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Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο – www.sch.gr 

Το δίκτυο στην υπηρεσία της εκπαίδευσης 

 

Υπηρεσία Αποµακρυσµένης ∆ιαχείρισης Συστηµάτων  
(Remote Management System) 

 

1. Γενικά 

Η υπηρεσία έχει σκοπό την ανάπτυξη και λειτουργία ενός κεντρικού συστήµατος 
αποµακρυσµένης διαχείρισης της πληροφοριακής υποδοµής του ΠΣ∆ (IT managament 
infrastructure). Το σύστηµα βασίζεται σε ένα ιεραρχικό σύστηµα εξυπηρετητών που 
επιτρέπει την κατανεµηµένη επεξεργασία για την κάλυψη ενός µεγάλου πλήθους 
διαχειριζόµενων συστηµάτων (endpoints) και την αποδοτική λειτουργία στις λειτουργίες 
διανοµής λογισµικού. Οι εξυπηρετητές αυτοί (τεχνολογίας MS Windows Server 2003) 
έχουν εγκατασταθεί σε πρωτεύοντες κόµβους του ∆ικτύου ∆ιανοµής του ΠΣ∆ (Πάτρα, 
Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ηράκλειο, Σύρο).  

Το σύστηµα διαχείρισης της IT υποδοµής στα πλαίσια της εν λόγω υπηρεσίας 
περιλαµβάνει τέσσερα (4) υποσυστήµατα µε τις εξής βασικές λειτουργίες: 

• Λειτουργίες απογραφής και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (inventory – 
asset management) 

• ∆ιανοµής λογισµικού (software distribution)  

• Παρακολούθησης συστηµάτων και εφαρµογών (network system management 
- monitoring) 

• Αποµακρυσµένου έλεγχου (remote control) 

 

2. Ανάλυση υποσυστηµάτων εγκατεστηµένης εφαρµογής Unicenter 

2.1 Υποσύστηµα Κτηµατολογίου - Unicenter Asset Management (UAM) 

Το υποσύστηµα αυτό παρέχει τη 
λύση για την αυτόµατη κατα-
γραφή και κατηγοριοποίηση 
όλου του υλικού (hardware) και 
του λογισµικού (software) ενός 
Οργανισµού.  

Με το UAM είναι δυνατός ο 
αυτόµατος εντοπισµός και η 
καταγραφή του εγκατεστηµένου 
υλικού όλων των IT συσκευών 
συµπεριλαµβανοµένων των PCs, 
CPU, RAM, Hard Disks, BIOS, 
Printers, Peripherals, Communi-
cation εξοπλισµό κ.λ.π.  

Πρόσθετες πληροφορίες είναι 
δυνατό να εισαχθούν εύκολα 
στην Asset Management βάση 
δεδοµένων.  
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Επιπλέον, επιτρέπεται η κεντρική καταγραφή του εγκατεστηµένου λογισµικού 
(συστήµατος και εφαρµογών) όλων των Η/Υ, ανεξαρτήτως πλατφόρµας και δικτύου.  

2.2 Υποσύστηµα ∆ιανοµής Λογισµικού - Unicenter Software Delivery (USD) 

Το υποσύστηµα αυτό έχει τη 
δυνατότητα να ορίζει τα προς 
εγκατάσταση λογισµικά µε 
συγκεκριµένα βήµατα, 
ελέγχοντας τη διαδικασία, 
από την αναγνώριση των 
προγραµµάτων έως την 
αποθήκευση της όλης δοµής 
και την καταχώρηση 
(registration) σε κεντρική 
βάση διανοµής λογισµικού 
(Software Library).  

Επιπλέον, αναγνωρίζονται 
όλες οι συσχετίσεις 
(dependencies) µεταξύ των 
προς εγκατάσταση 
προγραµµάτων, ακόµα και 
µεταξύ διαφορετικών 

µηχανηµάτων (external dependencies), επιτρέποντας έτσι τον πλήρη έλεγχο κατά την 
διανοµή και εγκατάσταση εφαρµογών. 

 

2.3 Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης ∆ικτύου & Συστηµάτων 
Unicenter Network & Systems Management (NSM) 

Το υποσύστηµα αυτό εξασφαλίζει 
την αποτελεσµατική διαχείριση του 
δικτύου (κόµβων, εξυπηρετητών, 
κυκλωµάτων, κ.λπ.) αλλά και των 
τηλεµατικών υπηρεσιών που 
λειτουργούν σε αυτό και 
προσφέρονται από ή διά µέσου 
αυτού.  

Οι ρυθµίσεις για τις ανάγκες 
διαχείρισης γίνονται µέσω απλών 
και εργονοµικών διεπαφών που 
παρουσιάζουν µια ολοκληρωµένη 
εικόνα του δικτύου, των συσκευών, 
των ε ρµογών και τω  υπηρεσιών, 
ενώ παράλλ α πρ έρουν τα 
κατάλληλα ερ εία το χειρισµό 
καθενός από τα αντικείµενα αυτά, 
από κεντρικό σηµείο.  

