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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Το δίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας σε φυσικό επίπεδο, καλύπτει 4 

πύργους µε 19 συνολικά ορόφους και περιλαµβάνει περίπου 700 

τηλεπικοινωνιακές απολήξεις (πρίζες), οι οποίες µέσω του οριζόντιου 

τµήµατος της δοµηµένης καλωδίωσης – τοπολογία αστέρα – συγκεντρώνονται 

σε 35 συνολικά διανοµείς (hub). 

προσφέρουν ένα πλήθος δικτυακών υπηρεσιών στην πανεπιστηµιακή 

κοινότητα όπως. accounts, e-mail, DNS, ftp, Web, list-services, news, library 

services κ.λπ. 

 

Αυτά µε τη σειρά τους, µέσω του κάθετου τµήµατος της δοµηµένης 

καλωδίωσης (οπτικές ίνες), καταλήγουν στους κεντρικούς κατανεµητές κτιρίων 

και από εκεί σε 3 δροµολογητές (routers), οι οποίοι συνδέονται µεταξύ τους 

µέσω ενός δακτυλίου οπτικών ινών (FDDI). Επιπλέον, ένας δροµολογητής 

έχει αναλάβει την επικοινωνία του τοπικού δικτύου µε τον έξω κόσµο µέσω 2 

γραµµών – 16 Mbps (ATM) και 2 Mbps (PCM) αντίστοιχα – ενώ ένας 

δροµολογητής (modem access server) έχει αναλάβει τη σύνδεση µε τον έξω 

κόσµο µέσω 60 ISDN γραµµών dial-up. Ένας ακόµη δροµολογητής µεγάλης 

ισχύος (Cisco 7507) προστέθηκε στον δακτύλιο FDDI και συνδέθηκαν επάνω 

του 9 Fast Ethernet switches δηµιουργώντας έτσι ένα δίκτυο υψηλής 

µετάδοσης δεδοµένων µέχρι και 100 Mbps. Τέλος στον τηλεφωνικό 

κατανεµητή συνδέονται οι 60 γραµµές ISDN για τις ανάγκες της 

τηλεδιάσκεψης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 

Επάνω στο δίκτυο λειτουργούν περίπου 30 servers χρησιµοποιώντας 

λειτουργικά όπως το Unix, τα Windows NT, και το Novell και οι οποίοι 
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SUMMARY 
 

u

the vertical department of structured wiring 

(optical fibres), wind up in central pat

routers, which are connected between them via a ring of optical fibres (FDDI). 

the connection with world via 60 ISDN of lines dial-up. One still router of big 

100 Mbps.  

the Unix, Windows NT, and 

Nove

The network of University Macedonia in natural level, covers 4 towers 

with 19 globally floors and incl des roughly 700 telecommunications endings 

(sockets), which via the horizontal department of structured wiring – topology 

of aster – are assembled in 35 globally distributors (hub).  

These with their line, via 

ch panel buildings and from there in 3 

Moreover, a router has outside undertaken the communication of local 

network with the world via 2 lines – 16 Mbps (ATM) and 2 Mbps (PCM) 

respectively – while a router (modem access server) has outside undertaken 

power (Cisco 7507) was added in ring FDDI and was connected on the 9 Fast 

Ethernet switches creating thus a network of high transmission of data until 

Finally in telephone patch panel are connected 60 lines ISDN for the 

needs of videoconference of University Macedonia. Above in the network they 

function roughly 30 servers using functional as 

ll and that offer a crowd of network services in the academic community 

as accounts, e-mail, DNS, ftp, Web, list-services, news, library services etc. 
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το δίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας σε φυσικό επίπεδο, καλύπτει 4 
ύργους µε 19 συνολικά ορόφους και περιλαµβάνει περί τις 700 τηλεπικοινωνιακές 

απολήξ

από εκεί σε 3 δροµολογητές (routers), οι οποίοι συνδέονται µεταξύ τους µέσω ενός 
ς έχει αναλάβει την 

επικοινωνία του τοπικού δικτύου µε τον έξω κόσµο µέσω 2 γραµµών – 16 Mbps 
(ATM) 
server) έχει αναλάβει τη σύνδεση µε τον έξω κόσµο µέσω 60 ISDN γραµµών dial-up. 

library services κ.λπ.). 

 
Σχήµα: Εξωτερικές συνδέσεις

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

π
εις (πρίζες), οι οποίες µέσω του οριζόντιου τµήµατος της δοµηµένης 

καλωδίωσης – τοπολογία αστέρα – συγκεντρώνονται σε 35 συνολικά hubs.  
Αυτά µε τη σειρά τους, µέσω του κάθετου τµήµατος της δοµηµένης 

καλωδίωσης (οπτικές ίνες), καταλήγουν στους κεντρικούς κατανεµητές κτιρίων και 

δακτυλίου οπτικών ινών (FDDI). Επιπλέον, ένας δροµολογητή

και 2 Mbps (PCM) αντίστοιχα – ενώ ένας δροµολογητής (modem access 

Ένας ακόµη δροµολογητής µεγάλης ισχύος (Cisco 7507) προστέθηκε στον δακτύλιο 
FDDI και συνδέθηκαν επάνω του 9 Fast Ethernet switches. Τέλος στον τηλεφωνικό 
κατανεµητή συνδέονται οι 120 γραµµές ISDN για τις ανάγκες της τηλεδιάσκεψης του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 

Επάνω στο δίκτυο λειτουργούν περί τους 30 servers (Unix, Windows NT, 
Novell) οι οποίοι προσφέρουν ένα πλήθος δικτυακών υπηρεσιών στην 
πανεπιστηµιακή κοινότητα (π.χ. accounts, e-mail, DNS, ftp, Web, list-services, news, 

 
 

 
 ATM  16 Mbps PCM  2 Mbps (backup)  
 
 

 

 
 
 
 

60 Dial-up 
γραµµές 

 
 
 
 

 
 
 

60 Dial-up 
γραµµές 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
 Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 
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Σ Υ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟ  

 

αν άλλο 
σκοπό

 
 
Τα hubs(διανοµείς), οι routers(δροµολογητές), και τα switches(µεταγωγείς) είναι 

ο πιο ‘αγνός’ υλικός εξοπλισµός δικτύωσης που βλέπουµε συνήθως. (Είναι ‘αγνός 
εξοπλισµός’ µε την έννοια ότι υπάρχουν µόνο για τη δικτύωση και για κανέν

): 
 

• HUB: Ένα hub (διανοµέας), το οποίο µερικές φορές ονοµάζεται και concentrator 
(συγκεντρώτης), είναι µια συσκευή, η οποία συνδέει έναν αριθµό καλωδίων 
δικτύου που προέρχονται από υπολογιστές πελάτες (clients) σε ένα δίκτυο. Τα 
hubs µπορούν να υποστηρίξουν από δυο το λιγότερο υπολογιστές µέχρι και 
µεγάλα hubs, τα οποία µπορούν να υποστηρίξουν πάνω από εξήντα 
υπολογιστές.  

Το πιο συνηθισµένο µέγεθος ενός hub υποστηρίζει είκοσι τέσσερις (24) 
συνδέσεις δικτύου. 
 

• SWITCH: Ένα switch (µεταγωγέας) είναι καλωδιωµένο σχεδόν όπως ένα hub και 
ουσιαστικά µοιάζει µε ένα hub. Με το switch η κάθε σύνδεση δικτύου γίνεται 
ιδιωτική και στη συνέχεια συλλέγονται τα δεδοµένα από κάθε µια από τις 
συνδέσεις και τα δεδοµένα προωθούνται σε έναν κορµό του δικτύου, ο οποίος 
συνήθως τρέχει µε µια πολύ µεγαλύτερη ταχύτητα από τις ξεχωριστές 
συνδέσεις switch. Συχνά τα switches χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση 
πολλώ σε έναν απλό κορµό δικτύου. 

 
• ROUTER:

ν hubs 

 Έ ας router (δροµολογητές) δροµολογεί πακέτα δεδοµένων από ένα 
δίκτυο  κάποιο άλλο. Τα δυο δίκτυα συνδέονται στον router 
χρησιµοποιώντας το δικό τους τύπο καλωδίωσης και τύπο σύνδεσης. Επίσης, 
οι routers έχουν συνήθως µια πρόσθετη σύνδεση, στην οποία µπορεί να 
συνδεθεί ένα τερµατικό. Αυτή η σύνδεση χρησιµοποιείται µόνο για τον 
προγραµ ατισµό και τη συντήρηση του router. 

 
• PATCH PANEL Ή ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ:

ν
σε

 
µ

 Κάθε καµπίνα περιέχει όλους τους 
απαραίτητους κατανεµητές (patch pa  όλες οι 
αντίστοιχες καλωδιώσεις. 

 

nel) ώστε να τερµατίζουν

 
Σχήµα 1: Patch Panel 

α patch panel υποστηρίζουν καλώδια: 
1) χαλκού 
2) οπτικής ίνας 

 
 
Τ
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1) Κατανεµητές Χαλκού 
Σε κάθε καµπίνα οι κατανεµητές χαλκού είναι οµαδοποιηµένοι και 

ένοι κατά κατηγορία (ξεχωριστά πεδία για καλωδιώσεις data, για 
καλω

πληροφορικής. Τοποθετούνται στην καµπίνα του κάθε ορόφου για τον 
τερµατισµό όλων των καλωδιώσεων. Με το patch panel εξασφαλίζουµε τερµατισµό 

ρ
αναλ
όταν 
γεφυ
από τ

την δ
µονά ν καλωδίων (couplers) έχουν τη δυνατότητα τερµατισµού 
δύο καλωδίων 4 ζευγών.Τέλος, oι επιφάνειες των υποδοχών είναι υπό γωνία ώστε 

Ο
δυνατή
µελλον
20% µε

Ο
 
2) Οπτικοί Κατανεµητές

αναγνωρισµ
διώσεις τηλεφωνίας, για τερµατισµό των riser) και πληρούν τις προδιαγραφές 

ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α, TSB-36/40.Τα patch panel είναι τοποθετηµένα σε στάνταρντ rack 19΄΄ 
εντός του οποίου βρίσκεται τοποθετηµένος και ο υπόλοιπος ενεργός εξοπλισµός του 
δικτύου 

του
µπ

να 

 δικτύου φωνής ή δεδοµένων στο πίσω µέρος του rack, αφήνοντας ελεύθερο το 
οστινό µέρος του rack, το οποίο αποτελείται από θηλυκά RJ45, 8 επαφών, µε 
ογία ένα προς ένα µε τις πρίζες του δικτύου δεδοµένων. Κατά τον τρόπο αυτό 
απαιτηθεί ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση µιας θέσεως εργασίας 

ρώνουµε τις θέσεις µεταξύ τους, πετυχαίνοντας αυτόµατα και την αποσύνδεση 
ο δίκτυο των προγενέστερων θέσεων. 
Η κατ  ασκευή των patch panel είναι modular δηλαδή τµηµατική ώστε να έχουµε 
υνατότητα και την ευελιξία της σύνδεσης από 2 έως 48 υποδοχές RJ45 και oι 
ες τερµατισµού τωδ

προστατεύεται η υποδoχή από xτυπήµατα και σκόνη. 
 τρόπος αυτός διοίκησης του δικτύου δεδοµένων επιτυγχάνει τη µέγιστη 
 αξιοπιστία και ευελιξία για την αντιµετώπιση των σηµερινών αλλά και των 
τικών αναγκών του κτιρίου. Όλοι oι κατανεµητές χαλκού έχουν χωρητικότητα 
γαλύτερη από την απαιτούµενη µε βάση την καλωδίωση. 
ίκος Κατασκευής: SIEMON Connecticat, USA. 

