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Εισαγωγικές έννοιες

Η οθόνη
 Όπως γνωρίζετε, ένα από τα βασικά µέρη του προσωπικού

υπολογιστή είναι η οθόνη (monitor). Η οθόνη αποτελεί µια ξεχωριστή
συσκευή του προσωπικού υπολογιστή και συνδέεται µε την κεντρική
µονάδα µε τη βοήθεια ειδικού καλωδίου. Για τη σύνδεση της οθόνης

µε τη µητρική πλακέτα είναι απαραίτητη η χρήση
µιας ειδικής κάρτας επέκτασης. Αυτή η κάρτα
επέκτασης ονοµάζεται προσαρµογέας οθόνης
(Display Adapter) ή αλλιώς κάρτα γραφικών
(Graphics Card). Η κάρτα γραφικών διαθέτει µια
υποδοχή πάνω στην οποία συνδέεται, µέσω του
καλωδίου που αναφέρθηκε παραπάνω, η οθόνη. Η
οθόνη είναι η κυριότερη συσκευή εξόδου του

προσωπικού υπολογιστή. Μέσω αυτής παίρνουµε σχεδόν όλες τις
πληροφορίες που µας χρειάζονται από τον υπολογιστή. Έτσι, στην
οθόνη βλέπουµε τα αποτελέσµατα των εργασιών του υπολογιστή,
οδηγίες προς τον χρήστη για τη συνέχιση της εισαγωγής των
στοιχείων και στοιχεία για την κατάσταση του υπολογιστή. Όταν
λοιπόν συναρµολογείται ένας προσωπικός υπολογιστής, είναι πολύ
σηµαντική η επιλογή της κατάλληλης οθόνης. Η επιλογή αυτή πρέπει
να γίνει σύµφωνα µε την εργασία στην οποία θα χρησιµοποιηθεί ο
προσωπικός υπολογιστής, έχοντας πάντα υπόψη το κόστος. Έτσι για
παράδειγµα αν ο προσωπικός υπολογιστής πρόκειται να χρησιµοποιηθεί
σχεδόν αποκλειστικά για επεξεργασία κειµένου, µπορεί να επιλεγεί
µια σχετικά φτηνή και µικρού µεγέθους οθόνη. Αντίθετα, αν ο
προσωπικός υπολογιστής πρόκειται να χρησιµοποιηθεί από έναν
γραφίστα για τη σχεδίαση εξώφυλλων περιοδικών, πρέπει να επιλεγεί
µια πολύ καλής ποιότητας, µεγάλου µεγέθους και εποµένως υψηλού
κόστους οθόνη. Στη συνέχεια θα δούµε τα βασικά χαρακτηριστικά µιας
οθόνης και το πως επηρεάζουν την ποιότητα και την εργονοµία της.

Τεχνικά χαρακτηριστικά οθονών
Το πόσο ποιοτικά καλή είναι µια οθόνη αλλά και το πόσο

κατάλληλη είναι για µια εργασία, εξαρτάται από τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της. Ανάλογα µε τη χρήση για την οποία προορίζεται
η οθόνη, κάποια από αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά έχουν
µεγαλύτερη και κάποια άλλα µικρότερη σηµασία. Γι' αυτόν το λόγο η
επιλογή της οθόνης πρέπει πάντοτε να γίνεται µε γνώµονα τις
ανάγκες του χρήστη του προσωπικού υπολογιστή.

Τεχνολογίες οθονών
Οι οθόνες των προσωπικών υπολογιστών χωρίζονται σε δύο βασικές

κατηγορίες: στις οθόνες καθοδικού σωλήνα (Cathode Ray Tube – CRT)
και στις επίπεδες οθόνες.

Στην οθόνη καθοδικού σωλήνα χρησιµοποιείται η ίδια τεχνική
απεικόνισης µε την τηλεόραση. Στο ένα άκρο ενός σωλήνα, ο οποίος
ονοµάζεται καθοδικός σωλήνας,  υπάρχουν τρία πυροβόλα ηλεκτρονίων,
ένα για κάθε ένα από τα τρία χρώµατα (µπλε, κόκκινο και πράσινο).
Με τα χρώµατα αυτά σε κατάλληλους συνδυασµούς είναι δυνατόν να
απεικονιστεί στην οθόνη ένας πολύ µεγάλος αριθµός χρωµάτων. Κάθε

υποδοχή σύνδεσης της
οθόνης στην κάρτα γρα-

φικών
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ένα από τα πυροβόλα αυτά εκπέµπει µια δέσµη ηλεκτρονίων, η οποία
εκτρέπεται κατάλληλα από ένα µαγνητικό πεδίο, ώστε να σαρώνει µια
οθόνη. Η οθόνη αυτή έχει µια επικάλυψη από φώσφορο ο οποίος
λάµπει, όταν πέφτει πάνω του η δέσµη ηλεκτρονίων. Η διαδικασία
αυτή γίνεται πολύ γρήγορα ώστε το ανθρώπινο µάτι να µην
προλαβαίνει να βλέπει το ίχνος της δέσµης ηλεκτρονίων στην οθόνη
αλλά µια ολοκληρωµένη εικόνα.

Οι επίπεδες οθόνες βασίζονται κυρίως στην τεχνολογία των
υγρών κρυστάλλων. Στις οθόνες αυτές υπάρχει ένα λεπτό στρώµα από
κρυστάλλους σε υγρή µορφή. Με ειδικές ηλεκτρονικές διατάξεις
έχουµε τη δυνατότητα να αλλάξουµε την πόλωση των κρυστάλλων αυτών
αλλάζοντας έτσι τον τρόπο που αφήνουν το φως να περάσει από µέσα
τους. Με αυτόν τον τρόπο µπορούµε να πολώσουµε κατάλληλα τους
κρυστάλλους µιας οθόνης δηµιουργώντας έτσι την εικόνα που
επιθυµούµε. Οι επίπεδες οθόνες έχουν πολύ µικρότερο όγκο από τις
οθόνες καθοδικού σωλήνα. Επίσης, είναι πολύ πιο ελαφριές και έχουν
πολύ µικρότερη κατανάλωση ισχύος, ιδιότητες που τις κάνουν
ιδανικές για φορητούς υπολογιστές όπου τα παραπάνω µεγέθη είναι
κρίσιµα. Οι οθόνες καθοδικού σωλήνα όµως σε σχέση µε τις επίπεδες
οθόνες έχουν σαφώς καλύτερη ποιότητα εικόνας και χαµηλότερη τιµή,
οπότε προτιµούνται στους υπολογιστές γραφείου.

Μέγεθος
Ένα από τα σηµαντικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά µιας οθόνης

είναι το µέγεθος. Όσο µεγαλύτερο είναι το µέγεθος αυτό, τόσο
περισσότερα στοιχεία µπορεί να απεικονίσει η οθόνη. Επίσης, η
ευκρίνεια της εικόνας της οθόνης είναι καλύτερη όσο µεγαλύτερο
είναι το µέγεθος της τελευταίας. Το µέγεθος µιας οθόνης µετριέται
σε ίντσες (") και εκφράζει το µήκος της διαγωνίου της οθόνης. Στις
οθόνες καθοδικού σωλήνα το µήκος αυτό είναι το µήκος της διαγωνίου
του καθοδικού σωλήνα και όχι της διαγωνίου της εικόνας που
µπορούµε να δούµε. Το µήκος της διαγωνίου της εικόνας είναι
συνήθως 1" ως 1,5" µικρότερο. Έτσι, µια τέτοια οθόνη µεγέθους 15"
µπορεί στην πραγµατικότητα να δείξει µια εικόνα µε µήκος διαγωνίου
14" ή και µικρότερη. Τυπικά µεγέθη για οθόνες καθοδικού σωλήνα
είναι 14", 15", 17", 19" και 21", αλλά το µέγεθος αυτό µπορεί να
φτάσει και τις 42". Αντίθετα το µέγεθος στις επίπεδες οθόνες
αντιστοιχεί στο πραγµατικό µήκος της διαγωνίου της εικόνας που
µπορεί να δείξει.

Ανάλυση
Η ανάλυση µιας οθόνης εκφράζει το πλήθος των διαφορετικών

στοιχειών ή pixels (pixel = Picture Element – στοιχείο εικόνας)
που µπορούν να χρησιµοποιηθούν, για να συνθέσουν µια εικόνα στην
οθόνη. Η ανάλυση της οθόνης µας πληροφορεί για το πόσα τέτοια
στοιχεία µπορούν να υπάρχουν στον οριζόντιο και στον κατακόρυφο
άξονα. Έτσι, µια οθόνη µε ανάλυση 800X600 µπορεί να δείξει µια
εικόνα µε 800 στοιχεία στον οριζόντιο άξονα και 600 στοιχεία στον
κατακόρυφο άξονα, δηλαδή συνολικά 480.000 στοιχεία. Τυπικές
αναλύσεις που χρησιµοποιούνται στις οθόνες των προσωπικών
υπολογιστών είναι 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024 και
1600x1200. Ο λόγος της οριζόντιας προς την κατακόρυφη ανάλυση
διατηρείται σταθερός ώστε να µην παραµορφώνεται µια εικόνα, όταν
απεικονίζεται στην οθόνη µε διαφορετικές αναλύσεις.
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Οι οθόνες καθοδικού σωλήνα έχουν, συνήθως, τη δυνατότητα να
λειτουργήσουν µε πολλές διαφορετικές αναλύσεις. Κατά κανόνα, όσο
µεγαλύτερο είναι το µέγεθος µιας οθόνης καθοδικού σωλήνα, τόσο
µεγαλύτερη είναι και η µέγιστη ανάλυση µε την οποία µπορεί να
λειτουργήσει. Αντίθετα, οι επίπεδες οθόνες µπορούν να
λειτουργήσουν µόνο µε µια συγκεκριµένη ανάλυση η οποία ορίζεται
από τον κατασκευαστή της οθόνης.

Βήµα κουκίδας
Μια οθόνη για να απεικονίσει διάφορα χρώµατα χρησιµοποιεί για

κάθε στοιχείο της εικόνας τριάδες από κουκίδες. Κάθε κουκίδα µιας
τριάδας έχει ένα από τα τρία καθαρά χρώµατα (µπλε, κόκκινο και
πράσινο) που µπορεί να δείξει η οθόνη. Επειδή οι κουκίδες αυτές
είναι πολύ κοντά η µία στην άλλη το ανθρώπινο µάτι δεν µπορεί να
τις ξεχωρίσει, µε αποτέλεσµα να βλέπει ένα µόνο χρώµα που είναι ο
συνδυασµός των χρωµάτων των τριών κουκίδων. Έτσι, ανάλογα µε την
ένταση κάθε κουκίδας µπορούν να απεικονιστούν εκατοµµύρια
συνδυασµοί χρωµάτων. Το βήµα κουκίδας (dot pitch) µιας οθόνης
εκφράζει την απόσταση που έχουν οι κουκίδες µιας τριάδας µεταξύ

τους και µετριέται σε χιλιοστά του µέτρου
(mm). Όσο µικρότερο είναι το βήµα κουκίδας
µιας οθόνης τόσο καθαρότερα φαίνονται τα
χρώµατα, µια που τόσο περισσότερο
δυσκολεύεται το ανθρώπινο µάτι να ξεχωρίσει
τις κουκίδες της τριάδας. Τυπικές τιµές για
το βήµα κουκίδας είναι 0,22mm ως 0,28mm.
Οθόνες µε βήµα κουκίδας µεγαλύτερο από
0,28mm έχουν πολύ κακή ποιότητα εικόνας και
δεν συνίσταται η χρήση τους.

Ρυθµός ανανέωσης
Ο ρυθµός ανανέωσης (refresh rate) ορίζει πόσες φορές

ανανεώνεται η εικόνα της οθόνης κάθε δευτερόλεπτο και µετριέται σε
Hz (1Hz=1 φορά το δευτερόλεπτο). Αν ο ρυθµός αυτός είναι χαµηλός,
τότε το ανθρώπινο µάτι µπορεί να καταλάβει την εναλλαγή των
διαδοχικών εικόνων µε αποτέλεσµα η οθόνη να τρεµοπαίζει, πράγµα
που κουράζει τον χρήστη του υπολογιστή. Όταν ο ρυθµός ανανέωσης
είναι µεγάλος, η εικόνα στην οθόνη φαίνεται σταθερή και
ξεκούραστη. Τυπικές τιµές του ρυθµού ανανέωσης είναι 56Hz ως
160Hz. Γενικά όσο µεγαλώνει η ανάλυση µιας συγκεκριµένης οθόνης
τόσο µικραίνει ο ρυθµός ανανέωσης. Έτσι για παράδειγµα µπορεί µια
οθόνη σε ανάλυση 640x480 να έχει ρυθµό ανανέωσης 120Hz και σε
ανάλυση 1024x768 να έχει ρυθµό ανανέωσης 75Hz. Όσο καλύτερη και
εποµένως ακριβότερη είναι µια οθόνη, τόσο µεγαλύτερους ρυθµούς
ανανέωσης µπορεί να έχει στις διάφορες αναλύσεις. Μια οθόνη µε
ρυθµός ανανέωσης 60Hz ή και µικρότερο είναι κουραστική καθώς είναι
αισθητό το τρεµόπαιγµα. Μια οθόνη για να είναι ξεκούραστη, πρέπει
να έχει ρυθµό ανανέωσης 75Hz ή µεγαλύτερο.

Ο προσαρµογέας οθόνης (κάρτα γραφικών)
Ο προσαρµογέας οθόνης είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα, το οποίο

χρησιµοποιείται για τη σύνδεση της οθόνης µε τη µητρική πλακέτα. Ο
προσωπικός υπολογιστής δεν µπορεί να λειτουργήσει χωρίς µια οθόνη,

∆ιάταξη των κουκίδων
των τριών χρωµάτων στην

οθόνη
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για να επικοινωνεί µε τον χρήστη. Εποµένως τα κυκλώµατα του
προσαρµογέα γραφικών είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία
του προσωπικού υπολογιστή. Γι' αυτό το λόγο πολλοί κατασκευαστές
προσωπικών υπολογιστών επιλέγουν να ενσωµατώσουν τα κυκλώµατα αυτά
στη µητρική πλακέτα του υπολογιστή. Οι τυποποιήσεις µητρικών
πλακετών baby AT και ATX όµως δεν επιτρέπουν την τοποθέτηση
τέτοιων κυκλωµάτων στη µητρική πλακέτα. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο
προσαρµογέας οθόνης έχει τη µορφή κάρτας επέκτασης και γι' αυτό το
λόγο ονοµάζεται και κάρτα γραφικών. Η σχεδίαση αυτή έχει ένα
βασικό πλεονέκτηµα. Έχουµε τη δυνατότητα να επιλέξουµε µεταξύ
πολλών καρτών γραφικών διαφορετικών δυνατοτήτων αυτή που ταιριάζει
καλύτερα στις εκάστοτε ανάγκες του χρήστη.

Η αρχή λειτουργία µιας κάρτας γραφικών είναι σχετικά απλή: Κάθε
κάρτα γραφικών διαθέτει µια µνήµη RAM, στην οποία ο επεξεργαστής
του προσωπικού υπολογιστή γράφει τα δεδοµένα που θέλει να
απεικονίσει στην οθόνη. Στη συνέχεια ειδικά κυκλώµατα που υπάρχουν
στην κάρτα γραφικών διαβάζουν τα δεδοµένα αυτά και παράγουν
κατάλληλα σήµατα, τα οποία στέλνονται στην οθόνη, ώστε να
δηµιουργηθεί η επιθυµητή εικόνα. Τη σήµατα αυτά είναι αναλογικά,
σε αντίθεση µε τα δεδοµένα του υπολογιστή που είναι ψηφιακά. Για
τον λόγο αυτό σε κάθε κάρτα γραφικών υπάρχει ένας µετατροπέας από
ψηφιακό σε αναλογικό σήµα (DAC – Digital to Analog Converter) που
µετατρέπει τα ψηφιακά δεδοµένα του υπολογιστή στα αναλογικά σήµατα
που χρειάζεται η οθόνη για να λειτουργήσει.

Επαξεργαστής

Μνήµη κάρτας
γραφικών

Επιταχυντής
γραφικών

ΟθόνηΚάρτα γραφικών

λειτουργία τυπικής κάρτας γραφικών

Οι σύγχρονες κάρτες γραφικών διαθέτουν συνήθως έναν ειδικό
επεξεργαστή, τον επιταχυντή γραφικών. Ο ειδικός αυτός επεξεργαστής
έχει τη δυνατότητα να δέχεται την περιγραφή αντικειµένων δύο ή
τριών διαστάσεων και στη συνέχεια να δηµιουργεί µε πολύ µεγάλη
ταχύτητα τα δεδοµένα για την προβολή της εικόνας. Έτσι
επιταχύνεται πολύ η διαδικασία απεικόνισης, µια που ο επεξεργαστής
του προσωπικού υπολογιστή πρέπει απλώς να περιγράψει τα
αντικείµενα που επιθυµεί να απεικονιστούν και την "βαριά δουλειά"
της απεικόνισης την κάνει ο επιταχυντής γραφικών που είναι
εξειδικευµένος γι' αυτή την εργασία.

Χαρακτηριστικά καρτών γραφικών
Κάθε κάρτα γραφικών έχει µια σειρά χαρακτηριστικών, τα οποία

προσδιορίζουν τις δυνατότητές της, καθώς και τη χρήση για την
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οποία προορίζεται. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά µιας κάρτας
γραφικών περιγράφονται στη συνέχεια.

Ανάλυση
Κάθε κάρτα γραφικών µπορεί να υποστηρίξει ορισµένες αναλύσεις.

Η ανάλυση (resolution) µιας κάρτας γραφικών εκφράζει το πλήθος των
pixels που µπορούν να χρησιµοποιηθούν, για να συνθέσουν µια εικόνα
στην οθόνη. Τυπικές αναλύσεις που χρησιµοποιούνται στις κάρτες
γραφικών των προσωπικών υπολογιστών είναι 640x480, 800x600,
1024x768, 1280x1024 και 1600x1200.

Βάθος χρώµατος
Το βάθος χρώµατος (color depth) µετριέται σε bits και εκφράζει

το πλήθος των διαφορετικών χρωµάτων που µπορεί να έχει κάθε pixel.
Τυπικές τιµές για το βάθος χρώµατος είναι 8 bits (28=256
διαφορετικά χρώµατα), 16 bits (216=65.536 διαφορετικά χρώµατα), 24
bits (224=16.777.216 διαφορετικά χρώµατα) και 32 bits
(232=4.294.967.296 διαφορετικά χρώµατα).

Μνήµη
Η µνήµη της κάρτας γραφικών είναι µνήµη RAM και χρησιµοποιείται

για να γράφει ο επεξεργαστής του προσωπικού υπολογιστή τα δεδοµένα
που θέλει να απεικονιστούν στην οθόνη. Η µνήµη της κάρτας γραφικών
έχει άµεση σχέση µε την ανάλυση και το βάθος χρώµατος, µια που για
την περιγραφή κάθε pixel της εικόνας πρέπει να χρησιµοποιηθούν
τόσα bits όσα ορίζονται από το βάθος χρώµατος. Έτσι, για
παράδειγµα για την προβολή µιας εικόνας µε ανάλυση 800x600=480.000
pixels µε βάθος χρώµατος 24 bits απαιτείται µνήµη 480.000pixels x
(24bits/pixel)/(8 bits/Byte)  = 1.440.000 Bytes. Όσο µεγαλύτερη
είναι η µνήµη της κάρτας γραφικών τόσο µεγαλύτερες αναλύσεις και
βάθος χρώµατος µπορεί να υποστηρίξει. Τυπική τιµή για τη µνήµη της
κάρτας γραφικών σήµερα είναι 32 MBytes.

Ρυθµός ανανέωσης
Ο ρυθµός ανανέωσης (refresh rate) της εικόνας στην οθόνη

εξαρτάται και από την κάρτα γραφικών. Έτσι µια κάρτα γραφικών για
κάθε ανάλυση υποστηρίζει µέχρι ένα µέγιστο ρυθµό ανανέωσης.

Τύπος διαδρόµου για περιφερειακά
Κάρτες γραφικών υπάρχουν για όλους σχεδόν τους τύπους διαδρόµων

για περιφερειακά. Επειδή όµως το µέγεθος της πληροφορίας που
πρέπει να µεταφερθεί από τον επεξεργαστή προς τη µνήµη της κάρτας
γραφικών για κάθε εικόνα είναι µεγάλο, οι καλές κάρτες γραφικών
χρησιµοποιούν είτε τον διάδροµο PCI είτε τον διάδροµο AGP. Οι
σύγχρονες κάρτες γραφικών χρησιµοποιούν σχεδόν αποκλειστικά τον
διάδροµο AGP, ο οποίος σχεδιάστηκε ειδικά για τις απαιτήσεις των
καρτών γραφικών.

Εικόνα
Οι ψηφιακές εικόνες είναι δύο ειδών: οι χαρτογραφικές (bitmap

graphics) και οι διανυσµατικές (vector ή draw-type graphics).
Μια χαρτογραφική εικόνα δηµιουργείται από διάταξη pixels, για

τη περιγραφή των οποίων αποθηκεύονται πληροφορίες για το χρώµα και
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τη θέση τους. Οι εικόνες αυτές είναι κατάλληλες για τρισδιάστατες
και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις και παράγονται:

• από όλα τα προγράµµατα δηµιουργίας και επεξεργασίας εικόνας
• µε ψηφιοποίηση συµβατικών εικόνων µέσω σαρωτή
• µε σύλληψη από την οθόνη του υπολογιστή µε κατάλληλο

λογισµικό
• µε χρήση ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής και
• µε ψηφιοποίηση εικόνας video ή tv µέσω ειδικής κάρτας

σύλληψης εικόνας video.
Μια χαρτογραφική εικόνα χαρακτηρίζεται από τρεις παραµέτρους:

α)ανάλυση (resolution) µε συνηθισµένες τιµές στην οθόνη 72dpi, σε
κοινό εκτυπωτή 600dpi και σε επαγγελµατικό εκτυπωτή 3000dpi,
β)χρωµατικό βάθος και γ)µέγεθος.
Η απαιτούµενη χωρητικότητα για την αποθήκευση µιας εικόνας τύπου
bitmap δίνεται από τη σχέση µέγεθος=(πλάτος x ύψος)x(οριζόντια x
κατακόρυφη ανάλυση)x(χρωµατικό βάθος)/8 bytes. Έτσι για µια εικόνα
6x4 inches µε χρωµατικό βάθος 8 για ένα χρώµα (Grayscale)
απαιτούνται περίπου (6x4)x(72x72)x(8)/8=122KB, ενώ για τετραχρωµία
CMYK (6x4)x(72x72)x(4x8)/8=486ΚΒ.

Στις εικόνες διανυσµατικού τύπου τα στοιχεία τους
απεικονίζονται µε γεωµετρικό τρόπο µε τη βοήθεια γραµµών,
ορθογωνίων, ελλείψεων ή τόξων. Παρέχουν δυνατότητες µεγέθυνσης,
σµίκρυνσης και περιστροφής χωρίς αλλοιώσεις. Για τη δηµιουργία
ενός σχήµατος επιτρέπεται ο προσδιορισµός ενός χρώµατος.

Συµπίεση αρχείων εικόνας
Ο περιορισµός του µεγέθους των αρχείων εικόνας ώστε να είναι

εύκολα διαχειρίσιµα είναι γνωστή σαν συµπίεση (compression) και
υλοποιείται από ειδικό λογισµικό. Για την επεξεργασία ή εκτύπωση
των συµπιεσµένων εικόνων απαιτείται η αντίστροφη διαδικασία που
λέγεται αποσυµπίεση (decompression).

Λόγος συµπίεσης
Εκφράζει το βαθµό που συµπιέζεται ένα αρχείο και ισούται µε το

λόγο του όγκου των αρχικών δεδοµένων προς τον όγκο τους µετά τη
συµπίεση.

Ποιότητα εικόνας
Η συµπίεση µπορεί να αλλοιώσει ή όχι τη ποιότητα της εικόνας.

Έχουν καθιερωθεί δύο τύποι αλγόριθµων: µη απώλειας δεδοµένων
(lossless) που βρίσκει σηµαντική εφαρµογή στη χρήση εικόνων
κειµένου, και αλγόριθµοι απώλειας δεδοµένων (lossy) µε πιο
διαδεδοµένο πρότυπο το JPEG που υποστηρίζει λόγο συµπίεσης 20:1
χωρίς ορατές αλλοιώσεις στην εικόνα, ενώ µπορεί να υποστηρίξει
συµπίεση µέχρι 75:1 µε απώλειες δεδοµένων. Η αποσυµπίεση τους
γίνεται αυτόµατα. Ένα άλλο γνωστό πρότυπο είναι το GIF (Graphics
Interchange Format) που δηµιουργήθηκε για τη διακίνηση εικόνων στο
παγκόσµιο ιστό. Υποστηρίζεται από όλους τους τύπους υπολογιστών,
περιορίζεται σε χρωµατικό βάθος 8bits, χαρακτηρίζεται από µικρό
λόγο συµπίεσης και χρησιµοποιείται για γραµµικά σχέδια,
ασπρόµαυρες φωτογραφίες και εικόνες µε λίγα χρώµατα.
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Χρωµατικά µοντέλα
Για τη περιγραφή των χρωµάτων στον υπολογιστή χρησιµοποιούνται

διάφορες µεθοδολογίες και µοντέλα: α)Με τις µεθοδολογίες HSB (Hue,
Saturation, Brightness) και HSL (Hue, Saturation, Lightness)
µπορούµε να καθορίσουµε την απόχρωση (hue) µε γωνιακούς όρους από
0-360 βαθµούς και τις παραµέτρους κορεσµού (saturation) και
φωτεινότητας (brightness) ή σκίασης (lightness) σαν ποσοστά %.
β)Με το µοντέλο RGB (Red, Green, Blue) περιγράφεται η χρωµατική
ένταση κάθε pixel στο διάστηµα 0 (µαύρο)-255 (λευκό). γ)Με το
µοντέλο CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK) που βασίζεται στη
χρήση των τεσσάρων χρωµάτων και εφαρµόζεται κύρια στις εκτυπωτικές
διαδικασίες.

Ψηφιακό βίντεο
Το παραδοσιακό αναλογικό βίντεο στηρίζεται σε µια διαδικασία

όµοια µε αυτή των κινηµατογραφικών ταινιών. Η ταινία βίντεο
σχηµατίζεται από µια σειρά διαφορετικών εικόνων που προβάλλονται
στην οθόνη και λέγονται καρέ (frames). Η δηµιουργία της
ψευδαίσθησης της κίνησης οφείλεται στη φυσιολογία του µατιού που
επιτρέπει µια κίνηση να φαίνεται οµαλή και συνεχής (full motion)
όταν η ταχύτητα ανανέωσης των εικόνων βίντεο είναι 24-30 καρέ το
δευτερόλεπτο (fps). Η προσπάθεια σύγκλισης των τεχνολογιών της
πληροφορικής και του βίντεο έχει πλέον ορατά αποτελέσµατα. Στο
εµπόριο κυκλοφορούν ψηφιακές βιντεοκάµερες που µπορούν να
συνδεθούν άµεσα µε τον υπολογιστή για τη καταγραφή του σήµατος απ'
ευθείας στο σκληρό δίσκο. Για να ενσωµατώσουµε βίντεο σε µια
εφαρµογή, θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε έτοιµα αποσπάσµατα βίντεο
(video clip) ή να εισάγουµε αναλογικό βίντεο από εξωτερικές πηγές
όπως βιντεοκάµερα, συσκευή βίντεο, τηλεόραση ή βιντεοδίσκους. Μια
ειδική περίπτωση παραγωγής βίντεο µπορεί να προκύψει µε ειδικά
προγράµµατα (cameraman για Macintosh, camcorder για PC), τα οποία
καταγράφουν σε ταινία ότι συµβαίνει σε µια περιοχή της οθόνης του
υπολογιστή. Η µέθοδος αυτή βρίσκει εφαρµογή στην δηµιουργία
εκπαιδευτικού βίντεο, όπου ο εκπαιδευτής χειρίζεται το λογισµικό
και το πρόγραµµα καταγράφει ότι συµβαίνει στην οθόνη σε ταινία. Το
βίντεο που προέρχεται από αναλογικές πηγές θα πρέπει να
ψηφιοποιηθεί ώστε να είναι δυνατή η ενσωµάτωση του στην εφαρµογή.
Η ψηφιοποίηση γίνεται από τη κάρτα σύλληψης βίντεο (video capture
card). Στη συνέχεια τα δεδοµένα αποθηκεύονται στο δίσκο σε ένα
αρχείο βίντεο, το οποίο µπορεί να επεξεργαστεί προσθέτοντας ή
αφαιρώντας κοµµάτια, εισάγοντας εφέ ή τίτλους και δηµιουργώντας
εναλλαγές πλάνων (transitions). Η ψηφιοποίηση του σήµατος βίντεο
χαρακτηρίζεται από τις εξής παραµέτρους: α)τη συχνότητα
δειγµατοληψίας η οποία πρέπει να είναι της τάξης των 10 MHz αφού η
µέγιστη συχνότητα του σήµατος αναλογικού βίντεο είναι περίπου 5
MHz. β)Τη ταχύτητα πλαισίων (frame rate), η οποία για το
τηλεοπτικό πρότυπο είναι 25 fps για το ευρωπαϊκό PAL/SECAM
(PAL=Phase Alternation Line, SECAM=Sequential Color And Memory)
και 30fps για το αµερικάνικο NTSC (National Television Systems
Committee). Μπορούµε όµως να έχουµε ένα ανεκτό αποτέλεσµα και µε
15 fps. γ)Το µέγεθος της εικόνας (image size). To ψηφιακό βίντεο
δηµιουργείται στη πράξη από µια σειρά χαρτογραφικών εικόνων
(bitmap). Το πρότυπο ανάλυσης για βίντεο πλήρους οθόνης (full
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screen) είναι 640x480 pixels, αλλά για λόγους χωρητικότητας
χρησιµοποιείται συνήθως το ένα τέταρτο της οθόνης δηλαδή 320x240
pixels και δ)το χρωµατικό βάθος που καθορίζει τη ποιότητα της
εικόνας βίντεο.

Ψηφιακός ήχος
Τα ηχητικά σήµατα που προέρχονται από εξωτερικές πηγές είναι

αναλογικά και εποµένως πρέπει να µετατραπούν σε ψηφιακά για να
είναι αναγνωρίσιµα πό τον υπολογιστή. Η ψηφιοποίηση γίνεται από
τον µετατροπέα αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό (Analog to Digital
Converter- ADC). Ο ADC παίρνει δείγµατα του αναλογικού σήµατος µε
κάποιο συγκεκριµένο ρυθµό. Για κάθε δείγµα υπολογίζεται το πλάτος
του σήµατος και στη συνέχεια στρογγυλοποιείται προς τη πλησιέστερη
ακέραια τιµή. Είναι προφανές ότι όσο περισσότερα δείγµατα
παίρνουµε στη µονάδα του χρόνου, τόσο πιο υψηλή είναι η ποιότητα
του ψηφιοποιηµένου ήχου, καθώς προσεγγίζει κατά πολύ το αρχικό
αναλογικό σήµα. Η δειγµατοληψία (sampling) καθορίζεται από δύο
παραµέτρους: α)Το µέγεθος του δείγµατος (sampling size) που είναι
ο αριθµός των δυαδικών ψηφίων που χρησιµοποιούνται για τη
καταγραφή του πλάτους του δείγµατος, καθορίζοντας έτσι το πλήθος
των διακριτών σταθµών τάσης στις οποίες χωρίζεται το αρχικό
ηχητικό σήµα. Τα καθιερωµένα πρότυπα είναι 8, 12, 16 και 32bits.
β)Ο ρυθµός δειγµατοληψίας (sampling rate) που καθορίζει τον αριθµό
των δειγµάτων που παίρνει η κάρτα ήχου σε 1 sec και µετριέται σε
KHz. Οι καθιερωµένες συχνότητες είναι 8 KHz, 11.025 KHz
(τηλεφωνική ποιότητα), 22.05 KHz (ραδιοφωνική ποιότητα) και 44.1
KHz (ποιότητα µουσικού CD). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι
συχνότητες δειγµατοληψίας δεν ορίζονται αυθαίρετα αλλά σχετίζονται
άµεσα µε τη συχνότητα του αναλογικού σήµατος. Σύµφωνα µε το
θεώρηµα του Nyquist για να έχουµε πιστότητα στην αναπαραγωγή ενός
αναλογικού σήµατος θα πρέπει η συχνότητα δειγµατοληψίας να είναι
διπλάσια από την αντίστοιχη του αναλογικού σήµατος. Με βάση τη
πρόταση αυτή έχει καθοριστεί ο ρυθµός δειγµατοληψίας για
στερεοφωνική µουσική στα 44.1 KHz, συχνότητα η οποία υπερκαλύπτει
το διπλάσιο του άνω ορίου των ακουστικών συχνοτήτων από τον
άνθρωπο (20 KHz). Αντίστοιχα για ψηφιοποίηση ανθρώπινης φωνής (το
όριο της οξύτερης ανθρώπινης φωνής είναι 10 KHz) έχουµε αρκετά
ικανοποιητικό αποτέλεσµα µε ρυθµό δειγµατοληψίας 22.05 KHz. Για τη
ψηφιακή µουσική έχει καθιερωθεί το πρότυπο του µουσικού CD, όπου ο
ήχος εγγράφεται στερεοφωνικά µε δείγµα 16 bit και ρυθµό
δειγµατοληψίας 44.1 KHz, αλλά απαιτεί διπλάσιο αποθηκευτικό χώρο.
Η απαιτούµενη χωρητικότητα για την αποθήκευση ψηφιοποιηµένου ήχου
δίνεται από τη σχέση χωρητικότητα(bits)=Κ x R(Hz) x S(bits) x
t(sec), όπου Κ ο αριθµός των καναλιών ηχογράφησης, R ο ρυθµός
δειγµατοληψίας, S το µέγεθος του δείγµατος και t η χρονική
διάρκεια. Κατά την αναπαραγωγή του ψηφιοποιηµένου ήχου είναι
απαραίτητη η µετατροπή των ψηφιακών δεδοµένων σε αναλογικό σήµα,
ώστε να είναι δυνατή η απόδοση τους από τις ηχητικές εξόδους του
συστήµατος (π.χ. τα ηχεία). Η κάρτα ήχου διεκπεραιώνει τη
διαδικασία αυτή µέσω του µετατροπέα ψηφιακού σήµατος σε αναλογικό
(Digital to Analog Converter-DAC). O DAC δέχεται τα αριθµητικά
δεδοµένα που αντιστοιχούν στον ψηφιοποιηµένο ήχο, µε συχνότητα ίση
µε το ρυθµό δειγµατοληψίας του ADC και παράγει στη έξοδο του την
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αντίστοιχη τάση που δηµιουργεί το αναλογικό ηχητικό σήµα. Τα
αρχεία ήχου κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες µε βάση τη διαδικασία
παραγωγής τους: α)τα αρχεία ψηφιακού ήχου (digit audio files) που
περιλαµβάνουν φωνή, µουσική ή ήχους από εξωτερικές πηγές µε
κατάληξη .wav, και β)τα αρχεία midi που παράγονται από µουσικά
όργανα µέσω κατάλληλου εξοπλισµού MIDI µε κατάληξη .mid.

Κάρτα ήχου
Οι κάρτες ήχου έχουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής ψηφιακού ήχου

από αρχεία που είναι αποθηκευµένα σε κάποιο αποθηκευτικό µέσο (CD,
hard disk κ.λ.π.). Μπορούν επίσης να συνθέτουν πολλούς
διαφορετικούς ήχους από διαφορετικές πηγές. Μπορούν για παράδειγµα
να συνθέτουν ταυτόχρονα ένα µουσικό κοµµάτι που εκτελείται από ένα
αποθηκευµένο αρχείο και φωνή από ένα µικρόφωνο. Εκτός από την
αναπαραγωγή και τη µίξη ήχου, οι κάρτες ήχου παρέχουν και την
ικανότητα ψηφιοποίησης και αποθήκευσης του ήχου. Με άλλα λόγια
µπορεί κανείς χρησιµοποιώντας µια κάρτα ήχου να αποθηκεύσει ένα
µουσικό κοµµάτι ή γενικότερα κάποιον ήχο σε µορφή ενός αρχείου
στον υπολογιστή του. Τέλος οι κάρτες ήχου παρέχουν µια είσοδο για
joystick, ενώ οι παλιότερες διέθεταν και έναν ελεγκτή για οδηγούς
CD. Κάθε κάρτα ήχου χαρακτηρίζεται από τρείς βασικές παραµέτρους,
που αξιολογούνται ως εξής: α)Το πλάτος των ADC/DAC, που σχετίζεται
άµεσα µε το πλήθος των δυαδικών ψηφίων που χρησιµοποιούνται για
την ψηφιοποίηση του σήµατος. Πρέπει να είναι το ίδιο και για τους
δύο µετατροπείς, αλλιώς η ποιότητα του ήχου περιορίζεται στην
µικρότερη από τις δύο τιµές. β)Το ρυθµό δειγµατοληψίας που
δέχονται οι µετατροπείς ADC/DAC. Μια αξιόπιστη κάρτα ήχου θα
πρέπει να έχει τη δυνατότητα κάλυψης ενός εύρους συχνοτήτων από τη
τηλεφωνική περιοχή (8000 δείγµατα/sec) µέχρι τη περιοχή ήχου CD
(44100 δείγµατα/sec) και ψηφιακού µαγνητοφώνου DAT (48000
δείγµατα/sec). γ)Τον επεξεργαστή ψηφιακού σήµατος (Digital Signal
Processor-DSP) που αναλαµβάνει τη καταγραφή, επεξεργασία και
αναπαραγωγή του ψηφιακού ήχου, αποδεσµεύοντας παράλληλα την CPU
του υπολογιστή και αυξάνοντας σε σηµαντικό βαθµό τη ταχύτητα και
τη ποιότητα ψηφιακής ηχογράφησης και αναπαραγωγής. ∆ιαθέτει
δυνατότητες:

• αύξησης ή µείωσης του ρυθµού δειγµατοληψίας
• µεταβολής της έντασης του ήχου
• αλλαγής στα πρίµα ή µπάσα
• προσθήκης ηχητικών ειδικών εφέ

Οι τεχνολογίες τύπου LPC (Linear Predictive Coding) επιτυγχάνουν
συµπίεση µέχρι 64:1. Η ενσωµάτωση µνήµης RAM στη κάρτα ήχου
υποστηρίζει τον επεξεργαστή DSP και επιταχύνει την επεξεργασία
δειγµάτων από εξωτερικές πηγές.
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Η τεχνολογία streaming
Μέχρι πρόσφατα για να απολαύσουµε βίντεο στον υπολογιστή µας

µέσω internet, έπρεπε πρώτα να παραλειφθεί ολόκληρο το αρχείο και
µετά να αρχίσει η αναπαραγωγή του. Το πλεονέκτηµα αυτής της
µεθόδου ήταν ότι µπορούσαµε να παρακολουθήσουµε βίντεο αρκετά
καλής ποιότητας, ακόµα και από χαµηλής ταχύτητας συνδέσεις. Το
σηµαντικότερο µειονέκτηµα, ωστόσο, ήταν ότι ο χρήστης θα έπρεπε να
περιµένει για µεγάλο χρονικό διάστηµα την παραλαβή ολόκληρου του
αρχείου. Παράλληλα ετίθεντο και θέµατα παραβίασης της πνευµατικής
ιδιοκτησίας, αφού καθίστατο δυνατή η αντιγραφή και διανοµή του
αρχείου αυτού.

Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών, αναπτύχθηκε µία νέα
τεχνολογία που επιτρέπει την αποστολή συµπιεσµένου ψηφιακού βίντεο
µέσω δικτύων. Το streaming video όπως λέγεται αποτελεί µία από τις
εντυπωσιακότερες και ταχύτατα αναπτυσσόµενες τεχνολογίες στο
internet. Έχει ήδη δηµιουργήσει µια νέα αγορά, γνωστή σαν internet
broadcast ή intercast/webcast. Επειδή όµως η εµπορική εκµετάλλευση
του δεν βασίστηκε σε κάποιο ανοικτό στάνταρ, αλλά σε ιδιόκτητο
κώδικα που αναπτύχθηκε από τις εταιρείες του χώρου. Οι
λεπτοµέρειες του streaming παραµένουν εν πολλοίς άγνωστες. Ακόµα
και ο ορισµός του είναι στοιχειώδης και περιγραφικός. Σε γενικές
γραµµές περιλαµβάνει την αποστολή υλικού (π.χ. ήχου και εικόνας)
από κάποιον server σε κάποιο τερµατικό, µέσω ενός packet-based
δικτύου, όπως το internet, αν και αρκετά συχνά χρησιµοποιείται για
να εκφράσει µια πιο συγκεκριµένη έννοια, όπως τις ταινίες που
προβάλλονται σε PC µέσω του internet. Ο server τεµαχίζει το υλικό
(media) σε πακέτα (packets), τα οποία εκπέµπονται µέσω του δικτύου
σε κάποιον καθορισµένο αποδέκτη. Κατά τη παραλαβή τους, τα πακέτα
επανασυντίθενται και ξεκινά η αναπαραγωγή. Η αλληλουχία των
πακέτων αυτών ονοµάζεται ροή (stream) και η αναπαραγωγή του υλικού
αρχίζει καθώς αυτό παραλαµβάνεται από τον υπολογιστή του χρήστη.
Ενδέχεται µάλιστα ο τελικός αποδέκτης να µην παραλάβει ποτέ το
συνολικό αρχείο, αλλά απλά να αναπαραγάγει τα πακέτα καθώς αυτά
καταφθάνουν.

Για το χρήστη, η ουσία της όλης διαδικασίας εστιάζει στην
προσδοκία ότι το υλικό που ζήτησε θα αναπαραχθεί στον υπολογιστή
του άµεσα και χωρίς διακοπές. Αυτός είναι και ο σηµαντικότερος
στόχος του streaming και ο λόγος για τον οποίο αναπτύχθηκε η
τεχνολογία αυτή. Ποιοι είναι, όµως, οι παράγοντες που διαµορφώνουν
την τελική ποιότητα; Επειδή η διαδικασία δηµιουργίας και διανοµής
streaming media αποτελείται από αρκετά στάδια, οι παράγοντες αυτοί
ποικίλλουν και επηρεάζουν µε διαφορετική κάθε φορά βαρύτητα το
τελικό αποτέλεσµα. Το πρώτο βήµα, λοιπόν, είναι η καταγραφή ή η
δηµιουργία του υλικού, είτε σε απευθείας ψηφιακή µορφή είτε σε
αναλογική και κατόπιν η ψηφιοποίησή της. Το επόµενο στάδιο
αποτελείται από τη συµπίεση του υλικού, χρησιµοποιώντας τα
κατάλληλα codecs που έχουν αναπτυχθεί. Είναι θέµα µεγίστης
σηµασίας και θα µας απασχολήσει τόσο η περιγραφή των codecs που
υπάρχουν όσο και τα πλεονεκτήµατα ή µειονεκτήµατα που
παρουσιάζουν. Τα codecs αυτά χρησιµοποιούνται από τις τρεις
κυριότερες αρχιτεκτονικές που έχουν δηµιουργήσει οι Microsoft,
Apple και Real Networks, τις οποίες θα εξετάσουµε αναλυτικά. Αφού
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ολοκληρωθεί η επεξεργασία του υλικού, ακολουθεί η τοποθέτησή του
σε κάποιον server και η αποστολή του προς τους τελικούς αποδέκτες
µέσω των νέων streaming πρωτοκόλλων που έχουν αναπτυχθεί. Ο τρόπος
µε τον οποίο γίνεται η αποστολή, χωρίζει το streaming σε διάφορες
µεθόδους και είδη τα οποία θα δούµε παρακάτω.

