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Τι είναι το Ubuntu;

 Η πιο διαδεδομένη διανομή Linux
 Έχει ως βάση το (κοινοτικό) Debian
 Και την υποστήριξη της εταιρίας Canonical
 Νέες εκδόσεις κάθε εξάμηνο
 LTS εκδόσεις κάθε 2 χρόνια, με υποστήριξη 5
 Τρέχουσα LTS έκδοση: Lucid Lynx 10.04.2
 Τρέχει και ως live CD ή από USB stick/δίσκο



  

Τι είναι το LTSP;

 Linux Terminal Server Project
 «Ενώνει» δεκάδες άλλα λογισμικά ώστε να 

κάνει δυνατή την εκκίνηση σταθμών εργασίας 
μέσω δικτύου

 Server: ο μόνος με σκληρό δίσκο
 Thin clients: τα προγράμματα τρέχουν στον 

server και μεταφέρεται η εικόνα στους clients
 Fat clients: ο server χρησιμοποιείται μόνο ως 

δικτυακός δίσκος και για authentication



  

Τι είναι τα sch-scripts;

 Εφαρμογή για τη διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ
 Υποστηρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, 

από την Τεχνική Στήριξη του ΕΑΙΤΥ, και από 
την εταιρία ΕΛΛΑΚ

 Διευκολύνουν την εγκατάσταση Ubuntu/LTSP
 Αλλά και τη μετέπειτα διαχείριση:

Άνοιγμα / κλείσιμο / κλείδωμα υπολογιστών, 
προβολή οθόνης καθηγητή, λογαριασμοί μαθητών, 
ρύθμιση υπηρεσιών, αποστολή αρχείων, 
καθαρισμός ή εξαναγκασμός ρυθμίσεων και 
πολιτικών



  

Γιατί Ubuntu/LTSP;

 Ελεύθερο, επιτρέπεται προσαρμογή και αναδιανομή

 Δουλεύει παράλληλα με υπάρχουσες εγκαταστάσεις

 Κατάλληλο για αρχαία εργαστήρια (thin clients), π.χ. 
64 RAM, 400 MHz

 Και για σύγχρονα εργαστήρια ή netbooks (fat clients)

 Ευκολία στην εγκατάσταση λειτουργικού / 
προγραμμάτων / ενημερώσεων:
 Εγκαθίστανται μόνο στον server
 Υποσύστημα διαχείρισης πακέτων
 Δεν χρειάζεται εγκατάσταση drivers (συνήθως)
 Δεν υπάρχουν ιοί



  

Μειονεκτήματα;

 Χρειάζεται γρήγορο δίκτυο (switch με 
τουλάχιστον μία θύρα gigabit, π.χ. 60 €)

 Επίσης καλό server για thin clients (π.χ. 400 €)
 Αν χαλάσει ο server ή πέσει το δίκτυο, κρεμάνε 

όλοι οι σταθμοί εργασίας
 Κάποιο υλικό δεν υποστηρίζεται
 Απουσία μερικών προγραμμάτων, π.χ. 

Microsoft Office ή Photoshop
 Περίοδος προσαρμογής;



  

Υποστήριξη από φορείς

 2001: Αρχή dual boot εγκαταστάσεων Windows/Linux

 2005: Μελέτη εφικτού για πλήρως open source ΣΕΠΕΗΥ

 2006-8: Πιλοτικό πρόγραμμα για thin clients, αποστολή servers 
σε 13 σχολεία. Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP 7.04.

 2008: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP 8.10. Επίσημη 
υποστήριξη από το http://helpdesk.sch.gr και επιμόρφωση των 
ΚΕΠΛΗΝΕΤ σε Ubuntu/LTSP.

 2009: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP 9.04. Αποθετήριο 
υποστήριξης ΣΕΠΕΗΥ.  Αποθετήριο εκπαιδευτικών λογισμικών 
Δημοτικού – Γυμνασίου. Πρώτη έκδοση sch-scripts.

 2010: Υποστήριξη fat clients. Περισσότερα εκπαιδευτικά 
λογισμικά. Δεύτερη έκδοση sch-scripts με χορηγία της ΕΛΛΑΚ.

http://helpdesk.sch.gr/


  

Εργαστήριο επίδειξης

 Windows OS, δεν πειράχτηκε καθόλου
 Αργό τοπικό δίκτυο, 100 Mbps
 Απουσία DHCP server (π.χ. σχολικοί routers)
 6 LTSP servers μπουτάρουν από USB δίσκους
 10 thin clients και 10 fat clients μπουτάρουν 

μέσω δικτύου
 Δοκιμάστε όλους τους τύπους!
 Ο τύπος φαίνεται στην επιφάνεια εργασίας
 Εμπορικοί nvidia drivers



  

Εγκατάσταση Ubuntu

 Λήψη του live CD από www.ubuntu.com

αρχείο: ubuntu-10.04.2-desktop-i386.iso
 Εγγραφή σε CD ή σε USB stick
 Εκκίνηση του server από το CD
 Εκτέλεση του οδηγού εγκατάστασης

http://www.ubuntu.com/


  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Αποθετήρια λογισμικού

 Το Linux δουλεύει με συλλογές λογισμικού σαν 
το App Store ή το το Android Market
 Πάνω από 30.000 πακέτα για το Ubuntu 10.04
 Αυτόματες εγκαταστάσεις και ενημερώσεις
 Εξαρτήσεις, π.χ. πακέτο ”gymnasio”

