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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Τεχνική Στήριξη παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για την εξασφάλιση της
καλής λειτουργίας του υλικού και του λογισµικού των υπολογιστικών
συστηµάτων των εκπαιδευτικών µονάδων. Για να επιτευχθεί το επιθυµητό
επίπεδο υπηρεσίας καλείται να φέρει σε πέρας εργασίες, που
πραγµατοποιούνται έκτακτα, µετά τη διεκπεραίωση των σχετικών
αιτηµάτων που υποβάλλονται από τους αρµόδιους σε κάθε µονάδα και
εργασίες που έχουν συστηµατικό – περιοδικό χαρακτήρα και συνήθως
αφορούν ζητήµατα προληπτικής συντήρησης.
Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης αποσκοπούν:
στη διατήρηση των πληροφοριακών συστηµάτων σε άριστη
κατάσταση και στην πρόληψη βλαβών ή προβληµάτων
•
και στην βελτίωση της συνολικής απόδοσης και αξιοποίησης της
υποδοµής
τα οποία θα βοηθήσουν σηµαντικά την εκπαιδευτική δραστηριότητα.
•

Στόχος είναι η τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών συστηµάτων των
σχολείων να ελαχιστοποιήσει τα προβλήµατα και να εξασφαλίσει τη διαρκή
βέλτιστη λειτουργική κατάσταση της υπολογιστικής υποδοµής. Αναµένεται
αρχικά κάθε τεχνικός να ασχολείται µε εργασίες περιοδικού χαρακτήρα
περίπου στο 30% του χρόνου του (µε προοπτική την αύξηση του ανωτέρω
ποσοστού µετά την αναµενόµενη µείωση των έκτακτων κλήσεων).
Οι τεχνικοί καλούνται να εκτελέσουν ορισµένες από αυτές τις εργασίες
κάθε φορά που πραγµατοποιούν επιτόπια επίσκεψη σε κάποιο σχολικό
πληροφοριακό σύστηµα. Η επιτόπια επίσκεψη είναι πιθανό να συµβαίνει µε
την ευκαιρία µιας έκτακτης κλήσης για την αντιµετώπιση κάποιας βλάβης.
Η ίδια λογική ισχύει και στην περίπτωση που οι τεχνικοί πραγµατοποιούν
αποµακρυσµένη διαχείριση. Η µοναδική διαφορά που υπάρχει σε σχέση
µε τον επιτόπιο έλεγχο είναι πως αρκετές εργασίες δεν είναι δυνατόν να
εκτελεστούν από απόσταση λόγω της φύσης τους.
Τονίζεται πως είναι επιθυµητή η χρήση εργαλείων αποµακρυσµένης
διαχείρισης και προτιµότερη από την επιτόπια εκτέλεση για όσες εργασίες
είναι εφικτό να πραγµατοποιούνται µε αυτό τον τρόπο, καθώς οδηγεί σε
πολύ αποδοτικότερη εργασία (και στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να
εξετάζονται προβλήµατα στο δίκτυο που καθιστούν συχνά µη αποδοτικές
τις διαδικασίες καθώς και στην πολιτική λειτουργίας των συστηµάτων από
τα σχολεία). Η επέκταση της δυνατότητας αποµακρυσµένης διαχείρισης και
στους σταθµούς εργασίας (αξιοποιώντας και τις υπάρχουσες ή δωρεάν
διαθέσιµες τεχνολογίες) µπορεί να οδηγήσει σε ακόµα καλύτερα
αποτελέσµατα.
Η ολοκληρωµένη εφαρµογή των συστηµατικών εργασιών λαµβάνει χώρα
µόνο µε την εκτέλεση καλά καθορισµένων υποσυνόλων των εργασιών
σε τακτική βάση. Ορίζονται ‘δέσµες’ εργασιών, που προγραµµατίζονται
να εκτελούνται σε µηνιαίες, εξαµηνιαίες και ετήσιες χρονικές περιόδους.
Τέλος, σηµειώνεται πως λόγω του ρόλου και της ενεργής συµµετοχής της
Τεχνικής Στήριξης κατά την παραλαβή πληροφοριακών συστηµάτων θα
πρέπει ένα µεγάλο µέρος των εργασιών συστηµατικού και προληπτικού
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χαρακτήρα να πραγµατοποιείται κατά το στάδιο της παραλαβής. Ορισµένες
εργασίες αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα στις περιπτώσεις µεταβολής της
κατάστασης των πληροφοριακών συστηµάτων (π.χ. κατά τη µαζική
εγκατάσταση νέου λογισµικού), οπότε θα πρέπει να πραγµατοποιούνται
πριν και µετά την εν λόγω διαδικασία.
Η καταγραφή των περιοδικών εργασιών έχει γίνει µε βάση τη συνηθισµένη
µορφή ενός σχολικού εργαστηρίου και εφαρµόζεται εύκολα στα
πληροφοριακά του συστήµατα. Μπορεί όµως να εφαρµοστεί κατ’ αναλογία
σε οποιαδήποτε σχολική υποµονάδα καλείται να υποστηρίξει η Τεχνική
Στήριξη (βιβλιοθήκη, γραφεία κλπ).
Προτείνεται κάθε δέσµη εργασιών να διενεργείται σε όλο τον υπολογιστικό
εξοπλισµό µιας υποµονάδας. Κάθε υποµονάδα θα πρέπει να αντιµετωπίζεται
ως ένα σύνολο αποτελούµενο από συνεργαζόµενα υποσυστήµατα, που
λειτουργεί αποδοτικά µόνο αν δεν παρουσιάζει πρόβληµα κανένα τµήµα
του. ∆εν πρέπει κατά την εκτέλεση των συστηµατικών εργασιών να
παραλείπονται υπολογιστικά συστήµατα που θεωρούνται χαµηλότερης
σπουδαιότητας σε σχέση µε άλλα (π.χ. σταθµοί εργασίας σε σχέση µε τον
εξυπηρετητή).
Στο παρόν κείµενο γίνεται αναφορά σε κάθε συστηµατική εργασία. Η
αναφορά ειδικότερα αποσκοπεί
•
•

στην καταγραφή του λόγου που επιβάλλει την εφαρµογή της
εργασίας (όταν δεν είναι προφανές)
στην συνοπτική περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης

Είναι σηµαντικό να γίνει σαφές πως δεν έχουν όλες οι περιοδικές εργασίες
την ίδια προτεραιότητα και φυσικά κάθε εργασία καταλαµβάνει
διαφορετικό µέρος του διαθέσιµου χρόνου κάθε τεχνικού. Η ανάλυση που
πραγµατοποιήθηκε οδήγησε σε πέντε διακριτά επίπεδα προτεραιότητας. Θα
πρέπει να γίνεται εκµετάλλευση του χρόνου εργασίας µε βάση τις
προτεραιότητες που έχουν τεθεί.
Ορισµένες από τις συστηµατικές εργασίες που αναφέρονται στο κείµενο
αυτό, δείχνουν µε µια πρώτη µατιά να ξεφεύγουν από τα στενά πλαίσια της
τυπικής τεχνικής υποστήριξης (όπως έχει παρασχεθεί µέχρι σήµερα σαν
αποτέλεσµα συγκεκριµένων κλήσεων) και αφορούν περισσότερο την
βελτιστοποίηση της λειτουργίας του εργαστηρίου/ υποµονάδας συνολικά µε
βάση τις υπηρεσίες που οφείλει να παρέχει.
Είναι λογικό ότι το παρόν κείµενο έχει άµεση σχέση µε τον Κανονισµό
Λειτουργίας του Εργαστηρίου (ή υποµονάδας) και µπορεί να αποτελέσει
ένα συµπληρωµατικό Τεχνικό Παράρτηµα. Οι εργασίες που καταγράφονται
θα µπορούσαν να υλοποιούνται από τον µηχανισµό τεχνικής στήριξης της
κάθε µονάδας, αλλά καθώς η εµπειρία δείχνει ότι στην µεγαλύτερη
πλειοψηφία δεν πραγµατοποιούνται τελικά προτείνεται η υλοποίηση τους
συστηµατικά από τους Τεχνικούς ΚΕΠΛΗΝΕΤ. Με το σκεπτικό αυτό ανάλογα
και µε την κάθε µονάδα ο ρόλος του ΚΕΠΛΗΝΕΤ µπορεί να είναι η
υλοποίηση εργασιών, παροχή υποδείξεων/ συµβουλών /επισηµάνσεων, ή
και εποπτικός κάποτε, πάντα βέβαια σε στενή συνεργασία µε τον Υπεύθυνο
της Υποµονάδας.
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2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Σύµφωνα µε την υπάρχουσα κατάσταση στα πληροφοριακά συστήµατα των
εκπαιδευτικών µονάδων, είναι απαραίτητη η διενέργεια ενός συνόλου
συστηµατικών εργασιών. Συγκεκριµένα πρέπει να διεξαχθεί σε πρώτη φάση
ένας Πλήρης Έλεγχος των πληροφοριακών συστηµάτων όλων των
υποµονάδων. Προκειµένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα (µε την χρήση
παραλληλισµού εργασιών από ένα κεντρικό σηµείο, τον περιορισµό του
χρόνου παραµονής στην µονάδα, ή αναµονής ολοκλήρωση εργασιών) και
να µειωθεί η πιθανότητα παρεµπόδισης του εκπαιδευτικού έργου (δεν
καταλαµβάνεται φυσικά η υποµονάδα από τον τεχνικό, µπορούν να γίνουν
εργασίες και πέρα από το τυπικό ωράριο της µονάδας), προτείνεται η
οργάνωση του αρχικού πλήρους ελέγχου σε δύο δέσµες εργασιών:
•

∆έσµη συστηµατικών εργασιών που πραγµατοποιείται κατά την
επιτόπια επίσκεψη σε µία σχολική µονάδα (π.χ. µε αφορµή την
αντιµετώπιση µίας έκτακτης κλήσης).

•

∆έσµη συστηµατικών εργασιών που δύναται να πραγµατοποιείται
κατά τη διαδικασίας αποµακρυσµένης διαχείρισης και µπορεί να έχει
ουσιαστικά αποτελέσµατα µόνο µετά την ολοκλήρωση της
προηγούµενης δέσµης εργασιών.

Μετά την ολοκλήρωση του αρχικού πλήρους ελέγχου και την αντιµετώπιση
των προβληµάτων που θα διαπιστωθούν είναι δυνατή, σε δεύτερη φάση, η
οργάνωση και η εφαρµογή των ακολούθων δεσµών εργασιών:
•

∆έσµες συστηµατικών εργασιών που πραγµατοποιούνται σε ετήσια –
εξαµηνιαία – µηνιαία βάση.

•

∆έσµες συστηµατικών εργασιών που πραγµατοποιούνται πριν & µετά
από σηµαντικές µεταβολές στα πληροφοριακά συστήµατα.

Παράλληλα σε περίπτωση νέων εγκαταστάσεων ορίζεται:
•

∆έσµη συστηµατικών εργασιών που πραγµατοποιείται κατά την
παραλαβή εξοπλισµού.

Τονίζεται πως βασική προτεραιότητα κατά τη διεξαγωγή κάθε δέσµης
συστηµατικών εργασιών είναι η ολοκλήρωση της δέσµης µε παράλληλη
καταγραφή σε ανεξάρτητα δελτία όσων προβληµάτων και δυσλειτουργιών
διαπιστωθούν. Μέρος των εργασιών αφορούν ελέγχους των συστηµάτων οι
οποίοι µπορούν να αποκαλύψουν προβλήµατα (πέρα από την συνηθισµένη
‘φθορά’ των συστηµάτων πχ κατακερµατισµοί δίσκων, διαχείριση χρηστών
κλπ). Τα προβλήµατα αυτά που αφορούν την µη παροχή υπηρεσιών ή
απόκλιση από τις προδιαγραφές διάρθρωσης και λειτουργίας (πχ
έλλειψη µιας µπίλιας σε ένα ποντίκι που πιθανά δεν είχε αναφερθεί, µη
σωστή ρύθµιση των υπηρεσιών proxy, DNS), και µπορούν είτε να
αντιµετωπισθούν επιτόπου στο περιθώριο των συστηµατικών ελέγχων ή να
αντιµετωπισθούν σε µελλοντικό χρόνο (πχ αντικατάσταση ενός δίσκου που
κατά την εξέταση παρουσίασε αυξηµένο αριθµό χαλασµένων τοµέων).
Είναι προφανές ότι όλα αυτά τα προβλήµατα θα πρέπει να καταγραφούν σε
ανεξάρτητα δελτία (ώστε να καταγράφεται σαφώς η εικόνα των
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προβληµάτων συνολικά). Η επίλυση των προβληµάτων αυτών προφανώς
δεν θα πρέπει να αποτρέπει την ολοκλήρωση της δέσµης η οποία σε κάθε
περίπτωση πρέπει να ολοκληρώνεται µε πρώτη προτεραιότητα.
Υπάρχουν εργασίες περιοδικού χαρακτήρα που παραλείπονται, καθώς
κρίνεται πως µε βάση την παρούσα κατάσταση είναι υπερβολική η
πραγµατοποίησή τους διότι είτε είναι χρονοβόρες (π.χ. καθαρισµός
εξοπλισµού), είτε ταιριάζουν σε ένα διαφορετικό επίπέδο ωριµότητας (π.χ.
ρύθµιση οθόνης [calibration]). Αν και είναι αναλυτικά καταγεγραµµένες σε
επόµενη ενότητα δεν συµπεριλαµβάνονται σε καµία δέσµη εργασιών (και
έχουν την ελάχιστη προτεραιότητα). Η λήψη αντιγράφων ασφαλείας των
δεδοµένων των χρηστών, αν και αποτελεί εργασία υψηλής σηµασίας σε
οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστηµα, αποδεικνύεται πολύ δύσκολα
εφαρµόσιµη στις σχολικές µονάδες. Στην παρούσα φάση προτείνεται να
πραγµατοποιείται µόνο κατ’ απαίτηση των υπευθύνων των υποµονάδων κι
όχι σε συστηµατική βάση.
Η επικοινωνία µε τους τελικούς χρήστες είναι µια διαδικασία που δεν
αναφέρεται στην καταγραφή των προγραµµατισµένων εργασιών που
ακολουθεί, αλλά πρέπει να πραγµατοποιείται πριν, κατά τη διάρκεια και
µετά τη διενέργεια οποιουδήποτε πακέτου συστηµατικών εργασιών.
Αποτελείται από δύο βασικές συνιστώσες. Καταρχήν είναι απαραίτητη η
λήψη πληροφορίας (feedback) από τους τελικούς χρήστες για τη
διαµόρφωση καλύτερης εικόνας για την πραγµατική κατάσταση των
πληροφοριακών συστηµάτων. Αυτή η πληροφορία µπορεί να αποτελέσει
οδηγό για την πραγµατοποίηση των συστηµατικών εργασιών, καθώς
δηµιουργεί µια εκτίµηση για τη σπουδαιότητα κάθε εργασίας. Η Τεχνική
Στήριξη οφείλει ακόµα να ενηµερώνει και να εκπαιδεύει τους χρήστες
των πληροφοριακών συστηµάτων στα σχολεία. Με αυτό τον τρόπο θα
µεταφέρει τη γνώση της και ίσως επιδείξει αποτελεσµατικότερο έργο στην
εξασφάλιση καλής και ουσιαστικής λειτουργίας του εξοπλισµού.
Ο χρόνος που εκτιµάται πως θα χρειαστεί κάθε δέσµη συστηµατικών
εργασιών µπορεί να µειωθεί σηµαντικά αν γίνει προσπάθεια να εκτελεστούν
παράλληλα οι εργασίες που αναφέρονται στη συνέχεια. Στην περίπτωση
της επιτόπιας επίσκεψης είναι δυνατή η ταυτόχρονη εκτέλεση
διαφορετικών εργασιών (π.χ. έλεγχος συνοδευτικού υλικού ενώ
πραγµατοποιείται
λήψη
αντιγράφων
ασφαλείας).
Αν
γίνεται
αποµακρυσµένη διαχείριση προτείνεται η ταυτόχρονη διενέργεια των ίδιων
εργασιών σε περισσότερες από µία σχολικές µονάδες.
Βελτίωση της αποδοτικότητας µπορεί να επέλθει και µε χρήση των
διαθέσιµων δυνατοτήτων χρονοπρογραµµατισµού του λειτουργικού
συστήµατος και των εφαρµογών. Τονίζεται πως θεωρείται σηµαντική η
αξιοποίηση τους, καθώς µειώνει το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών
περιοδικού χαρακτήρα και δεν επιτρέπει την παρεµπόδιση του
εκπαιδευτικού έργου καθώς είναι δυνατό να προγραµµατιστούν κατά τις
ώρες που δεν λειτουργούν οι εκπαιδευτικές µονάδες.
Σε κάθε επιτόπια επίσκεψη πρέπει να εξετάζεται αν υπάρχει κάποιο
υποσύνολο των εργασιών που µπορούν να πραγµατοποιηθούν
πραγµατοποιηθεί
πιο
αποµακρυσµένα,
που
είναι
δυνατόν
να
αποτελεσµατικά κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επίσκεψης (π.χ.
εγκατάσταση service packs λειτουργικού συστήµατος αντί της χρονοβόρας
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αναβάθµισης µε χρήση της υπηρεσίας windows update). Σε τέτοιες
περιπτώσεις πρέπει να επεκτείνεται το περιγραφόµενο σύνολο εργασιών
κατά την επιτόπιο έλεγχο των πληροφοριακών συστηµάτων και κατά
συνέπεια να περιορίζεται ο αριθµός των ελέγχων που πρέπει να
πραγµατοποιηθούν αποµακρυσµένα.
Αν στη συγκεκριµένη υποµονάδα δεν έχει πραγµατοποιηθεί επίσκεψη στο
παρελθόν, τότε κάποιες από τις εργασίες αποκτούν διαφορετική βαρύτητα
από τη συνηθισµένη, αφού πρέπει να ελεγχθεί εξ’ αρχής αν τηρούνται
κάποιες βασικές προδιαγραφές για τη λειτουργία των υπολογιστικών
συστηµάτων.
Σηµειώνεται επίσης πως αν κριθεί πως τα υπολογιστικά συστήµατα
παρουσιάζουν πολλά προβλήµατα θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο
ολικής επανεγκατάστασης και η εξ’ αρχής ρύθµισή τους. Η Τεχνική Στήριξη
θα πρέπει να επιλέξει σε αυτή την περίπτωση τη µέθοδο χειρισµού που θα
δώσει το καλύτερο αποτέλεσµα στο µικρότερο δυνατό χρόνο.

2.1 Αρχικός πλήρης έλεγχος
Σε κάθε υποµονάδα στην οποία δεν έχουν πραγµατοποιηθεί καθόλου ή
ελάχιστες συστηµατικές εργασίες είναι απαραίτητος ο πλήρης έλεγχος και η
προληπτική συντήρηση των πληροφοριακών συστηµάτων. Μέσω αυτής της
διαδικασίας θα διαπιστωθούν όλες οι δυσλειτουργίες στον εξοπλισµό και θα
είναι σε δεύτερη φάση δυνατός ο προγραµµατισµός των συστηµατικών
εργασιών µε τον τρόπο που προτείνεται στη συνέχεια.
Για να αυξηθεί η αποδοτικότητα των τεχνικών και να µειωθεί η πιθανότητα
παρεµπόδισης του εκπαιδευτικού έργου προτείνεται η οργάνωση του
αρχικού πλήρους ελέγχου σε δύο δέσµες εργασιών. Κατά το πρώτο στάδιο
εκτελούνται ορισµένες εργασίες επιτόπια, ενώ στο δεύτερο στάδιο
ολοκληρώνεται ο πλήρης έλεγχος µε την εκτέλεση των υπολοίπων
εργασιών αποµακρυσµένα. Αν διαπιστωθεί από τους τεχνικούς πως δεν
είναι δυνατή η αποµακρυσµένη εκτέλεση ορισµένων συστηµατικών
εργασιών, τότε αυτές θα πρέπει να εκτελούνται κατά το αρχικό στάδιο της
επιτόπιας επίσκεψης και δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να
παραλείπονται.

