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Κύριος Σκοπός του Κεφαλαίου  

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τεχνολογίες πρόσβασης των χρηστών, 

είτε πρόκειται για οικιακούς χρήστες είτε για επιχειρήσεις, στο Διαδίκτυο. Ως Τεχνο-

λογία Πρόσβασης ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο διασυνδέεται ο τελικός χρήστης με 

την Δημόσια Δικτυακή Υποδομή. 

Η συγκεκριμένη διασύνδεση υλοποιείται κυρίως από τους παρόχους δικτυακών υπη-

ρεσιών, οι οποίοι έχουν στην διάθεσή τους μια μεγάλη γκάμα τεχνολογιών πρόσβασης 

οι οποίες και θα αναλυθούν στην συνέχεια. Στην συγκεκριμένη ενότητα γίνεται ανα-

φορά στα εξής σημεία: 

• Το πρόβλημα του Πρώτου Μιλίου 

• Πρόσβαση μέσω απλού τηλεφωνικού δικτύου  

• Πρόσβαση μέσω ISDN γραμμής 

• Πρόσβαση μέσω Ψηφιακού Συνδρομητικού Βρόγχου 

• Πρόσβαση μέσω Οπτικής Ινας  

• Πρόσβαση μέσω ΕνεργειακώνΔικτύων (Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικού 

Ρεύματος) 

• Πρόσβαση μέσω Ομοαξονικού καλωδίου 

• Πρόσβαση μέσω Δορυφορικών Συστημάτων   

• Πρόσβαση μέσω Ασύρματων Σταθερών Δικτύων 

Εισαγωγή 

Όταν αναφερόμαστε στον όρο πρόσβαση (access) εννοούμε συνήθως εκείνο το 

τμήμα του δικτύου που διασυνδέει την πλευρά του τελικού χρήστη, είτε πρόκειται 

για οικιακό πελάτη είτε πρόκειται για μια επιχείρηση, με το δίκτυο κορμού του 

τηλεπικοινωνιακού παρόχου. Ο όρος τεχνολογίες πρόσβασης (access technolo-

gies) αναφέρεται στις τεχνολογίες εκείνες που υλοποιούν την συγκεκριμένη δια-

σύνδεση.  

Η ανάπτυξη των δικτύων ιδίως έπειτα από την δημιουργία του παγκόσμιου ιστού 

(www), επέτρεψε την μεταξύ των χρηστών επικοινωνία αλλά και την πρόσβασή τους 

σε απομακρυσμένη πληροφορία. Έτσι πάνω σε αυτό τον καινούριο τρόπο επικοινωνί-
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ας στηρίχθηκε μία νέα επιχειρηματική φιλοσοφία η οποία θα χάραζε μία νέα, δυναμι-

κή, οικονομική πολιτική για τις επιχειρήσεις.  

Ακολουθώντας αυτήν την φιλοσοφία αρχικά οι ήδη αναπτυγμένες χώρες αλλά και 

στην συνέχεια οι αναπτυσσόμενες χώρες, κινήθηκαν άμεσα στην αναβάθμιση ή ακόμα 

και την αλλαγή των δικτύων κορμού, δημιουργώντας νέα ανταγωνιστικά επιχειρημα-

τικά δίκτυα πάνω στα οποία θα μπορούσαν να στηρίξουν την καινούργια οικονομική 

πολιτική. Έτσι δίκτυα κορμού όπως το SDH, ATM, WDM, MPLS
1
 έκαναν την εμφά-

νισή τους που υποστηρίζουν μεγάλες ταχύτητες μεταγωγής διακινώντας σε λίγο χρο-

νικό διάστημα τεράστιες ποσότητες πληροφορίας.  

Από την άλλη πλευρά οι εταιρείες κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, επιτραπέ-

ζιων και φορητών, αναβάθμισαν με εκπληκτικά γρήγορους ρυθμούς τα προϊόντα τους 

δίνοντας με αυτό τον τρόπο την δυνατότητα στον τελικό χρήστη να έχει ένα ισχυρό 

εργαλείο στα χέρια του. 

Έτσι από την πλευρά των τηλεπικοινωνιακών φορέων υπήρχε εγκαταστημένη μία 

ποικιλία δικτύων κορμού υψηλών δυνατοτήτων ενώ παράλληλα, ο τελικός χρήστης 

είχε στην διάθεσή του μία σειρά προϊόντων με υψηλές υπολογιστικές επιδόσεις. Το 

ζήτημα που τέθηκε στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ο τρόπος μέσω του οποίου θα 

διασυνδεθούν οι δύο πλευρές, ανάμεσα στις οποίες είχε δημιουργηθεί ένα κενό δια-

σύνδεσης το οποίο είναι γνωστό και ως πρόβλημα πρόσβασης στο πρώτο μίλι (first 

mile access problem). 

