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Περίληψη 
Η παρούσα εισήγηση γράφτηκε µε σκοπό να καταγραφεί η εµπειρία της αξιοποίησης 

παρωχηµένου εξοπλισµού µέσω των δυνατοτήτων που προσφέρει το λειτουργικό σύστηµα 

Linux. Στην εισήγηση παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αξιοποιήθηκαν παλιοί 

υπολογιστές ως Thin-Clients σε περιβάλλον Linux Terminal-Server Protocol. Επισηµαίνονται 

κάποια σηµεία της εγκατάστασης που εκτιµάται ότι χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και 

αναδεικνύεται ο φιλικός προς το περιβάλλον χαρακτήρας του όλου εγχειρήµατος. Πρόθεση 

των συγγραφέων είναι να διαδοθούν οι αξίες του ελεύθερου λογισµικού, να κερδίσει 

υποστηρικτές η ιδέα αξιοποίησης παρωχηµένου εξοπλισµού, να τονωθεί η συµµετοχή στην 

προσπάθεια ανάπτυξης και χρήσης λογισµικού ανοικτού κώδικα. 

Λέξεις κλειδιά: Thin-client, Linux, Edubuntu. 

Abstract 
The aim of the current paper is sharing with colleagues – equally or less familiar with Linux 

operating system – the experience of installing a high-school IT laboratory based upon Linux 

Terminal-Server Protocol. Several points, to which more attention was paid, are remarked and 

the environment-friendly characteristics of this technology are brought out. The authors’ 

intention is to provide a motive towards utilizing otherwise obsolete equipment, spread the 

values of and popularize contribution to the development and use of open source software. 
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1. Εισαγωγή 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2007-08 προέκυψε η ανάγκη δηµιουργίας νέου 

Εργαστηρίου Πληροφορικής στο 2ο Γενικό Λύκειο Κω. Το πλάνο που εκπονήθηκε 

από τη διεύθυνση του σχολείου προέβλεπε την προµήθεια 15 νέων υπολογιστών 

(τεχνολογίας Dual Core, Pentium4 και Celeron Dual Core) που θα αντικαθιστούσαν 

τους παλαιούς Pentium III και Celeron. Παράλληλα θα διαµορφωνόταν νέος χώρος, 
όπου θα εγκαθίσταντο οι παλαιοί υπολογιστές, για να λειτουργήσει ως δεύτερο 

Εργαστήριο Πληροφορικής. Συνεκτιµώντας την παλαιότητα των µηχανηµάτων, τα 

σοβαρά προβλήµατα συντήρησης λογισµικού που επέβαλαν την εκ νέου 

εγκατάσταση λειτουργικού συστήµατος και εφαρµογών, καθώς και τα προβλήµατα 



υλικού που είχαν ήδη παρουσιαστεί σε ορισµένα µηχανήµατα (µε συχνότερα αυτά 
των σκληρών δίσκων), αποφασίστηκε, από τους τότε εκπαιδευτικούς Πληροφορικής 

του σχολείου και συγγραφείς του παρόντος, η λειτουργία των υπολογιστών ως Thin-

Clients σε περιβάλλον Linux Terminal-Server Protocol (“What is LTSP?,” 2009; 

“Ubuntu LTSP,” 2009). 

2. ∆ιαδικασία Εγκατάστασης 

2.1 Επιλογή ∆ιανοµής 

Για την εγκατάσταση του εργαστηρίου χρειαζόταν µία διανοµή Linux 

προσανατολισµένη σε αρχιτεκτονική δικτύου Terminal-Host (Thin-Clients). Την 

περίοδο εκείνη οι διαθέσιµες διανοµές που πληρούσαν τις προδιαγραφές που είχαν 
τεθεί ήταν οι Skolelinux 3.0, Edubuntu 8.04 και K12LTSP5-EL. 

Για να διαµορφωθεί µία ολοκληρωµένη άποψη σχετικά µε το ποια είναι η 

καταλληλότερη διανοµή αποφασίστηκε η δοκιµή τους. Για το λόγο αυτό 
εγκαταστάθηκε σε έναν υπολογιστή του εργαστηρίου η εφαρµογή VMware Server 

1.0.3 η οποία παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας µίας εικονικής µηχανής 

(“VMware,” 2009). Η τεχνολογία αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 
προσοµοίωση ενός συστήµατος τόσο σε επίπεδο υλικού όσο και σε επίπεδο 

λογισµικού (λειτουργικού συστήµατος). Η διαδικασία που ακολουθήθηκε 

περιελάµβανε εγκατάσταση του λογισµικού εξυπηρετητή της κάθε διανοµής σε 

περιβάλλον Virtual Machine (VM) και αξιολόγησή του. 

