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1.1 Koινωνiα των Πλr1ρoφoριιirν, υψηλεg ταβτητεg και υπoλογιοτ69

Στq μ6ρεq μαζ oι 6ρoι: υψηλη τε1yoλoγiα, πρoηγμ6νεq εφαρμoγ6q και υτηρεοiεg,
υψηλ6q ταγ6τητε9 και πoι6ητα 1ρηoτiοv, η1oδv 6λo και περιοο6τερo οτα αυτιd,

μαq. Tα τελευταiα 1ρ6vια 6να9 ν6oq 6ρoq 61ει ειoα1Θεi oτo Ελληνικ6 λεξιλ6γιo, o

oπoioq θα καθoδημ1oει τη μελλovτικ6g γενιεq. o 6ρoξ κΚoινων[α τηζ
ΠληρoφoρικηEυ, Θα oυμπεριλ&βει 6λoυ9 τoυq παραπ&νω 6ρoυq με τ6τοιo τρ6πo για
την επiτευξη τo oτ61oυ ηq δrα1εiρισηζ των π\ρoφoριcbν με τov καλriτερo δυvατ6
τρ6πo.

Η Koιvωviα ηζ ΠηρoφoριΦζ 61ει ευρ6ω9 μπει στη ζωη μαg. Τiυρα τελευταiα
διαβ&ζoυμε και ακoιiμε 6λo πιo oυ1vd, γrα αυην. Eiναι 6μω9 ακ61η νωρξ vα
κdνoυμε oημαιτικ69 πρoβλ6ψεη γLατ:η εξελξεη και τξ επιπτrbοειq ηq. To μ6vo
β6βαιo εiναι 6τι θα κ&νει χρηση ηq o6γ1ρoη9 τεpoλoγiαζ και των υψηλrbν
ταγυτητων για vα φ6ρνει τη πληροφoρiεg 6oo τo δυνατ6ν πω γρηγoρα και π1o

6γκυρα οτoν τελικ6 χρηση.
To πρ6βξμα εiναι 6ττ oτ εξε}"ξεη εiναι τ6οo γρηγoρεq, rboτε εiναι δ6οκολo να τl4
παρακoλoυθηooυν και να τη απoτιμηooυν ακ6μα και oι ειδικoζ πoλλrb δε μdλλoν
εμεξ οι απλoi 1ρηoτεg. To οiγoυρo εiναι 6τι αυη η ταγ(lτατη εξ6λζη ηg
τε1νoλoγiαg, εiναι η β&oη για η δημωυργiα αυΦζ ηζ κoινωνiαq, πoυ θα βαoιο'τεi
oην απελευθ6ρωoη ηq αγoρdg ηλεπικoινωvιcbv _κιητ& τηλ6φωνα η lΙ1,
δoρυφoρικ69 μταδ6οεη, καλωδιci:οεξ υψηληg περιεκτικ6ηταζ και τα1tiηταq- και
η oυγ1ιbνευση ηζ με ηv αγoρ& πληρoφoριcbν 1λεκτρoνικcbν υπoλoγιoτcilν. Η
βαoΦ μαζ θ6oη εiναι 6τι παρ6λo πoυ η Κoινωνiα ηζ Πλτ1ρoφoρiαg,

τΕρηψατoτtoιεiπαι γαρη oτηv τε1νoλογικξ πρ6oδο, οι επιπτcbοεη η6 θα εiναι
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αvαμφιoβηητα τερ&oτιεg, θα κριΘo6ν περιoo6τερo απ6 κo1νων1κooικoνoμικo69
παρ&γovτεq, παpα απ6 ην iδια ην τεpoλoγiα. Για αυτ6 η προετoιμαoiα 61ει
τερ&oτια οημαoiα, παρ6λo πoυ πρ6πει' να γiνει οε 6να περιβdλλoν o1ετικηg
"ακ6μη" αβεβαι6ηταq.