Η πρόσβαση στο Πρώτο Μίλι (First Mile Access)  

Το ζήτημα της πρόσβασης των χρηστών γενικότερα σε ένα δίκτυο αποτελούσε ανέκα-

θεν πρόβλημα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Σε αυτό το κομμάτι του δικτύου υ-

πήρχε έλλειψη οικονομικά προσιτών τεχνολογιών, που θα μπορούσαν να εναρμονι-

στούν πλήρως με τις αντίστοιχες δυνατότητες που παρέχουν οι τεχνολογίες κορμού 

δημιουργώντας έτσι ένα από άκρο σε άκρο υψηλών ταχυτήτων δίκτυο. 

Το συγκεκριμένο πρόβλημα οδηγούσε τις περισσότερες φορές σε φαινόμενα συμφό-

ρησης του δικτύου  (bottleneck) ως αποτέλεσμα της απουσίας λύσεων που είναι ικα-

νές να προσαρμόσουν της υψηλής χωρητικότητας δίκτυα στις πραγματικές ανάγκες 

των χρηστών.  

Έτσι παρόλη την αύξηση των χρηστών του Διαδικτύου συγκεκριμένοι προβληματι-

σμοί  απέτρεψαν τους τηλεπικοινωνικούς φορείς, αλλά και τους παρόχους τηλεπικοι-

νωνιακούς υπηρεσιών, να επενδύσουν σε προϊόντα και τεχνολογίες που σχετίζονταν 

                                                      
1 Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες αναλύονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο 11, Δίκτυα Ευρείας Ζώνης 
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με ζητήματα πρόσβασης. Ένας από τους προβληματισμούς αυτούς ήταν και η απαίτη-

ση του τελικού χρήστη για παροχή εύρους ζώνης με δυναμικό τρόπο (Bandwidth on 

Demand). Η συγκεκριμένη απαίτηση σημαίνει ότι οι ανάγκες του χρήστη δεν παραμέ-

νουν σταθερές στο χρόνο αλλά ποικίλλουν ανάλογα με το είδος των εφαρμογών που 

“τρέχει” κάθε φορά στον υπολογιστή του και οι οποίες εξελίσσονται με ταχύτατους 

ρυθμούς.    

Οι χρήστες είναι εκείνοι που ουσιαστικά διακινούν την πληροφορία σε ένα δίκτυο και 

χρειάζεται να έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου (όπως τηλεδιάσκε-

ψη ή video on demand)
2
 οι οποίες με τη σειρά τους έχουν ανάγκη προκαθορισμένου 

εύρους ζώνης και γενικότερα έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για ποιότητα υπηρεσί-

ας (QoS).   

Έτσι και ενώ οι συγκεκριμένες εφαρμογές κυριαρχούν πλέον στον χώρο των τηλεπι-

κοινωνιών, γινόταν ολοένα και πιο επιτακτική η ανάγκη για δικτυακή κάλυψη στο 

κομμάτι της πρόσβασης, η οποία θα επίλυε το πρόβλημα πρόσβασης στο πρώτο μίλι. 

Τελικά προέκυψαν δύο κατηγορίες κάλυψης του συγκεκριμένου δικτυακού τμήματος 

οι οποίες είναι οι εξής: 

1. Ενσύρματες (wired) τεχνολογίες πρόσβασης. Στην συγκεκριμένη κατηγορία 

ανήκουν δίκτυα που όπως προδίδει και η ονομασία τους δημιουργούνται μέ-

σω καλωδιακής υποδομής, το υλικό της οποίας καθορίζει σε κάθε περίπτωση 

το εύρος ζώνης που μπορεί να φτάσει στον τελικό χρήστη. Για παράδειγμα σε 

ένα ομοαξονικό ή χάλκινο τετρασύρματο (τηλεφωνίας) καλώδιο, οι ταχύτητες 

που μπορούν να φθάσουν στον χρήστη είναι της τάξεως των δεκάδων Mbps. 

