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Χρήσιμες πληροφορίες 

Εικονικοποίηση 

Ο όρος εικονικοποίηση περιγράφει το διαχωρισμό ενός πόρου ή μίας αίτησης για υπηρεσία, από την 

υποκείμενη φυσική παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Με την εικονική μνήμη, για παράδειγμα, το 

λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών κερδίζει πρόσβαση σε περισσότερη μνήμη από όση είναι η 

φυσική, μέσω της μεταφοράς στο υπόβαθρο, δεδομένων προς το δίσκο. Ομοίως, οι τεχνικές 

εικονικοποίησης μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλα στρώματα της πληροφορικής υποδομής 

συμπεριλαμβανομένων των δικτύων, της αποθήκευσης, των φορητών υπολογιστών ή των διακομιστών, 

των λειτουργικών συστημάτων και των εφαρμογών. Αυτό το μίγμα των τεχνολογιών εικονικοποίησης – 

που λέγεται και εικονική υποδομή - παρέχει ένα στρώμα αφαίρεσης μεταξύ υπολογιστών της 

αποθήκευσης και του δικτυακού εξοπλισμού αφ’ ενός και των εφαρμογών που εκτελούνται σε αυτό αφ’ 

ετέρου (βλέπε παρακάτω σχήμα).  

Η ανάπτυξη των εικονικών υποδομών είναι διαφανής, αφού η εμπειρία των χρηστών είναι σε μεγάλο 

βαθμό αμετάβλητη. Ωστόσο, η εικονική υποδομή παρέχει στους διαχειριστές το πλεονέκτημα της 

διαχείρισης των πόρων που συγκεντρώνονται σε ολόκληρο τον οργανισμό και επιτρέπει στους 

διαχειριστές της ΠΤ να ανταποκρίνονται καλύτερα στις δυναμικές οργανωτικές ανάγκες με την 

καλύτερη μόχλευση της επένδυσης σε υποδομή. 

 

 

 
Πριν την εικονικοποίηση 

 Μία εικόνα Λειτουργικού Συστήματος 

(ΛΣ) ανά μηχάνημα 

 Το λογισμικό και το υλικό στενά 

συνδεδεμένα 

 Εκτέλεση πολλών εφαρμογών στο 

ίδιο μηχάνημα που συχνά δημιουργεί 

σύγκρουση 

 Υπο-χρησιμοποιούνται πόροι 

 Άκαμπτη και δαπανηρή υποδομή 

 

 

 
Μετά την εικονικοποίηση 

 Ανεξαρτησία του υλικού από το 

Λειτουργικό Σύστημα και τις 

εφαρμογές 

 Εικονικές μηχανές μπορούν να 

τροφοδοτηθούν με οποιοδήποτε 

Λειτουργικό Σύστημα 

 Μπορεί να γίνει διαχείριση του 

Λειτουργικού Συστήματος και της 

εφαρμογής ως μία ενιαία μονάδα με 

την ενσωμάτωσή τους σε εικονικές 

μηχανές 
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Πλεονεκτήματα της εικονικοποίησης 

Χρησιμοποιώντας εικονικές λύσεις 

υποδομών οι διαχειριστές μπορούν να 

αντιμετωπίσουν προκλήσεις που 

περιλαμβάνουν: 

• Συγκράτηση και Ενοποίηση 

διακομιστών - Εξάλειψη της 

ανάγκης προμήθειας διακομιστών 

μέσω της ανάπτυξης των 

συστημάτων ως εικονικές μηχανές 

(VMs) που μπορεί να τρέχουν με 

ασφάλεια και να κινούνται με 

διαφάνεια σε όλο το εύρος του 

διαμοιραζόμενου υλικού. Αύξηση 

των ποσοστών χρησιμοποίησης των 

διακομιστών από 5-15% στο 60-80%. 

• Βελτιστοποίηση επέκτασης και 

Ανάπτυξης – Εύκολη και γρήγορη ανάπτυξη διακομιστών με την επαναχρησιμοποίηση 

προ-ρυθμισμένων συστημάτων, την ενίσχυση της συνεργασίας και την τυποποίηση στα 

περιβάλλοντα ανάπτυξης. 

