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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με τον όρο «δίκτυο υπολογιστών» εννοούμε ένα σύνολο από δύο ή
περισσότερους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους ώστε να μπορούν
να ανταλλάσσουν δεδομένα και να μοιράζονται διάφορες συσκευές . Η επιστημονική
μελέτη των δικτύων υπολογιστών γίνεται από τα υπολογιστικά συστήματα, έναν
βασικό κλάδο της πληροφορικής ενώ το θεμελιώδες ηλεκτρονικό υλικό των
τηλεπικοινωνιακών συσκευών μελετάται επίσης από την ηλεκτρονική μηχανική.
Υπάρχουν κατηγορίες δικτύων ανάλογα: με το μέσο που συνδέονται: Ενσύρματα ή
Ασύρματα, το φορέα που μεταφέρει τα δεδομένα: Δημόσιαή Ιδιωτικά και τη
γεωγραφική έκταση που καλύπτει: Τοπικό δίκτυο ή Δίκτυο ευρείας περιοχής. Στη
παρούσα εργασία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο σύστημα Ethernet το οποίο αποτελεί
μια τεχνολογία δικτύων τοπικής περιοχής (LAN) που μεταδίδει πληροφορία μεταξύ
υπολογιστών με ταχύτητες 10 και 100 εκατομμύρια bit ανά δευτερόλεπτο (Mbps).
Από τον καιρό του πρώτου προτύπου Ethernet, οι προδιαγραφές και τα δικαιώματα
κατασκευής τεχνολογίας Ethernet έχουν γίνει εύκολα προσβάσιμα στον καθένα.
Αυτή η ανοιχτή φύση του, σε συνδυασμό με την ευκολία της χρήσης και την
στιβαρότητα του συστήματος Ethernet, οδήγησε στη δημιουργία μιας μεγάλης
αγοράς Ethernet, ένας από τους λόγους που το Ethernet είναι τόσο ευρέως
υλοποιημένο στη βιομηχανία υπολογιστών.

Ωστόσο, η συνεχής αύξηση της τηλεπικοινωνιακής κίνησης υποδεικνύει
τηνανάγκη για δίκτυα υψηλότερων ταχυτήτων και μεγαλύτερης εμβέλειας. Γι αυτό
το λόγο η χρήση των οπτικών ινών κερδίζει όλο και μεγαλύτερο έδαφος στον τομέα
των δικτύων. Τα οπτικά σήματα εσωτερικά ανακλώμενα μπορούν να ταξιδέψουν
μεγάλες αποστάσεις αφού ισχύει η αρχή της φυσικής «Όταν μία ακτίνα φωτός περνά
από το ένα μέσο σε άλλο, η ακτίνα διαθλάται στη διαχωριστική επιφάνεια
γυαλιού/αέρας». Η ποσότητα διάθλασης εξαρτάται από τις ιδιότητες των δύο μέσων.
Για γωνίες πρόσπτωσης μεγαλύτερες από μία συγκεκριμένη κρίσιμη τιμή, το φως
διαθλάται πίσω στο γυαλί και δεν διαφεύγει στον αέρα. Συνεπώς μια ακτίνα φωτός
προσπίπτουσα με γωνία ίση ή μεγαλύτερη της κρίσιμης τιμής παγιδεύεται εντός της
ίνας. Με αυτό τον τρόπο η ακτίνα μπορεί να διαδοθεί για πολλά χιλιόμετρα, με
σχεδόν μηδενική απώλεια. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να διαδίδονται πολλές
διαφορετικές ακτίνες αρκεί να στέλνονται με διαφορετικές γωνίες πρόσπτωσης και η
γωνία αυτή να είναι μεγαλύτερη της κρίσιμης. Έτσι, το εύρος ζώνης της οπτικής ίνας
μπορεί να υποστηρίξει μετάδοση αρκετών Tbit/s.
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ABSTRACT

