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Linux/LTSP/Αρχιτεκτονική - σημεία κλειδιά

● Ubuntu  (Mate)
○ Είναι μία από τις διανομές του λειτουργικού συστήματος GNU/Linux.
○ Είναι ανοικτού κώδικα και διατίθεται δωρεάν.

● LTS  (Long Term Support)
○ Ειδικές εκδόσεις μεγαλύτερης σταθερότητας και υποστήριξης που βγαίνουν 

κάθε δύο χρόνια και υποστηρίζονται για τα επόμενα πέντε χρόνια.

● LTSP (Linux Terminal Server Project)
○ Πακέτο εφαρμογών για την εκκίνηση των σταθμών εργασίας ενός 

εργαστηρίου μέσω του τοπικού δικτύου, χρησιμοποιώντας μόνο το σκληρό 
δίσκο του εξυπηρετητή.

○ Έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα, ελάχιστα μειονεκτήματα.
○ Eλαχιστοποιεί το χρόνο εγκατάστασης και συντήρησης ενός ΣΕΠΕΗΥ, αφού 

τα προγράμματα εγκαθίστανται και συντηρούνται μόνο στον εξυπηρετητή.



Thin client (Ubuntu 18.04 LTS) - Fat client (Ubuntu 18.04 & 20.04 LTS)

Thin clients
● Παλιοί σταθμοί εργασίας  με 

τουλάχιστον 256 MB RAM, φορτώνουν 
το λειτουργικό σύστημα από το δίκτυο.

● Tα προγράμματα εκτελούνται στον 
εξυπηρετητή, και η είσοδος / έξοδος 
(πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη) 
μεταφέρεται μέσω τοπικού δικτύου και 
εμφανίζεται στην οθόνη του σταθμού 
εργασίας.

● Τα σύγχρονα προγράμματα εκτελούνται 
ταχύτατα αφού η ταχύτητα εκτέλεσης 
εξαρτάται από τους υπολογιστικούς 
πόρους του εξυπηρετητή (CPU, RAM, 
HDD).

Fat clients
● Οι πιο σύγχρονοι σταθμοί εργασίας 

εκκινούνται αυτόματα σε κατάσταση fat 
client.

● Εκκινούν από το δίκτυο και αξιοποιούν 
το δίσκο του εξυπηρετητή μέσω 
δικτύου και όλα τα προγράμματα 
εκτελούνται τοπικά στο σταθμό 
εργασίας (δηλαδή στη CPU & RAM του 
σταθμού).

● Οι fat clients πρέπει να έχουν πόρους 
που να ικανοποιούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις CPU & RAM του 
λειτουργικού συστήματος Ubuntu Mate.

● Δεν εγκαθίσταται τίποτα στον τοπικό 
τους δίσκο (δεν απαιτείται καν τοπικός 
σκληρός δίσκος)

● Εάν  διαθέτουν τοπική εγκατάσταση  
Windows, αυτή δεν θα πειραχτεί.



Τοπικό δίκτυο - εξυπηρετητής

● Τοπικό δίκτυο
○ Gigabit Ethernet, τουλάχιστον στη σύνδεση του 

εξυπηρετητή με το switch.

● Εξυπηρετητής
○ Διαθέτει λειτουργικό σύστημα Ubuntu και σε 

αυτόν πραγματοποιείται η εγκατάσταση του 
LTSP ώστε να διαθέτει τις απαραίτητες 
εφαρμογές για την εκκίνηση των σταθμών 
εργασίας από το δίκτυο.

○ Πρέπει να διαθέτει gigabit κάρτα δικτύου ενώ 
οι απαιτήσεις του σε επεξεργαστική ισχύ και 
μνήμη ποικίλουν ανάλογα με τον αριθμό των 
thin clients (τα προγράμματα των thin clients 
τρέχουν στον εξυπηρετητή).

○ Η συντήρηση και η διαχείριση όλου του 
περιβάλλοντος γίνεται αποκλειστικά στον 
εξυπηρετητή.



Αποθετήρια λογισμικού

● Αποθετήρια λογισμικού
○ Το Ubuntu έρχεται με πολλά προεγκατεστημένα προγράμματα, όπως τη 

σουίτα γραφείου LibreOffice, τον περιηγητή Διαδικτύου Firefox, κλπ., 
προσφέρει όμως και περισσότερα από 50.000 ακόμα προγράμματα σε ειδικά 
διαμορφωμένους δικτυακούς χώρους που ονομάζονται αποθετήρια 
λογισμικού (απλά τα αναζητούμε στον διαχειριστή πακέτων του Ubuntu).