• Επιχειρησιακή Συνέχεια - Μείωση του κόστους και της πολυπλοκότητας της 

επιχειρησιακής συνέχειας (λύσεις υψηλής διαθεσιμότητας και ανάκτησης από 

καταστροφή) με τον εγκλεισμό ολόκληρων συστημάτων σε ενιαία αρχεία που μπορούν 

να αντιγραφούν και να φυλαχθούν σε οποιονδήποτε διακομιστή-στόχο, 

ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα διακοπής λειτουργίας. 

• Επιχειρησιακοί επιτραπέζιοι ΗΥ - Εξασφάλιση διαχειριζόμενων υπολογιστών, σταθμών 

εργασίας και φορητών υπολογιστών χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η αυτονομία για τον 

τελικό χρήστη εφαρμόζοντας μια αξιόπιστη πολιτική ασφαλείας σε λογισμικό. 

Δίκτυα περιοχής αποθήκευσης 

Τα δίκτυα περιοχής αποθήκευσης (Storage Area Network –SAN) είναι δίκτυα που βασίζονται 

σε οπτικές ίνες ή πολύ γρήγορες κάρτες δικτύου (Ethernet 10Gb) και συνδέουν πολλές 

συσκευές αποθήκευσης σε ένα ξεχωριστό δίκτυο υψηλής ταχύτητας για αποκλειστική 

χρήση αποθήκευσης. 

Πλεονεκτήματα των δικτύων αποθήκευσης  

Η κοινή αποθήκευση των δικτύων αποθήκευσης απλοποιεί τη διαχείριση της αποθήκευσης 

και προσθέτει ευελιξία καθώς δεν χρειάζεται να μετακινούνται καλώδια και συσκευές 

αποθήκευσης για να μετατοπιστούν τα μέσα αποθήκευσης από ένα διακομιστή στον άλλο. 

Επίσης  ο αποθηκευτικός χώρος μπορεί να μοιράζεται εύκολα σε πολλούς ΗΥ αλλά και σε 

διακομιστές φιλοξενίας εικονικών μηχανών και έτσι μπορούν να μεταφέρονται οι εικονικές 

μηχανές εύκολα από τον έναν διακομιστή στον άλλο,  
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Στα οφέλη περιλαμβάνεται επίσης η δυνατότητα απομακρυσμένης εκκίνησης των 

διακομιστών από το δίκτυο αποθήκευσης. Αυτό επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη 

αντικατάσταση των ελαττωματικών διακομιστών, διότι το δίκτυο αποθήκευσης μπορεί να 

επαναρρυθμιστεί έτσι ώστε ο διακομιστής αντικατάστασης να μπορεί να χρησιμοποιήσει 

την ίδια λογική μονάδα (LUN) του ελαττωματικού διακομιστή. Επιτρέπει επίσης την 

μεταφορά των εικονικών μηχανών από διακομιστές που έχουν πολύ φορτίο σε άλλους που 

είναι περισσότερο αδρανείς. Αυτή η λογική αποτελεί τη βάση οργάνωσης των σύγχρονων 

κέντρων δεδομένων (data centers). 

 

 

Τα δίκτυα αποθήκευσης τέλος επιτρέπουν πιο αποτελεσματικές διαδικασίες διασφάλισης 

των δεδομένων και αποκατάστασης των καταστροφών. Ένα δίκτυο αποθήκευσης θα 

μπορούσε να καλύπτει ένα μακρινό τόπο που περιέχει μία δευτερεύουσα συστοιχία 

αποθήκευσης. Αυτό θα έδινε τη δυνατότητα διασφάλισης των δεδομένων είτε 

εφαρμόζοντας συστοιχίες δίσκων, ή με λογισμικό διακομιστών ή με εξειδικευμένες συσκευές 

που θα μπορούσαν να είναι πολύ μακριά από το φυσικό χώρο του δικτύου. 
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Η οργάνωση της πληροφορικής υποδομής του Τμήματος 

Το Τμήμα Λογιστικής – Χρηματοοικονομικής διαθέτει 5 διακομιστές από τους οποίους οι 

δύο είναι παλαιάς τεχνολογίας (10 ετών παλαιότητας) και οι τρείς νεότερης (5 ετών 

παλαιότητας). Οι τρείς νεότεροι Η/Υ (Dell Ρ630) μαζί με τον κεντρικό διακομιστή 

αποθήκευσης (Dell SCV2020) αποτελούν την κεντρική υποδομή εικονικοποίησης του 

Τμήματος. Ο διακομιστής αποθήκευσης συνδέεται μέσω ενός Δικτύου Αποθήκευσης SAN 

που βασίζεται σε Gb Ethernet με τους τρεις διακομιστές (hosts) που φιλοξενούν τις εικονικές 

μηχανές (VMs – Virtual Machines). Το SAN καθώς και το δίκτυο σύνδεσης των hosts μεταξύ 

Στο σχήμα φαίνεται η διάταξη των διακομιστών της εικονικοποίησης 

τους και με την υπόλοιπη υποδομή του Τμήματος και του πανεπιστημίου, υλοποιείται με 

δύο Gb Switches (Cisco - 24 ports), τα οποία παρέχουν την αναγκαία δικτυακή υποδομή για 

να συνδεθούν οι διακομιστές μεταξύ τους και με τους υπόλοιπους Η/Υ.  

Στην αρχιτεκτονική συμμετέχουν και οι δύο παλαιότερης τεχνολογίας διακομιστές (IBM) οι 

οποίοι χρησιμοποιούνται σαν Firewall o πρώτος και σαν αποθηκευτικός χώρος ο δεύτερος.  

SAN 

iSCSI storage (Dell) 

Gb Ethernet 
SAN - Gb Ethernet 

Gb Ethernet 

Gb Ethernet 

 
προς εργαστήριο 

 

Hosts Dell (VMWare Esxi 6) 

Backup 

Server 

Gb switch 24 ports 

Firewall – Doc server 
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center Server  

Windows 2003 64bit  (172.16.0.3) 

VIRTUAL INFRASTRUCTURE 

Host1 

Host2 

Web host  

Window 2012R2 DC 

Web host backup 

Windows 2012R2 App 2 

PHP, Apache, MySQL 

HTML, Web, JS 

ODE Open eclass 

Windows 2012R2 App 1 

 

Windows 2012R2 App 3 

 

VMWare Vcenter Server  Appliance 

Linux 64bit  (172.16.0.6 ) 

Host3 

Compellent Management 

Windows 2012R2 App  

Students PHP, MySQL 

Web host Dev 

LXR  Open eclass 

Windows 2012R2 App 0 

 

Windows 2012R2 App 4 
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Τέλος την υποδομή συμπληρώνει ένα σύστημα λήψης 

εφεδρικών αρχείων (Qnap server) στο οποίο συνεχώς 

αποθηκεύονται οι αλλαγές στις εικονικές μηχανές 

(incremental backup). Η κατανομή των εικονικών μηχανών 

στους hosts φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. 

Στην παραπάνω αρχιτεκτονική όλα τα υπάρχοντα 

λειτουργικά συστήματα είναι εικονικές μηχανές και 

μοιράζονται στους τρεις διακομιστές φιλοξενίας (host1 -3). 

Η αποθήκευσή τους γίνεται στο διακομιστή αποθήκευσης 

και είναι διαμοιραζόμενη ώστε υπάρχει έμφυτη η 

δυνατότητα χειρωνακτικής μεταφοράς μίας εικονικής 

μηχανής από τον ένα 

host στον άλλο (η 

έκδοση VMWare που 

διαθέτει το Τμήμα δεν 

επιτρέπει την εν-

θερμώ μεταφορά). Το 

σύστημα παρουσιάζει 

όλα τα πλεονεκτήματα της εικονικοποίησης όπως 

διαμοίραση του φόρτου, αυξημένη ασφάλεια από 

αστοχίες στους hosts και βελτιωμένη ικανότητα 

λήψης εφεδρικών αντιγράφων. Το σύστημα μπορεί 

να φιλοξενήσει αρκετό πλήθος εικονικών μηχανών με 

μία μικρή επέκταση της μνήμης και της ταχύτητας 

του δικτύου και επομένως να καλύψει τις μελλοντικές 

ανάγκες του Τμήματος.  

Τέλος να αναφέρουμε ότι την υποδομή έχουν 

αναπτυχθεί αρκετές από τις υπηρεσίες που παρέχουν τα σύγχρονα κέντρα υπολογιστικής 

νέφους (cloud computing) και ήδη αναπτύσσονται σχετικές εφαρμογές υποστήριξης 

εκπαιδευτικών και διοικητικών δραστηριοτήτων που τις αξιοποιούν.  