By "computer network" we mean a set of two or more computers that are
connected to each other so that they can exchange data and share different devices.
The scientific study of computer networks is carried out by computer systems, a
basic IT branch, while the basic electronic hardware of telecommunication devices is
also studied by electronic engineering. There are categories of networks depending
on: the connected medium: Wired or Wireless, the carrier that transfers the data:
Public or Private and the geographic area covered: Local Area Network or Wide
Area Network. In this paper, particular emphasis is placed on the Ethernet system,
which is a LAN (LAN) technology that transmits information between computers at
speeds of 10 and 100 million bits per second (Mbps). Since the time of the first
Ethernet standard, Ethernet technology specifications and rights have been easily
accessible to everyone. This open-minded nature, coupled with ease of use and
robustness of the Ethernet system, has led to the creation of a large Ethernet market,
one of the reasons Ethernet is so widely implemented in the computer industry

.
However, the steady increase in telecommunication traffic indicates the need

for higher speed and wider networks. That is why the use of fiber optics is gaining
ground in the networks sector. Inner-reflected optical signals can travel long
distances, since the principle of physics applies. "When a beam of light passes from
one medium to another, the ray is refracted to the glass / air interface." The amount
of refraction depends on the properties of the two media. For angles of incidence
greater than a certain critical value, the light is refracted back into the glass and does
not escape into the air. Therefore, a beam of light incident at an angle equal to or
greater than the critical value is trapped within the fiber. In this way the beam can
spread for many kilometers, with almost no loss. It is also possible to spread many
different rays as long as they are sent with different angles of incidence and this
angle is greater than the critical one. Thus, the optical fiber bandwidth can support
transmission of several Tbit / s.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:
ΔΙΚΤΥΑ
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1 ΔΙΚΤΥΑ
1.1 Δίκτυα Υπολογιστών

Τα δίκτυα υπολογιστών (computer networks) ανήκουν στη γενικότερη
κατηγορία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων (telecommunication networks), δηλαδή
σε εκείνα τα κατανεμημένα συστήματα που επιτρέπουν στους χρήστες τους να
μεταβιβάζουν ή να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Τα πλέον γνωστά και εκτεταμένα
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα είναι το τηλεφωνικό δίκτυο και το δίκτυο της τηλεόρασης.
Δύο είναι τα κύρια σημεία που έχουν κοινά αυτά τα δίκτυα. Το πρώτο είναι ότι
έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την εξυπηρέτηση μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας (για τη
μετάδοση φωνής και την εκπομπή κινούμενης εικόνας και ήχου, αντίστοιχα). Το
δεύτερο είναι ότι απαιτούν ειδικό τερματικό εξοπλισμό για τη λειτουργία τους (τις
συσκευές τηλεφώνου και τηλεόρασης, αντίστοιχα).

Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τα δίκτυα Η/Υ από τα παραπάνω δίκτυα; Ίσως το
πιο σημαντικό χαρακτηριστικό των δικτύων υπολογιστών είναι η γενικότητά τους.
Τα δίκτυα Η/Υ αναπτύσσονται και λειτουργούν κυρίως με προγραμματιζόμενες
συσκευές γενικού σκοπού (π.χ. μία τερματική συσκευή δικτύου Η/Υ μπορεί να είναι
και ο προσωπικός σας υπολογιστής, δηλαδή η ίδια συσκευή με την οποία γράφετε τα
κείμενά σας, εκτελείτε τους υπολογισμούς σας, τηρείτε τα λογιστικά σας βιβλία
κ.ά.). Και επειδή αυτές οι συσκευές δεν έχουν σχεδιαστεί για την εξυπηρέτηση μιας
μόνο μορφής αναπαράστασης πληροφορίας (όπως, π.χ. η φωνή ή το σήμα
τηλεόρασης), έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν πολλές διαφορετικές μορφές
αναπαράστασης της πληροφορίας. Έτσι, τα δίκτυα υπολογιστών μπορούν να
υποστηρίζουν μια μεγάλη (και ολοένα αυξανόμενη) ποικιλία εφαρμογών.