2.2 Περιγραφή Εξοπλισµού 

Ο υπολογιστής που επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί ως εξυπηρετητής είναι 

τεχνολογίας Intel Dual Core 1.8GHz µε 1GB RAM, 80GB HDD και NIC 

10/100Mbps. Αντίστοιχα, η σύνθεση των υπολογιστών που χρησιµοποιήθηκαν ως 

τερµατικά περιλαµβάνει επεξεργαστές Intel Pentium, Pentium III και Celeron, 64-

256MB RAM και προσαρµογείς δικτύου Compex RE100ATX/WOL µε chipset 

Realtek RTL8139 10/100Mbps και ATAPI CD-ROM. 

Η αρχιτεκτονική δικτύου του εργαστηρίου ακολούθησε το υπόδειγµα του Σχήµατος 1 

(Θεοδωρόπουλος, κ.α., 2007; “Ubuntu LTSP Wiring,” 2008). Σύµφωνα µε το 

πρότυπο αυτό απαιτείται η εγκατάσταση δεύτερου προσαρµογέα δικτύου στον 

εξυπηρετητή, και για να µπορεί να ανταπεξέλθει στο φόρτο δικτύου προτείνεται να 
τοποθετηθεί προσαρµογέας Gigabit Ethernet. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η 

αποµόνωση του δικτύου LTSP από το υπόλοιπο δίκτυο του σχολείου και 

αποφεύγονται συγκρούσεις (conflicts) που θα προέκυπταν λόγω της υπηρεσίας 

απόδοσης διευθύνσεων IP (DHCP Server) που «τρέχει» στο δροµολογητή του 

σχολείου.  
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Επιπλέον, σύµφωνα µε τον οδηγό εγκατάστασης Edubuntu (“Edubuntu Server,” 
2006; “LTSP Server Sizing,” 2008) προτείνεται ο εξυπηρετητής να διαθέτει 

τουλάχιστον 256+(128*τερµατικά) MB κύριας µνήµης. Κατά συνέπεια, προκειµένου 

να µπορεί να λειτουργεί αποδοτικά το εργαστήριο µε 14 τερµατικά χρειάστηκε 

επιπλέον ο παρακάτω εξοπλισµός,: 

• Switch 19” Rack-mountable 24 ports 10/100Mbps + 2 ports 

10/100/1000Mbps (D-Link DES-1026G) 

• NIC 10/100/1000Mbps για τον εξυπηρετητή (D-Link DGE-528T) 

• RAM 1GB 

 

Σχήµα 1: Σχολικό εργαστήριο µε συνύπαρξη των Windows & Edubuntu εξυπηρετητών 

2.3 Εγκατάσταση Λογισµικού Ubuntu  

Η εγκατάσταση ξεκίνησε µε την εκκίνηση του συστήµατος από το Ubuntu 8.04 

Alternate CD, «Εγκατάσταση εξυπηρετητή LTSP», ώστε να γίνει η εγκατάσταση του 

απαιτούµενου λογισµικού για την υπηρεσία LTSP Server ευθύς εξ αρχής και να 

αποφευχθεί η εκ των υστέρων εγκατάσταση, η οποία ενδέχεται να παρουσιάζει λίγο 



µεγαλύτερο βαθµό δυσκολίας για κάποιον/α άπειρο/η Linux Administrator (“Ubuntu 
LTSP Quick Install,” 2008; “Thin-Client HowTo,” 2008). 

Σε κάποια επόµενη οθόνη παρουσιάστηκαν οι κάρτες δικτύου που αναγνωρίστηκαν 

από το σύστηµα και επιλέχθηκε αυτή που θα είναι συνδεδεµένη µε το κεντρικό 

Hub/Switch του σχολείου ή απ’ ευθείας µε το δροµολογητή (Router). Επειδή µόνο 

µία από τις δύο κάρτες δικτύου ήταν Gigabit Ethernet, έπρεπε να µην επιλεχθεί σε 

αυτό το στάδιο, ώστε να χρησιµοποιηθεί για την επικοινωνία του εξυπηρετητή µε τα 

τερµατικά (Καινουργιάκης, 2008).  

