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1. Καηηγοπίερ Πποβλημάηυν
Ρα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ρξήζηεο ηνπ Ξαλειιελίνπ Πρνιηθνχ
Γηθηχνπ (Ξ.Π.Γ.) θαηά ηελ ρξήζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ δηθηχνπ κπνξνχλ
λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ γεληθά σο εμήο :
1) Ωο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ νη ρξήζηεο θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ξ.Π.Γ.:
α) Ρηο «Κνλάδεο», ζρνιηθέο θαη δηνηθεηηθέο, κε ηελ έλλνηα ηεο χπαξμεο
ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνχ πξφζβαζεο ζηνλ ρψξν ηνπο, ν νπνίνο
εμππεξεηεί ρξήζηεο ηνπηθνχ Γηθηχνπ θαη ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη απφ ηνπο
ηερληθνχο ηνπ Ξ.Π.Γ.
β) Ρνπο «Δθπαηδεπηηθνχο», κε ηελ έλλνηα φηη απνηεινχλ απηφλνκεο
νληφηεηεο πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε εμνπιηζκφ
πνπ δελ είλαη δηαρεηξίζηκνο απφ ηνπο ηερληθνχο ηνπ Ξ.Π.Γ. θαη δελ
πεξηνξίδνληαη σο πξνο ηνλ ηφπν ρξήζεο ηνπο.
2) Ωο πξνο ην είδνο ηεο ππεξεζίαο πνπ παξνπζηάδεηαη ην πξφβιεκα:
α) Ξξνβιήκαηα «Πχλδεζεο» ζην δίθηπν, κε ηελ έλλνηα φηη ε ππεξεζία
δηαζχλδεζεο ζην δίθηπν απνηειεί ηελ βάζε γηα ηελ παξνρή ησλ
ππνινίπσλ ππεξεζηψλ ηνπ Ξ.Π.Γ.
β) Ξξνβιήκαηα «ρξήζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ», κε ηελ έλλνηα φηη
δελ ππάξρεη πξφβιεκα ζηελ πξφζβαζε ζην δίθηπν ηνπ Ξ.Π.Γ. αιιά ζηελ
ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ, είηε ην πξφβιεκα αθνξά ηελ δηαζεζηκφηεηα ηεο
εθάζηνηε ππεξεζία είηε ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ρξήζηε.
Πηηο επφκελεο ελφηεηεο ζα παξνπζηαζηνχλ νη κεραληζκνί, ηα εξγαιεία θαη
νη εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ηερληθνχο ηνπ Ξ.Π.Γ. γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ είηε εληνπίδνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία
παξαθνινχζεζεο ηνπ δηθηχνπ ηνπ Ξ.Π.Γ. είηε αλαθέξνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ
Ξ.Π.Γ. ζηελ πεξεζία Αξσγήο Σξεζηψλ.

2. Επγαλεία ανίσνεςζηρ πποβλημάηυν (Εθαπμογέρ Monitoring)
2.1. HP Open View
Ζ εθαξκνγή HP OpenView παξέρεη ζηνπο ηερληθνχο ηνπ Ξ.Π.Γ. κηα
γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ ελεξγψλ
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ζπζθεπψλ (θαη ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ ηνπο) πνπ απαξηίδνπλ ην δίθηπν.
Ζ εθαξκνγή είλαη δηαζέζηκε ζηνπο ηερληθνχο ηνπ Ξ.Π.Γ. κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ
ηφπνπ Net-Admin (www.sch.gr/netadmin ) θαη ηελ επηινγή «Openview» ή
απεπζείαο κέζσ ηνπ ζπλδέζκνπ http://nedem.noc.sch.gr/OvCgi/jovw.exe .

Δηθφλα 1: Σάξηεο Open View

Κέζσ ηεο εθαξκνγήο HP OpenView νη ηερληθνί ηνπ Ξ.Π.Γ. έρνπλ κηα άκεζε
εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ θαη ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη
ζην δίθηπν δηαλνκήο θαη φρη θαη’ αλάγθε ζην δίθηπν πξφζβαζεο.
Πε θάζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη πξφβιεκα (νηηδήπνηε δελ είλαη «πξάζηλν»)
απφ ηνπο ηερληθνχο ηεο ππεξεζίαο αξσγήο ρξεζηψλ ηνπ Ξ.Π.Γ. ζε θάπνηα
ζπζθεπή ή interface ζπζθεπήο ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη
έιεγρνο εάλ πξφθεηηαη γηα :
• κφληκε ζχλδεζε ππνζηεξηδφκελεο κνλάδαο ψζηε λα πξνρσξήζνπλ ζηηο
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απαξαίηεηεο ελέξγεηεο
• ζχλδεζε κεηαμχ θφκβσλ ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο νπφηε θαη ελεκεξψλεηαη ν
ηειεπηθνηλσληαθφο
θνξέαο
(γηα
πξνβιήκαηα
ηειεπηθνηλσληαθψλ
θπθισκάησλ) ή ε αξκφδηα νκάδα ηεο Θε.Γ.Ν γηα ην Γίθηπν Γηαλνκήο, εάλ
δηαπηζησζεί πξφβιεκα πιηθνχ ζε θάπνηα ζπζθεπή ηνπ εθάζηνηε θφκβνπ.
Πηηο επφκελεο εηθφλεο ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθνί ηξφπνη απεηθφληζεο ησλ
interfaces ηνπ δξνκνινγεηή r.ira.sch.gr, ζε δεληξηθή δνκή (αξηζηεξά) θαη σο
«εηθνλίδηα» ζηνλ θχξην ράξηε (θέληξν).

Δηθφλα 2: «Γελδξηθή» πξνβνιή ησλ Interfaces ηνπ δξνκνινγεηή r.ira.sch.gr
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Δηθφλα 3: Ξξνβνιή ζε «εηθνλίδηα» ησλ Interfaces ηνπ δξνκνινγεηή r.ira.sch.gr

Δηθφλα 4: Αληηζηνίρεζε ηνπ ρξσκαηηθνχ θψδηθα ηνπ ράξηε
κε ηελ θαηάζηαζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ράξηε
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2.2 Κίνηζη δικηύος
Ζ εθαξκνγή netmon είλαη έλα αθφκα γξαθηθφ βνήζεκα γηα ηνπο ηερληθνχο ηνπ
Ξ.Π.Γ. παξέρνληαο πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real time) γηα ηελ θίλεζε
ζηνπο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο (weather map).
Ζ εθαξκνγή είλαη δηαζέζηκε ζηνπο ηερληθνχο ηνπ Ξ.Π.Γ. κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ
ηφπνπ Net-Admin (www.sch.gr/netadmin) θαη ηελ επηινγή «Netmon» θαη «Ζ
θίλεζε ηνπ δηθηχνπ» ή απεπζείαο ζηνλ ζχλδεζκν
http://www.sch.gr/sch-portlets/netmon/networks.svgz

Δηθφλα 5: Weather map δηθηχνπ δηαλνκήο ηνπ Ξ.Π.Γ.

Κέζσ ηεο εθαξκνγήο netmon είλαη δπλαηφλ λα εληνπηζηνχλ πξνβιήκαηα
ππεξβνιηθήο θίλεζεο ζε θάπνην ζεκείν ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο.
Ζ ππεξβνιηθή θίλεζε κπνξεί λα νθείιεηαη ζε αδπλακία ηνπ θφκβνπ λα
εμππεξεηήζεη ηελ ζπλνιηθή θίλεζε ηνπ λνκνχ πνπ εμππεξεηεί (απμεκέλεο
αλάγθεο) είηε κπνξεί λα είλαη έλδεημε παξνπζίαο ηψλ ή εθαξκνγψλ P2P αιιά ζε
θάζε πεξίπησζε απνηειεί πξφβιεκα πνπ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί.
Δπηιέγνληαο έλαλ θφκβν ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ε εθαξκνγή κέζσ ηεο επηινγήο
«Ππζθεπέο» παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπζθεπέο πνπ απνηεινχλ ηνλ θφκβν
ελψ κέζσ ηεο επηινγήο «Σξήζε Dialup» δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα
γξακκψλ ζην ζπγθεθξηκέλν θφκβν.
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Δηθφλα 6: Δπηινγή ηνπ θφκβνπ Ζξαθιείνπ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ Ξαλ. Θξήηεο
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Δηθφλα 7: Ππζθεπέο θφκβνπ Ζξαθιείνπ
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Δηθφλα 8: Σξήζε Dialup ζηνλ θφκβν Ζξαθιείνπ

Δπηιέγνληαο κηα γξακκή δηαζχλδεζεο κεηαμχ δχν θφκβσλ ε εθαξκνγή netmon
παξέρεη κέζσ ηεο επηινγήο «Ξεξηζζφηεξα MRTGs», δηαγξακκαηηθά ζηνηρεία
(MRTG) γηα ηελ θίλεζε κεηαμχ ησλ δχν θφκβσλ.