1.1.1 Τι είναι Δίκτυο Υπολογιστών;
Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύνολο από αυτόνομους ή μη αυτόνομους

διασυνδεδεμένους υπολογιστές. Οι υπολογιστές θεωρούνται διασυνδεδεμένοι όταν
είναι σε θέση να ανταλλάξουν πληροφορίες μεταξύ τους και αυτόνομοι όταν δεν
είναι δυνατό κάποιος υπολογιστής να ελέγξει τη λειτουργία (π.χ. εκκίνηση ή
τερματισμό) κάποιου άλλου.
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1.1.2 Σκοπός των Δικτύων

Βασικός σκοπός της ύπαρξης των δικτύων είναι ο διαμερισμός των πόρων του
συστήματος και η ανταλλαγή πληροφοριών κάθε μορφής (προγράμματα, αρχεία,
δεδομένα). Πόροι του συστήματος μπορούν να είναι είτε υλικό (hardware), π.χ.
υπολογιστές, εκτυπωτές, plotters, σκληροί δίσκοι είτε λογισμικό (software), π.χ.
δεδομένα, προγράμματα εφαρμογών, υπηρεσίες. Τα προγράμματα, τα δεδομένα και
οι συσκευές (σκληροί δίσκοι, εκτυπωτές, κλπ) είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε είναι
συνδεδεμένος στο δίκτυο, ανεξάρτητα από τη φυσική του θέση. Με τον τρόπο αυτό
επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρημάτων, αύξηση της απόδοσης του συστήματος,
κεντρικός έλεγχος και εύκολη επεκτασιμότητα. Σε ένα δίκτυο μπορούμε να έχουμε
ανταλλαγή δεδομένων, προγραμμάτων, χρήση κοινών βάσεων δεδομένων, αρχείων,
αποστολή μηνυμάτων (electronic mail). Επιπλέον, ανεξάρτητα της τεχνολογίας, ένα
δίκτυο είναι ένα πανίσχυρο μέσο επικοινωνίας ανθρώπων που βρίσκονται σε
διαφορετικά μέρη.
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1.1.3 Που συναντάμε δίκτυα;

Σήμερα, οι περισσότεροι οργανισμοί, ιδρύματα και εταιρείες έχουν τους Η/Υ τους
συνδεδεμένους σε δίκτυα. Για παράδειγμα, οι αεροπορικές εταιρείες, τα
πολυκαταστήματα, οι βιομηχανίες, οι εφορείες, τα γραφεία ευρέσεως εργασίας, τα
πανεπιστήμια, οι τράπεζες, τα σχολεία έχουν δίκτυα υπολογιστών, τα οποία
βελτιώνουν και επεκτείνουν διαρκώς.

1.1.4 Ταξινόμηση

Τα δίκτυα φέρουν τους εξής χαρακτηρισμούς, που καθορίζουν και την κατηγορία
τους:

1. Ανάλογα με το φυσικό μέσο διασύνδεσης τους χαρακτηρίζονται
ως ενσύρματα ή ασύρματα.

2. Ανάλογα με τον τρόπο πρόσβασης σε αυτά χαρακτηρίζονται
ως δημόσια ή ιδιωτικά δίκτυα.

3. Ανάλογα με την γεωγραφική κάλυψη του δικτύου χαρακτηρίζονται
ως τοπικά (LAN και WLAN), μητροπολιτικά (MAN και WMAN), ευρείας
κάλυψης (WAN και WWAN) και προσωπικά (PAN και WPAN).

1.1.5 Βασικά στοιχεία υλοποίησης δικτύων
 Διακομιστής αρχείων (File Server)

Είναι ο πυρήνας του δικτύου και συνήθως ένας πολύ γρήγορος
μικροϋπολογιστής που τρέχει το λειτουργικό σύστημα του δικτύου
και διαχειρίζεται τη ροή των δεδομένων. Είναι ο μεγαλύτερος υπολογιστής
του δικτύου με μεγάλες αποθηκευτικές ικανότητες (συνήθως με σκληρούς
δίσκους μερικών Giga Bytes) και μεγάλη κεντρική μνήμη.
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Μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχει ο file server είναι:

1. αποθήκευση των προγραμμάτων του λειτουργικού συστήματος του δικτύου
καθώς και βοηθητικών προγραμμάτων.

2. αποθήκευση των προγραμμάτων και των δεδομένων των χρηστών του
δικτύου.

3. διαχείριση του συστήματος αρχείων, των διαμοιραζόμενων περιφερειακών
συσκευών, της δυνατότητας προσπέλασης των χρηστών και της ασφάλειας
του δικτύου.

4. παρακολούθηση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας του δικτύου.