 

τερµατ ς ν θ .
θέσεων
συσκευ
κατανε
περιλα rs. 

 

κατανε
αι δυνατότητα στήριξης σε rack 19" - Ύψος 1 U. 

) ∆υνατότητα τοποθετήσεως συρταριού µε ράγες για εύκολη πρόσβαση στις 
συνδέσεις και τα connectors. 

δ) Έγχρωµα εικονίδια για τα couplers (2 τεµάχια ST couplers ανά πλαίσιο) για 
να διαχωρίζουν και να επισηµαίνουν τις οπτικές ίνες ανάλογα τον χώρο που 
προέρχονται. 

ε) Τυφλά πλαίσια για τις µη χρησιµοποιούµενες υποδοχές. 
Οίκου Κατασκευής: SIEMON Connecticat, USA. 

 
• ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΡΙΖΑ:

Όλες οι καλωδιώσεις οπτικής ίνας για το κεντρικό δίκτυο δεδοµένων 
ίζουν πλήρω  σε οπτικό κατα εµητή 16 έσεων Οι οπτικοί κατανεµητές 16 
 τοποθετούνται εντός της καµπίνας κτιρίου .Κατανεµητές 2 θέσεων καθώς και 
ές διαχείρισης οπτικής ίνας υπάρχουν σε κάθε καµπίνα ορόφου. Ο οπτικός 
µητής (Fiber Connect Panel) έχει δυνατότητα στήριξης σε ικρίωµα. Επίσης 
µβάνει panel στήριξης couplers και ST couple

Οι δυνατότητες που έχει είναι οι εξής: 
α) ∆υνατότητα προσαρµογής ειδικής κασέτας splicing, στο ίδιο ερµάριο (οπτικό 
µητή). 
) Στήριξη σε τοίχο καθώς κβ

γ

 
Η τηλεπικοινωνιακή πρίζα (Telecommunication Outlet είναι η κατάληξη του 

οριζοντίου δικτύου στην περιοχ  οποία συνδέεται ο τερµατικός 
εξοπλισµός. Η κατασκευή της πρίζας στο εσωτερικό είναι σε τυπωµένο κύκλωµα και 
για τι δύο υποδοχές και οι αγωγοί τερµατίζονται σ' αυτήν σε σύνδεσµο IDC 110. 
• 
1) Πρίζα ιχη, οκτώ (8) επαφών (8 pins - RJ45), κατά ISO 8877 ΕΙΑ/ΤΙΑ-
568. 
2) Κατάλληλη να δεχθεί φωνή και δεδοµένα (voice and data) κατά ISO 8877. 

) 
ή εργασίας πάνω στην

ς 
Τα χαρακτηριστικά της είναι:  

 διπλή επίτο
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3) ∆υνατότητα διέλευσης υψίσυχνου σήµατος 100 ΜΗΖ. 
4) ∆υνατ ς τ

κ

σ

 

 

 

ότητα σύνδεση  κάθε είδους ερµατικού, µε την χρήση ειδικών 
προσαρµογέων (adaptors) όπως Balun, RS232 .λπ. 
5) Με µία σειρά από παρελκόµενα όπως πλαστικά σήµατα διαφόρων χρωµάτων για 
να είναι ευδιάκριτο εάν στο jack συνδέεται data terminal ή voice terminal. 
6) ∆υνατότητα προσαρµογής ST type Fiber optic Connectors. 
7) Παρέχει την δυνατότητα απεγκατάστασης, επιθεώρησης και αποκατάστασης των 
συνδέσεων από το µπροστινό µέρος. 
8) Τα καλώδια είναι στερεωµένα στο πίσω µέρος του coupler µε organizers. 
9) Παρέχει δυνατότητα για προστατευτικά καπάκια µε αυτόµατη επαναφορά σε κάθε 
υποδοχή. 

Οίκου Κατα κευής: SIEMON Connecticat, USA. 
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ΤΥΠΟΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
 

Τοπολογία Αστέρα (star topology): Η τοπολογία αστέρα είναι αυτή στην 

πορούν να 
ο µέγεθος κόµβων σε 

ανοµείς έτσι ώστε να επεκτείνουµε το δίκτυο 

        

οποία µια κεντρική µονάδα, δηλαδή το hub, φιλοξενεί µια οµάδα καλωδίων δικτύου, 
τα οποία εκπέµπουν σε κάθε κόµβο του δικτύου. Στην τοπολογία αστέρα µ
φιλοξενηθούν από 2 έως και 96 κόµβοι. Το πιο συνηθισµέν
τοπολογία αστέρα είναι αυτό των 24. Ανεξάρτητα από το µέγεθος του διανοµέα 
µπορούν να ενωθούν µαζί πολλοί δι
προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. 

 
 

 ∆ακτυλίου (ring topology):Τοπολογία  Η τοπολογία δακτυλίου είναι µια 
λογική διάταξη στην οποία τα καλώδια είναι συνδεδεµένα µε τοπολογία αστέρα, µε 
τον κάθε κόµβο να είναι συνδεδεµένος µε το δικό του καλώδιο στο hub. Ωστόσο, 
ηλεκτρικά, το δίκτυο συµπεριφέρεται όπως ένας δακτύλιος, όπου τα σήµατα του 
δικτύου µεταφέρονται γύρω από το δακτύλιο σε κάθε κόµβο διαδοχικά. Τα τοπικά 
δίκτυα υπολογιστών, LAN, τοπολογίας δακτυλίου, βασίζονται στα δίκτυα Token Ring 
αντί των δικτύων Ethernet. Μερικά επίσης τρέχουν µε τα δίκτυα (FDDI)  Fiber 
Distributed Data Interface, ένα δίκτυο οπτικών ινών των 100 Mbps. 
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Χρήση Προτύπου ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 
 

νικός υπολογιστής κ.λπ.), σε οποιαδήποτε 
τηλεπικοινωνιακή απόληξη (πρίζα), χωρίς την ανάγκη ειδικών διασυνδέσεων, µε 
αποτέλεσµα να είναι δυνατή η αλλαγή των συσκευών, των θέσεών τους αλλά και της 
διαµόρφωσης του εργασιακού χώρου, ανάλογα µε τις ανάγκες του Πανεπιστηµίου 
Μακεδονίας και των χρηστών. Γίνεται επίσης δυνατή η πλήρης διασύνδεση και 
συνεργασία διαφορετικών συστηµάτων υπολογιστών, τηλεφωνίας ή και άλλων, 
διαµέσου του ίδιου καλωδιακού δικτύου που πλέον αποτελεί δοµικό στοιχείο του 
κτιρίου. 

Μέσω του προτύπου ΕΙΑ/ΤΙΑ 568, το καλωδιακό σύστηµα ενός κτιρίου 
χωρίζεται σε δύο υποτµήµατα, το οριζόντιο και το κάθετο δίκτυο.Το οριζόντιο 
δίκτυο (horizontal wiring) αφορά στην καλωδίωση κάθε ενός από τους ορόφους των 
τµηµάτων των τµηµάτων του κτιρίου και αποτελείται από τις τηλεπικοινωνιακές 
απολήξεις, το καλώδιο και τους τερµατικούς του, καθώς και τον κατανεµητή του κάθε 
ορόφου. 

Το κάθετο δίκτυο (backbone wiring) αφορά στη διασύνδεση των ορόφων του 
κάθε κτιρίου µεταξύ τους καθώς και στη διασύνδεση των κτιρίων µεταξύ τους και µε 
τον έξω κόσµο. Αποτελείται από το καλώδιο και τους τερµατισµούς του, τους 
κεντρικ ατανεµητές, τους κατανεµητές κτιρίων, τα δωµάτια εξοπλισµού και τα 
σηµεία δου και εξόδου του δικτύου από το κτίριο του και αποτελείται από τις 
τηλεπ

Το καλωδιακό σύστηµα κάθε ενός κτιρίου του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 
αποτελεί ένα αυτόνοµο υποσύστηµα µέσα στο συνολικό δικτυακό πλαίσιο. Η 
καλωδίωση αυτή ακολουθεί πλήρως το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 που οριστικοποιήθηκε 
το 1991 από την Electronic Industries Association. 

Με τη χρήση αυτού του προτύπου στην κατασκευή των τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων ενός κτιρίου, καθίσταται δυνατό να συνδεθεί οποιαδήποτε τερµατική 
συσκευή (τηλέφωνο, ηλεκτρο

ούς κ
 εισό
ικοινωνιακές απολήξεις, το καλώδιο και τους τερµατικούς του, καθώς και τον 

κατανεµητή του κάθε ορόφου. 
 
