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Σχλνςε
Τν παξφλ θείκελν παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ην Παλειιήλην Σρνιηθφ Γίθηπν (ελ ζπληνκία ΠΣΓ).
Τελ πθηζηάκελε δνκή ιεηηνπξγίαο θαη ηε κειινληηθή πνξεία ηνπ ΠΣΓ ζπλδηακνξθψλνπλ νη
εμήο παξάκεηξνη:
-

Ζ δηεζλήο πξαθηηθή θαη εκπεηξία, φπσο απνηππψλεηαη απφ ηηο εμειίμεηο ζε
αληίζηνηρα ζρνιηθά δίθηπα, αιιά θαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο πιήξνπο δηείζδπζεο θαη
αμηνπνίεζεο ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δηεζλψο.

-

Ζ ηειεπηθνηλσληαθή θαηάζηαζε, φπσο δηαθαίλεηαη απφ ην ηειεπηθνηλσληαθφ
πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα.

-

Οη δπλαηόηεηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ

Τν Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν ηνπ Υπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ είλαη
έλα πξνεγκέλν Δθπαηδεπηηθφ Δλδνδίθηπν πνπ δηαζπλδέεη φια ηα ζρνιεία θαη πιήζνο
ππεξεζηψλ θαη επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ Υπ.Δ.Π.Θ. Πξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν δίθηπν
ζηε ρψξα ζε αξηζκφ ρξεζηψλ θαη έρεη αλαγλσξηζηεί δηεζλψο σο έλα αμηφινγν εθπαηδεπηηθφ
δίθηπν, πνπ πξνάγεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ Τερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ
Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ) ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε θαη ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο.
Σήκεξα ζην Παλειιήλην Σρνιηθφ Γίθηπν ζπλδένληαη φια ηα ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηα Σρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ
Υπ.Δ.Π.Θ. (θεληξηθέο θαη απνθεληξσκέλεο), ηα Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Δπηκφξθσζεο, ηα
Κέληξα Γηάγλσζεο Αμηνιφγεζεο θαη Υπνζηήξημεο, ηα Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ηα
Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ηα Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο, νη Γεκφζηεο
Βηβιηνζήθεο, νη Σηαζκνί Σπκβνπιεπηηθήο Νέσλ, επνπηεπφκελνη θνξείο ηνπ Υπ.Δ.Π.Θ. φπσο ην
Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, ν Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο,
ν Οξγαληζκφο Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ, ηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. Σην
Γίθηπν ζπλδένληαη επίζεο ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο θαη κεγάιν πιήζνο εθπαηδεπηηθψλ.
Πιελ ηεο δηαζχλδεζεο, ην Παλειιήλην Σρνιηθφ Γίθηπν αλαπηχζζεη, παξέρεη θαη ππνζηεξίδεη
θαηλνηφκεο ππεξεζίεο Γηαδηθηχνπ, εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δηνίθεζε ηεο
εθπαίδεπζεο.
Γηα ην Υπ.Δ.Π.Θ. ε νκαιή θαη αδηαηάξαθηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Παλειιήληνπ
Σρνιηθνχ Γηθηχνπ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο, επεηδή:
-

Παξέρεη δπλαηφηεηα ρξήζεο ελφο δηθηχνπ, πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ εθπαίδεπζε, ην
νπνίν έρεη θαηαλεκεκέλνπο θφκβνπο ζε θάζε λνκφ ηεο ρψξαο.

-

Δμαζθαιίδεη ηελ νκαιή εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Υπ.Δ.Π.Θ.
(θπξίσο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε), ζε επξεία θιίκαθα.

-

Σπληειεί θαζνξηζηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθή δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Υπ.Δ.Π.Θ. θαη
ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.

-

Δπηηξέπεη ζην Υπ.Δ.Π.Θ ηελ άζθεζε πνιηηηθήο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο, ειέγρνπ θαη
πηζηνπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ παξέρεηαη απφ ην Γίθηπν ζηελ
Δθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα.

-

Δμαζθαιίδεη ηελ νηθνλνκηθά βέιηηζηε ζρέζε θφζηνπο – νθέινπο γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ ζηα ζρνιεία, φπσο ηεθκεξηψλεηαη ζηε κειέηε βησζηκφηεηαο
(επηζπλάπηεηαη).

-

Δγγπάηαη ηελ ηζφηηκε θάιπςε ησλ ζρνιείσλ φισλ ησλ γεσγξαθηθψλ δηακεξηζκάησλ
ηεο ρψξαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ θαηαθεξκαηηζκέλνπ λεζησηηθνχ ρψξνπ θαη ησλ νξεηλψλ
πεξηνρψλ.

-

Δληζρχεη ηηο εδξαησκέλεο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ φισλ ησλ βαζκίδσλ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ δνκψλ ηνπ.
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-

Παξέρεη δπλαηφηεηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο ηερλνγλσζίαο πνπ έρεη αλαπηπρζεί γηα ηηο
άιιεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο επίζεο θαη δπλαηφηεηα ρξήζεο πξνεγκέλσλ
ππεξεζηψλ δηθηχνπ, πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηα δξάζεσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ,
Τερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ.

-

Βαζίδεηαη θαη αμηνπνηεί ηελ εγρψξηα ηερλνγλσζία ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ
Υπ.Δ.Π.Θ. πνπ πινπνηνχλ ην ζρνιηθφ δίθηπν, πξνο φθεινο ηεο Δθπαίδεπζεο.

-

Απνηειεί ζπκβαηηθή δέζκεπζε ηνπ Υπ.Δ.Π.Θ., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, βάζεη ησλ νπνίσλ έρεη αλαπηπρζεί ην ΠΣΓ.

Ωο θνξέαο παξνρήο ππεξεζηψλ πξφζβαζεο θαη δηαζχλδεζεο αιιά θαη πξνεγκέλσλ
ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, ην Παλειιήλην Σρνιηθφ Γίθηπν επεξεάδεηαη άκεζα θαη δξαζηηθά απφ ην
ζχγρξνλν πεξηβάιινλ πνπ έρεη δηακνξθσζεί. Οη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο
εμειίμεηο πνπ ζπληεινχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ
(ΤΠΔ) θαζψο θαη νη απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ ΤΠΔ έρνπλ νδεγήζεη ζηε
δηακφξθσζε ελφο λένπ ηνπίνπ, ηφζν ζην ρψξν ησλ (δηθηπαθψλ θαη ππνινγηζηηθψλ)
ππνδνκψλ φζν θαη ζην ρψξν παξνρήο δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ. Σπγθεθξηκέλα:
νπ

Σηα πιαίζηα πινπνίεζεο έξγσλ ηνπ 2 ΚΠΣ (Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Κνηλσλία
ηεο Πιεξνθνξίαο) έρεη πξνρσξήζεη ε δεκηνπξγία (θαη ζχληνκα αλακέλεηαη θαη ε
ιεηηνπξγία) δεκφζησλ αλνηθηψλ ππνδνκψλ ηνπηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο
(κεηξνπνιηηηθά δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ θαη δίθηπα αζχξκαηεο πξφζβαζεο) απφ ηνπο
Οξγαληζκνχο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Ζ δηαθαηλφκελε αλάγθε γηα ζχγθιηζε ζηε ιεηηνπξγία δεκνζίσλ δηθηχσλ δηαζχλδεζεο
φπσο ην Δζληθφ Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΣΥΕΔΥΞΗΣ) θαη ην Δζληθφ Γίθηπν Έξεπλαο
θαη Τερλνινγίαο (ΔΓΔΤ), δεκηνπξγεί νθέιε θαη δπλαηφηεηεο απφ ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ
θιίκαθαο.
Ο ζπλερήο θαη απμαλφκελνο αληαγσληζκφο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ παξφρσλ έρεη
νδεγήζεη ζηε δηάζεζε ελφο ππνινγίζηκνπ πιήζνπο ελαιιαθηηθψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ
ππνδνκψλ κε δηαθνξεηηθφ θφζηνο.
Σθνπφο ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ είλαη ε αδξή παξνπζίαζε ηνπ ηερλνινγηθνχ πιαηζίνπ ζηηο
ππνδνκέο θαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ΠΣΓ. Τν ΠΣΓ θηινδνμεί λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο πνπ
δηαξθψο πξνθχπηνπλ ή πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ ζην κέιινλ, ιφγσ (α) ηεο αχμεζεο ηνπ
πιήζνπο ησλ ρξεζηψλ ηνπ ΠΣΓ, (β) ηεο βειηίσζεο ηεο αλαινγίαο καζεηψλ αλά ππνινγηζηή,
(γ) ηεο επέθηαζεο ηεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΠΣΓ γηα δηνηθεηηθνχο θαη άιινπο ζθνπνχο
εληφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, θαη (δ) ηεο θιηκάθσζεο ηεο ρξήζεο λέσλ κεζφδσλ ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζηε ζπλεξγαζία κε ηελ αμηνπνίεζε ππεξεζηψλ δεκηνπξγίαο θαη
παξνρήο λένπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο επηθνηλσλίαο ζεκείνπξνο-ζεκείν (p2p).
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Παρουσίαση του Πανελληνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)