Είναι πιθανόν να υπάρχουν περισσότεροι από ένας servers για να υποστηρίξουν
όλες αυτές τις λειτουργίες. Αυτοί αναφέρονται σαν dedicated servers (αφιερωμένοι
servers) και μπορούν να είναι:

 communication servers (επικοινωνιών): Διαχειρίζονται τις συνδέσεις μεταξύ
των κόμβων του δικτύου καθώς και τις συνδέσεις με άλλα τοπικά δίκτυα ή
μεγαλύτερα συστήματα (main frames) και παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

 Backup servers: Εξυπηρετούν τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων
και των δεδομένων.

 Database servers: Αποθηκεύουν βάσεις δεδομένων ή object-oriented
πληροφορίες που προσπελάσσονται από τους χρήστες.

 Print servers: Εξυπηρετούν τις εκτυπώσεις στο δίκτυο δίνοντας το δικαίωμα
στους χρήστες να προσαρτώνται στους εκτυπωτές του δικτύου μέσω των
ουρών εκτύπωσης.
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 Σταθμοί εργασίας (workstations)

Είναι προσωπικοί υπολογιστές με το δικό τους λειτουργικό σύστημα
συνδεδεμένοι φυσικά με το διακομιστή αρχείων μέσω καλωδίων και καρτών
επικοινωνίας. Οι χρήστες δεν χρησιμοποιούν τον file server απ'ευθείας, αλλά
μόνον μέσω των σταθμών εργασίας. Μερικές φορές, ένας σταθμός εργασίας
αναφέρεται και σαν κόμβος.

 Κάρτες διασύνδεσης δικτύου (NIC - Network Interface Card)

Για να είναι δυνατή η σύνδεση, ο file server και κάθε σταθμός εργασίας περιέχει
μια κάρτα διασύνδεσης δικτύου, μέσω της οποίας συνδέεται με όλες τις υπόλοιπες
συσκευές. Κάθε κάρτα δικτύου σχεδιάζεται για ένα συγκεκριμένο τύπο δικτύου π.χ.
Ethernet, FDDI, token ring κλπ. Λειτουργούν στο φυσικό επίπεδο του μοντέλου OSI
καθορίζοντας πρωτόκολλα για τα μηχανικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της
διασύνδεσης.

 Καλώδιο σύνδεσης

Τα συνηθέστερα καλώδια είναι τα χάλκινα καν των οπτικών ινών. Τα χάλκινα
είναι φθηνά και αποτελούν την πλειοψηφία των εγκαταστάσεων, ενώ οι οπτικές ίνες
κερδίζουν συνεχώς έδαφος, λόγω της μείωσης του κόστους, της απλοποίησης
των τεχνικών εγκατάστασης και της ανάγκης για ολοένα και μεγαλύτερη ταχύτητα.
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1.2 Ψηφιακά Δίκτυα

1.2.1 Χρήση Ψηφιακών Τηλεφωνικών Γραμμών
• Οι ψηφιακές γραμμές έχουν την δυνατότητα διάδοσης δεδομένων σε ψηφιακή
μορφή.

• Οι ψηφιακές τηλεφωνικές γραμμές διαδίδουν δεδομένα σε υψηλότερες ταχύτητες
σε σχέση με τις απλές αναλογικές.

Συχνά, τα δεδομένα περνούν τόσο μέσα από αναλογικές όσο και μέσα από ψηφιακές
γραμμές. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τα δεδομένα μετατρέπονται πολλές φορές από
μια μορφή σε μια άλλη.

1.2.2 Ψηφιακές Υπηρεσίες
Οι πιο κοινές ψηφιακές υπηρεσίες είναι:

• ISDN, Τ1 και Τ3

• DSL

• ATM

• CableModem

1.2.3 Υπηρεσίες ISDN, Τ1 και Τ3
• Integrated Services Digital Network (ISDN) είναι ένα σύστημα που αντικαθιστά τις
αναλογικές υπηρεσίες με ψηφιακές.

• Basic rate ISDN (BRI) προσφέρει 3 κανάλια σε μια τηλεφωνική γραμμή: 2 για
δεδομένα και ένα για έλεγχο. To BRI μεταδίδει δεδομένα μέχρι 128 Kbps.

• Primary rate ISDN (PRI) προσφέρει 24 κανάλια φτάνοντας ταχύτητες των 1.544
Mbps. Αυτό αποτελεί υπηρεσία Τ1.