FAST ETHERNET 
 
Βασική φιλοσοφία του fast ethernet είναι η αύξηση της ταχύτητας επικοινωνίας 

µεταξύ των σταθµών στα 100 mbps και ταυτόχρονα η συµβατότητα µε τα πρότυπα 
καλωδίωσης, τοπολογίας, τεχνικών πρόσβασης και απόστασης του ΙΕΕΕ 802.3 10 
BASE-T. Η επιτροπή 802.3 της ΙΕΕΕ προσδιόρισε τον Ιούνιο 1995 το standard 
802.3u, το οποίο αποτελεί επέκταση και βελτίωση του standard 802.3. Το standard 
802.3u καλείται Fast Ethernet. Τρεις διαφορετικές εκδόσεις έχουν προκύψει ανάλογα 
µε την ποιότητα της καλωδίωσης:100 base-4T για απλό µη θωρακισµένο 
συνεστραµµένο ζεύγος καλωδίων (UTP)κατηγορίας 3, 100 base-tx για καλώδια UTP 
κατηγορίας 5 και 100 base-fx για οπτικές ίνες. Στην έκδοση 100 base-4t πρόσβαση 
στο µέσο γίνεται µε CFMA/CD και half-dublex µετάδοση. Οι εκδόσεις 100 BASE -TX 
και 100 BASE-FX υποστηρίζουν και full-dublex µετάδοση (λόγω έλλειψης 
ανταγωνισµού για το µέσο µετάδοσης), µε ταχύτητα 100+100 Mbps για λήψη και 
αποστολή δεδοµένων αντίστοιχα. Το Fast Ethernet χρησιµοποιεί bit encoding για τη 
διατήρηση της συχνότητας του ρολογιού σε σχετικά χαµηλά επίπεδα. 

 
FDDI  
Το δίκτυο οπτικών ινών FDDI(Fiber Distributed Data Interfase) αναπτύχθηκε 

από το American National Standards Institute (ANSI) και βασίζεται σε τοπολογία 
διπλού δακτυλίου µε ταχύτητα µετάδοσης 100 Mbps. Πολύτροπη οπτική ίνα συνδέει 
τον ένα σταθµό µε τον άλλον για τη δηµιουργία του δακτυλίου που µπορεί να 
εκτείνεται µέχρι και 100 Km. Έως και 500 σταθµοί εργασίας µπορούν να 
φιλοξενηθούν από το δίκτυο και συνεπώς µπορεί να λειτουργήσει ως ραχοκοκαλιά 
(backbone) πολλών τοπικών δικτύων. Οι σταθµοί εργασίας µπορεί να συνδέονται  
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µόνο µε τον ένα δακτύλιο SAS(Single Attachment Station) ή και µε τους δύο DAS 
(Dual Attachment Station). Ο ένας από τους δακτυλίους είναι ο βασικός (Primary 
Ring)

 στο ίδιο σηµείο, τότε οι δύο 
δακτύ

 ρ  

α εναλλακτική έκδοση του FDDI χρησιµοποιεί τυπικά χάλκινα καλώδια CDDI 
(Cop

 και ο άλλος ο δευτερεύων (Secondary ring). Ο δευτερεύων δακτύλιος 
χρησιµεύει ως εφεδρικό µονοπάτι ή ως backup σύνδεση, αν ο αρχικός σπάσει. Η 
κυκλοφορία δεδοµένων στους δακτυλίους είναι µε αντίθετη φορά. Στην περίπτωση 
που ο αρχικός και ο δευτερεύων δακτύλιος σπάσουν

λιοι ενοποιούνται σε έναν διπλάσιου µήκους ο οποίος αναλαµβάνει όλη την 
κυκλοφορία. Η κυκλοφορία των δεδοµένων γίνεται µε τη βοήθεια κουπονιού (token), 
αλλά αντίθετα µε το Token Ring στο δίκτυο µπορούν να κυκλοφο ούν περισσότερες 
από µια εντολές (κουπόνια). Η ύπαρξη κουπονιού (κουπονιών) εγγυάται ένα µέγιστο 
χρόνο αναµονής για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε κόµβου. 

Το δίκτυο FDDI διαθέτει µηχανισµό (µε τη βοήθεια σταθµού διαχειρίσεις) για 
την εξυπηρέτηση επικοινωνιακών αναγκών που απαιτούν τη µεταφορά ευαίσθητων 
δεδοµένων, παρέχοντας εγγύηση σταθερού ρυθµού µεταφοράς (π.χ. δεδοµένα ήχου 
ή real-time εφαρµογές) 

Μι
per Distributed Data Interface) και φυσικά µπορεί να είναι χρήσιµη για δίκτυα 

που δεν εκτείνονται σε µεγάλες αποστάσεις(µέσα σε ένα γραφείο ή κτίριο). Φυσικά τα 
CDDI είναι φθηνότερα όσον αφορά τον εξοπλισµό και ευκολότερα στην υλοποίηση 
και στην εγκατάσταση της καλωδίωσης. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



εδονίας 
 

12  του Πανεπιστηµίου ΜακΝίκος Νικολάου - Το ∆ίκτυο
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ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Το δίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας χωρίζεται σε τρία (3) τµήµατα, την 

οριζόντια, την κατακόρυφη η καθετή και την κεντρική καλωδίωση. 
 

 Οριζόντια Καλωδίωση 
H οριζόντια καλωδίωση είναι το τµήµα του δικτύου το οποίο εκτείνεται από την 

τηλεπικοινωνιακή πρίζα της θέσης εργασίας µέχρι τον τοπικό κατανεµητή. Κάθε 
γραφείο, εργαστήριο, αίθουσα διδασκαλίας ή αµφιθέατρο διαθέτει τουλάχιστον µία 
διπλή πρίζα εξυπηρέτησης φωνής / δεδοµένων (µία τουλάχιστον κατανεµηµένη ανά 
θέση εργασίας). Το γενικό σύνολο των θέσεων εργασίας για όλο το πανεπιστήµιο 
είναι περίπου 560 διπλές πρίζες. Σε κάθε όροφο του κτιρίου, όπου υπάρχει θέση 
εργασίας (διπλή πρίζα), βρίσκεται η καµπίνα ορόφου (τοπικός κατανεµητής) όπου 
γίνεται η διαχείριση του δικτύου του ορόφου. Ο κάθε τοπικός κατανεµητής 
εξυπηρετεί την οριζόντια καλωδίωση για την διανοµή του σήµατος (φωνής ή 
δεδοµένων) στην απόληξη του δικτύου, που είναι η θέση εργασίας. Παρέχει το χώρο 
για την τοποθέτηση των ενεργών διατάξεων της οριζόντιας διασύνδεσης του δικτύου 
(hubs ή switches), εκτός του ισογείου που εξυπηρετείται από τους κατανεµητές του 
ηµιόροφου ή του 1ου ορόφου, όπως στο κτίριο ΗΘ. Τοποθετούνται εποµένως, 16 
τεµάχια τοπικών κατανεµητών για τη συνολική έκταση των κτιρίων του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Η οριζόντια καλωδίωση του ορόφου του κάθε κτιρίου 
πραγµατοποιείται µε φυσική τοπολογία αστέρα σύµφωνα µε το ΕΙΑ/ΤΙΑ 568, 
δηλαδή κάθε τηλεπικοινωνιακή απόληξη συνδέεται ακτινωτά µε τον τοπικό 
κατανεµητή.  

 
 Καθετή Καλωδίωση 

 
Η κατακόρυφη καλωδίωση είναι το τµήµα του δικτύου το οποίο παρέχει 

σύνδεση µεταξύ των τοπικών και του κεντρικού κατανεµητή. Οι τοπικοί 
κατανεµητές συνδέονται µεταξύ τους µε την καµπίνα κτιρίου (κεντρικός 
κατανεµητής) µέσω του καθέτου δικτύου, το οποίο υλοποιείται για το κάθε κτίριο µε 
καλώδιο οπτικής ίνας και χαλκού UTP πολλαπλών συνεστραµµένων ζευγών, το 
οποίο έχει υπολογισθεί για να µεταφέρει την κάθε θέση εργασίας, η οποία νοείται σαν 
διπλή θέση. 

Μεταφέρει λοιπόν 8 ζεύγη από κάθε θέση προς τους κεντρικούς κατανεµητές 
κτιρίων προσαυξηµένο µάλιστα κατά 20%. 

Από τους κεντρικούς κατανεµητές όπου τερµατίζει σε πεδία ανάλογης 
χωρητικότητας, ξαναφεύγει για να µεταφέρει τις θέσεις στον τηλεφωνικό κατανεµητή, 
µεταφέροντας βέβαια και τις θέσεις που αναφέρονται στους κεντρικούς κατανεµητές 
των κτιρίων, προσαυξηµένες και αυτές κατά 20%. 
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Σχήµα:Κάθετη Καλωδίωση 

 
 Κεντρική Καλωδίωση 

Η κεντρική καλωδίωση είναι το τµήµα του δικτύου το οποίο παρέχει σύνδεση 
µεταξ

ες καµπίνες προβλέπεται και χώρος για τις διατάξεις διασύνδεσης / 
διαχε

οφο του κάθε κτιρίου, εξυπηρετούν 
επιπρ τ  

ύ των κεντρικών κατανεµητών. Στο πανεπιστήµιο πραγµατοποιείται µε την 
τοποθέτηση έξι (6) κεντρικών καµπίνων κτιρίου στα τέσσερα (4) κοµβικά σηµεία 
των κτιρίων τα οποία βρίσκονται στον 1ο όροφο (κεντρικοί κατανεµητές). Αυτοί 
συνδέονται µεταξύ τους µέσω καλωδίου οπτικής ίνας και χαλκού UTP πολλαπλών 
συνεστραµµένων ζευγών, µε τρόπο ώστε να υλοποιείται το Κεντρικό ∆ίκτυο 
Κορµού του πανεπιστηµιακού χώρου. 

Στις ίδι
ίρισης του Κεντρικού Κορµού του δικτύου. Οι κεντρικοί κατανεµητές των κτιρίων, 

οι οποίοι τοποθετούνται στον 1ο όρ
οσθέ ως και την οριζόντια καλωδίωση (ενιαίος κατανεµητής – ξεχωριστά πεδία 

τερµατισµού). 
Καλώδια που χρησιµοποιούνται: 
α) Για την οριζόντια καλωδίωση χρησιµοποιείται καλώδιο χαλκού 4 

συνεστραµµένων ζευγών UTP 100 Ohm, 24 AWG, Κατηγορίας 5 (Category 5), 
ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 certified, TSB-36, TSB-40, για το δίκτυο δεδοµένων και φωνής. 

β) Για την κατακόρυφη και κεντρική καλωδίωση φωνής χρησιµοποιείται 
πολύζευγο καλώδιο χαλκού 25 συνεστραµµένων ζευγών UTP 100 Ohm, 24 AWG, 
Κατηγορίας 5 (Category 5), ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 certified, TSB-36, TSB-40, µε επένδυση 
PVC, για το δίκτυο δεδοµένων και φωνής. 