Δηθφλα 9: Δπηινγή ζχλδεζεο Ζξάθιεην - Ιαζίζη
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Δηθφλα 10: Γηαγξάκκαηα MRTG ζηε γξακκή ζχλδεζεο
απφ ηνλ θφκβν Ζξαθιείνπ πξνο ηνλ θφκβν Ιαζηζίνπ
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2.3 Εθαπμογή Nagios
Ζ εθαξκνγή Nagios απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ παξαθνινχζεζεο
ηνπ δηθηχνπ ηνπ Ξ.Π.Γ.
Ξαξέρεη real time πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο αιιά θαη
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Ξ.Π.Γ..
Ζ εθαξκνγή είλαη δηαζέζηκε ζηνπο ηερληθνχο ηνπ Ξ.Π.Γ. κέζσ ηνπ ζπλδέζκνπ
http://sysmon.sch.gr/nagios

Δηθφλα 11: Ζ ζειίδα «Tactical overview» ηεο εθαξκνγήο Nagios

Κέζσ ηεο εθαξκνγήο Nagios νη ηερληθνί ηνπ Ξ.Π.Γ. έρνπλ κηα άκεζε εηθφλα γηα
ηελ θαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ελψ είλαη ζε ζέζε
λα εληνπίδνπλ έγθαηξα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηφ ην επίπεδν.
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Δηθφλα 12: Δκθάληζε ησλ «πξνβιεκάησλ» ηνπ δηθηχνπ παηψληαο ην ζχλδεζκν 5 Unhandled
problems ζηελ πξνεγνχκελε εηθφλα

3. Εθαπμογέρ Διασείπιζηρ
3.1 Πεπιβάλλον Διασείπιζηρ Χπηζηών
Ζ εθαξκνγή «Ξεξηβάιινλ Γηαρείξηζεο Σξεζηψλ» είλαη ην front–end γηα ηελ
εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ζηνλ Directory Server (LDAP).
Νη ηερληθνί ηεο ππεξεζίαο αξσγήο ρξεζηψλ έρνπλ πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή απφ
ηνλ ζχλδεζκν https://register.sch.gr
Ζ πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή γίλεηαη ζε επίπεδν Φ, δειαδή έλα δεπγάξη
ζηνηρείσλ (username/ password) ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θνηλνχ απφ
φινπο ηνπο ηερληθνχο ηνπ Φ θαη ηα εκθαληδφκελα ζηνηρεία αθνξνχλ ηελ πεξηνρή
επζχλεο ηνπ αληίζηνηρνπ Φ.
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Ζ εθαξκνγή παξέρεη πξφζβαζε ζηελ θαηαρσξεκέλε ζηνλ directory server
πιεξνθνξία ζε κία δελδξηθή δνκή ηεο κνξθήο:
1.
2.
3.
4.

Γίθηπν
Λνκφο (ή Γηεχζπλζε)
Κνλάδα
Ινγαξηαζκνί (κνλάδσλ, ρξεζηψλ, profiles, θ.α.)

Δηθφλα 13: Δπηινγή κνλάδαο κέζσ ηεξαξρηθνχ ζρήκαηνο ηνπ ΞΓΣ

Ρν πιήξεο εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ ΞΓΣ είλαη δηαζέζηκν ζηνλ ζχλδεζκφ
http://www.sch.gr/sch-portlets/netadmin/services/UsersAdminManual.zip
Πηηο επφκελεο ελφηεηεο ζα αλαθεξζνχκε ζηα πιένλ ζεκαληηθά ζεκεία ζηα νπνία
ζα πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή θαηά ηελ δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ινγαξηαζκψλ
πνπ θαηαρσξνχληαη ή είλαη θαηαρσξεκέλα κέζσ ηνπ ΞΓΣ ζην directory server.

3.1.1 Ειζαγυγή ηοισείυν λογαπιαζμών
Ζ εηζαγσγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα θάζε είδνο ινγαξηαζκνχ πνπ είλαη
δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζεί κέζσ ηνπ ΞΓΣ είλαη κηα ηππηθή δηαδηθαζία
ζπκπιήξσζεο ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ρξήζηε, είηε είλαη κνλάδα είηε είλαη
εθπαηδεπηηθφο είηε άιιν είδνο ινγαξηαζκνχ.

16/38

Πρακηική

Εκπαίδεσζη

Εκπαιδεσηικών

Αζθάλεια ζηο Διαδίκησο

Πληροθορικής

Ρα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ αληίζηνηρσλ θνξκψλ ησλ
ινγαξηαζκψλ είλαη θαηά θχξην ιφγν δηαζέζηκα ζηελ βάζε ζηνηρείσλ κνλάδσλ ηνπ
Ξ.Π.Γ. (γεληθά ζηνηρεία ή ζηνηρεία IP).
Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ νξζή θαηαρψξεζε ησλ
ινγαξηαζκψλ θάησ απφ ηνλ ζσζηφ λνκφ θαη κνλάδα ψζηε λα είλαη δπλαηή ε
αλαδήηεζή ηνπο αιιά θαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπο.
Δπίζεο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ θαηαρψξεζε λέσλ κνλάδσλ
ζην πεδίν «Σαξαθηεξηζηηθφ Όλνκα Κνλάδαο (ou)» ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφ θαζψο απνηειεί κέξνο ηνπ πιήξνπο DNS ηεο κνλάδαο, ην νπνίν κε ηε
ζεηξά ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο αιιεινγξαθίαο θαη ζηελ
δηεχζπλζε ηζηνζειίδαο ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη «θάησ» απφ ηελ
κνλάδα.
Ρα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξνχληαη γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο είλαη άκεζα δηαζέζηκα γηα
ρξήζε απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη εηδηθά γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη
εμνπζηνδφηεζε ησλ ρξεζηψλ ζε απηέο.
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φκσο φηη γηα νξηζκέλεο ππεξεζίεο είλαη απαξαίηεηε ε
δεκηνπξγία κηαο δνκήο θαηαιφγσλ (Θαηάινγνο Σξήζηε (Home Directory)) ζηνπο
εμππεξεηεηέο γηα ηελ ιεηηνπξγίαο ηνπο (email, web hosting), δηαδηθαζία ε νπνία
είλαη αζχγρξνλε (ην αξγφηεξν ζε κία ψξα) κε ηελ δεκηνπξγία ησλ ινγαξηαζκψλ
ζην ΞΓΣ.
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Δηθφλα 14: Δηζαγσγή κνλάδαο ζην ΞΓΣ

3.1.2 Μεηαβολή/ Διαγπαθή ηοισείυν λογαπιαζμών
Θαηά ηελ κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ησλ ρξεζηψλ ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε
πξνζνρή λα κελ αιιαρζεί ν θσδηθφο ηνπ ρξήζηε ρσξίο ιφγν θαζψο απηφο
απνηειεί απζηεξά πξνζσπηθφ ζηνηρείν θαη δελ ζα πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη απφ
ηξίηνπο αθφκα θαη εάλ αθνξά ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Όζν αθνξά ηε δηαγξαθή ινγαξηαζκψλ ησλ ρξεζηψλ απφ ην ΞΓΣ ζα πξέπεη απηφ
λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη εθφζνλ είλαη απνιχησο απαξαίηεην.
Δθφζνλ είλαη απαξαίηεηε ε δηαγξαθή ελφο ινγαξηαζκνχ, είλαη επηζπκεηφ λα
επηιέγεηαη θάζε θνξά ε επηινγή «Γηαγξαθή ρσξίο δέζκεπζε».

Δηθφλα 15: Πειίδα επηινγήο δηαγξαθήο ζην ΞΓΣ
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3.2 Εθαπμογή Dialup Admin
H εθαξκνγή Dialup admin πξνζθέξεη έλα front-end γηα ηνλ έιεγρν ηεο
πξφζβαζεο (ζχλδεζε ζην Ξ.Π.Γ.) ησλ ρξεζηψλ ηνπ Ξ.Π.Γ..
Ξαξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο on line ρξήζηεο (real time) αλά ζεκείν ζχλδεζεο,
γηα θάζε ρξήζηε μερσξηζηά θαζψο θαη ζηνηρεία γηα ηελ θίλεζε ησλ ρξεζηψλ ζε
βάζνο ρξφλνπ (Accounting/Statistics)
Ζ εθαξκνγή dialup admin παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα θάζε ζχλδεζε πνπ έρεη
θηάζεη ζην ζηάδην ηεο πηζηνπνίεζεο / εμνπζηνδφηεζεο ηνπ ρξήζηε ζην Ξ.Π.Γ.,
δειαδή ακέζσο κεηά ην ζηάδην πνπ έρεη απνθαηαζηαζεί ε θπζηθή ζχλδεζε
κεηαμχ δχν ζπζθεπψλ επηθνηλσλίαο δεδνκέλσλ (modems).
Νη ηερληθνί ηεο ππεξεζίαο αξσγήο ρξεζηψλ έρνπλ πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή απφ
ηνπο ζπλδέζκνπο http://radius.att.sch.gr/dialupadmin θαη
http://radius.thess.sch.gr/dialupadmin.
Ξαξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά ζηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρνληαη
θαη βξίζθνληαη ζε θαζεκεξηλή ρξήζε απφ ηνπο ηερληθνχο ηεο ππεξεζίαο αξσγήο
ρξεζηψλ.