Η Koινωv[α ηξ Πληρoφoρiαg, εiναι μiα φ&oη ηg μεταβιoμlχανικηξ κoινωv[αg,
6πoυ η παραγωγη και η δια1εiριση ηξ πληρoφoρiαq μπαiνει oτο κθιτρo ηg
παραγωγικηq -αλλ& και κdθε o1εδ6ν κoινωνικηq- διαδικαoiαq. Για να εξαπλωθεt
αυη η γεvικευμ6η xρηοη ηg π\ρoφoρiαq 1ρειαζoνταιτpiαπρaγpατα:

εzrπρ6πoυν η διακiηoη ηζ πληρoφoρiαq. Η τε1voλoγiα θα κ&νει zπo

γρηγoρη και πιo ειi1ρηoη ην πρ6oβαση σε π\ρoφoρiεq. Bριoκ6μαoτε
οην περioδo κατασκευηg αυτoκιητoδρ6μων (των πληρoφoριrbν), μια κα1
εiδαμε 6ττ τα μηvδματα (τα αυτoκ[rητα) δoυλεfoυν κα1 η 1ρηοη τωv
δικτιiων (η βενζiη) εivαι ιδιαiτερα φηη. Η τε1voλoγικη δυνατ6ητα
αυη η στιγμη, 6μ μ6νo δεν εiναι περιoριoμ6η αλλd αιτiθετα βρioκεται
μπρooτ6 απ6 τι4 εφαρμoγ6q. Mπoρo6με να κd,νουμ πoλλ& πραγψατα πoυ

η δεv ξ6ρoυμ 6τι μπoρoriμε να τα κd,voυμε η δεν Θ6λoυμ να τα κdνoυμε

γrατt εtναι ξ6να πρoq τη oυvηθει6q μαg.

ην υπoδoμη (απ6 π\ρoφορiεζ για τo Xρηματιoηριo μ6χρι
ηλεεγ1ειρηoεη). Η oικoνoμικη αποδοτικ6ητα, 6μωζ τ6τoιων
πρωτoβoυλι6ν δεν εiναι δεδομAη. Στατικd,, εξαpτατατ απ6 τo μ6γεθoq ηg
υπdρ1ουοαq αγoρ&g και ην αvταγωνιoτικ6ητα των oημερινcbν
επι1ειρηoεων, δυναμικd 6μωξ, θα πρooδιοριoτεi απ6 ην ευ16ρεrα
κ&λυψηq μελλoντικιbν αναμrbν και ην καινoτoμικ6ητα των
επι1ειρηοεων.

κoινωιικη oυναivεoη και ην ευριiτερη αξιoπoiηoη των δυνατoτητων oε
τoπικ6, εΘvικ6 και υπερεθvικ6 επ{πεδo.

Πρo{iπ6θεoη, β6βαια γw. τα παραπανω' εtvαι η iδια η riπαρξη ηξ πηρoφoρiαg oε
oργανωμ6η και επεξεργ&oιμη μoρφη. Aν αυτ6 για κdπoεg εφαρμoγθq εiναι 6ρo9
εκ των ουκ d,νευ (λ6γoq oυoιαοτικηg λεπουργiαg), για ην π}ηρη αξιoπoiηοη των
δυνατoτητων ηζ Kοινωνiαg τηζ Π\ρoφoρiαq, γlειαζεται' μiα επtπχ6oν
πρooπ&Θεια. Η εwειν6μη ερευητιη δραoτηρι6τητα πoυ απoτελεi βdoη για ην
κoινωνικη πρ6oδo, καθιoτ& υπειiθυνoυg τουq δημ6oιoυζ κα1ιδιωτικotig φoρεξ, να
δημιoυργoιiv, να ταξινoμotiν, να oργανcbνoυν και να δw16oυν ην πληρoφoρiα οε
επεξεργd,oιtrη μoρφη, 1tραyμα πoυ απoβαiνει επωφελ69, τ6oo γπ τoυζ iδιoυE, 6οo
και για ην κoινωv[α γεvικ6τερα. 'oοo πιo oωoτ& γiνει τo "γiσιμo'' τ6οo τo
καλ6τερo.
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oι παρ&μετρoι πoυ θα εiναι προοδιοριοτικ6q για 6να πετυμμ6νο και γρηγoρo