2.1.1 Επιτόπια επίσκεψη
Με την ευκαιρία επιτόπιας επίσκεψης από την Τεχνική Στήριξη στα
πληροφοριακά συστήµατα µιας σχολικής υποµονάδας πρέπει να
πραγµατοποιηθούν
οι ακόλουθες εργασίες µε βάση
τη σειρά
προτεραιότητας που ορίζεται στη συνέχεια και σύµφωνα µε τη
διαθεσιµότητα του εξοπλισµού, το χρόνο του τεχνικού και την πιθανότητα
παρεµπόδισης του εκπαιδευτικού έργου. Στην περίπτωση που απαιτούνται
διορθωτικές κινήσεις, αλλά κρίνονται χρονοβόρες, τότε πρέπει µόνο να
καταγράφονται.
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Α/Α

Εργασία

1.

Έλεγχος ύπαρξης έγκυρης καταγραφής στη βάση σχολικών
µονάδων

2.

Έλεγχος ύπαρξης έγκυρης καταγραφής στο κτηµατολόγιο

3.

Έλεγχος δυνατότητας αποµακρυσµένης διαχείρισης

4.

Ενεργοποίηση δυνατότητας αποµακρυσµένης διαχείρισης

5.

Έλεγχος χρησιµότητας υπαρχόντων αντιγράφων ασφαλείας
για επαναφορά συστήµατος

6.

Λήψη αντιγράφων ασφαλείας για επαναφορά συστήµατος

7.

Ύπαρξη εγχειριδίων χρήσης συσκευών

8.

Ύπαρξη µέσων εγκατάστασης λογισµικού

9.

Ύπαρξη συµβάσεων & πρακτικών παραλαβής

10.

Ύπαρξη µητρώου παγίων & βιβλίου συµβάντων και έλεγχος
εγκυρότητάς τους

11.

Ύπαρξη κανονισµών λειτουργίας

12.

Έλεγχος φύλαξης κλειδιών ικριώµατος – εξυπηρετητή

13.

Ύπαρξη εγγράφου καταγραφής κωδικών ασφαλείας &
έλεγχος ενηµέρωσής του

14.

Ύπαρξη διαγράµµατος αίθουσας

15.

Έλεγχος ιδιοτήτων δικτύου

16.

Έλεγχος IP ρυθµίσεων

17.

Έλεγχος συνδεσιµότητας µε το διαδίκτυο (ping, tracert,
nslookup)

18.

∆οκιµαστική εκτύπωση (έλεγχος επικοινωνίας)

19.

∆οκιµαστική σάρωση (έλεγχος επικοινωνίας)

20.

∆οκιµαστική χρήση κάµερας (έλεγχος επικοινωνίας)

21.

∆οκιµαστική βιντεοπροβολή (έλεγχος επικοινωνίας)

22.

Εισαγωγή µη καταγεγραµµένου εξοπλισµού στο
κτηµατολόγιο

23.

Έλεγχος παροχής ρεύµατος ικριώµατος

24.

Έλεγχος ασφάλισης καµπίνας

25.

Έλεγχος τάξης καλωδίων & εξοπλισµού

26.

Έλεγχος σήµανσης πριζών – κατανεµητή

27.

Μακροσκοπικός έλεγχος δοµηµένης καλωδίωσης

28.

Ρύθµιση χαρακτηριστικών λειτουργίας οθόνης

29.

Έλεγχος κεφαλών εκτυπωτή (εκτυπωτές ψεκασµού)

30.

Ευθυγράµµιση κεφαλών εκτυπωτή (εκτυπωτές ψεκασµού)

31.

∆οκιµαστική εκτύπωση (έλεγχος καλής λειτουργίας)

32.

Έλεγχος υποστηριζόµενου φορτίου UPS

33.

Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών UPS
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34.

∆ιαγνωστικός έλεγχος UPS

35.

∆οκιµαστική χρήση UPS

36.

Προστασία από καιρικές - κλιµατολογικές συνθήκες

37.

Καθαρισµός ποντικιού

38.

Καταλληλότητα επιφανειών κύλισης ποντικιών (mousepads)

39.

∆οκιµαστική σάρωση (έλεγχος καλής λειτουργίας)

40.

Έλεγχος τοποθέτησης κάµερας

41.

Ύπαρξη συστηµάτων πυρόσβεσης & συναγερµού

42.

Εξέταση φυσικής ασφάλειας χώρου

43.

Εξέταση καθαριότητας χώρων

44.

Επάρκεια διαστάσεων χώρου

45.

Καταλληλότητα επίπλωσης χώρου

46.

Μακροσκοπική εξέταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

(1) Πρέπει να γίνεται επανέλεγχος µετά την ολοκλήρωση οποιασδήποτε εργασίας και
επιβεβαίωση της επιθυµητής λειτουργικότητας.
(2) Πρέπει να πραγµατοποιείται µετά την ολοκλήρωση όσων ρυθµίσεων αφορούν τα
υπολογιστικά συστήµατα.
(3) Η περίπτωση µαζικής καταγραφής είναι προτιµότερο να γίνεται αποµακρυσµένα.

Απαιτούµενος χρόνος: 117 λεπτά

2.1.2 Αποµακρυσµένη διαχείριση
Με τα υπάρχοντα εργαλεία αποµακρυσµένης διαχείρισης είναι δυνατή η
πραγµατοποίηση συστηµατικών εργασιών στα πληροφοριακά συστήµατα
των σχολείων. Πρέπει να πραγµατοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες µε
βάση τη σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στη συνέχεια, σύµφωνα µε το
διαθέσιµο χρόνο του τεχνικού και αφού έχει επιβεβαιωθεί πως δεν γίνεται
παράλληλα χρήση του υπολογιστικού εξοπλισµού.
Α/Α

Εργασία

1.

Έλεγχος ενηµέρωσης λογισµικού προστασίας από ιούς

2.

Έλεγχος ορθής λειτουργίας αυτόµατης διαδικασίας
ανανέωσης λογισµικού προστασίας από ιούς

3.

Ενηµέρωση λογισµικού προστασίας από ιούς

4.
5.

Ενεργοποίηση ρυθµίσεων ασφαλείας λογισµικού προστασίας
από ιούς
Εφαρµογή χρονοπρογραµµατισµού διαδικασίας ενηµέρωσης
λειτουργικού συστήµατος

6.

Ενηµέρωση λειτουργικού συστήµατος

7.

Ενηµέρωση λογισµικού πρόσβασης στο διαδίκτυο

8.

Ενηµέρωση λογισµικού διαχείρισης ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας
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9.

Έλεγχος ιδιοτήτων συστήµατος (system properties)

10.

Έλεγχος προβολής συµβάντων (event viewer)

11.

Εξέταση δίσκου (scandisk - checkdisk)

12.
13.

(1)

Active Directory Users & Computers (έλεγχος λογαριασµών
χρηστών)
Active Directory Users & Computers (εφαρµογή κατάλληλων
policies)

14.

Έλεγχος ορθής λειτουργίας DNS

15.

Έλεγχος ορθής λειτουργίας Proxy

16.

Έλεγχος αρχείων καταγραφής λογισµικού προστασίας από
ιούς (log files)

17.

Έλεγχος για ιούς (full scan)

18.

Ενηµέρωση σουίτων εφαρµογών γραφείου

19.

Ανασυγκρότηση δίσκου (disk defragmentation)

20.

Έλεγχος ορθής χρήσης λογαριασµών και κωδικών ασφαλείας

21.

Περιορισµός διαχειριστικών δικαιωµάτων

22.

Περιορισµός πρόσβασης στον εξυπηρετητή

23.

Εγκατάσταση απαραίτητου λογισµικού

24.

Απεγκατάσταση επικίνδυνου λογισµικού & εφαρµογών από
τον εξυπηρετητή

25.

Εφαρµογή χρονοπρογραµµατισµένου ελέγχου για ιούς

26.

Εγκατάσταση νέων οδηγών συσκευών

27.

Εγκατάσταση βιβλιοθηκών συστήµατος

28.

Έλεγχος διαµοιραζόµενων φακέλων (shared folders)

29.

Έλεγχος τοπικών χρηστών (local users and groups)

30.

Καθαρισµός δίσκου (disk cleanup)

31.

Έλεγχος διαθέσιµου χώρου σκληρού δίσκου

32.

Ρύθµιση οδηγών κάρτας γραφικών

33.

Χρονοπρογραµµατισµός εξέτασης δίσκου

34.

Χρονοπρογραµµατισµός ανασυγκρότησης δίσκου

35.

Έλεγχος συµβατότητας λογισµικού

36.

Έλεγχος αρχείων καταγραφής UPS (log files)

37.

Ενηµέρωση λογισµικού προστασίας από άλλες µορφές
επιβλαβούς λογισµικού

38.

Έλεγχος για άλλες µορφές επιβλαβούς λογισµικού

(2)

(3)

Έλεγχος & µετατροπή συστήµατος αρχείων σε NTFS (file
system)
(1) Πρέπει να προηγείται οποιασδήποτε εργασίας περιλαµβάνει προσπέλαση στο δίσκο.
39.

(2) Πρέπει να έπεται οποιασδήποτε εργασίας περιλαµβάνει προσπέλαση στο δίσκο.
(3) Πρέπει να λαµβάνει χώρα µετά από την ολοκλήρωση των εργασιών που αφήνουν
άχρηστα αρχεία (π.χ. εγκαταστάσεις, αναβαθµίσεις λογισµικού).
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Απαιτούµενος χρόνος: 253 λεπτά

2.2 Τακτικές εργασίες
Σύµφωνα µε τους διαθέσιµους πόρους και τις ανάγκες που υπαγορεύονται
από τα πληροφοριακά συστήµατα ορίζονται τρεις περίοδοι εκτέλεσης
τακτικών εργασιών προληπτικής συντήρησης (ετήσια, εξαµηνιαία, µηνιαία).
Κάθε δέσµη εργασιών που προκύπτει από κάθε περίοδο απαιτεί τόσο τη
χρήση εφαρµογών αποµακρυσµένης διαχείρισης όσο και τον επιτόπιο
έλεγχο για την αποδοτικότερη ολοκλήρωσή της. Ιδιαίτερη µέριµνα και
προσοχή απαιτείται για την αποφυγή καταστάσεων αποσπασµατικής
εκτέλεσης κάθε δέσµης. Μόνο η συνδυασµένη εφαρµογή όλων των
περιοδικών δεσµών εργασιών εξασφαλίζει την καλή λειτουργία των
υπολογιστικών συστηµάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

2.2.1 Μηνιαίος προγραµµατισµός (συχνός έλεγχος)
Οι εργασίες που περιλαµβάνονται στον µηνιαίο προγραµµατισµό είναι
υψηλής προτεραιότητας και σηµασίας, καθώς συµβάλλουν στην πρόληψη
δυσλειτουργιών και βλαβών. Η φύση των εργασιών επιτρέπει τη γρήγορη
πραγµατοποίησή τους µε χρήση εργαλείων αποµακρυσµένης διαχείρισης.
Σηµειώνεται πως δεν είναι επιθυµητός ή εφικτός ο απόλυτος
χρονοπρογραµµατισµός αυτής της δέσµης εργασιών. Αντίθετα θα πρέπει να
ακολουθείται η προσέγγιση εκτέλεσης της δέσµης σε κάθε ευκαιρία µε
στόχο την πραγµατοποίηση των ακόλουθων εργασιών συνολικά δώδεκα
φορές ανά έτος σε κάθε σχολική υποµονάδα (δύο από τις οποίες είναι
τµήµα της εκτέλεσης της εξαµηνιαίας και της ετήσιας δέσµης που
περιγράφονται στη συνέχεια).
Α/Α

Εργασία

Παρατηρήσεις

1.

Έλεγχος ενηµέρωσης λογισµικού προστασίας από ιούς

2.

Έλεγχος ορθής λειτουργίας αυτόµατης διαδικασίας
ανανέωσης λογισµικού προστασίας από ιούς

3.

Ενηµέρωση λογισµικού προστασίας από ιούς

4.

Εφαρµογή χρονοπρογραµµατισµού διαδικασίας ενηµέρωσης
λειτουργικού συστήµατος

5.

Ενηµέρωση λειτουργικού συστήµατος

6.

Ενηµέρωση λογισµικού πρόσβασης στο διαδίκτυο

7.

Ενηµέρωση λογισµικού διαχείρισης ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας

8.

Έλεγχος προβολής συµβάντων (event viewer)

Απαιτούµενος χρόνος: 39 λεπτά
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2.2.2 Εξαµηνιαίος
έλεγχος)

προγραµµατισµός

(ενδιάµεσος

εκτεταµένος

Οι εργασίες που εντάσσονται στον εξαµηνιαίο προγραµµατισµό προτείνεται
να πραγµατοποιούνται κατά το µήνα Ιανουάριο. Οι εργασίες της
εξαµηνιαίας δέσµης είναι υποσύνολο της ετήσιας δέσµης που αναλύεται στη
συνέχεια και συνεπώς εκτελούνται δύο φορές το χρόνο. Περιλαµβάνουν
όλες τις εργασίες του µηνιαίου προγραµµατισµού και επιπλέον τις
ακόλουθες εργασίες.
Α/Α

Εργασία

1.

Έλεγχος ύπαρξης έγκυρης καταγραφής στη βάση σχολικών
µονάδων

2.

Έλεγχος ύπαρξης έγκυρης καταγραφής στο κτηµατολόγιο

3.

Ενεργοποίηση δυνατότητας αποµακρυσµένης διαχείρισης

4.

Έλεγχος δυνατότητας αποµακρυσµένης διαχείρισης

5.

Ενεργοποίηση ρυθµίσεων ασφαλείας λογισµικού προστασίας
από ιούς

6.

Έλεγχος ιδιοτήτων συστήµατος (system properties)

7.

Εξέταση δίσκου (scandisk - checkdisk)

8.

Έλεγχος χρησιµότητας υπαρχόντων αντιγράφων ασφαλείας
για επαναφορά συστήµατος

9.

Λήψη αντιγράφων ασφαλείας για επαναφορά συστήµατος

10.

Ύπαρξη εγχειριδίων χρήσης συσκευών

11.

Ύπαρξη µέσων εγκατάστασης λογισµικού

12.

Ύπαρξη συµβάσεων & πρακτικών παραλαβής

13.

Ύπαρξη µητρώου παγίων & βιβλίου συµβάντων και έλεγχος
εγκυρότητάς τους

14.

Ύπαρξη κανονισµών λειτουργίας

15.

Έλεγχος φύλαξης κλειδιών ικριώµατος - εξυπηρετητή

16.

Ύπαρξη εγγράφου καταγραφής κωδικών ασφαλείας &
έλεγχος ενηµέρωσής του

17.

Ύπαρξη διαγράµµατος αίθουσας

18.

Έλεγχος φύλαξης αναλώσιµων

19.
20.

Active Directory Users & Computers (έλεγχος λογαριασµών
χρηστών)
Active Directory Users & Computers (εφαρµογή κατάλληλων
policies)

21.

Έλεγχος ορθής λειτουργίας DNS

22.

Έλεγχος ορθής λειτουργίας Proxy

23.

Έλεγχος αρχείων καταγραφής λογισµικού προστασίας από
ιούς (log files)

24.

Έλεγχος για ιούς (full scan)

25.

Ενηµέρωση σουίτων εφαρµογών γραφείου

26.

Έλεγχος ιδιοτήτων δικτύου
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27.

Έλεγχος IP ρυθµίσεων

28.

Έλεγχος συνδεσιµότητας µε το διαδίκτυο (ping, tracert,
nslookup)

29.

∆οκιµαστική εκτύπωση (έλεγχος επικοινωνίας)

30.

∆οκιµαστική σάρωση (έλεγχος επικοινωνίας)

31.

∆οκιµαστική χρήση κάµερας (έλεγχος επικοινωνίας)

32.

∆οκιµαστική βιντεοπροβολή (έλεγχος επικοινωνίας)

33.

Ανασυγκρότηση δίσκου (disk defragmentation)

34.

Έλεγχος ορθής χρήσης λογαριασµών και κωδικών ασφαλείας

35.

Περιορισµός διαχειριστικών δικαιωµάτων

36.

Περιορισµός πρόσβασης στον εξυπηρετητή

37.

Εγκατάσταση απαραίτητου λογισµικού

38.

Απεγκατάσταση επικίνδυνου λογισµικού & εφαρµογών από
τον εξυπηρετητή

39.

Εφαρµογή χρονοπρογραµµατισµένου ελέγχου για ιούς

40.

Ρύθµιση οδηγών κάρτας γραφικών

41.

Χρονοπρογραµµατισµός εξέτασης δίσκου

42.

Χρονοπρογραµµατισµός ανασυγκρότησης δίσκου

Απαιτούµενος χρόνος: 242 λεπτά

2.2.3 Ετήσιος προγραµµατισµός (πλήρης έλεγχος)
Οι ετήσιες προγραµµατισµένες εργασίες προτείνεται να πραγµατοποιούνται
κατά το µήνα Ιούλιο µε δεδοµένο πως αναµένεται µειωµένος αριθµός
έκτακτων κλήσεων, λόγω της λήξης της σχολικής περιόδου. Στόχος του
ετήσιου προγραµµατισµού είναι η προετοιµασία των πληροφοριακών
συστηµάτων ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, εξασφαλίζοντας την άριστη
κατάσταση αυτών. Περιλαµβάνουν όλες τις εργασίες του εξαµηνιαίου
προγραµµατισµού και επιπλέον τις ακόλουθες εργασίες.
Α/Α

Εργασία

1.

Εισαγωγή µη καταγεγραµµένου εξοπλισµού στο
κτηµατολόγιο

2.

Έλεγχος παροχής ρεύµατος ικριώµατος

3.

Έλεγχος ασφάλισης καµπίνας

4.

Έλεγχος τάξης καλωδίων & εξοπλισµού

5.

Έλεγχος σήµανσης πριζών - κατανεµητή

6.

Μακροσκοπικός έλεγχος δοµηµένης καλωδίωσης

7.

Εγκατάσταση νέων οδηγών συσκευών

8.

Εγκατάσταση βιβλιοθηκών συστήµατος
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9.

Έλεγχος διαµοιραζόµενων φακέλων (shared folders)

10.

Έλεγχος τοπικών χρηστών (local users and groups)

11.

Καθαρισµός δίσκου (disk cleanup)

12.

Έλεγχος διαθέσιµου χώρου σκληρού δίσκου

13.

Ρύθµιση χαρακτηριστικών λειτουργίας οθόνης

14.

Έλεγχος συµβατότητας λογισµικού

15.

Καθαρισµός εκτυπωτή

16.

Έλεγχος κεφαλών εκτυπωτή (εκτυπωτές ψεκασµού)

17.

Ευθυγράµµιση κεφαλών εκτυπωτή (εκτυπωτές ψεκασµού)

18.

Καθαρισµός διαδροµής χαρτιού εκτυπωτή (εκτυπωτές
σελίδας)

19.

Συντήρηση µηχανισµού προώθησης χαρτιού εκτυπωτή

20.

∆οκιµαστική εκτύπωση (έλεγχος επικοινωνίας)

21.

Έλεγχος υποστηριζόµενου φορτίου UPS

22.

Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών UPS

23.

∆ιαγνωστικός έλεγχος UPS

24.

∆οκιµαστική χρήση UPS

25.

Έλεγχος αρχείων καταγραφής UPS (log files)

26.

Αντικατάσταση µπαταριών UPS

27.

Προστασία από καιρικές - κλιµατολογικές συνθήκες

28.

Καθαρισµός ποντικιού

29.

Καταλληλότητα επιφανειών κύλισης ποντικιών (mousepads)

30.

Ενηµέρωση λογισµικού προστασίας από άλλες µορφές
επιβλαβούς λογισµικού

31.

Έλεγχος για άλλες µορφές επιβλαβούς λογισµικού

32.

Έλεγχος & µετατροπή συστήµατος αρχείων σε NTFS (file
system)

33.

Καθαρισµός σαρωτή

34.

∆οκιµαστική σάρωση (έλεγχος καλής λειτουργίας)

35.

Έλεγχος τοποθέτησης κάµερας

36.

Καθαρισµός κάµερας

37.

Καθαρισµός βιντεοπροβολέα

38.

Καθαρισµός φίλτρου αέρα βιντεοπροβολέα

39.

Καθαρισµός φακού βιντεοπροβολέα

40.

Έλεγχος διάρκειας ζωής λάµπας βιντεοπροβολέα

41.

Ύπαρξη συστηµάτων πυρόσβεσης & συναγερµού

42.

Εξέταση φυσικής ασφάλειας χώρου
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43.

Εξέταση καθαριότητας χώρων

44.

Επάρκεια διαστάσεων χώρου

45.

Καταλληλότητα επίπλωσης χώρου

46.

Μακροσκοπική εξέταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

(1) Πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του κατασκευαστή
(συνήθως κάθε 3 µε 6 χρόνια).

Απαιτούµενος χρόνος: 413 λεπτά

2.3 Πριν & µετά από σηµαντικές µεταβολές
Όταν πρόκειται να λάβουν χώρα σηµαντικές µεταβολές στα πληροφοριακά
συστήµατα είναι σηµαντικό να εκτελείται ένα υποσύνολο των
συστηµατικών εργασιών προκειµένου να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία
τους. Σηµαντική µεταβολή αποτελεί οποιαδήποτε ενέργεια οδηγεί σε
αλλαγή της διάρθρωσης του υπολογιστικού εξοπλισµού και συνεπώς ενέχει
να
παρουσιαστούν
δυσλειτουργίες.
Χαρακτηριστικά
τον
κίνδυνο
παραδείγµατα τέτοιων µεταβολών είναι η µαζική εγκατάσταση νέου
λογισµικού, η αναβάθµιση του λειτουργικού συστήµατος σε νεότερη
έκδοση ή η σύνδεση νέων περιφερειακών συσκευών.
Πριν την εκτέλεση µεταβολών που κρίνεται πως µπορεί να θέσουν σε
κίνδυνο την καλή λειτουργία των υπολογιστικών συστηµάτων πρέπει να
διενεργούνται οι ακόλουθες συστηµατικές εργασίες. Η πραγµατοποίησή
τους εξασφαλίζει πως τα υπολογιστικά συστήµατα θα είναι στην βέλτιστη
κατάσταση πριν την εκτέλεση των µεταβολών. Επίσης, παρέχει τη
δυνατότητα επαναφοράς στην αρχική κατάσταση αν η µεταβολή δεν
επιφέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.
Α/Α

Εργασία

Παρατηρήσεις

1.

Ενηµέρωση λογισµικού προστασίας από ιούς

2.

Ενηµέρωση λειτουργικού συστήµατος

3.

Έλεγχος προβολής συµβάντων (event viewer)

4.

Εξέταση δίσκου (scandisk - checkdisk)

5.

Έλεγχος χρησιµότητας υπαρχόντων αντιγράφων ασφαλείας
για επαναφορά συστήµατος

6.

Λήψη αντιγράφων ασφαλείας για επαναφορά συστήµατος

7.

Ύπαρξη µέσων εγκατάστασης λογισµικού

8.

Έλεγχος διαθέσιµου χώρου σκληρού δίσκου

Απαιτούµενος χρόνος: 75 λεπτά
Μετά την ολοκλήρωση σηµαντικών µεταβολών στα πληροφοριακά
συστήµατα είναι αναγκαία η εκτέλεση του ακόλουθου συνόλου
συστηµατικών εργασιών. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται πως γίνονται
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αντιληπτές οποιεσδήποτε παρενέργειες έχουν προκύψει και εξακολουθεί να
παρέχεται η επιθυµητή λειτουργικότητα από τον υπολογιστικό εξοπλισµό.
Α/Α

Εργασία

Παρατηρήσεις

1.

Έλεγχος ύπαρξης έγκυρης καταγραφής στο κτηµατολόγιο

2.

Έλεγχος δυνατότητας αποµακρυσµένης διαχείρισης

3.

Έλεγχος ορθής λειτουργίας αυτόµατης διαδικασίας
ανανέωσης λογισµικού προστασίας από ιούς

4.

Έλεγχος ιδιοτήτων συστήµατος (system properties)

5.

Έλεγχος προβολής συµβάντων (event viewer)

6.

Λήψη αντιγράφων ασφαλείας για επαναφορά συστήµατος

7.
8.

Ύπαρξη µητρώου παγίων & βιβλίου συµβάντων και έλεγχος
εγκυρότητάς τους
Έλεγχος συνδεσιµότητας µε το διαδίκτυο (ping, tracert,
nslookup)

9.

Ανασυγκρότηση δίσκου (disk defragmentation)

10.

Έλεγχος διαθέσιµου χώρου σκληρού δίσκου

11.

Έλεγχος συµβατότητας λογισµικού

Απαιτούµενος χρόνος: 50 λεπτά

2.4 Μετά από παραλαβή εξοπλισµού
Κατά την παραλαβή νέων υπολογιστικών συστηµάτων είναι δυνατή η
εκτέλεση της ακόλουθης δέσµης εργασιών. Οι εκτεταµένοι έλεγχοι και οι
εργασίες που παρατίθενται στη συνέχεια µπορούν να διασφαλίσουν πως τα
πληροφοριακά συστήµατα λειτουργούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και
να συµβάλλουν στην αντιµετώπιση πιθανών προβληµάτων µε οικονοµικό
τρόπο.
Α/Α

Εργασία

1.

Έλεγχος ύπαρξης έγκυρης καταγραφής στη βάση σχολικών
µονάδων

2.

Έλεγχος ύπαρξης έγκυρης καταγραφής στο κτηµατολόγιο

3.

Ενεργοποίηση δυνατότητας αποµακρυσµένης διαχείρισης

4.

Έλεγχος δυνατότητας αποµακρυσµένης διαχείρισης

5.

Έλεγχος ενηµέρωσης λογισµικού προστασίας από ιούς

6.

Έλεγχος ορθής λειτουργίας αυτόµατης διαδικασίας
ανανέωσης λογισµικού προστασίας από ιούς

7.

Ενηµέρωση λογισµικού προστασίας από ιούς

8.
9.

Ενεργοποίηση ρυθµίσεων ασφαλείας λογισµικού προστασίας
από ιούς
Εφαρµογή χρονοπρογραµµατισµού διαδικασίας ενηµέρωσης
λειτουργικού συστήµατος

10.

Ενηµέρωση λειτουργικού συστήµατος

11.

Ενηµέρωση λογισµικού πρόσβασης στο διαδίκτυο

Σελίδα 16 από 47

Παρατηρήσεις

∆ράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων των Σχολείων (Τεχνική Στήριξη)
12.

Ενηµέρωση λογισµικού διαχείρισης ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας

13.

Έλεγχος ιδιοτήτων συστήµατος (system properties)

14.

Έλεγχος προβολής συµβάντων (event viewer)

15.

Εξέταση δίσκου (scandisk - checkdisk)

16.

Λήψη αντιγράφων ασφαλείας για επαναφορά συστήµατος

17.

Active Directory Users & Computers (εφαρµογή κατάλληλων
policies)

18.

Έλεγχος ορθής λειτουργίας DNS

19.

Έλεγχος ορθής λειτουργίας Proxy

20.

Ενηµέρωση σουίτων εφαρµογών γραφείου

21.

Έλεγχος ιδιοτήτων δικτύου

22.

Έλεγχος IP ρυθµίσεων

23.

Έλεγχος συνδεσιµότητας µε το διαδίκτυο (ping, tracert,
nslookup)

24.

∆οκιµαστική εκτύπωση (έλεγχος επικοινωνίας)

25.

∆οκιµαστική σάρωση (έλεγχος επικοινωνίας)

26.

∆οκιµαστική χρήση κάµερας (έλεγχος επικοινωνίας)

27.

∆οκιµαστική βιντεοπροβολή (έλεγχος επικοινωνίας)

28.

Ανασυγκρότηση δίσκου (disk defragmentation)

29.

Έλεγχος ορθής χρήσης λογαριασµών και κωδικών ασφαλείας

30.

Περιορισµός διαχειριστικών δικαιωµάτων

31.

Περιορισµός πρόσβασης στον εξυπηρετητή

32.

Εγκατάσταση απαραίτητου λογισµικού

33.
34.

Απεγκατάσταση επικίνδυνου λογισµικού & εφαρµογών από
τον εξυπηρετητή
Εισαγωγή µη καταγεγραµµένου εξοπλισµού στο
κτηµατολόγιο

35.

Έλεγχος παροχής ρεύµατος ικριώµατος

36.

Έλεγχος ασφάλισης καµπίνας

37.

Έλεγχος τάξης καλωδίων & εξοπλισµού

38.

Έλεγχος σήµανσης πριζών - κατανεµητή

39.

Μακροσκοπικός έλεγχος δοµηµένης καλωδίωσης

40.

Εφαρµογή χρονοπρογραµµατισµένου ελέγχου για ιούς

41.

Εγκατάσταση νέων οδηγών συσκευών

42.

Εγκατάσταση βιβλιοθηκών συστήµατος

43.

Έλεγχος διαµοιραζόµενων φακέλων (shared folders)

44.

Έλεγχος τοπικών χρηστών (local users and groups)

45.

Ρύθµιση οδηγών κάρτας γραφικών
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46.

Χρονοπρογραµµατισµός εξέτασης δίσκου

47.

Χρονοπρογραµµατισµός ανασυγκρότησης δίσκου

48.

Έλεγχος συµβατότητας λογισµικού

49.

Ρύθµιση χαρακτηριστικών λειτουργίας οθόνης

50.

Έλεγχος κεφαλών εκτυπωτή (εκτυπωτές ψεκασµού)

51.

Ευθυγράµµιση κεφαλών εκτυπωτή (εκτυπωτές ψεκασµού)

52.

∆οκιµαστική εκτύπωση (έλεγχος καλής λειτουργίας)

53.

Έλεγχος υποστηριζόµενου φορτίου UPS

54.

Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών UPS

55.

∆ιαγνωστικός έλεγχος UPS

56.

∆οκιµαστική χρήση UPS

57.

Προστασία από καιρικές - κλιµατολογικές συνθήκες

58.

Καταλληλότητα επιφανειών κύλισης ποντικιών (mousepads)

59.

Έλεγχος & µετατροπή συστήµατος αρχείων σε NTFS (file
system)

60.

∆οκιµαστική σάρωση (έλεγχος καλής λειτουργίας)

61.

Έλεγχος τοποθέτησης κάµερας

62.

Ύπαρξη συστηµάτων πυρόσβεσης & συναγερµού

63.

Εξέταση φυσικής ασφάλειας χώρου

64.

Εξέταση καθαριότητας χώρων

65.

Επάρκεια διαστάσεων χώρου

66.

Καταλληλότητα επίπλωσης χώρου

67.

Μακροσκοπική εξέταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Απαιτούµενος χρόνος: 313 λεπτά
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3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ακολουθεί το σύνολο των ενεργειών συστηµατικού χαρακτήρα, που
συνήθως είναι εργασίες προληπτικής συντήρησης του εξοπλισµού. Έχει
πραγµατοποιηθεί κατηγοριοποίηση των ενεργειών και διαχωρισµός κάθε
υποκατηγορίας σε ξεχωριστά διακριτά βήµατα, έτσι ώστε να γίνει σαφές
ποιες ακριβώς είναι οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν από την Τεχνική
Στήριξη.

3.1 Έλεγχος συνοδευτικού υλικού υπολογιστικού
εξοπλισµού
Τα πληροφοριακά συστήµατα των σχολικών µονάδων συνοδεύονται σχεδόν
πάντα από υλικό που δεν είναι συνήθως απαραίτητο κατά την καθηµερινή
λειτουργία των υπολογιστών, αλλά µπορεί να είναι χρήσιµο στην Τεχνική
Στήριξη για την αντιµετώπιση προβληµάτων ή και στους ίδιους τους
χρήστες σε ειδικές περιπτώσεις. Οι τεχνικοί µπορούν να ελέγξουν πως αυτό
το υλικό υπάρχει και φυλάσσεται µε σωστό τρόπο, να καταγράψουν
πιθανές ελλείψεις, καθώς και να εξακριβώσουν την εγκυρότητά του όποτε
το υλικό τροποποιείται µε την πάροδο του χρόνου. Για την επιτυχή
ολοκλήρωση του ελέγχου του συνοδευτικού υλικού και κυρίως για το
χειρισµό όσων ελλείψεων διαπιστωθούν είναι απαραίτητη η συνδροµή του
υπευθύνου κάθε υποµονάδας.
•

Ύπαρξη εγχειριδίων χρήσης συσκευών. Τα εγχειρίδια χρήσης όλου
του υπολογιστικού εξοπλισµού παραδίδονται στη σχολική µονάδα
µαζί µε τα υπολογιστικά συστήµατα. Αν και δεν απαιτούνται όταν
εκτελούνται οι συνήθεις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, είναι πιθανό
να χρησιµεύσουν σε εξαιρετικές περιπτώσεις (αντιµετώπιση
προβληµάτων, ρύθµιση εξοπλισµού για την παροχή νέων
λειτουργικοτήτων κλπ). Για αυτό θα πρέπει να φυλάσσονται
συγκεντρωµένα και προστατευµένα στο χώρο που διατίθεται για
αυτό το σκοπό (συνήθως ντουλάπα του σχολικού εργαστηρίου).

•

Ύπαρξη µέσων εγκατάστασης λογισµικού. Το λογισµικό που έχει
εγκατασταθεί στα πληροφοριακά συστήµατα των σχολικών µονάδων
(λογισµικό συστήµατος, εφαρµογές, οδηγοί συσκευών κλπ) θα
πρέπει να έχει παραδοθεί ακόµα και στην περίπτωση που ήταν
προεγκατεστηµένο στους υπολογιστές. Συνήθως η φυσική µορφή
που έχει χρησιµοποιηθεί για τη διανοµή του είναι κάποιος δίσκος
(cd-rom ή δισκέτες σε παλιότερα υπολογιστικά συστήµατα). Το
λογισµικό πρέπει να φυλάσσεται για την πολύ πιθανή περίπτωση που
απαιτηθεί επανεγκατάστασή του στον ίδιο χώρο που βρίσκονται και
τα εγχειρίδια συσκευών. Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να ληφθεί από τη
σχολική µονάδα για τη φύλαξη λογισµικού που τυγχάνει µικρότερης
διάδοσης και η απόκτησή του µετά από πιθανή απώλεια µπορεί να
συνεπάγεται κάποιο κόστος (π.χ. ειδικό εκπαιδευτικό λογισµικό).

•

Ύπαρξη συµβάσεων & πρακτικών παραλαβής. Όλα τα στοιχεία για
την προµήθεια των πληροφοριακών συστηµάτων εµπεριέχονται
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σχεδόν πάντα σε κάποια έγγραφα, που η σχολική µονάδα είναι
υποχρεωµένη να διατηρεί σε κάποιο αρχείο. Οι συµβάσεις και τα
πρακτικά παραλαβής µπορούν να δώσουν πολλά χρήσιµα στοιχεία
στους χρήστες των συστηµάτων και κυρίως στην Τεχνική Στήριξη
(π.χ. εγγύηση εξοπλισµού).
•

Ύπαρξη µητρώου παγίων & βιβλίου συµβάντων και έλεγχος
εγκυρότητάς τους. Το σύνολο του εξοπλισµού που συνθέτει το
σχολικό εργαστήριο καθώς και το σύνολο του λογισµικού που είναι
διαθέσιµο στους χρήστες πρέπει να είναι καταγεγραµµένο στο
µητρώο παγίων της σχολικής υποµονάδας. Τα στοιχεία πρέπει να
είναι πάντα επικαιροποιηµένα ώστε να αντικατοπτρίζουν την
πραγµατική σύνθεση και δοµή του σχολικού εργαστηρίου.
Αντίστοιχα πρέπει να τηρείται βιβλίο συµβάντων στο οποίο
καταγράφονται αναλυτικά όλα τα περιστατικά που αφορούν το
σχολικό εργαστήριο και όλες οι ενέργειες που έγιναν στον
εξοπλισµό, λογισµικό ή και λογαριασµούς χρηστών. Η τακτική
ενηµέρωση αυτού του βιβλίου µπορεί να δώσει στην Τεχνική Στήριξη
µια καλή εικόνα για την πραγµατική κατάσταση του εργαστηρίου.

•

Ύπαρξη κανονισµών λειτουργίας. Το σχολικό περιβάλλον διέπεται
από κάποιους κανόνες, που συνήθως είναι µε σαφήνεια
διατυπωµένοι σε σχετικά έγγραφα (κανονισµοί λειτουργίας). Όσοι
κανονισµοί αφορούν άµεσα ή έµµεσα το σχολικό εργαστήριο πρέπει
να φυλάσσονται µαζί µε τα υπόλοιπο συνοδευτικό υλικό.

•

Έλεγχος φύλαξης κλειδιών ικριώµατος – εξυπηρετητή. Όσα κλειδιά
επιτρέπουν την πρόσβαση στον εξοπλισµό (κλειδιά ικριώµατος και
σε ορισµένες περιπτώσεις κλειδιά εξυπηρετητή) πρέπει να
φυλάσσονται καλά προστατευµένα και να δίνονται µόνο σε όσους
έχουν τα ανάλογα δικαιώµατα (τεχνικούς, υπεύθυνους εργαστηρίων
κλπ).

•

Ύπαρξη εγγράφου καταγραφής κωδικών ασφαλείας & έλεγχος
ενηµέρωσής του. Η πρόσβαση στα υπολογιστικά συστήµατα των
σχολείων γίνεται σχεδόν πάντα µε χρήση λογαριασµών που έχουν
συγκεκριµένα δικαιώµατα. Με αυτό τον τρόπο εφαρµόζεται ένα
σηµαντικό µέτρο προστασίας ενάντια στον κίνδυνο της µη
εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης. Όσοι λογαριασµοί επιτρέπουν είσοδο
σε κάποιο υπολογιστικό σύστηµα της σχολικής µονάδας ή σε κάποια
συγκεκριµένη εφαρµογή µε διαχειριστικά δικαιώµατα πρέπει να είναι
καταγεγραµµένοι σε κάποιο έγγραφο που προφανώς πρέπει να
φυλάσσεται καλά. Με αυτό τον τρόπο οι κωδικοί πρόσβασης είναι
διαθέσιµοι σε όποιον έχει τα ανάλογα διαχειριστικά δικαιώµατα και
δεν δηµιουργούνται προβλήµατα από πιθανές µεταβολές του
δυναµικού της σχολικής µονάδας. Η εγκυρότητα του εγγράφου είναι
κρίσιµη για την αποδοτική διαχείριση και κατά συνέπεια λειτουργία
του υπολογιστικού εξοπλισµού. Η πληροφορία που φυλάσσεται σε
αυτά τα έγγραφα θα πρέπει να διατηρείται και σε ανάλογο
συγκεντρωτικό πίνακα σε κάθε ΚΕΠΛΗΝΕΤ.

•

Ύπαρξη διαγράµµατος αίθουσας. Για κάθε σχολικό εργαστήριο πρέπει
να υπάρχει κάποιο σκαρίφηµα της αίθουσας µε τις θέσεις εργασίας,
τις θέσεις των πριζών της δοµηµένης καλωδίωσης, του ικριώµατος,
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του εξυπηρετητή και των περιφερειακών συσκευών. Πρέπει να
αναγράφεται µε σαφήνεια η αρίθµηση (πριζών και θυρών
κατανεµητή) που έχει χρησιµοποιηθεί και να αποτυπώνεται και η
υπάρχουσα ηλεκτρική εγκατάσταση. Αν είναι διαθέσιµη κάποια
ψηφιακή φωτογραφία της αίθουσας µπορεί να φυλάσσεται σε
κατάλληλο αποθηκευτικό µέσο.
•

Έλεγχος φύλαξης αναλωσίµων. Το χαρτί, το µελάνι και ο γραφίτης
που χρησιµοποιούνται για την εκτύπωση καθώς και οποιασδήποτε
άλλης µορφής αναλώσιµο υλικό είναι απαραίτητο για την αποδοτική
λειτουργία πρέπει να διατίθενται σε ικανές ποσότητες. Σηµαντικό
είναι να επιβεβαιώνεται πως τα αναλώσιµα φυλάσσονται στον
κατάλληλο χώρο, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία τους από
επιβλαβείς παράγοντες (π.χ. καιρικές συνθήκες).