3.2.1 Εμθάνιζη ζηοισείυν σπήζηη
Ν έιεγρνο ηεο πξφζβαζεο ελφο ρξήζηε ηνπ Ξ.Π.Γ. ζην δίθηπν γίλεηαη κε ηελ
εηζαγσγή ζηελ εθαξκνγή ηνπ Dialup Admin ελφο έγθπξνπ νλφκαηνο ρξήζηε
(username).
Κε ηελ εηζαγσγή ελφο έγθπξνπ νλφκαηνο ρξήζηε ην dialup admin εκθαλίδεη
(SHOW) ηα ζηνηρεία ηεο ηξέρνπζαο ζχλδεζεο ηνπ ρξήζηε ή ηα ζηνηρεία ηεο
ηειεπηαίαο επηηπρεκέλεο ζχλδεζεο ζην Ξ.Π.Γ..
Πηε ίδηα πξνβνιή εκθαλίδνληαη επίζεο πιεξνθνξίεο γηα ηα φπνηα ρξνληθά φξηα
ζχλδεζεο έρνπλ νξηζηεί γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε, ηα ζπλνπηηθά ζηνηρεία
ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο γηα ηηο ηειεπηαίεο επηά (7) εκέξεο, θαζψο θαη γεληθά
ζηνηρεία (personal information) γηα ηνλ ρξήζηε.
Ρέινο ζηελ ίδηα πξνβνιή δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ειεγρζεί ν θσδηθφο ηνπ ρξήζηε
(Check Password) εθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην.
Πηελ επφκελε εηθφλα παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ζχλδεζεο ηνπ ρξήζηε κε φλνκα
ρξήζηε «r-4gym-perist» ην νπνίν νπζηαζηηθά είλαη ην φλνκα ρξήζηε πνπ
ρξεζηκνπνηεί ν δξνκνινγεηήο ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο
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ζηελ κνλάδα πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζεί ζην Ξ.Π.Γ..
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Δηθφλα 16: Ξξνβνιή ζηνηρείσλ ινγαξηαζκνχ dialup ρξήζηε
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3.2.2 Επεξεπγαζία ζηοισείυν σπήζηη
Κέζσ ηεο επηινγήο «EDIT» εκθαλίδνληαη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά (attributes) ηα
νπνία θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ησλ ρξεζηψλ ζην Ξ.Π.Γ..

Δηθφλα 17: Δπηινγή EDIT ζε ινγαξηαζκφ ηχπνπ «in profile ISDN δξνκνινγεηή»
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Ρα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε νξίδνληαη θαηά ηελ θαηαρψξεζή ηνπ ζην directory
server κέζσ ηνπ ΞΓΣ.
Απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ην πιένλ ζεκαληηθφ είλαη ην «User Regular Profile
DN» ην νπνίν θαζνξίδεη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά γηα νκάδεο ρξεζηψλ.
Έηζη π.ρ. ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα (παξάγξ. 3.2.1 ,r-4gym-perist) o ρξήζηεο
(in profile ISDN δξνκνινγεηή) αλήθεη ζηελ γεληθφηεξε νκάδα θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ νξίδνληαη ζην profile «default-router-edunet».
Απφ ηελ πξνβνιή απηή (EDIT) είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζνχλ θαη λα κεηαβιεζνχλ
φιεο νη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ελφο ρξήζηε ζην
Ξ.Π.Γ..

3.2.3 ηοισεία καηαγπαθήρ ππόζβαζηρ σπήζηη ζηο Π..Δ.
Απφ ηελ πξνβνιή «ACCOUNTING» δίλεηαη ζηνλ ηερληθφ ηεο ππεξεζίαο αξσγήο
ρξεζηψλ ε δπλαηφηεηα λα ειέγμεη ηελ θίλεζε ησλ dialup ζπλδέζεσλ ελφο ρξήζηε
ζην Ξ.Π.Γ. θαη λα εληνπίζεη πξνβιήκαηα κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη
γηα θάζε ζχλδεζε.
Ρν πεδίν «terminate cause» πξνζδηνξίδεη ην είδνο ηνπ πξνβιήκαηνο (εθφζνλ
ππάξρεη) αλαθέξνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηεξκαηίζηεθε
ή δελ έγηλε δεθηή κηα ζχλδεζε.
Ρα πξνβιήκαηα πνπ είλαη δπλαηφλ λα εληνπίζεη ν ηερληθφο ηεο ππεξεζίαο αξσγήο
ρξεζηψλ απφ ηελ πξνβνιή ηνπ Accounting ελφο ρξήζηε είλαη :
• ιαλζαζκέλνο θσδηθφο ρξήζηε
• πξνβιήκαηα

ιφγσ

ηνπ

πεξηνξηζκνχ

αλαγλψξηζεο

θιήζεο

νξηζκέλσλ

ινγαξηαζκψλ
• πξνβιήκαηα ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ζην ρξφλν ζχλδεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ
ησλ εθπαηδεπηηθψλ
• πξνβιήκαηα θαθήο πνηφηεηαο γξακκήο ή πξνβιεκαηηθψλ ζπζθεπψλ
επηθνηλσλίαο δεδνκέλσλ (modems).
• πξνβιήκαηα απμεκέλνπ αξηζκνχ θιήζεσλ
Πηελ επφκελε εηθφλα παξνπζηάδεηαη ε πξνβνιή ηνπ Accounting ηνπ ινγαξηαζκνχ
κε φλνκα ρξήζηε r-4gym-perist (in profile ISDN δξνκνινγεηή)
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Δηθφλα 18: Ξξνβνιή Accounting ελφο ρξήζηε (in profile δξνκνινγεηή

3.2.4 Γενικά ζηοισεία ζςνδεδεμένυν σπηζηών
Κέζσ ηεο επηινγήο «Online Users» θαη επηιέγνληαο έλαλ απφ ηνπο δηαζέζηκνπο
ζπγθεληξσηέο θιήζεσλ (cas ή adsl) ζην Ξ.Π.Γ. δίλεηαη ζηνλ ηερληθφ ε
δπλαηφηεηα λα ειέγμεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ/
ειεχζεξσλ γξακκψλ ζηνλ εθάζηνηε ζπγθεληξσηή θιήζεσλ (cas ή θαη adsl), ηνλ
αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ πνπ είλαη ήδε ζπλδεδεκέλνη θαζψο θαη ζηνηρεία γηα απηνχο
ηνπο ζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο.
Ζ παξαθάησ εηθφλα δείρλεη ηελ δηαζεζηκφηεηα γξακκψλ θαη ηνπο ζπλδεδεκέλνπο
ρξήζηεο ζηνλ ζπγθεληξσηή cas1.att.sch.gr.
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Δηθφλα 19: Πηνηρεία ζπλδεδεκέλσλ dialup ρξεζηψλ ζηνλ ζπγθεληξσηή θιήζεσλ cas1.att.sch.gr

3.3 Διασείπιζη RBL
Ζ δηαρείξηζε RBL είλαη έλα δηαρεηξηζηηθφ εξγαιείν ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ
δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο αξσγήο ρξεζηψλ κε ζθνπφ ην έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή
ηεο πνιηηηθήο ηνπ Ξ.Π.Γ. γηα ηελ ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο πνπ
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δηαθηλείηαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηνπ Ξ.Π.Γ.
Κέζσ απηήο ηεο εθαξκνγήο νη ηερληθνί ηεο ππεξεζίαο αξσγήο ρξεζηψλ είλαη ζε
ζέζε λα εμππεξεηήζνπλ αηηήκαηα ρξεζηψλ πνπ αθνξνχλ αδπλακία απνζηνιήο
ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο θαη λα παξέρνπλ θαηάξηηζε γηα ηελ ρξήζε ηεο
ππεξεζίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο πνπ ζα πξέπεη λα παίξλνπλ νη
ρξήζηεο ζηνπο Ζ/ ηνπο.
Ζ πξφζβαζε ζε απηή ηελ εθαξκνγή δηαρείξηζεο είλαη δπλαηή σο εμήο :
• Απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν http://www.sch.gr θαη επηιέγνληαο δηαδνρηθά, NetAdmin -> Δξγαιεία Γηαρείξηζεο -> Γηαρείξηζε RBL).
Κε απηφ ην εξγαιείν ζα γίλνληαη νη πξνζζήθεο/ αθαηξέζεηο εγγξαθψλ (IP
δηεπζχλζεσλ) ζηελ RBL ιίζηα