Στην περίπτωση της οπτικής ίνας οι συγκεκριμένες ταχύτητες, την συγκεκρι-

μένη χρονική περίοδο, είναι της τάξεως των δεκάδων Gbps,  

2. Ασύρματες (wireless) τεχνολογίες πρόσβασης. Στο συγκεκριμένο τύπο δι-

κτύου χρησιμοποιείται  ακτινοβολία στην συχνότητα των ραδιοκυμάτων (RF) 

για την διασύνδεση του τελικού χρήστη με το δίκτυο κορμού. Και σε αυτήν 

την περίπτωση οι ταχύτητες πρόσβασης των χρηστών ποικίλλουν ανάλογα 

την τεχνολογία.  

Τεχνολογίες πρόσβασης 

Η παλαιότερη μέθοδος πρόσβασης ήταν μέσω modems και της χρήσης του δημόσιου 

τηλεφωνικού δικτύου. Με την πάροδο όμως του χρόνου, τα προβλήματα που παρου-

                                                      
2 Oι συγκεκριμένες εφαρμογές αναλύονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο 16 
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σιάστηκαν στην τεχνολογία αυτή αλλά και οι νέες ανάγκες οι οποίες προέκυψαν οδή-

γησαν στην εμφάνιση πολλών νέων τεχνολογιών πρόσβασης.  

Η αλματώδης αύξηση στον αριθμό των χρηστών που επιθυμούν πρόσβαση από το 

σπίτι δημιούργησε μία σειρά από προβλήματα στους δημόσιους οργανισμούς τηλεπι-

κοινωνιών: τα δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα, λόγω του τρόπου κατασκευής τους απο-

κλειστικά για μεταφορά φωνής αλλά και λόγω της φιλοσοφίας σχεδιασμού τους ως 

circuit-switched δίκτυα δεν μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά την διακίνηση 

δεδομένων (αφού επί το πλείστον τα δίκτυα υπολογιστών ακολουθούν packet-

switched φιλοσοφία) με αποτέλεσμα μικρές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων.  

Επίσης, το γεγονός ότι το ποσοστό χρήσης των τηλεφωνικών γραμμών για την μετα-

φορά δεδομένων συνεχώς αυξάνει, οδηγεί στην υπερφόρτωση του τηλεφωνικού δι-

κτύου με φορτίο του οποίου όμως το περιεχόμενο δεν είναι αυτό για το οποίο τα τη-

λεφωνικά δίκτυα είχαν αρχικά σχεδιαστεί. Ταυτόχρονα οδηγούν τον τελικό χρήστη σε 

επιλεκτική χρήση είτε των υπηρεσιών φωνής είτε των υπηρεσιών μεταφοράς δεδομέ-

νων καθώς η ταυτόχρονη χρήση και των δύο δεν είναι δυνατή με τις υπάρχουσες τε-

χνολογίες. 

Η αύξηση όμως της απαίτησης για πρόσβαση από το σπίτι συνοδεύτηκε από μία αντί-

στοιχα μεγάλη αύξηση στην απαίτηση των χρηστών για αυξημένες ταχύτητες σύνδε-

σης. Η κίνηση δεδομένων, μέχρι το έτος 1994, περιοριζόταν αποκλειστικά σε μεταφο-

ρές αρχείων και κειμένων και διακίνηση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.  

Η εμφάνιση όμως και καθολική αποδοχή του Παγκόσμιου Ιστού Πληροφοριών 

(World Wide Web) λόγω του γραφικού περιβάλλοντός του, είχε ως αποτέλεσμα την 

αύξηση της απαιτούμενης ταχύτητας επικοινωνίας καθώς οι εικόνες έχουν σημαντικά 

μεγαλύτερο μέγεθος από τα αρχεία κειμένου με αποτέλεσμα να απαιτούν μεγαλύτερες 

ταχύτητες για να είναι αποδεκτή η επικοινωνία. 

Ταυτόχρονα η ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων, που χρησιμοποιούν εκτός από εικό-

νες, ήχο και video, και η συχνή χρήση τους είτε μέσα από τον Παγκόσμιο Ιστό Πλη-

ροφοριών είτε ως αυτόνομες εφαρμογές, έθεσε ακόμα μεγαλύτερες απαιτήσεις στις 

απαιτούμενες ταχύτητες επικοινωνίας.  

Οι δύο παραπάνω παράγοντες, αυξημένη απαίτηση για πρόσβαση από το σπίτι αλλά 

και απαίτηση για αυξημένη ταχύτητα επικοινωνίας, οφείλονται κατά κύριο λόγο στο 

γεγονός ότι οι υπολογιστές και το Διαδίκτυο χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο 

ενώ νέες πολυμεσικές εφαρμογές έρχονται να διευκολύνουν την ζωή μας.  