Μέθοδοι και είδη streaming
Σήµερα υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις streaming που

εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες και απαιτούν διαφορετικό
εξοπλισµό για τη λειτουργία τους. Η ουσιαστική διαφορά µεταξύ τους
εστιάζεται στο συγχρονισµό ή µη µεταξύ του ρυθµού αποστολής και
λήψης των on-line αρχείων.

Progressive streaming
Η µέθοδος progressive streaming είναι επίσης γνωστή και ως

progressive download. Μέσω αυτής, το on-line υλικό αποστέλλεται
στον υπολογιστή του χρήστη µε το µέγιστο δυνατό ρυθµό, ανεξάρτητα
από την ταχύτητα σύνδεσής του µε το Internet. Καθώς τα πακέτα που
αποτελούν το on-line αρχείο καταφθάνουν στον υπολογιστή µας,
επανασυντίθενται και αποθηκεύονται σε αυτόν. Τα πακέτα που
ακολουθούν προστίθενται στα προηγούµενα και σχηµατίζουν σιγά σιγά
το αρχικό υλικό. Αυτό σηµαίνει ότι ανά πάσα στιγµή ο χρήστης
διαθέτει αποθηκευµένο ένα µέρος του αρχείου, το οποίο συνεχώς
µεγαλώνει έως ότου ολοκληρωθεί. Μπορούµε λοιπόν, να αναπαράγουµε
το µέρος του αρχείου που έχει ήδη παραλειφθεί, αλλά δεν µπορούµε
να µεταφερθούµε σε κάποιο σηµείο πέραν αυτού. Αυτό είναι το βασικό
χαρακτηριστικό της µεθόδου και η κύρια διαφοροποίησή της από το
Realtime streaming. Ο ρυθµός αποστολής του υλικού από τον server
στον τελικό αποδέκτη είναι ανεξάρτητος από το ρυθµό που εκείνος το
παραλαµβάνει. Σηµαντικό πλεονέκτηµα της συγκεκριµένης τεχνικής
είναι ότι δεν απαιτεί την εγκατάσταση ειδικών servers και
πρωτοκόλλων. Το υλικό τοποθετείται σε απλούς HTTP ή FTP servers
διευκολύνοντας τη διαχείρισή του, ενώ ταυτόχρονα δεν
παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήµατα µε την ύπαρξη firewalls. Στους
servers αυτούς οφείλεται και ο χαρακτηρισµός HTTP streaming,ακόµα
µία παραλλαγή της ονοµασίας της µεθόδου. Το Progressive download
ταιριάζει ιδιαίτερα σε µικρού µήκους ταινίες και trailers που
θέλουµε να παρακολουθήσουµε σε υψηλή ποιότητα. Η τεχνική αυτή
εγγγυάται την τελική ποιότητα του βίντεο,επειδή τα πακέτα που
αποτελούν τη ροή του αρχείου (bitstream) δεν χάνονται ποτέ.
Αντίθετα, προστίθενται συνεχώς στο ήδη αποθηκευµένο αρχείο καθώς
καταφθάνουν στον υπολογιστή µας. Αυτό σηµαίνει ότι το αρχικό υλικό
µπορεί να είναι υψηλής ποιότητας και χαµηλής συµπίεσης. Παρ'όλο
που η ταχύτητα σύνδεσής µας µε το δίκτυο  µπορεί να είναι µικρή
και να µην επιτρέπει την αναπαραγωγή του υλικού ζωντανά(real
time), το αρχείο θα αποθηκευτεί στον υπολογιστή µε υψηλή ποιότητα
και θα µπορέσουµε να το αναπαράγουµε αργότερα. Παρά τα
πλεονεκτήµατά του, το progressive streaming αποδεικνύεται
ανεπαρκές για ένα πλήθος περιπτώσεων. Για παράδειγµα, η real time
παρακολούθηση ταινιών είναι ουσιαστικά αδύνατη. Αυτό συµβαίνει
γιατί µε τη µέθοδο αυτή ο server δεν γνωρίζει το ρυθµό µε τον
οποίο παραλαµβάνεται το υλικό από τον αποδέκτη, αλλά ούτε µπορεί
να αυξοµειώσει κατάλληλα το ρυθµό µε τον οποίο το αποστέλλει.
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Εποµένως, σε περίπτωση που το δίκτυο είναι υπερφορτωµένο ή
αντιµετωπίζει προβλήµατα, τα πακέτα που αποτελούν το αρχείο
καθυστερούν να φθάσουν και ο χρήστης παρατηρεί ενοχλητικές
διακοπές κατά την αναπαραγωγή µίας ταινίας.

Ένα επίσης σηµαντικό πρόβληµα είναι η δυνατότητα αντιγραφής και
διανοµής του αρχείου που αποθηκεύεται στον υπολογιστή µας. Η
πρακτική αυτή, που δεν αντιµετωπίζεται µε το Progressive download,
συνιστά κατάφορη παραβίαση του νόµου περί πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Ακόµα µεγαλύτερες δυσκολίες παρουσιάζει η περίπτωση κατά την οποία
θέλουµε να αναζητήσουµε συγκεκριµένες πληροφορίες σε κάποιο υλικό
(random-access), όπως σε διαλέξεις και παρουσιάσεις. Αν η
πληροφορία βρίσκεται προς το τέλος, θα πρέπει να περιµένουµε µέχρι
τη λήψη ολόκληρου του αρχείου, γεγονός που προκαλεί µεγάλη
καθυστέρηση. Τέλος, η τεχνική αυτή δεν λειτουργεί για περιεχόµενο
που πρέπει να µεταδοθεί ζωντανά και για το λόγο αυτό
χαρακτηρίζεται on-demand.

Realtime streaming
Με τη µέθοδο αυτή ο ρυθµός αποστολής του on-line υλικού

ελέγχεται, ώστε να προσεγγίζει το ρυθµό λήψης του από τον
υπολογιστή του χρήστη. Αφού, λοιπόν, το υλικό αποστέλλεται µε τον
ίδιο ρυθµό που παραλαµβάνεται, µπορούµε να το παρακολουθήσουµε σε
πραγµατικό χρόνο. Όπως είναι φυσικό, η τεχνική αυτή είναι η πλέον
κατάλληλη για τη µετάδοση real time περιεχοµένου, όπως οι ζωντανές
εκδηλώσεις και οι συναυλίες. Παράλληλα, παρέχει σηµαντικά
πλεονεκτήµατα και για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, αφού υποστηρίζει
την τυχαία πρόσβαση (random access) στο on-line υλικό. Έτσι, ο
χρήστης µπορεί να παραλείψει ολόκληρα τµήµατα που δεν τον
ενδιαφέρουν και να προχωρήσει στα επόµενα. Το χαρακτηριστικό αυτό
αποδεικνύεται εξαιρετικά σηµαντικό σε συνεντεύξεις ή οµιλίες, στις
οποίες µπορούµε να αναζητήσουµε κάποια πληροφορία. Τέλος, µία πολύ
σηµαντική δυνατότητα είναι η ανάπτυξη µιας αγοράς που θα βασίζεται
σε συνδροµητικές υπηρεσίες. Εφόσον ο χρήστης δεν παραλαµβάνει ποτέ
ολόκληρο το αρχείο, δεν µπορεί να αντιγράψει την ταινία που
παρακολουθεί ώστε να την παραχωρήσει και σε άλλους αργότερα. Για
πρώτη φορά, λοιπόν, γίνεται δυνατή η δηµιουργία on-line
βιντεοκλάµπ που θα µας νοικιάζουν άµεσα ταινίες, τις οποίες θα
µπορούµε να παρακολουθήσουµε από την άνεση του σπιτιού µας.
Θεωρητικά, κατά τη real time µετάδοση streaming υλικού θα πρέπει
να µην υπάρχουν διακοπές ούτε στην εικόνα αλλά ούτε και στον ήχο.
Στην πραγµατικότητα, περιοδικές διακοπές συµβαίνουν και εξαρτώνται
από το bandwidth, που παρέχει η σύνδεσή µας µε το Internet. Όµως,
το κυριότερο µεονέκτηµα της µεθόδου εστιάζει στο ρυθµό αποστολής
του αρχείου που καθορίζεται από την ταχύτητα σύνδεσης. Επειδή οι
σηµερινές dial-up συνδέσεις προσφέρουν πολύ περιορισµένο
bandwidth, ο ρυθµός αποστολής πρέπει να είναι αντίστοιχα µικρός,
µε αποτέλεσµα τη χαµηλή ποιότητα αναπαραγωγής. Η ποιότητα αυτή
µειώνεται ακόµη περισσότερο, όταν όταν το δίκτυο παρουσιάζει
προβλήµατα ή είναι υπερφορτωµένο. Στην περίπτωση αυτή, πολλά από
τα πακέτα που αποτελούν τη ροή του αρχείου χάνονται και η µέθοδος
δεν προβλέπει την εκ νέου αποστολή τους.

Τέλος, σε αντίθεση µε το Progressive, το Realtime streaming
απαιτεί νέα πρωτόκολλα και ειδικούς servers αφιερωµένους στη
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διαδικασία αποστολής του υλικού. Τέτοιοι servers είναι ο QuickTime
Streaming Server, ο RealServer και ο Windows Media Server, οι
οποίοι προσφέρουν καλύτερο έλεγχο επί της διαδικασίας, αλλά
παρουσιάζουν περισσότερες δυσκολίες στη διαχείριση τους. Παράλληλα
τα ειδικά πρωτόκολλα streaming, παρουσιάζουν πολλές φορές
προβλήµατα µε τα firewalls. Για το λόγο αυτό ορισµένοι χρήστες
ενδεχοµένως να µην µπορούν να παρακολουθήσουν Realtime Streaming
υλικό από ορισµένους υπολογιστές.

Τρόποι µετάδοσης streaming
Οι τρόποι µετάδοσης του βίντεο είναι δύο: On-Demand και Live.

Στη πρώτη περίπτωση ζητάµε την αναπαραγωγή ενός ήδη
καταγεγραµµένου και αποθηκευµένου βίντεο, ενώ στη δεύτερη η
καταγραφή και µετατροπή σε streaming µορφή γίνεται σε πραγµατικό
χρόνο (real time). Και στις δύο περιπτώσεις, η συνέχεια δεν έχει
διαφορές. Η ροή του συµπιεσµένου βίντεο (bitstream) µετατρέπεται
σε πακέτα και αποστέλλεται µέσω του internet από τον streaming
server. Στη πλευρά του χρήστη τα πακέτα ενώνονται και
αποσυµπιέζονται για την αναπαραγωγή. Τα τρία µοντέλλα streaming
που έχουν αναπτυχθεί είναι τα παρακάτω:

Unicast
Στο µοντέλο αυτό κάθε χρήστης που απαιτεί το υλικό συνδέεται µε

τον server και παραλαµβάνει ξεχωριστή ροή δεδοµένων (bitstream).
Το µειονέκτηµα είναι ότι ο φόρτος του server αυξάνει ανάλογα µε
τον αριθµό των χρηστών που καλείται να εξυπηρετήσει. Όταν ο
αριθµός αυτός ξεπεράσει κάποιο όριο, ο server υπερφορτώνεται και

ουσιαστικά καταρρέει. Επίσης η αποστολή της ίδιας ροής δεδοµένων
σε πολλούς χρήστες ταυτόχρονα είναι αναποτελεσµατική, δηµιουργεί
υπερφόρτωση στο δίκτυο και µειώνει την ποιότητα εξυπηρέτησης
(quality of service). Ουσιαστικά, το µοντέλο αυτό επιτρέπει την
αποστολή περιεχοµένου "one-to-one", δηλαδή µια ροή δεδοµένων για
κάθε χρήστη. Αναφέρεται πολλές φορές και σαν "Video-on-Demand"
(VoD), επειδή κάθε χρήστης µπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε ροή σε
οποιαδήποτε στιγµή.

Multicast
Το µοντέλο αυτό παρέχει αρκετά πλεονεκτήµατα έναντι του

Unicast, που είναι εµφανή κυρίως στις ζωντανές µεταδόσεις (Live

Server  router         network            router
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Broadcast). Στη περίπτωση αυτή είναι φυσικό ένας µεγάλος αριθµός
χρηστών να απαιτήσουν τη σύνδεση και λήψη του ίδιου περιεχοµένο
ταυτόχρονα. Αντί λοιπόν να γίνει παράλληλη εκποµπή της ροής
(bitstream) σε κάθε χρήστη ξεχωριστά, o server στέλνει µία µόνο
ροή που µεταδίδεται σε µία ή περισσότερες οµαδικές διευθύνσεις
(group addresses). Ουσιαστικά αυτό που συµβαίνει είναι ότι µεταξύ
του server και των clients παρεµβάλλονται multicast routers µε
τους οποίους συνδέονται οι χρήστες. Με τον τρόπο αυτό οι χρήστες
οµαδοποιούνται και κάθε οµάδα παραλαµβάνει µία µόνο ροή δεδοµένων.
Με το αποκεντρωµένο αυτό µοντέλο, ο server αποσυνδέεται από τους
τελικούς αποδέκτες και ο φόρτος του δεν αυξάνεται µε κάθε νέα
σύνδεση.

Παρά όµως τα σαφή πλεονεκτήµατα του Μulticast, το µοντέλο
χρησιµοποιείται µόνο από ένα µικρό ποσοστό οργανισµών και
εταιρειών στο internet, λόγω των πολύπλοκων τεχνικών δυσκολιών που
παρουσιάζει η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήµατος. Εκτός απ' αυτό
η σηµαντικότερη αιτία είναι ότι η πλειονότητα του streaming
περιεχοµένου που υπάρχει στο internet είναι αποθηκευµένο και
προσφέρεται στους χρήστες, ύστερα από αίτηµα τους (on-Demand). Σε
αυτές τις συνθήκες το µοντέλο αυτό δεν είναι αρκετά
αποτελεσµατικό, αφού οι αιτήσεις των χρηστών είναι τυχαίες και δεν
µπορούν να συγκεντρωθούν σε οµαδικές διευθύνσεις για ταυτόχρονη
µετάδοση. Σε αντίθεση λοιπόν µε το Unicast, το Multicast επιτρέπει
την αποστολή µιας ροής σε πολλούς πελάτες (one-to-many) και για το
λόγο αυτό αναφέρεται και σαν "Near-Video-on-Demand (NVoD) αφού
πολλοί χρήστες θα πρέπει να παρακολουθούν το ίδιο περιεχόµενο την
ίδια στιγµή. Το µοντέλο αυτό παρουσιάζει οµοιότητες µε την
καλωδιακή τηλεόραση "pay-per-view" όπου ένα σύνολο χρηστών
διαθέτει ταυτόχρονη πρόσβαση στο ίδιο πρόγραµµα. Ακόµα πιο εύκολο
παράδειγµα είναι όταν θέλουµε να στείλουµε e-mail σε πολλαπλούς
αλλά συγκεκριµένους αποδέκτες. Έτσι µέσω του προγράµµατος που
χρησιµοποιούµε (π.χ. Outlook Express) µπορούµε να οµαδοποιήσουµε
τους φίλους µας και να στέλνουµε ένα e-mail στην οµάδα αυτή που
περιέχει πολλούς παραλήπτες. Με το µοντέλο unicast θα έπρεπε να το
στείλουµε σε κάθε ένα φίλο µας ξεχωριστά.

Broadcast
Το µοντέλο αυτό είναι µία ιδιαίτερη περίπτωση του Multicasting

που αποστέλλει µια ροή δεδοµένων σε όλους του χρήστες. Η µέθοδος

Server  router     network          multicast
router
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αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ζωντανές µεταδόσεις παρουσιάσεων
ή ανακοινώσεων προϊόντων σε όλους τους υπαλλήλους µιας εταιρείς
παγκοσµίως. Όλοι οι χρήστες του δικτύου µπορούν να παρακολουθήσουν
την εκποµπή, αρκεί να συνθεθούν την προκαθορισµένη ώρα µετάδοσης
της. Αν λοιπόν θέλετε να στείλετε µέσω broadcast ένα e-mail σε
περιβάλλον γραφείου, θα το στέλνατε σε όλους τους υπαλλήλους είτε
αυτοί το χρειάζονται είτε όχι.

Content Delivery Network
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάπτυξη και εγκατάσταση του λεγόµενου

δικτύου διανοµής περιεχοµένου (Content Delivery Network). Το
σύστηµα αυτό παρουσιάζει αρκετές βελτιώσεις στο µοντέλο Unicast
για on-Demand video, θυµίζοντας παράλληλα τεχνικές που
χρησιµοποιούνται στο µοντέλο Multicast για Live περιεχόµενο. Ένα
τέτοιο δίκτυο έχει κατασκευαστεί από την Akamai Technologies και
αυσιαστικά αποτελείται από ένα σύνολο servers στους οποίους
κατανέµεται εξίσου το φορτίο. Οι servers αυτοί τοποθετούνται στο
"τελευταίο στάδιο" του internet, διευκολύνοντας τη σύνδεση µε τους
τελικούς χρήστες, ενώ παράλληλα επικοινωνούν µε τον βασικό server
και ανανεώνουν το περιεχόµενο τους. Όταν ο χρήστης απαιτήσει
κάποιο streaming video, τότε µεταφέρεται δυναµικά στο πλησιέστερο
προς αυτόν και λιγότερο "φορτωµένο" server. Όπως και µε το
Multicast, η αποκεντρωµένη αρχιτεκτονική του µοντέλου αποτρέπει τη
κατάρρευση του αρχικού server και βελτιώνει τη ποιότητα των
υπηρεσιών. Θεωρητικά, η τεχνική αυτή µπορεί να αποδώσει
ικανοποιητικά και στη περίπτωση µετάδοσης Live περιεχοµένου µέσω
του Unicast µοντέλου.

Audio και Video codecs
Για την συµπίεση και αποσυµπίεση ήχου και βίντεο έχουν

αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές και αλγόριθµοι σε µορφή software και
είναι γνωστοί σαν codecs (Compression/Decompression). Για τη
συµπίεση βίντεο δύο είναι οι κυριότερες τεχνικές σε εφαρµογή
σήµερα: οι interframe και intraframe. Η πρώτη εκµεταλλεύεται το
γεγονός ότι οι περισσότερες πληροφορίες παραµένουν σταθερές από το
ένα καρέ στο άλλο. Για παράδειγµα σε ένα βίντεο που απεικονίζει
κάποιον οµιλητή, σχεδόν το σύνολο του φόντου παραµένει σταθερό,
παρά τις διάφορες εκφράσεις του προσώπου του οµιλητή. Η δεύτερη
αναλαµβάνει τη συµπίεση κάθε καρέ ξεχωριστά, µε τρόπο παρόµοιο
προς τη συµπίεση JPEG για εικόνες. Ο συνδυασµός των δύο τεχνικών
µπορεί να επιτρέψει τη συµπίεση του αρχικού υλικού έως και 200:1.

Οι codecs επίσης διαιρούνται σε συµµετρικούς και σε ασύµµετρους
(symmetric/asymmetric), ανάλογα µε το αν η συµπίεση διαρκεί
περισσότερο από την αποσυµπίεση. Οι ασύµµετροι codecs απαιτούν
ισχυρούς υπολογιστές για την συµπίεση και χρησιµοποιούνται για
υλικό που θα συµπιεστεί µία φορά και θα αναπαραχθεί πολλές. Οι
συµµετρικοί codecs απ' την άλλη χρησιµοποιούνται σε real time
εφαρµογές, όπως ζωντανές µεταδόσεις, όπου η συµπίεση πρέπει να
γίνεται σε πραγµατικό χρόνο. Εποµένως κανένας codec δεν µπορεί να
καλύψει όλες τις ανάγκες, αλλά αντίθετα απαιτείται ο κατάλληλος
συνδυασµός τους για να πετύχουµε το καλύτερο αποτέλεσµα για τις
περισσότερες περιπτώσεις.
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Video Codecs
Οι κυριότεροι codecs συµπίεσης/αποσυµπίεσης βίντεο που

χρησιµοποιούνται σήµερα είναι:

H.263
Ο codec αυτός αναπτύχθηκε από το Ι.Τ.U. το 1994 και αποτελεί

εξέλιξη του Η.261. Προορίζεται για βιντεοτηλέφωνα και διεξαγωγή
τηλεδιασκέψεων µέσα από γραµµές ISDN αλλά και modem, περιπτώσεις
όπου η εικόνα δεν έχει πολλή κίνηση. Κυριότερη βελτίωση έναντι του
προκατόχου του είναι η υποστήριξη για ακόµα χαµηλότερα bit rates,
ενώ περιλαµβάνεται και ένας µηχανισµός που επιτρέπει την καλύτερη
αξιοποίηση του bandwidth. Ο µηχανισµός λειτουργεί ισορροπώντας
µεταξύ της ποιότητας της εικόνας και της κίνησης, µε αποτέλεσµα οι
εικόνες που περιλαµβάνουν έντονη κίνηση να είναι χαµηλότερης
ποιότητας από τις στατικές.

JPEG και MJPEG
Τα αρχικά JPEG προέρχονται από τις λέξεις Join Photographic

Experts Group. Πρόκειται για έναν φορέα που ανέλαβε την ανάπτυξη
ενός αλγορίθµου συµπίεσης για 24-bit (true color) φωτογραφίες. Η
συµπίεση οδηγεί σε απώλεια ποιότητας (lossy) και µπορεί να
συµπιιεστεί από 2 έως και 30 φορές το αρχικό υλικό, ανάλογα µε τις
ρυθµίσεις, το MJPEG (Motion JPEG) είναι απλά µια ακολουθία JPEG
εικόνων που αποτελούν το βίντεο.

MPEG
Ο International Standards Organization (ΙSO) έχει υιοθετήσει

µια σειρά από πρότυπα για video codec που αναπτύχθηκαν από το
Moving Pictures Experts Group (MPEG). Η σειρά περιλαµβάνει τους
MPEG-1, MPEG-2 και MPEG-4, µε σηµαντικότερο τον τελευταίο. Το
πρότυπο MPEG-4 σχεδιάστηκε για τη διανοµή interactive multimedia
υλικού µέσω δικτύων. Εποµένως δεν πρόκειται για έναν απλό codec,
αλλά περιλαµβάνει προδιαγραφές για ήχο, βίντεο και δυνατότητες
αλληλεπίδρασης (interactivity). Λειτουργεί αφαιρώντας πλεονάζουσες
πληροφορίες µεταξύ των καρέ, αλλά και συµπιέζοντας ταυτόχρονα τα
ίδια τα καρέ µε µία τεχνική παρόµοια του JPEG. Υποστηρίζει δύο
τρόπους κωδικοποίησης, µε µεταβλητό ή σταθερό ρυθµό µετάδοσης
(variable/constant bit rate), προσφέροντας υψηλής ποιότητας
αναπαραγωγή και µικρό µέγεθος αρχείων.

Cinepak
Ο codec αυτός αναπτύχθηκε το 1990 µε σκοπό την αναπαραγωγή

ταινιών σε υπολογιστές 386 από CD-ROM µονής ταχύτητας, µε
αποτέλεσµα να απαιτεί ελάχιστη υπολογιστική ισχύ. Καθώς όµως η
διαθέσιµη επεξεργαστική ισχύς αυξήθηκε, οι δηµιουργοί του
βελτίωσαν τους αλγόριθµους που χρησιµοποιεί, ώστε να υποστηρίζει
υψηλότερα data rates. Αν και όταν πρωτοπαρουσιάστηκε προσέφερε
καταπληκτική ποιότητα, δεν µπορεί πλέον να ανταγωνιστεί τους
νεότερους codecs.

VP3
Το πρότυπο αυτό αναπτύχθηκε από την εταιρεία On2.com.

σχεδιάστηκε για την αναπαραγωγή υψηλής ποιότητας βίντεο µε
σηµαντική συµπίεση, χωρίς ωστόσο να απαιτείται υπερβολική ισχύς
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για αναπαραγωγή. Αρχικά συµπεριλαµβάνονταν στην αρχιτεκτονική
TrueMotion της On2, αλλά σήµερα έχει ενσωµατωθεί και στο
QuickTime5. Παράλληλα η Real Networks έχει ανακοινώσει ότι θα το
υποστηρίξει σε µελλοντικές εκδόσεις της.

Indeo v4 και v5
Ο Indeo Video Interactive (IVI) είναι ένας codec υψηλής

ποιότητας, αλλά απαιτεί αρκετά ισχυρό υπολογιστή για σωστή
αναπαραγωγή. Χρησιµοποιεί τελείως διαφορετική τεχνολογία από τον
Ιndeo-3 και παρέχει ορισµένα πρωτοποριακά χαρακτηριστικά, όπως
chromakeyed transparency και υποστήριξη για hot spots. Η έκδοση 5
προσφέρει βελτιωµένη ποιότητα απεικόνισης και εκµεταλλεύεται τις
multimedia εντολές των νέων επεξεργαστών. Πρόσφατα η εταιρεία
Lingo αγόρασε τα δικαιώµατα της τεχνολογίας Indeo από την Intel,
που ευθύνεται για την ανάπτυξη της. Η ποιότητα που προσφέρει είναι
ανώτερη του Cinepak αλλά κατώτερη του Sorenson.

Sorenson
Ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά του Sonenson Video

Codec είναι η υποστήριξη κωδικοποίησης variable bit rate (VBR). Η
τεχνική αυτή λειτουργεί αναλύοντας πρώτα ολόκληρη της ταινία, µε
σκοπό να εντοπίσει τα δύσκολα σηµεία. Στη συνέχεια αναλαµβάνει την
κωδικοποίηση της, χρησιµοποιώντας περισσότερα δεδοµένα για την
κωδικοποίηση των σηµείων που εντοπίστηκαν. Η διαδικασία αυτή
ονοµάζεται two-pass encoding και προκαλεί καθυστέρηση στην
κωδικοποίηση µέχρι τριπλάσιο χρόνο. Ο codec υποστηρίζει επίσης
watermarks (υδατογραφήµατα), αλλά και την απόρριψη frames ή τη
µείωση της ποιότητας αναπαραγωγής, όταν η ισχύς της CPU δεν
επαρκεί. Αποτελεί τον κύριο Video Codec για το QuickTime από την
έκδοση 3 και µετά, ενώ η ποιότητα που προσφέρει είναι πολύ
υψηλότερη του Cinepak σε χαµηλότερα µάλιστα data rates.

RealVideo 8
Η αρχιτεκτονική RealSystem βασίζεται στον Real Video 8 µε

Scalable Video Technology (SVT). Όπως υποδηλώνει και το όνοµα του,
ο codec αυτός έχει την ικανότητα να ρυθµίζει την ποιότητα
αναπαραγωγής, ανάλογα µε την ταχύτητα σύνδεσης. Πιο συγκεκριµένα
όταν ανιχνεύει ότι υπάρχει πρόβληµα µε το διαθέσιµο bandwidth,
αντί να απορρίπτει ολόκληρα franes, σταµατά να αποστέλλει τις
λιγότερο χρήσιµες πληροφορίες. Μέσω της τεχνικής αυτής επιτυγχάνει
σηµαντικά µικρότερη αλλοίωση της απεικόνισης. Φυσικά υποστηρίζει
κωδικοποίηση VBR ενώ µειονεκτεί στο ότι σε υψηλά bandwidth
απαιτείται ισχυρός υπολογιστής.

Windows Media Video
Ο codec αυτός αποτελεί το βασικό συστατικό της αρχιτεκτονικής

της Microsoft και προέρχεται από το γνωστό MPEG-4. Με την
ενσωµάτωση νέων τεχνικών, η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τις ήδη
πολύ καλές επιδόσεις του αλγόριθµου, δηµιουργώντας ίσως τον
καλύτερο video codec σήµερα. Η τελευταία έκδοση v8 προσφέρει 30%
βελτίωση στη συµπίεση από την προκάτοχο της v7 και ενσωµατώνει
τεχνικές VBR και Digital Rights Managements.
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Audio Codecs
Η ευρύτατη απήχηση του προτύπου MP3 µαρτυρά το σηµαντικό ρόλο

των codecs και στον ήχο. Οι σηµαντικότεροι απ' αυτούς είναι:

MP3
Το MPEG Layer 3 (γνωστό σαν MP3) είναι ένα εξαιρετικά δηµοφιλές

στάνταρ για τη διανοµή µουσικής από το internet. Παράγει ήχο πολύ
υψηλής ποιότητας που απαιτεί εξίσου υψηλά data rates της τάξης των
128Kbps. Για το λόγο αυτό τα αρχεία MP3 δεν προσφέρονται συνήθως
σε µορφή streaming, αλλά αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη
για αναπαραγωγή σε δεύτερο στάδιο. Επειδή το MP3 ανήκει στον MPEG
standard, αναφέρεται και σαν MPEG-3, που είναι λάθος (δεν υπάρχει
MPEG-3).

Qualcomm PureVoice
Η εταιρεία Qualcomm παράγει µεγάλη γκάµα προϊόντων για τις

τηλεπικοινωνίες: από κινητά τηλέφωνα µέχρι το γνωστό πρόγραµµα
Eudora email. Ο codec PureVoice που έχει αναπτύξει, παρέχει υψηλής
συµπίεσης και ποιότητας ήχο φωνής (Voice). Η ποιότητα είναι συχνά
καλύτερη από την τηλεφωνική σε πολύ χαµηλά data rates. ∆υστυχώς ο
αλγόριθµος που χρησιµοποιεί προορίζεται µόνο για φωνή και όχι για
µουσική.

QDesign Music Codec
Ο QDesign Music Codec (QDMC) προορίζεται ειδικά για ορχηστρική

(instrumental) µουσική, επιτρέποντας υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή
ακόµα και από modem των 14.4 ή 28.8Kbps. Παράγει ικανοποιητικά
αποτελέσµατα και για συµπίεση ανθρώπινης φωνής, αν και απαιτούνται
κατά κανόνα υψηλότερα data rates. Σε γενικές γραµµές, η ποιότητα
που προσφέρει σε 48Kbps ή λιγότερο είναι καλύτερη του MP3.

Real Audio
Το Real Audiο ήταν η πρώτη σηµαντική αρχιτεκτονική που

υποστήριζε realtime streaming στο internet. Όπως είναι φανερό και
από το όνοµα του, αρχικά προοριζόταν µόνο για ήχο, ενώ και σήµερα
ο ήχος αποτελεί το δυνατό σηµείο του. Υπάρχουν πολλοί Real Audio
Codecs και καθένας παίρνει το όνοµα του από το ρυθµό data rate που
παράγει και το είδος του υλικού στο οποίο αποδίδει καλύτερα.

Windows Media Audio
Το WMA είναι ο βασικός codec της Microsoft για συµπίεση ήχου.

Παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες µε το MP3, αλλά προσφέρει δύο
σηµαντικά πλεονεκτήµατα: το πρώτο είναι ότι δηµιουργεί καλύτερη
ποιότητα ήχου σε οποιοδήποτε bit rate και το δεύτερο είναι ότι
αποδίδει πολύ καλά σε εξαιρετικά χαµηλά bits rates, της τάξης των
8-64Kbps. Παρά τις αυξηµένες επιδόσεις του στη µουσική, στη
συµπίεση της φωνής υστερεί.

Πρωτόκολλα επικοινωνίας
Η µετατροπή του σηµερινού internet σε multimedia δίκτυο κάθε

άλλο παρά απλή υπόθεση µπορεί να χαρακτηρισθεί. Υπάρχουν
τουλάχιστον τρεις σηµαντικές δυσκολίες, που θα πρέπει να
αντιµετωπισθούν µε επιτυχία. Στην κορυφή των προβληµάτων δεσπόζει
απειλητικά το υψηλό απαιτούµενο bandwidth. Ένα τυπικό απόσπασµα
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ταινίας 25" σε ανάλυση 320x240 pixels καταλαµβάνει περίπου 2,3ΜΒ-
συµπιεσµένο- και ισοδυναµεί µε 1000 και πλέον σελίδες κειµένου.
Εποµένως, το εύρος διαµεταγωγής που απαιτείται είναι πολλαπλάσιο
σε σχέση µε τις παραδοσιακές ιστοσελίδες που περιέχουν κείµενο και
εικόνες, ενώ ταυτόχρονα κρίνεται απλησίαστο µε τα σηµερινά
δεδοµένα.

Μία επίσης πολύ σηµαντική παράµετρος είναι η απαίτηση για
αποστολή και λήψη του υλικού σε πραγµατικό χρόνο (real time) και
χωρίς διακοπές. Για να συµβεί αυτό, θα πρέπει ο ρυθµός στον οποίο
ψηφιοποιήθηκε το υλικό (sample rate), να είναι συνεχώς ίδιος µε το
ρυθµό διαµεταγωγής από τον server στον υπολογιστή µας. Αν το υλικό
καταφθάνει µε µικρότερο ρυθµό, η αναπαραγωγή θα σταµατήσει
στιγµιαία και η αλλαγή αυτή θα γίνει άµεσα αντιληπτή. Είναι
άλλωστε γεγονός ότι οι ανθρώπινες αισθήσεις δεν µπορούν να
ανεχθούν οποιαδήποτε διακοπή ξεπερνά τα 250 millisecond, οπότε το
περιθώριο λάθους είναι πολύ µικρό.

Ένας τρίτος και τελευταίος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί
υπόψη αφορά στη ροή (bitstream) του υλικού. Η ροή αυτή αποτελείται
από τα πακέτα που στέλνει ο server και αποθηκεύονται προσωρινά
στον buffer που διαθέτει η εφαρµογή που χρησιµοποιούµε. Ο
προσωρινός αυτός χώρος αποθήκευσης χρησιµοποιείται για να ενωθούν
τα πακέτα στη σωστή σειρά πριν από την αναπαραγωγή τους. Παράλληλα
µε τον τρόπο αυτό µπορεί να καλυφθεί κάποια διακοπή στο ρυθµό
παραλαβής µε αναπαραγωγή των ήδη αποθηκευµένων πακέτων. Επειδή,
όµως, ο buffer αυτός είναι περιορισµένος, αν τα πακέτα
παραλαµβάνονται µε ρυθµό πολύ ταχύτερο από ότι µπορούν να
αναπαραχθούν ο buffer θα υπερχειλίσει και πολλές πληροφορίες θα
χαθούν. Εποµένως, η απλή αύξηση του bandwidth δεν επαρκεί, αλλά
πρέπει να συνοδευτεί µε κάποιο τρόπο ελέγχου του ρυθµού αποστολής.
Ας δούµε, όµως πώς αντιµετωπίζονται όλες αυτές οι προκλήσεις από
τα σύγχρονα πρωτόκολλα επικοινωνίας.

ΗΤΤΡ servers
Οι απλοί Web servers χρησιµοποιούν το γνωστό πρωτόκολλο TCP

(Transmission Control Protocol) για την αξιόπιστη µεταφορά

κορµός
internet

 πρόσβαση
τελικού χρήστηWeb server

Video server

πρωτόκολλα συνδέσεις χρήστης
RTP, RTSP modem, ISDN
RSVP, IPv6 ADSL

  HTTP

  UDP
  TCP
  HTTP
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δεδοµένων. Όταν τα πακέτα που αποτελούν το υλικό καθυστερούν, το
TCP θα σταµατήσει τη µετάδοση, αναµένοντας την παραλαβή τους.
Αντίστοιχα, αν για οποιονδήποτε λόγο τα πακέτα χαθούν ή φθάνουν µε
λάθη, ο server θα αναλάβει την επαναποστολή τους και θα περιµένει
εκ νέου την παραλαβή τους. Ο τρόπος αυτός λειτουργίας δεν
ενδείκνυται για βίντεο και ήχο, αφού προκαλεί καθυστερήσεις που
ενοχλούν το χρήστη. Παρ'όλα αυτά, στην περίπτωση του streaming
υπάρχει µεγαλύτερη ανοχή για χαµένα ή κατεστραµµένα πακέτα, των
οποίων αν ο αριθµός είναι µικρός, δεν γίνονται άµεσα αντιληπτά.
Ακόµη ένα πρόβληµα µε το συγκεκριµένο πρωτόκολλο είναι ότι δεν
επιτρέπει την αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ του server και του
client. Εποµένως, είναι αδύνατος ο δυναµικός έλεγχος του bandwidth
που διαθέτει ο χρήστης και η επιλογή της κατάλληλης ροής
(bitstream) που θα ταίριαζε σε αυτόν. Παράλληλα, δεν είναι δυνατός
ο έλεγχος της ίδιας της ροής και η επιλογή για rewind, pause,
fast-forward κ.λ.π. Για τους λόγους αυτούς το TCP είναι δύσκολο να
χρησιµοποιηθεί για τη µετάδοση σε πραγµατικό χρόνο streaming
υλικού και οι περισσότερες εταιρείες προτιµούν τους ειδικούς
servers που είναι αφιερωµένοι στη διαδικασία αυτή. Το πρωτόκολλο
που χρησιµοποιούν ονοµάζεται UDP (Universal DataGram) και
συνδυάζεται µε νέα real time πρωτόκολλα που έχουν αναπτυχθεί από
το Internet Enginneering Task Force (IETF).

IPv6
 Το πρωτόκολλο IP version 6 αποτελεί τη νέα έκδοση του Internet

Protocol v4 που χρησιµοποιείται σήµερα. Περιλαµβάνει υποστήριξη
για το µοντέλο Multicast και για multimedia streaming περιεχόµενο
(όπως βίντεο και ήχο), καθώς και για την κρυπτογράφηση δεδοµένων.
Ένα από τα µεγάλα πλεονεκτήµατα του, που δεν συνδέεται όµως µε το
video streaming, είναι ο µεγαλύτερος χώρος διευθύνσεων που
διαθέτει (address space). Επειδή είναι αδύνατο το νέο πρωτόκολλο
να εγκατασταθεί ταυτόχρονα παντού, είναι συµβατό µε το προκάτοχο
του ΙΡv4.

UDP
Το UDP προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Universal Datagram

Protocol και αποτελεί την εναλλακτική λύση για το TCP. Σε αντίθεση
µε το προηγούµενο πρωτόκολλο δεν περιλαµβάνει έλεγχο λαθών µε
αποτέλεσµα αν κάποια πακέτα χαθούν κατά τη µεταφορά δεν
ξαναστέλνονται. Το πρωτόκολλο αυτό χρησιµοποιούν µεταξύ άλλων και
οι RealPlayer, StreamWorks και VDOLive. Μάλιστα ο RealPlayer
επιτρέπει την επιλογή µεταξύ UDP ή TCP, παρόλο που το πρώτο
ενδείκνυται περισσότερο. Το σηµαντικότερο µειονέκτηµα του UDP
είναι ότι αντιµετωπίζει προβλήµατα µε τα firewalls. Αν και πολλές
εταιρείες στο κόσµο κινούνται για την αντιµετώπιση του, πολλοί
χρήστες δεν θα καταφέρουν να παρακολουθήσουν streaming περιεχόµενο
όταν βρίσκονται πίσω από κάποιο firewall.

Mbone
Το Multicast BackBone είναι ένα πειραµατικό δίκτυο "πάνω" από

το internet. Ο σκοπός για τον οποίο αναπτύχθηκε είναι η έρευνα και
η εξέταση των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων του µοντέλου
Multicasting που υποστηρίζει το IPv6. Σήµερα υπάρχουν περισσότερα
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από 1700 δίκτυα σε 20 διαφορετικές χώρες που βασίζονται στο Mbone.
Χρησιµοποιείται για τη µετάδοση multimedia περιεχοµένου, όπως
ραδιοφωνικές εκποµπές και ζωντανές εκδηλώσεις.

RTP
 Το Real Time Protocol αποτελεί το βασικότερο πρωτόκολλο σήµερα

για τη µετάδοση streaming media στο internet. Λειτουργεί
προσθέτοντας πληροφορίες στα πακέτα UDP που περιλαµβάνουν µία
χρονική στάµπα (time-stamp), έναν σειριακό αριθµό (sequence
number) και το τύπο της συµπίεσης που χρησιµοποιήθηκε. Με τον
τρόπο αυτό επιτρέπει τη συγχρονισµένη αποστολή πακέτων και τη
σωστή αποσυµπίεση και επανασύνδεση τους από τον παραλήπτη.  Ένα
από τα πλεονεκτήµατα του είναι ότι παρέχει τη δυνατότητα για
συγχρονισµό µεταξύ του ήχου, της εικόνας και των γραφικών κατά την
αναπαραγωγή τους στον υπολογιστή µας. Το RTP µπορεί επίσης να
λειτουργήσει και µε άλλα πρωτόκολλα, όπως το TCP και το IP
multicast. Παρόλο που έχει σχεδιαστεί κυρίως για µετάδοση
δεδοµένων µέσω του µοντέλου multicast, χρησιµεύει και για unicast
µεταδόσεις. Επιτρέπει τη µονόδροµη µετάδοση περιεχοµένου (όπως
Video-on-Demand), αλλά και τις αµφίδροµες υπηρεσίες όπως η
λεγόµενη τηλεφωνία µέσω του internet. Για τη λειτουργία του
συνεργάζεται µε το πρωτόκολλο RTCP που επιτρέπει τον έλεγχο της
ποιότητας της µετάδοσης.

RTCP
Το Real Time Control Protocol αποτελεί µέρος του RTP και έχει

σχεδιαστεί έτσι ώστε να συνεργάζεται µε αυτό. Κατά τη µετάδοση
υλικού µέσω του RTP, ο server και ο client ανταλλάσσουν ανά τακτά
χρονικά διαστήµατα πακέτα RTCP µε πληροφορίες για την ποιότητα των
υπηρεσιών και την διαχέιριση των συνδροµών.

RTSP
Το Real Time Streaming Protocol είναι ένα υψηλού επιπέδου

πρωτόκολλο client/server που επιτρέπει τον έλεγχο της ποιότητας
αποστολής του υλικού και την εκτέλεση λειτουργιών όπως stop,
pause, rewind και fast-forward. Επίσης προνοεί για την ασφάλεια
του υλικού, τη διαχείριση των διακαιωµάτων (DRM) και τη
καταµέτρηση του υλικού που παραλαµβάνουν οι χρήστες. Με τον τρόπο
αυτό είναι δυνατή η χρέωση του περιεχοµένου και εποµένως η
λειτουργία των συνδροµητικών υπηρεσιών. Το RTSP µπορεί να
χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε τα πρωτόκολλα UDP, TCP και IP
multicast, ενώ υποστηρίζει τη χρήση του RTP σαν χαµηλότερου
επιπέδου πρωτόκολλο (underlying).

RSVP
Ο σκοπός του Resource Reservation Protocol είναι η εξασφάλιση

της ποιότητας της µετάδοσης. Με το πρωτόκολλο αυτό ο αποδέκτης
µπορεί να απαιτήσει από το δίκτυο την παροχή του συγκεκριµένου
bandwidth που χρειάζεται για την παρακολούθηση του streaming
υλικού. Οι εφαρµογές που χρησιµοποιούν το RSVP παρακρατούν τους
απαραίτητους πόρους σε routers και transmission paths, ώστε να
ικανοποιήσουν το απαιτούµενο από τον αποδέκτη bandwidth. Ο τρόπος
αυτός λειτουργίας είναι ανάλογος µε τις εφαρµογές στον υπολογσιτή
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µας που ζητάνε και παρακρατούν την απαιτούµενη από αυτές µνήµη. Ο
κυριότερος τρόπος για την "παρακράτηση" των πόρων που προαναφέραµε
είναι η απόδοση προτεραιότητας στα διάφορα πακέτα που
µεταδίδονται. Το RSVP είναι το βασικό στοιχείο, πάνω στο οποίο θα
στηριχθεί το µελλοντικό Integrated Services Internet.

