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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙ 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τ 
ο περιβαλλοντικό πρόβλημα έχει γίνει εδώ και αρκετά χρόνια αντιληπτό από την 

ανθρωπότητα. Ι στορικά η απαρχή της ολοκληρωτικιiς παρέμβασης του ανθρώπου έγινε πριν 

από δύο περίπου αιώνες κατά την εποχή της βιομηχανικιiς επανάστασης. Από εκείνο το σημείο 

και έπειτα ο άνθρωπος καταναλ<ί)Vει ακατάπαυτα φυσικούς πόρους (ορυκτούς κυρίως) και μάλιστα με 

τρόπο τελείως ανεξέλεγκτο και μάλλον ανταγωvtστικό . Το αποτέλεσμα αυηiς της "εξέλιξης" 

συσωρευτικά δημιούργησε στο περιβάλλον τα ακόλουθα προβλήματα: 

- Παγκόσμια (υπέρ)θέρ~ιανσιι (global (ονeι·)waι-πιίηg) 

Ο όρος παγκόσμια θέρμανση αναφέρεται στην αύξηση της μέσης 

θερμοκρασiας της γης και των ωκεανό>ν. Σύμφωνα με την αρμόδια επιτροπή 

του ΟΗΕ ιi μέση θερμοκρασία του πλανήτη τον τελευταίο αιώνα έχει αυξηθεί 

κατά 0,6 βαθμούς C (±0,2). Οι προβλέψεις της ίδιας επιτροπιiς για το τέλος 

του αι<ί)Vα που διανύουμε είναι πολύ χειρότερες μιας και πιθανολογείτα~ 

επιπλέον αύξηση της θερμοκρασίας έως και 5,8 βαθμούς 0 c. 
Ε ικl"·u 1: uπuκιίλλιισιι 

κοιιιιιιτιιJ\ι απ(1 παγόβοηνο IΑίγω 
cιi•ξιι σιις τιις Οι:ριιοκpυ.σlας 

Το φαινόμενο της παγκόσμιας θέρμανσης έχει άμεσα πλέον συνδεθεί με την παραγωγή των αερίων 

θερμοκηπίου από τις ανθρό)πινες δραστηριότητες. 

Τα αποτελέσματα αυτής της αύξησης έχουν γίνει Πλέον αισθητά. Στους πόλους της γης ήδη 

παρατηρείται λιύ)σψο τεράστιων παγόβουνων με γρήγορο ρυθμό. Το επίπεδο της θάλασσας 

συνεπακόλουθα αναμένεται να ανεβεί και να επιφέρει ανάλογες καταστροφές. 

Ήδη με την χρήση δορυφόρων ( 1992) έχει διαπιστωθεί ότι ή μέση αύξηση του επιπέδου της θάλασσας 

είναι 2,8 χtλιοστά/έτος άλλα διατηρούνται επιφυλάξεις για την αξιοmσriα (διακριτικιi ικανότητα) των 

μετρήσεων. 
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- Αέρια θερμοκιιπίου ( gι·eenlιouse gases) 

Όπως προαναφέρθηκε τα αέρια του 

θερμοκ11πίου είναι κυρίως υπεύθυνα για την 

παγκόσμια υπερθέρμανση. Τα αέρια αυτά 

απορροφούν (εγκλωβίζουν) ουσιασηκά 

ακnνοβολία την οποία ..:ατά ένα ποσοστό την 

εκπέμπουν προς την γη, θερμαίνοντας έτσι την 

επιφάνεια τους. 

Τα σημαντικότερα αέρια του θερμοκηπίου 
1 Ί)ίιcρ ι11111 1 : ιιiιξψnι ΤΙΙ\Ι ι:πιπι:δηη ηις οω.ιισσας σε 

είναι οι υδρατμοί ( Η20), το διοξείδιο του 111111,σ\Ι\'Ιiρηι σιι του ΖΙ'ΙJ\'Η\Ι 

άνθρακα (CΌ2), το μεθάνιο (CH4), το οξείδιο του νατρίου (ΝΟ2) και το όζον (03). 

Η ανθρό)πινη δραστηριότητα ευθύνεται για την αύξηση των C02, CH4, ΝΟ2 τα οποία αποβάλλοντα.1 

με ραγδαίο ρυθμό στην ατμόσφαιρα λόγω της εξάρτησης της παγκόσμιας οικονομίας από τα ορυκτά 

καύσιμα. 

-Όξινιι βροχιί 

Η καύση ορυκτό)ν καυσίμων παράγει θειικά, ανθρακικά και νιτρικά οξέα. Τα αέρια που εκπέμποντα.1 
από την καύση των ορυκτό)ν καυσίμων συγκρατούνται από σταγονίδια στα σύννεφα τα οποίο 

επανέρχονται στην επιφάνεια της γης με την μορφή κυρίως της όξινης βροχής (επίσης και με το χιόVL 

τους υδρατμούς αλλά και στερεά σωματίδια). Το αποτέλεσμα είναι να αυξάνεται η οξύτητα του φλοιοί: 

της γης καθό)ς επίσης και να επηρεάζεται η χημικιΊ ισορροπία των ποταμό>ν και των λψνό)ν. 

Έχει γίνει ανηληπτό ότι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί στο σημείο που έχουμε φτάσει είνα.1 

μέσω διαρθρωτικό)ν κοινωνικοπολιτικό)ν αλλαγό>ν. Η χρησιμοποίηση των ΑνανεόJσιμων Πηγ<ί)\ 

Ενέργειας είναι σίγουρα ένα σημαντικό βήμα για n)ν μείωση των περιβαλλοντολογικό)V προβλημάτω\ 

που μαστίζουν nΊν ανθρωπότητα η τουλάχιστον για την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των. 
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1.2 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ως Ανανεώσψες Πιιγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ορίζονται οι ενεργειακές πηγές (ο ήλιος, το νερό, 0 

άνεμος, η βιομάζα, κλπ.), οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον. Είναι οι πρώτες 

μορφές ενέργειας που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος, σχεδόν αποκλειστικά, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, 

οπότε και στράφηκε στην εντατικti χρήση του άνθρακα και των υδρογονανθράκων. 

Το ενδιαφέρον για την ευρύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ, καθώς και για την ανάπτυξη αξιόπιστων και 

οικονομικά αποδοτικό)ν τεχνολογιών που δεσμεύουν το δυναμικό τους παρουσιάσθηκε αρχικά μετά την 

πρώτη πετρελαϊκή χρήση του 1979 και παγιό)θηκε την τελευταία δεκαετία, μετά τη συνειδητοποίηση των 

παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Τα εγγενή πλεονεκτήματα των ΑΠΕ και κυρίως η 

ουσιαστική συμβολιi τους στην ενεργειακή απεξάρτηση της ανθρωπότητας από τους ενεργειακούς 

πόρους, επιτάσσουν αυτήν τη στροφή . 

Για πολλές χώρες, ο ι ΑΠΕ αποτελούν μία σημαντική εγχό)ρια πηγή ενέργειας, με μεγάλες δυνατότητες 

ανάπτυξης σε τοπικό και εΟνικό επίπεδο . Συνεισφέρουν σημαντικά στο ενεργειακό τους ισοζύγιο, 

συμβάλλοντας στη μείωση της εξάρτησης από το ακριβό και εισαγόμενο πετρέλαιο και στην ενίσχυση 

της ασφάλειας του ενεργειακού τους εφοδιασμού. Παράλληλα, συντελούν και στην προστασία του 

περιβάλλοντος, καθώς έχει πλέον διαπιστωθεί ότι ο ενεργειακός τομέας είναι ο πρωταρχικός υπεύθυνος 

για τη ρύπανση του περιβάλλοντος. 

Πραγματικά, σχεδόν το 95% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης οφείλεται στην παραγωγιi, το 

μετασχηματισμό και τη χρήση των συμβατικό)ν καυσίμων (άνθρακας και πετρέλαιο). Φαίνεται συνεπό)ς 

ότι ο μόνος δυνατός τρόπος για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στο φιλόδοξο στόχο 

που έχε1 θέσει, γ1α σημαντικό περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (C02) , είναι να 

επιταχύνει την ανάπτυξη των ΑΠΕ. 

1.3 ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ Α.Π.Ε 

Αιολικιί Ενέργεια: η ι.1νητική ενέργε1α που παράγεται από τη δύναμη του ανέμου κα1 μετατρέπεται 

σε απολ1iψιμη μηχανική ενέργεια 1Ί / και σε ηλεκτρικτ'1 ενέργεια 

Υδραυλικιί Ενέργεια: αξιοποιεί τις υδατοπτό)σεις, με στόχο την παραγωγι'1 ηλεκτρικί1ς ενέργειας ιi 

και ro μετασχηματισμό της σε απολιiψιμη μηχανικι) ενέργεια 
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nιομάζα: είναι αποτέλεσμα της φωτοσυνθεηκής δραστηριότητας, που μετασχηματίζει την ηλιαιdJ 

ενέργεια με μία σειρά διεργασιό>ν των φυnκό>ν οργανισμό)V χερσαίας 11 υδρόβιας προέλευσης 

Γεωθερμικιί Ενέργεια: η θερμικί1 ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της γης ΚΟ.ι 

εμπερ1έχετα1 σε φυσικούς ατμούς, σε εmφανειακά ή υπόγεια θερμά νερά και σε θερμά ξηρά πετρό)ματα 

Ιl λιακιί Ενέργεια: αξιοποιείται μέσω τεχνολογιό>ν που εκμεταλλεύονται και τη θεμμότητα και τα 

ηλεκτρομαγνητικά κύματα του 1'1λιου. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση της 

ηλιακιiς ενέργειας, διακρίνονται σε: 

• Ενεργητιιαί. Ηλιαιαί. Συστιίματα: μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε Θερμότητα 

• ΠαΟητιι.:ά Ηλιαια~ ι.:αι Υβριδιι.:ά Συστιίματο.: 

αφορούν κατάλληλες αρχιτεκτονικές λύσεις και χρήση κατάλληλων δομικών υλικό>ν για τη 

μεγιστοποίηση της απ' ευθείας εκμετόλλευσης της ηλιακ~iς ενέργειας για θέρμανση, κλιματισμό ή 

φωτισμό. 

• ΦωτοβοJ.ταίί.-ά ΗJ.ιω .. ά Συστιίματα: μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια άμεσα σε ηλεκτρική 

ενέργεια 

1.4 ΙlΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Α.Π.Ε 

-Προσφέρουν τη δυνατότι1τα οpθολογικής αξιοποiησ11ς των ενεργειακ<iΝ πόρων, καλύπτοντας ένα. 

ευρύ φάσμα των ενεργειακ<ί)ν αναγκό>ν των χρηστ<i>ν (π. χ. ηλιακιi ενέργεια για Θερμότητα χαμηλών 

θερμοκρασιό>ν, αιολική ενέργεια για ηλεκτροπαραγωγιi). 

-Έχουν συνι)Θως χαμηλό λειτουργικό κόστος που δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις τι1ς δtεθνούς 

οικονομίας και ειδικότερα των nμό>ν των συμβατικό>ν καυσίμων. 

-Οι εγκαταστάσε1ς εκμετάλλευσης των ΑΠΕ έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ανάγκες των 

χρηστό)ν καt σε μικριi κλίμακα εφαρμογό>ν ιi σε μεγάλη κλίμακα, αντίστοιχα , έχουν μικρή διάρκεια. 

κατασκευιΊς. επιτρέποντας έτσι τη γρήγορη ανταπόκριση της προσφοράς προς τη ζ1iτησ11 ενέργε1ας. 

-Οι επενδύσεις των ΑΓΙΕ είναι εντάσεως εργασίας, δημιουργό>ντας σημαντικό αριΟμό νέων Θέσεων 

εpγασίας, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο. 

-Μπορούν να αποτελέσουν σε πολλές περιπτ<ί>σεις πυρι)να για η1ν αναζωογόνηση οικονομικά και 

κοινωνικά υποβαθμισμένων περιοχ.<ί>ν Ι\αι πόλο γ~α την τοπικΙ1 ανάπτυξη, με την προ<ί>θηση ανάλογων 

επενδύσεων (π.χ. θερμοκηπtαl\ές Ι\αλλιέργειες με τη χ.ρi1ση γεωθερμικl1ς ενέργειας) . 

- Ε:ίναι φιλικές προς το περιβr1λλον ι-:αι τον Cι.νθρωπο . 
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1.5 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Π. Ε. 

Το μέσο κτίριο στην Ελλάδα, καλύπτει τις ανάγκες σε θέρμανση με κάποιο λέβητα πετρελαίου και τις 

υπόλοιπες ενεργειακές ανάγκες (συμπεριλαμβανομένης της ψύξης) με ηλεκτρισμό από το δίκτυο τr~ς 

ΔΕΗ. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο ένας στους δύο λέβητες δεν συντηρείται καν σωστά και ότι το 90% 

περίπου του ηλεκτρισμού στην Ελλάδα παράγεται από ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα όπως ο λιγνίτης και το 

πετρέλαιο, θα καταλάβει γιατί ο κτιριακός τομέας συμβάλλει τόσο πολύ στην υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος. 

Ευτυχώς όμως, τα πράγματα αλλάζουν. Η τεχνολογία έχει κάνει άλματα και ο καταναλωτής έχει 

σήμερα μία πλειάδα επιλογών για την κάλυψη των ενεργειακών του αναγκόΝ Οι επιλογές αυτές: 

• Είναι αποκεντρωμένες (μπορούν δηλαδή να εφαρμοστούν στο επiπεδο της κατοικίας ιi της 

επιχείρησης) . 

• Είναι εύκολες στη χρήση. 

• Είναι φιλικές προς το περιβάλλον. 

• Είναι (τις περισσότερες φορές) ή μπορούν να γίνουν οικονομικά αποδοτικές. 

Οι ανανεό)σιμες πηγές ενέργειας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επίπεδο κατοικίας ή 

επιχείρησης περιλαμβάνουν τις εξής τεχνολογίες: 

• Βιομάζα για θέρμανση, μαγείρεμα και ζεστό νερό 

• Γεωθερμία για θέρμανσ11, ψύξη και ζεστό νερό 

• Ηλιακά συστιίματα για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό 

• Μικρές ανεμογεννιίτριες για παραγωγή ηλεκτρισμού από τον άνεμο 

• Φωτοβολταϊκά συστιίματα για παραγωγή ηλιακού ηλεκτρισμού 

1.5.1 ΑΙΟΛΙΚΉ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1~11((1,·α 2: .\ιu/.ικ(ι π(φκ11 Ι'ΙΤψ· i\ Ι. 
Βιιι;τιt,•ίct 

Για την αξ10ποίηση της αιολικής ενέργειας χρησιμοποιούμε 

σιiμερα τις ανεμογεννήτριες, με τις οποίες μετατρέπεται η κινητικt'\ 

ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτριΚΊΊ . Το πρώτο πράγμα που 

προσέχουμε σε μια ανεμογεννήτρια είναι τα πτερύγιά της, που 

περιστρέφονται όταν φυσάει. Η κίνηση αυτή των πτερυγίων 

μεταδίδεται σε έναν άξονα περιστροφt"\ ς, ο οποίος χάρη σε ένα 

σύστημα προσανατολισμού, βρίσκεται πάντα παράλληλα προς την 

κατεύθυνση του ανέμου. 
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Η κινηnι.:11 ενέργεια του άξονα περιστροφιiς μετατρέπεται από μία γεννιiτpια σε ηλεκτρική ενέργεια. 

Όλο αυτό ro σύστημα είναι τοποθετημένο πάνω σ' ένα ψηλό πύργο . Η σπουδαιότερη εφαρμογή των 

ανεμογεννητριό>ν είναι η παραγωγιi ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία μπορεί στη συνέχεια, να διοχετεύεται 

στο δίκτυο ηλεκrρικιiς ενέργειας της χό>ρας. 

Οι ανεμογεννιίτριες χρησιμοποιούνται, φυσικά, και για την κάλυψη ή τη συμπλήρωση των 

ενεργειακών αναγκό>ν απομακρυσμένων εξοχικό)ν κατοικιό>ν, βιομηχανικό)V μονάδων, ιστιοφόρων 

πλοίων κ.λπ .. Σης περιπτό)σεις αυτές, για να ανημετωmστεί το πρόβλημα της άπνοιας ή οι αυξημένες 

ανάγκες σε ενέργεια κάποιες ό)ρες της ημέρας, η ενέργεια αποθηκεύεται σε ηλεκτρικούς συσσωρευτές 

(μπαταρίες) και χρησιμοποιείται όταν χρειάζεται 

Πολλές ανεμογενν11τριες μαζί, συστοιχίες ανεμογεννητριό)ν όπως τις λέμε, σχηματίζουν τα λεγόμενα. 

αιολικά πάρκα, που επιτρέπουν τη μαζικ1i εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας και τη διοχέτευση τοι> 

συνόλου της παραγόμενης ενέργεια στο ηλεκτρικό σύστημα. 

1.5.2 ΒΙΟΜΑΖΑ 

Μια άλλιι μορφιί υ.νανεώσιμιις ενέργειας 

Η ενέργεια που 

αντλείται από τη 

βιομάζα είναι μια 

μορφή ανανεό>σι μ ης 

ενέργειας. Η 

αξιοποίηση αυτής της 

ενέργειας ανακυκλό>νει 

τον άνθρακα και δεν 

επιβαρύνει το 

περιβάλλον με 

διοξείδιο του άνθρακα, 

σε αντίθεση με τα 

ορυκτά καύσψα. Από 

το σύνολο των 

Ει ι.:ιΊνιι 3 : \ Ιετατpοπiι βιllflάζας σε βιοι:,•έργι: ια 

ανανεό)σψων πηγό>ν ενέργειας, η βιομάζα έχει μια μοναδική ιδιότητα, καθό)ς συνιστά ουσιαστικά μια. 

μορφή αποθηκευμένης ηλιακι)ς ενέργειας. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας της βιομάζας 

και η μετατροπιi της σε στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα. 
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Πόροι βιο~ιάζας 

Οι πόροι βιομάζας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή ενέργειας καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσμα υλικci)ν. Η βιομάζα μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες: 

• Παραδοσιακή βιομάζα που γενικά περιορίζεται σης αναπτυσσόμενες χό)ρες και σε ί'flήσεις 

μικρής κλίμακας. Περιλαμβάνει τα καυσόξυλα και το κάρβουνο για οικιακή χρήση, την ήρα του 

ρυζιού, άλλα φυηκά υπολείμματα και την κοπριά ζόJων. 

• Σύγχρονη βιομάζα που συνήθως αφορά χρήσεις μεγάλης κλίμακας και σκοπό να υποκαταστήσει 

ης συμβατικές ενεργειακές πηγές των ορυκτό)V καυσίμων. Περιλαμβάνει ξερά κλαδιά από το 

δάσος και τα γεωργικά υπολείμματα, τα οικιακά απόβλητα, τα βιοαέρια και βιοκαύσιμα από 

ενεργειακές καλλιέργειες (όπως έλαια από φυτά ή/και φυτά που περιέχουν άμυλο και σάκχαρα). 

Εφαρμογές βιοενέργειας 

Οι εφαρμογές της βιοενέργειας είναι εξαιρετικά ποικίλες και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την 

παροχή θέρμανσης, την παραγωγί1 ηλεκτρικής ενέργειας και τα καύσιμα οχημάτων. Η βιομάζα μπορεί να 

ypησιμοποιηθεί άμεσα (π.χ. με την καύση ξύλων για θέρμανση και μαγείρεμα) ή έμμεσα, αν τη 

μετατρέψουμε σε υγρό ή αέριο καύσιμο (π.χ. αιθανόλη από καλλιέργειες ζαχαρότευτλων ή βιοαέριο από 

ζωικά απόβλητα) . 

Η παραδοσιακιί βιομάζα που χρησιμοποιείται σε ανοιχτά τζάκια για μαγείρεμα και για θέρμανση 

εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντική στις αναπτυσσόμενες χώρες λόγω της έλλειψης εναλλακηκό)V 

λύσεων. Η καύση ξύλων σε μικρά συστήματα όπως οι ξυλόσομπες ή οι ανοιχτές καμινάδες για θέρμανση 

έχει μακρά παράδοση. Απόβλητα από επεξεργασία ξύλου σε μορφ!1 συσσωματωμάτων βιομάζας (pel\ets) 

ιi σε κομματάκια μαλακού ξύλου (cl1ips) χρησιμοποιούνται πλέον σε καινοτόμα συστήματα. 

1.5.3 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Εικcί,·cι _. : πίδακι:ς cιηωi1 σι: IJctυ\•(ι 

Γεωθερ~ιικιί ενέργεια προέρχεται από το εσωτερικό της γης 

είτε μέσω ηφαιστειακών εκροών είτε μέσω ρηγμάτων του 

υπεδάφους, που αναβλύζουν ατμούς και θερμό νερό. Ανάλογα με 

τη θερμοκρασία των ρευστών που ανέρχονται στην επιφάνεια, η 

γεωθερμικti ενέργεια χαρακτηρίζεται ως υψηλής ενθαλπίας (για 

θερμοκρασίες πάνω από 150 °C), μέσης ενθαλπίας (για 

θερμοκρασίες 100 - 150 °C), και χαμηλής ενθαλπίας (για 

θερμοκρασίες μικρότερες από 100 °C). Η γεωθερμική ενέργεια 

υψηλιiς ενθαλπίας χρησιμοποιείται για παραγωγ1i ηλεκτρισμού 

σε όλο τον κόσμο. Η προέλευση της θερμότητας της γης δεν 
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είναι με ακρίβεια γνωστιΊ . Υπάρχουν διάφορες θεωρίες που αναφέρονται στους μηχανισμούς που 

συμμετέχουν στην παραγωγή της. Επικρατέστερη θεωρείται αυτιΊ που αναφέρεται στη διάσπαση των 

ραδιενεργό)ν ισοτόπων του ουρανίου, του θορίου, του καλίου και άλλων στοιχείων. Η μάζα της γης είνο.ι 

πολύ μεγάλη σε σχέση με την επιφάνειά της και καλύπτεται από υλικά χαμηλι'1ς θερμικι'1ς αγωγιμότητας, 

με αποτέλεσμα η θερμόη1τά της να συγκρατείται στο εσωτερικό της. Ο ρυθμός θερμικό)V απωλειό)ν από 

η1ν επιφάνεια του πλανήτη μας είναι πολύ μικρός, περίπου 8χιο·2 W/ιη . Η θερμοκρασία της γης 

αυξάνεται με το βάθος, η μέση δε γεωθερμική βαθμίδα στις ηπείρους για μάζες που βρίσκονται σχετικά 

κοντά στην επιφάνεια είναι 300 Clkm, δηλαδ1Ί για κάθε χιλιόμετρο βάθους η θερμοκρασία αυξάνετο.ι 

κατά 300 C. Σε πολύ μεγάλα βάθη, η θερμοκρασία δεν είναι με ακρίβεια γνωστή. Στα όρια μεταξl) 

μανδύα και φλοιού, στην ασυνέχεια Mol101·oνίcic, πιστεύεται ότι η θερμοκρασία φτάνει στους 6000 C, 

ενό) στο κέντρο της γης στους 6.0000 C. Φαίνεται ότι η παραγωγ11 θερμότητας από ραδιενεργά ισότοnα. 

είναι συγκεντρωμένη περισσότερο στο φλοιό παρά στον πυρήνα, με αποτέλεσμα η γεωθερμική βαθμίδα. 

να μειόΝεται με το βό.θος. 

1.5.4 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η 11λιακιί ενέργεια είναι καθαρή, ανεξάντλητη, ήmα και 

ανανειί)σψη. Η ηλιακή ακτινοβολία δεν ελέγχεται από κανέναν και 

αποτελεί ένα ανεξάντλητο εγχιί)ριο ενεργειακό πόρο, που παρέχει 

ανεξαρτησία, προβλεψιμότητα και ασφάλεια στην ενεργειακιΊ 

τροφοδοσία. Υπάρχουν δύο τρόποι για να αξιοποιιΊσει κανείς την 

ηλιακl1 ενέργεια . 

• Παράγοντας ηλιακό ηλεκτρισμό μέσω των φωτοβολταϊκών 

συστημάτων. 

Εικ(ι,·α 5: φt•>ηιβιιί.τωκc:.ι πα,•cλ σι: 

zι·ιρc:.ιφ ι 

• Αξιοποιό)ντας την ενέργεια του i1λιου για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό με τα ηλιοθερμtl<ά. 

συστήματα. 
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1.6 10 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Αξιοπιστία 

Είναι μια καθ όλα ό>ριμη και δοκιμασμένη τεχνολογία. 

2. Αποκέντρωσιι 

Η Θερμικ1i ενέργεια παράγεται στα σημεία ζήτησ1)ς της. Αποφεύγονται έτσι οι τεράστιες από)λειες 

μεταφοράς ενέργειας μέσω του ηλεκτρικού δικτύου (που στην Ελλάδα φτάνουν κατά μέσο όρο το 12%). 

3. ΑυτονΟJιία 

Αποτρέπονται οι τεράστιες δαπάνες για εισαγωγή ενέργειας και η ανασφάλεια λόγω εξάρτησης από 

εισαγόμενους ενεργειακούς πόρους, το 70% των ενεργειακών πόρων που καταναλώνει τη στιγμ•i που ο 

ήλιος είναι δωρεάν και υπάρχει παντού. 

4. Ανάπτυξ11 

Η ενίσχυση της εγχό>ριας αγοράς θα αυξήσει την ποιότητα των ελληνικό)ν προϊόντων προκειμένου να 

ανημετωπίσουν το ανταγωνιστικότερο περιβάλλον των εξαγωγών. 

5. Θέσεις εργασίας 

Ήδη πάνω από 3.500 άτομα απασχολούνται στη βιομηχανία ηλιοθερμικό)ν συστημάτων στην Ελλάδα. 

Η περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς συνεπάγεται νέες θέσεις εργασίας σε μια καθαρή τεχνολογία. 

6. Ευι<ολία 

Η τοποθέτηση ενός ηλιακού συλλέκτη είναι απλή. Η δε συντήρηση που απαιτεί είναι ελάχιστη . 

7. ΕξοικονόJι11σ11 χρημάτων 

Για τον απλό καταναλωτή, ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι η mo απλti και συμφέρουσα λύση για να 

περικόψει τους λογαριασμούς ρεύματος. Το μέσο ετήσιο κέρδος του μπορεί να φτάσει έως 100 ευρώ 

περίπου. 
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8. Εξοιιcονόμ11σ 11 ενέργειας 

Για η1ν Ελλάδα, η εξο ικονόμηση που ήδη συντελείται είναι πολύ σημανrικιi . Ο ι εγ!(ατεστημένοι 

ηλιακοί θερμοσίφωνες εξοικονομούν ήδη 1, 1 δισεκατομμύρια κιλοβατόJρες το χρόνο, όση ενέργεια. 

παράγει δηλαδιi ένας συμβατικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγιiς, ισχύος 200 μεγαβάτ. Χωρίς τους 

ηλιακούς θερμοσίφωνες θα υπήρχε ένα σημαντικό έλλειμμα ισχύος, ιδιαίτερα στα απομονωμένα. 

ηλεκτρικά δίκτυα των νησιό)ν που θα αντιμετό)mζαν έτσι συχνές διακοπές ρεύματος, ιδίως κατά την 

καλοκαιρινιi τουριστικιi περίοδο. 

9. Ωροστασία περιβάλλοντος 

Αποτρέπεται η έκλυση μεγάλων ποσοηiτων ρύπων που εmβαρύνουν το περιβάλλον και τη δημόσια. 

υγεία. 

1 Ο. Ι<λψατιιcές αλλαγές 

Αποτpέπεrαι η κατανάλωση ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και κατά συνέπεια 0 1 εκπομπές διοξειδίου 

του άνΟρακα (C0 2) που προκαλούν nς παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές. Ένα τυπικό θερμοσιφωνικό 

σύστημα για οικιακιi χρήση παράγει στην Ελλάδα ετησίως 840- 1 .080 κιλοβατό)ρες και αποσοβεί την 

έκλυση 925- 1 .200 κιλών COz το χρόνο, όσο δηλαδιi θα απορροφούσε 1 ,5 στρέμμα δάσους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2. 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΙ\'ΙΗ 

Ζούμε μια περίοδο όπου η διόγκωση των περιβαλλοντικό)ν 

προβλημάτων σε συνδυασμό με την εξάντληση των ορυκτών 

ενεργειακών πόρων και τα τεράστια β~iματα στην τεχνολογία των 

Φωτοβολταϊκών Συστιιμάτων κάνουν πλέον εφικτή την YJ)tiση τους. 

Τι είναι τα φωτοβολταϊκά, πώς φτάσαμε ως εδό) και ποιά είναι η 

ιστορία τους 

Η πρό)τη γνωριμία του ανθρό)που με το φωτοβολταϊκό φαινόμενο 

έγινε το 1839 όταν ο Γάλλος φυσικός Edn1ond Becqιιeι-el ( 1820 -

ι 891) ανακάλυψε το φωτοβολταϊκό φαινόμενο κατά την διάρκεια 

πειραμάτων του με μια ηλεκτρολυτική επαφή φτιαγμένη από δύο 

μεταλλικά ηλεκτρόδια. 

Το επόμενο σημαντικό βtiμα έγινε το 1876 όταν οι 

Αμερικανοί Αιlaιη ( 1836 - 1915) και ο φοιτηηiς του 

~:ιι.:ΙΊ\•α 6: ~:cJ111011 ιl l!t'Cl(Ul'l't'I ( ι 820 -
1891) 

Oay παρατιiρησαν ότι μια ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος 

παραγόταν από το σελιiνιο (Se) όταν αυτό ιiταν εκτεθειμένο 

Ι•:ι κι),•ιι 11: ;\ιJ:ιnι 

(1836 - 191S) 
στο φως. Το 1905 ο Albert Einstei11 διατύπωσε την εξιiγηση Εικι;,.α 7: ( '1.ocl11·11Ιski (1885 -

19S3) 
του φωτοβολταϊκού φαινομένου . Το 1918 ο Πολωνός Czoclιnι lskί (1885 -

1953) πρόσθεσε την μέθοδο παραγωγιίς ιιμιαγωγού μονοκρυσταλλικού πυριτίου (Sί) με την σχετικ1i 

έρευνα του και η οποία μάλιστα ypησιμοποιείται βελτιστοποιημένη ακόμα και σήμερα. 

Το 1949 οι Αμερικάνοι Sl1ockley, Bardeen και Brattain ανακάλυψαν το τρανζίστορ διευκρινίζοντας τη 

φυσική των p και 11 ενό)σεων των ημιαγωγικών υλικό)ν. Στο μεταξύ η κβαντική θεωρία είχε ξεδιπλωθεί. 

Ο δρόμος πλέον για τις πρόηες πρακτικές εφαρμογές είχε ανοίξει. Το πρώτο ηλιακό κελί ήταν γεγονός 

στα εργαστήρια η1ς Bel 1 ro 1954 από τους Clιaι>ίιι , Fιιlle ι· και Ρeaι·sοιι. Η απόδοση του ήταν 6% 

εκμετάλλευση της προσπίπτουσας ηλιακιiς ακτινοβολίας. Αργότερα κατασκευάστηκε το φωτοβολταϊκό 

κύτταρο από πυρίτιο , το οποίο λειτουργούσε με απόδοση του 10%. 
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2.1.2 ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Η γρήγορ11 ανάπτυξη της τεχνολογίας στην εξερεύν11ση του 

διαστιiματος διάνοιξε εξαιρετικές προοπτικές για την ΎJ>•iση των 

φωτοβολταϊκών κυπάρων. Τέσσερα χρόνια μετά, το 1958 η 

τεχνολογία των φωτοβολταϊκό>ν συστημάτων προσαρτάται στον 

χώρο των διαστημικό)ν εφαρμογών όταν τοποθετήθηκε ένα 

αυτόνοtιο φωτοβολταϊκό σύστημα στον δορυφόρο v~111gιιaι·d Ι . 

Το σύστημα αυτό λειτούργησε επιτυχό)ς για 8 ολόκληρα χρόνια και 

ήταν ένα από τα πρώτα φωτοβολταϊκά συστιί~ιατα. 

Από το χρονικό αυτό σημείο και μετά, τα φωτοβολταϊκά 

Ε ι κcΊ,·ct 9: \cψ1κρcΊρος \':ιιιgιι;ιηl 

συστήματα άρχισαν να ενσωματόJVονται σταδιακά σε διάφορες εφαρμογές και η τεχνολογία να. 

βελτιό>νεται συνεχό)ς. Το 1962 η μεγαλύτερη ΦΒ εγκατάσταση στον κόσμο γίνεται στην Ιαπωνία από tην 

Shaφ, σε έναν φάρο. Η εγκατεστημένη ισχύς του συστήματος είναι 242Wp. 

Τα φωτοβολταϊκά ξεκίνησαν λοιπόν να κάνουν niν εμφάνιση τους αλλά λόγω του υψηλού κόστους 

παραγωγής η εφαρμογή τους ήταν δυνατή μόνο σε ειδικές περιπτό)σεις αυτόνομων συστημάτων. Η 

έρευνα όμως προχωρούσε και η απόδοση των ΦΒ συνεχώς βελτιωνόταν. Κυριότερος πελάτης των 

φωτοβολταϊκόJV τις δεκαετίες που ακολούθησαν είναι η NASA. 

Οι υψηλές τιμές στα φωτοβολταϊκά ήταν 0 σημαντικότερος λόγος που δεν υπήρχε περισσότερο 

ενθουσιό)δης αποδοχ11 από την αγορά. Ενδεικτικά η τιμή των φωτοβολταϊκό>ν ξεκινάει από τα 500$ α.νά. 

εγκατεστημένο Watt το 1956, ενό> μετά από 14 χρόνια , το 1970 αγγίζει τα 100$/Watt. Το 1973 οι 

βελτιό>σεις στις μεθόδους παραγωγιiς φέρνουν το κόστος των φωτοβολαϊκό>ν στα 50$/Watt. Η γρήγορη 

ανάπτυξ11 της τεχνολογίας στην εξερεύνηση του διασηiματος διάνοιξε εξαιρετικές προοπτικές για ·ι-ην 

χριiση των φωτοβολταϊκό,ν κυττάρων. 

Η πρό)η1 εγκατάσταση Φ/Β που φτάνει στα επίπεδα του Ι MW (μεγαβάτ) γίνεται στην Καλιφόρνια το 

1980 από την ARCΌ Solar χρησιμοποιό>ντας ταυτόγpονα και σύστημα παρακολούθησης της τροχιάς του 

ηλίου 2 αξόνων (dιιa l-axis ιrackers) . 

Η εξέλιξη αρχίζει πλέον να γίνεται με ταχύτερους ρυθμούς. Το 1983 η παγκόσμια παραγωγή Φ/Β 

φτάνει τα 22MW και ο συνολικός τζίρος τα 250.000.000$. Το 1999 η εταιρία Spectrolab σε συνεργασία 

με ro NREL αναπτύσσουν ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο με απόδοση 32,3%. Το στοιχείο αυτό είναι 

συνδυασμός τριό)ν υλι κιi)V (στρό,σεων) και ειδικό για εφαρμογές σε συγκεντρωτικά συστιiματα CPV. Η 

παραγωγ1'1 όλων των rεχνολογιό>ν των Φ/Β πάνελ φτάνει συνολι κά τα 200 MegrιWatt. 
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2004: Η πορεία mα είναι ασταμάτητη. Η μαζικ1Ί είσοδος μεγάλων εταιρειών στον χό)ρο των Φ/Β 

φέρνει την μαζικl1 παραγωγ1) και αυτι; με την σειρά της την τψ1ί των διασυνδεδεμένων συστιιμάτων 

στα 6,5 ευρό>/Wp. Γερμανία και Ι απωνία κυριαρχούν στην κατασκευή Φ/Β πάνελ και πλέον σε όλες ης 

αναπτυγμένες χώρες αρχiζουν, με τον έναν (παραγωγή εξοπλισμού) ι; τον άλλον τρόπο (κατασκευή Φ/Β 

εγκαταστάσεων), να υιοθετούν τις τεχνολογίες των φωτοβολταϊκci)ν και να τις παγιώνουν στην συνείδηση 

των επενδυτό>ν οJ.λά και των καταναλωτών ενέργειας. Η συνολικt) παραγωγή το 2004 έφτασε τα 1.200 

MegaWatt Φ/Β στοιχείων ενό) ο τζίρος της ίδιας χρονιάς άγγιξε τα 6.500.000.000$. Σήμερα με 

οικονομίες μεγάλης κλίμακας έχουν εmτευχθεί μεγάλες αποδόσεις στα κρυσταλλικά κυρίως υλικά και 

αρκετές χ<ί)ρες με πρωτοπόρες την Γερ~ιανία και την Ιαπωνία έχουν ήδη επενδύσει τεράστια κονδύλια 

με σκοπό την ευρύτερη εκμετάλλευση της φωτοβολταϊΚ1)ς τεχνολογίας .. 

Κλείνωντας, η ελάττωση του κόστους των Φ/Β πλαισίων αλλά και τα υ11π1λά επίπεδα ηλιοφάνειας 

είναι οι κύριοι λόγοι για την ανάπτυξη και την εφαρμογ1) Φ/Β σε χώρες σαν την δικιά μας. Τέλος, τα 

φωτοβολταϊκά έχουν γίνει κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Το φάσμα των εφαρμογό)ν τους 

κυμαίνεται από μικρής κλίμακας συστήματα σε ρολόγια και υπολογιστές τσέπης. μέχρι εγκαταστάσεις 

παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και ισχύος. 

2.2 ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛ ΤΑΙΚΩΝ 

2.2. 1 ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

2.2.1.1 Ι-ΙΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙ ΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛ ΙΑ 

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, αποτελεί διαδιδόμενη διαταραχι1 συνδυασμένου ηλεκτρικού και 

μαγνητικού πεδίου. 11 ταχύτητα διάδοσης του ηλεκτρομαγνητικού (ΗΜ) κύματος στον κενό χό)ρο, 

προσεγγίζει τα 300 kιη/s. Εκπέμπεται από τους δομικούς λίθους της ύλης (άτομα, μόρια ,ιόντα) και η 

εκπομπή της σχετίζεται με : 

• Τη Οερ~ιοκρασία 

• Τις ιιλεκτρονικές αποδιιγέρσεις διεγερμένων δομικών λίθων, που προκαλούνται από άλλη 

απία, εκτός της Οερμοκρασίας. Για παράδειγμα, κατά τις κρούσεις επιταχυμένων ιόντων ϊ) 

ηλεκτρονίων με ιόντα ι) μόρια του σci)ματος , με τη δράση ηλεκτρικού πεδίου είτε μετά από 

απορρόφηση ΗΜ ακτινοβολίας από τους δομικούς λίθους. 
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2.2.1.2 Ο ΙΙ Λ ΙΟΣ ΚΑ Ι Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ 

Ο t1λιος είναι ένα τυπικό αστέρι ,που υπολογίζεται 

ότι έχει μπροστά του άλλα S περίπου δισεκατομμύρια 

ypόνια ζωής. Η υψηλιi θερμοκρασiα του οφείλεται στις 

αυτοσυντηρούμενες πυρηνικές αντιδράσεις που 

συμβαίνουν στο εσωτερικό του κατά τις οποίες 

μετατρέπετω το υδρογόνο σε ήλιο. Σύμφωνα με την 

πυρηνική αντίδραση : 

411 - > 1-Ie + ενέργεια (2.1) 

Υπολογίζεται ότι για κάθε γραμμάριο υδρογόνου που 
Εικίινu 10: ΟΊΙ J.ιιι~ 

μετατρέπεται σε ήλιο , εκλύεται ενέργεια ίση με Ι ,67χΙΟ5 kWlt. Η ηλιακή ενέργεια διαδίδεται στο 
σύμπαν, κυρίως με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αλλά και με σωματιδιακή μορφή. Η εκπεμπόμενη 

ακτινοβολία απομακρύνεται ακτινι κά από τον αστέρα προς το διάστημα και άρα η ένταση J, της 

ακτινοβολίας, μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα με το τετράγωνο της απόστασης: 

J=Ρ/4πcΙ2 (2.2) 

Όπου Ρ η ολική, σε όλα τα μ1iκη κύματος, εκπεμπόμενη από όλη την επιφάνεια του, ισχύς της ΚΜ 

ακτινοβολίας και ιl η απόσταση από τον ~Ίλιο, στην οποία μετράται η ένταση . 

2 .2.Ι.3 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕVΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

Η εκμετάλλευση της ηλιακιiς ενέργειας γίνεταt κατά διάφορους τρόπους σε δύο κύριες κατηγορίες. 

Στην πρ<ί)τη κατηγορία ανήκουν τα συστήματα που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε εσωτερική 

ενέργεια δομικ<i>ν κατασκευ<ί)ν (παθιιτικά ιιλιακά συστιjματα) και στη δεύτερη, αυτά που 

προκαλούν μετατροπti της, σε άλλης μορφής ενέργεια ή χρησφοποιούν θερμικό ρευστό σε κίνηση 

(ενεργά ιιλιακά συστιjματα). Στα ενεργά συγκαταλέγονται αυτά που μετατρέπουν την ηλιακή 

ακτινοβολία σε εσωτερική ενέργεια θερμικού ρευστού (θερμοσιφωνικά συσηiματα) και αυτά ποl) 

μετατρέπουν το r1λιακό φως απευθείας σε ηλεκτρισμό (φωτοβαλταϊκά συστήματα) . 
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2.2.2 ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 

Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο και η λειτουργία του φωτοβολταϊκού συσηiματος στηρίζεται σnς 

βασικές ιδιόη1τες των ημιαγωγικών υλικci)V σε ατομικό επίπεδο. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την 

αρχή. 

Όταν το φως προσπίπτει σε μια επιφάνεια είτε ανακλάται, είτε την διαπερνά (διαπερατότητα) είτε 

απορροφάται από το υλικό της επιφάνειας. Η απορρόφησ11 του φωτός ουσιαστικά σημαίνει την 

μετατροπιi του σε μια άλλη μορφή ενέργειας (σύμφωνα με την αρχή διατί1ρησης της ενέργειας) η οποία 

συνήθως είναι η θερμότητα. 

Photonι 

Θn·type Slllcon 
ΘP·type Slllcon 

Operation of a PV cell 

Η βάση της φωτοβολταϊκής 

μετατροπής 

απορρόφησ11 

είναι η 

φωτονίων 

κατάλληλης ενέργειας από το 

αντίστοιχο υλικό . Δηλαδή τα 

ηλιακά στοιχεία, που είναι 

δίοδοι ημιαγωγού, δέχονται 

ηλιακή ακτινοβολία με ενέργεια 

ίση •i μεγαλύτερη από το 

ενεργειακό διάκενο του 

ημιαγωγού Έχουν έτσι τη 

δυνατότητα να την απορροφιiσουν σε ένα χημικό δεσμό και να ελευθερci)σουν ένα ηλεκτρόνιο . 

Έτσι δημιουργείται περίσσεια ελεύθερων ηλεκτρονίων καt οπών που κυκλοφορούν στο στερεό και 

στην περιοχή της ένωσης p-n και δέχονται η1ν επίδραση του ηλεκτροστατικού πεδίου. Έτσι τα 

ελεύθερα ηλεκτρόνια εκτρέπονται προς το τμιiμα τύπου n και οι οπές εκτρέπονται προς το τμιiμα 

τύπου p με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία διαφορά δυναμικού ανάμεσα στα 2 τμήματα της διόδου 

(πηγή ηλεκτρικού ρεύματος). 
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2.2.3 ΔΗΙVΙΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟV 

+ 
Πίσω 

ηλεκιρόδιο 

Ημογωγός 

nJnOIJ p 

-. 

,. 
· 1• 
. ,. 

Ηιιογωγός 
ιύπου n 

Ελιiιθιρο ηλει<τρόνο 

ι Οπές 

Εμπρός 

ηλεκιρόδιο 

εικ(Ι\"U 12: :\ Ι1αα\• ισιιi1ς ι;κδιj )λ•ΧJΙΙ; φΝτΙΙβ11>.τωκc1i1 
φuι"111ιι:-·11υ σε Φ/ 

Εάν φέρουμε σε επαφιi δύο κομμάτια πυριτiου τύπου 11 και τύπου ρ το ένα απέναντι από το άλλο 

δημιουργείται μια δίοδος η αλλιύ)ς ένα ηλεκτρικό πεδίο στην επαφή των δύο υλικ<i>ν το οποίο εmτρέπει 

την κίνηση ηλεκτρονίων προς μια κατεύθυνση μόνο. Τα εmπλέον ηλεκτρόνια της επαφής n έλκονται από 

τις «οπές» τις επαφιiς ρ . Αυτό το ζευγάρι των δύο υλικύ)ν είναι το δομικό στοιχείο του φωτοβολταϊκοί> 

κελιού και η βάση της φωτοβολταϊκιiς τεχνολογίας. 

2.2.4. ΠΩΣ ΔΗ Μ ΙΟΥΡΓΕ ΙΤΑΙ ΤΟ ΦΩΤΟΡΕΥΜΑ 

1-1 εκδιiλωση της διαφοράς δυναμικού που αντιστοιχεί σε ορθιi πόλωση της διόδου, ονομάζεται φ/β 

φαινόμενο . Κατά τον τρόπο αυτό όταν ένα φ/β στοιχείο δέχεται κατάλληλη ακτινοβολία δημιουργείται 

ηλεκτρικό ρεύμα, το φωτόρευμα Ι φ . Το ρεύμα αυτό είναι ανύλογο με τα απορροφούμενα από ro 

στοιχείο φωτόνια και υπό βασικές προϋποθέσεις η πυκνότητά του δίνεται από την παρακάτω σχέση : 

Ι φ =e·g·( L11 ι Lρ) (2.3) 

Όπου, e : το στοιχειό)δες ηλεκτρικό φορτίο του ηλεκτρονίου, g:o ρυθμός δημιουργίας φορέων από τα 

φωτόνια της cι.κnνοβολίας, L11 : το μέσο μιiκος διάχυσ11ς των ηλεκτρονίων "αι Lρ : το μέσο μήκος 

διάχυσης των οπύΝ. 
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2.2.5 Η ΕnΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

Η ηλιακ-ti ακτινοβολία έρχεται με η1ν μορφιi πακέτων ενέργειας •i φωτονίων. Τα φωτόνια όταν 

προσπίπτουν σε μια διάταξη φ/β κελιού περνούν αδιατάραχτα την επαφή τύπου η και χτυπούν τα άτομα 

της περιοχιiς τύπου ρ. Τα ηλεκτρόνια της περιοχής τύπου ρ αρχjζουν και 1'.ϊνούνται μεταξύ των οπ<ίΝ 

ώσπου τελικά φτάνουν στην περιοχή 

της διόδου όπου και έλκονται πλέον 

από το θετικό πεδίο της εκεί περιοχής. 

Αφού ξεπεράσουν το ενεργειακό 

χάσμα αυτής της περιοχής μετά είναι 

αδύνατον να επιστρέψουν. Στο 

κομμάτι της επαφής n πλέον έχουμε 

μια περίσσεια ηλεκτρονίων που 

μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Αυτή 

η περίσσεια των ηλεκτρονίων μπορεί 

να παράξει ηλεκτρικό ρεύμα εάν 

τοποθεηiσουμε μια διάταξη όπως ένας 

μεταλλικός αγωγός στο πάνω μέρος 

της επαφής 11 και στο κάτω της επαφής 

ρ και ένα φορτίο ενδιάμεσα με τέτοιο 

Ηλισ.r.η 
Λ•.nνο\jολιu. 

---\ο:ιι.;ύ,•α 13: J "ενΙt.:Ιj αρχιj λι:ιτοιφγiας φωτοβοί.ταιιωu φαl\'Ιψί:\•ΙJU 

τρόπο ώστε να κλείσει ένας αγ<ίηιμος δρόμος για το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται Αυτ11 είναι 

απλοποιημένα η γενιΚli αρχι1 λειτουργίας του φωτοβολταϊκού φαινομbΎου. 

2.2.6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ 

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από μια Φ/Β συστοιχjα είναι συνεχούς ρεύματος (DC), και για 

το λόγο αυτό οι πρ<ί)Τες χρήσεις των φωτοβολταϊκών αφορούσαν εφαρμογές DC τάσης. Κλασικά 

παραδείγματα είναι ο υπολογιστής τσέπης («κομπιουτεράκι») και οι δορυφόροι. Με την προοδευτική 

αύξηση όμως του βαθμού απόδοσης, δημιουργήθηκαν ειδικές συσκευές - οι αναστροφείς (inνerters) · 

που σκοπό έχουν να μετατρέψουν την έξοδο συνεχούς τάσης της Φ/Β συστοιχjας σε εναλλασσόμενη 

τάση. Με τον τρόπο αυτό, το Φ/Β σύστημα είναι σε θέση να τροφοδοτήσει μια σύγχρονη εγκατάσταση 

(κατοικία, θερμοκιiπιο, μονάδα παραγωγιiς κλπ.) που χρησιμοποιεί κατά κανόνα συσκευές 

εναλλασσόμενου ρεύματος(ΑC). 
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2.2. 7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Φ/Β 

2.2.7.1 Π ΕΡΙΓΡΑΦΗ Φ/ΒΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Το ελάχιστο τμήμα κάθε φ/β συστιiματος καλείται φ/(~ στοιχείο (cell) •ί κύτταρο •ί κυψελίδα.. 

Το φ/β στοιχείο είναι μια ημιαγωγική διάταξη (απλή επαφιί 1>-n 11 σύνθετη) ή μια επαφή μετάλλου με 

ημιαγωγό ή οργανικό διάλυμα, που μετατρέπει την απορροφούμενη στο χόψο της επαφής του~ 

ηλεκτρομαγνητικ11 ακτινοβολία, σε ηλεκτρική ενέργεια . 'Ενα σύνολο από φ /β στοιχεία, που 

αποτελούν μια ολοκληρωμένη μονάδα, τοποθετημένα σ' ένα μεταλλικό πλαίσιο συνδεδεμένα, συνήθως 

σε σειρά ή/και παράλληλα, ώστε η συνολική τάση να είναι ικανi1 να καλύψει απαιτήσεις φόρτισης 

αποτελεί τη βασική δομική μονάδα κάθε φ/β συστήματος και ονομάζεται φ/β πλαίσιο (n1odιιle) . Με 

την ίδια λογική ένα σύνολο πλαισίων ηλεκτρολογικό. συνδεδεμένων μεταξύ τους αποτελούν φ/β 

συστοιχία (p/ν aΙTay). Τα φ/β πλαίσια μιας συστοιχίας, μπορεί να είναι τοποθετημένα είτε σε μια 

ενιαία μηχανική κατασκευή είτε σε σύνθετη αποτελούμενη από μικρότερα ολοκληρωμένα τμήματα 

(panels). Το φ/β πλαίσιο διαμορφώνεται στο εργοστάσιο και αποτελεί τη μονάδα η οποία διατίθεται στο 

εμπόριο. Η φ/β γεννήτρια μπορεί να περιλαμβάνει ένα μόνο πλαίσιο, μία έως και περισσότερες 

συστοιχίες, οπότε μπορεί να αναφέρεται και ως φ/β πάρκο του σταθμού . Εν κατακλείδι, τα κύρια μέρη 

ενός φ/β συστήματος είναι: 

1. Η φ/β γεννήτρια ( ή φ/β συλλέκτης). 

2. Οι διατάξεις 1φοσαρμογ11ς μέσω των οποίων η φ/β γενν1iτρια συνδέεται είτε με το ηλεκτρικ<> 

δίκτυο διανομ1iς είτε με τις καταναλό)σεις και τις διατάξεις αποθήκευσης όταν πρόκειται για. 

αυτόνομη εγκατάσταση. 

• l"i:: 

1 Ί 
1 

t 1 

' / 

l 
• 1 
\ . 

Cell Modu le Arr.ty 

Εικt')\'Cι. Ι~ : φ/β κirrηφci, φ/J! πλωiπω, φ/β π11πτι11zίcι 

27 



2.2.7.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Τα φωτοβολταϊκά συστ11ματα διακρίνονται έναντι των άλλων ανανεci)σψων πηγci)ν ενέργειας με 

βάση τα επόμενα χαρακτηριστικά τους: 

Θετικά: 

1. Άμεση παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σε μικρή ή μεγάλη ισχύ. 

2. Δυνατότητα σταδιακής υλοποίησης του συστι1ματος. 

3. Μηδενικές εκπομπές ρύπων κατά τη λειτουργία τους. 

4. Αθόρυβη λειτουργία. 

5. Ελάχιστες απαιηiσεις συντήρησης. 

6. Μεγάλη αξιοπιστία. 

7. Μεγάλη διάρκεια ζωής. 

8. Αποδεκηi αισθητικt'1 παρουσία. 

Αρν1ιτικά: 

Ι . Υψηλό οικονομικό κόστος. 

2.2.7.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΦ/ΒΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία μπορούν να αξιοποιηθούν σε πλήθος ηλεκτρικci)ν εφαρμογών και 

καλύπτουν ευρεία περιοχή ισχύος (από τη χρι'1ση καταναλωτικών προϊόντων έως και την τροφοδοσία 

νησιών ή μεγάλων κτφιακci>ν συγκροτημάτων). Τα φωτοβολταϊκά συστιiματα διακρίνονται σε 2 

βασικές κατηγορίες: τα απομονωμένα (stand aloιιe) ή εκτός δικτύου (off gι·ί(Ι) και τα συνδεδεμένα 

στο δίκτυο (gι·i ιl co1111ccted). 

Τα απομονωμένα φωτοβολταϊκά συστι)ματα διακρίνονται επίσης σε αυτόνομα και υβριδικά. Στα 

υβριδικό. φωτοβολταϊκά συσηiματα η απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια καλύπτεται από το συνδυασμό 

φωτοβολταϊκιiς συστοιχίας με άλλες πηγές ενέργειας, δηλαδιi Α.Π. Ε ή πηγές συμβατικών καυσίμων. 
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2.2.8 ΗΛΙΑΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 

Το κύριο συστατικό κάΟε φωτοβολταϊκού συστήματος μετατροm)ς της ηλιακι)ς ακτινοβολίας σε 

ηλεκτρικ1'1 ενέργεια είναι τα φωτοβολταικά ηλιακά στοιχεία ή φωτοστοιχεία 1i ηλιακά κύτταρα ή 

κυψελίδες. Τα στοιχεία αυτά είναι δίοδοι ημιαγωγ<iJν σε μορφή δίσκου που καθ<i>ς δέχονται στηv 

επιφάνεια τους την ηλιακή ακτινοβολία εκδηλώνουν μια διαφορά δυναμικού ανάμεσα στην μπροστά 

και πίσω όψη τους. Ανάλογα με το υλικό κατασκευιiς και την ένταση της ακτινοβολίας που δέχεται , ένα 

ηλιακό στοιχείο μπορεί να δώσει τάσιι 0,5-J.OV και πυκνότιιτα ρεύματος 20-40nιΑ ανά cm! 

της επιφάνειας του . 

2.2.9 ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Φ/Β ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Με στόχο την εκτίμηση των ηλεκφικό>ν χαρακτηριστικ<i>ν και της λειτουργίας ενός φωτοβολταϊκού 

στοιχείου, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αποτελείται από μια πηγιi ρεύματος που ελέγχεται από μίaι 

δίοδο και περιγράφεται από το πολύ απλοποιημένο διάγραμμα του σχήματος : 

Ειι;cΊ\•cι 15: \π).c1πcι1111 11:\'CΙ Ι\'Ι!t;).CοJΙ ΙfιΤΚΙ) οιύ.γι1αμιιιι φΙJΙ στοιzι:Ιιηι 

Σε συνθήκες ανοιχτού κυκλ<ί>ματος, θα αποκατασταθεί η ισορροπία , όταν 11 τάση που θα. 

αναπτυχΟεί ανάμεσα στις 2 όψεις του στοιχείου Θα δημιουργεί ένα αντiθετο ρεύμα που Οα αντισταθμίζει 

το φωτορεύμα. Δηλαδιi θα ισχύει η σχέση : 

Ι φ = Ι 11 fexp ( eV / γkT ) - 11 (2.3) 
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Όπου, e: στοιχειci)δες φορτίο του ηλεκτρονίου, k : η σταθερά ιου Boltzn1a11, Τ : η απόλυτη 

θερμοκρασία, γ : ένας συντελεση;ς που παίρνει συν~)θως τψές μεταξύ 1 και 2 ανάλογα με τη δίοδο 

και 10 : ανάστροφο ρεύμα κόρου 

Το πηλίκο kT Ι e είναι γνωστό και ως Vτ, που ονομάζεται θερμική τάση και εξαρτάται από την 

θερμοκρασία. Το 10 είναι συνήθως μικρότερο από 1 μΑ ενώ το ρεύμα ορθ~iς πόλωσης είναι πολύ 

μεγαλύτερο της τάξης των mA. 

Από τη σχέση αυτή βρίσκουμε ότι η τιμή της τάσ11ς ανοιχτοκύκλωσ11ς του στοιχείου Y oc ( ope11 

circιιit Voltage) θα είναι : 

Yoc = ( γkΤ Ι e ) · ln[ ( Ι φ / 10 ) - 1] (2.4) 

Κατά τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών στοιχείων, η τιμή του Ι φ είναι πολύ μεγαλύτερη από το 10 

και επομένως η παραπάνω σχέση μπορεί να απλοποιηθεί στη σχέση: 

Yoc = (γkT / e)-ln( l φ / 1 0 ) (2.5) 

Η σχέση αυτή δείχνει τη λογαριθμική μεταβολή της τάσης ανοιχτού κυκλώματος 

συναρτήσει του φωτορεύματος, δηλαδή την ένταση της ακτινοβολίας που δέχεται το φωτοβολταϊκό 

στοιχείο . 

Στην άλλη ακραία περίπτωση, δηλαδ~i σε συνθήκες βραχυκύκλωσης ανάμεσα στις 2 όψεις του 

στοιχείου το ρεύμα lsc (s l1o ι-t ci rcυit cιιιτeηt) θα ισούται με το παραγόμενο φωτόρευμα: 

lsc = Ι φ (2.6) 

Όταν όμως το κύκλωμα του φωτοβολταϊκού στοιχείου κλείσει διαμέσου μιας εξωτερικής αντίστασης 

Rι, το ρεύμα θα πάρει μια μικρότερη τιμ•i 1 ι που βρίσκεται λύνοντας την εξίσωση : 

ι ι = Ι φ - Ι 0 [eχp(e Ι ιRι Ι γkΤ)- Ι] (2.7) 

Προφανci>ς Θα υπάρχει κάποια τψιί τιις αντίστασιις ( δηλαδή του φορτίου του κυκλώματος ) για την 

οποία η ισχύς που παράγει το φωτοβολταϊκό στοιχείο θα γίνεται Jιέγιστιι. Στις συνθήκες αυτές, θα 

αντιστοιχεί μια τάση Υ m , η οποία δίνεται από τη λύση της εξίσωσης : 

( Ι φ/ Ι υ) + 1 = [1 1( eY111 /γkT)]exp(eV 111 /γkΤ) (2.8) 
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Ο λόγος της μέγιστης ηλεκτρικής ισχύος Ριη = Ιn1 ·V ιη προς το γινόμενο της έντασης 

βραχυκυκλό)ματος και της τάσης ανοιχτοκύκλωσης 1 sc · Y oc ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου, ονομάζεται 

συντελεστιίς πλιίρωσης ( fιl l factoι} Δηλαδιi: 

Οι 3 παραπάνω παράμετροι, δηλαδή FF, lsc. Y 0c είναι τα κυριότερα μεγέθη για την αξιολόγηση 

της συμπεριφοράς και της λειτουργίας των φωτοβολταϊκό)ν στοιχείων και καθορίζουν την απόδοση 

τους. Ο συντελεστιίς απόδοσιις (ιι) ορίζεται από τη σχέση: 

n = Pm 1 Η·Α= 1 111 ·V n1/H·A = FF ·l sc ·Yoc /Η-Α (2. 10) 

όπου Η είναι η ένταση της ακτινοβολίας που δέχεται η επιφάνεια του φωτοβολταϊκού στοιχείου> 

εμβαδού Α. Όπως βλέπουμε, για την πραγματοποίηση αυξημένων αποδόσεων, επιδιό)κεται οι τιμές τωv 

FF, 1 sc, Y oc να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερες. 

2.2.10 ΤΟΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η κυψέλη αποτελεί την στοιχειώδη μονάδα ενός φωτοβολταϊκού συστήματος όπου η ηλιακή ενέργεια. 

μετατρέπεται σε ηλεκτρικιΊ. 

Ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο αποτελείται από ομό.δες φωτοβολταϊκόJν κυψελό)ν που είναι 

συνδεδεμένες μεταξύ τους σε σειρά ή παράλληλα ώστε να δίνουν την επιθυμητι'1 τάση εξόδου . Τα φ/β 

πλαίσια μπορούν να συνδεθούν για να αποτελέσουν μία φ/β συστοιχία. 

Στο εμ πόριο κυκλοφορούν πολλά είδη πλαισίων από διάφορα υλικά . Το ζητούμενο είναι το 

γινόμενο τάσης-ρεύματος δηλαδιi η ισχύς να γίνει το μέγιστο δυνατό. Ως στόχο οι κατασκευαστές 

θέτουν την μέγιστη απόδοση έχοντας φτάσει και το 30 Ψο στο εργαστήριο . Αισθητά μειωμένη 

απόδοση παρουσιά.ζουν τα διαθέσιμα στο εμπόριο πλαίσια . 
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2.2.11 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΠΛΑ ΙΣΙΟΥ 

\ . Ισχύς αιχμιiς (Ρα ), σε συμβατιΚli θερμοκρασία και ακτινοβολία. Αντιστοιχεί στην μέγιστη 

ηλεκτρική ισχύ όταν το φ/β πλαίσιο δεχτεί ακτινοβολία με πυκνότητα ισχύος 1 ήλιου, δηλαδή 1 α/rn 
2 

2. Ανοικτοκυκλωμένη τάση (VOC ), σε συμβατιΚl) θερμοκρασία και ακτινοβολία. 

3 .'Ενταση ρεύματος βραχυκυκλώσεως (Isc ), σε συμβατική θερμοκρασία και ακτινοβολία . 

4.Τάση (V ιn), στις συνθήκες μέγιστης απόδοσης, σε συμβατική θερμοκρασία και ακτινοβολία . 

5.'Ενταση ρεύματος (\ n1 ), στις συνθήκες μέγιστης απόδοσης, σε συμβατική θερμοκρασία και 

ακτινοβολία. 

6.Συντελεστής πλ1iρωσης (FF), που ορίζεται ως (Υη1 ·Ιrη )/(VOC ·ISC). 

7. Συντελεστης απόδοσης( η), σε συμβατική θερμοκρασία και συντελεστής διόρθωσης της απόδοσης 

(β). 

8.Συντελεστής κάλυψης (PF). 

9 .Διηλεκτρική αντοχή, δηλαδή η ελάχιστη τάση που προκαλεί ηλεκτρικιi διάσπαση ανάμεσα στα 

ηλιακά στοιχεία και στο μεταλλικό περίβλημα του φ/β στοιχείου . 

2.2.12 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΩΝ 

Οι βασικές διαφοροποιήσεις των υπαρχουσών τεχνολογιό)ν φ/β πλαισίων αφορούν στο υλικό 

κατσ.σκευι;ς, την ικανότητα μετατροπιiς της ηλιακι'1ς ενέργειας σε ηλεκτριΚli και το κόστος. Οι 

συχνότερα απαντόJμενες τεχνολογίες επεξηγούνται ακολούθως. 

2.2.13 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΥΡΙΤΙΟΥ (Si) 

Το υλικό που χρησιμοποιείται περισσότερο για να κατασκευαστούν φωτοβολταϊκά στοιχεία στην 

βιομηχανία είναι το πυρίτιο . Είναι ίσως και το μοναδικό υλικό που παράγεται με τόσο μαζικό τρόπο. Το 

πυρίτιο σήμερα αποτελεί την πρόηη ύλη για το 90% της αγοράς των φωτοβολταϊκών. 

Τα σημαντικότερα πλεονεκτι)ματα του πυριτίου είναι : 

• Μπορεί να βρεθεί πάρα πολύ εύκολα στην φύση. Είναι το δεύτερο σε αφθονία υλικό που υπάρχει στον 

πλσ.νί1τη μετά το οξυγόνο. Το διοξείδιο του πυριτίου (Sί02) (ιi κοινό)ς η άμμος) και ο χαλαζίτης 

αποτελούν το 28% του φλοιού της γης. Είναι ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον. 
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• Μπορεί εύκολα να λι<ί)σει και να μορφοποιηθεί. Επiσ11ς είναι σχετικά εύκολο να μεταrραπεi στην 

μονοκρυστσ)λικιi του μορφή. 

• Οι ηλεκτρικές του ιδιότητες μπορούν να διατηρηθούν μέχρι και στους 125°( κάτι που επιτρέπει τηv 

χρήση του πυμιτίου σε ιδιαίτερα δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες. Αυτός είναι και ο λόγος που τcχ 

φωτοβολταϊκά στοιχεία πυριτίου ανταπεξέρχονται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα θερμοκρασιό)ν. 

Πολύ σημαντικό στοιχείο, που συνέβαλε στην γρήγορη ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών στοιχείων τcχ 

τελευταία χρόνια, ιiταν η ήδη αναπτυγμένη τεχνολογία, στην βιομηχανία της επεξεργασίας του πυριτiου .. 

στον τομέα της ηλεκτρονικής (υπολογιστές, τηλεοράσεις κλπ). Το 2007 μάλιστα ήταν η πρό)τη χρονtά 

ποΙJ υπήρχε μεγαλύτερη ζήτηση (σε τόνους κρυσταλλικού πυριτίου) στην αγορά των φωτοβολταϊκών 

στοιχειό>ν σε σχέση με αυηiν των ημιαγωγό)ν της ηλεκτροvικιiς. 

2.2. 14 ΤΥΠΟΙ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΥΡΙΤΙΟΥ "ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΠΑΧΟΥΣ» 

2.2. 14.Ι ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ (SingleCrystalline Silicon, sc-Si) 

Το βασικό ημιαγωγικό υλικό κατασκευής τους είναι το κρυσταλλικό πυρίτιο , το οποίο μορφοποιείται 

σε μεγάλα φύλλα. Το πάχος του υλικού είναι σχετικά μεγάλο (300μιη) .Το κόστος κατασκευής 

χαρακτηρίζεται υψηλό καθό>ς προέρχονται από πυρίτιο υψηλ1iς καθαρότητας. Η απόδοσιi τους στην 

βιομηχανία κυμαίνεται μεταξύ του 13% και Ι 8%, αλλά στο εργαστήριο έχουν επιτευχθεί ακόμ~ 

μεγαλύτερες αποδόσεις έως και 24,7%. 

Το μονοκρυσταλλικά φωrοβολταϊκά στοιχειά χαρακτηρίζονται από το πλεονέκτημα της καλύτερης 

σχέση απόδοσης/επιφάνειας ti "ενεργειαιcήζ 

πυκνότητας" . Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι το υψηλό 

Εικίl\'Ιt 16: πί.ιι.ίσω /ΙΙΙ\'01φ1ιστιύ.Ι.ικοi1 π1ψιτίι111 

κόστος κατασκευής σε σχέση με τα πολυκρυσταλλικά. 

Βασικές τεχνολογίες παραγωγής μονοκρυσταλλικώv 

φωτοβολταϊκό>ν είναι η μέθοδος CZ (Czocl1ralski) και η 

μέθοδος FZ (float zone). Αμφότερες βασίζονται στην 

ανάπτυξη ράβδου πυριτίου. 
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2.2.14.2 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΚΕΛΙΑ ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ 

(MιιltίCιΎstallίne Silίcon, mc-Si) 

Το πάχος τους είναι επίσης περίπου 0,3 χιλιοστά. Παρέχουν τη δυνατότητα κατασκευιiς μεγάλων 

επιφανει<ί)ν. Η μέθοδος παραγωγής τους είναι φθηνότερη από αυτήν των μονοκρυσταλλικών γι ' αυτό και 

η τιμή τους είναι συνι'1θως λίγο χαμηλότερη. Οπηκά μπορεί κανείς να παρατηρήσει τις επιμέρους 

μονοκρυσταλλικές περιοχές. Όσο μεγαλύτερες είναι σε έκταση οι μονοκρυσταλλικές περιοχές τόσο 

μεγαλύτερη είναι και η απόδοση για τα πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά κελιά. ΑυηΊ κυμαίνεται από 

10% έως 14%. Αν και με μειωμένη απόδοση έχουν μέτριο κόστος σε σχέση με τις υπόλοιπες 

τεχνολογίες. 

Σε εργαστηριακές εφαρμογές έχουν επιτευχθεί αποδόσεις έως 

και 20% ενώ στο εμπόριο τα πολυκρυσταλλικά στοιχεία 

διατίθενται με αποδόσεις από 13 έως και 15% για τα 

φωτοβολταϊκά πλαίσια (πάνελ). Βασικότερες τεχνολογίες 

παραγωγi1ς είναι : η μέθοδος απ' ευθείας στερεοποίησης DS 

(directior1al solidificatio11) , η ανάπτυξη λιωμένου πυριτίου 

("χύτευση"), και η ηλεκτρομαγνητική χύτευση. 

Ε ι κό,•u 17: 111.αiσ ιο ποi.υκρ1ΙΟΤαί.ί.tκι1t1 

Π1~ptτίοη 

2.2.14.3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ (Ribbon Silicon) 

Πρόκειται γ~α μια σχετικά νέα τεχνολογία φωτοβολταϊκιi)V στοιχείων. Προσφέρει έως και 50% μείωση 

στην χρήση του πυριτίου σε σχέση με τις "παραδοσιακές τεχνικές" κατασκευιiς μονοκρυσταλλικιi)V και 

πολυκρυσταλλικών φωτοβολταϊκών κυψελ<ίΝ πυριτίου . 

