ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΠΑΙΤΕ
Η ΑΣΠΑΙΤΕ από τον Μάϊο του 2018 διαθέτει τις παρακάτω κοινότητες ασύρματων
δικτύων





1. eduroam
2. Aspaite
3. eppaikpesyp
4. Guest
Το eduroam (σε όλο το campus της ΑΣΠΑΙΤΕ) είναι ένα διεθνές δίκτυο περιαγωγής
(roaming) ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, το οποίο αναπτύχθηκε για την
διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Διασυνδέει ένα πλήθος από
ακαδημαϊκά ιδρύματα και προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Χρήστες
από όλο τον κόσμο έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που
προσφέρουν τα ιδρύματα μέσω της υποδομής του eduroam. Έτσι χρήστες που
επισκέπτονται άλλα ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τα οποία είναι μέλη της
υπηρεσίας eduroam, μπορούν να χρησιμοποιήσουν δωρεάν την πρόσβαση στο
διαδίκτυο κάνοντας χρήση των κωδικών που τους διαθέτει το ίδρυμα τους..
https://eduroam.gr/world

Το eduroam μέσω της πολιτικής του, εξασφαλίζει την ασφαλή μετάδοση των δεδομένων του
χρήστη και προσδιορίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων, που ευνοεί την
ανταλλαγή υπηρεσιών και διευκολύνει τους χρήστες όταν αυτοί βρίσκονται σε ξένα
ιδρύματα.
Έτσι χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που επισκέπτονται άλλα ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
(τα οποία είναι μέλη της υπηρεσίας eduroam), μπορούν να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση
στο διαδίκτυο κάνοντας χρήση των ίδιων κωδικών που χρησιμοποιούν και στην ΑΣΠΑΙΤΕ.
Επίσης χρήστες που είναι μέλη άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων μπορούν να κάνουν χρήση
του Ακαδημαϊκού κωδικού του ιδρύματός τους για την σύνδεση τους στο eduroam.
Οι χρήστες έχουν 2 επιλογές.





Όταν ζητηθούν στοιχεία σύνδεσης δώστε το username@aspete.gr (Προσοχή! δεν
είναι απαραίτητα το ίδιο με την email διεύθυνση του χρήστη) εισάγετε το όνομα
χρήστη (username) με επίθημα @aspete.gr και το password που χρησιμοποιήσατε
για την εγγραφή σας στο https://uregister.aspete.gr (για την σύνδεσή τους σε όλες
τις Ακαδημαϊκές υπηρεσίες (LDAP, sso, κλπ.)). Ισχύει για το μόνιμο διοικητικό
προσωπικό, το εκπαιδευτικό προσωπικό και για τους φοιτητές. Είστε έτοιμοι για
σύνδεση.
Είτε (εφόσον υποστηρίζεται από την συσκευή τους) να εγκαταστήσουν έτοιμο
πακέτο ρυθμίσεων (CAT - Configuration Assistant Tool). Συνεπώς μέσω του οδηγού
αυτού μπορείτε να συμβουλευτείτε και να κατεβάσετε τα αντίστοιχα πακέτα
εγκατάστασης/ασφάλειας από το https://cat.eduroam.org/?idp=1611

Από εδώ: https://www.eduroam.org/index.php?p=where μπορείτε να δείτε σε ποια
ιδρύματα παγκοσμίως μπορείτε πλέον να συνδεθείτε δωρεάν στο Internet μέσω eduroam.
Ο χρήστης με την εισαγωγή των στοιχείων του στο σύστημα αποδέχεται παράλληλα
και την καταγραφή:
1.

του ονόματος χρήστη,

2.

της χρονικής στιγμής εισόδου και εξόδου του στο ασύρματο δίκτυο, καθώς και

3.

της IP διεύθυνσης που κατείχε κατά την διάρκεια σύνδεσης,

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να γίνεται προσεκτική χρήση των υπηρεσιών του δικτύου και
του μυστικού κωδικού χρήστη, ο οποίος επαναλαμβάνουμε ότι είναι αυστηρά προσωπικός.
Επίσης η σύνδεση κάθε χρήστη είναι αυστηρά προσωπική και απαγορεύεται η παροχή με
οποιοδήποτε τρόπο υπηρεσιών διαδικτύου σε τρίτους.
Επίσης η ΑΣΠΑΙΤΕ διαθέτει τα παρακάτω ασύρματα δίκτυα






το Aspaite (σε όλο το campus της ΑΣΠΑΙΤΕ) το οποίο είναι ασφαλισμένο με κωδικό
και προορίζεται για τους Επιστημονικούς - Εργαστηριακούς συνεργάτες (τον κωδικό
τον χορηγεί το κέντρο δικτύου) καθώς επίσης και για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές.
Το eppaikpesyp (στο χώρο της Βιβλιοθήκης και των Αιθουσών διδασκαλίας) το
οποίο είναι ασφαλισμένο με κωδικό και προορίζεται για τους φοιτητές των
προγραμμάτων ΕΠΠΑΙΚ ΠΕΣΥΠ (τον κωδικό τον χορηγεί η γραμματεία του
προγράμματος)
Το Guest (στο χώρο του Αμφιθεάτρου και του εστιατορίου της ΑΣΠΑΙΤΕ )το οποίο
είναι ασφαλισμένο με κωδικό ημέρας και προορίζεται για τους επισκέπτες σε
συνέδρια ή διάφορες εκδηλώσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ (o κωδικός θα χορηγείται από το
κέντρο δικτύου και θα είναι σε εμφανές σημείο για τους επισκέπτες)

Από το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ

