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Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο – www.sch.gr 

Το δίκτυο στην υπηρεσία της εκπαίδευσης 

 

Υπηρεσία ∆ικτυακής Πύλης 

www.sch.gr   
 

1. Γενικά για το περιεχόµενο 

Το περιεχόµενο της νέας πύλης 
του Πανελλήνιου Σχολικού 
∆ικτύου www.sch.gr αποτελείται 
αποκλειστικά από υπηρεσίες. Το 
αµιγώς πληροφοριακό υλικό, 
όπως συχνές ερωτήσεις, οδηγίες, 
υποστήριξη χρηστών 
αντιµετωπίζεται ως τµήµα των 
υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες που 
παρέχει η πύλη παρουσιάζονται 
οµαδοποιηµένες, µε κύριο 
κριτήριο αφενός την τεχνολογία 
υλοποίησής τους, αφετέρου τo 
περιεχόµενό τους.  

 

1.1 Βασικές υπηρεσίες 

Οι βασικές υπηρεσίες παρουσιάζονται µέσω της κεντρικής ιστοσελίδας της δικτυακής 
πύλης και είναι οι ακόλουθες:  

• Νέα και σηµαντικές ανακοινώσεις: Στην κεντρική σελίδα παρουσιάζονται 
σύντοµες σηµαντικές ανακοινώσεις, που ορίζονται από τους διαχειριστές της 
δικτυακής πύλης, καθώς και µια περίληψη των τελευταίων ανακοινώσεων που 
έχουν αποσταλεί στην υπηρεσία Νέων, που αναλύεται ακολούθως.  

• ∆ικτυακοί τόποι: Παρουσιάζονται διάφορες κατηγορίες δικτυακών τόπων, µε 
βάση διάφορα κριτήρια οµαδοποίησης. Πιο συγκεκριµένα, παρουσιάζονται 
σύνδεσµοι προς προτεινόµενους εξωτερικούς δικτυακούς τόπους, προς 
επιλεγµένες ιστοσελίδες του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου και προς τους πλέον 
πρόσφατους καταχωρηµένους δικτυακούς τόπους.  

• Σηµαντικά: Παρουσιάζονται σύντοµες σηµαντικές ανακοινώσεις για τους 
χρήστες της ∆ικτυακής Πύλης, οι οποίες ενηµερώνονται από τους διαχειριστές 
της. 

 

1.2 Υπηρεσίες για το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο 

Στα πλαίσια της ενότητας αυτής παρέχονται κυρίως αναλυτικές οδηγίες για τις 
παρεχόµενες από το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο υπηρεσίες, εγχειρίδια χρήσης αυτών 
καθώς και µια πλειάδα πληροφοριών.  
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Αναλυτικότερα, προσφέρονται οι εξής υπηρεσίες:  

• Γενικές Πληροφορίες για το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο: Παρέχονται 
διάφορες πληροφορίες για το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο, όπως στατιστικά 
µεγέθη, δηµοσιεύµατα, γενικές πληροφορίες και σύνδεσµοι προς σχετικό µε αυτό 
πληροφοριακό υλικό.  

• Πληροφορίες για τη ∆ικτυακή Υποδοµή: Περιγραφή της δικτυακής υποδοµής 
του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου, των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων που 
χρησιµοποιεί και των υπηρεσιών που παρέχει.  

• Πληροφορίες για τους 
Χρήστες: Παρέχεται µια 
πλειάδα πληροφοριών, όπως 
περιγραφή των παρεχόµενων 
υπηρεσιών και του τρόπου 
χρήσης τους, οδηγίες 
προστασίας από τους ιούς, 
οδηγός χρηστών του τοπικού 
δικτύου κάθε σχολικής 
µονάδας, περιγραφή των 
υπηρεσιών για εκπαιδευτικούς 
και µαθητές και τ ος τη φωνα 
και e-mail επι ινωνίας µε τους 
ανά νοµό υπεύθυνους φορείς της υπηρεσίας υποστήριξης χρηστών.  