Η απόδοση για τα φωτοβολταϊκά στοιχεία του έχεt φτάσει πλέον γύρω στο 12- 13% ενώ το πάχος του 

είναι περίπου 0,3 χιλιοστά. Στο εργαστι)ριο έχουν επιτευχθεί αποδόσεις της τάξης του 18%. 
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2.2.15 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ (thin filltJl 

2.2. 15.1 ΔΙΣΕΛΗΝΟΙΝΔΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ (CulnSe2 ή CIS, ΜΕ ΠΡΟΣΘΉΚΗ 

ΓΑΛΙΟΥ CIGS) 

Ο Δισεληνοϊνδιούχος Χαλκός έχει εξαιρετική απορροφητικότητα στο προσπίπτων φως αλλά παρόλα. 

αυτά η απόδοση του με τις σύγχρονες τεχνικές κυμαίνεται στο l 1% (πλαίσιο). Εργαστηριακά έγινε 

εφικτ11 απόδοση στο επίπεδο του 18,8% η οποία είναι και η μεγαλύτερη που έχει επιτευχθεί μεταξύ tω-.• 

φωτοβολταϊκό>ν τεχνολογιό)ν λεπτής επιστρώσεως 

Με την πρόσμειξη γάλλιου η απόδοση του μπορεί να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Το πρόβλημα ιιου 

υπάρχει είναι ότι υπάρχει σε περιορισμένες ποσότητες στην φύση. Στα επόμενα χρόνια πάντως 

αναμένεται το κόστος του να είναι αρκετά χαμηλότερο. 

2.2.15.2 ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΜΟΡ<Ι>ΟΥ ΠYPITIOY(Amoι·nhous ή tl1in film silicon ή a-Sj) 

Τα φωτοβολταϊκά στο1χεία αυτά, έχουν αισθητά χαμηλότερες αποδόσεις σε σχέση με τις δίχ> 

προηγούμενες κατηγορίες. Πρόκειται για ταινίες λεπτό>ν επιστρώσεων οι οποίες παράγονται με τη\• 

εναπόθεση η μιαγωγού υλικού (πυρίτιο στην περίπτωση μας) πάνω σε υπόστρωμα υποστι)ριξης, χαμηλού 

κόστους όπως γυαλί ή αλουμίνιο. Έτσι και λόγω της μικρότερης ποσότητας πυριτίου που 

χρησιμοποιείται η τιμ1i τους είναι γενικότερα αρκετά χαμηλότερη. Ο χαρακτηρισμός άμορφ() 

φωτοβολταϊκό προέρχεται από τον τυχαίο τρόπο με τον οποίο είναι διατεταγμένα τα άτομα του πυριτίου. 

Οι επιδόσεις που επιτυγχάνονται χρησιμοποι<))ντας φωτοβολταιϊκά tl1i11 filιns πυριτίου που κυμαίνονται 

για το πλαίσιο από 6 έως 8% ενό> στο εργασηiριο έχουν επιτευχθεί αποδόσεις ακόμα και 14%. 

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα για το φωτοβολταϊκό στοιχείο a-Si είναι το γεγονός ότι δε\.· 

επηρεάζεται πολύ από τις υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης, πλεονεκτεί στην αξιοποίηση η1ς απόδοσης τοι> 

σε σχέση με τα κρυσταλλικό. Φ/Β, όταν υπάρχει διάχυτη ακτινοβολία (συννεφιά). 

Το μειονέκτημα των ό.μορφων πλαισίων είναι η χαμηλή τους ενεργειακ!1 πυκνότητα, κάτι ΠΟ1) 

σημαίνει ότι για να παράγουμε την ίδια ενέργεια χρειαζόμαστε σχεδόν διπλάσια επιφάνεια σε σχέση με 

τα κρυσταλλικά φωτοβολταικό. στοιχεία. Επίσης υπάρχουν αμφιβολίες όσων αφορά την διάρκεια ζωής 

των άμορφων πλαισίων μιας και δεν υπάρχουν στοιχεία από παλιές εγκαταστάσεις αφού η τεχνολογία. 

είναι σχετικά καινούρια. Παρόλα αυτά οι κατασκευαστες πλέον δίνουν εγγύηση απόδοσης 20 ετό)ν. Το 

πάχος του πυριτίου είναι περίπου 0,000 Ι χιλιοστό. ενuJ το υπόστρωμα μπορεί να είναι από 2 εώς 3 

χιλιοστrι.. 
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2.2.15.3 ΤΕΛΟΥΡΙΟΥΧΟ ΚΑΔΜ 10 (CdTc) 

Το Τελουριούχο Κάδμιο έχει ενεργειακό διάκενο γύρω στο leV το οποίο είναι πολύ κοντά στο ηλιακό 

φάσμα κάτι που του δίνει σοβαρά πλεονεκτήματα όπως την δυνατότητα να απορροφά το 99% της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Οι σύγχρονες τεχνικές όμως μας προσφέρουν αποδόσεις πλαισίου γύρω 

στο 6-8%. Στο εργαστήριο η απόδοση στα φωτοβολταϊκά στοιχεία έχει φθάσει το 16%. 

Μελλοντικά αναμένεται το κόστος του να πέσει αρκετά. Τροχοπέδη για την χρ11ση του αποτελεί το 

γεγονός ότι το κάδμιο σύμφωνα με κάποιες έρευνες είναι καρκινογόνο με αποτέλεσμα να προβληματίζει 

το ενδεχόμενο της εκτεταμένης χρ1)σης του. Ήδη η G.-eenpeace έχει εναντιωθεί στην χρi1ση του. Επίσης 

προβληματίζει ή έλλειψη του Τελλουρίου. Σημαντικότερη χρi1ση του είναι ή ενθυλάκωση του στο γυαλί 

ως δομικό υλικό (BIPV Bιιi lding lnteg.-ated Photoνoltaic) . 

2.2.15.4 ΑΡΣΕΝΙΟΥΧΟ ΓΑΛΛΙΟ (GaAs) 

Το Γάλλιο είναι ένα παραπροϊόν της ρευστοποίησης άλλων μετάλλων όπως το αλουμίνιο και ο 

ψευδάργυρος. Είναι πιο σπάνιο ακόμα και από τον χρυσό. Το Αρσένιο δεν είναι σπάνιο άλλα έχει το 

μειονέκτημα ότι είναι δηλητηριό)δες. Το αρσενιούχο γάλλιο έχει ενεργειακό διάκενο 1 ,43eV που είναι 

ιδανικό για την απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας. 

1-1 απόδοση του στην μορφ11 πολλαπλών συνενώσεων (mιιlt ijιιnction) είναι η υψηλότερη που έχει 

επιτευχθεί και αγγίζει το 29%. Επίσης τα φωτοβολταϊκά στοιχεία GaAs είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στις 

υψηλές θερμοκρασίες γεγονός που επιβάλλει σχεδόν την χρήση τους σε εφαρμογές ηλιακό)ν 

συγκεντρωτικών συστημάτων (solar concentΓators). Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία GaAs έχουν το 

πλεονέκτημα ότι αντέχουν σε πολύ υψηλές ποσότητες ηλιακιiς ακτινοβολίας για αυτό αλλά και λόγω της 

πολύ υψηλής απόδοσης του ενδείκνυται για διαστημικές εφαρμογές. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα αυτής 

της τεχνολογίας είναι το υπερβολικό κόστος του μονοκρυσταλλικού GaAs υποστρό)ματος. 

2.2.16 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ <Ι>ΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Κάθε φωτοβολταϊκό πλαίσιο παρουσιάζει τα δικό. του τεχνικά χαρακτηριστικά (απόδοση, τάση, ισχύ 

κλπ) που διαμορφό)νονται από τα αντίστοιχα μεγέθη των χωριστών ηλιακών στοιχείων που περιέχει. Ο 

συντελεστής απόδοσης του φ/β πλαισίου (ηπ) εκφράζει τον λόγο της μέγιστης ηλεκτρικής ισχύος που 

παράγει το φ/β πλαίσιο (Ρπ ), προς την ισχύ της ηλιακ1iς ακτινοβολίας που δέχεται στην επιφάνεια του 

S: 

11π= Ρπ /H·S (W)/( w/ 1112)' ( ιη2) (2. 1 1) 
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Αν Ε η μέγιστη ηλεκτρικι) ενέργεια και Π πυκνότητα της ηλιακής ενέργειας που πέφτει στην 

επιφάνεια του φ/β πλαισίου σε ισοδύναμη μορφή η προηγούμενη σχέση γράφεται : 

Ιlπ =Ε/Π- S (KW)/(Kw/ιn2) · ( ιη2) (2.12) 

Ισχύει ακόμα η σχέση : 

ηπ = η· ΡF (2.13) 

όπου η : η μέση απόδοση των ηλιακci)ν στοιχείων 

PF: ο συντελεστής κάλυψης του πλαισίου 

Ο PF ορίζεται ως ο λόγος της συνολικής ενεργού επιφάνειας των ηλιακci)ν στοιχείων δηλαδή της 

επιφάνειας οπού γίνεται η απορρόφηση προς τη συνολικi1 επιφάνεια του φ/β πλαισίου. Η τιμή ΤΟΙ) 

εξαρτάται από το σχήμα και την πυκνότητα τοποθέτησης των ηλιαι.:ciΝ στοιχείων στο φ/β πλαίσιο και 

κυμαίνεται από Ο. 78 έως Ο. 98 (σχεδόν 1 ). 

2.2.17 ΩΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΩΟΔΟΣΗ ΤΩΝ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 

2.2.17.1 11 ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΛΣ 

Η διακύμανση της ηλιακιiς ακτινοβολίας 1i διαφορετικά η μεταβολ1) της έντασης 11 της πυκνόη1τας 

της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται στην επιφάνειά του το φωτοβολταϊκό πλαίσιο, κατά τη διάρκειιι 

της ημέρας uλλά και του έτους, καθιστά την τροφοδοσία του μη σταθερ1Ί . Αυτή αυξομειci)νεται μεταξi> 

της μηδενικιiς και μιας μέγιστης τιμής. Επομένως, η παραγόμενη ηλεκτρικri ισχύς του πλαισίου 

εξαρτάται από την χρονικιi μεrαβολι'1 της έντασης της ηλιακi1ς ενέργειας που προσπίπτει στην 

επιφάνειά του . Επίσης διαπισrci)νεται ότι η ένταση της ακτινοβολίας δεν επηρεάζει πρακτικά την τάση 

λειτουργίας, σε αντίΟεση με την Οερμοκρασία. 
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2.2.1 7.2 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ <Ι>ΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΛΑ ΙΣΙΟΥ-ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΩΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια λειτουργούν καλύτερα σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασiες, όταν δηλαδi1 η 

θερμοκρασία τους δεν υπερβαίνει τη συμβατικά σχεδιαζόμενη θερμοκρασία λειτουργίας, η οποία είναι 

οι 25° C. Η θερμοκρασία τους όμως αυξάνεται λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν 

κατά τη διάρκεια των καλοκαφινό)ν μηνών. Ένας λόγος ακόμα για την αύξηση της θερμοκρασίας είναι η 

μετατροmi , μέσα σε αυτά, της ηλιακής ενέργειας σε θερμική . Έτσι έχει αποδειχθεί ότι η αύξηση της 

θερμοκρασίας του φωτοβολταϊκού πλαισίου ελαπώνει τελικά την αποδιδόμενη από αυτό μέγιστη ισχύ 

κατά περίπου 0,3%. 

2.2.17.3 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 

Η επίδραση της ρύπανσης και της σκόνης του περιβάλλοντος στην απόδοση των φωτοβολταϊκό)ν 

πλαισίων δεν είναι καθόλου αμελητέα. Αντιθέτως, χρησιμοποιώντας ένα αδιάστατο συντελεστ~i 

υπεισέρχεται και αυτή η παράμετρος στον υπολογισμό της μέγιστης απόδοσης. Ο προαναφερθείς 

συντελεστής παίρνει την τιμή 0.8 για περιβάλλον με υψηλό επίπεδο ρύπανσης και την τιμή 1 για 

περιβάλλον χωρίς ρύπανση. Πάντως, η κλίση με την οποία τοποθετούνται τα φωτοβολταϊκά πλαίσια 

ευνοεί τον καθαρισμό της επιφάνειας τους από την βροχή και τον αέρα και κατά συνέπεια περιορίζεται 

η επίδραση του συγκεκριμένου παράγοντα . Στις περιπτό)σεις όμως που τα φωτοβολταϊκά πλαίσια 

τοποθετούνται με οριζόντια κλίση, συνίσταται ο περιοδικός καθαρισμός τους. 

2.2.18 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑΣΤΑΣΗΣ 

Ο αντιστροφέας τάσης χρησιμοποιείται τόσο στα διασυνδεδεμένα με το δίκτυο όσο και στα αυτόνομα 

φ/β συστήματα. 

2.2.18.Ι ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑΣ ΤΑΣΗΣ ΓLΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ 

ΤΟΔΙΚΤΥΟ 

Ο αντιστροφέας είναι το πιο σημαντικό στοιχείο ενός φ/β συστήματος μετά από τη φ/β γεννήτρια . 

Καθορίζει την τάση του συστήματος από την πλευρά του συνεχούς ρεύματος και αρμοδιότητά του είναι 

να μετατρέπει το συνεχές ρεύμα που παράγεται από την ηλιακή κυψέλη σε εναλλασσόμενο συχνότητας 

50 Hz που προσαρμόζεται στο δίκτυο . Εξαιτίας της σύνδεσης με το δίκτυο πρέπει ο αντιστροφέας να 

ανταποκρίνεται εξίσου καλά στα χαρακτηριστικά του δικτύου και στην απόδοση της ηλιακ1iς 

γεννιΊτριας και πρέπει να ικανοποιούνται διάφορες ρυθμίσεις. 
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2.2.18.2 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ Α ΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Ο σχεδιασμός ενός τέτοιου ανnστροφέα εξαρτάται από τις ειδικές συνθιΊκες υπό τις οποίες οφείλει 

να λειτουργεί. Ο αντιστροφέας αυτός πρέπει να έχει υψηλή απόδοση, περίπου 90%, στα μεpι!\Cι 

φορτία και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του 5- 10% της ονομαστικής ισχύος. Η εκπλήρωση της 

παραπάνω προϋπόθεσης σε συνδυασμό με την έξοδο της τάσ11ς με καμπυλοειδή μορφή και την αντοχiι 

σε μικρής διάρκειας υπερφορτiσεις επιτυγχάνεται από λίγους αναστροφείς. 

2.2.19 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 

Στις περισσότερες περιπτό)σεις μη συνδεδεμένων στο δίκτυο φ/β συστημάτων απαιτείται 

αποθήκευση της παραγόμενης ηλεκτρικιΊςενέργειας με συσσωρευτές (μπαταρίες). Η μπαταρία είναι 11 

πιο συμβατική μορφή αποθ1Ίκευσης ενέργειας για ένα φ/β σύστημα, γιατί επιτρέπεται η απευθείας 

σύνδεσή της με τη φ/β γεννι)τρια χωρίς οποιαδ1Ίποτε μετατροπιΊ αφού παρουσιάζει τα χαρακτηριστι'k:οc 

του συνεχούς ρεύματος. Η ενέργεια που αποθηκεύεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιόδους χωρίς ft 
με ανεπαρκιΊ ηλιακή ακτινοβολία, όπως κατά. τη διάρκεια της νύχτας ή συνεφιασμένων ημερό)V. 1<> 

βασικό μειονέκτημά της είναι η διάρκεια ζωl1ς της, η οποία είναι μία τάξη μεγέθους μικρότερη αnι) 

εκείνη των υπολοίπων στοιχείων του συστήματος. Οι πιο σημαντικοί τύποι μπαταριό)V είναι οι 

μπαταρίες μολύβδου οξέος και νικελίου καδμίου. Υπάρχουν βέβαια και εναλλακτικές τεχνολογίες 

αποθ1Ίκευσης ενέργειας. Για την επιλογιΊ μπαταρίας που θα χρησιμοποιηθεί σε ένα φ/β σύστημα 

εξετ6-ζεται αν πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. υψηλός βαθμός απόδοσης. 

2. ικανότητα κύκλων. 

Αφού Θα υπάρξουν και βαθιές εκφορτίσεις των μπαταριό)ν . 

3.μεγό.λη διό,ρκεια ζωιΊς. 

Συνίσταται ιιcανότητυ. Jιεyαλύτεριι των 700 ονομαστικών κύιcλων. 

2.2.20 ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕ ΙΆ 

Ένα υβριδικό φωτοβολταϊκό στοιχείο αποτελείται από σψύ)σεις υλικό)ν διαφόρων rεχνολογιύΝ. Τα. 

πιο γνωστά εμπορικά υβριδικό. φωτοβολταϊκό. στοιχεία αποτελούνται από δύο στρό)σεις άμορφου 

πυριτίου (πάνω και κό.τω) ενό) ενδιό,μεσα υπό.ρχει μ ια στρύJση μονοκρυσταλλικού πυριτίου . Το μεγάλο 

πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι ο υψηλός βαθμός απόδοσης του πλαισίου που φτάνει σ~ 

εμπορικές εφαρμογές στο 17,2% και το οποίο σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μικρότερη επιφάνεια για νσ 

έχουμε την ίδια εγκατεστημένη ισχύ . Τα αντίστοιχα φωτοβολταϊκό. στοιχεία έχουν απόδοση 19, 7%. Άλλα 
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πλεονεκτήματα για τα υβριδικά φωτοβολταϊκά στοιχεία είναι η υψηλ11 τους απόδοση σε υψηλές 

θερμοκρασίες αλλά και η μεγάλη τους απόδοση στην διαχεόμενη ακτινοβολία. Φυσικά, αφού προσφέρει 

τόσα πολλά, το υβριδικό φωτοβολταϊκό είναι και κάπως ακριβότερο σε σχέση με τα συμβατικά 

φωτοβολταϊκά πλαίσια. 

2.2.21 ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και διάφορα φyαστήρια στον 

κόσμο παρουσιάζουν νέες πατέντες κάποιες από τις τεχνολογίες στα φωτοβολταϊκά στοιχεία που 

φαίνεται να ξεχωρίζουν και μελλοντικά πιθανό)ς να γίνει ευρεία η χρήση τους είναι: 

• Νανοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά στοιχεία πυριτίου (nc-Si). 

• Οργανικά/πολυμερ11 στοιχεία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει αναφορά στο δεύτερο σκέλος της κατασκευής και ειδικότερα θα. 

αναλυθούν όλες οι επιμέρους συσκευές και κατασκευαστικά μέρη που την απαρτίζουν. Χαρακτηριστι~cά. 

θα δημιουργι1σουμε ένα κλειστό σύστημα παρακολούθησης βάσει του τρόπου λειτουργίας του κλειστο\) 

συση1ματος τηλεόρασης με την βοήθεια ενός roιιter, ενός DVR και μια ΙΡ κάμερας με τα κατάλληλα. 

αισθητι1ρια. 

CCTV 
ίη operation 

Ειι.:C.να 1 Η : προι: ιδ11ποιτιι.:(1 σiιιια ΙΙΤΙ η z<:>ρος π1φ11ι.:cιϊ,1111ΙΙι:ίτιtι tJΠΙί ι.:ίJ; ιστcΊ ι.:i1ι.:ί.ω1111 
τιιί.J: •ί1 111σψ; 

41 



3. l ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) 

_ .. .,• J 
. ~. 

φ 

4 ..... ., ...... ,,.. 
,.ν.ι ..... ,.ι~ι 
.... ιι.. 

... ~τ 

.. Ίtι 

Με τον όρο κλειστό κύκλωJια τιιλεόρασιις ( close<I 

cίι·cι.ι ί t τν systen1) όπως χρησιμοποιείται ευρέως για 

παροχή υπηρεσιό>ν ασφαλείας, εννοούμε κάθε σύστημα 

που χρησιμοποιεί κάμερες για λ~iψη εικόνων, οι οποίες 

μεταφέρονται σε μία οθόνηη και καταγράφονται είτε σε 

μαγνητοσκόπιο (νideo recorder) είτε σε συσκευ1) 

ψηφιακής καταγραφής (digίtal νίdeο recorder). Υπάρχει 

επίσης η δυνατότητα μεταβίβασης της εικόνας σε 

απομακρυσμένο σταθμό ελέγχου, είτε ενσύρματα είτε 

ασύρματα. 

Διαφέρει από το σήμα της η1λεόρασης στο ότι το 

σιiμα δεν είναι ανοιχτά μεταδιδόμενο, αν και μπορεί να 

μεταδοθεί από σημείο σε σημείο (peer to peer, Ρ2Ρ), Εικό,•α 19: ~1ισι.:t11ές ποu μπορm'!ν να σtl\·δr.Ooi!'' σε έ'·α 
('(Τ\' 

από ένα σημείο σε πολλά σημεία, με ασύρματο ι; 

ενσύρματο τρόπο. Ο όρος εφαρμόζεται συχνότερα στις κάμερες που χρησιμοποιούνται για την 

επιτήρ1ισ1ι σε τομείς που μπορεί να χρειαστεί παρακολούθηση, όπως τράπεζες, καζίνο, αεροδρόμια, 

στρατιωτικές εγκαταστάσεις, και ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

παρατηρηθούν χό)ροι εξ' αποστάσεως, από μια κεντρική αίθουσα ελέγχου, όπως για παράδειγμα, όταν το 

περιβάλλον δεν είναι κατάλληλο για τους ανθρcί)πους. Τα συστήματα κλειστού κυκλό)ματος τηλεόρασης 

(CCTV) μπορούν να λειτουργούν συνεχό)ς ή μόνο όταν και για όσο χρειάζεται για να παρακολουθηθεί 

ένα συγκεκριμένο γεγονός. Μια mo προηγμένη μορφ1) του CCTY, το καταγραφικό (Digίtal Video 

Reconleι; DVR), δίνει την δυνατότητα για καταγραφ1i και αποθήκευση της εικόνας και του f1χου για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και για χρόνια, με μια ποικtλία δυνατοτήτων, όπως εναλλαγιi της 

ποιότητας της εικόνας, της απόδοσης και επιπλέον διαθέτει χαρακτηριστικά όπως: η καταγραφ1i μόνο σε 

περίπτωση κίνησης, η ανίχνευση και η ειδοποίηση μέσω e-ιηail. Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε 

αυτό το κομμάτι είναι οι Ι Ρ κάμερες βασιζόμενες σε CCTV, μερικές εκ' των οποίων είναι εξοπλισμένες 

με αισθητ1)ρες διαφόρων ειδό>ν, υποστηρίζουν εγγραφή απευθείας σε κάποιο δίκτυο, ri έχουν εσωτερικ~i 

μνήμη για εντελό)ς αυτόνομη λειτουργία . 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη η επιτιίρηση του κοινού μέσω του κλειστού 

κυκλcί)ματος τηλεόρασης, όπου σύμφωνα με στατιστικές, υπάρχουν περισσότερες κάμερες ανά άτομο 

από ό, τι σε οποιαδήποτε άλλη χό)ρα στον κόσμο. 

ΒΙΒΛΙ09~'t'" 
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3.1. L. ΙΣΤΟΡΙΑ 

Το πρόηο σύστημα CCTV είχε εγκατασταθεί από τη Sieιnens 

AG στο Test StaιHI V ΙΙ στη Peenenιίinde, στη Γερμανία το 1942, 

για την παρατιiρηση της έναρξης του πυραύλου V-2. Ο Γερμανός 

μηχανικός W;tlte ι· Βηιc lι ήταν υπεύθυνος για το σχεδιασμό και 

την εγκατάσταση του συστήματος. 

Στις ΗΠΑ το πρώτο εμπορικό σύστημα κλειστού κυκλώματος 

ήταν διαθέσιμο το 1949, το επονομαζόμενο Veι·i co11 . Πολύ λίγα 

πράγματα είναι γνωστά για το Yericon εκτός του ότι ήταν το 

πρόηο CCTV που δεν χρειαζόταν άδεια από την κυβέρνηση για 

την λειτουργία του. 

Ε ιι.:(>"u 2 0 
ι:κτ6ξι:υσιι τι.υ 

11\φαυλος V-2 κατα 1')\• 

Τα συστι1ματα CCTV )'J)ησψοποιούνται ακόμα και στις μέρες μας σε τοποθεσίες όπου γίνονται. 

εκτοξεύσεις πυραύλων για την καταγραφι1 της πτήσης, προκειμένου να βρεθούν τα πιθανά αίτια Π.ι)ν 

δυσλειτουργιό)ν, ενό) οι μεγαλύτερες ρουκέτες συχνά εξοπλίζονται με CCTV, επιτρέποντας εικόνες από 

τα στάδια διαχωρισμού, να μεταδίδονται πίσω στη γη μέσω της ραδιοζεύξης. 

Τον Σεπτέμβριο του J 968, το Olean στην Νέα Υόρκη ήταν η πρό)τη πόλη στις Ηνωμένες Πολιτείες 

όπου τοποθετι1θηκαν κό.μερες κατά μήκος των μc.Ύαλύτερων εμπορικό>V δρόμων σε μια προσπάθεια γιιι. 

την καταπολέμηση του εγκλιiματος. Η χρ1iση των καμερών κλειστού κυκλό)ματος τηλεόρασης, οι οποίες 

έστελναν εικόνες στο Αστυνομικό Τμήμα του Olean, έκανε το Olean την πρό)τη πόλη η οποίιι 

καταπολέμησε το έγκλημα μέσω της τεχνολογίας. 

Η χριiση του κλειστού κυκλό)ματος τηλεόρασης αργότερα έγινε πολύ κοινή σε τράπεζες και 

καταστήματα για την αποθάρρυνση των εγκληματtό)ν, καταγρό.φοντας στοιχεία της εγκλημαηκής 

δραστηριότητας. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, και ιδιαίτερα με την ανά.πτυξη του φόβου της εγκληματικότητας να 

αυξό.νεται στις δεκαετίες του 1990 και του 2000, η δημόσια χρι1ση χόψων των καμερό)ν παρακολούθησης 

έχει φτάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ιδίως σε ορισμένες χόψες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο . 
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3. 1.2 ΕΦΑΡΙVΙΟΓΕΣ 

3.1.2.1 ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΙ-ΙΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Πειράματα στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 (περιλαμβανομένων των 

ccrv εξωτερικ<ί>ν χ<ί>ρων στο 8ou111en1oιιth το 1985), οδήγησε σε διάφορα μεγαλύτερα προγράμματα 

δοκψ<ί)ν αργότερα την ίδια δεκαετία . 

Ε ικό,·α 21: φ<.nογραφία από κό.μερα σε φπορικιί κέ,•φο 

χώρους πολυκοσμίας και αυξημένης κίνησης. 

Αυτά κρίθηκαν επιτυχείς στην κυβερνητικ1Ί 

έκθεση "CCTV: Ψάχνοντας για εσάς", που 

εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικό>ν της 

Βρετανίας το 1994, και άνοιξε το δρό μο για μια 

μαζική αύξηση του αριθμού των συστημάτων 

CCfV. Σήμερα, τα συστήματα καλύπτουν 

μεγάλο μέρος των αστικ<ί>ν κέντρων, πολλά 

εμπορικά κέντρα, χώρους στάθμευσης και γενικά 

Ο ακριβής αριθμός των CCTV καμερό>ν στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι γνωστός, αλλά ένα 

έγγραφο εργασίας από τον Micl1ael McCal1ill και Cl iνe Non is το 2002, βασιζόμενο σε ένα μικρό δείγμα 

καμερό)V στην Pιιtney Higl1 Street, εκτψήθηκε ότι ο αριθμός των καμερών παρακολούθησης σε ιδιωτικό 

χ<ί>ρο στο Λονδίνο είναι περίπου 500. 000 και ο συνολικός αριθμός των καμερών στο Ηνωμένο Βασiλειο 

είναι περίπου 4.200.000. 'Ερευνα που διενεργήθηκε από το Scottisl1 Centre γtα την έρευνα 

''Εγκληματικότητα και Δικαιοσύνη" και βασιζόμενο σε έρευνα όλων των τοmκό)V αρχών της Σκωτίας, 

εντοπίστηκε ότι υπάρχουν πάνω από 2.200 κάμερες CCTV σε δημόσιους χώρους στη Σκοτία. 

Τον Οκτώβριο του 2009, ανακοινcί)θηκε η ιστοσελίδα "1nternet Eye" στην οποία μπορεί το ευρύ κοινό 

να δει μέσω CCTV καμερcί>ν εικόνες από τα σπίτια τους και να αναφέρουν τυχόν εγκλήματα που έγιναν. 

Η ιστοσελίδα στόχευε στο να προσθέσει "περισσότερα μάτια" στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας 

μέσω της παρακολούθησης από απλούς πολίτες, αλλά ομάδες διαδηλωτών την καταδίκασαν ως 

"δυσάρεστη και ανησυχητικi1 εξέλιξη" . 

3.1.2.2 ΒΙΟΜΙ-ΙΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Βιομηχανικές διεργασίες που λαμβάνουν χψρα υπό επικίνδυνες για τον άνθρωπο συνθιiκες 

εποπτεύονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από κλειστά κυκλώματα τιιλεόρασιις. Πρόκειται κυρίως για 

διεργασίες της χιnιικιίς βιο~ιιιχανίας, το εσωτερικό των αντιδραστήρων t'1 εγκαταστάσεων για την 

παραγωγ1Ί πυρηνικό>ν καυσίμων. Ειδι1'ές κάμερες για ορισμένους από αυτούς τους σκοπούς 
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περιλαμβάνουν κάμερες σάρωσ11ς γραμμ1iς και φ(J)τογραφικές μηχανές καταγραφ~iς θερμότητας 1t0υ 

επιτρέπουν στους ειδικούς τη μέτρηση της Θερμοκρασίας των διαδικασιό>ν. Η ;ιJ)ήση του c:cτν οτις 

διαδικασίες αυτές είναι μερικές φορές υποχρεωτικές από τον νόμο. 

3.1.2.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Πολλές πόλεις και δίκτυα αυτοκινητοδρόμων διαθέτουν εκτεταμένα συσηiματα παρακολούθησης της 

κυκλοφορίας, με τη 7pήση κλειστού κυκλό>ματος τηλεόρασης για την ανίχνευση της κυκλοφοριαl(ής 

συμφόρησης και ανακοίνωση των ατυχημάτων. Πολλές από αυτές τις κάμερες, ωστόσο, αν1)κουν σε 

ιδιωτικές εταιρείες και διαβιβάζουν τα δεδομένα στους οδηγούς μέσω συστημάτων GPS. 

Άλλες κάμερες παρακολούθησης χρησιμεύσουν ως κάμερες επιβολιi των κανόνων κυκλοφορίας. 

3.1.2.4 ΑΣ<Ι>ΑΛΕ ΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑ<Ι>ΟΡΙ ΚΑ ΜΕΣΑ 

Ένα σύστημα CCTV μπορεί να εγκατασταθεί για την 

ασφάλεια , όχι μόνο του χειριστή κάποιου μηχανi1ματος αλλά 

και άλλων ατόμων που βρίσκονται κοντά στο μηχάνημα. Για 

παράδειγμα, σε έναν σταθμό τρένων, τοποθετούνται CCTY 

κάμερες που επιτρέπουν στους οδηγούς να επιβεβαι<J>σουν ότι 

οι επιβάτες είναι ασφαλείς και μπορούν να κλείσουν τις πόρτες 

ελεύθερα και να ξεκινιΊσουν rην αμαξοστοιχία. 

Οι φορείς εκμετάλλευσης ενός πάρκου ψυχαγ(J)γίας Ι•: ι κi11•cι 22: ιpωτι.ryιΗι.ιρicι cιπcΊ ι.:(ηιφιι τ()ΙΙ 
1111•11·11 nτι\'' .\ΟΙι,·α 

μπορούν να χρησιμοποιούν ένα σύστημα CCTV να 

παρατηρούν ότι οι άνθρωποι δεν κινδυνεύουν κατά την έναρξη του ψυχαγωγικού προγράμματος. Μισ 

φωτογραφική μηχανιi ccrv' μπορεί να κάνει ένα όχημα ασφαλέστερο, εφόσον επιτρέπει στον οδηγό νσ 

παρατηρεί αντικείμενα ή ανθρό>πους σε σημεία που είναι αδύνατον να τα δει από την θέση του οδηγού. 

3. 1.2.5 ΠΟΙΝ Ι ΚΗ ΧΡΗΣΙΙ 

Οι απατε<JJνες από τι1ν ό.λλη , μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάμερες παρακολούΟησης. Γισ 

παράδειγμα, μια κρυφή κάμερα τοποθεn1μέν11 σε ΑΤΜ μπορεί να συλλάβει το ΡΙΝ των ανυποψίαστων 

πολιτόΝ Οι συσκευές είναι αρκετά μικρές για να μην γίνονται εύκολα αντιληπτές, και τοποθετούνται σε 

μέρη όπου μπορούν να παρακολουΟούν το πληκτρολόγιο του μηχανιiματος, και να υποκλέψουν το PlN 

καθό>ς ο πολίτης ro πληκτρολογεί . 
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3.1.3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Οι επικριτές της τεχνολογίας CCΓV τονίζουν την καταπάτηση των προσωmκό)ν δεδομένων των 

ατόμων που επιτηρούνται. Εmπλέον, υποστηρίζουν ότι τα συστήματα CCTV μεταφέρουν το έγκλημα σε 

άλλη περιοχή και δεν το μειό)νουν. Οι κριτικοί συχνά ονομάζουν το σύστημα CCTV ως "εmηiρηση 

τύπου Big Brother" , μια αναφορά στο μυθιστόρημα του George Orwell 11 Ni11etee11 Eig!Hy-Foυι·" . 

Όσοι είναι υποστιιρικτές προς τα συστήματα CCfV ισχυρίζονται ότι οι κάμερες δεν καταπατούν τα 

προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων, καθό)ς δεν είναι επιτήρηση σε ιδιωτικό επίπεδο, αλλά σε δημόσιο 

χόψο, όπου το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής ενός ατόμου μπορεί να αντισταθμιστεί για το κοινό όφελος 

και την προστασία του συνόλου των ανθρό)πων. Ωστόσο, οι επικριτές έχουν τονίσει ότι υπάρχει το 

δικαίωμα στην ιδιωτική ζω1i ακόμα και σε δημόσιους χό)ρους. 

Η πρόσφατη αύξηση των κλειστών συστιΗιάτων παρακολούθιισιις σε κατοικίες προσάπτει σοβαρά 

ζηηiματα σχετικά με το βαθμό στον οποίο τα συστήματα CCTV χρησιμοποιούνται για κοινωνικό έλ.εγχο 

και όχι απλά ως αποτρεπτικό μέτρο προς το έγκλημα. Ωστόσο, από τις επιθέσεις της 11 ης Σεπτεμβρίου 

του 2001 και μετά, πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η κοινή γνώμη βλέπει θετικότερα τα συστήματα 

CCTV από πριν. Πολλοί υποστηρικτές των CCTV αναφέρουν τις βομβιστικές επιθέσεις του 2005 στο 

μετρό του Λονδίνο ως ένα παράδειγμα της αποτελεσματικότητας του συστήματος CCTV και το πώς 

αυτό βοήθησε στην μετέπειτα έρευνα για την εύρεση των δραστών. 

3.1.4 οι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

3. 1.4.Ι ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Το πρώτο κλειστό σύστιηια τιιλεόρασιις που χρησιμοποιήθηκε σε δημόσιο χόJρο ήταν αργό, με 

χαμηλ11 ανάλυση μαύρου-άσπρου και χωρίς τη δυνατότητα να εστιάσει σε κάποιο αντικείμενο . Οι 

σύγχρονες κάμερες CCTV έχουν υψηλ1i ευκρίνεια., είναι έγχρωμες, εστιάζουν σε κάποιο αντικείμενο της 

εmλογ~iς μας και συνδέονται σε έναν υπολογιστή . Η τεχνολογία που επιτρέπει αυτή την δυνατότητα, 

συχνά αναφέρεται ως ανάλυσιι περιεχομένου βίντεο (VCA), και αυηi τη στιγμή αναπτύσσεται από ένα 

μεγάλο αριθμό τεχνολογικόJν εταιρει<ί>ν σε όλο τον κόσμο. Η σημερινti τεχνολογία επιτρέπει στο 

σύστημα να αναγνωρίσει εάν ένα κινούμενο αντικείμενο είναι ένα 11.ϊνούμενο πρόσωπο •1 ένα όχημα. 

Μπορεί επίσης να καθορίσει το χρcί)μα του αντικειμένου . Η εταιρία NEC υποστηρίζει ότι έ:χ,ουν 

αναπτύξει ένα σύστημα που μπορεί να προσδιορίσει την ηλικία ενός ατόμου με την αξιολόγηση μιας 

φωτογραφία του/της. Άλλες τεχνολογίες ισχυρίζονται ότι είναι σε θέση να προσδιορίσει κάποιο άτομο 

από την βιομετρία τους. 
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Το YC Α μποpεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από ιατροδικαστές κατά η1ν αυτοψία. 

Στα πλιiθη το σύστημα περιορίζεται στη διαπίστωση ανωμαλιών, για παράδειγμα όταν ένα άτομο 

κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτιi που κινούνται όλοι, που θα μπορούσε να είναι μια 

υπόθεση στα αεροδρόμια όπου οι επιβάτες επιτρέπεται να περπατήσουν προς μια ι-:ατεύθυνση, σε 

συγκεκριμένους χ<ί>ρους. 

Το VCA έχει επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθεί τους ανθρci)πους σε ένα χάρτη από τον 

υπολογισμό της θέσης τους στην εικόνα. Στη συνέχεια είναι δυνατό να συνδεθούν πολλές κάμερες και να 

παρακολουθείται ένα άτομο στο σύνολο ενός κτιρίου ή χ<ί)ρου. 

3. 1.5 ΔΙΑΤΙ-ΙΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 

Η μακροπρόθεσμη αποθήκευση και αρχειοθέη1ση των καταγραφ<ί>ν CCTV είναι ένα ζήτημα 1t0u 

απασχολεί την εφαρμογή του συστήματος. Τα επαναχρησιμοποιήσιμα μέσα, όπως ένας σκληρός δίσκος 

μπορούν να κρατούν στοιχεία για συγκεκριμένο χρόνο. Υπάρχουν προβλεπόμενα όρια σχετικά με τη 

διατήρηση των δεδομένων. 

Οι καταγραφές αποθηκεύονται για διάφορους σκοπούς. Καταρχάς, ο πρωταρχικός σκοπός Ύ1α τον 

οποίο δημιουργιiθηκαν (π.χ.. για την παρακολούθηση της εγκατάστασης) . Δεύτερον, πρέπει να 

διατηρηθούν για ένα εύλογο χρονικό διάστημα ci)στε να μπορούν οι υπεύθυνοι να ανακτι;σουν όλα τα 

στοιχεία και άλλα σημαντικά δεδομένα που ενδέχεται να έχουν καταγραφεί. Τέλος, οι εγγραφές μπορούν 

να αξιολογηΟούν για έρευνες ή άλλες μακροπρόθεσμες εφαρμογές (π.χ. δείγματα που φυλάσσονται -yiα 

να βοηθι1σουν σπ1ν κατανόηση των τάσεων σε μια επιχείρηση 11 κοινότητα). 

3.1.6 ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (CCDP) 

Ι•: ιι.:ό"α 23: ψψρ ιαh1Ί 

φι•ιτογραφ ικι·ι Ι' 'ΙΧ<",-1 Sn11)· Η. \ 
\ ll'ixι•I 

Η ανάπτυξη στον κόσμο της CCTV σήμερα είναι η ΥJ)ήση των 

ιηegapίxel σε ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές που μπορούν να 

φωτογραφ1)σουν με ανάλυση 1024 χ 2048 ρίχe\. Εικόνες που λαμβάνονται 

με μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανιi έχουν υψηλότερη ανάλυση από 

εκείνες που λαμβάνονται με μια τυπικ~i βιντεοκάμερα. Με σχετικά χαμ11λό 

κόστος οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για CCTV σκοπούς, με τη ΎJ>ήση CCDP λογισμικού που ελέγχει τη μηχανή 

από τον υπολογισηΊ. Οι εικόνες από την κάμερα μεταφέρονται αυτόματο 

στον υπολογιστή κάθε λίγα δευτερόλεπτα. Εικόνες μπορούν να παρακολουθούνται εξ αποστάσεως, εάν ο 

υπολογισηiς είναι συνδεδεμένος σε ένα δίκτυο. 
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Μπορούν να αποθηκεύσουν τις φωτογραφίες σε μια κάρτα μνήμης (flas\\ ιηcιnory) η οποία εισάγεται 

σε μια υποδοχή στη συσκευι) . Η κάρτα μνί1μης μπορεί να αφαιρεθεί για προβολί1 σε έναν υπολογιστή, αν 

και όποτε Θελήσουμε. 

Το κλειστό σύστημα ψηφιακιiς φωτογραφίας (CCDP) είναι πιο κατάλληλο για τη λήψη και 

αποθήκευση φωτογραφιci)ν που καταγράφονται, ενώ το κλειστό σύστημα τηλεόρασης (CCTV) είναι mo 

κατάλληλο για άμεση παρακολούθηση. 
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3. 1.7 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑ!\ιΙΕΡΕΣ CCD 

3. 1.7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Είναι αναμφισβήτητο ότι, τα τελευταία 30 περίπου χρόνια, οι συσκευές συζευγμένου φορτίου CCD -

Cl1arge Coιιpled Deνices, έφεραν επανάσταση και βο1'jθησαν, 'λλγω της εξαφεηκής ευαισθησίας τους, 

στη λι)ψη ακριβέστερων και πιο λεπτομερόΝ εικόνων από ένα κοινό φιλμ . 1-1 παράλληλη ανάπτυξη των 

Η/Υ και των των ψηφιακών πλέον, εικόνων καθό)ς και η συνεχι)ς εξέλιξη και βελτίωση των συσκευών 

CCD, άλλαξαν ριζικά τον χό>ρο. 
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'Α' είναι το κέντρο της περιοχής της εικόνας 

2·R05 

2 rα 2 σημεία "8" του διαγράμματος είναι η οριζόντια αναφορά. 

το σημείο "e" είναι η κατακόρυφη αναφορά. 
3 Στο πάνω μέρος του διαγράμματος" c' Ί και στην κορυφή 

ιου γυάλινου καλύμμαιος είναι το υψι1λό σημείο ανφοράς. 
Στο κέντρο της εικόνας σχε τικά μετο "ο•" και το "ο" είναι 

111 νι = ιs ι s 7J ~ο ΙSΙΜΙ 

5 Η γωviα περιστροφής της περιοχής της εικόνας σχετικά με το Η και το ν εiνοοι 

ε Το ύψος απο το σημείο "c" στην εικόνα είναι 1.41t · 0.10mm. 

Το ύψος απο το σημείο "D" στην εικόνα είναι 1.94 t · 0.lSmm. 

f'<' ι(Α(,f '1.ι.ίt:Γ- λ 

LΙΞι'Cι TR< ΑΤΙΙΕ~ι-

Η~: 

G•.Jι.O ΡΙ..ΑΤι'.G 

1 Η κλίση της πραγματικής εικόνας σχετικά με το σημείο κορυφής .. c" εΜιι ~ 
αποSΟμm 

3 Το πάχος του καλύμματος του γυαλιού είναι Ο, 75 mm και ο δείκτης δtάθ»ιι 
1,S. LE.a(ι ιι.ι.τ;ι; AL 

F.ι.U.ι.GEMt.SS 

L RΑΙ'ι Μ> MJl.IBER 

42 All01 

OOOQ 

AS-Cl.2~1Ξι 

Ε ιι.:ιi\'cι 2~: Τι~ι.\' Ι Κ(Ι zιφιι.κτιιιιιnτιι;ίι. ( '( 'Ι) 

9 οι εγκοπές στο κάτω μέρος του γιαγράμματος χρηοψοποιούνται μόνο y.a lll8 
11στεύθυ11σης, δrν πρέπει να χρησιμοποιούνται αναφορά επιδιόρθωσης. ι 
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3.1.7.2 1-1 ΔΟΜΗ ΤΙ-ΙΣ KAMEPAΣCCD 

• - IR·θ loc:k ιng FιlΙ<Ι, b- Coloι Fι11<1', < - Cotor b1111d ,.,,.οι ι. d - Mιllιons oflι&IJt .,.,, .. ,,. 

Η βαmκή δομή μιας CCD κάμερας είναι 

αρκετά απλή. Η καρδιά της είναι ένα 

πλακίδιο (c\1 ίp) πυριτίου, είτε καθαρού είτε 

με προσμίξεις, ανάλογα με τον τύπο n1ς 

κάμερας. Όπως στην επιφάνεια του φιλμ 

υπάρχουν οι φωτοευαίσθητοι κόκκοι 

βρωμιούχου αργύρου (AgBr} , έτσι και στην 

επιφάνεια του πλακιδίου υπάρχουν οι 

φωτοευαίσθητες ψηφίδες (ή εικονοστοιχεία -

pίxels), που λειτουργούν και ως 

αποθηκευτικοί χό)ροι , όπως θα δούμε στην 

επομένη ενότητα. Το σχtiμα της επιφάνειας του πλακιδίου ποικίλλει από κάμερα σε κάμερα, αλλά 

συνήθως είναι τετράγωνο ή ορθογώνιο. Για παράδειγμα μια CCD κάμερα μπορεί να περιέχει ένα 

πλακίδιο με 5 12 χ 5 12 pίχe\} ή με 1024 χ 2048 piχels. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια πληθώρα 

ηλεκτρονικό)ν κυκλωμάτων που καθορίζουν τη λειτουργία της κάμερας. 

C'c" ,..~, ()1'11)-~ 
~..C f•A T 8 

Tt1e cross Jecιoo ot eaα trarre ca<1 be seen on Ι/\8 s oe οι 111e βackage Ιοr sttuCΙι..re Α 

Εικu,•ιι 26: τι:χ,•ι κά Z,fljlU.h"tΊ\j)Ισηκύ. ('(Ό 

λειτουργίας της. 

3.1.7.3 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ CCD 

Κατά τα άλλα η CCD λειτουργεί 

ως μια κανονική κάμερα. 

Υπάρχει δηλαδ1i ένα διάφραγμα 

που ανοίγει για να εκθέσει το 

πλακίδιο στο φως, όταν θέλουμε 

να πάρουμε μια φωτογραφία. Η 

δομ1i μιας κάμερας CCD γίνεται 

πιο εύκολα κατανοητti αν 

εξετάσουμε τον τρόπο 

Η βασι1'.'"ή αρχιi στην οποία βασίζεται η λειτουργία ενός πλακιδίου CCD είναι το φωτοηλεκτρικό 

φαινόμενο: Κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφησης, το πλακίδιο εκτίθεται στο φως. Τα φωτόνια της 

φωτεινής πηγιiς, π.χ. του αστεριού που παρατηρούμε, πέφτουν στο πλακίδιο δημιουργώντας σε κάθε 

ρίχe\ φωτοηλεκτρόνια, τα οποία και αποθηκεύονται συσσωρευτικά εκεί μέχρι να τελειό)σει η έκθεση. Τα 
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pixel λειτουργούν ως πηγάδια δυναμικού και έτσι καταφέρνουν να παγιδεύουν τα ηλεκτρόνια και νQ 1tt. 

αποθηκεύουν. 

Στη συνέχεια, μόλις τελει<i)σει η έκθεσ11 και κλείσει το διάφραγμα, ακολουθεί 11 ανάγνωσ11 της 

επιφάνειας του πλακιδίου. Ειδικά ηλεκτρονικά κυκλώματα προσδιορίζουν πόσα ηλεκτρόνια έχοu\• 

δημιουργηθεί σε κάθε piχe l . Ο αριθμός των ηλεκτρονίων που υπάρχει σε κάθε piχel , δηλαδι) η τιμή τοι> 

φορτίου που έχει το κάθε pixel, μετατρέπεται από τα κυκλώματα αυτά σε μια αναλογική τιμή ηλεκτριιcο~> 

ρεύματος στην έξοδο του πλακιδίου. 

Πό)ς γiνεται η ανάγνωση; Στη γενική περίπτωση, ας φανταστούμε ένα πλακiδιο με 3 στήλες αΠό 3 

pixel η κάθε μια. Από αριστερά προς τα δεξιά του τετραγώνου αυτού πλακιδίου έχουμε τη στήλη 3, τη 

στιΊλη 2, τη στήλη 1 και τον καταμετρητή. Τα piχel της στήλης 1 αδειάζουν το φορτίο τους στοv 

καταμετρητιl. Έτσι η στήλη 1 είναι κενή . Τα pixel της στι1λης 2 αδειάζουν το φορτίο τους στην κενι) 

ση)λη 1, ιί)στε στη συνέχεια να αδειάσουν επiσης στον καταμετρητή. Υπάρχει μια μεταφορά δηλαδή του 

αποθηκευμένου φορτίου από στήλη σε στήλη, μ ια σύζευξη δηλαδi1 των φορτίων, εξ ' ου και το όνομαι 

CCD. Αντίστοιχα τα φορτία της στήλης 3 πάνε στη 2, μετά στην 1 και τέλος στον καταμετρητή. 

Έπειτα, ένα άλλο κύκλωμα μεταψέπει το αναλογικό αυτό ρεύμα σε ψηφιακό. Το κύκλωμα αυτ& 

ονομάζεται ψηφιοποιητής (A11alog-10-Digital Conνerteι· (ND} ή ADC). Η τιμ~) του αναλογικού 

ρεύματος, που προέρχεται από κάθε pixel μετατρέπεται στην αντίστοιχη ψηφιακή τιμή (Digital Nιιmber -

DN} ), της οποίας η μονάδα μέτρησης λέγεται ADU - Analog-to-Digital Unit - i1 απλά coι1 11ts. 

Στι 1ν τελική φάση, και αφού πλέον έχει καταμετρηθεί πόσα coιιnts έχει το κάθε ρίχe l , ηλεκτρονι1'αι 

κυκλό>ματα αναλαμβάνουν τη μεταφορά των δεδομένων αυt<i)ν στον υπολογιστή και τη δ11μ ιουργία μιας 

δισδιάστατης εικόνας με βάση το φορτίο του κάθε pixel. Η τελικ1Ί εικόνα δημιουργείται από έναν απλc) 

χρωματικό κό)δικα, όπου το μαύρο χρό)μα αντιπροσωπεύει πολύ λίγα coι111ts (και επομένως πολύ λί"(~ 

φωτόνια) και το λευκό πάρα πολλά. Οι διάφορες αποχρ<i>σεις του γκρίζου αντιπροσωπείιουν ενδιάμεσες 

τιμές των coυnts . 
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3.1.7.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 

Δια5ικαοία ψηοιαι<οu cήμαιο; 

μορφοnοίηοη 

δεδομένων 

οπτική 

απι ικόνισ 
φίλτρα 

εικόνας 

διαχωρισμός 

χρωμάrων 

αισθητήρια 

ακόνας 
επεξφγασία 
σήματος 

μορφοnο!ηση 

6t6ομiνων 
φηφισκ 

• ίξοδα; 

σήματα 

• on ηκά εξωτερικός συγχρονισμός 
(προαιρετικά,) 

• ηλικτρικά αναλογικά 

-+ ηλεκτρ ικά ψηφιακά 

Ειι.:(Ι\'α 27: διαδικυ.σlα ψιιφ ιακηύ σι'ιματος 

γεννήτρια 

ρολογιού 

και 

συγχρονισμός 

σύστημα 

ιλtγχου 

Τα κύρια στάδια της επεξεργασίας σήματος της κάμερας είναι ο ι εξt)ς: 

• 

• 

• 

• 

• 

~ 

G 

8 

Επισήμανση της προστασίας 

Διόρθωση Χρcί)ματος 

Διόρθωση Gaιηιηa 

Συμπίεση βίντεο 

Κωδικοποίηση 

cco ~ •ι,,..,.· • M)C 
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• Συμπίεση 
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• Διόρθωση Διαφράγματος 

• Βελτίωση εικόνας 
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Λυη) η εικόνα δείχνει ένα διάγραμμα της επεξεργασίας σιiματος για μια τυπικι'1 CCD κάμερα 

χρησιμοποι<ί>ντας ψηφιακι) επεξεργασία. Αναλογικός ενισχυτιiς βίντεο μπροστά από το ADC' φέρει την 

έξοδο C'CΌ μέ)'J)ι ro επίπεδο κατάλληλο για τι1 διαδικασία μετατροπής. Μπορεί επίσης να ασκεί 

συμπίεση λευκής εξισορρόπησης. 

3. 1.7.5 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΗΜΑ 

Τα περισσότερα σήματα υπάρχουν στη φύση ως αναλογικές ποσότητες και πρέπει να είναι σε ψηφιακή 

μορφή κατά την είσοδό τους ένα ψηφιακό σύστι1μα. Αυτό είναι η αναλογική μετατροmi σε ψηφιακή. 

(ADC). 

From 
CCD 

tνισχuτής 

"' ~~ιο , • 

_,,..-// 

παλμός 

σήματος 

.,. δcιyμαtοληφία 

1 

DAC ~ 

Εικιi,•ιι 2~: ψιιφιιικιΊ κi1κl.<»1ιιι ω·ατι>οφοδίrr11σης 

Έλιγχος Jιαύρου τιις στάθμ11ς: 

ADC l 

ψηφιακός 

συγκριτής 

• 
ψηφιακή 

"' t(οδος 

• 

nμή αναφοράς 
μάυροu 

• Η ψηφιακΙ1 τιμιi στην έξοδο του ADC' είναι σε σχέσ11 με ro επιθυμητό μαύρο επίπεδο 

αναφοράς. 

• Η έξοδος του συγκριηi είναι απλά η ψηφιακιi διαφορά μεταξύ των εισpο<ί)ν της σύγκρισης, 

όπου μετατρέπεται σε ένα αναλογικό σιiμα από έναν ΟΛC. 

• Λυτό το σιiμα προιiλθε από δειγματοληψία και πραγματοποιήΟηκε κατά το χρόνο ενός παλμού. 

Ο πσλμός αυτός προσδιορίζει τον ΥJ)όνο κατά τον οποίο το CCD διαβάζει pixel 

προσπιπτοίιμενα από φως. 

• 11 έξοδος της δειγματοληψίας είναι μια συνεχ1iς τάση , η οιιοία ενισχύεται και φοφοδοτείται 
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πίσω στην αλλαγή του συνεχούς αναλογικού σι)ματος στην είσοδο του ADC. 

• Ο βρόχος σταθεροποιεί το σήμα στην εmθυμητt'1 ψηφιακή τιμή . Η διαδικασία αυη1 γίνεται 

ξεχωριστά σε κάθε κανάλι χρό)ματος των τριό)V CCD ολοκληρωμένων. 

Έλεγχος λευκού τιις στάθμ1ις : 

• Όπως και με το επίπεδο του μαύρου, ένα ηπ1φιακό σύστημα ορίζει μια αριθμητική τιμή 

αναφοράς ενός λευκού επίπεδου. 

• Το επιθυμητό λευκό επίπεδο σταθεροποιείται με τη ρύθμιση του κέρδους του ενισχυτή βίντεο. 

Ψιιφιακά φίλτρα 

Πολλές διεργασίες των φωτογραφικό)ν μηχανό)ν, όπως η διόρθωση διαφράγματος ή η βελτίωση της 

εικόνας, απαιτούν τροποποίηση των χαρακτηριστικών απόκρισης συχνότητας του ψηφιακού σήματος. 

Αυτό γίνεται με ένα ψηφιακό φίλτρο . 

Ένα φίλτρο ψηφιακό βασίζεται στα χαρακτηριστικά της συχνότητας των ψηφιακό)ν δειγμάτων. Ένα 

ψηφιακό φίλτρο απλά προσθέτει σταθμισμένες τιμές των παρακείμενων δειγμάτων για να παράγει 

οποιαδήποτε επιθυμητή απόκριση συχνότητας. 

Ενισχυτές βίντεο 

Ενισχυη)ς βίντεο ανακτά την έξοδο σήματος από ένα CCD και το μετατρέπει σε κατάλληλη μορφ1) 

για ADC. 

R Vo 
Q ~ 

CCOChlp 

ι\ 
τελευταία μεταφορά 

,φορnου 

{ r .ι ./' 

l ι 
ορι{όνηα καταγραφή 

Vo 

Reseι 
Gote 

ι\ 
έξοδος 
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Συσχετισμός διπλιίς δειγματολιιψίας: 

Το σ1)μα εξόδου από ένα CCD δεν είναι ένα κανονικό σήμα βίντεο, λόγω του τρόπου που το φορriο 

μεταφέρεται στην οριζόντια καταγραφή πρέπει να μετατραπεί σε ένα κατάλληλο σήμα τάσης για την 

έξοδο. Στο τέλος της οριζόντιας καταγραφής κάθε ένα πακέτο με pixel Q μεταφέρεται στον πυκνωτή C. 

(Υ = Q Ι C) 1-1 τάση V οδηγεί έναν ενισχυτή εξόδου. 

Η παραπάνω εικόνα δείχνει τη μορφή κυμάτων που προκύπτουν από τη διαδικασία επαναφοράς. Ή 

δειγματοληψία γίνεται στο S 1 σημείο αμέσως μετά την επαναφορά. και σπ1 συνέχεια πάλι στο σημείο S2 

κοντά στο τέλος της μεταφοράς φορτίου. Οι δύο τιμές δείγματος πραγματοποιι1θηκαν στους πυκνωτές 

και αφαιρούνται στον ενισχυηΊ βίντεο, όπως φαίνεται για την απόκτηση της εξόδου βίντεο χωρίς την 

επαναφορά του Θορύβου. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται συσχετισμός διπλιlς δειγματοληψίας. 

Εξισορρόπιισιι Λευκού: 

Όλες οι φωτογραφικές μηχανές παρέχουν τα μέσα για την αυτόματη προσαρμογή της σχετιιcο~> 

κέρδους στα κανάλια χρύ)ματος για να διατηρι)σει ένα συγκεκριμένο χρό)μα ως σύστημα λευκού 

+(R=G=B). Αυτό ονομάζεται λευκό εξισορρόπησης. Η λευκή εξισορρόπηση μπορεί να επιτευχθεί με την 

προσαρμογή του αναλογικού κέρδους του ενισχυτή εισόδου ή μπορεί να γίνει ψηφιακά σε μεταγενέστερο 

σημείο του συστι1ματος. 

3.1.7.6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ CCO 

Παρακάτω ακολουΟεί μια λίστα με όρους που είναι σίγουρο ότι θα συναντήσει κανείς στην ενασχόληστi 

του με τις κάμεpες CCD. Έχει γίνει προσπάθεια οι όpοι αυτοί να αποδοΟούν όσο πιο πιστά γίνεται στσ. 

Ελληνικά, αλλά δίνεται επίσης και η Λατινική ονομασία τους. 

(α) Θόρυβος - ιι oisc 

Με τον όρο θόρυβο αναφερόμαστε σε όλα τα ηλεκτρόνια που υπάρχουν στα pixels και προσμετρούντσι 

κατά την ανάγνωση και τα οποία δεν έχουν δημιουργηθεί από φωτόνια της ΠΙΊΎΙ)ς, αλλά από άλλη αιτία. 

Τέτοια αιτiα μπορεί να είναι η φυσικi1 θερμοκρασία της κάμερας. Αν είναι αρκετά υψηλi1 τα ηλεκτρόVισ. 

των ατόμων μπορεί να έχουν αρκετή ενέργεια ό)στε να απελευθερό>νονται από τα άτομα και νσ. 

συμβάλουν στο αναλογικό ρεύμα. Για αυτό το λόγο πρέπει πάντα να ψύχουμε τι1ν κάμερα. Άλλη αηiα 

μπορεί να είναι οι ατέλειες της κατασκευιΊς των ηλεκτρονιl\°ύ>ν κυκλωμάτων ή και του ίδ ιου τοu 

πλακιδίου, ί1 ακόμα το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο κατά το οποίο παράγονται ηλεκτρόνια λόγω της 

κοσμικι)ς ακτινοβολίας κλπ. 
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{β) Μέγεθος των !)ixel - nixel size 

Προφαν6)ς ο όρος μέγεθος των pixel περιγράφει το πόσο μεγάλο είναι ένα pixel. Συν1)θως to μέγεθος 

ενός piχel είναι από μερικά μικpόμετρα (μm) έως μερικές δεκάδες μικpόμετρα. 

(γ) (Πλήριις) Χωριιτικότιιτα - fιιll well ca1>acity 

Περιγράφει πόσα ηλεκτρόνια μπορεί να αποθηκεύσει ένα pixel. Ο όρος πηγάδι σχετίζεται με το γεγονός 

ότι το pixel αποθηκεύει ηλεκτρόνια λειτουργώντας ως πηγάδι δυναμικού. Η χωρητικότητα αυτή είναι της 

τάξης των εκατοντάδων χιλιάδων ηλεκτρονίων. Γενικά όσο mo μεγάλο είναι το μέγεθος των piχel τόσα 

περισσότερα ηλεκτρόνια μπορούν να αποθηκευτούν 

(δ) Κβαντικιί απόδοσιι - gιιι111tιιη1 efficiency 

Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο υπακούει στους νόμους της Κβαντομηχανικής. Έτσι, κάθε φωτόνιο που 

πέφτει στο πλακίδιο δεν παράγει απαραίτητα φωτοηλεκτρόνια. Η κβαντική απόδοση δίνει ένα μέτρο της 

ικανότητας του πλακιδίου να μετατρέπει τα προσπίπτοντα φωτόνια σε φωτοηλεκτρόνια. Ένα καλό 

πλακίδιο CCD μπορεί να έχει κβαντικι1 απόδοση της τάξης του 90%, σε αντίθεση με ένα φιλμ ιτου έχει 

μόνο 1-2%! Είναι προφανές ότι η κβαντική απόδοση εξαρτάται αιτό την ενέργεια των φωτονίων και είναι 

αντιστρόφως ανάλογη προς το μήκος κύματος. 

(ε) Φασιιατικιί ευαισθησία - baιιdJ}ass 

Περιγράφει την περιοχή των μηκ<ί)ν κύματος για την οποία το πλακίδιο είναι ευαίσθητο και αποκρίνεται 

στα προσπίπτοντα φωτόνια. Συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 300 νανομέτρων (11n1) και 1100 νανομέτρων. 

(στ) Κορεσμός - satιιι·atίο ιι 

Αν πέσει πολύ φως στο πλακίδιο μπορεί να έχουμε φαινόμενα κορεσμού (κάτι αντiστοιχο με το κάψιμο 

ενός φιλμ). Ο κορεσμός επέρχεται κυρίως γιατί το pixel δεν έχει την ικανότητα να αποθηκεύσει όλα τα 

φωτοηλεκτρόνια που δημιουργούνται. Ένα άλλο είδος κορεσμού σχετίζεται με τον μέγιστο αριθμό 

ηλεκτρονίων που μπορεί να μετρήσει και να μετατρέψει σε coιιnts ο ψηφιοποιητής. Αν ο αριθμός των 

ηλεκτρονίων ιτου παράγονται είναι μεγαλύτερος από τον μέγιστο αυτό αριθμό , ο ψηφιοποιητής δεν 

δουλεύει κανονικά . 

(ζ) Γραμιιικότιιτα - li11eaι;ty 

Τα πλακίδια CCD δουλεύουν, ως επί το πλείστον, γραμμικά. Αυτό πρακτικά σημαίνει όη αν 11α 1 Ο 

φωτόνια παράγονται 30 coιιnts, για 20 φωτόνια θα παράγονται 60 coιιnts. Τα όρια της περιοχής 

γραμμιΚΙ1ς λειτουργίας του πλαΚΊδίου επηρεάζονται από τα δυο παραπάνω είδη κορεσμού. 

(1J) Χρόνος ανάγνωσιις - ιlο\ν ιιlοaιl tinιe 

Πρόκειται για το χρόνο που περνά από τη σηγμή που τελειώνει η έκθεση της φωτογραφίας μέχρι τη 

στιγμή που η πληροφορία που έχει συσσωρευτεί στο πλακίδιο μεταφέρεται και αποθηκεύεται στον 

υπολογισηi . Ο χρόνος αυτός εξαρτάται από το μέγεθος του πλακιδίου και από πολλούς άλλους 
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παράγονcες, μeρ1κο( από τους οπο{Ο uζ (gai11, bi1111ing) αναφέρονται παρακάτω. 

(θ) Απολαβ iί - 2~1 ίι ι 

Ως απολαβή ορίζονμε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που χρειάζονται για να μας δώσουν 1 coιιnt. Για 

παράδειγμα, εάν η απολαβή ενός 11n1φιοποιητή είναι 5 τότε αυτός θα δό)σει 2000 counts για κάθε 10000 

συσσωρευμένα ηλεκτρόνια. ΠροφανόJς η απολαβή εξαρτάται από την ικανότητα του ψηφιοποιητή να 

μετατρέπει το αναλογικό σήμα σε ψηφιακό. 

(ι ) Θόρυβος ανάγvωσιις - ι'Cadout rιoise 

Ο όρος αναφέρεται στον αριθμό των ηλεκτρονίων που προστίθενται κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

των pixel και εξαρτάται κυρίως από τα ηλεκτρονικά κυκλό)ματα της κάμερας. Τα επίπεδα του θορύβου 

αυτού κυμαίνονται περίπου σε 1 Ο ηλεκτρόνια ανά pixel ανά ανάγνωση. 

(κ) Οuαδοποίησιι ρ ixel - ρίχcl bίιιηίιι g 

Η ομαδοποίηση των pixel είναι μια πολύ χρι1σψη λειτουργία της CCD κάμερας. Με αυτήν τη διαδικασiα, 

η κάμερα μπορεί, κατά την ανάγνωση, να διαβάσει και να ομαδοποιήσει ένα αριθμό pixel, 

αντικαθιστώντας τα με τη μέση τιμή τους και θεωρό)Vτας τα ως ένα υπερ-p ίχe l . Αυτό μας δίνει πολλά 

πλεονεκτήματα: η συνολική χωρητικότητα πηγαδιού πολλαπλασιάζεται αφού το υπέρ-pίχe l είναι 

μεγαλύτερο από τα κανονικά, ο θόρυβος ανάγνωσης ελαχιστοποιείται και ο χρόνος ανάγνωσης 

ελαττόJνεται. Π.χ. αν ομαδοποιήσουμε 4 pixel μαζί (bi1111 i11g 2 χ 2) η χωρητικότητα πηγαδιού 

τετραπλασιάζεται, ο θόρυβος ανάγνωσης υποδιπλασιό.ζεται και ο χρόνος ανάγνωσης 

uπο τετραπλασιάζεται . 

{λ) Επίπεδο θορύβου μιι δενιιοίς έι\θεσης - bias level 

Το επίπεδο αυτό μας δίνει την ψηφιακή τιμι'] (coιιnts) που αντιστοιχεί στο φορτίο που έχουν τα «άδεια» 

(δηλαδιΊ μη εκτεθειμένα) pixels. Επειδι1 όπως είπαμε και παραπάνω εν γένει υπάρχουν ηλεκτρόνια στην 

εmφάνεια των πλακιδίων CCD για διαφόρους λόγους, το επίπεδο αυτό είναι πό.ντα διάφορο του μηδενός. 

(μ) Ρεύμα σκότους - ιla ι·k cιιιΤeηt 

Όπως έχουμε ι1δη αναφέρει η φυσικιΊ Θερμοκρασία της κάμερας προκαλεί την παραγωγή επιπλέον 

ηλεκτρονίων, τα οποία συνυπολογίζονται με τα φωτοηλεκτρόνια. Ως ρεύμα σκότους για κάθε ρίχe/ μιας 

CCD κάμερας ορίζουμε τον αριθμό των θερμικόΝ ηλεκτρονίων που παράγονται ανά δευτερόλεπτο . Για 

μια καλά ψυχθείσα CCD κάμερα το ρεύμα αυτό μπορεί να είναι μικρότερο από ένα ηλεκτρόνιο ανά 

δευτερόλεπτο . 

(ν) Φωτοtιετριιοί διόρθωσιι - flnt fie lιliιιg 

Ι-1 κβανηκιΊ απόδοση των pixels δεν είναι ποτέ ομοιόμορφη. Αυτό σημαίνει ότι για την ίδια ποσότητα 

φωτός δυο pixels μπορούν να δ~Jσουν διαφορετικό αριθμό ηλεκτρονίων . Για να διορθώσουμε αυτιΊν την 

ανομοιομορφία, δ ιαιρούμε την ψ11φ1ακ11 τιμι1 (coιιnts) του κάθε ρiχel των εικόνων που έχουμε πάρει με 

τις αντίστοιχες τιμές των ρixels ενός ισοφωτισμένου πεδίου (flat rf'a111e), που πρέπει να έχουμε πάρει με 
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το ίδιο οπηκό σύστημα. και με τον ίδιο περiπο\,Ι χρόνο έκθεσης. Έτσι, ουσιασnκά, κανονικοποιούμε τις 

φωτογραφίες μας για. οποιεσδήποτε ανομοιομορφίες πιθανόν να έχουν. Η διαδικασία της φωτομετρικής 

διόρθωσης είναι απαραίτητη πριν από κάθε παραtήρηση. 

(ξ) Εκθέσεις βuθμονόμ11σης - caliι>ι·atioιι fι·anιes 

Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στις εκθέσεις (φωτογραφίες) που λαμβάνουμε πριν ή μετά τη 

φωτογράφηση του υπό παρατήρηση αντικειμένου με σκοπό τον υπολογισμό του θορύβου μηδενικής 

έκθεσης, του ρεύματος σ~<ότους και της φωτομετρικi1ς διόρθωσης. 

(ο) Εκθέσεις θορύβου ιι11δενικ1ίς έκθεσιις - bias fι·ames 

Είναι οι εκθέσεις (φωτογραφίες) που μας βοηθούν να καθορίσουμε το επίπεδο θορύβου μηδενικής 

έκθεσης (bias level) . Πρόκειται για μηδενικής έκθεσης φωτογράφηση (το διάφραγμα δηλαδt) δεν 

ανοίγει) . Ουσιαστικά γίνεται μια ανάγνωση της μη-εκτεθειμένης επιφάνειας του πλακιδίου CCD. 

(π) Εκθέσεις ρεύματος σκότους - daι ·k fι·anιes 

Με αυτές τις εκθέσεις καταγράφουμε το επίπεδο του ρεύματος σκότους. Πρόκειται για. μια. κανονική 

έκθεση αν και φροντίζουμε να μην πηγαίνει καθόλου φως στην κάμερα (π.χ. έχοντας κλειστό θόλο, 

κλειστά φώτα, καλυμμένο τηλεσκόπιο) ό)στε να μετρήσουμε μόνο θερμικά ηλεκτρόνια. 