Υποδοµή του δικτύου
Η ύπαρξη του απαιτούµενου bandwidth αποτελεί τον κυριότερο

παράγοντα που διαµορφώνει την τελική ποιότητα του streaming
υλικού. Προς το παρόν, το υλικό αυτό προσφέρεται σε µια ποικιλία
bit rates που ικανοποιεί ένα πολύ µεγάλο ποσοστό χρηστών µε
διαφορετικές ταχύτητες σύνδεσης. Ωστόσο, η φύση του internet είναι
τέτοια που το πραγµατικό bandwidth που προσφέρεται στο χρήστη
υπόκειται σε σηµαντικές διακυµάνσεις. Ας µην ξεχνάµε ότι το
Internet αποτελείται από έναν µεγάλο αριθµό ετερογενών δικτύων,
που συχνά παρουσιάζουν δυσκολίες στη µεταξύ τους επικοινωνία. Από
την αποστολή των πληροφοριών µέχρι τη λήψη υπάρχουν τέσσερις
παράγοντες, οι οποίοι έχουν να κάνουν µε τη φύση του Internet και
οι οποίοι επιδέχονται βελτιστοποίηση. Είναι γνωστοί ως First Mile,
Internet Backbone, Peering Points και Last Mile. Ας δούµε τι
εκπροσωπεί καθένας από αυτούς.

First Mile
Σαν "Πρώτο Μίλι" ορίζουµε τη σύνδεση της εταιρίας που διαθέτει

το on-line υλικό µε το Internet. Το πρόβληµα είναι ότι η υποδοµή
του δικτύου γύρω από τις εταιρίες αυτές πρέπει να είναι εξαιρετικά
αποτελεσµατική και µαζική, ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες τους.
Μία λύση στο πρόβληµα αυτό αποτελεί η αποκεντρωµένη αρχιτεκτονική
(Multicasting και Content Delivery Network), που συζητήσαµε σε
προηγούµενες ενότητες. Με τον τρόπο αυτό ο server µε το
αποθηκευµένο προς µετάδοση υλικό αποσυνδεέται από τους τελικούς
χρήστες και έτσι όχι µόνο δεν υπερφοτώνεται αλλά καταλαµβάνει και
λιγότερο bandwidth.

Backbone
Πρόκειται για τη βασική δοµή του Internet. Αυτή θα επαρκούσε αν

λιγότερο από το 2% των χρηστών διέθεταν συνδέσεις υψηλών
ταχυτήτων. Με την έλευση, όµως, του λεγόµενου broadband Internet
και την εξάπλωση των γρήγορων συνδέσεων, η δοµή αυτή αποδεικνύεται
ολοένα λιγότερο αποτελεσµατική. Η µέθοδος multicasting δεν
αποτελεί λύση, αφού απαιτεί ειδικούς multicasting routers και η
αντικατάσταση όλων των routers είναι οικονοµικά αδύνατη. Μία
επιλογή θα ήταν η τοποθέτηση του υλικού σε servers που βρίσκονται
πιο κοντά στους χρήστες, έτσι ώστε η κίνηση που δηµιουργούν να µην
περνά από τις βασικές γραµµές του Internet.

Peering Points
Είναι οι διακλαδώσεις ανάµεσα στα επιµέρους δίκτυα του

Internet. Σήµερα, υπάρχουν περσσότεροι από 7000 ISPs παγκοσµίως,
µε τους µεγαλύτερους από αυτούς να ελέγχουν λιγότερο από το 6% της
συνολικής κίνησης. Αυτό σηµαίνει ότι τα πακέτα που αποτελούν τα
διάφορα αρχεία πρέπει να ταξιδεύουν διαµέσου πολλων δικτύων. Τα
σηµεία που συνδέουν τα διαφορετικά αυτά δίκτυα αποτελούν αδύναµους
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κρίκους στην αλυσίδα µεταξύ των εταιρειών µε το υλικό και των
τελικών αποδεκτών, προκαλώντας καθυστερήσεις. Ωστόσο, η κίνηση
µέσω του Internet παρουσιάζει ακόµα µια δυσκολία. Τα πρωτόκολλα
που χρησιµοποιεί είναι δυναµικά και σχεδιασµένα ώστε να βρίσκουν
εναλλακτικούς δρόµους όταν τµήµατα του δικτύου παρουσιάζουν
προβλήµατα. Η εύρεση όµως των δρόµων αυτών δεν είναι άµεση και
προκαλεί ακόµα µεγαλύτερες καθυστερήσεις.

Last Mile
Τέλος, το "Τελευταίο Μίλι" αποτελείται από τις συνδέσεις που

διαθέτουν οι χρήστες για πρόσβαση στο Internet. Οι περισσότερες
συνδέσεις σήµερα αποτελούνται από modem των 56Kbps και δεν µπορούν
να καλύψουν τις ανάγκες που απαιτεί το multimedia streaming υλικό.
Η µόνη λύση που µπορεί να δοθεί στο πρόβληµα αυτό είναι η διάδοση
νέων και ταχύτερων τρόπων συνδέσεως, που κάνουν χρήση τεχνολογιών
όπως οι ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), Cable modems,
ISDN 128Kbps και το δορυφορικό Internet. Παρόλο που οι συνδέσεις
αυτές εξασφαλίζουν σε µεγάλο βαθµό το απαιτούµενο bandwidth,
επιδρούν αρνητικά στα τρία προαναφερθέντα τµήµατα της υποδοµής του
Internet. Όσο περισσότερη ταχύτητα απαιτεί κάθε χρήστης τόσο
µεγαλύτερη πρέπει να γίνει η χωρητικότητα της βασικής δοµής του
διαδικτύου ώστε να µπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι.
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Στοιχεία δικτύων ευρείας περιοχής

Βασικές έννοιες-τεχνικές µετάδοσης-συσκευές-αρχιτεκτονική
Τα δίκτυα ευρείας περιοχής (Wide Area Networks-WANs) είναι ως

γνωστόν τα δίκτυα που εκτείνονται σε µια ευρεία γεωγραφική περιοχή
και ο ρυθµός µετάδοσης τους σήµερα ξεπερνά τα 622Mbps. Στα δίκτυα
WANs τα πληροφορικά συστήµατα συνδέονται µεταξύ τους µέσω
ιδιωτικών γραµµών (π.χ. τα δίκτυα του Ο.Τ.Ε.), µισθωµένων (leased)
ή τηλεφωνικών (dial-up) και µέσω των δηµόσιων δικτύων µεταγωγής
πακέτων (Packet Switching Data Network-PSDN). Τα δίκτυα ευρείας
περιοχής µπορούν να είναι δηµόσια ή ιδιωτικά. Συνήθως ένα δηµόσιο
δίκτυο ανήκει σε έναν οργανισµό τηλεπικοινωνιών. Ένα ιδιωτικό WAN
αποτελείται από ιδιωτικές γραµµές που ανήκουν σε έναν οργανισµό
(π.χ. τράπεζα). Οι γραµµές αυτές είναι µισθωµένες από τον
οργανισµό τηλεπικοινωνιών και είναι αναβαθµισµένες για να
µεταδίδουν δεδοµένα.

Ταξινοµούνται σε:
 ∆ίκτυα µεταγωγής κυκλώµατος (Circuit Switching Networks)
όπου για να επικοινωνήσουν δύο χρήστες αποκαθίσταται µια
φυσική διαδροµή µεταξύ τους. Στη κατηγορία αυτή ανήκουν το
τηλεφωνικό δίκτυο και το δίκτυο ISDN,

 δίκτυα µεταγωγής πακέτου (Packet Switching Networks) όπου
ένα µήνυµα χωρίζεται σε τµήµατα (πακέτα) και η µεταγωγή
ολοκληρώνεται όταν όλα τα πακέτα του µηνύµατος φτάσουν στο
προορισµό τους. Στη κατηγορία αυτή ανήκουν το X.25, η
µεταγωγή πλαισίου (Frame Relay-FR), το Switched Multimegabit
Data Services, κ.λ.π. και

 σε δίκτυα µεταγωγής µηνύµατος (Message Switching Networks)
όπου τα µηνύµατα οδηγούνται από κόµβο σε κόµβο προς το
τελικό προορισµό µε τη τεχνική της αποθήκευσης και
προώθησης.

Μια τερµατική διάταξη δεδοµένων DTE (Data Terminal Equipment)
είναι µια συσκευή (τερµατικό, υπολογιστής, πλακέτα µέσα σε
υπολογιστή) µε την οποία ένας συνδροµητής συνδέεται στο δίκτυο και
λειτουργεί ανταλλάσσοντας πακέτα µ' αυτό ακολουθώντας ορισµένους
κανόνες.

Μια τερµατική διάταξη κυκλώµατος (Data Circuit Terminated
Equipment-DCE) είναι ένας κόµβος σε κάποιο δίκτυο µεταγωγής
πακέτων, ο οποίος είναι επιφορτισµένος µε καθήκοντα προώθησης των
εισερχόµενων κλήσεων προς άλλες DTEs. Συνήθως είναι οι κόµβοι του
δικτύου µε τους οποίους συνδέονται οι διάφορες DTEs (π.χ. ένα
modem).

Η γέφυρα (bridge) είναι µια συσκευή που συνήθως συνδέει τοπικά
δίκτυα που χρησιµοποιούν τα ίδια πρωτόκολλα.

Ο δροµολογητής (router) είναι συνήθως η συσκευή που επιτρέπει
διασύνδεση ενός δικτύου LAN µε ένα WAN.

Η πύλη (gateway) είναι η συσκευή που λειτουργεί σαν γέφυρα
ανάµεσα σε δύο δίκτυα που έχουν διαφορετικά πρωτόκολλα.

Ο συγκεντρωτής και ο πολυπλέκτης (multiplexer) είναι συσκευές
που συγκεντρώνουν τα δεδοµένα πολλών διαφορετικών γραµµών και τα
µεταβιβάζουν σε µια γραµµή υψηλότερης ταχύτητας.
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Ο µετωπικός επεξεργαστής (Front end Processor-FeP) επιτρέπει τη
συγκέντρωση και τον έλεγχο µιας µεγάλης ποικιλίας τερµατικών και
γραµµών επικοινωνίας που χρησιµοποιούνται κατά τη µετάδοση. Έτσι
όταν φτάνει σε έναν Η/Υ ένα φορτίο πληροφορίας πολύ µεγάλο για τις
δυνατότητες του, αναλαµβάνει ο FeP την οµαλή µεταφορά του στον
υπολογιστή.

Ο συναρµολογητής-αποσυναρµολογητής πακέτου (Packet Assembler
Dissassembler-PAD) είναι µια συσκευή που µπαίνει ανάµεσα στο
ασύγχρονο τερµατικό και το δίκτυο και πακετάρει τους χαρακτήρες
που λαµβάνει από το ασύγχρονο τερµατικό, στέλνοντας τους στον
υπολογιστή µε τον οποίο είναι συνδεδεµένο το τερµατικό. Όταν ο
υπολογιστής στέλνει δεδοµένα µε τη µορφή πακέτων, το PAD
αποπακετάρει τα δεδοµένα και τα στέλνει στο τερµατικό χαρακτήρα-
χαρακτήρα. Ανάλογα µε τις δυνατότητες που προσφέρουν υπάρχουν
διαφόρων ειδών PAD:

1. PAD που έχουν 8, 16 ή 24 ασύγχρονες θύρες για σύνδεση
τερµατικών και µια σύγχρονη για σύνδεση του PAD στο δίκτυο
και

2. PAD που έχουν ένα αριθµό θυρών που µπορούν να
προγραµµατιστούν για να λειτουργούν είτε σύγχρονα είτε
ασύγχρονα. Οι ασύγχρονες θύρες ακολουθούν τη σύσταση Χ.28
της CCITT και οι σύγχρονες τη σύσταση Χ.25. Οι θύρες
χρησιµοποιούνται για να συνδεθούν σύγχρονα ή ασύγχρονα
τερµατικά στο PAD ή για να συνδεθεί το PAD στο δίκτυο.

Η λειτουργία του PAD ακολουθεί τις συστάσεις Triple-X της CCITT
που είναι:

1. η σύσταση Χ.3 που περιγράφει τα χαρακτηριστικά και τις
λειτουργίες του PAD,

2. η σύσταση Χ.28 που περιγράφει τη διαδικασία και τον τρόπο
επικοινωνίας µεταξύ του PAD και ενός ασύγχρονου τερµατικού
και

3. η σύσταση Χ.29 που περιγράφει τη συνεργασία µεταξύ του PAD
και ενός αποµακρυσµένου τερµατικού πακέτων ή ενός άλλου
PAD.

Η τεχνική µετάδοσης βασικής ζώνης  (Baseband) συνίσταται στη
µετάδοση του σήµατος στο φυσικό µέσο χωρίς να υποστεί καµµία
προηγούµενη διαµόρφωση, ενώ κατά τη µετάδοση ευρείας ζώνης
(Broadband) η πληροφορία µεταδίδεται µέσα στο µέσο µεταφοράς µε τη
µορφή ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Ο ρυθµός µεταφοράς πληροφορίας (information transfer rate) ενός
καναλιού δεδοµένων ορίζεται σαν η ταχύτητα µε την οποία
αποστέλλεται η δυαδική πληροφορία (bits) από τη πηγή στον
προορισµό. Η µονάδα ως γνωστόν είναι το 1bit/sec.

Ο ρυθµός µεταφοράς συµβόλων (symbol transfer rate) που
ονοµάζεται συχνότερα baud rate ορίζεται σαν ο ρυθµός µε τον οποίο
οι καταστάσεις συµβόλων αλλάζουν όπως αυτές παρατηρούνται στο
επικοινωνιακό κανάλι και δεν ταυτίζεται απαραίτητα µε το ρυθµό
µεταφοράς δεδοµένων. Μονάδα το 1symbol/sec=1baud. Για παράδειγµα
αν ένα σύστηµα χρησιµοποιεί τέσσερα επίπεδα σηµατοδοσίας για να
µεταφέρει ζευγάρια από bits (4=2n άρα n=2) µέσα σ' ένα κανάλι, και
τα επίπεδα αλλάζουν κάθε 0.5msec τότε ο ρυθµός µεταφοράς συµβόλων
είναι 1/0.5msec=2000baud. Ο ρυθµός µεταφοράς πληροφορίας για το
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παράδειγµα αυτό είναι 4000bps γιατί κάθε σύµβολο µεταφέρει δύο
bits.

Η χωρητικότητα για εκποµπή απαλλαγµένη από σφάλµατα, ενός
καναλιού βασικής ζώνης µε εύρος Β (Hz) δίνεται από τη σχέση:
C=2Blog2M bits/sec όπου Μ το πλήθος των διαφορετικών καταστάσεων
συµβόλων. Αυτή η έκφραση σηµαίνει ότι για ένα συγκεκριµένο εύρος
ζώνης, η χωρητικότητα του καναλιού σε bits/sec µπορεί να είναι
µεγαλύτερη αν χρησιµοποιηθούν περισσότερα από δύο επίπεδα ή άλλα
σύµβολα ανά χρονικό διάστηµα. Έτσι για ένα ρυθµό καναλιού
2000bits/sec που χρησιµοποιεί τέσεερις διαφορετικές καταστάσεις

(Μ=4) χρειαζόµαστε κανάλι µε εύρος ζώνης HzCB 500
22

2000
4log2 2

=
⋅

== . Αν

λάβουµε υπ' όψη µας και το θόρυβο που υπεισέρχεται κατά τη
µετάδοση θεωρώντας ότι είναι λευκός, γκαουσιανής κατανοµής το άνω
όριο της χωρητικότητας του καναλιού για επικοινωνία χωρίς σφάλµατα
δίνεται από τη σχέση των Shannon-Hartley: C=Blog2(S/N+1) bits/sec,
όπου S/N ο λόγος ισχύων σήµατος προς θόρυβο. Εάν δηλαδή ο ρυθµός
µεταφοράς της πληροφορίας είναι µεγαλύτερος από τον C, τότε θα
υπάρχουν οπωσδήποτε σφάλµατα κατά τη µετάδοση όσο καλά και αν
έχουν σχεδιαστεί οι συσκευές.

Οι γραµµές επικοινωνίας που χρησιµοποιούν τα δίκτυα WANs είναι:
 η αµερικάνικη  σειρά  Τ µε ταχύτητες από 1544Mbps µέχρι
274176Mbps,

 η Ευρωπαϊκή σειρά Ε µε ταχύτητες µέχρι 2048Mbps µέχρι
565148Mbps,

 Το συγχρονισµένο οπτικό δίκτυο (Synchronous Optical NETwork-
SONET) µε ρυθµούς µετάδοσης της τάξης του Gbps)

 Οι δορυφορικές συνδέσεις µε τις δορυφορικές κεραίες VSAT
(Very Small Aperture Terminals) και

 Οι συνδέσεις ISDN που υποστηρίζουν πολλά κανάλια µέσω της
πολυπλεξίας επιµερισµού χρόνου (Time Division Multiplexing-
TDM). Οι τύποι καναλιών αυτής της µορφής έχουν τυποποιηθεί
ως εξής:
A. 4KHz αναλογικό τηλεφωνικό κανάλι,
B. 64Kbps ψηφιακό PCM κανάλι για φωνή και δεδοµένα,
C. 8 ή 16Kbps ψηφιακό κανάλι,
D. 16Kbps ψηφιακό κανάλι για σηµατοδοσία εκτός δικτύου

ISDN,
E. 64Kbps ψηφιακό κανάλι για σηµατοδοσία εκτός δικτύου

ISDN,
H. 384, 1536 ή 1920Kbps ψηφιακό κανάλι.
Παρά το γεγονός ότι είναι δυνατό να προκύψουν πολλοί

συνδυασµοί η ΙΤU-Τ έχει τυποποιήσει µόνο τις επόµενες τρεις
περιπτώσεις:
1. κανάλια βασικού ρυθµού (Basic Rate Access-BRA ή BRI)
2B+1D,

2. κανάλια πρωτεύοντος ρυθµού (Primary Rate Access-PRA ή
PRI) 23Β+1D (Η.Π.Α. και Ιαπωνία), 30Β+1D (Ευρώπη)

3. υβριδικά κανάλια (Hybrid) 1Α+1C
Η διεπαφή βασικού ρυθµού πρόσβασης, αποτελεί επέκταση του
κλασσικού τηλεφωνικού δικτύου και αναφέρεται σαν Ν-ISDN
(Narrowband ISDN), αφορά δε οικιακή χρήση ή µικρές
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επιχειρήσεις και το κάθε κανάλι Β µπορεί να χειριστεί ένα PCM
κανάλι φωνής (28=64ΚΗz δηλ. δειγµατοληψία 8 δυαδικών ψηφίων µε
συχνότητα 8ΚΗz δηλ. διπλάσια της µέγιστης συχνότητας της
ανθρώπινης φωνής κατά την οµιλία=ρυθµός Nyquist). Προσφέρει
εποµένως στο χρήστη ρυθµό 144Kbps µε πολυπλεξία διαίρεσης
χρόνου (Time Division Multiplexing-TDM).

Η διεπαφή πρωτεύοντος ρυθµού πρόσβασης αφορά συνήθως
µεγάλες εταιρείες µε ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα (Private Branch
Exchange-ΡΒΧ). Κάθε πλαίσιο αποτελείται από 32 χρονοσχισµές
των 8bits η κάθε µία, που επαναλαµβάνεται κάθε 125µsec
δίνοντας τελικά ένα ρυθµό 2.048Mbps.

Οι τοπολογίες που χρησιµοποιούν τα WANs είναι:
 η τοπολογία οµότιµου δικτύου (peer-to-peer network topology)
µε µικρή δυνατότητα επέκτασης και κατάρρευση του δικτύου αν
κάποιος κόµβος υποστεί βλάβη,

 η τοπολογία δακτυλίου (ring) µε µικρή δυνατότητα επέκτασης
αλλά µπορούν να υλοποιήσουν πρωτόκολλα δυναµικής δροµολόγησης
(dynamic routing),

 η τοπολογία αστέρα (star) µε µεγαλύτερη δυνατότητα επέκτασης
αλλά κατάρρευση του δικτύου αν πάθει βλάβη ο κεντρικός κόµβος
και

 η συνεκτική τοπολογία (mesh topology) ή δικτυωτή  που είναι
ευέλικτη και έχει µεγάλη δυνατότητα επέκτασης.

Πρότυπα διεθνών οργανισµών-συνδέσεις
Τα πρότυπα υλοποίησης των WANs που αντιστοιχούν στα τρία

πρώτα επίπεδα του µοντέλου αναφοράς ΟSI είναι:
 το πρότυπο Χ.25 καθορίζει ένα σύγχρονο interface µεταξύ DTE
και DCE για τερµατικά που λειτουργούν µε τη τεχνική µεταγωγής
πακέτου σε δηµόσια δίκτυα δεδοµένων. Χρησιµοποιείται σε
δίκτυα τηλεπικοινωνιών και οι συνδροµητές χρεώνονται ανάλογα
µε τη χρήση που κάνουν στο δίκτυο,

 το πρότυπο µεταγωγής πλαισίου (Frame Relay-FR) θεωρείται σαν
ο αντικαταστάτης του Χ.25, στηρίζεται στη τεχνική µεταγωγής
πακέτου και πετυχαίνει ρυθµό µετάδοσης έως 2Mpbs (Nx64Kbps,
όπου Ν=1,2, …32)

 το πρότυπο σειριακής διεπαφής υψηλού ρυθµού µετάδοσης (High
Speed Serial Interface-ΗSSI) που προσεγγίζει ρυθµούς
µετάδοσης 52Mpbs και αποτελεί µια διεπαφή µεταξύ του
εξοπλισµού του χρήστη και του εξοπλισµού του δικτύου,

 το πρότυπο ISDN (Integrated Services Data Network) που
δηµιουργήθηκε για να µπορέσουν τα τηλεφωνικά δίκτυα να
προσφέρουν στους χρήστες όλων των ειδών τις πληροφορίες
(δεδοµένα, φωνή, εικόνα). Αποτελεί µια από τις σύγχρονες
µεθόδους δικτύωσης µικρών και αποµακρυσµένων γραφείων,

 το πρότυπο σηµείου προς σηµείο (Point-to-Point Protocol-PPP)
που παρέχει συνδέσεις ανάµεσα σε δροµολογητές (routers), σε
εξοπλισµό χρηστών και σε δικτυακό εξοπλισµό που χρησιµοποιεί
συγχρονισµένα και ασυγχρόνιστα κυκλώµατα και

 το πρότυπο µεταγωγής για υπηρεσίες δεδοµένων εκατοµµυρίων
δυαδικών ψηφίων (Switched Multimegabit Data Services-SMDS)
που µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε υποδοµή οπτικών ινών ή
χάλκινων καλωδίων υποστηρίζοντας ρυθµούς µετάδοσης έως
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44736Mpbs και βασίζεται στη τεχνική µεταγωγής πακέτου µε
χρήση αυτοδύναµου πακέτου (datagram) η οποία χρησιµοποιείται
στην επικοινωνία των δηµόσιων δικτύων δεδοµένων.

Οι συσκευές ενός δικτύου επικοινωνίας µέσω µιας σύνδεσης σηµείου
µε σηµείο (point to point) ή πολυτερµατικής (multipoint/multidrop)
µπορεί να είναι:

1. δύο υπολογιστές που επικοινωνούν µεταξύ τους point to
point connection,

2. δύο τερµατικά που επικοινωνούν µεταξύ τους point to
point connection,

3. ένας υπολογιστής που επικοινωνεί µε ένα τερµατικό point
to point connection,

4. ένας υπολογιστής που επικοινωνεί µε έναν αριθµό
τερµατικών point to point/multipoint connection.

Η γραµµή point to point µπορεί να είναι µιας κατεύθυνσης
(simplex), αµφίδροµη αλλά όχι ταυτόχρονη (half duplex), αµφίδροµη
ταυτόχρονη (full duplex) και µπορεί να λειτουργεί σύγχρονα ή
ασύγχρονα. Στην multipoint γραµµή τα τερµατικά δεν µπορούν να
µεταδίδουν ταυτόχρονα.

Τα modems
Εξασφαλίζουν τη µετάδοση δεδοµένων µεταξύ δύο αποµακρυσµένων

σηµείων, είτε µέσω του τηλεφωνικού δικτύου είτε µέσω του δικτύου
µεταγωγής δεδοµένων. Η σειρά V των συστάσεων της ITU είναι σήµερα
αυτή που χρησιµοποιείται για την τυποποίηση των modems σε
παγκόσµιο επίπεδο. Τα modems βασικής ζώνης (Baseband 0-100KHz)
χρησιµοποιούν δισύρµατες µισθωµένες ή τετρασύρµατες τηλεφωνικές
γραµµές και είναι κατάλληλα για επικοινωνίες µικρών αποστάσεων
(εντός πόλεων) µε ρυθµούς µετάδοσης 1200-19200bps. Τα modems
ακουστικών συχνοτήτων (Voiceband 300-3400Hz) διακρίνονται σε:

 Αυτά που συνδέονται σε µόνιµες τετρασύρµατες γραµµές και
χρησιµοποιούν ένα ζευγάρι αγωγών για την εκποµπή και ένα για
τη λήψη, ώστε να είναι δυνατή η Full Duplex µετάδοση. Οι
προδιαγραφές της ITU για τα modems αυτά είανι V.26, V.27,
V.29 και V.33.

 Αυτά που προορίζονται για το κοινό δισύρµατο επιλεγόµενο
τηλεφωνικό δίκτυο για dial-up συνδέσεις. Οι σχετικές
τυποποιήσεις είναι V.21, V.22, V.22bis, V.23, V.26bis,
V.26ter, V.27ter, V.32 και V.32bis.

Το πρωτόκολλο TCP/IP
Όπως γνωρίζετε οι κόµβοι που συνδέονται στο internet

χρησιµοποιούν για την επικοινωνία τους το πρωτόκολλο TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Κάθε διεύθυνση
TCP/IP διατίθεται από ένα κεντρικό οργανισµό, το κέντρο
πληροφοριών δικτύου (Network Information Center-NIC) και
περιλαµβάνει τη ταυτότητα δικτύου (network indentifier) που
αναφέρεται στο φυσικό δίκτυο που συνδέεται στο internet και στη
ταυτότητα του κόµβου (host intentifier) που αναφέρεται στη συσκευή
που συνδέεται σ' αυτό το φυσικό δίκτυο. Κάθε συσκευή διαθέτει µία
αποκλειστική διεύθυνση για κάθε σύνδεση. Ένα βασικό χαρακτηριστικό
του TCP είναι ότι επιτρέπει σε πολλά προγράµµατα εφαρµογών να
αξιοποιούν τις υπηρεσίες του ταυτόχρονα χρησιµοποιώντας το ίδιο
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φυσικό µέσο. Ο τελικός παραλήπτης των µηνυµάτων κάθε κόµβου-
υπολογιστή είναι ένα σύνολο αφηρηµένων σηµείων προορισµού οι
γνωστές θύρες πρωτοκόλλου (protocol ports) που η κάθε µία
παριστάνεται µε έναν θετικό ακέραιο αριθµό. Σήµερα έχουν
καθιερωθεί διεθνώς ορισµένοι αριθµοί θυρών που χρησιµοποιούνται
από τις υπηρεσίες του TCP. Οι κόµβοι-υπολογιστές πρέπει, πριν
επικοινωνήσουν να συµφωνήσουν στους αριθµούς των θυρών που θα
χρησιµοποιήσουν. Έτσι για παράδειγµα όταν ο υπολογιστής Α θελήσει
να πάρει ένα αρχείο από τον υπολογιστή Β, πρέπει να γνωρίζει εκ
των προτέρων ότι η θύρα που χρησιµοποιεί η υπηρεσία µεταφοράς
αρχείων (File Transfer) στον υπολογιστή Β είναι η 21, ώστε η ίδια
θύρα να χρησιµοποιηθεί και από το πρόγραµµα εφαρµογής του
υπολογιστή Α.Το πρωτόκολλο αυτό οργανώνεται σε τέσσερα επίπεδα:

 Tο επίπεδο γραµµής δεδοµένων (data link layer) ή επίπεδο
πρόσβασης δικτύου (network access layer) που καθορίζει το φυσικό
µέσο για τη διασύνδεση των συσκευών µετάδοσης δεδοµένων µε το
δίκτυο. Τα χρησιµοποιούµενα στο επίπεδο αυτό πρωτόκολλα
ποικίλλουν ανάλογα µε το τύπο του µηχανήµατος και το είδος του
δικτύου.

 Tο επίπεδο διαδικτύου (internet layer) που είναι υπεύθυνο για
την δροµολόγηση και την παράδοση των PDUs (Protocol Data Units)
στον παραλήπτη. Το συνηθισµένο πρωτόκολλο που είναι υπεύθυνο για
την παροχή υπηρεσιών στο επίπεδο αυτό είναι το ΙΡ. Το πακέτο ΙΡ
(IP datagram) περιέχει τόσο τη διεύθυνση του αποστολέα όσο και
του παραλήπτη. Κάθε µία από αυτές έχει µήκος 32 δυαδικά ψηφία (4
οκτάδες) ή για καλλίτερη αποµνηµόνευση τέσσερις δεκαδικούς
αριθµούς χωρισµένους µε τελείες.

 Tο επίπεδο µεταφοράς (transport layer) που είναι υπεύθυνο για
την παραλαβή των δεδοµένων από το επίπεδο εφαρµογής, τη διάσπαση
τους σε µικρότερα µηνύµατα αν χρειαστεί και τη παράδοση τους στο
αµέσως χαµηλότερο επίπεδο του διαδικτύου µε τη σωστή σειρά και
χωρίς καµµία απώλεια. Οι υπηρεσίες παρέχονται από τα πρωτόκολλα
TCP και UDP (User Datagram Protocol).

 Tο επίπεδο εφαρµογής (application layer). Πρόκειται για την
εφαρµογή που εµφανίζεται στο χρήστη (το πρόγραµµα που
χρησιµοποιεί). Για τη παροχή υπηρεσιών στο επίπεδο αυτό υπάρχουν
πολλά ευρέως διαδεδοµένα πρωτόκολλα όπως:
1. Το πρωτόκολλο εξοµοίωσης τερµατικού (Terminal Emulator

Protocol- Telnet) που επιτρέπει σε κάποιον χρήστη να συνδεθεί
από τον υπολογιστή του µε κάποιο αποµακρυσµένο µηχάνηµα. Για
να είναι εφικτή η σύνδεση, ο χρήστης πρέπει να έχει
λογαριασµό (account) στο κεντρικό υπολογιστή µε τον οποίο
επιχειρεί να συνδεθεί, ή να χρησιµοποιήσει κάποιον λογαριασµό
δηµόσιας χρήσης (όπως για παράδειγµα λογαριασµοί που δίνουν
πρόσβαση σε πληροφορίες καταλόγων βιβλιοθήκης). Αφού
επιτευχθεί η σύνδεση, δίνοντας το login name και το password
του λογαριασµού, ο υπολογιστής του χρήστη γίνεται εικονικό
τερµατικό του κεντρικού υπολογιστή µε τον οποίο έχει
συνδεθεί. Η λειτουργία του πρωτόκολλου αυτού υλοποιείται µέσω
της αρχιτεκτονικής πελάτης-σταθµός εξυπηρέτησης. Ο πελάτης
Telnet προσεγγίζεται µέσω του λειτουργικού συστήµατος του
τοπικού υπολογιστή µε τη βοήθεια µιας εφαρµογής telnet client
(όπως Ewan, NetTerm, QVT/Term, το απλό πρόγραµµα Telnet των
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Windows-98 κ.λ.π.). Το Telnet προσφέρει υπηρεσίες που
επιτρέπουν στο χρήστη να επικοινωνήσει µε το λειτουργικό
σύστηµα του αποµακρυσµένου υπολογιστή και να χρησιµοποιήσει
τα προγράµµατα του, όπως για παράδειγµα τον επεξεργαστή
κειµένου ή την ηλεκτρονική αλληλογραφία του, εφ΄οσον του
επιτραπεί. Όλες οι εντολές του χρήστη περνούν µέσω του
λειτουργικού συστήµατος στο πελάτη Telnet και στη συνέχεια
µέσω του µοντέλου TCP στο σταθµό εξυπηρέτησης Telnet, δηλαδή
στο αποµακρυσµένο µηχάνηµα. Με τον ίδιο τρόπο τα αποτελέσµατα
επιστρέφονται στον πελάτη Telenet και µέσω του τοπικού
λειτοργικού συστήµατος στο χρήστη. Τα δύο πρωτόκολλα Telnet,
του πελάτη και του σταθµού εξυπηρέτησης, επικοινωνούν µεταξύ
τους χρησιµοποιώντας εντολές που είναι κωδικοποιηµένες σε ένα
πρότυπο που ονοµάζεται δίκτυο νοητού τερµατικού (Network
Virtual Terminal-NVT). Για να αποδοθούν οι εντολές αυτές
χρησιµοποιείται το σύστηµα των χαρακτήρων ASCII. Όλα τα
δεδοµένα εισόδου και εξόδου που σχετίζονται µε

επίπεδα
OSI

Οικογένεια TCP/IP

7
6
5

X, TELNET, GOFHER, KERBEROS, FTP, HTTP, MINE
SMTP, DNS, SNMP, TFTP, NFS, εφαρµογή πελάτη

4 TCP, UDP
3 ARP, IP ICMP, RARP, CRW-P
2
1

Ethernet 802.3, Fast Ethernet 802.5, Token
Ring FDDI, SDLC X.25

την επικοινωνία των δύο οµότιµων πρωτόκολλων πελάτη και
σταθµού εξυπηρέτησης µεταφέρονται προς µία κατεύθυνση µε
σειρές χαρακτήρων ASCII. Αν τα δύο µηχανήµατα δεν
χρησιµοποιούν το ίδιο σύνολο χαρακτήρων τότε τα αντίστοιχα
πρωτόκολλα Telnet µεταφέρουν µαζί τους και την πληροφορία για
την αντιστοίχιση (mapping) των δύο συνόλων, αναλαµβάνοντας
έτσι και το ρόλο του επιπέδου παρουσίασης του µοντέλου
αναφοράς OSI. Στο πίνακα φαίνεται ή σχέση επιπέδων και
πρωτοκόλλων στο µοντέλο αναφοράς TCP/IP.

2. Το πρωτόκολλο µεταφοράς αρχείων (File Transfer Protocol-FTP)
που επιτρέπει τη πρόσβαση και τη διαχείριση σ' έναν
αποµακρυσµένο σταθµό εξυπηρέτησης αρχείων (file server). Η
λειτουργία και αυτού του πρωτόκολλου υλοποιείται µέσω της
αρχιτεκτονικής πελάτης-σταθµός εξυπηρέτησης. Ο πελάτης
προσεγγίζεται µέσω του λειτουργικού συστήµατος του τοπικού
υπολογιστή είτε απ' ευθείας, είτε µε τη βοήθεια µιας
εφαρµογής. Το ftp προσφέρει υπηρεσίες που επιτρέπουν στο
χρήστη να διαχειριστεί ένα σύστηµα αρχείων που βρίσκεται σ'
έναν αποµακρυσµένο Η/Υ. Αναλυτικότερα ο χρήστης µπορεί να δει
τη δοµή του αποµακρυσµένου συστήµατος αρχείων, να διαγράψει,
να µετονοµάσει, να δηµιουργήσει, να µεταφέρει και γενικότερα
να χρησιµοποιήσει όλες τις λειτουργίες ενός συστήµατος
αρχείων. Ο πελάτης ftp επιτρέπει στο χρήστη να ορίσει τη δοµή
των αρχείων και το τύπο των δεδοµένων τα οποία εµπλέκονται
στις τυχόν διεργασίες του. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την
υπηρεσία ftp στις εξής περιπτώσεις:
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 για µεταφορά αρχείων από έναν κεντρικό υπολογιστή σε
έναν άλλον κεντρικό υπολογιστή, αλλά ο χρήστης πρέπει
να έχει λογαριασµό και στους δύο

 για µεταφορά αρχείων από έναν κεντρικό υπολογιστή στον
οποίο ο χρήστης διαθέτει λογαριασµό, στον προσωπικό
του υπολογιστή και το αντίστροφο και

 µε χρήση της υπηρεσίας anonymous ftp που
χρησιµοποιείται για τη µεταφορά αρχείων από
συγκεκριµένους κεντρικούς υπολογιστές, που επιτρέπουν
για το σκοπό αυτό τη δηµόσια προσπέλαση. Ο χρήστης δεν
πρέπει απαραίτητα να έχει προσωπικό λογαριασµό για να
συνδεθεί µε έναν anonymouw server, αλλά έχει τη
δυνατότητα πρόσβασης χρησιµοποιώντας για όνοµα
σύνδεσης το anonymous και για password την e-mail
διεύθυνση του.

Σηµειώστε ότι σ' έναν αποµακρυσµένο σταθµό εξυπηρέτησης
αρχείων µπορούν να έχουν πρόσβαση µέσω ftp περισσότεροι του
ενός χρήστες.

3. Το πρωτόκολλο µεταφοράς απλού ταχυδροµείου (Simple Mail
Transfer Protocol-SMTP) διαχειρίζεται τη µεταφορά του
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε αποµακρυσµένους υπολογιστές ή
την εξωτερική αλληλογραφία ενός τοπικού δικτύου. Τα τοπικά
συστήµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου έκαναν την εµφάνιση τους
ταυτόχρονα µε την εµφάνιση των δικτύων ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Ήταν θέµα χρόνου να επεκταθεί η υπηρεσία αυτή
και στα διασυνδεδεµένα δίκτυα. Να σηµειωθεί ότι το SMTP δεν
διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο χρηστών που
συνδέονται σ' ένα τοπικόι δίκτυο, αφού αυτό είναι αρµοδιότητα
του τοπικού συστήµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
∆ιαχειρίζεται όµως τηνεξωτερική αλληλογραφία του τοπικού
δικτύου, σε συνεργασία πάντα µε το τοπικό σύστηµα. Ο τυπικός
σχεδιασµός του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου προϋποθέτει µια ουρά
εισόδου, µια ουρά εξόδου, µια διεπαφή µεταξύ τοπικού
συστήµατος και του SMTP και την αρχιτεκτονική πελάτης-σταθµός
εξυπηρέτησης του SMTP. Ο πελάτης SMTP είναι υπεύθυνος για την
αποστολή της αλληλογραφίας, ενώ ο σταθµός εξυπηρέτησης SMTP
για τη λήψη της. Το τοπικό σύστηµα αλληλογραφίας παρέχει
πάντα στο χρήστη ένα κουτί αλληλογραφίας (mailbox), στο οποίο
ο χρήστης µπορεί να αποθηκεύει την αλληλογραφία του, αλλά και
να την ανακαλεί όταν το θέλει. Ένα κουτί αλληλογραφίας
χαρακτηρίζεται από δύο πεδία, το τοπικό πεδίο (local part)
και το γενικό πεδίο (global part). Το πρώτο είναι συνήθως ένα
όνοµα που παραπέµπει στο χρήστη και έιναι µοναδικό στο τοπικό
σύστηµα ταχυδροµείου, ενώ το δεύτερο παραπέµπει στο όνοµα του
οργανισµού στον οποίο ανήκει ο χρήστης και είναι µοναδικό σε
όλο το διαδίκτυο.

Σήµερα δύο Η/Υ µπορούν να χρησιµοποιούν διαφορετικά
προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Μεταξύ των δύο
εφαρµογών το ρόλο του µεταφραστή τον παίζει το SMTP ώστε τα
µηνύµατα να είναι κατανοητά και στις δύο εφαρµογές. Η δεύτερη
λειτουργία του SMTP είναι η µεταφορά της ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας. Από τη στιγµή που το µήνυµα είναι έτοιµο να
αποσταλεί στον παραλήπτη, το τοπικό σύστηµα αλληλογραφίας
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ελέγχει το όνοµα του παραλήπτη, για να διαπιστώσει αν
πρόκειται για κάποιον τοπικό ή εξωτερικό χρήστη. Στη πρώτη
περίπτωση η αλληλογραφία διεκπεραιώνεται µε τη βοήθεια του
τοπικού συστήµατος, ενώ στη δεύτερη περίπτωση το µήνυµα
στέλνεται στην ουρά εξόδου προκειµένου να διεκπεραιωθεί από
τον SMTP πελάτη.

4. Το πρωτόκολλο ΗΤΤΡ (Hyper Text Transfer Protocol) που
καθορίζει τον τρόπο µεταφοράς των δεδοµένων υπερκειµένου µέσω
των δικτύων TCP/IP. Τα δεδοµένα υπερκειµένου διαµορφώνονται
µέσω της γλώσσας µορφοποίησης υπερκειµένου (Hyper Text Markup
Language)-HTML) Μια σελίδα υπερκειµένου µπορεί να έχει
δεσµούς (συνδέσεις) µε άλλες σελίδες επιτρέποντας έτσι στην
ίδια σελίδα να περιέχει γραφικά, κείµενο, αρχεία ήχου, βίντεο
κ.λ.π. Ειδικά προγράµµατα οι φυλλοµετρητές παγκόσµιου ιστού
(Web browsers) χρησιµοποιούνται µέσω του ΗΤΤΡ ώστε να µπορεί
κανείς να δει ΗΤΜL σελίδες.

5. Σε ένα οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό σύστηµα είναι απαραίτητο
να υπάρχουν υπηρεσίες καταλόγου, µε σκοπό τη διευκόλυνση της
επικοινωνίας µεταξύ των χρηστών. Όπως λοιπόν ο Ο.Τ.Ε. έχει
την υπηρεσία τηλεφωνικού καταλόγου το γνωστό 131, έτσι και το
µοντέλο αναφοράς TCP/IP έχει τη δική του υπηρεσία καταλόγου
που είναι γνωστή σαν σύστηµα ονοµασίας περιοχών (Domain Name
System-DNS). Η αντίστοιχη υπηρεσία στο OSI ονοµάζεται
κατάλογος Χ.500. Το σύστηµα DNS υιοθετήθηκε το 1984 για να
αποτελέσει τη σύµβαση ονοµασίας του διαδικτύου που θα
χρησίµευε για την αντιστοίχιση διευθύνσεων ΙΡ σε ονάµατα
συσκευών. Η ιεραρχική δοµή του ξεκινά µε την βασική περιοχή
(root domain) που συµβολίζεται συνήθως µε µια κουκίδα. Κάτω
από την βασική περιοχή υπάρχουν οι περιοχές ανώτατου επιπέδου
(top-level domains) στις οποίες περιλαµβάνονται σήµερα οι
αρχικές επτά περιοχές αυτού του επιπέδου (.com, .edu, .gov,
.mil, .net, .org, .int) και περιοχές που προστέθηκαν αργότερα
για να µπορούν να φιλοξενηθούν στο δίκτυο διάφορες
γεωγραφικές περιοχές.