3.2 ∆ιαχείριση υποδοµής
Η εγκατεστηµένη υποδοµή πρέπει να εξακριβώνεται συνεχώς και να
καταγράφονται οποιεσδήποτε αλλαγές ή προσθήκες στα πληροφοριακά
συστήµατα του Κτηµατολογίου1 και της Βάσης Σχολικών Μονάδων2.
Παρακολουθείται η κίνηση του εξοπλισµού (τοποθέτηση σε άλλο χώρο της
µονάδας ή αποστολή για επισκευή) και καταγράφονται οι περιπτώσεις
αντικατάστασης ή καταστροφής υλικού. Για την επιτυχή και γρήγορη
επίτευξη του εγχειρήµατος κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία των τεχνικών
µε τους υπεύθυνους των πληροφοριακών συστηµάτων σε κάθε σχολική
µονάδα, καθώς οι τελευταίοι γνωρίζουν άριστα αν έχει πραγµατοποιηθεί
οποιαδήποτε µεταβολή. Επίσης, χρήσιµη πληροφορία µπορεί να εξαχθεί
από το συνοδευτικό υλικό του υπολογιστικού εξοπλισµού, αν αυτό τηρείται
και είναι έγκυρο (βιβλίο συµβάντων, µητρώο κλπ).
•

Έλεγχος ύπαρξης έγκυρης καταγραφής στη βάση σχολικών
µονάδων. Θα πρέπει να ελέγχεται πως η σχολική µονάδα είναι
καταγεγραµµένη στη βάση σχολικών µονάδων και πως έχουν
εισαχθεί σωστά τα στοιχεία που την αφορούν. Αν η εκπαιδευτική
µονάδα δεν είναι καταχωρηµένη στη βάση σχολικών µονάδων η
Τεχνική Στήριξη οφείλει να ενηµερώσει την αρµόδια διαχειριστική
οντότητα για το γεγονός. Τα στοιχεία που αφορούν τη σχολική
µονάδα και δεν είναι σωστά καταγεγραµµένα στο πληροφοριακό
σύστηµα πρέπει να επανεισάγονται ώστε να αντικατοπτρίζεται η
πραγµατικότητα από το πληροφοριακό σύστηµα. Αν δεν υπάρχουν
τα απαραίτητα δικαιώµατα για τη διόρθωση των καταχωρήσεων
πρέπει να ενηµερώνεται η αρµόδια διαχειριστική οντότητα για την
ανάγκη πραγµατοποίησης µεταβολών.

•

Έλεγχος ύπαρξης έγκυρης καταγραφής στο κτηµατολόγιο. Θα πρέπει
να ελέγχεται πως έχει εισαχθεί ο εξοπλισµός της µονάδας στο
πληροφοριακό σύστηµα του κτηµατολογίου. Τα στοιχεία που έχουν
καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστηµα πρέπει να ελέγχονται ως

1

http://nad.noc.uoa.gr/

2

http://www.ath.aegean.gr/edunet/login_form.asp
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προς την πληρότητα και την εγκυρότητά τους. Ο υπολογιστικός
εξοπλισµός που δεν είναι σωστά καταγεγραµµένος στο κτηµατολόγιο
πρέπει να επανεισάγεται ώστε να αντικατοπτρίζεται η πραγµατική
κατάσταση του εργαστηρίου από το πληροφοριακό σύστηµα.
•

Εισαγωγή µη καταγεγραµµένου εξοπλισµού στο κτηµατολόγιο. Ο
υπολογιστικός εξοπλισµός που διαπιστώνεται πως απουσιάζει από το
πληροφοριακό σύστηµα του κτηµατολογίου, αλλά ανήκει στη
σχολική µονάδα και χρησιµοποιείται από αυτή θα πρέπει να εισαχθεί
µε τη µεγαλύτερη δυνατή λεπτοµέρεια.

3.3 Έλεγχος δικτυακής υποδοµής
Η εγκατεστηµένη υποδοµή πρέπει να ελέγχεται και να επιβεβαιώνεται πως
είναι εγκατεστηµένη µε βάση τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί και
αναγράφονται στη σχετική σύµβαση. Οι τεχνικοί οφείλουν να
πραγµατοποιούν επιτόπιο έλεγχο και να προβαίνουν σε διορθωτικές
ενέργειες όποτε είναι δυνατόν. Όσα αναγράφονται στη συνέχεια έχουν
κυρίως ισχύ για τα σχολικά εργαστήρια, αλλά µπορούν να εφαρµοστούν µε
τις κατάλληλες τροποποιήσεις ως γενικές αρχές σε όλα τα εγκατεστηµένα
πληροφοριακά συστήµατα στα σχολεία.

3.3.1 Έλεγχος και τακτοποίηση ικριώµατος
Σε κάθε σχολικό εργαστήριο πρέπει να είναι εγκατεστηµένη καµπίνα (rack)
που θα περιέχει το σύνολο του δικτυακού και τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισµού του εργαστηρίου. Οι έλεγχοι που πρέπει να πραγµατοποιούνται
από τους τεχνικούς συνοψίζονται στα ακόλουθα σηµεία:
•

Έλεγχος παροχής ρεύµατος ικριώµατος. Εντός του ικριώµατος (ή
δίπλα στο ικρίωµα) πρέπει να είναι εγκατεστηµένη παροχή
ηλεκτρικού ρεύµατος µε επαρκή αριθµό ρευµατοληπτών, η οποία θα
τροφοδοτείται από το σύστηµα αδιάλειπτης παροχής ισχύος.

•

Έλεγχος ασφάλισης καµπίνας. Το ικρίωµα πρέπει να ασφαλίζει µε
πόρτα από διάφανο υλικό, για να µην εµποδίζεται η εύκολη
επίβλεψη της λειτουργίας του εξοπλισµού. Πρέπει να γίνεται χρήση
της κλειδαριάς ασφάλισης της καµπίνας και το κλειδί που επιτρέπει
την πρόσβαση στο εσωτερικό της πρέπει να φυλάσσεται.

•

Έλεγχος τάξης καλωδίων & εξοπλισµού. Η καλωδίωση του σχολικού
εργαστηρίου που κατευθύνεται προς το ικρίωµα πρέπει να εισάγεται
σε αυτό µέσω των ειδικών υποδοχών που διατίθενται. Στο εσωτερικό
της καµπίνας πρέπει να γίνεται χρήση κατάλληλου συστήµατος
διαχείρισης καλωδίων για την τακτοποίησή και προστασία τους. Οι
διαστάσεις της καµπίνας πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να είναι
δυνατή η φιλοξενία όλου του δικτυακού και τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισµού (κατανεµητής, hub ή switch, δροµολογητής, modem,
netmod κλπ) σε αυτή, ενώ ταυτόχρονα θα παραµένει επισκέψιµη για
την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε λειτουργίας απαιτηθεί (οπτικός
έλεγχος, συνδέσεις καλωδίων κλπ). Ο εξοπλισµός πρέπει να είναι
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εγκατεστηµένος µε τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση
σε αυτόν. Η ύπαρξη ραφιού ή ραφιών επιτρέπει τη σωστότερη
τοποθέτησή του. Οι υπάρχουσες ενδεικτικές λυχνίες καλής
λειτουργίας των συσκευών θα πρέπει να είναι ορατές από το
εξωτερικό του ικριώµατος.

3.3.2 Έλεγχος δοµηµένης καλωδίωσης
Η καλωδιακή υποδοµή για την εγκατάσταση του τοπικού δικτύου (εντός και
εκτός των εργαστηρίων της σχολικής µονάδας) πρέπει να έχει
πραγµατοποιηθεί µε βάση κάποιες προδιαγραφές που ορίζονται σε σχετικά
πρότυπα (EIA/TIA 568 – EIA/TIA 569). Η Τεχνική Στήριξη οφείλει να
ελέγχει σχολαστικά αυτή την υποδοµή, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.
Τονίζεται πως δεν πρέπει να περιορίζεται στον έλεγχο τήρησης των
προδιαγραφών, αλλά πρέπει να ελέγχεται και η καλή λειτουργία του
εξοπλισµού.
•

Έλεγχος σήµανσης πριζών – κατανεµητή. Τόσο οι τηλεπικοινωνιακές
πρίζες όσο και οι αντίστοιχες θύρες στον κατανεµητή πρέπει να
έχουν σηµανθεί µε µονοσήµαντο αριθµό που θα αναγράφεται πάνω
τους και θα απεικονίζει την πραγµατική συνδεσµολογία.

•

Μακροσκοπικός έλεγχος δοµηµένης καλωδίωσης. Πρέπει να
εξετάζεται η καταλληλότητα των οδεύσεων (συµφωνία µε
προδιαγραφές), των πριζών (τοποθέτηση και πλήθος) και του
κατανεµητή (ορθότητα συνδεσµολογίας). Ιδιαίτερη έµφαση στην
ποιότητα και καλή κατάστση των Patch Cords καθώς και ότι τυχόν
επεκτάσεις έχουν πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα πρότυπα και όχι
αυθαίρετα.

•

∆ειγµατοληπτικός έλεγχος για την ικανοποίηση των προτύπων
τουλάχιστον τηςν κατηγορίας Cat 5 και σύγκριση µε τα αντίστοιχα
αποτελέσµατα τωνπιστοποιήσεων κατά την εγκατάσταση ώστε να
εντοπισθούν φθορές / αποκλίσεις.

3.4 Ρυθµίσεις – έλεγχος υπολογιστικών συστηµάτων
Το κύριο µέρος εργασιών συστηµατικού χαρακτήρα και ιδιαίτερα
προληπτικής συντήρησης στα πληροφοριακά συστήµατα των σχολείων
αναµένεται να συνίσταται σε διαχείριση των υπολογιστών. Ένας σηµαντικός
αριθµός ελέγχων και ρυθµίσεων που επηρεάζει άµεσα την καλή λειτουργία
του εξοπλισµού παρατίθεται στη συνέχεια.

3.4.1 Έλεγχος εξυπηρετητή – λειτουργίας τοµέα (domain)
Η πλειοψηφία των σχολικών εργαστηρίων είναι µια συλλογή υπολογιστών
συνδεδεµένων σε ένα τοπικό δίκτυο που ακολουθούν την αρχιτεκτονική
πελάτη – εξυπηρετητή. Συνήθως ο εξυπηρετητής λειτουργεί σε περιβάλλον
Windows 2000 Server και σχηµατίζει µια περιοχή (Windows domain) στην
οποία συµµετέχουν οι σταθµοί εργασίας. Στον εξυπηρετητή είναι διαθέσιµα
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ορισµένα χρήσιµα εργαλεία διαχείρισης (administrative tools), που
επιτρέπουν τον έλεγχο του τοµέα και των παρεχόµενων υπηρεσιών. Στο
σχολικό περιβάλλον είναι απαραίτητη η χρήση των ακολούθων.
•

Active Directory Users & Computers (έλεγχος λογαριασµών
χρηστών). Το εργαλείο διαχείρισης “Active Directory Users &
Computers” είναι το κύριο µέσο διαχείρισης του τοµέα. Μέσα από
αυτό είναι δυνατή η δηµιουργία χρηστών (καθηγητές & µαθητές) και
ο σχηµατισµός οµάδων. Η συνεργασία µε τον υπεύθυνο εργαστηρίου
κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση του επιθυµητού σχήµατος.

•

Active Directory Users & Computers (εφαρµογή κατάλληλων
policies). Πρέπει να γίνεται οργάνωση των χρηστών µε κατάλληλο
τρόπο (organizational units) και χρήση των διαθέσιµων µεθόδων
(group policies), έτσι ώστε να έχει κάθε χρήστης τα δικαιώµατα που
του αναλογούν και να υλοποιούνται οι επιθυµητές λειτουργίες για
την εκπαιδευτική αξιοποίηση του εργαστηρίου.

•

Έλεγχος ορθής λειτουργίας DNS. Με χρήση της κονσόλας (Microsoft
Management Console) είναι δυνατή η επισκόπηση και αλλαγή των
ρυθµίσεων της υπηρεσίας DNS στον εξυπηρετητή. Πρέπει να
διασφαλίζεται πως οι ρυθµίσεις είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές
και πως η υπηρεσία λειτουργεί σωστά στο επίπεδο του σχολικού
εργαστηρίου και κατά την επικοινωνία των συστηµάτων µε το
διαδίκτυο.

•

Έλεγχος ορθής λειτουργίας Proxy. Με χρήση της κονσόλας
(Microsoft Management Console) είναι δυνατή η επισκόπηση και
αλλαγή των ρυθµίσεων της υπηρεσίας Proxy στον εξυπηρετητή.
Πρέπει να διασφαλίζεται πως η υπηρεσία είναι ορατή και
χρησιµοποιείται από τους σταθµούς εργασίας, µε στόχο τη βέλτιστη
αξιοποίηση της υπάρχουσας δικτυακής υποδοµής.

3.4.2 ∆υνατότητα αποµακρυσµένης διαχείρισης
Η αποµακρυσµένη διαχείριση είναι κρίσιµη για την αποτελεσµατική εργασία
της Τεχνικής Στήριξης.
•

Ενεργοποίηση δυνατότητας αποµακρυσµένης διαχείρισης. Πρέπει σε
κάθε υπολογιστικό σύστηµα που επιτρέπει αυτή τη δυνατότητα
(εξυπηρετητές σχολικών εργαστηρίων, σταθµοί εργασίας που είναι
ορατοί από το διαδίκτυο κλπ) να γίνεται ενεργοποίησή της. Τα
παραπάνω ισχύουν για την υπηρεσία που προσφέρεται από το
λειτουργικό σύστηµα (Terminal Services, Remote Desktop &
Remote Assistance), καθώς και για οποιαδήποτε ανεξάρτητη
εφαρµογή έχει αγοραστεί (PC anywhere, NetOp Remote Control
κλπ) ή διατίθεται δωρεάν (π.χ. UltraVNC). Η Τεχνική Στήριξη πρέπει
να πραγµατοποιεί τις απαραίτητες ρυθµίσεις για την προσαρµογή
των εφαρµογών στο σχολικό περιβάλλον (βέλτιστη αξιοποίηση
περιορισµένης χωρητικότητας, συνύπαρξη µε φράγµατα ασφαλείας /
διακοµιστές διαµεσολάβησης κλπ).

•

Έλεγχος
δυνατότητας
αποµακρυσµένης
διαχείρισης.
Είναι
απαραίτητο να ελέγχεται η λειτουργία αυτής της υπηρεσίας και να
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επιβεβαιώνεται πως είναι δυνατή και αποδοτική η χρήση της. Η
χρήση ενός φορητού υπολογιστή µπορεί να διευκολύνει αυτό τον
έλεγχο, αν ο τεχνικός πραγµατοποιεί επιτόπια επίσκεψη.

3.4.3 Προστασία από επιβλαβές λογισµικό
Είναι δεδοµένη η ανάγκη για προστασία των πληροφοριακών συστηµάτων
των σχολείων από τον ιδιαίτερα διαδεδοµένο κίνδυνο των ιών και
γενικότερα οποιασδήποτε µορφής επιβλαβούς λογισµικού. Οι εργασίες
προληπτικού χαρακτήρα έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς αντιµετωπίζουν
το πρόβληµα πριν τη δηµιουργία του µε τον πιο αποτελεσµατικό και
οικονοµικό χρονικά τρόπο.

3.4.3.1 Έλεγχος ενηµέρωσης λογισµικού προστασίας από ιούς
Το λογισµικό προστασίας από τους ιούς πρέπει να ενηµερώνεται συνεχώς,
ώστε να παραµένει λειτουργικό και αποτελεσµατικό. Η Τεχνική Στήριξη
οφείλει να ελέγχει πως το αρχείο µε τους ορισµούς ιών (virus definitions)
είναι πρόσφατης ηµεροµηνίας.

3.4.3.2 Έλεγχος ορθής λειτουργίας αυτόµατης διαδικασίας ανανέωσης
λογισµικού προστασίας από ιούς
Η διαδικασία ανανέωσης πραγµατοποιείται συνήθως αυτόµατα από την ίδια
την εφαρµογή. Σε αυτή την περίπτωση αρκεί ένας έλεγχος πως δεν
υπάρχουν προβλήµατα µε την αυτοµατοποίηση της διαδικασίας και η λήψη
µέτρων σε διαφορετική περίπτωση. Αν ο υπολογιστικός εξοπλισµός
ακολουθεί την αρχιτεκτονική πελάτη – εξυπηρετητή πρέπει να
διασφαλίζεται πως η ανανέωση ολοκληρώνεται µε τη βέλτιστη αξιοποίηση
των δικτυακών πόρων.

3.4.3.3 Ενηµέρωση λογισµικού προστασίας από ιούς
Αν σε κάποιο πληροφοριακό σύστηµα δεν είναι δυνατή η αυτόµατη
ενηµέρωση του λογισµικού προστασίας, τότε η Τεχνική Στήριξη οφείλει να
πραγµατοποιήσει χειροκίνητα τις απαραίτητες εργασίες. Καθώς στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων η διαδικασία µέσω διαδικτύου είτε δεν είναι
διαθέσιµη είτε είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα λόγω της περιορισµένης
χωρητικότητας, είναι προτιµότερη η χρησιµοποίηση φυσικών µέσων
εγκατάστασης των νέων αρχείων µε τους ορισµούς ιών.

3.4.3.4 Ενεργοποίηση ρυθµίσεων ασφαλείας λογισµικού προστασίας από
ιούς
Το λογισµικό προστασίας από τους ιούς πρέπει να είναι σωστά ρυθµισµένο
για την αποτελεσµατική λειτουργία του. Πρέπει να είναι ενεργοποιηµένος ο
µηχανισµός παρακολούθησης του συστήµατος (real time protection) και να
γίνονται όλοι οι προσφερόµενοι έλεγχοι (ανάλογα µε τις δυνατότητες τις
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χρησιµοποιούµενης εφαρµογής) για τη µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια
(έλεγχος οδηγού δισκέτας κατά τον τερµατισµό του συστήµατος, έλεγχος
αλληλογραφίας, έλεγχος όλων των τύπων αρχείων κλπ). Επιπλέον
λειτουργικότητες (π.χ. χρήση ευρετικών µεθόδων [heuristics]) που
πολλαπλασιάζουν την παρεχόµενη ασφάλεια πρέπει να ενεργοποιούνται.

3.4.3.5 Έλεγχος αρχείων καταγραφής λογισµικού προστασίας από ιούς (log
files)
Τα αρχεία καταγραφής περιέχουν ένα ιστορικό της λειτουργίας του
µηχανισµού προστασίας από τους ιούς. Ο έλεγχός τους µπορεί να οδηγήσει
στην εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων και στην πραγµατοποίηση
περαιτέρω ενεργειών αν κριθεί απαραίτητο.

3.4.3.6 Έλεγχος για ιούς (full scan)
Πρέπει να πραγµατοποιείται εξαντλητική αναζήτηση (full scan) όλων των
αρχείων ενός υπολογιστικού συστήµατος, ώστε να διασφαλίζεται πως αυτό
δεν έχει υποστεί µόλυνση.

3.4.3.7 Ενηµέρωση λογισµικού προστασίας από άλλες µορφές επιβλαβούς
λογισµικού
Οι διαθέσιµες εφαρµογές για την προστασία από άλλες µορφές επιβλαβούς
λογισµικού (κατασκοπευτικό και διαφηµιστικό λογισµικό) είναι απαραίτητο
να ενηµερώνονται, έτσι ώστε να παραµένουν αποτελεσµατικές. Η
πλειοψηφία των εργαλείων επιτρέπει τη γρήγορη πραγµατοποίηση της
διαδικασίας µέσω διαδικτύου. Αν σε κάποιο πληροφοριακό σύστηµα δεν
είναι δυνατή η ενηµέρωση του λογισµικού προστασίας µε αυτό τον τρόπο,
τότε η Τεχνική Στήριξη οφείλει να πραγµατοποιήσει χειροκίνητα τις
απαραίτητες εργασίες.

3.4.3.8 Έλεγχος για άλλες µορφές επιβλαβούς λογισµικού
Με χρήση καταλλήλων εφαρµογών πρέπει να ελέγχεται κάθε υπολογιστικό
σύστηµα για την ύπαρξη άλλων µορφών επιβλαβούς λογισµικού
(κατασκοπευτικό και διαφηµιστικό λογισµικό).

