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1. Πξννίκην
1.1 Πεξί ηνπ θαλνληζκνχ
Ο παξψλ Καλνληζκφο Γεκνζίεπζεο ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ θαη Γηαρείξηζεο
Ολνκάησλ Υψξνπ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ (εθεμήο: Καλνληζκφο Γ.)
ζπλεηάρζε γηα πξψηε θνξά ηνλ Ινχλην ηνπ 2010 απφ ηελ Οκάδα Αλάπηπμεο
θαη Γηαρείξηζεο Δθαξκνγψλ θαη Πεξηερνκέλνπ ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ (εθεμήο:
Webteam) ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο 8εο πλεδξίαζεο ηεο πγθιήηνπ
ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ αθαδ. έηνπο 2010-2011, εγθξίζεθε κε ηελ […]
απφθαζε ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ πγθιήηνπ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ
θαη ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ 15 Ινπιίνπ 2011.
Ο Καλνληζκφο Γ. ππφθεηηαη ζε κείδνλεο (αιιαγή ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ
αξίζκεζεο Ν.[λ]) ή ειάζζνλεο (αιιαγή ηνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ αξίζκεζεο
[Ν].λ) αλαζεσξήζεηο. Οη αλαζεσξήζεηο δηαθξίλνληαη ζε εηήζηεο ηαθηηθέο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ηέινο θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο θαη έθηαθηεο
ζχκθσλα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο. Οη εηζεγήζεηο γηα ηξνπνπνίεζε ή
αλαζεψξεζε ηνπ θαλνληζκνχ δχλαληαη λα πξνέξρνληαη απφ ηελ
επνπηεχνπζα αξρή (Πξπηαληθφ πκβνχιην) ή απφ ηελ Webteam. Γηα ηηο κελ
κείδνλεο αιιαγέο απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ, γηα ηηο δε
ειάζζνλεο επαξθεί απφθαζε ηεο Webteam θαηαγεγξακκέλε ζηα πξαθηηθά
ζχκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο. Ρεηά αλαθέξεηαη φηη
σο ειάζζνλεο αλαζεσξήζεηο ραξαθηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν φζεο
ηξνπνπνηνχλ ηα άξζξα «4.4 Social Media», «5.3 Subdomains Ινλίνπ
Παλεπηζηεκίνπ» θαη «5.9 Μεηαβαηηθέο ηερληθέο ξπζκίζεηο» ηνπ παξφληνο
Καλνληζκνχ Γ. ιφγσ ησλ πξνβιεπνκέλσλ αλαγθψλ ζπρλήο επηθαηξνπνίεζεο
ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αλσηέξσ άξζξσλ.
Αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Καλνληζκνχ Γ., θαζψο θαη γηα ηελ επίιπζε
νησλδήπνηε δεηεκάησλ δελ θαιχπηνληαη ξεηά απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ
Γ. είλαη ε Webteam. Γηα φια ηα κείδνλα δεηήκαηα, είηε ηήξεζεο ηνπ
Καλνληζκνχ Γ. είηε λέσλ αηηεκάησλ, ε Webteam ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη
ηελ επνπηεχνπζα αξρή.
Ο παξψλ Καλνληζκφο Γ. ηζρχεη θαζ νινθιεξία
Α.) γηα φιν ην δεκφζηα δηαζέζηκν πεξηερφκελν ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ πνπ
πξνέξρεηαη απφ ην δίθηπν ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ
Β.) γηα πεξηερφκελν ην νπνίν δηαηίζεηαη κέζσ ηνπ domain ionio.gr ζε
νπνηνδήπνηε επίπεδν.
1.2 θνπφο
θνπφο ηνπ Καλνληζκνχ Γ. είλαη ε νξγάλσζε θαη θαλνληζηηθή δηεπζέηεζε
φισλ ησλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ ηζηνρψξσλ θαη
ησλ νλνκάησλ ρψξνπ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε δηνηθεηηθφ θαη ηερληθφ
επίπεδν.
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1.3 Γεκνζηφηεηα
Σν ζχλνιν ησλ άξζξσλ ηνπ Καλνληζκνχ Γ. είλαη δεκφζηα δηαζέζηκν ζηελ
εμήο κφληκε δηεχζπλζε ηνπ ηζηνρψξνπ ηνπ Σκήκαηνο Γηθηχσλ θαη
Σειεπηθνηλσληψλ:
http://noc.ionio.gr/webregv1.4.pdf
ηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε ππάξρεη δηαζέζηκε κφληκα ε πιένλ πξφζθαηε
έθδνζε ηνπ Καλνληζκνχ Γ. θαη ξεηά αλαθέξνληαη ε έθδνζε θαη ε εκεξνκελία
πνπ έρεη ηεζεί ζε ηζρχ.

2. Οξηζκνί
2.1 Πεξί ησλ νξηζκψλ
ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νξγαλσηηθνί θαη ηερληθνί νξηζκνί εξγαζίαο φξσλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ Γ. γηα ράξε
ζπληνκίαο θαη απνθπγήο παξεξκελεηψλ, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηηο ηερληθέο
αλαθνξέο.
2.2. Οξγαλσηηθνί φξνη
Υξήζηεο: Αθαδεκατθφο, δηνηθεηηθφο ή ζπλδηθαιηζηηθφο θνξέαο ηνπ Ινλίνπ
Παλεπηζηεκίνπ θαζψο θαη θάζε θπζηθφ πξφζσπν, κέινο ηεο αθαδεκατθήο
θνηλφηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, πνπ δηαηεξεί δηθαηψκαηα αλάπηπμεο,
δεκνζίεπζεο θαη δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ ζηνπο ηζηνρψξνπο ηνπ Ινλίνπ
Παλεπηζηεκίνπ νη νπνίνη εληάζζνληαη ζηα νλφκαηα ρψξνπ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ θαη θαιχπηνληαη απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ Γ. ζην ζχλνιφ
ηνπ.
πγθεθξηκέλα ν φξνο «ρξήζηεο» ζηνλ παξφληα νξηζκφ εξγαζίαο
πεξηιακβάλεη:
α) Σα αθαδεκατθά Σκήκαηα ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπο επίζεκνπο
θνξείο (π.ρ. ζεζκνζεηεκέλα Δξγαζηήξηα, θνηηεηηθνί ζχιινγνη) πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζε απηά.