 ∆ίκτυα ευρείας περιοχής στην Ελλάδα

Το δίκτυο PSDN (Packet Switching Data Network)
Πριν την εµφάνιση των PSDN οι τρόποι σύνδεσης δύο

υπολογιστικών συστηµάτων ήταν:
1. µέσω του επιλεγόµενου τηλεφωνικού δικτύου και
2. µε µισθωµένες γραµµές ικανές να µεταφέρουν δεδοµένα.
Και οι δύο τρόποι όµως είχαν προβλήµατα: οι µισθωµένες

γραµµές συνδέουν µόνο δύο σηµεία και η ποιότητα της επικοινωνίας
µε το επιλεγόµενο τηλεφωνικό δίκτυο σε σχετικά υψηλές ταχύτητες
ήταν χαµηλή.

Ένα PSDN αποτελείται από κόµβους µεταγωγής πακέτων (Packet
Switching Exchanges-PSE) τοποθετηµένους σε διαφορετικές
γεωγραφικές θέσεις, που συνδέονται µεταξύ τους µε γραµµές υψηλής
ταχύτητας. Η διαχείριση του δικτύου γίνεται από ένα σύστηµα
διαχείρισης δικτύου (Network Management System-NMS) που
τοποθετείται σε έναν από τους κόµβους PSE. Ο όρος "τερµατικό"
δηλώνει συνήθως οποιαδήποτε DTE που µπορεί να λειτουργήσει στα
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πλαίσια της σύστασης Χ.25. Ένα ασύγχρονο τερµατικό µπορεί να
συνδεθεί στο PSDN µέσω του PAD. Το PSDN δίνει τη δυνατότητα
σύνδεσης υπολογιστών µε υπολογιστές, υπολογιστών µε τερµατικά και
τερµατικών µε τερµατικά. Η φυσική σύνδεση µεταξύ της DTE και ενός
κόµβου του δικτύου συνήθως είναι µια αποκλειστική τηλεφωνική
γραµµή µε modems στις δύο άκρες και υπακούει στη σύσταση Χ.21bis
της ITU. Για αποστάσεις µέχρι 20Km µπορούν να χρησιµοποιηθούν και
baseband modems. Αν η σύνδεση µεταξύ DTE και του κόµβου Χ.25 του
δικτύου γίνεται µε ψηφιακό δίκτυο µεταγωγής κυκλώµατος, δεν
επιτρέπεται η σύνδεση τερµατικών στο δίκτυο µέσω modem. Τότε η
σύνδεση υπακούει στη σύσταση Χ.21.

Το σύνολο των ευκολιών (facilities) που παρέχει ένα δηµόσιο
δίκτυο δεδοµένων περιγράφεται στη σύσταση Χ.2 της ITU-Τ. Μερικές
απ' αυτές είναι:

1. Μονοδρόµηση λογικού καναλιού για έξοδο. Περιορίζει τις
εξερχόµενες κλήσεις από το τερµατικό  σε ένα µόνο λογικό
κανάλι και δεν επιτρέπει να φτάσουν στο τερµατικό
κλήσεις από άλλα τερµατικά µέσω αυτού του καναλιού.

2. Μονοδρόµηση λογικού καναλιού για είσοδο. Περιορίζει τις
εισερχόµενες κλήσεις από το τερµατικό  σε ένα µόνο
λογικό κανάλι και δεν επιτρέπει στο τερµατικό να καλεί
άλλα τερµατικά µέσω αυτού του καναλιού.

3. Φραγή των εξερχόµενων κλήσεων. Εφαρµόζεται σε όλα τα
λογικά κανάλια του τερµατικού και του απαγορεύει να
καλεί οποιοδήποτε άλλο τερµατικό.

4. Φραγή των εισερχόµενων κλήσεων. Εφαρµόζεται σε όλα τα
λογικά κανάλια του τερµατικού και του απαγορεύει να
δέχεται κλήσεις από οποιοδήποτε άλλο τερµατικό.

5. Κλειστή οµάδα χρηστών (Closed User Group). ∆ίνεται η
δυνατότητα δηµιουργίας µιας οµάδας τερµατικών που θα
επικοινωνούν µεταξύ τους χωρίς να µπορούν να κληθούν ή
να καλέσουν.

6. Ανάστροφη χρέωση. Επιτρέπεται σε όλα τα τερµατικά η
χρέωση κλήσης στον αποδέκτη της.

7. Γρήγορη επικοινωνία. Ο καλών κατά τη διάρκεια
αποκατάστασης της κλήσης µπορεί να στείλει ένα µικρό
µήνυµα και ο αποδέκτης να τερµατίσει τη κλήση.

8. Μη τυποποιηµένο µέγεθος πακέτου. Το δίκτυο µεταφέρει τη
πληροφορία σε πακέτα των 128 οκάδων. Αν όµως το
τερµατικό του χρήστη έχει τη δυνατότητα, µπορεί να
ζητήσει από το δίκτυο τη µεταφορά δεδοµένων σε πακέτα
των 256 οκτάδων. κ.λ.π.

Το δηµόσιο επιλογικό τηλεφωνικό δίκτυο (Public Switched Telephone Network-PSTN)
Αποτελείται από τις συσκευές τηλεφώνων, τις γραµµές σύνδεσης

και τα τηλεφωνικά κέντρα (τερµατικά, αστικά, υπεραστικά και
διεθνή). ∆ηµιουργήθηκε µε στόχο τη µετάδοση της φωνής, αλλά µπορεί
να χρησιµοποιηθεί όµως και στην επικοινωνία δεδοµένων. Για την
επικοινωνία δύο υπολογιστικών συστηµάτων µέσω του δικτύου αυτού
απαιτούνται τα modems (V.21, V.22, V.22bis, V.23, V.32, V.34 και
V.90). Η χαµηλή ποιότητα των τηλεφωνικών κέντρων που
παρεµβάλλονται στη γραµµή µιας σύνδεσης και οι διάφορες παρεµβολές
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που παρατηρούνται στα τηλεφωνικά καλώδια, συντελούν ώστε να µην
υπάρχει µια σταθερή ποιότητα στη σύνδεση δύο υπολογιστών. Έτσι αφ'
ενός δεν µπορούµε να πετύχουµε υψηλούς ρυθµούς µετάδοσης δεδοµένων
και αφ' ετέρου δεν είµαστε σίγουροι ότι την επόµενη φορά θα
πετύχουµε σύνδεση ίδιας ταχύτητας µε την προηγούµενη. Η χαµηλή
αξιοπιστία του PSTN οδήγησε πολλές επιχειρήσεις και οργανισµούς να
ζητήσουν µόνιµες συνδέσεις αλλά µε καλύτερη ποιότητα σύνδεσης.
Έτσι σήµερα ο Ο.Τ.Ε. εκµισθώνει:

 αστικές γραµµές που συνδέουν δύο σηµεία της ίδιας πόλης,
 υπεραστικές γραµµές που συνδέουν δύο σηµεία δύο διαφορετικών
πόλεων της χώρας και

 διεθνείς γραµµές που συνδέουν δύο σηµεία από τα οποία το ένα
βρίσκεται σε άλλη χώρα.

Ανάλογα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους οι γραµµές που
εκµισθώνονται από τον Ο.Τ.Ε. διακρίνονται σε:

 αναλογικές τριών ποιοτήτων, σύµφωνα µε τις διεθνείς
συστάσεις της ITU-T (απλές γραµµές ποιότητας Μ-1040
κατάλληλες για µετάδοση φωνής ή fax, συναγερµοί και γραµµές
ειδικής ποιότητας Μ-1025 και Μ-1020 κατάλληλες για µετάδοση
δεδοµένων σε χαµηλές ταχύτητες, φωνής, fax, συναγερµοί)

 ψηφιακές µε ρυθµούς µετάδοσης από 64Kbps έως 2Mbps ή 34Mbps
ή 155Mbps, κατάλληλες για µεταφορά δεδοµένων σε υψηλές
ταχύτητες, φωνής και εικόνων

 τηλεγραφικές για µεταφορά γραπτών µηνυµάτων µε telex και
 ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές γραµµές για µετάδοση
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραµµάτων.

Το δίκτυο HellasPac I
Τα µισθωµένα κυκλώµατα ενώ αναβαθµίζουν την ποιότητα της

µετάδοσης, έχουν περιορισµένες δυνατότητες επικοινωνίας µεταξύ των
χρηστών και επιπλέον είναι πολύ ακριβά. Το HellasPac είναι ένα
δηµόσιο δίκτυο µεταγωγής πακέτων που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε
στην Ελλάδα προκειµένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες µεταφοράς
δεδοµένων µεταξύ υπολογιστών ή άλλων τερµατικών διατάξεων. Μέσω
διεθνών συνδέσεων το HellasPac δίνει στους χρήστες του τη
δυνατότητα επικοινωνίας µε δίκτυα δεδοµένων άλλων χωρών. Επιπλέον
οι χρήστες µπορούν να επικοινωνήσουν µε υπολογιστές ή τερµατικές
διατάξεις διαφορετικού τύπου και ρυθµού µετάδοσης δεδοµένων.
Αρχικά το HellasPac ξεκίνησε µε 8 κόµβους (κέντρα µεταγωγής
πακέτων δεδοµένων. Έως τώρα το δίκτυο έχει επεκταθεί και
αναβαθµιστεί πολλές φορές, ενώ λειτουργούν δεκάδες κόµβοι σε
διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Λειτουργεί σύµφωνα µε τη τεχνική της
µεταγωγής πακέτων στην οποία χρησιµοπιούνται ψηφιακές συσκευές για
τη µεταβίβαση των πληροφοριών στον επιθυµητό προορισµό. Τα
δεδοµένα που στέλνει ο χρήστης στο δίκτυο χωρίζονται σε µικρότερα
τµήµατα ορισµένου µεγέθους που ονοµάζονται πακέτα (packets). Η
διάταξη που χωρίζει τα δεδοµένα σε πακέτα προσθέτει στο καθένα
στοιχεία για τον έλεγχο τυχόν λανθασµένων µεταβιβάσεων καθώς και
διάφορες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη δροµολόγηση του
µηνύµατος στον παραλήπτη. Το γεγονός ότι κάθε πακέτο αποτελεί µια
αυτοτελή οντότητα, κάνει δυνατή τη ταυτόχρονη µεταβίβαση στην ίδια
γραµµή πακέτων που ανήκουν σε διαφορετικούς χρήστες. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσµα να αυξάνεται η αποδοτικότητα των µέσων µετάδοσης του
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δικτύου και να µειώνεται σηµαντικά το κόστος χρησιµοποίησης του.
Για να συνδεθούν στο σύστηµα οι χρήστες του HellasPac I, πρέπει να
διαθέτουν µία τερµατική διάταξη δεδοµένων (DTE) και ένα
διαποδιαµορφωτή (συνήθως modem) των συστάσεων V.21, V.21.1, V.22,
V.24, V.26, V.27bis, V.28, V.29 και V.36 της ITU-T. Η DTE µπορεί
να είναι συγχρονισµένη ή ασυγχρόνιστη. Η συγχρονισµένη έχει τη
δυνατότητα αποστολής και λήψης της πληροφορίας µε τη µορφή
πακέτων. Στη κατηγορία αυτή ανήκουν:

 ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (host computer),
 η µονάδα επεξεργασίας FeP,
 η µονάδα ελέγχου επικοινωνίας (communication controller),
 ο πολυπλέκτης (multiplexer),
 το αποµακρυσµένο τερµατικό µαζικής εισαγωγής εργασιών (remote
job entry terminal),

 η έξυπνη µονάδα οπτικής παρουσίασης (intelligent visual
display unit) και

 ένα PC εξοπλισµένο µε τη κατάλληλη κάρτα και το λογισµικό του
πρωτόκολλου Χ.25.

H ασυγχρόνιστη DTE στέλνει και λαµβάνει χαρακτήρες (Χ.28) και
εποµένως για να επικοινωνήσει µε τα άλλα τερµατικά του συστήµατος
χρειάζεται µια συσκευή PAD. Τα τερµατικά συνδέονται στο δίκτυο µε
την DCE. Αυτή µπορεί να είναι είτε κάποια θύρα επικοινωνίας ενός
κόµβου, είτε συνήθως κάποιος διαποδιαµορφωτής. Η λειτουργία του
διαποδιαµορφωτή είναι διπλή: αφ' ενός να µετατρέψει τα ψηφιακά
σήµατα που βγαίνουν από τη συσκευή σε αναλογικά που ρέουν προς το
κόµβο του HellasPac Ι και αφ' ετέρου µετατρέπει τα αναλογικά
σήµατα της γραµµής σε ψηφιακά προκειµένου να εισαχθούν στο σύστηµα
για περαιτέρω επεξεργασία. Το είδος του διαποδιαµορφωτή εξαρτάται
από τον τρόπο πρόσβασης και το ρυθµό µετάδοσης που επιθυµεί ο
χρήστης. Σύµφωνα µε τις συστάσεις της ITU-T οι σειρές πρωτοκόλλων
επικοινωνίας Χ που χρησιµοποιούνται στο HellasPac είναι οι Χ.3,
Χ.25, Χ.28, Χ.29, Χ.32 και Χ.75. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να
συνδεθεί στο κόµβο του HellasPac Ι, µε τους εξής δύο τρόπους:

 Με µόνιµη σύνδεση (permanent connection) όπου διατίθεται στο
χρήστη µια φυσική γραµµή που συνδέει τη διάταξη που βρίσκεται
στο χώρο του µε τον πλησιέστερο κόµβο του HellasPac I. Η γραµµή
αυτή µπορεί να είναι δισύρµατη ή τετρασύρµατη και καταλαµβάνει
σε µόνιµη βάση µια θύρα (port) του κόµβου, η οποία στο εξής
εξυπηρετεί αποκλειστικά µόνο το συγκεκριµένο χρήστη. Στο
HellasPac I µπορούν να συνδεθούν µε µόνιµη σύνδεση τόσο
συγχρονισµένα (Χ.25) όσο και ασυγχρόνιστα τερµατικά (Χ.28). Σε
κάθε περίπτωση απαιτούνται δύο διαποδιαµορφωτές, ένας από τη
πλευρά του χρήστη και ένας από το δίκτυο HellasPac Ι. Αυτός ο
τρόπος σύνδεσης χρησιµοποιείται συνήθως σε περιπτώσεις που
υπάρχουν απαιτήσεις για υψηλή ταχύτητα και ποιότητα
επικοινωνίας. Όλα τα τερµατικά που έχουν µόνιµη σύνδεση στο
HellasPac I, αποκτούν έναν µοναδικό αριθµό κλήσης που ονοµάζεται
διεύθυνση δικτύου του χρήστη (Network User Address-NUA),
αποτελείται από 12 ψηφία και αποτελεί τη σύσταση Χ.121 της ITU-
Τ. Η ΝUA χωρίζεται στον κωδικό δεδοµένων της χώρας (Data Country
Code-DCC) και στον κωδικό αναγνώρισης δικτύου δεδοµένων (Data
Network Indentification Code-DNIC) ή αριθµό κλήσης δικτύου. Για
την Ελλάδα ο DCC είναι ο αριθµός 202 και ο DNIC είναι ο αριθµός
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3 ακολουθούµενος από τον 8ψήφιο διεθνή τηλεφωνικό αριθµό του
χρήστη.

 Μέσω του κλασικού τηλεφωνικού δικτύου που συνδέεται µε τον
διαποδιαµορφωτή και αυτός µε την DΤE συσκευή του χρήστη. Η
επικοινωνία µε το δίκτυο πραγµατοποιείται, αφού ο χρήστης
επιλέξει τον αριθµό 1161 που αντιστοιχεί σε κάποια µονάδα του
δικτύου (PAD για ασυγχρόνιστα τερµατικά), ώστε να γίνει κατάληψη
µιας γραµµής από αυτές που είναι απαραίτητες. Η κατάληψη διαρκεί
όσο χρόνο διαρκεί η επικοινωνία, ενώ µετά το τέλος της
συνδιάλεξης η γραµµή ελευθερώνεται, για να διατεθεί στη συνέχεια
σε κάποια άλλη κλήση κ.ο.κ. Σε κάθε συνδροµητή χορηγείται ένας
κωδικός αναγνώρισης χρήστη (Network User Identification-NUI) που
είναι συνδυασµός λατινικών γραµµάτων και αριθµών και αποτελεί
στοιχείο βάσει του οποίου γίνεται η χρέωση.

Το δίκτυο HellasPac II
Εγκαταστάθηκε το 1994 στην Ελλάδα, είναι ένα συγχρονισµένο

δίκτυο µεταγωγής πακέτων και έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη
µετάδοση δεδοµένων µεταξύ υπολογιστών και τερµατικών διατάξεων
τους. Η χωρητικότητα του δικτύου είναι 7000 θύρες (σηµεία
σύνδεσης) και αποτελείται από 53 κόµβους εκ των οποίων οι 5 είναι
στο λεκανοπέδιο Αττικής. Η µεταξύ των διαβιβαστικών κόµβων σύνδεση
γίνεται µε ψηφιακές ζεύξεις ρυθµού µετάδοσης 2Μpbs, ενώ οι
συνδέσεις των κόµβων πρόσβασης µε τους διαβιβαστικούς κόµβους
παρέχουν ρυθµούς µετάδοσης 64 ή 128Kbps. Συνδέεται µε το δίκτυο
HellasPac I και έτσι εξασφαλίζεται η ενιαία λειτουργία τους σε
πανελλαδικό επίπεδο µε συνολική χωρητικότητα 10000 θυρών περίπου.
Μπορούν να συνδεθούν χρήστες µε τερµατικά ή υπολογιστές µε τα
ακόλουθα πρωτόκολλα επικοινωνίας:

 Χ.25 µε ρυθµό µετάδοσης έως 256Kbps για την απ' ευθείας
σύνδεση στο δίκτυο συγχρονισµένων τερµατικών,

 SNA/SDLC της IBM µέσω ειδικών διατάξεων που ονοµάζονται Η-ΡΑD
και T-PAD και µε ρυθµό µετάδοσης έως 256Kbps,

 Χ.28 µε µόνιµη σύνδεση ή µέσω του επιλογικού τηλεφωνικού
δικτύου και µε ρυθµό µετάδοσης έως 9600bps για τη σύνδεση των
ασυγχρόνιστων τερµατικών και

 Χ.75 για τη διασύνδεση δύο δηµόσιων δικτύων µεταγωγής
πακέτων.
Εκτός από τις βασικές υπηρεσίες µέσω του δικτύου HellasPac II

παρέχονται στους συνδροµητές και πρόσθετες υπηρεσίες πρόσβασης,
που είναι:

1. ∆ιασύνδεση τοπικών δικτύων υπολογιστών, µε την υποστήριξη
των πρωτόκολλων επικοινωνίας X.25, FR, T-SDLC και Ethernet-
IP ανάλογα µε τις ανάγκες του χρήστη.

2. Υπηρεσία νοητού ιδιωτικού δικτύου. Παρέχεται η δυνατότητα
στους χρήστες του δικτύου ISDN να επικοινωνούν µε χρήστες
του δικτύου HellasPac II, µέσω ειδικών διατάξεων που
ονοµάζονται Packet Handlers-PH).

Το δίκτυο HellasCom
Είναι ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο µεταβίβασης δεδοµένων και

φωνής που συγκροτείται από µια σειρά διατάξεων ψηφιακής
διασύνδεσης (Digital Exchange Connectors-DXC), από πολυπλέκτες που
οδηγούν µια σειρά από γραµµές σε µια γραµµή Ε1 των 2Mbps και ένα
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κεντρικό σύστηµα διαχείρισης του δικτύου (Network Management
System-NMS). To δίκτυο αυτό παρέχει:

 ψηφιακά κυκλώµατα µε ρυθµούς µετάδοσης nx64Kbps µε n=3,4,…31
σε χρήστες που βρίσκονται σε οποιοδήποτε µέρος της Ελλάδας,

 ψηφιακά κυκλώµατα µε ρυθµούς µετάδοσης από 2.4Kbps έως
19.2Kbps,

 τηλεφωνική ψηφιακή επικοινωνία.
Η πρόσβαση στο δίκτυο γίνεται µέσω των τερµατικών µονάδων των

χρηστών σε συνδυασµό µε τις διατάξεις τερµατισµού δικτύου (Network
Terminating Unit-NTU) και µε χρήση δισύρµατων γραµµών. Οι ΝΤU που
συνδέουν τους χρήστες, µε τη σειρά τους συνδέονται µε κάποιον
ευέλικτο πολυπλέκτη (Flexible Multiplexer F-MUX) και προωθούν τις
πληροφορίες προς το κατάλληλο σύστηµα DXC. Αρχικά το δίκτυο είχε
οκτώ DXC τα οποία συνδέονταν µεταξύ τους µε κυκλώµατα των 2Mbps.
Πέντε από αυτά βρίσκονταν στην Αθήνα και από ένα στη Θεσσαλονίκη,
στη Πάτρα και στο Ηράκλειο, ενώ σήµερα έχει επεκταθεί και σε άλλες
πόλεις.

Το δίκτυο EuroISDN
Η ιδέα του ISDN υλοποιήθηκε µε διαφορετικό τρόπο στις

διάφορες χώρες, µε αποτέλεσµα την εµφάνιση προβληµάτων στις
διεθνείς διασυνδέσεις, όπως η µη συµβατότητα των τερµατικών, η
αδυναµία παροχής υπηρεσιών µεταξύ των χωρών κ.ά. Πολλά από αυτά
ξεπεράστηκαν µε τη δηµιουργία του EuroISDN. Το δίκτυο αυτό είναι
το αποτέλεσµα µιας µεγάλης πανευρωπαϊκής προσπάθειας που οδήγησε
στον εναρµονισµό του ISDN µε τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου
Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI http://www.etsi.org) τα οποία
εφαρµόζουν όλοι οι φορείς εκµετάλλευσης του δικτύου. Η επιτυχία
του οδήγησε και άλλες χώρες εκτός Ευρώπης να επιδιώξουν πρόσβαση
σ' αυτό. Έχει τους δύο γνωστούς τρόπους πρόσβασης BRΙ και PRΙ. Οι
νέες υπηρεσίες που προσφέρονται από το EuroISDN είναι:

 τηλεοµοιοτυπία (fax) υψηλού ρυθµού µετάδοσης (G4)
 βιντεοτηλεφωνία
 τηλεφωνία 3 και 7KΗz για καλλίτερη αναπαραγωγή φωνής και
 µεταφορά αρχείων.
Στην ίδια γραµµή µπορούν να είναι συνδεδεµένες µέχρι και οκτώ

µονάδες στις οποίες συµπεριλαµβάνονται το PC και ειδικές
τηλεφωνικές συσκευές.

Ο συνδροµητής του δικτύου διαθέτει:
 δύο ανεξάρτητες τηλεφωνικές γραµµές επικοινωνίας και µία
γραµµή για δεδοµένα µε χαµηλό ρυθµό µετάδοσης ή

 µία τηλεφωνική γραµµή επικοινωνίας, µία γραµµή για
τηλεοµοιοτυπία και µία για µετάδοση δεδοµένων ή

 µία τηλεφωνική γραµµή επικοινωνίας ή fax, µία γραµµή για
δεδοµένα µε ρυθµό µετάδοσης 64Kbps και άλλη µία για δεδοµένα
µε χαµηλό ρυθµό µετάδοσης ή

 δύο γραµµές επικοινωνίας για δεδοµένα µε ρυθµό µετάδοσης
64Kbps και άλλη µία για δεδοµένα µε χαµηλό ρυθµό µετάδοσης ή

 µία οπτική γραµµή για µετάδοση κινούµενης εικόνας, µία για
δεδοµένα µε ρυθµό µετάδοσης 64Kbps και µία για δεδοµένα µε
χαµηλό ρυθµό µετάδοσης.



40

∆ηµόσιο δίκτυο ΑΤΜ (Asynchronous Transfer Mode)
To πρότυπο ΑΤΜ είναι ένα σύστηµα πολυπλεξίας βασισµένο στη

µετάδοση πακέτων χωρίς επιβεβαίωση της λήψης τους. Η τεχνική του
ΑΤΜ είναι ανεξάρτητη από το ρυθµό µετάδοσης και µπορεί  να
χρησιµοποιηθεί σε οποιοδήποτε ψηφιακό µέσο µετάδοσης απαλλαγµένο
από λάθη, όπως είναι οι οπτικές ίνες. Σήµερα τα διεθνή πρότυπα
παρέχουν ρυθµούς µετάδοσης της τάξης των 155 και 622Μbps για την
Ευρώπη και 45, 155 και 622Mbps για την Αµερική. Ο τρόπος
λειτουργίας και τα επίπεδα του ΑΤΜ καθορίζονται από τις συστάσεις
της σειράς της ΙΤU-T που είναι οι Ι.361, Ι.362, Ι.363 και Ι.150 µε
µηχανισµό µετάδοσης δεδοµένων που βασίζεται στη µεταγωγή νοητού
κυκλώµατος (Virtual Circuits Switching). Το Ελληνικό δίκτυο ΑΤΜ
δηµιουργήθηκε από τον Ο.Τ.Ε. το 1998, οι περισσότερες συνδέσεις
µεταξύ των κόµβων του είναι στα 155Mbps και εποµένως έχει τη
δυνατότητα να προσφέρει στους χρήστες του µια σειρά από προηγµένες
υπηρεσίες που απορρέουν από την υλοποίηση του προτύπου ΑΤΜ.
Μερικές απ' αυτές είναι:

 πολύ υψηλοί ρυθµοί µετάδοσης δεδοµένων,
 υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης και τηλεεργασίας και
 υπηρεσία video µετά από αίτηση.

Εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου
Οι κυριότερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (Internet

Service Providers-ISPs) που λειτουργούν σήµερα στην Ελλάδα είναι:
1. Forthnet: Ιδρύθηκε το 1995 και υποστηρίζει µεγάλες

επιχειρήσεις µε µόνιµες συνδέσεις µεταγωγής πλαισίων (frame
relay) και υπηρεσιών internet. Παρέχει ιδιωτικά δίκτυα για
µετάδοση φωνής και δεδοµένων σε κλειστές οµάδες χρηστών,
roaming για πρόσβαση στο internet από κάθε σηµείο του κόσµου
µε τοπική κλήση, φιλοξενία ιστοσελίδων, µεταφορά αρχείων
κ.λ.π.

2. Otenet: Κύριος µέτοχος της είναι ο Ο.Τ.Ε. και µικρότεροι
πανεπιστηµιακά και ερευνητικά ιδρύµατα. Στόχοι της είναι η
παροχή όλων των υπηρεσιών του διαδικτύου στην Ελλάδα, η
παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης µε το internet στην ευρύτερη
περιοχή (Βαλκάνια, Μέση Ανατολή κ.λ.π.), η παροχή υπηρεσιών
διασύνδεσης µε το internet σε άλλες ISPs ή φορείς, η παροχή
υπηρεσιών παγκόσµιου ιστού (ιστοσελίδες, διαφήµιση κ.λ.π.) η
παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας και η διάθεση
ολοκληρωµένων λύσεων δικτύων σε πελάτες της (µελέτη,
εγκατάσταση, διασύνδεση, εκπαίδευση, υποστήριξη).

3. Compulink: Επίσηµα λειτούργησε για πρώτη φορά το Μάρτιο του
1992. Η κεντρική υποδοµή βρίσκεται στην Αθήνα, έχει τη µορφή
ενός τοπικού δικτύου και περιέχει όλα τα προγράµµατα για την
υποστήριξη τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων. Το δίκτυο αυτό
αξιοποιώντας ψηφιακά µισθωµένα κυκλώµατα συνδέεται µε το
κόµβο του δικτύου Compulink της Θεσσαλονίκης, το κόµβο AIX
(Athens Internet Exchange) και µε µια ανεξάρτητη γραµµή µε το
διαδίκτυο.

4. Hellas on Line: Ιδρύθηκε το 1993, έχει αναπτύξει ένα δίκτυο
από 22 κόµβους σε 19 πόλεις µε τη κεντρική σύνδεση µεταξύ
Αθήνας-Θεσσαλονίκης στα 2Mbps και τις υπόλοιπες συνδέσεις µε
µισθωµένες γραµµές στα 64 και 128Kbps και συµµετέχει στη
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προσπάθεια διασύνδεσης όλων των ISPs της Ελλάδας µέσω του
ΑΙΧ. Η ΗοL παρέχει υπηρεσίες πρόσβασης στο internet,
υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας (ανάπτυξη λογισµικού, διαφήµιση
µέσω Internet, υπηρεσίες ασφάλειας δικτύων), υπηρεσίες
διαχείρισης κόµβων διαδικτύου κ.λ.π. Οι υπηρεσίες αυτές
παρέχονται από το τηλεφωνικό δίκτυο µέσω βασικών ή
πρωτευουσών γραµµών ISDN, µέσω µισθωµένων αναλογικών και
ψηφιακών γραµµών καθώς και µέσω µόνιµων τηλεφωνικών γραµµών
που επιτρέπουν τη ταυτόχρονη πρόσβαση πολλών χρηστών στο
διαδίκτυο.

Εκπαιδευτικά δίκτυα της Ελλάδας
1. Εθνικό δίκτυο έρευνας και τεχνολογίας (Ε∆ΕΤ)

Συνδέει σχεδόν όλα τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και ερευνητικά
κέντρα της χώρας, καθώς και τα τµήµατα έρευνας και ανάπτυξης άλλων
οργανισµών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η επικοινωνία γίνεται µε
υψηλούς ρυθµούς µετάδοσης και µε τη χρήση εξελιγµένων τεχνικών µε
αποτέλεσµα τη µεταφορά σύνθετων µορφών πληροφορίας (πολυµέσα). Το
πλαίσιο ανάπτυξης του δικτύου είναι συµβατό µε το διεθνές
διαδίκτυο µε το οποίο συνδέεται µέσω του EUROPAnet µε γραµµή 2Mbps
και µέσω του ΤΕΝ-155 µε γραµµή ΑΤΜ στα 34Mbps.

2. Πανεπιστηµιακό δίκτυο GUnet
Αποτελείται από τους κόµβους πρόσβασης των τοπικών δικτύων όλων

των ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (18 ΑΕΙ και 14 ΤΕΙ) και
παρέχει σ' αυτά την απαιτούµενη υποδοµή για την ανάπτυξη υπηρεσιών
τηλεµατικής. Συντονίζεται από το Πανεπιστήµιο της Αθήνας και
υλοποιείται µέσω του προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης) που είναι
ενταγµένο στο 2 κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Είναι ένα δίκτυο
πρόσβασης και υπηρεσιών για την εκπαίδευση και:

 παρέχει σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα τη δυνατότητα
ταχύτατης σύνδεσης µε το internet,

 αναβαθµίζει τη διδασκαλία των πανεπιστηµιακών σπουδών
εισάγοντας εφαρµογές τηλεµατικής όπως τηλεεκπαίδευση,

 διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ ιδρυµάτων σε επίπεδο
µεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας,

 υποστηρίζει την επικοινωνία των βιβλιοθηκών των
εκπαιδευτικών,

 προωθεί τις δικτυακές υπηρεσίες και εφαρµογές τηλεµατικής
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση κ.ά.
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Tηλεµατικές υπηρεσίες, συσκευές και εφαρµογές
τους

Με τον όρο τηλεµατικές εφαρµογές εννοούµε όλες εκείνες τις
υπηρεσίες που µας προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία µέσω των οποίων
µπορούµε να στείλουµε και να πάρουµε κάθε φύσης πληροφορίες. Οι
πληροφορίες µπορεί να είναι ακουστικές, οτικές, εικόνας ή κειµένου
και µεταδίδονται µέσω τηλεόρασης, υπολογιστή ή άλλων ειδικών
συσκευών. Οι τηλεµατικές εφαρµογές κερδίζουν συνέχεια έδαφος στο
σύγχρονο κόσµο αλλάζοντας ριζικά τους τρόπους επικοινωνίας και
µετάδοσης πληροφοριών. Οι υπηρεσίες τηλεµατικής κάνουν χρήση
πολλών διακριτών µέχρι πρόσφατα τεχνολογιών και διάφορων
τεχνολογικών µέσων. Σήµερα διαφαίνεται όλο και περισσότερο η
προσπάθεια σύγκλισης και ολοκλήρωσης όλων των υπηρεσιών µε
κεντρικό άξονα τα δίκτυα υπολογιστών.

Τηλεγραφία
Πρόκειται για τη πρώτη υπηρεσία τηλεπικοινωνίας που

χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα. Είναι το κοινό τηλεγράφηµα  και η
συσκευή που χρησιµοποιείται σήµερα από τον Ο.Τ.Ε. για την αποστολή
και τη λήψη του είναι το γνωστό telex. Το τηλεγράφηµα είναι ένα
από τα έγγραφα που του αναγνωρίζεται νοµική ισχύς.

Τηλεοµοιοτυπία (telefax)
Πρόκειται για την αποστολή και λήψη εγγράφων µε κείµενα ή

γραφικά σε χαρτί µέσω των συσκευών fax. Η αποστολή fax µπορεί να
γίνει και µε τη βοήθεια ειδικού λογισµικού από υπολογιστή. Σήµερα
έχουµε τη δυνατότητα να στείλουµε και να λάβουµε fax µε το
internet, πράγµα το οποίο είναι αρκετά σηµαντικό γιατί
παρακάµπτουµε την υπεραστική χρέωση. Το Winfax της Symantec
θεωρείται το καλλίτερο πρόγραµµα για τη λειτουργία αυτή. Μπορούµε
επίσης να κάνουµε χρήση του browser µας και να στείλουµε fax
χρησιµοποιώντας διευθύνσεις που µας παρέχουν αυτή την υπηρεσία,
όπως π.χ. η http://www.efax.com/. Σήµερα αναπτύσσεται από τον
Ο.Τ.Ε. και µια νέα υπηρεσία το mailfax µε την οποία θα παρέχεται
ένα σύστηµα αυτόµατης διαχείρισης εγγράφων-fax (αποστολή, λήψη και
αποθήκευση) που εξυπηρετεί το χρήστη σε 24ωρη βάση προσφέροντας
µαζικές αποστολές εγγράφων-fax σε ελάχιστο χρόνο µε µία µόνο κλήση
από τη συσκευή fax.

Τηλεκειµενογραφία (teletext)
Πρόκειται για τη γνωστή υπηρεσία που µεταδίδεται από τη

τηλεόραση µε δεδοµένα κειµένου και αφορά πάρα πολλούς τοµείς,
ακόµα και της καθηµερινής ζωής. Χρησιµοποιεί το τηλεοπτικό δίκτυο
για να εκπέµπει ταυτόχρονα µε τις τηλεοπτικές εκποµπές τις
υπηρεσίες που προσφέρει. Ένας κοινός δέκτης τηλεόρασης µπορεί να
λάβει τα σήµατα της τηλεκειµενογραφίας, αρκεί να εφοδιαστεί µε
έναν αποκωδικοποιητή. Ο χρήστης µε τη βοήθεια του τηλεχειριστηρίου
µπορεί να εντοπίσει και να δει τις πληροφορίες που τον
ενδιαφέρουν. Οι πληροφορίες που προσφέρει η τηλεκειµενογραφία
είναι οργανωµένες ανά θέµα και σελίδα. Η ύπαρξη ενός ανακυκλωτή
επιτρέπει στις σελίδες να εναλλάσσονται κυκλικά. Η µόνη επέµβαση
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του χρήστη είναι η επιλογή της σελίδας που τον ενδιαφέρει χωρίς να
µπορεί να επέµβει στην ύλη της εκποµπής.

Τηλεεικονογραφία (videotext)
Τα απαραίτητα εξαρτήµατα αυτής της υπηρεσίας είναι τα ειδικά

τερµατικά videotext ή ένας υπολογιστής µε modem που µε τη βοήθεια
ειδικού προγράµµατος προσοµοίωσης τερµατικού λειτουργεί σαν
τερµατική µονάδα του υπερυπολογιστή (emulator). Ο συνδροµητής της
υπηρεσίας αυτής επιλέγει µε το τηλέφωνο του µια βάση δεδοµένων από
την οποία ζητά τις πληροφορίες που επιθυµεί. Στην τηλεεικονογραφία
ο χρήστης δεν επιλέγει µόνο την πληροφορία που θέλει να δει στην
οθόνη, αλλά επεµβαίνει στο σύστηµα στέλνοντας και τις δικές του
πληροφορίες (interactive videotext). Αυτό άλλωστε είναι και το
χαρακτηριστικό που δίνει προβάδισµα στην τηλεεικονογραφία έναντι
της τηλεκειµενογραφίας. Τέτοιες ειδικές βάσεις videotext
βρίσκονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και είναι σε µορφή
κειµένου και γραφικών. Μερικά συστήµατα videotext είναι το γαλλικό
TELETEL (όπου διατίθενται φτηνά τερµατικά MINITEL σε παραπάνω από
2000000 συνδροµητές), το αγγλικό PRESTEL και το ελληνικό HELLASTEL
του Ο.Τ.Ε.

Τηλεηχοπληροφόρηση (audiotext)
Η υπηρεσία αυτή προσφέρει στους πελάτες της, τη δυνατότητα να

επικοινωνούν µέσω του δηµόσιου τηλεφωνικού δικτύου όλο το 24ωρο,
µε τράπεζες πληροφοριών και να λαµβάνουν χρήσιµες και
εξειδικευµένες πληροφορίες µαγνητοφωνηµένες ή ζωντανές. Τα τέλη
της audiotext είναι ίδια για όλους τους πελάτες πανελλαδικά,
ανεξάρτητα από αποστάσεις. Οιυπηρεσίες που µπορούν να αναπτυχθούν
µε βάση τις τεχνικές του audiotext είναι πάρα πολλές. Ενδεικτικά
αναφέρω τις εξής: πρόγνωση καιρού, δροµολόγια, προγνωστικά,
διαγωνισµοί, τηλεγνωριµίες, µουσικές επιλογές, χρηµατιστηριακές
πληροφορίες, φορολογικά, µικρές αγγελίες κ.λ.π. Οποιαδήποτε
σταθερή τηλεφωνική συσκευή επιτρέπει πρόσβαση στις υπηρεσίες
audiotext. Ωστόσο για µερικές πληροφορίες απαιτείται η χρήση του
πληκτρολογίου για την επιλογή κάποιας πληροφορίας και εποµένως θα
πρέπει να γίνει χρήση µιας ψηφιακής συσκευής (ο διακόπτης να είναι
γυρισµένος στη θέση ΤΟΝΕ). Σήµερα οι υπηρεσίες audiotext (090)
είναι προσβάσιµες µόνο από σταθερά τηλέφωνα, αλλά αναµένεται
σύντοµα θα επιτραπεί η χρήση τους και µέσω κινητών τηλεφώνων, ενώ
η διάρκεια τους σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 15
πρώτα λεπτά. Οι ζώνες χρέωσης που ισχύουν σήµερα είναι τρεις και
δηλώνονται από το 40 πριν από το τέλος ψηφίο του αριθµού κλήσης.
Π.χ. στη περίπτωση του αριθµού 090-11-27-2-148, η ζώνη χρέωσης
είναι η 2.

Τηλεειδοποίηση (paging)
Πρόκειται για µια οικονοµικά λύση κινητής

ασύρµατης επικοινωνίας. Χρησιµοποιούνται από
ανθρώπους που λόγω των δραστηριοτήτων τους είναι
αναγκασµένοι να κάνουν συχνές µετακινήσεις. Η
συσκευή ειδοποίησης είναι ένας δέκτης ηχητικού
σήµατος πολύ µικρών διαστάσεων (µέγεθος αναπτήρα
τσέπης) µε αρκετά διαφορετικά σήµατα που
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προγραµµατίζονται για να καταλαβαίνουµε ποιος µας καλεί. Τον δέκτη
αυτόν µπορούµε να τον καλέσουµε µε µια οποιαδήποτε κοινή
τηλεφωνική συσκευή µε το πρόθεµα 0921 και στη συνέχεια ένα
πενταψήφιο αριθµό (για την Ελλάδα). Σήµερα ο Ο.Τ.Ε. µας δίνει τη
δυνατότητα να επικοινωνούµε µε το οικογενειακό και επαγγελµατικό
περιβάλλον µας µε µια νέα οικονοµική υπηρεσία τηλεειδοποίησης την
ERMES. Το µήνυµα µπορούµε να το στείλουµε µε µια απλή τονική
τηλεφωνική συσκευή ή µε ένα ειδικό πρόγραµµα Η/Υ ή από το
τηλεφωνικό κέντρο του Ο.Τ.Ε., και το µήκος του µηνύµατος είναι
µέχρι 400 χαρακτήρες.

Εικονοτηλέφωνο (videophone)
Είναι η υπηρεσία που υποστηρίζεται από τα

δίκτυα του Ο.Τ.Ε. και µας δίνει τη δυνατότητα να
συνοµιλούµε µε το τηλέφωνο έχοντας ταυτόχρονα
και οπτική επαφή. Η υπηρεσία απαιτεί υψηλές
ταχύτητες µετάδοσης και λειτουργεί µε το γνωστό
δίκτυο ISDN. Οι συσκευές εικονοτηλεφώνων που
κυκλοφορούν σήµερα είναι αρκετών τύπων και έχουν
δυνατότητες που επιτρέπουν την οπτικοακουστική
επαφή δύο ή περισσότερων ατόµων σε διαφορετικά
µέρη.

Τηλέφωνο internet
Πρόσφατα κυκλοφόρησαν στην αγορά τηλέφωνα που

συνδέονται στη θύρα USB του υπολογιστή µας (π.χ.
το Y@pPhone της Net2Phone) και πραγµατοποιούν
τις τηλεφωνικές µας κλήσεις (αστικές και
υπεραστικές) µέσω internet και κατάλληλου
software που παρέχεται από τη κατασκευάστρια
εταιρεία. Οι προσφερόµενες υπηρεσίες
ολοκληρώνονται µε την αποστολή fax και
VoiceEmail. Για τη πραγµατοποίηση των
προαναφερόµενων υπηρεσιών, εκτός από το κόστος
του internet ο χρήστης απαιτείται να διαθέτει
και χρόνο οµιλίας ο οποίος περιέχεται σε µια
χρονοκάρτα (calling card). Η κάρτα διαθέτει
account number και PIN που πρέπει να εισαγάγει ο
χρήστης στην αντίστοιχη εφαρµογή, και η ανανέωση
του χρόνου γίνεται από το site της
κατασκευάστριας εταιρείας. Η ποιότητα οµιλίας
είναι πολύ καλή, εξαρτώµενη βέβαια και από τη
κάρτα ήχου που διαθέτει ο χρήστης και το
σηµαντικότερο αποφεύγουµε τους "φουσκωµένους"
λογαριασµούς του Ο.Τ.Ε.

Τηλεεξυπηρέτηση (teleservice)
Στη κατηγορία αυτή υπάγονται οι υπηρεσίες

που παρέχονται από απόσταση και προέρχονται από
κρατικούς (π.χ. έκδοση φορολογικής ενηµερότητας
χωρίς τη παρουσία του πολίτη στην εφορία) ή ιδιωτικούς φορείς και
εταιρείες.
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Τραπεζικές τηλεσυναλλαγές
Πρόκειται για τα γνωστά µηχανήµατα ΑΤΜ που έχουν εγκατασταθεί

σε όλες σχεδόν τις τράπεζες και επιτρέπουν την ανάληψη και
κατάθεση χρηµάτων ή επιταγών, ενηµέρωση κινήσεων, ερώτηση
υπολοίπου, εκκαθαριστικό δανείου και άλλες υπηρεσίες.

