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Γενικά

● Τι είναι το Linux/LTSP;
Το LTSP είναι ένα πακέτο εφαρμογών για την εκκίνηση των σταθμών εργασίας 
ενός εργαστηρίου μέσω του τοπικού δικτύου, χρησιμοποιώντας μόνο το 
σκληρό δίσκο του εξυπηρετητή. 

Έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα, ελάχιστα μειονεκτήματα και ελαχιστοποιεί το 
χρόνο εγκατάστασης και συντήρησης ενός ΣΕΠΕΗΥ, αφού τα προγράμματα 
εγκαθίστανται και συντηρούνται μόνο στον εξυπηρετητή. 

Η υπηρεσία Τεχνικής Στήριξης συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξή του, 
φροντίζοντας ώστε να ικανοποιεί όσο το δυνατόν καλύτερα τις ανάγκες των 
σχολείων. 

https://ltsp.org/
https://ts.sch.gr/wiki/Linux/LTSP/%CE%A0%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://ts.sch.gr/wiki/Linux/LTSP/%CE%9C%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://ts.sch.gr/


  

Ποια η λογική πίσω από αυτό;

● Το LTSP βασίζεται στη διανομή Ubuntu MATE του λειτουργικού GNU/Linux η οποία είναι 
ανοιχτού κώδικα και διατίθεται δωρεάν.

● Η εγκατάσταση Λ.Σ και εφαρμογών γίνεται αποκλειστικά στον server (εξυπηρετητή).
● Οι σταθμοί εργασίας (Σ/Ε) ή clients εκκινούν από το δίκτυο (network boot). “Aντλούν” 

ένα αντίγραφο του δίσκου από τον server. Τίποτα άλλο δεν εγκαθίσταται στο δίσκο (οι 
clients ΔΕΝ χρειάζονται καν σκληρό δίσκο ή μπορούν να διατηρούν τοπικές 
εγκαταστάσεις).

● Οι επεξεργασίες γίνονται τοπικά σε κάθε (fat) client.  Παλιότερες* εκδόσεις υποστήριζαν 
και thin clients (απλά τερματικά) όπου οι επεξεργασίες γίνονταν κεντρικά στο server.

* από την έκδοση Ubuntu 20.04 εγκαταλείπεται η 32bit υποστήριξη οπότε και μηχανήματα που λειτουργούσαν ως thin clients (με 32bit επεξεργαστές και μνήμη 256-
512ΜΒ) δεν υποστηρίζονται. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να έχουμε Ubuntu/LTSP server ως virtual machine με έκδοση 18.04 x86.

https://ubuntu-mate.org/about/


  

Απαιτήσεις συστήματος

● Για τον server οι απαιτήσεις είναι :

Intel Core i3 ή αντίστοιχος AMD 

8GB RAM (προτείνεται 16GB αν θέλουμε χρήση εικονικών μηχανών - virtualization)

120GB HDD ή SSD (ιδανικά SSD)

Gigabit Ethernet (1000Mbps) LAN card

Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών (καλό είναι να αποφεύγουμε τις λύσεις της nVidia...)

● Για τους clients οι απαιτήσεις είναι :
Intel C2D/i3 ή αντίστοιχος AMD

4GB RAM (και 2GB αρκούν)

LAN Card (100/1000Mbps)

● Τοπικό δίκτυο (LAN) :

Gigabit Ethernet Switch τουλάχιστον 16port (προτείνεται 24port), ιδανικά “managed” (για απενεργοποίηση “flow control”)
Δομημένη καλωδίωση CAT5e ή CAT6 (για υποστήριξη ταχύτητας Gigabit Ethernet σε όλους τους clients)  



  

Επιλογές εγκατάστασης server

● Εγκατάσταση στο “φυσικό μηχάνημα” (“bare metal”)
(+) Απαιτεί λιγότερη μνήμη και λιγότερο ισχυρό επεξεργαστή
(+) Η απόκριση του server είναι πιο γρήγορη

(-) Πρέπει να έχει γίνει “πρόβλεψη” ώστε να υπάρχει διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο (και λίγη προσοχή  ώστε 
να μην πειράξουμε τυχόν άλλες τοπικές εγκαταστάσεις) 

● Εγκατάσταση σε εικονική μηχανή (virtual machine)
(+) Είναι 100% ανεξάρτητη & δεν επηρεάζει στο παραμικρό το Λ.Σ “οικοδεσπότη” (host OS)