 2 αποθετήρια της Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ:
 Αποθετήριο εφαρμογών ανοικτού κώδικα:

https://launchpad.net/~ts.sch.gr/+archive/ppa/
 Αποθετήριο πιστοποιημένου εκπ/κού λογισμικού:

http://ts.sch.gr/repo/

https://launchpad.net/~ts.sch.gr/+archive/ppa/
http://ts.sch.gr/repo/


  

Εγκατάσταση sch-scripts

 Εφαρμογές → Κέντρο λογισμικού Ubuntu
 Επεξεργασία → Πηγές λογισμικού
 Άλλο λογισμικό → Προσθήκη
 ppa:ts.sch.gr
 Προσθήκη πηγής, Κλείσιμο
 Αριστερή στήλη: Λήψη λογισμικού → 

Αποθετήριο Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ
 A classroom administration tool

sch-scripts → Εγκατάσταση



  

Εναλλακτικός τρόπος

 Προσθήκη αποθετηρίου:

Εφαρμογές → Βοηθήματα → Τερματικό
sudo add-apt-repository ppa:ts.sch.gr

sudo apt-get update

 Εγκατάσταση sch-scripts:
sudo apt-get install sch-scripts

 Εκτέλεση sch-scripts:

Σύστημα → Διαχείριση συστήματος → 
Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ



  

Η εφαρμογή sch-scripts



  

Εξυπηρετητής → Εγκατάσταση 
λιστών προγραμμάτων



  

Εξυπηρετητής → Εικονικός 
δίσκος → Δημιουργία



  



  

Εισαγωγή/εξαγωγή χρηστών

 Εισαγωγή από .csv
 Εξαγωγή σε .csv
 Εισαγωγή από το 

ΠΣΔ, ώστε τα 
usernames των 
χρηστών να είναι ίδια 
με τα emails@sch.gr



  

Διαχείριση σταθμών εργασίας

 Συνεδρία: Εκκίνηση, Αποσύνδεση, Επανεκκίνηση, 
Τερματισμός

 Μετάδοση: Παρακολούθηση μαθητή, Προβολή 
καθηγητή

 Εκτέλεση: Εκτέλεση προγραμμάτων, Αποστολή 
μηνύματος, Άνοιγμα κονσόλας

 Περιορισμοί: Κλείδωμα οθόνης, ήχου κτλ
 Ιδιότητες: Προβολή χαρακτηριστικών του σταθμού 

εργασίας



  

Μενού Βοήθεια

 Βοήθεια (wiki): http://wiki.ubuntu-gr.org/sch-scripts

 Αναφορά σφαλμάτων: https://bugs.launchpad.net/sch-scripts

 Ερωτήσεις: https://answers.launchpad.net/sch-scripts

 Συζητήσεις (φόρουμ): http://users.sch.gr/alkisg/tosteki

 IRC: http://webchat.freenode.net/?channels=sch-scripts

Επίσης:

 Κεντρική σελίδα: http://ts.sch.gr/ellak

 Helpdesk του ΠΣΔ: http://helpdesk.sch.gr

http://wiki.ubuntu-gr.org/sch-scripts
https://bugs.launchpad.net/sch-scripts
https://answers.launchpad.net/sch-scripts
http://users.sch.gr/alkisg/tosteki
http://webchat.freenode.net/?channels=sch-scripts
http://ts.sch.gr/ellak
http://helpdesk.sch.gr/


  

Βοήθεια →
Απομακρυσμένη βοήθεια

 Ο τεχνικός κάνει port forwarding την 5500 και 
”ακούει” για ανάστροφες συνδέσεις

 Ο καθηγητής απλά βάζει την IP του τεχνικού



  

Ρύθμιση σταθμών εργασίας

 Αν υποστηρίζουν boot from network απλά 
ρυθμίζουμε κατάλληλα το BIOS

 Σε παλιότερους, εγκαθιστούμε ένα .exe
 http://ts.sch.gr/tech/win32-loader
 Χρησιμοποιεί τον boot manager των Windows
 Παίζει σε Windows 2000, XP, Vista, 7, ...

 Γίνεται και με δισκέτα, CD, ή USB stick

http://ts.sch.gr/tech/win32-loader


  



  



  



  



  



  

Δοκιμάστε!

 Καθήστε σε server, thin client, fat client
 Οι λογαριασμοί είναι φρέσκοι, χρονομετρήστε 

τη δεύτερη φορά που ανοίγετε προγράμματα
 Μενού Εφαρμογές → Εκπαίδευση
 sch-scripts: Σύστημα → Διαχείριση συστήματος 

→ Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ
 Δείτε τους διαλόγους και μετά πατήστε άκυρο!
 Προσοχή να μη διαγράψετε τον εικονικό δίσκο!

 3D εφαρμογές, π.χ. googleearth
 Ρωτήστε!
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