ΔΗΑΓΩΓΖ
Δίλαη επξχηεξα απνδεθηφ φηη ε ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηθηχσλ ζπληειεί θαηαιπηηθά
ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο θαη ηνπ ςεθηαθνχ αλαιθαβεηηζκνχ. Ζ αλάπηπμε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηθηχσλ δηεζλψο θαζνδεγείηαη ηφζν απφ ηελ σξίκαλζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
θνηλφηεηαο ζε ζέκαηα απνδνρήο θαη ρξήζεο ησλ ΤΠΔ φζν θαη απφ ηελ ηαπηφρξνλε αλάπηπμε
ηερλνινγηθά βειηησκέλσλ θαη νηθνλνκηθά ζπκθεξφηεξσλ ππνδνκψλ ΤΠΔ. Αληίζηνηρε ηάζε
ζεκεηψλεηαη θαη ζηε Διιάδα, φπνπ ην Παλειιήλην Σρνιηθφ Γίθηπν απνηειεί ηνλ θαζνιηθφ
δηθηπαθφ πάξνρν ησλ ζρνιηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ελψ επίζεο εμππεξεηεί κεγάιν πιήζνο εθπαηδεπηηθψλ θαη
κηθξφηεξν αξηζκφ καζεηψλ παξέρνληάο ηνπο πξνζσπνπνηεκέλε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο
ηνπ.
Οη ρξήζηεο ηνπ ΠΣΓ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ απμάλνληαη ζπλερψο ιφγσ α) ηεο απμαλφκελεο
ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ ζηα ζρνιεία, β) ηεο απμαλφκελεο δηείζδπζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
ΠΣΓ θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηε δηνηθεηηθή, εθπαηδεπηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη γ) ηεο
απμαλφκελεο αλάγθεο γηα πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο αληαγσληζηηθέο, ζχγρξνλεο θαη κε
πινχζην θαη πνηνηηθφ πεξηερφκελν.
Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο είλαη απαξαίηεηε ε βειηηζηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ηειεκαηηθψλ
ππεξεζηψλ θαζψο θαη ε αλάπηπμε λέσλ, φπσο είλαη π.ρ. ε επηθνηλσλία p2p θαη νη εθαξκνγέο
ζπλεξγαηηθνχ ραξαθηήξα.
Παξάιιεια, γηα λα κπνξέζνπλ λα ππνζηεξηρηνχλ νη βειηησκέλεο ππεξεζίεο αιιά θαη γηα λα
αμηνπνηεζνχλ πην ζχγρξνλεο θαη θηελφηεξεο ηερλνινγίεο πνπ παξέρνληαη απφ αλνηθηέο
δεκφζηεο ππνδνκέο, φπσο π.ρ. ηα κεηξνπνιηηηθά δίθηπα επξπδσληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ
θαηαζθεπάδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο, ην Δζληθφ Γίθηπν Έξεπλαο θαη
Τερλνινγίαο (ΔΓΔΤ), θιπ, είλαη απαξαίηεηνο ν επαλαζρεδηαζκφο ησλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ
(δηαλνκήο θαη πξφζβαζεο) ηνπ ΠΣΓ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ζέκαηα αζθάιεηαο θαη
δηαρείξηζεο ηνπ δηθηχνπ.
Ο κεζνπξφζεζκνο ζρεδηαζκφο αλάπηπμεο ηνπ ΠΣΓ είλαη βαζηζκέλνο ζηηο αθφινπζεο
πξνηεξαηφηεηεο:
1. Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ηειηθώλ ρξεζηώλ
2. Αλάπηπμε ηειεκαηηθώλ ππεξεζηώλ θαη εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ
3. Νέεο ππνδνκέο ππνζηήξημεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο
4. ύλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ έλλνηα ηεο Δπηζηήκεο
5. Αλάπηπμε δηθηύνπ δηαλνκήο θαη πξόζβαζεο ΠΓ
6. Τηνζέηεζε λέσλ κεζόδσλ ππνζηήξημεο δηθηύνπ, ππεξεζηώλ θαη ρξεζηώλ
7. Βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ
8. Βειηίσζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ
Οη πξνηεξαηφηεηεο απηέο ζπλάδνπλ κε ηα δηεζλή ηεθηαηλφκελα ζε κεζνπξφζεζκν ή/θαη
πηινηηθά ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα, κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο θαη ηε δηαζέζηκε
ηερλνινγία.
Σηε ζπλέρεηα παξνπζίαδεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη δνκή ηνπ ΠΣΓ.
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ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ
Σηελ παξνχζα ελφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη επηζθφπεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζην
Παλειιήλην Σρνιηθφ Γίθηπν αλαθνξηθά κε ηηο παξερφκελεο ηειεκαηηθέο ππεξεζίεο, ηνλ
πθηζηάκελν δηθηπαθφ θαη ππνινγηζηηθφ εμνπιηζκφ θαη ηελ ππεξεζία ππνζηήξημεο ρξεζηψλ θαη
δηθηχνπ. Σηφρνο είλαη λα απνηππσζεί ε πξφνδνο πνπ έρεη ζπληειεζηεί απφ θαηαβνιήο ηνπ
Παλειιελίνπ Σρνιηθνχ Γηθηχνπ, αιιά θαη λα αλαδεηρηεί ε αλάγθε πνπ ππάξρεη γηα (α) ηελ
αλαβάζκηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζην δίθηπν θαη (β) ηελ αλαβάζκηζε ηνπ
εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε παξνρή πξνεγκέλσλ ηειεκαηηθψλ
ππεξεζηψλ ζην ζχλνιν ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ (καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί) ηνπ δηθηχνπ.

ΥΡΖΣΔ ΠΓ
Ζ δηαθχιαμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνχ Γηθηχνπ θαζηζηά
αλαγθαίν ηνλ πεξηνξηζκφ ηνλ ρξεζηψλ ηνπ ζε κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ηεο
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ
ηνπ είλαη πηζηνπνηεκέλεο, εθπαηδεπηηθέο ή δηνηθεηηθέο νληφηεηεο ηεο Δθπαίδεπζεο. Ζ
δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηα ράξε ζηε δηαζχλδεζε ηνπ ΠΣΓ κε άιια
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ ΥΠΔΠΘ.
Αλαιπηηθφηεξα, νη ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δηαθξίλνληαη ζε:
ρνιηθέο Μνλάδεο: Σε θάζε ζρνιηθή κνλάδα ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηεο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο παξέρνληαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη ινγαξηαζκνί πξφζβαζεο.
Γηνηθεηηθέο κνλάδεο: φκνηα κε ηηο ζρνιηθέο, παξέρεηαη ζε απηέο έλαο ή πεξηζζφηεξνη
ινγαξηαζκνί πξφζβαζεο.
Δθπαηδεπηηθνί: ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ δχν πξψησλ βαζκίδσλ ηεο
εθπαίδεπζεο παξέρνληαη πξνζσπνπνηεκέλνη ινγαξηαζκνί πξφζβαζεο ζην δίθηπν (dialup accounts) θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΠΣΓ.
Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό: έρεη πινπνηεζεί ε δπλαηφηεηα παξνρήο πξνζσπνπνηεκέλεο
πξφζβαζεο θαη’ αληηζηνηρία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, σζηφζν είλαη πεξηνξηζκέλν πξνο ην
παξφλ ην εχξνο εθαξκνγήο ηεο.
Μαζεηέο: έρεη πινπνηεζεί θαη παξέρεηαη πηινηηθά πξνζσπνπνηεκέλνο ινγαξηαζκφο ζε
κηθξφ πνζνζηφ ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο, ελψ ηαπηφρξνλα είλαη εθηθηή ε πξφζβαζή ηνπο
ζην ΠΣΓ θαη ην Γηαδίθηπν κέζσ ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ.
Οη ρξήζηεο ηνπ Σρνιηθνχ Γηθηχνπ απνηεινχλ ηελ πιένλ θξίζηκε κεηξηθή ηεο «επηηπρίαο» ηνπ
Γηθηχνπ. Καζψο ην ΠΣΓ έρεη ζέζεη απφ λσξίο σο ζηφρν λα παξέρεη έλα πιήξεο παθέην
ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ θαηά ην δπλαηφλ ζην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, θξίλεηαη
αλαγθαία ζην ζεκείν απηφ ε ηεθκεξίσζε ηεο επαξθνχο δηείζδπζεο ηνπ ΠΣΓ ζην ζχλνιν ησλ
κειψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.

ρνιηθέ ο κνλάδεο
Ζ παξνρή ινγαξηαζκψλ πξφζβαζεο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο απνηειεί ηνλ θχξην ζηφρν ηνπ
Σρνιηθνχ Γηθηχνπ. Μέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ είλαη εθηθηή ε απφθηεζε πξφζβαζεο ζην
Γηαδίθηπν θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΠΣΓ απφ ην ζχλνιν ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο
ζρνιηθήο κνλάδνο, εθφζνλ βέβαηα απηά είλαη δηαζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο ζε ηνπηθφ δίθηπν.
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πλδεδεκέλεο ζην Γίθηπν ρνιηθέο Μνλάδεο
(1/11/2007)
πλδεδεκέλεο
Μνλάδεο

Πνζνζηό
Γηθηύσζεο

Νεπηαγσγεία

3.828

61.68%

Γεκνηηθά

5.939

99.41%

Γπκλάζηα

1.947

100%

Λύθεηα

1.197

100%

ΣΔΔ - ΔΚ

638

100%

ΗΔΚ

140

100%

ΛΟΗΠΔ

84

-

Πίλαθαο 1: πλδεδεκέλεο ζην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν ρνιηθέο Μνλάδεο (Λήςε
ζηνηρείσλ: 01/11/2007)
Πην ζπγθεθξηκέλα, πάγηνο ζηφρνο ησλ δηαθφξσλ δξάζεσλ ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνχ Γηθηχνπ
είλαη ε παξνρή πξφζβαζεο ζην Γίθηπν θαη ηηο ηειεκαηηθέο ηνπ ππεξεζίεο ζην ζχλνιν ησλ
κνλάδσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο (κεξηθψο πξνο ην παξφλ ησλ Νεπηαγσγείσλ) θαη ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζε πιήξε ελαξκφληζε κε ηνπο ζηφρνπο ησλ ζρεδίσλ δξάζεο
eEurope 2002 θαη 2005. Όζνλ αθνξά ηα Νεπηαγσγεία, παξά ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη
θάπνηνο απνζαθεληζκέλνο ζηφρνο ή ζρεηηθή δέζκεπζε, ε έληαμή ηνπο ζην Γίθηπν πξνρσξάεη
κε ξπζκφ αλάινγν ηεο απφθηεζεο ππνινγηζηηθψλ ππνδνκψλ απφ απηά θαη έρεη αλέιζεη θαηά
ηνλ Ννέκβξην 2007 ζε πνζνζηφ 61,7% ζε ζχλνιν 6.206 κνλάδσλ.
Ο παξαπάλσ ζηφρνο έρεη επηηεπρζεί πιήξσο, κε ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο δηείζδπζεο λα
αγγίδνπλ απφιπηα πνζνζηά, θέξλνληαο ζηελ πξάμε ηηο ηερλνινγίεο Γηαδηθηχνπ ζην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ. Ζ δηείζδπζε απηή ηεθκεξηψλεηαη έκπξαθηα απφ ηελ αληίζηνηρε ππεξεζία ηεο
δηθηπαθήο πχιεο ηνπ ΠΣΓ, ε νπνία φρη κφλν παξέρεη πιένλ επηθαηξνπνηεκέλα ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία αιιά θαη επηηξέπεη ηελ αλάθηεζε ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ζε βάζνο ρξφλνπ.
Ζ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πνπ έζεζε ην ΥΠΔΠΘ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ
ελδνδηθηχνπ θαζίζηαηαη ινηπφλ απηαπφδεηθηε, φζνλ αθνξά ηε δηαζχλδεζε ζε απηφ ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Τν αθφινπζν δηάγξακκα απνηππψλεη κε εμίζνπ παξαζηαηηθφ ηξφπν ηφζν
ηελ επίηεπμε ηνπ ελ ιφγσ ζηφρνπ φζν θαη ηελ αικαηψδε αλάπηπμε ηνπ Σρνιηθνχ Γηθηχνπ.