• Με την χρήση περισσότερων καναλιών, η υπηρεσία Τ3 προσφέρει μέχρι 672
κανάλια και ταχύτητες μέχρι 44.736 Mbps.

1.2.4 Υπηρεσία DSL
• Η νεοεισερχόμενη Digital Subscriber Line (DSL) υπηρεσία ξεπερνά το ISDN.

• To Standard DSL προσφέρει ταχύτητες των 52 Mbps χρησιμοποιώντας απλές
τηλεφωνικές γραμμές.

• Υπάρχει πληθώρα τύπων DSL, φτάνοντας σε ταχύτητα μετάδοσης τα 51.84
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1.2.5 Υπηρεσία ATM

α Η Asynchronous transfer mode (ATM) προσφέρεται σαν υπηρεσία υψηλού εύρους
ζώνης, ικανής να μεταφέρει απαιτητικά δεδομένα ακόμα και φωνή.

β Ταχύτητες της τάξης των 10,000 Mbps είναι ενδεικτικές.

1.2.6 Cable Modem

• Τα Cable modems επιτρέπουν σε χρήστες πρόσβαση στο Internet μέσα από το
σύστημα καλωδιακής τηλεόρασης.

• Οι εταιρίες καλωδιακής τηλεόρασης δραστηριοποιήθηκαν προσφέροντας
υπηρεσίες Internet συνδυάζοντας τηλεοπτικά και σήματα δεδομένων μεταδίδοντας τα
πάνω από το καλωδιακό σύστημα.

• Τα Cable modem φτάνουν τα 27 Mbps.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΩΝ
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2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

2.1 Ορισμός του Data Network

Ένα δίκτυο δεδομένων είναι μία συλλογή από συσκευές και κυκλώματα που
μπορούν να παρέχουν ένα τρόπο για την μεταφορά δεδομένων από έναν υπολογιστή σε
έναν άλλο. Δίνει την ικανότητα σε χρήστες που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες
να μοιράζονται του πόρους ενός μεγαλύτερου υπολογιστή που βρίσκεται κάπου αλλού.

Οι περισσότεροι άνθρωποι έρχονται σε επαφή με ένα δίκτυο δεδομένων κάθε μέρα
και ίσως δεν το καταλαβαίνουν. Ένα γνωστό τέτοιο παράδειγμα είναι το ATM. Ένα
ATM πραγματοποιεί τραπεζικές και πιστωτικές συναλλαγές, όπως η ανάληψη
χρημάτων από έναν τραπεζικό λογαριασμό. Συνήθως, τα ATM αντιμετωπίζονται σαν
τοποθεσίες ξεχωριστές από τον κύριο υπολογιστή, που περιέχει πληροφορίες για τους
λογαριασμούς μας. Ένα ATM χρησιμοποιεί ένα δίκτυο για να εγκαταστήσει ένα
σύνδεσμο επικοινωνίας μεταξύ αυτού και του κύριου υπολογιστή και με αυτόν
τοντρόπο μπορεί να μοιράζεται την υπολογιστική ισχύ του κύριου υπολογιστή. To
ATM χρησιμοποιεί αυτόν τον σύνδεσμο για να στέλνει πληροφορίες στον κεντρικό
υπολογιστή σχετικά με τις δοσοληψίες που γίνονται, όπως τον αριθμό του
λογαριασμού, το ποσό που θέλουμε να κάνουμε ανάληψη ή να καταθέσουμε και αυτό
με την σειρά του ελέγχει τον λογαριασμό μας για να επιβεβαιώσει ότι έχουμε αρκετό
κεφάλαιο κ.τ.λ. Αν όλα είναι εντάξει, τότε ο υπολογιστής στέλνει τα κατάλληλα
σήματα στον σύνδεσμο, με τα οποία δίνεται η εντολή στο ATM για να μας δώσει
χρήματα.