● Αποθετήριο Πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού Λογισμικού
○ Πιστοποιημένες εκπαιδευτικές εφαρμογές από την Υπηρεσία Τεχνικής 

Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης αναρτημένες στο 
αποθετήριό της για πιστοποιημένο εκπαιδευτικό λογισμικό (μπορούμε να τα 
εγκαταστήσουμε όλα πολύ απλά, ανά βαθμίδα)

● Αποθετήριο Υποστήριξης ΣΕΠΕΗΥ
○ Η Υπηρεσία Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ  αναρτά τα διορθωμένα λογισμικά 

στο Αποθετήριο Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ ώστε οι ενημερωμένες 
εκδόσεις να φτάνουν αυτόματα στα σχολεία μέσω των ενημερώσεων  του 
Ubuntu.



Διαδικασία εγκατάστασης

● Λήψη Ubuntu και δημιουργία μέσου εγκατάστασης (DVDROM – USB stick)
● Ρύθμιση του BIOS (ή  F12 για να βγει το boot menu) ώστε να ξεκινάει από αυτό
● Μετά την εκκίνηση του υπολογιστή από το live μέσο επιλέγουμε  αν θα 

εγκαταστήσουμε  ή θα  δοκιμάσουμε το Ubuntu
● Στο δοκιμαστικό περιβάλλον μπορούμε να εκτελέσουμε όποια προγράμματα 

θέλουμε, να περιηγηθούμε στο διαδίκτυο, να εξετάσουμε αν όλα λειτουργούν 
κανονικά κλπ. και τελικά να επιλέξουμε την

○ έναρξη της εγκατάστασης όπου κατά σειρά επιλέγουμε:
■ τη γλώσσα και τη διάταξη πληκτρολογίου
■ τη λήψη ενημερώσεων
■ τη διαγραφή ή διατήρηση παλαιότερης έκδοσης ή εγκατάσταση του 

Ubuntu μόνου του ή μαζί με τα Windows
■ τη χώρα, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης

○ Ακολουθεί η  αντιγραφή αρχείων & τέλος, η ολοκλήρωση εγκατάστασης



Επιλογή  για εγκατάσταση  ή  δοκιμή του Ubuntu & είσοδος στο δοκιμαστικό περιβάλλον



Εγκατάσταση: γλώσσα & διάταξη πληκτρολογίου



Εγκατάσταση: κανονική εγκατάσταση, λήψη ενημερώσεων & διατήρηση ή διαγραφή άλλων 
λειτουργικών



Εγκατάσταση: επιλογή χώρας, ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης



Εγκατάσταση: αντιγραφή αρχείων & ολοκλήρωση εγκατάστασης



Εγκατάσταση sch-scripts

Τα sch-scipts αναπτύχθηκαν από την Τεχνική Στήριξη για την αυτοματοποίηση της 
εγκατάστασης των ΣΕΠΕΗΥ και:

○ εγκαθιστούν τα απαραίτητα προγράμματα
○ εφαρμόζουν τις προτεινόμενες ρυθμίσεις
○ δημιουργούν τον εικονικό δίσκο του LTSP για την εκκίνηση των σταθμών 

εργασίας
○ υποστηρίζουν μαζική δημιουργία λογαριασμών μαθητών με κοινόχρηστους 

φακέλους και πολλά άλλα.

Για την εγκατάστασή τους, απλά ανοίγουμε ένα τερματικό και αντιγράφουμε

Μετά από λίγα λεπτά οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να έχουν γίνει και να ανοίξει 
αυτόματα το γραφικό περιβάλλον των sch-scripts (Διαχείριση Σχολικού Εργαστηρίου)



Ρύθμιση σύνδεσης δικτύου

Ανοίγοντας την εφαρμογή Διαχείριση 
ΣΕΠΕΗΥ (sch-scripts) και επιλέγοντας: 
Εξυπηρετητής ▸  Ρύθμιση σύνδεσης δικτύου, 
μπορούμε να ρυθμίσουμε την σύνδεση  του 
server στο δίκτυο

○ Αυτόματα (IP και DNS servers του 
router)

○ Μόνο με αυτόματες διευθύνσεις 
(DNS servers κατά σειρά: dnsmasq, 
ΠΣΔ,  Google)

○ Χειροκίνητα (cisco ή mikrotik 
router, και Windows Server με 
IP=10.x.y.10 σαν DNS server)



Εγκατάσταση λογισμικού

● Εγκατάσταση  διαχειριστή πακέτων Synaptic ( Απλά εκτελούμε σε τερματικό:)

● Εκτέλεση  διαχειριστή πακέτων Synaptic (από το μενού: Σύστημα ▸ Διαχείριση 
συστήματος ▸ Διαχείριση πακέτων Synaptic), όπου μπορούμε απευθείας να 
εγκαταστήσουμε όλο το λογισμικό για τη βαθμίδα μας επιλέγοντας αντίστοιχα:



Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ (Sch-Scripts)

Η εφαρμογή Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ (Sch-Scripts) είναι ένα 
εργαλείο δημιουργίας και παραμετροποίησης ενός LTSP

● Η αυτοματοποίηση βασικών εργασιών διαχείρισης 
όπως δημιουργία/επεξεργασία λογαριασμών, 
δημιουργία κοινόχρηστων φακέλων και ομαδοποίηση 
των χρηστών του συστήματος.