Δηθφλα 20: Γηαρείξηζε RBL
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4. Διαδικαζίερ και επγαζίερ ανηιμεηώπιζηρ πποβλημάηυν
Ζ θχξηα εξγαζία ηεο ππεξεζίαο αξσγήο ρξεζηψλ ηνπ Ξ.Π.Γ. είλαη ε ιήςε ησλ
θιήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ Ξ.Π.Γ. ζηηο νπνίεο δηαηππψλνπλ αηηήκαηα θαη
αλαθέξνπλ πξνβιήκαηα θαηά ηελ ρξήζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ Ξ.Π.Γ. θαη ησλ
παξερφκελσλ ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ.
Ππλεπψο ε ππεξεζία ππνζηήξημεο ρξεζηψλ ηνπ Ξ.Π.Γ. αλαιακβάλεη θαηά θχξην
ιφγν δξάζε κεηά απφ ηελ επηθνηλσλία ηνπ ρξήζηε κε ηελ ππεξεζία.
Ξαξάιιεια κε ηελ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα, ε ππεξεζία αξσγήο ρξεζηψλ ηνπ
Ξ.Π.Γ. εθηειεί πξνιεπηηθέο εξγαζίεο (Γηαρεηξηζηηθέο Δξγαζίεο) πξνθεηκέλνπ λα
εληνπηζηνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ έγθαηξα πηζαλά πξνβιήκαηα ζηελ
ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ.
Πε κεγάιν βαζκφ ε εχξπζκε παξνρή ππεξεζηψλ απφ ην Ξ.Π.Γ. εμαζθαιίδεηαη απφ
ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θαη πξφζβαζεο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο νκνηνκνξθίαο πνπ έρνπλ νξηζηεί.
Δληζρχεηαη επίζεο κέζσ ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη
κε ηελ δηαξθή παξαθνινχζεζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ Ξ.Π.Γ. θαζψο θαη κε ηελ
θαηαρψξεζε επαξθνχο θαη νξζήο πιεξνθνξίαο ζηηο δηαζέζηκεο βάζεηο
δεδνκέλσλ.

4.1 Διασειπιζηικέρ Επγαζίερ
Πηηο δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ ππεξεζία αξσγήο ρξεζηψλ
πεξηιακβάλνληαη νη δηαδηθαζίεο εκεξήζησλ πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ, ε αδηάιεηπηε
παξαθνινχζεζε ηνπ δηθηχνπ θαζψο θαη νη εξγαζίεο ελεκέξσζεο ησλ βάζεσλ
δεδνκέλσλ νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ άκεζε απφθξηζε ζηηο θιήζεηο ησλ
ρξεζηψλ.

4.1.1 Επγαζίερ Πποληπηικών ελέγσυν
Πηηο εξγαζίεο πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ εληάζζνληαη εξγαζίεο φπσο :
Θαζεκεξηλνί έιεγρνη δηαζεζηκφηεηαο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θαη ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο βάξδηαο ηεο ππεξεζίαο
αξσγήο ρξεζηψλ.
Ξαξαθνινχζεζε ηνπ δηθηχνπ θαη ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ησλ
27/38

Πρακηική

Εκπαίδεσζη

Εκπαιδεσηικών

Αζθάλεια ζηο Διαδίκησο

Πληροθορικής
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κέζσ ησλ δηαζέζηκσλ εθαξκνγψλ Network
Monitoring θαηά ηελ δηάξθεηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο αξσγήο ρξεζηψλ.
Έλαο ηππηθφο εκεξήζηνο πξνιεπηηθφο έιεγρνο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηηο
παξαθάησ ελέξγεηεο :
Έιεγρνο δηαζεζηκφηεηαο ΞΔΑΘ 8962488888
 Δληνιή show isdn active θαη έιεγρν ηεο ζηήιεο «Seconds Used»
ησλ απνηειεζκάησλ γηα θιήζεηο κε ρξφλν κηθξφηεξν απφ 120
δεπηεξφιεπηα ζε θάζε λνκαξρηαθφ ζπγθεληξσηή θιήζεσλ (cas) ηεο
πεξηνρήο επζχλεο ηνπ εθάζηνηε θνξέα
 Έιεγρνο “Online Users” γηα ρξήζηεο κε ρξφλν ζχλδεζεο (duration)
έσο 2 ιεπηά, ζε θάζε λνκαξρηαθφ ζπγθεληξσηή θιήζεσλ (cas) ηεο
πεξηνρήο επζχλεο ηνπ εθάζηνηε θνξέα
Έιεγρνο γηα ελεκεξσκέλνπο πίλαθεο εγγξάθσλ δξνκνιφγεζεο ζε θάζε
λνκαξρηαθφ ζπγθεληξσηή θιήζεσλ (cas) ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ
εθάζηνηε θνξέα
 Δληνιή show ip route static download ζε θάζε λνκαξρηαθφ
ζπγθεληξσηή θιήζεσλ (cas) ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ εθάζηνηε
θνξέα θαη έιεγρνο γηα ην εάλ εκθαλίδνληαη νη απαξαίηεηεο εγγξαθέο
δξνκνιφγεζεο ησλ δξνκνινγεηψλ ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο (isdn /
pstn)
Έιεγρνο απφθξηζεο βαζηθψλ ππεξεζηψλ δηθηχνπ
 Κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο Net-Admin θαη ηεο επηινγήο «Έιεγρνο
πεξεζηψλ, γηα ηνλ έιεγρν απφθξηζεο ησλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ
δηθηχνπ ηνπ Ξ.Π.Γ..
 Κέζσ ηεο εθαξκνγήο Nagios θαη ηεο επηινγήο «Service Problems»
γηα έιεγρν εκθάληζεο ππεξεζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ πξφβιεκα.
Έιεγρνο Radius servers
 Κέζσ ηεο εθαξκνγή Dialup Admin θαη ησλ επηινγψλ «Check
Server» θαη «Check Backup Server» νη νπνίεο ειέγρνπλ ηελ
δπλαηφηεηα ησλ radius server λα εθηειέζνπλ ηελ δηαδηθαζία ΑΑΑ.
Έιεγρνο κφληκσλ ζπλδέζεσλ ππνζηεξηδφκελσλ κνλάδσλ
 κέζσ ηεο εθαξκνγήο HP Openview, έιεγρνο γηα ηελ θαιή
ιεηηνπξγία ησλ interfaces πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο κφληκεο ζπλδέζεηο
κνλάδσλ ζηνπο δξνκνινγεηέο ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ εθάζηνηε
Φ.
 Δθηέιεζε ηεο εληνιήο show interface description | i down θαη
έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ γηα interfaces πνπ αληηζηνηρνχλ ζε
κφληκεο ζπλδέζεηο κνλάδσλ (βνεζάεη ην γεγνλφο φηη εκθαλίδεη ηελ
θαηάζηαζε (status) θάζε interface παξάιιεια κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ
π.ρ. Se0/0 down down [CAS1-OEDB.ATT] Connection to OEDB - LL
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46388 (2 Mbps) )
Έιεγρνο θίλεζεο δηθηχνπ
 Κέζσ ηεο εθαξκνγήο Netmon, θαη κε έιεγρν γηα απμεκέλε θίλεζε
ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή ζηηο θχξηεο ζπλδέζεηο ηνπ Γηθηχνπ
Γηαλνκήο ηνπ Ξ.Π.Γ. (weather map) θαη ηα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα
MRTG.
Ν έιεγρνο απηφο κπνξεί λα γίλεηαη απφ έλα ηερληθφ ηεο ππεξεζίαο θαη λα
απνζηέιιεηαη ην απνηέιεζκα ησλ ειέγρσλ κε έλα email γηα ηελ ελεκέξσζε φισλ
ησλ ηερληθψλ ηεο ππεξεζίαο αξσγήο ρξεζηψλ ηνπ εθάζηνηε Φ, γηα ηελ
θαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο παξνρήο ηεο
ππεξεζίαο.
Απφ ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο είλαη επηζπκεηφ λα ππάξρεη άκεζνο έιεγρνο θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο ησλ εθαξκνγψλ, HP Openview, Netmon («Ζ θίλεζε ηνπ
δηθηχνπ»), θαη Nagios, νη νπνίεο δίλνπλ ζηνηρεία πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ γηα ηελ
θαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.