Στη συνέχεια καθορίστηκε το διαµέρισµα του δίσκου που επρόκειτο να 

χρησιµοποιηθεί για την εγκατάσταση του Ubuntu, µέσω της «∆ιαχείρισης µε το 

χέρι». 

Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης δηµιουργήθηκε ένας ακόµα 

λογαριασµός χρήστη, δίχως διαχειριστικά δικαιώµατα, για τις συνήθεις καθηµερινές 

εργασίες. 

2.5 Εγκατάσταση Edubuntu Add-on CD και άλλων Χρήσιµων Εφαρµογών 

Η εγκατάσταση συνεχίστηκε µε τις πρόσθετες εφαρµογές του πακέτου Edubuntu και 

την επιλογή εφαρµογών όπως το “Edubuntu Desktop” (“Getting Started,” 2008). Στο 

πακέτο αυτό περιλαµβάνονταν πλήθος από εκπαιδευτικές εφαρµογές όπως Dia (για 

δηµιουργία διαγραµµάτων), KmPlot (για µελέτη µαθηµατικών συναρτήσεων), 

KTouch (για εκµάθηση του πληκτρολογίου) κ.α.   

Η εγκατάσταση άλλων εφαρµογών µε τη βοήθεια του Synaptic Package Manager  

ήταν πολύ εύκολη υπόθεση αφού αρκούσε µία ενεργή πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Ενδεικτικά, µερικές εφαρµογές που κρίθηκαν ιδιαιτέρως χρήσιµες για το  

Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου µας και εγκαταστάθηκαν ήταν: 

• Wine: Εκτέλεση εφαρµογών για Microsoft Windows, απαραίτητο για τους 

∆ιερµηνευτές Γλώσσας και ΓλωσσοΜάθειας 

• iTalc: Εργαλείο διαχείρισης υπολογιστών σχολικού εργαστηρίου 

• KompoZer: Εργαλείο για τη δηµιουργία ιστοσελίδων αντίστοιχο του Adobe 

Dreamweaver 

• Bluefish: Κειµενογράφος για τη συγγραφή κώδικα HTML, PHP, SQL κλπ. 

• JDK: Το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογών Java της Sun 

• Eclipse: Γραφικό κέλυφος για την ανάπτυξη εφαρµογών σε διάφορες 

γλώσσες προγραµµατισµού (Java, C/C++, Python κ.α.) 

2.6 Εκκίνηση Τερµατικών και Αντιµετώπιση Προβληµάτων 

Προκειµένου να εκκινήσουν τα τερµατικά µέσω δικτύου έπρεπε κάθε προσαρµογέας 

να υποστηρίζει το πρωτόκολλο PXE, και να διαθέτει και το ολοκληρωµένο κύκλωµα 

µε τη σχετική ROM. Εναλλακτικά, µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ένα αφαιρούµενο 
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αποθηκευτικό µέσο (δισκέτα, cd ή usb-stick) µε το ισοδύναµο πρόγραµµα Etherboot 
ή gPXE (“Using,” 2007; “Etherboot,” 2007). Υπάρχουν µάλιστα διαθέσιµα, έτοιµα 

προρυθµισµένα αρχεία για µεγάλη πληθώρα προσαρµογέων (“ROM-o-matic.net,” 

2008). 

Η λύση του εκκινήσιµου CD από εικόνα gPXE ήταν αυτή που προτιµήθηκε για την 

περίπτωσή µας, καθώς οι προσαρµογείς δικτύου των τερµατικών δεν διέθεταν τη 

σχετική ROM ώστε να εκκινούν απ’ ευθείας από το τοπικό δίκτυο. 

3. Το Εργαστήριο σε Χρήση 

Οι εφαρµογές που χρησιµοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο ήταν οι ∆ιερµηνευτές 
Γλώσσας και Γλωσσοµάθειας, οι εφαρµογές της σουίτας γραφείου OpenOffice και ο 

πλοηγός διαδικτύου Mozilla Firefox. ∆εδοµένου ότι οι εφαρµογές αυτές δεν έχουν 

µεγάλες απαιτήσεις σε επεξεργαστική ισχύ και µνήµη, το εργαστήριο λειτούργησε 

ικανοποιητικά, παρά το σχετικά µεγάλο πλήθος τερµατικών για τις δυνατότητες του 

εξυπηρετητή. 