Δηθόλα 1: Γηθηύσζε ρνιηθώλ Μνλάδσλ ζην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν.
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Γηνηθεηηθέ ο κνλάδεο
Όκνηα κε ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ην ΥΠΔΠΘ έρεη αλαγλσξίζεη έγθαηξα ηελ αλάγθε παξνρήο
πξφζβαζεο ζε πξνεγκέλεο ηειεκαηηθέο ππεξεζίεο ζην ζχλνιν ησλ δηνηθεηηθψλ θαη
ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ ηνπ. Σηελ πεξίπησζε ησλ δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ζηφρνο ηνπ
Παλειιήληνπ Σρνιηθνχ Γηθηχνπ είλαη ε παξνρή άκεζεο πξφζβαζεο ζηηο ηειεκαηηθέο ηνπ
ππεξεζίεο ζην ζχλνιν ησλ δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ πνπ ην αηηνχληαη. Ωο απνηέιεζκα, ην
Σρνιηθφ Γίθηπν παξέρεη ζήκεξα ινγαξηαζκνχο πξφζβαζεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 2.842 δνκέο
δηνίθεζεο θαη ππνζηήξημεο. Ζ εθηεηακέλε ρξήζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ Σρνιηθνχ Γηθηχνπ απφ ηηο
δηνηθεηηθέο δνκέο ηνπ ΥΠΔΠΘ θαζίζηαηαη ζαθήο απφ ηνλ αθφινπζν πίλαθα.
πλδεδεκέλεο ζην Γίθηπν Γηνηθεηηθέο Μνλάδεο (01/11/2007)
Γηεπζύλζεηο & Γξαθεία Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

468

Γηεπζύλζεηο & Γξαθεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

1007

ρνιηθέο Βηβιηνζήθεο

520

Γξαθεία ΔΠ

354

Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (ΚΤ ΟΔΔΚ)

63

Γεκόζηεο Βηβιηνζήθεο

46

Γεκνηηθέο Βηβιηνζήθεο

29

Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο

60

Λνηπέο δηνηθεηηθέο κνλάδεο

215

Πίλαθαο 2: πλδεδεκέλεο ζην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν Γηνηθεηηθέο Μνλάδεο ζηηο
01/11/2007.

Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό & Δθπαηδεπηηθνί
Τν ΠΣΓ πέξα απφ ηελ παξνρή ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ινγαξηαζκψλ, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε
αλάγθεο, ζηηο εθπαηδεπηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δνκέο ηνπ ΥΠΔΠΘ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ παξνρή
πξνζσπνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο, ηεο
δεπηεξνβάζκηαο θαη ηεο κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Οη ινγαξηαζκνί απηνί παξέρνληαη
κεηά απφ πηζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
απφδνζή ηνπο ζε ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο.
Ζ παξνρή ινγαξηαζκψλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο παξέρεη ζε απηνχο ην πξνλφκην ηεο
πξνζσπνπνηεκέλεο πξφζβαζεο ζε έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ
Σρνιηθνχ Γηθηχνπ, εθφζνλ ηεξνχλ ηνπο αληίζηνηρνπο θαλφλεο ρξήζεο θάζε ππεξεζίαο. Απφ
ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο γίλεηαη εθηεηακέλε ρξήζε θχξηα ησλ ππεξεζηψλ dial-up,
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη θηινμελίαο ηζηνζειίδσλ, σζηφζν ζηαδηαθά ε εθπαηδεπηηθή
θνηλφηεηα αγθαιηάδεη θαη ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο.
Ζ εθηεηακέλε παξνρή πξνζσπνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ ζε εθπαηδεπηηθνχο μεθίλεζε ηνλ
Μάην 2003, αξρηθά γηα ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ
ζπκκεηείραλ ζηα πξνγξάκκαηα ηεο επξείαο επηκφξθσζεο ζηηο ΤΠΔ, ελψ έλα έηνο αξγφηεξα
πξνζθέξζεθαλ ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απφ ηφηε νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πξαγκαηηθά
αγθαιηάζεη ην Σρνιηθφ Γίθηπν, κε θαηά κέζν φξν πεξηζζφηεξνπο απφ ρίιηνπο λένπο
εθπαηδεπηηθνχο λα εγγξάθνληαη θάζε κήλα ζηνλ θαηάινγν ρξεζηψλ ηνπ. Τν λνχκεξν απηφ
θαζίζηαηαη αθφκα πην εληππσζηαθφ αλ ιάβεη θαλείο ππφςε πσο νη εγγξαθέο είλαη ζεκαληηθά
κεησκέλεο ηνπο κήλεο πνπ νη ζρνιηθέο κνλάδεο παξακέλνπλ θιεηζηέο. Ζ ζηαζεξά απμεηηθή
ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αμηνπνηνχλ ηε δπλαηφηεηα γηα απφθηεζε πξνζσπνπνηεκέλεο
πξφζβαζεο ζην Παλειιήλην Σρνιηθφ Γίθηπν απνηππψλεηαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο θαη
δηαγξάκκαηα
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Δγγξαθέο Δθπαηδεπηηθώλ (01-11-2007)
Έηνο
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Μήλαο
Ηαλνπάξηνο

-

3

215

1260

1866

1327

673

Φεβξνπάξηνο

-

3

383

1247

2344

1271

570

Μάξηηνο

-

-

411

1017

2095

1370

576

Απξίιηνο

-

10

806

606

1671

583

298

Μάηνο

-

156

4434

539

1176

858

335

Ηνύληνο

-

198

4533

470

3048

1281

108

Ηνύιηνο

-

51

1109

307

432

638

-

Αύγνπζηνο

-

30

362

192

252

126

-

επηέκβξηνο

-

129

1742

1561

1195

748

-

Οθηώβξηνο

-

570

1550

2042

1177

785

-

Ννέκβξηνο

6

430

1426

1882

1568

863

-

Γεθέκβξηνο

219

204

1181

1735

1439

819

-

Πίλαθαο 3: Δγγξαθέο Δθπαηδεπηηθώλ ζην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν (έσο 01/11/2007).

Δηθόλα 2: Δγγξαθέο εθπαηδεπηηθώλ αλά έηνο ζην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν.

Μαζεηέ ο
Οη πξνζσπνπνηεκέλνη ινγαξηαζκνί πνπ έρνπλ παξαζρεζεί ζε καζεηέο δελ απνηεινχλ
θάπνηα θξίζηκε κεηξηθή γηα ηελ απνδνρή ηνπ ΠΣΓ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, ιφγσ ησλ
ηδηαηηεξνηήησλ πνπ παξνπζηάδεη ε παξνρή ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ. Δηδηθφηεξα νη
πξνζσπνπνηεκέλνη ινγαξηαζκνί ησλ καζεηψλ επηηξέπνπλ ηελ πξνζσπνπνηεκέλε
πξφζβαζε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ ππεξεζία ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
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Δγγξαθέο Μαζεηώλ (01-11-2007)
Έηνο
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Μήλαο
Ηαλνπάξηνο

-

1

-

55

-

-

2454

Φεβξνπάξηνο

-

-

2

13

15

-

947

Μάξηηνο

-

-

3

2

-

-

537

Απξίιηνο

-

-

11

97

2

2

211

Μάηνο

-

-

45

77

-

-

214

Ηνύληνο

-

-

4

-

-

-

11

Ηνύιηνο

-

-

-

5

1

-

-

Αύγνπζηνο

-

-

-

-

-

2

-

επηέκβξηνο

-

-

-

-

5

-

-

Οθηώβξηνο

-

-

255

1

-

-

-

Ννέκβξηνο

2

-

757

94

-

3398

-

Γεθέκβξηνο

-

-

211

16

-

3113

-

Πίλαθαο 4: Δγγξαθέο Μαζεηώλ ζην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν (έσο 01/11/2007).

ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ
Οη παξερφκελεο ηειεκαηηθέο ππεξεζίεο απνηεινχλ κηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθή δηάζηαζε ηνπ
ΠΣΓ. Δίλαη πξνθαλέο εμάιινπ πσο νη ρξήζηεο ελφο παξφρνπ δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ δελ
πξνζβιέπνπλ ζε απηφλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ απφθηεζε πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν, αιιά θαη
γηα έλα παθέην ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ.
Φπζηθά ην εθάζηνηε επηζπκεηφ «παθέην ππεξεζηψλ» δηαθέξεη ζεκαληηθά αλάινγα κε ην
πξνθίι ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε. Σηελ πεξίπησζε ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνχ Γηθηχνπ παξέρνληαη
ππεξεζίεο ζε έλα ζεκαληηθφ πιήζνο εηεξφθιεησλ (σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπο) ρξεζηψλ,
νξηζκέλνη απφ απηνχο κε εμαηξεηηθά απμεκέλεο θαη εμεηδηθεπκέλεο απαηηήζεηο. Δπηπιένλ, είλαη
επηβεβιεκέλε ε αλάπηπμε ελφο ζπλφινπ δηαρεηξηζηηθψλ ππεξεζηψλ (κε νξαηψλ ζηνπο
ρξήζηεο), κε ζθνπφ ηελ εχξπζκε θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηθηχνπ.
Με βάζε ην παξαπάλσ ζθεπηηθφ νη ηειεκαηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Σρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε βησζηκφηεηαο ηνπ ΠΣΓ, κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο επξχηεξεο
θαηεγνξίεο:

