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Αξρηηεθηνληθή ΔΠΔΗΤ

1 Διζαγυγή
Σν παξόλ θείκελν πεξηγξάθεη ηελ αξρηηεθηνληθή ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε
ιεηηνπξγία ελόο ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ (νπόηε απνηειεί θαη έλαλ νδεγό (επαλ-)
εγθαηάζηαζεο θαζώο θαη ιεηηνπξγηθώλ πξνδηαγξαθώλ ελόο ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ).
Πεξηγξάθεηαη κηα ηππηθή δνκή ελόο ηέηνηνπ εξγαζηεξίνπ θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηηο
ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη από απηή κε ηαπηόρξνλε ηθαλνπνίεζε νξηζκέλσλ
θξηηεξίσλ, όπσο:
αμηόπηζην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο, βειηηζηνπνίεζε ηεο απόδνζεο,
πςειό επίπεδν αζθαιείαο από εμσηεξηθνύο θαη εζσηεξηθνύο θηλδύλνπο,
νκνηόκνξθν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο γηα ηα ζρνιηθά εξγαζηήξηα, κε ζθνπό ηε
γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ θαη δηαρείξηζε,
αμηνπνίεζε όισλ ησλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνληαη από ην Παλειιήλην
ρνιηθό Γίθηπν (ΠΓ),
νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ ρξήζεο εθαξκνγώλ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ.
Σνλίδεηαη όηη είλαη δπλαηόλ ζε δηάθνξα ζρνιηθά εξγαζηήξηα λα ππάξρνπλ
δηαθνξνπνηήζεηο / απνθιίζεηο ζηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αξρηηεθηνληθήο.
Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ηα ζρνιηθά εξγαζηήξηα δεκηνπξγήζεθαλ από
δηαθνξεηηθνύο θνξείο, κε δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο δηαγσληζκώλ (Παλεπηζηήκηα,
ρνιηθέο Δπηηξνπέο, Κεληξηθνί δηαγσληζκνί θιπ.), ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά
δηαζηήκαηα θαη θπζηθά κε δηαθνξεηηθνύο αλαδόρνπο. Παξόια απηά κε ηηο
θαηάιιειεο παξεκβάζεηο από ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιηθώλ
εξγαζηεξίσλ είλαη δπλαηή ε πιήξεο ζπκκόξθσζή ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε
αξρηηεθηνληθή.

2 Γομή ζσολικού επγαζηηπίος
Σν ζρνιηθό εξγαζηήξην είλαη εγθαηεζηεκέλν ζπλήζσο ζε κηα αίζνπζα 40-60
η.κ. πνπ έρεη δηακνξθσζεί κε επζύλε ησλ ζρνιείσλ ηα νπνία έρνπλ ηνπνζεηήζεη σο
θαη έληεθα πάγθνπο εξγαζίαο (δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 80x120cm θαη 80cm ύςνο). ε
απηνύο ηνπο πάγθνπο βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη νη ζηαζκνί εξγαζίαο, ν
εμππεξεηεηήο, ν εθηππσηήο θαη ην ζύζηεκα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρύνο.
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2.1 Τοπικό Δίκηςο
ην ζρνιηθό εξγαζηήξην κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ ζπζθεπώλ ελεξγεηηθνύ θαη
παζεηηθνύ εμνπιηζκνύ δεκηνπξγείηαη έλα ηνπηθό δίθηπν ηύπνπ Fast Ethernet θαη
γίλεηαη ρξήζε κόλν ηνπ πξσηνθόιινπ IP γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ ζηαζκώλ εξγαζίαο
ηόζν κεηαμύ ηνπο όζν θαη κε ηνλ εμππεξεηεηή.

Δικόνα 1: Σσπικό τολικό Δργαζηήριο

2.1.1 Γομημένη καλυδίυζη – Ικπίυμα – Σςγκενηπυηήρ Καλυδίυν
Σν ζρνιηθό εξγαζηήξην δηαζέηεη πηζηνπνηεκέλε δνκεκέλε θαισδίσζε1
θαηεγνξίαο 5 ή 5e. Γηα ηελ θαισδίσζε ρξεζηκνπνηνύληαη θαιώδηα ηύπνπ UTP
(Unshielded Twisted Pair) ηεζζάξσλ δεπγώλ θαηεγνξίαο 5 ή 5e ηεξκαηηζκέλσλ
ζύκθσλα κε ηελ νδεγία ΔΙΑ/ΣΙΑ Σ568Α ή Β. Οη νδεύζεηο ησλ θαισδίσλ
απνηεινύληαη από πιαζηηθά θαλάιηα θιεηζηνύ ηύπνπ, ιεπθνύ ρξώκαηνο. Η
ρσξεηηθόηεηα ησλ θαλαιηώλ είλαη αξθεηή γηα ηελ επέθηαζε θαηά 100% ηεο

1

Η επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ έρεη γξαπηή βεβαίσζε γηα ηε ζπκβαηόηεηα θαζώο
θαη ηα γξαπηά απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ γηα ηε ζπκβαηόηεηα κε ηελ θαηεγνξία 5/5e ζύκθσλα κε
ην πξόηππν ΔΙΑ/ΣΙΑ 568Α.
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θαισδηαθήο ππνδνκήο θαη ε εγθαηάζηαζε έρεη γίλεη κε θαιαίζζεην ηξόπν ώζηε λα
κελ επεξεάδεηαη ε αηζζεηηθή ηνπ ρώξνπ.
Σεξείηαη ειάρηζηε απόζηαζε 10cm κεηαμύ ησλ νδεύζεσλ ηεο θαισδίσζεο
δηθηύνπ από ηελ θαισδίσζε ηνπ δηθηύνπ ηζρύνο, ώζηε λα κελ δεκηνπξγεζνύλ
πξνβιήκαηα ζηελ απόδνζε ηνπ δηθηύνπ ιόγν ειεθηξνκαγλεηηθώλ παξεκβνιώλ.
Οη ηειεπηθνηλσληαθέο πξίδεο (modular jacks 4 δεπγώλ ζε εηδηθά πιαζηηθά
θνπηηά ιεπθνύ ρξώκαηνο θαηάιιεια γηα επίηνηρε ζηήξημε) είλαη ζηεξεσκέλεο
ζηαζεξά ζηνλ ηνίρν ηνπ εξγαζηεξίνπ θαζεκία πίζσ από ηνπο αληίζηνηρνπο πάγθνπο
εξγαζίαο θαη ζε απόζηαζε ελόο πεξίπνπ κέηξνπ από ην δάπεδν (ηππηθά ηνπιάρηζηνλ
10cm από ην επίπεδν ηνπ πάγθνπ εξγαζίαο). Σν πιήζνο ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ
πξηδώλ είλαη αλάινγν κε ην πιήζνο ησλ ζηαζκώλ εξγαζίαο αλά ζρνιηθό εξγαζηήξην.
Σόζν νη πξίδεο όζν θαη νη αληίζηνηρεο ζύξεο ζηνλ θαηαλεκεηή έρνπλ ζεκαλζεί κε
κνλνζήκαλην αξηζκό πνπ αλαγξάθεηαη επάλσ ηνπο.
Σν

ηθξίσκα

είλαη

έλα

επηηνίρην

κεηαιιηθό

ληνπιάπη

θαηάιιειεο

ρσξεηηθόηεηαο (ζπλήζσο 19” κε 6U ύςνο) πνπ βξίζθεηαη ζηελ αίζνπζα ηνπ ζρνιηθνύ
εξγαζηεξίνπ θαη θηινμελεί ηνλ ελεξγό εμνπιηζκό – δξνκνινγεηήο, hub/switch,
πηζαλά θάπνην modem/netmod – καδί κε ηνλ παζεηηθό εμνπιηζκό – θαηαλεκεηή,
ζπγθεληξσηή θαισδίσλ – ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ θαη πνιύπξηδν ηνπιάρηζηνλ
ηεζζάξσλ (4) ζέζεσλ. πλήζσο ζην ηθξίσκα ππάξρεη ξάθη όπνπ δηαρσξίδεηαη ν
εμνπιηζκόο.
Γηα ηελ πξόζβαζε ζε απηό ππάξρεη εκπξόο θαη ζπλήζσο θαη πίζσ πόξηα. Σν
ηθξίσκα βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν ζηνλ ηνίρν δίπια ζηνλ πάγθν πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ν εμππεξεηεηήο θαη νη εθηππσηέο θαη ζε ύςνο πεξίπνπ 1,5 κέηξα από
ην δάπεδν (ην θαηώηεξν ζεκείν ηνπ ηθξηώκαηνο). ε απηό θαηαιήγεη ε γξακκή ΟΣΔ
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζύλδεζε κε ην ΠΓ θαη από εθεί μεθηλνύλ ηα θαιώδηα
πνπ θαηαιήγνπλ ζηηο παξνρέο δηθηύνπ ζηελ αίζνπζα ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ θαη
πηζαλά θαη ζηα γξαθεία δηεπζπληή θαη θαζεγεηώλ ή ζηε βηβιηνζήθε.
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Δικόνα 2: Σσπικό Ικρίωμα τολικού Δργαζηηρίοσ

Δληόο ηνπ ηθξηώκαηνο ππάξρεη ν ζπγθεληξσηήο θαισδίσλ (patch panel) ν
νπνίνο είλαη ην ζεκείν ηεξκαηηζκνύ ηεο δηθηπαθήο θαισδίσζεο πνπ μεθηλάεη από ηηο
παξνρέο δηθηύνπ (πξηδάθηα) πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην. Ο
ζπγθεληξσηήο θαισδίσλ έρεη ζπλήζσο 16 ζέζεηο ηύπνπ RJ-45, έλα πνζνζηό ησλ
νπνίσλ (αλάινγα ησλ αξηζκό ησλ ζηαζκώλ εξγαζίαο) είλαη ελεξγνπνηεκέλν.

2.1.2 Hub / Switch
Σν ηνπηθό δίθηπν πινπνηείηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ απαξαίηεησλ ελεξγώλ
δηθηπαθώλ ζπζθεπώλ (hub ή switch). Οη ζέζεηο πνπ δηαζέηεη ην hub ή ην switch
πνηθίινπλ αλάινγα ηνλ αξηζκό ησλ ζηαζκώλ εξγαζίαο ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ.

