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∆ΙΚΤΥΑ 6 Κεφ.  
6.1 Εισαγωγή 
1)Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε για την ανάπτυξη την WAN γραµµών  
2)Τα µπορεί να κάνει µια εταιρία που θέλει να χρησιµοποίηση WAN γραµµές  
3)Ποιες υπηρεσίες δικτύων ευρεία περιοχής παρέχονται από τους διάφορους τηλεπ. Φορείς  
 
6.2 PSTN = τηλεφωνικό δίκτυο 
Μπορώ να περάσω και διδόµενα �µε την βοήθεια των modem � διαµορφώνου  τα ψηφιακά σήµατα 
σε αναλογικά και αντίστροφα. 
 
Μικροί ρυθµοί ταχύτητας µέχρι και 56kbps όχι σταθερή ποιότητα  
Για σύνδεση περιορισµένης διάρκειας (χρονοχρέωση) 
Εφαρµογές :πρόσβαση στο internet 
                    Online υπηρεσίες χαµηλής ταχύτητας  
                     Σύνδεση αποµακρυσµένου κόµβου (telnet) τηλεργασία  
                     Χρήση σαν εφεδρική γραµµή  
Πλέον : χαµηλό κόστος υψηλή δια8εσιµότητα ( παντού) 
Μείον : µικρή ταχύτητα όχι αξιόπιστο και χαµηλή ποιότητα 
 
6.2 ISDN 
Ήρθε για να λύσει το πρόβληµα της συνύπαρξης διαφορετικών υπηρεσιών στο ίδιο µέσο µετάδοσης 
εξου  και όνοµα του Ψηφ .∆ίκτυο ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Μπορώ να µεταδίδω φωνή, δεδοµένα,video σε ψηφ .µορφή στην υπάρχουσα δοµή του δικτύου(και 
ταυτόχρονα) 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ 
2. ξεχωριστό κανάλι για την σηµατοδοσία (βοηθητικά σήµατα για την διαχείριση µιας 

επικοινωνίας) 
3. Απολαµβάνω πολλές υπηρεσίες ταυτόχρονα (και από το ίδιο µέσο µετάδοσης) 

 
∆υο τρόποι πρόσβασης 
B+D κανάλια είναι λόγια και όχι φυσικά 
 
Βασικού ρυθµού (Basic Rate interface) 
2 κανάλια Β δεδοµ. 64kbps φωνή + data 
1 κανάλι D σηµατοδοσίας 16 kbps �διαχ. Εγκαθίδρυση της σύνδεσης  
Μπορώ να έχω 1 ή 2 κανάλια Β � ΙSDN  = 64 kbps  
                                         = 128 kbps +16 = 144kbps 
 Πρωτεύοντος Ρυθµού (Primary PRI) 
30 κανάλια Β * 64 kbps για δεδοµένα 
1 ́ ΄        D *       64 kbps σηµατοδοσίας 
1 κανάλι για πλαισίωση και συντήρηση  
= 32 * 64 = 2048 kbps ή 2Mbps = E1.γραµµ 
 

• Χρησιµοποίησε το υπάρχων τηλεφ. ∆ίκτυο 
• Απαιτεί ειδική συσκευή στην πλευρά του χρήση ΝΤ1 για να συνδέεται  ο χρήστης µε τον κόµβο 

ISDN του φορέα  
• Γίνεται χρήση συνεστραµµένου ζεύγους καλωδίων.  
• ∆ροµολόγηση δεδοµένων µε τεχνικές µεταγωγής πακέτων ή κυκλώµατος. 
Στο NT1µπορούν να συνδέσω µέχρι 8 ψηφιακές συσκευές σε απόσταση 150 µέτρων.   
Αν θέλω να συνδέσω µια αναλογική συσκευή χρησιµοποιώ τον ΤΑ ( terminal adaptor)    
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Η ISDN είναι χρήσιµη όταν η µετάδοση δεν είναι συνεχής και οι ανάγκες σε ταχύτητα κυµαίνονται, έχω 
χρονοχρέωση και χρησιµοποιείται και σαν εφεδρική γραµµή  
∆υο είδη Στενής + ευρείας περιοχής 
Πλέον :σελ 205 πίνακας 
Μειον: σελ 205 πίνακας  
Βασικές χρήσης :…….. 
 

6.8 xDSL   A/R-A/H/S/V 
Μεταφορά δεδοµένων µε υψηλές ταχύτητες από το υπάρχων τηλεφωνικό δίκτυο (υποδοµή) (χρήση 
χάλκινων καλωδίων)  
Ψηφιακή  - Συνδροµητική – Γραµµή 
 
Προσφέρει ταχύτητες της τάξης Mbps µέσα από αφόρτιστες µισθωµένες γραµµές χωρίς χρήση ενισχυτή 
ή επαναλλήπτη.  
Υποστηρίζει Ε1 για ταυτόχρονη µεταφορά δεδοµένων + φωνής. 
Χρήση συσκευής τερµατισµού σε κάθε άκρο σύνδεσης  
                  ╚ σαν modem  
 
Χωρίζουν την γραµµή σε 3 κανάλια  

• Φωνή  
• Download 
• Upload 

 
Συµµετρική µετάδοση → ταχ. down = ταχ. upload  
Ασυµµετρική µετάδοση → ταχ. Down ≠ ταχ. Upload  
 
Οι ταχύτητες εξαρτώνται από την απόσταση και την διατοµή των καλωδίων που χρησιµοποιούνται. 
Απόσταση ↑  => ταχύτητα ↓        διατοµή ↑ => απόδοση ↑ 
 
Πλέον:  

• Αξιοποίηση υπάρχουσας υποδοµής (δίκτυο) 
• Υψηλές ταχύτητες  
• Χαµηλό κόστος εγκατάσταση + λειτουργία  
• Ταυτόχρονη µετάδοση  

 
Μειον:  

• Μικρή απόσταση  
 
Χρήση: 

• Internet  
• Voip 
• Γραµµές κορµού  
• Video on demand  
• Ψηφιακή τηλεόραση  

 
Πηνία Φόρτισης 
  ∆ιατάξεις οι οποίες βελτίωναν την ποιότητα της τηλεφωνικής επικοινωνίας  
Το XDSL ∆εν Τα χρειάζεται γιατί αυτά περιορίζουν το εύρος ζώνης των γραµµών απο 3 έως 8 kHz 
(voice band)      
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