Επίσης εμφανίζονται ειδικές κατηγορίες χρηστών, όπως είναι οι χρήστες με συχνές 

μετακινήσεις (mobile users) οι οποίοι εμφανίζουν αυξημένες ανάγκες για επικοινωνία.  



214 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ 

Αντίστοιχα, η σύγχρονη τάση για διασπορά των μεγάλων επιχειρήσεων σε πολλά μι-

κρά τμήματα διασκορπισμένα σε μεγάλη γεωγραφική έκταση, δημιουργεί την απαίτη-

ση για υψηλής ταχύτητας διαδικτύωση μεταξύ τους η οποία ξεφεύγει από τα κλασσι-

κά όρια του ενός και μόνο κτιρίου. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις κατανοούν όλο και 

περισσότερο τις δυνατότητες διαφήμισης, προβολής αλλά και επικοινωνίας με τους 

συνεργάτες τους που δίνονται μέσα από τα δίκτυα υπολογιστών και τον Παγκόσμιο 

Ιστό Πληροφοριών δημιουργώντας έτσι αυξημένες απαιτήσεις. Τέλος εμφανίζονται 

υπηρεσίες, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο και η απλή περιήγηση (surfing) στο Διαδί-

κτυο, οι οποίες απευθύνονται στον οικιακό χρήστη και οι οποίες θέτουν ειδικές απαι-

τήσεις για διαδικτύωση μέχρι το σπίτι του χρήστη. 

Όλες οι παραπάνω νέες υπηρεσίες δημιουργούν απαιτήσεις για διάφορες ταχύτητες 

επικοινωνίας. Τα χάλκινα καλώδια και τα τηλεφωνικά δίκτυα τα οποία υπάρχουν σή-

μερα, δεν είναι ικανά να ικανοποιήσουν αυτές τις απαιτήσεις. Για τον λόγο αυτό ανα-

πτύχθηκαν διάφορες νέες τεχνολογίες πρόσβασης με στόχο να καλύψουν τις επιπλέον 

ανάγκες. 

Οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να ταξινομηθούν, ανάλογα με το μέσο πρόσβασης το 

οποίο χρησιμοποιούν:  

• Πρόσβαση μέσω τηλεφωνικού δικτύου (απλής τηλεφωνικής γραμμής ή 

ISDN) 

• Τεχνολογίες πρόσβασης συνεστραμμένων καλωδίων (xDSL) 

• Τεχνολογίες πρόσβασης οπτικών ινών ή ομοαξονικού καλωδίου οι οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για μετάδοση τηλεοπτικού σήματος (HFC, CATV) 

• Ασύρματες τεχνολογίες πρόσβασης οι οποίες χωρίζονται σε δορυφορικά συ-

στήματα για υψηλές ταχύτητες και σε κυψελικά συστήματα για τους συχνά 

μετακινούμενους χρήστες (VSAT, xMDS) 

• Τεχνολογίες πρόσβασης οπτικών ινών οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως σε 

επίπεδο επιχειρήσεων παρά σε επίπεδο ατομικών χρηστών 

• Τεχνολογίες πρόσβασης με χρήση γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος 

οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως σε αυτοματισμούς σπιτιού, για την μετα-

φορά δεδομένων σε επίπεδο κτιρίου αλλά και όχι μόνο (CoPL) 

Σε κάθε μία από τις παραπάνω τεχνολογίες έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές και 

υλοποιήσεις όπως φαίνεται στο Σχήμα 9-1. 

Μία νέα τεχνολογία πρόσβασης, για να μπορέσει να επιβιώσει και να διεκδικήσει κά-

ποιο μερίδιο της αγοράς θα πρέπει να διατηρεί την συμβατότητα με την ήδη υπάρχου-

σα υποδομή, να μην απαιτεί μεγάλες αλλαγές σε επίπεδο εγκαταστάσεων και να είναι 
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γρήγορα και εύκολα υλοποιήσιμη. Τέλος θα πρέπει να μην απαιτεί ειδικό εξοπλισμό ο 

οποίος να είναι ιδιαίτερα δαπανηρός. 