(ρ) Εκθέσεις φωτοιιετοικιίς διόρθωσης -flat fι·ames 

Με τις φωτογραφίες αυτές μπορούμε να διορθώσουμε την ανομοιομορφία που οφείλεται στη 

διαφορετική κβαντική απόδοση των piχels. Η επιφάνεια που φωτογραφίζουμε πρέπει να είναι όσο το 

δυνατόν πιο ισοφωτισμένη για να γίνει σωσtή κανονικοποίηση . 'Ετσι, για να πάρουμε αυτές τις εκθέσεις, 

συνήθως, στρέφουμε το τηλεσκόπιο και την κάμερα στον ακόμα φωτισμένο ουρανό του λυκόφωτος και 

παίρνουμε φωτογραφίες. 

σ.Αιι tί -8 \οοιηίιιg 

Μερικοί αισθητήρες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορούν να διορθώσουν τον κορεσμό (satuι·ation) . 

Αυτό επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση μιας "θύρας" (gate) στο κάθε pixel που έχει τη δυνατότητα να 

απομακρύνει τα επιπλέον της χωρητικόη1τας πηγαδιού ηλεκτρόνια. Το χαρακτηριστικό αυτό ονομάζεται 

Anti-Bloo ιηίng 

Η θύρα αυτή ό μως καταλαμβάνει συνt)θως το 10-30% της περιοχής του pixel αφήνοντας έτσι ένα 

σημαντικό κενό ανάμεσα στα γειτονικά pixel. Το αποτέλεσμα είναι αισθητά μειωμένη κβαντικι) απόδοση 

(της τάξης του 50%), μειωμένη ανάλυση, μείωση π1ς χωρητικότητας πηγαδιού και άρση της 

γραμμικότητας. Οι κάμερες χωρίς αυτό το χαρακτηριστικό έχει επικρατήσει να λέγονται Νο Αηtί

Βlοοιηίng. 
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τ.Διπλά συσχετισιιένιι δειηιατολιιψία-Cοηelate(Ι <l o ιι ble Sampling(COS) 

Συνήθως η διαδικασία της ανάγνωσης της εξόδου γίνεται ως εξής. Πρίν φορτωθεί στην έξοδο το φορτiο 

του κάθε Pίxe l αυτή επανέρχεται σε μια συγκεκριμένη τιμή (reference νalιιe). Κατόπιν φορτώνεται 

σ'αυηiν το φορτίο του Ρίχel. Η τελική τιμή που θα μετατραπεί από τον AID co 11νerter σε ψηφιακό σήμQ 

και θα μεταφερθεί στον υπολογιστιi είναι η διαφορά αυτών των δύο τιμcί>ν. 

υ. Ψ11φιοποί1ισ11-DigίCίzatίοι1 

Η διαδικασία αυτή αναφέρεται στη μετατροπή του αναλογικού ρεύματος σε δυαδικό (Ο- 1) και τη 

μεταφορά του στον υπολογισηi . Προκύπτει όμως ένα πρόβλημα. Το φάσμα του φορτίου του κάθε Pixel 

είναι συνεχές ενώ δε συμβαίνει το ίδιο με το ψηφιακό σήμα. Έτσι οι κάμερες 12-bit διαβάζουν 4096 (2 

στη δωδεκάτη) διαφορετικές τιμές (δηλαδ~i υπάρχουν 4096 διαφορετικές διαβαθμίσεις του γκρί), οι 

κάμερες 16-bit 65536 διαφορετικές τιμές κ.ο. κ. Πci)ς όμως θα εμφανιστούν διαφορετικές αυτές 

διαβαθμίσεις του γκρί, σε ένα μόνιτορ 256 διαβαθμίσεων; Τα περισσότερα λογισμικά )'J)ησφοποιούν 

αλγόριθμους (11istogran1 eqιιa li zation, gaιιssian, linear, min-max κλπ) για να ομαδοποιήσουν τις 

διαφορετικές τιμές και έτσι να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. 

φ.Παοαθυοοποί1ι σ11-Wίηιlο'\vί ng 

Καλούμε τη διαδικασία κατά την οποία χρησιμοποιούμε μόνο ένα μέρος του chip και όχι ολόκληρο με 

σκοπό να μειcίJσουμε το χρόνο ανάγνωσης. Εξαιρετικά χριiσιμη λειτουργία στη φωτομετρία υψηλής 

χρονικής ανάλυσης. 

3. 1.7.7 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ CCD ΚΑΜΕΡΩΝ 

1) Ανάλυση του cl1ip 

2) ΜέγεΟος του εικονοστοιχείου (pixel) 

3) Ψύξη 

4) Ί::γχρωμη ή ασπρόμαυρη 

5) Tonal ι·esolιιtio11 ή ποιο απλά στα πόσα bits δουλεύουν. 
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3.1.7.8 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ 

ο 

Ι :' 

προσθΗα μπλε 

ΗIΙΙι 

Τ 

ο 

45 

1 ~ 0 .. \ ....,,, 
ο.~ο.νο.• λο.οΙ"Ι 

nρασινο 
Το φως περνά μέσα από το 

• φακό της ψηφιακιΊς 

μηχανής, φωτογραφικής 

ακριβό)ς όπως συμβαίνει και 

στη συμβατικι1 φωτογραφική 

προσθηα κοκκ.ινου μηχανή. Αντi όμως να 

εσnαστεί σε φωτογραφικό 

φιλμ εστιάζεται σε ένα cl1ip 

CCD. Πριν όμως φθάσει στο 

chip CCD, διέρχεται από 

σύστημα τρι<ί>ν φiλτρων: 

κόκκινου (R), πράσινου (G) και μπλε (Β). Έτσι, το φως που πέφτει στη συνέχεια σε κάθε ένα κύπαρο 

έχει πάντοτε τη συχνότητα που αντιστοιχεί σε ένα μόνο από τα χρώματα: R, G, Β. Κάθε ένα από τα 

κύτταρα CCD είναι ευαίσθητο, όπως είδαμε παραπάνω, σε ένα από τα τρία βασικά ypώματα του 

χρωματικού συστήματος RGB. Τα κύτταρα αυτά βρίσκονται τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο 

ισομοιρασμένα στην εmφάνεια του c1'ip ή (συνηθέστερα) με περισσότερα τα κύτταρα που είναι 

ευαίσθητα στο πράσινο. Αυτό γίνεται γιατi το πράσινο χρό)μα παρουσιάζει έναν εγγενή υποτονισμό της 

φωτεινής του απόδοσης. Κάθε φωτοευαίσθητο κύπαρο που είναι ένα pixel, αντιστοιχεί σ' ένα ακριβώς 

σημείο της εικόνας. Τα φωτοευαίσθητα κύτταρα είναι ημιαγωγοί διοξειδίου του πυριτiου (Si02). Σαν 

βάση, επάνω στην οποία έχει "στρωθεί" το ημιαγώγιμο υλικό, υπάρχει στρ<ί)μα καθαρού πυριτίου. Το 

κάθε κύτταρο δέχεται μία συγκεκριμένη ποσότητα φωτός και παράγει ηλεκτρικό ρεύμα αντίστοιχης 

έντασης. Οι αισθητήρες CCD παράγουν, τελικά, ηλεκτρικό ρεύμα διαφορετικής έντασης για κάθε σημείο 

της φωτογραφίας. Θα δούμε, στη συνέχεια, πως ακριβώς γίνεται αυτό : Σύμφωνα με την κβαντικ~1 θεωρία 

του φωτός, το φως διαδίδεται με μικρές ποσότητες ενέργειας που ονομάζονται φωτόνια. Τα 

φωτοευαίσθητα κύτταρα διεγείρονται από το φως, δηλαδή από τα φωτόνια. Η διέγερση αυτϊ1 έχει σαν 

αποτέλεσμα, λόγω του φωτοηλεκτρικού φαινομένου, την απελευθέρωση ηλεκτρονίων από τα άτομα του 

διοξειδίου του πυριτίου. Ο αριθμός των ηλεκτρονίων που απελευθερό)Vονται σε κάθε κύτταρο είναι 

ανάλογος της ποσότητας φωτός που έχει δεχθεί το συγκεκριμένο κύτταρο. Αυτό συμβαίνει γιατί οι 

αισθητήρες αντιλαμβάνονται μόνον την ένταση του φωτός και όχι το χρώμα. Η διέλευση του φωτός από 

το σύστημα των φι<ί)ν φίλτρων: R, G, Β, αποσκοπεί ακριβώς στο να διαχωριστεί το φως στα τρία βασικά 

χρώματα που το συνθέτουν. Η τελικΙ1 εντύπωση του χρό)ματος σε κάθε κύτταρο δίνεται μέσα από 

περίπλοκη λειτουργία με τη βοιiθεια ειδικού αλγόριθμου. Το σύνολο των τελικών f.Ύtυπ<ί)σεων χρώματος 

σε όλα τα κύτταρα μας δίνει αυτό που ονομάζουμε στην κλασσικι1 φωτογραφία "λανθάνουσα εικόνα" . 

Δεν πρόκεttαι , βέβαια , εδ<ί), για "λανθάνουσα εικόνα" ακριβ<ί>ς, αφού είναι ήδη θεnκή . 
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Ασφαλύ>ς πρόκειται για η1 νεώτερη πηγή ψηφιακriς εικόνας. Ουσιασηκές διαφορές με τις κλασσικές 

φωτογραφικές μηχανές δεν υπάρχουν, παρά μόνο ότι το φιλμ και οι μηχανισμοί διαχείρισης του έχει 

αντικατασταθεί από ένα αισθηηiρα CCD (προς ro παρόν) και με τα ηλεκτρονικά κυκλιJ>ματα που το 

υποστηρίζουν. Έτσι, από κατασκευαστικής άποψης, δεν θα βρείτε σε μία ψηφιακή μηχανή πλάτη που να 

ανοίγει για να τοποθεη1θεi το φιλμ, τους μηχανισμούς αυτόματης προώθησης του, αλλά ούτε και το 

μηχανισμό αυrόματης αναγνό>ρισης ευαισθησίας σύμφωνα με το σύστημα DX. Αντίθετα θα βρείτε θύρες 

επικοινωνίας με υπολογιστές, σειριακή παλαιότερα, USB και fίrewίre τύ>ρα , καθώς και τις θύρες -ytα τα 

κατά περίπτωση αποθηκευτικά μέσα. Αν συζητάμε για σύγχρονες reflex φωτογραφικές και όχι για τις 

παλαιότερες "manιιal ", μικροεπεξεργαστές θα βρείτε και στις δύο περιπτώσεις, μόνο που στην περίπτωση 
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των ψηφιακύ)ν μηχανύ>ν οι καταστάσεις είναι περισσότερο εξελιγμένες. Η φωτομέτρηση για παράδειγμα 

γίνεrαι και στις δύο περιπτώσεις από μικροεπεξεργαστές οι οποίοι τρέχουν κάποιο λογισμικό . Το 

λογισμικό ωστόσο των ψηφιακύ>ν αναλαμβάνει επιπλέον για παράδειγμα, τη συμπίεση των ψηφιακών 

αρχείων και η1ν επικοινωνία με το υπολογιστή . 
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3. 1.8 ΚΑ!\ιΙΕΡΕΣ ΙΡ 

Ένας αναπτυσσόμενος κλάδος στα συστήματα CCTV είναι το 

πρωτόκολλο lι1teιηet. Οι ΙΡ κάμερες ( lι1teιηet Pι·otocol caιr1eι·as) 

χρησιμοποιούν το Ιιιteιηet Pι-otocol (ΙΡ) το οποίο χρησιμοποιείται στα 

περισσότερα τοπικά δίκτυα (LAN) για τη μετάδοση των δεδομένων τους 

σε ψηφιακή μορφή. Το ΙΡ μπορεί προαιρετικά να μεταδίδεται μέσω του 

lnte111et, επιτρέποντας στους χρήστες να δουν φωτογραφίες ή βίντεο μέσα 

~:ικό\•α 33: κίφερα 111 

από οποιαδ1iποτε σύνδεση στο lnten1et σε έναν απλό υπολογιστιi ή ένα 3G τιιλέφωνο. Για 

επαγγελματικές ή δημόσιες εφαρμογές υποδομών ασφαλείας, το βίντεο 1 Ρ περιορίζεται σε ένα ιδιωτικό 

δίκτυο ή VPN . 

3.1.9 ΟΛΟΚΛΗΡΩΙ\ιΙΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤ Α 

Ολοκληρωμένα συστήματα επιτρέπουν στους χρήστες να συνδεθούν σε απομακρυσμένες περιοχές 

από το διαδίκτυο και να παρακολουθούν από μακριά τον επιβλέποντα χώρο . Σε ένα περιστατικό, μια 

κυρία από Boynton Beach, Florida παρακολουθούσε το σπίτι της την ό)ρα που την λήστευαν και 

εmκοινώνησε με την αστυνομία απευθείας από το γραφείο της. 

3.1.10 ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΚΑ!\ιΙΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕ ΙΑΣ 

Πολλοί καταναλωτές στρέφονται σε ασύρματες κάμερες ασφαλείας για την 

επιτήρηση ιδιωτικό)ν χόψων. Οι ασύρματες κάμερες δεν απαιτούν καλό)διο για 

την μετάδοση των δεδομένων, απλά ένα καλώδιο για την τροφοδοσία. 

3.1.11 ΑΝΤΙ ΜΕΤΡ Α CCTV 

Εικ6'•ιι 3.&: 
ασi•ΡJΗ.mι ψιιφ ιαι.,i 
κύ.μφα 

Αν δεν προστατεύονται, οι κάμερες CCTV είναι ευάλωτες σε μια ποικιλία (συνi1θως παράνομων) 

περιπτό)σεων: 

• Μερικοί άνθρωποι καταστρέφουν σκόmμα κάμερες. Μερικές εξωτερικές κάμερες, όπως αυτές 

που χρησιμοποιούνται από την Αστυνομία, είναι ανθεκτικές σnς σφαίρες και στα χτυπήματα. 

• Ο ψεκασμός ουσιόJV στον φακό μπορεί να κάνει την εικόνα πολύ θολ1i για να διαβαστεί από τον 

χειρισηi. 
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• Λέιζερ μπορεί να τις τυφλ<ί)σει ιΊ να τις καταστρέψει. Ωστόσο, επειδή τα περισσότερα λέιζερ 

είναι μονοχρωματικά, φίλτρα χρ<ί)ματος μπορούν να μειώσουν την επίδραση του λέιζερ. Ωστόσο, το 

φίλτρο θα επηρεάσει επίσης την ποιότητα της εικόνας και τη συνολική ευαισθησία στο φως Ύ1α τις 

κάμερες, με αποτέλεσμα πλιiρη προστασία από τις υπέρυθρες ακτίνες, κόκκινο, πράσινο, μπλε και 

υπεριώδους λέιζερ θα απαιτούσε τη χρήση των εντελ<ί)ς μαύρων φίλτρων, καθιστώντας την κάμερα 

άχρηστη. 

• Για τα ασύρματα δίκτυα, υπάρχει πιθανότητα υποκλοπής των δεδομένων εισχωρώντας στην ίδια 

συχνότητα του δικτύου CCTV. 

3.2 Ι.Ρ. CAM ERA 

Η κά~ιερα πρωτοκόλλου l11te111et, ή 1 Ρ κάμερα, είναι ένας 

τύπος ψηφιακι)ς βιντεοκάμερας που ;ιpησιμοποιείται συνήθως 

για τιιν επιτιίριισιι , και η οποία, σε αντίθεση με το αναλογικό 

σύστημα κλειστού κυκλώ~ιατος τιιλεόρασιις (CCTV) μπορεί 

να στέλνει και να λαμβάνει δεδομένα μέσω ενός δικτύου 

υπολογιστc:ίJν και του Διαδικτύου. Αν και οι περισσότερες 

φωτογραφικές μηχανές που έχουν αυτή την δυνατότητα είναι 

διαδικτυακές κάμερες, ο όρος 'Ί Ρ camera" εφαρμόζεται 

συνιiθως μόνο σε εκείνες που χρησιμοποτούνται για την 

επιηiρηση . 

Υπάρχουν δύο είδη ΙΡ κάμερας: 

• Συγκεντρωτικιί κάμερα ΙΡ, οι οποία απαιτεί ένα κεντρικό 

δίκτυο Video Recoι·de ι· (NVR) για να χειριστεί την 

καταγραφιi, και τη διαχείριση των συναγερμ<ίΝ 

ΙΡ Cιιπ1eι ' 2 
ΙΡ Caιner 13 

Ιnterne~ 

rrr 

Co11φ11t1Jr 

Ει κιΊ,•α J:ϊ: τριΊπα; γ ια να όuίψι: εικίJ\•u απο ΙΡ 

κιίιιφι:ς 

• Αποκεντρωμένιι κάμερα ΙΡ, η οποία δεν απαιτεί κεντρικό δίκτυο Vi<leo Reconleι· (ΝVR),λόγω του 

ότι διαθέτει λειτουργία καταγραφιiς απευθείας σε ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, όπως κάρτες μνιίμιις, 

σκλιιρό δίσκο ή σε κάποιο σκλιιρό δίσκο μέσα στο δίκτυο . 
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3.2. 1 ΙΣΤΟΡΙΑ 

Η πρci)τη 1 Ρ κάμερα κυκλοφόρησε το 1996 από την Axis Comηιιιnicatioηs. Χρησιμοποηiθηκε ένα 

αυτοσχέδιο δίκτυο, το οποίο επικοινωνούσε με την κάμερα. Στα τέλη του 1999, η εταιρεία άρχισε να 

χρησιμοποιεί το λειτουργικό Liηux σης κάμερες της. 

Η πρώτη αποκεντρωμένη 1 Ρ κάμερα κυκλοφόρησε το 1999 από την Mobotix. Η κάμερα λειτου ι:ryούσε 

με λειτουργικό σύστημα Liηι.ιχ και περιείχε βίντεο, ειδοποι11σεις και λειτουργία διαχείρισης της 

καταγραφής, με αποτέλεσμα το σύστημα κάμερας να μην απαιτεί άδεια χρήσης λογισμικού διαχείρισης 

βίντεο για να διαχειριστεί την καταγραφή, τα συμβάντα και το βίντεο. 

Οι ι Ρ κάμερες είναι διαθέσιμες με ανάλυση, από l έως 11 Megapixels . 

3.2.2 ΠΡΟΤΥΠΑ 

Το αναλογικό σύστημα κλειστού κυκλώματος τιιλεόρασιις CCfV έχει διάφορες μορφές 

τηλεοπτικής μετάδοσης (π. χ. CIF, NTSC , PAL και SECAM ). Σε γενικές γραμμές, κάθε μάρκα ΙΡ 

κάμερας θα έπρεπε να διαφέρει σε χαρακτηριστικά και σε λειτουργίες, στον τρόπο κωδικοποίησης του 

βίντεο (συμπίεσ11) στα υποση1ριζόμενα διαδικτυακά πρωτόκολλα, καθci}ς και το ΑΡΙ που θα 

χρησιμοποιείται από το λογισμικό διαχείρισης βίντεο. 

Για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της τυποποίησης, συγκροτ~iθηκαν 2 ομάδες το 2008. Το Open 

Netwo.-k Viιteo lnte ι·face ( ONYIF ) και το P\1ysical Secιιι· i ty lnteωpeΓability All iance (ΡS Ι Α). Ενώ η 

ΡSΙΑ ιδρύθηκε από 20 εταιρείες-μέλη συμπεριλαμβανομένης της Ho11eywell, η GE Secιιι·ity και η Cisco, 

και η ONVI F ιδρύθηκε από την Axis, την Bosc\1 και την Sony, κάθε ομάδα έχει πλέον πολλά μέλη . Από 

τον Ιανουάριο του 2009, κάθε ομάδα είχε κυκλοφορήσει την έκδοση 1 .Ο των προδιαγραφών τους. 

3.2.3 ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Αμφίδρομη αποστολιi ήχου μέσω ενός μόνο καλωδίου δικτύου που επιτρέπει στους χρήστες να 

επικοινωνούν ηχητικά με αυτό που βλέπουν. 

• Υψηλότερη ανάλυση εικόνας: οι ΙΡ κάμερες έχουν ανάλυση τουλάχιστον 640χ480 και μπορούν να 

παρέχουν ανάλυση πολλci)V ιnegapixe l ακόμα και σε HDTV ποιότητα εικόνας στα 30 καρέ ανά 

δευτερόλεπτο . 

• Ευελιξία: ο ι Ι Ρ κάμερες μπορούν να μετακινηθούν οπουδήποτε μέσα στο ασύρματο δίκτυο l Ρ. 
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• Κατανεμημένιι ευφυ'ί'α : με 1 Ρ κάμερες, τα συστήματα ανάλυσης βίντεο μπορούν να τοποθετηθούν 

στην ίδ ια την κό.μερα που επιτρέπει κλιμάκωση της ανάλυσης. 

• Διαβίβαση εντολό>ν για ΡΤΖ ( pa11 , tilt , zoon1) κάμερες μέσω ενός μόνο καλωδίου δικτύου . 

• Κρυπτογράφηση & ταυτοποίηση: 01 Ι Ρ κάμερες προσφέρουν ασφαλή μετάδοση δεδομένων μές:Jω 

κρυπτογράφησης και ταυτοποίησης, όπως WEP , WPA, WPA2 , ΤΚΙΡ , AES. 

• Απομακρυσμένη πρόσβαση : ζωντανό βίντεο από επιλεγμένες φωτογραφικές μηχανές μπορούν να 

προβληθούν από οποιονδήποτε υπολογιστιi, οπουδήποτε, αλλά και από πολλά κινητά snHH'fJJltof\es 

και άλλες συσκευές τέτοιου τύπου. 

• Πλεονέκτημα για μεγαλύτερα συστήματα. Οι μελέτες δείχνουν ότι για συστήματα με λιγότερο από 16 

κό.μερες, η αναλογική τεχνολογία είναι φθηνότερη. Μεταξύ 16 και 32 είναι ίσες. Και πέρα από 32 

κάμερες, τα συστήματα που είναι βασισμένα σε ΙΡ κάμερες πιο αποδοτικά. 

• Οι ιp κάμερες είναι σε θέση να λειτουργήσουν σε ένα ασύρματο δίκτυο . Οι αρχικές ρυθμίσεις θα 

πρέπει να γίνουν μέσω ενός ι·οιιteι·. Μετά την αρχικ~Ί ρύθμιση, η ΙΡ κάμερα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μέσα στο ασύρματο δίκτυο . 

• Σύγχρονες κάμερες ΙΡ έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν χωρίς πρόσθετη παροχ1Ί ηλεκτρι1'ού 

ρεύματος. Μπορούν να συνεργαστούν με το ΡοΕ-πρωτόκολλο, το οποίο δίνει τη τροφοδοσία μέσω tου 

καλωδίου etl1ernet. 

3.2.4 ΠΙΘΑΝΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Υψηλότερο αρχικό κόσως ανά κάμερα. 

• Υψηλές απαιτιiσεις εύρους ζό)Vης του δικτύου: ένα τυπικό σύστημα CCTV κάμερας με ανάλυση 

640χ480 ρixels και 1 Ο καρέ ανά δευτερόλεπτο στον τύπο MJPEG απαιτεί περίπου 3 Mbit Ι s. 

• Τεχνικό εμπόδιο. Τα περισσότερα συστί1ματα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων τόσο των κλειστών 

συστημάτων τηλεόρασης όσο και τα συστ1Ίματα Ι Ρ κό.μερα μπορεί να απαιτιΊσουν έναν επαγγελματία 

τεχνικό για τι1ν εγκατάσταση του συστί1ματος. 

• Όπως με το σύστημα CCTV/DVR, ε6-ν το βίντεο είναι μεταδιδόμενο μέσω του Διαδικτύου και όχι 

μέσω ενός ιδιωτικού Ι Ρ LAN, το σί>στημα είναι ευάλωτο στην ηλεκτρονιΚΊ~l πειρατεία. Κακόβουλα 

άτομα μπορούν να εισβάλουν σε ένα σύστημα CCTV για να παραιcολουθιίσουν τα Jιέτρα ασφαλείας 

του προσωπικού, διευκολύνοντας έτσι τις εγκληματικές ενέργειες και καθιστόJντας την τεχνολογία ΙΡ 

αντιπαραγωγικti . 
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3.2.5 Ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕ ΙΤΟVΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

ΣΗΜΕΡΑ 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές έχουν γίνει όλο και πιο 

πολύπλοκες επιτρέποντας πολλά προηγμένα χαρακτηριστικά, όπως το φιλτράρισμα του θορύβου, άμεση 

αφαίρεση των κόκκινων ματι<ί)ν, υψηλής ποιότητας εκτυπ<ί)σεις που εξάγονται από τη σταθεροποίηση 

βίντεο, εικόνας και βίντεο, μέσα στη μηχανή επεξεργασίας των εικόνων και την ασύρματη μετάδοση των 

φωτογραφιών. 

3.2.5.1 ΖΙ-ΙΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Οι ενσωματωμένες κάμερες χρησιμοποιούνται για να συλλάβουμε βίντεο σε ενσωματωμένες 

εφαρμογές. Οι ενσωματωμένες κάμερες συλλαμβάνουν τις εικόνες / βίντεο από CMOS ή CCD 

αισθητήρες, κάνοντας ψηφιοποίηση των στοιχείων και συχνά εκτελ~)ντας αλγόριθμους επεξεργασίας 

εικόνων και συμπίεσης βίντεο . Η συμπίεση βίντεο απαιτείται για τη διαβίβαση των στοιχείων και την 

εξασφάλιση της. Η βασικι) μονάδα αποτελείται από έναν ενσωματωμένο επεξεργαστή με ενσωματωμένα 

περιφερειακά τσιπ για εικόνα και βίντεο. 

Το κεντρικό σύστιηιu περιλαJιβάνει: 

• Ενσωματωμένο επεξεργαστi1 - έναν επεξεργαστι1 σ1)ματος εικόνας (Ι S Ρ) που χρησιμοποιείται 

για να βελτιωθεί η ποιότητα της εικόνας που παρέχονται από τους αισθητήρες CMOS 11 CCD. 

Ο Ι SΡ έχει συνήθως αλγορίθμους επεξεργασίας όπως το φιλτράρισμα του θορύβου και η 

σταθεροποίηση της εικόνας πριν από τη συμπίεση βίντεο. 

• Αιιdiο lnteΓface (Yoice AOC) - Χρησιμοποιεί ένα αναλογικό σε ψηφιακό μετατροπέα για rην 

ψηφ1οποίησ11 των ακουστικών σημάτων. Οι συστοιχίες μικροφώνων ιιου χρησιμοποιούνται 

είναι για rη βελτίωση της ποιότητας ί~χου. 

• Video l nterface - Οι αισθηη)ρες CMOS και CCO είναι κατάλλ11λα σχεδιασμένοι, έτσι <ί)στε το 

εξερχόμενο σήμα ωυς να έχει ήδη ψηφιοποιηθεί και να είναι έτοιμο για επεξεργασία. 

• Διαχείριση Ενέργειας - Η πηγιi ενέργειας στις ενσωματωμένες κάμερες συν1)θως προσφέρεται 

μέσω USB (S V, 0.5 Α) 
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3.2.5.2 ΣΧΙ-ΙΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΜΕΡΑΣ 

Μόλις με 4 ολοκληρωμένα κυκλιίψατα και λίγα εξαρτήματα: το κύκλωμα της κάμερας είναι απλό. 

Προσθέτουμε έναν αισθητήρα ΡΙ R και μια εφεδρική SD κάρτα και είμαστε έτοιμοι . 
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3.2.5.3 Ι-ΙΛΕΚΤΡΟΝ Ι ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ 

Η ypονομέτρηση των σημάτων για τις κάμερες γίνεται απο έναν μικροελεγκτή βασισμένο σε ένα 

.. ρολόι γεννήτρια .. και σε drίνers (οδηγούς) ρολογιού. Η αρχιτεκτονική και ο σχεδιασμός των 

ηλεκτρονικών στοιχείων της κάμερας βασiζονται σε εργαστηριακές δοκιμές καμερών. 

Ο μικροελεγκτής για την "γεννήτρια ρολόι .. έχει ένα 32Κ * 8 bίt τσιπ όπου εκεί αποθηκεύονται οι 

οδηγίες και μπορεί να χωρέσει έως και 64 διαφορετικούς κωδικούς κυματομορφής ρολογιού. Τα ρολόγια 

οδηγούνται με BlLEVEL υψηλής ταχύτητας, χαμηλής ισχύος που ελέγχονται από ΠL μοτίβα bίt (24 bit) 

που είναι αποθηκευμένα στην ROM που βρίσκεται στον ίδιο χό)ρΟ διευθύνσεων του 32Κ, όπως ο 

κό)δικας του προγράμματος του μικροελεγκτή. Τα δείγματα των κυματομορφcί)V ενός ρολογιού για την 

ένδειξη της 5 (πρότυπο ανάγνωσης μας με ενισχυτή Α3) παρουσιάζονται στην εικόνα 37. 
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3.3 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΒΙΝΤΕΟ (DVR) 

Ένας ψ11φ1ιικός καταγραφέας βίντεο (<ligHal 

νideo ι-eco ι·deι·-OVR) ή προσωπικό βίντεο 

εγγριιφ1ίς ( peι·sonal νideo ι-ecoι·deι·-PVR) είναι 

ένα είδος ηλεκτρονικής συσκευής ευρείας 

κατανάλωσης ή μια εφαρμογή λογισμικού που 

καταγράφει βίντεο σε ψηφιακ1i μορφ1i σε ένα 

σκληρό δίσκο, σε μια μονάδα USB , σε κάρτα 

μνι1μης 11 άλλες τοπικές ή δικτυακές συσκευές 

μαζικtiς αποθιiκευσης. Ο όρος περιλαμβάνει 

αποκωδικοποιητές με δυνατότητα εγγραφιiς, 

φορητές συσκευές αναπαραγωγι)ς πολυμέσων 

(portable n1edia players-PMP) με δυνατότητα 

καταγραφής. Διατίθεται λογισμικό για προσωπικούς 

Εικ6να 39: πα11αδεlγιιατι1 σ1ΚJκ1:1κ;>ν πο11 ιιποικm'' ''α 
συ\•δεΟο\1ν σε t'•α J)\'J{ 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές το οποίο επιτρέπει τη λήψη και αναπαραγωγής βίντεο από και προς την 

μονάδα αποθήκευσης. Η πρ<ί)τη τηλεόραση με ενσωματωμένο ψηφιακό καταγραφέα βίντεο έκανε την 

εμφάνιση της από την LG , το 2007,ακολουθούμενη από άλλους κατασκευαστές. 

3.3.1 ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Με λίγα λόγια το DVR είναι ένας 

σκληρός δίσκος, μέσα σε ένα κουτί το 

οποίο χρησιμοποιείται τόσο για 

ψυχαγωγία στο σπίτι , όσο και σε 

ΕικC:Ι\·α .ιο: πiσl'> (1ψ11 εν(:1ς J)\'R επαγγελματικό επίπεδο . Ο σκληρός 

δίσκος είναι συνδεδεμένος με μια 

ποικιλία υποδοχ<ί>ν στο πίσω μέρος του κουτιού, που περιλαμβάνουν τόσο εισόδους, όσο και εξόδους 

Το τηλεοπτικό σιiμα εισέρχεται στον ενσωματωμένο δέκτη του DVR μέσω της κεραίας, καλωδίου ti 

δορυφορικού πιάτου . Στην συνέχεια μεταφέρεται στον κωδικοποιητή MPEG-2 ο οποίος μετατρέπει το 

αναλογικό σιiμα σε ψηφιακό (η κωδικοποίηση MPEG-2 είναι συνηθέστερη κωδικοποίηση στα DVD) . 

Από τον κωδικοποιηηi το σ1~1μα μεταφέρεται σε 2 διαφορετικά σημεία. Πρ<ί)τον, στον σκληρό δίσκο για 

αποθήκευση και δεύτερον σε έναν αποκωδικοποιητή MPEG-2,o οποίος μετατρέπει το σιiμα ξανά σε 

αναλογικό για την προβολιi του από την τηλεόραση. 
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3.3.2 ΙΣΤΟΡΙΑ 

3.3.2.1 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΙΝΤΕΟ 

Οι πρώτοι Oigital Video Recorders ~;ταν το ReplayTV και TiVo και εμφανίστηκαν το 1998 στο 

Consιιn1er Electronics Show στο Λας Βέγκας, σης ΗΠΑ. Η Mίcrosoft παρουσίασε επίσης μια μονάδα με 

ενσωματωμένο DVR, αλλά αυτό δεν 1Ίταν είναι διαθέσιμο μέχρι το τέλος του 1999 με πλtipη DVR 

λειτουργίες. Η TiVo έβγαλε στην αγορά τις πρώτες μονάδες της στις 31 Μαρτίου 1999. Η ReplayTV 

κέρδισε στο "Best of Sl1ow" το πρύ)το βραβείο στην κατηγορία βίντεο, αλλά η ΤίVο ιΊταν πιο επιτυχημένη 

εμπορικά. Αν και οι εταιρίες των μέσων ενημέρωσης ανάγκασαν την ReplayTV να αφαιρέσει πολλά 

χαρακτηριστικά, όπως η αυτόματη παράλειψη διαφημίσεων και την μεταφορά των πληροφοριών μέσω 

του Διαδικτύου, νε<ίπερες συσκευές εμφανίστηκαν με αυτές τις λειτουργίες, ενώ προστεθήκα.ν 

συμπληρωματικές δυνατότητες, όπως η καταγραφή επάνω σε DVD και ο προγραμματισμός και 

λειτουργία τους από απόσταση χρησιμοποιό)ντας PDA, δικτυακούς υπολογιστές και προγράμματα 

περιήγησης στο διαδίκτυο . 

- _, .. 

Τα καταγραφικά με ενσω,ιατωJιένο DVD (DVD-based DVR) 

κάνουν τη λειτουργία της χρονικ1iς μετατόπισης (tiιne shifting) 

(συνήθως γινόταν από ένα VCR ) πολύ πιο λειτουργική, και 

επιτρέπουν επίσης τεχνάσματα όπως η παύση του ζωντανού 

τηλεοπτικού σήματος, τη στιγμιαία επανάληψη ενδιαφερόντων 

σκηνό)ν, την αναπαραγωγ1i μιας εγγραφ1iς, πριν αυτή να έχει 

1': 11.:ίΙ\"(Ι. ~ 1: J)\' J). f1:1NNI ιη· ι~ ιιιιζί 11 1: ΤΙΙ ολοκληρωθεί, και παράλειψη των δ1αφημίσεων. Τα περ1σσότερα 
τι1 J.ι:ιω,•τ11Μ. τη11 , 

DVR ypησιμοποιούν την μορφή MPEG για τη συμπιεση των 

ψηφιοπο1ημένων σημάτων βίντεο . 

Κατά το 1999, η Dis\1 Network υπέδε1ξε μ1α συσκευή DVR που αργότερα θα είχε την ικανότητα να 

συνδέεται με το λογισμικό της Microsoft. Οι χρήστες θα έπρεπε να περιμένουν μέχρ1 τον Ιούνιο του 

1999, γ1α την λειτουργία του ιίn1e sl1i fting, στο μοντέλο 7100, επαναλανσάρωντας το δορυφορ1κό δέκτη 

DISHPlayer, το οποίο περ1ελάμβανε επίσης δ1αδικτυακή τηλεόραση. Μf."Χρt το τέλος του 1999, το 

Dishplayer είχε πλήρη λειτουργίες DVR κα1 μέσα σε ένα χρόνο, πάνω από 200.000 μονάδες πουλήθηκαν. 

Πολλές εταφίες δορυφορ1κύ)V καναλtό)ν, καλωδ1ακόΝ κα~ IPTV ενσωμάτωσαν το DVR στο πακέτο 

πωλ•iσεων τους, όπως με το DirecTiVo, DTSl-I Player / Disl1DVR, Scie11tific Aιlanta 8χχχ Explorer από 

την Τίιηe WaιηeΙ", το Total Ηοιηe DVR από την ΑΤ & Τ U-νerse , το Motorola 6χχχ από την Coιηcast , το 

Μοχί Media Ce11ter· από Digeo, Sky +. Η Astι·o ονόμασε το σύστημα DVR της, Astω ΜΑΧ • το οποίο 

ιΊταν το πρύηο PVJ{ στη Μαλαισία. 

Στην περίπτωση της ψηφ1ακ1iς τηλεόρασης, δεν υπάρχει ανάγκη γ1α κωδ1κοποίηση στο DVR 
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δεδομένου όn το σήμα είναι ήδη ψηφιακά κωδικοποιημένο σε MPEG. Η ψηφιακ~i συσκευή εγγραφ1iς 

βίντεο απλά αποθηκεύει το ψηφιακό σι)μα απευθείας στο δίσκο . Έχοντας το ραδιοτηλεοπnκό οργανισμό 

να ασχολείται, και μερικές φορές να το επιδοτεί, ο σχεδιασμός του DVR μπορεί να οδ11γ1iσει σε 

χαρακτηριστικά, όπως η ικανότητα χρήσης διαδραστικής τηλεόραση για ηχογραφημένες εκπομπές, πριν 

από τη φόρτωση των προγραμμάτων, 1) απ 'ευθείας εγγραφι)ς κρυπτογραφημένων ψηφιακcί)V εκπομπcί)ν . 

3.3.2.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΔΠΛΟΥΣ ΔΕΚΤΕΣ 

Το 2003 πολλοί φορείς δορυφορικcίΝ και καλωδιακών μεταδόσεων εισήγαγαν τον διπλό δέκτη 

ψηφιακi1ς εγγραφής βίντεο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο , η BSkyB εισήγαγε το πρcίηο της προσωπικό 

καταγραφέα βίντεο (peι·soιιal video ι-econleι ... PVR) το Sky + με υποστήριξη διπλού δέκτη το 2001. Τα 

μηχανήματα αυτά έχουν δύο ανεξάρτητους δέκτες στο ίδιο δέκτη . Η κύρια χρήση για αυτό το 

χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα να καταγράψει ένα ζωντανό πρόγραμμα ενώ παρακολουθείται κάποιο 

άλλο ζωντανό πρόγραμμα ταυτόχρονα ή να καταγράψει δύο προγράμματα ταυτόχρονα, πιθαν<ί>ς 

βλέποντας ένα αλλο που έχει ήδη καταγραφεί. Η Kogan Tec\1nologies παρουσίασε ένα διπλό δέκτη PYR 

στην αυστραλιανιi αγορά δίνοντας την δυνατότητα της καταγραφής σε έναν αφαιρούμενο σκληρό δίσκο 

τα προγράμματα της ελεύθερης τηλεόρασης. Μερικοί διπλοί δέκτες DVR έχουν επίσης τη δυνατότητα 

να βγάζουν εξόδους προς δύο ξεχωριστές τηλεοράσεις ταυτόχρονα. 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα DVR χρησιμοποιούνταν στο 32% στο σύνολο των νοικοκυρι<ί>ν με 

τηλεόρασεις το 2009, και στο 38% έως το 201 Ο, με την τηλεθέαση μεταξύ 18-40 ετών να είναι αυξημένη 

κατά 40% υψηλότερο στα σπίηα που τους είχαν. 

3.3.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

1 

- _J 
- -- .• 

DVR συχνά ενσωματcί)νονται σnς LCD και LED τηλεοράσεις. Τα 

συστί1ματα αυτά επιτρέπουν στο χρήστη την απλούστευση των 

καλωδιcί)σεων και της εγκατάστασης, επειδή δεν χρησιμοποιούν τις εισόδους 

( SCART ή HDMI ), και το μόνο που ypειάζεται να χρησψοποιtiσουν είναι 

Εικό\·α ~2 : τιιlχόι>ασ1ι Ι.SΙ) μία μόνο συσκευ1), ρεύμα για να την τροφοδοτι~1σουν και ένα 
τιις ιι; 

· τηλεχειριστήριο αντί για δύο. 

Υπάρχουν παραδείγματα συστημάτων ασφαλείας ενσωματωμένα στα 

DΥΙ~. και έτσι είναι σε θέση να καταγράφουν διαφορετικά στοιχεία συγχρόνως. Μερικά από αυτά είναι 
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οι ασύρματες είσοδοι , όπως Blιιetooth και WίFί, <Ϊ>στε να μπορούν να αναπαράγουν και να .-αταγράψουν 

αρχεία από και προς κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές. Τέτοιες συσκευές μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν ως συγκεκαλυμμένα συστήματα παρατιiρησης, βλέποντας φωτογραφίες ή βiντεο σαν 

μια τυmκι'1 οθόνη. 
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ΒΙΝΤΕΟ 

Το λογισμικό και το υλικό το οποίο μπορεί να μετατρέψει προσωπικούς υπολογιστές που 

χρησιμοποιούν τα Microsoft Wίndows, Lίι1ιιχ και Mac OS Χ σε DVR είναι όχι μόνο διαΟέσιμα αλλά και 

δημοφιλή επιλογή για hoιne tl1eater μέσω PC (HTPC). 

3.3.4. 1 Linux 

Υπάρχουν διαθέσιμες πολλές δωρεάν εφαρμογές OYR για Liηιιχ , που κυκλοφορούν ως ελεύθερο και 

ανοικτό λογισμικό υπό την άδεια της GNU General Pιιblic Lice ι1se : 

• Mytl1TY 

• YDR 

• ιίηιιχΜCΕ 

• Fn~cvo 
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3.3.4.2 Mac OS 

Η Elgato δημιούργησε μια σειρά από ψηφιακές συσκευές καταγραφής βίντεο που ονομάζονται 

EyeTV. Το λογισμικό που προσφέρεται με κάθε συσκευή ονομάζεται επίσης EyeTY, κω διατίθεται 

ξεχωριστά για χρήση σε συμβατούς δέκτες τρίτων κατασκευαστών όπως η Pinnacle, TenaTec και 

Hauppaιιge. 

3.3.4.3 Windows 

Υπάρχουν πολλές δωρεάν εφαρμογές ψηφιακής εγγραφ1iς βίντεο που διατίθενται για το MicιΌsoft 

Wi11dows, συμπεριλαμβανομένων GB-PVR , MediaPortal και Orb. 

Υπάρχουν επίσης πολλές εμπορικές εφαρμογές που είναι διαθέσιμες, συμπεριλαμβανομένων των 

CyberLink , SageTV, Beyo11dTV, Showshifter , lnterVιdeo WinDYR , R5000-HD και Meedio. Οι 

περισσότερες κάρτες δέκτη τηλεόρασης διατίθεται μαζί με το λογισμικό, το οποίο επιτρέπει σι-ον 

υπολογιστ1i να καταγράφει τηλεοπτικό πρόγραμμα στο σκληρό δίσκο . Για παράδειγμα, η ψηφιακή κάρτα 

τηλεόρασης Wi11Fast DTV 1000 της Leaιitek έχει ενσωματωμένο το λογισμικό Winfast Ρνrυ. το οποίο 

μπορεί να καταγράψει και αναλογικό βίντεο από την κατάλληλη είσοδο . 

Το Wi11dows Media Center είναι ένα λογισμικό DVR από τη Microsoft που εμπεριέχεται στο n1edia 

center των Windows ΧΡ, στην Hon1e Pren1iιιm / Ultin1ate έκδοση των Windows Vista , καθci>ς και στις 

περισσότερες εκδόσεις των Windows 7 . 

3.3.5 ΠΙ ΙΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ 

Τηλεόραση και βίντεο είναι όροι που χρησιμοποιούνται ευρέως, αλλά διαφέρουν ως προς την τεχνη .. 1i 

τους σημασία. Βίντεο είναι το οπτικό κομμάτι της τηλεόρασης, ενci) τηλεόραση είναι ο σt)νδυασμός 

εικόνας και ιiχου που διαμορψci)Vεται επάνω σε μια φέρουσα συχνότητα (δηλαδ1i, ένα τηλεοπτικό 

κανάλι). Τα περισσότερα OVR μπορούν να καταγράφουν και τα δύο. 

3.3.5. 1 ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΠΓΕΣ 

Οι πρciηες ψηφιακές συσκευές εγγραφtiς βίντεο είχαν σχεδιαστεί για την καταγραφ1i αναλογικής 

τηλεόρασης σε NTSC, PAL i1 SECAM μορφές. 

Για να εγγράψετε ένα αναλογικό σήμα απαιτούνται κάποια βήματα. Η κάρτα του δέκτη τηλεόρασης 

πρέπει να λειτουργεί σε μια συγκεκριμένη συχνότητα και στη συνέχεια να λειτουργεί ως καταγραφέας 

των καρέ, σπάζοντας τις γραμμές σε επιμέρους ανάλυση κω διαμορφώνοντας τις σε μια μορφ1') που ένας 

υπολογιστιiς μπορεί να κατανοήσει. Στη συνέχεια, η σειρά των καρέ μαζί με τον iiχo (στον οποίο επίσης 
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γίνεται δειγματοληψία και κβαντοποίηση) συμmέζονται σε ένα εύyJ)ηστο σχήμα, όπως το MPEG-2 , 

συνιiθως μέσω κάποιου λογισμικού. 

3.3.5.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 

Πολλοί κατασκευαστές ψηφιακό)ν καταγραφικό)ν εφαρμόζουν ένα σύστημα προστασίας αντιγραφής 

που ονομάζεται CGMS-A 11 Copy Generation Manageιηent Systeιη-Analog. Αυτό κωδικοποιεί ένα 

ζευγάρι των bits στο VBI του αναλογικού σήματος βίντεο που προσδιορίζει μία από τις ακόλουθες 

ρυθμίσεις: 

• Η αντιγραφή επιτρέπεται ελεύθερα. 

• Η αντιγραφιΊ απαγορεύεται. 

• ΜόνQ ένα αντίγραφο αυτού του υλικού μπορεί να γίνει. 

• Αυτό είναι ένα αντίγραφο του υλικού για το οποίο μόνο ένα αντίγραφο εmτpάπηκε να γίνει , έτσι ώστε 

να μην επιτρέπονται περαιτέρω αντίγραφα. 

Οι πληροφορίες CGMS-A μπορούν να είναι εμφανείς στα αναλογικά σήματα τηλεοπτικό)V εκπομπών 

και να διατηρούνται όταν το σιiμα έχει καταγραφεί και αναπαράγεται από κάποιο αναλο'γlκό VCR, το 

οποίο φυσικά δεν κατανοεί το νόημα των bits. Όμως, οι περιορισμοί εξακολουθούν να ισχύουν όταν 

προσπαθείτε να αντιγράψετε την ταινία επάνω σε ένα rvrι. 

DVRs όπως το Τίνο ανιχνεύουν και ενεργούν σύμφωνα με τα συστήματα προστασίας των 

ανσλογικό)ν όπως Macι·oνisio11 και OCS Copy P.-otection που είχαν αρχικά σχεδιαστεί για να εμποδίζουν 

την αντιγραφιΊ σε αναλογικό βίντεο. 

3.3.6 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΓΙΙ-Ι ΓΕΣ 

11 καταγραφi1 ψηφιακού σι'1ματος είναι γενικά μια απλιΊ σύλληψη του δυαδικού Μ PEG σε στοιχεία 

που έχουν παραληφθεί. Δεν χρειάζεται ακριβό υλικό για την κβαντοποιι1σι1 και τη συμπίεση του σιΊματος 

(ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός το έχει ιiδη κάνει στο στούντιο) . 

Τα DVD-based PVR που είναι διαθέσιμα στην αγορά από το 2006 δεν είναι ικανά να συλλάβουν όλο 

το φάσμα του οπτικού σιiματος που διατίθενται με την τι1λεόραση υψηλιiς ευκρίνειας (HDTV). Αυτό 

συμβαίνει κυρίως επειδ ι'1 τα πρότυπα Ι IDTV οριστικοποιι'1Θψ<αν σε μεταγενέστεpο χρόνο από ότι τα 

πρότυπα για τα DVD. Ωστόσο, DVD-based PVR μπορούν ακόμη να χpησιμοποιηθούν (αν και με 

μειωμέν11 οιττικιi ποιότψα) με την HDTV. 
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3.3.6.1 ΨΗΦΙΑΚΗ,ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΙ 

Η καταγραφή δορυφορικό)ν ή ψηφιακών σημάτων σε ψηφιακή συσκευή εyγραφής βίντεο είναι mo 

περίπλοκη από ότι η καταγραφή αναλογικών σημάτων ή η εκπομπή ψηφιακού σήματος. Υπάρχουν πολλά 

διαφορετικά συστήματα μετάδοσης και η κρυπτογράφηση μπορεί να περιορίζει την πρόσβαση μόνο 

στους συνδρομητές. 

Ένα δορυφορικό ή καλωδιακό πακέτο αποκρυπτογραφεί το σήμα εάν είναι κρυπτογραφημένο, και 

αποκωδικοποιεί το MPEG σε ένα αναλογικό σήμα για προβολή στην τηλεόραση. Για την εyγραφή 

καλωδιακού ή δορυφορικού ψηφιακού σήματος το σήμα πρέπει να συλληφθεί μετά την 

αποκρυπτογράφησή του, αλλά πριν να είναι αποκωδικοποιημένο. 

Πάροχοι καλωδιακ11ς και δορυφορικής τηλεόρασης nροσφέρουν συχνά τις δικές τους ψηφιακές 

συσκευές εγγραφής βίντεο μαζί με ένα σχέδιο λειτουργίας. Αυτά τα DVR έχουν πρόσβαση στην 

κρυπτογραφημένη ροή βίντεο, και γενικότερα την εmβολ11 περιορισμών του παρόχου σχετικά με την 

αντιγραφή του υλικού, ακόμη και μετά την εγγραφή. 

3.3.6.2 DVD 

Πολλά OVD-based DVR έχουν τη δυνατότητα να αντιγράψουν το περιεχόμενο από ένα DVD 

(ripping). 

3.3.6.3 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΝΕΟΚΑΜΕΡΕΣ 

Μια ψηφιακή βιντεοκάμερα συνδυάζει μια φωτογραφική μηχανti και μια ψηφιακιi συσκευ1i εγγραφής 

βίντεο . 

Μερικά DVD-based DVRs περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

καταγράψουν ένα ψηφιακό βίντεο από μια βιντεοκάμερα . 

Μερικές ψηφιακές συσκευές εγγραφtiς βίντεο μπορούν πλέον να καταγράψουν σε κάρτες μν11μης, να 

περιλαμβάνουν τις ασύρματες συνδέσεις ( Bluetootl1 και Wi-Fi ), και να μπορούν να παίξουν SWF 

αρχεία. Υπάρχουν κάποιες ψηφιακές συσκευές εγγραφής βίντεο που συνδυάζουν βίντεο και γραφικά σε 

nραγματικό χρόνο για την κάρτα μνt1μης, που ονομάζεται ΟΤΕ ή "direct to edit" . Αυτά χρησιμοποιούνται 

για να επιταχυνθεί η ροή εργασίας εnεξεργασίας στο μέσο παραγωγ1iς βίντεο. 
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3.3.7 ΜΟΡΦΕΣ ΑΡΧΕΙΩΝ 

Τα OVR συνήθως καταγράφουν και παίζουν αρχεία σε μορφές Η .264 , MPEG-4 Pan 2, MPEG-2.mpg. 

MPEG-2.TS , ΥΟΒ, βίντεο ISO iιηages, ΜΡ3 και AC'3 αρχεία i1χου. Μπορούν επίσης να εμφανίσοuν 

JPEG, και PNG εικόνες και να παίξουν αρχεία μουσικr1ς. 

Ορισμένες συ01<ευές μπορούν να ενημερωθούν για αναπαραγωγή και εγγραφή σε νέες μορφές. 

Τα OVR συνήθως καταγράφουν από τυπική ευκρίνειας τηλεόρασης με 480p/i/576p/i ενό) η HDTV 

είναι συνήθως σε 720p/ I 080ί . 
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3.3.8 ΕΦΑΡl\ιΙΟΓΕΣ 

3.3.8.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ 

Τα DVR τηλεοπτικού τύπου χρησιμοποιούν γενικά το ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος (electronίc 

progra111111ing gιιide-EPG). 

3.3.8.2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

OVR 8304/8308 Packaoι 

ι 1 

Τα DVR έχουν εξελιχθεί σε συσκευές που είναι πλούσια σε 

δυνατότητες και παρέχουν υπηρεσίες που υπερβαίνουν την απλή 

καταγραφή εικόνων βίντεο το οποίο προηγουμένως γινόταν μέσω του 

απλού βίντεο. 

Ένα DVR CCTV σύστημα παρέχει ένα πλήθος προηγμένων 

λειτουργι<ί)ν πέρα από την τεχνολογία βίντεο συμπεριλαμβανομένων των 

1-:ικό,•α 3.28 : πακί-το που αναζητήσεων βίντεο υπό περιπτ<ί)σει, λόγου χάρη την <ίψα, την 
περι).σμβ(ι\•1: 1 κ(φερι:ς, D\'1{,σκληρό 
δiσκο κω κα>.ι:>διu σi)\'δεσιις ημερομηνία και την κάμερα. Υπάρχει επίσης πολύ μεγαλύτερος έλεγχος 

ρύθμισης της ποιότητας και του ρυθμού μετάδοσης που επιτρέπει την μείωση χό)ρου στο δίσκο 

καταγραφής. Σε ορισμένα συστήματα ασφαλείας υπάρχει πρόσβαση στο DVR με τη χρήση Η Ι Υ καθώς 

και απομακρυσμένη με τη σύνδεση του DVR σε δίκτυο LAN ή του Διαδικτύου. 

Ασφάλεια στα DVR μπορεί να υπάρξει, είτε είναι βασισμένα σε Η/Υ ή όχι. Ένας υπολογιστής που 

βασίζεται στην αρχιτεκτονικti του DVR είναι ένας κλασσικός προσωπικός υπολογιστής με κάρτα 

καταγραφής βίντεο για να έχει την δυνατότητα να καταγράφει τις εικόνες βίντεο . Ένα ενσωματωμένο 

DVR είναι ειδικά σχεδιασμένο ως ψηφιακός εγγραφέας βίντεο με το λειτουργικού του συστήματος και το 

λογισμικό εφαρμογ<i>ν που περιέχονται στο fir111ware ή μνήμη του Η/Υ. 

3.3.8.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΝΤΕΟ (ΘΕΜΑΤΑ 

ΚΩΔΙ ΚΟΠΟΙΗΣΗΣ} 

Το ψηφιακό βίντεο μπορεί να εκληφθεί ως ένα σύνολο στατικών εικόνων που εναλλάσσονται γρήγορα 

πολλές φορές το δευτερόλεπτο . Συνεπό>ς διακρίνουμε ότι το βίντεο "κληρονομεί" τα χαρακτηριστικά των 

εικόνων που το αποτελούν (χρωματική και χωρική ανάλυση - color special resolιιtion) και έχει επίσης το 

χαρακτηριστικό της συχνότητας εναλλαγής τους. 
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3.3.8.4 ΣΥΧΝΌΤΗΤΑ ΚΑΡΕ (Fran1e Rate) 

Το πρότυπο για την προβολή οποιοδήποτε εiδους μη-fίlιn νideo είναι 30 καρέ το δευτερόλεπτο ενό) γ1α 

tίln1 είναι 24-30 καρέ το δευτερόλεπτο. Συνεπώς η πληροφορία βίντεο αποτελείται από 30 ή 24 εικόνες 

(ιi καρέ) κάθε δευτερόλεπτο. 

Στην παραδοσιακή τηλεόραση τα καρέ αυτά χωρίζονrαι σε δύο μέρη, τις άρτιες και περητές γραμμές, 

σχηματiζοντας τα λεγόμενα πεδία (fιelds). Εδώ έγκειται και η μεγάλη διαφορά μεταξύ του τρόπου 

προβολής της εικόνας από μία τηλεόραση και έναν υπολογιστι'~ . Όταν λοιπόν η τηλεόραση προβάλει το 

αναλογικό της σήμα νideo παρουσιάζεt πρόηα τις περιπές γραμμές (πρόηο πεδίο) και μετά ης άρτιες 

(δεύτερο πεδίο). Κάθε ζευγάρι σχηματiζει ένα καρέ και εμφανίζονται 60 πεδία το δευτερόλεπτο, δηλαδή 

30 καρέ το λεπτό. Αυτό είναι το λεγόμενο "inteΓlaced" νideo . 

Η οθόνη ενός υπολογιστή χρησιμοποιεί μία τεχνική για την ανανέωση του περιεχομένου της οθόνης 

που ονομάζεται "σταδιακή σάρωση" (pΙΌgressiνe scan). Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή η οθόνη δεν 

χωρiζεται σε πεδία και κάθε γραμμή εμφανίζεται με τη σειρά από πάνω ως κάτω. Όλο το καρέ 

εμφανίζεται 30 φορές το δευτερόλεπτο και η μέθοδος αυηi ονομάζεται "non-interlaced" νideo . 

3.3.8.5 ΧΡΩΜΑΤΙ ΚΗ ΑΝΑΛ ΥΣΗ (Coloι· Resolιιtion) 

Η έννοια της χρωματικής ανάλυσης αναφέρεται στο πλιiθος των δισ.φορετικό>ν χρωμάτων που 

εμφανίζονται ταυτόχρονα στην οθόνη. Οι υπολογιστές κωδικοποιούν το χρ<ί)μα σε μία μορφή τριών 

διαιφιτό1V συνιστωσών "RGB" (Γed-green-blue) δηλαδή κόκιcινη , πράσινη και μπλε συνιστό>σα. Όλα τα 

διακριτά χρόJμαrα κωδικοποιούνται με ένα συγκεκριμένο πλήΟος δυαδικόΝ ψηφίων (bits). Το πλήθος 

αυτό ορίζει συνεπόJς και τη μ~-γιστη τιμή των διαφορετικό)ν χρωμάτων που υποστηρίζονται (με 11 bits 211 

δ ιαφορεηκοί συνδυασμοί) . 

Μία άλλη συχνά χρησιμοποιούμενη μορφ1'1 είναι η 'ΎUΥ". Αν και δεν υπάρχει άμεσος συσχετισμός 

μεταξύ l~GB και YUY τα συστήματα αυτά μοιάζουν στο όn έχουν και ια δύο διάφορα επίπεδα βάθους 

χρό>ματος (color deptl,), δηλαδή μέγιστο πλ1'1θος χρωμάτων. 

Τυπικές αναλύσεις χρci>ματος RGB είναι 8 bits/ρixel (256 ϊJ.)όJματα), 16 bits/pixel (65,536 χρώματα). 

24 bits/pixel ( 16. 7 εκατ. χρό>ματα) και 32 bits/piχel το λεγόμενο tnιe colo.-. 

Τυπικές αναλύσεις χρci)ματος YUV είναι 7 bit, 4: Ι : Ι r1 4:2:2 (περίπου 2 εκατ. χρci)ματα), και 8 bit. 

4:4:4 (περίπου 16 εκαι. χρό>ματα). 
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3.3.8.6 ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛ ΥΣΗ (Sμatial Resolutίon) 

Η χωρική ανάλυση είναι στην ουσία το μέγεθος της εικόνας. Όπως και με τα πρότυπα RGB και YUV 

δεν υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ αναλύσεων αναλογικci)V τηλεοράσεων και οθονών υπολογιστci)V. 

Οι κλασσικές τηλεοράσεις προβάλουν μια πλήρη εικόνα χωρίς τα περιθci)ρια των οθονών 

υπολογιστών. Στο πρότυπο NTSC η ανάλυση είναι 768 χ 484 ενώ στο PAL λίγο μεγαλύτερο 768 χ 576. 

Οι οθόνες των υπολογιστό)V υποστηρίζουν διάφορες αναλύσεις όπως η Standard VGA 640 χ 480, 

800χ600 , 1 024χ768 κτλ. Στην πράξη όμως το ψηφιακό βίντεο δεν απαιτεί τόσο μεγάλες αναλύσεις και 

συνήθως έχει ανάλυση μικρότερη του 640χ480. 

Καθό)ς οι αναλύσεις διαφέρουν από αναλογικές και ψηφιακές οθόνες η μετατροπή αναλογικού σε 

ψηφιακό σήμα πρέπει να λάβει το γεγονός αυτό υπόψη και συνέπεια είναι κάποια απώλεια στην ποιότητα 

του σήματος. 

3.3.8.7 ΣΥΜΠΙΕΣΗ (Conψression) 

Όπως είδαμε το ψηφιακό βίντεο είναι ουσιαστικά ένα σύνολο στατικών εικόνων που εναλλάσσονται 

γρήγορα πολλές φορές το δευτερόλεπτο . ΕπειδιΊ όμως ο όγκος του συνόλου της πληροφορίας αυτί1ς είναι 

πολύ μεγάλος έχουν δημιουργηθεί διάφορες τεχνικές συμπίεσης των δεδομένων. Κάθε αλγόριθμος 

συμπίεσης έχει τα δικά του χαρακτηριστικά όπως η πολυπλοκότητα του, η ποιότητα του συμπιεσμένου 

βίντεο που παράγει αλλά και οι δυνατότητες συμπίεσης που έχει ως προς το ασυμπίεστο βίντεο. Τα 

διάφορα πρότυπα αναπτύχθηκαν βέβαια για να εξυπηρετήσουν και διαφορετικές ανάγκες πχ έχουμε πολύ 

μεγάλο bandwidt\1 οπότε θέλουμε μικρή συμπίεση χωρίς απώλειες (MPEG-2). Σε άλλες περιπtό)σεις το 

ba11ιiwidtlι είναι τόσο περιορισμένο <:ί)στε μας αρκεί μια κακιiς ποιότητας εικόνα που όμως να είναι ικανή 

να μεταδοθεί (M l)EG-4). 

ΟλοκληρόJνοντας πρέπει να πούμε ότι σε τελική ανάλυση η εφαρμογή που χρειάζεται το σήμα βίντεο 

είναι αυτή που Θα καθορίσει τις προδιαγραφές της ποιότητας του. Οι προδιαγραφές αυτές καθορίζουν τις 

τιμές που θα πρέπει να έχει το σύνολο των προαναφερθέντων χαρακη1ριστικών. Για παράδειγμα σε 

ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι αρκετή ανάλυση 1/4 της οθόνης, με συχνότητα 15 καρέ το 

δευτερόλεπτο και χρωματική ανάλυση 8 bits peΓ pίxe l ενό) σε άλλες πλ1iρης οθόνη (768 χ 484), με 

συχνότητα 24 ιi 30 καρέ το δευτερόλεπτο), και 24 bits per pixel ( 16. 7 εκατ. χρώματα). 

3.3.9 ΤΥΠΟΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ (Video Formats) 

Τα διάφορα forιηats του ψηφιακού βίντεο μπορούμε να τα κατηγοριοποιι1σουμε ως προδιαγραφές 

συμπίεσης βίντεο και προδιαγραφές ομαδοποίησης και συγκέντρωσης πολυμέσων - κινούμενη εικόνα και 

iiχo (Media Packagiιιg). 
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3.3.9. Ι ΤΥΩΟΙ ΣΥΜΠΙ ΕΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟ (Comnι·ession Formats) 

Όπως έχ.ουμε ήδη αναφέρει υπάρχουν διάφορα είδη τεχνικών συμπίεσης βίντεο. Εμείς θα 

επιχειρήσουμε εδό) μια σύντομη απαρίθμηση τους κάνοντας παράλληλα κάποια συμπληρωματικά σχόλια.. 

Ανοικτά Πρότυπα Συμπίεσης Βίντεο (Open Yideo Coιηpι·ession Standards) 

MPEG-1: Το πρότυπο αυτό βασίζεται στη παρατήρηση ότι το σύνολο των διαδοχικών εικόV(ι)ν 

μιας ακολουθίας βίντεο θα διαφέρει λίγο με αποτέλεσμα να έχουμε αρκετή πλεονάζουσα πληροφορία. Η 

συμπίεσ11 που επιτυγχάνει είναι της τάξης του 26: ι . Το πρότυπο MPEG- 1 είχε σαν αρχικό στόχο 11'\ν 

αποθήκευσ11 συγχρονισμένου ήχου και έyy_ρωμης κινούμενης εικόνας σε οπτικό δίσκο (CD-ROM). Αυτός 

1Ίταν ο λόγος όπου για το ηχητικό κανάλι δεσμεύτηκαν 200 ως 320 Kbps (για ποιότητα tiχου εφάμιλλ~ς 

του CD) ενό) για την κινούμενη εικόνα είναι 1.15 έως 1.2 Mbps. Η ποιότητα της εικόνας είναι επιπέδου 

ενός οικιακού νίdeο (VCR). 

MPEG-2 11 Η. 262: Το MPEG-2 απευθύνεται σε εφαρμογές με μεγάλες απαιτi1σεις στην ποιότηια 

του βίντεο . Μάλιστα αρχικά προοριζόταν για συμπίεση βίντεο με ποιότητα στούντιο και απαιτούμεvο 

bandwidtl1 από 4 έως 6Mbps. ΚαθcίJς όμως ενσωμάτωσε και το MPEG-3, το οποίο εγκαταλεiφθφcε, 

υποστηρίζει πλέον και διάφορα είδη τηλεόρασης υψηλ1iς ευκρίνειας (HDTV). Το πρότυπο απαηεi 

μεταβλητούς ρυθμούς μετό.δοσης, καθό)ς ο βαθμός συμπίεσης μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα ι.ιε 

την πολυπλοκότητα των πλαισίων που κωδικοποιούνται . 

MPEG-4: Το MPEG-4 προορίζεται για εφαρμογές με πολύ μικρό διαθέσιμο banclwidtl1 πχ 4.8 έ<υς 

64Kbps. Δηλαδti ba11dwidt\1 όπου με τους παραδοσιακούς αλγόρ1θμους η αποστολή βίντεο είναι 

απαγορευτική. Το πεδίο εφαρμογ1iς του είναι πολύ ευρύ και προσανατολίζεται κυρίως σε εφαρμογές 

τηλεδιάσκεψ11ς . Το πρότυπο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη και η ολοκλl1ρωση του πρόκειται να αλλάξει 

αρκετά τον χcίJρο της τηλεεκπαίδευσης. 

Η .26 1 : Είναι το πρότυπο που καθορίζει τον τρόπο όπου η εικόνα συμπιέζεται και κωδικοποιείται 

για μετάδοση πάνω από δίκτυα χαμηλό>ν ταχυτήτων . Χρησιμοποιείται από τα περισσότερα συστήματα 

τηλεδιάσκεψης ώστε να εξασφαλίζεται η μεταξύ τους συμβατότητα. 

1-1.263, 1-1.263+: Είναι μία παραλλαγl1 του Η. 26 ι αλλά είναι ειδικά σχεδιασμένο για μεrάδοση με 

χαμ ηλό bit ι·a te. Χρησιμοποιείται στο πρότυπο Η.324 για δίκτυα τύπου Geneι·al Switcl1ed Telephone 

Netwoι·I< (GSTN), δηλαδή απλές τηλεφωνικές αναλογικές γραμμές, και στο πρότυπο Η. 323 για δίκτυα 1Ρ 

ταχυτήτων 64- Ι 28kbps. 

MJPEG (Motion JPEG): Το πρότυπο αυτό βασίζει τη συμπίεση του βίντεο στον εντοπισμό και 

στην εξάλειψη του χωρικού πλεονάσματος των εικόνων που αποτελούν το βίντεο . Δηλαδή συμπιέζονται 

ξεχωριστά οι εικόνες που το αποτελούν, γε:yονός που του προσδίδει αντοχι1 σε λάθη κατά την μετάδοση 

(καθόJς κάθε καρέ είναι ανεξάρτητο) αλλά και δυνατότητα επέμβασης σε επίπεδο καρέ. 

DV: DV-25 (25 Mbρs), DV-50 (50 Mbps) 
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Μία συγκριτικ1) ανάλυση κάποιων από τα παραπάνω πρότυπα φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

1 \i ,~ιι.:ας 1 ι\ιυ.φιφές ανάλογα ΤΙ) πριiτ11ιrο 

Standaι·d Bandwidtlι Conιpι·ession ι·atio Rate Loss 

Motion JPEG 1-10 Mbps 7-27:1 Varίable Yes 

MPEG-1 1.2-2 Mbps 100: 1 Varίable Yes 

MPEG-2 (Η. 262) 4-60 Mbps 30-100: 1 Varίable Yes 

Η .26 1 64 Kbps 2 Mbps 24: 1 Constant ο 

DVI 1.2-2.5 Mbps 160: 1 ο Yes 

CCIR 723 34-45 Mbps 3-5: 1 ο ο 

3.3.10 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ HARDWARE 

Τα χαρακτηριστικά των DVRs στην ασφάλεια, διαφέρουν μεταξύ των κατασκευαστών και μπορεί να 

περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται αναγκαστικά σε: 

• Σχεδιασμένο για διαμορφ<ί)σεις της επιφάνειας εργασίας. 

• Μεμονωμένες ή πολλαπλές εισόδους βίντεο για αναλογικά ή ψηφιακά βίντεο, όπως coaxίal cable, 

twisted cable 1; καλ<ί)δtο οπτικ<ί)ν ινι.ίΝ. Ο mo κοινός αριθμός των εισόδων είναι 1, 2, 4, 8, 16 και 32. 

Τα συστήματα μπορεί να έχουν ρυθμιστεί με έναν πολύ μεγάλο αριθμό εισόδων μέσω της δικτύωσ11ς ή 

εν<ί)νοντας επιμέρους DVR μαζί. 

• Για κάθε τύπο εισόδου υπάρχει και η ανάλογη έξοδος για να αναπαράγει ro αντίσrοιχο τηλεοπτικό 

σήμα εισόδου και το είδος σύνδεσης, όπως τα n1atrίx switcl1es, multίp lexers και νίdeο ιnonitors. 

• Ελεγχόμενες εξόδους σε εξωτερικές οθόνες απεικόνισης βίντεο . 

• Εξωτερικούς διακόπτες που εmτρέπουν τα διάφορα χαρακτηριστικά του μηχαν1)ματος να ελέγχονται 

εύκολα. 

• Συνδέσεις δικτύου χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των χαρακτηριστικ<ί)ν του οργάνου καταγραφής 

για να στείλει ή Ι και να λάβει σlηιατα βίντεο. 

• Συνδέσεις σε εξωτερικές συσκευές ελέγχου, όπως πληκτρολόγια. 

• Εσωτερικά CΌ, DVO, VCR συσκευές είναι τυπικά για αρχειοθέτηση βίντεο. 
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• Συνδέσεις με εξωτερικά μέσα αποθήκευσης. 

• Ειδοποίηση σε περίπτωση εισόδου βίντεο από κάποια εξωτερική συνδεδεμένη πηγιi . 

• Ειδοποίηση σε περίπτωση κάποιας ανίχνευσης κίνησης 1) απci)λεια του βίντεο . 

3.3. ι ι ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Τα χαρακτηρισηκά γνωρίσματα λογισμικού διαφέρουν μεταξύ των κατασκευαστciΝ και μπορεί να 

περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται αναγκαστικά σε : 

• Ο χρήστης επιλέγει το ποσοστό της εικόνας που συλλαμβάνεται είτε σε όλες τις εισόδους ή σε κάποια 

συγκεκριμένη είσοδο. Το χαρακτηριστικό ποσοστό δέσμευσης μπορεί να προγραμματιστεί για να 

προσαρμόζει αυτόματα το ποσοστό σύλληψης με την επέλευση ενός εξωτερικού συναγερμού ή μια 

εσωτερική εκδήλωση 

• Εmλογ1i της ανάλυσης της εικόνας είτε σε όλες τις εισόδου ή σε κάποια συγκεκριμένη εισόδου. Η 

λειτουργία ανάλυση της εικόνας μπορεί να προγραμμαηστεί για να προσαρμόζεται αυτόματα στην 

περίπτωση μιας ειδοποίησης 1; λόγο κάποιου εσωτερικό γεγονός. 

• Μέθοδοι συμπiεσης προσδιορισμού της ποιότητας της αναπαραγωγl~ς. Η συμπίεση Η. 264 προσφέρει 

γρ~']Ύορο ρυθμό μεταφοράς μέσω του διαδικτύου με βίντεο υψηλής ποιότητας. 

• Ανίχνευση κίνησης: Με η1ν προϋπόθεση ότι ισχύει για μια είσοδο, το χαρακτηριστικό αυτό ανιχνεύει 

κίνηση στη συνολική εικόνα ή ένα προσδιορίσιμο τμι)μα της εικόνας και συν1iθως διαθέτει ρυθμίσεις 

ευαισθησίας. Η ανίχνευση προκαλεί ένα εσωτερικό γεγονός που μπορεί να πραγματοποιι;σει έξοδο σε 

εξωτερικό εξοπλισμό 1Ί / και να χρησιμοποιηθεί για να προκαλέσει αλλαγές και σε άλλα εσωτερικά 

χαρακτηριστικά. 

• Έλλειψ11 ανίχνευσης κίνησης. Υπό την προϋπόθεση ότι ισχύει για μια είσοδο, το χαρακτηριστικό αυτό 

ανιχνεύει την κί.νησ11 ενός ανηκειμένου στο οπτικό πεδίο και παραμένει για ένα προσδιορίσιμο 

χρονικό διάστημα. Η ανίχνευση προκαλεί ένα εσωτερικό γεγονός που μπορεί να πραγματοποιήσει 

έξοδο σε εξωτερικό εξοπλισμό και / 1'1 χρησιμοποιείται για να προκαλέσει αλλαγές σε άλλες 

εσωτερικές λειτουργίες. 

• Κατεύθυνση της ανίχνευσης κίνησης. Υπό την προϋπόθεση ότι ισχύει για μια είσοδο, το 

χαρακτηριστικό αυτό ανιχνεύει την κατεύθυνση η1ς κίν11σης niς εικόνας που έχει καθοριστεί από το 

χριiστη ως ένα μη αποδεκτό γεγονός. Η ανίχνευση προκαλεί ένα εσωτερικό γεγονός που μπορεί να 

πραγματοποι1Ίσει έξοδο σε εξωτερικό εξοπλισμό και / ι'1 να χρησιμοποιηθεί για να προι-:αλέσει αλλαγές 

σε άλλες εσωτεριι-:ές λειτουργίες. 
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• Δρομολόγηση του βίντεο που εισέρχεται σε οθόνες απεικόνισης που βασίζονται σε εντολές του 

χρι1στη ή αυτόματα συστήματα συναγερμού 11 γεγονότα. 

• Εισαγωγή ώρας και ημερομηνίας. 

• Συναγερμός και ειδοποιήσεις συμβάντων για τις κατάλληλες εισόδους βίντεο. 

• Ειδοποιήσεις και αναζήτηση συμβάντος. 

• Ένα ή περισσότερα κανάλια ήχου εγγραφής. 

• Αρχειοθέτηση. 

Εικ(1να -45: ι: ιδοποίιισιι <Ίτι υπ(φχει κί,·ιιmι στ'Ι'' σιιγκεκρφί:,·ιι πφιcΥι.ιi τcn1 χ<;ψου 
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3.3.12 ΠΡΟΣΩΠΙ ΚΑ ΔΕΔΟΙ\ιlΕΝΑ 

Μερικές ψηφιακές συσκευές εγγραφής βίντεο που είναι σχεδιασμένες για την αποστολ1i πληροφοριών 

σε έναν πάροχο υπηρεσιό)ν μέσω απλ1)ς τηλεφωνιΚJi γραμμ1) 1; μέσω του lnteΙΊ1et , (1i οποιοδ1)ποτε άλλο 

τρόπο) μπορεί να συγκεντρό>σει και να στείλει δεδομένα σε πραγματικό ypόνο για τηλεοπτικές συνήθειες 

των χρηστό>V. 

3.3.13 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Υπάρχουν δύο τρόποι για να γίνει η απεικόνιση της κινούμενης εικόνας σε ψηφιακή μορφ1). Η πρώτη 

γίνεται χρησιμοποιό>ντας μια αναλογική κάμερα και ψηφιοποιό)Vτας το προκύπτων αναλογικό σήμα. ο 

δεύτερος τρόπος προϋποθέτει τη χρήση μιας ψηφιακής κάμερας, η οποία παρέχει το σήμα κατ' ευθεία.ν 

σε ψηφιακή μορφή. 

Στη συνέχεια, θα περιγράψουμε πως μπορεί να γίνει η ψηφιοποίηση του αναλογικού σήματος που 

παρέχει μια συν1iθης κάμερα, έτσι ό>στε να παραχθεί εικόνα με ποιότητα κατάλληλη για εφαρμογές 

στούντιο (π.χ. εισαγωγή ψηφιακό>ν εφέ). Υπάρχουν και άλλα πρότυπα, όπως τηλεόραση υψηλής 

ευκρίνειας (J1 ίgl1 defίnitio 11 ΤΥ), πο ιότητα εικόνας μετάδοσης (broadcast ΤΥ qι1al i t y), ποιότητα βίντεο 

(VCR), ποιότητα τηλεδιάσκεψης (νideo co11fere11cί11g) . 

Ο τρόπος που γίνεται η μετατροmi της εικόνας σε αναλογικό και στην συνέχεια ψηφιακό σήμα δεν 

είναι προφανής, όπως στον ιiχο. Ας μην ξεχνάμε ότι η κινούμενη εικόνα έχει τις μεγαλύτερες απαιτήσεις 

σε ταχύτι~τα μεταφοράς, γεγονός που δυσκολεύει τους αναλογικούς τρόπους μετάδοσης και πολύ 

περισσότερο , όπως είναι φυσικό, τους ψηφιακούς. Αν δεν καταφύγουμε σε μεθόδους συμπίεσης, πρέπει 

τουλάχιστον να γίνει αποδοτικ1i ψηφιοποίηση. 1-1 ανθρό>πινη όραση έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηρισnκά 

τα οποία μπορούμε να εκμεταλλευθούμε για να επιτύχουμε καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου εύρους 

ζό>νης (bandwidtl1). 

3.3.14 ΦΩΣ, ΧΡΩΜΑ, ΚΑ Ι ΑΝΘΡΩΠΙΝΙΙ ΟΡΑΣΙ-Ι 

Το φως είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία προ 1ω.λεi την οπτική αντίδραση του ανθρό)που. 

Για να είναι ορατιi αυτιi η ακτινοβολία, πρέπει να έχει μήκος κύματος λ μεταξύ 25011111 και 78011 111. Μια 

πηγή φωτός συνήθως παράγει ακnνοβολiα που περιέχει πολλά μl1κη κύματος. Στην ειδική περίπτωση 

που υπάρχει μόνο ένα μήκος κύματος λ, έχουμε μια μονοχρωματική πηγιl. Η ενέργεια που έχει αυτή η 

πηγή ονομάζεται έντασ11 (ίntensity) και συμβολίζεται C. Lrην γενικότερη περίπτωση, που υπάρχουν 

πολλά μ1'1κη κύματος, ορίζουμε τη φασματικϊ1 κατανομιi (sρcωal dίstrίbιιtίon) C(λ), που περιγράφει την 

έντασ11 όλων των μηκύΝ κίψατος που αποτελούν την πηγ ιi. 
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Η ανθρύ)mνη όραση μπορεί να διακρίνει αποτελεσματικά τα διαφορετικά μt)κη κύματος 

μονοχρωματικού φωτός. Κάθε μt)κος κύματος το βλέπουμε ως διαφορετικό χρώμα. Επιπλέον, δεν 

προκαλούν όλα τα ΎJ>ό>ματα την ίδια αντίδραση. Η όραση μας είναι mo ευαίσθητη, για παράδειγμα, στο 

κίτρινο παρά στο κόκκινο . Συμβολίζουμε την ευαισθησία της ανθρό>mνης όρασης σε ένα χρώμα (φως 

κάποιου συγκεκριμένου μήκους κύματος λ) ως V(λ). 

Ένα μέγεθος που σχετίζεται με την οπτική αντίληψη του ανθρό>που είναι η ligl1t11ess, που υποδηλό)νει 

πόσο μαύρο ή λευκό είναι ένα ανηκείμενο. Με όΧλα λόγια, περιγράφει την αίσθηση ότι ένα αντικείμενο 

αντανακλά η μεταδίδει περισσότερο η λιγότερο από το προσπίπτων φως. Αν ένα αντικείμενο αντανακλά 

λιγότερο από το 30% του προσπίπτοντος φωτός, το αντιλαμβανόμαστε ως μαύρο. Αν αντανακλά 

περισσότερο από το 80%, ως λευκό. 

Ένα άλλο μέγεθος, η σχετική φωτεινότητα (bright11ess), περιγράφει την οπτικί1 αντίληψη ότι μια 

περιοχή ή αντικείμενο εκπέμπει περισσότερο φως από τον περίγυρο της. 

Τέλος, θα ορίσουμε ένα μέγεθος που δεν αποτελεί φυσικό χαρακτηριστικό της πηγής η του 

αντικειμένου που φωτiζεται, αλλά είναι πολύ χρήσιμο για την μετατροm) της εικόνας σε σήμα, την 

απόλυτη φωτεινότητα (lι11ni11a11ce). Η απόλυτη φωτεινότητα ορίζεται ως το άθροισμα της ΟΠΤlκής 

απόκρισης του ανθρώπου σε όλα τα μήκη κύματος της πηγής και συμβολίζεται ως L. 

3.3.14.1 ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

Όπως είδαμε, τα χρό>ματα δεν είναι παρά ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε κάποια μ1)κη 

κύματος μονοχρωματικού φωτός. Το ίδιο αποτέλεσμα μπορούμε να έχουμε και με πολλές άλλες 

φασματικές κατανομές. Έχει βρεθεί, ότι οποιοδήποτε χρώμα μπορεί να συντεθεί ανακατεύοντας όχι 

περισσότερα από τρία άλλα χρώματα. Η τριάδα χρωμάτων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση 

κατασκευής των υπολοίπων χρωμάτων δεν είναι μοναδική. Στην πραγματικότητα, οποιαδήποτε τρία 

διαφορετικά χρόJματα, κανένα από τα οποία δεν έχει παραχθεί από τα άλλα δύο, μπορεί να παίξει το ρόλο 

της βάσης που παράγει τα υπόλοιπα χρό)ματα. 

Άρα, αν έχουμε τρία βασικά χρώματα Α, Β, Γ, οποιοδήποτε χρό>μα Ζ μπορεί να παραχθεί 

αναμιγνύοντας α% από το Α, β% από το Β και γ% από το Γ. Μπορούμε δηλαδή να γράψουμε: 

Ζ= αΑ+ βΒ + γΓ 

Αυτός ο κανόνας κρύβει μια παγίδα. Είναι πιθανό να χρειαστεί αρνητικός συντελεστής α, β ή γ για την 

παραγωγ1i κάποιου χρύ)ματος. Άρα στην πράξη δεν είναι δυναηi η παραγωγ1i οποιουδ1iποτε rJ>ό)ματος 

από τρία άλλα. 

Συν1Ίθως τα βασικά χρύJματα που χρησιμοποιούνται είναι το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε (Red, 

Gree11, Bl ιιe-RGB). Οι κάμερες παράγουν τρία διαφορετικά συνεχιi σήματα, ένα για κάθε χρύJμα, η 

σύνθεση των οποίων δίνει την εικόνα. Η ίδια τριάδα σημάτων χρησιμοποιείται και κατά την απεικόνιση 
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της εικόνας στις έγχρωμες τηλεοράσεις και στις οθόνες των υπολογιστό)V . Όμως, Ύlα να μεταδοθεί ή 

ψηφιοποιηθεί ro σι)μα της τηλεόρασης, η τριάδα αυrιi σημάτων μετασχηματίζεται σε μια άλλη . Ο 

μετασχημαησμός αυτός βασίζεται σπς ιδέες η1ς απόλυη1ς φωτεινότητας i1 απλά φωτεινότητα.ς 

(lιιrηinance) και της cl1rominance. 

3.3.14.2 ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ RGB 

Η μέθοδος μετασχηματισμού του RGB σι)ματος σε σι)ματα φωτεινότητας και cl1ron1inance 

χρησιμοποιείται από τις πρό}τες μέρες της έγχρωμης τηλεόρασης και διατηρείται μέχρι σ11μερα. Μάλιστα., 

ακόμα και τα πρότυπα ψηφιακής η1λεόρασης στηρίζονται σε αυτό το μετασχηματισμό. Γιατί όμ(Ι).ς 

καταφεύγουμε σε αυτόν το μετασχηματισμό; 

Υπάρχουν δύο λόγοι. Ο πρό)τος αφορά στην ευκολία μετάδοσης. Η ανθρώπινη όραση είναι γενικά 

πολύ mo ευαίσθητη στη φωτεινότητα της εικόνας παρά στα χρόJματα. Μετασχηματίζοντας το RGB σήμα 

σε ένα σήμα φωτεινόη1τας και δύο άλλα που μεταφέρουν τη χρωματική πληροφορία, μπορούμε να 

βελτιστοποιήσομε την ταχύτητα μετάδοσης της εικόνας. Τα δύο χρωματικά σιiματα μπορούν να 

παρασταθούν και μεταδοθούν με μικρότερη ακρίβεια από ότι το miμα φωτεινότητας, κάνοντας έτσι 

οικονομία του διαθέσιμου bandwidtl1. Ο δεύτερος λόγος είναι 11 διατιiρηση της συμβατότητας με τα 

παλαιότερα συστήματα τηλεόρασης. Μια ασπρόμαυρη τηλεόραση θα αγνοιiσει τα χρωματικά σήματα 1<α-l 

θα απεικονίσει μόνο τη φωτεινότητα. 

Η φωτεινότητα συμβολίζεται συνιiθως με Υ. Τα δύο χρωματικά σήματα υπολογίζονται από τα σήματα 

διαφοράς χρό)ματος (co lo ι· diffeι-ence signal). Ένα σιiμα διαφοράς χρωμάτων για κάποιο από τα βασικά 

χρόJματα υπολογίζεται αφαψό)Vτας τη φωτεινότητα από το αντίστοιχο σt'1μα χριJ)ματος. 

Στην πράξη , δεν μεταδ ίδονται και τα τρία σήματα διαφοράς χρό)ματος, αλλά συνδυάζονται με κάποιο 

γραμμικό τρόπο, σχηματίζοντας τα δύο χρωματικά σiηιατα (cl1roιηina11ce signals). Οι μετασχηματισμοί 

που χρησιμοποιούνται στα δύο πρότυπα τι1λεόρασης NTSC και PAL είναι οι εξιiς: 

Στο NTSC' πpότυπο τα χρωματικά σήματα συμβολίζονται ως 1 και Q και υπολογίζονται ως εξί~ς: 

Υ = 0,301{ ι- 0 ,59G ι- Ο, Ι 4Ι3 

1 - 0,74(R-Y) - 0,27(8-Υ) = 0,60R + 0,28G + Ο,32Β 

Q = 0,48(R-Y) ι- 0,4 Ι(Β-Υ) = 0,21 R + 0,52G + 0,31 Β 

~το PAL πρότυπο τα χρωματικά σήματα συμβολίζονται ως U και Υ και υπολογίζονται ως εξής: 

Υ = 0,301'{ ι 0,59G ι- Ο, 11 Β 

U "' 0,493( 1.3-Υ) = -0, l 5R - 0,29G + 0,448 

Υ 0,877(R-Υ) 0,62R - 0,52G - Ο , 1 ΟΒ 
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3.3.15 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η ψηφιοποίηση της τηλεόρασης έ-,(,ει προτυποποιηθεί από τον 

J.nternational Telecoιηmunications Union στην πρόταση ITU-R- 601. Στην συνέχεια θα περιγράψουμε τις 

βασικές αρχές που διέπουν τις διαδικασίες δειγματοληψίας και κβαντοποίησης. 

Η πρόηη αρχή που επιβάλλει η διαδικασία δειγματοληψίας σύμφωνα με την ITU-R- 601, είναι ότι η 

θέση κάθε δείγματος σε όλα τα πλαίσια είναι η ίδια. Δεν υπάρχει, δηλαδί1, χρονικί1 ολίσθηση των 

σημείων που δειγματολειπτούνται. Οι θέσεις των δειγμάτων είναι μάλιστα τέτοιες, ό)σtε να σχηματίζεται 

ένα ορθογό>νιο πλέγμα. Δε δειγματολειπτούνται όλες οι γραμμές κάθε πλαισίου, αλλά εναλλάξ οι μονές 

με τις ζυγές. Αυτό γίνεται γιατί στην τηλεόραση χρησιμοποιείται η πλεκτή σάρωση (interlaced scanning) 

της εικόνας. 

Το αρχικό αναλογικό σήμα μπορεί να ακολουθεί είτε το αμερικάνικο πρότυπο NTSC είτε τα 

ευρωπαϊκά PAL και SECAM. Στο πρώτο από αυτά, η εικόνα έχει 525 γραμμές ενώ αποστέλλονται 30fps. 

Στα άλλα δύο τα αντίστοιχα μεγέθη είναι 625 γραμμές και 25fps. Το πρότυπο ψηφιοποίησης έχει ως αρχή 

ότι οποιοδ1iποτε και να είναι το πρότυπο του αναλογικού σήματος, ο ρυθμός δειγματοληψίας πρέπει να 

είναι ο ίδιος. Για να συμβαίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να διαλέξουμε συχνότητα σάρωσης της εικόνας που να 

είναι πολλαπλάσιο του 2,25MHz. Η τελευταία αυτή συχνότητα προέκυψε ως το ελάχιστο κοινό 

πολλαπλάσιο των συχνοτήτων ανανέωσης των γραμμό>ν στα δύο πρότυπα (525/2*60 και 625/2*25 

αντίστοιχα). 

Η συχνότητα δειγματοληψίας που έχει εmλεγεί είναι \ 3.5MHz για τη φωτεινότητα και 6. 75MHz για 

τις δυο χρωματικές συνιστό>σες. Με άλλα λόγια, ανεξάρτητα από την προέλευση του αναλογικού 

σήματος. το ψηφιακό σήμα θα περιέχει ένα δείγμα για τη φωτεινότητα κάθε 7,4nsec. 

Σύμφωνα με την αρχή της μοναδικής συχνότητας δειγματοληψίας, ο αριθμός των δειγμάτων ανά 

γραμμιi, ανάλογα με το πρότυπο τους αρχικού αναλογικού σιiματος, που προκύπτει είναι : 858 δείγματα 

για το NTSC (858 525 30 = 13.500.000) και 864 για τα PAL και SECAM (864 625 25 = 13.500.000). 

Το προκύπτον ψηφιακό σήμα θα αποτελείται από ακολουθίες με συχνότητα εμφάνισης των σημείων 

Ι 3,5Mllz και 6,75M Hz για τη φωτεινότητα και τη χρωματική πληροφορία αντίστοιχα. Αυτό όμως δεν 

μπορεί να συμβαίνει στην πραγματικότητα, γιατί η ακτίνα που κάνει τη σάρωση θα καθυστερεί κατά την 

μεταγωγή από το τέλος κάθε γραμμής στην αρχή της επόμενης (οριζόντια επαναφορά), και από το τέλος 

κάθε πλαισίου στην αρχή του επόμενου (κάθετη επαναφορά). Σύμφωνα με τους αριθμούς που δώσαμε 

παραπάνω, η ακτίνα σάρωσης διαθέτει 858 7,4nsec ή 864 7,4nsec για να σαρόJσει κάθε γραμμιϊ Αν 

συμπεριλάβουμε σε αυτά τα χρονικά διαστιiματα και τους χρόνους επαναφοράς, προκύπτει ότι μπορούμε 

να έχουμε 720 δείγματα ανά γραμμι;. Ο αριθμός αυτός υπολογίση1κε για rη φωτεινότητα. Για τις 

χρωματικές συνιστό>σες θα είναι προφανό)ς ο μισός. Όσον αφορά στις γραμμές που σαρό)νονται, μπορεί 

να βρεθεί ότι ο αριθμός τους θα είναι tελικά 486 στο NTSC και 576 στο PAUSECAM. 
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Τέλος, όσον αφορά στην κβαντοποίησ11 των τιμιί>ν των δειγμάτων, χρησιμοποιούνται λέξεις των 8bίts. 

Παρ' όλα αυτά, δεν διατίθενται και οι 256 στάθμες για την κβαντοποίηση των δειγμάτων. Μεριtς:ές 

στάθμες φυλάσσονται για να αποθηκευτούν κάποιες άλλες πληροφορίες. Πιο αναλυnκά, για 1ην 

φωτεινότητα υπάρχουν 220 διαφορετικές στάθμες,. Το μαύρο αντιστοιχεί στη στάθμη 16 και η μέγιc-rη 

rιμιi φτάνει το 235. 1-1 δ ιαφορά χρό>ματος κινείται στο διάστημα 16 ως 240, με την τιμιi 128 να 

αντιστοιχεί σε καθόλου χριί>μα. 

3.4 ROUTER 

3.4.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙ>ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ (ROUTER) 

Ο Roυter είναι μία συσκευt') στην οποία συνδέονται περισσότεροι του ενός ηλεκτρονικοί υπολογισΊ-ές 

ενός τοπικού δικτύου. Ο δρομολογητής αναλαμβάνει τη μεταβίβαση των δεδομένων από και προς τ-0v 

~:ικcΊ,·υ. ~6: δrοιιοί.ογιιτιiς 

κατάλληλο υπολογιστή του δικτύου, με βάση συγκεκριμένα 

κριtliρια που θέτει ο διαχειριστής του, όπως διεύθυνση ~ 

κανόνες ΝΑΤ, κ.ά. 

Ένας δρομολογητής ( Γoυter) αναλαμβάνει τη διασύνδεςrη 

μεταξύ δύο δικτύων, συνήθως ενός τοπικού ασύρματου (WLAN 

) και ενός τοπικού ενσύρματου (LAN ), οπότε έχουμε λόγο Ύια. 

έναν ασύρματο δρομολογητή (wireless roυter), είτε ενός τοmΙCQύ 

ενσύρματου (LAN) και ενός ευρέος δικτύου (WAN ), όπως είναι. 

το l 11 terι1e t για συνδέσεις μέσω xDSL, οπότε έχουμε xDSL roιιter. Ένας δρομολογητής δρομολογεί 

κατάλληλα τα δεδομένα από ένα δίκτυο σε συγκεκριμένο τερμαηκό άλλου δικτύου. Συνήθως έχει δύο lP 

διευΟύνσεις, και έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με παραπάνω από έναν υπολογιστές. Στο παράδειγμα. 

του xDSL rοιιteΓ, η πριίπη ΙΡ διεύθυνση ανήκει στο εσωτερικό δικτύο και χρησψεύει στη σύνδεση 

υπολογιστό)ν μέσω τοπικού δικτύου στον δρομολογηηi. Η δεύτερη Ι Ρ διεύθυνση αντιστοιχεί σιη 

διεύθυνση που έχει αποκτηθεί είτε δυναμικά είτε σταηκά από τον πάροχο l11ter11et (ISP) και είναι η 

"εξωτερικi)" διεύθυνση του δρομολογητή, στην οποία πρέπει να απευθυνθεί οποιοσδιiποτε θέλει να. 

επικοινωνιiσει με κάπο10ν υπολογιστή του Τοπικού Δικτύου. 

Ο δρομολογητιiς, με κατάλλl)λες διαδικασίες, αναλαμβάνει να δρομολογi1σει τα εισερχόμενα πακέτα, 

στον κατάλληλο υπολογιστή . Οι περισσότεροι δρομολογητές της αγοράς, έχουν την δυνατότητα να 

κάνουν αντιστοίχιση συγκεκριμέν11ς πόρτας σε συγκεκριμένη διεύθυνση 1 Ρ rου Τοπικού Δικτύου. 

Παράδειγμα: έστω η διεύΟυνση rου δρομολογηηi στο Ίντερνετ είναι χχ.χχ.χχ. χχ , και κάνει προσπάθεια 

επικοινωνίας σε συγκεκριμένη πόρτα, (στο παράδειγμα μας 1234) η οποία γίνεται χρησιμοποιcί)ντας τη 

διεύΟυνση χχ . χχ.χχ.χχ: 1234. Οα κάνει τον δρομολογητi1 να αντιληφθεί ότι κάποιος υπολογ~στtiς 

προσπαθεί να επικο ινων1iσει μέσω της Θύρας 1234 μαζί του. Ο δμομολογηη1ς, όντας ρυθμισμένος να 
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προωθεί σε μια στατικιΊ διεύθυνση του Τοπικού Δικτύου (πχ 10.0.0.2) όλα τα εισερχόμενα πακέτα που 

καταφθάνουν μέσω της θύρας 1234 σε αυτό, θα προωθήσει τα πακέτα στη διεύΟυνση 10.0.0.2. Έτσι, 

κάποιος που προσπαθεί να επικοινωνήσει με τη διεύθυνση χχ. χχ.χχ. χχ : 1234, στην ουσία επικοινωνεί με 

τον υπολογιστή του Τοπικού Δικτύου που βρίσκεται συνδεδεμένο "πiσω" από το δρομολογητή, με 

διεύθυνσ11 Ι Ρ 10.0.0.2. 

3.4.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Αιιy ΙΡ: το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει τι1ν επικοινωνία ΗΝ με το l nteι'l1et ακόμη και αν ο ΗΝ 

έχει ΙΡ που ανήκει σε διαφορετικό υποδίκτυο (sιιbnet) από ότι η ΙΡ του δρομολογηηΊ. 

Έ4-γχος Πρόσβασιις(Cοιιteιιt Filteι·iιιg): η λειτουργία Ελέγχου Πρόσβασης επιτρέπει την φραγή 

συγκεκριμένων ιστοσελίδων. 

Διαχείριση εύρους ζώνιις (Me(lia B:ιιιd\vidth): η λειτουργία διαχείρισης του εύρους ζ6)Vης επιτρέπει 

την κατανομή του ανά εφαρμογή ή υποδίκτυο. 

ΝΑΤ: το ΝΑΤ επιτρέπει τη μετάφραση μίας εσωτερικής ΙΡ του δικτύου σε μία άλλη γνωστί1 στο 

Internet. 

Δυναμικό πρωτόκολλο διαμόρφωσιις "οικοδεσποτών" (Dyιιamic Host Coιιfiguι·atioιι Pι·otocoll

DHCP): σημαίνει ότι ο δρομολογητιΊς διαθέτει ενσωματωμένο DHCP server. Με βάση αυτό οι ΗΝ 

μπορούν να λάβουν TCP/I Ρ παραμετροποίηση από τον δρομολογητή, κατά την εκκίνησή τους. 

3.4.3 FIREWALL 

Οι επαγγελματικοί δρομολογητές περιλαμβάνουν FiΓewall τύπου Statefίιl \nspection, με προστασία 

DoS. 

3.4.3.Ι ΛΕΙΊΌVΡΓΙΑ STATEFUL INSPECTION 

Παραδείγματα κανόνων που μπορούν να τεθούν : 

• Να απαγορευθεί ένα συγκεκριμένο είδος κίνησης όπως π. χ. IRC (lnternet Relay C\1at) από το 

εσωτερικό δίκτυο προς το lnternet. 

• Να επιτραπεί συγκεκριμένο είδος κίνησης από το lnternet προς συγκεκριμένους χρήστες του 

εσωτερικού δικτύου . 

• Να επιτραπεί πρόσβαση σε έναν Web SeΓνeι· από όλους πλην των ανταγωνιστ6)V. 
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• Να απαγορευθεί η χρ1Ίσ11 συγκεκριμένων πρωτοκόλλων, όπως π.χ. Telnet από μη αρμόδιους χρήστες 

rου δικτύου μας. 

Τέτοιου είδους κανόνες λειτουργούν με το να ελέΎχείαι η πηγαία 1 Ρ διεύθυνση της κiνησης (Soιιrce ΙΡ 

address), η \ Ρ διεύθυνσ11 προορισμού, το είδος του Ι Ρ πρωτοκόλλου και η σύγκριση αυτ<ί>ν των ελέγχων 

με τους κανόνες που έχουν τεθεί από το διαχειριστή . 

Οι ασύρματοι δρομολογητές, συνήθως ενσωματ<ίΝουν Ασύρματο Σημείο Πρόσβασης (ΑΡ), εισόδ<>uς 

Et11ernet Switcl1 και μερικές φορές και xDSL router. Υποστηρίζουν 

το πρότυπο ΙΕΕΕ 802. 1 Ι g το οποίο είναι συμβατό με το πρότυπο 

ι ΕΕΕ 802.11 b. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε ταυτόypονα 

ι ΕΕΕ 802. 11 g και 1 ΕΕΕ 802.1 1 b στο ίδιο ασύρματο δίκτυο. 

Σημείωση : ο ασύρματος δρομολογητ1iς ίσως να υπόκειται σε 

παρεμβολές από άλλες συσκευές που εκπέμπουν ραδιοσυχνότητες 

στα 2.4 GHz όπως φούρνοι μικροκυμάτων, ασύρματα τηλέφωνα, 

συσκευές Blιιetootl1 ή άλλα ασύρματα δίκτυα. Συνοδεύονται από 

αποσπώμενη ή μη αποσπ<ίJμενη κεραία συνήθως περίπου 3dbi για να 

προσφέρουν καθαρό σιiμα ραδιοσυχνότητας μεταξύ ασύρματων 

Εικόνα .&7: δροιω>.ιηιιηίς 

σταθμ<ίJν. Γενικά, η αγορά ενός Ασύρματου Δρομολογητή xDSL συστήνεται, ως επένδυση και ως 

υποδομιi για ένα ασύρματο δίκτυο Wi-Fi 

3.4.4 ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

3.4.4.1 WPA 

Το Wi-Fi J>rotected Access (WJ>A) είναι ένα στοιχείο του πρότυπου ασφαλείας Ι ΕΕΕ 802.1 1 ί. Εξέλιξη 

του WPA είναι το WPA2 το οποίο είναι ισχυρότερο πρότυπο ασφαλείας όσο αφορά τι1ν κρυπτογράφηση , 

την πιστοποίηση και τη διαχείριση των κλειδι<ί>ν κρυπτογράφησης_ 

Τόσο το WPA όσο και το WPA2 βελτιόΝουν την κρυπτογράφηση των δεδομένων με yp1Ίση προσωρινού 

κλειδιού ακεραιότητας (Teιηporat Key lntegrity -ΤΚΙ Ρ), Έλεγχος ακεραιότητας μηνυμάτων (Message 

lntegrity Cl1eck -Μ Ι C) και πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802. Ι χ. Επιπροσθέτως, εκτός από ΤΚΙΡ, το WPA2 

ypησιμοποιεί εmπρόσΟετα πρότυπα κρυπτογράφησης (Adνanced Encryptio11 Standard -AES) 

επιτυγχάνοντας ισχυρότερη κρυπτογράφηση. 

3.4.4.2 W EP 

Το Wired Equi νalent Priνacy κρυπτογραφεί τα δεδομένα πριν μεταδοθούν μέσω του ασύρματου 

δικτύου, διατηρuΝτας την ιδιωτικότητα των επικοινωνιu>ν μέσω του ασύρματου δικτύου. 

Οι βασικές διαφορές μεταξύ WPA και WEP είναι η πισrοποiησ11 και ο βελτιωμένος τρόπος 

κρυπτογράφησης. 
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3.4.5 Ε Ι ΔΙ--Ι XDSL 

ADSL : Σε κάθε γραμμή υπάρχουν 2 ADSL n10deιηs, ένα από την πλευρά του συνδρομητl1 και ένα 

από την πλευρά της τηλεφωνικής εταιρείας. Οι ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων που επιτυγχάνει το 

ADSL είναι 1,5 έως 9 Mbps για παραλλαβή και έως 800 Kbps για αποστολή δεδομένων. Χρησιμοποιεί τα 

κοινά (χάλκινα) τηλεφωνικά καλώδια που υπάρχουν ήδη στις τηλεφωνικές γραμμές. Όπως και το ISDN, 

περιλαμβάνει κανάλια φων1iς και δεδομένων. Προέρχεται από τα αρχικά Asyιηmetric Digital Subscriber 

Line. Συνήθως απαιτείται από την πλευρά του συνδρομητή η εγκατάσταση DSL ιηοde ιη που θα κάνει 

διαχωρισμό των καναλtό)ν φων1iς και δεδομένων. 

OSL Lite: Παραλλαγi1 του ADSL. Ο διαχωρισμός καναλιό)ν φωνής και δεδομένων γίνεται από την 

τηλεφωνική εταιρεία. Έχει μικρότερο κόστος και πολυπλοκότητα από το ADSL, σ).λά η ταχύτητα 

περιορίζεται στα 1,544 Mbps. 

HDSL: Διαφέρει από το AS DL στο ότι είναι συμμετρικό , δηλαδή έχει τις ίδιες ταχύτητες για 

αποστολή και παραλαβή δεδομένων. Δίνει ταχύτητα μετάδοσης 1,544 Mbps. Από τα αρχικά Higl1 biH ate 

Digital Sιιbscriber Line. Χρησιμοποιεί δύο ζεύγη καλωδίων και μπορεί να μεταδώσει δεδομένα σε ακτίνα 

4500 μέτρων χωρίς να χρειάζεται επαναλήπτης για να ενισχύει το σήμα και να το επανακατευθύνει. 

SDSL - Single line Digital Subscriber Line: το ίδιο με το HDSL, μόνο που χρησιμοποιεί ένα ζεύγος 

καλωδίων αντί για δύο και η ακτίνα μετάδοσης δεδομένων χωρίς χρήση επαναλιiπτη είναι 3000 μέτρα 

αντί για 4500. 

RADSL - Rate Adaptiνe Digital Sιιbscriber Line: παρόμοιο με το ADSL, ρυθμίζει αυτόματα την 

ταχύτητα μετάδοσης ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η ποιότητα της τηλεφωνικής γραμμής και 

η απόσταση που πρέπει να διανύσει η μετάδοση των πληροφοριών. Στις συνδέσεις RADSL, 01 

μεταδόσεις μπορούν να φτάσουν τα 2,2 Mbps για παραλαβιi και 1,088 Mbps για αποστολή δεδομένων. 

VOSL - VerΎ Higl1 r·ate Digital Sιιbscriber· Line: μορφι) του DSL και δίνει ταχύτητα μετάδοσης 

δεδομένων: 52 Mbρs για παραλαβ1) και 2,3 Mbps γ ια αποστολιi . Σημαντικό μειονέκτημά της όμως είναι 

ότι λειτουργεί μόνο σε αποστάσεις μικρότερες από 1300 μέτρα. 

ADSL: Τεχνολογία για τη διαβίβαση ψηφιακό)ν πληροφοριών σε υψηλό εύρος ζώνης πάνω από τις 

υπάρχουσες τηλεφωνικές γραμμές. Αντίθετα από την κανονική τηλεφωνική υπηρεσία dial-up, το ADSL 

παρέχει συνεχ1i σύνδεση. 

Το ADSL χρησιμοποιεί ασύμμετρη ροιi δεδομένων, δεδομένου ότι χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο μέρος 

του καναλιού για να διαβιβάσει πληροφορίες στον χρ~)στη και μόνο ένα μικρό μέρος για να λάβει 

πληροφορίες από τον χρΙ1στη . Μεταφέρει ταυτόχρονα τις αναλογικές πληροφορίες ( φωνιiς) στην ίδια 

γραμμ1;. Προσφέρεται γενικά για μεταφορά δεδομένων με ταχύτητες που κυμαίνονται από 256 Kbps 

μέχρι 6 Mbρs . Μια μορφ1'1 ADSL, γνωστή ως ιιniνeΓsa l ADSL 1i G.lite, έχει εγκριθεί ως πρότυπο από το 

ITU-TS. 
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3.4.6 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΙVΙ ΕΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 

• ΝΑΤ: Ένα πρότυπο που βρίσκει εφαρμογή σε τοπικά δίκτυα των οποίων οι υπολογιστές μοιράζοντα.ι 

μια κοιν1) σύνδεση lnternet. Το ΝΑΤ, ορίζει σε κάθε ηλεκτρονικό υπολογιστή του τοπικού δικτύου μια 

διαφορετική εσωτερικιi δ ιεύθυνση 1 Ρ, της μορφής 1 92 . 1 68.χ.χ ή 1 Ο. 1 .χ.χ και μια κο1ν1~1 εξωτερ1J..1i lP με 

η1ν οποία αναγνωρίζονται από άλλα συστήματα συνδεδεμένα στο lnternet. Το ΝΑΤ βρίσκει εφαρμογή 

σε ιδιωηκά και εταιρικά δίκτυα που συνδέονται στο Διαδίκτυο μέσω δρομολογηt<ί)ν και συνδέσεων 

ADS L ή μισθωμένων γραμμών. Πολλές φορές ο διαχειριστής των δικτύων αυτό)ν θα πρέπει να ρυθμίσει 

κατάλληλα τους κανόνες ΝΑΤ, ό)στε να είναι εφικτή η πρόσβαση από το Διαδίκτυο σε υπηρεσίες κα.ι 

εφαρμογές που εκτελούνται σε συγκεκριμένο υπολογιστή του εσωτερικού δικτύου. Η ρύθμιση αυτή 

ονομάζεται και pοιτ for·war·ding. Επειδi1 όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές εμφανίζονται στο διαδίκτυο 

με την ίδια διεύθυνση ΙΡ, ένας κανόνας ΝΑΤ ή port for\.νar·ding καθορίζει σε ποιον από όλους θα πρέπει 

να αναζητηθεί μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Αυτό γίνεται με την αντιστοίχιση του καναλιού της εν 'λόγαι 

υπηρεσiας (π.χ. κανάλι 80 για ΗΠΡ υπολογιστ~l) στην εσωτερική διεύθυνση του υπολογιστή του 

τοπικού δικτύου όπου αυτή εκτελείται. Η υπηρεσία UPnP (U11iνersal Plug and Play) που υποστηρίζεται 

σι)μερα από πολλές εφαρμογές, λειτουργικά συστι'1ματα και δρομολογητές έχει περιορίσει σημαντικά. 

την ανάγκη καθορισμού κανόνων ΝΑΤ, χωρίς όμως να την έχει εξαλείψει πλι)ρως. 

• xOSL: Οικογένεια πρωτοκόλλων τηλεφωνικό)ν συνδέσεων υψηλιiς ταχύτητας, που περιλαμβάνει τα. 

πρωτόκολλα ADSL, HDSL,DSL Lite, SDSL, RADSL, VDSL. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Στο 4° κεφάλαιο θα αναφερθούμε στα διάφορα είδη λογισμικού που θα χρησιμοποιήσουμε για να 

"εmκοινωνιiσουν" οι συσκευές που έχουμε αναφέρει mo πάνω, μεταξύ τους. 

Ειδικότερα, θα αναφέρουμε γενικότερες πληροφορίες των δικτύων (ενσύρματων και ασύρματων), θα 

αναλύσουμε την αρχιi λειτουργίας του Διαδικτύου, το πώς λειτουργεί το πρωτόκολλο 802. 1 1 και τι 

σημαίνει η τεχνολογία 3G n10bile. 
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4.1 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Δίκτυα υπολογιστ<ί)ν είναι μία διασύνδεση μεταξύ μίας 

ομάδας υπολογιστόΝ μεταξύ τους με στόχο την κοιν1i χρήση 

δεδομένων και περιφερειακόΝ συσκευ<ί,ν, με λίγα λόγια την 

κοινή χρήση πόρων. 

Πριν την άνθηση των υπολογιστι:ίΝ, τα δίκτυα 

χρησψΟΠΟιούνταν Κατά Κύριο λόγω σt~ς τηλεΠΙΚΟινωνίες, για την \ο:ικίΙ\'Q .$8: (\>ΠΟ/n(ΙστfJ ς σQ\' α\ιτούς 1fCJ') 

εmκοινωνiα μεταξύ μηχανημάτων και διάφορων 
°'"·δtο,·τα'' στο ,\Ιυ'ΛΝΕΤ) 

τηλεπικοινωνιακι:ίΝ συστημάτων για την δρομολόγηση κλήσεων. Το 1964 μία ερευνητική ομάδα σιο 

ΜΙΤ που υποστηριζόταν από την General Electric και την Bell Labs χρησιμοποίησε έναν υπολογιστή για. 

την δρομολόγηση και την οργάνωση των τηλεφωνικών κλήσεων. Το 1965 0 Thoιηas Merrill και 0 

Lawrence Robert δημιούργησαν το πρώτο δίκτυο ευρείας περιοχής. Το 1969 τρία αμερικάνικα 

πανεmστήμια συνδέθηκαν μεταξύ τους δημιουργώντας το γνωστό ARP ANet χρησιμοποιώντας 

κυκλό)ματα που λειτουργούσαν στα 50kbps. 

Η αρχ1) είχε γίνει και σιγά σιγά έφτασαν στην σημερινή μορφή τους. Τα δίκτυα υπολογιστό)ν μπορούν 

να χωριστούν σε κατηγορίες με διάφορα κριτήρια . Ένας τυmκός διαχωρισμός που γίνεται είναι με βάση 

τον τρόπο σύνδεσης. Έτσι έχουμε τα τοmκά δίκτυα και τα δίκτυα ευρείας περιοχής, LAN και W ΑΝ 

αντίστοιχα. Ένας άλλος διαχωρισμός των δικτύων υπολογιστό>ν είναι με βάση την τοπολογία σύνδεσης. 

Έτσι έχουμε τις παρακάτω τοπολογίες σύνδεσης: Διαύλου, Αστέρα, Δακτυλίου, Πλέγματος, Κορμού. 

4.1.1 ΕΝΣΥΡΜΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥ Α (Ethernet) 

Ethernet είναι μία τεχνολογία στην δικτύωση υπολογιστό>ν για τα 

τοπικά δίκrοα (LAN). Το όνομα προέρχεται από τον αιθέρα. Η 

προτυποποίηση του ethernet είναι γνωστή ως Ι ΕΕΕ 802.3 Το etl1ernet 

αρχικά αναπτύχθηκε από την Xerox κατά το 1973- 1975. Η πειραματική 

ταχύτητα του etl1e ιηet, όπως αναφερόταν στα χαρτιά ~)ταν στα 3Mbit/s. 

1 Ιολύ αργότερα, το 1980 έγινε η προτυποποίηση του 1 OMbίts/sec το οποίο 

διαγωνιζόταν δύο μεγάλα συση)ματα δικτύωσης, το ιoken rίng και το 

arcnet, αλλά σύντομα το etl1ernet εmκράτησε. 

Ειι;\1\'(1 .$') : (κ(ι)λ>>διο 

U.\'tσTfHΙ.f Ι i:,·cιt> ζι:i>γιη~-ι·Ι ΙιιΨnι>Ι) 

Το ανεστραμμένο ζεύγος καλωδίων ethernet αναπτύχθηκε από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 

ξεκιν<ί>ντας με την ονομασία StarLAN, σλλά σύντομα έγινε ευρέως γνωστό συνδυασμός σαν του 

Ι OBASE-T. Το καλ<ίJδιο ανεστραμμένου ζεύγους για την σύνδεση των υπολογιστών στο δίκτυο, καθώς 
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και οι οπτικές ίνες για τις συνδέσεις κορμού είναι η πιο συνηΘ1σμέν11 και ευρέως γνωστt'Ι τεχνολογία 

ενσύρματης δικτύωσης. Χρησιμοποιείτε από το 1980 μέχρι σιiμερα αντικαθιστό)ντας παλαιότερες 

τε-..(.νολογίες. 

Το etl1ernet αρχtκά βασίστηκε στην ιδέα να επικοινωνούν οι υπολογιστές δια μέσου ενός καλωδίου. 1-1 

μέθοδος που υιοθετtiθηκε είχε πολλές ομοιότητες με τα συστιiματα του ραδιοφό)νου με κάποιες διαφορές 

βέβαια, όπως ότι τα προβλιiματα στην μετάδοση είναι αρκετά ποιο εύκολο να εντοπιστούν σε ένα 

καλώδιο παρά σε μία γραμμιi ασύρματης μετάδοσης. Με την εδραίωση του ethernet και την 

ανηκατάσταση του ομοαξονικού καλωδίου από αυτό, αμέσως το κόστος έπεσε, αυξιiθηκε η αξιοπιστία 

καί μειώθηκε ο χρόνος εύρεσης και αποκατάστασης βλαβό)ν. 

Λόγω της ευκολίας που προσέφερε το ethernet, η εκθετικά αυξανόμενη αγορά των υπολογιστών 

έπρεπε να το υποστηρίξει, έτσι σιiμερα όλες οι μητρικές πλακέτες των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

ενσωματό)νουν μία Θύρα etl1e111et ανεστραμμένου ζεύγους, γλυτώνοντας το τελικό χρί1στη από το κόστος 

αγοράς, καθώς και το χώρο και χρόνο εγκατάστασης μία πρόσθετης κάρτας ενσύρματης δικτύωσης. 

4.1.2 ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ (WLAN 802.11) 

Ασύρματο δίκτυο (Wireless Local Area Network, WLAN) είναι ένα δίκτυο το οποίο συνδέει δύο tΊ 

περισσότερους υπολογιστές ασύρματα χωρίς να χρησιμοποιούνται καθόλου καλό)δια. Το wlan 

χρησιμοποιεί μία τεχνολογία διαμόρφωσης η οποία στηρίζεται στα ραδιοκύματα έτσι ο)στε να επιτρέψει 

την σύνδεση και την επικοινωνία ανάμεσα σε συσκευές σε περιορισμένο χώρο. 

Το 1970 στο Πανεπιστήμιο της Χαβάης, δημιουργήθηκε το πρώτο ασύρματο δίκτυο υπολογιστών στο 

κόσμο χρησιμοποιώντας φτηνά εξαρτήματα σαν αυτά των ραδιοερασιτεχνών το οποίο ονομάστηκε 

alol1anet. Η τοπολογία που χρησιμοπο11)θηκε ~)ταν η τοπολογία αστέρα καί περιελάμβανε εφτά σταθμούς 

εργασίας σε τέσσερα νησιά που επικοινωνούσαν με το κεντρικό υπολογιστή χωρίς τ11ν χρ1Ίση 

τηλεφωνικών γραμμό)ν. Από το 1979 ξεκίνησε η δημοσίευση διαφόρων εργασιών με διάφορες 

παραλλαγές για ασύρματες συνδέσεις υπολογιστών. 

Τα ασύρματα δίκτυα, με την μορφιi που τα γνωρίζουμε σήμερα, ξεκίνησαν μετά το 1996. Από εκεί και 

μετά άρχισε η παραγωγi1 ασύρματων συστημάτων που είχαν σαν σκοπό την χρήση τους σε νοσοκομεία, 

τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις και κηiιΜ. 

Μέχμι τότε όμως τα ασύρματα δίκτυα 1iταν πολύ ακριβά για τον απλό χρήστη . Το 1999 όμως, στην 

έκθεση MacWorld στην Νέα Υόρκη, έγινε η επίσημη παρουσίαση ενός iBook το οποίο συνδεόταν στο 

διαδίκτυο ασύρματα, χωρίς την χρήση καλωδίων. Η όλη εφαρμογή εκπέμπει στα 2,4GHz καθώς και 

κάποιες παραλλαγές του στα 5GHz. 
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4. 1.3 ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΗΜΑΤ Α ΑΣΥΡ~ΙΑ ΤΟΥ ΔΙ ΚΤΥΟΥ 

• Η φορητότητα που μας δίνει το ασύρματο δίκτυο, έτσι μαζί με αυτήν έχουμε μεγάλ11 αύξηση ταιν 

πωλι1σεων των φορητό)ν υπολογιστιίΝ 

• Ακόμα ένα μεγάλο πλεονέκτημα είναι όn με μία συσκευή που εκπέμπει, μπορούν να συνδεθούν 

παραπάνω από ένα μηχάνημα, πράγμα που στα ενσύρματα δίκτυα ήταν αδύνατο . 

• αν και άμεσα δεν είναι εμφανές, το κόστος του ασύρματου δικτύου είναι πολύ μικρότερο από αυτό των 

ενσύρματων δικτύων. Γιατί έχει ένα αρχικό κόστος εγκατάστασης και τίποτα illo. Στα ενσύρματα. 

δίκτυα, στην πάροδο του χρόνου Θα χρειαστεί συντι1ρηση των καλωδίων κτλ. που σε βάθος χρόνου 

ανεβάζει το κόστος. 

4.1.4 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

•Ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα των ασύρματων δικτύων είναι η ασφάλεια. Επειδι1 τα πακέτα. 

των δεδομένων ταξιδεύουν στον χώρο, κάποιος εύκολα μπορεί να υποκλέψει αυτά τα πακέτα και να μας 

αποσπάσει σημαντικές πληροφορίες. Βέβαια όπως θα δούμε παρακάτω υπάρχουν διάφορες 

κωδικοποιήσεις στα δεδομένα που αποστέλλονται και έτσι αυξάνετε κατά πολύ ro πρόβλημα της 

ασφάλειας. 

• 11 ακτiνα εκπομπι1ς του ασύρματου δικτύου η οποία συνι1Θως περιορίζετε σε μερικές δεκάδες μέτρα. 

που συνήθως όμως είναι μια χαρά για ένα σπίτι, αλλά για μία μι:.-γάλη εταιρία με πολλά γραφεία δεν 

είναι και τόσο καλό . Για να μεγαλό)σει η ακτίνα εκπομπι'1ς του ασύρματου δικτύου υπάρχουν συσκευές 

που ονομάζονται repeteaι·s που μπορούν να μεγολιί)σουν την ακτiνα. 

• Τα ασύρματα δίκτυα μειονεκτούν ακόμα και στην ταχύτητα σε σχέση με τα ενσύρματα . Η μέγιστη 

ταχύτητα που μπορεί να εmτευχΟεί ασύρματα τυπικά είναι μέχρι 108Mbps τα οποία αν συγκριθούν με 

τα 1 OOMbps 11 τα 1 OOOMbps φαίνονται λίγα . Διόn είναι πολύ δύσκολο να επιrευχΟεί η ταχύτητα των 

1 08Mbρs λόγω διάφορων παραμέτρων όπως πχ φυσικά εμπόδια κτλ. Βέβαια σιγά σιγά, όπως Θα δούμε 

και παρακάτω, υπάρχουν σχέδια για επέκταση των ταχυτt'1των στα 100-200Mbρs. 
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4.1.5 ΠΡΟΤΥΠΑ 

Το 1997 υιοθετήθηκε ένα σύνολο από standar για τα ασύρματα τοπικά δίκτυα, το Ι ΕΕΕ 802. 11 , το 

οποίο περιλαμβάνει για όλα τα πρωτόκολλα του ασύρματου δικτύου όλα τα χαρακτηριστικά που πρέπει 

να έχουν οι συσκευές. Αργότερα υm'1ρξαν κάποιες προσθήκες στο 802. 1 1, το 802. 1 1 a,802.1 1 b κτλ, τα 

οποία είναι κατά κάποιο τρόπο βελτιωμένες εκδόσεις του κλασσικού 802. 1 1 ως προς την ταχύτητα, την 

ακτίνα εκπομm)ς, τις συχνότητες λειτουργίας, καθώς και την ασφάλεια στην μεταφορά δεδομένων. 

Υπάρχουν τρεις τύποι σύνδεσης για τα ασύρματα δίκτυα. 

1. Peeι·-to-Peeι·: σε αυηi την συνδεσμολογία οι σταθμοί εργασίας συνδέονται απευθείας ο ένας με τον 

άλλον χωρίς να συνδέονται σε κάποιο κεντρικό σταθμό εργασίας. 

2. Βι;<Ιge : αυτή η συνδεσμολογία χρησιμοποιείτε για να μετατραπεί μία συσκευή ενσύρματη σε 

ασύρματη και έτσι να συνδεθεί σε ένα ασύρματο δίκτυο. 

3. Access Poi11t: εδό), οι σταθμοί εργασίας συνδέονται όλοι στο access point το οποίο οργανό)νει και 

τις υπηρεσίες και λειτουργεί ως κεντρικός υπολογιστής. 

Τα τελευταία χρόνια τα ασύρματα δίκτυα δεν περιορίζονται μόνο για τις συνδέσεις μεταξύ 

ηλεκτρονικών υπολογιστό>ν, αλλά και σε άλλες συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, PDA, ΡΝΑ κτλ. Έτσι 

βασικές, και όχι μόνο, εργασίες του χρήστη στο διαδίκτυο μπορούν να γίνουν από την φορητ~i συσκευή 

του 7pήστη γρήγορα και εύκολα. 

4.1.6 ΤΑΧΥΤΗΤΑ & ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Η πρό)τt} έκδοση του προτύπου 802. 1 1 που παρουσιάστηκε το 1997 υποστ~)ριζε ταχύτητες μέχρι 2 

Mbps και η ακτίνα του 1iταν 20 μέτρα για εσωτερικούς χώρους και Ι 00 μέτρα για τους εξωτερικούς 

χό)ρους. Το 1999 υιοθεηiθηκε το 802.1 la που έχει κάποιες αλλαγές από το κλασσικό 802.11 . Η 

σημαντικότερη αλλαγή ήταν η συχνότητα εκπομπής που ήταν τα SGHz έναντι των 2,4GHz του 802.11. Η 

ακτίνα του βελτιό)Θηκε στα 35 μέτρα για εσωτερικό χό)ρο και 120 μέτρα για εξωτερικό χώρο. Η ταχύτητα 

είχε φτάσει τα S4Mbps. 

Την ίδια εποχή παρουσιάστηκε και το 802. 11 b που μπορεί να υστερούσε σε ταχύτητα σε σχέση με το 

802.11 a αλλά είχε βελτιωθεί αρκετά η εμβέλεια του. Τέσσερα χρόνια μετά έκανε την εμφάνισΙ1 του το 

802. Ι Ιg το οποίο βελτίωνε την ταχύτητα στα 54Mbps πιστοποίησης για χώρους με ασύρματη πρόσβαση 

και η ακτίνα δράσης του ι;ταν 38 και 140 μέτρα για εσωτερικό και εξωτερικό χό)ρΟ αντίστοιχα. Τέλος 

έχει προταθεί για προτυποποίησ11 το 802. 11 n το οποίο λειτουργεί και στα 5GHz αλλά και στα 2,4GHz 

και η ταχύτητα μπορεί να φτάσει τα 300Mbps και η ακτίνα του για εσωτερικό χό)ρο τα 70 μέτρα. 
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4. 1.7 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ AΣYPJVIATA Δ ΙΚΤΥΑ 

Ένα μεγάλο θέμα στα ασύρματα δίκτυα είναι το θέμα της ασφάλειας και η ανάγκη για αυτήν. Πολλά 

παλαιότερα μοντέλα των ΑΡ, δεν μπορούσαν να προσφέρουν ελεγχόμενη πρόσβαση στο δίκτυο. Παρόλο 

που αυτό το πρόβλημα κατά κάποιο τρόπο υπήρχε και στα ενσύρματα δίκτυα, όμως δεν αποτέλεσε ποτέ 

σημαντικό πρόβλημα για αυτά, διότι συνήθως πολλοί οργανισμοί είχαν πολύ καλή ασφάλεια σε φυσικό 

επίπεδο. 

Όμως το γεγονός ότι το ασύρματο σήμα εκπέμπεται και εκτός από ένα κτίριο, και γενικά εκτός της 

ιδιοκτησίας μας δημιουργεί ένα θέμα ασφάλειας. Οποιοσδήποτε μέσα στην εμβέλεια ενός ανοιχτού, μη 

κρυπτογραφ11μένου ασύρματου δικτύου, μπορεί να συνδεθεί και να πάρει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 

στο εσωτερικό μας δίκτυο και να αποκτήσει πρόσβαση σε πόρους του δικτύου μας, όπως το ίντερνετ και 

γενικά να το χρησψοποηiσει για παράνομες πράξεις με αποτέλεσμα 11 παράνομη πράξη να βαραίνει τον 

ιδιοκτήτη του δικτύου, που σε επίπεδο δικτύων εταφιό)ν είναι σημαντικό Οέμα. 

Υπάρχουν αρκετοί μέθοδοι για να ασφαλιστεί ένα ασύρματο δίκτυο. Ένας από αυτούς είναι να 

υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση στο δίκτυο μέσω της MAC Address του κάθε υπολογισηΊ. Έτσι να 

μπορούν να συνδέονται μόνο όσοι υπολογιστές είναι εξουσιοδοτημένοι και να χρησιμοποιούν τους 

πόρους του δικτύου. Ένας άλλος τρόπος για να θωρακίσουμε ένα ασύρματο δίκτυο είναι το κλείδωμα του 

με ένα κωδικό. 

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι που μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ανάλογα με το επίπεδο 

ασφάλειας που Οέλουμε να έχουμε Έτσι έχουμε το \~ΕΡ, το οποίο τείνει να ξεπεραστεί λόγω τον πολύ 

σοβαρών κι:ν<ίJν ασφαλείας, το WPA και το WPA2 τα οποία σχεδιάστηκαν για να αντιμετωπίσουν τα 

προβλ1iματα του WEP και ειδικά το WPA2 τα καταφέρνει αρκετά καλά. 

4. 1.8 ΣΗΜΕΙΑ ΠΙ>ΟΣΒΑΣΗΣ (Access Point) 

Ασύρματο σημείο πρόσβασης, 1; Wίre less Access Poi 11t, είναι η συσκευ1i η οποία συνδέει ασύρματα 

συσκευές που υποστηρίζουν ασύρματη δικτύωση έτσι ό)στε μαζί να συγι-:ροτl1σουν ένα ασύρματο δίκτυο. 

Το Acccss Poi11t συνήθως συνδέεται ενσύρματα σε ένα δίκτυο ell1erι1et μέσω του οποίου ανταλλάσσονται 

δεδομένα μεταξύ όλων των συσκευ<ί)ν του δικτύου. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να συνδεθούν μεταξύ 

τους πολλά Access Point και να συγκροτήσουν ένα μεγάλο δίκτυο ασύρματης δικτύωσης σε μία μεγάλη 

περιοχ1i . Λόγω του χαμηλού τους κόστους και της εύκολης δικτύωσ11ς τους τα Access Point έγιναν 

ευρέως διαδεδομένα από τις αρχές του 2000. Η χρ11011 τους γίνεται από οικιακούς χριΊστες αλλά και από 

επιχεφ1iσεις. 
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Κάποιοι περιορισμοί των Access Point είναι ότι μπορούν ασύρματα να συνδεθούν συνι)θως μέχρι 30 

πελάτες σε μία ακτίνα 100 μέτρων. Η απόσταση αυτή όμως εξαρτάται από τον περιβάλλοντα χώρο καθu)ς 

και το αν η χρήση γίνεται σε κλειστό ή ανοιχτό χu)ρο . Ένας άλλος περιορισμός αφορά το εύρος ζιί)νης 

του δικτύου που στηρίζεται πάνω στα Access Point. Τα πρώτα Access Point είχαν εύρος ζώνης 1 1 MBps, 

τα σημερινά υποστηρίζουν είτε 54Mbps είτε 108MBps και υπάρχουν σχέδια για περαιτέρω αύξησή του. 

4.2 ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Το Διαδίκτυο, γνωστό συνιiθως και με την αγγλική άκλιτη ονομασία Ιιι teιηet, είναι ένα μέσο 

μαζικής επικοινωνίας, όπως είναι για παράδειγμα και η τηλεόραση αν και η τελευταία έχει πολύ 

περιορισμένο αμφίδρομο χαρακτήρα. Ως μέσο έχει διπλιi υπόσταση: η υλικιi (που αποτελείται από τον 

συνδυασμό δικτύων βασισμένων σε λογισμικό και υλικό), και η άυλη (αυτό, δηλαδή, που "κάνει" / 

προσφέρει στην κοινωνία το Διαδίκτυο ως μέσο). 

4.2. l ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Με την εμφάνιση οποιουδήποτε νέου μέσου, ο τομέας της επικοινωνίας αναμφισβήη1τα επηρεάζεται. 

Η επίδραση αυτή πηγάζει κυρίως από την τεχνολογία του νέου μέσου. Σε τι επίπεδο μπορεί η τεχνολογία 

του Διαδικτύου να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν και πληροφορούνται μαζικά οι 

άνθρωποι; Υπάρχουν διαφορετικές και αντικρουόμενες προσεγγίσεις πάνω στο θέμα. 

Το Διαδίκτυο, ολλά και η ψ11φιακ1ί τεχνολογία 

γενικότερα, έχουν την ικανόη1τα να δημιουργούν 

εικονικούς "χό)ρους" , εικονικές "κοινότητες" , όπου 

παύουν να υφίστανται οι κοινωνικές και πολιτιστικές 

διαχωριστικές γραμμές που υπάρχουν στον πραγματικό 

κόσμο και που τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας 

αδυνατούν να ξεπεράσουν εύκολα . Η επικοινωνία μέσω 

του Διαδικτύου γίνεται άμεση και αμφίδρομη. Δίνεται η 

δυνατότητα σε κάθε ΎJ>ήση1 ηλεκτρονικού υπολογιστή συνδεδεμένου στο Διαδίκτυο να πληροφορηθεί 

αλλά και να πληροφορήσει ανταλλάσσοντας απόψεις μέσω ενός συμμετοχικότερου και λιγότερο 

ελεγχόμενου διαύλου επικοινωνίας. Οι χρήστες απο11.ϊούν ολοένα και περισσότερο την ιδιότητα του 

παγκόσμιου πολίτη. Υπάρχει έντονη τάση, ιiδη από τι1ν αρχή της εμφάνισ1iς του Διαδικτύου, να 

θεωρείται ένα άκρως διηιοκρατικό μέσο μαζικής επικοινωνίας, το οποίο διαμεσολαβεί την επικοινωνία 

και καθιστά ισχυρότερο τον μέσο άνθρωπο, καθu)ς δίνει στον τελευταίο τη δυνατότητα πρόσβασης σε 

μεγάλο όγκο πλιιροφοριών συγκεντρωμένων σε ένα "χό)ρο" και την δυνατότητα της προσωπικi1ς 
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επιλογής των πληροφοριύJν αυτό)ν. Συνεπό)ς, η βασική θέση της προσέγγισης αυτης είναι ότι το 

Διαδίκτυο θα εκδημοκρατίσει την ΙCοινωνία με το να βελτιό)σει την επικοινωνία καταργόJντας την 

ανάγκη γτα δταμεσολάβηση. 

Οι υποστηρικτές της παραπάνω θέσης αποδίδουν την ικανότητα του Διαδι1'τύου να διαμεσολαβεί την 

επικοινωνία, στην ίδια την φύση της τεχνολογίας του. Η τεχνολογία του είναι το στοιχείο 7tου το 

διαφοροποιεί από τα παραδοσιακά μέσα. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι η τεχνολογία είναι ουδέτερη, απλώς 

ένα εργαλείο ανεπηρέαστο από άλλους παράγοντες. Σε αυτό το σημείο έρχεται ο αντίλογος, που θεαιρεi 

ότι η τεχνολογία (για παράδειγμα ένα πρόγραμμα λογισμικού) εξ ορισμού διαμεσολαβεί την 

επικοινωνία. Κατά αυηiν την προσέγγιση, το Διαδίκτυο, αφού χάνει n1ν ιδιότητά του να 

αποδιαμεσολαβεί, δεν μπορεί να βελτιό)σει την επικοινωνία και την κοινωνία σε τέτοτο βαθμό 7tου οι 

ιντερνετοφιλικοί ισχυρίζονται ότι μπορεί. Σύμφωνα με την "άνn-πλουραλιστική" προσέγγιση αυtό που 

κάνει το Διαδίκτυο είναι τελικά να επαναδταμεσολαβεί την επικοινωνία. Αμφισβήτηση τίθεται και στο 

κατά πόσο το Διαδίκτυο είνατ ιταγκόσμτο . Σύμφωνα με έρευνες, μόνο το 8% του παγκόσμιου πληθυσμού 

είναι 011-li11e. 11 ύπαρξη αυτού του ψιιφιακού χάσματος, όπως έχει ονομαστεί, αποτελεί ένα πολύ 

σημαντικό επιχείρημα κατά της ιντερνετοφιλικής προσέγγισης. Εκτός από το χάσμα αυτό καθαυτό, 

παρατηρείτα ι και δυσαναλογία δυνατόη1τας για χωρητικότητα από τόπο σε τόπο, γεγονός που αυτομάτως 

αποκλείει ορισμένους χρήστες από πληροφορίες που περιέχονται , για παράδειγμα, σε αρχεία υπό τη 

μορφή βίντεο . Ακόμα ένα εmχείρημα προς αυτή την κατεύθυνση είνω η εκτεταμένη χρήση του 

Διαδικτύου για εμπορικούς σκοπούς, κάτι που αυξάνει κατά πολύ τον έλεγχο τόσο του μέσου όσο και 

των πληροφοριό)ν. Επίσης, η αμφιδρομικότητα δεν είναι απόλυτη σε κάθε έκφανση της χρ~iσης του 

Διαδικτύου. Το πόσο αμφίδρομη είναι μία διεπαφΙ1 μέσω l11ter11et δεν εξαρτάται μόνο απ'την δυνατότητα 

αμφιδρομικότητας που δίνει στον χρ1iστη το εκάστοτε λογισμικό. Τέλος, άλλο ένα στο ιχείο που 

αποδεικνύει τον επαναδιαμεσολαβητικό και όχι αποδιαμεσολαβητικό χαρακηiρα του Διαδικτύου είναι η 

εκτεταμένη ιερό.ρχηση που έχει δεχτεί η on-line πληροφορία από τις μηχανές αναζiμησης (π.χ. Google). 

4.2.2 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

Οι πρύ>τες απόπεφες για την δημιουργία ενός διαδικτύου ξεκίνησαν στις 

ΗΠΑ κατά την διάρκεια του ψυχρού πολέμου. 1 ι Ρωσία είχε ήδη στείλει στο 

διάστημα τον δορυφόρο Σπούτνικ 1 κάνοντας τους Αμερικανούς να 

φοβούνται όλο και περισσότερο για την ασφάλεια της χό)ρας τους. Θέλοντας 

λοιπόν να προστατευτούν από μια πιθανή πυρηνική επίθεση των Ρώσων 

δημιούργησαν την υπηρεσία προηγμένων αμυντι1'ό)ν ερευνό)ν ARP Α 

(AdvancecJ Rcsea.-cl1 Pωject Age11cy) γνωστί) ως ΟΑRΙ>Α (Defense 

Aciνa11ced l~esca ι·cl1 (Jι·ojec ts Age11 cy) στις μέρες μας. Αποστολή της 

ι-:ιι.:Ι"·α so: (6ιφ1Ηρiψι1ς συγκειφψένης υπηρεσίας Ιιταν να βοηθι'1σει τις στρατιωτικές δυνάμεις των 
~ΠΙΙΪ>Τ\0 11.: J) 
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ΗΠΑ να αναπτυχθούν τεχνολογικά και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο επικοινωνίας το οποίο θα μποpούσε 

να επιβιι:ί)σει σε μια ενδεχόμενη πυρηνικι) επίθεση . 

Το αρχικό θεωρητικό υπόβαθpο δόθηκε από τον Τζ. Λικλάιντερ (J.C.R. Licklίder) που ανέφερε σε 

συγγράμματά του το "γαλαξιακό δίκτυο". Η θεωρία αυτή υποστi1ριζε την ύπαρξη ενός δικτύου 

υπολογιστι:ί>ν που θα ήταν συνδεδεμένοι μεταξύ τους και θα μπορούσαν να ανταλλάσσουν γριfγορα 

πληροφορίες και προγράμματα. Το επόμενο θέμα που προέκυπτε ήταν ότι το δίκτυο αυτό θα έπρεπε να 

ήταν αποκεντρωμένο έτσι ι:ί)στε ακόμα κι αν κάποιος κόμβος του δεχόταν επίθεση να υm)ρχε δίοδος 

επικοινωνίας για τους υπόλοιπους υπολογιστές. Τη λύση σε αυτό έδωσε ο Πολ Μπάραν (Paul Baran) με 

τον σχεδιασμό ενός κατανεμημένου δικτύου επικοινωνίας που χρησιμοποιούσε την ψηφια1<1) τεχνολογία. 

Πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε και η θεωρία ανταλλαγιίς πακέτων του Λέοναρντ Κλάινροκ (Leonard 

Kleinrock), που υποσηiριζε ότι πακέτα πληροφορ11))ν που θα περιείχαν την προέλευση και τον προορισμό 

τους μπορούσαν να σταλούν από έναν υπολογιστή σε έναν αλλι:>. 

Στηριζόμενο λοιπόν σε αυτές τις τρεις θεωρίες δημιουργήθηκε το πρώτο είδος διαδικτύου γνωστό ως 

ARPANET. Εγκαταστάθηκε και λειτούργησε για πρcίΗη φορά το 1969 με 4 κόμβους μέσω των οποίων 

συνδέονται 4 μίνι υπολογιστές (mini computers 12k): του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στην Σάντα 

Μπάρμπαρα του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες, το SRI στο Στάνφορντ και το 

πανεπιστήμιο της Γιούτα. Η ταχύτητα του δικτύου έφθανε τα 50 kbps και έτσι επιτεύχθηκε η πρώτη dial 

up σύνδεση μέσω γραμμών τηλεφι:ίΝου. Μέχρι το 1972 οι συνδεδεμένοι στο ARPANET υπολογιστές 

έχουν φτάσει τους 23, οπότε και εφαρμόζεται για πρώτη φορά το σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-n1ail). 

Παράλληλα δημιουργιiθηκαν και άλλα δίκτυα, που χρησιμοποιούσαν διαφορετικές μεθόδους και 

τεχνικές (όπως το χ.25 και το UUCP) τα οποία συνδέονταν με το ARPANET. Το πρωτόκολλο που 

χρησιμοποιούσε το ARPANET i1ταν το NCP (Netwoι·k Cοιιtι·οl Pι·otocol), το οποίο, όμως, είχε το 

μειονέκτημα ότι λειτουργούσε μόνο με συγκεκριμένους τύπους υπολογιστι:ί)ν. Έτσι, δημιουργ1iθηκε η 

ανάγκη στις αρχές του 1970 για ένα πρωτόκολλο που θα ένωνε όλα τα δίκτυα που είχαν δημιουργηθεί 

μέχρι τότε. Το 1974 λοιπόν, δημοσιεύεται η μελέτη των Βιντ Σερφ (Yint Cerf) και Μπο~ιπ Κάαν (Bob 

Kahn) από την οποία προέκυψε το πρωτόκολλο TCP 

(Transmission Control Protocol) που αργότερα το 1978 

έγινε TCP/IP, προστέθηκε δηλαδή το lnternet Protocol 

( Ι Ρ), και τελικά το 1983 έγινε το μοναδικό πρωτόκολλο 

που ακολουθούσε το ARPANET. 

Το 1984 υλοποιείται το πρώτο DNS (Don1ai11 Nanιe 

Systen1) σύστημα στο οποίο καταγράφονται 1000 

κεντρικοί κόμβοι και οι υπολογιστές του διαδικτύου 

πλέον αναγνωρίζονται από διευθύνσεις κωδικοποιημένων 

αριθμι:ίJν. Ένα ακόμα σημαντικό β1iμα στην ανάπτυξη του Διαδικτύου έκανε το Εθνικό Ίδρυμα 
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Επιστημό)ν (National Scie11ce Foι111dation, NSF) των ΗΠΑ, το οποίο δημιούργησε την πρ6)τη 

δ1αδικτυακ1i πανεπιστημιακ11 ραχοκοκαλιά (backbone), το NSFNef, το 1986. Ακολούθησε η 

ενσωμάτωση άλλων σημαντικόΝ δικτύων, όπως το Useιιet, το Fiιloιιet και το Oihιet. 

Ο όρος Διαδίκτυο/Ιντερνετ ξεκίνησε να χρησιμοποιείται ευρέως την εποχή που συνδέθηκε το 

APRANET με το NSFNet και Ίντερνετ σήμαινε οποιοδήποτε δίκτυο χρησιμοποιούσε TCP/ IP. Η 

μεγάλη άνθιση του Διαδικτύου όμως, ξεκίνησε με την εφαρμογή της υπηρεσίας του Παγκόσμιου Ιστού 

από τον Τψ Μπέρνερς-Λι στο ερευνητικό ίδρυμα CERN το 1989, ο οποίος είναι, στην ουσία, η 

πλατφόρμα, η οποία κάνει εύκολη την πρόσβαση στο Ίντερνετ, ακόμα και στη μορφή που είναι γνωστό 

σήμερα. 

4.2.3 ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ TCP/IP 

Το '"TCP/1 Ρ" (Tι·a11snιissio11 Contι·ol Ρι·οgι·anι/Ιιιteιηet Ρι·οtοcοl=Πρόγρα~ι~ια Ελέγχου 

Μετάδοσιις και πρωτόκολλο του Ιιιteιηet) είναι μια συλλογή πρωτοκόλλων επικοινωνίας στα οποία 

βασίζεται το Διαδίκτυο σΧλ.ά και μεγάλο ποσοστό των εμπορικόJV δικτύων. Η ονομασία TCP/IP 

προέρχεται από τις συντομογραφίες των δυο κυριότερων πρωτοκόλλων που περιέχει : το TCP ή 

Transmissio11 Control Protocol (Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης) και το ΙΡ •i 1nternet Protocol 

(Πρωτόκολλο Διαδικτύου). 

ΑυτιΊ η συλλογιi πρωτοκόλλων, όπως και πολλές άλλες άλλωστε, είναι οργανωμένη σε στρό)ματα ή 

επίπεδα (layeι·s). Το καθένα τους απαντά σε συγκεκpιμένα προβλήματα μεταφοράς δεδομένων και 

παρέχει μια καθορισμένη υπηρεσία σrα υψηλότερα στρό)ματα. Τσ. ανό)Τερα επiπεδα είναι mo κοντά στη 

λογιΚ1i του χριiστη και εξετάζουν πιο αφηρημένα δεδομένα, στηριζόμενα σε πρωτόκολλα χαμηλότερων 

στρωμάτων για να μεταφράσουν δεδομένα σε μορφές που μπορούν να διαβιβαστούν με φυσικά μέσα. 

Το μοντέλο ΟS Ι , το οποίο παραμένει έως σήμερα μόνο θεωρητικό, προτείνει την κατάταξη των 

πρωτοκόλλων δικτύων σε έναν οργανωμένο σωρό 7 στρωμάτων. Συγκρίσεις ανάμεσα στο μοντέλο OSI 

και το TC'P/11' δείχνουν τη σημασία των πρωτοκόλλων που περιέχονται στη σουίτα Ι Ρ, από την άλλη 

πλευρά όμως μπορεί να προκληθεί σύγχυση, καθό)ς το TC' P/11) αποτελείται από μόνο 4 στρώματα. 

103 



7 

6 

5 

4 

3 

2 

4.2.3. Ι ΕΠ ΙΠΕΔΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ TCP/IP 

Παράδειγμα ενθυλUκωσιις δεδομένων σ'ένα διάγραμμα UDP μέσα σε πακέτο ΙΡ 

Δεδομε\ιο Εφαρμογr)ς 

Εnικιφολιδο Δεδομινο 
Μεταφοράς UόΡ UDP 

Εnιl\εφα~<δο 
Δεδομενο ΙΡ 

ΙΡ Δικτύου 

ΙΕnιΙΙεφολιδα 
nλοισιοu 

Δεδομενο nλοισιοv δεδομένα 
Πρόσθετα 1 

Σuv6lσ μου 
nλοισiοu 

F.1κ(1να 52 : επίπεδα ΠJ.1ΝτcJι.:(1ΪΑ)ΙΙ 

Τα πρωτόκολλα Διαδικτύου κάνουν χρήση της ενθυλάκωσιις (encapsιιlation) για να παρέχουν γενικά 

πρωτόκολλα και υπηρεσίες. Ένα πρωτόκολλο υψηλού στρό)ματος χρησιμοποιεί τα πρωτόκολλα των 

κατώτερων για να λειτουργιiσει. 

Το παρακάτω σχεδιάγραμμα τοποθετεί τα διάφορα πρωτόκολλα του TCP/IP με βάση τα κριτι)ρια του 

μοντέλου OSI: 

Εφαρμογής 
π.χ. ΗΠΡ, SMTP, SNMP, FTP, Telι1et, NFS 

(Application) 

Παρουσίασης 
π.χ. XOR, ΑSΝ. Ι , SMB, AFP 

( Pι·esentatίoιι) 

Συνεδρίας (Sessioιι) π. χ. ΙSΟ 8327 / CCIΠ Χ.225, RPC, Netbios, ASP 

Μεταφοράς (Τι-aιιspοι1) π.χ. TCP, tJOP, RTP, SPX, ΑΤΡ 

Δικτύου (Netwoιi<) 
π.χ. Ι Ρ (1Ρν4 ή 1Ρν6), ΙCΜΡ, ΙGΜΡ, Χ.25, CLNP, ARP, OSPF, 

RΙΡ, ΙΡΧ, ΟΟΡ 

Συνδέσμου (Lίιιk) π.χ. Etheιηet, Τοkeιι Ring, ΡΡΡ, HOLC, Fι·a111e ι-elay, ΑΤΜ 

Φυσικό (Physical) π.χ. Ραδιοφωνικό σήμα, Λέϊζερ, Οπτική Ίνα 
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Τα τρία ανόηερα στρό>ματα του μοντέλου ΟSΙ (Εφαρμογιiς, Παρουσίασης και Συνεδρίας) αποτελούν 

ένα ενιαίο στρι:ίJ~ια στο TCP/IP, το επiπεδο Εφαρμογ1iς. Τα χαρακτηρισnκά του στρι:ί>ματος Συνεδρίας 

αναλαμβάνονται από nς ίδιες εφαρμογές ή απλι:ί>ς αγνοούνται. Ένα απλουστευμένο σχεδιάγραμμα της 

στοίβας του μοντέλου TCP/IP ακολουθεί : 

π.χ. ΗΠΡ, FfP, DNS 

4 Εφαρμογής (Πρωτόκολλα <jρομολόγησης. όπως το RI Ρ. που βασίζοι'Τω στο πρωτδκολλο UDP 

μπορού11 επίσης Ι'ι< καταχωρηΟούν στο στρώμα Δικτύου) 

π.χ. TCP, UDP, RTP 

3 Μεταφοράς (Πρωη)κολλα δρομολδγησης. δπως το 08PF. που λειτουργοι)1· Π(~1ιω απδ το zι>. 

2 Δικτύου 

Συνδέσμου 

μποροι) 11 επίσης 11α καταχωρηΟούιι στο στρώμα ΔικτίJου) 

Για το TCP/I P, χρησιμοποιείται μόνο το ΙΡ 

(Ι'α πρωτδκο)λα /Cι'v!P κω /(ι'Μ Ρ. πυ.ρ'δλο που βασίζοντω πάι·ω στο Ι J> για Tlf\' 

λειτοιιργίυ. τοιις. κατο.χωροιi1ιτω στο σrρdJμα Δικτύου. Το ARP αποτελεί μια από τις 

ολιγcί.ριΟμες εξωρi:σεις. εφ'δσοιι είιιω ωιf:ξ<~μτητο τοι> ΙΙ>) 

π.χ. Etl1e111et, Token Rίιιg, κλπ. 

Αυτά τα 4 επίπεδα, συναποτελούν το Μοντέλο Διαστρω11άτωσιις του Ιιιteιηet 11 αλλιι:ί~. Μοντέλο 

αναφοράς του l11te111et. 

4.2.3.2 ΑΝΑΛ ΥΣΙ-1 ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ 

Εφιφμογίις 

Το στρι:ί>μu. εφαρμογής ΥJ.Η)σψοποιείται από την πλειοψt)φία των δικτυομένων προγραμμάτων. Το 

πρόγραμμα παραδίδει τα δεδομένα σε μια μορφιi που ορίζει τα ίδιο. 

!Ζφόσον το TC Ρ/Ι Ρ δεν παρέχει στρι:ίJματα μεταξύ των στρωμάτων εφαρμογ1iς και μεταφοράς, όλες οι 

λcιτουργίες παρουσίασης και συνcδρίας (βλέπε μοντέλο ΟS Ι) πρέπει να υλοποιηθούν σ' αυτό το επίπεδο. 

Αυτιi η διαδι1'ασία δ ιευκολύνεται με την χρήση β1βλιοθηκ~>ν. 

Μ ι:ταφομιίς 

Το σφι:ίψα μεταφοράς είναι υπεύθυνο για την μεταφορά μηνυμάτων, ανεξαρη'μως του υποκείμενου 

δι1'τύου, με έλεγχο σφu.λμάrων (eιτοι· control), καrάτμησ11 (Γι·ag111cntation) και ρύθμιση ρο1iς (flow 

cοηι ι·ο l ) . 11 μετά.δοση μηνυμύ.των μεταξύ δυο οvτοτιiτωv μπορεί να ι-:u.τηγοριοποιηθεί ως εξιi ς: 
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• co11nection-orίe11ted, π. χ. TCP 

• co11nectίo11less, π.χ. UDP 

Η λειτουργία του στρώματος αυτού μπορεί να συγκριθεί με αυτή οποιουδήποτε μηχανισμού/μέσου 

μεταφοράς, π. χ. ένα όχημα που πρέπει να εξασφαλίζει την πλήρη και ασφαλή διακίνηση του φορτίου του. 

Το στρώμα μεταφοράς παρέχει αυτή την υπηρεσία σύνδεσης εφαρμογό)ν μεrαξύ τους, κάνονrας χρήση 

θυρό)V (ports). Καθώς το Ι Ρ προσφέρει μόνο παράδοση όσο το δυ1•ατό11 καλύτερα (best effort delίvery), το 

στρόJμα μεταφοράς είναι το πρώτο επίπεδο όπου λαμβάνεται υπόψιν το θέμα της αξιοπιστίας. 

Παραδείγματος χάρη, σε μια προσπάθεια αξιόπιστης μετακίνησης δεδομένων, το TCP που είναι ένα 

con11ectίon-oriented πρωτόκολλο, έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

• τα δεδομένα έρχονται στην ίδια σειρά με την οποία στάλθηκαν 

• ελάχιστος έλεγχος σφαλμάτων 

• ανεπιθύμητα αντίγραφα απορρίπτονται 

• χαμένα/αποριμμένα πακέτα ξαναστέλνονται 

• έλεγχος κυκλοφοριακής συμφόρησης ( congestίo11 coritrol) 

Τα πρωτόκολλα δυναμικι)ς δρομολόγησης (dynamίc roιιtίng), που κανονικά θα έπρεπε να βρίσκονται 

σε αυτό το στρ<ί)μα του TCP/IP (αφού λειτουργούν πάνω από το Ι Ρ) αντιμετωπίζονται συχνά ως τμήματα 

του επίπεδου δικτύου (π.χ. το OSPF). 

Το νέο SCTP είναι επίσης ένας "αξιόπιστος" , connection-oι·iented μηχανισμός μεταφοράς. Είναι 

streaιη-orίented, όχι byte-orίented όπως το TCP, και προσφέρει την δυνατότητα ιηιιltίplexing πολλόJν 

ρευμάτων (stn~arη) σε μια μόνο σύνδεση . Προτείνει υποστ~)ριξη 1ηιιlti-l1on1ing, την δυνατότητα δηλαδ11 

για μια οντότητα να μπορέσει, στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης σύνδεσης, να κάνει χριiση πολλαπλό)ν 

(εφ'όσον υπάρχουν) διευθύνσεων 1 Ρ, που αντ~προσωπεύουν πολλαπλές ί11terfaces (διασυνδετικές 

διατάξεις), έτσι ιίJστε αν κάποια παρουσιάσει βλάβη, να μη χαθεί η σύνδεση . 

Το UOP είναι ένα co11 11ectio11Ιess πρωτόκολλο διαγραμμάτων δεδομένων (datagran1s). Όπως και το ΙΡ, 

είναι ένα besι efTort ή "αναξιόπιστο" πρωτόκολλο: ο έλεγχος σφαλμάτων είναι αδύναμος (απλό 

checksιιn1). Χρησψοποιείται κυρίως σε εφαρμογές streami11g μέσων (ι)χος, βίντεο, κλπ. ) όπου η έγκαιρη 

άφιξη των δεδομένων είναι mo σημαντική από την ακεραιότητα τους. Ο χρόνος που κερδίζεται σε σχέση 

με τα co1111ecιio11-01·ie11ted πρωτόκολλα, που πρέπει να καθιεριί)σουν μια αξιόπιστη σύνδεση, ro καθιστά 

ιδανικό για απλές ερώτημα/απάντηση εφαρμογές (π.χ. DNS). 
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Το TCP και το UDP εκμεταλλεύονται από εφαρμογές που διακρίνονται (στο επίπεδο του δικτύου) από 

την θύρα TCP ή UDP τους. Ορισμένοι αριθμοί Θυρ<ί)ν είναι κλειστοί και αναφέρονται σε πολύ 

συγκεκριμένες εφαρμογές. 

Το RTP είναι ένα πρωτόκολλο διαγραμμάτων δεδομένων σχεδιασμένο για στοιχεία πραγματικού 

χρόνου (reaJ-time) όπως τα 5·ιι·eaιιιίιιg αιιιlίο και 11ideo. Αν και παρουσιάζεται στο στρώμα μεταφοράς 

(αντί για το επίπεδο συνεδρείας), βασίζεται στο UDP για την λεnουργία του. 

Δι!iτύου 

Ο σκοπός του στpό)ματος δικτύου είχε αρχικά καθοριστεί ως η μεταφορά πακέτων μέσω ενός ενιαίου 

δικτύου. 

Με την εμφάνισ11 πιο σύνθετων μορφό)V δικτύων, προστέθηκαν επιπλέον χαρακτηριστικά στο στρώμα 

αυτό, έτσι <ί>στε ο ρόλος του να είναι mα η διακίνηση δεδομένων από το δίκτυο πηγή στο δίκτυο 

προορισμού . Αυτό προϋποθέτει συνήθως την δρομολόγηση πακέτων διαμέσου ενός δικτύου δικτύων 

(ίnteπ1etw0Γk) ιΊ διαδικτύου (με μικρά γράμματα). 

Στην σουίτα πρωτοκόλλων Διαδικτύου, το lP μεταφέρει τα πακέτα δεδομένων από την πηγή, στον 

προορισμό. Το ΙΡ μπορεί να εξυπηρετήσει διάφορα πρωτόκολλα ανωτέρων επιπέδων (upper layer 

pΓotocols) ·το καθένα τους προσδιορίζεται με έναν αποκλειστικό αριθμό πρωτοκόλλου: π.χ. το ΙCΜΡ και 

το ΙGΜΡ έχουν τους αριθμούς 1 και 2 αντίστοιχα. 

Μερικά πρωτόκολλα που στηρίζονται στο Ι Ρ, π.χ. το ΙCΜΡ (χρησιμοποιείται για την διάδοση 

διαγνωσηκ<ίJV πληροφορι<ί>ν σχετικά με την μεταφορά πακέτων μέσω 1 Ρ) παρουσιάζονται πάνω από το ΙΡ 

αλλά παρέχουν υπηρεσίες επιπέδου διαδικτύου, απεικονίζοντας έτσι την ασυμβατότητα μεταξύ του 

Διαδικτύου, των πρωτοκόλλων Διαδικτύου και του μοντέλου ΟS Ι . Όλα τα πρωτόκολλα δρομολόγησης 

(π. χ. BGP, ΟSΙΨ, Ιι!Ρ, κλπ.) ανιiκουν επίσης στο σφ<ί>μα δικτύου, αν και θα μπορούσαν να 

τοποθετηθούν σε αν<ίηερα επίπεδα. 

Σι>\•δί:σμιι ι~ 

Το στρ<ί)μα αυτό , ρόλος rου οποίου είναι η διακίνηση πακέτων του επιπέδου δικτύου μεταξύ δυο 

ονrοηiτων, δεν είναι στην ακρίβεια μέρος της σουίτας πρωτοκόλλων Διαδικτύου, διόη το 1 Ρ λειτουργεί 

με διάφορα στρ6)ματα συνδέσμου. Η διαδικασία διαβίβασ11ς (αντ. λι1ψης) πακέτων σε (αντ. από) ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο συνδέσμου μπορεί να ελέγχεται είτε από τον οδήγο του inιe.-face, είτε το fιrιηware 

ιi σύνολο εξειδικευμένων κυκλωμάτων (cl1ίρsets), είτε τέλος από ένα συνδυασμό τον προ-αναφερθέντων. 

Αυτά Θα εκrελέσουν τις λειτουργίες σύνδεσης δεδομένων (data link), όπως π.χ. την πρόσθεση 

εmκεφαλίδας (p<ιcket header) πριν την αποστολιΊ. την ίδια τη διαβίβαση του πλαισίου (Γι·aη1e) με τη 

χρι1ση ενός φυσικού μέσου . 
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Για συνδέσεις μέσω μόντεμ (σε γραμμή τηλεφό)νου), τα πακέτα ΙΡ μεταφέρονται συνήθως 

χρησιμοποιόντας το ΡΡΡ. Σε ευρυζωνικές συνδέσεις (π.χ, ADSL) συναντάμε το ΡΡΡοΕ. Σε τοπικά 

δίκτυα, τα πρωτόκολλα Etl1err1et ή ΙΕΕΕ 802. 11 (για ενσύρματα ή ασύρματα δίκτυα αντίστοιχα) είναι πω 

κοινά. Για δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN) χρησιμοποιούνται συχνά το ΡΡΡ πάνω σε γραμμές T-carrier ή 

E-carrίer, το Frame relay, το ΑΤΜ ή το Packet oνer SONET/SDH (POS). 

Το στρώμα συνδέσμου είναι επίσης το επίπεδο όπου τα πακέτα μπορούν να αναχαιτιστούν για να 

σταλθούν σ'ένα ιδεατό ιδιωτικό δίκτυο (Virtual Prίνate Network, VPN). Σ'αυτήν την περίπτωση, τα 

δεδομένα του επιπέδου αυτού αντιμετωπίζονται ως δεδομένα εφαρμογής, και "ξανακατεβαίνουν" την 

στοίβα πρωτοκόλλων Διαδικτύου για να σταλθούν. Στη λαμβάνουσα πλευρά, τα δεδομένα ανεβαίνουν 

δυο φορές την στοίβα (μια για το VPN και μια δεύτερη για τη δρομολόγηση). 

Το φυσικό επίπεδο, που αποτελείται από τα φυσικά στοιχεία του δικτύου (π.χ. 11lιbs, ι·epeaters, 

καλώδια δικτύου, οπτικές ίνες, ομοαξονικά καλό)δια, κάρτες δικτύων) και τις προδιαγραφές χαμηλού 

επιπέδου των σημάτων (τάση , συχνότητα, κλπ. ), θεωρείται συχνά ως μέρος του στρό)ματος συνδέσμου. 

4.2.3.3 Υ ΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Η πλειοψηφία των λειτουργικών συστιιμάτων (U11ix, Liιιux, οι διάφορες παραλλαγές BSO, Mac 

OS Χ, Micι·osoft Wiιιdo,vs και οι εκδόσεις Windows Serνer) περιλαμβάνουν την στοίβα TCP/lP εξ' 

ορισμού η αναζήτηση υλοποιήσεων αφορά μόνο ένα μικρό ποσοστό χρηστών. 

Αξίζει να σημειωθεί η ύπαρξη του Ligl1hνeigl1t TCP/IP, μια υλοποίηση ανοιχτού κώδικα (open 

soιιrce) ειδικά σχεδιασμένη για ενσωματωμένα συστήματα (en1bedded systems) και του KA9Q NOS, 

διαμορφωμένο για ερασιτεχνικά ραδιοφωνικά συστήματα πακέτων (packet radίo systeιηs) ή υπολογιστό)ν 

συνδεμένων μέσω σειριακό)ν (serial) γpαμμό)V. 

4.2.4 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔlΑΔΙΚΤΥΟ 

Κοινές μέθοδοι πρόσβασης στο Διαδίκτυο είναι η επιλογιΚ11 και η ευρυζωνική . Δημόσιοι χώροι για 

χρήση του Διαδικτύου περιλαμβάνουν τις βιβλιοθήκες και τα lnternet cafes, όπου υπάρχουν διαθέσιμοι 

Η/Υ με σύνδεση στο Διαδίκτυο. Υπάρχουν, επίσης, σημεία πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε δημόσιους 

χόψους όπως αίθουσες αναμονιiς αεροδρομίων, μερικές φορές μόνο για σύντομη χρήση ενόσω 

βρισκόμαστε σε αναμονri. Τέτοια σημεία είναι γνωστά και με διάφορους άλλους όρους, όπως «δημόσια 

περίπτερα Διαδικτύου», «δημόσια τερματικά Διαδικτύου» και «ιστό - τι1λέφωνω> . 

Η δικτύωση μέσω Wi-Fi παρέχει ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Ασύρματα σημεία πρόσβασης 

(hotspot) που παρέχουν τέτοια πρόσβαση περιλαμβάνουν τα Wi fι-cafes, όπου κάποιος αρκεί να φέρει τις 

δικές του/της ασύρματες συσκευές όπως φορψό Η/Υ ιί PDA. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να είναι 
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δωρεάν σε όλους, είτε δωρεάν μόνο σε πελάτες, είτε επi πληρωμή. Ένα l1otspot δεν χρειάζεται να 

περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Ολόκληρες πανεπιστημιουπόλεις και πάρκα έχουν αυτή 

τη δυνατότητα, ακόμα και ολόκληρες περιοχές. Προσπάθειες να συνδεθεί και ο αγροτικός πληθυσμός 

έχουν οδηγήσει στα ασύρ~ιατα κοινοτικά δίκτυα. 

Τα πλεονεκτήματα της πρόσβασης ενός χρήστη μέσω του δικού του υπολογιστιi (αντί μέσω δημόσιου 

τερματικού) περιλαμβάνουν τη δυνατότητα για κατέβασμα και ανέβασμα αρχείων χωρίς περιορισμούς, 

τη χρήση του αγαπημένου του φυλλομετρητή (web bro\.νser) και των ρυθμίσεων αυτού (το μενού των 

ρυθμίσεων μπορεί να απενεργοποιηθεί σε έναν δημόσιο υπολογιστή) και την εκτέλεση δραστηριοτήτων 

στο Ίντερνετ με τη χρi1ση δικών του προγραμμάτων και δεδομένων. 

Χό>ρες με πολύ καλή πρόσβαση στο Ίντερνετ περ ιλαμβάνουν την Νότια Κορέα, όπου το 50% του 

πληΟυσμού έχει ευρυζωνική πρόσβαση, τη Σουηδία και τις ΗΠΑ. 

4.2.5 ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 

Η εκρηκτική εξέλιξη του Διαδικτύου οδιiγησε σε πολλές μεταβολές και σήμερα η υλοποίηση του 

πρωτοκόλλου ιΡ στους κόμβους (δρομολογητές) δεν βασίζεται πάντα σε λογισμικό . Παρότι μερικοί 

μικροί δρομολογητές σε μικρές εταιρείες εξακολουθούν να είναι κοινοί υπολογιστές με ειδ ικό λογισμικό, 

η διεκπεραίωση εκατομμυρίων δεδομενογραμμάτων το δευτερόλεπτο που απαιτούν οι σημερινές 

συνΟήκες άλλαξε τη σχεδίαση των μεγάλων δρομολογητό)ν οι οποίοι έγιναν ειδικά μηχανιΊματα με ειδικό 

υλικό και λογισμικό. 

Επίσης οι ζεύξεις ανάμεσα στους δρομολογητές βασiζονται σε ειδικές τεχνικές (IPoverSDH, 

1 Poνeι-WDM) και μόνο σε μικρές εταιρείες i1 σπίτια βασίζονται σε ιηo<ien1 ή PCM. Επίσης 

δημιουργι1θηκαν εταιρείες ιταροχi1ς υπηρεσιό>ν Διαδικτύου (ISP = lnteι-net Se ινice Ρι·ονίdeΓs) ποι> 

παρέχουν διασύνδεση σε χρι)στες (σπίτια και εταιρείες) και άλλες που διασυνδέουν ης πρώτες και 

ονομάζονται NS P (Network Serνice PΓoνiders) . Δηλαδή οι δεύτερες δεν διασυνδέουν τερματικά αλλά 

δρομολογητές των πρόπων δημιουργ<ί>ντας ένα δεύτερο ιεραρχικό επίπεδο . Φυσικά στα τερμαηκά η 

υλοποίησ11 με λογισμικό παρέμεινε κσ.θ<ί>ς και η συνi1Οεια να αποκαλούνται οι cερμαηκοί υπολογιστές 

που τρέχουν τα πρωτόκολλα του δικτύου (και κυρίως ιο TCP/I Ρ) ως l1ost conψιιteΓs δηλ. οικοδεσπότες, 

φ ιλοξενούντες το λογισμικό του δικτύου (σαν υπολογιστές γενι κι'1ς χριΊσεως που είναι τρέχουν και άλλο 

λογισμικό). 

Ο όρος Διαδίκτυο σl1μερα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των δικτύων του κόσμου που είναι 

διασυνδεδεμένα μέσω του ομci>νυμου πρωτοκόλλου ( l nteιηet Pl'Otocol). Αυτό το κολοσσιαίο παγκόσμιο 

υπερ-σύστημα (ίσως το πιο πολύπλοκο του πλανιiτη) διασυνδέοντας τη συντριπnκιi πλειοψηφία των 

υπολογιστ<ί)ν του κόσμου μας καθιστά δυνσ.rιΊ την προσπέλαση σε πληροφορίες ιτου τηρούνται σε 

οιrοιοδ ι)ποτε σημείο του πλανιiτη ατιό οποιοδιiποτε ά.''λλο σημείο . Επεκράτησε λοιπόν κατά συνεκδοχιi, με 
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τον ίδιο όρο να αναφερόμαστε και στους πληροφοριακούς πόρους που είναι ενταμιευμένοι σε αυτό. Έτσ1 

ακούγεται πολλές φορές η φράση 'ϊις πληροφορίες αυτές τις βρήκα στο lnten1et". 

4.2.6 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

Το Διαδίκτυο μπορεί τώρα να έχει πρόσβαση σχεδόν παντού από πολλά μέσα, ιδίως μέσω κινιιτών 

συσκευών lnte111et . Κινητά τηλέφωνα, datacaι·ds, κονσόλες παιχνιδιών και κυτταρικοί 

δρομολογι1τές επιτρέπουν στους χρήστες να συνδεθούν στο Internet από οπουδιiποτε υπάρχει ασύρματο 

δίκτυο που να υποστηρίζει η τεχνολογία της συσκευής. Στο πλαίmο των περιορισμών που επιβάλλονται 

από τις μικρές οθόνες και άλλες περιορισμένες δυνατότητες των εν λi>γω τσέπης συσκευές, οι υπηρεσίες 

του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορεί να είναι διαθέσιμες. Οι 

πάροχοι υπηρεσιό)ν μπορούν να περιορίσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν και ο ι χρεώσεις ασύρματης 

μετάδοσης δεδομένων μπορεί να είναι σημανηκά υψηλi>τερη από άλλες μεθόδους πρόσβασης. 

Εκπαιδευτικό υλικό σε όλα τα επίπεδα, από την προσχολική ηλικία έως μεταδιδακτορικά είναι 

διαθέmμα από τις ιστοσελίδες . Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευσιι, βοήθεια στο σπίτι και άλλα 

καθήκοντα, αυτό-καθοδηγούμενη μάθηση, ή απλά αναζητώντας περισσότερες πληροφορίες για ένα 

ενδιαφέρον γεγονός, ποτέ δεν iμαν mo εύκολο για τους ανθρό>πους να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικές 

πληροφορίες σε οποιοδήποτε επίπεδο από οπουδήποτε. Το διαδίκτυο γενικά και το Woι·\d Wide Web , 

ιδίως, αποτελούν σημαντικούς καταλύτες τόσο των τυπικών και άτυπων μορφών εκπαίδευσιις . 

Το χαμηλό κόστος και σχεδόν η στιγμιαία ανταλλαγή ιδεών, γνόJσεων και των δεξιοτήτων έχει γίνει 

συλλογικιj δουλειά δραματικά ευκολi>τερη. Διαδικτυακό "cl1at", είτε με τη μορφή του IRC cl1at rοο ιηs, ή 

μέσω ά~ιεσων Jt1\νυμάτων στα συστήματα, δίνουν την δυνατότητα στους συναδέλφους να μείνουν σε 

επαφή με έναν πολύ εύκολο τρόπο, όταν εργάζονται σε υπολογιστές τους κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

Τα μηνύματα μπορούν να ανταλλάσσονται ακόμη πιο γρήγορα και άνετα από ό, τι μέσω e-ιηail. 

Επεκτάσεις σε αυτά τα συστήματα μπορούν να επιτρέψουν την ανταλλαγιi αρχείων, σχεδίων, ηχητικά 

μηνύματα ή ακόμα και βίντεο μεταξύ των μελό)ν της ομάδας. 

Επιχειρήσεις και ομάδες μπορούν να μοιραστούν ημερολi>για , καθώς και έγγραφα και άλλες 

πληροφοριες. Η συνεργασία αυτi1 λαμβάνει χώρα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως η επιστημονική 

έρευνα, ανάπτυξ11 λογισμικού, ο σχεδιασμός διάσκεψης, και τη δημιουργική γραφή . Η κοινωνικ~Ί και 

πολιτικιi συνεργασία είναι επίσης όλο και mo διαδεδομένη. Το Jnternet επιτρέπει στους ανθρώπους να 

συνεργαστούν mo αποτελεσματικά και με πολλούς περισσότερους τρόπους από ό, τι ήταν δυνατόν χωρίς 

αυτο . 

Το Διαδίκτυο επιτρέπει στους χρί1στες υπολογιστόJν να αποκηjσουν αποJιακρυσJι ένιι πρόσβασιι σε 

άλλους υπολογιστές και να αποθηκεύουν πληροφορίες εύκολα, οπουδ1iποτε μπορούν να είναι σε όλο τον 

κόσμο. Μπορούν να το κάνουν αυτό με 11 χωρίς τη χρ1iση της ασφάλειας , ελέγχου ταυτότητας και 
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κρυπτογράφησης τεχνολογιcί)V, ανάλογα με τις απαιτήσεις. Αυτό είναι ενθαρρυντικό για νέους τρόπους 

εργασίας από ro σπίτι, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριcί>ν σε πολλές βιομηχανίες. Λόγου 

χάρη, Ένας λογιστιίς κάθεται στο σπίτι και μπορεί έχει έληχο στα βιβλία μιας εταιρείας που εδρεύει σε 

άλλη χό>ρα, μέσω ενός κεντρικού υπολογιστιί που βρίσκεται σε τρίτη χώρα που συντηρείται από 

ειδικούς από μια τέταρτη χώρα. Σε ένα άλλο παράδειγμα, ένας υπάλληλος γραφείου μακριά από το 

γραφείο τους, ίσως από την άλλη άκρη του κόσμου σε ένα επαγγελματικό ταξίδι ή διακοπές, μπορεί να 

ανοίξει μια απο~ιακρυσμένη επιφάνεια εργασίας στο PC' του γραφείου του μέσω του Διαδικτύου. Αυτό 

δίνει στον εργαζόμενο πλήρη πρόσβαση σε όλα του τα αρχεία και δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες εφαρμογές, ενό) βρίσκεται μακριά από το γραφείο. Αυτά είναι δυο 

απλά παραδείγματα από αυτά που είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν από την ευρεία χρ11ση του 

Διαδικτύου. 

4.2.7 ΔΙΑΔΙΚΤΥ ΑΚΟΙ ΚΙΝΔ ΥΝΟΙ 

Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο σήμερα δεν είναι ακίνδυνη, ανεξάρτητα από τον τρόπο χρήσης των 

υπηρεσιcί>ν του. Υπάρχουν κακόβουλοι χρί1στες και αρκετές δυνατότητες πρόκλησης ζημι<ί)V τόσο στο 

επίπεδο του χρησιμοποιούμενου λογισμικού και υλικού, όσο και σε προσωπικό επίπεδο. 

4.2.7.1 ΠΡΟΙ<ΛΙΙΣ Ι-1 ΖΗΜ ΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Ο κύριος κίνδυνος πρόκλησης ζημιό>ν στο υπολογιστικό σύστημα ενός ανύποπτου χρι1στη είναι η 

μόλυνση του συση1~ιατος με κάποιον ιό . Η μόλυνση γίνεται όταν ο χι)ιΊστης καλείται να λάβει κάποιο 

αρχείο, φαινομενικά αθό)Ο, όπως ένα κείμενο r1 μια φωτογραφία και, όταν δοκι μάσει να το 

χpησιμοποιί1σει, ο ιός αναλαμβάνει δράση επιμολύνοντας το σύστημα και μπορεί να καταστρέψει αρχεία 

11 και ολόκληρο ro σκληρό δίσκο του συστι) ματος. Άλλες φορές είναι δυνατή η αποστολι1 ιού απευθείας 

από τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, χωρίς να εμφανισΟεί κάποια ένδειξη λήψης αρχείου. Η 

περίπτωση αυη1 εκμεταλλεύεται κενά ασφαλείας στο λογισμικό του χι>1Ίση1 (φυλλομετρητί1 ή 

Λειτουργικό σύστημα). 

Παρόμοιας δράσης είναι και ένα πρόγραμμα που αποκαλείται worn1 (κατά λέξη μετάφραση 

σκουλήκι). Είναι παρόμοιο σε αποτέλεσμα με τον ιό , αλλά, αντίΟετα από αυτόν, δεν απαιτεί την 

"προσκόλλησή" του σε ένα αρχείο, έχοντας έτσι περισσότερη αυτονομία. Η βλάβη που προκαλεί το 

wοι·ιη δεν είναι τόσο ευρεία στο σύστημα, όσο στο δίκτυο σύνδεσης, επειδι1 καταναλό)νει σημαντικό 

εύρος ζόJνης (bandwidt\1). Άλλος κίνδυνος είναι ο Δούρειος Ίππος, ένα πρόγραμμα που ξεγελά το χρήστη 

του, ο οποίος χρησψοποιό)Vτας το νομίζει ότι εκτελεί κάποια εργασία, ενιίJ στην πραγματικότητα εκτελεί 

κάποια άλλη, συv1'1Οως Ι:.ΎΚατό.σταση άλλων κακόβουλων προγραμμάτων. ΑντίΟεrα από rους ιούς, οι 

δούρειο ι ίπποι δεν επψολύνουν αρχεία. 
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4.2.7.2 nΡΟΚΛΙ-ΙΣΙΙ ΖΙ-ΙΜΙΩΝ ΣΕ nΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜ ΕΝΑ 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τόσο οι δούρειοι ίπποι που προαναφέρθηκαν, όσο και κακόβουλα 

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου . Με τον τρόπο αυτό όΥJ μόνον είναι δυνατό να αρπαγούν 

προσωπικά δεδομένα κάποιου χρήστη, όπως ο αριθμός ταυτότητάς του ή το Α<Ι>Μ του, όσο και, πιο 

σημαντικό, αριθμοί mστωτικ6)ν καρτών, λογαριασμών Τραπέζης κτλ. Ανάλογη μέθοδος ακολουθείται 

και από ορισμένους ιστοτόπους, στους οποίους ο ανύποπτος χρήστης καταχωρεί παρόμοια στοιχεία 

παραγγέλοντας ένα προϊόν, το οποίο όΥJ μόνο δε θα λάβει ποτέ, riλλ.ά τα δεδομένα του μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από τους δημιουργούς του ιστοτόπου για να πραγματοποιήσουν οι ίδιοι αγορές, 

χρεύ)Vοντας τον "πελάτη" τους. Η μέθοδος υφαρπαγής προσωπικ6)ν δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου αποκαλείται "Phisl1ing" (παραφθορά της λέξης fιsl1ίιιg = ψάρεμα). Αρκετά προγράμματα 
περιήγησης (bι·owseΓs) αναγνωρίζουν τους ιστοτόπους στους οποίους παραπέμπουν τα παραπλανητικά 

μηνύματα, ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει σε ποσοστό 100%. Οι χρήστες είναι καλό να γνωρίζουν ότι κανείς 

χρηματοπιστωτικός φορέας δεν χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για να ανανε6)σει προσωπικές πληροφορίες, 

ενό) ένας προστατευμένος ιστοτόπος αρχίζει πάντα με το πρόθεμα https (secιιre, ασφαλ1iς). 

• 

• 

4.2.8 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Υπάρχουν τρεις τρόποι προστασίας, οι οποίοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό: 

Χρήση τείχους προστασίας (firewall) 

Χρήση λογισμικού προστασίας ενάντια σε ιούς και προγράμματα κατασκοπείας (spyware) . 

Συνεχιiς ενημέρωση των χρηστό)ν. 

4.3. ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 802.1 Ί 

4.3.1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 802.11 

Το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11 είναι το βασικότερο και πιο αναγνωρισμένο πρότυπο για WLAN, στις 

βασικές λειτουργίες του οποίου στηρίζονται τα πρωτόκολλα της ΙΕΕΕ (802. l la και 802. Ι Ιb} για 

ασύρματα τοπικά δίκτυα. Σύμφωνα με την αρχική διατύπωση του Project Aιιtl1orization Reqιιest, σκοπός 

του προτεινόμενου προτύπου 1 ΕΕΕ 802. 11 ήταν η δημιουργία των προδιαγραφών για τη διασύνδεση 

σταθερύ)V, φορητι))V και ΚΙνητό)V συσκευcί)V σε μία τοπιΚΙi περιοχιi. Έτσι το Νοέμβριο του 1997, το 

τελικό Standard που δημοσιεύθηκε, όριζε τη λειτουργία πρωτοκόλλων με τη βοιiθεια των οποίων θα 

γινόταν η ασύρματη δικτύωση μιας τοπικ1;ς περιοχι;ς. Όπως και στα πρότυπα 802.3 και 802.5, κύρια 

υπηρεσία του 802. 11 είναι η μεταφορά των MSDU (MAC Serνice Data Unit) μεταξύ των ομότιμων 

στρωμάτων ζεύξης δεδομένων. 
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Για το υπόστρωμα MAC, έχουν καθοριστεί δύο τρόποι λειτουργίας, μία κατανεμημένη (distributed) 

και μία συντονισμένη { coordi11ated). 

Το 802. 11 υποσιηρίζει για το φυσικό επίπεδο, τρία διαφορετικά στρό)ματα, δύο που χρησιμοποιούν 

ραδιοσυχνότητες ως μέσο μετάδοσης (με χρήση τε;ινικό)ν εξάπλωσης φάσματος, εναλλαγl1ς συχνότητας 

και ευθείας ακολουθίας) και ένα που χρησιμοποιεί υπέρυθρη ακτινοβολία. Η διό.κριση αυτή προέκυψε. 

επειδι1 την περίοδο προτυποποίησης του 802. 1 1, υm1ρχαν υλοποιήσεις ασυρμάτων δικτύων, ο ι οποίες 

χρησιμοποιούσαν τις παραπάνω τεχνικές. Έτσι υπήρξε η διάθεση να εντάξουν αυτές τις τεχνικές στο νοο 

πρότυπο. 

Για την ανάπτυξη του πρωτοκόλλου 802. Ι 1 ελ11φθησαν υπόψη και οι επόμενες σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα σε ενσύρματα και ασύρματα LAN: 

• Ενέργεια : Οι συσκευές οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα ασύρματο δίκτυο μπορεί να 

είναι είτε φορητές (poι·table) , δηλαδϊ1 μπορούν να μεταφερθούν, αλλά για να λειτουργήσουν θα πρέπει να 

είναι σε κάποιο σταθερό σημείο (όπως για παράδειγμα είναι ένα laptop), είτε κινητές (ιηobi l e), δηλαδή 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν εν κινήσει (paln1top, κινητό τηλέφωνο). Και στις δύο προαναφερθείσες 

περιπτό)σεις απαιτείται η χρήση μπαταριό>ν, έτσι ό)στε να υποστ11ριχθούν τα διάφορα ηλεκτρονικά 

στοιχεία, αλλά και η ασύρματη κάρτα δικτύου, που κατά κανόνα καταναλό>νει περισσότερη ενέpγεtα 

συνεπό>ς εξαντλούνται πιο γρήγορα οι μπαταρίες της συσκευής. Έτσι, υλοπο11iθ11καν διάφορες 

λειτουργίες ελέγχου η1ς ισχύος, οι οποίες υλοποιούνται στο επiπεδο MAC. 

• Εύρος ζώνιις συχνοηίτων: Με διάφορες μεθόδους και τεχνικές που εφαρμόζει το πρωτόκολλο 

802.11 , επιτυγχάνει υψ11λό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων στη μπάντα συχνοτ~'μων ΙSΜ. 

• Ασφάλεια: f:πειδ ιi στα ασύρματα δίκτυα τα σiΗιατα μεταδίδονται σε πολύ μεγαλύτερες περιοχές από 

αυτές που καλύπτει ένα καλώδιο 11 μία οπτικ~1 ίνα, το θέμα της ασφάλειας επικεντρώνεται στο να 

λαμβάνουν την πληροφορία μόνο όσοι είναι εξουσιοδοτημένοι 13πίσης, με διάφορες συνεχώς 

αναπτυσσόμενες και βελτιωμένες προδιαγραφές και μεθόδους γίνεται η κρυπτογράφηση των δεδομένων. 

• ΔιευΟυ\•σιοδότιισιι : Επε1δ11 η τοπολογία ενός ασύρματου δικτύου είναι δυναμικl1, η διεύθυνση 

προορισμού δεν ανταποκρίνεται πάντα στην ίδια φυσική θέση του προορισμού. Έτσ1 προκύπτει 

πρόβλημα δρομολόγ11σ11ς πακέτων μεταξύ 1<1νητών σταθμci)ν, το οποίο μπορεί να λυθεί με n1 χρ1)ση 

διό.φορων πρωτοκόλλων όπως είναι το MobilelP, το οποίο βασίζεται σrο πρωτόκολλο μεταφοράς 

ΤCΡ/Ι Ρ. 

Το 802. 11 υπι'~ρξε καθοριστικό στην εξάπλωση των ασυρμάτων διl\τύων, καθόJς η προτυποποίηση 

έδινε τη δυνατότητα διαλειτουργικόrητας στις συσκευές που το χρησιμοποιούσαν. Ωστόσο, επειδή δεν 

υποστι'1ριζε υψηλές ταχύτητες ( 1 Mbρs και 2 Mbps, ταχύτητες πολύ μικρές σε σύγκριση με τα 1 Ο Mbps 

και τα 100 Mbρs που προσφέρει το ενσύρματο Et l1eιηet) η χρ~'1σ11 του περιοριζόταν, πρόβλημα ro οποίο 

σιγά σιγά βρίσκε ι λύση καΟόJς εμφανίζονται νέες παραλλαγές του 802. 1 1 που αiιξησαν την ταχύτητα 
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σλλ.ά ταυτόχρονα βελτίωσαν και κάποια από τα χαρακτηρισηκά του. Στη συνέχεια, αναφέρονται 

συνοπτικά οι προδιαγραφές του 802. 1 1, καθό)ς και κάποιες από τις παραλλαγές του και τα 

χαρακτηριστικά της κάθε μίας. Σε επόμενη ενότητα, οι προδιαγραφές του 802. 1 1 b θα αναλυθούν 

διεξοδικότερα. 

4.3.2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 802.11 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το πρωτόκολλο 802. 1 1 λειτουργεί με ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων της 

τάξεως των 1 και 2 Mbps. Η μετάδοση σήματος γίνεται με δύο τρόπους,ένας από τους οποίους είναt στη 

1SM ζό)νη συχνοτήτων (2.4 GHz - 2.4835 GHz) όπου χρησιμοποιείται διαμόρφωση FSK 2 leνel , για 

μετάδοσr1 με ρυθμούς 1 Mbps και FSK 4 leνel , για μετάδοση με ρυθμούς 2 Mbps. Ο δεύτερος τρόπος 

μετάδοσης σήματος είναι μέσω υπέρυθρης ακnνοβολίας, με μήκος κύματος 850ηιη, όπου 

χρησιμοποιείται διαμόρφωση Pulse Position Modιι lation (ΡΡΜ). Έχοντας ως σκοπό την ελάττωση κατά 

το δυνατόν του θορύβου στενής ζώνης, χρησιμοποιείται κωδικοποίηση με μεθόδους απλωμένου 

φάσματος, με τις μεθόδους εναλλαγής συχνότητας (FHSS) και ευθείας ακολουθίας (DSSS). Σύμφωνα με 

τους περιορισμούς για η1 χρι'1ση της ISM ζό>νης συχνοτήτων, η μέγιστη εκπεμπόμενη ισχύς περιορίζεται 

στα 20dBn1 ενώ η ευαισθησία του δέκτη πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση των -80dΒιη για FER της 

τάξης του 3%. 

4.3.3 ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 802.1 1 

Κάθε παραλλαγιi του πρωτοκόλλου συμβολίζεται με το 802. Ι Ι ακολουθούμενο από ένα πεζό λατινικό 

γράμμα, το οποίο προέρχεται από την ομάδα εργασίας (task groιιp) που έκανε την αναθεό)ρηση του 

πρωτοκόλλου. 

4.3.3. Ι 802. 11 a - OFDM ίη SGHz Band 

Το 802. 1 1 a είναι ένα πρωτόκολλο για το φυσικό στρό)μα ενός ασύρματου δικτύου, η λειτουργία του 

οποίου καθορίζεται στη ζώνη UΝιι στα 5 GHz. Λόγω της λειτουργίας του στη ζώνη αυη'1 εμφανίζει 

σαφώς λιγότερες παρεμβολές από τη ζώνη ΙSΜ, καθώς και μεγαλύτερους ρυθμούς μετάδοσης, που 

ανέρχονται στα 54 Mbps. Σαφέστατα υπερέχει σε επιδόσεις από το κλασικό 802. 1 1 και το νεότερο και 

πιο εξαπλωμένο 802. 1 1 b. Το πρωτόκολλο αυτό χρησιμοποιεί διαμόρφωση ορθογώνιας διαίρεση 

συχνότητας (ΟfΌΜ). 

4.3.3.2 802. 11 b - Higl1 Rate DSSS 

Στόχος αυτού του πρωτοκόλλου ί1ταν να αυξηθεί ο ρυθμός μετάδοσης στα 5,5 Mbps και στα 1 Ο Mbps, 

έτσι η ομάδα εργασίας b επέκτεινε τον τρόπο κωδικοποίησης DSSS του φυσικού επιπέδου του 802. 1 1, με 

το να αλλάξει τον τρόπο διαμόρφωσης του σήματος. Συνεπό)ς, για την επίτευξη αυτιίJV των ρυθμιί)ν 
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χρησιμοποιήθηκε διαμόρφωση CCK, ενό) για τους ρυθμούς 1 και 2 Mbps χρησιμοποοiθηκε διαμόρφωση 

DBPSK (Differeritίal Bίnary) και DQPSK (Differential Qιιadratίc) , έτσι ό)στε να διατηρηθεί η 

συμβατότητα με το 802. 1 1. 

4.3.3.3 802. 11 c - Bridge 0 1) Proced ures 

Το πρωτόκολλο αυτό )'j)ησψοποιείται κυρίως από τους κατασκευαστές σημείων πρόσβασης, ώστε VQ 

εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του δικτύου με συσκευές όΧλων κατασκευαστό>ν . Οι πληροφορίες 

που περιέχονται στο πρωτόκολλο 802. 1 1 c είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας 

των bΓidges. 

4.3.3.4802.1 ω - Global Haι·monization 

Όπως συνεπάγεται και από τον τίτλο του πρωτοκόλλου, στόχος Ι1ταν να καθοριστούν οι απαιτήσεις 

του φυσικού επιπέδου και να καταγραφούν τα νομικά πλαίσια που ισχύουν σε διάφορες χώρες για τη 

χρησιμοποίηση ραδιοσυχνοηiτων. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσαν να κατασκευαστούν προϊόντα που 

θα λειτουργούν σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. 

4.3.3.5 802. 1 le - MAC Enhancements for QoS 

Το αρχικό πρωτόκολλο 802. Ι Ι δεν παρείχε καλή Ποιόη1τα Υπηρεσίας (Qιιa l ity of Serνίce, QoS), 

γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη μη βελτιστοποίηση της μετάδοσης φωνιiς και νideo. Έτσι, το 802.1 \e 

έρχεται να καλύψει αυτό το μειονέκτημα και να βελτιό)σει το QoS του πρωτοκόλλου. 

4.3.3.6 802. Ι Η- lnteι· Access Point Pι·otocol 

Στο αρχι κό 802. 1 1 δεν προσδιορίζεται η επικοινωνία μεταξύ σημείων πρόσβασης. Το γεγονός αυτό 

επιτρέπει την υποσηiριξη της περιαγωγι)ς των χρηστό>ν από ένα σημείο πρόσβασης σε ένα άλλο, 

δίνοντας ευελιξία όταν χρησιμοποιούνται διάφορα distr·ibι1tio 1·1 systen1s. Σε περίπτωση όμως που τα 

σημεία πρόσβασης είναι από διαφορετικούς κατασκευαστές, ενδέχεται να ανακύψει πρόβλημα στην 

ομαλιi λειτουργία μεταξύ τους όταν υποστηρίζουν λειτουργίες περιαγωγ1'1ς. Το πρόβλημα αυτό λύνει το 

802. 1 1 f, το οποίο παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στα σημεία πρόσβασης, έτσι ιί)στε να γίνει μία 

περιαγωγί1 με επιτυχία και να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστι'ηιατος. 

4.3.3. 7 802. 11 g - U11ion of. ι 1 Η and .1 ι b 

Το 802. 1 1 g είναι ένας συνδυασμός των παραλλαγιί)ν 802. 1 1 a και 802. 1 1 b, δηλαδιi επιτυγχάνονται 

υψηλοί ρυθμοί μετύ.δοσης της τάξης των 54 rνt bρs, διαrηριί>νrας παράλληλα τη συμβατότητα με το 

διαδεδομένο 802. 1 1 b. Χρησιμοποιεί διαμόρφωση OFDM (όπως το 802. 1 ι η), καΟιί)ς και τη διαμόρφωση 

CC'K ενό) λειτουργεί στη ζό)νη συχvοτι'μων Ι SΜ (όπως το 802. ι 1 b). 
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4.3.3.8 802. 1111 - UN 11 fοι· Eurone 

Η προδιαγραφή αυτιi είναι συμπληρωματική του υποεmπέδου MAC και συμμορφcί)νεται με τους 

κανονισμούς στις ευρωπαϊκές χώρες για τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων στα 5 GHz. Σύμφωνα με τους 

ευρωπαϊκούς κανονισμούς, οι συσκευές που λειτουργούν σ'αυτή η1 ζώνη συχνοτήτων θα πρέπει να 

παρέχουν τη δυνατότητα ελέγχου της εκπεμπόμενης ισχύος, καθώς επίσης και δυναμικής επιλογής 

συχνότητας. 

4.3.3.9 802. 1 1 ί - Enhanced Securitν 

Στο πρωτόκολλο 802. Ι Ι για την ασφαλ1) μετάδοση δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

κρυπτογράφησης WEP. Ο αλγόριθμος RC4 της RCA που χρησιμοποιεί αποδείχθηκε ανεπαρκής και με 

πολλά σφάλματα, γεγονός που καθιστούσε τα ασύρματα δίκτυα ανασφαλή και ευάλωτα σε διάφορα ι)δη 

επιθέσεων. Η νέα αυτή προδιαγραφή «ενισχυμένης ασφάλε1α9> που αναπτύχθηκε, καθορίζει πρωτόκολλα 

για τα κλειδιά κρυπτογράφησης όπως τα ΤΚΙΡ (Temporal Key lntegrity Pι·otocol) και AES (Adνanced 

Encryption StandaΓd). 

4.3.4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Η εικόνα 53 δείχνει τα κύρια συστατικά της αρχιτεκτονικ~iς ασύρματων δικτύων 802. 1 1. Το βασικό 

δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής 802. 11 είναι η κυψέλη, γνωστi1 σαν βασικό σύνολο υπηρεσίας (basic 

serνice set, BSS). Ένα BSS περιέχει τυπικά έναν ή περισσότερους ασύρματους σταθμούς και έναν 

κεντρικό σταθμό βάσης, γνωστό σαν σημείο πρόσβασης (access point, ΑΡ). Οι ασύρματοι σταθμοί, που 

μπορεί. να είναι σταθεροί ή κινητοί και ο κεντρικός σταθμός βάσης επικοινωνούν μεταξύ τους 

χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο ασύρματου MAC lEEE 802. Ι 1. Πολλαπλά ΑΡ μπορούν να συνδέονται 

μεταξύ τους (για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας ένα ενσύρματο Et\1eιηet ι'1 ένα άλλο ασύρματο κανάλι) 

για να δημιουργήσουν ένα σύστημα κατανομής (distΓibιιtion systen1, DS). Το DS φαίνεται στα 

πρωτόκολλα ανci)τερου επιπέδου (για παράδειγμα, στο lP) σαν ένα μόνο δίκτυο 802, όπως ένα 

γεφυρωμένο δίκτυο Et lιeιηet 802.3 φαίνεται σαν ένα μόνο δίκτυο 802 στα πρωτόκολλα ανώτερου 

επιπέδου. 
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BSS BSS 

ΑΡ ΑΡ 

Ει κ6,•ιι 53: Λρzιτι:ι..ιονιι..,Ί 1 .,\Ν 802. 11 

Η εικόνα 54 δείχνει ότι οι σταθμοί ΙΕΕΕ 802. 11 μπορούν επίσης να ομαδοποιηθούν για να 

δημιουργήσουν ένα ad hoc δίκτυο - ένα δίκτυο χωρίς κεντρικό έλεγχο και χωρίς συνδέσεις με τον 

«εξωτερικό κόσμο». Εδό), το δίκτυο δημιουργείται «πρόχειρα», απλώς επειδή συμβαίνει να υπάρχουν 

κινητές συσκευές, που βρίσκονται η μία κοντό. στην άλλη και έχουν την ανάγκη να επικοινωνήσουν και 

οι οποίες δεν βρίσκουν μία προϋπάρχουσα υποδομή δικτύου (για παρό.δειγμα, ένα προϋπάρχον BSS 

802.11 με ένα ΑΡ) σε αυτή την τοποθεσία. Ένα ad hoc δίκτυο (ή αλλιό>ς IBSS) μπορεί να δημιουργηθεί 

όταν συναντώνται άνθρωποι με φορητούς υπολογιστές (για παράδειγμα, σε μία αίθουσα συσκέψεων, σε 

ένα τρένο 1i σε ένα αυτοκίνητο) και θέλουν να ανταλλάξουν δεδομένα, εν<ί) δεν υπάρχει ένα κεντρικό ΑΡ. 

Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την ad hoc δικτύωση, καθό)ς οι φορητές συσκευές με δυνατότητα 

επικοινωνίας πολλαπλασιάζονται καθημερινά. Μέσα στην 1 ETF, η εργασία για την ad l)OC δικτύωση 

επικεντρώνεται γύρω από την ομάδα εργασίας κινητό)ν ad hoc δικτύων. 

SfA Ι Δίκτυο ΙBSS 

SIA 2 SΙΑ 3 

Εικιj,·α S.ι: " Ε,·ιt :ιιl Ιωc όίι.:ηκ1 1 ΕΕΕ 802.11 

Υπάρχουν όμως περιπτ<ί>σεις που ένα ad hoc δίκτυο δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες 

δικτύωσης, για αυτό το λόγο έχει καθοριστεί η δομ11 ενός περισσότερο σύνθετου τοπικού δικτύου που 

ονομάζεται [SS (Extended Seινice Set), το οποίο καθιστά δυναηi τη διασύνδεση και την εmκοινωνiα 
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πολλιί)ν BSS μεταξύ τους. Το στοιχείο που χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση των BSS ονομάζεται DS 

(Distributiot1 Systeιη) . Η πρόσβαση στο DS γίνεται με την βο1iθεια ενός σταΟμού που καλείται σημείο 

πρόσβασης (Access Poίnt, ΑΡ) και παρέχει ουσιαστικά τη διασύνδεση των σταθμci)ν που βρίσκονται σε 

διάφορα BSS του DS. Στην εικόνα 55 αναπαρίσταται γραφικά η διασύνδεση ESS. 

ΙΕΕΕ 802.χ 
+-
-+ Pαtal 

Distribulion 
System ΑΡ BSS 

~ :: ~ . 
~= ~ 

STA 

EιKll\'{t 55: ι\ικτiχοοιι l~SS, ~ύ\•δvmι Τ(>)\' BSSs με ΤΟ DS μί:σ(•) ;\ ι~ 

Τα δεδομένα διακινούντα μεταξύ ενός BSS και του DS μόνο μέσω του Access Ροίηt, ενιί) το DS 

υποστηρίζει τους τύπους κίνησης του 802. 1 1 παρέχοντας υπηρεσίες ικανές να ελέγχουν την ανηστοίχηση 

(mapping) της διεύθυνσης στον προορισμό για κάθε σταθμό που μετακινείται Η συγκεκριμένη 

τοπολογία, εμφανίζεται σε ένα επίπεδο LLC όπως και ένα δίκτυο IBSS, ενώ οι σταθμοί στο ίδιο ESS 

μετακινούνται από ένα BSS σε ένα άλλο με διαφανή τρόπο ως προς το LLC. Επίσης, το 802.11 δεν 

περιορίζει τη σύνθεση του DS, έτσι μπορεί να είναι συμβατό και με άλλα δίκτυα που δεν ανΙ1κουν στην 

οικογένεια 802.χχ, ενώ για να λειτουργήσει με ένα κλασσικό ενσύρματο τοπικό δίκτυο απαραίτητο είναι 

ένα μόνο επιπλέον στοιχείο γνωστό και ως portal (πύλη) . 

Στους παραπάνω τρόπους δικτύωσης, το πρωτόκολλο 802. Ι Ι αναγνωρίζει τρεις τύπους μετακίνησης: 

• Απουσία μετακίνιισιις, που αναφέρεται όταν δεν μετακινούνται σταθμοί είτε όταν οι σταθμοί 

μετακινούνται είναι μέσα σε ένα τοπικό BSS. 

• BSS ~ιετακίνιισιι, όταν δηλαδή οι σταθμοί μετακινούνται από ένα BSS σε ένα άλλο BSS, όταν 

αυτό γίνεται μέσα στο ίδιο ESS. 

• ESS ~ιετακίνιισιι , όπου οι σταθμοί μετακινούνται από ένα BSS σε ένα άλλο BSS το οποίο ανήκει 

όμως σε διαφορετικό ESS. Η μετακίνηση αυτή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ειναι λίγο «πpοβληματικιi» , 

αφού το 802. 1 1 δεν εγγυάται τη διατήρηση της σύνδεσης όταν υπάρχει μετακίνηση μεταξύ διαφορετικών 

ESS, ωστόσο υποστηρίζει ξεκάθαρα την απουσία μετακίνησης και την BSS μετακίνr1ση . 
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4.3.5 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 802. Ι 1 b 

4.3.5.1 ΦΥΣΙΚΟ ΕΩΙΩΕΔΟ 802.11 

Το φυσικό στρό)μα του 802. 1 J b αποτελείται από δύο υποστρό)ματα και μια οντότητα διαχείρισης 

επιπέδου τα οποία προσφέρουν στο υποεπίπεδο MAC τις λειτουργίες ανίχνευσης φέροντος, μετάδοσης 

και λήψης. Αυτά είναι τα εξής: 

• PLM (Physical Layeι· Ma11;1geιneιιt): Η οντότητα αυτή λειτουργεί σε συνεργασία με το 

υπόστρωμα διαχείρισης MAC και εκτελεί λειτουργίες διαχείρισης για το φυσικό στρό)μα. 

• PLCP (Ptιysical Layeι· Coιιveι-geιιce Ρι·οceιlιιι·e) : Το υπόστρωμα MAC επικοινωνεί με το PLCP 

μέσω στοιχείων υπηρεσίας (serνice priιηitiνes) με τη βο1)θεια των SAPs (Seι'Vice Access Points) του 

φυσικού στρcί)ματος. Όταν το υπόστρωμα MAC δcί)σει εντολ11, το PLCP ετοιμάζει τα MPDUs για 

μετάδοση. Το PLCP προσαρτεί πεδία στο MPDU που περιέχουν πληροφορίες που χρειάζονται οι πομποί 

και οι δέκτες του φυσικού στρώματος. Το 802. 11 αναφέρεται σε αυτό το σύνθετο πλαίσιο ως PPDU 

(PLCP Protocol Data Unit). Η δομή του PPDU πλαισίου παρέχεται για ασύγχρονη μεταφορά των 

MPDUs μεταξύ των σταθμcίΝ 

-
MAC Sublaye r 

-PLC P Sublaye r 

MAC Sublayer 
Manage ment 

Entity Statlo n 
- Manage m e nt 

ΡΗΥ Sublaye r Entity 
Manage m e nt 1 

PMD Sublayer Entity Τ 

Ε11,{11•ι1. 56: Υ π<Ισψ<;φατιι Επιπί:δΝ'' 1'1 Ι \' κι~ι i\ 1. \ ( : στ<1 !102. Ι Ι Ιι 

• PMD (Pliysical Μedίιιιη DepeιHlerit) : Κάτω από την καθοδι)γηση του PLCP, το PMD παρέχεt 

την ουσιαστική μετάδοση και λι)ψη των οντοτήτων (PPDU, PLCP Protocol Data Units) του φυσ11<0ύ 

στρό)ματος μέσω του ασύρματου μέσου. Για την παροχι1 αυηΊς της υπηρεσίας, το PMD διασυνδέεται 

άμεσα με το ασύρματο μέσο (δηλαδ11 τον αέρα) και παρέχει διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση των 

πλαισίων που μεταδίδονται. Τα PLCP και PMD επικοινωνούν μέσω των pι·iιηitives για τον ελzyχο των 

λειτουργιό)ν μετάδοσης και λήψης Τέλος, στο υπόστρωμα αυτό γίνεται η κωδικοποίηση των δεδομένων 

με τη μέθοδο «Ευθείας Ακολουθίας» (DSSS) και 11 διαμόρφωση του φέροντος με το υπό εκπομmi σήμα. 
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4.3.5.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΦΥΣJ ΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

Για την εκτέλεση των λειτουργιών του υποστρό)ματος PLCP, το 802. Ι Ι καθορίζει τη χρήση των 

μηχανό)ν κατάστασης (state 111acl1ines). Κάθε μηχανή κατάστασης εκτελεί μία από τις παρακάτω 

λειτουργίες. 

• Ανίχνευση φέροντος: Το πρόΗο από τα δύο στάδια, είναι η λειτουργία Καθορισμού Ελεύθερου 

Καναλιού (Clear Cbannel Assessn1ent), η οποία διαmστώνει αν το μέσο είναι απασχολημένο ί1 όχι, με το 

να μετρά την ενέργεια στο μέσο και να τη συγκρίνει με το κατώφλι ανίχνευσης ενέργειας. Στη συνέχεια, 

το PLCP λαμβάνει σήμα από το PMD ότι το μέσο είναι απασχολημένο και «διαβάζει» τα πεδία 

"Prearηble" και 'Ήeader" επιχεφό,ντας συγχρονισμό του δέκτη στον ρυθμό μετάδοσης του σήματος. 

• Μετάδοσιι : Σ'αυτή τη λειτουργία, το υποεπίπεδο MAC στέλνει στο PLCP ένα "serνice 

primitiνe" μαζί με το ρυθμό μετάδοσης και τον αριθμό bytes προς μετάδοση. Το PMD αλλ.άζει σε 

κατάσταση μετάδοσης μέσω του PLCΙ>, οπότε αυτό στέλνει μέσα σε 20 μs το "preaωble" του πλαισίου 

στην κεραία. Εν συνεχεία, ο πομπός θα στείλει τα "Preaιηble" και "Header" με ρυθμό 1 Mbρs και μετά 

θα αλλάξει το ρυθμό μετάδοσης σ'αυτόν που καθορίζει το 'Ήeader". Αφού ολοκληρωθεί η μετάδοση, για 

να κλείσει ο πομπός και να αλλάξει το κύκλωμα του PMD σε κατάσταση λήψης, θα πρέπει το PLCP να 

στείλει το κατάλληλο "prin1itiνe" υποεπίπεδο MAC. 

• Λιίψιι : Σε περίπτωση που η λειτουργία καθορισμού ελεύθερου καναλιού υποδείξει ότι το μέσο 

είναι απασχολημένο και ανιχνεύσει ένα έγκυρο "Preaιηble", το PLCP ελέγχει το "Header" (επικεφαλίδα) 

του πλαισίου. Αν καθορίσει ότι είναι χωρiς λάθη, τότε στέλνει το κατάλληλο priιηitiνe στο υποεπίπεδο 

MAC για την επικείμενη λήψη ενός πλαισίου. Το PLCP γνωρίζει πότε θα τελειώσει το πλαίσιο , Θέτοντας 

σε λειτουργία έναν μετρητή byte με βάση την τψή που βρήκε στην επικεφαλίδα του πλαισίου. 

4.3.5.3 το ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ MAC ΤΟΥ 802.Ι 1 

Το επίπεδο MAC τφοσφέρει λειτουργίες ελέγχου πρόσβασης, όπως είναι η διευθυνσιοδότηση, ο 

έλεγχος της σωστϊ1ς σειράς πλαισίων, στο μοιραζόμενο φυσικό κανάλι, όπως αυτές καθορίζονται από το 

standard 802. 1 1 . 

Σε ένα ασύρματο δίκτυο ιτου χρησιμοποιεί το 802.11 , κάθε σταθμός και κάθε access point υλοποιεί τις 

υπηρεσίες του υποστρό)ματος MAC ενό), οι ομότιμες LLC οντότητες ανταλλάσσουν MSDUs (MAC 

Service Oata Units) μεταξύ των MAC SAPs (Service Access Points). Οι τέσσερις κύριες λειτουργίες του 

Ι>ποστρόψατος MAC είναι 
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• πρόσβαση στο μέσον 

• Γlροσχ<ί)ρηση στο δίκτυο 

• Ασφάλεια 

• Πιστοποίηση 

αναλύονται στη συνέχεια διεξοδικά. 

4.3.6 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Για να ξεκινήσει η μετάδοση ενός πλαισίου θα πρέπει πρ<ίηα ένας σταθμός να εmτύχει την πρόσβαση 

στο μέσο . Αυτό εmτυγχάνεται με δύο μεθόδους όπως αυτές καθορίζονται από το πρωτόκολλο 802. 1 1. 

Η μία απ'αυτές τις μεθόδους είναι η DCF (Distributed Coordination Fιιnction), για την οποία το 

802. 1 Ι έχει καθορίσει δύο υποκατηγορίες. Την DCF CSMNCA και την DCF RTS/DTS. Η DCF 

CSMNCA (CanieΓ Sense Multiple Access / Collision Aνoidance) βασίζεται στον ανταγωνισμό ιcαι 

χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο, που αποτελεί μία παραλλαγή αυτού που χρησιμοποιείται στο Etl1ernet 1<αι 

είναι γνωστός ως πολλαπλής πρόσβασης με ανiχνευση φέροντος και αποφυγi1 συγκρούσεων. Η DCF 

RTS/DTS στηρίζεται στην πρόσβαση στο μέσον με τη βοήθεια πακέτων «αίτησης» (Reqιιest Το Send) 

και πακέτων «άδειας» (C lea Γ Το Send). 