γ) Για την κεντρική καλωδίωση δεδοµένων χρησιµοποιείται καλώδιο οπτικής 
ίνας 16 οπτικών ινών 62.5/125 multimode graded index, plenum rated, ΕΙΑ/ΤΙΑ - 568 
Certified. 
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            Σχήµα 1: Οπτική Ίνα εξωτερικά                 Σχήµα 2: UTP καλώδια 

Σχήµα 3: Πρίζα RJ 45 
 

 
Σχήµα 4: Οπτική Ίνα εσωτερικά 
 

 Κάθε καλώδιο έχει στον εξωτερικό µανδύα του τυπωµένα τα παρακάτω 
στοιχεία: 

α) Κατασκευαστικό Οίκο 
β) Κατηγορία Καλωδίου 
γ) Τύπο Καλωδίου 
δ) Μήκος σε µέτρα (m) 
ε) Οργανισµό Πιστοποίησης
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ 
 

 Οριζόντια Καλωδίωση 
Κάθε θέση εργασίας εξυπηρετείται από µία διπλή πρίζα. Σε κάθε πρίζα 

τερµατίζουν δύο καλώδια τεσσάρων (4) συνεστραµµένων ζευγών UTP 100 Ohm, 24 
AWG, κατηγορίας 5 (category 5), µε ανθεκτική προστατευτική επένδυση από PVC. 
Οι οκτώ (8) αγωγοί των καλωδίων είναι χάλκινοι µονόκλωνοι. Τα καλώδια αυτά 
καταλήγουν στον τοπικό κατανεµητή (Local Telecommunication Closet) όπου 
γίνεται η διαχείριση του δικτύου. Το µέγιστο µήκος των καλωδίων του οριζοντίου 
δικτύου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα ενενήντα (90) µέτρα (300 ft) που όµως στην 
πράξη δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60) µέτρα. 

Η χρήση του ανωτέρω καλωδίου UTP προτείνεται γιατί υποστηρίζεται από το 
πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 και ενδείκνυται στις περιπτώσεις όπου η ταχύτητα 
επικοινωνίας υπερβαίνει τα 10 Mbps (έως 100 Mbps). Επιπλέον, επιτρέπει την 
µεταφορά οποιουδήποτε συνδυασµού σηµάτων µεταξύ τετράδων ζευγών. 

 
       Σχήµα: Κατανεµητής Ορόφου 

Τα χαρακτηριστικά του καλωδίου είναι: 
Οίκος Κατασκευής: MOHAWK / CDT (CABLE DESIGN TECHNOLOGIES) 9 
MOHAWK DRIVE - LEOMNISTER, ΜΑ 01453-3341 - USA 
Τύπος: Καλώδια UTP 100 Κατηγορίας 5 
∆ιατοµή: 24 AWG - 4΄΄ (αθωράκιστο) 

Το καλώδιο UTP 100/24 AWG Κατηγορίας  5 υποστηρίζει (και αποδείχθηκε 
από τις µετρήσεις), τα παρακάτω πρωτόκολλα επικοινωνίας στις ταχύτητες και 
αποστάσεις όπως δίνονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
TOKEN RING 4 Mbps/72 Stations 135 
UTP 100/24 AWG-Κατ. 5 ions 100   16Mbps/104 Stat

19.200 bps 
9.600 bps 

4.800 bps 

RS 232 C 91 
  183 

  305 
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 τρική Καλωδίωση ΦωνήςΚατακόρυφη / Κεν  
 

η Φωνής 

νικού δικτύου χρησιµοποιείται καλώδιο 
χαλκ

τ ι

 ζευγών) 
ανάλογη της πλήρης κάλυψης των θέσεων εργασίας που εξυπηρετεί η κάθε καµπίνα 
κτιρίου. Επιπρόσθετα παρέχεται 20% εφεδρεία. 

 
Καλώδια που χρησιµοποιούνται: 

Η χρήση του ανωτέρω καλωδίου UTP για την κατακόρυφη και την κεντρική 
τηλεφωνική καλωδίωση, προτείνεται γιατί υποστηρίζεται από το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 
568 και ενδείκνυται στις περιπτώσεις όπου η ταχύτητα επικοινωνίας υπερβαίνει τα 10 
Mbps (µέχρι και 100 Mbps).Επιπλέον, ανάλογα µε τις ανάγκες των χρηστών καθώς 
και τις αναδιατάξεις και τις µελλοντικές επεκτάσεις του χώρου, οποιαδήποτε τετράδα 
ζευγών σήµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως απόληξη τηλεφώνου η τερµατικού 
σταθµού εργασίας. 

 
Τα χαρακτηριστικά του δίνονται παρακάτω: 
Οίκου Κατασκευής: MOHAWK / CDT (CASLE DESIGN TECHNOLOGIES) 9 
MOHAWK DRIVE - LEOMNISTER, ΜΑ U1453-3341 – USA. 
Τύπος: Καλώδιο UTP 100 Κατηγορίας 5 
∆ιατοµή: 24 AWG - 25΄΄, (αθωράκιστο) 

Το καλώδιο UTP 100124 AWG κατηγορίας 5 υποστηρίζει (και αποδεικνύεται µε 
µετρήσεις), τα πρωτόκολλα επικοινωνίας στις ταχύτητες και αποστάσεις όπως 
δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 Κατακόρυφη Καλωδίωσ
Η κατακόρυφη καλωδίωση φωνής για κάθε κτίριο γίνεται µέσω καλωδίου χαλκού 

25 συνεστραµµένων ζευγών UTP κατηγορίας 5 (categorγ 5).Το πλήθος των 
καλωδίων που χρησιµοποιούνται για την διασύνδεση του κεντρικού κατανεµητή 
κτιρίου µε τον κάθε τοπικό κατανεµητή έχουν χωρητικότητα (αριθµός ζευγών) 
ανάλογη της πλήρης κάλυψης των θέσεων εργασίας που εξυπηρετεί η κάθε καµπίνα 
ορόφου. Επιπρόσθετα παρέχεται 20% εφεδρεία. 
 Κεντρική Καλωδίωση Φωνής 

Για την κεντρική καλωδίωση του τηλεφω
ού 25 συνεστραµµένων ζευγών UTP κατηγορίας 5 (categorγ 5), το οποίο ξεκινά 

από τον υπάρχοντα τηλεφωνικό κατανεµη ή στο χώρο του τηλεφων κού κέντρου 
(ισόγειο κτιρίου Γ, ∆), και τερµατίζει πλήρως σε κάθε κεντρικό κατανεµητή κτιρίου. Τα 
καλώδια που χρησιµοποιούνται για κάθε ζεύξη έχουν χωρητικότητα (αριθµός

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
TOKEN RING 4 Mbps/72 Stations 135 
UTP 100/24 AWG-Κατ. 5  16Mbps/104 Stations 100 
RS 232 C 19.200 bps 91 
  9.600 bps 183 
  4.800 bps 305 
RS 422 s 3.000 100 Kbp
ETHERNET 10Base T  10 Mbps 100 
CDDI (FDDI over Copper) 100 Mbps 100 
ETHERNET l00Base T  100 Mbps 100 
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 Κατακόρυφη Καλωδίωση ∆εδοµένων 
Από κάθε καµπίνα κτιρίου ξεκινά ένα καλώδιο οπτικής ίνας τεσσάρων (4) cores 

προς ποίας υλοποιείται το κατακόρυφο δίκτυο 
δεδο

ίναι προσεκτικά αποθηκευµένες µε 
δυνα  στην αντίστοιχη καµπίνα ορόφου (ως προς 
τους

 όπου βρίσκονται τοποθετηµένες οι 
ενεργές συσκευές του δικτύου δεδοµένων. 

 την καµπίνα ορόφου µέσω της ο
µένων για το κάθε κτίριο. Σε κάθε καµπίνα ορόφου τερµατίζονται δύο (2) αγωγοί 

(cores) σε συνδετήρα (coupler) ίνας που τοποθετείται στο τοπικό πάνελ των 
δεδοµένων του τοπικού ορόφου. Στο κτίριο ΗΘ σε όλους τους ορόφους, καθώς και 
στο κτίριο Γ∆ στον 5ο και 2ο όροφο τερµατίζονται στο τοπικό πάνελ και το άλλο 
ζεύγος cores για σύνδεση Fast Ethernet switches. 

Oι υπόλοιπες ατερµάτιστες οπτικές ίνες ε
τότητα µελλοντικής χρήσης τους
 τέσσερους (4) αγωγούς). 
Επιπροσθέτως και για λόγους εφεδρείας κάθε καµπίνα ορόφου συνδέεται µε 

την αντίστοιχη καµπίνα κτιρίου µέσω τεσσάρων (4) καλωδίων χαλκού UTP 100/24 
AWG κατηγορίας 5, τεσσάρων (4) συνεστραµµένων ζευγών πλήρως τερµατισµένα 
ως προς τα ζεύγη τους. 

Το κατακόρυφο δίκτυο οπτικών ινών εκτείνεται από το κεντρικό κατανεµητή 
κτιρίου µέχρι και τους κατανεµητές των ορόφων

 
Σχήµα:Κ τανεµητής 

 
 που χρησιµοποιούνται: 

τικής ίνας π οποιείται είναι τεσσ  (4) οπτικών 
index, plenu ε κάθε καµπίνα ορό µατίζονται 

ές διαχείρ ς ίνας. 
ακτηριστικ έρω καλωδίου είν

ίκου Κατασκευής: APPLIED PHOTONIC DEVICES INC, (APD) 50 TIFFANY 
TREET, BROOKLYN, Connecticat 06234, USA 
ύπος: Multimode 62,5/125 µm 
rade: FDDI 

εντρικός Κα

Καλώδια
1α) Το καλώδιο οπ

ινών multimode, graded 
ου χρησιµ
m rated. Σ

άρων
φου τερ

2 ίνες και υπάρχουν συσκευ ισης οπτική
1β) Τα τεχνικά χαρ ά του ανωτ αι: 

Ο
S
Τ
G
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2)Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καλωδίου χαλκού είναι: 
Οίκος Κατασκευής: MOHAWK / CDT (CABLE DESIGN TECHNOLOGIES) 9 
MOHAWK DRIVE - LEOMNISTER, ΜΑ 01453-3341 - USA 
Τύπος: Καλώδια UTP 100 Κατηγορίας 5 
∆ιατοµή: 24 AWG - 4΄΄ (αθωράκιστο) 
 

 Κεντρική Καλωδίωση ∆εδοµένων 
Τα συστήµατα καλωδίωσης µε χρήση οπτικών ινών αρχικά σχεδιάστηκαν για 

την µ

τών LAN (Local Area Networks). 