Δικόνα 3: Σσπική ζσζκεσή HUB/Switch ζτολικού εργαζηηρίοσ

2.1.3 Γπομολογηηήρ (router)
ην ζρνιηθό εξγαζηήξην ππάξρεη ζπλήζσο δξνκνινγεηήο θαηάιιεινπ ηύπνπ
(αλάινγα ηνλ ηξόπν δηαζύλδεζεο ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ κε ην ΠΓ) κέζσ ηνπ
νπνίνπ ην ζρνιηθό εξγαζηήξην δηαζπλδέεηαη ζην ΠΓ θαη ζην δηαδίθηπν. Ο
δξνκνινγεηήο απηόο θάλεη ηε κεηάθξαζε ησλ εζσηεξηθώλ ηδησηηθώλ δηεπζύλζεσλ
(NAT translation) ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ ζηηο πξαγκαηηθέο δηεπζύλζεηο ηνπ
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ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ. Δπηπιένλ ν δξνκνινγεηήο απνδίδεη ζηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο
δηθηπαθά ραξαθηεξηζηηθά (πρ IPδηεπζύλζεηο, DNS θιπ.) θαηά ηελ εθθίλεζε ησλ
ζηαζκώλ εξγαζίαο κέζσ ηνπ πξσηνθόιινπ DHCP.
Ο δξνκνινγεηήο είλαη «νξαηόο» από ην ΠΓ κε θαηάιιειε δηεύζπλζε IP πνπ
δίδεη ην ΠΓ. Σν ηξέρνλ configuration ηνπ δξνκνινγεηή ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ
ην παξέρεη ην ΠΓ.

Δικόνα 4: Σσπικός Γρομολογηηής τολικού Δργαζηηρίοσ

2.1.4 Τηλεπικοινυνιακά κςκλώμαηα και εξοπλιζμόρ ζύνδεζηρ με
ηο ΠΣΓ
Η δηθηπαθή επηθνηλσλία ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ κε ην ΠΓ θαη ην
Γηαδίθηπν πξαγκαηνπνηείηαη κε πνηθηιία δηαθνξεηηθώλ ηξόπσλ (αλαινγηθέο
κηζζσκέλεο, ISDN, PSTN, ADSL γξακκέο, αζύξκαηεο ή άιιεο ζπλδέζεηο) κε ρξήζε
ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνύ ξπζκηζκέλνπ (πρ modems, ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο ISDN,
δξνκνινγεηή κε θαηάιιειεο ζύξεο θιπ.) κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΠΓ.
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Γιαδίκηςο

Γίκηςο Κοπμού ΠΣΓ:
ΕΔΕΤ και 8 κενηρικοί κόμβοι

Γίκηςο Γιανομήρ ΠΣΓ:
51 νομαρχιακοί κόμβοι

...

...

Γίκηςο Ππόζβαζηρ ΠΣΓ:
Υποδομή Διαζύνδεζης Σχολικών Εργαζηηρίων

Δικόνα 5: ύνδεζη ηοσ ζτολικού εργαζηηρίοσ με ηο ΠΓ

2.2 Ηλεκηπολογική Υποδομή ηος ζσολικού επγαζηηπίος
Σν ζρνιηθό εξγαζηήξην δηαζέηεη ηδηαίηεξε παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο κε
μερσξηζηό πίλαθα δηαλνκήο πνπ βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλνο εληόο ηεο αίζνπζαο ηνπ
εξγαζηεξίνπ θαη πεξηιακβάλεη:
1.

Δγθαηάζηαζε εληόο ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνινγηθνύ

πίλαθα δηαλνκήο κε:
a. Γηαθόπηε εηζόδνπ 35 Α
b. Γείσζε 3 Ω
c. Σεθηή αζθάιεηα 20 Α
d. Γύν (2) γξακκέο παξνρήο κε δηπνιηθό δηαθόπηε 25 Α, απηόκαηε
αζθάιεηα 16 Α θαη ξειέ δηαθπγήο ζε θάζε γξακκή.
2.

Γηαζύλδεζε ηνπ πίλαθα παξνρήο ηνπ εξγαζηεξίνπ κε ηνλ θεληξηθό

πίλαθα ηνπ ζρνιείνπ. Ο πίλαθαο δηαλνκήο ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ είλαη
ζπλδεκέλνο απεπζείαο ζηελ παξνρή ξεύκαηνο ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηέηνην ηξόπν, ώζηε
ε ηξνθνδνζία ηνπ εξγαζηεξίνπ λα είλαη αλεμάξηεηε από ηνπ ππνινίπνπ ζρνιείνπ
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(δει. αλ θάπνηνο θιείζεη ηνλ γεληθό δηαθόπηε ηνπ ζρνιείνπ ν πίλαθαο ηνπ ζρνιηθνύ
εξγαζηεξίνπ λα εμαθνινπζήζεη λα έρεη ξεύκα).
3.

Γηαλνκή κε ηξεηο (3) ξεπκαηνιήπηεο ζνύθν αλά ζηαζκό εξγαζίαο ζε

ύςνο ελόο πεξίπνπ κέηξνπ από ην δάπεδν (ηππηθά ηνπιάρηζηνλ 10cm από ην επίπεδν
ηνπ πάγθνπ εξγαζίαο) ζηαζεξά ζηεξεσκέλνπο ζηνλ ηνίρν. πλνιηθά ην πιήζνο ησλ
εγθαηεζηεκέλσλ ηξηπιώλ ξεπκαηνιεπηώλ

γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ ζηαζκώλ

εξγαζίαο, ηνπ εμππεξεηεηή ηνπ εθηππσηή θιπ., (θαζέλαο πίζσ από ηνλ αληίζηνηρν
πάγθν εξγαζίαο), είλαη αλάινγν κε ην πιήζνο ησλ ζηαζκώλ εξγαζίαο ηνπ ζρνιηθνύ
εξγαζηεξίνπ.
Οη νδεύζεηο ηεο θαισδίσζεο από ηνλ πίλαθα ζηνπο ξεπκαηνιήπηεο ζα πξέπεη
λα εγθαηαζηαζνύλ κε εηδηθά κεηαιιηθά ή πιαζηηθά επίηνηρα θαλάιηα ζηαζεξά
ζηεξεσκέλα ζηνλ ηνίρν.

2.3 Εξςπηπεηηηήρ
Σν ζρνιηθό εξγαζηήξην απνηειείηαη από έλαλ αξηζκό ειεθηξνληθώλ
ππνινγηζηώλ ζπλδεδεκέλσλ ζε έλα ηνπηθό δίθηπν πνπ αθνινπζνύλ ηελ αξρηηεθηνληθή
πειάηε-εμππεξεηεηή. Ο εμππεξεηεηήο αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ κεγαιύηεξνπ
ηκήκαηνο ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ εξγαζηεξίνπ ζε όηη αθνξά ζηηο πξνζθεξόκελεο
ππεξεζίεο θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ρξήζεο απηώλ ησλ ππεξεζηώλ.
Ο εμππεξεηεηήο είλαη ζπλήζσο κεράλεκα κεγαιύηεξεο ππνινγηζηηθήο ηζρύνο
από ηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ, έρεη πεξηζζόηεξνπο
ζθιεξνύο δίζθνπο, πεξηζζόηεξε κλήκε RAM θαη ελδέρεηαη λα έρεη πιηθό ηύπνπ CDRW / DVD-RW ή θαη ζπζθεπή backup ηύπνπ DAT.
Ο εμππεξεηεηήο έρεη θιεηδσκέλεο ηηο ξπζκίζεηο BIOS ώζηε λα κελ είλαη
δπλαηή ε αιιαγή βαζηθώλ παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο από ηνπο ρξήζηεο. Ο
θσδηθόο θιεηδώκαηνο είλαη ίδηνο κε απηόλ ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ εμππεξεηεηή.
Βαζηθή αξρή ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ απνηειεί ην γεγνλόο
όηη ε θαηαζηξνθή ηνπ εμππεξεηεηή δελ πξνθαιεί απώιεηα δεδνκέλσλ ρξεζηώλ
(εθόζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ε ππεξεζία δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ αζθαιείαο ζηνλ
εμππεξεηεηή, από ην δηαρεηξηζηή) θαη όηη ε επαλαθνξά ηνπ εμππεξεηεηή (Disaster
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Recovery) γίλεηαη κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξόπν θαη ζε ειάρηζην ρξνληθό δηάζηεκα (10
ιεπηά – 2 ώξεο).
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη εμππεξεηεηήο ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην,
θάπνηνο ζηαζκόο εξγαζίαο αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη ρξέε εμππεξεηεηή, παξέρνληαο
έλα ππνζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ εμππεξεηεηή (δηακνηξάδνληαο πρ ηνπο εθηππσηέο,
θάπνηνπο θαηαιόγνπο αξρείσλ, ηε γξακκή δηαζύλδεζεο κε ην δηαδίθηπν αλ δελ
ππάξρεη θαη δξνκνινγεηήο θιπ.).
Ο εμππεξεηεηήο ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ είλαη «νξαηόο» από ην δηαδίθηπν
κε ηε δηεύζπλζε srv-<full dns name ζρνιείνπ> (πρ ν εμππεξεηεηήο ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ
Ξάλζεο έρεη δηεύζπλζε srv-1gym-xanthis.xan.sch.gr).

2.4 Σηαθμοί Επγαζίαρ
Οη ζηαζκνί εξγαζίαο παξέρνπλ ειιεληθό παξαζπξηθό πεξηβάιινλ ρξήζεο.
Έλαο ή πεξηζζόηεξνη ζηαζκνί εξγαζίαο ζε θάζε ζρνιηθό εξγαζηήξην κπνξεί λα είλαη
εγθαηεζηεκέλνη κε δπλαηόηεηα δηπιήο εθθίλεζεο (dual-boot), όπνπ ην πξώην
ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα είλαη ηύπνπ MS-Windows θαη ην δεύηεξν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα
είλαη ηύπνπ Linux.
Οη ζηαζκνί εξγαζίαο πξνζθέξνπλ πνιπκεζηθό πεξηβάιινλ εξγαζίαο αθνύ
δηαζέηνπλ θάξηα γξαθηθώλ, ερεία, κηθξόθσλν, νζόλε πςειήο αλάιπζεο, CD-ROM /
DVD-ROM, επεμεξγαζηή πςειήο ππνινγηζηηθήο ηζρύνο2 θαη πηζαλά θαη ςεθηαθή
θάκεξα ή ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή.
θνπόο ηεο ύπαξμεο ησλ δύν δηαθνξεηηθώλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ είλαη ε
γλσξηκία ηνπ ρξήζηε κε ηνπο δύν ηύπνπο ησλ πην δεκνθηιώλ ιεηηνπξγηθώλ
ζπζηεκάησλ θαη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο δεκνθηιώλ εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ ή
εθαξκνγώλ γξαθείνπ πνπ πξνϋπνζέηνπλ έλα από ηα δύν ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα.
Οη βαζηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από ηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο κέζσ ηνπ
εμππεξεηεηή (όπσο πξνεγκέλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο, απζεληηθνπνίεζε, δηακνίξαζε

2

Γηα ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ηεο πξνκήζεηάο ηνπο.