Η άλλη μέθοδος στηρίζεται στην πρόσβαση στο μέσο με κεντρικό έλεγχο αυτού και ονομάζεται PCF 

(Point Co0Γdinatio11 Fιιnction). Η κεντρική ιδέα της μεθόδου αυτή βασίζεται στη χρ1iση ενός συντονιστή 

(Po int Co0Γdi11ato1") ο οποίος λειτουργεί σε κάθε Access Point ενός BSS και καθορίζει κάθε χρονική 

στιγμ~1 ποιος σταθμός έχει δικαίωμα να εκπέμψει Όπως και η DCF, που εξετάσαμε πιο πάνω, η μέθοδος 

αυτή χρησιμοποιεί το μηχανισμό YiΓtιιa l CaιτieΓ Sense. Ο έλεγχος του μέσου γίνεται μέσω πλαισίων 

διαχείρισης που αποστέλλονται και ονομάζονται Beacons και ρυθμίζουν τον πiνακα NAV στους 

ρυθμούς. Με την PCF δεν υπάρχει διαμάχη των σταθμ<ίΝ για τη χριiση του μέσου, αφού ο Point 

Co0Γdi11ato1· στα Access Point ρυθμίζει την εκπομπή πλαισίων των σταθμ<ί)ν. Έτσι, εφόσον δε χρειάζεται 

ένας σταθμός να περιμένει ένα τυχαίο χρονικό διάστημα για να επανεκπέμψει ακόμα και αν κανένας 

άλλος σταθμός δε χρειάζεται το μέσο, η χριiση του μέσου γίνεται αποδοτικότερη. 

Οι δύο αυτές μέθοδοι πρόσβασης στο μέσο μπορούν να συνυπάρχουν σε ένα BSS και οι εκπομπές των 

πλαισίων που γίνονται με τη μέθοδο PCF θα έχουν προτεραιότητα πρόσβασης σε σχέση με αυτές που 

γίνονται με τη μέθοδο DCF. Αυτό συμβαίνει γιατί τα πλαίσια IFS (χρονικά διαστι)ματα μεταξύ των 

πλαισίων) που χρησιμοποιούνται στη μέθοδο PCF είναι μικρότερα . 

4.3.7 ΩΡΟΣΧΩΡΗΣΗ (jοίηίιιg) ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΚΤΥΟ 

Για να προσχωρήσει ένα σταθμός σε ένα BSS πρέπει να λό.βει πληροφορίες συγrJ)Ονισμού, είτε από το 

Access Point είτε από έναν άλλο σταθμό όταν βρίσκεται σε 1 BSS δίκτυο. Η διαδικασία αυτή 

συγχρονισμού απαιτείται κατύ. τρεις χρονικές περιόδους, μετά η1ν εκκίνηση του σταθμού (power-υp), 
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μετά από ένα sleep ιηοde και κατά την είσοδο σε ένα νέο BSS. Η προσχό)ρηση σε ένα δίκτυο γίνεται με 

δύο τρόπους: 

• Actίνe Sca1111 ί11g: Με αυτή την μέθοδο, ένας σταθμός προσπαθεί να εντοπίσει ένα Access Point 

εκπέμποντας Probe Request πλαίσια και αναμένοντας απάντηση από κάποιο ΑΡ. 

• Passiνe Sca1111ί11g : Με αυτή την μέθοδο, ένας σταθμός περιμένει να λάβει κάποιο Beacon πλαίσιο 

από ένα ΑΡ. Τα πλαίσια Beacon περιέχουν τις πληροφορίες συγχρονισμού που χρειάζεται ένας σταθμός 

για να συνδεθεί σε ένα BSS. 

4.3.8 ΑΣΦΑΛΕ ΙΑ (Security) 

Σε ένα ασύρματο δίκτυο υπάρχουν τρεις βασικές τεχνικές ασφάλειας που χρησιμοποιούνται: 

• Serνice Set ldentifier (SSIO) 

• Media Access Control (MAC) address fιltering 

• Wired Eqυiνalent Priνacy (WEP) 

Η καθεμία από τις παραπάνω μεθόδους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά αλλά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και οι τρεις μαζί για καλύτερο αποτέλεσμα. 

4.3.8.ι ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ WEP 

Η τεχνικi1 αυτή χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των δεδομένων, έτσι ώστε να μην μπορεί 

κάποιος χρήστης πέραν του προοριζόμενου να λάβει την πληροφορία. Αυτό γίνεται με τη χρ1)ση ενός 

«κλειδιού» για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση των δεδομένων, που βρίσκεται σε κάθε ΑΡ 

και κάθε client υπολογισηl. Το μ~)κος του κλειδιού έχει καθοριστεί στα 40 bit, ωστόσο υπάρχουν και 

υλοποηiσεις όπου το μι)κος του κλειδιού είναι 104 bit. Το κλειδί κρυπτογράφησης συλλέγεται με ένα 

διάνυσμα αρχικοποίησης 24 bit με κατάληξη τη δημιουργία ενός κλειδιού 64 ή 128 bit. Στη συνέχεια το 

κλειδί αυτό εισάγεται στον αλγόριθμο WEP, δηλαδή σε μία γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθμών (Pseudo 

Randoιη Νιιιηbeι· Generatoι} Αυη) η γεννήτρια παράγει μία ακολουθία από ψευδοτυχαία bits ίση σε 

μήκος με το μεγαλύτεpο πακέτο, η οποία ακολουθία συνδυάζεται με το εξερχόμενο/εισερχόμενο πακέτο 

ώστε να δό)σει το πακέτο που τελικά μεταδίδεται στον αέρα. 

Ο αλγόριθμος WEP είναι ένας απλός αλγόριθμος ο οποίος είναι βασισμένος σε έναν RSA 's RC4 

αλγόριθμο ο οποίος έχει τις παρακάτω ιδιότητες: 

• Παρέχει ικανοποη1τικ11 ασφάλεια λόγω της δυσκολίας που υπάρχει στο να ανακαλυφθεί το 

μυστικό κλειδί σε μία επίθεση, γεγονός που σχετίζεται με το μιiκος του κλειδιού καθό)ς και με τη 

συχνόη1τα εναλλαγής του. 
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• Είναι αυτοσυγχρονιζόμενος, δηλαδή ο αλγόριθμος συγχρονίζεται ξανά. για κάθε μήνυμα, 

πράγμα που χρειάζεται σε ασύρματα περιβάλλοντα, όπου τα πακέτα υπάρχει πιθανότητα να χαθούν 

( καθι.ίJς και σε κάθε δίκτυο, όχι απαραίτητα ασύρματο). 

4.3.9 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (Aιιtl1e11tίcation) 

Κάθε σταθμός, είτε είναι μέρος ενός IBSS ή ενός ESS δικτύου, πρέπει να χpηστμοποηΊσει την 

υπηρεσία της 'επικύρωσης' (autl1entication) πριν την εγκατάσταση μιας σύνδεσης (η οποία στο 802. 11 

αναφέρεται ως 'σύνδεση' ή association) με έναν άλλον σταθμό, με τον οποίο Θέλει να επικοινωνήσει. Οι 

σταθμοί που εκτελούν την υπηρεσία της aιιthentication στέλνουν ένα Ίιnicast ιnanageιηent 

aιιthenticatίon' πλαίσιο στον αντίστοιχο σταθμό. 

Το 802. 11 καθορiζει ης ακόλουθες δύο υπηρεσίες εmκύρωσης: 

• Επικύρωσ!] ανοικτού συστήματος (open systeιη aιιtl1entication) : Αυτή είναι η προκαθορισμένη 

μέθοδος εmκύρωσης του 802. 1 1. Σύμφωνα με αυτή, ο σταθμός που θέλει να χρησιμοποιήσει την 

υπηρεσία στέλνει ένα πλαίσιο ελf;yχου με την ταυτότητα του αποστολέα και ο σταθμός που το λαμβάνει 

στέλνει ως απάντηση ένα πλαίσιο, με το οποίο αναγνωρίζει ή όχι την ταυτότητα του αποστολέα. 

• Shar·ed kev aιιtl1er1tication: Αυτός ο τύπος εmκύρωσης προϋποθέτει ότι όλοι 01 σταθμοί έχουν λάβει 

μέσω ενός καναλιοί> (ανεξά.ρτητου από το 802. Ι 1 δiκτυο) ένα μυστικό κλειδί, με τη χρ1)ση του οποίου 

λαμβάνει χώρα η επικύρωση. Για τη /J)Ιiση αυτής της μεθόδου εφαρμόζεται ο αλγόριθμος WEP (Wired 

Equivalent Pr-iνacy). 

• Όταν ένας σταθμός Θέλει να αποσυνδεθεί (disassociate) από έναν άλλον σταθμό χρησιμοποιεί την 

υπηρεσία που κολεiται 'deaιιtl1entication '. Η υπηρεσία αυηi είναι μια ειδοποίηση και δεν μπορεί να 

απορριφθεί από έναν σταθμό που λαμβάνει το ανάλογο πλαίσιο ελf;yχου, το οποίο ενημερώνει για την 

επικείμενη αποσύνδεση του σταθμού-αποστολέα. 

4.4 3G 

4.4.1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Οι ασύρματες επικοινωνίες έχουν σημειι.ί)σει θεαματικά. άλματα στον χρόνο. Ξεκινι.ί)ντας από μια απλι'1 

πριί)τ11 γενιά ( 1 G) που χρησιμοποιούσε αναλογικά. σι'~ματα και φτάνοντας ως την σημερινιΊ τρίτη γενιά 

(3G) των ψηφιακιίJν τεχ,νολογιιίJν που υποστηρίζουν μεγ<'ιλο εύρος μετάδοσης μπορούμε πλέον να μιλάμε 
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για κινητές συσκευές και υποδομές που παρέχουν αυτό που αναφέρεται ως πλιiρες ''προσωπικό σύστημα 

επικοινωνίας" (personal coιηmιιnίcatίon systeιη - PCS) και έχουν γίνει μέρος της ζωής μας. Το μέγεθος 

των συσκευ<ί)ν με1ώθηκε κατά πολύ και 01 σχετtκά μεγάλες συσκευές αντικαταστάθηκαν από 

«μινιατούρες» που χωράνε στην παλάμη του χρήστη και του επιτρέπουν να ης έχει συνέχεια μαζί του. Οι 

τεχνολογίες τρίτης γενιάς εmτρέπουν στους χρήστες να μεταφέρουν οποιαδιiποτε μορφή πολυμέσων και 

ιιληροφορι<ί)V μεταξύ απομακρυσμένων ασύρματων θέσεων, με αποτέλεσμα να παρέχουν πλήρη 

συνδεσιμότητα στους χρήστες ανεξαρτήτως της θέσης τους και μετατρέποντας έτσι την τρίτη γενιά 

κινητών τηλεφ<ίJνων σαν κάτι παραπάνω από απλές συσκευές που υποστηρίζουν φωνητιΚΙi επικοινωνία. 

Τα κινητά τηλέφωνα σιiμερα λειτουργούν σαν προσωπικές πύλες δεδομένων και πληροφοριών . Η 

ασύρματη επικοινωνία και η διαδικτυαΚli πρόσβαση μέσω της κινηη)ς τηλεφωνίας γίνεται μέσω των 

ασύρματων τοπικών δικτύων (Wίreless LAN - WLAN) καθώς και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών. Τα 

ασύρματα δίκτυα ραδιοκυμάτων χωρίζονται σε ωcυψέλε9> (cells) και από εκεί προέρχεται ο όρος cellural 

και κατ' επέκταση cel l pl1ones (κινητό τηλέφωνο). Η διάταξη των κυψελ<ίJν αυτών επιτρέπει την χριiση 

μιας ραδιοσυχνότητας για κάθε κόμβο, που είναι διαφορετική από αυτή που χρησιμοποιούν οι γειτονικοί 

του κόμβοι Έτσι, καθόJς ο χρήστης μετακινείται στον χό)ρΟ, η κλήση του μεταφέρεται από την 

συχνότητα μιας κυψέλης σε κάποια άλλη . Σε ένα τέτοιο δίκτυο η επικοινωνία είναι πλήρως αμφίδρομη 

(full-duplex). 

4.4.2 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

Η περιπέτεια της κινητής τηλεφωνίας ξεκίνησε αμέσως μετά τον Β' 

Παγκόσμιο Πόλεμο, με τις πρό)τες προσπάθειες των Σουηδό)ν, 

Φιλανδών και ΑμερικανόJν, αλλά η ουσιαστική λειτουργία του 

πρόJτου κινητού τηλεφώνου ιΊταν η 3η Απριλίου 1973. Ο δόκτωρ 

Μάρτιν Κούπερ της Motorola, περπατώντας σ' ένα δρόμο της 

αμερικάνικης μεγαλούπολης ιΊξερε ότι έγραφε ιστορία. Στα δυο του 

χέρια κρατούσε μια συσκευl1 που έμοιαζε με φορητό ασύρματο. Είχε 

ύψος 25 εκατοστά και βάρος 900 γραμμάρια. Ήταν το πρώτο 

σύγχρονο κινητό τι1λέφωνο με τον κωδικό MotorolaDynaT AC. Η 

πρό)τη κλιiση που έκανε ο καθηγητής ήταν στον ανταγωνισηi του 

1-:ικόνα 57: )lάρτιν Ι\:οίurερ 

Τζόελ Ένγκελ, που δούλευε για λογαριασμό της Bel\ Labs. Η Bell το 1978, κατασκεύασε το πρώτο 

δοκιμαστικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, που ιiταν αναγκαίο για την εξέλιξη και την εμπορικιi 

εκμετό.λλευση του 1...-1νητού. Το πρό)τΟ αυτοματοποιημένο δίκτυο κινητί1ς τηλεφωνίας λειτούργησε στις 

αρχές της δεκαετίας του '80 στη Σκανδιναβία. Μέr.Ρι τα τέλη της δεκαετίας του '80 τα κινητά τηλέφωνα 

ήταν ογκ<ίJδη για να μεταφέρονται στην τσέπη κι έτσι ήταν εγκατεστημένα κυρίως σε αυτοκiνητα. Το 

124 



πριίJτο κινητό που έλαβε άδεια έγκρισης 1iταν το μοντέλο η1ς Motoωla DynaTAC8000X. Υπήρξε η 

ναυαρχίδα των λεγόμενων κ1νητιί>ν πρόπης γενιάς ( 1 G). Στην αρχή της δεκαετίας του '90 άρχισε η 

απογείωση των κινητό)ν τηλεφό>νων, με την ψηφιοποίηση δικτύων (GSM) και συσκευόΝ Τα κινητά 

έγιναν μικρότερα ( 100-200 γραμμάρια), χωρούσαν στην παλάμη και έμπαιναν έστω και με δυσκολία 

στην τσέπη του χρήστη τους. Περάσαμε έτσι στα κινητά της δεύτερης γενιάς (2G), που παρείχαν και 

άλλες ευκολίες, όπως την αποστολή σύντομων γραπτόΝ μηνυμάτων (SMS) και τη λ~iψη φωτογραφιών. 

Στις αρχές του 21 ου αιώνα ήλθαν τα κινητά τρίτης γενιάς (3G), με τις απεριόριστες δυνατότητες ταιν 

πολυμέσων. Σήμερα, η διείσδυση του κινητού τηλεφό>νου στον πλανήτη ξεπερνά το 30%, με αλματώδη 

άνοδο στις φτωχές χιiψες του πλανήτη και κυρίως στην Αφρικ1; . Η φιλανδικi1 εταιρεία Nokia, με μερίδιο 

αγοράς 36%, κατέχει την πριi>τη θέση στις πωλήσεις κινητό)ν τηλεφό)νων παγκοσμίως. Στην Ελλάδα η 

κινητή τηλεφωνία έκανε την εμφάνισή της το 1992, με την προκήρυξη διαγωνισμού από την κυβέρνηση 

για τη χορήγηση δύο αδεtιi)ν. Ο αποκλεισμός του ΟΤΕ από τη διαδικασία αδειοδότησης προκάλεσε 

θύελλα διαμαρτυρtό)V κατά της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση αντέτεινε την αφερεγγυότητα του οργανισμού 

(καθυστερήσεις σης συνδέσεις σταθερό)ν τηλεφό>νων που 

έφθανε και τα 15 χρόνια), αλλά και τα οικονομικά οφέλη, 

που θα είχε από τη χορήγηση των αδειών σε ιδιωτικές 

εταιρείες. Τελικά, οι δύο άδειες κατακυρό>θηκαν στην 

Panafon (νυν Vodafone), πολυμετοχικ1i εταιρεία με 

επικεφαλιiς την αγγλική Vodafone, και στην ιταλική Telestet 

(νυν ΤΙΜ και αργότερα WIND). Η ΤΙΜ ξεκίνησε την 

' \:..../ vodofone WIND 

~οsmοτε 

Εικόνα 511: 01 τρι: ις ι:ταφ ιας ΚΙ\1\ΤΙ) ς τιι/.εφΦνίσ; 
που i.ι:ιτιηφγουν στι ι ΕΗιtδα 

εμπορικι) της εκμετάλλευση στις 29 Ιουνίου 1993 και η Panafon την Ι η Ιουλίου του ίδιου χρόνου. Η 

Cosιηote, συμφερόντων ΟΤΕ, ήταν ο τρίτος ανταγωνιστής (f ανουάριος 1998) και η Q, εταιρεία του 

ομίλου Φέσσα, ο τέταρτος ( 19 Ιουνίου 2002). Η Q στη συνέχεια εξαγοράσθηκε από την ΤΙΜ (Ιανουάριος 

2006) κι έτσι σήμερα δραστηριοποιούνται τρεις εταιρείες, WIND, Vodafone και Cosιηote, που είναι η 

ηγέτιδα στο χό)ρΟ της κινητής τηλεφωνίας. Τους πριi>τους μήνες του 1993 τα κινητά τηλέφωνα 

λειτουργούσαν μόνο στην Αττική και τα νησιά του Σαρωνικού. Το κόστος ήταν απαγορευτικό για τους 

πολλούς. Το κόστος των συσκευών 1iταν πολύ υψηλό καθό)ς και τα τέλη ενεργοποίησης, ενό> το μηνιαίο 

πάγιο για κάποιους ήταν πραγματικά δύσκολο. Έτσι, μόνο 1000 ήταν 01 συνδρομητές τις πρό)τες μέρες 

του Ιουλίου . Οι εκτιμήσεις των «ε1δ1κό)ν» έκαναν λόγο για 200.000 συνδρομητές μέσα σε μια δεκαετία. 

Απέτυχαν παταγωδιi)ς στις προβλέψεις τους. 13 χρόνια μετά, λειτουργούσαν στη χόψα μας 13.55 1.000 

συσκευές (Δεκέμβριος 2006), που καλίιπτουν το 120,5% του ελληνικού πληθυσμού, γεγονός που 

κατατάσσει την Ελλάδα στις πριiηες θέσεις παγκοσμίως σε αναλογία πληθυσμού και κινητών 

τηλεφ<ί)νων. 
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4.4.3 ΓΕΝ Ι ΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

4.4.3.1. ΠΡΩΤΗ ΓΕΝ ΙΑ 

Οι αναλογικές ασύρματες εmκοινωνίες ( 1 G) διείσδυσαν στα πληροφοριακά συστ~iματα το 1980, μέχρι 

που αντικαταστάθ11καν από την δεύτερη γενιά (2G) που αντί για αναλογικά σιiματα, χρησιμοποιούσε 

ψηφιακά και υποσηiριζε τόσο μεταδόσεις φωνής όσο και μεταφορά δεδομένων. Φυσικά μπορούμε να 

θεωρtiσουμε και την γενιά OG, σαν την πρώτη ασύρματη συσκευή που δεν •iταν άλλη από το γνωστό 

φορητό ράδιο ιi τρανζίστορ αλλά και την πρακτική εφαρμογή των ασύρματων τεχνολογιών που υπήρχε 

πριν το 1980 σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα, τόσο στον στρατό όσο και σε κυβερνητικές υπηρεσίες. Το 

1946 η ΑΤ &Τ Bell σε συνεργασία με τον στρατό παρουσίασε το πρό)το κινητό τηλέφωνο που επέτρεπε 

τηλεφωνικές κλήσεις μεταξύ σταθερό)ν, ενσύρματων σταθμών και χρηστών εν κινήσει 11 ποιότητα όμως 

αυηiς της πρu)ψης τεχνολογίας ήταν κακή και για αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε σε επαγγελματικό επίπεδο. 

Την δεκαετία του 1960 η ίδια εταιρεία ανέπτυξε το IMTS (lnψι·oved Mobίle Telephone Seι·νίce) το οποίο 

σήμερα αποτελεί την βάση όλων των κινητών τηλεπικοινωνιών. 

4.4.3.2. ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝ ΙΑ 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 όπου άρχισε να υπάρχει μια διαρκώς αυξανόμενη απαίτηση για 

μεγαλύτερη ωρητικότητα δικτύων και για λειτουργίες ασφάλειας, τα συστήματα πρώτης γενιάς φάνηκαν 

ανεπαρκι;. Έτσι οδηγηθήκαμε στην ανάπτυξη των ασύρματων συστημάτων δεύτερης γενιάς (2G), που 

βασίζονταν σε ψηφιακή τεχνολογία (και όχι αναλογική). Η τεχνολογία δεύτερης γενιάς έκανε ένα 

επαναστατικό βίηια στις αρχές της δεκαετίας του 1990, με την εμφάνιση ενός δικτύου τηλεπικοινωνίας 

μεγαλύτερης χωρητικότητας, που ονομάστηκε Global Systen1 for Mobile Con11ηιιnicatio11 (GSM). Το 

δίκτυο GSM ~;ταν η βασικ1i εξέλιξη που έγινε στην Ευρό)πη, αλλά το πρότυπο διαδόθη κε ευρέως και σε 

άλλα μέρη του κόσμου και έκανε δυνατές (και λιγότερο ακριβές) τις διεθνείς εμπορικές κλήσεις l'Oaιnίng. 

Τα δίκτυα GSM ήταν μια σημαντικ1i εξέλιξη στην ανάπτυξη του κινητού εμπορίου καθώς, όχι μόνο 

ενοποιούσαν διαφορεπκά πρότυπα, αλλά και επίσης ήταν το πρώτο πρότυπο που καθόριζε πλι'1ρως 

ολόκληρη την αρχιτεκτονική των δικτύων. Η δεύτερη γενιά κινητών τηλεφό)V(ι>ν χρησιμοποιεί ψηφιακή 

κωδικοποίηση ενό> η επικοινωνία μεταξύ των η1λεφό)Vων και του βασικού σταθμού παίρνει την μορφιi 

μιας κρυπτογραφημέν11ς ροl1ς δεδομένων, που κάνει n1ν υποκλοπή πιο δύσκολη συγκριπκά με την 

τεχνολογία πpό)Τ11ς γενιάς. Εκτός αυτού εμφανίζεται η δυνατόη1τα λήψης περιορισμένης ποσότητας 

δεδομένων, όπως μηνύματα κειμένου, μέσω της υπηρεσίας Sl101·t Messaging Scι·νice (SMS) και 

περι1)γηση στο Κινητό Διαδίκτυο, μέσω της υπηρεσίας WAP (Wiι·eless ApplicMio11s Pl'otocol). Υπάρχει 

όμως και η εμφό.ν ιση ιδιόκτητων πρωτοκόλλων όπως είναι το iMode. 
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Ωστόσο, ένα σημαντικό μειονέκτημα στα δίκτυα GSM της δεύτερης γενιάς 

GSΓ:Γ.ι: 
GΙ Γ>ΒΛΙ jγ~ ΓΓΜ FOH 

MOIJll Ε COMMIJNΙι/ITIOHS 

είναι το γεγονός ότι είναι βασικά, δίκτυα τηλεπικοινωνίας φωνής, με 

περιορισμένη δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων. Αυτό οδήγησε στη 

δημιουργία διάφορων βελτιωμένων εκδόσεων κινητ<ί)V τηλεφώνων δεύτερης 

γενιάς με πιο εκτεταμένες δυνατότητες δεδομένων, όπως υψηλότερους 

ρυθμούς μετάδοσης και συνεχούς συνδεσιμότητας μέσω του General Packet 

ι.:1.-ό•·α 59: λ•ηόη•πο Radio Service (OPRS) . Οι υπηρεσίες αυτές εμφανίστηκαν στα τέλη της 
διι..-τ\>συ (;S:\I 

δεκαετίας 1990 και αναφέρονται ως τεχνολογίες "γενιάς 2,5" (2.50). 

Πρόκειται δηλαδti για βελτιωμένες τεχνολογίες μεταξύ πρώτης και δεύτερης γενιάς. Μέσω του GPRS το 

WAP καθώς και άλλες εφαρμογές μπορούν να προσπελαύνονται πιο εύκολα και πιο γρήγορα από ότι 

μέσω του GSM. Τέλος λίγο χρονικό διάστημα αργότερα, έχουμε την εμφάνιση της «γενιάς 2, 75» όπου 

περιλαμβάνει την πολλά υποσχόμενη τεχνολογία EDOE όπου υποδηλ<ί)Vει μια ενδιάμεση μεταβατική 

γενιά πριν το 30. 

4.4.3.3. ΤΡΙΤΗ ΓΕΝ ΙΑ 

Το 30 είναι τα αρχικά των λέξεων 3 ι·d Geneι·ation και αποτελεί 

ένα γενικό όρο ο οποίος αναφέρεται στην τρίτη γενιά τεχνολογίας 

κινητιiς τηλεφωνίας. Ως γενιά χαρακτηρίζεται το σύνολο των 

ασύρματων τεχνολογι<ί)ν που επιτρέπουν τη μετάδοση φων~Ίς ή 

και δεδομένων στα δίκτυα κινηηiς τηλεφωνίας. Μεταξύ των 

τεχνολογι<ί)V αυτ<ί)ν είναι οι \VCDMA, CDMA2000, UMTS και 

EDOE. Το WCDMA ή Wideband Code Mιιltiple Diνision Access, 

έχει 1iδη επιλεχθεί ως το "σύστημα" τρίτης γενιάς, που θα 

χρησιμοποιηθεί στην Ευρ<ί)πη , Ι απωνία και στις ΗΠΑ. 

Ει.-cί\•u 60: Nokia 6630 

Ποιο αναλυτικά, η τεχνολογία της τρίτης γενιάς (3G) έχει σαν στόχο να παρέχει ένα μεγάλο εύρος από 

υπηρεσίες και δυνατότητες, εκτός από την επικοινωνία με φων11. Επιτρέπει την μεταφορά δεδομένων. 

πολυμέσων, συνεχές βίντεο, βίντεο-τηλεφωνία καθ<ί>ς και πλήρη πρόσβαση στο lnternet, χωρίς χρiιση 

γέφυρας, εν<ί) παράλληλα παρέχουν και την υπηρεσία πλοηγού (GPS). Τα κινητά τηλέφωνα τρίτης γενιάς 

έχουν κανονικά έγyJ>ωμη οθόνη και παρέχουν μεταφορά δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες μέσω συνεχούς 

σύνδεσης. Είναι σχεδιασμένα για να υποστηρίζουν μεγάλο αριθμό χρηστ<ί)V και αποδεικνύονται 

αποτελεσματικότερα από τα κινητά τ11ς δεύτερης γενιάς έτσι <ί>στε να επιτρέπουν μελλοντικi1 επέκταση 

στην χωρητικότητα των χρηστ~Ν. Συνεπ<ί)ς, η τεχνολογία της γενιάς 3G δίνει έμφαση στις υπηρεσίες που 

είναι επικεντρωμένες στα δεδομένα (όπως το Κινητό Διαδiκτυο), με βεληωμένες δυνατότητες φωνής και 
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πολυμέσων . Π ροκεψένου να υποστηριχθεί η τεχνολογία της τρίτης γενιάς αναπτύχθηκε μια νέα υπηρεσία 

δικτύωσης που αντικατέστησε το δίκτυο GSM και ονομάζεται U11iνersal Mobίle Telepl1011y Systeιη 

(UMTS). Οι βελτιώσεις και εξελίξεις αυτής της γενιάς σε σύγκριση με τη προηγούμενη περιλαμβάνουν: 

• Μεταφορά δεδομένων σε μεγάλο εύρος μετάδοσης 

• Βελτιωμένη ασφάλεια και λειτουργίες κρυπτογράφησης 

• Βελτι<ίJσεις στα ολοκληρωμένα κυκλώματα και στη ζωή της μπαταρίας 

• Βελτι<ίJσεις στην οθόνη και στις δυνατότητες χειρισμού των δεδομένων 

• Συνεχή σμίκρυνση των κινητό)ν τηλεφό)νων 

• Βελτt<ί)σεις στην χωρητικότητα 

• Βελτιώσεις στον )'J)όνο αποστολής μηνυμάτων εικόνας (MMS} 

Ουσιαστικά τα mo σημαντικά πλεονεκτήματα αυτi1ς πολύ σημαντικής γενιάς είναι τα ακόλουθα: 

• Οι βίντεο-κλήσεις είναι χωρίς αμφιβολία μια από τις πιο πολυσυζητημένες υπηρεσίες των δικτύων 

30. Πλέον, με αυτή τη τεχνολογία μπορούμε να βλέπουμε τους συνομιλητές μας ζωντανά στην οθόνη 

του κινητού μας. Φυσικά, θα πρέπει οι χρήστες να έχουν προμηθευτεί κινητά τηλέφωνα συμβατά με αυτή 

την τεχνολογία 

• Οι υψηλές ταχύτητες ασύρματης μεταφοράς δεδομένων είναι ένα ακόμη από τα πλεονεκτ~iματα των 

δικτύων 3G. Η σύνδεση στο l nteιηet εκτός από άμεση και ασύρματη, θα σας δώσει πλέον και ταχύτητες 

που φθάνουν τα 384kbps - ανάλογες δηλαδ1i με αυτές της σταθερής τεχνολογίας χDSL. 

• Οι υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων βοηθούν αρκετά στην πιο γρήγορη και άμεση χριiση 

διαφόρων ιηιι ltίmedίa εφαρμογ<ί>ν. 

• Υψι1λής ποιότητας παιχνίδια, τα οποία θα μπορούν να παίζονται 011 Ιίηe σε πραγματικό χρόνο και 

ταυτόχρονα με άλλους παίκτες. 

• Υπηρεσίες εύρεσης θέσεως, σε συνδυασμό με την τεχνολογία GPS, οι οποίες θα μπορούν να 

παρέχουν χάρτες τη περιοχής που βρισκόμαστε, εύρεση βέλτιστης διαδρομής προς τον προορισμό μας, 

γειτονικά σημεία ενδιαφέροντος κλπ. 

Μετά την ευρεία διείσδυση της τεχνολογίας 3G αναμένεται να διατεθούν ακόμη περισσότερες 

υπηρεσίες, όπως μετάδοση τηλεοπτικ<ί)V εκπομπών και υπηρεσίες παγκόσμιας περιαγωγή. 
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5. ΕΠΙΛΟΓΉ ΣΥΣΚΕΩΝ 

Για να κατασκευάσουμε το συγκεκριμένο κλειστό σύστημα παρακολούθησης θα πρέπει να επιλέξουμε 

nς κατάλληλες συσκευές βάσει των λειτουργιών που θέλουμε να επιτύχουμε από αυτό, βάσει των 

απαιτι)σεων που έχουν δημιουργηθεί μέσα από την θεωρητικi1 έρευνα και τις αρχές λειτουργίας των 

επιμέρους συσκευ<ί)ν κα1 τέλος βάσε1 του χρηματικού ποσού που διαθέτουμε για την εκπόνηση της 

κατασκευι;ς. 

Εικιί,·α 61: οΟόνιι πιφακολοί1Ο11σ11ς 
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5.1 ΚΑΜΕΡΑ 

5. 1.1 ΕΩ ΙΘΥΜΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Για την επιλογή της κάμερας αρχικά αποφασίσαμε τις λειτουργίες που επιθυμούμε να έχει η κάμερα. 

Αυτές ειναι: 

• Λειτουργία ΡΤΖ (η λειτουργία αυτή μας επιτρέπει να κινούμε την κάμερα από απόσταση ώστε να 

μπορούμε να παρακολουθήσουμε τον χώρο στο οποίο βρίσκεται η κατασκευή μας, σε εύρος 360° 

μοιρό)ν) 

• Τροφοδοσία Ι 2Υ DC (ό)στε να μην χρειάζεται να καταναλώσουμε άσκοπη ενέργεια από το 

φωτοβολταικό πάνελ για να μετατρέψουμε τα l 2V DC που θα δίνει το πάν!').. μας στο κατάλληλο 

ποσό τάσης για να τροφοδοηiσουμε την κάμερα, από την στιγμή που μπορούμε να το 

αποφύγουμε) 

• Εξωτερική χρήση (η κάμερα, καθώς και όλη η κατασκευή θα είναι σε εξωτερικό χ6)ρο, με 

αποτέλεσμα η χρήση μιας κάμερας εσωτερικής χρήσης να είναι απαγορευτική) 

• Λειτουργία μεγέθυνσης-zοοιn (η συγκεκριμένη λειτουργία μας επιτρέπει να μεγεθύνουμε ένα 

μέρος της εικόνας, σε περίπτωση που το επιθυμούμε) 

Πριν αναλύσουμε τον τρόπο επιλογής της κάμερας που θα χρησιμοποιήσουμε, θα πρέπει να 

διευκρινήσουμε κάποιες ιδιότητες-διαφορές μεταξύ των καμερών. 

5.1.2 PIXEL 

Το εικονοστοιχείο ή πίξελ (ρίχel, από το Ρ!Οιιι-e ΕLeιιιeηι = στοιχείο εικόνας) είναι ένα "σημείο" 
μιας εικόνας που εμφανίζεται στην οθόνη ενός υπολογιστικού συστήματος, δηλαδή, για το υπολογιστικό 

σύστημα, ένα δείγμα πληροφορίας. Στον υπολογιστή η εικόνα αναπαριστάται υπό τη μορφή 

"ψηφιδωτού" . Το εικονοστοιχείο είναι , απλά, μια ψηφίδα του ψηφιδωτού αυτού και, ως εκ τούτου, 

θεωρείται ως το μικρότερο πλtiρες δείγμα μιας εικόνας. Στην οθόνη ενός υπολογιστή οι εικόνες 

αναπαριστώνται με "υποδιαίρεση" της οθόνης σε ένα δισδιάστατο πίνακα με στήλες και γραμμές. Κάθε 

"κελί" σε ένα τέτοιο πίνακα είναι ένα εικονοστοιχείο. Ο αριθμός των υποδιαιρέσεων είναι επαρκώς 

μεγάλος, τόσο ό)στε το ανθρό)mνο μάτι να μη μπορεί να διακρίνει το ένα εικονοστοιχείο από το ά)J..ο και 

να βλέπει την εικόνα ενιαία . 

Όσο περισσότερα είναι τα εικονοστοιχεία που χρησιμοποιούνται για να ανηπροσωπεύσουν μια 

εικόνα, τόσο mo πολύ το αποτέλεσμα μοιάζει με το πραγματικό. Ο αριθμός εικονοστοιχείων σε μια 

εικόνα καλείται μερικές φορές ανάλυσιι. αν και η έννοια αυτή έχει πιο συγκεκριμένο ορισμό. 

Οι τιμές ανάλυσης σε εικονοστοιχεία μπορούν να εκφραστούν είτε ως ενιαίος αριθμός, όπως σε μια 

Ψηφιακί1 φωτογραφικ1Ί μηχαν~i, π. χ. «3 ιnegapixels». Αυτό σημαίνει ότι η μηχαντ'1 έχει ονομαστικά τρία 
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εκατομμύρια εικονοστοιχεία, 11 ως ζεύγος αριθμό)V, όπως, π.χ. εικόνα "640 επί 480". Η έκφραση αυτή 

σημαίνει ότι η εικόνα έχει 640 εικονοστοιχεία κατά μήκος και 480 καθ' ύψος και επομένως συνολικό 

αριθμό 640 χ 480 = 307.200 εικονοστοιχεία (ή 0,3 n1egapixels). 

5. 1.2.1 ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΙΚΟΝΟΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΟΘΟΝΗΣ 

Το μέγεθος ενός εικονοστοιχείου οθόνης καθορίζεται από την ανάλυση της οθόνης και την διαγώνι0 

της οθόνης. Μερικά παραδείγματα: 

• Ανάλυση οθόνης: 1024χ768, Διαγό)V\Ο μέγεθος: 19 ", μέγεθοςεικονοστοιχείου : Ο. 377ιηm 

• Α νόλυση οθόνης: 800χ600, Διαγώνιο μέγεθος: 17 ", μέγεθος εικονοστοιχείου: 0.43 18mm 

• Ανάλυση οθόνης: 640χ480, Διαγό)V\Ο μέγεθος: 15 ", μέγεθος εικονοστοιχείου: 0.4763mm 

5. 1.2.2 ΛΟΓΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 

Τα εικονοστοιχεία μπορεί να έχουν σχήμα είτε ορθογ<i>νιο είτε τετράγωνο. Ένας αριθμός 

αποκαλούμενος λόγος διάστασιις περιγράφει το κατά πόσο πλησιάζει ένα κανονικό τετράγωνο το 

εκάστοτε εικονοστοιχείο . Παραδείγματος χάριν, λόγος διάστασης 1.25: 1 σημαίνει ότι κάθε 

εικονοστοιχείο είναι 1,25 φορές πιο πλατύ σε σχέση με το ύψος του. Η διαφορά λόγου διάστασης 

(απεικόνισης) είναι η βασικιΊ αιτία που μερικές φορές εικόνες στον υπολογιστή εμφανίζονται 

παραμορφωμένες, ειδικά στις οθόνες με σταθερή ανάλυση. 

Ανάλυσιι Αριθμός πίξελ 
Λόγος 

Ι διάστασιις 
320χ200 64,000 

1 

8:5 

640χ480 307,200 
1 

4:3 

800χ600 480,000 
1 

4:3 

1024χ768 786,432 f 4:3 

l280x_l024 1,310,720 5:4 

1600χ 1 200 1,920,000 4:3 
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5.1.2.3 ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 

Κάθε εικονοστοιχείο σε μια μονοχρωματική εικόνα έχει μία τιμti φωτεινότητας. Μια αριθμητικ1; 

αντιπροσό)πευση μηδενός συνήθως αντιπροσωπεύει το μαύρο και η μέγιστη τιμή αντιπροσωπεύει το 

λευκό. Παραδείγματος χάριν, σε μια εικόνα οκτό) δυαδικών ψηφίων (bits), η μέγιστη τιμιi που μπορεί να 

αναπαρασταθεί από αυτά είναι 2g=256, έτσι το 255 είναι η τιμi1 που χρησιμοποιείται για το λευκό και η 

τιμή Ο για το μαύρο. Σε μια έγχρωμη εικόνα, κάθε εικονοστοιχείο μπορεί να περιγραφεί χρησιμοποιώντας 

την απόχρωση, τον κορεσμό της, και τη φωτεινότητα του (hue, saturation, and νa\ιιe: HSY) αλλά 

αντιπροσωπεύεται συνήθως από τιμές για το κόκκινο, πράσινο, και μπλε (RGB). 

5.1.3 ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (television lines-TVL) 

Γραμμές τηλεόρασης (te\eνision lines-TVL) είναι μια προδιαγραφή μίας αναλογικής φωτογραφικής 

μηχανής 1i η δύναμη της οριζόντιας ανάλυσης μιας οθόνης. Είναι εναλλακτικά γνωστή ως Γραμμές της 

οριζόντιας ευκρίνειας (LOHR), γνωστός και ως γραμμές του ψηφίσματος. Η TVL είναι ένα από τα πιο 

σημαντικά μέτρα μέτρησης σε ένα σύστημα βίντεο. Η TVL μπορεί να μετρηθεί σύμφωνα με το πρότυπο 

ΕΙΑ-1 956 . 

count the lίnes 
oνer this span 

1 
(equal to height) ι 
ιιι4 

.... ... 
wκ:Hh 

Εικll,·ιι 62: γριφμί:ς ηt#.J:iψυ.σιις 

Το TVL ορίζεται ως ο μέγιστος αριθμός των εναλλασσόμενων φωτεινό)ν και σκοτεινών γραμμών που 

μπορούν να καταγραφούν. Μια ανάλυση των 400 TVL σημαίνει ότι 200 διαφορετικές σκοτεινές γραμμές 

και 200 διακριτές λευκές γραμμές μπορούν να μετρηθούν πάνω από ένα οριζόντιο διάστημα ίσο με το 

ύψος της εικόνας. 
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5. 1.4 ΡΤΖ 

Η pan-tilt-zooιη carnera (ΡΤΖ Ca111era) είναι ένα κλειστό σύστημα παρακολούθησης με 

απομακρυσμένο τηλεχειρισμό κατεύθυνσης και ελέγχου ζουμ. 

5.1.4.1 ΧΡΗΣΕ ΙΣ 

Η ΡΤΖ κάμερα έχει χρήσ11 στην ασφάλεια, παρακολούθηση και εmηiρηση χό>ρων. 

ΡΤΖ είναι ένα αρκτικόλεξο για την κίνηση, την κλίση, και το ζουμ και αφορούν μόνο τα 

χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων καμερών παρακολούθησης. 

Μια ΡΤΖ κάμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει μια ολόκληρη κατηγορία προϊόντων, 

όπου ο συνδυασμός ιiχου και / ή κίνησης ii / και αλλαγri της θερμότητας μπορεί να εmτρέψει στην 

κάμερα να ενεργοποιηθεί, να εστιάσει και να παρακολουθήσει τυχ.όν αλλαγές στο πεδίο της 

παρακολούθησης. 

Με την ενεργοποίηση της κάμερας σε περιόδους αλλαγό>ν, τα συστήματα μπορούν να ειδοποιούν για 

τις συγκεκριμένες αλλαγές και να ελαχιστοποιούν τις απαιτriσεις αποθήκευσης. 

5. 1.4.2 Α ΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

Μια νέα καινοτομία στην κάμερα ΡΤΖ είναι ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα λογισμικού που 

παρακολουθεί την αλλαγιi των pixels που παράγεται από το τσιπ του βίντεο στην κάμερα. Όταν υπάρχει 

μεταβολι'1 στα pixels, οφείλεται στην κυκλοφορία εντός του πεδίου παρακολούθησης, η κάμερα μπορεi 

να εστιό.σει στο πεδίο μεταβολriς των ρixel και να μετακ ιν11Θεί σε μια προσπάθεια να κεντράρει το πεδίο 

μεταβολriς των. Αυηi η μεταβολιΊ οδηγεί τη κάμερα στις παρακάτω διαδικασίες. Το πρόγραμμα επιτρέw 

στην κό.μερα να εκημιiσει το μέγεθος του αντικειμένου που κινείται και την απόσταση της κίνησης από 

την κάμερα. Με την ει-:τίμηση αυτή η φωτογραφική μηχανι'1 μπορεί να προσαρμόσει αναλόγως τον 

οπτικό φακό, σε μια προσπάθεια να σταθεροποιηθεί το μέγεθος των pixel διακύμανσης ως ποσοστό της 

συνολικι'1ς περιοχής προβολής. 

5. ι .s r~s 485 

ΕΙ Α-485, γνωστό και ως ΊΊΑ Ι:Ίι/-./85 11 Η.\'-./85. είναι ένα πρότυπο που καΟορίζει τα ηλεκτρικά 

χαρακτηριστιl\ά των οδηγό>ν και δέκτες για χρήση σε ισορροπημένη ψι1φιακών συστιΗιάrων πολλαπλών 

σημείων. Το πρότυπο είναι δημοσιευμένο από η~ν ΑΝS Ι Telecor11111ιιnicatio11s Ι ηdιιsιιγ Association / 

[ lcctl'o11ic l 11dιι sιι·ies Allia11cc (ΤΙ Λ/ΕΙ Λ). Ψηφιακά δίκτυα επιl\οινωνιό>ν εφαρμόζουν το πρότυπο ΕΠΕ-

485, το οποίο μπορεί να )"J)ησιμοποιηθεί αποτελεσμαnκc'~ σε μεγάλες αποστάσεις ι-:αι σε ηλεκτρι~<:ά 
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θορυβό)δη περιβάλλοντα. Μπορούν να συνδεθούν πολλαπλοί παραλήπτες είτε σε γραμμικό δίκτυο, είτε 

σε κυψελωτό. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν τα δίκτυα αυτά χρήσιμα σε βιομηχανικό περιβάλλον 

και σε παρόμοιες εφαρμογές. 

5.1.5. 1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Το ΕΙΑ-485 προσδιορίζει μόνο ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του οδηγού και του δέκτη . Δεν 

προσδιορίζει ούτε συνιστά κάποιο συγκεκριμένο πρωτόκολλο επικοινωνιών .. Το ΕΙΑ-485 επιτρέπει η)ν 

ανέξοδη διαμόρφωση τοπικών δικτύων .. Προσφέρει τη διαβίβαση δεδομένων έως και 35 Mbίt/s σε 

απόσταση 1 Ο ιη και 100 kbit/s σε απόσταση 1200 μ., δεδομένου ότι χρησιμοποιεί μια διαφορική 

ισορροπημένη γραμμή πάνω από ένα συνεστραμμένο ζεύγος, που μπορεί να εκτείνεται σε σχεηκά 

μεγάλες αποστάσεις (πάνω από 1200 μέτρα). Ένας γενικός κανόνας είναι ότι η ταχύτητα σε bit Ι s επί το 

μήκος σε μέτρα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το Ι Ο 8· Έτσι, ένα μέτρο καλό)διο 50 δεν θα πρέπει να 

μεταφέρει σήματα πιο γρήγορα από 2 Mbit Ι s. 

Σε αντίθεση με το ΕΠΕ-422, το οποίο έχει ένα ενιαίο κύκλωμα οδήγησης που δεν μπορεί να 

απενεργοποιηθεί, οι ElA-485 οδηγοί πρέπει να τεθούν σε λειτουργίας μετάδοσης, εδραιώνοντας ένα 

σήμα στον οδηγό. Αυτό επιτρέπει στο ΕΙ Α-485 την εφαρμογιi της γραμμικής τοπολογίας 

χρησιμοποιό)ντας μόνο δύο καλώδια Ο εξοπλισμός που βρίσκεται κατά μί1κος ενός συνόλου-485 

συρμάτων ΕΠΕ ονομάζονται αδιακρίτως κόμβοι, σταθμοί και συσκευές. 

5.1.5.2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Τα Ε Ι Α-485 σήματα χρησιμοπο10ύνται σε ένα ευρύ φάσμα των ηλεκτρονικό)ν υπολογιστών και 

συστήματα αυτοματισμού. Σε ένα σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή , μπορούν να χρησιμοπο10ύν αυτήν 

την προδιαγραφή για την υλοποίηση του φυσικού επιπέδου για τη διαβίβαση δεδομένων μεταξύ ενός 

ελεγκτή επεξεργασίας και ενός δίσκου. Το ΕΙ Α-485 χρησιμοποιείται για χαμηλής ταχύτητας επικοινωνίες 

δεδομένων σε καμπίνες εμπορικών αεροσκαφό)ν. Απαιτεί ελάχιστη καλωδίωση και μπορούν να 

μοιραστούν τις καλωδιώσεις μεταξύ των διαφόρων θέσεων, με αποτέλεσμα την μείωση του βάρους. 

Το ΕΙ Α-485 χρησιμοποιείται ως το φυσικό στρό)μα πάνω στο οποίο βασίζονται πολλά τυποποιημένα 

και ιδιόκτητων πρωτοκόλλων αυτοματισμού. Επίσης χρησιμοποιείται για την εφαρμογί1 Βιομηχανικό)ν 

Συστημάτων Ελέγχου. Αυτά χρησιμοποιούνται σε προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές και στα 

εργοστάσια. 

Στο Οέατρο και τους χό)ρους εκδ1'1λωσης, το -485 χρησιμοποιείται για τον έλεγχο φωnσμού και άλλα 

συστιiματα . 
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Το ΕΙ Α-485 χρησιμοποιείται επίσης στη δημιουργία αυτοματισμού και το μεγάλου μtiκους καλ<Μιο 

είναι ιδανικό για την ένωση απομακρυσμένων συσκευcί.>ν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο 

συστήματων βίντεο επιτήρησης ή να δτασυνδέουν πiνακες ελέγχου n1ς ασφάλειας κατ των συσκευών, 

όπως συσκευές ανάγνωσης καρτcί.>ν ελέγχου πρόσβασης. 

Το ΕΙ Α-485 αποτελείται από δύο καρφίτσες: 

• 
• 

• 

'-', δηλαδιi TxD-/RxO- Ύνωστό και ως (l\'αστρι:φόμι:\'ο ρίιι 

'+',δηλαδή ΤχΟ + Ι RxD + Ύνωστό και ως μη U\•αστρι:φό~ιs:\'Ο ρίη 

SC δηλαδι'1 το pίιι ι:ι\• αφοριίς 

Η γραμμι'1 SC είναι το προαιρετική τάση σύνδεσης αναφοράς. Αυτή είναι η δυνατότητα αναφοράς που 

χρησιμοποιεί ο πομποδέκτης για τη μέτρηση της τάσης Α κατ Β. 

5.1.5.3 ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ-ΠΑΡΑΔΕ ΙΓΜΑ 

Το γράφημα που ακολουθεί δείχνει τις 

δυνατότητες του «+» και του «-» κατά την 

διάρκεια μετάδοσης ενός byte κατ των δεδομένων 

με ΧJJtiση ασύγχρονης stan-stop μέθοδο. 
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5.1.6 ΤΕΛ Ι ΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΜΕΡΑΣ 

Αφού αναλύσαμε διεξοδικά τις επιλογές που είχαμε σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που είχαμε 

αποφασίσει αρχικά επιλέξει για την κάμερα που θα επιλέγαμε, αποφασίσαμε να αγοράσουμε μια κάμερα 

με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Dome Type: 4" Outdoor ΡΤΖ Dome 

Pι·otocol : Pelco-P/D 

BaιHI ι·a te : 1200/2400/4800/9600 bps (by <lefaιι lt, we will slιiι> οιιt tιιe 2400 bι>s) 

A<ldι·ess : 

Pan Rotatίon : 

Tilt Rotat ioιι : 

Max Ρaιι Speeιl : 

Max Tilt Sι>eed : 

Pι·eset s ι>ecιl : 

P ι·eset accιιι·acy : 

Pι·eset ροίιι ts : 

Patteιη Τοιιι'S : 

Αιι tο Scan: 

0-255 

360 degree Continιιes Rotation 

Ο degree- 90 degree 

60 degree/Sec 

30 degree/Sec 

100 degree/Sec 

±3 degree 

32 Points 

Progranηηable 16 pι·eset point 

ι>ι·ogι·aιnrnable preset nun1ber and dwell tiιηe/speed 

Yes (Progran11nable speed and left riglιt lirnited point) 

Po,ve ι·-off ιηc111ο ιγ : Cιrrrent setting and state (inclιrde pattenι, not irιclι.ιde aι.ιtο scan) 

Ho111e ροsίtίο ιι : Υ es (Prograιηιnable auto come back lιorne position) 

lnιnge Oeνice : 1/3" Sony SιφerHAD CCD 

Hoι·izoιιta l Reso lιιtioιι : 420TVL 
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Νιιιηbeι· of ρixels : PAL: (Η)500Χ(Υ)582 / NTSC(H)5 1 ΟΧ(Υ)492 

Ζοοιη: Optical 3 Χ ( 4-9ιηιη&5- 15ιnnι by (Jefaιιlt we will s\1ίρ tlιe 4-9111111 lens) 

Wateι· Pι·otectioιι : ΙΡ66 for Oιιtdoor ιιse (Wal l Μοιιηt) 

Οι>eι·atίιιg : -5 C- 60C 

Ι 2Υ DC 500nιΑ 

Coιnn11111ication : RS485 (+/-) 

Τέλος, αφού βρήκαμε τα χαρακτηριστικά της κάμερας, που θα ήταν κατάλληλα για την κατασκευή 

μας, αποφασίσαμε να κάνουμε την αγορά μας μέσω του ιστοτόπου www.e-bay.com λόγω του παράγοντα 

κόστους και της ευκολίας που προσφέρει με το να σου έρχεται ό,τι αγοράσεις κατευθείαν στην διεύθυνση 

που επιλεγεις 

Άρα, καταλι1ξαμε στην κάμερα Sony CCD Mini ΡΤΖ 4" Dοιηe Oιιtdoor Camera 3χΖοοιη CCTY, η 

οποία έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θέλουμε στην τιμή των US $140. 99 συν τα έξοδα 

αποστολ1ίς που είναι $22. 99 

- -

Accessories: 

W~ΙΙ ~Ιount 

• 

"r . . -·· 
r 1 
- J 

Cellιng Ι4ount 

D1rnem9ion 

1 ; 

1-, 

U111Ι rnr11 ν Ι ιlι·ιι •ιι\ 
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5.2 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 

5.2.1 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ 

Όπως και με την κάμερα, έτσι και με το καταγραφικό είχαμε διάφορες ιδέες για το τι δυνατότητες θα 

θέλαμε να έχει 

Θεωρητικά , και χωρίς να έχουμε κάνει κάποια έρευνα αγοράς είχαμε αποφασίσει ότι το καταγραφικό 

που θα χρησιμοποιούσαμε θα πληρούσε κάποιες προϋποθέσεις στο θέμα των λειτουργιών 

• Θα έχει την δυνατότατα να μας ειδοποιεί σε περίπτωση που θα υπήρχε κάποια κίνηση στον χ<ί>ρο 

καταγραφής της κάμερας, είτε μέσω e-mail είτε μέσω sn1s 

• Θα έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε χρήση του καταγραφικού μέσω κινητού τηλεφώνου χωρίς 

την υποχρεωτική χρήση Η/Υ. 

Επίσης είχαμε σκεφτεί και την εναλλακτική περίπτωση του να είναι το καταγραφικό σε κάποιο 

κοντινό και προσβάσιμο σε εμάς σημείο και να καταγράφει την εικόνα μιας ΙΡ Caιηeras μέσω 3G 

tnteιηet, η οποία θα μπορούσε να είναι οπουδήποτε στον κόσμο. Μετά, μέσα από την έρευνα αγοράς που 

κάναμε, ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν διάφορα καταγραφικά τα οποία μπορούν να καταγράψουν μέσω 

tnternet ότι λαμβάνουν από μια 1 Ρ caιηera και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο με αυτόν 

τον τρόπο, αλλά το κόστος αγοράς ήταν τουλάχιστον 1.200 $, οπότε αποκλείσαμε αυτήν την ιδέα. Έτσι 

αποφασίσαμε το καταγραφικό να είναι στο σημείο καταγραφής, μαζί με τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Το 

επόμενο ερώτημα που μας δημιουργtiθηκε ιiταν το πώς θα μπορούσαμε να λειτουργιiσουμε το 

καταγραφικό ή/και την κάμερα από απόσταση, και ειδικότερα μέσω ενός κινητού τηλεφώνου, αφού δεν 

θα είχαμε στο χ<ίψο κάποια τηλεφωνικί1 γραμμή για σύνδεση στο inteι-net. Η λύση βρέθηκε μέσω της 

χρήσης το δικτύου της κινητής τηλεφωνίας. Η σκέψη 1~1ταν να συνδέσουμε ένα 3G Roιιter στο 

καταγραφικό και με την βοήθεια ενός USB 3G stick και μιας 3G sίιη από έναν από τους 3 παρόχους 

κινητής τηλεφωνίας (Cosιηote, Wi11d, Yodafone) να μπορέσει να συνδεθεί στο inten1et. 

Άρα, βρέθηκε και άλλη μια λειτουργία που θα έπρεπε να έχει το καταγραφικό. Θα πρέπει να είναι 

δικτυακό. Δηλαδιi να έχει την δυνατότητα να συνδέεται στο inteιηet (ο τρόπος δεν το ενδιαφέρει). 

Στην συνέχεια ανακαλύψαμε ότt δεν έχουν όλα τα δικτυακά καταγραφικά την δυνατότητα να 

ελέγχονται μέσω κινητών τηλεφ<ί)Vων (sιηart phones). Στην αρχή βρήκαμε κάποιο καταγραφικό με την 

συγκεκριμέν11 δυνατότητα αλλά τα προβλιiματα άρχισαν όταν ανακαλύψαμε ότι το συγκεκριμένο 

καταγραφικό ~)θελε Ι 9Υ DC, πράγμα το οποίο μας προβλημάτισε αρκετά διότι η τάση που θα μας έδιναν 

τα φωτοβολταικά κύτταρα Θα ι)ταν Ι 2Υ DC με αποτέλεσμα να έχουμε απώλειες ενέργειας κατά την 

μεταβολιi της τάσης από Ι 2Υ DC σε ι 9Υ DC. Και τα προβλήματα συνεχίστηκαν όταν έπρεπε να βρούμε 
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τρόπο u)στε να μπορέσουμε να κάνουμε την συγκεκριμένη μετατροπιi χωρίς να σπαταλήσουμε μεγάλο 

ποσό ενέργειας. 

Μέσα από την έρευνα που κάναμε βρήκαμε το κατάλληλο ολοκληρωμένο και τις κατάλληλες 

συνδέσεις cίJστε να μπορέσουμε να κάνουμε την συγκεκριμένη μετατροπή με τις ελάχιστες απόJλειες 

ενέργειας. Όμως, λίγο πριν αποφασίσουμε οριστικά και παραγγείλουμε το συγκεκριμένο καταγραφικό 

και ύστερα από έρευνα μεγάλης χρονικής διάρκειας ανακαλύψαμε ένα καταγραφικό, το οποίο πληρούσε 

όλες τις λειτουργίες που θέλαμε και επιπροσθέτως ήθελε l 2V DC ηχ>φοδοσiα. 

\/ΟΑ :•:•:•:•:• 1 

•04'0 Ιnpιιι 

v d • Ιηρuι 

u J t tnμut 

Block Dίagraιn fοι· D\ "'R 

Εικc'Ι\•α 65 : Ι1Ιι1e: k ιΗaι~1·;1111 τι111 καταγραφ ικού 

.;;.; ι 

.;.;;1 

;.;;ι 

'!>A I 

,t'f").,, • 

Μ "'' '8 .. "-ι ... 

5.2.2 ΤΕΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΡΑ<Ι>ΙΚΟΥ 

5.2.2.Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

- Συμπίεση βίντεο Η. 264 . 

- Συμπίεση ήχου ADPCM. 

5.2.2.2 VIDEO 

- 4 κανάλια εισόδους βίντεο. 
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5.2.2.3 AUOJO 

- 4 είσοδοι 1Ίχου και 2 έξοδοι ιiχου. 

5.2.2.4 OISPLA Υ OUTPUT (έξοδος VGA & BNC έξοδος) 

- VGA χ 1 με δυνατότητα εmλογής 800 χ 600, 1024 χ 768, 1280 χ 1024, l 440 χ 900 ή 1920 χ 1200 

ανάλυση οθόνης. 

5.2.2.5 ΔJΚΤΥΟ & ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

- Υποστήριξη CMS εποπτείας και μέχρι 49CH βίντεο. 

- Υποση1ριξη l'PPoE, DHCP και Static lP διεύθυνση & DDNS. 

5.2.2.6 ΡΤΖ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

- Ενσωματωμένη RS485 ΡΤΖ κάμερα εισαγωγή δεδομένων επικοινωνίας. 

5.2.3 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

5.2.3.2 AOAPTIVE OPCM 

Το A<laptive DPCM (ADJ>CM) είναι μια παραλλαγi1 του DPCM (differential pulse-code 

ιnodιιlation) το οποίο διαφέρει από το μέγεθος του βι)ματος κβαντισμού, και χρησιμοποιείται για να 

καταστεί δυνατή η περαιτέρω μείωση του απαιτούμενου εύρους ζώνης για ένα δεδομένο σ11μα. 

Το ADPCM αναπτύχθηκε στις αρχές η1ς δεκαετίας του J 970 στο Bell Labs για κωδικοποίηση φωνής, 

από τον Ρ. Cι1mn1iskey, NS Jayanι , και Jiηηes L. Flanagan . 
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Στιιν τιιλ~:φωνία 

Στην τηλεφωνία , ένα πρότυπο ηχητικό σήμα για ένα απλό τηλεφόΝημα κωδικοποιείται ως 800~ 

αναλογικά δείγματα ανά δευτερόλεπτο, 8 bits η κάθε μία, ήτοι 64 kbit Ι s ψηφιακό σήμα γνωστό ως DSO . 

Η προεπιλογή σήμα συμπίεσης κωδικοποίησης που σε DSO είναι είτε μ-law (mιι- law)PCM (Βόρειι:ι. 

Αμερική και Ι απωνία), ή A-law PCM (Ευρώπη και το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου κόσμου). ΑυτQ 

είναι λογαριθμικά συστήματα συμπίεσης όπου 13 11 14 bit γραμμικού αριθμητικού δείγματος PCM 

αντιστοιχίζεται σε μια τιμή 8 bit. Αυτό το σύστημα περιγράφεται από το διεθνές πρότυπο G. 711 . Όταν η 

απά>λεια της ποιότητας φωνής είναι αποδεκτή, μερικές φορές υπάρχει η αίσθηση ότι ο χρόνος 1tO\> 

χρειάζεται για να συμπιεστεί το σι1μα φωνής είναι μεγαλύτερος. Ένας αλγόριθμος ADPCM 

χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση μια σειράς από 8 bit μ-law (or a-law) PCM δειγμάτων σε μια σειρά 

από 4 δείγματα ADPCM bit. Με τον τρόπο αυτό, η ικανότητα της γραμμής διπλασιάζεται Η τεχνιιeη 

αυηΊ επεξηγείται ακριβό)ς στο πρότυπο G. 726. 

Κάποιες ADPCM τεχνικές χρησιμοποιούνται σε ορισμένες Voίce ονeι· ΙΡ εmκοινωνίες. Το ADPCJ\ιf 

χρησιμοποιήθηκε επίσης από lnteι ·active Mιιltiιηe<lia Association για την ανάπτυξη της κληρονομιάς 

του κωδικοποιητή ι1χου, γνωστή και ως AOPCM DVI, ΙΜΑ AOPCM ή ΟΥ14, στις αρχές του ι 990. 

Split-ba11d ή υποζό>νη ADPCM 

Το G.722 είναι ένα ITU-T πρότυπο ευρείας ζώνης κωδικοποίησης που λειτουργεί σε 48,56 και 

64 kbit/s, με βάση τ11ν κωδικοποίηση υποζόΝης σε δύο κανάλια και ADPCM κωδικοποίηση της κάθε 

μίας. Πριν από την διαδικασία ψηφιοποίησης, παίρνει το αναλογικό σι1μα και το χωρίζει σε ζώνες 

συχνοτήτων με qmf φίλτρα (φίλτρα καθρέφτη, τετραγωνισμός) για να πάρει δύο υποζό)νες του σήματος. 

Ο αποκωδικοποιητi1ς πρέπει να επιτελεί την αντίστροφη διαδ ικασία, δηλαδή, την αποκωδικοποίηση 

κάθε υποζόΝης και επανασυνδυασμό τους. 

5.2.3.3 V I OEO GRAJ>HfCS ARRA Υ 

Το Vi<leo G ι ·aιιlιi cs ΑΙ'Ι'ay (VG A) αποτελεί ένα πολύ διαδεδομένο αναλογικό πρότυπο απεικόνισης 

σε οθόνες ηλεκτρονικό)V υπολογιστών, το οποίο εμφανίστηκε για πρό)τη φορά το 1987, από την 1 ΒΜ. 

Συνt1θως, ο όρος YGA αναφέρεται στην ανάλυση 640>'480 εικονοστοιχείων (pixels). Επίσης, 

αναφέρεται στο βύσμα 15-ρiη Ο-sιιbιηi11ίιιtι11·e, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του 

αναλογικού σήματος εικόνας όλων των αναλύσεων. 

Τα rυποποιημένα ιηocles γραφικό>ν YGA είναι: 

• 640 τ 480 στα 16 χρό>ματα 

• 640τ 3 50 στα 16 χριίψατα 
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• 320.,,200 στα 16 χρώματα 

• 32Οχ200 στα 256 χρό)ματα (Mode Ι 3h) 

Επίσης, το πρότυπο VGA υποστηρίζει τα παλαιότερα EGA, CGA και MDA. 

Το VGA ξεπεράστηκε από το XGA ( 1024χ768 pixels) της ΙΒΜ, και από πολλές ακόμη επεκτάσεις, πχ 

SVGA, 8XGA, UX(JA, κτλ. 

5.2.3.4 CMS 

Ένα σύστιηια διαχείρισ11ς περιεχομένου (CMS) είναι η συλλογιί των διαδικασιών που 

χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της ροής εργασίας σε ένα συνεργατικό περιβάλλον. Οι διαδικασίες 

αυτές μπορεί να είναι χειροκίνητες ή να βασίζονται σε υπολογιστή. Οι διαδικασίες προβλέπονται να 

κάνουν τα εξ1)ς: 

• Αφήνουν ένα μεγάλο αριθμό ανθρό)πων να συμβάλει και να μοιράζεται τα αποθηκευμένα 

δεδομένα. 

• Έλεγχο της πρόσβασης σε δεδομένα, βασισμένο στους ρόλους χρηστό)ν (ορίζοντας ποιοι χρι)στες 

ή ομάδες χρηστών μπορούν να προβάλλουν, να επεξεργαστούν και να δημοσιεύσουν ορισμένες 

λειτουργίες) 

• Ενισχύσεις με εύκολη αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων 

• Βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των χρηστcί)ν 

Σε ένα CMS, τα δεδομένα μπορούν να οριστούν ως οτιδήποτε: έγγραφα, ταινίες, εικόνες, αριθμούς 

τηλεφώνων, επιστημονικά δεδομένα, και ούτω καθεξής. Τα CMS χρησιμοποιούνται συχνά για την 

αποθήκευση, τον έλεγχο, και την αναθεώρηση, εμπλουτίζοντας σημασιολογικά, και την τεκμηρίωση των 

εκδόσεων. Χρησιμεύσει επίσης ως μια κεντρική αποθήκη, και αυξάνει το επίπεδο έκδοσης νέων 

ενημερωμένων εκδόσεων σε ένα 1iδη υπάρχον αρχείο. Η Έκδοση ελέγχου είναι ένα από τα κύρια 

πλεονεκτήματα ενός CMS. 

Web συστιίματα διαχείρισιις περιεχομένου 

Η διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδων (WCM) είναι ένα σύστημα CMS σχεδιασμένο για να 

απλοποιήσει τη δημοσίευση του περιεχομένου ιστοσελίδων σε web sites και φορητές συσκευές -

ιδιαίτερα, επιτρέποντας στους δημιουργούς περιεχομένου να δημιουργήσουν, να υποβάλουν και να 

διαχειριστούν το περιεχόμενο χωρίς να απαιτείται τεχνική γνώση οποιονδήποτε Web Γλωσσών 

Προγραμματισμού όπως η HTML. 
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Web και συστιί~ιατα διαχείρισιις περιεχομένου 

Το web και σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (πιο γνωστός ως GMS) είναι παρόμοια με το WCM, 

με την κύρια διαφορά να είναι η εκπλήρωση ορισμένων ειδικών απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις αυτές 

αποσκοπούν στο να ικανοποηiσουν τις ανάγκες των ομάδων ή των μικρών οργανό)σεων που έχουν συχνά 

τη δυσκολία διαχείρισης online και να επικοινωνούν με τα μέλη τους. Συνήθως τα καθήκοντα αυτά 

διανέμονται από διάφορα εργαλεία όπου το GMS τα εν<ί)νει σε ένα. 

Σύστιηια διαχείρισιις περιεχο~ιένου 

Σε ένα στοιχείο του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CCMS), το περιεχόμενο αποθηκεύεται και 

αποτελεί αντικείμενο δ ιαχείρισης σε επιμέρους έγγραφο για μεγαλύτερη επαναχρησιμοποίηση 

περιεχομένου. 

Το CMS έχει πέντε βασικές λειτουργίες: 

Διατ~iρηση της ασφάλειας 

Διαχείριση Αντικειμένων 

Διαχείριση Serνers 

Διαχείριση Ελεyκτικό)ν 

Διαηiρηση ΈκΟεσης 

5.2.3.6 01 ΙCΡ 

Με τον όρο ΟΙΙCΡ (/JJ•ιιωιιί(: Ηο.~ι Γοι'!flJ::ιιι·aιίοη μι·οιοcο/) αναφερόμαστε σε ένα μηχανισμό 

διαχείρισης πρωτοκόλλων TCJ>/ΙP . 

Το TCP/ IP πρωτόκολλο είναι ουσιαστικά ένα λογισμιιςό που τρέχει σε έναν ι·ο ιιteι· και σε 

υπολογιστιί και δ ιευθετεί όλα τα Θέματα επικοινωνίας με αυτόν rον υπολογιστή και με άλλους που 

χρησιμοποιούν αυτό το πρωτόκολλο ως γλό)σσα. Για να δουλέψει το ίδιο λογισμικό σε τόσους πολλούς 

υπολογιστές υπάρχει η ανάγκη να το εγκαταστήσουμε σε ι-:άθε υπολογιστή με τις αντίστοιχες 

παpαμέφους για αυτόν όJστε να έχει μια Θέση στο δίκτυο. Η αρχικοποί11σ11 (ίιιίιία/i.~αιίοιι) αυη) μπορεί 

να γίνει κατά τη διάρκεια της εκκίνησης (αν ro πρωτόκολλο είναι συγχωνευμένο στο λειτουργικό 

σύστιηια) ή με τ~1ν κλήση rου πρωτοκόλλου από κάποια εφαρμογιi (αν το πρωτόκολλο υπάρχει στην 

εφαρμογι)). Οι παράμετροι αυτοί μπορούν να οριστούν τοπικά, για κάθε υπολογισηi ξεχωριστά. Κάτι 

τέτοιο όμως δημ10υργεί αρι-:εrά προβλήματα: 

• Χρειάζεrαι πάρα πολλή εργασία από τον διαχεφιστιi rου δικrύου η οποία είναι χρονοβόρα και 

επιρρεπl1ς σε λό.Οη . 
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• Το να διατηρούνται οι παράμετροι ενημερωμένοι απαιτεί συνεχή δουλειά η οποι'α α i:· 
υι,ανεται 

γεωμετρικά με τις αλλαγές που συμβαίνουν στο δίκτυο, ειδικά αν υπάρχουν υπολογιστές που 

αλλάζουν συνεχό)ς θέση (π. χ, φορητοί Η/Υ) . 