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως οι συνδεδεμένοι υπολογιστές μέσω ενός δικτύου,
δίνουν την ικανότητα στους οργανισμούς να μοιράζουν τις πληροφορίες τους σε
διάφορους υπολογιστές και με αυτόν τον τρόπο να γίνονται πιο αποδοτικοί και
παραγωγικοί.
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 Ο ρόλος ενός Network Engineer

Λόγω της σημαντικής λειτουργίας ενός δικτύου δεδομένων, ένας ή περισσότεροι
ειδικοί των υπολογιστών που καλούνται μηχανικοί δικτύων, είναι υπεύθυνοι για την
εγκατάσταση, λειτουργία και λύση των προβλημάτων του δικτύου. Για έναν μηχανικό
δικτύου, η λύση ενός δικτυακού προβλήματος μπορεί να είναι απλή, όπως η απάντηση
σε μια ερώτηση ενός χρήστη, ή πιο περίπλοκη, όπως η αντικατάσταση προβληματικού
ή δυσλειτουργικού εξοπλισμού.

Καθώς ένα δίκτυο επεκτείνεται, αυξάνεται και το μέγεθος και ο αριθμός των
προβλημάτων, όπως και ο στόχος και η πολυπλοκότητα της δουλειάς του μηχανικού
δικτύου. Οι μηχανικοί για να φέρουν εις πέρας την δουλειά τους, χρειάζεται να
γνωρίζουν έναν αρκετό όγκο πληροφορίας σχετικά με το δίκτυο. Για να βοηθήσουμε
τους μηχανικούς να κάνουν την δουλειά τους πιο αποτελεσματικά, αναπτύχθηκε η ιδέα
της διαχείρισης του δικτύου.

2.2 Network Management (διαχείριση δικτύου)

Οι οργανισμοί επενδύουν ένα σημαντικό ποσό χρόνου και χρήματος για να
φτιάξουν πολύπλοκα δίκτυα δεδομένων. Μια εταιρεία την συμφέρει περισσότερο να
αναπτύξει ένα σύστημα, το οποίο να φροντίζει μόνο του τα προβλήματα ρουτίνας, απ'
ότι να απασχολεί πολλούς μηχανικούς για την διατήρηση της σωστής λειτουργίας του
δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο ελευθερώνεται ο μηχανικός από τη δουλειά ρουτίνας και
του δίνεται η δυνατότητα να ασχοληθεί περισσότερο με την ανάπτυξη του δικτύου.

Από αυτήν την ανάγκη γεννήθηκε η ιδέα της διαχείρισης δικτύου. Η διαχείριση
δικτύου είναι η διαδικασία του ελέγχου ενός πολύπλοκου δικτύου, ώστε να
μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα του. Ανάλογα με τις
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δυνατότητες του συστήματος διαχείρισης δικτύου, μπορεί να συλλέγονται δεδομένα, να
επεξεργάζονται και να παρουσιάζονται στον μηχανικό για να χρησιμοποιηθούν στην
λειτουργία του δικτύου. Μπορεί επίσης να αναλύονται τα δεδομένα, να προσφέρονται
λύσεις και μερικές φορές να επιλύεται ένα πρόβλημα χωρίς να εμπλακεί ο μηχανικός,
καθώς και να παράγει χρήσιμες για τον μηχανικό αναφορές, που τον βοηθούν στην
διαχείριση του δικτύου.

Για να επιτευχθούν όλα αυτά, η διαχείριση δικτύου αποτελείται από τις εξής πέντε
λειτουργικές περιοχές:

• Fault management

• Configuration management

• Performance management

• Security management

• Accounting managment

Στην συνέχεια παρουσιάζουμε αυτές τις τρεις περιοχές, οι οποίες έχουν οριστεί από
τον διεθνή οργανισμό προτύπων (ISO).

2.3 Fault Management (διαχείριση προβλημάτων)

To fault management είναι η διαδικασία του εντοπισμού και διόρθωσης των
δικτυακών προβλημάτων, που καλούνται επίσης faults. Από τις διάφορες εργασίες που
σχετίζονται με το network management (διαχείριση δικτύου), το fault management είναι
ίσως το πιο σημαντικό. Αποτελείται από:
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• Αναγνώριση της εμφάνισης ενός προβλήματος (fault) στο
DataNetwork,

• Απομόνωση της αιτίας του προβλήματος και

• Διόρθωση του προβλήματος (αν αυτό είναι δυνατόν).