● Η αυτοματοποίηση της εγκατάστασης του LTSP στα 
ΣΕΠΕΗΥ,

● Η αυτοματοποίηση της παραμετροποίησης του LTSP 
στα ΣΕΠΕΗΥ

● Η συντήρηση του περιβάλλοντος των LTSP clients 
(αναβαθμίσεις, νέες εκδόσεις κλπ)



Ένας λογαριασμός ανά υπολογιστή - (Κυρίως Δημοτικό)



Ένας λογαριασμός ανά υπολογιστή και ανά τμήμα 



Ένας λογαριασμός ανά υπολογιστή και ανά τμήμα 



Ξεχωριστός λογαριασμός ανά μαθητή - Εισαγωγή χρηστών από csv αρχείο



Linux/sch-scripts/Χρήστες/Εκτέλεση εντολών

Ο διάλογος Εκτέλεση εντολών 
επιτρέπει την εκτέλεση εντολών σε 
πολλούς λογαριασμούς χρηστών 
ταυτόχρονα.

Πχ. Είναι Σεπτέμβριος και θέλουμε να 
επαναρχικοποιήσουμε όλους τους 
μαθητικούς λογαριασμούς. Επιλέγουμε 
όλους τους μαθητές με Ctrl+A και 
δίνουμε την εντολή rm_home



Linux/sch-scripts/Βοήθεια

● Wiki Τεχνικής Υποστήριξης
● Αναφορά σφαλμάτων.
● Υποβολή ερωτημάτων που αφορούν τυχόν 

δυσκολίες που αντιμετωπίζετε.
● Υποβολή αιτημάτων στο Helpdesk.
● Ζωντανή συνομιλία μέσω IRC web chat με τους 

υπεύθυνους ανάπτυξης.
● Forum συζητήσεων.
● Χάρτης των ελληνικών σχολείων στα οποία 

εφαρμόζεται η λύση του LTSP 



Linux/epoptes

Η εφαρμογή Επόπτης (Epoptes) 
αποτελεί μία σύγχρονη εφαρμογή 
διαχείρισης τάξης σε λειτουργικά 
συστήματα Ubuntu που έχει 
δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από 
τη δράση της Τεχνικής Στήριξης.



Τα βασικά χαρακτηριστικά του Επόπτη

● η απομακρυσμένη διαχείριση που περιλαμβάνει 
○ απομακρυσμένο άνοιγμα & κλείσιμο σταθμών
○ (απο)σύνδεση χρηστών
○ προβολή χαρακτηριστικών του υλικού των σταθμών
○ αυτόματη ανίχνευση υπολογιστών 
○ ορισμός ονομάτων στους υπολογιστές, κλπ

● η προβολή και μετάδοση οθονών που περιλαμβάνει 
○ γενική επισκόπηση των οθονών των μαθητών
○ απομακρυσμένος έλεγχο της οθόνης μαθητή 
○ προβολή της οθόνης του καθηγητή στους μαθητές,

● η υποστήριξη πολλών τάξεων ώστε να μπορούν για παράδειγμα δύο ή 
περισσότεροι καθηγητές να κάνουν ταυτόχρονα διδασκαλία σε 
διαφορετικούς σταθμούς ενός εργαστηρίου ή του σχολείου, (χρήσιμο για 
ένα σχολείο με δύο εργαστήρια και έναν εξυπηρετητή),



Τα βασικά χαρακτηριστικά του Επόπτη

● ο περιορισμός των μαθητών που περιλαμβάνει 
○ κλείδωμα / ξεκλείδωμα των οθονών τους 
○ άνοιγμα κλείσιμο ήχου,

● η απομακρυσμένη εκτέλεση εντολών σε όλους ή επιλεγμένους 
υπολογιστές,

● ο διαμοιρασμός της επιφάνειας εργασίας του καθηγητή εκτός του 
εργαστηρίου για λόγους τεχνικής υποστήριξης ή απομακρυσμένης 
διδασκαλίας.



Σας ευχαριστούμε - Ερωτήσεις;