ών ινών επίσης προσφέρουν πολύ καλά χαρακτηριστικά 
όπως

όνα video υψηλής ευκρίνειας. Για αυτόν 
το λόγο τα καλώδια οπτικών ινών χαρακτηρίζονται ως το πλέον οριακό µέσο 
δοµηµένης καλωδίωσης. 

Το καλώδιο οπτικής ίνας που χρησιµοποιείται για τις ζεύξεις των κτιρίων µεταξύ 
τους, είναι 16 οπτικών ινών, εσωτερικού χώρου, (σηµειώνεται ότι για όλα τα κτίρια 
της έκτασης του πανεπιστηµίου δηλ. το ισόγειο, ο ηµιόροφος και ο πρώτος όροφος 
είναι ενιαίοι) multimode, graded index, plenum rated, ΕΙΑ/ΤΙΑ-568 certified για το 
δίκτυο δεδοµένων. 

 
 Οι Ζεύξεις της κεντρικής καλωδίωσης δεδοµένων είναι: 

• Ένα καλώδιο οπτικής ίνας µεταξύ της καµπίνας του κτιρίου Γ∆ και της καµπίνας 
του κτιρίου ΗΘ & ΚΖ.  
• Ένα καλώδιο οπτικής ίνας µεταξύ της καµπίνας του κτιρίου ΗΘ προς την 
καµπίνα του κτιρίου ΚΖ.  
• Ένα καλώδιο οπτικής ίνας µεταξύ της καµπίνας του κτιρίου Γ∆ προς τον οπτικό 
κατανεµητή του τηλεφωνικού κέντρου.  
• Ένα καλώδιο οπτικής ίνας µεταξύ της καµπίνας του κτιρίου Γ∆ προς την 
καµπίνα του κτιρίου Ε. 
 

 Κανάλια - Οδεύσεις

εταφορά σηµάτων υψηλής συχνότητας σε µεγάλες αποστάσεις. Παρ' όλα αυτά 
τα καλώδια οπτικών ινών βρίσκουν σήµερα πολύ ευρύτερο πεδίο χρήσης στον χώρο 
των τοπικών δικτύων υπολογισ

Ένας λόγος γι' αυτό είναι οι αυξηµένες ανάγκες των υπολογιστών να 
διαχειρίζονται και να µεταφέρουν µεγαλύτερο όγκο δεδοµένων σε µικρότερο χρονικό 
διάστηµα. 

Τα καλώδια οπτικ
 στην απόκριση συχνότητας και στην απόσβεση του σήµατος. Έτσι βρήκε 

πολλές χρήσεις όπως στα πρωτόκολλα RS232C, Ethernet, Token Ring και FDDI 
όπως επίσης στην τηλεφωνία και στην εικ

 
Στην κατασκευή της δοµηµένης καλωδίωσης τηλεπικοινωνιών σε ένα κτίριο, 
πρωτεύοντα ρόλο λαµβάνει η µελέτη της υποδοµής για την εγκατάσταση των 
καλωδίων και η εναρµόνιση της µελέτης µε την συνολική κτιριακή υποδοµή και τις 
µελέτες των Ηλεκτρικών και Μηχανολογικών του κτιρίου. 
 
• Μελέτη Έργων Υποδοµής 
Η µελέτη των έργων υπο δίωση Τηλεπικοινωνιών 
στηρίχθηκε στις παρακάτω προδιαγραφές: 

rcial Building Standard for Telecommunication 
Pathw

mmunication 

d Bonding Requirements for 
ial Buildings). 

.Τ. (Κανονισµοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Κ.Ε.Η.Ε.). 
6) Ο.Τ.Ε. (Κανονισµοί ∆ευτερευουσών Τηλεφωνικών Εγκαταστάσεων). 

δοµής για τη ∆οµηµένη Καλω

1) ANSI/ΕΙΑ/ΤΙΑ 569 (Comme
ays and Spaces). 
2) ANSI/ΕΙΑ/ΤΙΑ 570 (Residental and Light Commercial Telecommunication 

Wiring Standard). 
3) ANSI/EIA/ΤΙΑ 606 (Administration Standard for the teleco

Infrastructure of Commercial Buildings). 
4) ANSI/ΕΙΑ/ΤΙΑ 607 (Grounding an

Telecommunications in Commerc
5) Υ.Β.Ε
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• Γενικά Χαρακτηριστικά 
Τα κανάλια και οι οδεύσεις για τα κτίρια του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας έχουν τα 
παρακάτω γενικά χαρακτηριστικά: 

1) Όλες οι καλωδιώσεις είναι τοποθετηµένες σε κανάλια ή στις ψευδοροφές, σε 
εσόροφο) στερεωµένες σε σταθερά σηµεία 

, κολώνες, δοκάρια). 
οφο διέρχονται από πλαστικούς σωλήνες 

επενδ

τ

αµβάνεται ειδική προστασία για τις καλωδιώσεις που διέρχονται από 
µεταλ

σεις UTP στους εσωτερικούς χώρους διέρχονται από τα 
κανά

• εταλλικά Κανάλια ∆ιέλευσης Καλωδίων 
Ο  για τις αλλαγές 

τερµατικές τάπες είναι τυποποιηµένα και όχι ιδιοκατασκευές. 
 σχ

εσόροφος) είναι ανοικτού τύπου ενώ τα µεταλλικά κανάλια 
 τ

αι και οι κατανεµητές του κτιρίου και 
ό 

Οίκος Κατασκευής: ELVAN 20ο ΧΙΛ. ΛΑΥΡΙΟΥ, ΠΑΙΑΝΙΑ 

ανοµή των καλωδίων είναι 
ιαστάσεων 120Χ60 mm, 60Χ40 mm και 25Χ25 mm. 

ΣΙΝΑΚΗΣ Α.Ε. ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ 30 ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗΣ, 

ειδικές σωληνώσεις (ισχύει για τον µ
(οροφή

2) Οι καλωδιώσεις από όροφο σε όρ
υµένους µε µεταλλικά κανάλια κλειστού τύπου διαστάσεων 100Χ50 mm καθώς 

και 200Χ50 mm. 
3) Όλες οι κάθετες και οριζόντιες διατρήσεις είναι επενδυµένες µε µεταλλικές 

κατασκευές και φράζονται µε αντιπυρικό υλικό. 
4) Όλα τα κανάλια και οι διατρήσεις είναι πλήρη το πολύ µέχρι 60% ης 

διατοµής τους. 
5) Λ
λικές ακµές. 
6) Οι καλωδιώσεις έχουν τις απαιτούµενες αποστάσεις από καλωδιώσεις 

ισχύος σύµφωνα µε το πρότυπο ANSI/ΕΙΑ/ΤΙΑ 569. 
7) Όλα τα καλώδια είναι οργανωµένα µε χρήση εξαρτηµάτων συγκράτησης σε 

όλο το µήκος τους. 
8) Όλες οι καλωδιώ
λια τα οποία είναι εγκατεστηµένα πάνω από το "σοβατεπί" µε τρία τουλάχιστον 

στηρίγµατα ανά µέτρο. 
9) Τα κανάλια στις θέσεις εργασίας, τερµατίζουν σε επίτοιχες πρίζες 40 

εκατοστά περίπου πάνω από το πάτωµα. 
 

Μ
ι µεταλλικές σχάρες καθώς και τα εξαρτήµατα αυτών

κατεύθυνσης, διασταυρώσεις, αλλαγές διαστάσεων σχαρών (συστολές), βάσεις 
στήριξης καθώς και οι 
Οι άρες των καλωδιώσεων οι οποίες οδεύουν εντός ψευδοροφής (όπου υπάρχει 
αυτή η δυνατότητα  στο µ
για ις οδεύσεις από όροφο σε όροφο είναι κλειστού τύπου. Τέλος µέσω της 
κεντρικής κάθετης µεταλλικής σχάρας γειώνοντ
απ τον κόµβο γειώσεως αυτόν οδεύει ένα καλώδιο γείωσης µέχρι την κεντρική 
γείωση του κτιρίου. 

 
• Πλαστικά Κανάλια ∆ιέλευσης Καλωδίων 

Για την διανοµή των καλωδίων στη θέση εργασίας χρησιµοποιείται κανάλι 
στερεωµένο επί τοίχου, από αποσβενόµενο πλαστικό PVC, κλειστού τύπου, χωρίς 
τρύπες. Το κανάλι το οποίο χρησιµοποιείται για την δι
δ

Οίκος Κατασκευής: Π.Ε. ΚΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
 

 
ρών και πλαστικών καναλιών όδευσης χρησιµοποιούνται 

κατάλ
σµους αγωγιµότητας. Τα κανάλια όδευσης των καλωδίων είναι 

εγκατ

 

 

Για την αλλαγή κατεύθυνσης, κλείσιµο, διασταύρωση, αλλαγή πορείας, ύψους 
και διάστασης των σχα

ληλα εξαρτήµατα. Τέλος όλα τα µεταλλικά µέρη συνδέονται αγώγιµα µε 
εύκαµπτους συνδέ

εστηµένα κατά τρόπο ώστε να µη διαταράσσουν την αισθητική του χώρου από 
όπου διέρχονται. 
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Β Σ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟ  

ς
 

 Τηλεπικοινωνιακές Καµπίνε  
 
• Χωροθέτηση 

Η τοποθέτηση των τηλεπικοινωνιακών καµπίνων που είναι σύµφωνη µε το 
πρότυ

ροφο. 

των συνδέσεων του ορόφου µε βύσµατα τύπου RJ-45, οκτώ (8) 
επαφώ

ιποι όροφοι είναι ξεχωριστοί για κάθε κτίριο. 

διαχωρισµό των πεδίων των 
αντίστ

πο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 έχει ως εξής: 
1) Σε κάθε ένα από τα κτίρια Ε, ΗΘ και ΚΖ είναι τοποθετηµένη µία (1) καµπίνα 

κτιρίου στον 1ο ό
2) Τρεις (3) καµπίνες κτιρίου είναι τοποθετηµένες στο κεντρικό σηµείο του 

δικτύου (Κέντρο Η/Υ, 1ος όροφος κτίριο Γ∆). 
3) Σε κάθε όροφο κτιρίου είναι τοποθετηµένη καµπίνα ορόφου που επιτρέπει 

την διαχείριση 
ν. Σηµειώνεται ότι οι όροφοι 1ος, ηµιόροφος και ισόγειο είναι ενιαίοι για όλα τα 

κτίρια ενώ οι υπόλο
4) Στα σηµεία όπου υπάρχουν καµπίνες κτιρίων ενσωµατώνονται σε αυτές οι 

αντίστοιχες καµπίνες ορόφου, αλλά µε σαφή 
οιχων εξαρτηµάτων. 

 Οι καµπίνες έχουν τοποθετηθεί για ασφάλεια σε κλειστούς χώρους κοντά στα 
κλιµα

ίναι 2.5 m, ενώ των καµπίνων ορόφων 1.5 m. 
 

κοστάσια κάθε κτιρίου όπου ήδη έχουν τοποθετηθεί οι πίνακες φωτισµού των 
κτιρίων και όπου υπάρχει η δυνατότητα κάθετης όδευσης των καλωδίων. Το µήκος 
των καµπίνων κτιρίων ε

 Καλώδια Μικτονόµησης 
Οι µικτονοµήσεις όλων των καµπίνων χαλκού, UTP, γίνονται µέσω patch cords, τα 
οποία

le, µε υψηλή αντοχή και µεγάλη ευκαµψία, 1.5 m, µε δύο (2) ST 
Con

Οίκος Κατασκευής: FIBER INSTRUMENT SALES INC. 161 CLEAR ROAD, 
ORIS

LES INC.161 CLEAR ROAD, 
ORIS

Connectors έχουν τα εξής χαρακτηριστικά 
) Κατάλληλοι για τερµατισµό ίνας διαµέτρου 125 microns. 

β Ins

κευής: MOLEX, USA 
 
 
 

 είναι τυποποιηµένα και όχι ιδιοκατασκευές. 
Τα patch cord έχουν στα δύο άκρα τους βύσµατα RJ 45, οκτώ (8) ακροδεκτών. 

Η µικτονόµηση (διασύνδεση των διαφορετικών πεδίων εντός των καµπίνων) γίνεται 
χωρίς χρήση ιδιαίτερων εργαλείων. 

Οίκος Κατασκευής: Siemon, Connecticat, USA. 
 
Παρέχονται καλώδια µικτονόµησης FIBER PATCH CORDS για την πλήρη 

κάλυψη των αναγκών µικτονόµησης της οπτικής ίνας: 
1) Το ST to ST douplex patch cord αποτελείται από multimode 62.5/125 µm 

οπτική ίνα FDDI Sty
nectors (συνδετήρες) στα άκρα. 

KANY ΝΥ 13424, USA 
2) Το Dual ST to MIC patch cord (για τις ζεύξεις FDDI), αποτελείται από 

multimode 62.5/125 µm οπτική ίνα FDDI Style, µε υψηλή αντοχή και µεγάλη 
ευκαµψία, 1.5 m, µε ST και MIC Connectors στα άκρα, αντίστοιχα. 

Οίκος Κατασκευής: FIBER INSTRUMENT SA
KANY ΝΥ 13424, USA 
Οι ST 

α
) ertion loss 0.6 dB. 

γ) Ceramic, multimode. 
δ) Μπαγιονέ κάλυµµα για την αποφυγή συστροφής και τη γρήγορη σύνδεση ή 
αποσύνδεση. 
ε) Θερµοκρασία: -30 C εως +70 C (ceramic). 

Oίκος Κατασ
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 Rack τηλεπικοινωνιών 
 
1) Λειτουργικό πλάτος 19΄΄. 
2α) Ύψος για τις καµπίνες ορόφου 22U. 

κος Παπαδάκης Ο.Ε. 

d - προέλευση Αγγλίας.  
 

 
δυνατότητα στήριξης επί τοίχου ή και 

αυτόν

 κλειδαριά ασφαλείας. 

 

) Επιδαπέδια στήριξη. 

ε κλειδί. 

ε δυνατότητα ανοίγµατος 180 µοιρών. 

υ < 50 dbA, µε φίλτρο αέρος. 

Οί  Κατασκευής: 
2β) Ύψος για τις καµπίνες κτιρίου 43U. 

Οίκος Κατασκευής: DATARACK Lt

• Rack ορόφου 

1) Χαλύβδινη, βαµµένη µε ανοδείωση, 
οµα. 
2) Πάχος 2mm. 
3) Περιθώριο 10cm µεταξύ των τοιχωµάτων και των εξαρτηµάτων που 

τοποθετούνται εντός των rack. 
4) Προστασία ΙΡ 55. 
5) Παροχή γείωσης µέσω αγωγού γείωσης 12 AWG, εντός του rack. 
6) Μεταλλική πόρτα µε
7) ∆υνατότητα τοποθέτησης ραφιών καθώς και ηλεκτροδότησης από πίνακα. 
8) Πλαίσια διευθέτησης των καλωδίων και των patch cord. 
9) Eύκολη πρόσβαση ώστε να γίνεται επισκέψιµο το πίσω µέρος του patch 

panel. 

• Rack κτιρίου 
 
1) Χαλύβδινο, βαµµένο µε ανοδείωση. 
2) Πάχος 2 mm. 
3) Περιθώριο 10 cm µεταξύ των τοιχωµάτων και των εξαρτηµάτων που 

τοποθετούνται εντός των rack. 
4) Προστασία IP 55. 
5
6) Παροχή γείωσης µέσω αγωγού γείωσης 12 AWG εντός του rack. 
7) Με αποσπώµενα τοιχώµατα που ασφαλίζουν µ
8) Εφοδιασµένες µε UPS ανάλογης δυναµικότητας (οι δύο που έχουν τον 

ενεργό εξοπλισµό δικτύου FDDI). 
9) ∆ιαφανής πόρτα Plexiglass µ
10) Κλειδαριά ασφαλείας. 
11) Ανεµιστήρα θορύβο
12) Μεταλλικό πολύπριζο 8 θέσεων στο χώρο της καµπίνας, schuko και 

διακόπτη (220 V, 50 Hz). 
13) Τρία ράφια πλήρους µεγέθους. 
14) Παροχή ηλεκτρισµού από πίνακα ηλεκτροδότησης. 
 
 

 Τερµατισµοί ή Τερµατικά 
 

Όλες οι καλωδιώσεις χαλκού τερµατίζουν και στις δύο άκρες τους σύµφωνα µε 

 καλωδιώσεις UTP και οι τερµατισµοί είναι τεσσάρων ζευγών 
νής). 

εφωνικό κέντρο έχει προβλεφθεί να 
τερµατιστούν στις υπάρχουσες ρεγκλέτες σε συνεχόµενα ζεύγη. 

 τα καλώδια, κατανεµητές, πρίζες κ.λπ. έχουν ετικέτες (labels) ώστε να 
παρέχεται πλήρης τεκµηρίωση της εγκατάστασης. Οι ετικέτες είναι 
πλαστικοποιηµένες και τυπωµένες µε ειδικό εκτυπωτή και ανεξίτηλο µελάνι. 

Τ568Α pin/pair assign. 
Όλες οι

(συµπεριλαµβανοµένων των καλωδιώσεων φω
Όλες οι καλωδιώσεις στο τηλ

Όλα
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ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

κάθε φάσης και προς επιβεβαίωση ότι όλα 
εγκατ ς τους διεξάχθηκαν: 

πτικής ίνας µε όργανο Optical Time 
ικής ίνας multimode. 

2) Μέτρηση end-to-end για κάθε διαδροµή του καλωδίου οπτικής ίνας. Μετά το 
πέρα  τεύχος της εκτύπωσης των µετρήσεων στο οποίο 
ιαφαίνεται καταγραφή των Fiber Optic Tτansmittion Characteristics για κάθε 
διαδρ

 το δίκτυο Χαλκού, µε Network Analyser στα 100Mbps (WIRE 
SCO

εται ότι το δίκτυο χαλκού είναι κατηγορίας 5. Έγινε 
καταγ ssion Characteristics για κάθε διαδροµή βάσει των 
αποτ νίας που 
υποσ ν εξασθένιση του σήµατος µε το 
µήκο

γχθηκαν πλήρως µε 
βάση

ικά αναφέρεται ότι κάθε πρίζα ελέγχθηκε τουλάχιστον για τερµατισµό, 
αντεστραµµένα ζεύγη, συνέχεια γραµµής, εξασθένιση σήµατος, συνακρόαση - next 
και θ . 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 
Μετά την εγκατάσταση 
αστάθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφέ
 
1) Μετρήσεις για το δίκτυο κορµού ο

Domain Reflectometer (OTDR) κατάλληλο για µετρήσεις οπτ

ς του ελέγχου παραδόθηκε
δ

οµή και γραφική απεικόνιση για την εξασθένιση του σήµατος µε το µήκος της 
διαδροµής. 

3) Μετρήσεις για
PE 100). Μετά το πέρας του ελέγχου παραδόθηκε τεύχος της εκτύπωσης των 

µετρήσεων στο οποίο διαφαίν
ραφή των Transmi
ελεσµάτων της οποίας καταγράφηκαν τα πρωτόκολλα επικοινω
τηρίζει, και δόθηκε γραφική απεικόνιση για τη
ς της διαδροµή. 
4) Όλες oι καλωδιώσεις και τα ενδιάµεσα εξαρτήµατα ελέ

 τις διαδικασίες ελέγχου που προβλέπονται στην προδιαγραφή ΕΙΑ/ΤΙΑ-568. 
Ενδεικτ

όρυβο γραµµής
 
 
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ  

 ∆ΙΚΤΥΟΥ
 

 ΓΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟ  
 
Οι δ µογές του 
διενε είου είναι η 
ανάπ

 
Συγκ νται τα εξής: 
 

πτυξη του κεντρικού δικτυακού κόµβου του 
πανε φορά σε:  

ραστηριότητες που σχετίζονται µε το ∆ιαδίκτυο και τις εφαρ
 του Γραφργούνται από το Γραφείο Εφαρµογών ∆ιαδικτύου. Σκοπός

ητυξ  και διαχείριση εφαρµογών για τον κεντρικό δικτυακό κόµβο του 
Πανεπιστηµίου, σχεδόν αποκλειστικά µε εργαλεία/τεχνολογίες ανοιχτού λογισµικού 
(open source).  