ξεκtημα τηq Κoινωνiαg τηg Π\ρoφoρiαζ, εivαι o αριθμ6q και η πoι6ητα των

1ρηo'λu καi η πιθαν6τερη εξ6λζη τoυζ στo &μεοo μ6λλoν, o αριθμ69 και τo εiδoq

iλ, 
'rr'1u'ρηοεων 

πoυ δραοηριoπoιo6νται oτo 1ιilρo. Eiναι πρoφαv6g 6τι o o

ρ6λoq τoυ καθεν69 απ6 τoυq φoρεξ πρoοδιορζεται, σε μεγ&λo βαθμ6 και απ6 η
μεταξri τoυq διαλεκτικη (η μη) o16οη. Σε μiα τ(πotα περioδο αvαδιd,ρθρωσηζ, oι

ανd,γκεq ηq αγoρ&q εργαοiαq αλλ&ζoυν, oι 1ρηoτεq ζητoιiν πξρoφ6ρηoη και

1ρει&ζεται εvα πρooδιoριοτικ6 ρυθμιoτικ6 πλαiοιo.

Aνεξ&ρτητα απ6 τo βαθμ6 οτoν oπoio πιοτεtiει κd,πoιoq σην αυτoνoμiα τηg

,γoραg, τo οiγoυρο εiναι 6τι oε κ&τι τ6οo ν6ο και τ6oo ευρl5 1ρει&ζoιlται
παρεμβdoεη, ειτε yια να υπoστηρι1Θofν oι τε1voλoγiεq, oι οπoiεg με το υπ&ρ1ov

μ6γεΘo9 ηg αγoρ&q δεν εiναι βιrboιμεg, εkε yια vα υπoσηρι1θoι1ν με κoιvωνικd,

κρΦρια, δι αoθεν6oτερεζ περιoxbs (μΕ 1αμηλ6 ειο'6δημα και κατ& oυνι1πεια

χαμηΜ ζηη"η) η oι αoθενι1στερεζ κoινωνικd, oμdδεq (5.τoμα με ειδικ69 αν&γκεq).

λν αυτ6 το τελευταio δεν ληφθεi υπ6ψη, τ6τε εiναι oiγoυρo 6τι η Kοινωνiα ηq
Π\ρoφoρtαg, θα oξr5νει πρoδπ&ρ1oυoεq αιιο6ητεq. Tρiτo βαοικ6 οημεio λoιπ6ν,

η αναγκαι6ητα ηζ παρ6μβαoη9. 'oλεq τη 1cbρεg 6μω9, παραγωγoδq η μη, τιζ

αφoρor1ν oι εφαρμoγ6ζ και η ωριμ6ητα των 1ρηoτιilν.

o κειτρικ69 &ξovαq ηq πρoβληματικηq, εiναι ε&ν η εξ6λζη τηg τε1voλογiαg και
κατ, επ6κταοη η Κoινωνiα τηg Π\ρoφoρiαq, Θα oδηγησει σε δειiρυνoη τoυ

κoινωνικotl 1&oματoq η αντiθετα oη μεiωοη τoυ.

Κ&πoιεq γεvικ6g παραηρηοειq εiναι 6τι oτη περιφερειακ6ζ χωρεs με περιoριoμ6vo

παραγωγικ6 β εληνεκ69 και ο1ετικd, 1αμηλ6 ειo6δημα :

δι&poηq η6 πληρoφo ρiαg και τελικ&

Σημαντικ6q oταθμ69 για η oυνo1η, θα εiναι η εγκαθiδρυση τηζ KαΘολικ{q
Ylηρεοiαq (εν6q ουν6λoυ υπo1ρεωτικd, παρεx6μενων ηλεπικoιvωvιακrilν
υπηρεoιιbν, πρooπων oικoνoμικd, οτo μ6oo πoλiτη oε 6λεq τιc, περτoγt'g) και oι