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ

ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΩΔΙΟΥ

ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ

ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΖΕΥΓΟΥΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ

ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ

DIAL-UP

ISDN

xDSL

HFC

SDN

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ

xMDS

802.11b(Wi-Fi)

FTTx Gigabit Ethernet

 

Σχήμα 9-1: Διαφορετικές τεχνολογίες πρόσβασης 

Πρόσβαση μέσω απλής τηλεφωνικής γραμμής  

Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω των τηλεφωνικών γραμμών (dial-up access) αποτε-

λεί μέχρι και σήμερα την πιο διαδεδομένη τεχνολογία, στο χώρο των οικιακών χρη-

στών, παρά τους περιορισμούς που θέτει κυρίως στο θέμα της ταχύτητας. Έτσι παρό-

λο που ανταγωνιστικές τεχνολογίες, παρέχουν ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων ση-

μαντικά μεγαλύτερες καμιά από αυτές δεν έχει κατορθώσει να διεισδύσει ουσιαστικά, 

στους οικιακούς χρήστες, στην Ελληνική αγορά. 

Βασικότερες αιτίες που συμβαίνει το συγκεκριμένο γεγονός είναι το κόστος παροχής 

των τεχνολογιών αυτών, καθώς και η χαμηλή, ακόμα, διείσδυση του Διαδικτύου στην 

Ελληνική αγορά. Έτσι η διάδοση της τεχνολογίας πρόσβασης μέσω των απλών τηλε-

φωνικών γραμμών αποτελεί τον κυριότερο και φθηνότερο τρόπο πρόσβασης, καθώς ο 

μόνος εξοπλισμός που πρέπει να διαθέτει ο τελικός χρήστης είναι μια απλή τηλεφωνι-

κή γραμμή και ένα διαποδιαμορφωτή (modem) – Σχήμα 9-2. 
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ΙΚΙΑΚΟΣ ΡΗΣΤΗΣ

ΙΑΠΟΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ

ΕΓΙΣΤΗ ΑΧΥΤΗΤΑ ΕΤΑΔΟΣΗΣ

ΑΡΟΧΟΣ ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 

Σχήμα 9-2: Πρόσβαση μέσω απλού Διαποδιαμορφωτή 

Ο διαποδιαμορφωτής είναι συσκευή που μετατρέπει τα ψηφιακά σήματα του υπο-

λογιστή σε αναλογικά σήματα ακουστικών συχνοτήτων κατάλληλα για να μετα-

δοθούν μέσω καλωδίου, στο αντίστοιχο ψηφιακό κέντρο όπου εκεί μετατρέπονται 

πάλι σε ψηφιακά και προωθούνται μέχρι και το τελευταίο ψηφιακό κέντρο προτού 

φθάσουν στον τελικό προορισμό. Εκεί το σήμα μετατρέπεται πάλι σε αναλογικό 

και λαμβάνεται από τον διαποδιαμορφωτή του τελικού υπολογιστή ο οποίος το 

μετατρέπει σε ψηφιακό. Αυτή είναι η διαδικασία διασύνδεσης δύο υπολογιστών 

μέσω του απλού τηλεφωνικού δικτύου. 

Το φάσμα των συχνοτήτων που χρησιμοποιούν οι διαποδιαμορφωτές στο απλό τηλε-

φωνικό δίκτυο περιορίζεται στην ζώνη των ακουστικών συχνοτήτων (300 έως 3400 

Hz).  

Τυποποιήσεις διαποδιαμορφωτών  

Η ITU-T παρέχει τις τυποποιήσεις των διαφόρων κατηγοριών διαποδιαμορφωτών 

(modem). Οι κατηγορίες αυτές ποικίλλουν ανάλογα με τον τρόπο διαμόρφωσης του 

σήματος, το μέγιστο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων, τον τρόπο επικοινωνίας (σύγχρονο 

ή ασύγχρονο) και τέλος στον τύπο της γραμμής που απαιτούν (δισύρματη ή τετρα-

σύρματη, επιλεγόμενη ή αφιερωμένη γραμμή). Στον Πίνακα 9-1 φαίνονται οι συστά-

σεις των διαφόρων ειδών διαποδιαμορφωτών. 

Λόγω των αυξημένων απαιτήσεων σε ταχύτητα τα modems με ταχύτητες μικρότερες 

από 33600 έχουν αποσυρθεί από το εμπόριο με επικρατέστερα modems πλέον αυτά 

που λειτουργούν σε ταχύτητες 56000 bps (bits per second), όπως το πρότυπο V90. 
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Σύσταση Bps Mode Ασύγχρονη