β) Σνπο δηνηθεηηθνχο θνξείο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην επίζεκν
νξγαλφγξακκα.
γ) Σνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο κειψλ ΓΔΠ, ΔΔΓΙΠ, ΔΣΔΠ, θνηηεηψλ θαη
δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ.
δ) Σα δηνξηζκέλα κέιε ΓΔΠ, ΔΔΓΙΠ, ΔΣΔΠ θαζψο θαη ηνπο κφληκνπο
δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο. Δπίζεο ηνπο ζπκβαζηνχρνπο δηδάζθνληεο γηα φζν
ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη ελεξγή ε ζχκβαζή ηνπο.
ε) Σνπο πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο γηα φζν ρξνληθφ
δηάζηεκα δηαηεξνχλ ηε θνηηεηηθή ηδηφηεηα.
Η αλσηέξσ απνθιεηζηηθή θαηαγξαθή πεξηιακβάλεη ηνπο θνξείο θαη
πξφζσπα πνπ δηαηεξνχλ δηθαηψκαηα ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ δεκνζίεπζεο
πνπ παξέρνληαη απφ ην Κέληξν Γηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ ζε πεξηνρέο
ησλ νλνκάησλ ρψξνπ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ.
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Δπηζθέπηεο: Οπνηνδήπνηε θπζηθφ πξφζσπν επηζθέπηεηαη ην δεκφζηα
δηαζέζηκν πεξηερφκελν ησλ ηζηνρψξσλ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ
θαιχπηνληαη απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ Γ. ζην ζχλνιφ ηνπ.
Webteam: Η Οκάδα Αλάπηπμεο θαη Γηαρείξηζεο Δθαξκνγψλ θαη
Πεξηερνκέλνπ ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ ε νπνία ζχκθσλα κε ηελ
πξναλαθεξζείζα απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ έρεη σο
αληηθείκελα α) ηελ αλάπηπμε λέσλ εθαξκνγψλ γηα ηνλ θεληξηθφ δηθηπαθφ
ηφπν ηνπ Ιδξχκαηνο, θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζε, δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία
ηνπ ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ β) ηε ζπλελλφεζε κε άιιεο κνλάδεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ (αθαδεκατθά ηκήκαηα, πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ
ζπνπδψλ, εξγαζηήξηα θ.η.ι.) γηα ηελ αλάπηπμε, ελεκέξσζε θαη δηαρείξηζε
ησλ δηθηπαθψλ ηνπο ηφπσλ θαη γ) ηελ εηζήγεζε γηα ηνλ παξφληα Καλνληζκφ
Γ. πξνο ηελ επνπηεχνπζα αξρή.
Η ζχλζεζε θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο Webteam είλαη δεκφζηα
δηαζέζηκα ζηελ εμήο κφληκε δηεχζπλζε ηνπ θεληξηθνχ ηζηνρψξνπ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ:
http://www.ionio.gr/central/gr/webteam
Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο: (εθεμήο: Social Media) Ιζηνρψξνη παξνρήο
ππεξεζηψλ δεκνζίεπζεο, ζρνιηαζκνχ θαη δηθηχσζεο νη νπνίνη παξέρνληαη
απφ ηξίηνπο θνξείο θαη δελ ειέγρνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Ινλίνπ
Παλεπηζηεκίνπ.
2.3. Σερληθνί φξνη
Ιζηνρψξνο (ή δηθηπαθφο ηφπνο): Έλα εληαίν θαη εζσηεξηθά δηαζπλδεδεκέλν
ζχλνιν κεκνλσκέλσλ ηζηνζειίδσλ θαη αξρείσλ, κε θνηλφ αληηθείκελν θαη
αηζζεηηθή θαηά ηξφπν ψζηε λα είλαη δηαθξηηή ε απηνηέιεηά ηνπ. Δίλαη
ζπλεζηζκέλν, αιιά φρη ηερληθά απαξαίηεην, έλαο ηζηνρψξνο λα θηινμελείηαη
ζε κία θαη κφλν πεξηνρή νλφκαηνο ρψξνπ.
χζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (CMS): Δθαξκνγή ινγηζκηθνχ πνπ
βαζίδεηαη ζε γιψζζα ζελαξίνπ ζηελ πιεπξά ηνπ εμππεξεηεηή θαη
ππνζηεξίδεηαη απφ ηε ρξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη
δηαρείξηζε εθηελψλ δπλακηθψλ εθαξκνγψλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ Παγθφζκηνπ
Ιζηνχ. Ιδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ
απνηειεί ε πεξηνρή δηαρείξηζεο ε νπνία επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε ηεο
εθαξκνγήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηε ρξήζε θπιινκεηξεηή (browser).
Δμππεξεηεηήο Παγθφζκηνπ Ιζηνχ: (εθεμήο: web-server) Ο ζπλδπαζκφο
κεραλήκαηνο θαη θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ πνπ επηηξέπεη ηε δηάζεζε
πεξηερνκέλνπ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ. Κάζε web-server κπνξεί
λα δηαζέηεη ην πεξηερφκελφ ηνπ είηε κέζσ κηαο (αξηζκεηηθήο) δηεχζπλζεο
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πξσηνθφιινπ Γηαδηθηχνπ (I.P.) είηε κέζσ ελφο νλφκαηνο ρψξνπ πνπ
αληηζηνηρεί ζε απηή. εκεηψλεηαη φηη έλαο web-server κπνξεί λα θηινμελεί
πνιιά δηαθνξεηηθά νλφκαηα ρψξνπ, αιιά έλα φλνκα ρψξνπ (θαζ’
νινθιεξία) κπνξεί λα θηινμελείηαη ζε έλαλ θαη κφλν web-server. Απφ ηελ
ηειεπηαία απνθιεηζηηθή αληηζηνηρία εμαηξνχληαη νη ππφ-πεξηνρέο νλνκάησλ
ρψξνπ.