• Η αλλαγή μίας παραμέτρου κοινής για τους υπολογιστές σε ένα .~·ιιbιιet (π.χ. τοπική διεύθυνση 

ενός ι·οιιteι·) απαιτεί αλλαγές και σε κάθε υπολογιστή . 

• Μερικά μηχανήματα μπορεί να λειτουργούν ως τερματικά. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι δεν έχουν 

αποθηκευτικό χώρο για να κρατήσουν τις ρυθμίσεις. 

• Σε περιπτό)σεις έλλειψης διευθύνσεων ή ενός δικτύου που αλλάζει συνέχεια είναι χάσιμο χρόνου 

να δίνουμε σε έναν μη σταθερό υπολογιστή μόνιμη διεύθυνση. Μία καλύτερη προσέγγιση θα 

ήταν να χρησιμοποιούνται ομάδες διευθύνσεων από ομάδες υπολογιστών. Η «χειροκίνητη>> 

ρύθμιση σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει 

Όλοι αυτοί οι λόγοι οδήγησαν στην ανάγκη για έναν αυτόματο μηχανισμό διαχείρισης των TCP/LP 

πρωτοκόλλων. Ο DHCP είναι αυτή τη στιγμή ο πιο προηγμένος μηχανισμός για τη δουλειά αυτή . 

Ιστορικ1ί Αναδρομ1ί 

Παλαιότερα τα περισσότερα βασισμένα σε TCP/lP δίκτυα ήταν μικρά και στατικά. Κάτι τέτοιο έκανε 

εφικτή την δια χειρός αλλαγή και ρύθμιση των διευθύνσεων οι οποίες αποθηκεύονταν στη μνι1μη του 

υπολογιστιi . Αν χρειαζόταν ποτέ ένας υπολογιστ11ς να αλλάξει διεύθυνση τότε αυτό γινόταν από την 

κονσόλα του και συνήθως απαιτούσε και επανεκκίνηση. 

Σχετικά σύντομα, και καθό>ς άρχισαν να δημιουργούνται όλο και πιο σύνθετα δίκτυα υπήρξε η ανάγκη 

για κεντρική διαχείριση των διευθύνσεων. Αυτό έγινε γιατί στα δίκτυα αυτά άρχισαν να 

χρησιμοποιούνται κατά κόρον το clienι ΙΙ'οι·k.s·ιαιίοη που ήταν φτηνοί και δεν είχαν μνιiμη για 

αποθήκευση των δ1ευθύνσεων. Ένα ειδικό πρωτόκολλο, το RARP, δημιουργ1iθηκε για τέτοιες 

περιπτό)σε1ς. Επέτρεπε σε ένα μηχάνημα, σε ένα τμήμα του δικτύου να «μάθεο> τη διεύθυνση του και 

μετά να ξεκινήσει κανονικί1 λειτουργία στο TCP/IP. 

Ένα άλλο πρωτόκολλο, το ΒΟΟΤΡ, αναπτύχθηκε επίσης για να επιτρέψει σε αυτά τα workstatίons να 

λαμβάνουν τις παραμέτρους του TCP/IP παράλληλα με άλλα δεδομένα του λειτουργικού συστί1ματος 

που χρειάζονταν για να ξεκινι1σει το 11·οι·k~;ια1ίοη να λειτουργεί κανονικά μετά την εκκίνηση του. Αυτό 

επέτρεπε ρυθμίσεις σε πιο ευρέα δίκτυα καθό>ς δεν ήταν περιορισμένο σε ένα κομμάτι του δικτύου. Το 

ΒΟΟΤΡ στη συνέχε1α εμπλουτίστηκε από το ΒΟΟΤΡ extension mec\1anίsιη, χρησιμοποιώντας στο 

τελευταίο πεδίο του ΙΤaιηe πιο συγκεκριμένα δεδομένα και επιλογές μηνυμάτων. Αυτή η έκδοση του 

ΒΟΟΤΡ έμελλε να είναι ο πρόγονος του DHCP. 

Η επόμενη προσθιiκη στο ΒΟΟΤΡ μας έδωσε το Dynarηic Host Configuration Protocol (DCHP). 

Υπό.ρχουν δύο κύριες διαφορές μεταξύ των δύο πρωτοκόλλων. Καταρχάς το DHCP ορίζει μηχανισμούς 

διαμέσου των οποίων μπορούν να μοιραστούν διευθύνσεις στους πελάτες (clients) πεπερασμένης χρ~1σης 
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ό)στε να μπορούμε εύκολα να κάνουμε αναδιοργάνωση των διευθύνσε(ι)ν και να τις δό)σουμε σε 

διαφορετικούς πελάτες. Ακόμα το DCHP παρέχει στον πελάτη το μηχανισμό με τον οποίο μόνος του 

μπορεί να ανασύρει τις πληροφορίες που χρειάζεται για να λειτουργήσει στο δίκτυο. 

Το DHCP παρέχει ένα.fJ'Οιιιe11·οι·k για να περνάνε πληροφορίες για τις ρυθμίσεις μέσω ενός TCP/IP 

δικτύου. Επίσης είναι βασισμένο στο ΒΟΟΤΡ, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα για αυτόματο 

καθορισμό επανα;ιJ)ησιμοποη)σιμων διευθύνσεων και επιπρόσθετες επιλογές ρυθμίσεων. Ακόμα το 

OHCP είναι πλήρως συμβατό με το ΒΟΟΤΡ. Το DHCP έρχεται με ένα προκαθορισμένο αριθμό από 

επιλογές που έχει κληρονομ1iσει από το extension mecl1anisrn του ΒΟΟΤΡ, προσθέτοντας κάποιες ακόμα 

πληροφορίες, και είναι ανοιχτό για περαιτέρω επέκταση, κληρονομό)Vτω; έτσι την επεκτασιμότητα του 

ΒΟΟΤΡ. 

Εισαγωγtί στο πρωτόκολλο 

Το DCHP παρέχει παραμέτρους ρυθμίσεων για ένα μοντέλο δικτύου πελάτη-διακομιστή. Οι DHCP 

seιΨeΓ 1-ιυΔ·ts δεσμεύουν τις διευθύνσεις του δικτύου και στέλνουν τις πληροφορίες για αυτές στους c/ient

lιosι.v. Το DHCP αποτελείται από δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το πρωτόκολλο που στέλνει 

παραμέτρους ρυθμίσεων από τον serνer στον l10st και το δεύτερο είναι ο μηχανισμός για να αντιστοιχίζει 

τις δ ιευθύνσεις στους l1osts. 

Αντιστοίχιισιι δ ιευθύνσεων ΙΡ 

Το DHCP υποστηρίζει 3 μηχανισμούς για να αντιστοιχίζει διευθύνσεις. Αυτοί είναι : 

Αυτόματη αντιστοίχηση (με αντιστοίχηση μόνιμης διεύθυνσης) 

Δυναμικι) αντιστοίχηση (με διεύθυνση και ημερομηνία λ1'1ξης) 

Χειροκίνητη αντιστοίχηση (ο διαχειριστής κανονίζει ότι θεωρεί καλύτερο) 

Αποστολιί παραμi'τρων ρ{Jθμισιις 

Ο πελάτης στέλνει μήνυμα στο διακομιστή για να του ζψ~'1σει τις παραμέτρους και ο server 

ανταποκρίνεται με ένα μ~'1νυμα που τις περιέχει 

Σψβuτότιιτα με το ΒΟΟΤΡ 

1-1 δομή των μηνυμάτων είναι βασισμένη στη δομή των μηνυμάτων του ΒΟΟΤΡ. Αυτό γίνεται για τους 

εξής λόγους: 

Όσον αφορά rον πελάτη ro DHCP είναι επέκταση rου ΒΟΟΤΡ. Αυτι) η συμπεριφορά εmτρέπει στους 

πελιίτες του ΒΟΟΤΡ να επικοινωνούν με διακομιστές του DHCP χωρίς να χρειάζονται αλλαγές. 

Το DΙ ΙC' Ρ υποστηρίζει τη συμπεριφορά του JJOOΊ'fJ Γelαγ α,~ι;ιιr . 
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Χρήση των relay agents: Το DHCP δεν χρειάζεται διακομισηi για κάθε τμήμα του δικτύου. Για να 

έχουμε μεγάλο μέγεθος δικτύου και οικονομία το DHCP μπορεί να λειτουργι)σει διαμέσου roιιters ii relay 

agents του ΒΟΟΤΡ. Έτσι προωθούνται τα μηνύματα και σε άλλα τμήματα του δικτύου. Αυτό εκμηδενίζει 

την ανάγκη για ένα διακομιστή DHCP σε κάθε φυσικό δίκτυο . 

Δέσμευση Διευθύνσεων δικτύου 

Όπως προαναφέρθηκε το DHCP έχει 3 μηχανισμούς για να δεσμεύει και να αντιστοιχίζει διευθύνσεις 

δικτύου. Ένα δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιεί έναν η περισσότερους μηχανισμούς ανάλογα με την 

απόφαση του διαχειριστή του. Η δυναμική αντιστοίχιση είναι ο μόνος από τους 3 μηχανισμούς που 

επιτρέπει αυτόματη επαναχρησιμοποίηση μίας διεύθυνσης που δεν χρειάζεται πια από τον πελάτη στον 

οποίο δόθηκε. Έτσι η δυναμική αντιστοίχηση είναι ιδιαιτέρως χρi1σιμη για δίκτυα που αποτελούνται από 

πολλούς πελάτες που συνδέονται προσωρινά, ή σε περιπτώσεις που παρατηρείται έλλειψη διευθύνσεων 

ΙΡ ανάμεσα σε μία ομάδα πελατών που δεν χρειάζονται μόνιμες διευθύνσεις. Ο βασικός μηχανισμός για 

τη δυναμική αντιστοίχηση των διευθύνσεων είναι απλός. Ο πελάτης ζητά τη χρι)ση μίας διεύθυνσης για 

ένα πεπερασμένο χρονικό διάστημα (lease) . Ο μηχανισμός εγγυάται να μην αντιστοιχίσει τη διεύθυνση 

αλλού σε αυτό το διάστημα και προσπαθεί να επιστρέφει την ίδια διεύθυνση κάθε φορά που αυτός 0 

πελάτης ζητά διεύθυνση . Ο πελάτης: 

• μπορεί να ζηη)σει το lease με άλλες πληροφορίες 

• μπορεί να ρωτήσει αν είναι δυνατή η μόνιμη αντιστοίχιση με ένα αορίστου χρόνου lease 

• μπορεί να στείλει μήνυμα για να απελευθερό)σει τη διεύθυνση πίσω στο διακομιστιi όταν δεν 

τη χρειάζεται άλλο 

• Στην χεφοκίνητη αντιστοίχηση το DHCP απλά χειρίζεται τον έλεγχο λαθών που μπορεί να 

προκύψουν από τι1ν διαχείριση των διευθύνσεων. Στην αυτόμαη1 αντιστοίχηση το DHCP 

μπορεί να δίνει μόνιμες διευθύνσεις στους hosts χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. 

• Σαν τελικό έλεγχο ο διακομιστιiς ελέγχει αν η διεύθυνση που πάει να δώσει όντως δεν 

χρησιμοποιείται. Αυτό γίνεται με μία 1CMP echo ενώ παράλληλα και ο πελάτης ελέγχει την 

διεύθυνση που έλαβε. 

Αποστολιί πιφα,.i-τρων ρύθμισης 

(Οι διακομιστές DHCP έχουν οριστεί βάση των RFCs 1122 - 1123) 

Ο πελάτης ζητά από το διακομιστιi να του αποστείλει τις παραμέτρους ρύθμισης. Αυτή η διαδικασία 

αποτελείται από την αποστολi1 συγκεκριμένης μορφής μηνυμάτων από τον πελάτη που απαντώνται από 

τις ρυθμίσεις που στέλνει ο διακομιστι;ς. Το μοντέλο της αποθi1κευσης των ρυθμίσεων του δικτύου 

υπάρχει στο διακομιστι) . Η δομή του είναι απλιi καθώς αυτό αποτελείται από ζεύγη κλειδιών-τιμών 
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(keys-νalιιes). Το κλειδί αποτελεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό ενό) η τιμι; περ1έχε1 τις ρυθμίσεις για το 

συγκεκριμένο πελάτη. Δεν χρειάζονται όμως όλοι 01 πελάτες αρχικοποίηση με όλες τις παραμέτρους. 

Δύο τεχνικές χρησιμοποιούνται για να περιοριστεί η αποστολή των παραμέτρων από το διακομιστή στον 

πελάτη . 

Οι περισσότερες παράμετροι έχουν προεπιλεγμένες τιμές (Βάση των RFCs). Αν ο πελάτης δεν λάβει 

διαφορετικές πληροφορίες από το διακομιστή, χρησιμοποιεί αυτές τις τιμές. 

ο πελάτης και ο διακομιστιiς μπορούν να διαπραγματευτούν την αποστολή μόνο των απαιτούμενων 

παραμέτρων. Ο πελάτης στο μήνυμα που στέλνει περιέχει την επιλογή parameter reqιιest list option για 

να ενημερόJσει για το ποιες παραμέτρους χρειάζεται 

Μορφές μιινυμάτων 

Όπως προαναφέρθηκε τα μηνύματα που στέλνονται ακολουθούν τη μορφή του ΒΟΟΤΡ ό)στε να είναι 

συμβατά με τους relay agenιs του ΒΟΟΤΡ και τους πελάτες του ΒΟΟΤΡ. Η μορφ1~1 τους είναι η 

ακόλουθη ενό) 01 αριΟμοί δηλόJνουν το μέγεθος του κάθε πεδίου : 

Πεδίο Octets 

ορ 

l1tyρe 

l1ops 

χίd 

secs 

flags 

r 
1 

1 

[ 

4 

2 

2 

Περιγραφί1 

Διεύθυνση τύπου υλικού ( π. χ. Ί ' = Ι OMb Etl1ernet) 

Μι)κος διεύθυνσης υλικού (π.χ. '6' fο ι· 1 OMb Etl1ernct) 

Ο πελάτης το Θέτει μηδέν, χρησιμοποιείται προαιρετικά αν φορτό)Vουμε το σύστημα σπό 

relay agent. 

1 D «δοσοληψίας». Ένας τυχαίος αριθμός που Οέτει ο πελάη1ς και χρησιμοποιείται για να 

αναγνωρίζεται το ζεύγος μηνύματος Ι\αι απάvrι1σης από πελάτη και διακομιση;. 

Τα δευτερόλεπτα που πέρασαν μέχρι να απαντηΟεί το μήνυμα (το υπολογίζει ο πελάτης) . 

Σημαίες (rlags) 
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--σiaddr Διεύθυνση Ι Ρ του πελάη1. Συμπληρώνεται από τον πελάτη αν ξέρει τη διεύθυνσι'~ 
του. 

~Γ4 

~r 4 
°Siaddr [ 4 

~1 1 6 

Η απάντηση του διακομιστή στον πελάτη με τη διεύθυνσή του. 

Η διεύθυνση του διακομιστή για να επικοινωνεί μαζί του ο πελάτης. 

Αν φορτ<ί)νουμε μέσω relay agent αυτή είναι η διεύθυνσή του. 

Η διεύθυνση υλικού του πελάτη. 

Fι-64 [ Προαιρετικό l1ost name για το διακομ1στή. 

ιαι. -1 128 
Όνομα αρχείου Boot. ------ --

FΓ Var Προαφετικές παράμετρο~ Ύl• το Bootp. --

Σε μηνύματα DHCP πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία επιλογή (ιηessage type) οπότε το πεδίο δ~ 

είναι ποτέ κενό . 

Εκτός από αυτές nς επιλογές γεννήθηκε η ανάΎ101 για να δημιουργηθούν και άλλες. Αυτές χωρίζονται 

σε 2 κατηγορίες: τις παραμέτρους ρυθμίσεων και nς πληροφορίες για τον έλεγχο μηνυμάτων. Αναλυτικά 

περιγράφονται στο RFC 2132. 

Μοντέλο Πελάηι-Διαι<:ομιστιί 

Ο πελάτης (Client) και ο διακομιση1ς (Server) εμπλέκονται σε μία ανταλλαγι) μηνυμάτων ώστε να 

πάρει ο πελάτης τις ζητούμενες ρυθμίσεις. Αυτές ακολουθούν τα εξής βήματα: 

Ο πελάτης μεταδίδει μία DHCPDISCOVER. 

Ο διακομιστής απαντά με ένα μι)νυμα DHCPOFFER. 

Ο πελάτης λαμβάνει το DHCPOFFER και αναμεταδίδει ένα DHCPREQUEST για να ζητήσει 

ρυθμίσεις. 

Αν κάποιοι διακομιστές δεν προτψι1θηκαν από τον πελάτη (σε δίκτυα με άνω του ενός διακομιστές) 

δηλαδή κατανοούν την ΟΙ IC'PREQUEST ως απόρριψtΊ τους. Ο διακομιστής που επελέγ11 με την 

DHCPREQUEST απαντά με το μι)νυμα DHCPACK που περιέχει τις παραμέτρους για τον πελάτη. 

Ο πελάη1ς λαμβάνει την DHCPACK και ρυθμίζεται βάση αυτών. Αν λάβει την εντολή DHCPNAK 

(απόρριψη), ξαναρχίζει τη διαδικασiα. 
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0 πελάτης μπορεί να ελευθερό)σει τη διεύθυνσ11 του με το μήνυμα DHCPRELEASE στο διακομιση). 

0 διακομιστιiς λαμβάνει την DHCPRELEASE και σημειώνει το lease ως ελεύΟερο . 

Υπάρχει η περίπτωση ο client να επαναχρησιμοποιήσει μία διεύθυνση που είχε. Έτσι απλά 

παρακάμπτει μερικά από τα παραπάνω βήματα. 

Ασφάλεια 

Το πρωτόκολλο DHCP δεν διαθέτει κανένα μηχανισμό ασφαλείας. 

Η αυτόματη ανάκτηση διεύθυνσης και διακομιστό)ν DNS μπορεί να δημιουργήσει τα εξής 

προβλ1iματα: 

Κάποιος κακόβουλος να παρεμβάλει ένα διακομιστi1 DHCP ο οποίος: 

θα δίνει κακόβουλες διευθύνσεις διακομιστών DNS με αποτέλεσμα όσοι τον χρησιμοποιούν να είναι 

ευάλωτοι σε επιθέσεις Man-in-tl1e-n1iddle. 

θα δίνει ψεύτικες διευθύνσεις με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι υπολογιστές-πελάτες να συνδεθούν 

στο δίκτυο (επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης - Denial ο f Serνice attack) 

Μπορεί κάποιος να ζητάει συνεχ<ί)ς διευθύνσεις από το διακομιστή DHCP (είτε κακόβουλα είτε 'λλγω 

αστοχίας υλικού ή λογισμικού) με αποτέλεσμα να τελειό)σουν όλες οι διευθύνσεις που μπορεί να παρέχει 

ο διακομισηiς DHCP (επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης- Denial of Seι·νice attack). 

5.2.3. ι ι SΑΊΆ 

Ως SATA (8ιπίαl Aιfi'(//·ιcuιl ΊΊ:c/ιηοlοgγ A11a,:/1111ent) χαρακτηρίζεται το πρότυπο διαύλου δεδομένων 

που χρησιμοποιείται ευρύτατα στους προσωπικούς υπολογιστές με σκοπό τη μεταφορά δεδομένων από 

τους σιcληρούς δίσιcους ti τα οπτικά μέσα αποθί1κευσης δεδομένων προς την κενφικti μονάδα 

επεξεργασίας. 

Ο δίαυλος SA ΤΑ έχει σταδιακά αντικατασηiσει τον καθιερωμένο δίαυλο 1 ΟΕ. Σε αντίθεση με τον 

δίαυλο \ΟΕ (lntegrated Driνe Electι·onics) μεταφέρει τα δεδομένα σειριακά αντί παράλληλα. Αυτό δίνει 

το πλεονέκτημα των λιγότερων καλωδι<ί)σεων και, κατά συνέπεια, πιο λιτό σχεδιασμό. Σε αντίθεση με τις 

παραδοσιακές καλωδιοταινiες των 40 αγωγci>ν, κάνει ί'J)ήση μόνο 7 αγωγci>ν. Αυτό επιτρέπει τον 

καλύτερο αερισμό του περιβλ1iματος ενός υπολογισηi και , παράλληλα, επιτυγχάνει καλύτερα την 

αποφυγ11 των ηλεκτρομαγνητικciΝ παρεμβολ<ίΝ Τα βύσματα που χρησιμοποιεί ο δίαυλος SAT Α είναι mo 

εύχρηστα και αποκλείουν την λανθασμένη τοποθέτησ1i τους. Για τη μεταφορά δεδομένων απαιτείται 

λιγότερη ενέργεια, χαρακτηριστικό που κάνει τον δίαυλο ιδανικό για τους φορητούς υπολογιστές. 
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Οι συσκευές SAT Α, εκτός από διαφορετικ~i καλωδιοταινία, χρειάζονται και διαφορετικό βύσμα 

τροφοδοσίας, λόγω των διαφορετικόΝ απαιτ~Ίσεων σε τάση τροφοδοσίας αλλά και γ λ. 
ια ογους 

ευχρηστίας. Η καθαρή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων του διαύλου SAT Α είναι 150 MBytes/ sec, του 

(βελτιωμένου) διαύλου SAT Α 2 είναι 300 Mbytes/sec και του πιο σύγχρονου (έτος 2008) SAT Α 3 είναι 

600 MBytes/sec. 

5.2.4 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

- Τεχνολογία Lίιιιιχ. 

- Σχεδιασμός για την τεχνολογία SATA HDD. 

- Παρακολούθ1ισ1ι σε πραγματικό χρόνο για όλα τα κανάλια . 

- Ρυθμός καρέ, ρυθμιζόμενο για κάθε κανάλι 

- Υποστήριξη Προ Εγγραφής. 

- Πολλαπλές καταγραφές & μέσα συναγερμού. 

- Η ανίχνευσ1ι κίν1ισ1ις: Επιλεγόμενη περιοχ1) & ευαισθησία. 

- Προγραμματιζόμεν1ι ποιόηιτα εγγραφ1ίς βίντεο για κάθε κανάλι 

- Αναπαραγωγ1ί ι(αι αναζ1ίτησ1ι ανά ό)ρα και ημερομηνία ή γεγονός. 

- Υποστιίριξιι qιι~\(ι ή μονή αναπαραγωγι'1 κανάλι . 

- Ειδοποιιίσεις 1ιλεκτρονικού ταχυδρομείου (1 λογαριασμός e-ιηail) & συναγερμού βομβητιί. 

- OSD οθόν1ι το μήνυμα προειδοποίησης εκδήλωση με ζωντανή οθόνη του μόνιτορ. 

- Vi<leo & Αιιdίο back-ιφ σε οποιαδήποτε συσκευή USB 2.0 αποθήκευσης. 

- Προβολtί απο~ιακρυσμένης πρόσβασ1ις, η αναπαραγωγ1), DVR setup, back-ιιp αρχείων βίντεο και 

εγγραφή, μέσω ΙΕ. 

- Έλεγχος ΡΤΖ κάμερα Ζοοιη, Focιιs, [ris, Aιιto-pan, PΓeset SEQ και Προκαθορισμένες λειτουργία 

μνήμης. 

- Στήριξη 5 χρηστό>ν ταυτόχρονα για απομακρυσμένη πρόσβαση και προβολή . 

- Συγχρονισμός με κινητό τηλέφωνο βασιζόμενο σε Syιηbian S60 3η, Syιηbian S60 St\1, Windows 

Mobile, το iPl1one, Blackbeιτy & And.-oid . 
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- Υποστήριξη σε κάθε κανάλι η1ς κάμερας ΡΤΖ. 

- 'Ελεγχος με το ποντίκι από την οθόνη του υπολογιστι'1 στις κάμερες ΡΤΖ / tilt ελέγχου. 

- Προστασία ~ιε κωδικό πρόσβασης για τις ρυθμίσεις του μενού και προβολή απομακρυσμένης 

πρόσβασης. 

- Σύστιηια αυτο-ανάκιφψιις με τη μνήμη εγγραφής & των ρυθμίσεων οταν αποκατασταθεί η 

τροφοδοσία ρεύματος. 

- Ψιιφιακες δυνατότιιτες zοοιη. 

- Ρυθμίσεις για βίντεο, φωτεινότητα, αντίθεση, απόχρωση και κορεσμό για κάθε κανάλι 

- ΥποστιΊριξη λειτουργίας dayligl1t εξοικονόμησης ενέργειας. 

- Υποστήριξη βίντεο από διευρυμένη οθόνη σε πλήρη οθόνη αυτόματα όταν ενεργοποιείται 

συναγερμός. 

-ΤΡΟΠΟΙ ΕΓΓΡΑΦΙ-Ι Σ : Συνεχής, με )'J)Ονοπρογραμματισμό, με ανίχνευση κίνησης, με είσοδο 

συναγερμού. 

-Διαθέτει θύρα USH στιιν πρόσοψη για εύκολο Backup σε USB Stick. Υποστηρίζει σκληρούς 

δίσκους τεχνολογίας SAT Α 11 (ο δίσκος δεν περιλαμβάνεται) με ενδεικτικιi διάρκεια 30 ημέρες 

συνεχούς εγγραφής με δίσκο χωρητικότητας SOOGB στα 25fps. Μπορούμε να έχουμε πρόσβασιι στο 

σκλιιρό δίσκο μέσω l 11 te ιηet από οποιοδιίποτε υπολογιστιί ιί κινητό τιιλέφωνο για να 

π<φαι<ολουθιίσουμε τις ι<υ.ταγρυ.φές ~ιας. 

-Διαθέτει 4 ι<ανάλια ειι<όνυ.ς με βύσματα BNC, 4εισόδους11χου με βύσματα RCA, μία έξοδο εικόνας 

με βύσμα BNC καθύ)ς και μία έξοδο 11χου με βύσμα RCΆ. 1 Χ YGA, 1 χ Coιηposite. 
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5.3 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 

Ο σκλ1ιρός δίσκος είναι ένα μαγνητικό αποθηκευτικό μέσο - συσκευή που χρησιμοποιείται στους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στις ψηφιακές βιντεοκάμερες, στα φορητά mp3 players, επιτραπέζια 

ψηφιακά βίντεο, κονσόλες παιχνιδομηχανών, ψηφιακούς επίγειους και δορυφορικούς τηλεοπτικούς 

δέκτες κ.τ. λ. Ένας σκληρός δίσκος αποθηκεύει μεγάλες ποσότητες δεδομένων και η συνήθης 

χωρητικότητα των σκληρών δίσκων που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι 80 GB έως 2 ΤΒ. Για 

μεγαλύτερες χωρητικότητες που αγγίζουν τα 4 ΤΒ (terabyte) χρησιμοποιούνται κυκλώματα πολλαπλών 

σκληρών δίσκων, με τη μορφή συρταρωτής διάταξης. Η ταχύτητα προσπέλασης των δεδομένων είναι 

ταχύτερη από το OVO/R/RW αλλά πολύ πιο αργή από την μνήμη του υπολογιστή. 

Οι σκληροί δίσκοι χρησιμοποιούνται στους υπολογιστές για την αποθήκευση δεδομένων, κυρίως 

προγραμμάτων και αρχείων που είναι απαραίτητο να διατηρηθούν, σε αντίθεση με την μνήμη RAM όπου 

τα δεδομένα διαγράφονται με την διακοπή τροφοδοσίας 1ιλεκτρικού ρεύματος. Επίσης όλοι οι σκληροί 

δίσκοι πλέον, έχουν ενσωματωμένη μνήμη (cacl1e RAM) για προσωρινή αποθήκευση που η 

χωρητικότητα της ξεκινά από 8ΜΒ και φτάνει τα 32ΜΒ. 

Σταδιακά οι σκληροί δίσκοι δίνουν τη Θέση τους σε δίσκους στερεάς κατάστασης που εξελίσσονται 

με ραγδαίο ρυθμό κυρίως 'λλγω της χαμηλής τους κατανάλωσης σε ρεύμα (που οφείλεται στην παντελή 

έλλειψη ηλεκτροκινητήρα) και το φθηνό σχετικά κόστος παραγωγt'1ς. Σήμερα ( 1 Οος 2009) λόγω της 

τεχνολογίας SSD είναι δυνατή η λειτουργία των NetBooks για χρονικό διάστημα περίπου 10 ωρcί)ν 

συνεχόμενα. 

5.3.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ 

Τα ευαίσθητα και ευπαθ1i μέρη του σκληρού δίσκου προστατεύονται από σκληρό μεταλλικό 

περίβλημα που υπηρετεί ταυτόχρονα πολλαπλούς σκοπούς: 

1. Μηχανική προστασία από χτυπήματα και πίεση που μπορεί να αναπτυχθεί στο εσωτερικό ενός 

κουτιού υπολογιστή. 

2. Ηλεκτρομαγνητικι'1 Θωράκιση από ηλεκτρομαγνητικά πεδία που υπάρχουν στο χώρο 

αποθήκευσης 1; Ι και λειτουργίας του. 
3. Θερμική μόνωση για την ευκολότερη απαγωγή της θερμότητας από το εσωτερικό του δίσκου 

6)στε το μαγνητικό υλικό να λειτουργεί σε θερμοκρασίες εντός των προδιαγραφό)ν του . 

4. Ατμοσφαφικι; απομόνωση: οι κεφαλές εγγραφής / ανάγνωσης βρίσκονται σε απόσταση 

μικρότερη από τη διάμετρο μιας ανθρόJπινης τρίχας από την ti τις μαγνητικές επιφάνειες, με 

αποτέλεσμα ο ιταραμικρός κόΚ1':ος σκόνης να καταστρέψει την ακεραιότητα του συστιiματος. Εάν 
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προσθέσουμε και θέματα υγρασίας, το αποtέλεσμα για την μεταφορά, την αποθι;κευση και τελικά 

τη λειτουργία του σκληρού δίσκου θα ήταν καταστροφικό. Για αυτό το Άόγο οι σκληροί δίσκοι 

δεν θα πρέπει να ανοίγονται παρά μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους χ<ί)ρους (εργαστήρια). 

5.3.2 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΔΙΣΚΕΤΕΣ 

Οι εύκαμπτες δισκέτες και οι σκληροί δίσκοι κατατάσσονται συχνά στη κατηγορία της περιφερειακής 

μόνιμης μνήμης (μνήμη που είναι διαθέσιμη και μετά από τον τυπικό 1(ύκλο κλεισίματος - εκκίνησης 

ενός υπολογιστή). Στην πραγματικότητα ο χρόνος που μπορεί να διατηρηθούν τα στοιχεία στο ένα ή το 

άλλο μέσο αποθήκευσης έχει άμεση σχέση με σειρά εξωγεν<ί>ν παραγόντων όπως ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία, ηλιακό φώς, θερμοκρασία, υγρασία περιβάλλοντος κ.α. Στην κατηγοριοποίηση των 

κατασκευαστό)V περιφερειακό)V συσκευών ο σκληρός δίσκος θεωρείται αναλώσιμο, σαν τα toner των 

εκτυπωτών laser ή τα μελανοδοχεία των εκτυπωτών έκχυσης μελάνης (ink jet) που συνδυάζουν το 

ιφαγματικό αναλώσιμο (γραφίτης/ μελάνι) με άλλα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη (φωτοευαίσθητος 

κύλινδρος Ι ελεγκτιiς θερμοκρασίας ακροφυσίων μελάνης, πλαστικό ή άλλο σκληρό περίβλημα), 

ανήκονιας στην ίδια οικογένεια με τις δισκέτες. Οι βασικές τους διαφορές είναι σε συντομία οι 

παρακάτω: 

Ι διότ11τες Σκλ11 ρός δίσι<:ος Δισκέτα 

Τυπική Χωρητικότητα (Σεπτέμβρης από 80Gb και έως 2Tb l,44 Mb 

2009) 

Τυπικι) Διό.σταση 1 ,8" - 2,5" - 3,5" 3,5" 

Μηχανισμός Ανάγνωσης Ενσωματωμένος Εξωτερικός 

Ταχύτητα προσπέλασης 11 ,5 ιηs - 4, 1 6ιηs 250ιηs-300ιηs 

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων l ,5Gbps - 6Gbps 500Kbps 
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5.3.3 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ 

Η χρήση άκαμπτων υλικών και t'1 σφράγιση της μονάδας προσδίδει πολύ μεγαλύτερη αντοχή στους 

δίσκους σε σχέση με τις δισκέτα. Κατά συνέπεια, οι σκληροί δίσκοι μπορούν να αποθηκεύσουν, να 

προσπελάσουν και να μεταφέρουν πολύ περισσότερα δεδομένα και σε λιγότερο χρόνο από ότι οι 

δισκέτες: 

• Τον Ιανουάριο του 2008, ένας τυπικός σκληρός δίσκος για desktop υπολογιστιl. μπορούσε να 

αποθηκεύσει από 120 έως 1000 GB δεδομένων, να περιστραφεί με ταχύτητες 5.400 έως 10.000 

rpm και να μεταφέρει δεδομένα με ρυθμό 1 Gbit/s ή ταχύτερο. ( 1 GB = 109 Β; 1 Gbit/s = 10
9 

bit/s). 

• Τον Ιούλιο του 2008, η μέγιστη χωρητικότητα έφτασε το 1,5 ΤΒ ενώ το Σεπτέμβριο του 2009 

ένας δίσκος έχει χωρητικότητα μέχρι και 2 ΤΒ. 

• Ο ταχύτερος σκληρός δίσκος επαγγελματικών προδιαγραφών περιστρέφεται με 10.000 έως 

15.000 rpιη, και μπορεί να επιτύχει μεταφορά δεδομένων με ρυθμό πάνω από 1,6 Gbit/s και 

σταθερή ταχύτητα μεταφοράς μέχρι 125 Mbytes/sec. Οι δίσκοι που περιστρέφονται με αυτήν την 

ταχύτητα έχουν μικρότερα platters λόγω της αντίστασης του αέρα και κατά συνέπεια έχουν και 

μικρότερη χωρητικότητα από την αντίστοιχη των δίσκων για desktop. 

ο Το Σεπτέμβριο του 2009 ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων αυξήθηκε στα 6Gbit/s με τη 

χρήση διπλού καναλιού SAT Α 3Gbit/s (από ανακοινώσεις κατασκευαστών) 

διπλασιάζοντας με αυτό το τρόπο και την σταθερ1) ταχύτητα μεταφοράς στα 300Mbps. 

• Οι σκληροί δίσκοι για φορητούς υπολογιστές, που είναι συγκριτικά μικρότεροι σε μέγεθος από 

τους desktop ή τους επαγγελματικούς, τείνουν να είναι και πιο αργοί αλλά και με λιγότερη 

χωρητικότητα. Ένας τυπικός δίσκος για φορητό υπολογιστή περιστρέφεται με 5.400 rpιη, ενci) τα 

μοντέλα που περιστρέφονται με 7.200 είναι ελαφρώς πιο ακριβά. Εξαιτίας του μικρού μεγέθους 

τους, αυτοί οι δίσκοι έχουν αρκετά μικρότερη χωρητικότητα από τους μεγάλους δίσκους για 

desktop. 

5.3.4 ΔΟΜΗ 

Το εσωτερικό ενός σκληρού δίσκου (χωρίς τους μαγνητικούς δίσκους). 

Ένας σκληρός δίσκος αποτελείται από: 

• μαγνιιτικούς δίσκους κατασκευασμένους από μέταλλο ι) πλαστικό και επικαλυμμένους από ένα 

λεπτό στρci)μα οξειδίου του σιδιίρου i1 ό)J..ο μαγνηηκό υλικό . 

• τον άξονα ις ίνησης γύρω από τον οποίο περιστρέφονται οι μαγνητικοί δίσκοι με την ίδια 

ταχύτητα. 
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• 

• 

• 

ιcεφαλές ανάγνωσιις/εγγραφιίς επάνω σε βραχίονες πάνω και κάτω από κάθε επιφάνεια δίσκου, 

που μετακινούνται εμπρός-πίσω. Ο συνδυασμός της κίνησης των βραχιόνων με την κίνηση των 

δίσκων, επιτρέπουν στις κεφαλές να έχουν πρόσβαση σε όλα τα σημεία των δίσκων. 

τον βιι~ιατικό 11λεκτροκιν1ιτιίρα που είναι υπεύθυνος για την ακριβή τοποθέτηση των κεφαλών 

ανάγνωσης/εγγραφής στο σωστό σημείο έτσι ώστε να είναι εφικτή η εγγραφι) ι1fκαι η ανάγνωση 

των δεδομένων από τις κεφαλές. 
ιιλεκτρονικά εξαρτιίματα που εξυπηρετούν την λειτουργία του σκληρού δίσκου, 

εmκοινων<ί>ντας με τον υπολογιστή και αναλαμβάνοντας την κίνηση των κεφαλό)ν και τη 

μεταφορά των δεδομένων. 

5.3.5 ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Τα δεδομένα αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο ως ακολουθίες bit (αφού οι υπολογιστές λειτουργούν 

με το δυαδικό σύστιιμα) . Οι κεφαλές γράφουν κάθε bit αλλάζοντας το μαγνητικό πεδίο στην επιφάνεια 

των μαγνητικών δίσκων και το δ ιαβάζουν απλό>ς αναγνωρίζοντας το μαγνητικό πεδίο . Κάθε bit 

δεδομένων καταλαμβάνει τον δικό του -χό>pο στην επιφάνεια του δίσκου, ωστόσο οι ακολουθίες bit που 

αποτελούν rα δεδομένα, δεν είναι απαραίτητο να εγγράφονται σειριακά στον δίσκο, αλλά είναι δυνατό να 

κατακερματιστούν και να εγγραφούν σε διάφορες θέσεις. 

5.3.6 Ε ΙΔ Ι-1 

Με βάσ11 το πρωτόκολλο επικο ινωνίας και το i11teι·face οι δ ίσκοι διακρίνονται σε: ΙΟ Ε, SATA, SATA 

11,SCSI. 

5.3.7 ΣVΣΤΙ-ΙΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ 

Η οργάνωση των δεδομένων σε ένα σκληρό δίσκο γίνεται μέσω ενός συστι)ματος ανάγνωσης, 

ταξινόμησης και ι.-yγραφής το οποίο καλείται σύστημα αρχείων . Υπάρχουν πολλό)V ειδών τέτοια 

συστι)ματα, τα οποία εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς και πληρούν διαφορετικές προδιαγραφές το 

καθένα. Ενδεικτικά στα PC, υπάρχει το σύστημα NTFS, το οποίο χρησιμοποιείται στην σειρά 

λειτουργικό>ν συστημάτων Wίιι<Jο,νs από την έκδοση ΧΡ και έπειτα, και τα cxt2 και ext3, τα οποία 

αποτελούν συν1iΟ11 επιλογi1 σε λειτουργικά συσniματα με τον πυριiνα Lίιιιι χ. 
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5.4 ROUTER 

Ο τρόπος που επιλέξαμε το router ήταν σχετικά εύκολος και απλός. Το μόνο που θέλαμε ήταν ένα 3G 

router το οποίο να είναι συμβατό με το συγκεκριμένο usb stick που επιλέξαμε και να είναι και ι 2 VDC 

ώστε να μην έχουμε πρόβλημα με το θέμα της τροφοδοσίας. 

Μέσα από το site www.skι·outz.gι· βρήκαμε το συγκεκριμένο router και αφού επιβεβαιώσαμε ότι είναι 

C:?Q"': ** -
. ... . 
~ 

μ .. ι 1',f 0 ~\/ ••">i.ro·.'\ t4 Η. ,.,•nι ., ,,.,, ~ι 

Ι•:ικ(1νιι 66: δρcιιωλcl'fΙ\Τt\ς T-1.INh: 

συμβατό με το usb stick, το αγοράσαμε έναντι του ποσού των 42 ευρώ. 
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5.3. 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Κατασκευαστής 

Μοντέλο 

r 
Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 

Υποδοχή σύνδεσης 

Δικτυακές συνδέσεις 

Υποστηριζόμενα λειτουργικά 

Τείχος Προστασίας 

Τύπος 

r 
Κωδικός ΚατασκευασηΊ 

Βάρος 

Μήκος 

Πλάτος 

Υψος 

TP-Link 

~ :::R::/~:O Mbps, Wirele~ 300 ~ps J 
RJ-45, Wireless, USB 2.0 _J 

τ 4 χ RJ-45 (LAN), Ι χ RJ-45 (WAN), 802. Ι I 
1 b/g/n 

1 ΝΙΑ 

QSS, 64/128/152-bit WEP, WPA/WPA2, 

WPA-PSΚ/WPA2-PSK 

3G Router _J 
TL-MR3420 

0.60 kg 

11 .1 cm _J 
r 

17.4c111 

3.0 c ιη 
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5.3.2 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

5.3.2.1 USB 

Ο Ενιαίος Σειριακός Δίαυλος, γνωστός και σαν Univeι"Sa l Se ι;aι Βιι s 1Ί απλά USB, είναι ένα 

σύστημα διαύλου, το οποίο χρησιμοποιείται για την επικοινωνία ενός υπολογιστή με περιφερειακά 

συστήματα. Η σύνδεση Ενιαίου Σειριακού Διαύλου (ΕΣΔ), απαιτεί λιγότερο χό)ρο και μπορεί επίσης να 

παρέχει ενέργεια σε απλές συσκευές όπως το ποντίκι, το πλιικτρολόγιο 1Ί η ιστοκάμερα. Με τη χρήση 

του ΕΣΔ οι περιφερειακές συσκευές και τα χαρακτηριστικά τους μπορούν να αναγνωρίζονται αυτόματα. 

Οι σύγχρονοι υπολογιστές διαθέτουν συνήθως 4 έως 6 θύρες ΕΣΔ. 

ΑΝΑΛ ΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΓΙ>Α<J>Η 

Ο Ενιαίος Σειριακός Δίαυλος είναι τμηματικό πρότυπο δίαυλου για τη διασύνδεση συσκευών. ο USB 

είχε ως σκοπό να επιτρέψει στις περιφερειακές μονάδες να συνδέονται με τον υπολογιστ~i 

χρησιμοποιcί)Vτας μια ενιαία τυποποιημένη υποδοχή διεπαφών και να βελτιώσει τις έτοιμες προς χρήση 

ικανότητες των συσκευ<ί)ν για σύνδεση ή αποσύνδεσή τους με το σύστημα χωρίς να χρειάζεται 

επανεκκίνηση. Άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στις 

συσκευές χαμηλιΊς κατανάλωσης χωρίς την ανά-yκη εξωτερικής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και την 

δυνατότητα πολλό)ν συσκευcί)ν USB να ypησψοποιηθούν χωρίς την απαίτηση ρυθμίσεων ή 

μεμονωμένων προγραμμάτων οδήγησης (driνeι·s) από τους κατασκευαστές για να εγκατασταθούν. 

Ο USB προορίζεται να βοηθ1Ίσει να αποσυρθούν όλες οι διαφορετικού τύπου θύρες, σειριακές ιi 

παράλληλες. Ο US B μπορεί να συνδέσει τις περιφερειακές μονάδες υπολογιστών όπως ποντίκι, 

πληκτρολόγιο, J>OΛs, χεφιστιί ρια παιχνιδιών, σαρωτιί, ψιιφιακιί φωτογραφικιί μιιχανιί, εκτυπωτές, 

συσκι:.-υές Μ Ρ3 και φοριιτές μονάδες δίσι<ων μιιφιίς χωρητιι<ότιιτας (στο εξής το τελευταίο θα 

αναφέρεται ως USB f1asl1 cl ι· iνe 1i απλά fl as\1 driνe). Για πολλές από τις προαναφερόμενες συσκευές η 

μέθοδος σύνδεσης USB έχει γίνει τυποποιημένη μέθοδος σύνδεσης. Ο USB χρησιμοποιείται επίσης 

εκτενόκ; για να συνδέσει τους μη- δικτυακούς εκτυπωτές USB και απλοποιεί τη σύνδεση πολλό>ν 

εκτυπωτό)ν με έναν υπολογιστή . Ο μεγάλος όγκος των USB flasl1 driνes και η ευκολία χρησιμοποίησής 

τους έχει δημιουργ1~1σει ανησυχίες σχεnκά με την ασφάλεια των προσωml\<ί)ν δεδομένων, που όμως 

συχνά αγνοείται . Μέσω λογισμικού μπορούν να κλειδωθούν συσκευές USB ακόμα και flash driνes, ώστε 

να μην λειτουργούν με τον Η/Υ Ι\αι να επιτρέπεται σε άλλες περιφερειακές μονάδες USB να 

λειτουργούν, όπως 01 εκτυπωτές. Ο USB σχεδιάστηκε αρχ1κά για τους προσωπικούς υπολογιστές, σλλά 

έχει γίνει κοινό και σε όλλες συσl\ευές, όπως PDAs και παιχνιδομηχανές. Το 2004 υm)ρχαν περίπου 1 

δισεκατομ μύριο συσκευές USB στον κόσμο. 
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ΤΙ ΕΙΝΑ Ι ΤΟ USB 

Ο USB είναι μια σύνδεση J-VY με περιφερειακές συσκευές. Το 1995 η θύρα USB άρχισε να 

εμφανίζεται στους πρόσφατα κατασκευασμένους υπολογιστές. Από το 1997 τα Wirιdows 98 ήταν η 

πριί)τη έκδοση του λειτουργικού συστήματος Windows που υποστ~)ριξε την τεχνολογία USB. Δεν πέρασε 

πολύς καιρός πριν αυξηθεί η δημοτικότητα της θύρας USB σε σημείο που όλα τα προηγούμενα πρότυπα 

σύνδεσης Η/Υ να αντικατασταθούν με περιφερειακά αυτής της θύρας σύνδεσης. Οι σημερινοί 

υπολογιστές παρέχ_ουν τουλάχιστον τρεις θύρες σύνδεσης USB. 

Σε μια θύρα USB μπορούν να συνδεθούν πολλές περιφερειακές συσκευές, όπως πληκτρολόγιο, 

ποντίκι, εκτυπωηΊς. ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και η εξωτερική αποθήκευση (γνωστιi και ως USB 

Flasl1). Η σύνδεση USB υποστηρίζει, επίσης, την έτοιμη προς χρt'1ση εγκατάσταση, δηλαδι) δεν 

χρειάζονται κάποιοι ξεχωριστά προγράμματα οδι'ηησης (driνers) για να λειτουργήσει η Θύρα USB. Η 

διασύνδεση USB απολαμβάνει επίσης της ευρείας αναγν<ίψιση των χρηστών και φήμη για την υψηλή 

απόδοσή της. 

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 

Ο USB λειτουργεί με τις ακόλουθες ταχύτητες: 

1.5 Mbit/s (χαμηλή-Ιοw ταχύτητα), 

12 Mbit/s (πλήρης-ΓuΙΙ ταχύτητα) 11 

• 480 Mbit/s (υψηλή-Ι1ίgl1 ταχύτητα). 

Το USB που λειτουργεί με την υψηλt'1 ταχύτητα ονομάζεται USB 2.0. 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

Η προδιαγραφ11 USB 1.0 παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 1995. Ο USB προωθήθηκε από την lntel 

(U I ΙC Ι and open software stack), τη Microsoft (Windows so ft\.νare stack), την Pl1ilips (Ηιιb, uSΒ-ήχος) 

και την US Robotics. Αρχικά ο USB προοριζόταν να αντικαταστt'1σει το πλήθος θυριί)V στο πίσω μέρος 

των Η/Υ, καθό)ς επίσης και να απλοπο11'1σει τη διαμόρφωση του λογισμικού των συσκευ<ί)ν επικοινωνίας. 

Η USB ήταν, επίσης, η κύρια θύρα στον Apple iMac που παρουσιάστηκε στις 6 Μαίου του 1998, 

συμπεριλαμβανομένης τη Ούρας για το νέο πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Το πρότυπο USB 1 .1 

παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 1998 για να αποκαταστ11σει τα προβλ1Ίματα που εμφανίστηκαν με τις 

προηγούμενη έκδοσ1) του . Από το 2008 η προδιαγραφt'ι USB βρίσκεται στην έκδοση 2.0 (με ιις 

αναΟεωρήσεις) . 

Η Hewlett Packarcl, η lι1tel ,η Lιιcent (τιί)ρα Alcι1tel-L11cent) , η Microsoft,η NEC', και η P\1ilips 

συνεργάστηκαν από κοινού στην πρωτοβουλία να αναπτυχΟεί ένα πρόrυπο με υψηλότερο ποσοστό 
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μεταφοράς δεδομένων από την πpοδιαγραφή l. I. Η προδιαγpαφή USB 2.0 παρουσιάστηκε τον Απρίλιο 

του 2000 και τυποποιi1θηκε από την USB-lF στα τέλη του 2001. Ο εξοπλισμός προσαρμόζεται σε 

οποιαδήποτε έκδοση των προτύπων ( 1 . Ο , 1 . 1 , 7.Ο) και λειτουργεί , επίσης, με τις συσκευές που 

σχεδιάστηκαν σε οποιαδήποτε προηγούμενη προδιαγραφή (Ι .Ο , 1. 1 , 2.0) (γνωστή και ως οπiσθια 

συμβατότητα) . 

Τα μικρότερα βύσματα και υποδοχές USB για τη χρi1ση στις φορητές και Κ\νητές συσκευές, 

αποκαλούμενες ιηίnί-b, προστέθηκαν στην προδιαγραφή USB με τη πρώτη ειδοποίηση για την αλλαγή 

του σχήματος των αρχικό)V βυσμάτων κω υποδοχών. Μια νέα παραλλαγή των μικρότερων βυσμάτων 

USB και των υποδοχών, αποκαλούμενη rnicro-USB, αναγγέλθηκε από το φόρουμ εφαρμοστών USB στις 

4 Ιανουαρίου του 2007. 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Ένα σύστημα USB έχει ασύμμετρο σχεδιασμό, που αποτελείται από μια υποδοχή (host), ένα πλtiθος 

θυρών USB από κάτω και πολλαπλάσιων περιφερειακών συσκευών, που συνδέονται σε μια συσκευή. 

Πρόσθετοι κατανεμητές USB μπορούν να περιληφθούν σε σεφές, εmτρέποντας τη διακλάδωση σε μια 

σειρά από υποδοχές, υπό τον όρο ότι δεν ξεπερνά το όριο πέντε συνδέσεων. Η υποδοχή USB μπορεί να 

έχει πολλαπλάσιους ελεγκτές και κάθε ένας από αυτούς μπορεί να παρέχει μία ή περισσότερες 

θύρα/θύρες USB. Μέχρι 127 συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών ελέγχου, μπορούν να 

host controller 

device 

logical pipes 

συνδεθούν με έναν ενιαίο ελεγκτή θυρών. 

Οι συσκευές USB συνδέονται μαζικά μέσω των 

θυρών. Πάντα υπάρχει ένας κατανεμητής (hub) 

γνωστός ως αρχικός κατανεμητής, ο οποίος είναι 

ενσωματωμένος στον ελεγκτή εισόδων. Υπάρχει και 

ο «διαμοιραστής » εmτρέποντας στους 

πολλαπλάσιους υπολογιστές να έχουν πρόσβαση στην 

ίδια περιφερειακή συσκευή, είτε μεταξύ των PC 

, endpoints ίn αυτόματα είτε χειροκίνητα. Ο διαμοιραστής 

the devίce χρησιμοποιείται περισσότερο σε μικρά γραφεία και 

f~:ικό\•fι 67: τρόπος επ11.:ΟΙ\'(ο)\•lας τοη διrι\,/..m1 ιJSJ3 εταιρίες. 

Μια ενιαία φυσική συσκευ1) USB μπορεί να αποτελείται από διάφορες υποσυσκευές που αναφέρονται 

ως οι βασικές συσκευές λειτουργίας, επειδή κάθε μεμονωμένη συσκευή μπορεί να παρέχει διάφορες 

λειτουργίες, όπως σε μία ιστοκάμεpα - (τηλεοπτική λειτουργία συσκευών) ή σε ένα ενσωματωμένο 

μικρόφωνο (ακουστική λειτουργία συσκευό)ν). 
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Η επικοινωνία των συσκευό>ν USB είναι βασισμένη πάνω σε "κανάλια" . Τα κανάλια" είναι συνδέσεις 

από τι 1ν υποδοχ1Ί που καταλήγουν στη συσκευή και ονομάζεται "άκρο" . Επίσης, το "άκρο" 

χρησιμοποιείται περιστασιακά για να αναφερθεί στο "κανάλι" . Μια συσκευή USB μπορεί να έχει μέχρι 

3 2 συνολικά ενεργά "κανάλια", 16 στην υποδοχή και Ι 6 από στον ελεγκτή. Κάθε άκρο μπορεί να 

μεταφέρει δεδομένα σε μια κατεύθυνση μόνο, είτε μέσα είτε έξω από τη συσκευή, και έτσι κάθε "κανάλι" 

είναι ομοιοκατευθυνόμενο. Τα άκρα αυτά ομαδοποιούνται στις διεπαφές και κάθε διεπαφή συνδέεται με 

μια ενιαία λειτουργία συσκευό)V. Μια εξαίρεση σε αυτό είναι το άκρο μηδέν, το οποίο χρησιμοποιείται 

για τη διαμόρφωση των συσκευόΝ και δεν συνδέεται με καμία διεπαφ~) . 

'Οταν μια νέα συσκευή USB συνδέεται με μια υποδοχή, αρχίζει η διαδι1<ασία απαρίθμησης USB. Ή 

απαρίθμηση υφίσταται αρχικά επεξεργασία και μετά στέλνει ένα σήμα αναστοιχειοθέτησης στη συσκευή 

USB. Η ταχύτητα της συσκευής USB καθορίζεται κατά ιη διάρκεια της σηματοδότησης. Μετά από την 

αναστοιχειοθέτηση, οι πληροφορίες της κάθε USB διαβάζονται από τη συσκευ1Ί μέσω της υποδοχής της 

και αποδίδεται μία συγκεκριμένη διεύθυνση εύρους επτά bit στον ελεγκτή . Εάν η συσκευή υποστηρίζεται 

σωστά από την υποδοχή της, τότε οι πληροφορίες, φορτό)νονται και η συσκευή τίθεται σε κατάσταση 

διαμόρφωσης. Εάν η υποδοχιi USB επανεκκινήσει, η διαδικασία απαρίθμησης επαναλαμβάνεται για όλες 

τις συνδεδεμένες συσκευές. Ο ελεγκτής υποδοχό)ν καθορίζει το δίαυλο γ ια την επικοινωνία και έχει, 

συνι)Θως, κυκλικ1Ί μορφή. Έτσι, καμία συσκευή USB δεν μπορεί να μεταφέρει οποιαδήποτε δεδομένα, 

όσον αφορά στο δίαυλο, χωρίς ένα ρητό αίτημα από την υπο&Υχ~Ί η1ς 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ "ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΩΝ" (11ost coιιtι·ollc ι·s) 

Το υλικό των υπολογιστό)ν που περιέχει τον ελεγκτή υποδοχό>ν και τον γενικό ελεγκτή συνδέει μια 

συσκευή προς τον προγραμματιστή που καλείται να καθορίσει το υλικό αυτό . 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

Οι συσκευές που συνδέονται με τη θύρα μπορούν να είναι είτε πλϊ1ρεις συσκευές, δηλαδί1 απαιτούν 

έναν οδηγό (driνeι·) συσκευό>ν για να λειτουργι)σουν, είτε μπορούν να ανήκουν σε μια κατηγορία 

συσκευό>ν (όρος). Αυτές οι κατηγορίες συσκευό)V καθορίζουν μια αναμενόμενη συμπεριφορά από την 

περιγραφή των συσκευό>ν και διεπαφό>ν έτσι ό>στε ο ίδιος οδηγός συσκευών μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

γ ια οποιαδήποτε συσκευιi που μπορεί να είναι μέλος μιας ορισμένης κατηγορίας. Ένα λειτουργικό 

σύστημα πρέπει να θέσει σε ισχύ όλες τις κατηγορίες συσκευό>ν ό>στε να παρασχεθούν οι γενικοί οδηγοί 

για οποιαδήποτε συσκευί1 USB. Οι κατηγορίες συσκευό)ν αποφασίζονται από την ομάδα εργασίας 

συσκευιίJV του φόρουμ εφαρμοσrό>ν USB. 
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Οι κατηγορίες συσκευών περιλαμβάνουν : 

Class 

OOb 

Oth 

02b 

03h 

Usage Descι;ι>tion 

Device Unspecified 

lnterface Audio 

Exanφles 

(Device class is unspecified. Interface descriptors are 

used for determining the required driνers.) 

speaker. microphone, sound card 

Both Communications and ethemet adapter, modem, serial port adapter 

CDC Control 

lnterface ,,_,H..,,u.:..:.ιη,,.a.:..:.n_~In'"'"'t~er'""'fa:::.:c=e keyboard, ~ 

Deνice (HID) 

05h Interface Physical Interface fo rce feedback joystick 

Device (PlD) 

06h lnterface l ιηage 

07h lnterface Printer 

08h lnterface Mass Storage 

09h Device USB l1ub 

OAh J11te1·face CDC-Data 

Οβh lnterface Smart Card 

ODh l nteι·face Content Secιιrity 

OEh lnterface Video 

OFh lnterface Personal Healt\ιcare 

digital camera 

laser pήnter, lnkjet printer 

USB flash drive, ιηernory card reader, digital aιιdίο 

~ 

full speed hub, hi-speed hub 

(This c\ass ι s ιι sed toget\1er wit\1 class 02h -

Comιηυnications and CDC ContΓo l. ) 

USB smart card reader 

webcam 

DCh Both Diagnostic Device USB cornpliance testing device 

EOh lnterface Wireless Controller Wi-Fi adapter, Bluetooth adapteι· 

EFh Bot\1 Miscellaneoιιs ActiveSync device 

FΕΙι l 11Ιe ι· face Application Specific IrDA Bridge 
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FFlι Both Vendor Specifίc (This class code indicates that the device needs 

νendor specίfic driνers.) 

Κατηγορία Ο : Πληροφορίες κατηγορίας y_ρήσης στους Περιγραφείς Διεπαφό)ν Αυτή η κατηγορία 

βάσεων καθορίζεται για να χρησιμοποιηθεί στους Περιγραφείς Συσκευών(όρος) για να δείξει ότι οι 

πληροφορίες κατηγορίας πρέπει να καθοριστούν από τους Περιγραφείς Διεπαφό)V στη συσκευή. 

USB ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Το πρότυπο USB εφαρμόζει τις συνδέσεις στις συσκευές αποθιjκευσιις χρησιμοποιώντας ένα σύνολο 

προτύπων αποκαλούμενων USB κατηγορία συσκευό>ν αποθήκευσης - κατηγορία συσκευό)V αποθ1iκευσης 

(καλούμενη Msc 1i UMS). Αυτό προορίστηκε αρχικά για τις παραδοσιακούς μαγνητικούς και οπτικούς 

δίσκους, αλλά έχει επεκταθεί γ ια να υποστηρίξει μια ευρεία ποικιλία συσκευόΝ, ιδιαίτερα τα flasl1 dι·iνes, 

τα οποία έχουν αντικαταστήσει τις δισκέτες για τη μεταφορά στοιχείων. Αν και 01 περισσότεροι 

υπολογιστές δεν είναι σε θέση να κάνουν boot (bοοt=αυτόματη εκκίνηση) από συσκευή USB, το 

πρότυπο USB δεν προορίζεται να είναι ένα πρωταρχικό μέσο αποθl1κευσης για την εσωτερική 

αποθήκευσιι ενός υπολογιση), τα πρότυπα όπως ΑΤΑ (IDE), Serial ΑΤΑ (SATA), και SCSI 

εκπληρό)νουν εκείνο τον ρόλο . Εντούτοις, οι συσκευές αποθήκευσης τύπου USB έχουν ένα σημαντικό 

πλεονέκτημα δεδομένου ότι είναι δυνατό να εγκατασταθούν ι-:αι να αφαιρεθούν, χωρίς το άνοιγμα του 

κουτ~ού, του υπολογιστή, δηλαδιi είναι φορητές. 

Αρχικά το USB φτιάχτηκε και ακόμα χρησιμοποιείται miμερα για τις οπτικές συσκευές αποθήκευσης 

(CD- RW dι·iνes, DVD dι·iνes, κ.λπ.}, διό.φοροι κατασκευαστές δημιούργησαν εξωτερικό φορητό σκληρό 

δίσκο με σύνδεση USB, ή κενές Θύρες για σι(λιιρούς δίσκους, οι οποίοι εξωτερικοί δίσκοι προσφέρουν 

ταχύτητες συγκρίσιμες με τις ταχύτητες εσωτερικών σκληρό)ν δίσκων. Αυτοί οι εξωτερ1κοί δίσκοι έχουν 

συνιiθως μια θύρα που συνδέει τις παρακάτω συμβατικές τεχνολογίες (IDE, ΑΤΑ, SATA, ΑΤΑΡΙ, ιi 

ακόμα και SCSI) με μία θύρα USB. Λειτουργικά, ο δίσκος εμφανίζεται στο χι)ιiστη ακριβόJς όπως κάθε 

όλλος εσωτερικός δίσ1'ος. 'Αλλα ανταγωνιστικά πρότυπα που επιτρέπουν την εξωτερικιi συνδετικότητα 

είναι το πρότυπο eSATA και rireWire. 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ Δ ΙΕΙΙΑΦΩΝ 

Τα ποντίκια και rα πληκτρολόγια εγκαθίστανται συχνά στις θύpες USB, αλλά επειδή οι περισσότερες 

μητρικές πλακέτες διατηρούν ακόμα PS/2 Θύρες για το πλ11κτρολόγ10 και το ποντίκι, από το 2007 

παρέχεται συχνά ένας μικρός μετατροπέας ιιSΒ-σε-ΡS/2, επιτρέποντας τη χρήση είτε USB είτε PS/2 

θύρας. Οι προσαρμογείς αυτοί χρησιμοποιούν ro γεγονός ότι τέτοιες συσκευές διεπαφ<ί)ν (1) αλλιώς 

ΗΙ Ds), cίναι εξοπλισμi:νες με ελεγι..-τές που είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν και το USB και το PS/2 

πρωτόκολλο και ανιχνεύουν αυτόματα ποιου rύπου Θύρα είναι συνδεδεμένι), όπο)ς τα "Joysticks", τα 
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αριθμητικά πληκτρολόγια, και οι άλλες συσκευές όπως MIDI, θύρα παιχνιδιcί)ν PC και PS/2 μετατροπείς 

σε USB. 

Οι υπολογιστές Apple Macintosh χρησιμοποιούν τη θύρα USB αποκλειστικά για όλα τα συνδεόμενα 

με καλώδιο ποντίκια και τα πληκτρολόγια από τον Ιανουαρίου του 1999. 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ US B 

Το πρότυπο USB υποστηρίζει τρία είδη ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων 

• Ένα χαμηλής ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων (συμβολισμός-ΧΤ), (στις εκδόσεις USB 1.1, 2.0) 

ποσοστό του 1.5 MBIT/s ( 187 kB/s) που χρησιμοποιείται συνήθως για τις συσκευές διεπαφών 

(H1Ds) όπως τα πληκτρολόγια, τα ποντίκια, και ταjoystics. 

• Ένα πλήρης ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων (συμβολισμός-)ΠΤ) ποσοστό των (στις εκδόσεις 

USB 1. 1, 2.0) 12 MBIT/s ( 1.5 MB/s). Η πλήρης ταχύτητα ήταν το γρηγορότερο ποσοστό 

μεταφοράς δεδομένων πριν από την προδιαγραφi1 USB 2.0 .'Ολες οι θύρες USB υποστηρίζουν την 

πλήρη ταχύτητα. 

• Ένα υψηλής ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων (συμβολισμός-+ΥΤ)(μόνο για την έκδοση 2.0 

USB) ποσοστό φτάνει τα (480 MBLT/s (60 MB/s). 

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Τα σήματα USB διαβιβάζονται σε ένα ζευγάρι από στριμμένα καλώδια δεδομένων με 90Ω ±15% 

σύνθετη αντίσταση, επονομαζόμενη D+ και D-.Τα σήματα χρησιμοποιούν συλλογικά το ημιαμφίδρομο 

διαφορικό που κάνει τα σήματα τέτοια cίχηε να καταπολεμούνται τα αποτελέσματα του 

ηλεκτρομαγνητικού θορύβου στις πιο μεγάλες γραμμές. Τα Ο+ και D- λειτουργούν συνήθως από κοινού 

δεν είναι δηλαδi1 χωριστές μονοκατευθυντικές συνδέσεις. Τα διαβιβασθέντα επίπεδα σημάτων είναι από 

Ο.Ο εώς 0.3 βολτ για την χαμηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων και 2.8 εώς 3.6 βολτ για την πλιiρη 

ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων όσο και για χαμηλής ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων, και 

χρησιμοποιούν +-400ιηΥ υψηλιiς ταχύτι1τας (ΥΤ). Στον τρόπο πλήρης ταχύτητας (ΠΤ) τα σύρματα των 

καλωδίων δεν πρόκειται να καταστραφούν σΧλά ο τρόπος ΥΤ ολοκληρώνεται στα 45Ω και στα 90Ω το 

διαφορικό για να ταιριάξει με την αντίσταση των καλωδίων δεδομένων. Το USB χρησιμοποιεί ένα 

πρόσθετο πρωτόκολλο για να διαπραγματευτεί τον τρόπο υψηλιiς ταχύτητας αποκαλούμενο «cl1irping». 

ΣΕ ΑΠΛΑ ΛΟΠΑ ΤΟ ClllRPΙNG 

Έστω μια συσκευή που είναι ΥΤ, ικανή πάντα να συνδεθεί ως συσκευή ΠΤ, λαμβάνει ένα USB 

RESET (και D+ και το D- οδηγούνται LOW από την υποδοχ~i, προσπαθώντας να τραβ1iξε1 η1 γραμμή D

υψηλά. Εάν η υποδοχιi είναι επίσης για ΥΤ ικανό, να επιστρέφει τα εναλλασσόμενα σήματα σnς D- και 

D+ γραμμές ενημεριί)VΟVτας τη συσκευιi ότι η σύνδεση θα λειτουργ11σει στην υψηλιi ταχύτητα. 

164 



ι-ι ανοχή των clock είναι 480.00 MBIT/s ±500ppιη, 12.000 MBIT/s ±2500ppιη, 1.50 MBIT/s 

± Ι 5000ρpιη. Το πρότυπο USB χρησιμοποιεί το σύστημα ΝRΖΙ . 

Το USB-IF πιστοποιεί τις συσκευές και παρέχει τις άδειες για να χρησιμοποιήσει τα πρόσθετα 

λογότυπα μάρκετινγκ για «την βασική-ταχύτητα» (χαμηλιi και πλήρης) είτε την υψηλ1i , είτε την χαμηλή. 

Όλες 0 1 συσκευές εξετάζονται σύμφωνα με την πιο πρόσφατη προδιαγραφή πρόσφατες προδιαγραφές 

κάνουν τις χαμηλιiς ταχύτητας συσκευές, να είναι επίσης συσκευές έκδοσης 2.0. 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ USB 

Το USB έχει γίνει το πρότυπα βιομηχανίας πρώτιστα επειδή όλοι οι σημαντικότεροι κατασκευαστές 

συμφό)νησαν συλλογικά να χρησιμοποιήσουν το σχέδιο και τη λειτουργία αυτής της θύρας. Μερικές από 

τ~ς ξεχωριστές επιχειρήσεις που συμφ<i>νησαν να την περιλαμβάνουν στα προϊόντα τους είναι η lntel, η 

Apple, η Microsofi, η Hewlett-Packard, Mec, και η Agere. 

Η τρέχουσα US B έκδοση 2.0 κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2000 και παρέχει σημαντικά 

πλεονεκηiματα μέσω της χρήσης του οπίσθιου χαρακτηριστικού γνωρίσματος συμβατότητάς της. Αυτό 

επιτρέπει στις προηγούμενες εκδόσεις USB δηλαδή τις εκδόσεις 1 και 1. 1 να προσαρμοστούν στη νέα 

έκδοση 2. Ο που είναι σημαντικό, καθό>ς οι υπολογιστές παλαιό)νουν και είναι όλο και περισσότερο 

κρίσιμο για τους καταναλωτές που έχουν τις εκδόσεις της USB Θύρας 1.0 και 1. 1 να είναι σε θέση να 

χρησιμοποιήσουν τη νέα έκδοση της θύρας USB την έκδοση 2.0, χωρίς να yj)ειάζεται να αναβαθμίσουν 

τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή. 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΘΥΡΑΣ USB 

11 USB Θύρα επιτρέπει στο υλικό να συνδεθεί χωρίς απαίτηση οδηγό>ν εγκα.τάστασ11ς με τον ι-νν. 

Λυτό βοηθά στην ό>θηση των έτοιμων προς χρήση περιφερειακό)ν συσκευό>ν που συνδέονται με τη θύρα 

USB καθό)ς σύνδεση ή η αποσύνδεση χωρίς να χρειάζεται να κλείσει ο υπολογιστιiς ί1 η εκ νέου 

επανεκκίνηση του συστιiματος. Όποτε μια νέα συσκευή είναι συνδεμένη με τον υπολογισηi , ο ΗΝ 

ανιχνεύει και αναγνωρίζει τη συσκευή, φορτό>νοντας αυτόματα τον οδηγό εγκατάστασης συσκευών 

(dr·iνers ) που χρειάζεται. Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα προσθέτει στην θύρα USB ευελιξία. 

ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ USB 1.0 ΚΑΙ J.I 

Οι προηγούμενες εκδόσεις USB, USB 1.0 και USO 1. 1, έρχονται με τη δυνατότητα μεταφοράς 

δεδομένων μέχρι 12 Mbps. Ενό, στο πρότυπο USB 2.0 η ταχύτιμα φτάνει τα 480 Mbps. 