Στατιστικά

έλ λέ
κο

•  χρήσης του δικτύου: Παρουσιάζονται στατιστικά σχετικά µε την 

1.3 Σελίδες της εκπαίδευσης 

 α ς είναι εφικτή η πρόσβαση στους δικτυακούς 

δ δ ι

 υ ς

 θεµ

•  δικτυακοί τόποι και Σελίδες

ι τ

επισκεψιµότητα της δικτυακής πύλης, MRTG διαγράµµατα κίνησης του δικτύου 
και στατιστικά σχετικά µε την διακινούµενη ηλεκτρονική αλληλογραφία.  

 

Μέσα πό τις σελίδες της εκπαίδευση
τόπους των σχολείων, στις σελίδες των εκπαιδευτικών, σε προτεινόµενους εξωτερικούς 
δικτυακούς τόπους καθώς και εντός ενός θεµατικού καταλόγου, όπου 
κατηγοριοποιούνται οι ιάφοροι ικτυακοί τόπο .  

• Σελίδες των µονάδων: Μέσω ενός 
εύχρηστου µενού πλοήγησης ο χρήστης 
µπορεί εύκολα να επιλέξει την επιθυµητή 
σχολική µονάδα, να δει και να 
βαθµολογήσει τους δικτ ακού  τόπους 
που σχετίζονται µε αυτήν. Επίσης, οι 
διαχειριστές της µονάδας µπορούν να 
κατηγοριοποιήσουν αυτούς τους 
δικτυακούς τόπους στον ατικό 
κατάλογο.  

Εξωτερικοί  των εκπαιδευτικών: Αν και κατά 
κανόνα σχετιζόµενοι µε κάποια σχολική µονάδα, εντούτοις προσφέρονται 
ξεχωριστά µενού πλοήγησης για τους εξωτερικούς δ κτυακούς όπους και τις 
σελίδες των εκπαιδευτικών, τα οποία συνδυάζονται µε µια φόρµα αναζήτησης.  
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• Θεµατικός κατάλογος: Υπηρεσία που επιτρέπει την «πλοήγηση» στους 

καταχωρηµένους στον κατάλογο δικτυακούς τόπους µέσω των θεµατικών 
ενοτήτων και των κατηγοριών που αυτός προσφέρει.  

 

1.4 Προσωποποιηµένες υπηρεσίες 

Οι προσωποποιηµένες υπηρεσίες στηρίζονται σε εφαρµογές PHP και είναι οι ακόλουθες:  

• ∆ιαχείριση λογαριασµού χρήστη: ∆ιαχείριση διάφορων παραµέτρων που 
αφορούν τον προσωπικό λογαριασµό κάθε χρήστη, καθώς και προβολή 
προσωπικών στατιστικών 
ηλεκτρονικού ταχυ

Αυτόµατη 

δροµείου.  

• δηµιουργία 
ν: 

ο

 
λίδ α 

α τ

ιστοσελίδω Ο κάθε 
χρήστης µπ ρεί να 
δηµιουργεί µε 
αυτοµατοποιηµένο τρόπο 
την προσωπική του 
ιστοσε α, και ν την 
εντάσσει στον ντίσ οιχο 
θεµατικό κατάλογο που 
αναφέρθηκε παραπάνω, µε το κατάλληλο εργαλείο ανάπτυξης που 
ενσωµατώνεται στη ∆ικτυακή Πύλη.  

• Αγαπηµένοι δικτυακοί τόποι: Οι χρήστες µπορούν να δηµιουργήσουν τον 
προσωπικό τους κατάλογο αγαπηµένων δικτυακών τόπων, ο οποίος είναι 
διαθέσιµος µέσω της πύλης.  

Η προσωποποιηµένη πρόσβαση παρέχεται µόνο στους εγγεγραµµένους χρήστες. 

 

1.5 ∆ιασύνδεση µε άλλες τηλεµατικές υπηρεσίες του ΠΣ∆ 

Η διασύνδεση µε άλλες υπηρεσίες πραγµατοποιείται µέσω χρήσης του κατάλληλου 
λογισµικού, το οποίο επιτρέπει την παρουσίασή τους µέσα από το περιβάλλον της 
∆ικτυακής Πύλης.  

• Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: 
Βασίζεται στην υπάρχουσα 
εφαρµογή ανοικτού κώδικα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (Horde 
IMP http://www.horde.org), 
προσαρµοσµένη στο framework της 
πύλης. 

• Ηµερολόγιο: Βασίζεται στο Horde 
Kronolith και δίνει τη δυνατότητα 
στους χρήστες να τηρούν 
προσωπικό ηµερολόγιο. 

• Σηµειώσεις, ατζέντα και 
εργασίες: Στηρίζονται στην 
πλατφόρµα Horde 
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• Οµάδες συζητήσεων: Στηρίζονται στο δηµοφιλές πακέτο λογισµικού ανοικτού 

κώδικα phpBB(www.phpbb.com) 

• Συνεργατικό περιβάλλον ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης: Ενοποιηµένο 
περιβάλλον που προωθεί την επικοινωνία των χρηστών µεταξύ τους και την 
παροχή µαθηµάτων εξ αποστάσεως. Στηρίζεται στο λογισµικό ανοικτού κώδικα 
moodle (http://moodle.org).  

Οι υπηρεσίες αυτές έχουν ήδη υλοποιηθεί ή υλοποιήθηκαν από οµάδες ανάπτυξης των 
Φορέων Υλοποίησης του ΠΣ∆. Στα πλαίσια της δικτυακής πύλης πραγµατοποιήθηκε η 
ενοποίησή τους κάτω από ένα ενιαίο περιβάλλον. Η πρόσβαση στις παραπάνω υπηρεσίες 
παρέχεται κύρια για τους εγγεγραµµένους χρήστες, ενώ δεν αποκλείεται η χρήση 
ορισµένων από αυτές για δηµόσια πρόσβαση. 

 

1.6 Υπηρεσίες Νέων και ενηµέρωσης 

Οι υπηρεσίες νέων και ενηµέρωσης παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα ανάρτησης 
ανακοινώσεων καθώς και τη διανοµή σχετικού πληροφοριακού υλικού.  

• Νέα: Η υπηρεσία επιτρέπει στους εγγεγραµµένους χρήστες, π.χ. σχολεία, 
εκπαιδευτικούς, κλπ, την αποστολή ανακοινώσεων, οι οποίες κατηγοριοποιούνται 
µε βάση το περιεχόµενό τους ιεραρχικά σε κατηγορίες και θέµατα. Ακόµη 
κατηγοριοποιούνται αναφορικά µε 
το κοινό στο οποίο απευθύνονται, 
µε κάθε ανακοίνωση να έχει 
«εµβέλεια» εί σχολ  µονάδας 
είτε νοµ  είτε καθολικ Οι 
κατηγορίες  από το 
διαχειριστή της δικτυακής πύλης, 
ωστόσο νέες ανακοινώσεις 
µπορούν να εισαχθούν από υς 
τους διαχε στές ων σχολικών 
µονάδων.  

Η υπηρεσία

τε ικής
ού  ή. 
 ορίζονται

όλο
ιρι τ

 παρέχει στο χρήστη 

νακ σει

ε

• ωτικό υλικό: Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε 
 τ ικ

 

 ∆οµή και σχεδιασµός 

Το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε για την υλοποίηση της ∆ικτυακής Πύλης βασίζεται 
κυρίως στο Jakarta Project της Apache Software Foundation 

µέσω µιας φιλικής διεπαφής τη 
δυνατότητα να προβάλλει 
επιλεκτικά α οινώ ς µε βάση 
την κατηγορία ή/και τη θεµατική 
ενότητα στην οποία ανήκουν και 
την εµβέλειά τους. Μελλοντικά θα 
παρέχεται η δυνατότητα ο κάθε χρήστης να δηµιουργεί προσωποποιηµένες 
προβολές, ώστε να προβάλλει επιλεκτικά τα νέα των νοµών ή µονάδων και των 
κατηγοριών ή των ενοτήτων που τον νδιαφέρουν.  