εv6ργειεq εκεiνεq πoυ διαοφαλiζουν τo κατ&λληλo ευ6λικτο, διαφαν69 και
δημιoυργικ6 πλαiοιo λεπoυργiαg των φoρ6ωv πoυ εγκαθιοτοfν δiκτυα και

παρ61oυν υrηρεoiεq, 6πωq η 6μφαoη oην εκπαδευση καιην κατ&ρτιoη'

Προg τo παρ6ν 6μωζ, η διαμ6ρφωoη των καν6νων ηq Kαθoλικηg Yτηρεoiαc, tγει'

περιoριοτεi oτo ελd1ιoτο και η Kαθoλικη Yτηρεoiα πρoβλ6πεται μ6νo για τα
τηλεφωνικ& δiκτυα, ενcb αναγνωριξεται η πιθαη αv&γκη δεriρυνoηq τoυ στo
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μθλλoν. To ζητημα ηq oυνo1ηζ εν πρoκειμ6νω, δεν πρoκriπτει τ6oο απ6 η
διαφoρoπoιo6μεη αvd,πτυξη των υπoδoμιilν, δι6τι τo6τε9 αναπτιiooοιται διεΘvιilq

βd,oει κoινιilν πρoτriπωv και oyρδiωv.

Eκεi πoυ τα πραyματα αρxζoυν και διαφoρoπoω6νταt, (τo oημαvrικ6 εiναι τo
πoιoτικ6 και 6μ τo πoooτικ6 επiπεδo) εivαι oτα επiπεδα των υηρεσιcbν, ηg
πληρoφoρiαζ και ηζ χρησηt τωv εφαρμoγιilν. Στξ χcι)ρεζ Συνo1ηg, 6xει
καταγραφεi 6τττα δiκτυα εiναι λιγ6τερo αvαπτυγμ6να, υπαρ1oυν ατελ^6oτερεg και
λιγ6τερε9 υηρεoiεg. η πληροφoρiα δεν εiναι πd,ιηoτε επαρκηg και oργαvrομ6η
και η δια1υΦ ηg δεv εiναι απoτελεoματΦ, η δε 1ρηοη των συσημ&των εiναι
λιγ6τερo γενικευμ6η και απoδoτΦ. Η 6πorα υoτ6ρηoη οην ανd,πτυξη oυνεπιb6,
δεν πρooμετραται τ6oo ωg τεxvoλoγιη δπφoρoπoiηση στo επiπεδο τωv δικτδων,
αλλ& ωg υoτ6ρηοη εv ο16oει με τξ δυνατ6ητε9 xρηoηg και εξυηρ6τησηg, πoυ
Εxει o μ6ooq πoΧirηc,, o ερευηηg, o δημ6oιo9 υπ6λληλοq κ.λ.π. oην καθημριη
δραo'ηρι6ητα. Kαι αυτ6 δεν oφεiλεται oην Κoιvωνiα ηq Πληρoφoρiαg αλλ& και
oε d,λλουg κοινωνικoδq και πoλπικoiiq παρ&γorrεεg, 6πω9 για παραδειγμα σε
πoλλo6q τομεξ, ανα1ρovικ6 Θεομικ6 πλαiοιo, oτoν τρ6πo λεπoυργiαg και
δραoηριoπoηoηq των διαφ6ρων δημ6oιων υηρεoιιbν, η διαλεκτικ6ητα ηg
απoκ6ντρ ωoη g και oυγκ6ιτρωσηζ τωv λεπoυργκilν.

Σην Eλλ&δα παρd τκ δυoκoλiεq, η υπ6θεοη ηg Koινωνiαg ηg Πληρoφoρiαq 61ει
κd,vει Kd,πoια βηματα, δεν υπdρ1ει αμφιβoλiα επi τoδτoυ. Τ6αη η 1ηφιακoπoiηoη
τoυ δικτ6oυ και η δημιoυργiα ηg Et ιrcηq Εππρoη5 Tηλεzπκoινωιιcbν, 6oo και οι
δuρκci:g ν6εq υηρεoiεq πoυ ανταπτtioοoνται απ6 τoν oTE και τoυξ διωτικoιig
φoρεξ, δημιoυργεi 6να πιo ευvotκ6 πλαtοιo.

