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Το τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον του δικτύου δεδοµένων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 

 

Τα τελευταία χρόνια το Τ.Ε.Ι. Σερρών έχει αναπτύξει ένα προηγµένο 

δικτυακό περιβάλλον που παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου σε 

ολόκληρη την ακαδηµαϊκή κοινότητα του Ιδρύµατος. Συγκεκριµένα, παρέχονται 

όλες οι «κλασσικές» διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, 

µεταφορά αρχείων και υπηρεσίες ιστού. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια για 

διάθεση στην ακαδηµαϊκή κοινότητα προηγµένων υπηρεσιών προστιθέµενης 

αξίας, όπως υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης, τηλεφωνίας µέσω διαδικτύου και άλλες. 

Η κύρια υποδοµή του δικτύου βασίζεται σε τεχνολογία Fast Ethernet 

(100Mbps) ενώ έχει δροµολογηθεί και υλοποιείται σταδιακά η αναβάθµιση του 

εσωτερικού δικτύου σε ταχύτητες Gigabit Ethernet (1Gbps). Η διασύνδεση του 

εσωτερικού δικτύου µε το Internet γίνεται µέσω ζεύξης 2Mbps που συνδέει το 

Τ.Ε.Ι. στον κύριο κορµό του Ελληνικού Ακαδηµαϊκού ∆ιαδικτύου (GUnet). Από 

την άλλη, 30 τηλεφωνικές γραµµές παρέχουν πρόσβαση σε φοιτητές και 

εργαζόµενους από την οικία τους, τόσο στο εσωτερικό δίκτυο του Ιδρύµατος όσο 

και στο ∆ιαδίκτυο. 
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Όλες οι µονάδες του Τ.Ε.Ι., διοικητικές και εκπαιδευτικές, έχουν 

ισοδύναµη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες. Παρόλα αυτά για να υπάρχει µια 

τυπική προστασία και έλεγχος του δικτύου έχει εγκατασταθεί µια συσκευή 

firewall η οποία χωρίζει το δίκτυο σε τρεις περιοχές: το εξωτερικό δίκτυο, το 

εσωτερικό δίκτυο και µια «αποστρατικοποιηµένη» ζώνη (Demilitarized Zone – 

DMZ) όπου είναι εγκατεστηµένοι και λειτουργούν οι εξυπηρετητές υπηρεσιών 

που πρέπει να φαίνονται τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό 

δίκτυο. Σε αυτή την περιοχή είναι εγκατεστηµένες υπηρεσίες όπως το 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και οι ιστοσελίδες του ιδρύµατος. 

Η εφαρµογή που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του παρόντος προγράµµατος 

έχει ακριβώς το ίδιο χαρακτηριστικό. Είναι µια εφαρµογή η οποία αρχικά πρέπει 

να αλληλεπιδρά µε τους εµπλεκόµενους (µέλη ΕΠ, γραµµατεία Τµήµατος, κ.α.) 

πριν την υλοποίηση του προγράµµατος, ώστε να δέχεται τους κατάλληλους 

περιορισµούς και έπειτα πρέπει να παρουσιάζει σε όλους (σπουδαστές, µέλη ΕΠ, 

γραµµατεία) το αποτέλεσµα της επεξεργασίας των περιορισµών που θα είναι το 

ωρολόγιο πρόγραµµα του Τµήµατος για το κάθε εξάµηνο. Έτσι, πρέπει σε αυτή 

να έχουν πρόσβαση οι χρήστες της τόσο από το εσωτερικό όσο και από το 
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εξωτερικό δίκτυο. Για παράδειγµα, ένα µέλος ΕΠ πρέπει να εισάγει τις 

προτιµήσεις του για τις ηµέρες και ώρες διδασκαλίας του µαθήµατός του 

(περιορισµός) και ένας φοιτητής πρέπει να µπορεί να ενηµερωθεί, µέσω 

διαδικτύου, για το τελικό ωρολόγιο πρόγραµµα του εξαµήνου του (αποτέλεσµα 

υπηρεσίας) ακόµη κι αν βρίσκεται στο σπίτι του σε κάποια αποµακρυσµένη 

περιοχή της χώρας.  

Έτσι, προτείνεται για την φιλοξενία της υπηρεσίας να εγκατασταθεί ένας 

εξυπηρετητής στην DMZ περιοχή του δικτύου ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε 

αυτόν τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό δίκτυο. Επειδή, δε, η 

εφαρµογή απαιτεί τη δυναµική παρουσίαση περιεχοµένου µέσω διαδικτύου, 

προτείνεται η χρήση του λειτουργικού συστήµατος Linux, του προγράµµατος 

παροχής υπηρεσιών ιστού Apache και γλωσσών υλοποίησης της διεπαφής τις 

MySQL και PHP. Όλα τα παραπάνω είναι εργαλεία που ανοιχτού κώδικα και 

διατίθενται ελεύθερα ενώ τυγχάνουν πολύ καλής υποστήριξης από τους 

κατασκευαστές τους. Επίσης είναι πολύ οικεία στους συνεργάτες του 

προγράµµατος. Κατά την πορεία της ανάπτυξης ενδέχεται να επανασχεδιαστεί η 

υλοποίηση της εφαρµογής, ανάλογα µε τα δεδοµένα ή τις ανάγκες που θα 

προκύψουν. 

 

 

Κωνσταντίνος Χειλάς  

 

 

Καθηγητής Εφαρµογών 
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