Άλλο ενηµερ
δηµοσιεύµατα και άλλο ενηµερω ικό υλικό σχετ ά µε το Πανελλήνιο Σχολικό 
∆ίκτυο.  

2.
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(http://jakarta.apache.org). Το συγκεκριµένο project παρέχει open source, server-side 
λύσεις που βασίζονται σε Java.  

 βασικός web server χρησιµοποιείται ο Apache web server (http://www.apache.org

 

2.1 Web servers και load balancing 

Σαν ) 
ε συνδυασµό µε έναν ή περισσότερους Tomcat web servers 

:/
σ
(http /jakarta.apache.org/tomcat). Ο Tomcat είναι ένα περιβάλλον εκτέλεσης Serlvets 
και JSP. Οι αιτήσεις θα φτάνουν στη δικτυακή πύλη στον Apache web server ο οποίος, 

νας από τους Tomcat θα φιλοξενεί την ίδια ακριβώς έκδοση της δικτυακής πύλης. 
 δικτυακή πύλη βασίζεται στον Jetspeed portal server 

:/ jetspeed

µε χρήση του mod_jk module, τις διαβιβάζει στους Tomcat.  

 

2.2 Η δικτυακή πύλη 

Καθέ
Η
(http /jakarta.apache.org/ ).  

ακώ ν  κίν
τυξης και επέκτασης. Στόχος είναι να αποτελέσει 

 

 

 
ορία από το 

Η εί

• 
 υ ι

ύν µε αυτόν τον 

Γενικά το Jetspeed παρέχει ένα προγραµµατιστικό πλαίσιο προσανατολισµένο στην 
υλοποίηση δικτυ ν πυλώ µε µεγάλη ηση και πολλούς χρήστες. Το Jetspeed 
βρίσκεται αυτή τη στιγµή σε φάση ανάπ
την πλατφόρµα η οποία θα υλοποιεί τα πρότυπα που προτείνουν η Sun και η IBM για 
την υλοποίηση των portal servers. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, 
µικροεφαρµογές (portlets) που είναι γραµµένες για να τρέχουν είτε στον Sun Portal 
Server και στον  WebSphere Portal Server θα µπορούν να τρέχουν και στον Jetspeed. 

Ο σχεδιασµός της νέας πύλης ακολουθεί ορισµένες γενικές προδιαγραφές: 

• Η χρήση του Jetspeed  επιτρέπει την εκτέλεσητων µικροεφαρµογών που  
αποτελούν τη δικτυακή πύλη σαν Portlets. Αυτό εξασφαλίζει τη γενικότητα της
υλοποίησης και αποσυνδέει την εφαρµογή που παράγει την πληροφ
πού και πως αυτή προβάλεται.  έξοδος όλων των υπηρεσιών ναι 
τυποποιηµένη και σύµφωνη µε κατάλληλα ορισµένη XML/DTD. 

Μελλοντικά πολλές από τις υπηρεσίες αυτές θα υλοποιηθούν σαν Web services. 
Αυτό θα α ξήσε  σηµαντικά την επαναχρησιµοποίηση των υπηρεσιών καθώς και 
τη διανοµή τους στους χρήστες. Υπηρεσίες οι οποίες υλοποιηθο
τρόπο θα µπορούν έτσι να δοθούν για δηµόσια χρήση (µέσω του UDDI, 
http://www.uddi.org) ανεξάρτητα από τη δικτυακή πύλη, π.χ. για την ένταξή 
τους στις σελίδες των χρηστών (π.χ. υπηρεσίες που παραδίδουν χάρτες 
βασισµένες στο G.I.S.).  