2.3.1 Τα πλεονεκτήματα του Fault Management

Το βασικό πλεονέκτημα του fault management είναι ότι αυξάνει την αξιοπιστία του
δικτύου, παρέχοντας στον μηχανικό του δικτύου εργαλεία για γρήγορη ανίχνευση των
προβλημάτων και αρχικοποίηση των διαδικασιών ανάκαμψης Αυτό είναι σημαντικό
αφού για να κάνουν πολλοί άνθρωποι τις δουλειές τους αποτελεσματικά βασίζονται στο
δίκτυο.

2.3.2 Η επίτευξη του Fault Management

To fault management όπως αναφέραμε είναι μια διαδικασία τριών ενεργειών:

1. Αναγνώριση του προβλήματος.

2. Απομόνωση της αιτίας του προβλήματος.

3. Διόρθωσητου προβλήματος.

Για παράδειγμα, θεωρήστε ένα DEC net κόμβο που ονομάζεται Cheers, ο οποίος
έχει μια σύνδεση μεταξύ αυτού και του κυρίως δικτύου δεδομένων (όπως φαίνεται οτο
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ακόλουθο σχήμα). Μία μέρα αυτή η σύνδεση πέφτει. Το πρώτο πράγμα πουνα σύστημα
διαχείρισης δικτύου πρέπει να μας πει είναι γιατί συμβαίνει το πρόβλημα, δηλαδή πως ο
κόμβος Cheers δεν είναι πλέον εφικτός. Το εργαλείο την συνέχεια πρέπει να
απομονώσει την αιτία του προβλήματος, δηλαδή ότι ο Cheers δεν είναι προσβάσιμος
επειδή η σειριακή γραμμή σύνδεσης από τον κόμβο προς το υπόλοιπο δίκτυο έχει πέσει.
Τέλος, το εργαλείο πρέπει να μας βοηθήσει να διορθώσουμε το πρόβλημα, αν αυτό
είναι δυνατόν. Στο παράδειγμα μας, θα μπορούσε να διορθωθεί με το να φτιάξουμε
έναν άλλο σύνδεσμο μεταξύτου Cheers και του δικτύου δεδομένων.

Όπως μπορούμε να δούμε, το fault management κανονικά μπορεί να διορθώσει ένα
πρόβλημα χωρίς το δίκτυο να είναι πεσμένο για σημαντικό χρόνο.

Προφανώς, η πρώτη εργασία, δηλαδή η αναγνώριση του προβλήματος εξαρτάται
από την γνώση του πότε ένα πρόβλημα συμβαίνει. Στη συνέχεια, χρειάζεται να
γνωρίζουμε αν ένα αναγνωρισμένο πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα για το οποίο θέλουμε
να ανησυχούμε, δηλαδή πρέπει να αποφασίσουμε με ποια προβλήματα θέλουμε να
ασχολούμαστε. Στις παρακάτω ενότητες, θα συζητήσουμε αυτές τις δύο απόψεις του
fault management.

Για να γνωρίζουμε την ύπαρξη ενός προβλήματος, χρειάζεται να μαζεύουμε
δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του δικτύου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία
από τις εξής δύο μεθόδους:

1. logging critical network events: Δεδομένα που ανήκουν σε κρίσιμα για το δίκτυο
γεγονότα μεταδίδονται από μια δικτυακή συσκευή, όταν συμβαίνει μια προβληματική
κατάσταση. Ένα κρίσιμο δικτυακό γεγονός (critical network event) είναι για
παράδειγμα η αποτυχία μιας σύνδεσης ή η έλλειψη μιας απάντησης από έναν host. Στις
περισσότερες περιπτώσεις, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο σε τέτοια γεγονότα για
αποτελεσματικό fault management. Για παράδειγμα, αν μια δικτυακή συσκευή αποτύχει
εντελώς, τότε δεν είναι ικανή να στείλει ένα γεγονός. Για αυτό τον λόγο, τα εργαλεία
του faul tmanagement που βασίζονται αποκλειστικά σε critical network events μπορεί
να μην έχουν την ενημερωμένη κατάσταση κάθε δικτυακής συσκευής.