Θεκειηαθέ ο ηειεκαηηθέ ο ππεξεζίεο
Σηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη νη ππεξεζίεο νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ. Οη ελ ιφγσ ππεξεζίεο είλαη θαηά θαλφλα απηνηειείο (δει. ε ιεηηνπξγία
ηνπο δελ εμαξηάηαη απφ άιιεο ηειεκαηηθέο ππεξεζίεο) θαη ηππηθά ππνζηεξίδνπλ - επηηξέπνπλ
ηε ιεηηνπξγία ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ αλψηεξνπ επηπέδνπ. Οη ζεκειηαθέο ππεξεζίεο είηε είλαη
θαηά θαλφλα δηαθαλείο ή αφξαηεο ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε είηε απεπζχλνληαη ζηνπο δηαρεηξηζηέο
ηνπ δηθηχνπ, θαη απηφ απνηειεί θαη ην θχξην θξηηήξην δηαρσξηζκνχ ηνπο απφ ηηο ππφινηπεο. Οη
ζεκειηαθέο ηειεκαηηθέο ππεξεζίεο ηνπ ΠΣΓ είλαη νη αθφινπζεο:
Τπεξεζία Γηεπζπλζηνδόηεζεο θαη Ολνκαηνινγίαο: Ζ ππεξεζία Γηεπζπλζηνδφηεζεο
θαη Ολνκαηνινγίαο (Hostmaster - DNS) δηαρεηξίδεηαη ην ρψξν IP δηεπζχλζεσλ πνπ έρεη
δηαηεζεί γηα ρξήζε απφ ην ΠΣΓ, θαζψο θαη αληηζηνηρίδεη ηηο δηεπζχλζεηο απηέο κε εχθνια
απνκλεκνλεχζηκα DNS νλφκαηα. Δηδηθφηεξα, παξαθνινπζεί ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο, απαληά
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ζε αηηήκαηα, απνδίδεη θαη θαηαγξάθεη ηηο IP δηεπζχλζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θαη ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο.
Τπεξεζία Καηαιόγνπ (LDAP Directory Service): Ζ ππεξεζία θαηαιφγνπ απνηειεί ηελ
θεληξηθή απνζεθεπηηθή δνκή (repository) φπνπ θπιάζζνληαη ηα profiles ησλ ρξεζηψλ θαη
ησλ δηθηπαθψλ ζπζθεπψλ. Ζ ππεξεζία δελ απνηειεί απιά έλα επξεηήξην ρξεζηψλ κε ην
νπνίν κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θάπνησλ πξνζψπσλ, αιιά ην
ελδηάκεζν ινγηζκηθφ (middleware) ζην νπνίν ζηεξίδνληαη φιεο νη ππεξεζίεο ηνπ Σρνιηθνχ
Γηθηχνπ πνπ απαηηνχλ πξνζσπνπνηεκέλε πξφζβαζε. Υπφ ην πξίζκα απηφ, ε ππεξεζία
θαηαιφγνπ απνηειεί κία απφ ηηο θξηζηκφηεξεο ππεξεζίεο ηνπ Σρνιηθνχ Γηθηχνπ.
Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Υξεζηώλ: Ζ ππεξεζία δηαρείξηζεο ρξεζηψλ έρεη ζαλ ζθνπφ ηε
δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ (ζρνιεία, εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο) ηνπ Παλειιελίνπ Σρνιηθνχ
Γηθηχνπ φπσο θαη ηνλ νξηζκφ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ θάζε ρξήζηεο
απνιακβάλεη, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ή ηνλ ξφιν ηνπ.
Τπεξεζία δηακεζνιάβεζεο θαη Έιεγρνο πεξηερνκέλνπ: Ζ ππεξεζία δηακεζνιάβεζεο
(ή ππεξεζία proxy) αλαιακβάλεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε ηελ αλάθηεζε πιηθνχ
απφ ηνλ Παγθφζκην Ηζηφ. Σηελ πεξίπησζε ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνχ Γηθηχνπ
εθαξκφδεηαη ε ηερληθή ηνπ transparent proxy: ε αλάθηεζε πιηθνχ απφ ηνλ Παγθφζκην Ηζηφ
πξαγκαηνπνηείηαη πάληα κέζσ ησλ δηαθνκηζηψλ ηεο ππεξεζίαο, αλεμάξηεηα απφ ηηο
ξπζκίζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ πινήγεζεο ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε. Δπηπιένλ, νη δηαθνκηζηέο ηεο
ππεξεζίαο ειέγρνπλ θάζε αίηεκα γηα αλάθηεζε πεξηερνκέλνπ θαη εθαξκφδνπλ πνιηηηθέο
ειέγρνπ πεξηερνκέλνπ (web content filtering), κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ καζεηψλ απφ
ηελ έθζεζή ηνπο ζε παξάλνκν ή επηβιαβέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο
πεξηερφκελν. Δηδηθφηεξα, νη δηαθνκηζηέο απνηξέπνπλ, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη εθηθηφ,
ηελ πξφζβαζε ζε ζειίδεο πνπ πξνπαγαλδίδνπλ ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ην
ξαηζηζκφ, πνπ πξνσζνχλ ηα λαξθσηηθά, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηπρεξά παηρλίδηα, πνπ
πεξηέρνπλ πνξλνγξαθηθφ πιηθφ θαη πνπ πξνσζνχλ ηε βία.
Βάζε Γεδνκέλσλ ρνιείσλ: Ζ βάζε δεδνκέλσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ απνηειεί ηελ
πιένλ πξσηνγελή πιεξνθνξηαθή πεγή γηα ηηο νληφηεηεο (ζρνιεία θαη δηνηθεηηθέο κνλάδεο)
πνπ απνιακβάλνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΠΣΓ. Τν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο Βάζης
Δεδομένων Στολείων (www.aegean.gr/edunet) πεξηέρεη φια ηα δεδνκέλα πνπ ζεσξνχληαη
απαξαίηεηα γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ Σρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη γηα ηελ αλάπηπμε
επηκέξνπο δηαρεηξηζηηθψλ εθαξκνγψλ πνπ βαζίδνληαη ζε απηά θαη απνηειεί έλα θνηλφ
ζεκείν αλαθνξάο γηα φιεο ηηο ππάξρνπζεο ή κειινληηθέο δηαρεηξηζηηθέο εθαξκνγέο.
Τπεξεζία παξαθνινύζεζεο επηπέδνπ παξνρήο (SLA) ππεξεζηώλ ΠΓ: Ζ ππεξεζία
παξαθνινχζεζεο SLA (http://netmon.thess.sch.gr/nagios) έρεη δηηηή αξκνδηφηεηα. Αθελφο
είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζχληαμε θαη δηαξθή ελεκέξσζε ησλ θεηκέλσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο
παξαπάλσ δεζκεχζεηο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην ζπκθσλεκέλν επίπεδν παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ. Αθεηέξνπ, θξνληίδεη γηα ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ ππεξεζηψλ κέζσ
ηεο ρξήζεο θαηάιιεισλ κεηξηθψλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε εμέηαζε ηεο
ζπκκφξθσζεο ησλ ππεξεζηψλ κε ην ζπκθσλεκέλν SLA.
Τπεξεζία CERT θαη Network Abuse Handling: Σθνπφο ηεο ππεξεζίαο Network Abuse
Handling απνηειεί ε αλάπηπμε κεραληζκψλ παξαθνινχζεζεο, πξφιεςεο αιιά θαη
αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ θαηάρξεζεο δηθηπαθψλ πφξσλ, δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ θαη
ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, φπσο απηά θαηαγξάθνληαη απφ ηνλ παγθφζκην νξγαληζκφ
CERT®/CC (Computer Emergency Response Team Coordination Center).

Κύξηεο ηειεκαηηθέ ο ππεξ εζίεο
Οη θχξηεο ηειεκαηηθέο ππεξεζίεο παξέρνληαη άκεζα ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο θαη θαηά θχξην
ιφγν αθνξνχλ ζην ζχλνιν ή ζε έλα κεγάιν πιήζνο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. Ζ εμαζθάιηζε ηεο
νξζήο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεκειηαθψλ ππεξεζηψλ επηηξέπεη ην ζρεδηαζκφ θαη
ηελ πινπνίεζε ππεξεζηψλ πςειφηεξνπ επηπέδνπ. Οη θχξηεο ππεξεζίεο εμππεξεηνχλ ηηο
ηππηθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ γεληθφηεξα, θαη ηνπ Σρνιηθνχ Γηθηχνπ πην
ζπγθεθξηκέλα. Δπηπιένλ ην ΠΣΓ, φληαο ην εθπαηδεπηηθφ ελδνδίθηπν ηνπ ΥΠΔΠΘ, θαιείηαη λα
παξέρεη ηειεκαηηθέο ππεξεζίεο ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ.
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Αθνινχζσο παξέρεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ θχξησλ ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ
παξέρνληαη απφ ην Σρνιηθφ Γίθηπν:
Τπεξεζία Ζιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ (E-mail): Τν Παλειιήλην Σρνιηθφ Γίθηπν
παξέρεη ζην ζχλνιν ησλ πηζηνπνηεκέλσλ ρξεζηψλ ζπξίδα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε username@sch.gr. Τν πξφζεκα ηεο ζπξίδαο επηιέγεηαη απφ ην
ρξήζηε θαη θαζνξίδεηαη απζηεξά απφ θαιά νξηζκέλνπο θαλφλεο. Με ηε ρξήζε ηεο
παξερφκελεο ειεθηξνληθήο ζπξίδαο ν θάηνρνο ηνπ αληίζηνηρνπ ινγαξηαζκνχ κπνξεί λα
απνζηείιεη θαη λα ιάβεη ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία πξνο νπνηαδήπνηε άιιε δηεχζπλζε
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηνλ θφζκν. Ζ ππεξεζία ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
(www.sch.gr/mail) ζπλνδεχεηαη απφ πινχην επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο πξνζηαζία
απφ ηνχο θαη απφ απξφθιεηε αιιεινγξαθία (spam), πνπ ηελ θαζηζηνχλ πιήξσο
αληαγσληζηηθή απφ ιεηηνπξγηθή άπνςε ηφζν ζε ζρέζε κε ηηο δσξεάλ ζπξίδεο πνπ
παξέρνληαη δηεζλψο, φζν θαη ζε ζρέζε κε ηνπο εκπνξηθνχο παξνρείο ππεξεζηψλ Internet
(ISPs) ζηνλ ειιεληθφ ρψξν.
Φηινμελία θαη νδεγνί δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ: Ζ ππεξεζία θηινμελίαο ηζηνζειίδσλ
θαη νη αληίζηνηρνη νδεγνί απηνκαηνπνηεκέλεο δεκηνπξγίαο, εμππεξεηνχλ ηελ επηζπκία ησλ
ρξεζηψλ ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνχ Γηθηχνπ λα απνθηήζνπλ κηα παξνπζία ζηνλ
Παγθφζκην Ηζηφ, εθφζνλ απηή είλαη ζχκθσλε κε ηνπο αληίζηνηρνπο φξνπο ρξήζεο ηεο
ππεξεζίαο. Ζ ππεξεζία θηινμελίαο ηζηνζειίδσλ πνπ παξέρεηαη απφ ην ΠΣΓ είλαη ηππηθά
πξνζβάζηκε κέζσ ηεο δηθηπαθήο πχιεο (http://www.sch.gr).
Λίζηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο (mail lists): Ζ ππεξεζία ιηζηψλ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ (www.sch.gr/lists) έρεη ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε
ειεθηξνληθψλ ιηζηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηή ε δηαθίλεζε κελπκάησλ ζε κεγάινπο
αξηζκνχο ρξεζηψλ. Δηδηθφηεξα, νη ιίζηεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ επηηξέπνπλ κέζσ
ηεο απνζηνιήο ελφο κελχκαηνο ζε κηα κνλαδηθή δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
ηελ παξαιαβή ηνπ απφ κηα νκάδα ηειηθψλ ρξεζηψλ. Τν ΠΣΓ ζπληεξεί θεληξηθέο,
λνκαξρηαθέο, δηαρεηξηζηηθέο ιίζηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο θαη βήκα δηαιφγνπ Hermes.
Γηθηπαθή Πύιε Παλειιήληνπ ρνιηθνύ Γηθηύνπ: Τν πεξηερφκελν ηεο δηθηπαθήο πχιεο
ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνχ Γηθηχνπ (http://www.sch.gr) απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ
ππεξεζίεο. Αθφκα θαη ην ακηγψο πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, φπσο ζπρλέο εξσηήζεηο ή νδεγίεο
ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ, αληηκεησπίδεηαη σο ηκήκα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ζ
δηθηπαθή πχιε παξέρεη ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο:
-

