ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η/Υ & ΔΙΚΤΥΩΝ (Σ.Ε. Η/Υ & ΔΙΚΤΥΩΝ)
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα,
Τηλ : 210 772353 φαξ : 210 7721866

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
της 2ης Μαρτίου 2012
ΠΡΑΚΤΙΚA
Σήμερα, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., συνεδρίασε στο Αμφιθέατρο
Πολυμέσων του Ε.Μ.Π. (κτήριο Βιβλιοθήκης), η Συγκλητική Επιτροπή Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών & Δικτύων μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.
Παρόντες:
ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Ι. Αβαριτσιώτης, ο κ. Ι. Βενιέρης, η κα Δ-Θ. Κακλαμάνη και ο κ. Κ.
Κυριακόπουλος από το τριμελές προεδρείο τα Μέλη: Αντ. Σταθόπουλος, Γ. Βοσνιάκος, Ν.
Κοζύρης, Ι. Βενέρης, Β. Βεσκούκης, Α. Συμβώνης, Μ. Παπαδόπουλος, Π. Παύλου, Λ.
Τουρατζίδης, Δ. Μούρμουρας, Ο. Λάμπρου και Ε. Συκάς από το ΚΕΔ
Απόντες:
τα Μέλη: Α. Μπουντουβής από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών, Γ. Παναγιώτου από τη Σχολή
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών και Α. Γκίνης από τη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων
Μηχανικών καθώς και οι εκπρόσωποι των Μεταπτυχιακών φοιτητών, ο εκπρόσωπος του
συλλόγου ΔΕΠ και η εκπρόσωπος του συλλόγου Δ.Π.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Ρύθμιση διευθύνσεων δικτύου στους Κοινόχρηστους χώρους του Ιδρύματος
2. Διάφορα
Θέμα 1: Συζήτηση σχετικά με τη ρύθμιση διευθύνσεων δικτύου στους κοινόχρηστους χώρους
του Ιδρύματος
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι στην από 24/02/2012 συνεδρίαση της
Συγκλήτου του Ιδρύματος σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού Αποδεκτής Χρήσης
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Ε.Μ.Π., υπήρξαν ερωτηματικά από τους Προέδρους των Σχολών
σχετικά με την απογραφή πριζών που αφορούν στους κοινόχρηστους χώρους. Για το θέμα αυτό ο
Πρόεδρος ζήτησε εισήγηση από το ΚΕΔ προκειμένου να συζητηθεί στην Σ.Ε. - Η/Υ& Δ. Ο
Πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε το λόγο στην κα Ο. Λάμπρου Προϊσταμένη του ΚΕΔ για
ενημέρωση των μελών επί του θέματος.
Η κα Ο. Λάμπρου ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι η ηλεκτρονική δήλωση των πριζών του
δικτύου και η ταυτόχρονη αποδοχή του Κανονισμού Αποδεκτής Χρήσης Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών Ε.Μ.Π. έχει ξεκινήσει και μέχρι σήμερα έχουν δηλωθεί 3.100 πρίζες από τις 4.400
που είναι ήδη συνδεδεμένες σε ενεργό εξοπλισμό του δικτύου του ΕΜΠ. Σημείωσε ότι
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παρατηρείται η μη δήλωση πριζών δικτύου σε κλειστούς κοινόχρηστους χώρους. Ως κλειστοί
κοινόχρηστοι χώροι εννοούνται οι χώροι στους οποίους λόγω της φύσης ή λειτουργίας τους
υπάρχει ελεύθερη ή περιστασιακή μικρής διάρκειας πρόσβαση σπουδαστών, διδακτικού,
ερευνητικού ή/και διοικητικού προσωπικό του Ιδρύματος κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού,
ερευνητικού και διοικητικού έργου, όπως:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Αμφιθέατρα
Αίθουσες διδασκαλίας
Αίθουσες συσκέψεων/συνεδριάσεων/τεχνικής υποστήριξης
Αίθουσες τηλεκπαίδευσης
Εκπαιδευτικά Εργαστήρια (π.χ. pc-labs, κα)
Ερευνητικά Εργαστήρια Σχολών