Τι oυμπ6ραoμα μπoρoriμ να βγd,λoυμε απ6 6λα αυτ&; Η τε1νoλoγiα πρo1ωρdει
πω γρηγoρα απ6 τq εφαρμoγ69, oι oπoiεg μ η oειρd, του5 βρioκoνται 1ιπροoτi
απ6 η ζηηoη. Αν παραμεiνoυμε σην τωριη μαg ταβητα και βαoιoτofμε μ6νo
στξ κoινoτ1κι1g πρωτoβoυλfεg για η Συvo1η, η o1ετικη μα6 θ6οη θα oπιoθo1ωρεi
ουoηματικ&.

'Ενα φυοικ& απ6 τα oυοτατικ& ηq κοινωl,ziαξ των π\ρoφoριcbν εivαι oι
ηλεκτρoνικoi υπoλoμoτ66 oτoυg oπoioυg θα καταληγoυν 6λε9 oι πληροφoρiεg για
να παραδoθoδν oτov τελικ6 χρηση. Η τε1voλογiα των υπoλoγιoτrilν βελτιcbνεται
oημαvτικd. Eiμαoτε 6μωq πολri κoντd' oην επανd,αταση η oποiα Θα αλλ&ξει ρζικ&
ην τε1voλoγiα των υπoλoγιοτιbν.

Η κβαιτικη μηχαvιlcη εθεωρεiτo ψ6γpt πρ6ττvog εξωτικη εrnoτηη, Tcδρα εiναι
πλ6oν τεγvoλoγiα' H επαv&oταση τωv υπολoγιoτcbν 6^1ετ αpμaει με πρooπτικξ ην
ανd,πτυξη κβαvτικιbν υπoλoγιoτιbν πoυ θα εivαι εκατoμβρια φoρ6ζ ιο1υρ6τερoι
απ6 oπotoνδηπoτε oυμβατικ6 υπoλoγισΦ. Ωg απoτ6λεσμα, μπoρεi να μαg διboει
6ναv υπoλoγιoη με 'ι"aγ6 τεραoτια και μd,λλoν αofλ\πη για τoν κoιv6 νoυ.
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Σηι, τε1voλoγiα πoυ εφαρμ6ζεται oημερα, τo bit oε 6ναν υπoλoγιοτη εivαι 6vαg
διακ6πη9 <ανoικτ6{κλειoτ66> πoυ μπoρεi να υπ6ρ1ει oε oπoιαδηπoτε cιπ6 τq δrio
καταoτd,οεη. Στα κβαιτικ& bit (qbi$, αιηi ι,α εivαι <ανoικτ6> η <κλεωτ6> 6να qbit

μπoρεi να υπ&ρ1ει οε ι1να μειγμα των δrio καταοτd,οεων'

Εr'ιb oε 6να oυμβατικ6 υπoλoμoη 6ταν διπλαοιiιooυμε τov αριθμ6 των bit,
ουοιαoτικd, δπ}"αοιαζoυμε ηv ισχυ τoυ υπoλογιoτη, σε 6ναv κβαντικ6
υπoλoγιoτη, αν διπλαoι6σoυμε τoν αριθμ6 των qbit αυξd,νoυμε τη δδναη τoυ στo
τετρd,γωνo, αv τoν τριπλαοι6οoυμε ηv αυξ&voυμ oτoν κδβo κ.o.κ.