Τηλεκπαίδευση (telelearning)
Μία από τις σύγχρονες τηλεµατικές εφαρµογές που έχει σαν

στόχο την εκπαίδευση από απόσταση σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα,
επιχειρήσεις, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, γεωγραφικές περιοχές
δύσκολα προσβάσιµες κ.λ.π. Έτσι εκπαιδευτής και εκπαιδευόµενοι
µπορούν να ολοκληρώσουν εκπαιδευτικές και µαθησιακές λειτουργίες
αντίστοιχα, ενώ βρίσκονται σε διαφορετικό τόπο. Η παρεχόµενη
εκπαίδευση είναι παράγοντας καθοριστικής σηµασίας για την
οικονοµική και την κοινωνική πρόοδο, καθώς και για την ισότητα των
ευκαιριών µέσα στη κοινωνία µας. Ο παράγοντας αυτός καθίσταται όλο
και πιο σπουδαίος στην ψηφιακή εποχή, συµβάλλοντας στη διασφάλιση
της δια βίου µάθησης, στην εµφάνιση νέας γενιάς επιχειρηµατιών,
καθώς και στην ενδυνάµωση όλων των πολιτών ώστε να διαδραµατίσουν
ενεργό ρόλο στη κοινωνία της πληροφορίας. Στις κατευθυντήριες
γραµµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση, τα κράτη-µέλη
αναλαµβάνουν δέσµευση για ηλεκτρονική επικοινωνία όλων των
σχολείων έως το 2002. Τελευταία µε την ανάπτυξη του internet ο
όρος τείνει να σηµαίνει σχεδόν αποκλειστικά τη χρησιµοποίηση του
διαδικτύου για την οργάνωση και διαχείριση των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων. Η τηλεκπαίδευση εκτός από την τηλεδιάσκεψη µε ήχο
και εικόνα, µπορεί να περιλαµβάνει και βασικές υπηρεσίες (e-mail,
news, ftp, www), ηλεκτρονικούς πίνακες (white boarding),
διαµοιρασµό εφαρµογών και κειµένων (application and document
sharing) και γραπτό διάλογο (internet relay chat). Υπάρχουν δύο
µορφές αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας µεταξύ του εκπαιδευτή και
του εκπαιδευόµενου: ο σύγχρονος και ο ασύγχρονος. Κατά τον
σύγχρονο τρόπο εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενοι αλληλεπιδρούν
ταυτόχρονα µέσω του βίντεο, του ήχου, του κειµένου, ενώ υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων από τη πλευρά των εκπαιδευόµενων.
Στο µοντέλο της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, οι εκπαιδευόµενοι
προσπελαύνουν ηλεκτρονικό υλικό (που µπορεί να είναι συνδυασµός
βίντεο, ήχου, γραφικών και κειµένου) τη χρονική στιγµή που αυτοί
επιθυµούν και µε το δικό τους ρυθµό, ενώ δεν ενηµερώνονται για την
δραστηριότητα των άλλων µελών της "τάξης".

Τηλεεργασία (teleworking ή telecommuting)
Έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται στην Αµερική και απλώνεται

σε πολλές άλλες χώρες. Παρέχει τη δυνατότητα σε άτοµα που
βρίσκονται σε διαφορετικά σηµεία εργασίας να συνεργάζονται και να
αποδίδουν σαν να βρίσκονταν στον ίδιο χώρο. Μπορεί να επιφέρει
αποσυµφόρηση στο κυκλοφοριακό των µεγαλουπόλεων και κέρδος από τη
µεταφορά στο χώρο εργασίας. Επιπλέον πιστεύεται ότι η εργασία από
το σπίτι είναι πιο αποδοτική επειδή ο εργαζόµενος εργάζεται σε
ήρεµο περιβάλλον χωρίς τους εκνευρισµούς και το άγχος των
µετακινήσεων. Οι Σκανδιναβικές χώρες την χρησιµοποιούν εδώ και
αρκετά χρόνια στην εκπαίδευση, λόγω συχνών αποκλεισµών περιοχών
εξαιτίας των κλιµατολογικών συνθηκών.
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Τηλεµετάδοση
Η µετάδοση video µέσω του υπερδικτύου εφαρµόζεται σήµερα κάτω

από αρκετές µορφές (πιλοτικές, δοκιµαστικές, ερασιτεχνικές,
επαγγελµατικές). Στο τοµέα αυτό σηµαντικό ρόλο έχει παίξει η χρήση
των τηλεπικοινωνιακών γραµµών ISDN. Θα µπορούσε να εφαρµοστεί σε
ιδιωτικούς χώρους φύλαξης από απόσταση, σε πολυσύχναστα σηµεία και
δρόµους από τη τροχαία κ.α. Μία από τις εφαρµογές τηλεµετάδοσης σε
πραγµατικό χρόνο είναι οι συνεδριάσεις της Ελληνικής βουλής.

Τηλεϊατρική
Η τηλεϊατρική υποστηρίζεται πλέον από τις νέες υπηρεσίες όπως

ISDN, VPN, υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης αλλά και από υπηρεσίες βάσεων
δεδοµένων όπως η MedLine (η µεγαλύτερη βάση δεδοµένων ιατρικού
ενδιαφέροντος σε όλο τον κόσµο). Σε όλο τον κόσµο οι άνθρωποι που
ζουν σε αποµακρυσµένες περιοχές έχουν πρόβληµα γρήγορης πρόσβασης
σε υψηλής ειδίκευσης ιατρικά κέντρα. Χρησιµοποιώντας ένα ευρύ
φάσµα η τηλεϊατρική µεταφέρει ιατρικά δεδοµένα (π.χ.
ακτινογραφίες, υπέρηχους, ιατρικούς φακέλους κ.λ.π.) από ένα µέρος
σε άλλο µέσω του διαδικτύου ή µέσω intranet, δορυφόρων,
µηχανηµάτων τηλεδιάσκεψης και τηλεφώνων. Η τάση που επικρατεί
παγκόσµια είναι να γίνεται χρήση της τηλεϊατρικής µε στόχο αφ'
ενός τη µείωση σε χρόνο και χρήµατα της µεταφοράς κάποιου ασθενή
και αφ' ετέρου την αύξηση της ασφάλειας τόσο των ασθενών όσο και
των νοσηλευτών. Επίσης η τηλεϊατρική θα βοηθήσει στη καλύτερη
αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών σε αποµακρυσµένες περιοχές µε
την ηλεκτρονική µετάδοση εικόνων για διάγνωση σε εξειδικευµένα
κέντρα. Έτσι σήµερα σε ορισµένες χώρες του κόσµου ο τραυµατίας
στρατιώτης µπορεί να χειρουργηθεί στο πεδίο της µάχης από ένα
ροµπότ καθοδηγούµενο από χειρούργο που κάθεται σε µια κονσόλα ενός
υπολογιστή πολλά χιλιόµετρα µακριά.

Στην Ελλάδα η τηλεϊατρική εφαρµόστηκε επίσηµα από το
Υπουργείο Υγείας από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Σήµερα µεγάλα
νοσοκοµεία της χώρας (Σισµανόγλειο, Ωνάσειο, Τζάνειο) προσφέρουν
υπηρεσίες τηλεϊατρικής σε συστηµατική  βάση. Η "Minoan Lines"
εγκατέστησε σε όλα τα πλοία της σύστηµα παροχής τηλεϊατρικών
υπηρεσιών που επικοινωνεί µέσω δορυφόρου µε το κέντρο παροχής
βοήθειας Telehearth που λειτουργεί επί 24ώρου βάσης. Το hygeianet
είναι ένα ολοκληρωµένο δίκτυο υπηρεσιών τηλεϊατρικής όπου
συντονιστής είναι το ινστιτούτο πληροφορικής του ιδρύµατος
τεχνολογίας και έρευνας µε τη συµµετοχή της forthnet και φορέων
υγείας από όλη τη Κρήτη. Πρόσφατα εγκαταστάθηκε υπηρεσία
τηλεϊατρικής και στο Νοσοκοµείο της Άρτας.

Κινητή τηλεφωνία (mobile communication)
Η υπηρεσία αυτή αναπτύσσεται στη χώρα µας από τις Telestet

και Panafon µε το πρότυπο GSM900 (Global System for Mobile
Communications) και τελευταία από τη Cosmote µε το πρότυπο DCS1800
(Digital Cellular System). Τα συστήµατα αυτά έχουν πανευρωπαϊκό
roaming και δυνατότητα µετάδοσης δεδοµένων (fax, e-mail κ.λ.π.).
Επιλέχτηκε η τεχνική TDMA µε 8 χρονοσχισµές ανά δίαυλο. Κάθε
χρήστης εκπέµπει περιοδικά κάθε όγδοη χρονοσχισµή (διάρκειας
0.57msec) και λαµβάνει σε µία αντίστοιχη. Το GSM στη παρούσα µορφή
του υποστηρίζει λειτουργία µε πλήρη ρυθµό µετάδοσης (22.8Kbps και
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8 σχισµές ανά πλαίσιο) και µε µισό ρυθµό µετάδοσης (11.4Kbps και
16 σχισµές ανά πλαίσιο). Όσον αφορά τη µετάδοση δεδοµένων έχουν
προδιαγραφεί διάφορες ασύγχρονες υπηρεσίες στα 9.6, 4.8 και
2.4Kbps για λειτουργία πλήρους και µισού ρυθµού. Ιδιαίτερη έµφαση
δόθηκε στη προδιαγραφή εκείνων των υπηρεσιών που χρησιµοποιούν
modem ακουστικών συχνοτήτων (V.22bis ή V.32) ή ISDN. Ο χρήστης
έχει πρόσβαση σ' ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχει το δίκτυο
κινητών επικοινωνιών, µε τη χρήση της κάρτας Sim (Subscriber
Identity Module). Η κάρτα SIM εισάγεται στο κινητό τερµατικό και
περιέχει τα στοιχεία του χρήστη και τις παραµέτρους που είναι
απαραίτητες για την επικοινωνία µε το δίκτυο. Το κάθε σύστηµα
εκπέµπει τη ταυτότητα του και αν αυτή συµπίπτει µ' αυτήν της
κάρτας SIM, τότε το σύστηµα είναι το οικείο (Home System) στο
οποίο έχει συνδροµή ο χρήστης. Ο χρήστης βέβαια µπορεί να
εξυπηρετηθεί και από άλλο σύστηµα εκτός του οικείου π.χ. όταν
βρίσκεται σε άλλη χώρα, που ονοµάζεται φιλοξενούν σύστηµα (Visited
System). Οι φυσικές οντότητες του δικτύου κινητής τηλεφωνίας
είναι:

 το κινητό τερµατικό ΜΤ (Mobile Terminal) που είναι η συσκευή
που χρησιµοποιεί ο κινούµενος χρήστης,

 το σύστηµα σταθµών βάσης BSS (Βase Station System) που
αποτελείται από έναν ελεγκτή σταθµών βάσης (Base Station
Controller-BSC) ο οποίος ελέγχει ένα αριθµό από σταθµούς
βάσης BTS και από τους σταθµούς της βάσης,

 τον σταθµό της βάσης BTS (Base Transceiver Station-BTS) που
αποτελείται από διατάξεις εκποµπής και λήψης
συµπεριλαµβανοµένων και των κεραιών καθώς και από όλες τις
διατάξεις επεξεργασίας σήµατος στο ασύρµατο µέρος της
επικοινωνίας. Οι BTS µπορούν να θεωρηθούν σαν σύνθετοι
ασύρµατοι διαµορφωτές-αποδιαµορφωτές µε λίγες πρόσθετες
λειτουργίες. Η περιοχή ραδιοκάλυψης ενός BTS ορίζει µία
κυψέλη (cell),

 τον ελεγκτή των σταθµών της βάσης ΒSC (Base Station
Controller-BSC) που έχει σαν σκοπό τη διαχείριση του
ασύρµατου τµήµατος µέσω εντολών προς τους σταθµούς βάσης και
τα κινητά τερµατικά. Ο BSC συνδέεται από τη µια µεριά µε
αρκετούς BTS και από την άλλη µε το κέντρο µεταγωγής κινητών
επικοινωνιών (Mobile Switching Center-MSC). Ο κύριος ρόλος
του BSC είναι η διαχείριση των διαύλων (το εύρος ζώνης που
απαιτείται για την εξυπηρέτηση ενός χρήστη-µεταφορά φωνής)
στο ασύρµατο τµήµα και η διαχείριση των διαποµπών (δηλαδή η
διαδικασία αλλαγής διαύλου, στην ίδια ή σε διαφορετικές
κυψέλες µε σκοπό τη διατήρηση της σύνδεσης ή/και την επίτευξη
καλύτερης ποιότητας υπηρεσίας),

 Το MSC κέντρο µεταγωγής κινητών επικοινωνιών (Mobile
Switching Center) που έχει σαν κύρια λειτουργία τον έλεγχο
των κλήσεων από και προς τα κινητά τερµατικά. Από τη µια
µεριά συνδέεται µε το BSS και από την άλλη µε τα εξωτερικά
δίκτυα. Η διασύνδεση µε τα εξωτερικά δίκτυα µπορεί να
απαιτήσει κάποια προσαρµογή, οπότε είναι απαραίτητη η ύπαρξη
µονάδας διαλειτουργίας (InterWorking Unit-IWU). Ο ρόλος της
IWU είναι περισσότερο ή λιγότερο ουσιαστικός ανάλογα µε τον
τύπο του εξωτερικού δικτύου. Το MSC χρησιµοποιεί το δίκτυο
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αυτό για τη µεταφορά δεδοµένων χρήστη ή σηµατοδοσίας µεταξύ
των οντοτήτων του δικτύου κινητών επικοινωνιών. Συγκεκριµένα
το MSC χρησιµοποιεί ένα δίκτυο σηµατοδοσίας (π.χ. το
Signaling System 7-SS7) για να εξασφαλίσει την επικοινωνία µε
άλλα MSC του δικτύου κινητών επικοινωνιών,

 τη Βάση δεδοµένων του δικτύου (Database-DB) όπου
αποθηκεύονται πληροφορίες που αφορούν τα κινητά τερµατικά,
τους συνδροµητές, το δίκτυο, τη θέση των χρηστών, καθώς και
άλλα δεδοµένα.

Λειτουργίες που αφορούν την έναρξη δραστηριότητας του ΜΤ
Το κινητό τερµατικό έχει δύο διαφορετικές καταστάσεις

λειτουργίας, τη κατάσταση ηρεµίας κατά την οποία δεν υπάρχει
σύνδεση µε το δίκτυο και τη κατάσταση δραστηριότητας όπου ένας
αµφίδροµος δίαυλος καθιστά δυνατή τη πραγµατοποίηση επικοινωνίας.
Η µετάβαση από τη κατάσταση ηρεµίας στη κατάσταση επικοινωνίας
ονοµάζεται πρόσβαση. Η πρόσβαση µπορεί να ζητηθεί για εκπλήρωση
ανάγκης που προέρχεται είτε από την πλευρά του χρήστη (π.χ. έναρξη
κλήσης), είτε από τη πλευρά του δικτύου (π.χ. εισερχόµενη κλήση).
Σε όλες τις περιπτώσεις η διαδικασία πρόσβασης είναι η ίδια και
ξεκινά πάντα από το ΜΤ. Όταν το δίκτυο θέλει να συνδεθεί µε το ΜΤ,
πραγµατοποιεί αναζήτηση (paging) του ΜΤ που αποτελεί ουσιαστικά
αίτηση προς αυτό να ξεκινήσει τη διαδικασία πρόσβασης. Για να
είναι αυτό δυνατό, το ΜΤ όσο βρίσκεται στην κατάσταση ηρεµίας,
"ακούει" συνεχώς το δίαυλο αναζήτησης και, παροχής πρόσβασης
(downlink) και όταν εντοπίσει ένα µήνυµα που το αφορά, αρχίζει την
διαδικασία πρόσβασης, όπως ακριβώς κάνει όταν του το ζητάει ο
χρήστης του.

Η διαδικασία πρόσβασης γίνεται ως εξής: Το ΜΤ σαρώνει αρχικά
τους διαύλους ελέγχου (uplink) και "κλειδώνει" στον ισχυρότερο.
Προκειµένου να πραγµατοποιήσει µια κλήση, εκδηλώνει το ενδιαφέρον
του, στέλνοντας µήνυµα στον δίαυλο ελέγχου, που είναι και δίαυλος
τυχαίας πρόσβασης. Το ΜΤ σε αυτό το µήνυµα της αίτησης πρόσβασης
παρέχει λίγες πληροφορίες (δεν δίνει την ταυτότητα του ούτε και το
λεπτοµερή λόγο της πρόσβασης, για λόγους ασφάλειας). Ως απάντηση
στο µήνυµα αυτό στέλνεται στο δίαυλο αναζήτησης και παροχής
πρόσβασης ένα µήνυµα αρχικής εκχώρησης διαύλου ελέγχου, που
περιέχει όλα τα στοιχεία του διαύλου που εκχωρείται. ∆εδοµένου ότι
ο δίαυλος προς τα πάνω (uplink) είναι τυχαίας πρόσβασης, είναι
πιθανό δύο ή και περισσότερα ΜΤ να στείλουν αίτηση πρόσβασης
ταυτόχρονα. Αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος είναι να έχουµε
σύγκρουση πακέτων µε αποτέλεσµα να µη φτάνει, συνήθως, κανένα από
αυτά στο σταθµό βάσης. Σ' ένα δίκτυο υπολογιστών, π.χ. Ethernet,
µία σύγκρουση είναι καταστροφική για όλα τα πακέτα που πήραν µέρος
σ' αυτήν. Όµως, σ' ένα ∆ΚΕ είναι πιθανό το σήµα από ένα ΜΤ να
είναι πολύ ισχυρότερο από τα άλλα, οπότε είναι πιθανό να µην
καταστραφεί το µήνυµά του.

Οι λειτουργίες πρόσβασης λοιπόν, που αφορούν στη µετάβαση από
την κατάσταση ηρεµίας στην κατάσταση δραστηριότητας, χρησιµοποιούν
αποκλειστικά δύο διαύλους, το δίαυλο ελέγχου και το δίαυλο
αναζήτησης και παροχής πρόσβασης, και η διαδικασία τελειώνει µε
την εκχώρηση ραδιοδιαύλου στο ΜΤ, γεγονός που ονοµάζεται αρχική
ανάθεση διαύλου.
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Λειτουργίες διαχείρισης µετάδοσης
Οι λειτουργίες αυτές αφορούν στη διαχείριση των χαρακτηριστικών

µετάδοσης µιας σύνδεσης. Ο έλεγχος των χαρακτηριστικών αυτών
σχετίζεται µε τον τύπο των δεδοµένων που πρόκειται να µεταφερθούν,
ο οποίος και καθορίζει την χρησιµοποίηση ή όχι επίγειων
κυκλωµάτων, τον τύπο του διαύλου και τον τρόπο µετάδοσης.

Πως γίνεται η χρέωση
Στην περίπτωση µιας κλήσης, δύο µέρη εµπλέκονται και µπορεί να

χρεωθούν: ο καλών (ας υποθέσουµε ότι είναι ο Γιάννης, ένας
συνδροµητής του σταθερού δικτύου του ΟΤΕ (PSTN)) και ο καλούµενος
συνδροµητής ενός ∆ΚΕ, ας υποθέσουµε ότι είναι ο Ηλίας, ένας Άγγλος
συνδροµητής κάποιου δηµόσιου επίγειου δικτύου κινητής τηλεφωνίας
(Public Land Mobile Network- PLMN) της χώρας του (Vodafone), που
βρίσκεται προσωρινά στην Ισπανία και εξυπηρετείται από την
Telefonica. Σ' αυτήν την περίπτωση, αρκετά δίκτυα έχουν το
δικαίωµα να διεκδικήσουν µέρος της χρέωσης της κλήσης. Αυτά είναι:
ο ΟΤΕ, τα διάφορα σταθερά δίκτυα των χωρών από όπου διέρχεται η
κλήση και φυσικά το ∆ΚΕ της Telefonica που θα εγκαταστήσει και το
τελικό τµήµα της κλήσης. Ο Γιάννης θα λάβει το λογαριασµό από τον
ΟΤΕ και ο Ηλίας -αν τελικά χρεωθεί- από την Vodafone. Τα υπόλοιπα
δίκτυα δεν µπορούν να χρεώσουν απευθείας αυτούς τους συνδροµητές,
αλλά µόνο να λάβουν τα χρήµατά τους από τον ΟΤΕ και την Vodafone,
µέσω συµφωνιών που έχουν γίνει µεταξύ τους.

Είναι προφανές ότι το τελικό κόστος της κλήσης εξαρτάται από
την τοποθεσία του συνδροµητή του ∆ΚΕ. Είναι επίσης προφανές ότι ο
καλών θα ήθελε να ξέρει εκτός των προτέρων το ποσό που θα χρεωθεί
για την κλήση. Ακόµη, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι συνδροµητές
των ∆ΚΕ δεν επιθυµούν να γνωρίζει αυτός που τους καλεί το µέρος
στο οποίο βρίσκονται, ούτε καν µε µικρή ακρίβεια (αρχή της
απόκρυψης τοποθεσίας). Με βάση τα παραπάνω,   καταλήγουµε στο ότι
το κόστος που χρεώνεται ο καλών είναι σταθερό και ανεξάρτητο από
την πραγµατική τοποθεσία του καλούµενου. Η φιλοσοφία αυτή
ακολουθείται και στην περίπτωση της υπηρεσίας προώθησης κλήσης σ'
ένα PSTN (ΟΤΕ), δηλαδή ο καλών πληρώνει σαν να µην προωθούνταν η
κλήση και ο καλούµενος πληρώνει για το υπόλοιπο κοµµάτι.

Με βάση τα παραπάνω υπάρχουν δύο προσεγγίσεις: Στην πρώτη
ακραία περίπτωση, ο καλών χρεώνεται όλο το κόστος της κλήσης και ο
καλούµενος δεν πληρώνει τίποτα. Στην δεύτερη περίπτωση, ο καλών
πληρώνει ένα ελάχιστο ποσό και ο καλούµενος πληρώνει για το
υπόλοιπο κόστος της κλήσης. Αυτό όµως δεν είναι δίκαιο, γιατί ο
συνδροµητής του PLMN πληρώνει και για κλήσεις που µερικές φορές
µπορεί να µη θέλει να λάβει. Αυτό που τελικά ακολουθείται είναι
µία ενδιάµεση οδός. Στην περίπτωση που ο συνδροµητής του PLMN
βρίσκεται µέσα στην περιοχή κάλυψης του δικτύου του, τότε ο καλών
πληρώνει όλο το κόστος της κλήσης. Στην περίπτωση που βρίσκεται σε
µια άλλη χώρα και, εποµένως, εξυπηρετείται από άλλο PLMN, ο καλών
πληρώνει πάλι το ίδιο ποσό και ο καλούµενος το υπόλοιπο.
Ουσιαστικά ο καλούµενος επιβαρύνεται το κόστος της απόκρυψης
τοποθεσίας. Θα εξηγήσουµε τα παραπάνω µε ορισµένα παραδείγµατα.

Ας υποθέσουµε λοιπόν, ότι ο Γιάννης καλεί το Πέτρο, ένα
συνδροµητή της Cosmote που βρίσκεται στην Κέρκυρα. Στην περίπτωση
αυτή ο Γιάννης χρεώνεται όλο το κόστος της κλήσης. Το ποσοστό που
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πρέπει να αποδώσει ο ΟΤΕ στην Cosmote εξαρτάται από τη µεταξύ τους
συµφωνία. Ας προσφέρουµε τώρα ένα ταξίδι στο Πέτρο, έστω στο
Ηνωµένο Βασίλειο. Ο Γιάννης θα σχηµατίσει και πάλι τον ίδιο αριθµό
για να καλέσει το Πέτρο και ο GMSC θα µετάγει την κλήση από την
Ελλάδα στο Ηνωµένο Βασίλειο, χωρίς ο Γιάννης να καταλάβει τίποτα.
Ο Γιάννης θα πληρώσει το ίδιο ποσό µε την προηγούµενη περίπτωση.
Τώρα όµως έχουν εµπλακεί κι άλλα δίκτυα στην κλήση (το διεθνές
τµήµα της). Στην περίπτωση αυτή, οποιοδήποτε επιπλέον κόστος
προκύψει, δεν µπορεί παρά να αποδοθεί στο Πέτρο, ο οποίος πρέπει
και να χρεωθεί λόγω της αρχής της απόκρυψης της τοποθεσίας.

Έστω τώρα ότι ο Γιάννης καλεί τον Ηλία, το συνδροµητή της
Αγγλικής Vodafone που αναφέραµε στην αρχή. Έστω, ακόµη, ότι ο
Ηλίας τυχαίνει να βρίσκεται στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή
έχουµε δύο διεθνείς κλήσεις, µία από Ελλάδα προς Αγγλία, όπου και
ερωτάται το αντίστοιχο GMSC της Vodafone για την τοποθεσία που
βρίσκεται ο Ηλίας, και µία από Αγγλία προς Ελλάδα για την
εγκατάσταση της κλήσης. ∆ύο διεθνείς κλήσεις λοιπόν χρεώνονται
ακόµη και στην περίπτωση που ο Γιάννης µε τον Ηλία απέχουν µόλις
λίγα µέτρα µακριά. Την πρώτη τη χρεώνεται ο Γιάννης γιατί γνωρίζει
ότι το PLMN του Ηλία βρίσκεται στην Αγγλία, ενώ τη δεύτερη τη
χρεώνεται ο Peter, σύµφωνα µε την αρχή της απόκρυψης της
τοποθεσίας. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται "τροµπόνι" και ο µόνος
τρόπος για να γλιτώσουν  το πολύ µεγάλο κόστος οι δύο χρήστες
είναι, µόλις αντιληφθούν την κατάσταση, να τερµατίσουν αµέσως την
κλήση και, στη συνέχεια, να καλέσει ο Ηλίας τον Γιάννη, αφού στην
περίπτωση κλήσης από κινητό σε σταθερό δεν υπάρχουν αυτά τα
προβλήµατα (ο Ηλίας θα χρεωθεί το κόστος µιας απλής κλήσης σε
σταθερό συνδροµητή, αφού το GMSC του δικτύου που τον εξυπηρετεί
(Visited GMSC) θα µετάγει την κλήση απευθείας στον Γιάννη).

Κινητή τηλεφωνία θάλασσας (autolink RT)
Το autolink RT που εγκατέστησε πρόσφατα ο Ο.Τ.Ε. στη χώρα µας

είναι ένα αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα κινητής τηλεφωνίας θάλασσας µε
κατεύθυνση από το πλοίο προς τη ξηρά. Συνδέοντας το στο VHF του
πλοίου µας παρέχει τη δυνατότητα αυτόµατης ασφαλούς επικοινωνίας
(γιατί διαθέτει κωδικοποιητή φωνής scrabler) από το πλοίο µε όλα
τα τηλέφωνα της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και επικοινωνίες
fax ,data εφ' όσον στο πλοίο υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισµός. Το
autolink RT είναι εγκατεστηµένο στις χώρες: Ελλάδα, Κροατία,
Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γιβραλτάρ, Μεγάλη Βρετανία, Βέλγιο,
Βόρεια και Κεντρική Αµερική, ∆υτική και Νότια Αφρική, Ινδονησία.
Για να επικοινωνήσετε:

 συντονίζεστε στον αυτόµατο δίαυλο του σταθµού βάσης,
 τοποθετείτε το προσωπικό κωδικό αριθµό σας (ΡΙΝ),
 επιλέγετε τον αριθµό τηλεφώνου που θέλετε µε το
χαρακτηριστικό αριθµό κλήσης κάθε περιοχής.

Νοήµον δίκτυο (intelligent network)
Το νοήµον δίκτυο, είναι ένα σύστηµα (software και hardware)

µέσω του οποίου µε εύκολο γρήγορο και οικονοµικό τρόπο
σχεδιάζονται και αναπτύσσονται νέες υπηρεσίες που είναι σε θέση να
καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες της τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Στις
υπηρεσίες του µπορείτε να έχετε πρόσβαση µέσω του δηµόσιου
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τηλεφωνικού δικτύου µεταγωγής (Public Switched Telephone Network-
PSTN), του ψηφιακού δικτύου ολοκληρωµένων υπηρεσιών (Integrated
Services Digital Network-ISDN) και των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.
Οι κλήσεις µπορούν να δροµολογηθούν στο προορισµό τους ανάλογα  µε
τις παραµέτρους που θα καθορίσετε (ηµεροµηνία, ώρα, ηµέρες αργιών
κ.λ.π.) Μπορείτε να καθορίσετε περιορισµούς για τη διαχείριση των
κλήσεων (φραγές µερικών κλήσεων κ.λ.π.), καθώς και σε ποιον θα
γίνεται η χρέωση. Σηµαντικό είναι ότι για τις παροχές αυτές δεν
απαιτείται από το πελάτη πρόσθετος εξοπλισµός.

Υπηρεσία περιαγωγής internet (internet roaming)
Με την υπηρεσία αυτή µπορείτε να συνδεθείτε στο internet µε

αστικό τοπικό τηλέφωνο από κάθε µεγάλη πόλη του κόσµου,
εξακολουθώντας να χρησιµοποιείτε τον www browser και τον e-mail
client της επιλογής σας. Έτσι αυτοί που µετακινούνται στο
εξωτερικό δεν χρειάζεται να κάνουν υπεραστική κλήση για να έχουν
πρόσβαση στο προσωπικό τους λογαριασµό ή να διατηρούν πολλαπλούς
λογαριασµούς σε διαφορετικούς παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου
(Internet Service Providers-ISPs). Για να χρησιµοποιήσετε την
υπηρεσία  χρειάζεστε:

 έναν λογαριασµό Dialup
 ενεργοποίηση της περιαγωγής (συµπλήρωση αίτησης)
 το λογισµικό σύνδεσης της iPass (τον τροποποιηµένο Microsoft
Connection Manager-MCM για Windows 95/98/NT) που σας το
προσφέρει ο παροχέας χωρίς επιπλέον χρέωση και σας επιτρέπει
να συνδεθείτε από τοπικό τηλέφωνο σε όλο το κόσµο. Το
λογισµικό της iPass περιέχει έναν διεθνή κατάλογο τηλεφώνων
µε τα σηµεία πρόσβασης καθώς και πληροφορίες για το πώς να
κάνετε login.

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail)
Μας δίνει τη δυνατότητα αποστολής µηνύµατος κειµένου και µε

συνηµµένο τρόπο αρχείου οποιασδήποτε µορφής. Στην υπηρεσία αυτή
µπορούµε να συµπεριλάβουµε από τα απλά µηνύµατα µεταξύ χρηστών
ενός τοπικού δικτύου, µέχρι τα µηνύµατα που στέλνονται µεταξύ των
χρηστών του διαδικτύου. Στη δεύτερη περίπτωση τη δροµολόγηση του
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αναλαµβάνουν οι mail-servers. Τα
γραµµατοκιβώτια αποστολής και λήψης µηνυµάτων του συµβατικού
ταχυδροµείου έχουν αντικατασταθεί από δύο νοητά ηλεκτρονικά
γραµµατοκιβώτια, ένα εισερχόµενης αλληλογραφίας (inbox) και ένα
εξερχόµενης αλληλογραφίας (outbox) τα οποία διαθέτει ο κάθε
χρήστης στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του. Όπως και στο
συµβατικό ταχυδροµείο απαιτείται µία συγκεκριµένη και µοναδική
ονοµαστική διεύθυνση του αποστολέα και µία του παραλήπτη έτσι και
εδώ κάθε χρήστης πρέπει να διαθέτει την ηλεκτρονική διεύθυνση του
(e-mail address). Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής διεύθυνσης είναι
δύο και χωρίζονται από το σύµβολο @. Αυτά είναι: α)συνήθως το
όνοµα του χρήστη και β)το πεδίο (domain) πρώτου επιπέδου, το πεδίο
δευτέρου επιπέδου, τρίτου επιπέδου κ.λ.π. που χωρίζονται µεταξύ
τους µε το σύµβολο της τελείας. Για παράδειγµα η διεύθυνση κάποιου
χρήστη του τµήµατος επιστήµης υπολογιστών του πανεπιστήµιου του
Ηρακλείου Κρήτης θα µπορούσε να ήταν John@crete.csd.uch.gr όπου
John το όνοµα του χρήστη, crete το όνοµα του υπολογιστή που
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παρέχει τις υπηρεσίες, csd το τµήµα επιστήµης υπολογιστών
(Computer Science Department), usd το πανεπιστήµιο του Ηρακλείου
(University of Crete Herakleion) και gr το σύµβολο της Ελλάδας.
Κατά την εγκατάσταση ενός ηλεκτρονικού ταχυδροµείου πρέπει να
δηλωθούν τα ακόλουθα στοιχεία:

 Ο σταθµός εξυπηρέτησης εισερχόµενης αλληλογραφίας (Incoming
Mail Server) που είναι ο υπολογιστής που διαχειρίζεται µέσω
του πρωτόκολλου επικοινωνίας POP (Ρost Office Protocol) τα
µηνύµατα εισερχόµενης αλληλογραφίας κάποιου χρήστη. Για το
λόγο αυτό λέγεται και σταθµός εξυπηρέτησης ΡΟΡ (POP server).
Όλα τα µηνύµατα που προορίζονται για κάποιο χρήστη
αποθηκεύονται στον POP server, µέχρις ότου ο χρήστης
ενεργοποιήσει την υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του,
οπότε θα παραλάβει τα µηνύµατα του.

 Ο σταθµός εξυπηρέτησης εξερχόµενης αλληλογραφίας (Outgoing
Mail Server) που είναι ο υπολογιστής που διαχειρίζεται µέσω
του πρωτόκολλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) τα
µηνύµατα εξερχόµενης αλληλογραφίας του χρήστη. Για το λόγο
αυτό λέγεται και SMTP server. Χρησιµεύει για να αποθηκεύεται
προσωρινά το µήνυµα που αποστέλλεται σε κάποια άλλη
ηλεκτρονική διεύθυνση, ωσότου το παραλάβει ο κάτοχος αυτής
της διεύθυνσης.

 Το όνοµα χρήστη (User Name) που είναι το όνοµα µε το οποίο
κάποιος χρήστης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου γίνεται γνωστός
στον οργανισµό παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Ανάλογα µε το πρόγραµµα που χρησιµοποιείται, η έννοια αυτή
µπορεί να αποδίδεται και µε ισοδύναµους όρους όπως
λογαριασµός (Account), κωδικός χρήστη (UserID), όνοµα µέλους
(Member Name), κωδικός µέλους (MemberID) κ.λ.π.

 Ο κωδικός πρόσβασης (Password) που χρησιµεύει προκειµένου να
επιτραπεί η ηλεκτρονική σύνδεση του χρήστη µε την ISP. Με την
ανάγνωση του κωδικού πρόσβασης ο χρήστης αναγνωρίζεται σαν
συνδροµητής και του δίνεται η άδεια πρόσβασης στο διαδίκτυο.

 Το όνοµα του αποστολέα (From) που είναι το όνοµα µε το οποίο
εµφανίζεται σαν αποστολέας κάποιος χρήστης του ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου στα µηνύµατα που στέλνει σε άλλους χρήστες του
διαδικτύου.

 Η διεύθυνση λήψης µηνύµατος (Reply To) που είναι η
ηλεκτρονική διεύθυνση κάποιου χρήστη από την οποία αυτός
λαµβάνει τα µηνύµατα που του αποστέλλονται από άλλους
χρήστες.

Αποστολή µηνύµατος
Στο χώρο γραφής του ηλεκτρονικού µηνύµατος γράφουµε την

διεύθυνση του παραλήπτη στο πεδίο προς (To). Σε µερικές
προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ζητείται να πληκτρολογήσουµε
και το όνοµα του αποστολέα στο πεδίο από (From). Αν δεν εισαχθεί
το όνοµα του αποστολέα το πρόγραµµα εισάγει αυτόµατα αυτό που
δηλώθηκε κατά την εγκατάσταση. Μπορούµε επίσης:

 να στείλουµε το ίδιο µήνυµα και σε άλλους παραλήπτες εκτός
από το πρώτο, αν οι πρόσθετες διευθύνσεις εισαχθούν στο πεδίο
κοινοποίηση (Cc-Carbon Copy) διαχωρισµένες µεταξύ τους µε το
ελληνικό ερωτηµατικό,
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 να κοινοποιήσουµε το ίδιο µήνυµα και σε άλλους παραλήπτες
έτσι ώστε ο κάθε παραλήπτης µα µην γνωρίζει παρά µόνο τον
κύριο παραλήπτη (κρυφό µήνυµα), εισάγοντας τις πρόσθετες
διευθύνσεις στο πεδίο τυφλή ή ιδιωτική κοινοποίηση (Bcc-Blind
Carbon Copy) διαχωρισµένες µεταξύ τους µε το ελληνικό
ερωτηµατικό,

 να εισάγουµε έναν περιληπτικό τίτλο που πραγµατεύεται το θέµα
του µηνύµατος, στο πεδίο θέµα (Subject),

 να στείλουµε µαζί µε το µήνυµα συνοδευτικά αρχεία,
ενεργοποιώντας την επιλογή επισυναπτόµενα (Attachments) του
µενού Insert ή πατώντας στο εικονίδιο του συνδετήρα.

Λήψη µηνύµατος
Σε κάθε πρόγραµµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µπορούµε να

πάρουµε τα εισερχόµενα µηνύµατα µας µέσω µιας επιλογής ελέγχου
µηνυµάτων (Mail Check ή Inbox ή Read Mail). Κάθε επισυναπτόµενο
αρχείο  (Attached file) κάποιου εισερχόµενου µηνύµατος
ενεργοποιείται µε διπλό κλικ και µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει
εγκατεστηµένο στον υπολογιστή το απαιτούµενο λογισµικό.

∆ιαχείριση µηνυµάτων
Στη περίπτωση που κάποιος χρήστης θέλει να στείλει ένα µήνυµα

σε περισσότερους χρήστες, µπορεί να δηµιουργήσει µια λίστα
αλληλογραφίας (Mail List) δίνοντας της ένα όνοµα και εισάγοντας
τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών στους οποίους θέλει να
σταλεί το µήνυµα. Έτσι αντί να στέλνεται πολλές φορές το ίδιο
µήνυµα ή να πληκτρολογούνται κάθε φορά ολόκληρες οι διευθύνσεις
στα πεδία Cc ή Bcc, χρησιµοποιείται η λίστα αλληλογραφίας. Στα
περισσότερα προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δίνεται η
δυνατότητα να εισαχθούν εκτός των ηλεκτρονικών διευθύνσεων και οι
πραγµατικές διευθύνσεις, τα τηλέφωνα και άλλα προσωπικά στοιχεία
των χρηστών µε τους οποίους θέλετε να επικοινωνείτε. Αυτό συνήθως
γίνεται στο βιβλίο διευθύνσεων (Address book) και ένας τρόπος να
το ανοίξετε είναι από το µενού Tools. Από το ίδιο µενού και από
την επιλογή Options µπορείτε επιλέξετε καλαίσθητα µηνύµατα, να
ορίσετε κωδικό για κρυπτογραφηµένα µηνύµατα, υπογραφή κ.λ.π.

Τηλεδιάσκεψη (video conference)
Η τηλεδιάσκεψη είναι η οπτική και ηχητική επικοινωνία

πραγµατικού χρόνου µεταξύ ατόµων που βρίσκονται σε διαφορετικές
τοποθεσίες. Χρησιµοποιείται από οµάδες που επικοινωνούν µεταξύ
τους για ανταλλαγή ιδεών, απόκτηση πληροφοριών, σύγχρονη
εκπαίδευση και διαχείριση οργανισµών. Οι λειτουργίες που µπορούν
να υποστηριχτούν είναι:

• οπτικοακουστική επικοινωνία µεταξύ των συµµετέχοντων (π.χ.
συνοµιλία, υποβολή γραπτών ερωτήσεων)

• διαµοιρασµός δεδοµένων και εφαρµογών (π.χ. κοινή χρήση
εγγράφου του Word, χρήση whiteboard, µεταφορά αρχείων)

Η ιδέα της τηλεδιάσκεψης δεν είναι καινούργια. Επιχειρησιακοί
χώροι ειδικά εξοπλισµένοι λειτουργούσαν σε µερικές χώρες από τη
δεκαετία του 60. Συνήθως οι άνθρωποι που µετείχαν σε µια τέτοια
τηλεδιάσκεψη κάθονταν σε ένα τραπέζι και είχαν απέναντι τους σε
µεγάλες οθόνες αυτούς που συµµετείχαν από µακριά. Σ' αυτά τα πρώτα
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συστήµατα τηλεδιάσκεψης η ποιότητα της µεταφερόµενης εικόνας και
ήχου ήταν ικανοποιητική, αλλά υπήρχαν δύο σηµαντικοί περιορισµοί
στην ευρεία εξάπλωση τους. Ο πρώτος ήταν το υπερβολικό κόστος
ανάπτυξης (υλικό και λογισµικό) και λειτουργίας (τηλεπικοινωνιακά
τέλη) και ο δεύτερος ότι το αναγκαίο εύρος ζώνης για τη λειτουργία
της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης δεν ήταν εύκολα διαθέσιµο στις
εγκαταστάσεις του τα τελικού χρήστη. Με την αξιοποίηση των
τεχνολογικών εξελίξεων (τεράστια αύξηση σε υπολογιστική ισχύ,
ανάπτυξη εξοπλισµού ψηφιακής µεταφοράς δεδοµένων σε πολύ υψηλές
ταχύτητες και τυποποίηση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού) κατέστη
δυνατή στις µέρες µας η τηλεδιάσκεψη γραφείου (desktop
teleconference). Ο χρήστης τώρα κάθεται στο γραφείο του και
συνδιασκέπτεται µε τους άλλους συµµετέχοντες χρησιµοποιώντας τον
υπολογιστή του. Η τηλεδιάσκεψη γραφείου έτυχε ευρείας αποδοχής από
το καταναλωτικό κοινό και η αµεσότητα της σαν µέσο επικοινωνίας
αξιοποιείται ήδη από ένα πλήθος υπηρεσιών.

∆οµικά στοιχεία συστήµατος τηλεδιάσκεψης- τύποι τηλεδιάσκεψης
Έχοντας σαν κριτήριο τον αριθµό των ατόµων που µπορούν να

εξυπηρετήσουν στο ίδιο σηµείο, τα συστήµατα τηλεδιάσκεψης
δικρίνονται σε συστήµατα γραφείου (desktop systems) και συστήµατα
αίθουσας (room systems). Τα πρώτα µπορούν να εξυπηρετήσουν έναν
µεµονωµένο χρήστη σε κάθε σηµείο και δουλεύουν σε ταχύτητες
µετάδοσης που στη περίπτωση του ISDN κυµαίνονται από 128 έως
384Kbps. Τα δεύτερα είναι αυτόνοµα συστήµατα που χρησιµοποιούνται
για την εξυπηρέτηση µιας οµάδας εργασίας ή τηλετάξης σε κάθε
σηµείο (πολλά άτοµα στον ίδιο χώρο). Συνήθως εγκαθίστανται σε
ειδικά διαµορφωµένες αίθουσες. Αποτελούνται από ισχυρό codec,
πολλαπλές εισόδους/εξόδους για εικόνα και ήχο, οθόνες, σύστηµα
ήχου και περιφερειακά. Υποστηρίζουν υψηλότερες ταχύτητες µετάδοσης
(πάνω από ISDN τυπικά 384Kbps και άνω) και παρέχουν εικόνα και ήχο
υψηλής ποιότητας.