λνκα θαη ππφ-φλνκα ρψξνπ: (εθεμήο: domain θαη subdomain αληίζηνηρα)
Μία κνλαδηθή ζπκβνινζεηξά πνπ ζπλδπάδεηαη κε κία θαηάιεμε νλνκάησλ
ρψξνπ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο απνθιεηζηηθήο δηεχζπλζεο ζηνλ Παγθφζκην
Ιζηφ ε νπνία κε κνλνζήκαληε αληηζηνίρηζε πξνζδηνξίδεη κηα πεξηνρή ελφο
server. Π.ρ. ε ζπκβνινζεηξά ionio ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάιεμε gr
δεκηνπξγεί ην domain ionio.gr πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή
ελφο server ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ. Έλα subdomain δεκηνπξγείηαη κε ηελ
πξνζζήθε κηα ζπκβνινζεηξάο πξηλ απφ ην domain (π.ρ. sub1.ionio.gr), ελψ
είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζνχλ subdomains ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο
επίπεδα (πρ sub2.sub1.ionio.gr). Σν ζπλεζηζκέλν πξφζεκα www ζηνλ
παξφληα νξηζκφ εξγαζίαο δελ ζπλππνινγίδεηαη σο subdomain.

3. Γηνηθεηηθά άξζξα
3.1 Γηαρσξηζκφο θνξέσλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ
Ρεηά θαη κε ζαθήλεηα νξίδεηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ πξνζσπηθψλ ηζηνρψξσλ
πνπ αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, απφ ηνπο
ηζηνρψξνπο ησλ θνξέσλ νη νπνίνη αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο
δηνίθεζεο ηνπ θνξέα. ηνλ αλσηέξσ νξηζκφ ησλ ρξεζηψλ πνπ δηαηεξνχλ
δηθαηψκαηα ρξήζεο πξνζσπηθνχ ρψξνπ ζην domain ηνπ Ινλίνπ
Παλεπηζηεκίνπ πεξηιακβάλνληαη θπζηθά πξφζσπα (κέιε ΓΔΠ, θνηηεηέο θ.ά.
απνθιεηζηηθά θαζνξηδφκελα) θαζψο θαη θνξείο. Σν ζχζηεκα νλνκαηνδνζίαο
πνπ εηζάγεη ν παξψλ Καλνληζκφο Γ. δηαρσξίδεη επαξθψο θαη απζηεξά ηνπο
πξνζσπηθνχο ηζηνρψξνπο (νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην subdomain
users.ionio.gr κε δηεπζχλζεηο ηεο κνξθήο users.ionio.gr/username) απφ φινπο
ηνπο άιινπο ηζηνρψξνπο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο
ηζηνρψξνη θνξέσλ θαη ζηνπο νπνίνπο, ελδεηθηηθά θαη φρη απνθιεηζηηθά,
πεξηιακβάλνληαη ηζηνρψξνη αθαδεκατθψλ Σκεκάησλ, δηνηθεηηθψλ
ππεξεζηψλ, ηειε-εθπαίδεπζεο, έξγσλ, πξνγξακκάησλ θ.ιπ. κε πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα.
3.2 Οκάδα δηαρείξηζεο ηζηνρψξνπ θνξέα
ινη νη θνξείο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ ππνρξενχληαη λα νξίζνπλ νκάδεο
δηαρείξηζεο ηζηνρψξσλ θαη ππεχζπλν δηαρείξηζεο ησλ ηζηνρψξσλ ηνπ θνξέα
ν νπνίνο ζα είλαη ην εληεηαικέλν πξφζσπν επηθνηλσλίαο κε ηε Webteam θαη
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ην Σκήκα Γηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ γηα φια ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε
ιεηηνπξγία ησλ ηζηνρψξσλ ηνπ θνξέα.
Γηα φινπο ηνπο ηζηνρψξνπο θνξέσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηα αθαδεκατθά
Σκήκαηα ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, δηα ηνπ παξφληνο ππεχζπλε νκάδα
δηαρείξηζεο νξίδεηαη ε Webteam ηνπ Ιδξχκαηνο θαη ππεχζπλνο επηθνηλσλίαο
κε ηνπο θνξείο ν ζπληνληζηήο ηεο.
Αληίζηνηρα, νη Γηνηθήζεηο ησλ αθαδεκατθψλ Σκεκάησλ ζα πξέπεη ζε
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ελφο κελφο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο
Καλνληζκνχ Γ. λα νξίζνπλ έλα πξφζσπν σο ππεχζπλν ηζηνρψξνπ θαη
επηθνηλσλίαο γηα ηα ζρεηηθά ζέκαηα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ εληφο θάπνηνπ θνξέα ιεηηνπξγνχλ
πεξηζζφηεξνη ηζηνρψξνη κε δηαθνξεηηθνχο ππεπζχλνπο ε επζχλε δηαρείξηζεο
θαη επηθνηλσλίαο βαξχλεη ηνλ αλσηέξσ νξηζζέληα ππεχζπλν ησλ ηζηνρψξσλ
ηνπ θνξέα, ν νπνίνο, γηα δηεπθξηληζηηθνχο ιφγνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ππεχζπλνο δηαρείξηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
subdomain. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί έλα Δξγαζηήξην λα αλαπηχμεη έλαλ
απηνηειή ηζηνρψξν κε δηθφ ηνπ ππεχζπλν αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο. Ο
ηειεπηαίνο ζα πξέπεη λα δηαηεξεί επηθνηλσλία κε ηνλ ππεχζπλν ησλ
ηζηνρψξσλ ηνπ Σκήκαηνο ζην νπνίν αλήθεη ην Δξγαζηήξην θαη έρεη ηελ
επζχλε δηαρείξηζεο φισλ ησλ ηζηνρψξσλ πνπ εληάζζνληαη ζε απηφ. Σν ίδην
ηζρχεη θαη γηα φινπο ηνπο ηζηνρψξνπο θνξέσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζε
αθαδεκατθά Σκήκαηα.
3.3 Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ ηζηνρψξσλ
Τπεχζπλνο ηζηνρψξνπ νξίδεηαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Γ.
ζηηο κελ πεξηπηψζεηο ησλ ηζηνρψξσλ θνξέσλ ην πξφζσπν ζην νπνίν έρεη
αλαηεζεί ε επζχλε ηεο ηερληθήο δηαρείξηζεο απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ θνξέα, ζηηο
δε πεξηπηψζεηο ησλ πξνζσπηθψλ ηζηνρψξσλ ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ
δηαηεξεί ηνλ ηζηνρψξν.