Νέα θαη ζεκαληηθέο αλαθνηλώζεηο: Οη θχξηεο αλαθνηλψζεηο αλαξηψληαη θαη
πξνβάιινληαη ζηελ θεληξηθή ζειίδα απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, ελψ ζηελ ππεξεζία λέσλ
έρνπλ δηθαίσκα απνζηνιήο ηφζν νη δηαρεηξηζηέο φζν θαη νη θάηνρνη ησλ επίζεκσλ
ινγαξηαζκψλ ησλ κνλάδσλ.

-

Τπεξεζίεο γηα ην ρνιηθό Γίθηπν: πεξηέρνπλ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ην ΠΣΓ,
ζηαηηζηηθά ρξήζεο ηνπ θαη νδεγίεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ.

-

Ζιεθηξνληθό πεξηνδηθό (e-emphasis.sch.gr): επηηξέπεη ηε δεκνζίεπζε άξζξσλ
απφ έλα απιφ ζηε ρξήζε web interface πνπ δελ πξνυπνζέηεη γλψζεηο HTML, θαζψο
θαη ηελ πεξηνδηθή απνζηνιή ελφο newsletter κε πεξηιήςεηο ησλ δεκνζηεπκέλσλ
άξζξσλ.

-

Πξνζσπνπνηεκέλεο ππεξεζίεο: νη πξνζσπνπνηεκέλεο ππεξεζίεο επηηξέπνπλ ηε
δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ινγαξηαζκνχ (π.ρ. αιιαγή θσδηθνχ πξφζβαζεο,
κπζηηθήο εξψηεζεο, πξνβνιή πξνζσπηθψλ ζηαηηζηηθψλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ),
πξφζβαζε ζηνπο νδεγνχο απηφκαηεο δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ, δηαηήξεζε ιίζηαο κε
αγαπεκέλνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο, δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη
πξνζζήθε ηνπ ζην ζεκαηηθφ θαηάινγν

-

ειίδεο ηεο εθπαίδεπζεο: νη ζειίδεο ηεο εθπαίδεπζεο επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε
πξφζβαζε ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ θαζψο θαη
ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κέζα απφ έλα εχρξεζην κελνχ πινήγεζεο. Αθφκε, παξέρεηαη
δπλαηφηεηα βαζκνιφγεζεο ησλ ελ ιφγσ ηζηνζειίδσλ.

Ζ δηθηπαθή πχιε παξέρεη επίζεο δηαζχλδεζε κε ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο:
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-

Τπεξεζίεο αιιεινγξαθίαο θαη νξγάλσζεο (www.sch.gr/webmail): πξφζβαζε
ζηελ ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ηνπ ρξήζηε κέζσ web, θαζψο θαη ζε εθαξκνγέο πνπ
επηηξέπνπλ ηε δηαηήξεζε πξνζσπηθνχ εκεξνινγίνπ, αηδέληαο, ιίζηαο ζεκεηψζεσλ
θαη εξγαζηψλ.

-

Οκάδεο ζπδεηήζεσλ (www.sch.gr/forums)

-

πλεξγαηηθό πεξηβάιινλ αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο (www.sch.gr/e-learning)

-

Τπεξεζίεο πνιπκέζσλ (www.sch.gr/vod, www.sch.gr/rts) (video on demand,
δσληαλέο κεηαδφζεηο, ηειεδηάζθεςε).

Λνηπέο θύξηεο ηειεκαηηθέο ππεξεζίεο: Τν Σρνιηθφ Γίθηπν παξέρεη επίζεο κηα πιεηάδα
άιισλ θχξησλ ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ. Οη
θπξηφηεξεο απφ απηέο είλαη νη αθφινπζεο:
-

Υώξνη ζπδεηήζεσλ (forums) (www.sch.gr/forums): ζηνπο πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο
ηνπ Σρνιηθνχ Γηθηχνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηηο νκάδεο ζπδεηήζεσλ.
Ζ πξφζβαζε ζηηο νκάδεο απηέο παξέρεηαη κέζα απφ ηε Γηθηπαθή Πχιε ηνπ Σρνιηθνχ
Γηθηχνπ θαη επηηξέπεη ζηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ηελ αληαιιαγή
απφςεσλ επί ελφο πιήζνπο ζεκάησλ. Αθφκε, ππνζηεξίδεη πξνεγκέλα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά, φπσο Single Sign On, πξνζσπνπνηεκέλε πξνβνιή θ.α.

-

E-cards (www.sch.gr/e-cards): Ζ ηζηνζειίδα e-cards ηνπ Π.Σ.Γ. παξέρεη ζε φινπο
ηνπο ρξήζηεο ηνπ ΠΣΓ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο θαη απνζηνιήο ειεθηξνληθψλ θαξηψλ
ζε e-mail δηεπζχλζεηο. Ζ επηινγή ησλ θαξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ελφο θηιηθνχ
web πεξηβάιινληνο, ην νπνίν παξέρεη πξφζβαζε ζε κηα πιεηάδα εηθνλνγξαθεκέλσλ
θαξηψλ, ελψ επηηξέπεη θαηά ηελ απνζηνιή ηνπο ηελ πξνζζήθε θεηκέλνπ ή θαη
ερεηηθήο ζπλνδείαο.

-

Απνκαθξπζκέλε Γηαρείξηζε πζηεκάησλ (Remote Management): ε ππεξεζία
απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο ηνπ ΠΣΓ επηηξέπεη ηελ
πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζεηξάο ιεηηνπξγηψλ, φπσο απνγξαθή θαη δηαρείξηζε ησλ
δηαζέζηκσλ ππνινγηζηηθψλ θαη απνζεθεπηηθψλ πφξσλ, δηαλνκή ινγηζκηθνχ,
παξαθνινχζεζε ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ θαη απνκαθξπζκέλν έιεγρν.

Πξνεγκέ λεο ηειεκαηηθέ ο ππεξεζίεο
Οη ππεξεζίεο ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο είλαη εμαηξεηηθά θαηλνηφκεο θαη ζχγρξνλεο θαη ζπλήζσο
αθνξνχλ έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ρξεζηψλ. Τν Σρνιηθφ Γίθηπν, αληαπνθξηλφκελν ζηηο
απμαλφκελεο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ, ζπλερψο ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί λέεο
ηειεκαηηθέο ππεξεζίεο, ζπρλά πξσηνπνξψληαο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, αιιά θαη δηεζλψο. Ζ
αλάπηπμε πξνεγκέλσλ θαη πηινηηθψλ ππεξεζηψλ επηηξέπεη ζην ΠΣΓ λα απνηειεί έλα
νινθιεξσκέλν εθπαηδεπηηθφ ελδνδίθηπν πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ,
κε ζεκαληηθή εγρψξηα πξνζηηζέκελε αμία θαη κε ειάρηζηε εμάξηεζε απφ ηξίηνπο θνξείο θαη
εκπνξηθά πξντφληα. Οη πξνεγκέλεο ηειεκαηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην ΠΣΓ είλαη
νη εμήο:
Τπεξεζίεο Πνιπκέζσλ: Οη ππεξεζίεο πνιπκέζσλ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηελ
αλάθηεζε θαη πξνβνιή ερεηηθνχ θαη νπηηθνχ πιηθνχ. Ζ αλάθηεζε ηνπ δηαζέζηκνπ πιηθνχ
πξαγκαηνπνηείηαη ππφ κνξθή ερνξξνήο ή θαη εηθνλνξξνήο (streaming audio θαη video) ή
ππφ κνξθή πνιπκεζηθψλ αξρείσλ, νπφηε θαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα απνζεθεχζεη ην πιηθφ
ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ γηα κεηέπεηηα πξνβνιή. Με βάζε ηελ παξαπάλσ δηάθξηζε, ην ΠΣΓ
παξέρεη πξφζβαζε ζηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο αλάθηεζεο πνιπκέζσλ:
-

Εσληαλέο κεηαδόζεηο (www.sch.gr/rts): ε ππεξεζία δσληαλψλ κεηαδφζεσλ
επηηξέπεη ζην ΠΣΓ ηελ θάιπςε θαη κεηάδνζε κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζρεηηθψλ
εθδειψζεσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ην ΠΣΓ δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν εμνπιηζκφ, ηφζν γηα
ηελ θάιπςε θαη ςεθηνπνίεζε ηεο αλαθηψκελεο πιεξνθνξίαο ζε νπηηθναθνπζηηθέο
ξνέο (video and audio streams), φζν θαη ηε κεηάδνζή ηεο αλά ηελ επηθξάηεηα, κέζσ
ηξηψλ εμεηδηθεπκέλσλ εμππεξεηεηψλ.
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Βίληεν θαη’ απαίηεζε (www.sch.gr/vod): ζηφρν ηεο ππεξεζίαο απνηειεί ε παξνρή
νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, ελεκεξσηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα ζην ζχλνιν
ησλ ρξεζηψλ ηνπ ΠΣΓ. Σηα πιαίζηά ηεο πξαγκαηνπνηείηαη ςεθηνπνίεζε θαη
θσδηθνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ πιηθνχ, ελψ ππφ αλάπηπμε βξίζθνληαη πξνεγκέλα
ραξαθηεξηζηηθά φπσο αλαδήηεζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ. Αθφκε, κέζσ ηεο
ππεξεζίαο είλαη δηαζέζηκα σο αξρεηαθφ πιηθφ ην ζχλνιν ησλ παιαηφηεξσλ δσληαλψλ
κεηαδφζεσλ.

Τπεξεζίεο Σειεδηάζθεςεο: Ζ ππεξεζία αθνξά ζηελ ζχγρξνλε θαη ακθίδξνκε
επηθνηλσλία κε αληαιιαγή εηθφλαο (video), ήρνπ (audio) θαη θεηκέλνπ (chat) κεηαμχ δχν ή
πεξηζζφηεξσλ κεξψλ. Καηά θαλφλα, ιφγσ ησλ δηαθνξψλ ζηηο ιεπηνκέξεηεο πινπνίεζήο
ηνπο, ε ππεξεζία ηειεδηάζθεςεο ηνπ ΠΣΓ (www.sch.gr/conf) δηαθξίλεηαη ζε:
Τπεξεζία Άκεζνπ Μελύκαηνο (Instant Messaging): Οη Instant Messaging ηερλνινγίεο
(IM - Άκεζν Μήλπκα) ππεξβαίλνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ε ππεξεζία
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη θαζεκεξηλά θεξδίδνπλ ηελ ζπκπάζεηα νινέλα θαη
πεξηζζφηεξσλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ζ δεκνηηθφηεηα ηεο ηερλνινγίαο IM νθείιεηαη
ζηελ εμέιημε ησλ IM εθαξκνγψλ. Ζ ππεξεζία Άκεζνπ Μελχκαηνο ηνπ ΠΣΓ
(www.sch.gr/im) είλαη βαζηζκέλε ζην αλνηθηφ πξσηφθνιιν Jabber.
Τπεξεζία Αζύγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο (e-Learning): Με ζθνπφ ηελ ελζάξξπλζε ηεο
παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΤΠΔ ην Σρνιηθφ Γίθηπν έρεη ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηελ
Υπεξεζία Αζχγρξνλεο Τειεθπαίδεπζεο, ε νπνία παξέρεηαη κέζσ ηεο Γηθηπαθήο Πχιεο
(www.sch.gr/e-learning). Ζ ππεξεζία αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο βξίζθεηαη ζηελ
παξνχζα θάζε ζε πηινηηθή ιεηηνπξγία. Ζ ππεξεζία αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο έρεη
πινπνηεζεί κε ην ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα Moodle (www.moodle.org). Ζ πιαηθφξκα
moodle παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηέο έλα πιήζνο απφ δπλαηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά, ηα
νπνία επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία καζεκάησλ κε έλαλ πινχην δξαζηεξηνηήησλ θαη
πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ. Δλδεηθηηθά, ζε θάζε κάζεκα κπνξνχλ λα νξηζηνχλ ηα αθφινπζα:
-

Δξγαζίεο, νη νπνίεο πξέπεη λα δηεθπεξαησζνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κέζα ζηα
πιαίζηα ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο.

-

Κνπίδ, ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη απφ κηα βάζε εξσηεκάησλ θαη κπνξνχλ λα έρνπλ
κηα ρξνληθή πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο, πεξηνξηζκέλν ρξφλν εθηέιεζεο θαζψο θαη
δπλαηφηεηα απηφκαηεο βαζκνιφγεζεο.

-

Πεγέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηζηνζειίδεο, αξρεία θεηκέλνπ δηαθφξσλ
κνξθψλ (π.ρ. DOC ή PDF), πνιπκεζηθφ πιηθφ ή θαη εμσηεξηθέο ηζηνζειίδεο.

-

πδεηήζεηο (forums) θαη άκεζεο ζπδεηήζεηο (chats), φπνπ εθπαηδεπηέο θαη
εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ.

-

Ζκεξνιόγην, ην νπνίν
επεξρφκελσλ γεγνλφησλ.

-

Δθπαηδεπηηθό πξνθίι, ην νπνίν παξνπζηάδεη ζπγθεληξσηηθά πιεξνθνξίεο γηα ηηο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο επηδφζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ.

-

Απνξίεο, κέζσ ησλ νπνίσλ νη εθπαηδεπηέο κπνξνχλ λα απαληνχλ ζε εξσηήζεηο ησλ
εθπαηδεπφκελσλ κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο δηαιφγνπ.

-

ύζηεκα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ, πνπ παξέρεη ζε θάζε ρξήζηε έλαλ πξνζσπηθφ
ρψξν απνζήθεπζεο ζην δηαθνκηζηή κε δπλαηφηεηεο ηχπνπ quota, ιέμεηο-θιεηδηά
(metadata) θαη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο (access control).

-

Πξνζσπηθά κελύκαηα θαη e-mail, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ
ρξεζηψλ.

επηηξέπεη

ηνλ

πξνγξακκαηηζκφ

θαη

ηελ

εκθάληζε

Τπεξεζία GIS (www.sch.gr/gis): Ζ ππεξεζία Γεσγξαθηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ
Σπζηήκαηνο (GIS) παξνπζηάδεη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε κηα πιεζψξα εθπαηδεπηηθψλ θαη
επηκνξθσηηθψλ ζηνηρείσλ, πάληνηε ζπζρεηηδφκελα κε κηα γεσγξαθηθή ζέζε. Σηα πιαίζηα
ηεο ππεξεζία GIS ηνπ ΠΣΓ, παξέρεηαη ή έρεη ζρεδηαζηεί ε πξνβνιή ραξηψλ ζε πνιιαπιά
επίπεδα (επηθξάηεηα, λνκφο, πφιε, δήκνο θαη νδφο), ε αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηα καζήκαηα γεσγξαθίαο θαη πεξηβαιινληηθήο αγσγήο, ε αλάξηεζε πιηθνχ
(θείκελα, θσηνγξαθίεο θαη παξαπνκπέο), ε παξακεηξνπνίεζε ηνπ πξνβαιιφκελνπ
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πιηθνχ θαη ε δπλαηφηεηα γηα πξνβνιή πνιιαπιψλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο (ΚΔΠΛΖΝΔΤ,
δηνηθεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο, αξραηνινγηθνί ρψξνη, βηφηνπνη θ.α.).
Ζιεθηξνληθή Γηαρείξηζε Σάμεο (eclass.sch.gr): Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαρείξηζε Τάμεο
ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ην παξαδνζηαθφ βηβιίν δηδαζθφκελεο χιεο θαη απνζθνπεί
λα θαηαζηήζεη πην πξνζηηφ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο χιεο
δηδαζθαιίαο.
Πην
ζπγθεθξηκέλα,
επηηξέπεη
ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο
(α)
λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνλ απαηηνχκελν ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ηεο
δηδαζθφκελεο χιεο κέζσ ελφο θηιηθνχ θαη εχιεπηνπ ειεθηξνληθνχ εξγαιείνπ, (β) λα
ζπλδπάζνπλ ηνλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ κε ηελ πξνζάξηεζε ειεθηξνληθψλ ζεκεηψζεσλ
θαη γεληθφηεξα κηα δπλακηθή βηβιηνζήθε γλψζεο, πνπ ζπλερψο αλαλεψλεηαη, (γ) λα
αιιειεπηδξάζνπλ κε ηελ πθηζηάκελε πιαηθφξκα αζχγρξνλεο θαη εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζεο ηνπ ΠΣΓ, θαζψο θαη ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο ηνπ, θαη (δ) λα
εθζπγρξνλίζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο ησλ
καζεκάησλ ηνπο.
Σειεθσλία κέζσ Internet (Voice over IP - VoIP): Ζ ππεξεζία VoIP απνζθνπεί ζηε
ρξήζε ηνπ δηθηχνπ δεδνκέλσλ γηα πξαγκαηνπνίεζε ηειεθσληθψλ θιήζεσλ. Ζ ρξήζε
εηδηθνχ πιηθνχ (ηειεθσληθέο ζπζθεπέο) ή ινγηζκηθνχ θαζηζηά εθηθηή ηελ θσδηθνπνίεζε θαη
απνθσδηθνπνίεζε ζε θάζε άθξν ησλ θσλεηηθψλ ζπλδηαιέμεσλ, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε
κεηάδνζή ηνπο κέζσ ηνπ δηθηχνπ δεδνκέλσλ.

ΓΗΚΣΤΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ
Τν Παλειιήλην Σρνιηθφ Γίθηπν απνηειεί θνξέα παξνρήο δηαζχλδεζεο θαη ηειεκαηηθψλ
ππεξεζηψλ απνθιεηζηηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο. Καζίζηαηαη πξνθαλέο πσο ε παξνρή ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ πξνυπνζέηεη
αθελφο ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζην δίθηπν, αθεηέξνπ ηζρπξέο ππνδνκέο πνπ ζα
ππνζηεξίμνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο.
Γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ Σρνιηθνχ Γηθηχνπ επηιέρηεθε κηα ηεξαξρηθή δνκή, κε ζθνπφ αθελφο ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαη αθεηέξνπ ηελ παλειιαδηθή παξνρή πξφζβαζεο
ζην δίθηπν ζε κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Με γλψκνλα ηα παξαπάλσ πινπνηήζεθε
κηα ηεξαξρηθή αξρηηεθηνληθή δηθηχνπ, πνπ απαξηίδεηαη απφ:
Τν Εθνικό Δίκησο Έρεσνας και Τετνολογίας (ΕΔΕΤ) σο δίθηπν θνξκνχ.
Τν Δίκησο Διανομής, ζην νπνίν ζπλδένληαη νη ζρνιηθέο θαη δηνηθεηηθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο.
Τν Δίκησο Πρόζβαζης, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηνλ ελεξγφ δηθηπαθφ εμνπιηζκφ πνπ
είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηνπο ρψξνπο ησλ κνλάδσλ θαη απφ ηηο ηειεπηθνηλσληαθέο δεχμεηο
κε ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαζχλδεζε ησλ κνλάδσλ θαη ησλ ρξεζηψλ ζην Δίκησο
Διανομής.
Ζ παξαπάλσ αξρηηεθηνληθή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαζχλδεζε ηνπ Δικηύοσ Διανομής ζην
Δίκησο Κορμού επηηξέπεη ηε δηαζχλδεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ ΠΣΓ ζην Γηαδίθηπν.

Γίθηπν Κνξκνύ (ΔΓΔΣ)
Τν Δζληθφ Γίθηπν Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο (ΔΓΔΤ - http://www.grnet.gr/) απνηειεί ην πιένλ
εμειηγκέλν δίθηπν ζηελ Διιάδα, κε εζληθέο θαη δηεζλείο δηαζπλδέζεηο πςειήο ρσξεηηθφηεηαο,
πςειή ηερλνγλσζία, πξσηνπνξηαθέο ππεξεζίεο θαη ζπλεξγαζίεο κε αληίζηνηρα εξεπλεηηθά
δίθηπα ζηελ Δπξψπε θαη παγθνζκίσο.
Τν Σρνιηθφ Γίθηπν αμηνπνηεί ην ΔΓΔΤ σο Γίθηπν Κνξκνχ γηα παξνρή πξφζβαζεο ζην
Γηαδίθηπν, κε ηξφπν αλάινγν απηνχ πνπ πξάηηεη ην Αθαδεκατθφ Γίθηπν (GUnet - Greek
Universities Network, http://www.gunet.gr). Ζ ρξήζε ηνπ ΔΓΔΤ αληί ηεο πινπνίεζεο
μερσξηζηνχ δηθηχνπ θνξκνχ παξέρεη κηα ζεηξά απφ άκεζα νθέιε ζην Σρνιηθφ Γίθηπν:
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Γίλεηαη εθκεηάιιεπζε ησλ πνιχ πςειψλ ηαρπηήησλ δηαζχλδεζεο θαη πξφζβαζεο πνπ
παξέρεη ην ΔΓΔΤ.
Δπηηπγράλεηαη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε απφ ηα ηειεπηθνηλσληαθά ηέιε πνπ ζα έπξεπε λα
θαηαβιεζνχλ γηα ηε ζπληήξεζε ηδηφθηεηνπ δηθηχνπ θνξκνχ.
Ζ δηαζχλδεζε ηνπ Σρνιηθνχ Γηθηχνπ κε ην ΔΓΔΤ πξαγκαηνπνηείηαη ζε νθηψ θχξηα ζεκεία
(Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πάηξα, Ζξάθιεην, Λάξηζα, Ησάλληλα, Σχξνο θαη Ξάλζε), κέζσ
πξνεγκέλνπ δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαζέηεη ην Σρνιηθφ Γίθηπν.

Γίθηπν Γηαλνκήο
Τν Γίθηπν Γηαλνκήο απνηειεί ηελ θχξηα δηθηπαθή ππνδνκή ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνχ
Γηθηχνπ. Σε απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαζχλδεζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ κνλάδσλ ηνπ
Παλειιήληνπ Σρνιηθνχ Γηθηχνπ, θαζψο θαη ηνπ δηαζέζηκνπ ππνινγηζηηθνχ εμνπιηζκνχ. Αθφκε,
ην Γίθηπν Γηαλνκήο δηαζπλδέεηαη κε ην Δίκησο Κορμού, θαζηζηψληαο εθηθηή ηε ζχλδεζε ηνπ
Σρνιηθνχ Γηθηχνπ κε ην Γηαδίθηπν.
Τν Γίθηπν Γηαλνκήο απαξηίδεηαη απφ 51 θφκβνπο, έλαλ ζε θάζε λνκφ ηεο ρψξαο, θαη
δηαθξίλεηαη ζε δχν επίπεδα:
Πξώην επίπεδν, ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ 8 θφκβνπο (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πάηξα,
Ζξάθιεην, Λάξηζα, Ησάλληλα, Ξάλζε, Καιακάηα θαη Σχξν), πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο
θχξηνπο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο. Σηνπο θφκβνπο απηνχο, φπσο ήδε αλαθέξζεθε
θαη παξαπάλσ, πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαζχλδεζε κε ην ΔΓΔΤ.
Γεύηεξν Δπίπεδν, ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ 43 θφκβνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηνπο
ινηπνχο λνκνχο ηεο ρψξαο θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο δεπηεξεχνληεο θφκβνπο ηνπ
δηθηχνπ δηαλνκήο. Οη θφκβνη ηνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ δε ζπλδένληαη απεπζείαο ζην Γίθηπν
Κνξκνχ αιιά ζηνπο θφκβνπο ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ, θαη κέζσ απηψλ ζην ΔΓΔΤ.
Σηνπο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο είλαη εγθαηεζηεκέλε ηφζν ε δηθηπαθή ππνδνκή ηνπ
Σρνιηθνχ Γηθηχνπ, ππεχζπλε γηα ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζην δίθηπν, φζν θαη ε ππνινγηζηηθή
ππνδνκή, απφ ηελ νπνία παξέρνληαη νη δηάθνξεο ηειεκαηηθέο ππεξεζίεο. Ο εγθαηεζηεκέλνο
δηθηπαθφο θαη ππνινγηζηηθφο εμνπιηζκφο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ηνπ ΠΣΓ αλαιχεηαη ζηνπο
παξαθάησ πίλαθεο:

πζθεπή

Πιήζνο

Ρόινο

Cisco 7206VXR

9

Γξνκνινγεηήο

Cisco 5400

4

Σπγθεληξσηήο πξφζβαζεο

Cisco 5350

2

Σπγθεληξσηήο πξφζβαζεο

Cisco 3640

13

Γξνκνινγεηήο

Cisco 3661

16

Γξνκνινγεηήο – Σπγθεληξσηήο πξφζβαζεο

Cisco 3640

31

Σπγθεληξσηήο πξφζβαζεο

Cisco Catalyst Switches

20

Μεηαγσγείο Fast Ethernet

Cisco VDSL Concentrators

10

Σπγθεληξσηήο πξφζβαζεο ηερλνινγίαο
VDSL

ύλνιν

115

Πίλαθαο 5: Δγθαηεζηεκέλνο δηθηπαθόο εμνπιηζκόο
ζην δίθηπν δηαλνκήο ηνπο ΠΓ.
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Δίδνο εμνπιηζκνύ

Πιήζνο

Media Servers

2

Portal Servers

2

Sun Enterprise 450

3

Sun Enterprise 250

7

Sun v120

12

Cache Boxes

14

Sun Ultra 10

32

Πίλαθαο 6: Δγθαηεζηεκέλνο ππνινγηζηηθόο εμνπιηζκόο
ζην δίθηπν δηαλνκήο ηνπο ΠΓ.

Γίθηπν Πξόζβαζεο
Τν Γίθηπν Πξφζβαζεο δηαζπλδέεη κε ηηο θαηάιιειεο ηειεπηθνηλσληαθέο δεχμεηο ηνπο ρξήζηεο
ηνπ Σρνιηθνχ Γηθηχνπ κε ην Γίθηπν Γηαλνκήο θαη θαη’ επέθηαζε κε ην Γηαδίθηπν. Γηα ην Γίθηπν
Πξφζβαζεο έρεη επηιεγεί κηα πιεηάδα απφ ηειεπηθνηλσληαθά θπθιψκαηα δηαθνξεηηθψλ
ηερλνινγηψλ, κε βάζε ζπγθεθξηκέλα νηθνλνκνηερληθά θξηηήξηα θαη γλψκνλα ηελ παξνρή ηεο
πςειφηεξεο δπλαηήο ηαρχηεηαο πξφζβαζεο ζην ρακειφηεξν θφζηνο.
Τν δίθηπν πξφζβαζεο ηελ ηξέρνπζα ρξνληθή πεξίνδν κεηαβαίλεη απφ ηελ ηερλνινγία ISDN
ζηελ ηερλνινγία ADSL. Γεληθφηεξα, ε επξείαο θιίκαθαο δηαζχλδεζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ ΥΠΔΠΘ ζην δίθηπν πξφζβαζεο είλαη νηθνλνκηθά εθηθηή κέζσ
ηειεπηθνηλσληαθψλ θπθισκάησλ ησλ αθφινπζσλ ηερλνινγηψλ:
ADSL. Οη ζπλδέζεηο ηχπνπ ADSL επηηξέπνπλ ζρεηηθά πςειέο ηαρχηεηεο πξφζβαζεο ζε
κφληκε βάζε κε ρακειφ κεληαίν θφζηνο πξνυπνζέηνπλ φκσο ηελ χπαξμε ηειεθσληθήο
γξακκήο PSTN ή ISDN κε ην αληίζηνηρν πάγην θφζηνο.
PSTN θαη ISDN. Οη ζπλδέζεηο ηχπνπ PSTN θαη ISDN πξνζθέξνπλ, κε αλαινγηθά
πςειφηεξν θφζηνο ζε ζρέζε κε ηηο ζπλδέζεηο ADSL, πξφζβαζε ζην δίθηπν ζε ρακειέο
έσο κέηξηεο ηαρχηεηεο. Οη ζπλδέζεηο απηέο ζα παξακείλνπλ ζε ρξήζε κφλν ζε φζεο
πεξηνρέο δελ ζα δηαηίζεηαη ηερλνινγία επξπδσληθήο πξφζβαζεο.
Ηδηαίηεξεο κλείαο ρξήδνπλ ελαιιαθηηθέο ηερλνινγίεο πξφζβαζεο ζην δίθηπν πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην Παλειιήλην Σρνιηθφ Γίθηπν, θαη πην ζπγθεθξηκέλα αζχξκαηεο θαη
δνξπθνξηθέο δεχμεηο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη θχξηα ζε
πηινηηθφ επίπεδν, κε ζθνπφ ηελ εμέηαζε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ θαη ηελ
πηζαλή κειινληηθή ρξήζε ηνπο ζε επξεία θιίκαθα.
Τέινο έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ζπλδέεηαη ζην
δίθηπν δηαλνκήο κέζσ κηζζσκέλσλ αλαινγηθψλ θαη ςεθηαθψλ θπθισκάησλ. Τα κηζζσκέλα
θπθιψκαηα παξέρνπλ κφληκεο ζπλδέζεηο ζε πςειέο θαη εγγπεκέλεο ηαρχηεηεο. Ωζηφζν, ην
πςειφηαην θφζηνο κίζζσζεο ηέηνησλ ζπλδέζεσλ θαζηζηά απαγνξεπηηθή ηε ρξήζε ηνπο ζε
επξεία θιίκαθα θαη ε ρξήζε ηνπο πεξηνξίδεηαη ζε επηιεγκέλεο δηνηθεηηθέο θαη ζρνιηθέο κνλάδεο
κε αηηηνινγεκέλα πςειέο απαηηήζεηο ζε ηαρχηεηεο ζχλδεζεο ζην δίθηπν.

ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
Οη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο αλαθέξνληαη ζε δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ θαη ππνζηήξημε ησλ
ρξεζηψλ. Αλαιπηηθφηεξα:
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Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο δηθηύνπ
Οη ππεξεζίεο δηαρείξηζεο ηνπ δηθηχνπ είλαη νη εμήο:
Γηαρείξηζε Γξνκνινγεηώλ Γηθηύνπ Γηαλνκήο ΠΓ: Τν ΠΣΓ είλαη ππεχζπλν γηα ηε
δηαρείξηζε ηνπ δηθηπαθνύ εμνπιηζκνύ, ελψ ε δηαρείξηζε ησλ ηειεπηθνηλσλσληαθψλ
θπθισκάησλ αθνξά ηνλ εθάζηνηε ηειεπηθνηλσληαθφ πάξνρν. Αλαιπηηθφηεξα, ην ΠΣΓ
θέξεη ηελ επζχλε γηα (α) ηελ απνθαηάζηαζε δπζιεηηνπξγηψλ πνπ αθνξνχλ ην δίθηπν
δηαλνκήο, (β) ηελ ππνζηήξημε γηα ηελ αλάπηπμε θαη παξνρή λέσλ δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ,
(γ) ηελ παξνρή ππνζηήξημεο ζηνπο θνξείο πινπνίεζεο, φζνλ αθνξά ηε δηαζχλδεζε
αζπξκάησλ δηθηχσλ κε ην δίθηπν δηαλνκήο, (δ) ηε ιήςε πξφλνηαο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ
δηθηχνπ θαη (ε) ηελ παξαθνινχζεζε θαη πεξηνδηθή αλαβάζκηζε ησλ ζπλδέζεσλ κε ΔΓΔΤ.
Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Γηθηύνπ Πξόζβαζεο: Ζ ππεξεζία δηαρείξηζεο ηνπ δηθηχνπ είλαη
νπ
ππεχζπλε γηα ηελ παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο 2 επηπέδνπ, κε ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε
θαη ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ηα νπνία δελ είλαη εθηθηφ λα επηιπζνχλ απφ ηνπο
θνξείο πινπνίεζεο ζηα πιαίζηα ηεο ππεξεζίαο ππνζηήξημεο ρξεζηψλ. Δπηπιένλ, θέξεη
ηελ επζχλε γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξφηππσλ αξρείσλ ξπζκίζεσλ (configuration files)
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο δξνκνινγεηέο θαη ηα ελεξγά δηθηπαθά ζηνηρεία, αθνχ έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη δηεμνδηθέο δνθηκέο ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ απφιπηα νξζή ιεηηνπξγία
ησλ ελ ιφγσ ξπζκίζεσλ ζηα πιαίζηα ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ ΠΣΓ. Τέινο,
δηεξεπλά ζπλερψο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ αιιά θαη ηηο νινέλα
απμαλφκελεο απαηηήζεηο απφ κεξηάο ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο θαη πξνβαίλεη ζηε ζπλερή
βειηίσζε ησλ ππαξρφλησλ αξρείσλ ξπζκίζεσλ, πξνζαξκφδνληάο ηα ζηηο ηξέρνπζεο
αλάγθεο θαη ζπλζήθεο.
Τπεξεζία απνκαθξπζκέλεο πξόζβαζεο (Dialup): Ζ ππεξεζία απνκαθξπζκέλεο
πξφζβαζεο εμαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε ζην δίθηπν ησλ ρξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη κέζσ
ηνπ δεκφζηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ. Ζ πηζηνπνίεζε (authentication) ησλ ρξεζηψλ πνπ
πξνζπαζνχλ λα ζπλδεζνχλ ζηηο αληίζηνηρεο ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο ηνπ ΠΣΓ απνηειεί ηελ
θχξηα ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο dialup. Ωζηφζν, ε ππεξεζία μεθεχγεη απφ ηηο ζηνηρεηψδεηο
απαηηήζεηο θαη παξέρεη πξνεγκέλεο ιεηηνπξγίεο πηζηνπνίεζεο, εμνπζηνδφηεζεο θαη
ινγηζηηθήο:
-

Γηαζύλδεζε κε LDAP: πέξα απφ ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ, ε νπνία
πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε ηνπ ζπλζεκαηηθνχ θαη θσδηθνχ πξφζβαζεο πνπ
δηαζέηνπλ ηνλ LDAP, απνζεθεχεηαη ζηελ ππεξεζία θαηαιφγνπ ην ζχλνιν ησλ
ιεπηνκεξεηψλ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ, φπσο νη επηηξεπφκελεο
ψξεο ζχλδεζεο, ηα φξηα ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο θ.ν.θ.

-

Σήξεζε ρξεώζεσλ: γηα θάζε απνκαθξπζκέλε dialup ζχλδεζε πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη δηαηεξνχληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία, φπσο ην φλνκα ηνπ ζπλδεφκελνπ
ρξήζηε, ν ηειεθσληθφο αξηζκφο απφ ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζχλδεζε θαη ε
ζπλνιηθή δηάξθεηά ηεο. Τα ελ ιφγσ ζηνηρεία δηαηεξνχληαη ζε βάζε δεδνκέλσλ
(mysql), κε ζθνπφ ηελ ηαρεία αλάθηεζή ηνπο.

-

Μεηξεηέο θαη όξηα: ην ζχζηεκα παξέρεη δπλαηφηεηα γηα ηήξεζε κεηξεηψλ θαη νξίσλ,
κε ζθνπφ ηελ επηβνιή πεξηνξηζκψλ ηεο δηάξθεηαο πξφζβαζεο ζε σξηαία, εκεξήζηα,
εβδνκαδηαία θαη κεληαία βάζε. Πξνο ην παξφλ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν νη εκεξήζηνη
θαη εβδνκαδηαίνη κεηξεηέο θαη ηα αληίζηνηρα φξηα.

-

Web-based πεξηβάιινλ: ε πξφζβαζε ζην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ξπζκίζεσλ
ηεο εθαξκνγήο είλαη εθηθηή κέζσ ελφο web-based πεξηβάιινληνο, ην νπνίν απαηηεί
απφ ην δηαρεηξηζηή απιά ηε δηαζεζηκφηεηα ελφο ζχγρξνλνπ ινγηζκηθνχ θπιινκεηξεηή
(internet browser).

Τπεξεζία ππνζηήξημεο ρξεζηώλ
Ζ ππνζηήξημε ρξεζηψλ ζην ΠΣΓ γίλεηαη κέζσ ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ
ππάξρεη ζηα ζεκεία πξφζβαζεο ζην δίθηπν, θαζψο θαη κέζσ ηεο ππνζηήξημεο ησλ
ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε απηνχο.
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Τπνζηήξημε δηθηύνπ πξόζβαζεο: Ζ ππνζηήξημε ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο δηαζθαιίδεη
ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ελεξγνχ δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ ησλ ζρνιείσλ (νλνκάδνληαη
επίζεο θαη «θφκβνη ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο») θαη πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά εξγαζίεο φπσο
(α) ε παξαθνινχζεζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο πνπ δηαζπλδέεη
ζρνιηθέο θαη δηνηθεηηθέο κνλάδεο, (β) ν έιεγρνο ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ
ηειεπηθνηλσληαθψλ θπθισκάησλ ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο, (γ) ε εγθαηάζηαζε πιηθνχ θαη
ινγηζκηθνχ θαη ε ξχζκηζε ζεκάησλ αζθαιείαο (access lists) ζηηο ελεξγέο δηθηπαθέο
ζπζθεπέο ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, (δ) νη θαηαζηαιηηθέο ελέξγεηεο
ζην δίθηπν πξφζβαζεο εθφζνλ εληνπηζηεί δπζιεηηνπξγία, (ε) ε εμππεξέηεζε αηηεκάησλ θιήζεσλ αλαθνξηθά κε ην δίθηπν πξφζβαζεο.
Τπνζηήξημε ηειεκαηηθώλ ππεξεζηώλ: Ζ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ηειεκαηηθψλ
ππεξεζηψλ δηαζθαιίδεη αθελφο ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο, αθεηέξνπ ηελ αμηνπνίεζή
ηνπο απφ ηνπο ρξήζηεο, κέζσ ιεηηνπξγηψλ ζρεηηθψλ κε (α) ηελ παξαθνινχζεζε νξζήο
ιεηηνπξγίαο ππεξεζηψλ θαη πξαγκαηνπνίεζε θαηάιιειεο δέζκεο ελεξγεηψλ ζε
πεξίπησζε πξνβιήκαηνο, (β) ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ησλ θαινχλησλ ρξεζηψλ, (γ) ην
άλνηγκα, παξαθνινχζεζε θαη ελεκέξσζε ηερληθψλ δειηίσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο θιήζεσλ
θαη δεηεκάησλ πνπ δελ είλαη εθηθηή ε άκεζε εμππεξέηεζή ηνπο, (δ) ηελ ελεκέξσζε ησλ
ρξεζηψλ γηα πξνγξακκαηηζκέλεο δηαθνπέο ζην δίθηπν ή ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη (ε) ηε
δεκηνπξγία ή ηξνπνπνίεζε ινγαξηαζκψλ ρξεζηψλ, κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο δηαρείξηζεο
ρξεζηψλ.

Οη παξαπάλσ νδεγίεο ζπληάρζεθαλ κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο/Κέληξν Λεηηνπξγίαο Γηθηχνπ (ΑΠΘ/ΚΛΓ,
www.auth.gr , noc.auth.gr).
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