Τα δοµικά στοιχεία ενός συστήµατος τηλεδιάσκεψης είναι:
 ένα PC εφοδιασµένο µε µια καλή κάρτα ήχου όπου θα συνδεθούν
το µικρόφωνο και τα ηχεία,

 µία ή καλλίτερα δύο συσκευές λήψης κινούµενων εικόνων
(camera), µία για τη λήψη των χρηστών και µία για το
πίνακα,

 ένα σύστηµα κωδικοποίησης-αποκωδικοποίησης των σηµάτων
εικόνας και ήχου (codec), ρόλο που συνήθως τον παίζει το
modem, το οποίο αναλαµβάνει τη µετατροπή των αναλογικών
σηµάτων (βίντεο, φωνή και δεδοµένα) σε ψηφιακή µορφή και τη
συµπίεση τους ώστε να µεταδοθούν µέσα από το δίκτυο,

 κατάλληλο λογισµικό για την τηλεδιάσκεψη και
 σύνδεση µε το internet αν και σύνδεση σηµείου µε σηµείο
µπορούµε να πετύχουµε και µέσω του επιλογικού τηλεφωνικού
δικτύου (αναλογικού ή ISDN, το δεύτερο συνιστάται).

Υπάρχουν τρία είδη τηλεδιάσκεψης:
• Η τηλεδιάσκεψη σηµείου µε σηµείο (point to point connection)

όπου η επικοινωνία γίνεται αποκλειστικά µεταξύ δύο σταθµών
εργασίας. Στη περίπτωση της τηλεκπαίδευσης, ο ένας σταθµός
είναι ο σταθµός του εκπαιδευτή µε ή χωρίς εκπαιδευόµενους και
ο άλλος είναι ο σταθµός των εκπαιδευόµενων. Οι υπολογιστές
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συνδέονται απευθείας ο ένας µε τον άλλο είτε µέσω του
διαδικτύου είτε µέσω του τηλεφωνικού δικτύου είτε µέσω ενός
ιδιωτικού δικτύου. Αυτού του τύπου η διάσκεψη είναι συνήθως
ιδιωτική και γι' αυτό εξοπλίζεται µε τη δυνατότητα
ενεργοποίησης διάφορων συστηµάτων ασφάλειας και
κρυπτογράφησης.

• Ο δεύτερος τύπος τηλεδιάσκεψης είναι η σηµείου προς πολλαπλά
σηµεία όπου υπάρχει µονόδροµη ηχητική και οπτική ροή από τον
έναν σε πολλούς σταθµούς εργασίας που στη περίπτωση της
τηλεκπαίδευσης αποτελούν τον εκπαιδευτή και τους
εκπαιδευόµενους αντίστοιχα.

• Η τηλεδιάσκεψη πολλαπλών σηµείων (multipoint videoconference)
που επιτρέπει τη συµµετοχή σ' αυτή δύο ή περισσότερων ατόµων.
Ο συνηθισµένος τρόπος υλοποίησης µιας οµαδικής τηλεδιάσκεψης
είναι µέσω της διασύνδεσης του κάθε χρήστη µε ένα σταθµό
εξυπηρέτησης τηλεδιάσκεψης που ονοµάζεται και γέφυρα. Τα
δεδοµένα που λαµβάνει ο σταθµός εξυπηρέτησης από κάποιο
χρήστη τα προωθεί αυτόµατα σε όλους τους υπόλοιπους
συνδεδεµένους χρήστες. Όταν ένας χρήστης συνδέεται µε µία
οµαδική τηλεδιάσκεψη παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα επιλογής
των ατόµων µε τους οποίους επιθυµεί να συνοµιλήσει. Επίσης
για την εξασφάλιση της επιθυµητής µυστικότητας µιας
συνοµιλίας παρέχεται η δυνατότητα της αυθεντικότητας
(authentication) και της εξουσιοδότησης (authorization) του
συνοµιλητή.

Μερικοί χρήσιµοι όροι σχετικά µε τηλεδιάσκεψη που πρέπει να
γνωρίζετε είναι οι εξής:

• Τα τερµατικά που είναι τερµατικές συσκευές που υποστηρίζουν
επικοινωνίες φωνής και µπορούν προαιρετικά να υποστηρίζουν
επικοινωνίες δεδοµένων και κινούµενης εικόνας. Προκειµένου
ένα Η.320 τερµατικό να συµµετάσχει σε µια συνδιάσκεψη, θα
πρέπει να είναι γνωστός ο αριθµός κλήσης ενός άλλου Η.320
τερµατικού ή µιας Η.320 MCU (βλ. παρακάτω). Αντίστοιχα στη
περίπτωση ΙΡ το Η.323 τερµατικό θα πρέπει να γνωρίζει την ΙΡ
address ενός Η.323 τερµατικού ή µιας H.323 MCU. Στο παρακάτω
σχήµα φαίνεται η αρχιτεκτονική ενός Η.323 τερµατικού.

• Οι Gateways οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες µετάφρασης των
πρωτοκόλλων, αποκατάστασης και τερµατισµού κλήσεων (call
setup and clearing) και µετατροπή της πληροφορίας (φωνή,
βίντεο και δεδοµένα), µεταξύ Η.323 και άλλων δικτύων. Για την
επικοινωνία π.χ. µεταξύ ενός τερµατικού ή MCU που υποστηρίζει
Η.323 και ενός άλλου που υποστηρίζει Η.320 απαιτείται η
µεσολάβηση µιας Η.323/Η.320 Gateway που αναλαµβάνει τη
"µετάφραση" από το ένα πρότυπο στο άλλο.
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• Οι Gatekeepers, (οι οποίες είναι προαιρετικές σε ένα δίκτυο
Η.323 και συνήθως οι λειτουργίες τους ενσωµατώνονται στις
Gateways), τυποποιούν διαδικασίες ελέγχου της πρόσβασης στο
δίκτυο και διαχείρισης του εύρους ζώνης που διατίθεται για
την τηλεδιάσκεψη.

• Οι Multipoint Control Units (MCUs) που επιτρέπουν την
επικοινωνία πολλών Η.323 τερµατικών µεταξύ τους.

Ρυθµός σύνδεσης σε µια τηλεδιάσκεψη γραφείου
Ας θεωρήσουµε την απλή περίπτωση µιας τηλεδιάσκεψης σηµείου

µε σηµείο. Μεταξύ των συνδεόµενων συστηµάτων υπάρχει ένα κανάλι
επικοινωνίας µέσω του οποίου µεταφέρονται όλες οι πληροφορίες που
ανταλλάσσονται. Το κανάλι αυτό θα πρέπει να έχει το απαραίτητο
εύρος έτσι ώστε να µην παρατηρείται υποβάθµιση της παρεχόµενης
ποιότητας υπηρεσίας αλλά και ούτε σπατάλη των πόρων του δικτύου.
Αυτό το εύρος του καναλιού επικοινωνίας αναφέρεται σαν ρυθµός
σύνδεσης και η µονάδα µέτρησης του είναι το bits/sec ή bps. Ο
προσδιορισµός του κατάλληλου ρυθµού σύνδεσης µιας τηλεδιάσκεψης
εξαρτάται άµεσα από τα ποιοτικά κριτήρια που θέτουν οι
συµµετέχοντες. Η εξασφάλιση του σε όλη τη διάρκεια της
τηλεδιάσκεψης αποτελεί ένα πολύ σύνθετο και δύσκολο πρόβληµα. Όπως
γνωρίζουµε η οθόνη ενός υπολογιστή αποτελείται από µικρές κουκίδες
τα pixels. Ας υποθέσουµε ότι έχουµε να µεταδώσουµε µια εικόνα
µεγέθους 300x300 pixels µε βάθος χρώµατος 8 bits (σας θυµίζω αυτό
σηµαίνει ότι στην εικόνα µπορούν να εµφανιστούν 28=256 διαφορετικά
χρώµατα). Το µέγεθος εποµένως της εικόνας θα είναι
300x300x8=720000 bits. Η συνεχόµενη προβολή εικόνων µε σταθερό
ρυθµό δηµιουργεί στο µάτι τη ψευδαίσθηση της κίνησης. Αν λοιπόν
θέλουµε να εναλλάσσονται 30 εικόνες/sec χρειαζόµαστε ένα κανάλι
εύρους 720000 Bits/εικόνα x 30 εικόνες/sec=21.6Mbps. Για να γίνει
αντιληπτό το µέγεθος του παραπάνω ρυθµού σύνδεσης σας αναφέρω ότι:

 το εύρος ζώνης µιας αναλογικής σύνδεσης µέσω του παραδοσιακού
επιλογικού δικτύου είναι 56Kbps,

 το εύρος ζώνης µιας ψηφιακής σύνδεσης µέσω του επιλογικού
τηλεφωνικού δικτύου ISDN είναι 128Kbps,

 το εύρος ζώνης µιας τυπικής µόνιµης σύνδεσης των εταιρικών
δικτύων στο διαδίκτυο κυµαίνεται µεταξύ 64Kbps και 2Mbps,
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 το εύρος ζώνης των συνδέσµων κορµού των παροχέων υπηρεσιών
internet (ISPs) είναι όχι µεγαλύτερο από 34Mbps,

 το εύρος ζώνης ανά θύρα που διαθέτουν οι µεταγωγείς Fast
Ethernet ανέρχεται σε 100Mbps.

Κατόπιν αυτών δίνεται η εντύπωση ότι η τηλεδιάσκεψη γραφείου
µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο στα τοπικά δίκτυα Ethernet, ενώ στα
δίκτυα ευρείας περιοχής και στο internet δεν µπορεί λόγω της πολύ
χαµηλής απόδοσης. Για παράδειγµα αν η παραπάνω εικόνα µεταδίδονταν
µέσω γραµµής ISDN θα πετυχαίναµε ρυθµό 1 εικόνα/5.5sec. Ο ρυθµός
αυτός είναι πολύ χαµηλός και τη λύση στο πρόβληµα έρχονται να
δώσουν οι τεχνικές συµπίεσης δεδοµένων. Έτσι αν δεχτούµε µια
ποιότητα της παραπάνω εικόνας 25% το εύρος του καναλιού
επικοινωνίας κατεβαίνει στα 66200 bits/εικόνα x 30 εικόνες/sec=
1.98Mbps. Βλέπουµε τώρα ότι στη τηλεδιάσκεψη µέσω γραµµής ISDN
µπορούµε να µεταδώσουµε 2εικόνες/sec, πετυχαίνοντας έτσι µια
σηµαντική βελτίωση της αποδιδόµενης ποιότητας. Οι ισχύουσες
τυποποιήσεις για την τηλεδιάσκεψη γραφείου ορίζουν τη µεταφορά
εικόνας µεγέθους 288x176 pixels σε ρυθµούς µεταφοράς ίσους µε 7.5,
10, 15 ή 30 εικόνων/sec, ανάλογα µε το βάθος χρώµατος που
επιλέγεται και το πλήθος των παράλληλων συνδέσεων ISDN που
αξιοποιούνται. Σήµερα υπάρχουν κάρτες τηλεδιάσκεψης γραφείου που
δέχονται ταυτόχρονα µέχρι 3 συνδέσεις ISDN, ανεβάζοντας τη
διέλευση στα 384Kbps.

H.320 ISDN

H.261

H.263

H.263+

Video

G.711

G.722

G.728

Audio

T.120
Data

H.323 LAN

H.261

H.263
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H.263+

Video
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G.723

G.728

G.729

Audio

T.120
Data

H.261

H.263
H.263+

Video

G.723
Audio
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Data

Πρωτόκολλα τηλεδιάσκεψης
Στα πρώτα χρόνια της τηλεδιάσκεψης µόνο οι χρήστες που

διέθεταν εξοπλισµό από τον ίδιο κατασκευαστή µπορούσαν να
συνδιασκέπτονται από µακριά. Αυτό συνέβαινε γιατί οι τεχνικές
συµπίεσης που χρησιµοποιούσε το κάθε σύστηµα τηλεδιάσκεψης ήταν
ιδιόκτητες και µυστικές. Όταν όµως η διεθνής ένωση τηλεπικοινωνιών
(International Telecommunications Union-ITU) παρουσίασε µια σειρά
από πρότυπα για την τηλεδιάσκεψη προτείνοντας αυτή να γίνει µια
καθολική υπηρεσία όπως π.χ. τα fax, οι κατασκευαστές υιοθετώντας
τα πρότυπα αυτά κατασκεύασαν εξοπλισµό µε το χαρακτηριστικό της
διαλειτουργικότητας. Η ΙΤU έχει θεσπίσει τα πρωτόκολλα Η.320,
Η.323 και Η.324 που αποτελούν πρότυπα τηλεδιάσκεψης πάνω από
συνδέσεις ISDN, τοπικό δίκτυο LAN και από παραδοσιακό τηλεφωνικό
δίκτυο (Plain Old Telephone Service-POTS). Καθένα από τα
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πρωτόκολλα αυτά διαιρείται σε µια σειρά από επί µέρους πρωτόκολλα
τα οποία οµαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες (βλ. παραπάνω πίνακα):

 Στη πρώτη κατηγορία περιλαµβάνονται τα πρωτόκολλα Η.261,
Η.263 και Η.263+ τα οποία καθορίζουν τους αλγόριθµους
συµπίεσης και τις αναλύσεις της εικόνας που χρησιµοποιείται
κατά την τηλεδιάσκεψη.

 Στη δεύτερη κατηγορία υπάρχουν τα πρωτόκολλα G.711, G.722,
G.723, G.728 και G.729, που επικεντρώνονται στις απαιτήσεις
για τη µεταφορά του ήχου. Ο ΙΤU-T έχει σταντάρει την PCM
(Pulse Code Modulation) διαµόρφωση σαν G.711 audio.
Χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο G.711, η κωδικοποίηση του λόγου
και του ήχου µε εύρος ζώνης περίπου 3.4 KHz µεταδίδονται µε
ρυθµό 56 ή 64 Kbps. Μια παραλλαγή της PCM η προσαρµοστική
διαφορική παλµοκωδική διαµόρφωση (Asaptive Differential Pulse
Code Modulation-ADPCM) συµπιέζει συχνότητες µεταξύ 50 Hz και
7KHz µέσα σε 48, 56 ή 64 Kbps κανάλια. Αυτή είναι γνωστό σαν
G.722 στάνταρ. Ένα περισσότερο πρόσφατο στάνταρ της ITU-T, το
G.728 κωδικοποιεί τα 3.4 KHz φωνής διοχετεύοντας τα σε 16
Kbps κανάλι. Η τεχνική που χρησιµοποιείται είναι γνωστή σαν
low-delay Code.

 Στη τρίτη κατηγορία υπάρχει το πρωτόκολλο Τ.120 που
ασχολείται µε τη µεταφορά των δεδοµένων.

Τηλεδιάσκεψη πάνω από ISDN δίκτυα (πρότυπο Η.320)
Το ISDN ως γνωστό βασίζεται στη τεχνική της µεταγωγής

κυκλώµατος (circuit switching) και παρέχει εγγυηµένη ποιότητα
υπηρεσίας, δηλαδή σταθερές καθυστερήσεις µετάδοσης και
εξασφαλισµένο εύρος ζώνης. Η εικόνα, ο ήχος και τα δεδοµένα της
τηλεδιάσκεψης ψηφιοποιούνται και µεταδίδονται µέσω τηλεφωνικών
γραµµών. Το Η.320 είναι ένα ώριµο πρότυπο (καθιερώθηκε το 1990),
έχει υλοποιηθεί σε προϊόντα διάφορων κατασκευαστριών εταιρειών
τόσο σε επίπεδο συστηµάτων γραφείου όσο και σε επίπεδο συστηµάτων
αίθουσας και έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως για συστήµατα
τηλεκπαίδευσης. Το πρότυπο Η.320 προσδιορίζει έναν codec που
εκτελεί κωδικοποίηση σε ταχύτητες µετάδοσης από 64 έως 1920 Kbps
δηλ. πάνω από συνδέσεις basic rate (BRI) και από primary rate
(PRI). Το Η.320 περιλαµβάνει συστάσεις που αφορούν την
κωδικοποίηση της εικόνας (Η.261, Η.263) και του ήχου (G.711,
G.722, G.728) και καθορίζει τον συγχρονισµό της µεταδιδόµενης
πληροφορίας και λειτουργίες ελέγχου (Η.221, Η.230, Η.242).

Άλλες συστάσεις που χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε το Η.320
είναι η Η.281 που καθορίζει τον έλεγχο της κάµερας στο
αποµακρυσµένο άκρο και η Τ.120 που καθορίζει την επικοινωνία
δεδοµένων (γραφικά, εφαρµογές κ.λ.π.) µεταξύ δύο ή περισσότερων
σηµείων.

Τηλεδιάσκεψη πάνω από IΡ δίκτυα (πρότυπο Η.323)
Το πρωτόκολλο ΙΡ βασίζεται στη µεταγωγή πακέτου (packet

switching) και δεν παρέχει εγγυηµένη ποιότητα υπηρεσίας, αλλά
είναι ένα πρωτόκολλο καλύτερης προσπάθειας (µεταβλητές
καθυστερήσεις µετάδοσης, µη εξασφαλισµένο εύρος ζώνης). Το Η.323
ορίζει την επικοινωνία πραγµατικού χρόνου πάνω από δίκτυα ΙΡ (LAN,
INTRANETS, INTERNET). Το Η.323 αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια
(1996-1998) παράλληλα µε την εξάπλωση του internet και την αύξηση
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του εύρους ζώνης των δικτύων δεδοµένων. Χρησιµοποιείται κύρια για
τηλεδιάσκεψη γραφείου. Παρέχεται έτσι στο χρήστη η δυνατότητα να
επικοινωνεί χρησιµοποιώντας τον προσωπικό του υπολογιστή και φτηνό
εξοπλισµό, εκµεταλλευόµενος την υπάρχουσα δικτυακή υποδοµή και
χωρίς να πληρώνει επιπρόσθετα τηλεπικοινωνιακά τέλη.

Το Η.323 ορίζει τέσσερις βασικές συνιστώσες: α)τερµατικά,
β)MCU, γ)Gateway, δ)Gatekeepers. Το Η.323 περιλαµβάνει συστάσεις
που αφορούν την κωδικοποίηση της εικόνας (Η.261, Η.263), του ήχου
(G.711, G.722, G.723, G.728, G.729), τον συγχρονισµό της
µεταδιδόµενης πληροφορίας και τον έλεγχο (Η.225, Η.245), καθώς και
την επικοινωνία δεδοµένων (Τ.120).

Τηλεδιάσκεψη µε το NetMeeting

Γενικά
To ΝetMeeting είναι µια εφαρµογή της Microsoft µε την οποία

έχουµε δυνατότητα συζητήσεων, ασπροπίνακα, µεταφοράς αρχείων και
κοινής χρήσης εφαρµογών. ∆ιατίθεται δωρεάν µε τα πακέτα Microsoft
98/NT, είναι δε διαθέσιµο και στο internet. Υποστηρίζει αµφίδροµη
επικοινωνία και µε τους δύο τρόπους (σηµείου µε σηµείο και σηµείου
µε πολλαπλά σηµεία). Όπως και οι περισσότερες εφαρµογές του
εµπορίου εξασφαλίζει µία ασφαλή επικοινωνία µέσω κρυπτογράφησης
των δεδοµένων και πιστοποίησης της ταυτότητας των χρηστών. Με την
κρυπτογράφηση λύνεται το πρόβληµα της λαθραίας ανάγνωσης από
τρίτους, ενώ µε την πιστοποίηση της ταυτότητας εξασφαλίζεται ότι
το πρόσωπο µε το οποίο γίνεται η συνοµιλία είναι πράγµατι αυτό που
πρέπει να είναι.

∆ιαδικασία επικοινωνίας σηµείου µε πολλαπλά σηµεία
Η επικοινωνία σηµείου µε πολλαπλά σηµεία είναι εφικτή µόνο

όταν έχει προκαθοριστεί ένα σύστηµα σαν µονάδα ελέγχου πολλαπλών
σηµείων (Multi-point Control Unit-MCU). Αυτό το σύστηµα
διαχειρίζεται τις κλήσεις και τα δεδοµένα από τους διάφορους
χρήστες και ενοποιεί έτσι την επικοινωνία τους δίνοντας το
χαρακτήρα της διάσκεψης. Το NetMeeting δίνει τη δυνατότητα σε κάθε
σύστηµα του διαδικτύου να φιλοξενήσει µια συνάντηση των χρηστών
του, δηλαδή να παίξει το ρόλο µιας µονάδας ελέγχου πολλαπλών
σηµείων. Η επιλογή που παρέχει αυτή τη δυνατότητα είναι η
φιλοξενία συνάντησης (Host meeting). Στην επικοινωνία σηµείου µε
πολλαπλά σηµεία ο χρήστης που συγκαλεί τη διάσκεψη έχει επιπλέον
δυνατότητες διαχείρισης και ελέγχου απ' αυτόν που απλά συµµετέχει
στη διάσκεψη και µπορεί να:
1. ορίζει µια κωδική λέξη εισόδου στη διάσκεψη (Meeting Password),
2. ελέχγει τη συµµετοχή οποιουδήποτε ατόµου στη διάσκεψη

τσεκάροντας την επιλογή Only you can accept incoming calls,
3. εµποδίζει τους συµµετέχοντες να καλέσουν άλλους στη συνάντηση

τσεκάροντας την επιλογή Only you can place outgoing calls,
4. περιορίζει το πλήθος των εργαλείων που µπορούν να

χρησιµοποιηθούν από τους συµµετέχοντες στη συνάντηση µε την
επιλογή Only you can start these meeting tools.

Το σύστηµα συζητήσεων
Είναι µάλλον αδύνατο να πραγµατοποιηθεί µια συνεργασία χωρίς

να γίνει συζήτηση (chat). Γι' αυτό και τα εργαλεία συνεργασίας
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σχεδόν πάντα περιλαµβάνουν ένα σύστηµα µέσω του οποίου διεξάγεται
γραπτά η συζήτηση. Ο κάθε συνοµιλητής πληκτρολογεί την πρότασή του
και την αποστέλλει στο σύστηµα. ∆ηλαδή, η γραφή της πρότασης δεν
είναι  ορατή στους υπόλοιπους συνοµιλητές.

Έναν τυπικό ηλεκτρονικό σύστηµα συζητήσεων συνήθως αποτελείται
από:

 Έναν πίνακα απεικόνισης των προτάσεων που έχουν γίνει κατά τη
διάρκεια της συζήτησης. Μπροστά από κάθε πρόταση εµφανίζεται
το όνοµα αυτού που την συνέταξε και, µερικές φορές, η µέρα
και η ώρα αποστολής της.

 Ένα πλαίσιο σύνταξης της πρότασης.
 Ένα κουµπί αποστολής της πρότασης που συντάχθηκε.
 Μία λίστα επιλογής των ατόµων στα οποία θα εµφανιστεί η
πρόταση που στάλθηκε (χρησιµοποιείται στην περίπτωση που δεν
είναι επιθυµητό να δουν όλοι οι συνοµιλητές την πρόταση που
αποστέλλεται).

 Ένας κατάλογος απεικόνισης των ατόµων που συµµετέχουν στη
συζήτηση.

Ο ασπροπίνακας
Το εργαλείο του ασπροπίνακα (whiteboard) επιτρέπει στους

συµµετέχοντες σε µία συνάντηση να εκφράζουν τις απόψεις τους
σχεδιάζοντας και πληκτρολογώντας κείµενο πάνω σε µία κοινή
επιφάνεια. Οι αλλαγές στο περιεχόµενο αυτής της κοινής επιφάνειας
(π.χ. προσθήκη σχήµατος, διαγραφή κειµένου, µετακίνηση
αντικειµένου, κ.ά.) µπορούν να πραγµατοποιηθούν από τον καθένα και
είναι άµεσα ορατές από όλους τους χρήστες και τους πιο
αποµακρυσµένους. Ένα τυπικό σύστηµα ασπροπίνακα συνήθως µας δίδει
δυνατότητα για:

 Προσθήκη ή διαγραφή σελίδων.
 Σχεδιασµό αντικειµένων (π.χ. γραµµών, παραλληλογράµµων,
κύκλων, ελεύθερου σχεδίου).

 Πληκτρολόγηση κειµένου.
 Σαφή τονισµό (έµφαση) ενός σηµείου στον ασπροπίνακα είτε µε
τη χρήση κάποιου δείκτη (Pointer) είτε µε τη χρήση κάποιου
εργαλείου τονισµού (Highlighter).

 Αντιγραφή και επικόλληση αντικειµένων από άλλες εφαρµογές που
εκτελούνται στον ίδιο υπολογιστή.

 Σύλληψη και επικόλληση τµήµατος ή και ολόκληρου παραθύρου της
επιφάνειας εργασίας του υπολογιστή.

 Συγχρονισµό (synchronization) της περιήγησης στις σελίδες του
ασπροπίνακα µεταξύ των συνεργατών. Εάν ο συγχρονισµός είναι
ενεργός, όταν κάποιος συνοµιλητής αλλάξει σελίδα στον
ασπροπίνακα, αυτόµατα αλλάζει η σελίδα και για τους
υπόλοιπους συνοµιλητές.

 Προσωρινό κλείδωµα (lock) µιας σελίδας σε ένα συγκεκριµένο
συνεργάτη, έτσι ώστε µόνο αυτός να µπορεί να τροποποιήσει το
περιεχόµενό της.

Μεταφορά αρχείων
Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής συνεργασίας εµφανίζεται συχνά

η ανάγκη µεταφοράς αρχείων µεταξύ αυτών που συµµετέχουν σ' αυτή.
Αν και αυτό µπορεί να γίνει µε κάποια εφαρµογή ανεξάρτητη από ένα
ολοκληρωµένο περιβάλλον συνεργασίας, είναι χρήσιµο να
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περιλαµβάνεται αυτή η δυνατότητα στο συνεργατικό εργαλείο. Για
παράδειγµα, οι εφαρµογές ftp, που χρησιµοποιούνται συχνά στο
διαδίκτυο για τη µεταφορά αρχείων, είναι της αρχιτεκτονικής
πελάτης-εξυπηρέτηση (client-server). Έτσι ο υπολογιστής ενός
συνοµιλητή θα πρέπει να παίξει το ρόλο του σταθµού εξυπηρέτησης
µεταφοράς αρχείων (ftp), από τον οποίο όλοι οι υπόλοιποι
υπολογιστές θα ανακτούν και θα τοποθετούν αρχεία. Κατά τη
συνεργασία όµως, είναι συνήθως επιθυµητό όλοι οι υπολογιστές να
είναι οµότιµοι στη µεταφορά αρχείων. Επίσης, όταν στη συνάντηση
µετέχουν περισσότερα από δύο άτοµα, οι υπάρχουσες εφαρµογές ftp
δεν υποστηρίζουν την ταυτόχρονη αποστολή αρχείων σε πολλαπλούς
προορισµούς και απαιτούν την αποστολή τους σειριακά. Ένα τυπικό
εργαλείο µεταφοράς αρχείων σε ένα συνεργατικό σύστηµα συνήθως µας
δίνει δυνατότητα για:

 Κατάρτιση µίας λίστας αρχείων προς αποστολή. Αυτά τα αρχεία
µπορεί να είναι πολυπληθή, να βρίσκονται σε διαφορετικούς
καταλόγους και να απαιτείται αναζήτηση για τον εντοπισµό
τους. Έτσι ο χειρισµός της λίστας (προσθήκη και διαγραφή
αρχείων) θα πρέπει να είναι φιλικός και αποτελεσµατικός.

 Κατάρτιση της λίστας µε τους παραλήπτες, στην οποία µπορεί να
είναι όλοι οι συµµετέχοντες στη συνάντηση ή ένα µέρος από
αυτούς.

 Απεικόνιση της λίστας των αρχείων που έχουν ληφθεί κατά τη
διάρκεια της συνάντησης.

∆ιαµοιρασµός εφαρµογών
Στην ηλεκτρονική συνεργασία είναι, µερικές φορές, επιθυµητό να

είναι διαφανής η χρήση µιας εφαρµογής, δηλαδή η διαδικασία και τα
αποτελέσµατα αυτής της χρήσης να είναι ταυτόχρονα ορατά σε όλους
τους συνεργάτες. Επιπλέον, µερικές φορές απαιτείται και η από
µακριά χρήση της εφαρµογής, δηλαδή να γίνεται από κάποιον
συνεργάτη που βρίσκεται µακριά από το υπολογιστικό σύστηµα στο
οποίο εκτελείται η εφαρµογή. Μόνο ένα άτοµο µπορεί να έχει τον
έλεγχο της εφαρµογής κάθε χρονική στιγµή. Αξίζει να τονιστεί το
γεγονός ότι στους υπολογιστές των αποµακρυσµένων χρηστών δεν
απαιτείται να έχει προεγκατασταθεί η διαµοιρασµένη εφαρµογή.

Ένα συνεργατικό σύστηµα που προσφέρει τη δυνατότητα
διαµοιρασµού εφαρµογών συνήθως περιλαµβάνει:

 Mία λίστα απεικόνισης των ενεργών εφαρµογών στον τοπικό
υπολογιστή, από την οποία είναι δυνατόν να επιλεχθεί η
εφαρµογή που θα διαµοιραστεί.

 Μία επιλογή για την ενεργοποίηση της δυνατότητας να υπάρχει
έλεγχος της εφαρµογής από αποµακρυσµένο χρήστη. Όταν ο
έλεγχος της εφαρµογής µπορεί να µεταβιβαστεί, τότε το αίτηµα
να υπάρχει έλεγχος από αποµακρυσµένο χρήστη µπορεί να
ικανοποιείται είτε αυτόµατα (automatically accept requests
for control), είτε µετά από αντίστοιχη αποδοχή.

Χρηµατιστήριο on line
Πριν λίγα χρόνια το χρηµατιστήριο ήταν ασχολία µερικών µόνο

ανθρώπων. Σήµερα υπάρχει µια έξαρση χωρίς προηγούµενο που
οφείλεται αφ' ενός στη δηµιουργία αρκετών ΕΛ∆Ε που αναπτύχθηκαν
στην Ελλάδα αλλά και στην On Line σύνδεση του χρηµατιστηρίου µέσω



63

της τηλεόρασης και του Internet. Μέσω του Ιnternet µπορούµε να
βλέπουµε το χρηµατιστήριο on-line µε ειδικά προγράµµατα που
µπορούµε να τα προµηθευτούµε δωρεάν αλλά µε µηνιαία χρέωση.
Υπάρχουν βέβαια και sites (π.χ. in.gr) τα οποία µας επιτρέπουν να
βλέπουµε σε πραγµατικό χρόνο χωρίς χρέωση, τη κίνηση του
χαρτοφυλακίου µας που αποτελείται όµως από ορισµένο αριθµό
µετοχών. Τέλος µπορούµε να κάνουµε τις χρηµατιστηριακές συναλλαγές
µας και µέσω του internet σε πραγµατικό χρόνο µε ειδικό λογισµικό.

Ηλεκτρονικό εµπόριο (Electronic Data Interchange-ΕDI)
Ο πρωταγωνιστικός ρόλος του διαδικτύου αποδεικνύεται από τη

µεγάλη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου, δηλαδή των
αγοραπωλησιών προϊόντων και υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου.

Πολυάριθµες είναι οι πρόσφατες ανακοινώσεις κορυφαίων ιδιωτικών
εταιρειών, τραπεζών, εταιριών µεταφορών, και αυτοκινητοβιοµηχανιών
για τη σύναψη συµµαχιών µε φορείς παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών
και την ανάπτυξη τους στον χώρο του διαδικτύου. Το χρηµατιστήριο
επιβεβαιώνει τα οφέλη των στρατηγικών ηλεκτρονικού εµπορίου, αφού
έχει παρατηρηθεί αύξηση της αξίας της µετοχής των επιχειρήσεων,
όταν αυτές υιοθετούν στρατηγική για το διαδίκτυο. Υπάρχουν πολλά
παραδείγµατα νέων επιχειρήσεων που εξελίχθηκαν σε κορυφαίες
επιχειρήσεις παγκοσµίως και σε τοµείς όπως αυτός της λιανικής
πώλησης βιβλίων ή των χρηµατιστιριακών συναλλαγών.

Το διαδίκτυο δε συνέβαλε µόνο στη µετεξέλιξη των επιχειρήσεων
που ήδη υπήρχαν, αλλά δηµιούργησε νέες υπηρεσίες και νέες θέσεις
απασχόλησης στην οικονοµία. Το ηλεκτρονικό εµπόριο,ιδίως µεταξύ
επιχειρήσεων, ανθεί, και οι πωλήσεις του σε παγκόσµια κλίµακα
αναµένεται να αυξηθούν κατά την περίοδο 1998-2003 και να υπερβούν
το 15% του συνόλου των πωλήσεων. Οι εξελίξεις ορισµένες φορές
ξεπερνούν τις προβλέψεις και των πιο αισιόδοξων αναλυτών της
αγοράς.

Η επιτυχηµένη ανάπτυξη του διαδικτύου έχει ως αποτέλεσµα τη
µεταφορά δραστηριοτήτων, όπως έχει ήδη πραγµατοποιηθεί σε τοµείς
όπως ο τραπεζικός, όπου οι θέσεις απασχόλησης σε τοπικά
παραρτήµατα µειώνονται, καθώς αυξάνονται οι τραπεζικές συναλλαγές
σε επιγραµµική σύνδεση. Οι µεταφορές αυτές υπογραµµίζουν τη
σηµασία της ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων στην Ευρώπη, ώστε να
εξασφαλιστεί η καθαρή αύξηση  της απασχόλησης. Η Ευρώπη πρέπει να
είναι ισχυρή στους αναπτυσσόµενους τοµείς, ώστε να αποφευχθεί η
µεταφορά θέσεων εργασίας εκτός της ΕΕ.

Το ηλεκτρονικό εµπόριο, δηλαδή η αγοραπωλησία προϊόντων και
υπηρεσίων µέσω του διαδικτύου, ήδη ανέρχεται περίπου σε 20
εκατοµµύρια euro µέσα στην ΕΕ και αναµένεται ότι έως το 2003 να
φτάσει τα 340 δισεκατοµµύρια. Στο µέλλον η εκτεταµένη χρήση του
euro στις ηλεκτρονικές συναλλαγές θα συµβάλει σηµαντικά στην
ανάδυση µιας ηλεκτρονικής αγοράς σε κοινοτική κλίµακα. Στο άµεσο
µέλλον η ΕΕ θα επιταχύνει την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου,
ιδίως στις ΜΜΕ, ώστε να µπορούν να αντιµετωπίζουν ως αγορά τους
ολόκληρη την ευρωπαική αγορά. Για το λόγο αυτό απαιτείται
αξιόπιστο νοµικό πλαίσιο για την αγορά, που θα παρέχει νοµική
ασφάλεια, θα αίρει τα εµπόδια για διασυνοριακές υπηρεσίες, θα
ενθαρρύνει καινοτοµίες στο ηλεκτρονικό δίκτυο και θα εγγυάται την
ασφάλεια των καταναλωτών (αναγνώριση ψηφιακών υπογραφών,
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κρυπτογραφία, προστασία από επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων,
δηµιουργία φορολογικού νοµικού παλισίου, κ.ά.). Στο σκοπό αυτό
αποβλέπει σειρά νοµικών πρωτοβουλιών που έχουν ήδη αναληφθεί σε
κοινοτικό επίπεδο. Όµως, εξαιτίας της ταχύτητας της αλλαγής και
των συνεπειών της παγκοσµιοποίησης, οι κοινοτικές παρεµβάσεις
αναµένεται να περιοριστούν στο µέλλον, ενώ πρέπει να υπογραµµιστεί
περισσότερο ο ρόλος τους στη δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης και
συνεργασίας µεταξύ των καταναλωτών.

Στόχοι της επόµενης τετραετίας που αφορούν την κοινωνία των
πληροφοριών το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό εµπόριο:

 Ενθάρρυνση επιγραµµικών ηλεκτρονικών διαδικασιών επίλυσης
διαφορών και εναλλακτικών διαδικασιών προσφυγής καταναλωτών.

 ∆ροµολόγηση σχετικής καµπάνιας που θα συµβάλλει στην
ενεργοποίηση των ΜΜΕ για ψηφιοποίηση της λειτουργίας τους.

 ∆ιευκόλυνση της µεταβίβασης της απαιτούµενης τεχνογνωσίας
µέσω υποτροφιών µετεκπαίδευσης και διαδικτυακών κέντρων
υψηλής επίδοσης.

 Υποστήριξη δηµιουργίας κοινοτικού ηλεκτρονικού τοµέα ανώτατου
επιπέδου για την ενθάρρυνση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού
εµπορίου στο διαδίκτυο εντός της ΕΕ, καθώς και για την
υποβοήθηση των εταιριών που επιθυµούν να καθιερώσουν
∆ιαδικτυακή παρουσία κοινοτικής κλίµακας.   

Καθοριστικός παράγοντας στην ολοκλήρωση µιας ηλεκτρονικής
πώλησης είναι η πληρωµή. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένα
είδος ηλεκτρονικού χρήµατος, που συγκεντρώνει όλα τα πλεονεκτήµατα
του κανονικού χρήµατος (ανωνυµία, πιστότητα, κ.λ.π.). Για τη
φύλαξη του χρήµατος αυτού χρησιµοποιούνται οι "έξυπνες" κάρτες
(Smart Cards). Οι κάρτες αυτές είναι όπως οι πιστωτικές αλλά αντί
για µαγνητική ταινία έχουν ένα ειδικό chip που περιέχει κάποιο
αριθµό ηλεκτρονικών µονάδων χρήµατος. Έτσι σε µια ηλεκτρονική
συναλλαγή µε τις κάρτες αυτές το µόνο που απαιτείται είναι ένα
κατάλληλο µηχάνηµα για την ανάγνωση τέτοιων καρτών.

Μία από τις πρώτες εταιρείες συστηµάτων πληρωµής στο internet
ήταν η FV (First Virtual Holdings Inc). Εδώ ο αγοραστής ανοίγει
έναν λογαριασµό και παίρνει ένα κωδικό (VirtualPIN διαφορετικό από
το PIN της κάρτας του) αφού η FV επεξεργαστεί τις πληροφορίες της
πιστωτικής κάρτας του πελάτη. Όταν ο πελάτης προβεί σε αγορά από
έναν έµπορο που υποστηρίζει το σύστηµα FV, δίνει το VirtualPIN,
και τα υπόλοιπα τα αναλαµβάνει η εταιρεία. Μια άλλη εταιρεία που
ασχολείται µε τη κρυπτογράφηση για τη προστασία των συναλλαγών
µέσω πιστωτικής κάρτας και ενός προγράµµατος ηλεκτρονικού
πορτοφολιού, είναι η CC (CyberCach). Όταν κάποιος αποφασίσει να
κάνει αγορές από έναν CC έµπορο, συµπληρώνει τη φόρµα αγορών και
στέλνει τη παραγγελία, ενώ το πρόγραµµα στέλνει και τα στοιχεία
της πιστωτικής κάρτας του. Στον server του εµπόρου γίνεται ο
διαχωρισµός της παραγγελίας και των στοιχείων της κάρτας και τα
τελευταία στέλνονται στον server της CC απ' όπου µέσω ασφαλών
τηλεφωνικών γραµµών παίρνει την έγκριση της τράπεζας για την
αγορά. Η όλη διαδικασία κρατάει το πολύ είκοσι δευτερόλεπτα.

Με το λογισµικό για το ηλεκτρονικό εµπόριο ασχολούνται σχετικά
λίγες εταιρείες λόγω της πολυπλοκότητας και της ιδιαιτερότητας.
Μεταξύ αυτών είναι η Sterling Commerce και η European Dynamics.
Τελευταία διατίθεται στην Ελληνική αγορά το πρόγραµµα Intershop
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Online που καθιστά µια ολοκληρωµένη, ευέλικτη και οικονοµική λύση
στη δηµιουργία καταστηµάτων on line στο internet, δίνοντας τη
δυνατότητα στο καθένα να δηµιουργήσει το δικό του δικτυακό
κατάστηµα. Το χαµηλό κόστος δηµιουργίας και συντήρησης ενός on
line καταστήµατος, η ευχρηστία που παρέχει στον καταναλωτή και η
ευκολία στη διαχείριση του συστήµατος, έχουν καθιερώσει το
Ιntershop Online διεθνώς σαν ένα από τα καλλίτερα προγράµµατα στο
τοµέα του ηλεκτρονικού εµπορίου.

Οµάδες ειδήσεων
Μια ενδιαφέρουσα υπηρεσία του διαδικτύου είναι η υπηρεσία των

οµάδων ειδήσεων (newsgroups). Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους
είναι ότι οι χρήστες ενδιαφέρονται για κάποιο κοινό θέµα και
επιδιώκουν καθολική ενηµέρωση. Τα θέµατα αυτά είναι πολλά και
ποικίλα π.χ. ανταλλαγή απόψεων, διεξαγωγή συζητήσεων, περιήγηση
στο κόσµο του κινηµατογράφου κ.λ.π. Η ιδέα ξεκίνησε από τον γνωστό
σε όλους πίνακα ανακοινώσεων. Βέβαια στην ηλεκτρονική έκδοση δεν
υπάρχουν χαρτιά και καρφίτσες αλλά οι υπολογιστές. Μέσω αυτών
γίνονται γνωστές οι απόψεις οποιουδήποτε για οποιοδήποτε θέµα,
αρκεί αυτές να είναι καταχωρηµένες σε ηλεκτρονική µορφή κάποιου
server (news server) µε τον οποίο µπορούν να συνδεθούν οι άλλοι
ενδιαφερόµενοι. Τα συστήµατα των πινάκων ανακοινώσεων (Bulletin
Board Systems-BBS) χρησιµοποιούνται για πολλούς λόγους από
χιλιάδες χρήστες και για χιλιάδες θέµατα. Τέτοια συστήµατα
διαθέτουν οι ISPs, για να ενηµερώνουν τους χρήστες για διάφορα
τεχνικά θέµατα, τα πολιτικά κόµµατα, οι σύλλογοι, επιστηµονικοί
φορείς κ.λ.π. Έτσι οι ISPs δεν συνδέουν τους πελάτες τους κάθε
φορά µε ξεχωριστό πίνακα ανακοινώσεων, αλλά µε ένα σύνολο από
πίνακες. Η ανάγνωση των νέων γίνεται µε ένα πρόγραµµα γνωστό σαν
αναγνώστης ειδήσεων (newsreader), που αναγνωρίζει τη θέση του news
server και το οποίο διαβάζει τις διάφορες ανακοινώσεις του.

Εναλλακτικά οι ειδήσεις µπορούν να αναζητηθούν και στις
ιστοσελίδες του Internet όπου βρίσκονται καταχωρηµένες σε κάποιον
κοινόχρηστο news server και να µεταφερθούν µε το αντίστοιχο
πρόγραµµα εγκατάστασης. Υπάρχει µεγάλος αριθµός οµάδων ειδήσεων
που µπορεί να είναι διαθέσιµες σε κάποιο server. Στις περισσότερες
περιπτώσεις οι οµάδες αυτές είναι τοπικού ενδιαφέροντος και η
πρόσβαση των χρηστών σ' αυτές γίνεται µέσω του δικτύου Usenet που
αποτελεί ένα υπερδίκτυο µε το οποίο συνδέονται πολλά επιµέρους
δίκτυα που φιλοξενούν τις οµάδες αυτές. Τα ονόµατα των οµάδων
ειδήσεων είναι δοµηµένα µε ιεραρχικό τρόπο. Αρχίζουν από δεξιά,
δηλαδή από το πρώτο επίπεδο, και συνεχίζουν προς τα αριστερά,
δηλαδή σε υποσύνολα του πρώτου επιπέδου.