Κνηλή ππνρξέσζε φισλ ησλ ππεπζχλσλ ηζηνρψξσλ είλαη ε ηήξεζε ηνπ
παξφληνο Καλνληζκνχ Γ. ζην ζχλνιφ ηνπ. Ιδηαίηεξα γηα ηνπο ππεπζχλνπο
ηζηνρψξσλ θνξέσλ ηζρχεη ε ππνρξέσζε ηεο ζπλελλφεζεο κε ηε Webteam θαη
ηεο απζηεξήο ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ θεθάιαην «6. Οδεγίεο
αλάπηπμεο ηζηνρψξσλ» ηνπ παξφληνο.
3.4 πκκεηνρηθνί ηζηνρψξνη
Η ιεηηνπξγία ζπκκεηνρηθψλ εθαξκνγψλ (π.ρ. forum) θαη ε δπλαηφηεηα
ζρνιηαζκνχ ζηελ πεξίπησζε ησλ ηζηνρψξσλ ησλ θνξέσλ παξέρεηαη
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα αθαδεκατθά Σκήκαηα ππφ ηε ξεηή πξνυπφζεζε
φηη νη ζρεηηθέο εθαξκνγέο ζα ιεηηνπξγνχλ εληφο ηνπ subdomain ηνπ
Σκήκαηνο. Η απφθαζε θαη ε πιήξεο επζχλε (απφ λνκηθή, εζηθή θαη
αθαδεκατθή πιεπξά) γηα ηε ιεηηνπξγία ζπκκεηνρηθψλ εθαξκνγψλ αλήθεη ζηα
φξγαλα ηνπ Σκήκαηνο, ε δε ηερληθή επζχλε αλήθεη ζηελ νκάδα δηαρείξηζεο
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ηζηνρψξνπ ηνπ Σκήκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε πξνηείλεηαη ε ζέζπηζε φξσλ
ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο.
ηελ πεξίπησζε ησλ πξνζσπηθψλ ηζηνρψξσλ ε ιεηηνπξγία ζπκκεηνρηθψλ
εθαξκνγψλ θαη ε δπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ αλήθεη ζηελ πιήξε θαη
απνθιεηζηηθή επζχλε (απφ λνκηθή, εζηθή θαη αθαδεκατθή πιεπξά) ηνπ
θπζηθνχ πξνζψπνπ, κε ηε ξεηή πξνυπφζεζε φηη ε ζπκκεηνρηθή εθαξκνγή ζα
ιεηηνπξγεί εκθαλψο θαη πιήξσο εληφο ηνπ πξνζσπηθνχ ηζηνρψξνπ.

4. Θέκαηα πεξηερνκέλνπ
4.1 Οξγάλσζε θαη δνκή πεξηερνκέλνπ
ε ζρέζε κε ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηζηνρψξσλ
ησλ θνξέσλ ηζρχεη φηη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ πξνηείλεηαη
ε ζπλελλφεζε κε ηε Webteam γηα λα επηηπγράλεηαη ε επηζπκεηή θνηλή
νξγαλσηηθή δνκή ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο παξνπζίαο ηνπ Ινλίνπ
Παλεπηζηεκίνπ ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ. Η νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
ζπλνιηθά αθνινπζεί ηεξαξρηθή δνκή θαη ζπλεπψο θνξείο, κνλάδεο, ππεξεζίεο
θαη δξάζεηο πνπ αλήθνπλ ζε ηεξαξρηθά αλψηεξεο δνκέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηελ ίδηα δνκή ζε επίπεδν επζχλεο θαη δηαδηθηπαθήο
παξνπζίαο. Γηα παξάδεηγκα, έλα ζεζκνζεηεκέλν Δξγαζηήξην ζα πξέπεη ζε
επίπεδν νλνκαηνδνζίαο λα εληάζζεηαη ζην subdomain ηνπ Σκήκαηνο ζην
νπνίν αλήθεη, ε δε επζχλε γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ ηζηνρψξνπ
ηνπ Δξγαζηεξίνπ αλήθεη ζηελ νκάδα δηαρείξηζεο ηζηνρψξσλ ηνπ επξχηεξνπ
θνξέα (Σκήκαηνο ζην παξάδεηγκα), ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην
θεθάιαην «3. Γηνηθεηηθά άξζξα» ηνπ παξφληνο.
Η νξγάλσζε θαη δνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζσπηθψλ ηζηνρψξσλ
αλήθεη ζηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ.
Δηδηθά γηα ηηο επηζηεκνληθέο θαη θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο, νη θνξείο
ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ηηο εθδειψζεηο ηνπο θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο
ρψξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην domain ηνπ ηδξχκαηνο.
4.2 Πεξηερφκελν ηζηνρψξσλ θνξέσλ
Σν πεξηερφκελν ησλ ηζηνρψξσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ
αλήθεη ζηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ θνξέα. Οη ηζηνρψξνη ησλ
θνξέσλ πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ην παξφληα
Καλνληζκφ Γ.
Ιδηαίηεξα νη νκάδεο αλάπηπμεο ηζηνρψξσλ ησλ θνξέσλ ζα πξέπεη εκθαηηθά
λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ην θεθάιαην «6. Οδεγίεο αλάπηπμεο ηζηνρψξσλ» ηνπ
παξφληνο Καλνληζκνχ Γ. θαζψο θαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ (απεπζείαο ή κε
ζχλδεζκν) ηα θείκελα πεξί «ξσλ Υξήζεο», «Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ
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Γεδνκέλσλ» θαη «Πλεπκαηηθψλ Γηθαησκάησλ» ηα νπνία ζα είλαη δηαζέζηκα κε
επζχλε ηεο Webteam ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο κήλα απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο
ηνπ παξφληνο ζηνλ θεληξηθφ ηζηνρψξν ηνπ Ιδξχκαηνο.
Δηδηθφηεξα γηα ην πεξηερφκελν ησλ ηζηνρψξσλ ησλ αθαδεκατθψλ Σκεκάησλ
επηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πξέπεη λα είλαη
δηαζέζηκν θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, κε έκθαζε ζηα βηνγξαθηθά ησλ κειψλ
ΓΔΠ.