12/31

Πξαθηηθή Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο

Αξρηηεθηνληθή ΔΠΔΗΤ

αξρείσλ, εθηύπσζε, ηειεδηάζθεςε, πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ΠΓ –πρ
ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν θιπ.–) είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ
ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ ζηαζκνύ εξγαζίαο.
Βαζηθή αξρή ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ απνηειεί ην γεγνλόο
όηη ε θαηαζηξνθή ελόο ζηαζκνύ εξγαζίαο δελ πξνθαιεί απώιεηα δεδνκέλσλ ρξεζηώλ
θαη όηη ε επαλαθνξά ελόο ζηαζκνύ εξγαζίαο (Disaster Recovery) γίλεηαη κε
απηνκαηνπνηεκέλν ηξόπν θαη ζε ειάρηζην ρξνληθό δηάζηεκα (5-30 ιεπηά).
Οη ζηαζκνί εξγαζίαο έρνπλ θιεηδσκέλεο ηηο ξπζκίζεηο BIOS ώζηε λα κελ είλαη
δπλαηή ε αιιαγή βαζηθώλ παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο από ηνπο ρξήζηεο. Ο
θσδηθόο θιεηδώκαηνο είλαη ίδηνο κε απηόλ ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ εμππεξεηεηή.

2.5 Πεπιθεπειακέρ ζςζκεςέρ
ε έλα ζρνιηθό εξγαζηήξην κπνξεί λα ππάξρνπλ δηάθνξεο πεξηθεξεηαθέο
ζπζθεπέο όπσο εθηππσηήο (laser ή inkjet), ζαξσηήο, ςεθηαθή θάκεξα ηύπνπ web
camera, ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή θιπ. Οη ζπζθεπέο απηέο είλαη εγθαηεζηεκέλεο
κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή εθκεηάιιεπζε ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ.
Όπνπ είλαη δπλαηόλ νη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο ζπλδένληαη ζηνλ εμππεξεηεηή
(πρ εθηππσηέο θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο θαη ζαξσηέο) θαη είλαη πξνζβάζηκεο από
όινπο ηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο. Όπνπ θάηη ηέηνην δελ είλαη δπλαηόλ, είλαη
εγθαηεζηεκέλεο ζε θάπνηνλ ζηαζκό εξγαζίαο – κε πξνηεξαηόηεηα ζην ζηαζκό
εξγαζίαο dual-boot (εθόζνλ ππάξρεη) – θαη παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο ηνπο από
όια ηα εγθαηεζηεκέλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη ζε όινπο ηνπο ρξήζηεο.

2.5.1 Σύζηημα αδιάλειπηηρ παποσήρ ιζσύορ (UPS)
Σν ζύζηεκα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρύνο (UPS) είλαη εγθαηεζηεκέλν έηζη
ώζηε λα παξέρεη ηξνθνδνζία ηνπιάρηζηνλ ζηνλ εμππεξεηεηή θαη ηελ νζόλε ηνπ, ζην
hub/switch

θαη

ζηνλ

εμνπιηζκό

δηθηπαθήο

ζύλδεζεο

(δξνκνινγεηήο

θαη

Modem/NTU, αλ ηα ηειεπηαία βξίζθνληαη ζηελ ίδηα αίζνπζα), ώζηε αλ θαηά ηε
δηάξθεηα δηαδηθαζίαο απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο ζπκβεί δηαθνπή ηξνθνδνζίαο, λα
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είλαη δπλαηό ν δηαρεηξηζηήο λα δηαθόςεη νκαιά ηε δηαδηθαζία, ρσξίο λα δεκηνπξγεζεί
νπνηνδήπνηε πξόβιεκα ζην ζπγθεθξηκέλν ππνινγηζηηθό θαη δηθηπαθό εμνπιηζκό.
ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε απόζηαζε εμππεξεηεηή θαη UPS ην επηηξέπεη, ππάξρεη
επηθνηλσλία (ζεηξηαθή ή USB) κεηαμύ ηνπ UPS θαη ηνπ εμππεξεηεηή θαη ην
ινγηζκηθό ηνπ εμππεξεηεηή έρεη ξπζκηζηεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε όηαλ έρεη δηαθνπεί ε
ηξνθνδνζία από ηε ΓΔΗ θαη νη κπαηαξίεο ηνπ UPS έρνπλ ράζεη ην 66% ηεο
ρσξεηηθόηεηάο ηνπο λα γίλεηαη απηόκαηα shutdown ζηνλ εμππεξεηεηή.

2.5.2 Δκηςπυηήρ
Κάζε ζρνιηθό εξγαζηήξην δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ εθηππσηή. Απηόο κπνξεί
λα είλαη είηε κνλόρξσκνο εθηππσηήο ζειίδαο (Laser) είηε έγρξσκνο εθηππσηήο
έθρπζεο κειάλεο (Inkjet). ε θάπνηα εξγαζηήξηα κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη ηα δύν είδε
εθηππσηώλ. Οη εθηππσηέο είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηνλ εμππεξεηεηή ηνπ εξγαζηεξίνπ.
Σόζν ν εμππεξεηεηήο όζν θαη νη ζηαζκνί εξγαζίαο έρνπλ ην απαξαίηεην ινγηζκηθό
γηα εθηύπσζε ζε απηνύο από όιεο ηηο εγθαηεζηεκέλεο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ
δπλαηόηεηεο εθηύπσζεο θαη από όια ηα εγθαηεζηεκέλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Γηα
ηνπο εθηππσηέο ππάξρνπλ δηθαηώκαηα ρξήζεο από όινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζρνιηθνύ
εξγαζηεξίνπ.

2.5.3 Ψηθιακή κάμεπα ηύπος web camera
Οη ςεθηαθέο θάκεξεο ηύπνπ web camera είλαη ζπλδεδεκέλεο ζε ζηαζκνύο
εξγαζίαο ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ θαη είλαη ξπζκηζκέλεο ώζηε λα κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ

από

εθαξκνγέο

ηειεδηάζθεςεο

πνπ

θάλνπλ

ρξήζε

ηνπ

πξσηνθόιινπ H.323.
Δάλ ν αξηζκόο ησλ web cameras είλαη κηθξόηεξνο από ηνλ αξηζκό ησλ
ζηαζκώλ εξγαζίαο, πξνηείλεηαη κία web camera λα είλαη εγθαηεζηεκέλε ζην dualboot ζηαζκό εξγαζίαο (εθόζνλ ππάξρεη). Η web camera επηηξέπεηαη λα εγθαηαζηαζεί
ζηνλ εμππεξεηεηή κόλν ζε ζπάληεο πεξηπηώζεηο πνπ ην πεξηβάιινλ ελόο
ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ θαη ε δηακόξθσζε / ξπζκίζεηο (h/w & s/w configuration)
ησλ δηθηπαθώλ ζπζθεπώλ ηνπ δελ επηηξέπνπλ ηε ρξήζε εθαξκνγώλ ηειεδηάζθεςεο
κε ρξήζε πξσηνθόιινπ H.323 ζηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ.
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2.5.4 Σαπυηήρ
Ο ζαξσηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζηνλ εμππεξεηεηή ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ
εθόζνλ ζπλνδεύεηαη από ινγηζκηθό δηθηπαθνύ δηακνηξαζκνύ ηνπ. ε αληίζεηε
πεξίπησζε είλαη ζπλδεδεκέλνο ζε θάπνηνλ ζηαζκό εξγαζίαο ηνπ ζρνιηθνύ
εξγαζηεξίνπ κε όιν ην ιεηηνπξγηθό ινγηζκηθό πνπ ηνλ ζπλνδεύεη.
ε θάζε πεξίπησζε γηα ην ζαξσηή ππάξρνπλ δηθαηώκαηα ρξήζεο από όινπο
ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ.

2.6 Διαθοποποιήζειρ ζσολικών επγαζηηπίων3
Σα ζρνιηθά εξγαζηήξηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ όζνλ αθνξά :
1.

ζην πιηθό ηόζν ησλ ζηαζκώλ εξγαζίαο όζν θαη ηνπ εμππεξεηεηή θαη

ησλ πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ. Γηα παξάδεηγκα θάπνηα ζρνιηθά εξγαζηήξηα κπνξεί
λα έρνπλ επεμεξγαζηέο ηνπ θαηαζθεπαζηή Intel ελώ άιια επεμεξγαζηέο ηνπ
θαηαζθεπαζηή AMD. Δπίζεο ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο εθδόζεηο ή ζηνλ θαηαζθεπαζηή
ησλ κεηξηθώλ θαξηώλ, ζθιεξώλ δίζθσλ, νζνλώλ, πιεθηξνινγίσλ, εθηππσηώλ,
ζαξσηώλ θιπ. Σέινο ππάξρνπλ ζρνιηθά εξγαζηήξηα όπνπ νη εμππεξεηεηέο κπνξεί λα
έρνπλ δύν θάξηεο δηθηύνπ,
2.

ζηνλ επηπιένλ εμνπιηζκό ησλ ζρνιηθώλ εξγαζηεξίσλ. Γηα παξάδεηγκα

θάπνηα ζρνιεία κπνξεί λα έρνπλ ςεθηαθέο θάκεξεο ηύπνπ web camera ή πξνβνιηθά
(projectors) θαη θάπνηα όρη.
3.

ζηηο εθδόζεηο ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ εμππεξεηεηή ή ησλ

ζηαζκώλ εξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα ζε θάπνηα ζρνιηθά εξγαζηήξηα ν εμππεξεηεηήο
κπνξεί λα έρεη ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα MS-Windows 2000 Server ελώ ζε άιια MSWindows 2003 Server. Αληίζηνηρα ζε θάπνηα ζρνιηθά εξγαζηήξηα νη ζηαζκνί
εξγαζίαο κπνξεί λα έρνπλ ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα MS-Windows 2000 Pro, ζε άιια

3

Οη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζην παξόλ θείκελν δελ επεξεάδνληαη από ηηο

ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ζρνιηθώλ εξγαζηεξίσλ, θαζώο δελ ππεηζέξρνληαη ζε
ιεπηνκέξεηεο ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ ππαξρόλησλ πξνγξακκάησλ, ελώ νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε
ινγηζκηθό πνπ ζε θάπνην εξγαζηήξην δελ ππάξρεη κπνξεί λα παξαιείπεηαη.