Μερικές οµάδες πρώτου επιπέδου είναι:
 Bionet, έχει σαν αντικείµενο θέµατα βιολογίας.
 Biz, έχει σαν αντικείµενο επαγγελµατικά θέµατα.
 Comp, αναφέρονται σε θέµατα υπολογιστών.
 Ιeee, οµάδες νέων του ΙΕΕΕ.
 News, έχει σαν αντικείµενο τις διάφορες οµάδες νέων και το
αντίστοιχο λογισµικό για την εύρεση νέων οµάδων, την ανάγνωση
των ειδήσεων κ.λ.π.

 Sci, οµάδες νέων µε αντικείµενο την έρευνα πάνω στις θετικές
επιστήµες.
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 Talk, συζητήσεις για πολιτικά και κοινωνικά θέµατα.
Μερικά ενδεικτικά ονόµατα 2ου και 3ου επιπέδου είναι:
 Alt.animals, οµάδες µε αντικείµενο τους φιλόζωους.
 Alt.animals.dolphins, οµάδες µε αντικείµενο τα δελφίνια.
 Bionet.genom, οµάδες µε αντικείµενο τη γενετική.

Ελληνικές τράπεζες πληροφοριών
Αναφέρω παρακάτω τις Ελληνικές τράπεζες πληροφοριών που είναι

διαθέσιµες µέσω του HellasTel.
 ΑΚΕΠ. Πληροφορίες για διαγωνισµούς δηµόσιων έργων και
προµήθειες του ∆ηµοσίου.

 ΑΝΚΟ. Πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες τηλεµατικής.
 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. Πληροφορίες για τα κοινοτικά
προγράµµατα Impact και Value.

 HELLENIC data. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων σε επιβατικά
πλοία, οδηγός ξενοδοχείων Ελλάδας.

 INFORMATIQUE-TELEMATIQUE. ∆ιάφορες εφαρµογές Videotext,
παιχνίδια, µικρές αγγελίες, χρηµατιστήριο, ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο.

 KAPA-ΤΕL. Πληροφορίες για Ελληνικό και ξένα χρηµατιστήρια,
συνάλλαγµα, πληροφορίες φορολογικής και τουριστικής φύσης,
αγορά αυτοκινήτου, αστρολογία, CD clud κ.λ.π.

 ΟΜΝΑ. Πληροφορίες για τις εκδηλώσεις του Μεγάρου Μουσικής
Αθήνας.

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚ∆ΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ. Τίτλοι βιβλίων,
εκδότες, βιβλιοπώλες, παραγγελίες κ.λ.π

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Αγροτική πληροφόρηση. Οικολογία,
περιβάλλον.

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ. Πληροφορίες διοικητικής φύσης που
αφορούν το πολίτη.

Καθηµερινές δραστηριότητες µε τη βοήθεια του internet
Είναι µάλλον αδύνατο να καταγράψουµε όλες τις ανθρώπινες

δραστηριότητες που αναπτύσσονται δυναµικά µέσα από τον παγκόσµιο
ιστό. Μερικές από τις καθηµερινές δραστηριότητες που µπορούµε να
έχουµε µέσα από το διαδίκτυο είναι:

 Ενηµέρωση: Στη διεύθυνση http://www.infosociety.gr µπορούµε
να µελετήσουµε τις θέσεις της κυβέρνησης και να αποστείλουµε
και τις δικές µας απόψεις για την κοινωνία της πληροφορίας.

 Ανάγνωση ηµερήσιου τύπου: Στη διεύθυνση
http://tovima.dolnet.gr

Μπορούµε να διαβάσουµε τα νέα της εφηµερίδας ΒΗΜΑ. Υπάρχει
η δυνατότητα να επιλέξουµε συγκεκριµµένα κοµµάτια από την
εφηµερίδα.

 Αγορές: Στη διεύθυνση http://www.plaisio.gr µπορείτε να
παραγγείλετε οτιδήποτε έχει σχέση µε την πληροφορική και είδη
γραφείου και ότι αγοράσετε να σας παραδοθεί στο σπίτι σας.

 Ενηµέρωση για τα κανάλια της τηλεόρασης και τα προγράµµατα
τους: Στη διεύθυνση http://www.megatv.gr το site του mega
channel.

 Ενηµέρωση για τη διασκέδαση µας: Στη διεύθυνση
http://www.village.gr µπορείτε να ενηµερωθείτε για τις
ταινίες και τις προβολές του Village Center.
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 Συνοµιλία µε φίλους που βρίσκονται µακριά µας και µπορούν να
συνδεθούν στο διαδίκτυο: Στη διεύθυνση http://chat.yahho.com
µπορείτε να δηµιουργήσετε την προσωπική σας περιοχή (room)
στις τοποθεσίες συνοµιλίας. Συµφωνείστε για τη διεύθυνση και
το χρόνο και κατόπιν συνδεθείτε και συνοµιλήστε.
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Η πρόκληση που ονοµάζεται
ADSL

Οι γρήγορα εναλλασσόµενες τεχνολογικές
εξελίξεις που συντελούνται στην εποχή µας
κατέστησαν δυνατή τη δηµιουργία νέου
σκηνικού, το οποίο πλαισιώνεται από
αλλαγές, νέες απαιτήσεις και δυναµικές
στους τοµείς των κοινωνικών σχέσεων, της

πληροφόρησης, της εργασίας, αλλά και αυτής ακόµη της ψυχαγωγίας.
Οι στρατηγικές πολιτικές οι οποίες ακολουθούνται ευλαβικά από τους
πλείστους τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς (Telcos) αποσκοπούν στην
όσο το δυνατό αποδοτικότερη εκµετάλλευση της υφιστάµενης - κατά το
µεγαλύτερο ποσοστό χάλκινης - υποδοµής του δικτύου πρόσβασης. 
Όµως, οι σηµερινές ανάγκες των πελατών απαιτούν αύξηση της
χωρητικότητας πρόσβασης σε διάφορα δίκτυα (bandwidth capacity),
καθώς και ψηφιακή µεταφορά δεδοµένων σε πολύ ψηλές ταχύτητες. Το
ζητούµενο που προβάλλει είναι η δυνατότητα έγκαιρης, οικονοµικά
συµφέρουσας, αλλά και ποιοτικής παροχής ευρυφασµατικών
υπηρεσιών. Ευρυζωνικές υπηρεσίες χαρακτηρίζονται υπηρεσίες οι
οποίες προϋποθέτουν µετάδοση τους µε ψηλές ταχύτητες, πέραν των
2Mbit/s, ως γενικά αποδεχτή αρχή. Για παράδειγµα υπηρεσίες όπως
βίντεο µε ψηλή ευκρίνεια και πιστότητα. Αυτές οι εφαρµογές
λειτουργούν σε µοντέλο πελάτη-υπηρέτη (client-server), όπου η
πλειοψηφία των πληροφοριών µεταδίδεται από το τηλεπικοινωνιακό
κέντρο στον πελάτη.  Οι δυνατότητες όµως των ευρυφασµατικών
υπηρεσιών ελαττώνονται δραστικά, λόγω της αδυναµίας της
τεχνολογίας να πετύχει υψηλούς ρυθµούς µετάδοσης µέσω της
υφιστάµενης χάλκινης υποδοµής. 

Τεχνολογικές Εξελίξεις
Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών
κατέστησαν δυνατή τη στρατη-
γική αξιοποίηση του χάλκινου
δικτύου µέσω της έρευνας και
ανάπτυξης της τεχνολογίας
DSL (Digital Subscriber Line
- Ψηφιακή Συνδροµητική Γραµ-
µή) και της οικογένειας xDSL
γενικότερα. Η τεχνολογία DSL
προσφέρει τη δυνατότητα πα-
ροχής των υπηρεσιών στενής
ζώνης (απλή τηλεφωνία και
ISDN), παράλληλα µε τη δυνα-
τότητα υποστήριξης ευρυφα-
σµατικών υπηρεσιών. Συγκε-
κριµένα η τεχνολογία ADSL
(Asymmetric DSL) χρησιµο-
ποιεί µεθόδους ψηφιακής κω-
δικοποίησης και επεξεργασίας
σήµατος για αύξηση της χωρητικότητας της παραδοσιακής δισύρµατης
γραµµής (twisted pair). Οι συχνότητες που χρησιµοποιεί φθάνουν µέ-
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χρι και το 1MHz, ενώ αποφεύγεται η χρήση του φάσµατος συχνοτήτων
το οποίο χρησιµοποιείται για την παροχή υπηρεσιών στενής ζώνης Με
αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η εισαγωγή, προσφορά και εµπορική εκ-
µετάλλευση νέων ευρυζωνικών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως γρήγορης
πρόσβασης στo διαδίκτυο (fast internet), πολυµέσων (multimedia),
βίντεο κατά ζήτηση (Video on Demand - VoD), τηλεργασίας (tele-
working), πρόσβασης σε διάφορους τοµείς πληροφοριών, όπως χρηµατι-
στηριακά, τουριστικά, αλλά και ψυχαγωγικά θέµατα.  Μέσα σε αυτά τα
πλαίσια και µε γνώµονα την όσο το δυνατό πληρέστερη ικανοποίηση
αυτών των απαιτήσεων, αναπτύχθηκε η τεχνολογία ADSL (Asymmetric
Digital Subscriber Line - Ασύµµετρη Ψηφιακή Συνδροµητική Γραµµή). 

Τεχνολογία ADSL
Η τεχνολογία ADSL µπορεί να προσφέρει ταχύτητες οι οποίες

φτάνουν µέχρι τα 8Mbps από το τηλεπικοινωνιακό κέντρο προς τον
πελάτη και µέχρι 1Μbps προς την αντίθετη κατεύθυνση.  Ο ρυθµός
µετάδοσης εξαρτάται βέβαια από την απόσταση και την κατάσταση της
γραµµής (τη διαφωνία και το θόρυβο στα καλώδια βλ. Σχεδιάγραµµα
1).  Στο Σχεδιάγραµµα 2 φαίνονται τα διάφορα στοιχεία που
συνθέτουν το σύστηµα.  Το σύστηµα ADSL αποτελείται από το
τερµατικό (ATU-R modem), το οποίο εγκαθίσταται στο υποστατικό του

πελάτη. 
Οι κυριότερες διεπαφές που προσφέρονται από διάφορους τύπους

τερµατικών (modems) είναι η 10BaseT για διασύνδεση µε προσωπικό
υπολογιστή ή για απευθείας σύνδεση µε συνηθισµένη συσκευή
τηλεόρασης και η USB για διασύνδεση µε προσωπικό υπολογιστή. 
Μελλοντικά προβλέπεται ότι το ADSL θα είναι ενσωµατωµένο σε
συσκευές όπως η PC/STB για ενσωµατωµένη εγκατάσταση σε προσωπικό
υπολογιστή.  Τα τερµατικά σχεδιάστηκαν για εύκολη εγκατάσταση από
τους ίδιους τους χρήστες χωρίς την ανάγκη εξειδικευµένων γνώσεων,
όπως γινόταν και στην περίπτωση των γνωστών αναλογικών
αποδιαµορφωτών (modems). Είναι αναγκαία επίσης η εγκατάσταση, στα
υποστατικά του πελάτη, ειδικών φίλτρων για διαχωρισµό των
υπηρεσιών τηλεφωνίας (POTS ή ISDN) και των δεδοµένων
ευρυφασµατικών υπηρεσιών. Στο τηλεπικοινωνιακό κέντρο η τηλεφωνία
(POTS ή ISDN) διαχωρίζεται από την ευρυφασµατική κίνηση
χρησιµοποιώντας διαχωριστές (ενσωµατωµένους στο DSLAM - Digital
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Subscriber Line Access Multiplexer).  Στα
DSLAM βρίσκονται επίσης τα αντίστοιχα
τερµατικά γραµµής (ATU-C). O διαχωριστής
(splitter) που βρίσκεται στο DSLAM διαχωρίζει
την τηλεφωνική κίνηση (POTS ή ISDN) από την
ευρυζωνική. Το στενοζωνικό φάσµα POTS ή ISDN
καταλήγει στο τηλεφωνικό κέντρο, ενώ η
ευρυζωνική κίνηση καταλήγει στις µονάδες
τερµατισµού της γραµµής (ATU-C) του ADSL. To
DSLAM στη συνέχεια συνδέεται µέσω δικτύου ΑΤΜ
µε τον BAS (Broadband Access Server - Υπηρέτη
Ευρυφασµατικής Πρόσβασης).  Ο BAS δρα ως
τοπικός συγκεντρωτής πρόσβασης, επιλογέας
προσφοράς υπηρεσιών (SSG) και υπηρέτης
ελέγχου. Το ADSL αρχικά σχεδιάστηκε για την
παροχή υπηρεσίας βίντεο ταυτότητας
(authentication server), οι απαιτήσεις της
οποίας υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις (π.χ.
ρυθµού µετάδοσης) της υπηρεσίας γρήγορης
πρόσβασης στο διαδίκτυο. Έτσι, αναπτύχθηκε
ένα απλοποιηµένο σύστηµα, το ADSL Lite.  Το
ADSL Lite λειτουργεί σε πιο χαµηλούς ρυθµούς

µετάδοσης (γύρω στο 1,5Mbps downstream και 512kbps upstream σε
απόσταση 5χλµ.) και σε χαµηλότερες συχνότητες και χρησιµοποιεί
διαφορετικού είδους αλγόριθµους.  Στις περισσότερες περιπτώσεις
αποφεύγεται η εγκατάσταση διαχωριστή, αλλά η ανάγκη για
κατανεµηµένα φίλτρα εξακολουθεί να υφίσταται.  Έτσι, η εγκατάσταση
είναι πιο εύκολη και πιο οικονοµική. Με τα πιο πάνω
χαρακτηριστικά, το ADSL επιτρέπει την ταυτόχρονη µεταφορά φωνής,
πληροφοριών (δεδοµένων-Internet) και εικόνας µε ψηλή πιστότητα και
ευκρίνεια. Στο σχεδιάγραµµα 5, φαίνεται παραστατικά η σχετική
µέγιστη ταχύτητα µε την οποία οι διάφορες τεχνολογίες πρόσβασης
µπορούν να µεταφέρουν αρχείο χωρητικότητας 25 Mbyte και ο χρόνος
που απαιτείται. Στο σχεδιάγραµµα 6, φαίνεται η υφιστάµενη σύνδεση
του ηλεκτρονικού υπολογιστή µε τον Παροχέα Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου
µέσω αναλογικού απο/διαµορφωτή, ενώ στο σχεδιάγραµµα 4 φαίνεται η
νέα σύνδεση µέσω ADSL.

Πιλοτικό Έργο
Η ΑΤΗΚ προχώρησε στην υλοποίηση σχετικού πιλοτικού έργου µε σκοπό
να εξετάσει την τεχνολογία, τις προσφερόµενες υπηρεσίες και ανα-
γκαίες αρχιτεκτονικές για ευρείας κλίµακας ανάπτυξη.  Για τους
σκοπούς του πιλοτικού έργου παραχώρησαν δωρεάν εξοπλισµό τρεις µε-
γάλες εταιρείες για περίοδο έξι µηνών.  Η εγκατάσταση των συστηµά-
των έχει ολοκληρωθεί και σταδιακά εισάγεται στα συστήµατα ένας πο-
λύ περιορισµένος αριθµός από φιλικούς χρήστες, οι οποίοι θα κλη-
θούν να αξιολογήσουν τις προσφερόµενες υπηρεσίες.  Τα συστήµατα έ-
χουν τοποθετηθεί σε έξι διαφορετικά τηλεπικοινωνιακά κέντρα.  Οι
χρήστες έχουν την ευχέρεια επιλογής υπηρεσιών οι οποίες προσφέρο-
νται µέσω της CytaNet και του CYTA Corporate (ενδοδίκτυο), όπως
γρήγορης πρόσβασης στο διαδίκτυο, τηλεργασίας, IPTV, real time TV
streaming, καθώς και µερικών βίντεο κλιπ.  Στους παρόχους υπηρε-
σιών θα προστεθεί µελλοντικά και το Πανεπιστήµιο Κύπρου και θα γί-
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νονται συνεχείς προσπάθειες αναβάθµισης και προσθήκης νέων υπηρε-
σιών, µέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του πιλοτικού έργου. 

 Σχεδιάγραµµα 4

Σχεδιάγραµµα 5

Σχεδιάγραµµα 6
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Σχεδιάγραµµα 7



73

∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ INTERNET

Εισαγωγή
Το Internet σήµερα έχει κατακτήσει κάθε γωνιά της Γης, ενώ ο ι-

στός του ολοένα γιγαντώνεται απαιτώντας περισσότερο χώρο, καλύτερο
τεχνολογικό εξοπλισµό και, φυσικά, µεγαλύτερες ταχύτητες.

Τo bandwidth ή εύρος ζώνης, αν επιθυµείτε, αποτελεί τον µόνιµο
πονοκέφαλο εκείνων που παρέχουν υπηρεσίες µέσω του Internet αλλά
και των χρηστών που είναι αποδέκτες αυτών των υπηρεσιών. Οι πρώτες
- οµολογουµένως ιστορικές - µέρες του Internet χαρακτηρίζονταν από
ιδιαίτερα περιορισµένο εύρος ζώνης, ενώ η τεχνολογία των συσκευών
modem που είχαν οι χρήστες στα χέρια τους προσέφερε ταχύτητες
2,4Kbps ή στην καλύτερη περίπτωση 14Kbps.

Σήµερα, βέβαια, τα πράγµατα έχουν βελτιωθεί σηµαντικά κι έτσι
φτάσαµε να είµαστε κάτοχοι modem των 56Kbps στη "χειρότερη" περί-
πτωση της σύνδεσης dial up PSTN, ενώ οι κάτοχοι σύνδεσης ISDN έ-
χουν στη διάθεσή τους συνδέσεις των 64 ή και 128Kbps µε πολύ λογι-
κό κόστος. Στο εξωτερικό, βέβαια, χρησιµοποιούνται ήδη τεχνολογίες
που προσφέρουν πολύ µεγαλύτερο εύρος ζώνης όπως αυτές των Cable
modems - τις οποίες στην Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να δούµε στο
ορατό µέλλον - και DSL (Digital Subscriber Line), µία τεχνολογία
που δοκιµάζεται πιλοτικά από τον ΟΤΕ. Προς το παρόν, λοιπόν, οι
κυρίαρχοι τρόποι σύνδεσης µε το Internet στη χώρα µας είναι η απλή
dial up και η ISDN των 64Kbps και πολύ λιγότερο αυτή των 128Kbps.
Οµως, ακόµα και ένα modem που χρησιµοποιεί γραµµή ISDN δεν είναι
αρκετό για να καλύψει τις σηµερινές υπέρογκες απαιτήσεις σε
bandwidth, αφού οι εφαρµογές multimedia που έχουν κυριολεκτικά κα-
τακλύσει το Internet, αλλάζοντας τη φυσιογνωµία του, είναι ιδιαί-
τερα απαιτητικές σε εύρος ζώνης.

Το δορυφορικό Internet αποτελεί µια τρίτη εναλλακτική και εν-
διαφέρουσα πρόταση µε µεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, που µπορεί να
προσφέρει τη λύση στο µεγάλο πρόβληµα του εύρους ζώνης. Οι ταχύτη-
τες µεταφοράς δεδοµένων που επιτυγχάνονται µε αυτό - και µάλιστα
µε εξοπλισµό που προορίζεται για τον απλό χρήστη - µπορούν να αγ-
γίξουν αριθµούς που ξεπερνούν κατά 15 φορές την ταχύτητα της απλής
dial up σύνδεσης µε modem 56Kbps και περίπου 10 φορές την ταχύτητα
πρόσβασης που προσφέρει η ISDN σύνδεση των 64Kbps. Ο απλός χρήστης
για να απολαύσει αυτές τις ταχύτητες λήψης δεδοµένων χρειάζεται να
προµηθευτεί µια ειδική κάρτα για τη δορυφορική λήψη, µια δορυφορι-
κή κεραία ή αν θέλετε ένα δορυφορικό "πιάτο" και µια απλή σύνδεση
dial up από κάποια υπηρεσία παροχής υπηρεσιών στο Internet. Οταν
υπάρχουν τα ανωτέρω, κάθε αίτηση του χρήστη για το άνοιγµα κάποιας
σελίδας ή για τη λήψη ενός αρχείου διοχετεύεται στον proxy server,
δηλαδή στον υπολογιστή που διαθέτει την κάρτα δορυφορικής λήψης
και τη σύνδεση µε το Internet. Αυτός στη συνέχεια µεταφέρει τις
αιτήσεις στον αντίστοιχο proxy server της υπηρεσίας παροχής του
δορυφορικού Internet. H εταιρεία αν δεν έχει ήδη τα δεδοµένα απο-
θηκευµένα στους servers της (από προηγούµενες αναζητήσεις άλλων
χρηστών), αναζητεί και λαµβάνει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες
από το Internet και τις προωθεί στον αρχικό proxy µέσω δορυφόρου.
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Φυσικά, προς το συγκεκριµένο δορυφόρο είναι στραµµένο και το "πιά-
το" του χρήστη.

Στο σενάριο που µόλις περιγράψαµε, το upload πραγµατοποιείται
από το χρήστη µέσω επίγειας σύνδεσης, ενώ το download - που συνή-
θως αφορά σε κατά πολύ µεγαλύτερο όγκο δεδοµένων - γίνεται µέσω
της ασύρµατης επικοινωνίας µε το δορυφόρο. Με αυτόν τον τρόπο πα-
ρέχεται ικανοποιητική λύση στο αίτηµα για µεγαλύτερο bandwidth µε
τρόπο αρκετά προσιτό από οικονοµική άποψη και, κατά συνέπεια, ελ-
κυστικό για τους τελικούς χρήστες. Οµως, υπάρχει δυνατότητα και
δικατευθυντήριας (αµφίδροµης) επικοινωνίας, µε την οποία τόσο το
download όσο και το upload γίνονται µέσω δορυφόρου, χωρίς τη χρήση
ή την ανάγκη ύπαρξης επίγειας σύνδεσης. Η µέθοδος αυτή είναι σηµα-
ντικά ακριβότερη (κυρίως λόγω του εξοπλισµού που απαιτείται) και
έχει καθαρά επαγγελµατικό χαρακτήρα.

Το δορυφορικό Internet όχι µόνο είναι ελκυστικό για ιδιώτες και
για επιχειρήσεις, αλλά και παρέχεται σήµερα σε κάθε ενδιαφερόµενο,
αφού υπάρχουν στη χώρα µας αρκετές εταιρείες που δραστηριοποιού-
νται στον συγκεκριµένο χώρο. Φυσικά, ολοένα παρουσιάζονται και δο-
κιµάζονται νέες τεχνολογίες που προσφέρονται να λύσουν διά παντός
το πρόβληµα του εύρους ζώνης και της ταχύτητας, αλλά µέχρι να συµ-
βεί αυτό εµείς θα µιλήσουµε για δεδοµένα που έρχονται κατευθείαν
από... τα άστρα!

∆υνατότητες & Εξοπλισµός
Μέσα σε λίγα χρόνια, οι απαιτήσεις των τελικών χρηστών του

Internet για µεγαλύτερο bandwidth γιγαντώθηκαν. Ο όγκος των πληρο-
φοριών που διακινεί ένας τυπικός χρήστης αυξήθηκε σηµαντικά, καθώς
σε αυτές περιλαµβάνονται εκτός από κείµενα ογκώδη προγράµµατα και
αρχεία ήχου ή video. Παράλληλα, σε εφαρµογές streaming media η χω-
ρητικότητα του επικοινωνιακού διαύλου είναι καθοριστική. Πέρα όµως
από αυτά, κανένας χρήστης του Internet δεν αποδέχεται σήµερα µε τη
στωικότητα του παρελθόντος τους εκτεταµένους χρόνους αναµονής µέ-
χρι να ολοκληρωθεί κάποιο downloading και µε ευχαρίστηση θα έβλεπε
µια λύση, µε κόστος εντός των δυνατοτήτων του, που θα επιτάχυνε
τις διαδικασίες.

Μια τέτοια λύση αποτελεί το δορυφορικό Internet, το οποίο αξιο-
ποιεί τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους για τη µετάδοση δεδοµένων α-
πευθείας στους υπολογιστές των τελικών χρηστών.

Τα δεδοµένα που λαµβάνει ο χρήστης δορυφορικού Internet µεταδί-
δονται από κάποιον επίγειο σταθµό βάσης στο δορυφόρο, ο οποίος µε
τη σειρά του τα µεταδίδει στον τελικό προορισµό τους. Ο χρόνος που
µεσολαβεί από την αρχή µέχρι το τέλος αυτής της διαδικασίας ονοµά-
ζεται "καθυστέρηση" ή αλλιώς latency. Επειδή η απόσταση που διανύ-
ει το τηλεπικοινωνιακό σήµα είναι πολλές χιλιάδες χιλιόµετρα, η
καθυστέρηση είναι υπολογίσιµη και µεγαλώνει όσο µεγαλύτερη είναι η
απόσταση του δορυφόρου από τη Γη. Εντούτοις, ακόµα και στην περί-
πτωση των γεωστατικών δορυφόρων είναι µικρό κλάσµα του δευτερολέ-
πτου. Τα προαναφερόµενα, όµως, αποτελούν λεπτοµέρειες για τη συ-
ντριπτική πλειονότητα των χρηστών, τη στιγµή µάλιστα που αυτοί έ-
χουν στη διάθεσή τους εκπληκτικές ταχύτητες downloading, της τάξε-
ως των 400Kbps ή και παραπάνω!

Οι λόγοι που αναφερόµαστε σχεδόν αποκλειστικά στο downloading
είναι δύο. Πρώτον, έχει παρατηρηθεί ότι ο κύριος όγκος των πληρο-
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φοριών που διακινεί κάποιος χρήστης στο Internet απαρτίζεται από
πληροφορίες που λαµβάνει και όχι που αποστέλλει. Αρα, αν υπάρχει
ικανοποιητικό bandwidth για τη λήψη δεδοµένων, η συνολική απόδοση
επιταχύνεται σηµαντικά. Ο δεύτερος λόγος είναι πως η αµφίδροµη ε-
πικοινωνία δεδοµένων µέσω δορυφόρου έχει ιδιαίτερα υψηλό κόστος
για τον απλό χρήστη. Παρά ταύτα, όπως θα δούµε στη συνέχεια, στην
ελληνική αγορά παρέχονται λύσεις και αυτού του τύπου.

ΠΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ
Οπως προαναφέραµε, η απλούστερη περίπτωση είναι αυτή της µονο-

κατευθυντήριας
(µονόδροµης) επικοινωνίας, κατά την οποία ο χρήστης µπορεί να

κατεβάζει δεδοµένα από το δορυφόρο, αλλά δεν µπορεί να στείλει δε-
δοµένα κατευθείαν σε αυτόν. Ετσι, η αίτησή του για το άνοιγµα µιας
σελίδας στο Internet, για την αποστολή και λήψη e-mail ή για τη
λήψη κάποιου αρχείου πραγµατοποιείται µε την παραδοσιακή και απλή
σύνδεση dial up, που διατηρεί σε κάποια εταιρεία παροχής υπηρεσιών
Internet (ISP). Ο χρήστης πραγµατοποιώντας, λοιπόν, τη δορυφορική
σύνδεσή του δεν θα αποχωριστεί για την ώρα τον ήχο του παραδοσια-
κού modem του. Το πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται και στην περίπτω-
ση της σύνδεσης µέσω δορυφόρου είναι το TCP/IP. Αυτό σηµαίνει ότι
οι αιτήσεις του χρήστη για το κατέβασµα ενός αρχείου ή το άνοιγµα
κάποιας ιστοσελίδας χωρίζονται σε πακέτα, καθένα από τα οποία πε-
ριέχει πληροφορίες για τη διεύθυνση IP του υπολογιστή του. Ουσια-
στικά, για τον απλό σηµερινό χρήστη, το "δορυφορικό Internet" εί-
ναι ένας συνδυασµός επίγειας και δορυφορικής σύνδεσης.

Ο ISP µε τον οποίο επικοινωνεί µέσω modem ο χρήστης, µπορεί να
διαθέτει το δικό του δορυφορικό "πιάτο" που επιτρέπει την απευθεί-
ας σύνδεση µε το δορυφόρο, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο. Αν ο
ISP δεν διαθέτει δορυφορική κεραία, στέλνει την κλήση του χρήστη
µέσω των γραµµών µεταφοράς δεδοµένων στο server της εταιρείας που
έχει µισθώσει κάποιο φάσµα (κοµµάτι) από το εύρος συχνοτήτων ενός
δορυφόρου. Τα δεδοµένα χωρίζονται σε πακέτα, τα οποία διαθέτουν τη
διεύθυνση IP του χρήστη που πραγµατοποίησε την κλήση. Αν τα δεδο-
µένα βρίσκονται ήδη στον server της εταιρείας που έχει πρόσβαση
στο δορυφόρο, αποστέλλονται άµεσα στο χρήστη, ενώ στην αντίθετη
περίπτωση αναζητούνται προηγουµένως στον ευρύτερο χώρο του
Internet. Τα πακέτα δεδοµένων που αναφέραµε προηγουµένως αποστέλ-
λονται στο δορυφόρο και εκπέµπονται στην επιφάνεια της Γης που αυ-
τός καλύπτει. Ο εξοπλισµός που έχει στην κατοχή του o χρήστης ξε-
χωρίζει ποια πακέτα περιέχουν την προσωπική διεύθυνση ΙP του και
ολοκληρώνει τη διαδικασία της προώθησής τους στον υπολογιστή.

Στην περίπτωση που ο ISP διαθέτει τη δική του δορυφορική κεραία
αλλά τα δεδοµένα που ζήτησε ο χρήστης δεν βρίσκονται στον server
του, προωθεί την κλήση του χρήστη στην εταιρεία που έχει µισθώσει
κάποιο κοµµάτι από το εύρος συχνοτήτων του δορυφόρου και εκείνη
στη συνέχεια, αφού τα εντοπίσει (ή στον server της ή στον ευρύτερο
χώρο του Internet), τα αποστέλλει µέσω δορυφόρου στον υπολογιστή
του χρήστη. Αν τα δεδοµένα από την άλλη βρίσκονται στον server του
ISP, εκείνος µε τη σειρά του τα προωθεί απευθείας στον υπολογιστή
του χρήστη µέσω της δικής του κεραίας, παρακάµπτοντας την εταιρεία
που έχει "ναυλώσει" το δορυφόρο.
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O ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Σε σχέση µε τις συνηθισµένες λύσεις PSTN και ISDN ο εξοπλισµός

που απαιτείται για τη σύνδεση µε το Internet µέσω δορυφόρου έχει
σηµαντικό κόστος.

Για τη συγκεκριµένη σύνδεση ο χρήστης πρέπει να εξοπλιστεί µε
την απαραίτητη κάρτα δορυφορικής λήψης και το δορυφορικό "πιάτο".
Οι κάρτες του είδους χρησιµοποιούν το δίαυλο PCI για τη σύνδεσή
τους µε τον υπολογιστή και συνήθως διαθέτουν κύκλωµα δορυφορικής
τηλεόρασης, οπότε ο χρήστης έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων
των διαθέσιµων δορυφορικών καναλιών που εκπέµπει ο τηλεπικοινωνια-
κός δορυφόρος από τον οποίο θα λαµβάνει τα δεδοµένα στον υπολογι-
στή του. Το δορυφορικό πιάτο, που αποτελεί το µέσο για να αποστεί-
λουµε ή να λάβουµε σήµα από το δορυφόρο, θα πρέπει να διαθέτει
διάµετρο τουλάχιστον 1,20 µε 1,40 µέτρα. Αν χρησιµοποιήσετε "πιά-
το" µικρότερης διαµέτρου, υπάρχει περίπτωση να λαµβάνετε δεδοµένα
µε ταχύτητες που δεν θα ξεπερνούν εκείνη της σύνδεσης ISDN των
128Kbps. Καλό θα ήταν, λοιπόν, να συµβουλευτείτε την εταιρεία που
προσφέρει την υπηρεσία δορυφορικού Internet. Προτιµότερη και ι-
διαίτερα αξιόπιστη λύση είναι να προτιµήσετε ένα παραβολικό πιάτο
µε διάµετρο κοντά στα 1,40 µέτρα, αφού η ποιότητα λήψης του είναι
συγκριτικά καλύτερη των υπόλοιπων λύσεων που υπάρχουν στην αγορά.
Ακόµα και µε πυκνά νέφη ή βροχή το παραβολικό "πιάτο" θα στείλει
δεδοµένα στον υπολογιστή σας, αποδεικνύοντας πόσο αξίζει η αγορά
του.

Οπως ήδη αναφέραµε, το δορυφορικό Internet αποτελεί - στις πε-
ριπτώσεις που ο εξοπλισµός δεν υπόσχεται αµφίδροµη επικοινωνία µε
το δορυφόρο - έναν συνδυασµό επίγειας και δορυφορικής σύνδεσης. Ε-
τσι, είναι απαραίτητη η ύπαρξη modem και σύνδεσης µε κάποια εται-
ρεία παροχής υπηρεσιών Internet.

Πάντως, οι περισσότερες λύσεις δορυφορικού Internet παρέχονται
από συγκεκριµένες εταιρείες υπό τη µορφή πακέτου που περιλαµβάνει
σχεδόν όλα όσα αναφέραµε. Κάποιες µάλιστα εταιρείες αντί για κάρτα
δορυφορικής λήψης χρησιµοποιούν αντίστοιχης λειτουργίας εξωτερικές
συσκευές. Τέτοια συσκευή είναι το Telemann Skymedia UX2000 της e-
Sat που χρησιµοποιεί το δίαυλο USB για τη σύνδεση µε τον υπολογι-
στή, ενώ για περαιτέρω ασφάλεια των προσωπικών σας δεδοµένων δια-
θέτει θύρα για Smart card.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

Χρησιµοποιώντας τους δορυφόρους απολαµβάνουµε ταχύτητες µεταφο-
ράς δεδοµένων που µπορούν σε ιδανικές περιπτώσεις να φθάσουν τα
400 ή ακόµα και τα 500Kbps! Οι αριθµοί µπορεί να µοιάζουν εξωπραγ-
µατικοί και ιλιγγιώδεις, αλλά είναι εφικτοί κυρίως από µεγάλες ε-
ταιρείες και χρήστες που διαθέτουν σύγχρονο και ακριβό εξοπλισµό.
Οσο αφορά πάντως στον απλό χρήστη, το διαθέσιµο bandwidth µπορεί
να αλλάζει από στιγµή σε στιγµή, ανάλογα µε τον αριθµό των χρηστών
που είναι συνδεδεµένοι, αφού µοιράζεται µεταξύ τους. Αλλωστε είναι
ακόµη νωρίς για να εξαγάγουµε συµπεράσµατα για τις προσφερόµενες
ταχύτητες, αφού οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στο Internet µέσω
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δορυφόρου δεν είναι πολλοί κι έτσι δεν µπορούµε να µιλήσουµε µε
σιγουριά για το διαθέσιµο εύρος ζώνης. Φυσικά, κάποιο ελάχιστο
bandwidth παρέχεται από την εταιρεία που προσφέρει τη πρόσβαση στο
Internet, αλλά και αυτό εξαρτάται από την ίδια την εταιρεία.

Το uploading δεδοµένων πάντως δεν θα πρέπει να απασχολεί το
χρήστη, αφού οι ταχύτητες που αντιπροσωπεύουν την απλή σύνδεση
PSTN είναι υπεραρκετές.

Επίσης, η ταχύτητα λήψης δεδοµένων από το δορυφόρο είναι άµεσα
εξαρτώµενη από τις κλιµατολογικές συνθήκες και τη γεωφυσική δια-
µόρφωση του εδάφους όπου υπάρχει ο επίγειος σταθµός, δηλαδή ο υπο-
λογιστής του χρήστη. Για παράδειγµα, η ταχύτητα λήψης µπορεί να ε-
πηρεασθεί από την καθαρότητα του ουρανού. Ετσι, όσο πιο πυκνή συν-
νεφιά επικρατεί πάνω από µια περιοχή τόσο ασθενέστερο είναι το σή-
µα που λαµβάνει ο επίγειος σταθµός της περιοχής και ανάλογα µικρό-
τερη είναι η ταχύτητα λήψης των δεδοµένων.

Αλλος παράγοντας που επηρεάζει την ταχύτητα είναι η εδαφική
διαµόρφωση της περιοχής. Αν σε κάποια περιοχή υπάρχουν βουνά, το
σήµα του δορυφόρου µπορεί να παρεµποδίζεται, µε αποτέλεσµα να µη
λαµβάνει δεδοµένα ένας επίγειος σταθµός που βρίσκεται εκεί. Η εδα-
φική διαµόρφωση της χώρας µας ενδέχεται να παρουσιάσει αρκετά προ-
βλήµατα σε κάποιους χρήστες που κατοικούν κοντά σε βουνά.

Μια σηµαντική παράµετρος του δορυφορικού Internet είναι η λεγό-
µενη "καθυστέρηση" (latency), δηλαδή ο χρόνος που απαιτείται για
να πραγµατοποιηθεί η µεταφορά δεδοµένων από τον επίγειο σταθµό εκ-
ποµπής στο δορυφόρο και από εκεί στον επίγειο σταθµό προορισµού.
Θεωρητικά η ελάχιστη καθυστέρηση µε τη διαµεσολάβηση ενός γεωστα-
τικού δορυφόρου είναι 0,24 δευτερόλεπτα, η πραγµατική όµως καθυ-
στέρηση µπορεί να είναι και τριπλάσια. Ετσι, είναι άµεσα αντιληπτή
(και ενοχλητική) σε εφαρµογές όπως η τηλεφωνία µέσω Internet και η
videoconference. Αυτή όµως η καθυστέρηση αποτελεί τµήµα της συνο-
λικής καθυστέρησης, στην οποία πρέπει να συνυπολογισθεί και ο χρό-
νος συλλογής των δεδοµένων που περιµένει ο χρήστης. Οι εταιρείες
που ασχολούνται µε την παροχή υπηρεσιών Internet µέσω δορυφόρων έ-
χουν επινοήσει διάφορους τρόπους για να ελαχιστοποιήσουν αυτήν την
καθυστέρηση. ∆ύο από αυτούς είναι τα "caching" και "spoofing".

Η µέθοδος caching είναι ουσιαστικά η προσωρινή αποθήκευση δεδο-
µένων στους servers της εταιρείας παροχής δορυφορικού Internet. Ο-
ταν ο χρήστης ζητήσει κάποια δεδοµένα, όλοι οι servers της εται-
ρείας ελέγχουν µήπως αυτά υπάρχουν ήδη αποθηκευµένα σε αυτούς. Αν
υπάρχουν ήδη, η απάντηση στο χρήστη είναι άµεση, αν όχι, τότε
πραγµατοποιείται αναζήτηση στον ευρύτερο χώρο του Internet. Οταν
τα δεδοµένα βρεθούν, αποθηκεύονται προσωρινά σε κάποιον server, ώ-
στε να είναι άµεσα διαθέσιµα σε περίπτωση που ζητηθούν από κάποιον
άλλο χρήστη.

Ενα πακέτο δεδοµένων, επίσης, που διαθέτει διεύθυνση ΙΡ φθάνει
επιτυχώς στον προορισµό του µόνο αν το προηγούµενο πακέτο έχει ήδη
φτάσει στον server επιτυχώς. Αυτό σηµαίνει ότι για να παραδοθούν
δύο συνεχόµενα πακέτα δεδοµένων σε έναν προορισµό µεσολαβεί πάντα
κάποιος απαιτούµενος χρόνος. Το spoofing "ξεγελάει" το σύστηµα
στέλνοντας ένα ψεύτικο σήµα ότι το πρώτο πακέτο έχει ήδη φθάσει
στον προορισµό του κι έτσι το δεύτερο ξεκινάει τη διαδροµή του ά-
σχετα µε την τύχη του προηγούµενου. Με τη συγκεκριµένη τεχνική ε-
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λαχιστοποιείται ο χρόνος που χρειάζεται για την αποστολή δύο ή και
περισσότερων συνεχόµενων πακέτων.

ΑΜΦΙ∆ΡΟΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Μέσω δορυφόρου, όµως, υπάρχει η δυνατότητα και αµφίδροµης µετα-
φοράς δεδοµένων (Two Way Satellite Internet). Στην περίπτωση αυτή
ο δορυφόρος χρησιµοποιείται όχι µόνο για το Downloading δεδοµένων
αλλά και για το Uploading, ενώ το κόστος προµήθειας του εξοπλισµού
αλλά και το ύψος της µηνιαίας συνδροµής δείχνουν σαφώς ότι πρόκει-
ται για επαγγελµατικές λύσεις που απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε
επιχειρήσεις.

Στα συστήµατα αµφίδροµης µεταφοράς δεδοµένων δεν υπάρχει ανάγκη
σύνδεσης µε κάποιον "παραδοσιακό" ISP, αφού ο χρήστης µπορεί να
διοχετεύσει τα δεδοµένα προς αποστολή µέσω του δορυφόρου στην ε-
ταιρεία που παρέχει την υπηρεσία δορυφορικού Internet. Στην ελλη-
νική αγορά δραστηριοποιούνται τουλάχιστον δύο εταιρείες παροχής υ-
πηρεσιών αµφίδροµου δορυφορικού Internet, των οποίων τις λύσεις θα
δούµε στη συνέχεια.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

Το κόστος που καλούνται να καταβάλλουν οι εταιρείες που προσφέ-
ρουν δορυφορικό Internet, δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Ενα α-
ξιοσέβαστο ποσό θα πρέπει να επενδυθεί στην αγορά του κατάλληλου
λογισµικού και υλικού, ενώ η εκµίσθωση και µόνο της απαραίτητου
φάσµατος συχνοτήτων στο δορυφόρο, αποτελεί µία τεράστια όσο και
ριψοκίνδυνη επένδυση. Η διασφάλιση της απαιτούµενης backbone χωρη-
τικότητας είναι µείζον θέµα για την προσφορά δορυφορικού Internet,
αφού δεν νοείται πρόσβαση σε ρυθµούς dial-up σύνδεσης.

Το κόστος για το χρήστη διαµοιράζεται µεταξύ του απαραίτητου ε-
ξοπλισµού και της συνδροµής. Η τιµή ενός δορυφορικού πιάτου διαµέ-
τρου 0,6µ ξεκινά από 40.000δρχ. και µπορεί να φθάσει σε δυσθεώρητα
ύψη ανάλογα µε τη διάµετρό του και µε το αν είναι παραβολικό ή ό-
χι. Η κάρτα για τη λήψη του δορυφορικού σήµατος θα σας κοστίσει έ-
να ποσό κοντά στις 80.000δρχ. Σε αυτό θα πρέπει να προστεθεί το
κόστος εγκατάστασης του συστήµατος από εξειδικευµένο τεχνικό, κα-
θώς και η συνδροµή που εξαρτάται από την εκάστοτε εταιρεία. Επι-
πλέον, θα πρέπει να συνυπολογιστεί το κόστος για την αγορά modem
αλλά και το κόστος των τηλεφωνικών κλήσεων, το πάγιο του φορέα πα-
ροχής της dial σύνδεσης κ.ά., εφόσον βέβαια µιλάµε για "One Way
Satellite Internet". Στην ελληνική αγορά, οι µηνιαίες συνδροµές
για απλούς χρήστες ξεκινούν από 14.000 δρχ.