(+) Μπορεί να μεταφερθεί πολύ εύκολα από server σε server (ή από σχολείο σε σχολείο)

(-) Απαιτεί πιο ισχυρό επεξεργαστή (με υποστήριξη και ενεργοποίηση τεχνολογιών* VT-x/AM-V) & περισσότερη 
μνήμη

* οι τεχνολογίες VT-x (intel) και AM-V (AMD) είναι τεχνολογίες εικονικοποίησης που υποστηρίζονται από τους περισσότερους σύγχρονους επεξεργαστές



  

Προετοιμασία Εγκατάστασης

1. Κατέβασμα του image (αρχείο .iso) εγκατάστασης από το official site 

2. Εγγραφή του image :
– Σε DVD (4.7GB) αν υπάρχει οπτικό μέσο στον server
– Σε bootable usb stick 

(προτείνεται η λύση του λογισμικού Ventoy)

3. Ρύθμιση εκκίνησης του server από DVD/usb stick 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η εγκατάσταση από usb stick (ειδικά τεχνολογίας usb 3.0) είναι σαφώς ταχύτερη. To Ventoy, που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και για εγκατάστασεις windows, είναι πολύ απλό στη χρήση.

https://ubuntu-mate.org/download/
https://www.ventoy.net/en/index.html


  

Αναλυτική περιγραφή διαδικασίας 
εγκατάστασης και ρύθμισης LTSP

Όλη η διαδικασία της εγκατάστασης περιγράφεται βήμα 
προς βήμα στο wiki της υπηρεσίας της Τεχνικής Στήριξης 
ΣΕΠΕΗΥ :

https://ts.sch.gr/wiki/Linux/LTSP

στο wiki θα βρείτε και προχωρημένα θέματα σχετικά με το LTSP αλλά άρθρα που δε σχετίζονται με το 
Linux/LTSP (π.χ οδηγίες εγκατάστασης Windows server/Domain Controller)

https://ts.sch.gr/
https://ts.sch.gr/wiki/Linux/LTSP


  

Πλεονεκτήματα

● Ευκολία διαχείρισης – συντήρησης (συντήρηση μόνο του server)
● Κεντρική διαχείριση λογ/σμών χρηστών
● Εύκολη αντικατάσταση/προσθήκη σταθμών εργασίας (Σ/Ε)
● Επέκταση διάρκειας ζωής εξοπλισμού (αξιοποίηση 

πεπαλαιωμένου εξοπλισμού για μεγαλύτερο διάστημα)
● Μείωση κόστους αδειών χρήσης
● Ομοιογενές περιβάλλον εργασίας



  

Μειονεκτήματα

● Κεντρικό σημείο αποτυχίας (central point of failure) σε περιπτώσεις :

- Καταστροφής Δίσκου (η λύση της ΤΣ ελαχιστοποιεί το χρόνο επανεγκατάστασης)
- Καταστροφής Μητρικής (λύνεται εύκολα με μεταφορά δίσκου σε άλλο Η/Υ)

● Απαίτηση για Gigabit Ethernet μεταξύ server – switch 
(τα gigabit switches είναι πλέον κοινά και με χαμηλό κόστος)

● Απαιτείται κάποιος χρόνος εξοικείωσης 
(κυρίως για τους εκπ/κούς & συνήθως πολύ λιγότερο για τους μαθητές)

● Πολύ “νέο” υλικό μπορεί να μην υποστηρίζεται άμεσα
(στη πράξη, σπάνια τα σχολεία λαμβάνουν υλικό “τεχνολογίας αιχμής”)

● Κάποιες εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες 
(λύνεται με virtualization)



  

Επιπλέον πλεονεκτήματα της 
λύσης της Τεχνικής Στήριξης
● Αυτοματοποίηση εγκατάστασης
● Εργαλεία διαχείρισης χρηστών, ομάδων κτλ
● Διαχείριση τάξης (λογισμικό Epoptes)
● Πιστοποιημένο εκπ/κό λογισμικό από αποθετήρια της Τ.Σ
● Παροχή υποστήριξης (IRC, forum)
● Αρχιτεκτονική συμβατή με ΣΕΠΕΗΥ που μπορεί να 

συνυπάρχει με λύσεις Windows
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