15/31

Πξαθηηθή Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο

Αξρηηεθηνληθή ΔΠΔΗΤ

MS-Windows XP Pro θιπ. Δπηπιένλ ζηνπο δηπιήο εθθίλεζεο (dual boot) ζηαζκνύο
εξγαζίαο ε έθδνζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο ηύπνπ Linux κπνξεί λα δηαθέξεη (ζε
άιια λα είλαη Red-Hat Linux, ζε άιια ην Mandrake Linux θιπ),
4.

ζηελ ύπαξμε ή κε παθέησλ ινγηζκηθνύ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηώλ.

Γηα παξάδεηγκα ζε θάπνηα ζρνιηθά εξγαζηήξηα παξέρεηαη ε ππεξεζία εζσηεξηθήο
αιιεινγξαθίαο – δηάζθεςεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο Microsoft Exchange Server ελώ ζε
κεγάιν αξηζκό ζρνιηθώλ κνλάδσλ ε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία δελ πθίζηαηαη,
5.

ζην ινγηζκηθό πνπ πινπνηεί κία ππεξεζία. Γηα παξάδεηγκα ην

ινγηζκηθό πξνζηαζίαο από ηνύο κπνξεί λα δηαθέξεη ζηελ έθδνζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
ή αθόκα θαη λα πξνέξρεηαη από δηαθνξεηηθή εηαηξία παξαγσγήο ινγηζκηθνύ,
6.

ζην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηα ζρνιηθά

εξγαζηήξηα. Γηα παξάδεηγκα άιιν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό αλαθέξεηαη ζηα Γεκνηηθά,
άιιν ζηα Γπκλάζηα, άιιν ζηα Λύθεηα, άιιν ζηα ΣΔΔ θιπ. Δπηπιένλ αθόκε θαη ίδηνπ
ηύπνπ ζρνιεία κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθνύ θαηαζθεπαζηή εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό
(πρ δηαθνξεηηθνύ θαηαζθεπαζηή πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ Logo ή πεξηβάιινλ
επεμεξγαζίαο video),
7.

ζηνλ ηξόπν πξόζβαζεο ζην ΠΓ. Σα ζρνιεία κπνξεί λα δηαζέηνπλ

αλαινγηθέο κηζζσκέλεο, ISDN, PSTN, ADSL γξακκέο, αζύξκαηεο θιπ. Αληίζηνηρα
ζα πνηθίινπλ θαη νη ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο ηνπ ΟΣΔ γηα απηέο ηηο γξακκέο θαζώο θαη ε
αληίζηνηρε ζύξα ησλ δξνκνινγεηώλ.

3 Οι ςπηπεζίερ ηος ζσολικού επγαζηηπίος
3.1 Πποηγμένο πεπιβάλλον επγαζίαρ
Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ πξνζθέξεη ην ζρνιηθό εξγαζηήξην είλαη
ζύγρξνλν θαη έρεη ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
1.

Παξαζπξηθό πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ

ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ είλαη παξαζπξηθό, θαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβαίλεη εύθνια
αλάκεζα ζηηο εθαξκνγέο ηνπ, λα αληαιιάζζεη δεδνκέλα κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ
παξαζύξσλ θιπ.
2.

Κάζε ηύπνο ρξήζηε έρεη δηαθνξεηηθά δηθαηώκαηα ζην ζηαζκό

εξγαζίαο. ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ έλαο απιόο ρξήζηεο (πρ έλαο
καζεηήο) δελ έρεη δηθαηώκαηα λα αιιάμεη ην configuration ηνπ ζηαζκνύ εξγαζίαο (πρ
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ηηο δηθηπαθέο ξπζκίζεηο, ηνπο εθηππσηέο, λα θαηαξγήζεη ζπζθεπέο θιπ.). Σέηνηα
δηθαηώκαηα έρνπλ κόλν ζπγθεθξηκέλνη ινγαξηαζκνί δηαρείξηζεο.
3.

ύγρξνλεο εθαξκνγέο απηνκαηηζκνύ γξαθείνπ θαη πξόζβαζεο ζηνλ

παγθόζκην ηζηό πιεξνθνξηώλ. Σν ζρνιηθό εξγαζηήξην πξνζθέξεη ζύγρξνλεο
εθαξκνγέο γηα:
a. επεμεξγαζία θεηκέλσλ θαη ινγηζηηθώλ θύιισλ,
b. δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ θαη ηζηνζειίδσλ – ηζηόηνπσλ,
c. δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ,
d. πξόζβαζεο ζηνλ παγθόζκην ηζηό πιεξνθνξηώλ,
e. αλάγλσζεο ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελσλ ζην δηαδίθηπν αξρείσλ
(όπσο .pdf, .gif, .jpg, .doc, .xls θιπ),
f. ζπκπίεζεο θαη απνζπκπίεζεο αξρείσλ.
4.

Πεξηβάιινλ εξγαζίαο αλεμάξηεην από ην ζηαζκό εξγαζίαο. Σν

ζρνιηθό εξγαζηήξην δίλεη ηε δπλαηόηεηα ν ρξήζηεο λα ζπλδέεηαη ζε νπνηνλδήπνηε
ζηαζκό εξγαζίαο θαη λα έρεη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηεο πξνηίκεζήο ηνπ (πρ
δηαθνξεηηθή ξύζκηζε background, εηθνληδίσλ θιπ.) θαη ην νπνίν κπνξεί λα πνηθίιεη
αλάινγα ην ρξήζηε.
5.

Διιεληθό πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο. Σν ζρνιηθό

εξγαζηήξην πξνζθέξεη ειιεληθό παξαζπξηθό πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζηνπο ζηαζκνύο
εξγαζίαο. Όια ηα menus, νη επηινγέο θαη νη ξπζκίζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο
θαη ησλ εθαξκνγώλ γξαθείνπ θαζώο θαη ε βνήζεηα απηώλ πξνο ην ρξήζηε είλαη ζηελ
ειιεληθή γιώζζα. Η ειιεληθή γιώζζα ππνζηεξίδεηαη ζηε ζπγγξαθή (κε ρξήζε
νξζνγξάθσλ θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο θαη ζεζαπξώλ ειιεληθήο γιώζζαο),
ζηελ εθηύπσζε ειεθηξνληθώλ εγγξάθσλ θαζώο θαη ζηελ πινήγεζε ζην δηαδίθηπν.
6.

Απηόκαηε εύξεζε θαη εγθαηάζηαζε αλαβαζκίζεσλ. Οη ζηαζκνί

εξγαζίαο θαη ν εμππεξεηεηήο ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα
ζπλδεζνύλ ζην δηθηπαθό site ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη
ησλ εθαξκνγώλ απηνκαηηζκνύ γξαθείνπ θαη λα ειέγμνπλ αλ απαηηνύληαη
αλαβαζκίζεηο ζηηο ηξέρνπζεο εθδόζεηο. Δάλ ππάξρνπλ ηέηνηεο αλαβαζκίζεηο ηόηε ν
δηαρεηξηζηήο επηιέγεη πνηεο ζέιεη λα εγθαηαζηήζεη θαη απηέο «θαηεβαίλνπλ» θαη
εγθαζίζηαληαη απηόκαηα. Τπάξρεη επηπιένλ ε δπλαηόηεηα απεγθαηάζηαζεο θάπνηαο
αλαβάζκηζεο ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη δεκηνπξγεί πξόβιεκα ζηε ιεηηνπξγία
ηνπ εξγαζηεξίνπ.
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Πεξηβάιινλ πνπ πξνζθέξεη όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο πνιπκεζηθνύ

ζηαζκνύ εξγαζίαο. Οη ζηαζκνί εξγαζίαο έρνπλ ην θαηάιιειν ινγηζκηθό γηα ηελ
αλαπαξαγσγή θαη επεμεξγαζία αξρείσλ ήρνπ, εηθόλαο θαη θηλνύκελεο εηθόλαο ζηηο
πην δεκνθηιείο κνξθνπνηήζεηο (πρ avi, mpg, mp3, wav θιπ).

3.2 Φπήζη εκπαιδεςηικών λογιζμικών
Σν πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ είλαη ηέηνην ώζηε λα ππνζηεξίδεη
ηελ αμηόπηζηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ πνπ πξνβιέπεη ην ειιεληθό
εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα.
Τπνζηεξίδνληαη νη πην δεκνθηιείο αξρηηεθηνληθέο εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ.
Αλαιπηηθά ππνζηεξίδνληαη ηύπνη ινγηζκηθνύ πνπ πξνϋπνζέηνπλ:
1.

ηα πην δεκνθηιή ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (νη ηύπνη πνπ ππνζηεξίδνληαη

ζήκεξα είλαη MS-Windows θαη Linux),
2.

είηε γηα ηελ εγθαηάζηαζε είηε γηα ιόγνπο αδεηνδόηεζεο ηελ ύπαξμε

εμππεξεηεηή γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο (θαη δηακνηξαζκό ζηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο από
ηνλ εμππεξεηεηή), ή πιηθνύ ηύπνπ CD-ROM / DVD-ROM ζηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο,
3.

ηελ ύπαξμε ελόο ζύγρξνλνπ πεξηβάιινληνο Intranet θαη ρξήζε

δηαθπιιηζηώλ ζειίδσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο.

3.3 Κενηπική αςθενηικοποίηζη - πιζηοποίηζη ηων σπηζηών
Ο εμππεξεηεηήο ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ παξέρεη ηελ απζεληηθνπνίεζε θαη
πηζηνπνίεζε ησλ ρξεζηώλ γηα όιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ. Ο
ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί ηνλ ίδην ινγαξηαζκό θαη θσδηθό πξόζβαζεο ζε όινπο ηνπο
ζηαζκνύο εξγαζίαο βάζεη ηνπ νπνίνπ έρεη πξόζβαζε ζε όιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ
επηηξέπεηαη ζύκθσλα κε ηα δηθαηώκαηά ηνπ ρσξίο επηπιένλ απζεληηθνπνηήζεηο.
ηόρνο είλαη λα κελ ππάξρνπλ ηνπηθνί ινγαξηαζκνί ρξεζηώλ ζηνπο ζηαζκνύο
εξγαζίαο ώζηε λα απινπζηεπηεί ε δηαρείξηζε ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ.