3.4.3.9 Εφαρµογή χρονοπρογραµµατισµού ελέγχου για ιούς
Οι περισσότερες εφαρµογές προστασίας από επιβλαβές λογισµικό
επιτρέπουν τον χρονοπρογραµµατισµό ελέγχων (scheduled scanning). Η
Τεχνική Στήριξη οφείλει να αξιοποιεί αυτή τη δυνατότητα έχοντας υπόψη
το ωράριο λειτουργίας των σχολικών µονάδων για τη βελτίωση της
παρεχόµενης ασφάλειας. Ο καθηµερινός έλεγχος (κατά τις βραδινές ώρες)
κάθε υπολογιστικού συστήµατος µε χρήση αυτής της δυνατότητας κρίνεται
επαρκής.
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3.4.4 Ενηµέρωση λογισµικού µε νέες εκδόσεις (updates)
Η αναβάθµιση – ανανέωση του λογισµικού είναι κρίσιµη για τη λειτουργία
των πληροφοριακών συστηµάτων, καθώς οδηγεί σε καλύτερη απόδοση,
µεγαλύτερη σταθερότητα και βελτίωση της παρεχόµενης ασφάλειας.
•

Εφαρµογή
χρονοπρογραµµατισµού
διαδικασίας
ενηµέρωσης
λειτουργικού
συστήµατος.
Η
ανανέωση
του
λειτουργικού
συστήµατος µπορεί να πραγµατοποιείται αυτόµατα για τα
λειτουργικά συστήµατα της Microsoft µέσω διαδικτύου και µε χρήση
της σχετικής υπηρεσίας (Windows Update3). Είναι επιθυµητή η
ενεργοποίηση της πλήρους αυτοµατοποίησης της διαδικασίας
(αυτόµατη λήψη και εγκατάσταση των νέων εκδόσεων σε
καθηµερινή βάση και κατάλληλες ώρες).

•

Ενηµέρωση λειτουργικού συστήµατος. Σε ορισµένες περιπτώσεις
είναι απαραίτητη η χειροκίνητη ενηµέρωση του λειτουργικού
συστήµατος. Καθώς στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η διαδικασία
µέσω διαδικτύου είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα λόγω της περιορισµένης
χωρητικότητας, είναι προτιµότερη η χρήση των διαθέσιµων πακέτων
εγκατάστασης των ενηµερωµένων εκδόσεων (service packs).

•

Ενηµέρωση λογισµικού πρόσβασης στο διαδίκτυο. Το λογισµικό
πρόσβασης στο διαδίκτυο (περιήγησης στον παγκόσµιο ιστό) πρέπει
να είναι ενηµερωµένο για λόγους ευχρηστίας και ασφάλειας. Η
διαδικασία µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω της υπηρεσίας
αναβάθµισης του λειτουργικού συστήµατος (Windows Update).
∆ιαφορετικά πρέπει να γίνεται τοπικά εγκατάσταση της νέας έκδοσης
της εφαρµογής.

•

Ενηµέρωση λογισµικού διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Το
λογισµικό διαχείρισης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας πρέπει να
είναι ενηµερωµένο για λόγους ευχρηστίας και ασφάλειας. Η
διαδικασία µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω της υπηρεσίας
αναβάθµισης του λειτουργικού συστήµατος (Windows Update).
∆ιαφορετικά πρέπει να γίνεται τοπικά εγκατάσταση της νέας έκδοσης
της εφαρµογής.

•

Ενηµέρωση σουίτων εφαρµογών γραφείου. Η ενηµέρωση των
υπαρχουσών εφαρµογών γραφείου (επεξεργαστής κειµένου,
λογιστικά φύλλα κλπ) είναι κρίσιµη για λόγους ευχρηστίας και
ασφάλειας. Σε όσα πληροφοριακά συστήµατα είναι εγκατεστηµένη
κάποια έκδοση της σουίτας Microsoft Office είναι δυνατή η
αυτοµατοποίηση της διαδικασίας µέσω διαδικτύου (Office Update4).
Καθώς στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η διαδικασία µέσω
διαδικτύου είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα λόγω της περιορισµένης
χωρητικότητας, είναι προτιµότερη η χρήση των διαθέσιµων πακέτων
εγκατάστασης των ενηµερωµένων εκδόσεων (service packs).

•

Εγκατάσταση νέων οδηγών συσκευών. Κρίσιµη για τη σταθερότητα
ενός υπολογιστικού συστήµατος είναι η υποστήριξη των συσκευών

3

http://windowsupdate.microsoft.com/

4

http://officeupdate.microsoft.com/
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του (κάρτες γραφικών, ήχου κλπ) µέσω οδηγών. Οι νεότερες
εκδόσεις επιτυγχάνουν µεγαλύτερη σταθερότητα και σε ορισµένες
περιπτώσεις καλύτερη απόδοση και πρέπει να εγκαθίστανται. Σε
λίγες περιπτώσεις αυτή η διαδικασία µπορεί να αυτοµατοποιηθεί
µέσω της υπηρεσίας Windows update. ∆ιαφορετικά απαιτείται η
χειροκίνητη εύρεση και εγκατάσταση των νέων οδηγών.
•

Εγκατάσταση βιβλιοθηκών συστήµατος. Σε αναλογία µε τους
οδηγούς συσκευών πρέπει να εγκαθίστανται και οι νέες εκδόσεις των
βιβλιοθηκών συστήµατος (DirectX, VB runtimes κλπ). Σε ορισµένες
περιπτώσεις αυτή η διαδικασία µπορεί να αυτοµατοποιηθεί µέσω της
υπηρεσίας Windows update. ∆ιαφορετικά απαιτείται η χειροκίνητη
εύρεση και εγκατάστασή τους.

•

Αναβάθµιση firmware συσκευών. Σε ορισµένα τµήµατα ενός
υπολογιστικού συστήµατος είναι απαραίτητα η αναβάθµιση του
firmware (BIOS, RAID – SCSI controllers, cd-rom’s κλπ). Οι
νεότερες εκδόσεις επιτυγχάνουν µεγαλύτερη σταθερότητα και σε
ορισµένες περιπτώσεις καλύτερη απόδοση και πρέπει να
εγκαθίστανται. Απαιτείται η χειροκίνητη εύρεση και εγκατάστασή
τους και η αυστηρή εφαρµογή των οδηγιών του κατασκευαστή για
την αποφυγή µη αναστρέψιµων βλαβών.

3.4.5 Έλεγχος δικτυακής επικοινωνίας
Η δικτυακή επικοινωνία µεταξύ των υπολογιστικών συστηµάτων µιας
σχολικής µονάδας αλλά και µε το διαδίκτυο είναι σηµαντική για την
ουσιαστική αξιοποίηση των συστηµάτων και τη λειτουργία της µονάδας. Η
Τεχνική Στήριξη µπορεί να πραγµατοποιεί τις ακόλουθες ενέργειες
συστηµατικού χαρακτήρα σε κάθε υπολογιστικό σύστηµα για τον έλεγχο
της δικτυακής επικοινωνίας και τη διασφάλιση της επιθυµητής
λειτουργικότητας.
•

Έλεγχος ιδιοτήτων δικτύου (properties). Η παρατήρηση των
ιδιοτήτων δικτύου για κάθε διαθέσιµη συσκευή επικοινωνίας
(συνήθως κάρτα δικτύου και σε σπανιότερες περιπτώσεις modem,
κάρτα ασύρµατης δικτύωσης) είναι απαραίτητος για τον έλεγχο
καλής λειτουργίας και τη διάγνωση προβληµάτων. Πρέπει να
ελεγχθεί αν οι ρυθµίσεις κάθε υπολογιστικού συστήµατος (IP
διεύθυνση, µάσκα υποδικτύου, DNS κλπ) είναι σύµφωνες µε το
σχήµα που ακολουθείται στο συγκεκριµένο πληροφοριακό σύστηµα
(π.χ. αυτόµατη εφαρµογή ρυθµίσεων µε χρήση DHCP). Αν
διαπιστωθούν αποκλίσεις από όσα προβλέπονται πρέπει να
πραγµατοποιηθούν διορθωτικές ενέργειες ακόµα κι την παρούσα
στιγµή τα πληροφοριακά συστήµατα δεν παρουσιάζουν προβλήµατα
κατά τη δικτυακή επικοινωνία.

•

Έλεγχος IP ρυθµίσεων. Με χρήση του εργαλείου ipconfig που είναι
διαθέσιµο σε γραµµή εντολών στις νεότερες εκδόσεις των
λειτουργικών συστηµάτων Windows (winipcfg σε παλιότερες
εκδόσεις) είναι δυνατός ο έλεγχος της συµφωνίας των ρυθµίσεων
του πρωτοκόλλου TCP/IP κάθε υπολογιστικού συστήµατος µε τις
προδιαγραφές.
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•

Έλεγχος συνδεσιµότητας µε το διαδίκτυο (ping, tracert, nslookup).
Τα λειτουργικά συστήµατα που είναι εγκατεστηµένα στο σχολικό
περιβάλλον διαθέτουν µια σειρά εργαλείων για τον έλεγχο της
δικτυακής επικοινωνίας (ping, tracert, nslookup κλπ). Η χρήση τους
σε συστηµατική βάση από την Τεχνική Στήριξη είναι ένα µέτρο
διασφάλισης της καλής λειτουργίας των υπολογιστικών συστηµάτων.

3.4.6 Έλεγχος επικοινωνίας µε περιφερειακές συσκευές
Η εξασφάλιση της επικοινωνίας µε τις περιφερειακές συσκευές και κατά
συνέπεια η αποτελεσµατική χρήση και λειτουργία τους συνιστά ένα
σηµαντικό µέρος των συστηµατικών εργασιών που καλείται να φέρει σε
πέρας η Τεχνική Στήριξη. Πρέπει να ελέγχεται η επικοινωνία µε αυτές τις
συσκευές µε χρήση υπαρχόντων διαγνωστικών ελέγχων και κυριότερα να
γίνεται δοκιµαστική χρήση τους µέσα από τις εφαρµογές που είναι
εγκατεστηµένες και χρησιµοποιούνται στο σχολικό περιβάλλον σε κάθε
σταθµό εργασίας.
•

∆οκιµαστική εκτύπωση
(έλεγχος
επικοινωνίας). Πρέπει να
εκτυπώνεται έγγραφο µέσω του επεξεργαστή κειµένου µε χρήση των
λογαριασµών που χρησιµοποιούνται καθηµερινά από τους χρήστες
των πληροφοριακών συστηµάτων από κάθε σταθµό εργασίας. Αν
κάποια δοκιµαστική εκτύπωση αποτύχει θα πρέπει να ακολουθείται
από εφαρµογή των διαθέσιµων διαγνωστικών ελέγχων.

•

∆οκιµαστική σάρωση (έλεγχος επικοινωνίας). Πρέπει να γίνεται
σάρωση εγγράφου µέσα από τη διαθέσιµη εφαρµογή µε χρήση των
λογαριασµών που χρησιµοποιούνται καθηµερινά από τους χρήστες
των πληροφοριακών συστηµάτων. Αν ο σαρωτής επιτρέπει το
διαµοιρασµό του και είναι δυνατή η λειτουργία του από κάθε σταθµό
εργασίας του εργαστηρίου, θα πρέπει να γίνεται ο έλεγχος σε κάθε
υπολογιστικό σύστηµα. Η χρήση των διαθέσιµων διαγνωστικών
ελέγχων θα οδηγήσει σε συµπεράσµατα στην περίπτωση αποτυχίας
κάποιας σάρωσης.

•

∆οκιµαστική χρήση κάµερας (έλεγχος επικοινωνίας). Πρέπει να
ελέγχεται πως είναι δυνατή η χρήση της κάµερας και η απεικόνιση
του υλικού που συλλαµβάνει (ακίνητη και κινούµενη εικόνα) στο
σταθµό εργασίας που είναι συνδεδεµένη. Η δοκιµαστική λειτουργία
πρέπει να γίνεται µε χρήση των λογαριασµών που χρησιµοποιούνται
καθηµερινά από τους χρήστες των πληροφοριακών συστηµάτων. Αν
δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί σύλληψη εικόνας από την κάµερα θα
πρέπει να γίνεται χρήση των διαθέσιµων διαγνωστικών ελέγχων.

•

∆οκιµαστική βιντεοπροβολή (έλεγχος επικοινωνίας). Πρέπει να
ελέγχεται πως είναι εφικτή η προβολή της επιφάνειας εργασίας του
ηλεκτρονικού υπολογιστή στον οποίο είναι συνδεδεµένος ο
βιντεοπροβολέας.
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3.4.7 Βασική συντήρηση
/∆ιαχείριση

–

έλεγχος

υπολογιστικών

πόρων

Ένα σηµαντικό τµήµα των συστηµατικών εργασιών της Τεχνικής Στήριξης
αφορά το διαγνωστικό έλεγχο και την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας.
Οι εργασίες που παρατίθενται στη συνέχεια µπορούν να ολοκληρωθούν πιο
αποδοτικά στα νεότερα λειτουργικά συστήµατα Windows µε χρήση του
εργαλείου «διαχείριση υπολογιστή» (computer management). Η διαχείριση
υπολογιστή είναι ένα εργαλείο κεντρικού ελέγχου ενός υπολογιστικού
συστήµατος που συγκεντρώνει σε µια κοινή διεπαφή τις περισσότερες
εργασίες ελέγχου και συντήρησης που αναφέρονται στη συνέχεια. Επίσης,
επιτρέπει την αποµακρυσµένη εκτέλεση ορισµένων εργασιών διαχείρισης σε
περιβάλλον τοπικού δικτύου.

3.4.7.1 Έλεγχος ιδιοτήτων συστήµατος (system properties)
Πίσω από τις ιδιότητες συστήµατος κρύβονται αρκετά χρήσιµα στοιχεία
σχετικά µε τη λειτουργία ενός υπολογιστικού συστήµατος. Η διαχείριση
συσκευών (device manager) µπορεί να δώσει µια εικόνα γύρω από τη
συνολική λειτουργία του συστήµατος και να αποκαλύψει πιθανά
προβλήµατα (π.χ. λόγω σύγκρουσης πόρων). Καρτέλες που αναφέρονται
στην απόδοση (performance) του συστήµατος, τα προφίλ χρηστών (user
profiles), τις ρυθµίσεις εκκίνησης και επαναφοράς (startup and recovery)
πρέπει να ελεγχθούν και να διασφαλιστεί πως συµφωνούν µε τις
προδιαγραφές των συστηµάτων.

3.4.7.2 Έλεγχος προβολής συµβάντων (event viewer)
Ο έλεγχος συµβάντων παρέχει στοιχεία για τη λειτουργία των
περισσότερων διεργασιών που τρέχουν σε ένα υπολογιστικό σύστηµα. Με
τη µελέτη του µπορούν να προκύψουν χρήσιµα στοιχεία για τη λειτουργία
των υπηρεσιών του λειτουργικού συστήµατος και ορισµένων εφαρµογών.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όλα τα συµβάντα µε ένδειξη
προειδοποίησης (warning) και κυρίως λάθους (error) καθώς απαιτούν την
άµεση επέµβαση της Τεχνικής Στήριξης για το χειρισµό τους.

3.4.7.3 Εξέταση δίσκου (scandisk – checkdisk)
Η εξέταση δίσκων πρέπει να πραγµατοποιείται µε ενεργοποιηµένες όσες
επιλογές επιτρέπουν τον σε βάθος έλεγχο και την αυτόµατη διόρθωση
λαθών. Η περίπτωση που ένας δίσκος παρουσιάζει πολλά σφάλµατα πρέπει
να εξετάζεται µε προσοχή, καθώς ίσως είναι ένδειξη πως είναι πιθανή η
ολική καταστροφή του.

3.4.7.4 Έλεγχος διαµοιραζόµενων φακέλων (shared folders)
Πρέπει να γίνεται έλεγχος πως οι διαµοιραζόµενοι φάκελοι σε κάθε
ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των
πληροφοριακών συστηµάτων και ταυτόχρονα πετυχαίνουν την επιθυµητή
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λειτουργικότητα,
υποµονάδων.

σύµφωνα

µε

τις

επιταγές

των

υπευθύνων

των

3.4.7.5 Έλεγχος τοπικών χρηστών (local users and computers)
Σε κάθε υπολογιστικό σύστηµα θα πρέπει να έχουν δηµιουργηθεί όσοι
τοπικοί χρήστες ορίζει το σχήµα που ακολουθείται σε κάθε περίπτωση (π.χ.
απουσία τοπικών χρηστών λόγω της συµµετοχής των υπολογιστών σε έναν
τοµέα [domain]). Χρήστες που δεν είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία των
πληροφοριακών συστηµάτων πρέπει να διαγράφονται.

3.4.7.6 Ανασυγκρότηση δίσκου (disk defragmentation)
Το εργαλείο κατακερµατισµού επιτρέπει την αύξηση της απόδοσης ενός
υπολογιστικού συστήµατος, λόγω της επανατοποθέτησης των αρχείων στο
δίσκο µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ταχύτερη η προσπέλασή τους.

3.4.7.7 Καθαρισµός δίσκου (disk cleanup)
Ο καθαρισµός του δίσκου από περιττά αρχεία είναι απαραίτητος για λόγους
ασφάλειας και απόδοσης ενός υπολογιστικού συστήµατος. Αρκετές
εκδόσεις των Windows παρέχουν ένα εργαλείο για τη γρήγορη
πραγµατοποίηση της διαδικασίας (disk cleanup).

3.4.7.8 ∆ιαγραφή µη χρήσιµων αρχείων
Ο αυτόµατος καθαρισµός του δίσκου ενός υπολογιστικού συστήµατος
πρέπει να συνδυάζεται µε χειροκίνητη εύρεση και διαγραφή άχρηστων
αρχείων από την Τεχνική Στήριξη. Η διαδικασία πρέπει να γίνεται µε τη
βοήθεια των υπευθύνων χρήσης των πληροφοριακών συστηµάτων των
σχολείων, καθώς απαιτεί άριστη γνώση για τη χρησιµότητα των δεδοµένων
που είναι αποθηκευµένα στα πληροφοριακά συστήµατα.

3.4.7.9 Έλεγχος διαθέσιµου χώρου σκληρού δίσκου
Ο έλεγχος του διαθέσιµου χώρου στους υπάρχοντες δίσκους µπορεί να
αποκαλύψει αν είναι απαραίτητη η λήψη µέτρων (απεγκατάσταση
εφαρµογών, µεταφορά δεδοµένων σε άλλο αποθηκευτικό χώρο κλπ) στην
περίπτωση που κρίνεται ο χώρος ανεπαρκής. Τονίζεται πως η ύπαρξη πολύ
µικρού ελεύθερου χώρου στο δίσκο ενός πληροφοριακού συστήµατος
µειώνει την απόδοση και µπορεί να οδηγήσει σε ασταθείς καταστάσεις και
συχνά κολλήµατα.

3.4.7.10

Έλεγχος ενεργών υπηρεσιών (services)

Μέσω της κονσόλας (Microsoft Management Console) των Windows είναι
δυνατή η εµφάνιση πληροφοριών σχετικά µε τις υπηρεσίες που
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λειτουργούν στο υπόβαθρο. Ο τρόπος εκκίνησης των υπηρεσιών
(αυτόµατα, χειροκίνητα, απενεργοποίηση) µπορεί να καθοριστεί για κάθε
υπηρεσία µε στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, τη θωράκιση του
συστήµατος ή το χειρισµό προβληµάτων.

Έλεγχος & µετατροπή συστήµατος αρχείων σε NTFS (file
3.4.7.11
system)
Στα λειτουργικά συστήµατα της Microsoft που το υποστηρίζουν πρέπει να
ελέγχεται πως το σύστηµα αρχείων είναι NTFS. Σε διαφορετική περίπτωση
(FAT32) πρέπει να εκτελείται η διαδικασία µετατροπής, που είναι
ενσωµατωµένη στο λειτουργικό σύστηµα.

3.4.7.12

Ρύθµιση οδηγών κάρτας γραφικών

Mέσω των οδηγών της κάρτας γραφικών είναι δυνατή η πρόσβαση σε
ορισµένες κρίσιµες ρυθµίσεις. Ο έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας
ανανέωσης της οθόνης και η εφαρµογή διορθωτικών ενεργειών όποτε
κρίνεται απαραίτητο είναι βασικές εργασίες για τη σωστή λειτουργία των
υπολογιστικών συστηµάτων.

3.4.7.13

Χρονοπρογραµµατισµός εξέτασης δίσκου

Σε όλες τις εκδόσεις των Windows είναι δυνατή η εκτέλεση προγραµµάτων
µε βάση κάποιο χρονοδιάγραµµα. Στο σχολικό περιβάλλον ενδιαφέρει η
αυτοµατοποίηση της εξέτασης δίσκου (scandisk) µε χρήση αυτού του
εργαλείου. Η Τεχνική Στήριξη οφείλει να αξιοποιεί αυτή τη δυνατότητα
έχοντας υπόψη το ωράριο λειτουργίας των σχολικών µονάδων. Ο
εβδοµαδιαίος έλεγχος (κατά τις βραδινές ώρες) κάθε υπολογιστικού
συστήµατος µε χρήση αυτής της δυνατότητας κρίνεται επαρκής.

3.4.7.14

Χρονοπρογραµµατισµός ανασυγκρότησης δίσκου

Σε όλες τις εκδόσεις των Windows είναι δυνατή η εκτέλεση προγραµµάτων
µε βάση κάποιο χρονοδιάγραµµα. Στο σχολικό περιβάλλον ενδιαφέρει η
αυτοµατοποίηση της ανασυγκρότησης δίσκου (disk defragmenter) µε
χρήση αυτού του εργαλείου. Η Τεχνική Στήριξη οφείλει να αξιοποιεί αυτή
τη δυνατότητα έχοντας υπόψη το ωράριο λειτουργίας των σχολικών
µονάδων. Ο εβδοµαδιαίος έλεγχος (κατά τις βραδινές ώρες) κάθε
υπολογιστικού συστήµατος µε χρήση αυτής της δυνατότητας κρίνεται
επαρκής.

3.4.8 Εφαρµογή ρυθµίσεων ασφαλείας
Ο έλεγχος και η εφαρµογή ρυθµίσεων ασφαλείας επιτρέπει τη µείωση
µελλοντικών προβληµάτων, καθώς αποτρέπει ενέργειες που θα µπορούσαν
να είναι επιζήµιες για ένα πληροφοριακό σύστηµα.
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•

Έλεγχος ορθής χρήσης λογαριασµών & κωδικών ασφαλείας. Σε κάθε
πληροφοριακό σύστηµα που επιτρέπει έλεγχο της πρόσβασης µέσω
κάποιας διαδικασίας πιστοποίησης (Windows 2000 ή µεταγενέστερα)
πρέπει να γίνεται εκµετάλλευση της δυνατότητας. Κάθε χρήστης
(καθηγητής, µαθητής κλπ) πρέπει να έχει το δικό του λογαριασµό µε
περιορισµένα δικαιώµατα και ο κωδικός ασφαλείας πρέπει να είναι
γνωστός µόνο σε αυτόν. Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση
κοινόχρηστων λογαριασµών ή η χρήση λογαριασµών χωρίς κωδικό
ασφαλείας.

•

Περιορισµός διαχειριστικών
δικαιωµάτων. Οι λογαριασµοί µε
διαχειριστικά δικαιώµατα πρέπει να έχουν µη προφανείς κωδικούς
ασφαλείας και διαφορετικούς από αυτούς που ορίστηκαν στην
αρχική εγκατάσταση. Η γνώση αυτών των κωδικών πρέπει να
παρέχεται µόνο σε όσους έχουν δικαίωµα πρόσβασης (υπευθύνους
πληροφοριακών συστηµάτων) και να είναι καταγεγραµµένη στο
σχετικό έντυπο.

•

Περιορισµός πρόσβασης στον εξυπηρετητή. Στα σχολικά εργαστήρια
που υλοποιούν την αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή δεν πρέπει
να επιτρέπεται η πρόσβαση στον εξυπηρετητή σε κανέναν
λογαριασµό, εκτός από αυτούς που εκτελούν διαχειριστικές
εργασίες. ∆εν είναι επιθυµητό να χρησιµοποιείται ο εξυπηρετητής
σαν σταθµός εργασίας, ακόµα και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο
υπολογιστικός εξοπλισµός δεν επαρκεί για την κάλυψη των
εκπαιδευτικών αναγκών.

3.4.9 Έλεγχος εγκατεστηµένου λογισµικού
Στην
Τεχνική
Στήριξη
παρέχεται
η
δυνατότητα
ελέγχου
του
εγκατεστηµένου λογισµικού στις σχολικές µονάδες. Στόχος αυτού του
ελέγχου είναι η επιβεβαίωση πως υπάρχει το απαραίτητο λογισµικό για την
αποδοτική χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων των σχολείων και πως
δεν έχει εγκατασταθεί επιπλέον λογισµικό, που είναι πιθανότατα παράνοµο
ή επικίνδυνο για την ασφάλεια των συστηµάτων. Υπάρχει ακόµα το
ενδεχόµενο να δηµιουργούνται προβλήµατα ασυµβατότητας µεταξύ
διαφορετικών εφαρµογών που είναι εγκατεστηµένες στο ίδιο υπολογιστικό
σύστηµα, µε αποτέλεσµα την κακή λειτουργία του.

3.4.9.1 Εγκατάσταση απαραίτητου λογισµικού
Σε κάθε υπολογιστικό σύστηµα στο σχολικό περιβάλλον που έχει το ρόλο
σταθµού εργασίας κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη ορισµένων βασικών
εφαρµογών. Αρκετές από αυτές θα πρέπει να είναι ενσωµατωµένες στο
λειτουργικό σύστηµα, ορισµένες έχουν αγοραστεί κατά την αρχική
προµήθεια των συστηµάτων ενώ άλλες προσφέρονται δωρεάν. Η λίστα που
ακολουθεί αναφέρει όλες τις γενικές κατηγορίες λογισµικού που κρίνονται
αναγκαίες στα πληροφοριακά συστήµατα των σχολείων.
•

Εφαρµογές γραφείου.

•

Πακέτα προστασίας από επιβλαβές λογισµικό.
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•

Προγράµµατα συµπίεσης – αποσυµπίεσης αρχείων.

•

Λογισµικό αναπαραγωγής αρχείων εικόνας – ήχου – βίντεο.

•

Εφαρµογές πρόσβασης στον παγκόσµιο ιστό και διαχείρισης της
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

•

Πακέτα εγγραφής cd’s (στα υπολογιστικά συστήµατα µε ανάλογο
υλικό).

•

Λογισµικό ανάγνωσης αρχείων pdf.

•

Εκπαιδευτικό λογισµικό (µε
υπολογιστικού συστήµατος).

•

Λογισµικό ειδικού σκοπού (στα πληροφοριακά συστήµατα που
πραγµατοποιούν εξειδικευµένες λειτουργίες [π.χ. συστήµατα VBI]).

βάση

το

προφίλ

χρήσης

κάθε

3.4.9.2 Απεγκατάσταση παράνοµου λογισµικού
Η Τεχνική Στήριξη οφείλει να ελέγξει τα πληροφοριακά συστήµατα των
σχολείων για τυχόν παράνοµες εγκαταστάσεις λογισµικού και να
µεριµνήσει για την απεγκατάστασή τους. Η περίπτωση εγκατάστασης
νεότερων εκδόσεων λογισµικού για το οποίο υπάρχει άδεια µόνο για
παλιότερες εκδόσεις δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή. ∆οκιµαστικές εκδόσεις
εφαρµογών που έχουν λήξει αλλά εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται
πρέπει να θεωρηθεί πως ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία. Προκειµένου να
διαφυλαχθεί η λειτουργικότητα των υπολογιστικών συστηµάτων πρέπει στη
συνέχεια να γίνεται εγκατάσταση εκδόσεων λογισµικού που είτε είναι
νόµιµες είτε προσφέρονται δωρεάν. Αν και πάλι δεν µπορεί να βρεθεί
ικανοποιητική λύση, τότε κάθε σχολική µονάδα οφείλει να προχωρήσει
στην αγορά του απαραίτητου λογισµικού.

3.4.9.3 Απεγκατάσταση επικίνδυνου λογισµικού & εφαρµογών από τον
εξυπηρετητή
Υπάρχει λογισµικό που είναι εν δυνάµει επικίνδυνο για τα πληροφοριακά
συστήµατα των σχολικών µονάδων. Η χρήση ή απλά η εγκατάσταση
τέτοιου λογισµικού µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα ασφαλείας (π.χ.
να διευκολύνει την εξάπλωση ορισµένων µορφών επιβλαβούς λογισµικού).
Η Τεχνική Στήριξη οφείλει να αφαιρεί από τα υπολογιστικά συστήµατα των
σχολείων τέτοιες εφαρµογές, αν δεν συµβάλλουν άµεσα ή έµµεσα στην
εκπαιδευτική δραστηριότητα. Στη συνέχεια παρατίθενται οι κυριότερες
κατηγορίες προγραµµάτων που εµφανίζουν επικίνδυνη συµπεριφορά.
•

Λογισµικό διαµοίρασης αρχείων (p2p file sharing, π.χ. εφαρµογές
τύπου Kazaa).

•

Λογισµικό άµεσης επικοινωνίας (instant messaging).

Αν ο εξυπηρετητής του σχολικού εργαστηρίου δεν προβλέπεται να
αναλάβει και το ρόλο του σταθµού εργασίας, τότε θεωρείται επικίνδυνη η
εγκατάσταση οποιασδήποτε εφαρµογής είναι χρήσιµης µόνο σε σταθµούς
εργασίας και δεν λειτουργεί ως προσφερόµενη υπηρεσία στους χρήστες του
σχολικού εργαστηρίου (π.χ. εκπαιδευτικό λογισµικό).
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3.4.9.4 Έλεγχος συµβατότητας λογισµικού
Υπάρχουν περιπτώσεις που λογισµικό πρέπει να αφαιρείται από ένα
υπολογιστικό σύστηµα, καθώς δηµιουργεί προβλήµατα σε κάποια άλλη
απαραίτητη εφαρµογή (π.χ. εγκατάσταση MS Exchange & MS Office στο
ίδιο υπολογιστικό σύστηµα). Οι τεχνικοί οφείλουν να απεγκαθιστούν
προληπτικά τέτοια προγράµµατα σύµφωνα µε την εµπειρία τους και τις
οδηγίες που ανακοινώνονται.

3.4.10
Έλεγχος φυσικών συνδέσεων
περιφερειακών συσκευών

συσκευών

I/O

και

Όλες οι φυσικές συνδέσεις µεταξύ των συσκευών που συνθέτουν ένα
υπολογιστικό σύστηµα (κουτί, οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, δικτύου,
ήχου κλπ) πρέπει να ελέγχονται σε ότι αφορά την καλή κατάσταση –
ποιότητα όλων των βυσµάτων και των αντίστοιχων υποδοχών και στην
εφαρµογή της διαθέσιµης µεθόδου για ασφάλιση του συνδέσµου
(κούµπωµα, βίδωµα κλπ). Αν διαπιστωθεί πρόβληµα ή εµφανιστεί
οποιαδήποτε ένδειξη µελλοντικής αποτυχίας (π.χ. στραβοί ακροδέκτες σε
κάποιο βύσµα) κάποιας φυσικής σύνδεσης πρέπει να πραγµατοποιούνται οι
απαραίτητες ενέργειες αντιµετώπισης του προβλήµατος.

3.5 Αντίγραφα ασφαλείας
Οι προληπτικές εργασίες της παρούσας ενότητας αποκτούν ιδιαίτερη αξία
(αν έχουν πραγµατοποιηθεί µε σωστό τρόπο) στην περίπτωση ολικών ή
µερικών καταστροφών στα υπολογιστικά συστήµατα των σχολείων. Τότε
επιτρέπουν τη γρήγορη επαναφορά των συστηµάτων σε λειτουργική
κατάσταση και τη διάσωση µέρους των δεδοµένων των χρηστών. Οι
που
παρέχονται
στην
Τεχνική
Στήριξη
για
την
δυνατότητες
πραγµατοποίηση εργασιών αυτής της κατηγορίας εξαρτώνται άµεσα από το
διαθέσιµο υλικό και λογισµικό, καθώς και από την υπάρχουσα
αρχιτεκτονική των πληροφοριακών συστηµάτων.

3.5.1 Λήψη αντιγράφων ασφαλείας δεδοµένων χρηστών
Οι χρήστες των πληροφοριακών συστηµάτων των σχολείων (µαθητές,
καθηγητές κλπ) αποθηκεύουν τα δεδοµένα που τους αφορούν σε τοπικά
µέσα αποθήκευσης. Οποιαδήποτε δυσλειτουργία σε αυτά τα µέσα (π.χ.
λόγω αστοχίας υλικού) µπορεί να οδηγήσει σε ολική και οριστική απώλεια
των δεδοµένων. Η Τεχνική Στήριξη οφείλει να εφαρµόζει τη βέλτιστη
διαθέσιµη µέθοδο λήψης αντιγράφων ασφαλείας, ώστε να διαφυλάσσονται
αυτά τα δεδοµένα. Για τη µεγαλύτερη επιτυχία του εγχειρήµατος, πρέπει οι
χρήστες να ακολουθούν ένα σχήµα αποθήκευσης µε βάση το οποίο όλα τα
δεδοµένα και οι ρυθµίσεις που τους ενδιαφέρουν είναι συγκεντρωµένα σε
προσωπικούς καταλόγους. Με αυτό τον τρόπο η απλή αντιγραφή ενός
φακέλου (Documents & Settings) διασώζει το σύνολο των απαραίτητων
αρχείων.

Σελίδα 35 από 47

∆ράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων των Σχολείων (Τεχνική Στήριξη)

3.5.2 Επαναφορά συστήµατος
Ένα συνολικό αντίγραφο (image) ενός υπολογιστικού συστήµατος
επιτρέπει την επαναφορά του χωρίς να είναι απαραίτητη η
επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήµατος, των εφαρµογών και
κυρίως η ρύθµισή τους για την αντιµετώπιση προβληµάτων και την
προσαρµογή τους στις επιθυµίες των χρηστών.
•

Έλεγχος χρησιµότητας υπαρχόντων αντιγράφων ασφαλείας για
επαναφορά συστήµατος. Πρέπει να διασφαλίζεται πως το υπάρχον
αντίγραφο ασφαλείας είναι ‘επίκαιρο’, δηλαδή έχει αποθηκευµένη
την πιο ενηµερωµένη έκδοση του υπολογιστικού συστήµατος και
πως οδηγεί σε µια διαµόρφωση χωρίς δυσλειτουργίες.

•

Λήψη αντιγράφων ασφαλείας για επαναφορά συστήµατος.
Χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα µέσα (υλικό και λογισµικό) η Τεχνική
Στήριξη πρέπει να λαµβάνει ένα τέτοιο αντίγραφο για το γρήγορο
χειρισµό µελλοντικών καταστροφών του ίδιου ή οποιουδήποτε
πανοµοιότυπου υπολογιστικού συστήµατος. Αν πρόκειται να
πραγµατοποιηθούν εργασίες που έχουν ως αποτέλεσµα σηµαντική
µεταβολή στη διάρθρωση των υπολογιστικών συστηµάτων, τότε η
διαδικασία λήψης αντιγράφων ασφαλείας για την επαναφορά των
συστηµάτων θα πρέπει να γίνεται πριν και µετά την ολοκλήρωση
αυτών των εργασιών.

3.6 Συντήρηση – ρύθµιση περιφερειακών συσκευών5
Στον υπολογιστικό εξοπλισµό των σχολείων συµπεριλαµβάνεται ένας
µεγάλος αριθµός περιφερειακών συσκευών. Η λειτουργικότητα που
παρέχεται από τον εξοπλισµό αυτής της µορφής είναι απαραίτητη για την
πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που µπορούν να προσφέρουν τα
πληροφοριακά συστήµατα των σχολείων. Συνεπώς πρέπει να λαµβάνονται
όλα τα απαραίτητα µέτρα για την καλή λειτουργία αυτών των συσκευών.
Παρατίθενται ορισµένες συστηµατικές ενέργειες στον περιφερειακό
εξοπλισµό που µπορούν να συµβάλλουν στην επίτευξη ενός υψηλού
επιπέδου λειτουργίας των πληροφοριακών συστηµάτων.

3.6.1 Συντήρηση – ρύθµιση οθόνης
Επιβάλλεται ο έλεγχος των οθονών των πληροφοριακών συστηµάτων σε
ότι αφορά τη σωστή απόδοση τους, καθώς προβληµατικές ή λανθασµένα
ρυθµισµένες οθόνες δηµιουργούν ένα κουραστικό περιβάλλον εργασίας.

5

http://h30015.www3.hp.com/hp_dpc/get_started/laserjet_maint.asp
http://h30015.www3.hp.com/hp_dpc/get_started/inkjet_maint.asp
http://h30015.www3.hp.com/hp_dpc/get_started/aio_maintenance.asp
http://h30015.www3.hp.com/hp_dpc/get_started/scanner_maintenance.asp
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•

Ρύθµιση χαρακτηριστικών λειτουργίας. Με χρήση πλήκτρων επί της
οθόνης είναι δυνατή η ρύθµιση όλων των χαρακτηριστικών
λειτουργίας (θερµοκρασία λευκού, φωτεινότητα, αντίθεση, οξύτητα,
παραµόρφωση κλπ) σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η
Τεχνική Στήριξη οφείλει να ελέγχει τις ρυθµίσεις που έχουν
πραγµατοποιηθεί και να προχωρά σε διορθωτικές κινήσεις, όποτε
κρίνεται απαραίτητο.

•

Ρύθµιση οθόνης (calibration). Η εφαρµογή του προφίλ (ICC profile)
που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο µοντέλο µπορεί να βελτιώσει την
πιστότητα απόδοσης των χρωµάτων στην περίπτωση που αυτό είναι
διαθέσιµο από τον κατασκευαστή.

3.6.2 Συντήρηση – ρύθµιση εκτυπωτή
Οι συστηµατικές εργασίες που ορίζονται στη συνέχεια είναι απαραίτητες για
την καλή λειτουργία των εκτυπωτικών συσκευών στο σχολικό περιβάλλον.
Ορισµένες από αυτές εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση, ενώ άλλες
εξαρτώνται από τον τύπο του εκτυπωτή (σελίδας – ψεκασµού).
•

Καθαρισµός εκτυπωτή. Ο γενικός καθαρισµός του εκτυπωτή δε θα
βελτιώσει µόνο την εµφάνισή του αλλά θα αποτρέψει µελλοντικά
προβλήµατα. Πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις βασικές
αρχές καθαρισµού οποιασδήποτε ηλεκτρονικής ή ηλεκτρικής
συσκευής, δηλαδή να χρησιµοποιούνται στεγνά ή ελαφρώς υγρά
(όπου επιτρέπεται) µαλακά πανιά. Επίσης, πρέπει να λαµβάνονται
όλα τα µέτρα προστασίας των ευαίσθητων τµηµάτων του εκτυπωτή
(κεφαλές εκτύπωσης, κασέτα γραφίτη [toner cartridge] κλπ)
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

•

Έλεγχος κεφαλών εκτυπωτή (εκτυπωτές ψεκασµού). Ο έλεγχος των
κεφαλών εκτύπωσης γίνεται συνήθως µε χρήση κατάλληλου
λογισµικού, ενώ σε ορισµένες συσκευές πραγµατοποιείται αυτόµατα
χωρίς να απαιτείται επέµβαση του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση η
διαδικασία ελέγχου και καθαρισµού των κεφαλών (αν κριθεί
απαραίτητο) θα οδηγήσει σε εκτυπώσεις χωρίς προβλήµατα
(θολούρα, αδυναµία εκτύπωσης συγκεκριµένων χρωµάτων κλπ).
Σηµειώνεται πως ίσως χρειαστεί να επαναληφθεί αρκετές φορές η
διαδικασία για να είναι επιτυχής, ενώ πρέπει να γίνεται µε προσοχή
καθώς είναι πιθανή ακόµα και η καταστροφή των κεφαλών.

•

Ευθυγράµµιση κεφαλών εκτυπωτή (εκτυπωτές ψεκασµού). Η
ευθυγράµµιση των κεφαλών πραγµατοποιείται συνήθως µέσα από
τους οδηγούς του εκτυπωτή και ανάλογα µε το µοντέλο ίσως
απαιτηθεί η επέµβαση του χρήστη µέσω µιας αλληλεπιδραστικής
διαδικασίας. Αν έχει ολοκληρωθεί µε επιτυχία διορθώνει µη
επιθυµητά φαινόµενα (π.χ. banding) που θα µπορούσαν να
οδηγήσουν σε εκτυπώσεις χαµηλής ποιότητας.

•

Ρύθµιση εκτυπωτή (calibration). Η εφαρµογή του προφίλ (ICC
profile) που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο µοντέλο µπορεί να
βελτιώσει την πιστότητα απόδοσης των χρωµάτων στην περίπτωση
που αυτό είναι διαθέσιµο από τον κατασκευαστή.
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•

Καθαρισµός διαδροµής χαρτιού εκτυπωτή (εκτυπωτές σελίδας). Ο
καθαρισµός της διαδροµής του χαρτιού πραγµατοποιείται µε βάση τις
οδηγίες του κατασκευαστή και συνήθως µε τη χρησιµοποίηση µιας
διαφάνειας για καλύτερα αποτελέσµατα.