Τα μέλη της Επιτροπής τοποθετήθηκαν επί του θέματος και κατόπιν αναλυτικής συζήτησης
ομόφωνα αποφάσισαν τις παρακάτω ρυθμίσεις σχετικά με τη χρήση του δικτύου σε κλειστούς
κοινόχρηστους χώρους του Ιδρύματος:
1. Στα αμφιθέατρα και τις αίθουσες διδασκαλίας όπου υπάρχει ασύρματο δίκτυο θα
απενεργοποιηθούν οι πρίζες δικτύου και η πρόσβαση των χρηστών στο δίκτυο θα
πραγματοποιείται μέσω του ασύρματου δικτύου.
2. Στα αμφιθέατρα και τις αίθουσες διδασκαλίας όπου δεν υπάρχει ασύρματο δίκτυο οι
πρίζες του δικτύου θα ενεργοποιούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατόπιν
αιτήσεως του ενδιαφερομένου μέλους της Πολυτεχνειακής Κοινότητας (Π.Κ.).
3. Στα εργαστήρια προσωπικών υπολογιστών (PCLab) η πρόσβαση στο δίκτυο θα
επιτρέπεται κατόπιν ταυτοποίησης του χρήστη. Η ταυτοποίηση θα πραγματοποιείται
μέσω της κεντρικής υπηρεσίας καταλόγου (LDAP) του Ιδρύματος. Το ΚΕΔ θα
προσφέρει την κεντρική υποδομή και την αναγκαία τεχνική βοήθεια στους
διαχειριστές των εργαστηρίων για την υλοποίηση του μηχανισμού ταυτοποίησης των
σπουδαστών χρηστών.
4. Στα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά εργαστήρια, όπου η πρόσβαση είναι περιορισμένη και
ελεγχόμενη, η απογραφή θα πρέπει να γίνει από όλους όσους χρησιμοποιούν τους εν
λόγω χώρους (μεταπτυχιακούς φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, κλπ).
5. Στις περιπτώσεις όπου οι πρίζες εξυπηρετούν περιφερειακές συσκευές δικτύου όπως
εκτυπωτές, fax, συσκευές τηλεδιάσκεψης, κλπ οι οποίες χρησιμοποιούνται από πολλά
μέλη της Π.Κ., η απογραφή θα γίνει από τον εκάστοτε διοικητικά υπεύθυνο του
χώρου, λόγω της ιδιότητας ή θέσης του (π.χ. πρόεδρο σχολής, διευθυντή τομέα,
διοικητικό Προϊστάμενο κλπ) οποίος θα δηλώνει το είδος της δικτυακής συσκευής
ώστε η πρόσβαση να επιτρέπεται μόνο στη συγκεκριμένη συσκευή.
Η Σ.Ε. - Η/Υ& Δ. εισηγείται τα παραπάνω, σχετικά με τη χρήση του δικτύου σε κλειστούς
κοινόχρηστους χώρους του Ιδρύματος, στην επόμενη Σύγκλητο του Ιδρύματος.
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Θέμα 2 : Διάφορα
Επικύρωση Πρακτικού προηγούμενης συνεδρίας από 04/07/2011
Τα μέλη της Επιτροπής προχώρησαν στην υπογραφή του πρακτικού της από 04/07/2011
συνεδρίας και η γραμματέας δεσμεύτηκε να στείλει το πρακτικό ηλεκτρονικά στη λίστα των
μελών της επιτροπής.

Ο Πρόεδρος

Ι. Αβαριτσιώτης
Συνημμένα:

Η Γραμματέας

Π. Κουάκη

(1) «Επιστολή - Εισήγηση ΚΕΔ Ε.Μ.Π.»
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