Σύγχρονη 

Επιλεγόμενη 

Αφιερωμένη 

Διαμόρφωση 

V21 300 2W FDX Α Ε FSK 

V22 1200 2W FDX Α/Σ Ε/Α DPSK 

V22bis 2400 2W FDX Α/Σ Ε/Α QAM 

V23 1200 2W HDX Α Ε/Α FSK 

V26 2400 4W FDX Σ Α DPSK 

V26bis 2400 2W HDX Σ Ε DPSK 

V26ter 2400 2W FDX Σ Ε/Α DPSK 

V27 4800 4W FDX Σ Α DPSK 

V27bis 4800 4W FDX Σ Α DPSK 

V27ter 4800 2W HDX Σ Ε DPSK 

V29 9600 4W FDX Σ Α QAM 

V32 9600 2W FDX Α/Σ Ε/Α QAM/TCM 

V32bis 14400 2W FDX Α/Σ Ε/Α QAM/TCM 

V33 14400 4W FDX Σ Α QAM/TCM 

V34 33600 2W FDX Α/Σ Ε/Α QAM/TCM 

V90 56000 2W FDX A Α QAM/TCM 

Πίνακας 9-1: Τα πρότυπα της ITU-T για διαποδιαμορφωτές 

Σύσταση V90 

Το V90 είναι η σύσταση της ITU για την κατηγορία διαποδιαμορφωτών ταχύτητας 

μετάδοσης 56000 bps. Η συγκεκριμένη σύσταση ανακοινώθηκε το 1998 ενώ μέχρι 

τότε υπήρχαν δύο ανταγωνιστικές τεχνολογίες όχι συμβατές μεταξύ τους. Αυτές ήταν 

η K56flex με κύριους υποστηριχτές τις Rockwell και Motorola και από την άλλη η X2 

με κύριους υποστηρικτές την Texas Instruments, την US Robotics και τη Cirrus 

Logic. 

Οι συγκεκριμένοι διαποδιαμορφωτές έχουν σχεδιαστεί για συνδέσεις που το ένα άκρο 

τους είναι ψηφιακό. Η ταχύτητα επικοινωνίας είναι ασύμμετρη με μέγιστη ταχύτητα 

λήψης τα 56Kbps ενώ μέγιστη ταχύτητα εκπομπής τα 33.6Kbps βάση της προδιαγρα-

φής V34.  
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Ως ασύμμετρη μέθοδος επικοινωνίας θεωρείται αυτή κατά την οποία η ταχύτητα 

εκπομπής δεδομένων από το χρήστη (upstream) είναι  διαφορετική από την τα-

χύτητα λήψης (downstream).  

Στην πραγματικότητα χρησιμοποιούν διαφορετική τεχνολογία για εκπομπή και διαφο-

ρετική τεχνολογία για λήψη. H ασυμμετρία μεταξύ της ταχύτητας εκπομπής και λή-

ψης οφείλεται στο ότι κατά την μετατροπή του σήματος από αναλογικό σε ψηφιακό 

υπάρχει εισαγωγή στο σήμα θόρυβο κβαντισμού (περίπου 38dB) ο οποίος περιορίζει 

την μέγιστη ταχύτητα επικοινωνίας κάτω από 37Kbps, κάτι το οποίο δεν δημιουργεί-

ται στην αντίθετη διαδικασία δηλαδή την μετατροπή του σήματος από ψηφιακό σε 

αναλογικό. 

Στη πλευρά του χρήστη υπάρχει ένας αυτόνομος διαποδιαμορφωτής που συνδέεται 

στην αναλογική τηλεφωνική γραμμή, ενώ αντίθετα στη πλευρά του παρόχου ο διαπο-

διαμορφωτής αποτελεί τμήμα ενός επικοινωνιακού ελεγκτή-εξυπηρετητή ο οποίος 

καλείται και Remote Access Server (RAS) ο οποίος συνδέεται ψηφιακά με το τηλε-

φωνικό δίκτυο. Με αυτό τον τρόπο κατά την αποστολή δεδομένων από τον παροχέα 

προς τον πελάτη δεν έχουμε μετατροπή σήματος από αναλογικό σε ψηφιακό, αφού 

έχουμε  απευθείας ψηφιακή σύνδεση.  

Από τον Ιούνιο του 2000 η ITU έχει εγκρίνει ένα νέο πρότυπο modem, το V.92. To 

V.92 παρέχει τρεις βασικές βελτιώσεις σε σχέση με το V.90: 

1. “Modem on hold”: Δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ειδοποιείται για ει-

σερχόμενες κλήσεις και να μπορεί να τις δέχεται, εφόσον το επιθυμεί, βάζο-

ντας την σύνδεση του Ίντερνετ σε προσωρινή αναμονή. Η σύνδεση με το Ί-

ντερνετ αποκαθίσταται με το πέρας του τηλεφωνήματος. 