•

Συντήρηση
µηχανισµού
προώθησης
χαρτιού
εκτυπωτή.
Ο
µηχανισµός προώθησης χαρτιού είναι πιθανό να χρειάζεται
καθαρισµό προκειµένου να γίνεται σωστά η τροφοδότηση του
εκτυπωτή. Αν παρά τον καθαρισµό εξακολουθούν να εµφανίζονται
φαινόµενα προβληµατικής λειτουργίας (δεν προωθείται το χαρτί ή
προωθούνται ταυτόχρονα περισσότερα από ένα φύλλα) πρέπει να
αντικατασταθεί ο µηχανισµός.

•

∆οκιµαστική
εκτύπωση
(έλεγχος
καλής
λειτουργίας).
Η
πραγµατοποίηση δοκιµαστικών εκτυπώσεων πριν και µετά την
εφαρµογή όλων των προαναφερόµενων συστηµατικών εργασιών
είναι ένα βασικό µέτρο ελέγχου, που θα δώσει µια πολύ καλή εικόνα
για τη λειτουργία του εκτυπωτή. Η αποτελεσµατικότητα της
διαδικασίας θα αυξηθεί σηµαντικά µε την χρησιµοποίηση
κατάλληλων (πολύπλοκων και πολυσέλιδων) δοκιµίων που θα είναι
σε θέση να αναδείξουν πιθανά προβλήµατα.

3.6.3 Συντήρηση – ρύθµιση σαρωτή
Ακολουθούν οι συστηµατικές εργασίες που πρέπει να πραγµατοποιούνται
σε ένα σαρωτή προκειµένου να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία του. Στην
περίπτωση που ο σαρωτής είναι τµήµα ενός πολυµηχανήµατος πρέπει να
συνδυάζονται οι εργασίες που προτείνονται στην παρούσα ενότητα µε τις
εργασίες που οφείλει η Τεχνική Στήριξη να πραγµατοποιεί σε εκτυπωτικές
συσκευές.
•

Καθαρισµός σαρωτή. Ο γενικός καθαρισµός του σαρωτή δε θα
βελτιώσει µόνο την εµφάνισή του αλλά θα αποτρέψει µελλοντικά
προβλήµατα. Πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις βασικές
αρχές καθαρισµού οποιασδήποτε ηλεκτρονικής ή ηλεκτρικής
συσκευής, δηλαδή να χρησιµοποιούνται στεγνά ή ελαφρώς υγρά
(όπου επιτρέπεται) µαλακά πανιά. Επίσης, πρέπει να λαµβάνονται
όλα τα µέτρα προστασίας των ευαίσθητων τµηµάτων του σαρωτή
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ιδιαίτερη φροντίδα
πρέπει να λαµβάνεται για τον καθαρισµό της επιφάνειας σάρωσης.

•

Ρύθµιση σαρωτή (calibration). Η εφαρµογή του προφίλ (ICC profile)
που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο µοντέλο µπορεί να βελτιώσει την
πιστότητα απόδοσης των χρωµάτων στην περίπτωση που αυτό είναι
διαθέσιµο από τον κατασκευαστή.

•

∆οκιµαστική
σάρωση
(έλεγχος
καλής
λειτουργίας).
Η
πραγµατοποίηση δοκιµαστικών σαρώσεων πριν και µετά την
εφαρµογή όλων των προαναφερόµενων συστηµατικών εργασιών
είναι ένα βασικό µέτρο ελέγχου, που θα δώσει µια πολύ καλή εικόνα
για τη λειτουργία του σαρωτή. Η αποτελεσµατικότητα της
διαδικασίας θα αυξηθεί σηµαντικά µε την χρησιµοποίηση
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κατάλληλων (πολύπλοκων και µε µεγάλο χρωµατικό εύρος)
δοκιµίων που θα είναι σε θέση να αναδείξουν πιθανά προβλήµατα.

3.6.4 Συντήρηση – ρύθµιση κάµερας
Οι κάµερες που είναι τοποθετηµένες στα υπολογιστικά συστήµατα των
σχολείων δεν δηµιουργούν µεγάλο όγκο συστηµατικών εργασιών.
•

Έλεγχος τοποθέτησης κάµερας. Πρέπει να ελέγχεται η θέση στην
οποία έχει τοποθετηθεί η κάµερα και να λαµβάνονται τα απαραίτητα
µέτρα για την αντιµετώπιση προβληµάτων. Συγκεκριµένα, πρέπει να
διασφαλίζεται η σταθερή τοποθέτησή της και να προστατεύεται από
συνθήκες που µπορούν να οδηγήσουν σε βλάβη ή σε κακή
λειτουργία (υγρασία, σκόνη, πηγές φωτός και θερµότητας κλπ).

•

Καθαρισµός κάµερας. Ο καθαρισµός πρέπει να πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τις βασικές αρχές καθαρισµού οποιασδήποτε
ηλεκτρονικής ή ηλεκτρικής συσκευής, δηλαδή να χρησιµοποιούνται
στεγνά ή ελαφρώς υγρά (όπου επιτρέπεται) µαλακά πανιά. Επίσης,
πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα προστασίας των ευαίσθητων
τµηµάτων της κάµερας (φακός) σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή. Ο καθαρισµός του φακού πρέπει να πραγµατοποιείται
µε ένα στεγνό πανί ή µε ειδικό καθαριστικό φακών και να δίνεται
προσοχή στην προστασία του από γδαρσίµατα.

3.6.5 Συντήρηση – ρύθµιση βιντεοπροβολέα
Οι βιντεοπροβολείς που ανήκουν στις σχολικές µονάδες και συνήθως είναι
τοποθετηµένοι στα σχολικά εργαστήρια απαιτούν συστηµατική συντήρηση,
καθώς απουσία προληπτικών εργασιών µπορεί να οδηγήσει ακόµα και σε
καταστροφή τµηµάτων τους.
•

Καθαρισµός
βιντεοπροβολέα.
Ο
γενικός
καθαρισµός
του
βιντεοπροβολέα δε θα βελτιώσει µόνο την εµφάνισή του αλλά θα
αποτρέψει µελλοντικά προβλήµατα. Πρέπει να πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τις βασικές αρχές καθαρισµού οποιασδήποτε
ηλεκτρονικής ή ηλεκτρικής συσκευής, δηλαδή να χρησιµοποιούνται
στεγνά ή ελαφρώς υγρά (όπου επιτρέπεται) µαλακά πανιά. Επίσης,
πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα προστασίας των ευαίσθητων
τµηµάτων του βιντεοπροβολέα σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή.

•

Καθαρισµός φίλτρου αέρα βιντεοπροβολέα. Ο καθαρισµός του
φίλτρου αέρα και κυρίως η αποµάκρυνση της σκόνης προστατεύει
τον βιντεοπροβολέα από υπερθέρµανση και µεγαλώνει το χρόνο
ζωής του. Σε ορισµένες περιπτώσεις (ιδιαίτερα σε περιβάλλον µε
χαµηλή ποιότητα αέρα) ο καθαρισµός του φίλτρου δεν είναι αρκετός
και είναι αναγκαία η αντικατάστασή του.

•

Καθαρισµός φακού βιντεοπροβολέα. Ο καθαρισµός του φακού
πρέπει να πραγµατοποιείται µε ένα στεγνό πανί ή µε ειδικό
καθαριστικό φακών και να δίνεται προσοχή στην προστασία του από
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γδαρσίµατα. Πρέπει να αποφεύγεται η αποσυναρµολόγηση της
συσκευής για τον καθαρισµό του εσωτερικού του φακού.
•

Έλεγχος διάρκειας ζωής λάµπας βιντεοπροβολέα. Η λάµπα των
βιντεοπροβολέων έχει περιορισµένο χρόνο ζωής (συνήθως 1000 ως
2000 ώρες) και πρέπει να αντικαθίσταται µετά τη λήξη αυτού του
χρονικού διαστήµατος. Στην πλειονότητα των βιντεοπροβολέων ο
πραγµατικός χρόνος λειτουργίας της λάµπας είναι καταγεγραµµένος
και προσβάσιµος µέσα από τα µενού χρήσης της συσκευής. Σε
αντίθετη περίπτωση πρέπει να γίνεται εκτίµηση του πραγµατικού
χρόνου λειτουργίας µε βάση την ηµεροµηνία αγοράς και το µέσο
καθηµερινό χρόνο λειτουργίας ή µε την απόδοση της φωτεινής
πηγής η οποία µειώνεται µε την πάροδο του χρόνου.

•

Ρύθµιση εικόνας βιντεοπροβολέα. Η ποιοτική προβολή προαπαιτεί
την ρύθµιση του βιντεοπροβολέα µε στόχο την αναπαράσταση της
κλίµακας του γκρι και των χρωµάτων µε απόλυτη πιστότητα, καθώς
και την επίτευξη σωστής γεωµετρίας. Για την πραγµατοποίηση αυτής
της διαδικασίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα ρυθµιστικά που
υπάρχουν σε κάθε βιντεοπροβολέα (θερµοκρασία λευκού,
φωτεινότητα, αντίθεση, οξύτητα, παραµόρφωση κλπ) σύµφωνα µε
τις οδηγίες του κατασκευαστή και µε τη βοήθεια µιας κάρτας
ελέγχου.

3.6.6 Συντήρηση – ρύθµιση UPS
Στα συστήµατα αδιάλειπτης παροχής ισχύος πρέπει να πραγµατοποιούνται
µε ιδιαίτερη προσοχή οι προτεινόµενες συστηµατικές εργασίες, καθώς
έχουν σηµαντικό ρόλο στην καλή λειτουργία των πληροφοριακών
συστηµάτων των σχολείων. Τονίζεται πως λόγω του διάφανου τρόπου
λειτουργίας τέτοιων συστηµάτων η ανεπαρκής προληπτική συντήρηση
µπορεί να γίνει κατανοητή µε την εµφάνιση βλαβών, συνεπώς κρίνεται
απαραίτητη η τήρηση των ακολούθων.
•

Έλεγχος υποστηριζόµενου φορτίου UPS. Οι συσκευές που
τροφοδοτεί το UPS πρέπει να είναι αυτές που καθορίζουν οι
προδιαγραφές (συνήθως πρόκειται για τον εξυπηρετητή και το
δικτυακό εξοπλισµό της σχολικής µονάδας) και σε καµία περίπτωση
να µην εξαντλούν τη δυνατότητα του συστήµατος αδιάλειπτης
παροχής ισχύος για παροχή τροφοδοσίας. Πρέπει να αποφεύγεται η
σύνδεση εκτυπωτών στις εξόδους του UPS, ειδικά αν είναι
τεχνολογίας laser.

•

Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών UPS. Τα περισσότερα συστήµατα
αδιάλειπτης παροχής ισχύος διαθέτουν έναν αριθµό ενδεικτικών
λυχνιών, που µπορούν µε γρήγορο τρόπο να δώσουν µια γενική
εικόνα για την κατάσταση λειτουργίας τους (π.χ. υποστηριζόµενος
φόρτος,
διαθέσιµη
χωρητικότητα
µπαταρίας,
ανάγκη
για
αντικατάσταση µπαταρίας) και συνεπώς πρέπει να ελέγχονται.

•

∆ιαγνωστικός έλεγχος UPS. Η πλειονότητα των συστηµάτων
αδιάλειπτης τροφοδοσίας ισχύος επιτρέπει την πραγµατοποίηση
ενδεικτικών ελέγχων της λειτουργίας τους. Οι έλεγχοι αυτής της
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µορφής γίνονται είτε από τα πλήκτρα ελέγχου της συσκευής είτε µε
χρήση ειδικού λογισµικού που προϋποθέτει τη σύνδεση της
συσκευής µε κάποιο υπολογιστικό σύστηµα (συνήθως τον
εξυπηρετητή του εργαστηρίου).
•

∆οκιµαστική χρήση UPS. Η αποσύνδεση του συστήµατος αδιάλειπτης
παροχής ισχύος από την τροφοδοσία µπορεί να δώσει µια καλή
εικόνα για την πραγµατική λειτουργία του (δυνατότητα προστασίας
υπολογιστικού εξοπλισµού & διάρκεια µπαταρίας). Πρέπει να
εξασφαλίζεται πως στα πληροφοριακά συστήµατα δεν λαµβάνει
χώρα καµία εργασία, που θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την
ασφάλεια του εξοπλισµού στην περίπτωση που το σύστηµα
αδιάλειπτης παροχής ισχύος αποτύχει.

•

Έλεγχος αρχείων καταγραφής UPS (log files). Αρκετά συστήµατα
αδιάλειπτης παροχής ισχύος επιτρέπουν την παρακολούθησή τους
από κάποιον υπολογιστή και την καταγραφή ενός ιστορικού µε
χρήσιµα στοιχεία (πτώσεις τάσεις, ενεργοποίηση µπαταρίας,
πραγµατοποίηση διαγνωστικών ελέγχων κλπ). Ο έλεγχος αυτού του
αρχείου µπορεί να οδηγήσει σε συµπεράσµατα για την κατάσταση
της συσκευής, αλλά και της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και
παροχής ρεύµατος στη συγκεκριµένη περιοχή.

•

Αντικατάσταση
µπαταριών
UPS.
Οι
µπαταρίες
πρέπει
να
αντικαθίστανται πριν ολοκληρωθεί ο χρόνος ζωής τους σύµφωνα µε
τις οδηγίες του κατασκευαστή.

3.7 Καθαρισµός ηλεκτρονικών υπολογιστών6
Ο υπολογιστικός εξοπλισµός απαιτεί τη λειτουργία του κάτω από
προσεγµένες συνθήκες αν ενδιαφέρει η µακροχρόνια χωρίς προβλήµατα
και βλάβες λειτουργία του. Είναι π.χ. γνωστό πως η συσσώρευση σκόνης
µπορεί να οδηγήσει στην υπερθέρµανση ενός υπολογιστικού συστήµατος
και στην ασταθή λειτουργία του ή ακόµα και στην καταστροφή του. Ένα
µέρος των εργασιών της Τεχνικής Στήριξης αφορά συνεπώς τον καθαρισµό
των µερών του από οποιαδήποτε ξένη ουσία και κυρίως από τη σκόνη.
Όλες οι εργασίες καθαρισµού των τµηµάτων ενός υπολογιστικού
συστήµατος πρέπει να πραγµατοποιούνται µε ιδιαίτερη προσοχή, καθώς
κακή εφαρµογή των οδηγιών µπορεί να οδηγήσει ακόµα και σε µόνιµη
βλάβη του εξοπλισµού.
•

6

Καθαρισµός κουτιού (case). Ο αποτελεσµατικός καθαρισµός ενός
κουτιού υπολογιστή είναι δυνατός µε τη χρήση ενός τόσο απλού
εργαλείου όπως ένα πινέλο ή µια µπατονέτα. Όµως η χρήση ενός
ειδικού εργαλείου για αυτό το σκοπό (blower) µπορεί να οδηγήσει σε
ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα και µάλιστα µε πιο γρήγορο τρόπο.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται καθαρισµός ενός

http://www.exhardware.com/reviews.php?Id=34
http://www.tweak3d.net/articles/cleaning/
http://www.computerhope.com/cleaning.htm
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υπολογιστικού συστήµατος σε όλα τα σηµεία συσσώρευσης σκόνης.
Σε αυτά τα σηµεία συµπεριλαµβάνονται ο µηχανισµός ψύξης του
επεξεργαστή (και οποιοσδήποτε άλλος µηχανισµός ψύξης), οι
περιφερειακές κάρτες και το τροφοδοτικό. Πρέπει επίσης να
καθαρίζονται όλες οι υποδοχές (καρτών επέκτασης, µνηµών) και τα
βύσµατα σύνδεσης καλωδίων και να ελέγχονται για οξείδωση (που
αντιµετωπίζεται µε τη χρησιµοποίηση µιας γόµας στις επαφές).
•

Καθαρισµός οδηγού δισκέτας. Για τους οδηγούς δισκέτας ενός
υπολογιστικού συστήµατος κυκλοφορούν στο εµπόριο ειδικά κιτ
καθαρισµού, των οποίων η χρήση δεν προτείνεται. Στις περισσότερες
περιπτώσεις
είναι
αρκετή
η
χρησιµοποίηση
οποιουδήποτε
µηχανισµού µπορεί να αποµακρύνει τη σκόνη (π.χ. blower).

•

Καθαρισµός cd-rom. Για τα cd-rom ενός υπολογιστικού συστήµατος
κυκλοφορούν στο εµπόριο ειδικά κιτ καθαρισµού, των οποίων η
χρήση δεν προτείνεται. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αρκετή η
χρησιµοποίηση οποιουδήποτε µηχανισµού µπορεί να αποµακρύνει τη
σκόνη (π.χ. blower).

•

Καθαρισµός πληκτρολογίου. Για τον καθαρισµό του πληκτρολογίου
µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοσδήποτε µηχανισµός αποµάκρυνσης
της σκόνης (πινέλο, µπατονέτα, blower) και ένα καθαρό πανί
ποτισµένο µε ισοπροπυλική αλκοόλη. Επιβάλλεται να προηγηθεί
αποσύνδεση του πληκτρολογίου και αναποδογύρισµά του για αρχική
αποµάκρυνση
ξένων
ουσιών.
Η
αποσυναρµολόγηση
ενός
πληκτρολογίου προκειµένου να πραγµατοποιηθεί εξαντλητικός
καθαρισµός δεν προτείνεται γιατί είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα
διαδικασία και είναι πιθανό να εµφανιστούν προβλήµατα κατά την
επανασυναρµολόγηση.

•

Καθαρισµός ποντικιού. Ο καθαρισµός ενός ποντικιού είναι
απαραίτητος, γιατί διαφορετικά η απλή χρήση του υπολογιστή
καθίσταται προβληµατική. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν τα ίδια
µέσα καθαρισµού (πινέλο, µπατονέτα, blower, ισοπροπυλική
αλκοόλη) για το µηχανισµό κίνησης (ροδέλες, µπάλα).

•

Καταλληλότητα επιφανειών κύλισης ποντικιών (mousepads).
Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να δίνεται στις επιφάνειες κίνησης της
συσκευής, που πρέπει να είναι καθαρές ή να αντικαθίστανται όποτε
κρίνεται σκόπιµο. Αν διαπιστωθεί πως απουσιάζουν και η κύλιση των
ποντικιών γίνεται σε ακατάλληλες επιφάνειες θα πρέπει να γίνει
προµήθεια κατάλληλων επιφανειών κύλισης από τη σχολική µονάδα.

•

Καθαρισµός οθόνης. Για τον καθαρισµό µιας οθόνης µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ένα µαλακό πανί, ώστε να προστατευθεί η επιφάνεια
της οθόνης από γδαρσίµατα σε συνδυασµό µε κάποιο κατάλληλο
υγρό (νερό, ισοπροπυλική αλκοόλη) το οποίο δεν πρέπει να
ψεκάζεται απευθείας στην οθόνη, αλλά να υγραίνει ελαφρά το πανί.
Η αποµάκρυνση της σκόνης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε χρήση
κατάλληλου εργαλείου (blower) χωρίς να αποσυναρµολογείται η
οθόνη.
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3.8 Μακροσκοπικός έλεγχος χώρων χρήσης
υπολογιστικού εξοπλισµού
Ένας µεγάλος αριθµός εργασιών προληπτικής συντήρησης και ελέγχου των
πληροφοριακών συστηµάτων των σχολείων σχετίζεται µε το χώρο στον
οποίο είναι εγκατεστηµένα. Συνήθως, τα υπολογιστικά συστήµατα είναι
συγκεντρωµένα σε ένα χώρο (σχολικό εργαστήριο), αλλά οι οδηγίες που
ακολουθούν και πρέπει να εκτελούνται περιοδικά αναφέρονται σε κάθε
περίπτωση χρήσης υπολογιστικού εξοπλισµού για την άµεση και έµµεση
υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στην περίπτωση που κρίνεται
πως δεν είναι δυνατή ή δεν είναι συµφέρουσα η επέµβαση στο χώρο ώστε
να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα που παρουσιάζονται, τότε πρέπει να
εξετάζεται το ενδεχόµενο µετεγκατάστασης του υπολογιστικού εξοπλισµού
σε άλλο χώρο και να κινούνται οι απαραίτητες διαδικασίες για την
πραγµατοποίηση της µετεγκατάστασης.

