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Συέδιξ μαθήμαςξπ για ςξ Αμςικείμεμξ εκπαίδεσρηπ #02:
«Λειςξσογία ενσπηοεςηςή (domain controller) και σπηοεριώμ DNS,
Domain, Proxy»
Διδακςικόπ Σκξπόπ
Σκξπόπ ςξσ αμςικειμέμξσ είμαι ξ σπεύθσμξπ ςξσ ΣΕΠΕΗΥ μα γμχοίρει ςξμ καςάλληλξ ςοόπξ
διαμόοτχρηπ και λειςξσογίαπ ςχμ κεμςοικώμ σπηοεριώμ DNS, Domain και Proxy. Με ασςέπ είμαι
δσμαςή η καςάλληλη ούθμιρη ςχμ δικαιχμάςχμ ςχμ υοηρςώμ ςξσ ΣΕΠΕΗΥ και ςχμ υαοακςηοιρςικώμ
λειςξσογίαπ ςχμ ρςαθμώμ εογαρίαπ και ςξσ ενσπηοεςηςή, ώρςε μα κάμξσμ ρχρςή και απξδξςική
υοήρη ςχμ σπηοεριώμ ςξσ Διαδικςύξσ και πιξ ρσγκεκοιμέμα ςηπ σπηοερίαπ Web.

Διάοκεια: 20’
Πεοιευόμεμα
Υπηοερία DNS


Έλεγυξπ οσθμίρεχμ ςηπ σπηοερίαπ DNS από ςημ κξμρόλα διαυείοιρηπ



Έλεγυξπ ρχρςήπ λειςξσογίαπ ςηπ σπηοερίαπ από ςξσπ ρςαθμξύπ εογαρίαπ.

Λειςξσογία ςξσ Active Directory


Ιεοαουική δξμή ςχμ OUs



Λξγαοιαρμξί ποόρβαρηπ ςχμ υοηρςώμ ςξσ ΣΕΠΕΗΥ



Λξγαοιαρμξί ποόρβαρηπ ςχμ Διαυειοιρςώμ



Ποξςειμόμεμεπ πξλιςικέπ για υοήρςεπ και ρςαθμξύπ εογαρίαπ



Σύμδερη ςχμ ρςαθμώμ εογαρίαπ ρςξ domain ςξσ ΣΕΠΕΗΥ και επιβεβαίχρη λήφηπ ςχμ οσθμίρεχμ
ςχμ πξλιςικώμ



Υπηοερία κεμςοικήπ αουειξθέςηρηπ

Λειςξσογία ςηπ σπηοερίαπ Proxy


Έλεγυξπ οσθμίρεχμ ςξσ λξγιρμικξύ Proxy



Έλεγυξπ ξοθήπ λειςξσογίαπ ςηπ ποόρβαρηπ ρςξ web από ςξσπ ρςαθμξύπ εογαρίαπ
o

Καςά ςη λειςξσογία ςξσ ενσπηοεςηςή η κίμηρη web ενσπηοεςείςαι από ςξμ proxy

o

Με απεμεογξπξίηρη ςξσ ενσπηοεςηςή η κίμηρη web δοξμξλξγείςαι απεσθείαπ από ςξσπ
ρςαθμξύπ εογαρίαπ ρςξ Διαδίκςσξ.

Παοαςηοήρειπ – Υπξδείνειπ
Ο εκπαιδεσςήπ ποέπει μα παοξσριάρει ρςξμ σπεύθσμξ ςξσ ΣΕΠΕΗΥ ςξμ ποξςειμόμεμξ ςοόπξ
λειςξσογίαπ ςχμ βαρικώμ σπηοεριώμ ςξσ ΣΕΠΕΗΥ και μα ποξρπαθήρει μα ςξμ εμεογξπξιήρει αμ
διαπιρςώρει πχπ ξι σπηοερίεπ δεμ είμαι διαμξοτχμέμεπ καςάλληλα. Ποέπει επίρηπ μα παοξσριάρει
ςιπ κξμρόλεπ παοακξλξύθηρηπ ςχμ σπηοεριώμ και μα παοξςούμει ςξμ Υπεύθσμξ ςξσ ΣΕΠΕΗΥ μα
εμςξπίζει και μα απξκαθιρςά ποξβλήμαςα λειςξσογίαπ μέρχ ςχμ ποξςειμόμεμχμ οσθμίρεχμ ςχμ
αμαλσςικώμ ξδηγώμ εγκαςάρςαρηπ.

Ποόρθεςξ σλικό
http://ts.sch.gr/
Οδηγίεπ εγκαςάρςαρηπ Windows Server 2003 Windows XP
Εμόςηςα_1_Παοξσρίαρη_ςξσ_ΣΕΠΕΗΥ.ppt
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