εκριµένα, στις δραστηριότητες αυτές περιλαµβάνο

• ΚΕΝΤΡΙΚΟ WEB SITE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
Συντήρηση, διαχείριση και περαιτέρω ανά

πιστηµίου. ∆υναµική διαχείριση του περιεχοµένου που α
 ωρολόγιο πρόγραµµα των ακαδηµαϊκών τµηµάτων 
 µµα εξετάσεων των ακαδηµαϊκών τµηµάτων πρόγρα
 ακαδηµαϊκό προσωπικό και πρόγραµµα σπουδών 

 

ε
ί

 
• ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  
Μέσα από το κεντρικό site του Πανεπιστηµίου προσφέρεται η δυνατότητα on-line 
κράτησης κάποιας αίθουσας του Πανεπιστηµίου για διδασκαλία/παρουσιάσεις κ.ά. 
Για την υπηρεσία αυτή αναπτύχθηκε ανεξάρτητη εφαρµογή, η οποία στο ξής θα 
συντη  Η ιρείται.  χρήση της απαιτεί εξουσιοδότηση, κα  γι' αυτό το σκοπό έχει δοθε  σε 
τουλάχιστον ένα άτοµο από κάθε Τµήµα (συνήθως ένα άτοµο σε κάθε Γραµµατεία 
Τµήµατος) κωδικός για την πρόσβαση στην εφαρµογή. 
 
 



Νίκος Νικολάου - Το ∆ίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 
 

24

 Κρατήσεις εργαστηρίων 
Μέσα  το κεντρικό site προσφέρεται ακόµη, η δυνατότητα on-line κράτησης 
κάποι

ποία στο εξής θα 
συντη είται. Η χρήση της ακολουθεί τους ίδιους κανόνες µε την παραπάνω 
εφαρµ

 από
ου εργαστηρίου του Πανεπιστηµίου µε την έγκριση του αρµόδιου υπεύθυνου. 

Και γι' αυτή την υπηρεσία αναπτύχθηκε ανεξάρτητη εφαρµογή, η ο
ρ
ογή. 

 Web-email 
Βρίσκεται σε λειτουργία και συντηρείται πρόγραµµα αποστολής και ανάγνωσης 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας µέσω διαδικτύου, στο οποίο υπάρχει πρόσβαση από 
την κεντρική σελίδα του Πανεπιστηµίου. 

 Η Βιβλιοθήκη στο web 
Το Γραφείο έχει αναλάβει τον επανασχεδιασµό και την υποστήριξη στο εξής του site 
της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου σε συνεργασία µε το Γραφείο Μηχανοργάνωσης 
και Εφαρµογών Λογισµικού. Μέσα από τις ιστοσελίδες της Βιβλιοθήκης είναι δυνατές 
οι αναζητήσεις σε όλους τους πόρους πληροφοριών που διατίθενται (βάσεις 
δεδοµένων, περιοδικά, συλλογές, κ.τ.λ.). 

 Domain names 
∆ιαχείριση της καταχώρησης ονοµάτων σε δικτυακούς κόµβους (domain names και 
sub-domains). 

 Web Hosting 
Φιλοξενία ιστοσελίδων / web sites και διαχείριση του κεντρικού web server που 
διαθέτει το ίδρυµα. Ωστόσο, το γραφείο δεν αναλαµβάνει την ξεχωριστή κατασκευή 
σελίδων και sites, παρά µόνο ύστερα από συνεννόηση µε τον υπεύθυνο του Κέντρου 
Υπολογιστών και ∆ικτύων. 
 
• ΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 
Λαµβ ύ δικτυακού κόµβου και εµφανίζονται στη 
διεύθυ

 ΕΣΙΩΝ 
τ

Α
άνονται τα στατιστικά του κεντρικο
ση http://www.uom.gr/usage1/. ν

 
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡ•

Παράλληλα, το γραφείο εφαρµογών διαδικ ύου ασχολείται συνεχώς µε την έρευνα 
και τη µελέτη νέων υπηρεσιών και προσπαθεί να εφαρµόσει τις νεότερες τάσεις και 
τεχνολογίες στο χώρο το διαδικτύου. 
 
 
 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ 
ο Γραφείο Επικοινωνιών & ∆ικτύων σε συνεργασία µε το Γραφείο ∆ιακοΤ µιστών έχει 

την ευ νεχούς αναβάθµισής του, σύµφωνα 

 λειτουργιών 
(π ρο οµολογητών, υπολογισµό 
σ τισ ύν στην παρακολούθηση, 

ολό µέτρων, µεταβλητών, 
προγρ ργία του δικτύου.  

τή). 

θύνη της διαχείρισης του δικτύου και της συ
µε τις εκάστοτε ανάγκες του Πανεπιστηµίου και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Σαν στόχο 
έχει την διατήρηση του δικτύου σε µία επιθυµητή κατάσταση λειτουργίας και 
ευ ύνθ εται για την εκτέλεση ενός πλήθους ανοµοιογενών µεταξύ τους
α χή διευθύνσεων IP, τήρηση αρχείων back-up των δρ

οτα τικών κίνησης δικτύου κ.λ.π.), οι οποίες αποσκοπ
ξι γηση και ρύθµιση (έλεγχο) ενός πλήθους παραα

αµµάτων και διαδικασιών οι οποίες επηρεάζουν την λειτου
 
 
Συγκεκριµένα, οι δραστηριότητες του Γραφείου είναι: 
 
• ∆ιαχείριση Σφαλµάτων (Fault Management) 
Εντοπισµός, αποµόνωση και διόρθωση οποιασδήποτε µη φυσιολογικής λειτουργίας 
ου δικτύου (π.χ. βλάβη σε κάποιο κύκλωµα δροµολογητ

 

http://www.uom.gr/
http://www.uom.gr/
http://www.uom.gr/
http://www.uom.gr/kratiseis/
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• και Τοπολογίας (Configuration Management) 

 Απόδοσης (Performance Management) 
Αξιολ µπεριφοράς των πόρων του δικτύου, παρακολούθηση και έλεγχος 

•  (Security Management) 

 όπου προβλέπεται, χρέωση για την χρήση 
των π υ (π.χ. χρέωση των χρηστών ενός Internet Provider ανάλογα 

• ση 

όσο και µε άλλα Ιδρύµατα και φορείς. Ο παράγοντας 
πόσταση έχει εκµηδενισθεί µε την παρουσία εικόνας και ήχου ικανοποιητικής 
ποιότ τό έχει διαµορφωθεί ειδική αίθουσα Τηλεκπαίδευσης / 

µένου, το οποίο, στη συνέχεια, να 
ιατίθεται µέσω του Internet σε κάθε χρήστη του. Το παραπάνω σύστηµα 
Τηλεκ ολογία ISDN ή IP. 

∆ιαχείριση Ρυθµίσεων 
Ενέργειες που συντελούν στην επίτευξη της συνεχούς λειτουργίας των υπηρεσιών 
διασύνδεσης όλων των στοιχείων του δικτύου (π.χ. διαχείριση τοπολογίας του 
δικτύου, ρυθµίσεις στο configuration file ενός δροµολογητή). 
 
• ∆ιαχείριση

όγηση της συ
της απόδοσης του δικτύου (π.χ. συνεχής µέτρηση της ταχύτητας µεταφοράς 
δεδοµένων µεταξύ δύο κόµβων του δικτύου και ρύθµιση των routing tables). 
 

∆ιαχείριση Ασφάλειας
Εφαρµογή µηχανισµών µε στόχο την εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του 
δικτύου (π.χ. τήρηση αρχείων back-up, εγκατάσταση firewalls). 
 
• Λογιστική ∆ιαχείριση (Accounting Management) 
Μηχανισµός για την παρακολούθηση και

όρων του δικτύο
µε τον χρόνο σύνδεσης). 
 

Τηλεκπαίδευ
Μία ανεξάρτητη υπηρεσία, που έχει αναπτυχθεί και προσφέρεται, είναι αυτή της 
Τηλεδιάσκεψης / Τηλεσυνεργασίας. ∆ίνεται πλέον, η δυνατότητα στα µέλη της 
Πανεπιστηµιακής Κοινότητας να συνεργάζονται µε τη χρήση οπτικοακουστικών 
µέσων, τόσο µεταξύ τους 
α

ητας. Για το σκοπό αυ
Τηλεδιάσκεψης µε τον κατάλληλο εξοπλισµό. Στην ίδια αίθουσα µπορεί να γίνει και η 
παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχο
δ

παίδευσης / Τηλεδιάσκεψης χρησιµοποιεί τεχν
 

 Εκτός όµως από τις παραπάνω δραστηριότητες, το Γραφείο καλείται να 
λειτουργήσει και ως φορέας διάγνωσης και ικανοποίησης των αναγκών των χρηστών 
αι γενικότερα του Πανεπιστηµίου σε δικτυακή υποδοµή, τεχνογνωσία, υπηρεσίες και 
κπαίδευση. Καλείται να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και να συνεργάζεται 
ε Πανεπιστηµιακούς και εξωτερικούς φορείς, όπως άλλα τεχνολογικά ιδρύµατα, 
εταιρί

κ
ε
µ

ες κ.λ.π.  
 
 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ 
 
Το Γραφείο ∆ιακοµιστών σε συνεργασία µε το Γραφείο Επικοινωνιών και ∆ικτύων 
είναι αρµόδιο για τα εξής: 
Εγκατάσταση και λειτουργία δικτυακών υπηρεσιών καθώς και ενσωµάτωση νέων. 
Σχεδιασµό ης βέλτιστης τοπολογίας αι διάρθρωσης του εξοπλισµού.  
Προγραµµατισµό και πραγµατοποίηση αναβαθµίσεων του δικτύου. Επίβλεψη τη

τ κ
ς 

ειτουργίας του δικτύου.  λ
Εγκατάσταση νέων συνδέσεων και αλλαγή των χαρακτηριστικών των ήδη ενεργών. 
Αποκατάσταση βλαβών και έκτακτων περιστατικών.  
Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τις δικτυακές επεκτάσεις και αναβαθµίσεις.  
Ενηµ  χρηστών.  έρωση, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη των
Πλήρη και συνεχή τεκµηρίωση της υποδοµής του δικτύου τηλεµατικής και των 
υπηρεσιών του.  
∆ιασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και των προσωπικών δεδοµένων.  

http://www.uom.gr/ergastiria
http://www.uom.gr/ergastiria
https://www.etl.uom.gr/imp/
https://www.etl.uom.gr/imp/
https://www.etl.uom.gr/imp/
https://www.etl.uom.gr/imp/
http://www.lib.uom.gr/
http://www.lib.uom.gr/
http://www.cnc.uom.gr/activities/software.htm
http://www.cnc.uom.gr/activities/software.htm
http://www.uom.gr/usage1/
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Συνε ύων.  ργασία και επικοινωνία µε αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων Ακαδηµαϊκών δικτ
Παροχή υπηρεσιών τηλεµατικής σε τρίτους (Ερευνητικούς και Πανεπιστηµιακούς 
Φορείς, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και Οργανισµούς) στα πλαίσια εξωτερικά 
χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.  
 