3.8.1 Εξέταση ασφάλειας χώρων
Η Τεχνική Στήριξη µπορεί να ελέγχει αν τηρούνται οι προδιαγραφές
ασφαλείας των υπολογιστικών συστηµάτων και ιδιαίτερα των σχολικών
εργαστηρίων σύµφωνα µε το σχετικό κανονισµό λειτουργίας7. Αν και δεν
έχει ευθύνη η Τεχνική Στήριξη για τη σωστή εφαρµογή του κανονισµού,
µπορεί να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες ή τουλάχιστον
στην ενηµέρωση των υπευθύνων των εργαστηρίων και στις σχετικές
συστάσεις προς αυτούς αν διαπιστωθούν αποκλίσεις από όσα
προβλέπονται, προκειµένου να εξασφαλιστεί συνολικά η καλή λειτουργία
των πληροφοριακών συστηµάτων. Οι εργασίες που ανήκουν στη
συγκεκριµένη κατηγορία είναι οι ακόλουθες:

7

•

Ύπαρξη συστηµάτων πυρόσβεσης & συναγερµού. Οι τεχνικοί που
επισκέπτονται ένα σχολικό εργαστήριο µπορούν να επιθεωρούν
τέτοια συστήµατα στην περίπτωση που είναι εγκατεστηµένα. Αν
απουσιάζει το απαραίτητο υπόβαθρο σχετικά µε τον τρόπο
λειτουργίας τους µπορεί να γίνεται έλεγχος της λειτουργίας τους στο
πρόσφατο παρελθόν µε βάση όσα δηλώνουν οι χρήστες του
σχολικού εργαστηρίου. Οποιαδήποτε προβλήµατα παρουσιάζονται
πρέπει να καταγράφονται και να ενεργοποιείται ο µηχανισµός
επίλυσής τους. Αν απουσιάζουν τέτοια συστήµατα ή είναι
εγκατεστηµένα αλλά έχουν απενεργοποιηθεί (π.χ. λόγω άγνοιας
χρήσης), τότε πρέπει να καταγράφεται η ανάγκη εγκατάστασης νέων
ή ρύθµισής τους προκειµένου να επαναλειτουργήσουν αντίστοιχα.

•

Εξέταση φυσικής ασφάλειας χώρων. Πρέπει να πραγµατοποιείται
έλεγχος των χώρων στον οποίο είναι τοποθετηµένα υπολογιστικά
συστήµατα σε ότι αφορά τον περιορισµό της πρόσβασης σε αυτούς.
Οι τεχνικοί µπορούν να επιθεωρήσουν τους χώρους για τη λήψη
σχετικών µέτρων (τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωµάτων,
ύπαρξη πόρτας ασφαλείας κλπ) και να µεριµνήσουν για την

Κανονισµός λειτουργίας σχολικών εργαστηρίων
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ενηµέρωση της σχολικής µονάδας προς την κατεύθυνση εφαρµογής
τέτοιων µέτρων. Είναι επίσης σηµαντική η εξασφάλιση της
προστασίας
του
συνοδευτικού
υλικού
των
υπολογιστικών
συστηµάτων από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση.

3.8.2 Εξέταση καθαριότητας χώρων
Είναι ευνόητο πως σε κάθε δηµόσιο χώρο και ιδιαίτερα στο σχολικό
περιβάλλον πρέπει να τηρούνται κάποιοι βασικοί κανόνες καθαριότητας. Ο
χώρος στον οποίο είναι εγκατεστηµένα πληροφοριακά συστήµατα απαιτεί
την τήρηση αυτών των κανόνων για τον επιπλέον λόγο της προστασίας
αυτών των συστηµάτων, που θα οδηγήσει στην αύξηση του χρόνου ζωής
τους, καθώς και στην άνευ προβληµάτων λειτουργία τους. Αν οι τεχνικοί
διαπιστώσουν οποιαδήποτε απόκλιση από τα προβλεπόµενα, πρέπει να
ενηµερώσουν τους χρήστες των υπολογιστών για τον κίνδυνο
δυσλειτουργίας ή ακόµα και καταστροφής των συστηµάτων.

3.8.3 Εξέταση λειτουργικότητας – εργονοµίας χώρων
Οι µαθητές και οι εργαζόµενοι των σχολικών µονάδων αναµένεται να
αφιερώνουν ένα σηµαντικό µέρος του χρόνου τους µπροστά στα
πληροφοριακά συστήµατα που υποστηρίζονται από την Τεχνική Στήριξη. Η
µακροχρόνια χρήση υπολογιστών που δεν είναι εγκατεστηµένοι στον
κατάλληλο χώρο ή µε βάση ορισµένους κανόνες µπορεί να οδηγήσει ακόµα
και σε παθήσεις των χρηστών.
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•

Επάρκεια διαστάσεων χώρου. Η καταλληλότητα του χώρου σε ότι
αφορά τις διαστάσεις πρέπει να ελέγχεται. Για το σχολικό εργαστήριο
ένας χώρος 40 ως 60 τ.µ. είναι συνήθως επαρκής για τον εξοπλισµό
και την άνεση των χρηστών.

•

Καταλληλότητα επίπλωσης χώρου. Ο χώρος πρέπει επίσης να είναι
εξοπλισµένος µε τα απαραίτητα έπιπλα για την υποστήριξη των
πληροφοριακών συστηµάτων (κατάλληλα γραφεία για την
τοποθέτηση των υπολογιστικών συστηµάτων και των περιφερειακών
τους, ντουλάπες – συρτάρια µε δυνατότητα κλειδώµατος για την
αποθήκευση του βοηθητικού υλικού).

•

Εφαρµογή κανόνων εργονοµίας. Η Τεχνική Στήριξη µπορεί να
µεριµνήσει για την τήρηση των κανόνων εργονοµίας µε τη σωστή
εγκατάσταση των υπολογιστικών συστηµάτων και επίσης να
ενηµερώσει τους χρήστες για τη σπουδαιότητα της εφαρµογής
αυτών των κανόνων. Πρέπει να επιβεβαιώνεται πως λαµβάνονται
υπόψη κανόνες για την ορθοπεδική και ανατοµική τοποθέτηση του
εξοπλισµού8.

http://www.hp.com/ergo/
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3.8.4 Προστασία από καιρικές – κλιµατολογικές συνθήκες
Η προστασία των υπολογιστικών συστηµάτων των σχολείων από επιβλαβείς
συνθήκες είναι κρίσιµη για τη βιωσιµότητά τους. Η Τεχνική Στήριξη µπορεί
να προνοήσει για την καλύτερη αντιµετώπιση των συνθηκών µε στόχο την
εξάλειψη φαινοµένων που βλάπτουν τον εξοπλισµό. Οι τεχνικοί πρέπει να
ελέγξουν αν ο χώρος στον οποίο έχουν εγκατασταθεί τα πληροφοριακά
συστήµατα είναι κατάλληλα επιλεγµένος και διαµορφωµένος για την
προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, τη ζέστη, τη σκόνη και την
υγρασία. Αν απαιτούνται ενέργειες εκ µέρους του σχολείου για τη βελτίωση
της υπάρχουσας κατάστασης, τότε η Τεχνική Στήριξη µπορεί να τονίσει την
αξία της προστασίας σε ότι αφορά το χρόνο ζωής και την απρόσκοπτη
λειτουργία των υπολογιστικών συστηµάτων.

3.8.5 Μακροσκοπική εξέταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση που θα τροφοδοτεί τον υπολογιστικό
εξοπλισµό πρέπει να τηρεί ορισµένες προδιαγραφές. Η Τεχνική Στήριξη
µπορεί να εξετάσει αν τηρούνται οι προδιαγραφές και να ενεργοποιήσει το
µηχανισµό πραγµατοποίησης διορθωτικών ενεργειών µε τις υποδείξεις της.
Είναι δυνατή η µακροσκοπική εξέταση του πίνακα διανοµής, των
ρευµατοληπτών, των οδεύσεων και της τροφοδοσίας του συστήµατος
αδιάλειπτης παροχής. Ένας εποπτικός έλεγχος του χώρου µπορεί επιπλέον
να οδηγήσει σε χρήσιµες διαπιστώσεις (π.χ. ύπαρξη επικίνδυνων
καλωδιώσεων).
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Έλεγχος συνοδευτικού υλικού υπολογιστικού εξοπλισµού
Ύπαρξη εγχειριδίων χρήσης συσκευών
Ύπαρξη µέσων εγκατάστασης λογισµικού
Ύπαρξη συµβάσεων & πρακτικών παραλαβής
Ύπαρξη µητρώου παγίων & βιβλίου συµβάντων και έλεγχος εγκυρότητάς τους
Ύπαρξη κανονισµών λειτουργίας
Έλεγχος φύλαξης κλειδιών ικριώµατος - εξυπηρετητή
Ύπαρξη εγγράφου καταγραφής κωδικών ασφαλείας & έλεγχος ενηµέρωσής του
Ύπαρξη διαγράµµατος αίθουσας
Έλεγχος φύλαξης αναλώσιµων
∆ιαχείριση υποδοµής
Έλεγχος ύπαρξης έγκυρης καταγραφής στη βάση σχολικών µονάδων
Έλεγχος ύπαρξης έγκυρης καταγραφής στο κτηµατολόγιο
Εισαγωγή µη καταγεγραµµένου εξοπλισµού στο κτηµατολόγιο
Έλεγχος δικτυακής υποδοµής
Έλεγχος & τακτοποίηση ικριώµατος
Έλεγχος παροχής ρεύµατος ικριώµατος
Έλεγχος ασφάλισης καµπίνας
Έλεγχος τάξης καλωδίων & εξοπλισµού
Έλεγχος δοµηµένης καλωδίωσης
Έλεγχος σήµανσης πριζών - κατανεµητή
Μακροσκοπικός έλεγχος δοµηµένης καλωδίωσης
Ρυθµίσεις - έλεγχος υπολογιστικών συστηµάτων
Έλεγχος εξυπηρετητή - λειτουργίας τοµέα (domain)
Active Directory Users & Computers (έλεγχος λογαριασµών χρηστών)
Active Directory Users & Computers (εφαρµογή κατάλληλων policies)
Έλεγχος ορθής λειτουργίας DNS
Έλεγχος ορθής λειτουργίας Proxy
∆υνατότητα αποµακρυσµένης διαχείρισης
Ενεργοποίηση δυνατότητας αποµακρυσµένης διαχείρισης
Έλεγχος δυνατότητας αποµακρυσµένης διαχείρισης
Προστασία από επιβλαβές λογισµικό
Έλεγχος ενηµέρωσης λογισµικού προστασίας από ιούς
Έλεγχος ορθής λειτουργίας αυτόµατης διαδικασίας ανανέωσης λογισµικού προστασίας από ιούς
Ενηµέρωση λογισµικού προστασίας από ιούς
Ενεργοποίηση ρυθµίσεων ασφαλείας λογισµικού προστασίας από ιούς
Έλεγχος αρχείων καταγραφής λογισµικού προστασίας από ιούς (log files)
Έλεγχος για ιούς (full scan)
Ενηµέρωση λογισµικού προστασίας από άλλες µορφές επιβλαβούς λογισµικού
Έλεγχος για άλλες µορφές επιβλαβούς λογισµικού
Εφαρµογή χρονοπρογραµµατισµένου ελέγχου για ιούς
Ενηµέρωση λογισµικού µε νέες εκδόσεις (updates)
Εφαρµογή χρονοπρογραµµατισµού διαδικασίας ενηµέρωσης λειτουργικού συστήµατος
Ενηµέρωση λειτουργικού συστήµατος
Ενηµέρωση λογισµικού πρόσβασης στο διαδίκτυο
Ενηµέρωση λογισµικού διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
Ενηµέρωση σουίτων εφαρµογών γραφείου
Εγκατάσταση νέων οδηγών συσκευών
Εγκατάσταση βιβλιοθηκών συστήµατος
Αναβάθµιση firmware συσκευών
Έλεγχος δικτυακής επικοινωνίας
Έλεγχος ιδιοτήτων δικτύου
Έλεγχος IP ρυθµίσεων
Έλεγχος συνδεσιµότητας µε το διαδίκτυο (ping, tracert, nslookup)
Έλεγχος επικοινωνίας µε περιφερειακές συσκευές
∆οκιµαστική εκτύπωση (έλεγχος επικοινωνίας)
∆οκιµαστική σάρωση (έλεγχος επικοινωνίας)
∆οκιµαστική χρήση κάµερας (έλεγχος επικοινωνίας)
∆οκιµαστική βιντεοπροβολή (έλεγχος επικοινωνίας)
Βασική συντήρηση - έλεγχος υπολογιστικών πόρων
Έλεγχος ιδιοτήτων συστήµατος (system properties)
Έλεγχος προβολής συµβάντων (event viewer)
Εξέταση δίσκου (scandisk - checkdisk)
Έλεγχος διαµοιραζόµενων φακέλων (shared folders)
Έλεγχος τοπικών χρηστών (local users and groups)
Ανασυγκρότηση δίσκου (disk defragmentation)
Καθαρισµός δίσκου (disk cleanup)
∆ιαγραφή µη χρήσιµων αρχείων
Έλεγχος διαθέσιµου χώρου σκληρού δίσκου
Έλεγχος ενεργών υπηρεσιών (services)
Έλεγχος & µετατροπή συστήµατος αρχείων σε NTFS (file system)
Ρύθµιση οδηγών κάρτας γραφικών
Χρονοπρογραµµατισµός εξέτασης δίσκου
Χρονοπρογραµµατισµός ανασυγκρότησης δίσκου
Εφαρµογή ρυθµίσεων ασφαλείας
Έλεγχος ορθής χρήσης λογαριασµών και κωδικών ασφαλείας
Περιορισµός διαχειριστικών δικαιωµάτων
Περιορισµός πρόσβασης στον εξυπηρετητή
Έλεγχος εγκατεστηµένου λογισµικού
Εγκατάσταση απαραίτητου λογισµικού
Απεγκατάσταση παράνοµου λογισµικού
Απεγκατάσταση επικίνδυνου λογισµικού & εφαρµογών από τον εξυπηρετητή
Έλεγχος συµβατότητας λογισµικού
Έλεγχος φυσικών συνδέσεων συσκευών I/O και περιφερειακών συσκευών
Αντίγραφα ασφαλείας
Λήψη αντιγράφων ασφαλείας δεδοµένων χρηστών
Επαναφορά συστήµατος
Έλεγχος χρησιµότητας υπαρχόντων αντιγράφων ασφαλείας για επαναφορά συστήµατος
Λήψη αντιγράφων ασφαλείας για επαναφορά συστήµατος
Συντήρηση - ρύθµιση περιφερειακών συσκευών
Συντήρηση - ρύθµιση οθόνης
Ρύθµιση χαρακτηριστικών λειτουργίας οθόνης
Ρύθµιση οθόνης (calibration)
Συντήρηση - ρύθµιση εκτυπωτή
Καθαρισµός εκτυπωτή
Έλεγχος κεφαλών εκτυπωτή (εκτυπωτές ψεκασµού)
Ευθυγράµµιση κεφαλών εκτυπωτή (εκτυπωτές ψεκασµού)
Ρύθµιση εκτυπωτή (calibration)
Καθαρισµός διαδροµής χαρτιού εκτυπωτή (εκτυπωτές σελίδας)
Συντήρηση µηχανισµού προώθησης χαρτιού εκτυπωτή
∆οκιµαστική εκτύπωση (έλεγχος καλής λειτουργίας)
Συντήρηση - ρύθµιση σαρωτή
Καθαρισµός σαρωτή
Ρύθµιση σαρωτή (calibration)
∆οκιµαστική σάρωση (έλεγχος καλής λειτουργίας)
Συντήρηση - ρύθµιση κάµερας
Έλεγχος τοποθέτησης κάµερας
Καθαρισµός κάµερας
Συντήρηση - ρύθµιση βιντεοπροβολέα (projector)
Καθαρισµός βιντεοπροβολέα
Καθαρισµός φίλτρου αέρα βιντεοπροβολέα
Καθαρισµός φακού βιντεοπροβολέα
Έλεγχος διάρκειας ζωής λάµπας βιντεοπροβολέα
Ρύθµιση εικόνας βιντεοπροβολέα
Συντήρηση - ρύθµιση UPS
Έλεγχος υποστηριζόµενου φορτίου UPS
Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών UPS
∆ιαγνωστικός έλεγχος UPS
∆οκιµαστική χρήση UPS
Έλεγχος αρχείων καταγραφής UPS (log files)
Αντικατάσταση µπαταριών UPS
Καθαρισµός ηλεκτρονικών υπολογιστών
Καθαρισµός κουτιού (case)
Καθαρισµός οδηγού δισκέτας
Καθαρισµός cd-rom
Καθαρισµός πληκτρολογίου
Καθαρισµός ποντικιού
Καταλληλότητα επιφανειών κύλισης ποντικιών (mousepads)
Καθαρισµός οθόνης
Μακροσκοπικός έλεγχος χώρων χρήσης υπολογιστικού εξοπλισµού
Εξέταση ασφάλειας χώρων
Ύπαρξη συστηµάτων πυρόσβεσης & συναγερµού
Εξέταση φυσικής ασφάλειας χώρου
Εξέταση καθαριότητας χώρων
Εξέταση λειτουργικότητας - εργονοµίας χώρων
Επάρκεια διαστάσεων χώρου
Καταλληλότητα επίπλωσης χώρου
Εφαρµογή κανόνων εργονοµίας
Προστασία από καιρικές - κλιµατολογικές συνθήκες
Μακροσκοπική εξέταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
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∆ράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων των Σχολείων (Τεχνική Στήριξη)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ο βασικός εξοπλισµός που θα συνοδεύει τον τεχνικό σε κάθε επίσκεψη για την εκτέλεση
συστηµατικών εργασιών είναι ο φορητός υπολογιστής και η εργαλειοθήκη του. Παρακάτω
αναφέρονται επιγραµµατικά το απαραίτητο υλικό / εργαλεία κατανεµηµένο σε τρεις γενικές
οµάδες.
Πληροφοριακό Υλικό
Στο φορητό υπολογιστή κάθε τεχνικού θα βρίσκονται αποθηκευµένα τα εξής:
•

Οδηγίες εγκατάστασης, διαχείρισης και ρύθµισης υπολογιστικών συστηµάτων και
δικτυακών συσκευών

•

Τεχνικές προδιαγραφές της εγκατεστηµένης υποδοµής

Λογισµικό
Επίσης , στο φορητό υπολογιστή κάθε τεχνικού όπως και σε κατάλληλα αποθηκευτικά µέσα
(CD’s) θα βρίσκονται αποθηκευµένα τα εξής:
•

Λειτουργικά συστήµατα.

•

Εφαρµογές γραφείου.

•

Πακέτα προστασίας από επιβλαβές λογισµικό.

•

Προγράµµατα λήψης αντιγράφων ασφαλείας (π.χ. Ghost).

•

Προγράµµατα συµπίεσης – αποσυµπίεσης αρχείων.

•

Πακέτα εγγραφής cd’s

•

Τελευταίες εκδόσεις αναβάθµισης λογισµικού (updates, service packs, patches κτλ)

•

Οδηγοί των συνηθέστερων συσκευών που συναντώνται στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

•

ICC profiles

•

∆οκίµια εκτυπώσεων

Σηµείωση: Τα περισσότερα από τα παραπάνω είναι διαθέσιµα στον κόµβο της ΤΣ ή σε άλλες
δικτυακές τοποθεσίες. Θεωρείται κρίσιµο όµως, να µην εξαρτάται η πρόσβαση στο παραπάνω
υλικό από την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο.
Εργαλεία – Υλικά – Συσκευές µέτρησης
Εκτός από τα απαραίτητα και βασικά εργαλεία που περιέχονται στην εργαλειοθήκη
συνίσταται να υπάρχουν και τα εξής:
•

Τηλεφωνική συσκευή σταθερής τηλεφωνίας

•

Patch cords (ευθύ και ανάστροφο) – βύσµατα/καλώδια διαφόρων τύπων.

•

Βίδες

•

Υλικά – εργαλεία καθαρισµού (πινέλο – µπατονέτες – blower – γόµα – πανιά –
ισοπροπυλική αλκοόλη)
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