oταν καταoκευαοτotiv αυτoi οι υπoλoγιoτ69, θα μπoρoδν να χρησιμoπoιηθo6ν για
πlν περαπιiρω πρocbθηoη ηζ τεxvoλoγiαq - oπωoδt'1πoτε στo o1εδιαoμ6
oυοημ&των ηλεμεταφορ&g για &ψυ1α αvτικεiμενα και ioωg για κ&,πoιαg μoρφliζ
ταξiδια oτo 1ρ6νo.'oπoιoq εivαι αρκετd μεγ&λog για να θυμd,ται τoν υπoλoγιoτη
Sinclair ΖΧ81 μπoρεiνα 61ετ μiα μικρη ιδ6α τoιl πωg μπoρoιiν να 61oυν εξελι1θεi
αυτ& τα qbits ωg τo 2020'

1.2 Π αν επιστη μια κ6 Διαδiκτυο και Κοιν ωνiα των Πληρoφo ρι cδν

1.2.1 To θρyo τoυ Πανεπιoτημιακoδ Διαδικτδoυ (GUnet)

Τo 6ργo απoτελεi oρζ6rπια δρftoη των Α.Ε.Ι. κα1 των T.E.Ι. ηg 1ιilραg και
xρηματoδοτειτατ απ6 τo YΠ.E.Π.Θ. μ6orο τoυ πρφρ&μματoq E'Π.E.Α'Ε.Κ'
(Επι1ειρηoιακ6 Πρ6γραμμα Eκπαiδευoηg και Αρxιlcηg Eπαγγελματικi1g
Κατ&ρτιoηq).

Σκoπ69 τoυ 6ργoυ εiναι o ο1εδιαoμ66' η υλοπoiηoη και η λεπoυργiα κ6μβων
πρ6oβαοη9 των τoπικrbν AκαδημαΤκιbν δικτl5ων γ1α παρo1η πρoηγμ6vωv
υηρεoιcbν τηλεματιηg oε υψηλ6q ταβητεg. Mε ην υλoπoiηοη τoυ 6ργoυ θα
αναβαΘμιoΘoδν και θα επεκταΘofν σε 6λα τα Ιδρ6ματα oι δυνατ6ητε9
διαoriνδεoηg με πoλυμ6σα και dμεοη6 διεOvoriq επικoιvωνiαξ με τo Διαδiκτυo.

1.2.2 N6εg υπτ1ρεοiεq τηλε ματικι{g

H διαoιiνδεoη oε υψηλεg τα1υητεg των Tρπoβαθμιων Eκπαιδευτικcilv Ιδρυμdτων
εiναι αvαγκαiα oυvΘηκη γ1α ηv εiοoδo ηζ χ6ραζ σην Koινωνiα τωv
Π\ρoφοριιbν. To Πανεπιoημιακ6 Διαδiκτυo, Θα εξυrηρεησει τξ επεiγoυoεq
αvdγκεg ηζ Ακαδημα'iκηq Kοιν6ηταq για υποοηριξη ν6ων υrηρεoιιbν
ηλεματικηg.

35
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Πιo αναλυτικ&:

Διαδiκτυo, παρ6γoνταc, απρ6oκoπη πρ6oβαοη oτιq παγκ6oμιεg lηγ69
πληρoφ6ρηoηg σε πρoπτυχιακo69 και μεταπτυχιακoιig φoιτητ6q, μεη
Δ.E.Π. και ερευητ69 των Α'E.Ι.

σαν επιο'τ6γαoμα των ηδη υπ&ρ1oυoων υπoδoμιbv και των
πρoγραμματζ6μενων αναβαθμioεων απ6 τη επιμ6ρoυq κ&θετεg δρ&oεη
δικτ6ων. Θα αναβαθμioει ριζικd η μεθoδoλoγfα των Πρoπτυ1ιακcbν
Σπoυδcbν με χρηη ν6ων εφαρμoγιbν ηλεματιηg.

Mεταπτυ1ιακcbv Σπουδrilν και Eρευητικrilν Πρoγραμμdτων με οriγ1ρoνε6
τε1νoλoγiεg ηλε-εργαoiαq. To ΑκαδημαΤκ6 Διαδiκτυo Θα τoνci:oει τη
ερευητικ69 oυvεργαoiεq μεταξιi τoυ διαoπαρτoυ 16μψυ1oυ επιoημoνικo6
δυναμικori oε EΘvικ6 και Koινoτικ6 επiπεδo.

τε1νoλoγiεg αιχμηt και θα εμπλoυτioει τα Πρoγρ6μματα
ΣυμπληρωματιΦζ Eκπαiδευoηg με ην ανdπτυξη ν6ων εφαρμoγιbν
πληρoφoρικηg.

των Eκπαδευτικιbν και Eρευητικcilv Ιδρυμ&τωv και των Γραφεiων
Διαoriνδεoηq'

Θα δημιoυργηoει μια πρoηγμ6νη τεpoλoγικη βd,οη για ειοαγωγη τωv δικτ6ων
ηλεματικη g oη δε υτερoβdθμια εκπαδε υο'η.

Θα απoτελ6oει αηιτ1 τηζ χωpαq, μ δυνατ6ητεq επ6lcrασηζ σην ευρδτερη
γεωγραφικη πεpτoγfi (Πανεπιοημια Ktiπρoυ, Bαλκαv(ων, Παρευξεινiωv 1ωριilν).

1.2.3 Πρoηγμεvεg υπηρεaf εq

oι τρ6πoι με τoυζ oπoiουg Θα αξιoπoηΘεi η λειτoυργiα τoυ διlcrιioυ για ην
επiτευξη των oτ61ων πoυ oxετζowαι με ην π\ρoφ6ρηoη, ην wημ6ρωαl, τξ
βιβλιoθτiκε6' τα Ι)Εταπτυγιακα, ην εξ απooτ&oεωq εκπαδευoη, ην θρευνα, ην
πρακτικη d,o*ηoη, η ο6νδεoη με τoν Eλληvικ6 παραγωγικ6 ιoτ6 καΘιbq και με η
δεfrη επιοημoνικη κoιv6ητα εiναι oι εξηq:

δικτυωμ6νεq πηγεζ πtχηρoφoρiαg (π.1. WorΙd Wide Web) και β&oειg
δεδoμενων.
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r δυνατ6ητε9 ηλε-εργαoiαg και εκπαiδευσηζ απ6 απ6σταση.

'Γ δευκ6λυνoη των σπoυδd)v και τ1'lζ πρακτικηg doηoηg των πρoπτυ1ιακcbν

φοπητιbv

Γ εvio1υoη των ερευητικιilν δραοηριoτητωv των Ιδρυμ&των

'Γ oυνεργαοiα και εrnκoινωνiα μεταξf των Ιδρυμd,τωv σε επiπεδo

μεταπτυχιακιbν oπoυδcbν

'. πρooφoρ& υηρεoιcilν διαoδνδεοηq τωv βιβλιoθηκιbν των Εκπαδευτικιilν
και Ερευητικrilν [δρυμ&τω ν

Ιδρυμ&τωv

εφαρμoγ69 πoλυμ6oων και 1ρηοη video.
'P απ6lcηoη τεμloγvωoξ oε ν6εq και 6ντoνα αναπτυoo6μενεq τε1νολoγiεq

EυρωπαTκηg'Ενωol1q.

Ετιπρ6οθετα η riπαρξη εv6g λεπoυργικd, και τε1voλoγικd, πρoηγμ6νoυ Δικτlioυ θα
;Froσφ6ρει:

Νoμαρ1ιωv

YΠ.Ε.Π.Θ.

εξoπλιoμori του YΠ.Ε.Π.Θ.

l,2.4 Συμπ}"ηρωμα τικ6τ11τα με ιil',}α fργα του B' K.Π.Σ

Τo 6ργo oυμπληρrilvει τιq επιμ6ρoυq κdθετεg δρ&oειg για ην ανdπτυξη και
λεπoυργiα των Yπoδικτriωv ηλεματικηq τωv ΑΕΙ και TEΙ ηζ χ6ραζ.