4.1.2 Ενημεπώζειρ βάζευν δεδομένυν
Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο ππνζηήξημεο ρξεζηψλ έρεη ε
αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ππνζηεξηδφκελεο κνλάδεο κέζσ ησλ δηαζέζηκσλ
βάζεσλ δεδνκέλσλ.
Νη εθαξκνγέο ζηηο νπνίεο δηαηεξνχληαη ζηνηρεία γηα ηνπο ππνζηεξηδφκελνπο
ρξήζηεο είλαη :
•
•
•

ε βάζε ζηνηρείσλ κνλάδσλ ηνπ Ξ.Π.Γ.
ε βάζε ηνπ Directory Server (LDAP)
Ζ βάζε ηνπ Δληαίνπ Θηεκαηνινγίνπ

Ζ ελεκέξσζε θαη ησλ δχν απηψλ βάζεσλ είλαη αξκνδηφηεηα ησλ ηερληθψλ ηνπ
εθάζηνηε Φ γηα ηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ.
Ζ βάζε ζηνηρείσλ κνλάδσλ ηνπ Ξ.Π.Γ. ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξε ηφζν γηα ηνλ
αξηζκφ ησλ ελ ιεηηνπξγία κνλάδσλ φζν θαη γηα ηα ζηνηρεία ησλ κνλάδσλ απηψλ.
Δίλαη επηζπκεηφ ε βάζε ζηνηρείσλ κνλάδσλ ηνπ Ξ.Π.Γ. λα ελεκεξψλεηαη καδηθά
κε ηελ έλαξμε θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ κνλάδεο πνπ
βξίζθνληαη ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο, έρνπλ θαηαξγεζεί ή έρνπλ κεηαθεξζεί ζε
άιιν θηήξην.
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Ζ βάζε ζηνηρείσλ κνλάδσλ ελεκεξψλεηαη επίζεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζρνιηθήο ρξνληάο κε ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ εγθαηάζηαζεο λένπ
εμνπιηζκνχ ή αλαβαζκίζεσλ ζηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ή απιά ζηα γεληθά ζηνηρεία
ησλ κνλάδσλ.
Ζ ελεκέξσζε ηνπ Directory Server (LDAP) είλαη επίζεο κηα εξγαζία πνπ ζα
πξέπεη λα γίλεηαη ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Πηνλ LDAP δηαηεξνχληαη επίζεο κέξνο ησλ γεληθψλ ζηνηρείσλ ησλ κνλάδσλ
θπξίσο γηα ηηο αλάγθεο ησλ εθηππψζεσλ ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ ρξεζηψλ.
Ξαξφιν πνπ απηά ηα ζηνηρεία βξίζθνληαη ζηελ βάζε ζηνηρείσλ κνλάδσλ ηνπ
Ξ.Π.Γ., κέρξη απηή ηε ζηηγκή δελ έρεη γίλεη δπλαηή ε ζχλδεζε ησλ δχν απηψλ
βάζεσλ ψζηε λα κελ ππάξρεη ε ίδηα πιεξνθνξία θαη ζηηο δχν βάζεηο.
Ππλεπψο νη φπνηεο αιιαγέο πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ελεκέξσζε ηεο βάζεο
ζηνηρείσλ κνλάδσλ ηνπ Ξ.Π.Γ. ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη θαη ζηνλ LDAP κέζσ
ηεο εθαξκνγήο «Ξεξηβάιινλ Γηαρείξηζεο Σξεζηψλ» (ΞΓΣ).
Ρέινο ε βάζε ηνπ Δληαίνπ Θηεκαηνινγίνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ
ελήκεξε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ πξφζβαζεο ησλ κνλάδσλ.
Ζ ελεκέξσζε γίλεηαη κε βάζε ηα ηερληθά δειηία ζηα νπνία θαηαγξάθνληαη
κεηαβνιέο απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη κε βάζε ηελ ελεκέξσζε εθ κέξνπο ησλ
κνλάδσλ αιιά θπξίσλ ησλ Θέληξσλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Λέσλ Ρερλνινγηψλ
(Θε.Ξιε,Λε.Ρ) γηα ηελ κεηαθνξά εμνπιηζκνχ κεηαμχ κνλάδσλ (παξαρψξεζε
εμνπιηζκνχ)

4.2 Επίλςζη πποβλημάηυν/ Εξςπηπέηηζη αιηημάηυν
Ξαξαθάησ ζα γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηνλ ηξφπν εμππεξέηεζεο νξηζκέλσλ
βαζηθψλ αηηεκάησλ θαη αληηκεηψπηζεο βαζηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ ππεξεζία ππνζηήξημεο ρξεζηψλ ηνπ Ξ.Π.Γ..
Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εμππεξέηεζε θάζε είδνπο θιήζεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ
Ξ.Π.Γ., είλαη ε επηβεβαίσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ δηθηχνπ ηνπ Ξ.Π.Γ. θαζψο
θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κέζσ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ εθαξκνγψλ θαη ησλ
εθαξκνγψλ παξαθνινχζεζεο ηνπ δηθηχνπ ηνπ Ξ.Π.Γ..
Μεθηλψληαο κε δεδνκέλν ην παξαπάλσ, νη ηερληθνί ηεο ππεξεζίαο αξσγήο
ρξεζηψλ ηνπ Ξ.Π.Γ. θαινχληαη λα εθηειέζνπλ εξγαζίεο θαη λα παξέρνπλ νδεγίεο
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πνπ αξρηθά έρνπλ σο ζηφρν λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζην
δίθηπν ηνπ Ξ.Π.Γ. αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ηνπο ζε απηφ θαη ακέζσο κεηά
λα εμαζθαιίζνπλ ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ παξερφκελσλ δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ
πάλσ απφ ηελ ππάξρνπζα -εμαζθαιηζκέλε πξφζβαζε ζην δίθηπν ηνπ Ξ.Π.Γ..