3.4 Κενηπική απσειοθέηηζη - εκηύπωζη
Όινη νη καζεηέο έρνπλ πξνζσπηθό θαηάινγν ζηνλ εμππεξεηεηή ηνπ ζρνιηθνύ
εξγαζηεξίνπ ώζηε ε πξόζβαζε ζε απηόλ ηνλ θαηάινγν λα είλαη αλεμάξηεηε ηνπ
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ζηαζκνύ εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ. Οη καζεηέο επηπιένλ έρνπλ πξόζβαζε θαη
ζηνπο θνηλόρξεζηνπο θαθέινπο πνπ επίζεο βξίζθνληαη ζηνλ εμππεξεηεηή.
Ο νξηζκόο ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ ρξεζηώλ θαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ απηνί
έρνπλ, πινπνηείηαη ζηνλ εμππεξεηεηή ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ. Αλάινγα ηνλ ηύπν
ηνπ ρξήζηε ππάξρεη νκαδνπνίεζε ζε καζεηέο θαη θαζεγεηέο θαη αληίζηνηρα πξνλόκηα
ζην ζύζηεκα αξρείσλ ηνπ εμππεξεηεηή.
Τπάξρεη επηπιένλ ε δπλαηόηεηα (ρσξίο λα είλαη ελεξγνπνηεκέλε γηα ηα
πεξηζζόηεξα ζρνιηθά εξγαζηήξηα) νξηζκνύ νξίσλ (quotas) γηα ην κέγηζην ρώξν πνπ
κπνξεί λα δηαηεζεί ζε θάζε ρξήζηε.
Γηα ηελ εθηύπσζε ησλ αξρείσλ ηνπο νη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ εθηππσηή
πνπ είλαη ζπλδεκέλνο ζηνλ εμππεξεηεηή ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ θαη δηακνηξάδεηαη
ζε όινπο ηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο.

3.5 Αςηόμαηη παποσή δικηςακών πςθμίζεων ζηοςρ ζηαθμούρ
επγαζίαρ (DHCP)
Οη ζηαζκνί εξγαζίαο ιακβάλνπλ από ην δξνκνινγεηή ηνπ ζρνιηθνύ
εξγαζηεξίνπ ή ηνλ εμππεξεηεηή ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ (αλ δελ ππάξρεη
δξνκνινγεηήο) ηηο δηθηπαθέο ηνπο ξπζκίζεηο (IP δηεύζπλζε, κάζθα ππνδηθηύνπ IP,
πξνεπηιεγκέλε πύιε IP (default gateway), DNS εμππεξεηεηέο, DNS domain θιπ.).
Σν πξσηόθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ππεξεζίαο είλαη ην DHCP.
Σν ηνπηθό δίθηπν ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ είλαη έλα ηδησηηθό δίθηπν ηεο
κνξθήο

10.x.y.0/24

ην

νπνίν

είλαη

κνλαδηθό

γηα

ην

ΠΓ.

Σν

ζρήκα

δηεπζπλζηνδόηεζεο πνπ παξέρεη ην DHCP νξίδεη όηη ε δηεύζπλζε 10.x.y.1 ζα αλήθεη
ζην δξνκνινγεηή, ε δηεύζπλζε 10.x.y.10, 10.x.y.11 θιπ. ζα αλήθνπλ ζηνλ 1ν, 2ν θιπ.
εμππεξεηεηή, ελώ ζηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο δίλνληαη δηεπζύλζεηο 10.x.y.128 –
10.x.y.254.
Ο εμππεξεηεηήο έρεη ζηαηηθή ηδησηηθή δηεύζπλζε. Απηό γίλεηαη αθελόο ώζηε
όινη νη ζηαζκνί εξγαζίαο λα πξνζπειαύλνπλ ηνλ εμππεξεηεηή ζε κία ζηαζεξή
δηεύζπλζε, αθεηέξνπ λα κπνξεί λα κεηαθξάδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε δηεύζπλζε ζε κία
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πξαγκαηηθή δηεύζπλζε ζην δξνκνινγεηή ώζηε ν εμππεξεηεηήο λα κπνξεί λα
πξνζπειαύλεηαη από ην ΠΓ κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή ηνπ δηεύζπλζε.
Γηα ηηο δηθηπαθέο ξπζκίζεηο (ηδησηηθέο δηεπζύλζεηο θάζε ζρνιηθνύ
εξγαζηεξίνπ, παξακεηξνπνίεζε ππεξεζίαο DHCP θιπ.) ηζρύνπλ ηα όζα νξίδεη ην
ΠΓ. γηα θάζε ζρνιείν.

3.6 Ονομαηολογία (DNS)
Οη ζηαζκνί εξγαζίαο ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ εμππεξεηεηή ηνπ ζρνιηθνύ
εξγαζηεξίνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αηηήζεσλ DNS. Ο εμππεξεηεηήο ηνπ
ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ παξέρεη ηελ ππεξεζία νλνκαηνινγίαο γηα ην domain ηνπ
ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ (πρ school.edu) θαη ην reverse domain απηνύ (y.x.10.inaddr.arpa). Δπηπιένλ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίδεηαη ε ππεξεζία νλνκαηνινγίαο από /
πξνο ην δηαδίθηπν, ν εμππεξεηεηήο έρεη πινπνηεκέλε ηελ ππεξεζία DNS κε ηέηνην
ηξόπν ώζηε λα ρξεζηκνπνηεί σο forwarders ηνλ 1ν πιεζηέζηεξν DNS server
λνκαξρηαθνύ θόκβνπ πνπ αλήθεη ην ζρνιηθό εξγαζηήξην θαη ην 2ν πιεζηέζηεξν DNS
server λνκαξρηαθνύ θόκβνπ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν γίλεηαη resolve νπνηνδήπνηε site
ηνπ δηαδηθηύνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ.
Ο εμππεξεηεηήο πξνηείλεηαη γηα ην εζσηεξηθό δίθηπν λα έρεη όλνκα srv-<1ο
ημήμα από ηο full DNS όνομα ζτολείοσ>, πρ ν εμππεξεηεηήο ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ
Ξάλζεο έρεη όλνκα srv-1gym-xanthis4.
Οη ζηαζκνί εξγαζίαο έρνπλ (ζπλήζσο) νλόκαηα ηεο κνξθήο client-xy όπνπ xy
έλαο δηςήθηνο αξηζκόο από 01 έσο ηνλ αξηζκό ησλ ζηαζκώλ εξγαζίαο γηα ην
εξγαζηήξην).
Οη ζηαζκνί εξγαζίαο καζαίλνπλ ηε ιίζηα κε ηνπο DNS εμππεξεηεηέο από ην
δξνκνινγεηή ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ κέζσ ηνπ πξσηνθόιινπ DHCP. ηε ιίζηα
απηή 1νο DNS εμππεξεηεηήο είλαη πάληα ν εμππεξεηεηήο ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ
θαη θαηόπηλ ν εμππεξεηεηήο νλνκαηνινγίαο ηνπ θνληηλόηεξνπ λνκαξρηαθνύ θόκβνπ
ηνπ ΠΓ θαη ν θεληξηθόο εμππεξεηεηήο νλνκαηνινγίαο ηνπ ΠΓ nic.sch.gr. Με απηόλ
4

ε πνιιέο πεξηπηώζεηο ζρνιείσλ ν εμππεξεηεηήο έρεη όλνκα server, ρσξίο απηό λα επεξεάδεη θακία
από ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ.
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ηνλ ηξόπν εμαζθαιίδεηαη όηη αθόκε θαη κε ηνλ εμππεξεηεηή ζε κε ιεηηνπξγηθή
θαηάζηαζε νη ζηαζκνί εξγαζίαο ζα κπνξνύλ λα πξνζπειάζνπλ ην δηαδίθηπν.
Τπάξρνπλ σζηόζν θαη ηνπηθά δίθηπα ζρνιείσλ (LAN) πνπ ππνζηεξίδνπλ
πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο ζρνιηθά εξγαζηήξηα. Σέηνηα παξαδείγκαηα απνηεινύλ ηα
ζρνιεία εληαίσλ ζπγθξνηεκάησλ θηηξίσλ, πνπ εμππεξεηνύληαη από κία γξακκή
πξόζβαζεο ζην ΠΓ θαη από έλα δξνκνινγεηή, ρσξίο ηε δπλαηόηεηα ππνζηήξημεο
VLAN.
ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ν δξνκνινγεηήο παξέρεη κέζσ ηνπ DHCP σο DNS
servers, πξώηα ηνπο ηνπηθνύο εμππεξεηεηέο θαη κεηά ηνλ πιεζηέζηεξν εμππεξεηεηή
νλνκαηνινγίαο

λνκαξρηαθνύ

νλνκαηνινγίαο.

Από

ηνπο

θόκβνπ
ηνπηθνύο

θαη

ην 2ν πιεζηέζηεξν

εμππεξεηεηέο

εμππεξεηεηή

νλνκαηνινγίαο,

ν

θάζε

εμππεξεηεηήο είλαη πξσηεύσλ γηα ην domain ηνπ θαη δεπηεξεύσλ γηα θαζέλα από ηα
ππόινηπα domains πνπ ππνζηεξίδνληαη ζην ηνπηθό δίθηπν. Με ηνλ ηξόπν απηό αλ
έλαο ζηαζκόο εξγαζίαο ιάβεη σο θύξην εμππεξεηεηή νλνκαηνινγίαο θάπνηνλ πνπ δελ
αλήθεη ζην domain ηνπ (είλαη παξόια απηά δεπηεξεύσλ εμππεξεηεηήο γηα ην domain
ηνπ), ζα ελεκεξσζεί από απηόλ γηα ηε ζσζηή δηεύζπλζε ηνπ domain controller ηνπ
θαη ζα ζπλδεζεί θαλνληθά ζε απηόλ.