 

πηρεσία ∆ιευθυνσιοδότησης Υπολογιστών µε σκοπό την αντιστοίχηση των 
ονοµά l διευθύνσεις τους (ευθεία 

ers, ένας Primary 
tlas.uom.gr µε IP 195.251.213.106) και ένας Secondary (macedonia.uom.gr µε IP 

195.2

ικτυακών υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 
ροσφέρεται πρόσβαση σε public ftp server. Η υπηρεσία επιτρέπει στα µέλη του 

Πανεπ  µόνο, την γρήγορη πρόσβαση σε εφαρµογές λογισµικού, 

Συγκεκριµένα, οι υπηρεσίες που υποστηρίζονται αναλυτικά είναι: 
 
• DNS  
Υ

των των υπολογιστών µε τις Internet Protoco
αντιστοίχηση) και το αντίστροφο, IP διευθύνσεις µε τα ονόµατα (αντίστροφη 
αντιστοίχηση). Συγκεκριµένα λειτουργούν δύο DNS serv
(a

51.213.104). 
 
• FTP-Public ftp server 
Στους χρήστες των δ
π

ιστηµίου, και όχι
πληροφορίες, οδηγούς συσκευών (drivers), λειτουργικά συστήµατα και άλλα 
δεδοµένα γενικού ενδιαφέροντος τα οποία είναι προσβάσιµα στην διεύθυνση 
ftp://ftp.uom.gr. 
 
• HTTP 

 Κεντρικός http server: Με την χρήση της υπηρεσίας HTTP server το 
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας φιλοξενεί την κεντρική του ιστοσελίδα όπως και τις 
επιµέρους ιστοσελίδες των τµηµάτων και των µελών του. Η διαχείριση αυτών γίνεται 
είτε από το Γραφείο Εφαρµογών ∆ιαδικτύου ή το αντίστοιχο τµήµα ή µέλος. Η ευθύνη 
για το περιεχόµενο και την ανανέωση των σελίδων βαρύνει τον αντίστοιχο φορέα 

 και θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε τον κανονισµό του Πανεπιστηµίου. 
 
/χρήστη

 Personal web page: Το Κέντρο Υπολογιστών και ∆ικτύων προσφέρει στους 
χρήστες των δικτυακών υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας την δυνατότητα 
να δηµιουργούν και να συντηρούν προσωπικές ηλεκτρονικές σελίδες (ιστοσελίδες). Η 
υπηρεσία αποσκοπεί στην διάδοση της επιστηµονικής γνώσης, την προβολή των 
ερευνητικών ενδιαφερόντων και την προαγωγή των ακαδηµαϊκών δραστηριοτήτων 
ων µελών του Πανεπιστηµίου. Οι ιστοσελίδες των χρηστών φιλοξενούνται σε 
πολογιστή του ΚΥ∆ και είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση 

http:/ (όπου user, το username του λογαριασµού που 
χει ο χρήστης στον server macedonia.uom.gr). Η ευθύνη για το περιεχόµενο και την 

νεπιστηµίου Μακεδονίας και τον κανονισµό χρήσης του 
Ε υ 
θ ν σας στον 
κ

vices/guides/homepages.pdf. 
 
•
Μ ν 
( µατα θα πρέπει να 
ε

 

τ
υ

/macedonia.uom.gr/~user 
έ
ανανέωση των σελίδων βαρύνει τον κάθε χρήστη και θα πρέπει να είναι σύµφωνος 
µε τον Κανονισµό του Πα
∆ΕΤ. Για να είναι διαθέσιµες οι προσωπικές σας ιστοσελίδες µέσω του ∆ιαδικτύο
α πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες τοποθέτησης των ιστοσελίδω
εντρικό υπολογιστή του Πανεπιστηµίου, που δίνονται στη διεύθυνση 

http://www.cnc.uom.gr/ser

 Νews server  
έσω της υπηρεσίας αυτής υπάρχει δυνατότητα εγγραφής σε οµάδες συζητήσεω

newsgroups). Για την εγγραφή στα διαθέσιµα προς συζήτηση θέ
γγραφείτε στο news://atlas.uom.gr/. 

 

http://www.cnc.uom.gr/activities/network.htm
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•
T

ο τ  ε ρ ε

 Web mail  
µό µας µέσω 

ου πρωτοκόλλου HTTP λειτουργεί η υπηρεσία του Webmail Front Εnd. Μέσω αυτής 
της υ ας µπορούµε µε µόνο εργαλείο έναν web browser να έχουµε πλήρη 

ου) πραγµατικό χρόνο. Πιο συγκεκριµένα, υπάρχει δυνατότητα 
λοποίησης δικτυακής υπηρεσίας παροχής µε σύγχρονο ή και ασύγχρονο τρόπο 
εκπαι ή Video, ήχου, εικόνας και κειµένων. Η έννοια του 

  

 Directory Services (LDAP) 
Η Υπ Ευρετηρίου του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας παρέχει έναν κεντρικό 
εξυπη

 Mail Server  
ο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 

ηλεκτρονικού ταχυδρ µείου (e-mail) για ην κάλυψη των σωτε ικών και ξωτερικών 
αναγκών επικοινωνίας του. 
 
•
Για την αποµακρυσµένη πρόσβαση στον προσωπικό e-mail λογαριασ
τ

πηρεσί
διαχείριση του e-mail λογαριασµού µας. (https://etl.uom.gr/imp µε IP 
195.251.213.47). 
 
• Video and audio streaming 
Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας προσφέρει την υπηρεσία ψηφιακής µετάδοσης εικόνας 
και ήχου σε (περίπ
υ

δευτικό υλικό σε µορφ
σύγχρονου τρόπου περιλαµβάνει τη µετάδοση οπτικοακουστικού υλικού σε 
πραγµατικό χρόνο. Θα υποστηρίζεται η υπηρεσία Video on Demand, όπου 
"ζωντανό" πρόγραµµα, που ψηφιοποιείται σε πραγµατικό χρόνο, θα µεταδίδεται 
µέσω δικτύου για την παρακολούθηση από απόσταση µαθηµάτων, σεµιναρίων ή 
άλλης εκδήλωσης. 
 
•

ηρεσία 
ρετητή ευρετηρίου που εξυπηρετεί αιτήσεις που γίνονται µε τη χρήση του 

πρωτοκόλλου LDAP v3. (ldap.uom.gr µε IP 195.251.213.57). 
 
• Proxy Server 
Με τη χρήση του διακοµιστεί µεσολάβησης (proxy server) επιταχύνονται οι µέσω των 
εισερχόµενων τηλεφωνικών γραµµών σύνδεσης, χάρη στη διαδικασία του cashing. 

roxy.uom.gr µε IP 195.251.213.55). 
 

ver αι σύ α µατ λιστ ηλ

o n

 Dial in (access Server) 
Για τη ένη πρόσβαση από το εσωτερικό δίκτυο του Πανεπιστηµίου 

νικής γραµµής υπάρχουν στο 
ttp://www.cnc.uom.gr/services/guides/dialup.pdf. 

(p

• Βιβλιοθήκη 
Κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης ως αναφορά το δίκτυο και τους Servers IBM 
RISC/6000 (AIX 3.2 & AIX 5.1).  
 
• List Server 
Ο List ser  είν ένα στηµ αυτο οποίησης ών εκτρονικού 
ταχυδροµείου και αρχείων. Οι χρήστες που ανήκουν σε κάποια λίστα του συστήµατος 
µπορούν να δουν ποια είναι τα υπόλοιπα µέλη της λίστας και να ανταλλάσσουν 
µηνύµατα και αρχεία µεταξύ τους. Υπάρχει η δυνατότητα τα µηνύµατα ή τα αρχεία να 
είναι µυστικά που σηµαίνει ότι χρειάζεται κωδικός πρόσβασης για να προσπελαθούν. 
Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας χρησιµοποιεί ως list server το πρόγραµµα GNU-
Mailman. Η πρόσβαση στον List server γίνεται από τη σελίδα 
http://list.u m.gr/mailma /listinfo. 
 
•

ν αποµακρυσµ
διατίθενται δυο συνολικά dial in access servers µε συνολική δυνατότητα 
εξυπηρέτησης 120 clients. Οδηγίες για την σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου 
Μακεδονίας µέσω τηλεφω
h
 

ftp://ftp.uom.gr/
http://www.cnc.uom.gr/services/guides/homepages.pdf
news://atlas.uom.gr/
news://atlas.uom.gr/
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ν του δικτύου του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 
ειτουργεί Statistics Server ο οποίος αξιοποιεί το δικτυακό πρωτόκολλο snmp 
καταγ και αποθηκεύοντας τα εν λόγω δεδοµένα 

• Stats Server 
Για την παρακολούθηση των στατιστικών διαγραµµάτων χρήσης λειτουργίας των 
διαφόρων ηλεκτρονικών πόρω
λ

ράφοντας 
(http://www.cnc.uom.gr/network/stat_index.htm). 
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• Τοπικά ∆ίκτυα Υπολογιστών 

Stan Schatt 
Εκδόσεις Κλειδάριθµος 
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Παν. Παναγιωτόπουλος, Γ. ∆ραγωνας, Χπ. Σκουρλάς 
Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 
 

• ∆ίκτυα ΑΤΜ  
Rainer Handel, Manfred N. Huber, Stefan Schroder 
Εκδόσεις ΙΩΝ (Τρίτη Έκδοση) 
 

• Local area Networks 
David A. Stamper 
Εκδόσεις Addison-Wesley (∆εύτερη Έκδοση) 
 

• Optical Networks 
Rajiv Ramaswani, Kumoir N. Sivarajan 
Εκδόσεις Morgan Kaufmann Publisers (∆εύτερη Έκδοση) 
 

• High Speed Networking 
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http://www.wirelessathens.net/
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