Σπουδαίο πλεονέκτηµα αποδείχθηκε στην πράξη η επάρκεια εγκατάστασης κάθε νέας 

εφαρµογής σε ένα µόλις υπολογιστή – τον εξυπηρετητή – , εξοικονοµώντας πολύτιµο 

χρόνο στο διαχειριστή του δικτύου. Επιπλέον, η κεντρική διαχείριση όλων των 
χρηστών αποτελεί πολύ ασφαλή λύση, ενώ η µη-ύπαρξη σκληρών δίσκων στα 

τερµατικά προσδίδει µεγάλο βαθµό αξιοπιστίας, δεδοµένου ότι τα υπόλοιπα – αµιγώς 

ηλεκτρονικά – εξαρτήµατα παρουσιάζουν αισθητά µικρότερο ρυθµό βλαβών. 

Ως πιθανές µελλοντικές βελτιώσεις έχουµε υπόψη µας την αύξηση της µνήµης του 

εξυπηρετητή, την προσθήκη ενός δεύτερου σκληρού δίσκου στον εξυπηρετητή σε 

συνδεσµολογία RAID 1 και, αν αυξηθεί σηµαντικά ο αριθµός των τερµατικών, την 

προσθήκη ενός δεύτερου εξυπηρετητή. 

4. Φιλικότητα προς το Περιβάλλον 

Ο φιλικός προς το περιβάλλον χαρακτήρας της τεχνολογίας Thin-Clients έγκειται σε 

πολλές παραµέτρους. Η πλέον προφανής είναι η παράταση της διάρκειας ζωής των 

υπολογιστών, οι οποίοι λειτουργώντας ως σταθµοί εργασίας αναµενόταν να 
αποσυρθούν σε περίπου 1 χρόνο από σήµερα. Αυτό συνεπάγεται λιγότερα έξοδα για 

αγορά εξοπλισµού, αλλά και λιγότερα ηλεκτρονικά απορρίµµατα. 

Σηµαντική είναι επίσης η εξοικονόµηση ενέργειας που επιτυγχάνεται. Τα 

συγκεκριµένα τερµατικά λειτουργούν µε τροφοδοτικά ισχύος 250W, τη στιγµή που 
ένας νέος υπολογιστής, τεχνολογίας Pentium 4 ή νεότερος, απαιτεί τροφοδοτικό 

ισχύος 400W τουλάχιστον. Ακόµη µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας 

επιτυγχάνεται αν κατά τη σχεδίαση ενός νέου σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής 

προβλεφθεί η προµήθεια εξειδικευµένων Thin-Clients τερµατικών, τα οποία 

καταναλώνουν σηµαντικά λιγότερο από 100W ισχύος έκαστο. 



Τέλος, δε θα πρέπει να παραβλέψουµε τη µείωση θορύβου, καθώς η µειωµένη 
κατανάλωση ισχύος επιτρέπει τη λειτουργία των συστηµάτων Thin-Clients µε 

λιγότερους και µικρότερους – έως και καθόλου – ανεµιστήρες σε σχέση µε τους 

αυτόνοµους σταθµούς εργασίας που χρησιµοποιούνται συνήθως. 

5. Συµπεράσµατα 

Η παρούσα εισήγηση γράφτηκε µε σκοπό κυρίως να µεταφέρουµε την εµπειρία µας 

προς τους συναδέλφους που διστάζουν να ασχοληθούν µε το λειτουργικό σύστηµα 

Linux και όχι τόσο για να αποτελέσει έναν οδηγό εγκατάστασης.  

Στην εργασία επισηµάνθηκαν κάποια σηµεία της εγκατάστασης που εκτιµήθηκε ότι 
έχρηζαν ιδιαίτερης προσοχής, παρουσιάστηκαν στοιχεία από τη χρήση του 

εργαστηρίου και αναδείχτηκε ο φιλικός προς το περιβάλλον χαρακτήρας του όλου 

εγχειρήµατος.  

Πρόθεσή µας ήταν να δώσει η εργασία αυτή ένα κίνητρο, να αποτελέσει ένα 

ερέθισµα, προκειµένου να αξιοποιηθεί ο παρωχηµένος εξοπλισµός των σχολείων και 

να κερδίσει υποστηρικτές η ιδέα αυτή, να διαδοθούν οι αξίες του ελεύθερου 

λογισµικού και να τονωθεί η συµµετοχή στην προσπάθεια ανάπτυξης και χρήσης 

λογισµικού ανοικτού κώδικα. 
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