2. “Quick connect”: Το modem θυμάται τις παραμέτρους της σύνδεσης, έτσι 

ώστε την επόμενη φορά η σύνδεση αποκαθίσταται γρηγορότερα. 

3. “V.PCM upstream”: Η εξερχόμενη κίνηση (upload) μπορεί να φτάσει και τα 

48.000 bps (στο V.90 είναι 31.200 bps). Επίσης ο χρήστης μπορεί να καθορί-

σει τις ρυθμίσεις για 56Κ downloads ή ισορροπημένη κίνηση (48Κ και προς 

τις δύο κατευθύνσεις), ανάλογα με τη χρήση που θέλει να κάνει. 

Στην περίπτωση της ISDN πρόσβασης
3
 ο χρήστης του δικτύου χρησιμοποιεί και πάλι 

ένα διαποδιαμορφωτή ο οποίος του παρέχει δύο κανάλια επικοινωνίας, των 64000 bps 

έκαστο, για την σύνδεσή του στο Διαδίκτυο. Η τεχνολογία ISDN εμφανίζεται ως ο 

κυριότερος ανταγωνιστής των απλών τηλεφωνικών γραμμών και αυτό γιατί υποστηρί-

                                                      
3 Βλέπε αντίστοιχα στο Κεφάλαιο 13 “Δίκτυα Ευρείας Ζώνης” 
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ζει μεγαλύτερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων (μέχρι 128Kbps στην περίπτωση 

μίας ISDN BRI σύνδεσης), πιο αξιόπιστες συνδέσεις, πιο ποιοτική επικοινωνία ενώ 

παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη για ταυτόχρονη μετάδοση φωνής, με 

την μετάδοση δεδομένων (μέσα από άλλο κανάλι των 64000 bps). Τέλος το κόστος 

μίας τέτοιας σύνδεσης είναι ελαφρώς ακριβότερο, αλλά συγκρίσιμο με αυτό των τη-

λεφωνικών γραμμών. 

Πρόσβαση μέσω Ψηφιακού Συνδρομητικού Βρόγχου 

Οι τεχνολογίες πρόσβασης Ψηφιακού Συνδρομητικού Βρόχου (x Digital Subscriber 

Line — xDSL) αποτελούν ένα σύνολο συναφών μεθόδων πρόσβασης στο Διαδίκτυο 

που αναπτύχθηκαν με απώτερο στόχο την επίλυση του προβλήματος που αντιμετώπι-

ζε ο τελικός χρήστης για φθηνή πρόσβαση στο διαδίκτυο με ταχύτητες μεγαλύτερες 

από αυτές που του παρείχαν οι έως τότε τεχνολογίες (π.χ. ISDN).  

Ουσιαστικά η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν είναι άλλη από την ISDN-BRI η οποία 

διαθέτει 2 κανάλια των 64 Kbps και ένα των 16 Kbps. Το γράμμα 'x' αφορά το σύνολο 

των διαφορετικών τεχνολογιών ADSL (Asymmetric-DSL), R-ADSL (Rate-Adaptive 

DSL), HDSL (High-bit-rate DSL), SDSL (Single-line DSL) και VDSL (Very-high-

bit-rate DSL) που περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη οικογένεια και οι οποίες έ-

χουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:  

• Χρησιμοποιούν την ήδη εγκατεστημένη υποδομή των απλών χάλκινων τηλε-

φωνικών συνεστραμμένων ζευγών καλωδίων που συνδέουν κάθε οικιακό 

χρήστη με τον τοπικό τηλεπικοινωνιακό φορέα, 

• Eπιτυγχάνουν μόνιμες δισημειακές (point to point) συνδέσεις με μεγάλο ρυθ-

μό μεταφοράς δεδομένων,   

• Η μέθοδος επικοινωνίας είναι κυρίως ασύμμετρη όσο αφορά την ταχύτητα 

μεταφοράς δεδομένων προς τα δύο άκρα (upstream και downstream), ώστε ο 

χρήστης να πετυχαίνει  μεγαλύτερες ταχύτητες downstream, γιατί ουσιαστικά 

αυτό είναι το ζητούμενο, 

• Λειτουργούν πάνω από απλές αφόρτιστες χάλκινες μισθωμένες τηλεφωνικές 

γραμμές, χωρίς να χρειάζονται ενισχυτές ή επαναμεταδότες (repeaters) κατά 

μήκος της διαδρομής,  

• Υποστηρίζουν τα πρότυπα T1 (1.544 Mbps) και E1 (2.048 Mbps),  

• Υποστηρίζουν την μετάδοση της φωνής ταυτόχρονα με την μετάδοση των δε-

δομένων πάνω από την ίδια τηλεφωνική γραμμή, 
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• Χρησιμοποιούν μία συσκευή τερματισμού σε κάθε άκρο της σύνδεσης. Αυτή 