Οσον αφορά στις επαγγελµατικές λύσεις, ο εξοπλισµός στοιχίζει
από 850.000 δρχ. έως περίπου 1,5 εκατοµµύριο, ενώ οι µηνιαίες συν-
δροµές ξεκινούν από 45.000 δρχ. και κλιµακώνονται ανάλογα µε τις
προσφερόµενες υπηρεσίες.

Το δορυφορικό Internet στην πράξη
"Βαριές" ιστοσελίδες µε γραφικά και πολύπλοκα εφέ, µεγάλος α-

ριθµός τραγουδιών MP3 που διακινούνται "ελεύθερα", on-line
multiplayer παιχνίδια, εφαρµογές τηλεδιάσκεψης µε εικόνα και ήχο,
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µετάδοση βίντεο στο Internet σε πραγµατικό χρόνο, παρακολούθηση
ταινιών on-line είναι µερικά από τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρί-
ζουν τη σύγχρονη όψη του Internet. Για να αξιοποιηθούν, όµως, οι
ανωτέρω ελκυστικές δυνατότητες που παρέχει το ∆ίκτυο, απαιτείται
σύνδεση µε µεγάλο bandwidth. Tο "Internet από τα άστρα" προσφέρει,
όπως είδαµε στις προηγούµενες σελίδες, ικανοποιητική απάντηση στο
αίτηµα των χρηστών για µεγάλες ταχύτητες µε λογικό κόστος και για
το λόγο αυτόν οι "πιστοί" του αυξάνονται αλµατωδώς. Από µερικές
δεκάδες χιλιάδες που είναι σήµερα παγκοσµίως, στα επόµενα δύο τρία
χρόνια θα ανέλθουν σε µερικά εκατοµµύρια. Αν και σεις είστε ένας
από αυτούς, το παρόν άρθρο θα σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε µόνοι
σας το hardware και το software που απαιτείται για να αξιοποιήσετε
το µονόδροµο δορυφορικό Internet.

Σκοπός του άρθρου δεν είναι να περιγράψει πώς γίνεται η εγκατά-
σταση του δορυφορικού κατόπτρου, του LNB της καλωδίωσης και γενικά
του επικοινωνιακού εξοπλισµού. Ετσι και αλλιώς η εγκατάστασή του
πραγµατοποιείται από την εταιρεία που παρέχει τη λύση δορυφορικού
Internet ή από κάποια άλλη εταιρεία που συνεργάζεται µε αυτήν. Ε-
µείς θα εξηγήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιείται η εγκα-
τάσταση της κάρτας DVB στον υπολογιστή τόσο σε hardware όσο και σε
software επίπεδο και τις αναγκαίες ρυθµίσεις για την πλήρη αξιο-
ποίηση του δορυφορικού Internet. Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι µερι-
κές εταιρείες δεν προσφέρουν κάρτα DVB αλλά εξωτερική συσκευή, η
οποία συνδέεται µε τον υπολογιστή µέσω του διαύλου USB. Στην προ-
κειµένη περίπτωση το µόνο που αλλάζει είναι ο τρόπος µε τον οποίο
πραγµατοποιείται η εγκατάσταση της συσκευής και οι υπόλοιπες ρυθ-
µίσεις στα Windows παραµένουν ίδιες.

Τι να προσέξετε

Οπως έχουµε αναφέρει επανειληµµένα στο παρελθόν, οποιαδήποτε ε-
πέµβαση στο εσωτερικό του υπολογιστή θα πρέπει να πραγµατοποιείται
µε ιδιαίτερη προσοχή. Ο στατικός ηλεκτρισµός είναι ο µεγάλος κίν-
δυνος των ηλεκτρονικών κυκλωµάτων και µπορεί να οδηγήσει στην κα-
ταστροφή τους. Ο υπολογιστής θα πρέπει να βρίσκεται εκτός λειτουρ-
γίας και καλό είναι ο χρήστης να έχει αποσυνδέσει την τροφοδοσία
µε ηλεκτρικό ρεύµα για την αποφυγή ατυχηµάτων.

Εγκατάσταση της κάρτας DVB

Το πρώτο µέληµα του χρήστη είναι να ανοίξει το κουτί του υπολο-
γιστή του ξεβιδώνοντας τις κατάλληλες βίδες. Στη συνέχεια θα πρέ-
πει να αναζητήσει κάποιο ελεύθερο PCI slot για την τοποθέτηση της
κάρτας DVB. Καλό θα είναι η κάρτα να τοποθετηθεί σε όσο είναι δυ-
νατόν µεγαλύτερη απόσταση σε σχέση µε τις υπόλοιπες κάρτες του υ-
πολογιστή για την αποφυγή παρεµβολών. Ο χρήστης θα πρέπει να τοπο-
θετήσει οµοιόµορφα την κάρτα DVB στη θύρα PCI χωρίς πίεση. Στη συ-
νέχεια θα πρέπει να βιδώσει τη βίδα στην κορυφή του slot για τη
στήριξη της κάρτας. Η τοποθέτηση της κάρτας έχει ολοκληρωθεί και ο
χρήστης µπορεί να κλείσει το κουτί του βιδώνοντας τις βίδες στο
σασί. Στο πίσω τµήµα του υπολογιστή διακρίνουµε την υποδοχή στην
οποία συνδέεται το καλώδιο που "έρχεται" από το δορυφορικό κάτο-
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πτρο. Προσεκτικά τοποθετούµε τον connector του καλωδίου στην υπο-
δοχή της κάρτας, πιέζοντας ελαφρά και βιδώνοντας περιστροφικά.

Εγκατάσταση των drivers - Ρυθµίσεις

Θέτουµε τον υπολογιστή σε λειτουργία και αναµένουµε να εισέλθει
στο περιβάλλον των Windows. Στην περίπτωσή µας εγκαταστήσαµε την
κάρτα DVB σε περιβάλλον Windows 2000 Professional, αλλά η διαδικα-
σία εγκατάστασης είναι πανοµοιότυπη και στις υπόλοιπες εκδόσεις
των Windows. Με την είσοδο στο λειτουργικό σύστηµα, τα 2000 αντι-
λαµβάνονται τη νέα συσκευή και εµφανίζεται ο εύχρηστος hardware
Wizard στον οποίο καλείται ο χρήστης να δώσει τη θέση του driver
για την εγκατάσταση της κάρτας. ∆ηλώνουµε τη θέση των drivers του
κατασκευαστή, τα 2000 αναγνωρίζουν την κάρτα (Terayon DVB
adapter)και προχωρούν στην εγκατάστασή της. Μετά την ολοκλήρωση
της εγκατάστασης των drivers ο χρήστης θα πρέπει να εγκαταστήσει
την απαραίτητη εφαρµογή για να χρησιµοποιηθεί η κάρτα DVB ως modem
client. H εγκατάσταση της προαναφερόµενης εφαρµογής θα πρέπει να
γίνει από το συνοδευτικό software του κατασκευαστή και ακολουθώ-
ντας πιστά της οδηγίες, ολοκληρώνεται µε επιτυχία. Στη συνέχεια ο
χρήστης θα πρέπει να εκκινήσει την εφαρµογή για χρήση της κάρτας
ως modem client και να εισάγει τις αναγκαίες ρυθµίσεις σύµφωνα πά-
ντα µε τις οδηγίες της εταιρείας. Οι τιµές τις οποίες θα πρέπει να
εισάγει ο χρήστης έχουν να κάνουν µε το RF σήµα εισόδου, τη συχνό-
τητα του LNΒ, την polarity και το φάσµα συχνοτήτων. Οι προαναφερό-
µενες τιµές περιέχονται στις οδηγίες της εταιρείας και για οποια-
δήποτε απορία ο χρήστης θα πρέπει να απευθυνθεί στο τεχνικό τµήµα
της. Το επόµενο βήµα είναι η εγκατάσταση της εφαρµογής µε την ο-
ποία πραγµατοποιείται βελτιστοποιηµένη διαχείριση του παρεχόµενου
bandwidth, συµπίεση και γενικότερα καλύτερη χρήση του δορυφορικού
δικτύου. Η προαναφερόµενη εφαρµογή διατίθεται επίσης από την εται-
ρεία και η εγκατάστασή της πραγµατοποιείται απρόσκοπτα, αφού χρη-
σιµοποιεί το εύχρηστο περιβάλλον των Windows.

Στη συνέχεια ακολουθεί η δηµιουργία εικονικής σύνδεσης (Virtual
Private Network Connection) µε την εταιρεία που παρέχει το δορυφο-
ρικό Internet. Θα πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι αναφερόµαστε σε µο-
νόδροµο δορυφορικό Internet, γεγονός το οποίο σηµαίνει ότι η ύπαρ-
ξη ενός modem και µίας dial- up ή ISDN σύνδεσης είναι αναγκαία.
Για την πραγµατοποίηση της σύνδεσης VPN χρησιµοποιούµε τον εύχρη-
στο Network Wizard που ενσωµατώνουν τα 2000. Επιλέγοντας "Next"
εισερχόµαστε στην επόµενη φόρµα, στην οποία καλούµαστε να δηλώσου-
µε στον υπολογιστή αν θα συνδέεται µε το Internet χρησιµοποιώντας
τη σύνδεση VPN. Επιλέγουµε να µην καλείται αυτόµατα η σύνδεση VPN
και επιλέγοντας "Next" εισερχόµαστε στην επόµενη φόρµα. Εδώ καλού-
µαστε να ορίσουµε τον προορισµό της σύνδεσης VPN, δηλαδή το όνοµα
(host name) ή την IP διεύθυνση του υπολογιστή ή του δικτύου µε το
οποίο συνδεόµαστε. Επιλέγουµε "Next" και στην επόµενη φόρµα ονοµά-
ζουµε τη σύνδεση VPN που µόλις δηµιουργήσαµε. Επιλέγοντας "Finish"
η δηµιουργία της σύνδεσης VPN έχει ολοκληρωθεί.

Επόµενο βήµα είναι η ρύθµιση των παραµέτρων που αφορούν στη
σύνδεση VPN που δηµιουργήσαµε. Ακολουθούµε τη διαδροµή Start -
Settings - Network and Dial-up Connections και επιλέγουµε τη σύν-
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δεση VPN. Εµφανίζεται το παράθυρο σύνδεσης και επιλέγουµε o τύπος
του VPN server που καλείται να είναι αυτόµατος. Επίσης επιλέγουµε
"Properties" για τη ρύθµιση των παραµέτρων. Οι ρυθµίσεις αφορούν
στο πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται, που δεν είναι άλλο από το δη-
µοφιλές TCP/IP. Ετσι, επιλέγουµε "Networking", "µαρκάρουµε" την ε-
πιλογή Internet Protocol (TCP/IP) και επιλέγουµε Properties. Στη
φόρµα General που εµφανίζεται φροντίζουµε ο υπολογιστής µας να
λαµβάνει τη διεύθυνση ΙΡ και τον DNS server αυτόµατα. Επιλέγοντας
Advanced και General φροντίζουµε η ρύθµιση "Use default gateway on
remote network" να µην είναι επιλεγµένη. Επιλέγουµε "ΟΚ" και οι
ρυθµίσεις που αφορούν στη σύνδεση VPN ολοκληρώνονται µε επιτυχία.
Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι στην περίπτωση που το λειτουργικό σύ-
στηµα του υπολογιστή είναι τα Windows 98 ή Windows Μe θα χρειαστεί
επανεκκίνηση του υπολογιστή για να δεχθεί τις νέες ρυθµίσεις.

Στο επόµενο στάδιο θα πρέπει να πραγµατοποιήσουµε ρυθµίσεις
στον browser που χρησιµοποιούµε, ο οποίος στην περίπτωσή µας είναι
ο Internet Explorer 5.0. Τον εκκινούµε και ακολουθούµε τη διαδροµή
Tools - Internet options - Connections. Στην οθόνη µας εµφανίζο-
νται οι συνδέσεις οι οποίες είναι εγκατεστηµένες στον υπολογιστή
µας, µεταξύ των οποίων οι dial-up και VPN. Μαρκάρουµε τη σύνδεση
VPN και επιλέγουµε τη ρύθµιση Settings. Στη φόρµα που εµφανίζεται
εισάγουµε τα προσωπικά στοιχεία µας (username και password), τα ο-
ποία µας έχει δώσει ο παροχέας δορυφορικού Internet. Στη συνέχεια
καθορίζουµε τον proxy server που χρησιµοποιείται. Επιλέγουµε τη
ρύθµιση "Use a proxy server" και "Advanced" για να καθορίσουµε τις
επιµέρους παραµέτρους. Εισάγουµε για κάθε τύπο server (HTTP,
Secure, FTP και Socks) την κατάλληλη proxy διεύθυνση και το κατάλ-
ληλο port. Οι προαναφερόµενες ρυθµίσεις αναγράφονται στο manual
του παροχέα δορυφορικού Internet. Επιλέγοντας "ΟΚ" οι ρυθµίσεις
µας για δορυφορικό surfing έχουν ολοκληρωθεί και σειρά έχει η τρο-
ποποίηση του λογαριασµού του e-mail µας για να το δεχόµαστε δορυ-
φορικά. Στην περίπτωσή µας χρησιµοποιούµε το ενσωµατωµένο στα
Windows 2000 Outlook Express 5.

Εκκινούµε την εφαρµογή και ακολουθούµε τη διαδροµή Tools -
Accounts - Properties - Servers. Αφήνουµε τον Outgoing server ως
έχει και ρυθµίζουµε τον Incoming server για να δεχόµαστε δορυφορι-
κά τα e-mails µας. Στη συνέχεια επιλέγουµε "Advanced" και ορίζουµε
τo port για τα εισερχόµενα e-mails (incoming mail POP3). Επιλέγου-
µε "ΟΚ" και οι ρυθµίσεις για να δεχόµαστε δορυφορικά τα e-mails
µας έχουν ολοκληρωθεί.

Εκκίνηση δορυφορικού Internet

Μετά τις προαναφερόµενες ρυθµίσεις είµαστε έτοιµοι να χρησιµο-
ποιήσουµε τη δορυφορική σύνδεσή µας, χωρίς όµως να αποχωριστούµε
την επίγεια. Το πρώτο που πρέπει να κάνει ο χρήστης είναι να εκκι-
νήσει την εφαρµογή, η οποία χρησιµοποιεί την κάρτα ως συσκευή
modem client. Η εφαρµογή ξεκινά η κάρτα DVB, επικοινωνεί µε το κά-
τοπτρο και ξεκινά η διαπραγµάτευση του κατόπτρου µε το δορυφόρο.
Οταν βρεθεί το σήµα, τότε "κλειδώνει", έχοντας επιτευχθεί ένα ση-
µαντικό τµήµα της δορυφορικής επικοινωνίας. Στη συνέχεια ο χρήστης
θα πρέπει να συνδεθεί επίγεια µε το Internet χρησιµοποιώντας την
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dial-up ή ISDN σύνδεση που διαθέτει. Επόµενο βήµα είναι η επικοι-
νωνία µε τον παροχέα χρησιµοποιώντας τη σύνδεση VPN. Το τελευταίο
βήµα είναι η εκκίνηση της εφαρµογής για τη βελτιστοποίηση της σύν-
δεσης. Είµαστε πλέον έτοιµοι να απολαύσουµε το ταχύτατο
downloading που προσφέρει το µονόδροµο δορυφορικό Internet.

Το δορυφορικό Internet στην Ελλάδα
Σήµερα στην Ελλάδα το δορυφορικό Internet βρίσκεται ακόµη στα

πρώτα βήµατά του, αλλά το µέλλον του προδιαγράφεται λαµπρό, αν
κρίνει κανείς από τα δελεαστικά πακέτα σύνδεσης που προσφέρουν οι
εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο συγκεκριµένο χώρο. Οι
παρεχόµενες λύσεις χωρίζονται σε δύο ευδιάκριτες -από πλευράς κό-
στους και δυνατοτήτων- κατηγορίες, µε την πρώτη να αφορά κατά κύ-
ριο λόγο στους τελικούς χρήστες και τη δεύτερη στις επιχειρήσεις.
Στην πρώτη περίπτωση οι συνδέσεις είναι µονόδροµες και το κόστος
τους είναι σχετικά µικρό, ενώ στη δεύτερη οι συνδέσεις είναι δικα-
τευθυντήριες και έχουν αρκετά υψηλότερο κόστος. Αυτές, λοιπόν, οι
λύσεις προωθούνται στην ελληνική αγορά από τέσσερις εταιρείες που
εντοπίσαµε ύστερα από σχετική έρευνα. Επικοινωνήσαµε µαζί τους και
στις επόµενες γραµµές παρουσιάζουµε τι προσφέρει καθεµία από αυ-
τές.

Com-ToNet S.A.
http://www.com2net.gr

H Com-ΤoNet S.A. είναι µία νεοσύστατη εταιρεία, η οποία ιδρύθη-
κε τον Οκτώβριο του 1999 και έχει την έδρα της στη Νέα Κηφισιά.
Τον Ιανουάριο του 2001 έλαβε άδεια για την εγκατάσταση και λει-
τουργία δορυφορικού δικτύου από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινω-
νιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) και ξεκίνησε την παροχή ολοκληρωµένων
υπηρεσιών δορυφορικής επικοινωνίας.

H εταιρεία χρησιµοποιεί για την παροχή των υπηρεσιών αυτών την
τεχνολογία VSAT (Very Small Aperture Terminals - τερµατικά πολύ
µικρού διαµετρήµατος) της εταιρείας Gilat Satellite Networks. Η
προαναφερόµενη τεχνολογία είναι σχεδιασµένη για αµφίδροµη επικοι-
νωνία και χρησιµοποιείται για αξιόπιστη µεταφορά δεδοµένων (data),
για πρόσβαση στο Internet και για τηλεδιάσκεψη µέσω βίντεο. Ενα
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, το οποίο υλοποιείται µε αυτήν, αποτελεί-
ται από τα δορυφορικά µικροτερµατικά VSAT, από τον κεντρικό κόµβο
(hub) και από το διαθέσιµο εύρος συχνοτήτων στο δορυφόρο. Τα µι-
κροτερµατικά VSAT τοποθετούνται στις εγκαταστάσεις των πελατών-
χρηστών και το hub είναι τοποθετηµένο στις εγκαταστάσεις της Com-
ToNet. To hub περιλαµβάνει όλα τα κεντρικά συστήµατα µετάδοσης,
µεταγωγής και ελέγχου όλων των εγκατεστηµένων µικροτερµατικών
VSAT. Κάθε µικροτερµατικό VSAT αποτελείται από την εσωτερική µονά-
δα, την εξωτερική µονάδα και την κεραία. Η εσωτερική µονάδα, η ο-
ποία τοποθετείται στο περιβάλλον εργασίας του πελάτη, περιλαµβάνει
τα κυκλώµατα τα οποία ενεργοποιούν την επικοινωνιακή σύνδεση ανά-
µεσα στο χρήστη και το δορυφόρο. Η εξωτερική µονάδα, η οποία περι-
λαµβάνει κεραία διαµέτρου 120cm, αναλαµβάνει τη λήψη και τη µετά-
δοση των σηµάτων από και προς το δορυφόρο. Τα µικροτερµατικά VSAT
είναι ρυθµισµένα έτσι ώστε να επικοινωνούν µεταξύ τους στέλνοντας
πληροφορίες στον δορυφορικό δέκτη σε µία ορισµένη συχνότητα. Ο δο-
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ρυφόρος, αφού δεχθεί τις πληροφορίες των τερµατικών, τις ενισχύει
και τις ξαναστέλνει µε διαφορετική συχνότητα. Το εύρος ζώνης
(bandwidth) διαµοιράζεται κατά τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να παρέχε-
ται σε κάθε τοποθεσία επαρκής µετάδοση δεδοµένων και χρόνος από-
κρισης.

Στην περίπτωση της Com-ΤoNet, ο κεντρικός κόµβος (hub) βρίσκε-
ται στη Ν. Κηφισιά, όπως επίσης όλα τα απαραίτητα περιφερειακά και
δορυφορικά κυκλώµατα τα οποία η εταιρεία έχει µισθώσει από τους
οργανισµούς εκµετάλλευσης των δορυφόρων. Ο προαναφερόµενος κεντρι-
κός κόµβος (hub) αποτελεί το κέντρο όλων των επικοινωνιών και εί-
ναι το κέντρο τοπολογίας αστέρα που δηµιουργείται µεταξύ αυτού και
των περιφερειακών σταθµών (δορυφορικά τερµατικά VSAT).

H Com-ToNet, αφού µελετήσει και αναλύσει τις τηλεπικοινωνιακές
ανάγκες του εκάστοτε πελάτη, προτείνει δορυφορικές λύσεις οι οποί-
ες βελτιστοποιούν τις δυνατότητες των τηλεπικοινωνιακών δικτύων
της επιχείρησής του. Η εταιρεία παρέχει σε εθνικό αλλά και σε διε-
θνές επίπεδο το απαραίτητο δορυφορικό κύκλωµα, τα περιφερειακά δο-
ρυφορικά τερµατικά (VSAT) καθώς επίσης έλεγχο και τεχνική υποστή-
ριξη. Η εγκατάσταση των δορυφορικών τερµατικών πραγµατοποιείται α-
πό τεχνικούς της εταιρείας εντός 48 ωρών για την Ελλάδα και εντός
µίας εβδοµάδας για το εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
του δορυφορικού συστήµατος η εταιρεία παρέχει 24ωρη παρακολούθηση
και άµεση επέµβαση στην περίπτωση κάποιου alarm.

Προσφερόµενες υπηρεσίες
Χρησιµοποιώντας την τεχνολογία VSAT η Com-ToNet έχει δώσει τη-

λεπικοινωνιακές δορυφορικές λύσεις σε µία µεγάλη γκάµα επιχειρήσε-
ων, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί
και εταιρείες πετρελαιοειδών. Στο χώρο του δορυφορικού Internet η
εταιρεία προωθεί δύο λύσεις, οι οποίες απευθύνονται σε διαφορετική
κατηγορία χρηστών, τις Satin και Satin SoHo, τις οποίες θα δούµε
στη συνέχεια:

Satin Satellite Internet: Η συγκεκριµένη λύση της Com-ToNet α-
πευθύνεται σε επιχειρήσεις. Πρόκειται για αµφίδροµη δορυφορική
σύνδεση Internet µε ταχύτητες 128Κbps για downloading και έως
512Kbps για browsing, ενώ η µηνιαία συνδροµή ανέρχεται σε 99.000
δρχ. Η συνδροµή αυτή εξασφαλίζει δωρεάν µεταφόρτωση 1,5Gbytes το
µήνα, ενώ η χρέωση για επιπλέον κίνηση έχει ορισθεί σε
0,099δρχ./ΚΒ, µε ανώτατο όριο µηνιαίας χρέωσης τις 549.000 δρχ.

Satin Soho Satellite Internet: Η λύση αυτή απευθύνεται σε ελεύ-
θερους επαγγελµατίες και µικρές επιχειρήσεις. Εξασφαλίζει ταχύτη-
τες 64Kbps για downloading και 512Kbps για browsing, ενώ η µηνιαία
συνδροµή είναι 49.000 δρχ. και περιλαµβάνει δωρεάν µεταφόρτωση
500ΜΒ το µήνα. Η χρέωση για επιπλέον κίνηση ανέρχεται σε
0,35δρχ./ΚΒ, ενώ η µόνιµη σύνδεση µε ISP προϋποθέτει την εγκατά-
σταση επίγειας µόνιµης σύνδεσης (leased line) µεταξύ πελάτη και
του κόµβου του ISP.

Και για τα δύο προαναφερόµενα προγράµµατα απαιτείται η εγκατά-
σταση εξοπλισµού, που περιλαµβάνει µία κεραία VSAT διαστάσεως 1,20
µ. στην ταράτσα του κτηρίου του πελάτη. Η εφάπαξ αγορά του εξοπλι-
σµού κοστίζει 1.475.00 δρχ. Υπάρχει, όµως, και η δυνατότητα χρήσης
του µε καταβολή 50.000 δρχ. το µήνα για διάστηµα 36 µηνών. Οι πλη-
ρωµές µπορούν να γίνουν µέσω πιστωτικής κάρτας.
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e-Sat A.E.
http://www.e-sat.gr

Η e-Sat Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας,
µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών δορυφορικού Internet στην Ελ-
λάδα, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Οι δραστηριότητες της εται-
ρείας καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσµα υπηρεσιών δορυφορικού Internet
που απευθύνονται τόσο στον απλό χρήστη όσο και σε επιχειρήσεις και
οργανισµούς. Η εταιρεία συνεργάζεται µε τους µεγαλύτερους οίκους
τηλεπικοινωνιών του εξωτερικού, όπως η Εutelsat (Ευρωπαϊκός Οργα-
νισµός ∆ορυφορικών Τηλεπικοινωνιών), η Skyline (αµερικανική εται-
ρεία που ειδικεύεται στην έρευνα και ανάπτυξη hardware και
software δορυφορικών συστηµάτων) και η ΚPN Broadcast (Ολλανδικός
Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών), ενώ διαθέτει σύγχρονη υποδοµή και τε-
χνολογικό εξοπλισµό για την εξασφάλιση άριστης ποιότητας υπηρε-
σιών.

Το δορυφορικό σύστηµα της e-Sat βασίζεται σε σύνδεση µε τον
κορµό του διεθνούς Internet µέσω συµβατικής σύνδεσης µε οποιονδή-
ποτε ISP και στη λήψη των δεδοµένων µέσω της δορυφορικής σύνδεσης,
χρησιµοποιώντας δορυφορική κάρτα και δορυφορικό κάτοπτρο. Το πλεο-
νέκτηµα της δορυφορικής σύνδεσης e-Sat είναι, σύµφωνα µε την εται-
ρεία, η ταχύτητα που επιτυγχάνεται, η οποία κυµαίνεται µεταξύ
2Mbps και 50Mbps.

Η λειτουργία του συστήµατος αποστολής και λήψης δεδοµένων της
e-Sat αποτελείται από δύο στάδια. Οταν ο χρήστης ζητάει µία πληρο-
φορία από το Internet, η αίτησή του µεταφέρεται από τον υπολογιστή
του µέσω συµβατικής σύνδεσης στον ISP. Ο τελευταίος στη συνέχεια
προωθεί την αίτηση του χρήστη στον server της e-Sat, ο οποίος επι-
κοινωνεί µε το δορυφόρο. Τελικά, ο δορυφόρος στέλνει την απάντηση
στο χρήστη, οποίος τη λαµβάνει µέσω του δορυφορικού δέκτη που δια-
θέτει. Με λίγα λόγια, η συµβατική σύνδεση χρησιµοποιείται αποκλει-
στικά για την εξερχόµενη πληροφορία και η δορυφορική για την ει-
σερχόµενη πληροφορία, η οποία είναι σηµαντικά µεγαλύτερου όγκου.

Προσφερόµενες υπηρεσίες
Η εταιρεία προσφέρει λύσεις στο χώρο του δορυφορικού Internet

τόσο σε εταιρείες όσο και σε ιδιώτες, καλύπτοντας έτσι όλο το φά-
σµα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών αναγκών. Οι βασικές υπηρεσίες
που περιλαµβάνονται στις εταιρικές λύσεις της e-Sat είναι οι Push-
Mail και Push-Ftp.

Push Mail: Η υπηρεσία αυτή δίνει στον πελάτη τη δυνατότητα να
λαµβάνει τα e-mails του χωρίς να είναι συνδεµένος στο Internet.
Πιο συγκεκριµένα, όταν η e-Sat λαµβάνει e-mail για κάποιον συνδρο-
µητή, το αποθηκεύει στο mailbox του server της, ο οποίος στη συνέ-
χεια το προωθεί στον πελάτη.

Push FTP: Η υπηρεσία αυτή παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να
επιλέξει αρχεία της αρεσκείας του από τον FTP server της e-Sat και
να τα κατεβάσει χωρίς να είναι συνδεδεµένος στο Internet. Συγκε-
κριµένα επιλέγει τα αρχεία, προγραµµατίζει τη χρονική στιγµή που
επιθυµεί να τα παραλάβει και κλείνει τη σύνδεσή του. Οταν έρθει η
προγραµµατισµένη ώρα, ο server της e-Sat θα αποστείλει τα αρχεία
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στο χρήστη, εκµεταλλευόµενος τη µεγάλη ταχύτητα του δορυφορικού
Internet.

Πρόσβαση σε λογισµικό: Η κυριότερη υπηρεσία που απευθύνεται σε
ιδιώτες αυτή τη στιγµή είναι η πρόσβαση σε µεγάλη ποικιλία λογι-
σµικού. Η e-Sat φιλοξενεί τα δηµοφιλέστερα sites µε freeware και
shareware προγράµµατα (http://www.tucows.com,
ftp://ftp.microsoft.com, ftp://ftp.netscape.com), µε αποτέλεσµα ο
συνδροµητής να έχει ταχύτατη πρόσβαση στα περιεχόµενά τους.

Η e-Sat θα προσφέρει σύντοµα στους συνδροµητές της πρόσθετες υ-
πηρεσίες, όπως λήψη ειδησεογραφικών και οικονοµικών δεδοµένων (CNN
και ΝBC), Video-On-Demand (VOD) για την επιλογή ταινιών από την
ταινιοθήκη της e-Sat και ΤV µέσω Internet για τη ζωντανή παρακο-
λούθηση τηλεοπτικών προγραµµάτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ι-
διώτες έχει η αναµενόµενη συνεργασία της e-Sat µε εταιρείες παι-
χνιδιών, ώστε µελλοντικά να παρέχει στους συνδροµητές της τη δυνα-
τότητα να κατεβάζουν παιχνίδια και να παίζουν σε πραγµατικό χρόνο
µε άλλους συνδροµητές.

SΜData
http://www.smdata.gr

Η SMData A.E. ιδρύθηκε το 1992 µε σκοπό την υλοποίηση εξειδι-
κευµένων ηλεκτρονικών εφαρµογών υψηλής τεχνολογίας. Επειτα από µία
επιτυχηµένη πορεία στο χώρο της ηλεκτρονικής πληροφορικής, µετα-
τράπηκε σε ανώνυµη εταιρεία και εντάχθηκε τον ∆εκέµβριο του 1999
στον όµιλο εταιρειών της Τεχνοθέρµ ΑΒΕΕ. Εξειδικεύεται στην κατα-
σκευή hardware και software για συστήµατα αναγνώρισης
(Identification Systems), όπως τερµατικά αυτόµατης ωροµέτρησης και
παρουσίας προσωπικού µε µαγνητικές κάρτες, συστήµατα πρόσβασης και
ελέγχου µε touch memory, συστήµατα χρονοχρέωσης Internet cafe και
συστήµατα ελέγχου κέντρων κόστους. Οι εφαρµογές δικτύων υπολογι-
στών αποτελούν επίσης κύριο αντικείµενο ενασχόλησης της εταιρείας,
ενώ µεγάλο βάρος δίνεται στη µελέτη και εγκατάσταση WANs (Wide
Area Networks)/επιχειρησιακών δικτύων δεδοµένων/φωνής κ.ά.

Προσφερόµενες υπηρεσίες
Στοχεύοντας στις νέες, καινοτόµες τεχνολογίες, η SMData ανέλαβε

την αποκλειστική αντιπροσώπευση για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια του
συστήµατος Starspeeder, το οποίο προσφέρει πρόσβαση στο Internet
µέσω του δορυφόρου Europestar µε ταχύτητα µέχρι 3,2Mbps. Το προα-
ναφερόµενο σύστηµα αποτελεί προϊόν συνεργασίας της CBL
(Communication and Banking Εquipment Luxembourg) και της
EuropeStar. To Starspeeder παρέχει τρεις υπηρεσίες, τις Satsurf,
Satbroadcast Gold και Satleased.

Η Satsurf παρέχει πρόσβαση στο Internet σε πραγµατικό χρόνο,
εκµεταλλευόµενη όλα τα διαθέσιµα πρωτόκολλα. Μπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί µε κάθε συνήθη λογαριασµό πρόσβασης στο Internet και προ-
σφέρει πολύ µεγάλη ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων. Η εταιρεία εγγυά-
ται ελάχιστη ταχύτητα downloading 400Kbps, η οποία µπορεί να αυξη-
θεί µέχρι και 3Μbps. Το µηνιαίο κόστος της υπηρεσίας αυτής είναι
14.000 δρχ.
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Η Satbroadcast Gold παρέχει, εκτός από την υπηρεσία Satsurf,
και off-line σύνδεση µε το δορυφόρο και το Download Center του
Starspeeder. Υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας αρχείων, ενώ η ταχύτη-
τα για κατέβασµα αρχείων αγγίζει τα 4Mbps. Η µηνιαία συνδροµή α-
νέρχεται σε 18.650 δρχ.

Τέλος, η Satleased προσφέρεται για εκποµπή τηλεοπτικών ή ραδιο-
φωνικών προγραµµάτων, καθώς και για µόνιµη αµφίδροµη σύνδεση µε το
δορυφόρο. Η σύνδεση µε το δορυφόρο Europestar 1 (βρίσκεται στις 45
µοίρες Aνατολικά) γίνεται µέσω ενός δορυφορικού κατόπτρου 80cm, µε
Universal LNB, και µίας κάρτας DVB για τον υπολογιστή.

Η SMData A.E., εκτός από τις µεµονωµένες συνδροµές, παρέχει
πλήρες πακέτο σύνδεσης µε το δορυφόρο που περιέχει συνδροµή, DVB
κάρτα, πιάτο, LNB, βάση στήριξης, εγκατάσταση κεραίας και εγκατά-
σταση των απαραίτητων προγραµµάτων.

Hρθε για να µείνει!

Το δορυφορικό Internet σήµερα αποτελεί τη µοναδική επιλογή για
σύνδεση µεγάλου bandwidth στη χώρα µας. Θα εξακολουθήσει, όµως, να
είναι µοναδική και στο µέλλον για όσους χρήστες δεν κατοικούν σε
αστικά κέντρα, καθώς δεν υπάρχει ο περιορισµός της µικρής απόστα-
σης από τον provider, όπως συµβαίνει στην περίπτωση των τεχνολο-
γιών xDSL. Οι ταχύτητες που προσφέρει στον τελικό χρήστη, όπως
διαπιστώσαµε κατά τη διάρκεια των δοκιµών µας, είναι εντυπωσιακές.
Η απλή σύνδεση dial-up µπορεί να προσφέρει στο χρήστη ταχύτητες ύ-
ψους 5Kbytes το δευτερόλεπτο υπό ιδανικές συνθήκες, ενώ η γραµµή
ISDN 128Kbps προσφέρει ταχύτητες που µπορεί να φτάσουν τα 16Κbytes
το δευτερόλεπτο. Σε αντιδιαστολή η σύνδεση µέσω δορυφόρου µπορεί
να προσφέρει ταχύτητες µεταφοράς δεδοµένων (για την ακρίβεια
downloading) που ξεκινούν από τα 20Κbytes ανά δευτερόλεπτο και
µπορεί να αγγίξουν τα 400Κbytes ανά δευτερόλεπτο, ανάλογα µε τον
εξοπλισµό και την εταιρεία που προσφέρει την πρόσβαση. Φυσικά,
πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ότι, προς το παρόν, οι χρήστες του δο-
ρυφορικού Internet είναι ολιγάριθµοι και γι' αυτό καθένας τους έ-
χει στη διάθεσή του άπλετο bandwidth. Οταν στο µέλλον ο αριθµός
τους αυξηθεί σηµαντικά, ενδεχοµένως οι ταχύτητες να ελαττωθούν αι-
σθητά. Για το λόγο αυτόν έχουν ιδιαίτερη αξία οι δεσµεύσεις των ε-
ταιρειών παροχής δορυφορικού Internet για την ύπαρξη µιας εγγυηµέ-
νης ελάχιστης ταχύτητας downloading. Αξιο αναφοράς είναι επίσης ό-
τι οι συγκεκριµένες εταιρείες µπορούν να φροντίσουν σχεδόν τα πά-
ντα για εσάς. Ετσι, θα αναλάβουν να σας εγκαταστήσουν την ειδική
κάρτα δορυφορικής λήψης, η οποία µπορεί να έχει και κύκλωµα παρα-
κολούθησης δορυφορικών καναλιών και τη δορυφορική κεραία, την ο-
ποία µπορείτε να παραγγείλετε στο µέγεθος που κρίνετε ότι ταιριά-
ζει περισσότερο στις ανάγκες σας. Ακόµη, θα πραγµατοποιήσουν τις
κατάλληλες συνδέσεις αλλά και την εγκατάσταση του απαραίτητου λο-
γισµικού στον υπολογιστή σας. Το κόστος κτήσης του εξοπλισµού αλλά
και η µηνιαία συνδροµή, αν και είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα
µιας σύνδεσης ISDN, δεν είναι έξω από τις δυνατότητες του τελικού
χρήστη. Αντίθετα το δορυφορικό "πακέτο" καθίσταται ελκυστικό αν
συνυπολογιστούν αυτά που προσφέρει. Με τη δορυφορική σύνδεση µπο-
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ρεί να κατεβάζει κανείς εκατοντάδες Mbytes αρχείων σε λίγα λεπτά,
να παίζει απαιτητικά on-line games ή και να βλέπει µε αποδεκτή
ποιότητα ολόκληρες κινηµατογραφικές ταινίες από sites που τις προ-
σφέρουν στο Internet ελεύθερα ή επί πληρωµή. Οσοι όµως πραγµατο-
ποιούν σηµαντικό σε όγκο uploading, θα διευκολυνθούν από τη χρήση
εκ παραλλήλου µιας ISDN γραµµής.

Παράλληλα µε τις λύσεις µονόδροµου δορυφορικού Internet που α-
φορούν κυρίως στους τελικούς χρήστες, αναφερθήκαµε και σε λύσεις
δικατευθυντήριου δορυφορικού Internet, που απευθύνονται σε εται-
ρείες. Στην περίπτωση αυτή, η δορυφορική σύνδεση είναι αµφίδροµη,
αν και η ταχύτητα αποστολής δεδοµένων είναι αρκετά υποδεέστερη της
ταχύτητας λήψης. Οι λύσεις αυτές έχουν πολύ µεγαλύτερο κόστος εξο-
πλισµού και ακριβότερη µηνιαία συνδροµή. Εντούτοις, δεν πρέπει να
µας διαφεύγει ότι υπάρχει δυνατότητα χρήσης της δορυφορικής σύνδε-
σης από περισσότερους του ενός PCs που είναι συνδεδεµένοι σε δί-
κτυο, χωρίς τη χρήση ειδικευµένων routers που θα ανέβαζαν σηµαντι-
κά το κόστος. Φυσικά, όταν ο αριθµός των PCs του δικτύου είναι µε-
γάλος, είναι απαραίτητη η συνεννόηση της ενδιαφερόµενης επιχείρη-
σης µε τον παροχέα δορυφορικού Internet, µια και απαιτείται µελέτη
των αναγκών της και άλλης κατηγορίας λύσεις. Θα πρέπει να σηµειώ-
σουµε επίσης ότι δυνατότητα χρήσης της δορυφορικής σύνδεσης από
περισσότερα του ενός PCs παρέχεται και σε λύσεις µονόδροµου
Internet που απευθύνονται σε µικρές επιχειρήσεις.

Εν κατακλείδι, το δορυφορικό Internet αποτελεί την καλύτερη δυ-
νατή λύση για τους Ελληνες χρήστες και τις επιχειρήσεις της χώρας
µας, που δεν θέλουν να περιµένουν το µέλλον... αφού ήδη το έχουν
στα χέρια τους.

∆ιευθύνσεις στο internet
http://www.altavista.com
http://www.excite.com
http://www.infoseek.com
http://www.yahoo.com
http://www.lycos.com
http://www.phantis.gr
http://www.in.gr
http://www.otenet.gr
http://www.hol.gr
http://www.forthnet.gr οι κυριότερες µηχανές αναζήτησης

http://www.tucows.com
http://www.download.com
http://www.hotfiles.com
http://cws.internet.com
http://www.softwarenow.com
http://www.jumbo.com
http://www.shareware.com
http://www.winfiles.com λογισµικό που µπορείτε να κατεβάσετε

από το internet

http://www.emailtoday.com



88

http://www.cuteftp.com
http://www.primasoft.com/ftp.htm
http://www.cnet.com/Content/Reviews/Compare/ftp
http://ftpx.com
http://www.squareonetech.com/usenet.html
http://www.metalab.unc.edu/usenet-i/usenet-help.html
http://www.vrx.net/usenet/history
http://www.softseek.com/internet/telnet λογισµικό που

αναφέρεται σε υπηρεσίες του διαδικτύου

http://www.netmeet.net πηγή πληροφοριών για τους χρήστες του
NetMeeting της Μicrosoft

http://www.distance.csd.auth.gr ενδιαφέρουσα τοποθεσία όπου θα
βρείτε τις απόψεις και τις δραστηριότητες οµάδας του Α.Π.Θ. για
την εκπαίδευση και διδασκαλία από απόσταση

http://www.siams.net/greek/index.html πληροφορίες για το έργο
SIAMS (Ship Information And Management System) που αναφέρεται στη
τηλεµατική για την ακτοπλοϊα καισυντονίζει η Fortnet

http://arachne.ics.forth.gr/hygeianet αναφέρεται στο δίκτυο
Hygeianet µε υπηρεσίες τηλεµατικής για την υγεία όπου συντονιστής
είναι το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και
Έρευνας-ΙΤΕ µε τη συµµετοχή της Forthnet και φορέων υγείας απ' όλη
τη Κρήτη

http://www.infowin.org/acts/rus/projects/ac214.htm
http://www.tid.es/trabajo/emerald/bienvenida.html
http://www.medisign.gr/melic/melic-project.html
http://www.biotrast.techpath.gr/mermaid µερικά από τα projects

που σχετίζονται µε την τηλεϊατρική στην Ελλάδα

http://www.diavlos.gr/orto96/congress.htm ίσως το καλλίτερο
ιατρικό site στο internet

http://www.video-conferencing.com πηγή πληροφορίας για τους
χρήστες των συστηµάτων τηλεδιάσκεψης

http://www.transport.ntua.gr/map ένα σκαρίφηµα της Αθήνας στο
οποίο απεικονίζεται η τρέχουσα κυκλοφοριακή κατάσταση στους
δρόµους της. Τα δεδοµένα ανανεώνονται κάθε 15 min περίπου και έτσι
η εφαρµογή µπορεί να θεωρηθεί σαν πραγµατικού χρόνου

http://www.parliament.gr/gr/live µπορείτε να παρακολουθήσετε
απ' ευθείας τη µετάδοση της Ελληνικής βουλής

http://www.robby.gr/Computers_and_Internet/Shops_on-line για να
δείτε αρκετές κατηγορίες καταστηµάτων on-line και να κάνετε τα
δικτυακά σας ψώνια
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http://www.otenet.gr/sofoklis/main.htm
http://www.ase.gr για τη χρηµατιστηριακή σας ενηµέρωση

http://www.smart.gr/smart/smart.html πληροφορίες για το
πρόγραµµα SMART που θεωρείται ένα από τα καλλίτερα λογισµικά
διασύνδεσης σε πραγµατικό χρόνο µε το χρηµατιστήριο

http://www.amazon.com
http://www.diavlos.gr/zach/book.htm

http://www.zevelekakis.gr/zevelekakis για να παραγγείλετε βιβλία

http://www.grnet το ελληνικό εκπαιδευτικό  δίκτυο Ε∆ΕΤ

http://www.gunet.gr το εκπαιδευτικό δίκτυο Gunet