Η χρήση του Jetspeed σαν βάση ανάπτυξης της πύλης παρέχει σηµαντικά 
πλεονεκτήµατα, καθώς θέµατα όπως ασφάλεια, απόδοση δικαιωµάτων και ρόλων 
σε χρήστες η οµάδες 

• 

χρηστών, µηχανισµοί προβολής περιεχοµένου σε 
τη  

τ
ή

customized περιβάλλον, ανεξαρτησία από  γλώσσα υλοποίησης των 
µικροεφαρµογών (portlets), υποστήριξη της Velocity template engine για την 
προβολή του περιεχοµένου, ανεξαρτησία από την πλατφόρµα του χρήστη (προς 
το παρόν HTML και WML) και ολοκλήρωση µε άλλες Open Source εφαρµογές ης 
Apache Foundation, έχουν δη λυθεί.  
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2.3 εχνολογίες υλοποίησης υπηρεσιών 

ολ ιών: 

Τ

Τεχν ογίες Υλοποίησης Βασικών υπηρεσ Η τεχνολογία υλοποίησης των 
βασικών υπηρεσιών είναι η πλατφόρµα PHP, η οποία επιτρέπει τη διανοµή δυναµικού 
περιεχοµένου στους χρήστες της δικτυακής πύλης. Το πληροφοριακό περιεχόµενο 
αποθηκεύεται σε βάση δεδοµένων mysql, από την οποία ανακτάται η επιθυµητή 
πληροφορία και παρουσιάζεται στο χρήστη µέσω του λογισµικού πλοήγησης. 

Υπηρεσίες για το ΠΣ∆: Η κύρια τεχνολογία υλοποίησης των υπηρεσιών της ενότητας 
αυτής είναι η γλώσσα απεικόνισης και µορφοποίησης πληροφοριακού περιεχοµένου του 
Παγκοσµίου Ιστού HTML, κατά κανόνα εµφωλευµένη σε αρχεία PHP, για αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που αυτή προσφέρει. Τα στατιστικά χρήσης του δικτύου παράγονται και 
ανανεώνονται τακτικά µέσω εφαρµογών γραµµένων σε PHP. 

Υπηρεσία Νέων! Η υπηρεσία Νέων υλοποιήθηκε µε τη χρήση της τεχνολογίας PHP, σε 

.4 Ενοποίηση των υπηρεσιών 

ραπάνω οµαδοποιούνται σε ενότητες, που ήδη 

 ενός ιεραρχικού και εύχρηστου 

. Υλοποίηση 

 Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται 

συνδυασµό µε τη βάση δεδοµένων mysql για την αποθήκευση του περιεχοµένου των 
ανακοινώσεων.  

 

2

Οι υπηρεσίες που αναφέρθηκαν πα
παρουσιάστηκαν. Για κάθε υπηρεσία αναπτύχθηκε η κατάλληλη µικροεφαρµογή-portlet, 
η οποία και παρουσιάζει την πληροφορία που η υπηρεσία παρέχει στο περιβάλλον της 
∆ικτυακής Πύλης. Οι ίδιες οι υπηρεσίες στηρίχτηκαν σε υπάρχουσες εφαρµογές που ήδη 
αναφέρθηκαν ή σε νέες εφαρµογές PHP που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της νέας 
δικτυακής πύλης του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου.  

Η ∆ικτυακή Πύλη παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας
µενού πλοήγησης. Στο κορυφαίο επίπεδο αυτού του µενού πλοήγησης ενσωµατώνονται 
σύνδεσµοι προς κάθε οµάδα υπηρεσιών, οι οποίοι όταν επιλεγούν εµφανίζουν 
συνδέσµους προς τις διαθέσιµες µικροεφαρµογές κάθε υπηρεσίας. Με τον τρόπο αυτό 
είναι εφικτή η πρόσβαση στο σύνολο των διαθέσιµων υπηρεσιών µε ελάχιστες 
ενέργειες, ώστε µε ένα-δύο mouse clicks ο κάθε χρήστης να µπορεί να προσπελάσει στο 
ίδιο παράθυρο την επιθυµητή υπηρεσία.  
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Η δικτυακή πύλη του
από τον Τοµέα ∆ικτυακών Τεχνολογιών (www.cti.gr/nts) του ΕΑΙΤΥ. 

 

. Πληροφορίες 
r
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URL: http://www.sch.g , email: info@sch.gr  
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