4.3 Πεξηερφκελν ηζηνρψξσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ
Η δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο πξνζσπηθνχ ηζηνρψξνπ ζην domain ηνπ Ινλίνπ
Παλεπηζηεκίνπ παξέρεηαη ρσξίο πεξηνξηζκφ ζε φια αλεμαηξέησο ηα κέιε ηεο
παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο (ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ησλ «ρξεζηψλ»
αλσηέξσ). Σελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
πξνζσπηθνχ ηζηνρψξνπ έρεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ειέγρεη ηνλ ηζηνρψξν.
Σα πεξηερφκελα ησλ πξνζσπηθψλ ηζηνρψξσλ, εθθξάδνπλ πξνζσπηθέο απφςεηο
ησλ θαηφρσλ ησλ αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκψλ ρξήζεο. ε θάζε πεξίπησζε, δελ
κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη κέζα απφ πξνζσπηθνχο ηζηνρψξνπο εθθξάδνληαη
επίζεκεο απφςεηο ηνπ Webteam, ηνπ Σκήκαηνο Γηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ
ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ ή άιισλ παλεπηζηεκηαθψλ νξγάλσλ ηνπ
ε απηφ ην πλεχκα ε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο θηινμελίαο ηζηνρψξσλ πξνυπνζέηεη
ηελ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ παξαθάησ θαλφλσλ:
1. Οη ρξήζηεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ απνθιεηζηηθά πξνζσπηθή ρξήζε ηνπ
ινγαξηαζκνχ (account) πνπ ηνπο έρεη παξαρσξεζεί. ε θακηά πεξίπησζε
δελ επηηξέπεηαη λα παξαρσξήζνπλ ην δηθαίσκα ηνπο ζε άιινπο, είηε
ζπλεηδεηά είηε ιφγσ ακέιεηαο πξνζηαζίαο ηνπ θσδηθνχ ηνπο (password).
ε πεξηπηψζεηο πνπ απηφ δηαπηζηψλεηαη, ζα επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνπο
θαηφρνπο ησλ ινγαξηαζκψλ θαη φρη κφλν ζηνπο παξάλνκνπο ρξήζηεο.
2. Οη ρξήζηεο ππνρξενχληαη γεληθά λα ηεξνχλ ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία
θαη εηδηθφηεξα ηνπο λφκνπο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζε θάζε πεξίπησζε. Η
δεκνζίεπζε θαη δηάζεζε πιηθνχ πνπ παξαβηάδεη ηνπο λφκνπο απηνχο
απαγνξεχεηαη ξεηά. Οη επζχλεο ηεο παξάλνκεο απηή ρξήζεο βαξχλνπλ
ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ινγαξηαζκνχ (account) θαη ζε θακία πεξίπησζε ηε
Webteam, ην Σκήκα Γηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ
ή ην Ιφλην
Παλεπηζηήκην.
3. Οη ρξήζηεο ππνρξενχληαη λα ζέβνληαη ηνλ θνηλσθειή ραξαθηήξα ηεο
ππεξεζίαο, απνθεχγνληαο πξάμεηο πνπ ηελ παξαθσιχνπλ, φπσο ε
θαηάρξεζε ππνινγηζηηθψλ θαη δηθηπαθψλ πφξσλ, ν βαλδαιηζκφο, ε
θαηαζηξνθή πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ Σκήκαηνο Γηθηχσλ θαη
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Σειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ θηινμελνχκελσλ πξνζσπηθψλ ηζηνρψξσλ ηνπ,
νη πξνζπάζεηεο παξαβίαζεο θιπ.
4. Οη ρξήζηεο νθείινπλ λα δηαθπιάηηνπλ ηνλ αθαδεκατθφ ραξαθηήξα ηεο
ππεξεζίαο απνθεχγνληαο δξαζηεξηφηεηεο φπσο:
o εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πξνβνιή εκπνξηθψλ πξντφλησλ,
ππεξεζηψλ θαη εηαηξεηψλ
o πξνβνιή θαη κεηαβίβαζε πνξλνγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ
o δεκνζίεπζε πιηθνχ πβξηζηηθνχ ή ξαηζηζηηθνχ ραξαθηήξα.
ε πεξηπηψζεηο παξάβαζεο ησλ θαλφλσλ ρξήζεο, ην Σκήκα
Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα απνκάθξπλζεο ηνπ
επίκαρνπ ηζηνρψξνπ θαηφπηλ εληνιήο Πξχηαλε. Ο ηδηνθηήηεο ηνπ
ινγαξηαζκνχ (account) ζα αληηκεησπίδεη ζπλέπεηεο, πνπ κπνξεί λα
ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ αθαίξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ
ηνπ. Δπηπιένλ νη δξάζηεο κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ πεηζαξρηθά κέηξα πνπ
επηβάιεη εζσηεξηθά ην Παλεπηζηήκην κε ηα εγθεθξηκέλα φξγαλα ηνπ, θαζψο
θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λφκνπ.
Δπίζεο, γηα ζέκαηα δεκνζίεπζεο θαη ππεξεζηψλ ηα νπνία θαιχπηνληαη απφ
ην Ίδξπκα ή ηνλ επηκέξνπο θνξέα ζηνλ νπνίν αλήθεη ην θπζηθφ πξφζσπν,
φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ δηνξγάλσζε επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ, ηηο
ππεξεζίεο αζχγρξνλεο ηειε-εθπαίδεπζεο θ.ά., πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ
θεληξηθά πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε
νξγάλσζε θαη δνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπλνιηθά ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ
θαη ησλ θνξέσλ ηνπ.