4.2.1 Δρομολογηηές Δικηύοσ Πρόζβαζης / Dialup τρήζηες
Ρν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεζηψλ ηνπ Ξ.Π.Γ. εμππεξεηνχλ κέζσ ηνπ
εμνπιηζκνχ πξφζβαζεο πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζηηο ππνζηεξηδφκελεο κνλάδεο.
Ν εμνπιηζκφο απηφο παξέρεη ζρεδφλ δηάθαλα ηελ ππεξεζία δηαζχλδεζεο ζην
Ξ.Π.Γ. θαη νη ρξήζηεο ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ ησλ κνλάδσλ ζπλήζσο αγλννχλ ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιακβάλνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Ξ.Π.Γ..
Γηα ηελ ππεξεζία αξσγήο ρξεζηψλ βαζηθφ κέιεκα, αλεμάξηεηα κε ην
αλαθεξφκελν πξφβιεκα, είλαη λα επηβεβαηψζεη ηελ ζπλδεζηκφηεηα (connectivity)
ησλ ππνζηεξηδφκελσλ κνλάδσλ θαη λα ειέγμεη γηα πηζαλά πξνβιήκαηα ζηνλ
εμνπιηζκφ πξφζβαζεο.
Γηα θάζε θιήζε πνπ αθνξά ρξήζηε πνπ εμππεξεηείηαη απφ εμνπιηζκφ πξφζβαζεο
ν ηερληθφο ηεο ππεξεζίαο αξσγήο ρξεζηψλ ζα πξέπεη :
Λα ειέγρεη εάλ ν δξνκνινγεηήο ηεο κνλάδαο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην
δίθηπν.
 Γηα ηνπο δξνκνινγεηέο κε ζχλδεζε ISDN / PSTN (Dialup) ή adsl, κέζσ
ηνπ Dialup Admin ή θαη κέζσ πξφζβαζεο ζηνλ λνκαξρηαθφ ζπγθεληξσηή
θιήζεσλ (cas ή adsl) πνπ εμππεξεηεί ηελ κνλάδα
Πεκείσζε : Ζ ζχλδεζε κέζσ telnet ζηνλ δξνκνινγεηή ησλ κνλάδσλ κε
ζχλδεζε dialup, ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη αλ ν παξαπάλσ έιεγρνο
δείμεη φηη ν δξνκνινγεηήο ηεο κνλάδαο δελ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην
Ξ.Π.Γ.. Ρν telnet πξνο ηνλ δξνκνινγεηή ησλ κνλάδσλ κε dialup
ζχλδεζε, ζπλεπάγεηαη κηα «εμεξρφκελε» ηειεθσληθή θιήζε κε αζηηθή
ρξέσζε (ζπλήζσο) απφ ηνλ πιεζηέζηεξν ζηε κνλάδα λνκαξρηαθφ
ζπγθεληξσηή θιήζεσλ, πξνο ηνλ δξνκνινγεηή ησλ κνλάδσλ (νη
εηζεξρφκελεο έρνπλ ρξέσζε ΔΞΑΘ).
Απηφ ζεκαίλεη απμεκέλν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξ.Π.Γ..
Ππλεπψο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ην παξαπάλσ ή ελαιιαθηηθά,
ζπλδέζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ (Outgoing) ζα πξέπεη λα ηεξκαηίδνληαη
ζχληνκα εθφζνλ δελ εμππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλν ιφγν.
 Γηα ηηο κφληκεο ζπλδέζεηο ν έιεγρνο ζπλδεζηκφηεηαο γίλεηαη απφ ηελ
εθαξκνγή HP Openview ή κέζσ πξφζβαζεο ζηνλ λνκαξρηαθφ
δξνκνινγεηή πνπ εμππεξεηεί ηελ εθάζηνηε κφληκε ζχλδεζε θαη έιεγρν
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ηνπ interface ηεο κφληκεο ζχλδεζεο.
Ζ πξφζβαζε ζην δξνκνινγεηή ηεο κνλάδαο κέζσ telnet δελ
ζπλεπάγεηαη θάπνην θφζηνο, ζπλεπψο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα
γηα ηνλ έιεγρν απφθξηζεο ηνπ δξνκνινγεηή ηεο κνλάδαο.
Δθφζνλ έρεη απνθηήζεη πξφζβαζε ζηνλ δξνκνινγεηή ηεο κνλάδαο (telnet)
ζα πξέπεη λα ειέγρεη :
 Ρελ θαηάζηαζε ηνπ interface πνπ εμππεξεηεί ην ηνπηθφ δίθηπν ηεο
κνλάδαο
 Ρηο access lists (filters) γηα ηπρφλ πεξηνξηζκνχο ζηνπο Ζ/ ηνπ ηνπηθνχ
δηθηχνπ
 Ρν up time ηνπ δξνκνινγεηή ηεο κνλάδαο δηφηη ζπρλά νη θιήζεηο γηα
αδπλακία ζχλδεζεο γίλνληαη πξηλ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ν εμνπιηζκφο
πξφζβαζεο.
Πεκείσζε : Ν εμνπιηζκφο πξφζβαζεο ζα πξέπεη λα παξακέλεη κφληκα ζε
ιεηηνπξγία, θάηη φκσο πνπ δελ ηεξείηαη πάληνηε απφ ηηο
ππνζηεξηδφκελεο κνλάδεο.
Ππλεπψο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη φηαλ δηαπηζηψλεηαη ην παξαπάλσ.
 Διέγρεηαη ε πηζαλφηεηα ελεξγνπνίεζεο θξαγήο εμεξρφκελσλ θιήζεσλ
ζηελ ηειεπηθνηλσληαθή γξακκή πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εμνπιηζκφο
πξφζβαζεο γηα ηε ζχλδεζε ζην Ξ.Π.Γ..
Δάλ δελ είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζηνλ δξνκνινγεηή ηεο κνλάδαο ζα πξέπεη
λα ειεγρζεί :
 Δάλ είλαη ζε ιεηηνπξγία ν εμνπιηζκφο πξφζβαζεο
 Ζ ιεηηνπξγία ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο γξακκήο θαη ηνπ ζπλνδεπηηθνχ
εμνπιηζκνχ (netmod γηα ISDN, ην «speedtouch» ή άιιε ζπζθεπή
gateway γηα aDSL ζπλδέζεηο) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζχλδεζε.
 Έιεγρνο ηεο θαισδηαθήο ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ ζπζθεπψλ ηνπ
εμνπιηζκνχ πξφζβαζεο.
Γηα ηηο κφληκεο ζπλδέζεηο, γίλεηαη έιεγρνο ησλ baseband modem ή ησλ
ηεξκαηηθψλ ζπζθεπψλ ησλ HC (md7x) θαη ησλ ελδείμεψλ ηνπο.
 Ρα profiles πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ δξνκνινγεηή
(Dialup Admin), ε χπαξμε εγγξαθψλ static route (Dialup Admin), εάλ
έρεη ελεκεξσζεί ν λνκαξρηαθφο ζπγθεληξσηήο θιήζεσλ πνπ εμππεξεηεί
ηελ κνλάδα κε ηηο εγγξαθέο static routes.
Γηα ηηο κφληκεο ζπλδέζεηο ειέγρεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ interface ην νπνίν
ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηα routes ηα νπνία βξίζθνληαη ζην configuration ηνπ
εθάζηνηε λνκαξρηαθνχ δξνκνινγεηή πνπ εμππεξεηεί θάζε κφληκε
ζχλδεζε.
 Ρν «Accounting» ηνπ profile πνπ εμππεξεηεί ηηο θιήζεηο ηνπ
δξνκνινγεηή ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο (Dialup Admin) γηα ην «Terminate
Cause» ηεο ηειεπηαίαο επηηπρεκέλεο θιήζεο ηνπ δξνκνινγεηή ηεο
κνλάδαο.
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Ρα «Open Sessions» γηα ηπρφλ εθθξεκείο ζπλδέζεηο.

Γηα θάζε θιήζε πνπ αθνξά ρξήζηε πνπ εμππεξεηείηαη κέζσ κηαο απιήο dialup
ζχλδεζεο (ISDN/PSTN) ν ηερληθφο ηεο ππεξεζίαο αξσγήο ρξεζηψλ ζα πξέπεη :
Λα ειέγρεη εάλ ν ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην δίθηπν.
 Έιεγρνο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ζχλδεζεο κε ην username ην νπνίν
αλαθέξεη ν ρξήζηεο (Dialup Admin) αιιά θαη απφ ηνλ λνκαξρηαθφ
ζπγθεληξσηή θιήζεσλ πνπ εμππεξεηεί ηνλ ρξήζηε
 Έιεγρνο «Accounting» (Dialup Admin) γηα ην «Terminate Cause» ησλ
πξφζθαησλ θιήζεσλ ηνπ ρξήζηε
 Έιεγρνο ησλ «Open Sessions» (Dialup Admin) γηα ηπρφλ εθθξεκείο
ζπλδέζεηο
 Έιεγρνο γηα «Failed Logins» (Dialup Admin – γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ν
ρξήζηεο δίλεη θαη ιάζνο username)
Λα ειέγρεη εάλ ν ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην δίθηπν
 Διέγρεηαη εάλ ν Ζ/ ηνπ ρξήζηε επηθνηλσλεί ζε βαζηθφ επίπεδν κε άιιεο
«ζπζθεπέο» ζην δηαδίθηπν. Ξ.ρ. ping ζηελ IP δηεχζπλζε ηνπ
λνκαξρηαθνχ ζπγθεληξσηή θιήζεσλ πνπ εμππεξεηεί ηνλ ρξήζηε, θαη
tracert ζε κηα γλσζηή ιεηηνπξγηθή δηεχζπλζε, π.ρ. tracert www.sch.gr
 Διέγρεηαη ε πηζαλφηεηα χπαξμεο ινγηζκηθνχ πξνζηαζίαο απφ ην
δηαδίθηπν (firewalls)
Λα ειέγρεη εάλ ν ρξήζηεο δελ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην δίθηπν
 Διέγρεηαη ε ιεηηνπξγία θαη νη ξπζκίζεηο ηνπ «modem» ηνπ ρξήζηε
θαζψο θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ην ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν.
 Διέγρνληαη νη ξπζκίζεηο ηεο «dialup ζχλδεζεο» πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν
ρξήζηεο ζηνλ Ζ/ ηνπ γηα ηπρφλ ιάζε (αξηζκφο θιήζεο, πξσηφθνιια,
ινηπέο ξπζκίζεηο).
 Διέγρεηαη ε πηζαλφηεηα χπαξμεο θξαγήο εμεξρφκελσλ θιήζεσλ

4.2.2 Τοπικό δίκησο μονάδων
Κε δεδνκέλν φηη ν εμνπιηζκφο πξφζβαζεο ηεο κνλάδαο ιεηηνπξγεί θαη είλαη ζε
ζέζε λα εμππεξεηήζεη ηα αηηήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ηνπηθφ δίθηπν ηεο
κνλάδαο, νη ηερληθνί ηεο ππεξεζίαο ππνζηήξημεο ρξεζηψλ ζα πξέπεη λα δψζνπλ
νδεγίεο ζηνπο ρξήζηεο λα ειέγμνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ θαη ηεο
ζχλδεζήο ησλ δηαζέζηκσλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ εμνπιηζκφ
πξφζβαζεο.
Νη νδεγίεο πνπ κπνξνχλ λα δνζνχλ είλαη :
Νδεγίεο γηα ηηο πξνυπνζέζεηο ζχλδεζεο ελφο λένπ Ζ/ ζην ηνπηθφ δίθηπν
 Έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία θάξηαο δηθηχνπ ζηνλ Ζ/
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Οπζκίζεηο πξσηνθφιινπ TCP/IP θαη έιεγρνο ζηνηρείσλ IP (δηεχζπλζε IP,
κάζθα ππνδηθηχνπ, πξνεπηιεγκέλε πχιε, δηαθνκηζηέο DNS)
Νδεγίεο ειέγρνπ ζπλδεζηκφηεηαο ζε επίπεδν LAN
 Νδεγίεο γηα ηελ θαισδηαθή ζχλδεζε κε ρξήζε θαισδίνπ UTP ζε
αληίζηνηρε ζέζε ζηελ δνκεκέλε θαισδίσζε ηνπ ρψξνπ ή ζην
πιεζηέζηεξν hub/switch
 Νδεγίεο γηα ηνλ έιεγρν επηθνηλσλίαο κε ηνλ δξνκνινγεηή ηνπ
εμνπιηζκνχ πξφζβαζεο (gateway) πνπ εμππεξεηεί ην ηνπηθφ δίθηπν
 Νδεγίεο ειέγρνπ επηθνηλσλίαο κε άιινπο Ζ/ ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ
Νδεγίεο ειέγρνπ ηνπ εμνπιηζκνχ πξφζβαζεο θαη ηελ ζχλδεζή ηνπ κε ηνλ
ηνπηθφ δίθηπν
 Νδεγίεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο θαισδηαθήο ζχλδεζεο ηνπ
δξνκνινγεηή κε ην hub/switch ηνπ εμνπιηζκνχ
 Νδεγίεο γηα ηελ ζχλδεζε επηπιένλ ζπζθεπψλ ζηνλ εμνπιηζκφ
πξφζβαζεο (hub/switch εξγαζηεξίνπ, λένη ππνινγηζηέο) είηε ζηνλ ρψξν
πνπ βξίζθεηαη ν εμνπιηζκφο πξφζβαζεο είηε ζε ρψξνπο πνπ
εμππεξεηνχληαη απφ ππάξρνπζα δνκεκέλε θαισδίσζε δηθηχνπ
 Νδεγίεο γηα ηελ επέθηαζε ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ ηεο κνλάδαο (δνκεκέλε
θαισδίσζε)
Ξαξνρή πιεξνθφξεζεο ησλ ρξεζηψλ γηα ηνλ εγθαηεζηεκέλν εμνπιηζκφ ηνλ
ηξφπν ζχλδεζεο θαη ηνλ ηξφπν παξνρήο ηεο ππεξεζίαο δηαζχλδεζεο ζην
Ξ.Π.Γ. θαζψο θαη ηνπο ρψξνπο νη νπνίνη εμππεξεηνχληαη απφ απηφλ ηνλ
εμνπιηζκφ αλάινγα κε ην έξγν δηθηχσζεο.


4.2.3 Παπεσόμενερ Υπηπεζίερ
Ρα πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξνπλ νη ρξήζηεο ζρεηηθά κε ηηο παξερφκελεο απφ ην
Ξ.Π.Γ. ππεξεζίεο αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηελ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ
(ξπζκίζεηο ινγηζκηθψλ), παξά πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ ιεηηνπξγία ησλ
ίδησλ ησλ ππεξεζηψλ.
Δπίζεο ζε κεγάιν βαζκφ ηα αλαθεξφκελα πξνβιήκαηα αλάγνληαη ζηελ αδπλακία
ζχλδεζεο – κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν – ζην Ξ.Π.Γ..
Πην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ helpdesk θαηαγξάθνληαη αηηήκαηα θαη
πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν εμππεξέηεζεο θαη επίιπζεο κε ηελ νπηηθή
γσλία ηνπ Ξ.Π.Γ. θαη φρη κε απηή ηνπ ρξήζηε.
Αξθεηά απφ ηα αλαθεξφκελα πξνβιήκαηα δελ αλάγνληαη ζε πξφβιεκα κηαο
ππεξεζίαο αιιά ζηελ ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ ή ζε άιινπο παξάγνληεο
πνπ νθείινληαη ζηελ γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/ ηνπ ρξήζηε.
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Ππλεπψο θαηά ηελ θαηαγξαθή ηνπο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα helpdesk ζα
πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο αηηήκαηα γηα βνήζεηα / θαηάξηηζε ηνπ ρξήζηε
ζηελ ρξήζε ηεο ππεξεζίαο.
Πηηο επφκελεο ελφηεηεο, γίλεηαη θπξίσο αλαθνξά ζηνπο ειέγρνπο θαη ζηηο νδεγίεο
πνπ ζα πξέπεη ν ηερληθφο λα είλαη ζε ζέζε λα θαζνδεγήζεη ηνλ ρξήζηε λα
εθηειέζεη, ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη.
Δπίζεο γίλεηαη ε παξαδνρή φηη δελ ππάξρεη πξφβιεκα κε ηελ ζπλδεζηκφηεηα ησλ
ρξεζηψλ ζην Ξ.Π.Γ., νχηε ζε επίπεδν access-list ζηνλ δξνκνινγεηή ηνπ δηθηχνπ
πξφζβαζεο εθφζνλ ππάξρεη, θαη δελ γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο.

4.2.3.1 Αιηήμαηα/ Πποβλήμαηα αλληλογπαθίαρ
Έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ζχλδεζεο (φλνκα ρξήζηε / θσδηθφο) ηνπ ρξήζηε
ζηελ ππεξεζία αιιεινγξαθίαο
Γηα ινγαξηαζκνχο εθπαηδεπηηθψλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο εάλ γίλεηαη
ρξήζηε ηεο ζχλδεζήο ηνπ Ξ.Π.Γ. ή άιινπ ISP.
Νδεγίεο γηα ηελ ρξήζε ηνπ SMTP authentication ηνπ Ξ.Π.Γ. ή ρξήζε ηνπ
mail server ηνπ επηζπκεηνχ ISP γηα ηελ απνζηνιή αιιεινγξαθίαο
Έιεγρνο νξζήο ξχζκηζεο ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ζην ινγηζκηθφ ηνπ
ρξήζηε (Outlook Express, Thunderbird, θ.α.)
Ιφγσ ηνπ ειέγρνπ νξζφηεηαο ηνπ απνζηνιέα ζα πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο
ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο ηνπ ρξήζηε φηη είλαη απηή πνπ έρεη απνδνζεί
απφ ην Ξ.Π.Γ..
Έιεγρνο εάλ ζε βαζηθφ επίπεδν απνθξίλεηαη ν mail server ηνπ Ξ.Π.Γ. (π.ρ.
telnet mail.att.sch.gr 110 γηα POP3 θαη telnet mail.att.sch.gr 25 γηα SMTP,
θαη έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηνλ Ζ/ ηνπ ρξήζηε.
Σξήζε ηεο ππεξεζίαο web mail σο ελαιιαθηηθφ κέζν δηαρείξηζεο ηεο
ζπξίδαο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ηνπ ρξήζηε.
Έιεγρνο ησλ RBL ηνπ Ξ.Π.Γ.
Νδεγίεο πξνο ηνλ ρξήζηε γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηνχο
Νδεγίεο πξνο ηνλ ρξήζηε γηα ην κέγεζνο θαη ηελ ρξήζε ηεο ζπξίδαο
αιιεινγξαθίαο ηνπ
Νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ, ησλ ειέγρσλ θαη
πεξηνξηζκψλ ζηνπο νπνίνπο ππφθεηληαη.
Ζ δεκηνπξγία λέσλ ινγαξηαζκψλ αιιεινγξαθίαο αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο
πνπ νξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξ.Π.Γ. θαη ζχκθσλα κε ηηο
αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Γηα νηηδήπνηε δελ είλαη ζαθψο δηαηππσκέλν ζην
θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο, θαηαγξάθεηαη ηερληθφ δειηίν κε εξψηεκα πξνο
αξκφδηα νκάδα ηεο Θε.Γ.Ν.
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4.2.3.2 Αιηήμαηα/ Πποβλήμαηα web mail
Ζ ππεξεζία web mail απνηειεί έλα επέιηθην web πεξηβάιινλ γηα ηελ
πξφζβαζε θαη δηαρείξηζε ηεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ηνπ ρξήζηε,
δειαδή ηελ ρξήζε ηεο ππεξεζίαο e-mail.
Ππλεπψο ν έιεγρνο απφθξηζεο / δηαζεζηκφηεηαο ηεο ππεξεζίαο e-mail έρνπλ
πξνηεξαηφηεηα.
Έιεγρνο απφθξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ web mail
Έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ζχλδεζεο (φλνκα ρξήζηε/ θσδηθφο) ηνπ ρξήζηε
ζηελ ππεξεζία web mail
Νδεγίεο γηα ηελ ρξήζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη
κέζσ ηνπ web mail (Γηεπζπλζηνγξάθνο, Πεκεηψζεηο, θ.α.)

4.2.3.3 Αιηήμαηα/ Πποβλήμαηα ςπηπεζία θιλοξενίαρ ιζηοζελίδυν
Έιεγρνο απφθξηζεο ησλ ππεξεζηψλ web hosting θαη ftp
Έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ζχλδεζεο (φλνκα ρξήζηε / θσδηθφο) ηνπ ρξήζηε
ζηηο ππεξεζίεο.
Δλεκέξσζε γηα ηηο ππνζηεξηδφκελεο ηερλνινγίεο (απιέο θαη δπλακηθέο
ηζηνζειίδεο) θαη ηνλ δηαζέζηκν ρψξν ηνπ ρξήζηε θαη ηνλ ηξφπν ησλ
δηαζέζηκσλ εθαξκνγψλ δεκηνπξγίαο δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ.
Νδεγίεο γηα ηελ νξζή δεκνζίεπζε ησλ αξρείσλ θαη θαθέισλ πνπ
απαξηίδνπλ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ρξήζηε ζηνλ δηαζέζηκν ρψξν.
Έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ζχλδεζεο (φλνκα ρξήζηε / θσδηθφο) ηνπ ρξήζηε
ζηηο ππεξεζίεο.