3.7 Διαζύνδεζη ηος ζσολικού επγαζηηπίος με ηο ΠΣΔ και ηο
Διαδίκηςο
Πξνθεηκέλνπ νη ζηαζκνί εξγαζίαο λα ζπλδεζνύλ ζην δηαδίθηπν ζα πξέπεη λα
έρνπλ πξαγκαηηθέο IP δηεπζύλζεηο. ε θάζε ζρνιηθό εξγαζηήξην αληηζηνηρνύλ ηξεηο
(3) πξαγκαηηθέο IP δηεπζύλζεηο (από έλα ππνδίθηπν /30 κε εθαξκνγή zero subnetting
βάζεη ηνπ RFC 1878). Η κεηάθξαζε ησλ ηδησηηθώλ δηεπζύλζεσλ ζε πξαγκαηηθέο
γίλεηαη κε ρξήζε ηνπ πξσηνθόιινπ NAT. Η δεύηεξε (2ε) πξαγκαηηθή δηεύζπλζε
δίλεηαη ζηνλ εμππεξεηεηή ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ (static NAT) ελώ ε ηειεπηαία
(3ε) ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο ηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ
(NAT/PAT, NAT Overload). Η πξώηε (1ε) πξαγκαηηθή δηεύζπλζε (subnet zero)
ρξεζηκνπνηείηαη θαηά πεξίπησζε (αλ ππάξρεη θαη 2νο εμππεξεηεηήο ζην ζρνιηθό
εξγαζηήξην ή αλ ππάξρεη ζηαζκόο εξγαζίαο πνπ ζέιεη λα επηθνηλσλήζεη κε H.323
πξσηόθνιιν θαη δελ ππνζηεξίδεη ν δξνκνινγεηήο ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ H.323
over NAT θιπ.).
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Ο δξνκνινγεηήο ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ είλαη επίζεο «νξαηόο» από ην
Γηαδίθηπν έρνληαο κία πξαγκαηηθή IP δηεύζπλζε από δηαθνξεηηθό ππνδίθηπν από
απηό (ην ππνδίθηπν /30) ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ.
Σν ΠΓ ζπληεξεί ηε ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία θαη είλαη ππεύζπλν γηα ηελ
απόδνζε πξαγκαηηθώλ δηεπζύλζεσλ ζε θάζε ζρνιηθό εξγαζηήξην.

3.8 Ππόζβαζη ζε βαζικέρ ςπηπεζίερ ηος ΠΣΔ και ηος
Διαδικηύος
Σν πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ πξνζθέξεη ζηνπο ζηαζκνύο
εξγαζίαο ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζηηο βαζηθέο ππεξεζίεο πνπ δίλνληαη είηε ζην
ΠΓ είηε ζην δηαδίθηπν. Αλαιπηηθόηεξα ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο
(από νπνηνλδήπνηε ζηαζκό εξγαζίαο) ζε ππεξεζίεο ηύπνπ:
1.

ηζηνζειίδσλ – δηθηπαθώλ ηόπσλ (HTTP)

2.

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (SMTP)

3.

θαηαιόγνπ (LDAP)

4.

ειεθηξνληθώλ εηδήζεσλ – αλαθνηλώζεσλ (NNTP)

5.

κεηαθνξάο αξρείσλ (FTP)

6.

ηδεαηνύ ηεξκαηηθνύ (TELNET, SSH)

3.9 Ππόζβαζη ζε πποηγμένερ ςπηπεζίερ ηος ΠΣΔ και ηος
Διαδικηύος
Σν πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ πξνζθέξεη ζηνπο ζηαζκνύο
εξγαζίαο ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε πξνεγκέλεο ππεξεζίεο πνπ δίλνληαη είηε ζην
ΠΓ είηε ζην δηαδίθηπν. Αλαιπηηθόηεξα ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο
(από νπνηνλδήπνηε ζηαζκό εξγαζίαο) ζε ππεξεζίεο ηύπνπ:

3.9.1 Τηλεδιάζκετη – ηηλεζςνεπγαζία (H.323, T.120)
Σν πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ πξνζθέξεη ζηνπο ζηαζκνύο
εξγαζίαο ηε δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηειεδηαζθέςεσλ είηε εληόο ηνπ ζρνιηθνύ
εξγαζηεξίνπ είηε κε θάπνηνλ άιινλ ζηαζκό ζην δηαδίθηπν κε ρξήζε ησλ
πξσηνθόιισλ H.323 θαη T.120. Η πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηειεδηαζθέςεσλ γίλεηαη ζε
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επίπεδν νκόηηκσλ θόκβσλ (peer-to-peer) είηε κε θιήζε ζε έλαλ εμππεξεηεηή H.323
MCU.
Γηα λα πινπνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία πξέπεη ν δξνκνινγεηήο ηνπ
ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ λα ππνζηεξίδεη ην πξσηόθνιιν H.323 over NAT (απαηηείηαη
ζπγθεθξηκέλε έθδνζε ινγηζκηθνύ πνπ πξνϋπνζέηεη θαη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ζε
RAM γηα ην δξνκνινγεηή). ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζην ζηαζκό
εξγαζίαο πνπ ζέιεη λα κεηέρεη ζηελ ηειεδηάζθεςε ε ηδησηηθή δηεύζπλζε ηελ νπνία ν
δξνκνινγεηήο ζα αληηζηνηρεί ζηελ 1ε πξαγκαηηθή δηεύζπλζε IP (subnet zero) ηνπ
ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ.

3.10 Επιηάσςνζη ηηρ ππόζβαζηρ ηων ζηαθμών επγαζίαρ ζηον
παγκόζμιο ιζηό με caching ιζηοζελίδων
Ο εμππεξεηεηήο έρεη εγθαηεζηεκέλν θαηάιιειν ινγηζκηθό πνπ πινπνηεί
caching ησλ ηζηνζειίδσλ (proxy server) ηηο νπνίεο «μεθπιιίδνπλ» νη ρξήζηεο ώζηε λα
πξαγκαηνπνηείηαη θαιύηεξε πξόζβαζε ησλ ζηαζκώλ εξγαζίαο ζηνλ παγθόζκην ηζηό.
Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό είλαη ξπζκηζκέλν ώζηε λα πξνζθέξεη ηα αθόινπζα
ραξαθηεξηζηηθά:
1.

Αμηνπνίεζε ηνπ caching ηζηνζειίδσλ ζην επίπεδν ηνπ λνκαξρηαθνύ

θόκβνπ ηνπ ΠΓ. Δπεηδή ηα ζρνιηθά εξγαζηήξηα ζπλήζσο ζπλδένληαη ζε ίδηνπο
δηθηπαθνύο ηόπνπο, νη αηηήζεηο ηνπο γίλνληαη cache (transparent proxy) ζε επίπεδν
λνκαξρηαθνύ θόκβνπ θαη ν proxy server ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ ρξεζηκνπνηεί σο
parent proxy (upstream proxy) ηνλ proxy ηνπ λνκαξρηαθνύ θόκβνπ (κε ειεθηξνληθή
δηεύζπλζε proxy.<νομός>.sch.gr) κε ζύλδεζε ζηε ζύξα 8080 (hierarchical caching).
Σν ΠΓ είλαη ππεύζπλν γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ζην επίπεδν
ηνπ λνκαξρηαθνύ θόκβνπ.
2.

Τινπνηνύληαη νη εθ ησλ πξνηέξσλ απνζεθεύζεηο ησλ ζειίδσλ (active

caching) νη νπνίεο απαηηνύληαη ζηνλ proxy server ζε θαζνξηζκέλν βάζνο.
πγθεθξηκέλα sites κπνξνύλ λα γίλνληαη επί κόληκεο βάζεο (θαζεκεξηλήο ή
εβδνκαδηαίαο) update απηόκαηα από ηνλ εμππεξεηεηή πξηλ λα ηα δεηήζεη θάπνηνο
πειάηεο γηα αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο (θύξηα sites κε εθπαηδεπηηθό πιηθό π.ρ.
http://xenios.cti.gr). Η πινπνίεζε ηεο παξαπάλσ ιεηηνπξγίαο πξαγκαηνπνηείηαη από
ην ινγαξηαζκό δηαρείξηζεο ζύκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ησλ θαζεγεηώλ ηνπ ζρνιείνπ.
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ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ή δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο είηε ηνπ proxy

server είηε ηνπ εμππεξεηεηή ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ, ε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκώλ
εξγαζίαο (όζνλ αθνξά ζηελ πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν) πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο
πξνβιήκαηα (ρσξίο βέβαηα λα πξαγκαηνπνηείηαη caching ηζηνζειίδσλ)5.
4.

Γπλαηόηεηα απαγόξεπζεο πξόζβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο

(πρ ζε ηζηνζειίδεο κε αθαηάιιειν πεξηερόκελν).

3.11 Πποηγμένο πεπιβάλλον
επγαζηηπίος

διασείπιζηρ

ηος

ζσολικού

Σν πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ:
1.

Δίλαη παξαζπξηθό.

2.

Δπηηξέπεη ηελ ύπαξμε ινγαξηαζκώλ κε δηαθνξεηηθά δηθαηώκαηα

δηαρείξηζεο. Έηζη ππάξρεη ινγαξηαζκόο ηύπνπ administrator κε όια ηα πξνλόκηα ηόζν
ζηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο όζν θαη ζηνλ εμππεξεηεηή θαη ινγαξηαζκόο ηύπνπ operator
κε πξνλόκηα δηαρείξηζεο κόλν ησλ νπξώλ ηνπ εθηππσηή, δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο
ινγαξηαζκώλ γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο.
3.

Δπηηξέπεη ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε ησλ ρξεζηώλ, ησλ εθηππσηώλ ζηνλ

εμππεξεηεηή (δελ απαηηνύληαη αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο ζηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο).
4.

Δπηηξέπεη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ρξεζηώλ ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ

ζε δηαρεηξηζηηθέο νληόηεηεο όπσο καζεηέο, θαζεγεηέο θιπ. Αλάινγα ηελ νληόηεηα
πνπ αλήθεη ν ρξήζηεο νξίδνληαη πνιηηηθέο κε ηα δηθαηώκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ρξήζηε ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην. Γηα παξάδεηγκα όινη νη ινγαξηαζκνί ησλ ρξεζηώλ
δε ζα έρνπλ password κηθξόηεξν από 5 γξάκκαηα, νη ινγαξηαζκνί ησλ καζεηώλ δελ
κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ηηο ξπζκίζεηο ησλ ζηαζκώλ εξγαζίαο θιπ.
5.

Παξνπζηάδεη ζην δηαρεηξηζηή ζπγθεληξσηηθά ζε κία θνλζόια ηελ

θαηάζηαζε ηνπ εμππεξεηεηή όζνλ αθνξά ζηελ παξνπζίαζε ιαζώλ (errors) θαη
κελπκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο ή ησλ εθαξκνγώλ ηνπ εμππεξεηεηή, ηελ θαηάζηαζε ηνπ
ππνζπζηήκαηνο δηθηύνπ θαη δίζθσλ. Δπηπιένλ από ηελ ίδηα θνλζόια είλαη δπλαηή ε
παξνπζίαζε ησλ αληίζηνηρσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ζηαζκώλ εξγαζίαο.