4.4 Social Media
Γεδνκέλνπ φηη ε ιεηηνπξγία ησλ ηζηνρψξσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο δελ
ειέγρεηαη απφ ππεξεζίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη είλαη πηζαλφ λα ππάξμνπλ
πεξηπηψζεηο (κεξηθήο) αληηπνίεζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Ιδξχκαηνο, ζηε
ζπλέρεηα θαηαγξάθνληαη νη επίζεκεο δηεπζχλζεηο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηνπ
Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ:
Facebook: http://www.facebook.com/ionio.gr
Twitter: http://twitter.com/ionian_univ
Η επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ επίζεκσλ ινγαξηαζκψλ θνηλσληθήο
δηθηχσζεο ηνπ Ιδξχκαηνο αλήθεη ζηε Webteam. Η δεκηνπξγία ινγαξηαζκψλ
θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα ηελ πξνβνιή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ έξγνπ
επηκέξνπο θνξέσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ελζαξξχλεηαη θαη νη ζρεηηθέο
δηεπζχλζεηο ζα πξνζηίζεληαη ζηνλ αλσηέξσ θαηάινγν ζε ζπλελλφεζε κε ηε
Webteam θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ηζηνρψξνπο ησλ θνξέσλ ζε ζπλελλφεζε κε
ηνλ αλά πεξίπησζε ππεχζπλν.
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4.5 Γηαζχλδεζε κε εμσηεξηθνχο ηζηνρψξνπο
Η δηαζχλδεζε κε εμσηεξηθνχο ηζηνρψξνπο επαθίεηαη ζηελ επρέξεηα ησλ
ππεπζχλσλ ηνπ θάζε ηζηνρψξνπ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ. Δηδηθά γηα
ηζηνρψξνπο νη νπνίνη ζπλδένληαη εκκέζσο κε ην Παλεπηζηήκην, φπσο γηα
παξάδεηγκα νη ηζηνρψξνη ζπιιφγσλ απνθνίησλ, πξνηείλεηαη ε
παξνρή/αληαιιαγή ζπλδέζκσλ εθηφο αλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη.

5. Σερληθά άξζξα
5.1 Ολνκαηνδνζία ηζηνρψξσλ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ
ινη αλεμαηξέησο νη ηζηνρψξνη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ εληάζζνληαη ζην
ζχζηεκα νλνκαηνδνζίαο πνπ νξίδεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ Γ. ηφζν ζε
ζρέζε κε ην θχξην domain φζν θαη ζε ζρέζε κε ηα subdomains. ια ηα
domains θαη subdomains ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ (πξέπεη λα) ιεηηνπξγνχλ
κε ή ρσξίο ην πξφζεκα www ην νπνίν δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα
subdomains θαη ζπλεπψο δελ επεξεάδεη ηελ νδεγία ζρεηηθά κε ηα επίπεδα
ησλ subdomains.
ρεηηθά κε ηα νλφκαηα πεξηνρψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ
ππεπζχλσλ ησλ ηζηνρψξσλ επηκέξνπο θνξέσλ πξνηείλεηαη ε ζπλελλφεζε κε
ηε Webteam θαη ε ρξήζε ακηγψο αγγιηθψλ ιέμεσλ (ζε αληηδηαζηνιή κε ηα
greeklish).
5.2 Domain Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ
Σν Ιφλην Παλεπηζηήκην επίζεκα θαη ξεηά ρξεζηκνπνηεί κφλν έλα domain, ην
ionio.gr, ην νπνίν απνηειεί ην βαζηθφ επίζεκν domain ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
θαη ζην νπνίν θηινμελνχληαη φινη νη ηζηνρψξνη ησλ ρξεζηψλ (θνξέσλ θαη
θπζηθψλ πξνζψπσλ).
5.3 Subdomains Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ
ην ζχζηεκα νλνκαηνδνζίαο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ επηηξέπνληαη
subdomains πξψηνπ επηπέδνπ απνθιεηζηηθά ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 1.
Πέξαλ ησλ subdomains, κε πξνζζήθε νλφκαηνο ζηα δεμηά, κπνξνχλ λα
ιεηηνπξγνχλ δηαθνξεηηθνί ηζηνρψξνη πνπ εληάζζνληαη εμ αληηθεηκέλνπ ζην
ζεκαζηνινγηθφ εχξνο ηνπ subdomain. Σελ επζχλε γηα ηελ νλνκαηνδνζία θαη
ηε δηαρείξηζε απηψλ ησλ ηζηνρψξσλ έρεη o αλά πεξίπησζε ππεχζπλνο
ηζηνρψξνπ ζε ζπλελλφεζε κε ηε Webteam.
Καη’ εμαίξεζε subdomains δεπηέξνπ επηπέδνπ (π.ρ lab1.tab.ionio.gr) ζα
παξέρνληαη θαηά απνθιεηζηηθφηεηα γηα ηελ εμππεξέηεζε πξφζζεησλ servers
ησλ Σκεκάησλ. Γηα ηελ παξαπάλσ εθρψξεζε ηζρχνπλ ηα εμήο:
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Α. ε πεξίπησζε πνπ ην Σκήκα δηαζέηεη ήδε DNS server ππεχζπλνο γηα ηελ
πξνζζήθε subdomain δεπηέξνπ επηπέδνπ θαζίζηαηαη ν δηαρεηξηζηήο DNS
server ηνπ Σκήκαηνο
Β. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ε εθρψξεζε γίλεηαη κε αίηεζε ζην Σκήκα
Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ θαηφπηλ ζρεηηθήο εγθξίζεσο ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο.
Πίλαθαο 1
A/A
Subdomain
01
academic.ionio.gr
02
conferences.ionio.gr
03
sites.ionio.gr
04
guestweb.ionio.gr
05
noc.ionio.gr
06
rc.ionio.gr
07
library.ionio.gr
08
iup.ionio.gr
09
users.ionio.gr
10
history.ionio.gr
11
dflti.ionio.gr
12
music.ionio.gr
13
tab.ionio.gr
14
di.ionio.gr
15
avarts.ionio.gr
16
asianstudies.ionio.gr

Πεξηερφκελν
Ιζηνρψξνη ακηγψο αθαδεκατθνχ ραξαθηήξα
Ιζηνρψξνη ζπλεδξίσλ & ζπλαθψλ εθδειψζεσλ
Γηάθνξνη ηζηνρψξνη θνξέσλ & ππεξεζηψλ
Φηινμελνχκελνη ηζηνρψξνη ηξίησλ
Κέληξν Γηθηχσλ & Σειεπηθνηλσληψλ
Δπηηξνπή Δξεπλψλ
Βηβιηνζήθε
Βηβιηνζήθε ππεξεζίεο ελεκέξσζεο
Πξνζσπηθνί ηζηνρψξνη
Σκήκα Ιζηνξίαο
Σκήκα Ξέλσλ Γισζζψλ Μηθξ. & Γηεξκελείαο
Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ
Σκήκα Αξρεηνλνκίαο & Βηβιηνζεθνλνκίαο
Σκήκα Πιεξνθνξηθήο
Σκήκα Σερλψλ Ήρνπ θαη Δηθφλαο
Σκήκα Αζηαηηθψλ πνπδψλ

Γηα ηελ νλνκαηνδνζία Δμππεξεηεηψλ θαη Τπεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζηε Γ/λζε
Πιεξνθνξηθήο θαη Γηθηχσλ φπσο webmail.ionio.gr (Τπεξεζία webmail),
e-class.ionio.gr (Τπεξεζία αζχγρξνλεο ηειε-εθπαίδεπζεο), gram-web.ionio.gr
(Πιεξνθνξηαθφ
χζηεκα
Γξακκαηεηψλ),
ldap.ionio.gr
(Δμππεξεηεηήο
Πηζηνπνίεζεο Υξεζηψλ) θ.ν.θ, απνθιεηζηηθή επζχλε δηαρείξηζεο (πξνζζήθε,
αλαλέσζε, δηαγξαθή) θέξεη ην Σκήκα Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ.