4.2.3.4 Αιηήμαηα/ Πποβλήμαηα ηηλεδιάζκετηρ
Έιεγρνο απφθξηζεο/ δηαζεζηκφηεηαο ηεο ππεξεζίαο
Έιεγρνο θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ρξήζηεο
πξνθεηκέλνπ λα θάλεη ρξήζε ηεο ππεξεζίαο ηειεδηάζθεςεο.
Γνθηκαζηηθή ηειεδηάζθεςε κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ helpdesk (Point to
Point)

4.2.3.5 Αιηήμαηα / Πποβλήμαηα ζηιρ ςπηπεζίερ forum, άμεζο μήνςμα
Έιεγρνο απφθξηζεο ησλ ππεξεζηψλ «Άκεζνπ κελχκαηνο» (IM) θαη «forum»
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Έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ζχλδεζεο (φλνκα ρξήζηε / θσδηθφο) ηνπ ρξήζηε
ζηηο ππεξεζίεο.
Έιεγρνο θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ρξήζηεο
πξνθεηκέλνπ λα θάλεη ρξήζε ηεο ππεξεζίαο «Άκεζνπ κελχκαηνο»
Γνθηκαζηηθή επηθνηλσλία κε ηνλ ρξήζηε κέζσ ηεο ππεξεζίαο «Άκεζνπ
κελχκαηνο».
Νδεγίεο γηα ηελ ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο «forum» ηνπ Ξ.Π.Γ..

4.2.3.6 Αιηήμαηα ζςνδεζιμόηηηαρ νέυν μονάδυν
Ρα αηηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ην Ξ.Π.Γ. ζε κνλάδεο νη νπνίεο δελ είλαη
θαηαρσξεκέλεο ζηελ βάζε ζηνηρείσλ κνλάδσλ ζα πξέπεη λα εμππεξεηνχληαη
εθφζνλ έρνπλ δηαηππσζεί κε γξαπηφ (ελππφγξαθν-ζθξαγηζκέλν) αίηεκα ηνπ
δηεπζπληή ή πξντζηάκελνπ ηεο κνλάδαο ή ηνπ αξκφδηνπ γξαθείν ή δηεχζπλζεο
ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζηελ νπνία αλήθεη ε κνλάδα.
Νη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ απφ ηελ ππεξεζία αξσγήο ρξεζηψλ ηνπ
Ξ.Π.Γ. γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο κνλάδαο είλαη νη παξαθάησ :
• Θαηαγξαθή ζηνηρείσλ κνλάδαο

Θαηαγξάθνληαη φζν ην δπλαηφλ πην πιήξσο ηα γεληθά ζηνηρεία ηεο
κνλάδαο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί ε βάζε ζηνηρείσλ κνλάδσλ ηνπ
Ξ.Π.Γ., δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ΦΔΘ ίδξπζεο – έλαξμεο ιεηηνπξγίαο
ηεο κνλάδαο
• Δηζαγσγή ζηελ βάζε ηνπ Ξ.Π.Γ.
Εεηείηαη απφ ηελ αξκφδηα νκάδα ηεο Θε.Γ.Ν λα εηζαρζεί ε κνλάδα ζηελ
βάζε ζηνηρείσλ ηνπ Ξ.Π.Γ. πξνθεηκέλνπ λα είλαη δηαζέζηκε ηφζν ζηα
Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα ηνπ Ξ.Π.Γ. φζν θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ
ζηνηρείσλ ηεο κνλάδαο ζηελ βάζε.
• Αίηεκα παξαγγειίαο ηειεπηθνηλσληαθνχ θπθιψκαηνο
Ξξνσζείηαη αίηεκα πξνο ηελ αξκφδηα νκάδα ηεο Θε.Γ.Ν γηα ηελ
παξαγγειία ηειεπηθνηλσληαθνχ θπθιψκαηνο ISDN ή PSTN.
Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη πηζαλφ λα δεηεζεί απφ ηελ κνλάδα
ζχλδεζε ζην Ξ.Π.Γ. κέζσ κηζζσκέλνπ θπθιψκαηνο.
Πηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί εάλ είλαη δπλαηή απηή ε
ζχλδεζε ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ παξφρνπ φζν θαη σο
πξνο ηελ δηαζεζηκφηεηα ζπξψλ ηνπ πιεζηέζηεξνπ ζηελ κνλάδα ζεκείνπ
παξνπζίαο ηνπ Ξ.Π.Γ..
Δπίζεο ε κνλάδα ζα πξέπεη λα αηηηνινγεί ην αίηεκα ηεο απηφ παξέρνληαο
ζηνηρεία γηα ηηο αλάγθεο πνπ επηβάιινπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηελ ζχλδεζε
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Πρακηική

Εκπαίδεσζη

Εκπαιδεσηικών

Αζθάλεια ζηο Διαδίκησο

Πληροθορικής

•

•

•

•

•

(ζέζεηο εξγαζίαο, ιεηηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζε ηνπηθφ server,
θ.α.)
Αίηεκα απφδνζεο δηεπζχλζεσλ IP (Address Space)
Δθφζνλ ε κνλάδα έρεη ζηελ δηάζεζή ηεο εμνπιηζκφ πξφζβαζεο
(δξνκνινγεηή) ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ ζχλδεζε ζην Ξ.Π.Γ.,
γίλεηαη αίηεκα ζηελ αξκφδηα νκάδα ηεο Θε.Γ.Ν γηα απφδνζε δηεπζχλζεσλ
IP γηα ηελ κνλάδα.
Αίηεκα απφδνζεο νλνκαηνινγίαο DNS
Γίλεηαη αίηεκα ζηελ αξκφδηα νκάδα ηεο Θε.Γ.Ν γηα ηελ απφδνζε ελφο
ραξαθηεξηζηηθνχ νλφκαηνο γηα ηε κνλάδα.
Γεκηνπξγία «Κνλάδαο» ζην Ξεξηβάιινλ Γηαρείξηζεο Σξεζηψλ
Γεκηνπξγία ηνπ organisation unit (ou) «Κνλάδα» ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία
ηεο κνλάδαο (λνκφο / δηεχζπλζε εθπαίδεπζεο) θαη ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ
νλφκαηνο πνπ απνδφζεθε απφ ηελ ππεξεζία νλνκαηνινγίαο.
Γεκηνπξγία επίζεκνπ ινγαξηαζκνχ πξφζβαζεο θαη αιιεινγξαθίαο
Γεκηνπξγία ζην Ξεξηβάιινλ Γηαρείξηζεο Σξεζηψλ ηνπ επίζεκνπ
ινγαξηαζκνχ πξφζβαζεο θαη αιιεινγξαθίαο ηεο κνλάδαο κε βάζε ην
ραξαθηεξηζηηθφ φλνκα πνπ απνδφζεθε απφ ηελ ππεξεζία νλνκαηνινγίαο.
Ν ινγαξηαζκφο απηφο δεκηνπξγείηαη θαη ηα ζηνηρεία ηνπ αλαθνηλψλνληαη
ζηελ κνλάδα αλεμάξηεηα απφ ην εάλ έρνπλ δεηεζεί (π.ρ. νξηζκέλεο
ππεξεζίεο ηνπ ΞΔΞΘ παξφιν πνπ ζπλδένληαη κέζσ ην Ξ.Π.Γ. ζην
δηαδίθηπν, δηαηεξνχλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ινγαξηαζκνχο αιιεινγξαθίαο
ζην domain ypepth.gr)
Δξγαζίεο ζπλδεζηκφηεηαο εμνπιηζκνχ πξφζβαζεο
Δθφζνλ ε κνλάδα πξφθεηηαη λα ζπλδεζεί ζην Ξ.Π.Γ. κέζσ δξνκνινγεηή ν
νπνίνο θάλεη ρξήζε ζηνηρείσλ ζχλδεζεο (dialup / adsl), δεκηνπξγνχληαη
ζην Ξεξηβάιινλ Γηαρείξηζεο Σξεζηψλ ηα απαξαίηεηα profiles γηα ηνλ
δξνκνινγεηή θαη νη αληίζηνηρεο εγγξαθέο δξνκνιφγεζεο (routes)
Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζχλδεζε κέζσ κηζζσκέλνπ θπθιψκαηνο
δηακνξθψλεηαη θαηάιιεια ην interface πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ ζχλδεζε
απηή ζηνλ δξνκνινγεηή ηνπ ζεκείνπ παξνπζίαο ηνπ Ξ.Π.Γ. πνπ
εμππεξεηεί ηελ κνλάδα.
Ρέινο κε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο παξαγσγήο πξφηππσλ δηακνξθψζεσλ
(configuration)
δξνκνινγεηψλ
(http://noc.ntua.gr/edunet_radmin)
παξάγεηαη ην απαξαίηεην αξρείν configuration γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ
δξνκνινγεηή ηεο κνλάδαο.
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