η συσκευή λειτουργεί σαν ένα διαποδιαμορφωτή που από τη μία πλευρά λαμ-

βάνει μία ροή δεδομένων σε ψηφιακή μορφή και την αναμεταδίδει πάνω από 

την τηλεφωνική γραμμή με τη μορφή ενός υψηλής ταχύτητας αναλογικού 

σήματος, 

• Το διαθέσιμο εύρος ζώνης συχνοτήτων χωρίζεται σε τρία κανάλια. Ένα χρη-

σιμοποιείται  για την μετάδοση της φωνής όπως στις τηλεφωνικές γραμμές, 

ενώ τα υπόλοιπα δύο χρησιμοποιούνται αντίστοιχα για το upstream και 

downstream. 

Όπως προαναφέρθηκε, ο όρος xDSL αναφέρεται σε διάφορες παραλλαγές της τεχνο-

λογίας DSL όπου εφαρμόζοντας διαφορετικές μεθόδους διαμόρφωσης είναι δυνατό να 

επιτυγχάνονται υψηλές ταχύτητες μετάδοσης προς την μία ή και τις δύο ακόμα κατευ-

θύνσεις (Σχήμα 9-3). Στη συνέχεια αναλύονται οι διαφορετικές τεχνολογίες της ευρύ-

τερης οικογένειας xDSL. 
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Σχήμα 9-3: Θεωρητικά όρια των τεχνολογιών DSL 

Asymmetric DSL 

Η τεχνολογία ADSL (Asymmetric DSL) αποτελεί ασύμμετρη μέθοδο διασύνδεσης 

του χρήστη στο Διαδίκτυο, παρέχοντας μεγαλύτερο εύρος ζώνης στο downstream κα-

νάλι. Η συγκεκριμένη ιδιότητα της ADSL τεχνολογίας την κάνει ιδανική για την δια-

σύνδεση των χρηστών στα δίκτυα δεδομένων και αυτό γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις 

οι χρήστες είναι καταναλωτές πληροφορίας και όχι δημιουργοί.  
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H συγκεκριμένη τεχνολογία παρέχει ταχύτητες από 1.54 Mbps (σε αποστάσεις μέχρι 

5.4 Km) έως 8 Mbps (3 Km) downstream, και από 640 Kbps έως 1.54 Mbps upstream 

(Σχήμα 9-4). Χαρακτηριστικό αυτής της τεχνολογίας είναι η δυνατότητα χρήσης της 

ίδιας της γραμμής για τηλεφωνία ταυτόχρονα με την μετάδοση δεδομένων.  

ΙΚΙΑΚΟΣ ΡΗΣΤΗΣ

DSL ΙΑΠΟΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ

ΥΝΔΕΣΗ 

DSL ΙΚΤΥΟ ΑΡΟΧΟΥ

 

Σχήμα 9-4: Πρόσβαση μέσω ADSL τεχνολογίας 

Rate-Adaptive DSL 

Αποτελεί επέκταση της ADSL αφού λειτουργεί στις ίδιες ταχύτητες έχοντας επιπλέον 

την δυνατότητα δυναμικής ρύθμισης της ταχύτητας λειτουργίας ανάλογα με την ποιό-

τητα και το μήκος της χρησιμοποιούμενης γραμμής. Η συγκεκριμένη λειτουργία επι-

λέγεται είτε αυτόματα κατά την ενεργοποίηση της σύνδεσης, είτε από κάποιο κεντρι-

κό σημείο που αποστέλλει κάποιο συγκεκριμένο σήμα. 

ADSL Lite 

Η τεχνολογία ADSL Lite χρησιμοποιεί εξοπλισμό χαμηλότερου κόστους από την 

ADSL, είναι πιο εύκολη στην εγκατάσταση και την συντήρησή της. Επιπλέον επιτυγ-

χάνει ταχύτητες μικρότερες από την ADSL με μεγαλύτερη όμως εμβέλεια. Συγκεκρι-

μένα φτάνει το 1,5 Mbps προς τη μία και 512 Kbps προς την άλλη κατεύθυνση σε α-

ποστάσεις μέχρι 6.6 με 7.5 Km, κάνοντας χρήση ενός μόνο ζεύγους καλωδίων. 