USB HUB, ΕΠΕΚΤΑΣΙΙ ΤΗΣ ΘΥΡΑΣ υsο 
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Οι συσκευές αυτές USB είναι εξωτερικές συσκευές που αυξάνουν 

τον αριθμό θυρών που ένας υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιιiσει. 

Ένα USB hub παρέχει τις περισσότερες φορές τέσσερις υποδοχές τύπου 

Α για την επέκταση. Τα USB hιιb είναι παρόμοια με την τεχνολογία 

USB και μπορεί να συνδεθεί με μια θύρα USB στον Η/Υ . Τα USB lnιbs 

εικόνα 68: συσκευίι επt"-τασ~ι ς χρησιμοποιούνται μερικές φορές για να επεκτείνουν τις θύρες πάνω στο 
Οuρών USB 

γραφείο διευκολύνοντας τον τελικό χρήστη να συνδέσει και να 

αφαιρέσει το εξωτερικό υλικό 

USB ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ 

Το ασύρματο USB είναι μια νέα εφαρμογή με σκοπό να επεκτείνει την αναγνόψιση δυνατότητας 

χρησιμοποίησης των εμπορικό)ν σημάτων USB. Αυτό το νέο πρότυπο επιτρέπει τη συμβατότητα με τις 

εκδόσεις USB 1.1 και USB 2.0.Το ασύρματο USB αναπτύσσεται ως τεχνολογία καλώδιο

αντικατάστασης, και θα χρησιμοποιήσει την εξαιρετικά ευρείας ζώνης ασύρματη τεχνολογία για 

μετάδοση δεδομένων μέχρι 480 Mbps. Το ασύρματο USB είναι κατάλληλα φτιαγμένο για την ασύρματη 

σύνδεση ορισμένων φορητών υπολογιστόΝ που επιτρέπει τη μεταφορά των δεδομένων χωρίς τη χρήση 

ενός καλωδίου. 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ USB 

Λόγω των περιπλοκό)V του πρωτοκόλλου USB, οι συσκευές ανάλυσης πρωτοκόλλου USB είναι 

ανεκτίμητα εργαλεία στους ανθρό)πους που αναπτύσσουν τις συσκευές USB. Οι συσκευές ανάλυσης 

USB είναι σε θέση να συλλάβουν τα στοιχεία όσον αφορά τη θύρα USB και να δώσουν πληροφορίες από 

τα χαμηλότερα επίπεδα ως τα πιο υψηλά με ανάλογες . 

Κατά την πολυπλοκότητα του πρωτοκόλλου του usb αναλύεται όλη η ποικιλία των εργαλείων σε 

εκείνους που χρησιμοποιούν τις συσκευές ιιsb. Οι συσκευές αυτές είναι έτσι σχεδιασμένες ό)στε να 

εyκλωβίζουν τις πληροφορίες από τα χαμηλότερα επίπεδα ως τα πιο υψηλά με ανάλογες επιδόσεις και 

ανάλογα την κλάση Usb. 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ USB 

Οι σύνδεσμοι που διευκρινίστηκαν από την επιτροπ11 USB σχεδιάστηκαν για να υποστηρίζουν 

διάφορους υποκειμενικούς στόχους USB, και για να απεικονίσουν τα παθήματα που έγιναν μαθήματα 

από τις πολλές θύρες που υm)ρχαν εν ενεργεία. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΙ-Ι Σ ΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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• 

• 

Είναι δύσκολο να συνδεθεί λάθος ένας σύνδεσμος USB. Οι σύνδεσμοι δεν μπορούν να είναι 

συνδεμένοι πάνω - κάτω, και είναι σαφές από την εμφάνιση και την κιναισθητική αίσθηση όταν 

πραγματοποιείται μια σύνδεση και ζευγαριίJVουν σωστά το βύσμα και η υποδοχή. Εντούτοις, δεν 

είναι προφανές με μια ματιά στον άπειρο χρήστη (ή σε έναν χρήστη χωρίς τη θέα των θυρών) 

ποιος τρόπος είναι ο σωστός για να συνδέσει το βύσμα και την υποδοχή , έτσ ι είναι συχνά 

απαραίτητο να δοκιμαστούν και οι δύο τρόποι 

Η χρησιμοποίηση και μόνο μιας μέτριας δύναμης χρειάζεται/απαιτείrαι για την 

εισαγωγή/αφαίρεση . Τα καλόJδια USB και οι μικρές συσκευές USB κρατιούνται στη θέση του 

από την θύρα (χωρίς την ανάγκη για βίδες ή άλλους συνδέσμους). Η δύναμη που απαιτείται για 

την δημιουργία ή διακοπί1 μιας σύνδεσης είναι μέτρια, επιτρέποντας να γίνονrαι συνδέσεις ακόμα 

και σε αντίξοες συνθήκες ή και από αυτούς που δεν έχουν ειδ ικές γνcί)σεις πάνω στην 

ηλεκτρονική/πληροφορικιΊ . 

Οι σύνδεσμοι εmβάλλουν την κατευθυνόμενη τοπολογία ενός δικτύου USB. Το USB δεν 

υποστηρίζει τα κυκλικά δίκτυα, έτσι οι σύνδεσμοι από τις ασυμβίβαστες συσκευές USB είναι οι 

ίδιοι ασυμβίβαστοι. ΑνrίΟετα από άλλα συστι'1ματα επικοινωνιό>ν (π.χ. rj-45) οι μετατροπείς από 

αρσενικό σε θηλυκό και το αντίθετο, σχεδόν δεν χρησιμοποιούνται, καθιστό>ντας το δύσκολο να 

δημιουργηθεί ένα κυκλικό δίκτυο USB. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

• Οι σύνδεσμοι σχεδιάζονται για να είναι δυνατοί. Πολλά προηγούμενα σχέδια συνδέσμων ήταν 

εύθραυστα, με τους ακροδέκτες 11 άλλα λεπτά συστατικά που ήrαν επιρρεπή στην κάμψη ή ω 

σπάσιμο, ακόμη και με την εφαρμογιi μόνο μέrριας δύναμης. Οι ηλεκτρικές επαφές σε έναν 

σύνδεσμο USB προστατεύονται από μια παρακείμενη πλαστικιi γλό>σσα, και ολόκληρη η 

κατασκευή συνδέοντας την στην Θύρα προστατεύεται περαιτέρω από μια θι]κ11 μετάλλων 

εσωκλείοντας μέσα της όλη rην κατασκευ1]. Κατά συνέπεια οι σύνδεσμοι USB μπορούν ακίνδυνα 

να αντιμετωπιστούν, να αλλαχτούν, και να αφαιρεθούν, ακόμη και από ένα μικρό παιδί . 

• Η ι-:ατασκευ1Ί συνδέσμων πάνrα εξασφαλίζει όn η εξωτερικri θψ(η στις επαφές βυσμάτων με το 

αντίστοιχό τι1ς , στις υποδοχές ενό>νεται , πριν οι τέσσερις ακροδέκτες δημιουργήσουν την 

σύνδεση στη θύρα . Αυτή η θί1κη συνδέεται τυπικά με το έδαφος , που επιτρέπει τους στατικούς 

ηλεκrρ1σμούς να διαφύγουν ακίνδυνα μέσω της διαδρομ ι'1ς ρc-έδαφος (μέσω των λεπτών 

ηλεκrρονικό)V συστατικό)ν). Αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση/Θήκη που κάνει το βύσμα και η 

υποδοχή "κατασκευάζει" ένα μέτριο βαθμό προστασίας από την ηλεκτρομαγνητι1'ι1 παρεμβολή 

που υπάρzει στο σί1μα US13 ενό> ταξιδεύει μέσα από ένα ζευγάρι 2 καλωδίων που είναι μέσα σε 

αυτή τη σύνδεση/θι)κη . 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΙΙΤΑ 
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• Τα πρότυπα USB διευκρινίζουν τις σχετικά χαμηλές ανοχές για τους σύμμορφους συνδέσμους 

USB, σκοπεύοντας να ελαχιστοποιήσουν τα ασυμβίβαστα στους συνδέσμους που παράγονται από 
διαφορετικούς προμηθευτές (ένας στόχος που έχει επιτευχθεί). 

• Η διπλής κατεύθυνσης επικοινωνία είναι επίσης δυνατή. Γενικά, καλώδια έχουν μόνο τα, 

βύσματα, οι οικοδεσπότες των θυρών και οι συσκευές έχουν μόνο θύρες: οικοδεσπότες έχουν 

τύπο-Α και οι συσκευές τύπο-Β.Ο τύπος-Α βύσματος ζευγαρώνουν μόνο με τύπος-Α θύρες, και ο 

τύπος-Β με το τύπο-Β. Εντούτοις, μια επέκταση αποκαλούμενη USB On-The-Go επιτρέπει σε μία 

θύρα να λειτουργεί είτε ως οικοδεσπότης είτε ως συσκευή - που επιλέγεται από ποιο τέλος του 

καλωδίου συνδέεται με την υποδοχή στη μονάδα. Αφού το καλώδιο "κλειδώσει" οι μονάδες 

συνομιλούν, οι δύο μονάδες μπορούν «να ανταλλάξουν» τις άκρες υπό τον έλεγχο προγράμματος. 

Αυτή η δυνατότητα στοχεύει στις μονάδες όπως PDAs όπου η σύνδεση USB μπορεί να συνδεθεί 

με τη θύρα ενός PC ως συσκευή στη μια περίπτωση, ενό) στην άλλη ως θύρα για μ1α συσκευή 

πληκτρολογίου ιi ποντικιού. 

ΤΥΠΟΙ ΒΥΣΜΑΤΩΝ USB 

Υπάρχουν δ1άφοροι τύποι βυσμάτων USB, και μερικοί έχουν προστεθεί δεδομένου ότι οι 

προδιαγραφές έχουν αναπτυχθούν. Η αρχική προδιαγραφή USB απαρίθμησε τα βύσματα Standard-A και 

Standaι·d-B και τις αντίστοιχες Ούρες. Η πρώτη ειδοποίηση αλλαγ1iς εφαρμοσμf.-vης μηχανικής στην 

προδιαγραφή USB 2.0 πρόσθεσε τα βύσματα mini-b. Οι θήκες δεδομένων στο Α-Βύσμα είναι πιο " μέσα" 

στο βύσμα από τα εξωτερικά καλό)δια τροφοδότησης ώστε να αποτραπούν λάθη δεδομένων , 

τροφοδοτό)ντας πρό>τα τη συσκευή και μεταφέροντας έπειτα τα δεδομένα. 

Οι βύσματα n1ini-b, ιnicro-A, ιηίcrο-Β, και n1icro-AB yj)ησιμοποιούνται για μικρότερες συσκευές 

όπως PDAs, κινητά τηλέφωνα 1) οι ψηφιακές κάμερες. Το βύσμα Standard-A είναι περίπου 4 επί 12 χιλ., 

το Standard-B περίπου 7 επί 8 χιλ., και τα ιη ίCΓο-Α και ιηίcrο-Β βύσματα περίπου 2 επί 7 χιλ. 

Το ιηicro-USB είναι ένα περεταίρω βύσμα, το οποίο αναγγέλθηκε από τη ιisb-IF στις 4 Ι ανουαρίου 

του 2007. Προορίζεται να αντικαταση1σει τα βύσματα mini-USB που χρηmμοποιούνται σε πολλά νέα 

smartpl1ones. Αυτό το βύσμα micro-USB εκnμάται ότι λειτουργεί κανονικά για 10.000 συνδέσεις

αποσυνδέσεις. Έχει περίπου το μισό ύψος του συνδετήρα n1ini-USB και παρόμοιο πλάτος. Στην 

Uniνersal Serial Βιιs MiCJ'o-USB Cables and Connectors Specifιcation ,καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες για 

τα βύσματα ιηίcrο-Α, τις θύρες ιηίcι·ο-ΑΒ , και τα βύσματα micro-B και τις αντίστοιχες θύρες, μαζί με 

μία Θύρα Stι1nda ι·d -A στον προσαρμοστι'1 βύσματος για το ιηίcι·ο-Α. Το group ΟΜΤΡ που αποτελείται 

από διάφορους φορείς , επικύρωσε πρόσφατα το ιηicro-USB ως τον τυποποιημένο σύνδεσμο για τα 

δεδομένα και την ηλεκφικi1 τροφοδότηση στις κινητές συσκευές. 
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5.3.2.2 RJ-45 

Το RJ45 ανήκει στην οικογένεια των ι·egi steι·ed j ack (RJ) . Ως ένας εγγεγραμμένος jack, το 

τηλεφωνικό RJ45 καθορίζει τη φυσική αρσενική και θηλυκή σύνδεση, καθ6)ς και την αντιστοιχία. των 

ακίδων των καλωδίων σε ένα τηλεφωνικό καλώδιο. Το αυθεντικό RJ45 χρησιμοποιεί μια ειδική 

υποδοχ1i 8P2C για. συνδεσμολογία, με τα pins 5 και 4 να συνδέονται ενσύρματα στην άκρη μιας ενιαίας 

τηλεφωνικής γραμμής και τα pins 7 και 8 να συνδέονται με μια αντίσταση . 

Πριν από το όνομα RJ45 που χρησιμοποιείται για να δηλ<ί)σει συνδέσεις δικτύωσης των 

υπολογιστό)V, το RJ45 ήταν αρχικά μόνο τηλεφωνικό πρότυπο . Αυτοί που εγκαθιστούσαν τηλέφωνα και 

συνέδεαν ενσύρματα τηλέφωνα RJ45 ήταν εξοικειωμένοι με τον αριθμό των pins που i1ταν μέρος του 

προτύπου RJ45. Ωστόσο, παρόμοιες υποδοχές για τη δικτύωση των υπολογιστών γινόταν παντού, και 

ανεπίσημα κληρονόμησε το όνομα RJ45 λόγω της μεγάλης ομοιότητα. Ενώ το τηλέφωνικό RJ45 

χρησιμοποιεί μια ποικιλίας του σ6ψατος της 8Ρ, η οπτική διαφορά από 8Ρ Etlιcιηet είναι λεπτ11. 

Η μόνη άλλη διαφορά είναι η παρουσία των επιπλέον αγωγ6)V του καλωδίου, το οποίο δεν μπορεί να 

φανεί χωρίς πολύ στενή εmθε<ίφηση. Οι αληθινές τηλεφωνικές υποδοχές RJ45 είναι μια ειδική 

παραλλαγή του 81>2c. δηλαδή μόνο οι 2 μεσαίες θέσεις έχουν αγωγούς σε αυτές, ενώ τα pins 7 και 8 

είναι βραχυκυκλωμένες με μια αντίσταση. Το υπολογιστιl\ό RJ45 είναι 8P8C ,με τις οκτό) αγωγούς 

παρόντες. 

Δικαιολογημένα, επειδή 01 τηλεφωνικές υποδοχές RJ4S 8Ρ ποτέ δεν είχαν ευρεία χρl1ση και οι 

υποδοχές 8Ρ του υπολογιστ11 είναι αρκετά γνωστές σιiμερα, το RJ45 χρησιμοποιείται σχεδόν 

αποκλειστικά για να αναφερθούμε σε υποδοχές υπολογιστή τύπου Etl1er11et. Σχεδόν όλες οι ηλεκτρονικές 

συσκευές που χρησιμοποιούν ένα 8P8C βύσμα (ή ενδεχομένως οποιαδήποτε 8Ρ υποδοχή) αναφέρεται ως 

"RJ45" υποδοχl1 . Στην Ι\Ο ιν ιί χιηίσιι , το RJ45 αναφέρεται στιι σύνδεση των J)iιιs με Ι\αλώδιο , που 

στην πραγματιι<ότιιτα ορίζεται ως πρότυπο ιωλωδίωσιις ΤΙΑ/ΙΖ Ι Α-568-13 . 

5.3.2.3 WJ>A, W PA2 

Τα W i-Fi Pι·o ιec lc<I Acccss (W PA) και Wi-Fi Pι·otccted Access 11 (\.VPA2) είναι δύο πρωτόκολλα 

ασφάλειας Ι\αι ασφαλι) πιστοποιημένα προγράμματα που αναπτύχθηκαν από rην Wi-Fί Alliance με 

σκοπό να κάνουν τα ασύρμαrα δίκτυα των υπολογιστ<ί)V πιο ασφαλή. 11 Λllia11ce τα χρησιμοποιούσε για 

να αντιμετωπ1σrούν οι σοβαρές αδυναμίες που οι ερευνητές είχαν βρει σrο προηγούμενο σύστημα, W EP 

(Wi ι-e<I Εqιιίν<1\e ιιι Pι·iνncy). 
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Το πρωτόκολλο WPA υλοποιείται κατά πλειοψηφία από το ΙΕΕΕ 802. Ι Lί πρότυπο. Η Wί-Fί Alliance 

προόριζε το WPA να πάρει τη θέση του WEP, εν αναμονή της προετοιμασίας του 802. ι Ιί. 

Συγκεκριμένα, το Temporal Key lntegrity Protocol (ΤΚΙΡ), τέθηκε σε WPA. 

Το WPA περιλαμβάνει επίσης έναν έλεγχο ακεραιότητας μηνύματος. Αυτό έχει ως σκοπό να 

αποτρέψει έναν εισβολέα στο να απαθανατίσει, να μεταβάλλει ή να στείλει ξανά τα πακέτα δεδομένων. 

Αυτό αντικαθιστά το κυκλικό έ4γχο πλεονασμού (CRC), που χρησιμοποιήθηκε και εφαρμόστηκε από 

το πρότυπο WEP. Βασικό ελάττωμα της CRC ήταν ότι δεν παρείχε μία αρκετά ισχυρή εγγύηση της 

ακεραιότητας των δεδομένων για τα πακέτα που διακινούνται 

Το τελευταίο WPA2 σήμα πιστοποίησης δηλώνει συμμόρφωση με το πλi1ρες πρότυπο ΙΕΕΕ 802.1 li. 

Αυτό το προηγμένο πρωτόκολλο δεν θα λειτουργi1σει με κάποιες παλαιότερες κάρτες δικτύου. 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠ ΕΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ WPA 

Σε υψηλό επίπεδο, μπορούν να διακριθούν διαφορετικές εκδόσεις WPA και μηχανισμοί προστασίας. 

Η διάκριση μπορεί να γίνει με βάση την (χρονολογική) έκδοση του WP Α, τον τελευταίο χρήστη-στόχο 

(με βάση την απλότητα της πιστοποίησης των κατανεμημένων κλειδιών), καθώς και το πρωτόκολλο 

κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούν. 

ΕΚΔΟΣΗ 

• WPA: Αρχική έκδοση WPA, να παρέχουν αυξημένη ασφάλεια κατά τη διάρκεια των παλαιότερο 

πρωτόκολλο WEP. Συνήθως χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης ΤΚΙΡ (βλ. 

παρακάτω) . 

• WPA2: Γνωστό και ως Ι/ϊ/~/ϊ 802.1 li-2004. Διάδοχος του WPA, αντικαθιστά το πρωτόκολλο 

ιφυπτογράφησης ΤΚΙΡ με το CCMP για να παρέχουν πρόσθετη ασφάλεια. Υποχρεωτικ1i για 

Wίfί-πιστοποιημένες συσκευ6)ν από το 2006. 

• WPA-Peι·sonal: Αναφέρεται επίσης ως WPA-NiK (Pre-shared key) mode. Είναι σχεδιασμένο για 

δίκτυα στο σπίτι και μικρά εταιρικά δίκτυα και δεν απαιτεί πιστοποιημένο server. Κάθε ασύρματη 

συσκευή ασυρμάτου δικτύου πιστοποιείται από το σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιούν το ίδιο 

256-bit κλειδί. 

• WPA-Enteφι·ise: Αναφέρεται επίσης ως lilJ>A-802. Jx ιηοde, και άλλοτε μόνο WPA (σε 

αντίθεση με WΙ>Α-Ι>Sι<) . Είναι σχεδιασμένο για εταιρικά δίκτυα, και απαιτεί μια RADIUS 

πιστοποίηση serνer. Αυτό απαιτεί μια mo περίπλοκη ρύθμιση, σJJ..ά παρέχει πρόσθετη ασφάλεια 

(για προστασία από επιθέσεις λεξικών). Ένα Extensible Autl1entication Protocol (ΕΑΡ) 

χρησιμοποιείται για έλf.""(ΧΟ ταυτότητας, η οποία έρχεται σε διάφορες εκφράσεις (π. χ. EAP-TLS, 

EAP-ΠLS, ΕΑΡ-SΙ Μ) . 
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Σημειώστε ότι κω WPA-Peι·sonal και WPA-Eιιteι·ριi se ισχύουν και τα δυο για WPA και για 

WPA2. 

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

• 

• 

ΤΚΙΡ (Temporal Key fntegrίty Protocol): Χρησιμοποιείται ένα 128-bit ανά πακέτο-κλειδί , υπό 

την έννοια ότι δημιουργεί δυναμικά ένα νέο κλειδί για κάθε πακέτο. Χρησιμοποιείται από WP Α. 

CCM p : Ένας μηχανισμός κρυπτογράφησης βασισμένος στο AES που είναι ισχυρότερη από το 

ΤΚΙΡ. Μερικές φορές αναφέρεται ως AES αντί του CCMP. Χρησιμοποιείται από WPA2. 

Έτσι στο παρόν, ο δρομολογητής ή σημείο πρόσβασης από ένα τυπικό οικιακό χρήστη, Θα μπορούσε 

να υποστηρίξει το WPA σε WPA-PSK ιηοde με κρυπτογράφηση ΤΚΙ Ρ. 'Οταν οι δρομολογητές 

αναβαθμίστούν, Θα υποστηρίζει το WPA2 σε WPA-PSK ιηοde χρησιμοποιό>ντας CCMP 

κρυπτογράφησης. 

WPA2 

Το WPA2 έχει αντικαταστήσει το WPA. Το WPA2 απαιτεί τη δοκιμ11 και πιστοποίηση από την Wi

Fi Alli~Hιce. Επίσης το WPA2 εφαρμόζει τα υποχρεωτικά στοιχεία του 802. ι ι ί. Η πιστοποίηση άρχισε 

τον Σεπτέμβριο του 2004. Από τις 13 Μαρτίου του 2006, η πιστοποίηση του Wf>A2 είναι υποχρεωτική 

για όλες τις νέες συσκευές και πρέπει να φέρουν το εμπορικό σι1μα Wi -Fi. 

ΕΠ Ι!:ΚΤΑΣΕΙΣ ΕΑΡ vno WPA ΚΑ Ι WPA2-ENTERPRISE 

Τον Απρίλιο του 20 ι Ο, η Wi-Fi Alliaιιce ανακοίνωσε την περίληψη πρόσθετων ειδών ΕΑΡ ( 

Gxtensib le Aιιt l1e11t icatio11 Pι·otoco l ) για τα προγράμματα πιστοποίησης της WPA και της WPA2-

Entcη>ι·i s. Αυτό f:yινε για να διασφαλιστεί ότι τα WPA-E11teφrise πιστοποιημένα προϊόντα μπορούν να 

λειτουργούν μεταξύ τους. Προηγουμένως, μόνο το EAP-TLS ( Tra11sport Layer Secιιrity ), πιστοποιήθηκε 

από το Wi-Fi Alliance. 

Από το 201 Ο το πρόγραμμα πιστοποίησης Θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τύπους 

• EAP-TLS (δοκιμασμένο) 

• EAP-ΠLS / MSCHAPv2 

• ΡΕΑΡν 0/EAP-MSCHAPv2 

• ΡΕΑΡν 1 /EAJ>-GTC 

• PEAP-TLS 

• I::AP-SIM 

• ΕΑΡ-ΑΚΑ 

• EAP-FAST 
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Πελάτες του 802. 1 Χ και διακομιστές που αναπτύχθηκαν από συγκεκριμένες επιχειρήσεις μπορεί να 

υποστηρίξουν άλλους τύπους ΕΑΡ. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί μια προσπάθεια λειτουργίας από 

δημοφιλείς τύπους ΕΑΡ. Η αποτυχία τους να το κάνουν αυτό είναι σήμερα ένα από τα μείζονα θέματα 
πρόληψης εγκατάσταση του 802. 1 Χ σε ετερογενή δίκτυα. 

Υ ΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Οι περισσότερες νεόηερες πιστοποιημένες Wi-Fi συσκευές υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας 

που συζητήθηκε παραπάνω. Η συμμόρφωση με το πρωτόκολλο αυτό απαιτείται για μια Wi-Fi σύνδεση 

από το Σεπτέμβριο του 2003. 

Το πρωτόκολλο που πιστοποιείται μέσω του WPA προγράμματος της Wi-Fi Alliaιιce είναι (και σε 

μικρότερο βαθμό WPA2) ειδικά σχεδιασμένο για να λειτουργεί επίσης με ασύρματου υλικού που 

παρήχθη πριν από την εισαγωγι1 του πρωτοκόλλου, η οποία συνήθως είχε ανεπαρκή ασφάλεια μέσω 

W EP . Πολλές από αυτές τις συσκευές υποστηρίζουν το πρωτόκολλο ασφαλείας μετά από μια 

αναβάθμιση λογισμικού . Αναβαθμίσεις λογισμικού δεν είναι διαθέσιμες για όλες τις συσκευές. 

Επιπλέον, πολλοί κατασκευαστές συσκευών των καταναλωτών Wi-Fi έχουν λάβει μέτρα για την 

εξάλειψη των αδύναμων επιλογ<ίΝ με την προώθηση μιας εναλλακτικ1Ίς μεθόδου με αυτόματη παραγωγή 

και διανομή ισχυρών κλειδι<ί)ν όταν οι χρήστες προσθέτουν ένα νέο ασύρματο προσαρμογέα ή συσκευή 

σε ένα δίκτυο . Το Wi-Fi Alliaιιcc έχει τυποποιήσει αυτές τις μεθόδους και πιστοποιεί τη συμμόρφωση με 

τα πρότυπα αυτά μέσα από ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Wi-Fi Pι·otected Setιιp 

5.2.3.4 UMTS 

Το Uιιive ι·sal Mobile Tclecoιηnnιιιi catioιιs Systeιη (U MTS) είναι ένα τρίτης γενιάς δίκτοο κινητ1iς 

τηλεφωνίας που βασίζεται στο GSM πρότυπο. Αναπτύχθηκε από το 3GPP (3rd GeneΓation Partnersl1ip 

Project), το UMTS είναι ένα συστατικό της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. Το UMTS απασχολεί 

ευρείας ζό)Vης Code Diνision Mιιltiple Access (W-CDMA}, τεχνολογία πρόσβασης ραδιοφ<ί)νου το οποίο 

προσφέρει μεγαλύτερη φασματικ1i απόδοση και μεγαλύτερο εύρος ζώνης σε φορείς εκμετάλλευσης 

κινητό)ν δικτύων . Το UMTS καθορίζει ένα πλ1)ρες σύστημα δικτύου, που θα καλύπτει το δίκτυο 

πρόσβασης ( UMTS Δίκτυο Επίγειας Ασύρματης Πρόσβασης, 1; UTRAN), το δίκτυο πυρήνα ( Mobile 

Εφαρμογών Μέρος , ή ΜΑΡ) και την επαλήθευση των χρησtό)V μέσω καρτών SlM ( SιιbscribeΙ" Identity 

Module ). 

Η τεχνολογία που περιγράφεται στο UMTS, μερικές φορές αναφέρεται ως Freedo ιn of Mobί\e 

Mιιltiιηedia Access (FOMA) 11 3GSM 

Σε αντίθεση με το EDGE (το Ι ΜΤ Single-CaΙTieΙ", βασίζεται στο GSM) και το CDMA2000 (ΙΜΤ 

Multi-C<\lτier) , το UMTS απαιτεί νέους σταθμούς και νέες κατανομές συχνοτήτων. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΙΣΤΙΚΑ 

Το UMTS υποστηρiζει τη μέγιστη θεωρητ~κιi ταχύτητα των δεδομ&-vων μεταφοράς των 45 Mbit/s 

όταν το HSPA+ υλοποιείται στο πλαίσιο του δικτύου. Οι χριiστες σε ανεπτυγμένα δίκτυα μπορούν να 

περιμένουν μια ταχύτητα μεταφοράς μέχρι 384 kbit/s για τ~ς συσκευές R99, και 7,2 Mbit/s γlα HSDPA 

συσκευές σn1 σύνδεση downli11k. Αυτές οι ταχύτητες είναι σημαντtκά mo γρήγορες από τα 9,6 kbit/s του 

GSM δικτύου μεταφοράς δεδομένων. 

Από το 2006, τα δίκτυα UMTS σε πολλές χόψες έχουν ιi βρίσκονται στη διαδικασία αναβάθμισης με 

υψηλής ταχύτητας Downlink Packet Access (HSDPA), γνωστά και ως 3.SG . Επi του παρόντος, το 

HSDPA επιτρέπει ταχύτητες μεταφοράς downlink μέχρι 21 Mbit/s. Οι εργασίες που γίνονται είναι με 

σκοπό τη βελτίωση της μεταφοράς ταχύτητας του ιιρlίηk με το Higl1-Speed Uplink Packet Access 

(HSUPA). Μακροπρόθεσμα, η 3GPP Long Τerιη Ενοlυtίοι1 σκοπεύει να κινηθεί από UMTS σε 4G με 

ταχύτητες 100 Mbit/s στο downloadi11g και 50 Mbit/s στο uploading, χρησιμοποιώντας την επόμενη 

γενιά τεχνολογίας αεροσκαφό)ν βασισμένη σn1ν ΟρθογόJνια πολυπλεξία συχνότητας. 

Το πρόJτο εθνικό δικτύων καταναλωτών UMTS που ξεκίνησε το 2002 με μια βαριά έμφαση στις 

εφαρμογές κινητό>ν, όπως οι βίντεο κλιiσεις . Οι υψηλές ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων του UMTS 

είναι τώρα mo συχνά χρησιμοποιούμενες για πρόσβαση στο Διαδίκτυο : 11 εμπειρία στην Ιαπωνία και 

αλλού έχει δείξει ότt η ζιiτηση των χρηστό)ν για βίντεο κλήσεις δεν είναι υψηλή, και η η1λε-προβολή 

ήχου και εικόνας έχει μειωθεί σε δημοτικόn1τα υπέρ των υψηλών ταχυτήτων πρόσβαση στο World Wide 

Web - είτε απευθείας σε μια συσκευή ή να συνδεθεί με ηλεκτρονικό υπολογιστιi μέσω Wi-Fi , Blιιetooth . 

υπερύθρων ή USB . 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Servlces Core Networiι 

Η UMTS συνδυάζει τρεις 

διαφορετ~κές διεπαφές του αέρα, τον 

πυρήνα του GSM, το Mobi le 



Application Part (ΜΑΡ), και την οικογενειακή GSM codecs ομιλία. 

RADIO ACCESS NETWORK 

Το UMTS καθορίζει επίσης το καθολικό Δίκτυο Επίγειας Ασύρμαηις Πρόσβασιις (UTRAN), που 

αποτελείται από πολλαπλούς σταθμούς βάσης, ενδεχομένως με τη χρήση διαφορετικών επίγειων 

προτύπων για τη διεπαφή αέρα και τις ζώνες συχνοτήτων. 

Η UE ( User Equipιηent ) διεπαφi1 του RAN (Radio Access Network), κατά κύριο λόγο αποτελείται 

από RRC (Radjo Resource Cootrol), RLC (Radio Link Control) και το MAC (Media Access Control) 

πρωτόκολλο. Το RRC πρωτόκολλο χειρίζεται την εγκατάσταση της σύνδεσης, τις μετρήσεις, τις 

υπηρεσίες στον κομιστή του ραδιοφώνου, την ασφάλεια και τις αποφάσεις παράδοσης. Το RLC 

πρωτόκολλο διαιρείται κατά κύριο λόγο σε τρεις Λειτουργίες, σε Transparent Mode (ΤΜ), σε 

Unacknowledge Mode (UM) και σε Acknowledge Mode (ΑΜ). Η λειτουργικότητα του φορέα ΑΜ 

μοιάζει με το TCP, όταν η UM λειτουργία μοιάζει με UDP λειτουργία. Στη λειτουργία ΤΜ, τα δεδομένα 

θα σταλούν σε χαμηλότερα στριί)ματα χωρίς την προσθr1κη οποιασδιiποτε κεφαλίδας SDU των 

υψηλότερων στρωμάτων. Το MAC χειρίζεται το σχεδιασμό των στοιχείων σχετικά με τη διεπαφ1i αέρα 

ανάλογα με τις παραμέτρους που έχουν ρυθμιστεί στο ανώτερο στρώμα (RRC). 

Το σύνολο των ιδιοτήτων που σχετίζονται με τη διαβίβαση των στοιχείων ονομάζεται Radio Bearer 

(RB). Αυτό το σύνολο των ιδιοτήτων αποφασίζει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των δεδομένων σε ένα 

ΠΙ (Transmissίon Τί ιηe \1 11e ι·νa\) . Το RB περιλαμβάνει RLC πληροφορίες και RB χαρτογράφηση. Η RB 

χαρτογράφηση αποφασίζει τη χαρτογράφηση μεταξύ RB <-> λογ~κ~i καναλιό)V <-> κανάλι μεταφοράς. 

Τα μηνύματα σηματοδότησης αποστέλλονται στο (S ΙιΒs) και νέα πακέτα δεδομένων αποστέλλονται σε 

δεδομένα RBS. Τα RRC και NAS μηνύματα πηγαίνουν σε SRB. 

Η ασφάλεια περιλαμβάνει δύο διαδικασίες: την ακεραιότητα και την κρυπτογράφηση. Η ακεραιότητα 

επικυρόJνει τον πηγ\1 των μηνυμάτων, αλλά και σιγουρεύει ότι κανείς (τρίτος/ άγνωστος) σχετικά με την 

ασύρματη διεπαφή δεν θα τροποποιήσει τα μηνύματα. Η Κρυπτογράφηση εξασφαλίζει ότι κανείς τρίτος 

δεν ακούει τα δεδομένα. Τόσο η ακεραιότητα όσο και η κρυπτογράφηση εφαρμόζονται για τα SRB ενώ 

μόνο η κρυπτογράφηση εφαρμόζεται για τα δεδομένα RBS. 
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ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΗΝΑ 

Με το μέρος των Εφαρμογών Τιι) . .εφώνου, το UMTS χρησιμοποιεί το ίδιο δίκτυο, όπως το GSM / 

EDGE. Αυτό επιτρέπει μια απλή μετάβαση για τους υπάρχοντες φορείς εκμετάλλευσης κινητής 

τηλεφωνίας. Ωστόσο, η πορεία μετάβασης προς το UMTS είναι ακόμη δαπανηριi καθώς ένα μεγάλο 

μέρος της βασικής υποδομής μοιράζεται με το GSM, το κόστος της απόκτησης νέων αδειών 

ραδιοφάσματος και υπέρθεσης UMTS σε υφιστάμενους πύργους είναι υψηλή. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ SPECΓRUM 

Στην Ευρcί)πη, η διαδικασία άδειας συνέβη στο τέλος της τεχνολογικής «φούσκας», και των 

μηχανισμcί)ν δημοπρασιcί)ν για την κατανομή που έχει συσταθεί σε ορισμένες χώρες και οδ1iγησε σε 

ορισμένες εξαιρετικά υψηλές τιμές που καταβάλλονται για την αρχικιΊ άδεια σε 2100 MHz, κυρίως στο 

Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. Μεταξύ του 2007-2009 και οι τρεις φινλανδικές μεταφορείς έχουν 

αρχίσει να χρησιμοποιούν 900 MHz του UMTS σε ένα κοινό ρύθμιση με τους γύρω 2G GSM σταθμούς 

για την κάλυψη αγροτικής περιοχι;ς, τάση που αναμένεται να επεκταθεί σε ολόκληρη την Ευρcί)πη κατά 

τα επόμενα 1-3 έτη. 

Η ζcί)Vη 2100 MHz, (με downlink περίπου 2 Ι 00 MHz και ιφlίηk γύρω στα 1900 MHz) διατίθενται για 

UMTS σιην Ευρcί)πη και το μεγαλύτερο μέρος της Ασίας χρησιμοποιείται ήδη στη Βόpειο ΑμεριΚ1;. Τα 

1900 MHz χρησιμοποιούνται για 2G ( PCS ), και η ζcίΝη των 2100 MHz χρησιμοποιείται για τις 

δορυφορικές εmκοινωνίες. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν, όμως, ελευθερcί>σει μερικές από τις υπηρεσίες 3G 

στα 2100 MHz, μαζί με ένα διαφορετικό εύρος γύρω στα Ι 700 MHz για uplink. Φορείς των UMTS στη 

Βόρεια Αμερικι; που θέλουν να εφαρμόσουν ένα ευρωπαϊκό-ασιαηκό σύστημα στα 2100/ 1900 MHz θα 

πρέπει να μοιραστούν το φάσμα με τις υπάρχουσες υπηρεσίες 2G στη ζcί)νη των 1900 MHz. 

11 Λ Τ & Τ Wireless ξεκίνησε υπηρεσίες UMTS στις Ηνωμ~Ύες Πολιτείες από τα τέλη του 2004 

χρησιμοποιcί)ντας αυστηρά το φό.σμα των 1900 MHz για τις υπηρεσίες 2G PCS. Η Ci11gιι l cιr απέκτησε ΑΤ 

& Τ WiΓeless το 2004 και έκτοτε ξεκίνησε το UMTS σε επιλεγμένες πόλεις των ΗΠΑ. Η Cingular 

μετονομάστηκε σε ΑΤ & Τ και αναπτύχθηκε σε μερικές πόλεις με δίκτυο UMTS στα 850 MHz για την 

ενίσχυση του υπάρχοντος δικτύου UMTS στα 1900 MHz και τcίJρα προσφέρει στους συνδρομητές μια 

σειρά από clιιnl-band UMTS 850/ Ι 900 τηλέφωνα. 

Η ανάπτυξη του Τ- Mobile UMTS στις Ι ΙΠΑ, Θα εmκεντρωΟεί στη ζcίΜJ των 2100/ 1700 MHz. 

Στον Καναδά, η κάλυψη του UMTS παρέχεται στις ζcί>νες των 850 MHz και 1900 MHz στα Rogers 

και Bell-Telιιs δiκτυα. Τα Bell και Telιι s μοιράζονται το δίκτυο. Ι Ιρόσφατα, ο ι νέοι πάροχοι W1ND 

IVIOBILE , Mobi li ci ty και Υίdeοιι·ο ιι έχουν ξεκινιΊσει επιχεφιΊσεις στη ζό>νη των 2100/1700 Ml1z και η 

Sl1nw Co ιηιnι111icHtio11s σχεδιάζει να ξεκινιΊσει τη δικιΊ της κατά τα προσεχi1 έτη . 
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Το 2008, η Αυστραλιανή telco Telstra αντικατέστησε το υπάρχον CDMA δίκτυο της με ένα εθνικό 

δί'Κ1\>ο 3G, με την επωνυμία NeκtG ,που λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων ζώνη &50 MHz.. Η Telstra 

παρέχει σήμερα υπηρεσίες UMTS σε αυτό το δίκτυο, καθό)ς επίσης και στο δίκτυο UMTS 2100 MHz, 

μέσω μιας συνιδιοκτησίας της ιδιοκτήτριας και τη διαχειρίστριας εταιρείας 3GIS. Η εν λόγω εταιρεία 

ανήκει στην Hutcl1iso11 3G Australi a , και αυτό είναι το αρχικό δίκτυο που χρησιμοποιείται από τους 

πελάτες Η. Opωs σήμερα αναπτύσσει ένα 3G λειτουργικό δίκτυο στα 2100 MHz στις mo μεγάλες πόλεις, 

καθώς και στη ζό)νη των 900 MHz σε περιφερειακές περιοχές. Η Vodafone αναπτύσσει επίσης ένα 

δί'Κ1\>ο 3G στη ζόΝη των 900 MHz. 

Η ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ 

Τα UMTS τηλέφωνα (και οι κάρτες δεδομένων) είναι εξαιρετικά φορητά - έχουν σχεδιαστεί για να 

περιπλανώνται εύκολα σε illα δίκτυα UMTS (αν οι πάροχοι έχουν συμφωνίες περιαγωγ1iς στο εκάστοτε 

μέρος) . Επιπλέον, σχεδόν όλα τα κινητά τηλέφωνα UMTS, είναι συσκευές UMTS / GSM διπλής 

λειτουργίας, έτσι ώστε αν ένα τηλέφωνο UMTS βρίσκεται έξω από την κάλυψη UMTS κατά τη διάρκεια 

μιας κλt)σης η κλήση μπορεί να παραδοθεί σε διαθέσιμη κάλυψη GSM Οι χρεό)σεις περιαγωγ1iς είναι 

συνήθως υψηλότερες από τις συνηθισμένες χρεό)σεις. 

Για να καταστεί δυνατή η υψηλού βαθμού διαλειτουργικότητα, τα UMTS τηλέφωνα υποστηρίζουν 

αρκετές διαφορετικές συχνότητες εκτός από τα δικά τους εφεδρικά GSM. Διαφορετικές χώρες 

υποστηρίζουν διαφορετικές ζό)Vες συχνοτήτων UMTS - στην Ευρώπη αρχικά χρησιμοποιήθηκαν τα 2100 

MHz, ενώ οι αερομεταφορείς στην ΗΠΑ χρησιμοποιούν τα 850 ΜΉz και τα 1900 MHz. Η T-Mobile έχει 

ξεκινήσει ένα δίκτυο στην ΗΠΑ στα 1700 ΜΉz (uplink) /και 2100 MHz (downlink), και αυτές οι 

μπάντες, επίσης, χρησιμοπο\Ι)θηκαν και αλλού στην Αμερική. Ένα τηλέφωνο UMTS και το δίκτυο 

πρέπει να υποστηρίζουν μια κοινή συχνότητα ό)στε να συνεργάζονται Λόγω των χρησιμοποιούμενων 

συχνοτήτων, τα τελευταία μοντέλα του UMTS τηλέφωνου που προορίζονται για τις Ηνωμένες Πολιτείες 

δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλλού και το αντίστροφο. Σήμερα υπάρχουν 1 1 διαφορετικοί 

συνδυασμοί συχνοτι)των που χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των 

συχνοτήτων που προηγουμένως χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για τις υπηρεσίες 2G. 

Τα UMTS τηλέφωνα μπορούν να χρησιμοποι~iσουν ένα Uniνeι·sal Sιιbscι-iber 1dentity Modιιle , USlM 

(βάσει του GSM SΙΜ ), καθόJς και να λειτουργήσουν (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών UMTS), με 

GSM κάρτες SIM. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο αναγνόJρισης, και επιτρέπει σε ένα δίκτυο να 

αναγνωρίσει και να mστοπο\Ιiσει την αυθεντικότητα της (U)S1M στο τηλέφωνο. Συμβάσεις περιαγωγής 

μεταξύ των δικτύων επιτρέπουν τις κλήσεις προς έναν πελάτη να στραφεί σε αυτές κατά την περιαγωγι) 

και να καθορίσει τις υπηρεσίες (και τις τιμές) που είναι διαθέσιμες στο χρt)στη . Εκτός από τις 

πληροφορίες για το χρήστη ~--:αι τις πληροφορίες συνδρομητό)ν για την πιστοποίηση της γνησιότητας, η 

(U) SΙ Μ παρέχει αποθηκευτικό χόJρο για τις επαφές του τηλεφωνικού καταλόγου. Οι συσκευές μπορούν 
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αποθηκεύουν τα δεδομένα τους στη δική τους μνήμη τους ιi στην κάρτα (U) SΙ Μ (που συνιiθως είναι πιο 

περιορισμένη σε πληροφορίες τηλεφωνικό)V επαφό)ν καταλόγων). Μια (U)SIM μπορεί να μετακινηθεί σε 

ά).λο UMTS ή GSM τηλέφωνο, και το τηλέφωνο να πάρει τις λεπτομέρειες του χριiστη από την (U)SIM, 

που σημαίνει ότι είναι η (U)SIM (όχι το τηλέφωνο}, το οποίο καθορίζει τον τηλεφωνικό αριθμό του 

τηλεφό)νου και τη χρέωση των κλήσεων από το τηλέφωνο. 

Η Ι απωνία ήταν η πρώτη χό)ρα που υιοθέτησε τεχνολογiες 3G, και δεδομένου ότι δεν είχαν 

ypησιμοποι11σει GSM προηγουμένως δεν είχαν καμία ανάγκη για τη δημιουργία συμβατότητας GSM 

στα κινητά τους τηλέφωνα και τα 3G κινητά τους τηλέφωνα ήταν μικρότερα από ότι αλλού. Το 2002, το 

3G δίκτυο της ΝΠ DoCoMo FOMA ήταν το πρόηο εμπορικό δίκτυο UΜΤS-χρησιμοποιώντας ένα 

αποδεσμευτικό χαρακτηριστικό, 11ταν αρχικά ασυμβίβαστη με το πρότυπο UMTS σε ασύρματο επίπεδο, 

αλλά χρησιμοποιούσε το πρότυπο για κάρτες USIM, που σημαίνει ότι η περιαγωγή της USIM κάρτας 

ήταν δυνσ:ηi (μεταφέροντας την κάρτα USIM σε UMTS ή GSM τηλέφωνο όταν γίνεται ταξίδι) . Τόσο η 

ΝΠ DoCoMo όσο και η SoftBank Mobile (η οποία ξεκίνησε το 3G τον Δεκέμβριο του 2002), 

y_ρησιμοποιεί σι)μερα πρότυπο UMTS. 

ΣΥΣΚΕΥΕΣΚΑΙ ΜΟΝΤΕΜ 

Εικι)\•tι 71: Το Νοkiιι 6650 . ι :ί,·ιιι μίu ιιπ6 

τι.; πrι:ηr.~ σ11rτκι:ιιi:.; 111: IJMΊ'S 

Εικc''Ι\•tι 70: 11 T-Mnlii Ιι: IJMTS κιίρτtι f'C 

11ωιlι:rη 

Όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστές 2G τηλεφu)V(ιΝ (που εξακολουθούν να δουλεύουν) είναι πλέον 

κατασκευαστές 3G τηλεφώνων. Τα πρόπα 3G κινητά τηλέφωνα και μόντεμ ι)ταν ειδικά για τις 

συχνόη1τες που χρησιμοποιούνται στη χό)ρα τους, πράγμα που σιiμαινε ό τι Οα μπορούσαν να συνδεθούν 

σε άλλες χώρες στην ίδια συχνότητα 3G (αν και μπορεί να πέσει στο παλαιότερο πρότυπο GSM). Ο 

Καναδάς και οι ΗΠΑ μοιράζονται τις ίδιες συχνότητες, όπως και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χό)ρες 

Χρησιμοποιό)ντας ένα κυψελοειδές ι-οιιter , με PCMCI A 11 USB κάρτα, οι πελάτες μπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε 3G ευρυζωνικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από την επιλογι) των υπολογιστών τους (όπως το 

tHblet PC ιi το PDA ). Μερικά λογισμικά εγκαθίσταται από το ιηοdeιη από μόνα τους, έτσι ό)στε σε 

μερικές περιπτό>σεις να μη χρειάζεται γνό)ση της τεχνολογίας που απαιrείτα~ για να συνδεθεί 

κατ'ευθείαν . ΧρησιμοιτοιιJΝτας ένα n~λέφωνο που υποστηρίζει 3G και Blι1etootl1 2.0, πολλαπλά 
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Bluetooth laρtops μπορούν να συνδεθούν με το Διαδίκτυο. Μερικά sn1artphones μπορούν επίσης να 

λειτουργήσουν ως ένα n1obile Wlan access point. 

Υπάρχουν πολύ λίγα κινητά τηλέφωνα 3G ή μόντεμ που υποστηρίζουν όλες τις διαθέσιμες συχνότητες 

3G (UMTS850/900/ \700/ \900/2\00 ΜΉz). Η Nokia έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα μια σειρά από 

τηλέφωνα που έχουν Pentaband 3G κάλυψη, συμπεριλαμβανομένων των Ν8 και Ε7 . Πολλά άλλα κινητά 

τηλέφωνα προσφέρουν περισσότερες από μία μπάντα που επιτρέπει ακόμα πιο εκτεταμένη περιαγωγίι 

Για παράδειγμα, το App\e iP\1one 4 περιέχει ένα qιιadband chίpset που λειτουργεί στα 

850/900/ 1900/2 100 Μ Hz, επιτρέποντας τη χρήση στις περισσότερες χό)ρες όπου το UMTS FD Ο είναι 

διαδεδομένο. 

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ GPRS ΣΤΟ UMTS 

Από το δίκτυο GPRS, τα ακόλουθα στοιχεία δικτύου μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν : 

• Πρόσβαση αρχικής τοποθεσίας (HLR) 

• Πρόσβαση Τοποθεσίας επισκέπτη ( VLR) 

• Πρόσβαση Εξοπλισμού Μητρώου Ταυτότητας (EfP) 

• Mobile Switc\1ίng Centeι· (MSC) 

• Aυthentication Center (AUC) 

• Στην υπηρεσία GPRS Υποστήριξη Node ( SGSN) 

• Gateway Κόμβος Υποστήριξη GPRS ( GGSN) 

Από το Global Serνice κινητής (GSM) ασύρματου δικτύου επικοινωνιό)ν, τα ακόλουθα στοιχεία δεν 

μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν 

• Βάσ1ι ελεγκτίι σταθμών ( BSC) 

• Σταθμός βάσης πομποδέκτη (BTS) 

Μπορούν να παραμείνουν στο δίκτυο και να χρησιμοποιηθεί σε διπλή λειτουργία του δικτύου, όπου 
2G και 3G δίκτυα συν-υιτάρχουν, ενό) η μετανάστευση των δικτύων και των νέων τερματικών 3G θα 
είναι διαθέσιμα για χρήση στο δίκτυο . 

Το δίκτυο UMTS εισάγει νέα στοιχεία δικτύων που λειτουργούν όιτως προσδιορίζεται από το 3GPP : 

• 

• 

• 

Κόμβος [3 (σταθμός βάσης πομιτοδέκτη) 

Radio Neιwork Contωlleι· (RNC) 

Media Gateway (MGW) 
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Η λε1τουργ1κότητα των MSC και SGSN αλλάζει όταν πρόκειται για το UMTS. Σε ένα σύστημα GSM, 

το MSC χεφίζετω όλες τις λειτουργίες μεταγωγής όπως τη σύνδεση Α και του Β-συνδρομηηi μέσω του 

δικτύου. Το SGSN χεφίζεται όλες τις λειτουργίες μεταγωγιiς πακέτων και μεταφέρει όλα τα δεδομένα 

στο δίκτυο. Στο UMTS, η gateway Media (MGW) φροντίζει για όλες τις μεταφορές δεδομένων και στα 

κυκλώματα και στα δίκτυα μεταγωγής πακέτων. Τα MSC και τα SGSN ελέγχουν τις λειτουργίες του 

MGW. Οι κόμβοι μετονομάστηκαν σε MSC-serνer και se GSN-serνer. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑ Ι ΘΕΜΑΤΑ 

Ορισμένες χ<iφες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων ΠολιτειόJV και της Ιαπωνίας, έχουν διαθέσει 

διαφορετικά φάσματα από τις συστάσεις της ITU, έτσι ώστε το πρότυπο των ζωνό>ν που χρησιμοποιείται 

πιο συχνά για το UMTS (UMTS-2 100) να μην είναι διαθέσιμο. Σε αυτές τις χ<ί)ρες, χρησιμοποιούνται 

εναλλακτικές ζό>νες συχνοτί1των, που κάνουν πρόληψη της διαλειτουργικότη rας rου υφιστάμενου 

UMTS-2 100 εξοπλισμού, και που απαιτούν το σχεδιασμό και την κατασκευ1i διαφορετικού εξοπλισμού 

για χρήση σε αυτές τις αγορές. Όπως συμβαίνει με το GSJ\11900 σ1iμερα, το πρότυπο UMTS 2100 MHz 

εξοπλισμού δεν θα λειτουργεί στις εν λόγω αγορές. Ωστόσο, φαίνεται πcί)ς το UMTS δεν πάσχει τόσο 

πολύ από τα ζητ~]ματα συμβατόη1τας ακουστ~κού όπως έπασχε το GSM, καΟιί)ς πολλά κινητά τηλέφωνα 

UMTS. είναι ιηι1Ιιί-ba ι1d και σε UMTS και GSM ιηοde. Οι Quad-ba11cl GSM (850, 900, 1800, και 1900 

MHz ζιίJVες) και οι tr1-bH11d UMTS (850, 1900, και 2100 MHz ζιί>νες) συσκευές γίνονται ολοένα και πιο 

συν11θισμένες. 

Τις πρόηες ημέρες του UMTS βρέθηκαν εμπόδια σε πολλές χό>ρες. Υπέρβαρες συσκευές με κακή 

διάρκεια ζωής της μπαταρίας ι'1ρθαν σε μια αγορά ιδιαίrερα ευαίσθητη στον παράγονrα βάρους και 

μορφιiς. Το ΜοtοrΌ l ιι Α830, είχε ένα ακουστικό στα δίκτυα Hιιt c l1iso11 3, και ζύγιζε περισσότερο από 

200 γραμμάρια, ακόμα και αν είχε και μια αποσπιί,μενη κάμερα για να μειωθεί ro βάρος rου ακουσηκού. 

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα ι]ταν η αξιοπιστία της κλ1Ίσης, που σχετίζονται με προβλiηιατα παράδοσης 

από UMΊ'S σε GSM. Οι πελάτες είδαν τις συνδέσεις τους να πέφτουν. Σrα περισσότερα δίκτυα σε όλο 

τον κόσμο, αυτό δεν είναι πλέον ζr1τημα. 

~ε σύγκριση με το GSM, τα UMTS δίκτυα απαιτούσu.ν αι>χικά μια υψηλότερη πυκνότητα σταθμό)ν. 

Για την πλ1'1ρη ενσωμάτωση του UMTS νideo 011 deιnand στu. χαρακη1ρ1στικά , απαιτείται ένας σταθμός 

βάσης να εγκατασταΟεί σε κάθε 1 έως 1,5 χιλιόμετρο (0,62 - 0,93 ιηί ) Λυηi ίμσ.ν η περίπτωση, όπου 

χρησιμοποιούνται μόνο ro 2100 Ml-lz, ωστόσο με την αυξανόμεν11 χρ1'1σι1 χαμηλότερων ζωνών 

συχνοηiτων (όπως οι 850 και 900 Ml-lz), αυτό δεν είναι mα έτσι Αυτό έχει οδηγί1σει σε αύξηση 

εγκατάστασης διι-:rύων χαμηλότερης ζ<iΜ]ς από τους φορείς εκμεrάλλευσης. 

Ακόμη ι-.:αι με rις σύγχρονες τεχνολογίες και σnς χαμηλές ζό>νες των UMTS. 11 τηλεφωνία και τα 

δεδομένα μέσω tJMTS είναι αι-:όμα δυνατότερη από ό, τι τα δίι-:rυα GSM. 1 Ι Apρ le επικενφώνεrαι στην 
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κατανάλωση ρεύματος UMTS, και αναφέρει πώς ~Ίταν ο λόγος που η πρώτη γενιά iPl1one υποστι)ριζε 
μόνο EDGE. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ 

Η εξέλιξη του UMTS προχωράει Κάθε δελτίο έχει σχεδιαστεί για να εισαγάγει νέες δυνατότητες και 
να βελτιό)σουν τις ήδη υπάρχουσες. 

Κυκλοφορίες '99 

• Υπηρεσίες φορέων 

• 64 kbit/s διακόπτης κυκλώματος 

• 384 kbit/s πακέτα μεταγωγών 

• Υπηρεσίες Τοποθεσίας 

• Υπηρεσίες κλ1)σεων: συμβατό με Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών 

(GSM}, με βάση την Universal Subscriber Identity Module (USIM) 

Κυκλοφορία 4 

• Ασύρματο άκρο 

• Μηνύματα πολυμέσων 

• ΜΕχΕ (Τηλεφωνικό Περιβάλλον Εκτέλεσης) 

• Βελτιωμένες υπηρεσίες εντοπισμού 

• ΙΡ υπηρεσίες πολυμέσων (IMS) 

Κυκλοφορία 5 

• ΙΡ Multin1edia Subsysten1 (lMS) 

• \Ρν6 , ΙΡ μεταφορών σε UTRAN 

• Βελτtci)σεις στην Geran, ΜΕχΕ, κλπ. 

• HSDPA 

Κυκλοφορία 6 

• Ολοκλι'1ρωση WLAN 

• Εκπομπι') Mιιltin1edia και nωlticast 

• Βελτιό)σεις στην ΙΜS 

• HSUPA 

• Κλασματικές DPCl-1 
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Κυκλοφορία 7 

• Ενισχυμένη L2 

• 64 QAM, MlMO 

• YolP μέσω HSPA 

• CPC - συνεχής σύνδεση πακέτων 

• FRLC - Ευέλικτη RLC 

Κυκλοφορία 8 

• DC-HSPA 

• HSUPA 16QAM 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

· 6.1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΟlΧΕΙΩΝ 
Στο παρόν κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην συνδεσμολογία των περιφερειακών στοιχείων του 

συστήματος απομακρυσμένου τηλεελέγχρυ. Τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήσαμε είναι τα εξής: 

l )Ψηφιακός καταγραφέας τεσσάρων καναλιών 

2)Δρομολογητής τρίτης γενιάς 

3)Κάμερα περιστρεφόμενης κίνηση με ψηφιακό ζουμ 

4)Κινητό με υποστήριξη τρίτης γενιάς δικτύου 

6)Τρίτης γενιάς αντάπτορας τύπου USB 

7)Καλ~)διο BNC σύνδεσης κάμερας με καταγραφικό 

8)3 τροφοδοτικά 12 ν 

1 Ο)Μεταλλικό κουτί 

Παρακάτω περιγράφεται ο τρόπος συνδεσμολογίας των συσκευών: 
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Αρχικά συνδέουμε το 1\αταγραφικό με τον δρομολογητή μέσω του καλωδίου etl1ernet . Στο 

καταγραφικό τοποθετούμε την μία άκρη του καλωδίου στην θέση LAN και την άλλη άκρη του καλωδίου 

σε μία από τις θέσεις 1 έως 4 που βρίσκονται στο πίσω μέρος του δρομολογητή, όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα. 

f 
Ε ιι.;ιΊ"υ. 72: πίσΝ t!ψ ΙΙ ι.; ιιτιιγριιφιι.;οiJ ι.;υ.τυ.σι.;1:11i1ς 

Συνδέουμε ro καταγραφι1'ό με την κάμερα μέσω του καλωδίου BNC της κάμερας στην θέση νideo 

ίιφιιt 1 και το πράσινο βύσμα ΡΤΖ της κάμερας στην πράσιν11 υποδοχή του καταγραφικού όπως φαίνεται 

στην παρακάτω εικόνα: 
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ΕικcΊ,·11 75: π ίσΝ όψ ιι κ<iμφιις κιιτιισκειnjς 

Β1ίιια 3 

Τα τρία τροφοδοτικά τα χρησιμοποιούμε για να δώσουμε τάση στις συσκευές που αναφερθι)καμε 

παραπάνω: 
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Εικ•>"ι.ι 78: πlσΝ C:•ψιι διιιιιιοJ.ογιιτ~'ι καηισκι:-ιιι'ις 

Βιίιια 4 

Τοποθετούμε τον τρίτης γενιάς αντάπτορα στο δρομολογητή στη θέση USB όπως φαίνεται στην 

εικόνα: 

Ει κι\να !10: 3(; ι'SIJ (ΙΠΟ\J τοποΟι:τιή>fΙΙ: ΤΙΙΥ CΙΝΙΙΟlί' SΪΙΙΙ 

Ι~ικίι"α 79: πίσιο> ι'tψιι δριψοί.ιιγιιτιj κατασ..-L'1>1jς 
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6.2 ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ -ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

6.2. Ι ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ (ROUTER) 

Την πρ<ί>τη φορά που θέτουμε τον δρομολογητή σε λειτουργία πρέπει να συνδέσουμε τον 

δρομολογητή με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου ethemet. Η μία άκρη του καλωδίου πρέπει να συνδεθεί 

στην θέση 2 έως 4 του δρομολογητή και η άλλη άκρη του καλωδίου στην θύρα etl1emet του υπολογιστή . 

Για να μπορέσει να επικοινωνήσει ο δρομολογητής με: α) το καταγραφικό , β) το τρίτης γενιάς 

αντάπτορα και γ) το lnternet πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω β1iματα: 

Α) Ανοίγουμε το πρόγραμμα πλοήγησης του διαδικτύου (internet explo ι·er) 

Β) Πληκτρολογούμε στην μπάρα διευθύνσεων το εξής: 192. 168. Ι . Ι η οποία είναι η διεύθυνση του 

δρομολογητή μπαίνοντας με αυτόν τον τρόπο στο λογισμικό του. 

Γ) Στο πλαίσιο του ιιsernaιηe και password πληκτρολογούμε 'adn1in ' : 

Δ) Ρυθμίζουμε τις παραμέτρους για επικοινωνία δρομολογηηi - κάρτα sim cosmote. 

Επιλέγουμε την καρτέλα 11etwork και επιλέγουμε lntemet access. Στην συνέχεια επιλέγουμε το 3G 

Only. 

lnternet Access 

The rou1er provldes ιour lnternet access mode for you to choose: 

3G Preferred • Use 3G as lhe pr1mary access. WAN as a b"kup. 

--ιιιι8Jι~ ., 0

3G Onty • Only use 3G as the access Ιο lhe lnternet 

WAN Prelerred • Use WAN as the prmary ecceu 3G as a betkup 

WAN Only • Only use VΙΑΝ es the access to 111• lntemet 

Ει8'όνα Η 1: ιστοσεl.Ι&ι f)tΙΟJ ι lσεΝν δρο11 ολσy11τΙ1 
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lnternet Access Help 

You cen Hle<:I the lnternet 
λccess on lhls ρage. The 
router ls deslgned to work 
1νιlh ellher WAN ρort or 3G 
USB modem. end suρρorts 
δulomδtkaUy lδke oνer back 
up 11<ith 3G access as 
Ethemet WAN faίloνer. 

30 l'refeπed 
Ιη lhlι mode. lh• router wdl 
uy 3G eccess nrsι 
Wh8n 3G acceu lal!s and 
VΙΑΝ eccns b νalid. or "''tlen 



Από την καρτέλα 11etwork κάνουμε κλικ στην επιλογή 3G και γρά,φουμε τις παρακάτω παραμέτρους: 

Ιf your Ιocaτlon οι ΙSΡ ίs not Ιisted, or the defaull Dlal number ι ΑΡΝ Ιι nοτ th 3G Help 
please enable Set the Dlal Number and λΡΝ manually and ΠΙ Ι Ιn the rtgh 

Locatίon: 

Mobile ΙSΡ: 

Dlal Number: 

ΑΡΝ: 

Username: 

Password: 

Ι•:ικό''« 82: ιστοσι:λiοο 111.ΟιJ ΙσtΝ\' δρομο).ο"fΙΙΤΙί 

. 
ι Set the Dlal Number and ΑΡΝ manuall 

"99# 

νpn-intemet 

(optlonal) 

(optlonal) . · Ι 

Ε) Ρυθμίσεις παραμέτρων για επικοινωνία δρομολογητή - καταγραφικό . 

Locetton • Pleeιe ιelect the 
locatlon whιrt you'rι 
enjoylng the 3G card. 

Mobllt ISP • Pleasι Stlett 
the ISP(lntemet Seιvice 
Proνlder) you apply to Ιοr 3G 
serνlce. The router wΙΙ Ι show 
lhe defaun Dlal Number and 
ΑΡΝ of thal ISP 

Set the Olel Number end 
ΑΡΝ manually • Clkk \he 
checkbox and na Ιhι OiaΙ 

Από την καρτέλα forwarding επιλέγουμε το νίrtιιa\ serνer και στην συνέχεια κάνουμε κλικ στο 

εικονίδιο Add new .. . και γράφουμε τις παρακάτω παραμέτρους.: 

SeιΎice ι)ο ι·ι 18004 

Ι Ρ Pι·otoco l 192.168. 1.102 

Pι·otocol ΑΙΙ 

stat ιιs Eιιable 

. "' ll\\uκας 6.1: Ι'.ι.εrι.ος κατιrιραφικο11 ιιr.σΝ3 (, κ1,11τ1111 

Στην συνέχεια επιλέγουμε saνe. Έπειτα επιλέγουμε ξανά Add new ... και γράφουμε nς εξής 

παραμέτρους: 
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Seινice pοι1 80 

ΙΡ Pι·otoco l 192.168.1.102 

Pι·otocol ΑΙΙ 

stat\ιs Enable 

. ' JΙ \,•ιικας 6.2: Ελεγι.ος καταγραφικου ιιέσ«> 1nrοi.σγιστ11 

Vlrtual Serνers 

ID Serνiςe Port ΙΡ Address Protocol Status Modί1y 

1 18004 192.168.1.102 Al l Enιιbled l.1odιfy Oelete 

80 192 168.1. 102 ALL Enebleό 'λ<J(j Ι:t DeΙ•t• 

Add New... Enab\e ΑΙΙ Disable ΑΙΙ \ Delete ΑΙ 

Ε ι.-(Ι\'<Α 83: ιστοσι:λiοο ι)\!Ομiσει»ν δρομολο'(t\τι'ι 

Επιπλέον πλιιροφορίες: 

ι 92. ι 68. ι. ι 02: Τοπική Ι Ρ καταγραφικού 

\8004: Πόρτα επικοινωνίας του καταγραφικού με 3G Κ'Ινητού 

80: Πόρτα επικοινωνίας του καταγραφικού με ηλεκτρονικό υπολογισηi 
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Vlrtual Serνers Help 

Vlnual servers cιιn be used 
Ιοι se\Wlg υρ ρublic serνltes 
on your LAN. Α vιrtual sιrvιr 

Ιι danned as a servtce ρort. 
and a!I rιquιsts lrom lntemet 
to thιs ιιινlcι ρort \νll be 
rtd!rectιd to !hι cornρu1er 
ιρecιl'ied by Ιhι ιιrver ΙΡ. 

Any PC thδt was used lor δ 
v1rtual serνer must haνe a 
ιtatlc ar reserνed ΙΡ address 
be(ause lts ΙΡ ιιddress mιιy 
change when uslng the 
DHCP lunclion. 
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6.3. ΚΑΤΑΓJ>ΑΦΙΚΟ (DVR) 

Για να ρυθμίσουμε κατάλληλα το καταγραφικό τοποθετούμε ένα ποντίκι στην κατάλληλη θύρα 

Πατάμε δεξί κλικ και από το μενού επιλέγουμε ΚΥΡΙΟ ΜΕ ΝΟΥ 

6.3. Ι ΡΥΘJ\ιΙΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ 

Από το ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ εmλέγουμε το εικονίδιο ΔΙΚΤΥΟ 

Στην επόμενη εικόνα γράφουμε τις παραμέτρους: 

ΤΥΠΟΣ DHCP 

ΘΥΡΑ 09000 

ΘΥΡΑ WEB 80 

IPADO ι 92. ι 68.ΟΟ ι. ι 02 

ΝΕΤ MASK 255.255.255.000 

ΠΡΟΕΠ. ΠΥΛΗ ι 92. ι 68. οο ι. 001 

._ __ 
DNS I ι 92. ι 68. οο ι. 001 

DNS 2 000.000.000.000 

-
UPNP OFF 

6.3.2 ΡΥΘJVΙΙΣΕ ΙΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ 

Από το ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ επιλέγουμε ro εικονίδιο ΣΥΣΚΕΥΕΣ και ση1ν συνέχεια το εικονίδιο HDD 

Στην συνέχεια εmλb-γουμε ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ι:ί)στε να διαμορφωθεί κατάλληλα ο 

σκλ11ρός δίσιως που έχουμε τοποθετήσει. 
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6.3.3 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ 3G ΚΙΝΗΤΟ 

Από το ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ επιλέγουμε το εικονίδιο ΣΥΣΚΕΥΕΣ και στην συνέχεια MOBILE 

ΟΝΟΜΑ ΧΡ Adn1in 

Κωδικός 0000 

ΔΝΣΗ SERVER 18004 

6.3.4 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 

Από το ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ επιλέγουμε το εικονίδιο σύστημα και στη συνέχεια το εικονίδιο 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΩΡ Α. Στην συνέχεια βάζουμε την ώρα και την ημερομηνία που εμείς θέλουμε. 

6.3.5 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ 

Την πρ6>τι1 φόιχι που ενεργοποιούμε την κατασκευή, ακλουΟούμε τα παρακάτω β1iματα για να επικοιν(J)\11σει 

το κινητό τrίτης γενιάς με το καταγραφικό. 

J ο βήμιι 

Ενεργοποιούμε την λειτουργία του ασύrματου δικτύου του κινητού και επιλέγουμε τον δρομολογητή μας που 
έχει ονομασία l1nrris. 

Πλη ι..··φολογούμε τον κωδικό lιnrispnlios για να συνδεΟούμε στο\1 δrομολΟ'yητή. 

3° βήμα 

Συνδεόμαστε από το ΚΙ\'1]τό μας στο googlc και πατάμε \Vl1ntis1nyip για να μας δείξει την ip του δρομολογητι·1. 
την οποία τφ• καταγrάφουμε σε ένα χαρτι. 

~0 βι)μα 

Αποσυνδεόμαστε από τον δrομολογηηi και συνδεόμαστε στο 3G δί"-τυο μέσω του κινητού. 
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5° βt)μα 

Ανοίγουμε τψ εφαrμογιi ASec (αφοί~ πrοηγουμέ\•ως την έχουμε εγκαταστιiσει στο ιωιητό μας από το ιηnι1 1 ιιa 
ccl του καταγrαφ ικοι)) που βρίσκεται στο μενού του κινητοί>. Πατάμε στο εικονίδιο των ρυΟμίσεων ιcαι 

πληκφολογούμε τα εξής: 

Dc,·icc Info -

Address ΙΡ του δρομολογητi1 (η 1 Ρ διεύΟυνση που γράψαμε 
προηγουμένως στο χαρτί) 

Ροrι 18UU4 -

Dcνice Nn111c DYR-4 CIF -

Uscr ID Αdι11ίι1 -

Pιιss\vord 0000 -

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και πατώντας το εικονίδιο που βρίσκεται τέρμα αριστερά 

στην εφαρμογή έχουμε την δυνατότητα διαχείρισης και ζωντανής ανταπόκρισης της κάμερας. 
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