Ο αλσηέξσ Πίλαθαο 1 θαζψο θαη φινη νη Δμππεξεηεηέο θαη Τπεξεζίεο πνπ πνπ
ππάγνληαη ζηε Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο θαη Γηθηχσλ πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν
ησλ subdomains ηνπ domain ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ. Οπνηνδήπνηε άιιν
subdomain ηειεί ππφ θαηάξγεζε ζχκθσλα κε ηηο κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 5.9 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Γ. Ο θαηάινγνο
ππφθεηηαη ζε ηξνπνπνηήζεηο νη νπνίεο ξεηά εληάζζνληαη ζηηο ειάζζνλεο
αλαζεσξήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ Γ. ε δε πιένλ πξφζθαηε κνξθή ηνπ ζα είλαη
αλεξηεκέλε σο ηκήκα ηνπ παξφληνο ζηε κφληκε δηεχζπλζε δεκνζίεπζεο.
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5.4 Λεηηνπξγία βαζηθψλ web-servers
Η ιεηηνπξγία ησλ βαζηθψλ web-servers ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηνπο νπνίνπο
θηινμελνχληαη ηζηνρψξνη πνπ απαληνχλ ζηα subdomains ηνπ domain ionio.gr
(Πίλαθαο 1) παξέρεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ην Σκήκα Γηθηχσλ θαη
Σειεπηθνηλσληψλ (δηαρείξηζε, αλαβάζκηζε, ζπληήξεζε webserver, database server
θ.η.ι.). Οη θνξείο πνπ ειέγρνπλ ηα θχξηα subdomains απφ ηνλ αλσηέξσ
θαηάινγν (θαηά πξψην ιφγν ηα αθαδεκατθά Σκήκαηα) δχλαληαη λα
ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθφ βαζηθφ web-server ζηνλ νπνίν ζα θηινμελείηαη ην
subdomain ηνπο κε δηθή ηνπο επζχλε ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη ηα
ζρεηηθά κε ηελ νλνκαηνδνζία άξζξα ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Γ.
5.5 Λεηηνπξγία πξφζζεησλ web-server
ηνπο θνξείο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ (φπσο θαηαγξάθνληαη ζηνλ νξηζκφ ησλ
ρξεζηψλ αλσηέξσ) θαζψο θαη ζηα κέιε ΓΔΠ, παξέρεηαη απνθιεηζηηθά ε
δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ πξφζζεηνπο web-servers κε δηθή ηνπο επζχλε, κε
ζθνπφ ηελ αλάπηπμε πεηξακαηηθψλ εθαξκνγψλ θαη πξνγξακκάησλ άιιεο
ρξήζεο εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα.
Γηα ηηο παξαπάλσ θαη κφλν πεξηπηψζεηο θαη φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην ζα
απνδίδνληαη subdomains δεπηέξνπ επηπέδνπ ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 5.3.
Ρεηά επηζεκαίλεηαη φηη ην ζχλνιν ηνπ δεκφζηα δηαζέζηκνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
πξφζζεησλ web-servers ππφθεηηαη ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ παξφληνο
Καλνληζκνχ Γ.
5.6 Τπεξεζία νλνκαηνδνζίαο (DNS)
Σε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ε ππεξεζία νλνκαηνδνζίαο (DNS) εληφο ηνπ
δηθηχνπ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα servers νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ
δηεπζχλζεηο IP πνπ αλήθνπλ ζην δίθηπν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ παξέρεηαη
απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ην Σκήκα Γηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ.
Γπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο επηπιένλ DNS server (γηα ηελ εμππεξέηεζε subdomains
ηνπ ionio.gr π.ρ. lab1.tab.ionio.gr) κπνξνχλ λα έρνπλ θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ηα
Αθαδεκατθά Σκήκαηα, θαηφπηλ ζρεηηθήο εγθξίζεσο ηνπ Πξπηαληθνχ
πκβνπιίνπ, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ηερληθνχ ππεπζχλνπ ησλ Σκεκάησλ, θαη κε
ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη ηελ
εμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ ελ ιφγσ Σκεκάησλ ζε φιεο ηηο ειεθηξνληθέο
ππεξεζίεο εληφο θαη εθηφο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ.
5.7 Φηινμελία domain
Απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο ηζηνρψξσλ πνπ αλήθνπλ ζε θνξείο ηνπ
Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα θηινμελία domains ηα νπνία
απαληνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ησλ βαζηθψλ web-servers. Ρεηά
δηεπθξηλίδεηαη φηη ε δπλαηφηεηα θηινμελίαο domain δελ παξέρεηαη ζηηο
πεξηπηψζεηο πξνζσπηθψλ ηζηνρψξσλ.
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Σελ επζχλε γηα ηελ θαηνρχξσζε θαη αλαλέσζε ηνπ domain θέξεη απνθιεηζηηθά
ν ελδηαθεξφκελνο θνξέαο. Γηα ηε θηινμελία domain ηζρχεη απζηεξά ην άξζξν 5.6
ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Γ. πεξί ηεο Τπεξεζίαο νλνκαηνδνζίαο (DNS).