φα ν
ηλ οσφ
γαλ για 

Επιπλέον το σύστηµα διαχείρισης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για λειτουργίες διάγνωσης 
προβληµάτων και για βασικό έλεγχο ασφάλειας. 
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2.4 Υποσύστηµα Αποµακρυσµένης ∆ιαχείρισης   
Unicenter Remote Control (URC) 

Το υποσύστηµα αυτό παρέχει τη 
δυνατότητα ανάληψης ελέγχου 
(πλήρης, µεριζόµενη, αδιαφανής) 
ενός σταθµού εργασίας από ένα 
κεντρικό σηµείο διαχείρισης.  

Υποστηρίζονται πλατφόρµες MS 
Windows (98/NT/2000/XP/2003), 
Sun Solaris, Unix, Linux.  

Επίσης δίνεται η δυνατότητα για 
αποµακρυσµένο έλεγχο µέσω Web 
browser, µεταφοράς αρχείων (file 
transfer), συνοµιλίας µε τον τελικό 
χρήστη (chat),  µεταφοράς 
πληροφορίας  από και προς το 
Clipboard του αποµακρυσµένου 
συστήµατος, εγγραφής  και 
αναπαραγωγής συνεδρίας 
(session),  τυποποιηµένων και προσαρµοζόµενων αναφορών σε σχέση µε τις 
λειτουργίες αποµακρυσµένου ελέγχου εκπληρώνοντας  σκοπούς όπως στατιστικής 
ανάλυσης, έλεγχο ασφαλείας, SLA  κλπ. 

 

3. Χρήστες της υπηρεσίας 

Ως χρήστες της υπηρεσίας µπορούν να θεωρηθούν οι τεχνικοί του ΠΣ∆, οι τεχνικοί 
των ΚΕΠΛΗΝΕΤ, τα όργανα διοίκησης του ΠΣ∆, το ΥΠΕΠΘ και οι υπηρεσίες του. 
Συγκεκριµένα: 

• Οι τεχνικοί των ΚΕΠΛΗΝΕΤ θα χρησιµοποιούν το σύστηµα για System 
Management των σχολικών εργαστηρίων, πραγµατοποιώντας λειτουργίες 
διανοµής και εγκατάστασης λογισµικού, παρακολούθησης συστηµάτων, 
υποστήριξης τελικών χρηστών και αποµακρυσµένο έλεγχο συστηµάτων. 

• Οι τεχνικοί του ΠΣ∆ θα αξιοποιούν την υποδοµή για System Management στα 
κεντρικά συστήµατα (εξυπηρετητές) του ΠΣ∆, δηλαδή για network 
management (συµπληρωµατικά µε το HP OpenView), έλεγχο ασφαλείας 
δικτύου και εντοπισµό δικτυακών επιθέσεων. 

• Τα όργανα διοίκησης του ΠΣ∆ θα έχουν πρόσβαση σε στοιχεία σχετικά για τον 
διαθέσιµο εξοπλισµό (asset management), για τη χρήση του δικτύου, για τη 
χρήση και το φορτίο των εξυπηρετητών και των τηλεπικοινωνιακών 
κυκλωµάτων. 

• Το ΥΠΕΠΘ και οι διοικητικές του υπηρεσίες θα έχουν πρόσβαση σε reports από 
το Inventory/Asset Management που θα παρέχουν πληροφορίες για τον 
διαθέσιµο εξοπλισµό του ΠΣ∆ και των σχολικών εργαστηρίων (υλικό και 
λογισµικό) και τα χαρακτηριστικά του µε στόχο απογραφή, στατιστικά στοιχεία, 
προγραµµατισµό προµήθειας νέου εξοπλισµού, προγραµµατισµό αναβαθµίσεων 
υλικού και λογισµικού, Reports που αφορούν τη χρήση της υποδοµής, κλπ. 
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4. Αρχιτεκτονική υλοποίησης υπηρεσίας 

Η αρχιτεκτονική υλοποίησης της υπηρεσίας αποµακρυσµένης κεντρικής διαχείρισης 
εξυπηρετητών και σταθµών εργασίας σχολικών εργαστηρίων βασίζεται στο παρακάτω 
σχήµα. Την παρούσα στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση του λογισµικού CA 
Unicenter σε 221 σχολικά εργαστήρια σε επιλεγµένους νοµούς σε όλη την επικράτεια.  

 

Κύριος κόµβος ∆ικτύου Κορµού 

 

 

5. Υλοποίηση 

Για τις ανάγκες του κεντρικού συστήµατος αποµακρυσµένης διαχείρισης το ΠΣ∆ έχει 
προµηθευτεί, µέσω έργου του Τοµέα ∆ικτυακών Τεχνολογιών (www.cti.gr/nts) 
του ΕΑΙΤΥ την κεντρική πλατφόρµα αποµακρυσµένης διαχείρισης Computer Associates 
(CA) Unicenter (www.ca.com). 

 

6. Πληροφορίες 

URL: http://www.sch.gr, email: info@sch.gr  
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