مهام مركز األنظمة وشبكات اإلعالم واالتصال والتعليم المتلفزوالتعليم عن بعد:
مركز )ٌ(CRSIدٌرجمٌع الخدمات المرتبطة بالبنٌة التحتٌة للشبكة وإدارة أجهزة الكمبٌوتروالخوادم،وهً :
تخصٌص عناوٌن IPلألجهزة (أي عنوان IPخارج اإلطارالرسمً ٌكشف عن استخدام القراصنة للشبكة )وإدارة الخوادم مرتبطةبخدم ة التوزٌع اآللً(DHCP ).
إدارة أسماءاألجهزة :مركز )ٌ(CRSIدٌرالعدٌد من النطاقات من خالل تسٌٌرالخوادم المرتبطة بخدمة) . (DNSإدارة الشبكات االفتراضٌة:
مراقبة حالة الشبكة :لمراقبة البنٌةالتحتٌة للشبكة والخدمات المقدمة على مرالزمن.
افتراضٌة الخوادم :هو مصدر قوي لالقتصاد و االستثمار من الناحٌة المادٌة و الطاقوٌة...إلخ.
المصادقة:
ٌتم تجمٌع جمٌع المستخدمٌن فً قاعدة بٌانات واحدة من أجل التحكم الجٌد فً الولوج إلى
ىشبكة الجامعة عن طرٌق تقنٌة ) (LDAPفلكل مستخدم اسم تعرٌف
فرٌد +كلمة السر مما ٌتٌح الوصول إلى جمٌع الخدمات التً تتطل بالمصادقة .
البريدااللكتروني ) التطبيقات المحلية وتطبيقات جوجل للتعليم (:
ٌوفرمركز )(CRSIخدمة الرسائل االلكترونٌة للمستخدمٌن من طالب وأساتذة وباحثٌن،والموظفٌن اإلدارٌٌن والتقنٌٌن .كل مستخدم
لدٌه عنوان فً المٌدان ( )(mail.lagh-univ.dzالبرٌد المحلً )و /أوفً مٌدان ) (lagh-univ.dzلـ تطبٌقات google
.الوصول للبرٌد االلكترونًٌ إماعن طرٌق موقع الجامعة أو عن طرٌق موقعgoogle.
إدارة خوادم الويب:
ٌوفرمركز )(CRSIخدمة تصمٌم وتطوٌرمواقع الوٌب فً الجامعة .كما ٌوفرخدمة االستضافة المحلٌة لهذه المواقع عبرخوادم الوٌب.
الحماية ٌ:تم التحكم فً الوصول إلى ىشبكة الجامعة عن طرٌق خدمةو حماٌةالمعدات مثل
جدار الحماٌة ،ومكافحة الفٌروسات والبرٌد المزعج...إلخ.
التعليم المتلفزو التعليم عن بعد )( Ped@tic
ٌوفرالمركزمن خالل خلٌة (http://pedatic.lagh-univ.dz) Ped@tic
قاعات مجهزة للتعلٌم المتلفز،لتنظٌم أوالمشاركة عن بعد بطرٌقة تفاعلٌة فٌالمحاضرات من قبل متخصصٌن فً كافة الجامعات الوطنٌة .

قاعة التعليم عن بعد(e-learning):
ٌوفرالمركزمن خالل خلٌة ) (ped@ticقاعة )(e-learning
مجهزة،مخصصة للتكوٌن عن بعد ،باستخدام منصة برمجٌات مجهزة مع عشرٌنجهازكمبٌوتروخادم معالج مزدوج الستضافة بنٌة
).(EAD
قاعة المحاضرات و المؤتمرات عبر الفيديو)(Visioconférence
ٌوفر المركز من خالل خلٌة( ) ped@ticقاعة المحاضرات و المؤتمرات عبر الفيديو مجهزة بمجموعة من األجهزة و البرمجٌات
التً تسمح بطرٌقة متفاعلة بإجراء محاضرات عن بعد عبر الفٌدٌو ٌشرف علٌها أخصائٌٌن فً شتى االختصاصات من مختلف
الجامعات الجزائرٌة و العالمٌة.

قاعة الوسائط المتعددة ( )Multimédia
ٌوفر المركز من خالل خلٌة( ) ped@ticقاعة مجهزة ب :كامٌرات،الة تصوٌر رقمٌة ،جهاز تسجٌل فٌدٌو،تلفزٌون،ماسح
الضوئً،حاسوب  Multimédiaمجهز بالوسائط المتعددة.

