούν τη χρήση του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου έχουν προεπιλεγµένη τη χρήση των ελληνικών. 
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8. Για τον σταθµό εργασίας που είναι εγκατεστηµένος και µε λειτουργικό 

σύστηµα τύπου Linux υποστηρίζεται η ελληνική γλώσσα στη δηµιουργία κειµένων, 

στην αποστολή και λήψη µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, καθώς και στη 

χρήση του εξερευνητή ιστοσελίδων και στις εκτυπώσεις κατά τη λειτουργία του µε το 

λειτουργικό σύστηµα Linux. 

9. Μετά την εγκατάσταση των σταθµών εργασίας µετονοµάζεται ο 

λογαριασµός administrator σε localadm και δηµιουργείται χρήστης administrator 

χωρίς προνόµια. Οι σταθµοί εργασίας διαχειρίζονται από τους λογαριασµούς του 

τοµέα operator, srvmng & emergmng. 

10. ∆εν υπάρχουν τοπικοί λογαριασµοί στους σταθµούς εργασίας. 

4.2 Εγκατάσταση Linux σε dual-boot σταθµούς εργασίας 
1. Ο Linux εξυπηρετητής επιτρέπει την πρόσβαση από όλους τους 

σταθµούς εργασίας του εργαστηρίου µε χρήση της υπηρεσίας ιδεατού τερµατικού 

(εφαρµογή telnet). 

2. Ο Linux εξυπηρετητής εκτυπώνει στους υπάρχοντες εγκατεστηµένους 

εκτυπωτές του εργαστηρίου. 

3. Ο Linux εξυπηρετητής αξιοποιεί τους υπάρχοντες λογαριασµούς στον 

εξυπηρετητή Windows 2000 Server του εργαστηρίου, για να πιστοποιήσει τους 

χρήστες που αιτούνται σύνδεση, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας LDAP. 

4. Οι χρήστες στο Linux έχουν πρόσβαση στον κατάλογό τους στο 

Windows 2000 Server (SAMBA Services). 

4.3 Αυτοµατοποιηµένη επανεγκατάσταση σταθµών εργασίας 
1. Υπάρχει σε κάθε σχολείο ο απαραίτητος αριθµός bootable CDs από τα 

οποία «κατεβαίνει» όποτε χρειαστεί στο δίσκο το αρχικό στήσιµο των σταθµών 

εργασίας του εργαστηρίου χωρίς να απαιτείται επιπλέον παρέµβαση από τους 

τοπικούς διαχειριστές του εργαστηρίου. Αξιοποιούνται οι δυνατότητες της εφαρµογής 

Norton GHOST και του εργαλείου της Microsoft “Sysprep”. 

2. Υπάρχει αναλυτική διαδικασία µε την οποία το κάθε σχολείο θα 

µπορεί να δηµιουργήσει τον απαραίτητο αριθµό bootable CDs από τα οποία θα 

µπορεί να «κατεβαίνει» στο δίσκο η τρέχουσα εγκατάσταση των σταθµών εργασίας 
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του εργαστηρίου (συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν επιπλέον εφαρµογών, virus 

signatures, αναβαθµίσεων υπαρχόντων εφαρµογών κλπ) χωρίς να απαιτείται επιπλέον 

παρέµβαση από τους τοπικούς διαχειριστές του εργαστηρίου. Η διαδικασία µε την 

οποία θα δηµιουργούνται τα παραπάνω CDs είναι επίσης αυτοµατοποιηµένη και τα 

images θα δηµιουργούνται στα CD-Rs. Εναλλακτικά υπάρχει περιγραφή και της 

διαδικασίας αποθήκευσης των Images (spanned σε µέγεθος 650ΜΒ) στον σκληρό 

δίσκο του εξυπηρετητή µε τη χρήση της λειτουργίας Ghostcast. Αξιοποιούνται οι 

δυνατότητες κατάλληλων εφαρµογών, (πχ Norton GHOST).. 

5 ∆ικτυακές ρυθµίσεις 
Η σύνδεση του τοπικού δικτύου µε το διαδίκτυο πραγµατοποιείται τυπικά 

µέσω του δροµολογητή που έχει εγκατεστηµένο το σχολικό εργαστήριο. Οι IP 

διευθύνσεις των σταθµών εργασίας καθώς και ανάλογες δικτυακές ρυθµίσεις για τους 

σταθµούς εργασίας δίνονται από την υπηρεσία DHCP που τρέχει στο δροµολογητή. 

Ο εξυπηρετητής Windows 2000 Server και ο dual-boot σταθµός εργασίας, όταν 

λειτουργεί µε το ΛΣ Linux έχουν στατικές διευθύνσεις. Για τις δικτυακές ρυθµίσεις 

(στατικές διευθύνσεις, υπηρεσία DHCP κλπ) ισχύουν τα όσα ορίζει το Π.Σ.∆. για 

κάθε σχολείο. 

6 Υπόλοιπος εξοπλισµός 
Στην περίπτωση που το σχολικό εργαστήριο συµπεριλαµβάνει επιπλέον 

εξοπλισµό, τότε αυτός οφείλει να είναι εγκατεστηµένος µε βάση τις ακόλουθες 

βασικές αρχές: 

6.1 UPS 
Το UPS είναι εγκατεστηµένο έτσι ώστε να παρέχει τροφοδοσία τουλάχιστον 

στον εξυπηρετητή και την οθόνη του, στο hub και στον εξοπλισµό δικτυακής 

σύνδεσης (δροµολογητής και modem, αν τα τελευταία βρίσκονται στην ίδια 

αίθουσα), ώστε αν κατά τη διάρκεια διαδικασίας αποµακρυσµένης διαχείρισης 

συµβεί διακοπή τροφοδοσίας, να είναι δυνατό ο διαχειριστής να διακόψει οµαλά τη 

διαδικασία, χωρίς να δηµιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβληµα στον υπολογιστικό 

εξοπλισµό. 
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Αν υπάρχει επικοινωνία µεταξύ του UPS και του εξυπηρετητή, τότε έχουν 

ρυθµιστεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε όταν έχει διακοπεί η τροφοδοσία από τη ∆ΕΗ και οι 

µπαταρίες του UPS έχουν χάσει το 66% της χωρητικότητάς τους να γίνεται αυτόµατα 

shutdown στον εξυπηρετητή. 

6.2 Μονόχρωµος εκτυπωτής σελίδας (Laser) & έγχρωµός 
εκτυπωτής έκχυσης µελάνης (Inkjet) 
Οι εκτυπωτές laser και inkjet είναι εγκατεστηµένοι στον εξυπηρετητή του 

εργαστηρίου. Τόσο ο εξυπηρετητής όσο και οι σταθµοί εργασίας έχουν το 

απαραίτητο λογισµικό για εκτύπωση σε αυτούς από όλες τις εγκατεστηµένες 

εφαρµογές που έχουν δυνατότητες εκτύπωσης και από όλα τα εγκατεστηµένα 

λειτουργικά συστήµατα. Για τους εκτυπωτές υπάρχουν δικαιώµατα χρήσης από όλους 

τους χρήστες του domain. 

6.3 Web camera 
Οι web cameras είναι συνδεδεµένες σε σταθµούς εργασίας, όπως έχει 

υποδειχθεί από τον υπεύθυνο καθηγητή του σχολικού εργαστηρίου, ώστε να 

εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες επικοινωνίας µε video και εικόνα. Για 

παράδειγµα έτσι, ώστε µε τις web cameras να είναι δυνατή η απεικόνιση του συνόλου 

του σχολικού εργαστηρίου. Προτείνεται µία να είναι εγκατεστηµένη στο dual-boot 

σταθµό εργασίας. Στην περίπτωση που για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η 

αντιστοίχηση public IP address σε κάποιο από τους σταθµούς µπορεί να 

εγκατασταθεί στον εξυπηρετητή.  

 

6.4 Σαρωτής 
Ο σαρωτής είναι εγκατεστηµένος σε κάποιον σταθµό εργασίας του σχολικού 

εργαστηρίου µε όλο το λειτουργικό λογισµικό που το συνοδεύει. Για τον σαρωτή 

υπάρχουν δικαιώµατα χρήσης από όλους τους χρήστες του domain. 

 