5

Σν ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθό κπνξεί λα κελ ηζρύεη γηα έλα πνιύ κηθξό αξηζκό ζρνιηθώλ
εξγαζηεξίσλ ιόγσ ηεο θύζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ εμππεξεηεηή θαη ηεο εθαξκνγήο
proxy server.
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Δπηηξέπεη ηελ απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε ηνπ εμππεξεηεηή ή

νπνηνπδήπνηε ζηαζκνύ εξγαζίαο ζην ηνπηθό δίθηπν ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ κε
ρξήζε θαηάιιειεο εθαξκνγήο απνκαθξπζκέλεο πξόζβαζεο.
7.

Οη αλαβαζκίζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο πνπ

αθνξνύλ ζε critical updates, security updates, ηνύο θιπ. γίλνληαη download απηόκαηα
από ηνλ εμππεξεηεηή ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ θαη εγθαζίζηαληαη απηόκαηα ζηνπο
ζηαζκνύο εξγαζίαο ρσξίο λα απαηηείηαη παξέκβαζε δηαρεηξηζηή γηα ηελ νινθιήξσζε
ηεο δηαδηθαζίαο6.

3.12 Απομακπςζμένη διασείπιζη ηος ζσολικού επγαζηηπίος
Γηα ιόγνπο ηερληθήο ππνζηήξημεο ην ζρνιηθό εξγαζηήξην είλαη ζρεδηαζκέλν
ώζηε λα είλαη δπλαηή ε απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζή ηνπ. Ο εμππεξεηεηήο ηνπ
ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ είλαη πάληα «νξαηόο» από ην δηαδίθηπν (αθνύ ζε απηόλ
αληηζηνηρεί κία πξαγκαηηθή IP δηεύζπλζε) κε ηε δηεύζπλζε srv-<full dns name
ζρνιείνπ>. Η απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε ηνπ εμππεξεηεηή είλαη δπλαηή από ηνπο
ινγαξηαζκνύο δηαρείξηζεο πνπ έρνπλ νξηζηεί θαη από ηα ππνδίθηπα ηνπ ΠΓ7.
Αλάινγα ηνλ ηύπν ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ (πρ ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα
εμππεξεηεηή) ελδέρεηαη λα είλαη δηαθνξεηηθή ε εθαξκνγή κέζσ ηεο νπνίαο
πινπνηείηαη ε απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε ηνπ εμππεξεηεηή. Σν πεξηβάιινλ ηεο
απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο είλαη πάληα γξαθηθό θαη όκνην κε απηό ηεο δηαρείξηζεο
ηνπ εμππεξεηεηή από ηελ θνλζόια ηνπ.
Δπεηδή νη ππεξεζίεο ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ πξνζθέξνληαη ζηνλ
εμππεξεηεηή θαη δηαρεηξίδνληαη από απηόλ, ζπλήζσο δε ρξεηάδεηαη απνκαθξπζκέλε
πξόζβαζε ζηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο. Δμάιινπ νη ζηαζκνί εξγαζίαο ρξεζηκνπνηνύλ
ηδησηηθέο δηεπζύλζεηο θαη επνκέλσο ν κόλνο ηξόπνο γηα λα ηνπο πξνζπειάζεη θάπνηνο
είλαη λα απνθηήζεη ζε 1ε θάζε απνκαθξπζκέλε πξόζβαζε ζηνλ εμππεξεηεηή θαη
θαηόπηλ κέζσ ηνπ εμππεξεηεηή λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο.

6

Δλδέρεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία λα κελ ππνζηεξίδεηαη πιήξσο από έλα κηθξό αξηζκό ζρνιηθώλ
εξγαζηεξίσλ.
7

Πηζαλά θαη από ηα ππνδίθηπα ησλ εηαηξηώλ πνπ θάλνπλ εγθαηαζηάζεηο ησλ ζρνιηθώλ εξγαζηεξίσλ
γηα ην δηάζηεκα κέρξη ηελ ηειηθή παξάδνζε ηνπ εξγαζηεξίνπ.
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3.13 Πποζηαζία από ιούρ
Ο εμππεξεηεηήο θαη νη ζηαζκνί εξγαζίαο ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ
πξνζηαηεύνληαη από ηνύο κε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ. Σν ζπγθεθξηκέλν
ινγηζκηθό είλαη ξπζκηζκέλν ώζηε λα πξνζθέξεη ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
1.

Να «ηξέρεη» ζαλ background δηαδηθαζία θαη λα ειέγρεη ηα αξρεία πνπ

πξνζπειαύλεη ν ρξήζηεο.
2.

Να

πξαγκαηνπνηείηαη

απηόκαηε

αλαλέσζε

ησλ

ππνγξαθώλ

(signatures) γηα ηνπο λένπο ηνύο από ηνλ εμππεξεηεηή θαη όινπο ηνπο ζηαζκνύο
εξγαζίαο. Γηα όπνην ινγηζκηθό πξνζηαζίαο από ηνύο είλαη εθηθηό αλαλεώλνληαη ηα
απαηηνύκελα αξρεία ζηνλ εμππεξεηεηή θαη απηόκαηα πξνσζνύληαη από απηόλ θαη
εγθαζίζηαληαη ζε όινπο ηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο.
3.

Να

πξαγκαηνπνηείηαη

απηόκαηε

ελεκέξσζε

γηα

patches

ηνπ

ινγηζκηθνύ πξνζηαζίαο από ηνπο ηνύο από ηνλ εμππεξεηεηή θαη όινπο ηνπο ζηαζκνύο
εξγαζίαο. Γηα όπνην ινγηζκηθό πξνζηαζίαο από ηνύο είλαη εθηθηό ελεκεξώλνληαη ηα
απαηηνύκελα αξρεία ζηνλ εμππεξεηεηή θαη απηόκαηα πξνσζνύληαη από απηόλ θαη
εγθαζίζηαληαη ζε όινπο ηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο.
4.

Να γίλεηαη απηόκαηνο έιεγρνο όισλ ησλ κελπκάησλ ειεθηξνληθνύ

ηαρπδξνκείνπ από θαη πξνο ηνλ εμππεξεηεηή πνπ δηαθηλνύληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ
ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ (εθόζνλ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν ην Microsoft Exchange
Server) θαη πξνζπάζεηα γηα δηαγξαθή ησλ ηώλ ή κεηαθνξά ησλ κνιπζκέλσλ αξρείσλ
θαη ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζε πεξηνρή «θαξαληίλαο».
5.

Να ειέγρεηαη ην πεξηερόκελν ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ απνζεθεύνληαη

ζηελ cache ηνπ proxy ηνπ εμππεξεηεηή ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ.

3.14 Αζθάλεια ζσολικού επγαζηηπίος
Σν ζρνιηθό εξγαζηήξην ρξεζηκνπνηεί ηδησηηθνύ ηύπνπ δηεπζπλζηνδόηεζε
(private addresses) ην νπνίν ζε ζπλδπαζκό κε ηε ρξήζε πξσηνθόιισλ DHCP &
NAT/PAT θαη πνιηηηθώλ κε ιίζηεο πξόζβαζεο ζηνπο δξνκνινγεηέο ηνπ ζρνιηθνύ
εξγαζηεξίνπ θαη ηνπ λνκαξρηαθνύ θόκβνπ πεηπραίλεη ηε ζρεηηθή πξνζηαζία ησλ
ζηαζκώλ εξγαζίαο από επηζέζεηο εθηόο ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ.
Δμαίξεζε ζε απηό απνηειεί ν εμππεξεηεηήο ν νπνίνο δηαζέηεη πξαγκαηηθή IP
δηεύζπλζε. Γηα ην ιόγν απηό ην ΠΓ πινπνηεί πνιηηηθή κε ρξήζηε ιηζηώλ
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πεξηνξηζκνύ πξόζβαζεο ζηνπο δξνκνινγεηέο ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ θαη ηνπ
λνκαξρηαθνύ θόκβνπ.
Γηα ηελ επηπιένλ αζθάιεηα ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ ιακβάλνληαη νη
αθόινπζεο πξνθπιάμεηο:
1.

Όινη

νη

ινγαξηαζκνί

(ησλ

ρξεζηώλ

θαη

ησλ

δηαρεηξηζηώλ)

θιεηδώλνληαη κεηά από 5 αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο ζε δηάζηεκα 30 ιεπηώλ θαη
μεθιεηδώλνληαη απηόκαηα κεηά από πάξνδν 8 σξώλ.
2.

Ο εμππεξεηεηήο θαηαγξάθεη ηηο αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο ζύλδεζεο γηα

ηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ δηαρεηξηζηώλ ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ.
3.

Γελ ππάξρεη ινγαξηαζκόο ηύπνπ guest ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιηθνύ

εξγαζηεξίνπ.
4.

Ο εμππεξεηεηήο δελ παξέρεη θαζόινπ ππεξεζίεο (πρ αξρεηνζέηεζεο,

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ή εμππεξεηεηή δηθηπαθνύ ηόπνπ) εθηόο ηνπ ζρνιηθνύ
εξγαζηεξίνπ.8
5.

Η απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ (κέζσ ηνπ

εμππεξεηεηή) γίλεηαη από ζπγθεθξηκέλα ππνδίθηπα ηνπ ΠΓ.
6.

Ο εμππεξεηεηήο θαη νη ζηαζκνί εξγαζίαο έρνπλ θιεηδσκέλεο ηηο

ξπζκίζεηο BIOS ώζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε αιιαγή βαζηθώλ παξακέηξσλ ηνπο από
ηνπο ρξήζηεο.
7.

Ο εμππεξεηεηήο θαη νη ζηαζκνί εξγαζίαο ειέγρνπλ ζην δηθηπαθό ηόπν

ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη θξίζηκεο ελεκεξώζεηο,
αλαβαζκίζεηο θιπ. θαη ελεκεξώλνπλ ην δηαρεηξηζηή γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ή ηηο
εγθαζηζηνύλ απηόκαηα.
8.

Σν ινγηζκηθό πξνζηαζίαο από ηνύο ζην εμππεξεηεηή ειέγρεη ζην

δηθηπαθό ηόπν ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα θξίζηκεο ελεκεξώζεηο ή πιεξνθνξίεο γηα λένπο
ηνύο θαη ηηο εγθαζηζηά απηόκαηα ζηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο.