5.8 Αλάπηπμε ηζηνρψξσλ ζε εμσηεξηθνχο θνξείο
Ο παξψλ Καλνληζκφο Γ. δελ αλαθέξεηαη, νχηε θαιχπηεη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο
ζπληξέρνπλ ηαπηφρξνλα θαη νη δχν παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) ε αλάπηπμε
ηζηνρψξσλ έρεη γίλεη εθηφο ηνπ παξφληνο ζπζηήκαηνο θαη ππεξεζίαο
νλνκαηνδνζίαο θαη β) θηινμελνχληαη εθηφο ησλ servers ηνπ Ινλίνπ
Παλεπηζηεκίνπ.
5.9 Μεηαβαηηθέο ηερληθέο ξπζκίζεηο
Ωο ρξνληθφ δηάζηεκα νινθιήξσζεο ηεο πιήξνπο κεηάβαζεο ζην λέν ζχζηεκα
νξγάλσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη νλνκαηνδνζίαο ηεο παξνπζίαο ηνπ Ινλίνπ
Παλεπηζηεκίνπ ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ νξίδνληαη νη έμη (6) κήλεο απφ ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Γ. ε φζεο πεξηπηψζεηο ηζηνρψξσλ ή/θαη
servers απαηηείηαη αιιαγή δηεχζπλζεο απφ ηελ παξνχζα έθδνζε ή κειινληηθέο
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ Γ. ζα παξέρεηαη πξνζσξηλά (θαη γηα δηάζηεκα
ελφο έηνπο) ππεξεζία απηφκαηεο επαλαδξνκνιφγεζεο απφ ηελ παιαηά πξνο ηε
λέα δηεχζπλζε.

6. Οδεγίεο αλάπηπμεο ηζηνρψξσλ
6.1 Πεξί νδεγηψλ αλάπηπμεο
Οη νδεγίεο αλάπηπμεο ηζηνρψξσλ 6.2, 6.3 θαη 6.6 ελέρνπλ ζέζε απαηηνχκελσλ
πξνδηαγξαθψλ ζηελ πεξίπησζε ησλ ηζηνρψξσλ θνξέσλ θαη πξέπεη λα
ηεξνχληαη απφ ηνπο ππεπζχλνπο ησλ ηζηνρψξσλ, ελψ γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ
πξνζσπηθψλ ηζηνρψξσλ ελέρνπλ ζέζε πξνηεηλφκελσλ ζπζηάζεσλ.
6.2 Δγθπξφηεηα θψδηθα
Οη ηζηνρψξνη ησλ θνξέσλ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη
κε έγθπξν θψδηθα ζήκαλζεο θαη κνξθνπνίεζεο (θχιισλ ζηπι), αθνινπζψληαο
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Κνηλνπξαμία γηα ηνλ
Παγθφζκην Ιζηφ (World Wide Web Consortium – http://www.w3.org/).
6.3 Πξνζβαζηκφηεηα ΑκεΑ
Οη ηζηνρψξνη ησλ θνξέσλ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη
πξνζπάζεηα λα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πξνζβαζηκφηεηαο
γηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο, ζχκθσλα κε ηηο πιένλ πξφζθαηεο ζρεηηθέο νδεγίεο
πνπ παξέρνληαη απφ ηελ Πξσηνβνπιία γηα ηελ Πξνζβαζηκφηεηα ηνπ
Παγθφζκηνπ Ιζηνχ (Web Accessibility Initiative - http://www.w3.org/WAI/).
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6.4 Υξήζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ
Η ρξήζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε νξζνινγηθφ
ηξφπν ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη θπξίσο ηελ έθηαζε πεξηερνκέλνπ θάζε
ηζηνρψξνπ. ε θάζε πεξίπησζε ν ππεχζπλνο ηνπ ηζηνρψξνπ ζηνλ νπνίν
ρξεζηκνπνηείηαη ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ έρεη ηελ επζχλε λα ζπληεξεί
θαη λα ελεκεξψλεη ην ζρεηηθφ ινγηζκηθφ κε ηηο πιένλ πξφζθαηεο ζηαζεξέο
εθδφζεηο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηα παξαπάλσ, θαη αλ ζπληξέρνπλ
ιφγνη αζθαιείαο, ε webteam ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Γηθηχσλ θαη
Σειεπηθνηλσληψλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα
άκεζεο απελεξγνπνίεζεο ηνπ
ηζηνρψξνπ.
6.5 Γηαζέζηκν ινγηζκηθφ
ινη νη βαζηθνί web-servers ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ δηαζέηνπλ ηηο πιένλ
πξφζθαηεο ζηαζεξέο εθδφζεηο ινγηζκηθνχ εμππεξέηεζεο Παγθφζκηνπ Ιζηνχ
(Apache), γιψζζαο ζελαξίνπ ζηελ πιεπξά ηνπ εμππεξεηεηή (PHP) θαη
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (MySQL). Σν ινγηζκηθφ απηφ είλαη
δηαζέζηκν ζε φινπο ηνπο ππεχζπλνπο ηζηνρψξσλ, εθηφο ηνπ ζπζηήκαηνο
δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ δελ δηαηίζεηαη γηα ηνπο πξνζσπηθνχο
ηζηνρψξνπο.
6.6 Αλαθνξά Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ
ε φινπο ηνπο ηζηνρψξνπο θνξέσλ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ πξέπεη λα ππάξρεη
αλαθνξά ηνπ Ιδξχκαηνο, είηε ιεθηηθή είηε κε ηε ρξήζε ινγνηχπνπ, ε νπνία κε
ζχλδεζκν ζα νδεγεί ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ θεληξηθνχ domain ionio.gr.
6.7 πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο
Γηα φια ηα ηερληθά ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ Γ.
θαζψο θαη γεληθφηεξα γηα ζέκαηα αλάπηπμεο ηζηνρψξσλ θαη δεκνζίεπζεο
πεξηερνκέλνπ εληφο ηνπ domain θαη ησλ web-servers ηνπ Ιδξχκαηνο, παξέρνληαη
κέζσ ηεο Webteam δηεπθξηληζηηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ
θαιχηεξε δπλαηή παξνπζία ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ.
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