Πil,oτικη δρ&oη πρoηγμ6ηq διαο6νδεoηq ΑκαδημαTκrilν Ιδρυμd,των απoτελεi τo
Διαπανεπιoημιακ6 Δiκτυo ΑΤM πoυ θα διαουνδ6ει με τεxvoλoγiα πρ6oβαoηq
ΑΤM τo Ε.M.Π., τo Πανεπιoτημιo Αθηνιbν και τo 0ικονoμικ6 Πανεπιoττ1μιo
Aθηvri:v (ioωq και dλλα Ιδριiματα) μ6oω γραμμcbν υψηλrbν τα1υτητων τoυ oΤE
και με χρηση τoυ δημooioυ δικτ6oυ ΑTM τoυ oTΕ. Τo δiκτυo Θα xρηoιμoπoηθεt
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για πρoηγμ6νε9 εφαρμoγ69 ηλεκπαδευση6 και μτ&δo oηg ιατρικcbν εικ6νων.

To GUNet 61ει dμεoη oυμπληρωματικ6ητα με τo Eθvικ6 Δiκτυo Eρευναq &
Tε1vολoγiαg (Ε.Δ.E.Τ.) τo oπoio συγχρηματοδoτεiται απ6 τo EΠET ΙΙ ηq ΓΓET.
Tο ΕΔET αιτoτεχεiτο EΘνικ6 Eρευνητικ6 Δiκτυo (NationaΙ Researοh Network) ηq
χωpαξ, απoκλειοτικ& για Aκαδημαικoιig - Eρευητικοriq y"ηοτε6 και εrcπρ6πει ην
πρ6oβαoη των Ιδρυμ&των στo διεΘν66 δια-δtκτυo ΙNTΕRNET σε υψηλ69
ταγυητεq μ6οω τoυ ΔιευρωπαTκori ΑκαδημαΤκο6 - Eρευντ1τικoti δικτ6oυ οτα
155Mbps (TEN-15s).

1.2.5 Πιλoτικιfi Πρoγρι1μματα και Yπr1ρεoiεq

Στα πλαioια ηg υλoπoiηση6 των Πρoηγμ6νων Δικτυακιbν Yηρεοuilν oτo
Πανεπιoημιακ6 Διαδiκπlo. υλoποιo6νται Πιλoτικd Πρηρ&μματα και Ylηρεoiεg.
Tα τελικd απoτελ6oματα, η τεχvoγvωοiα πoυ θα απolcτηΘεi απ6 η μελ6τη των
οxετικιbν τε1voλoγιιbν, καΘrilg και oι διαφoρεg τε1voλoγικ6q λδoει6 πoυ θα
δoκιμαoτorlv, θα απoτελ6ooυv κΦμα η6 πανεπιστημιακηq κoιν6ηταq, και Θα

εiναι 1ρηoιμα σε 6πoια ιδρriματα θα θεξσoυν να υλoποηooυν αvτiοτoηεg
υzηρεoiεq π&vω oτo Πανεπιοημιακ6 Διαδiκτυo.

Η δια1εiριοη και η παρακoλo6Θηοη ηg πoρεiαg των πιλoτικcbν πρoγραμμ&των

γiνεται απ6 μ6λη ηq oμιiδαg δlα1εiρ ισηζ τoυ 6ργoυ.

Tα τπλoτικ& και oι υηρεoiεq πoυ υλoπoηθηκαν εiναι oι ακ6λoυΘεq:

(http : //lpιvlv. gunet. qrlrts)

(httο://www. gunet. grlvoip)

(http :/iwwιry. gunet. grlvoatm)

(hΦ://wrγιv. μnet. grlvod)

(httn ://www. gunet. srlproxi,)

(htfp://\λ/w1λ,. gu net. grlgndS)



1 :,:'.ι!]'η 39

'/ Yηρεο'iα New s (http://wr.ιrv' gιιnet' grlnews)

Γ Xρ6ωoη και ανdλυoη lοκλoφορiαg - Traffic Αnalysis and Charging
(hπp ://www. gunet. gr/trace)

'i Yπηρεoiα δια1εiριοηq εriρουq ζιbηq - Managed Bandwidth Servicοs