8

Δμαίξεζε ζε απηό κπνξεί λα απνηεινύλ ηα ζρνιηθά εξγαζηήξηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ πξηλ
αλαπηπρζνύλ νη θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ ΠΓ θαη δελ έρεη νινθιεξσζεί ε κεηάβαζή ηνπο ζε απηέο ή
θαηόπηλ ζπκθσλίαο κε ην ΠΓ ηα ζρνιεία θαη’ εμαίξεζε δίλνπλ ηελ ππεξεζία ηνπ θεληξηθνύ
δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη εθηόο ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ (πρ αλ πξόθεηηαη γηα πνιύ αμηόινγα sites ηα νπνία
κπνξνύλ λα ζπληεξεζνύλ από ην ζρνιείν θαη ρξεζηκνπνηνύλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ ππνζηεξίδνληαη
από ηελ αληίζηνηρε ππεξεζία ηνπ ΠΓ).
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Δπηπιένλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ ην ΠΓ έρεη νξίζεη
θαηάιιειεο πνιηηηθέο ζην δξνκνινγεηή ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ (θαη είλαη
ππεύζπλν γηα ηελ αλαλέσζε – αιιαγή απηώλ) κε εθαξκνγή ιηζηώλ πξόζβαζεο
(access-lists) ώζηε
1.

Να κελ επηηξέπεηαη πξόζβαζε ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην θαη ζηηο

ππεξεζίεο πνπ απηό παξέρεη από ην δηαδίθηπν.
2.

Να «αλνίγεη» ε ζύλδεζε ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ κόλν εάλ ν

ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο (πρ εθαξκνγέο ηειεδηάζθεςεο θαη
όρη άιιεο peer to peer εθαξκνγέο όπσο ICQ, KAZAA θιπ).
3.

Να «θιείλεη» ε ζύλδεζε ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ εάλ παξέιζεη

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα 5 ιεπηώλ ρσξίο ρξήζε.

3.15 Δημιοςπγία ανηιγπάθων αζθαλείαρ
ηα ζρνιηθά εξγαζηήξηα είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθαιείαο
ηόζν ησλ αξρείσλ ησλ ρξεζηώλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ εμππεξεηεηή όζν θαη ηνπ ίδηνπ
ηνπ εμππεξεηεηή. Γηα ην ιόγν απηό ζηνλ εμππεξεηεηή ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ
είλαη εγθαηεζηεκέλν θαηάιιειν ινγηζκηθό θαη πιηθό (πρ ζπζθεπή εγγξαθήο κέζσλ
ηύπνπ CDROM / DVDROM / DAT).
Ο ινγαξηαζκόο ηύπνπ operator έρεη δηθαηώκαηα λα δεκηνπξγεί αληίγξαθα
αζθαιείαο ησλ αξρείσλ ησλ ρξεζηώλ ζηνλ εμππεξεηεηή. Απηό κπνξεί λα γίλεη είηε
ρξεζηκνπνηώληαο

ηελ

εθαξκνγή

δεκηνπξγίαο

αληηγξάθσλ

αζθαιείαο

ηνπ

ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ εμππεξεηεηή (είηε θάπνηα πην «εηδηθή» εθαξκνγή
δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ αζθαιείαο εθόζνλ ππάξρεη ηέηνηα ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην),
είηε αληηγξάθνληαο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θαηαιόγνπο ή αξρεία ζε κέζν ηύπνπ
CDROM / DVDROM (εθόζνλ ππάξρεη αληίζηνηρν πιηθό θαη ινγηζκηθό εγγξαθήο
ηέηνησλ κέζσλ ζηνλ εμππεξεηεηή).
Ο ινγαξηαζκόο ηύπνπ administrator έρεη δηθαηώκαηα λα δεκηνπξγεί αληίγξαθα
αζθαιείαο ηνπ εμππεξεηεηή θαη ησλ ζηαζκώλ εξγαζίαο. Αλάινγα ηνλ ηύπν ηνπ
ζρνιείνπ (πρ ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ηνπ εμππεξεηεηή θαη ηηο εθαξκνγέο ηύπνπ
server πνπ απηόο έρεη) γηα ηε δεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθαιείαο ηνπ εμππεξεηεηή
ζηα ζρνιηθά εξγαζηήξηα ζα ππάξρεη εγθαηεζηεκέλε κηα από ηηο αθόινπζεο ιύζεηο :
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Λνγηζκηθό ην νπνίν κπνξεί λα δεκηνπξγεί αληίγξαθα αζθαιείαο ζε

επίπεδν αξρείσλ, θαηαιόγσλ, εηδηθώλ αξρείσλ ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ησλ
ινγηζκηθώλ ηύπνπ server, ελώ ν εμππεξεηεηήο πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζην ζρνιηθό
εξγαζηήξην. Σα αληίγξαθα αζθαιείαο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε γξάθνληαη ζε κέζα
ηύπνπ DAT.
2.

Λνγηζκηθό όπνπ ην αληίγξαθν αζθαιείαο είλαη κία εηθόλα (image) ησλ

ζθιεξώλ δίζθσλ (ή ησλ θαηαηκήζεσλ απηώλ) ηνπ εμππεξεηεηή. ε απηήλ ηελ
πεξίπησζε θαηά ηε δεκηνπξγία ησλ εηθόλσλ ν εμππεξεηεηήο δελ πξνζθέξεη
ππεξεζίεο

ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην

θαη

νη

εηθόλεο

πνπ

δεκηνπξγήζεθαλ

αληηγξάθνληαη ζε κέζα ηύπνπ CD-ROM / DVD-ROM.
ε θάζε πεξίπησζε (αλεμάξηεηα δειαδή ηνπ ηύπνπ ινγηζκηθνύ) ν
δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα επηιέμεη λα επαλαθέξεη :
1.

ζπγθεθξηκέλνπο θαηαιόγνπο ή αξρεία (όρη αξρεία ζπζηήκαηνο) από ηα

αληίγξαθα αζθαιείαο ζηνλ εμππεξεηεηή ή
2.

νιόθιεξε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμππεξεηεηή.

3.16 Αςηομαηοποιημένη
επγαζηηπίος

επανεγκαηάζηαζη

ηος

ζσολικού

Έλα από ηα βαζηθόηεξα δεηνύκελα ζε έλα ζρνιηθό εξγαζηήξην είλαη ε άκεζε
απνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ πνπ δελ νθείινληαη ζε ζθάικαηα πιηθνύ. Σέηνηα
παξαδείγκαηα απνηεινύλ ηα ιάζε ζηε ξύζκηζε ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ ή
εθαξκνγώλ, ζηελ εγθαηάζηαζε λέσλ εθαξκνγώλ ζην ζβήζηκν αξρείσλ ζπζηήκαηνο,
ινγηθά ιάζε ζην ζύζηεκα αξρείσλ θιπ. Η απνθαηάζηαζε ηέηνησλ βιαβώλ
νινθιεξώλεηαη (αλάινγα ην ζρνιηθό εξγαζηήξην θαη ην είδνο ηεο βιάβεο) ζε ρξόλν
κεξηθώλ ιεπηώλ έσο κεξηθώλ σξώλ (ζπλήζσο 10 ιεπηά – 2ώξεο). Η έθηαζε ηεο
απνθαηάζηαζεο κπνξεί λα αθνξά ζε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο, ηνλ
εμππεξεηεηή ή νιόθιεξν ην ζρνιηθό εξγαζηήξην.
ηα ζρνιηθά εξγαζηήξηα θαηά θαλόλα παξέρνληαη θαη ηα κέζα γηα ηελ πιήξε
απνθαηάζηαζή ηνπο ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή (Disaster Recovery) ζε πεξίπησζε
εκθάληζεο ζνβαξνύ πξνβιήκαηνο ιεηηνπξγίαο όπσο θαηαζηξνθή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ
ζθιεξνύ δίζθνπ, κε νκαιήο εθθίλεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηόπηλ εζθαικέλσλ
ξπζκίζεσλ θιπ.

Σα κέζα είλαη ζπλήζσο ηύπνπ CD-ROM ή DVD-ROM πνπ
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πεξηέρνπλ ηηο εηθόλεο (images) ησλ ζθιεξώλ δίζθσλ (ή ησλ θαηαηκήζεσλ απηώλ) γηα
ηνλ εμππεξεηεηή θαη γηα έλαλ ηνπιάρηζηνλ ζηαζκό εξγαζίαο9. ε θάπνηα ζρνιηθά
εξγαζηήξηα ηα κέζα κπνξεί λα είλαη θαη ηύπνπ δηζθέηηαο ή CD-ROM κε ρξήζε ησλ
νπνίσλ κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξόπν επαλαθέξεηαη ν εμππεξεηεηήο ζε θάπνηα
ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε θαη θαηόπηλ επαλαθέξεηαη ην ηειεπηαίν αληίγξαθν αζθαιείαο
(ζπλήζσο από κέζα ηύπνπ DAT).
Γηα ην ζθνπό απηό είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηνλ εμππεξεηεηή θαη ζηνπο
ζηαζκνύο εξγαζίαο θαηάιιειν ινγηζκηθό ξπζκηζκέλν ώζηε λα πξνζθέξεη ηα
αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
1.

Η επαλεγθαηάζηαζε ηνπ εμππεξεηεηή ή ελόο ζηαζκνύ εξγαζίαο είλαη

απηνκαηνπνηεκέλε ρσξίο λα απαηηείηαη επηπιένλ παξέκβαζε από ηνπο ηνπηθνύο
δηαρεηξηζηέο ηνπ εξγαζηεξίνπ.
2.

Η απνθαηάζηαζε ελόο ή πεξηζζνηέξσλ ζηαζκώλ εξγαζίαο ηαπηόρξνλα

κπνξεί λα γίλεη θαη δηθηπαθά κέζσ ηνπ εμππεξεηεηή γηα κεγαιύηεξε ηαρύηεηα κε
ρξήζε multicast πξσηνθόιινπ (εθόζνλ είλαη ζε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ν
εμππεξεηεηήο).
3.

Δίλαη

δπλαηή

ε

δεκηνπξγία

αληηγξάθσλ

αζθαιείαο

ελόο

ή

πεξηζζόηεξσλ ζηαζκώλ εξγαζίαο ζηνλ εμππεξεηεηή δηθηπαθά.

9

Η εγθαηάζηαζε ησλ ζηαζκώλ εξγαζίαο είλαη παλνκνηόηππε θαη επνκέλσο δελ είλαη αλαγθαίν λα
ππάξρνπλ νη εηθόλεο (images) ησλ ζθιεξώλ δίζθσλ όισλ ησλ ζηαζκώλ εξγαζίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Σν
κόλν πνπ ζα ρξεηαζηεί λα αιιαρηεί ζηελ πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ελόο ζηαζκνύ εξγαζίαο κε ρξήζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο είλαη ε αιιαγή ηνπ νλόκαηόο ηνπ (πρ από client01 ζε client04) από ην
δηαρεηξηζηή.
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