2.occasionally polting network devices: To περιστασιακό polling στις δικτυακές
συσκευές μπορεί να βοηθήσει να βρούμε λάθη έγκαιρα. Παρόλα αυτά, πρέπει να
ζυγίσουμε τον βαθμό της σπουδαιότητας στο να βρίσκουμε προβλήματα σε σχέση με
την κατανάλωση bandwidth που αυτή απαιτεί. Αυτό σημαίνει, πως όσο πιο λίγος είναι ο
χρόνος ενημέρωσης, τόσο πιο πολύ είναι το ποσοστό του bandwidth που θα
καταναλώνεται. Άλλοι παράγοντες που πρέπει να σκεφτούμε όταν αποφασίζουμε το
polling interval είναι ο αριθμός των συσκευών που θέλουμε να κάνουμε poll καθώς και
το bandwidth των συνδέσμων.

Για να κάνουμε poll σε συσκευές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πρωτόκολλο
που απλά δείχνει πως μια συσκευή είναι σε λειτουργία. Παραδείγματα τέτοιων
πρωτοκόλλων είναι το ICMPE cho και Echo Reply (ping), το Apple Talk Echo, το
Banyan Vines Echo SDLC και το Receiver Ready (RR) frames. Βέβαια, αυτή η
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μέθοδος παρέχει πληροφορία για να βοηθήσει μόνο στην απομόνωση ενός
προβλήματος.

2.3.3 Καθορισμός των προς διαχείριση προβλημάτων

Όλα τα προβλήματα δεν έχουν την ίδια προτεραιότητα. Για μερικά προβλήματα
θέλουμε να γνωρίζουμε, ενώ για μερικά άλλα θέλουμε να τα χειριστεί το σύστημα
χωρίς να μας ενημερώσει ή και να τα αγνοήσει εντελώς. Χρειάζεται να αποφασίσουμε
ποια προβλήματα πρέπει να διαχειριστούμε, δηλαδή ποια είναι τα πιο σημαντικά είδη
προβλημάτων για το συγκεκριμένο δικτυακό περιβάλλον.

Αυτό θέλουμε να γίνει για διάφορους λόγους. Αρχικά, αν ο αριθμός των
προβλημάτων είναι υψηλός, δεν θα είμαστε ικανοί να τα χειριστούμε όλα. Δεύτερον,
περιορίζοντας την κίνηση των γεγονότων, μειώνουμε την μετάδοση περιττής ή
άχρηστης πληροφορίας και περιορίζουμε την σπατάλη του bandwidth του δικτύου.

Ας θεωρήσουμε για παράδειγμα την περίπτωση ενός κατασκευαστή workstation, ο
οποίος αποφασίζει να παράγει ένα δικτυακό γεγονός (network event) κάθε φορά που
ένας χρήστης συνδέεται στο σύστημα. Ενώ αυτό το γεγονός προσφέρει χρήσιμη
πληροφορία για accounting, είναι άσχετη για την διαχείριση προβλημάτων. Ας
υποθέσουμε τώρα ένα τμήμα μέσα σε έναν οργανισμό που αγοράζει 100 τέτοιους
σταθμούς εργασίας. Οι διαχειριστές (administrator) αυτών των σταθμών εργασίας τους
διαμορφώνουν (configure) όχι μόνο με ένα default configuration αλλά και με οδηγίες,
για να στέλνουν όλα τα δικτυακά γεγονότα το κεντρικό εργαλείο για διαχείριση
προβλημάτων, που περιέχουν και αυτό της σύνδεσης ενός χρήστη σε έναν καινούργιο
σταθμό εργασίας.

Αυτά τα γεγονότα θα μπορούσαν να γεμίσουν γρήγορα την βάση δεδομένων του
συστήματος διαχείρισης δικτύου. Επιπλέον, το bandwidth που χρησιμοποιείται για να
σταλθεί αυτή η πληροφορία θα ήταν καλύτερο να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά
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πραγματικών δεδομένων του χρήστη. Η λύση είναι η εξής: Δίνουμε την ικανότητα στον
μηχανικό του δικτύου να διαμορφώνει κάθε δικτυακή συσκευή ώστε να παράγει ένα
ειδικό υποσύνολο από έγκυρα γεγονότα. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, το σύστημα
διαχείρισης δικτύου χρειάζεται ένα τρόπο για να φιλτράρει τα εισερχόμενα γεγονότα
και να ενημερώνει τον μηχανικό δικτύου μόνο για συγκεκριμένα από αυτά.

Η απόφαση για το ποια προβλήματα πρέπει να διαχειριζόμαστε θα επηρεαστεί από
τους εξής παράγοντες:

 Ο σκοπός του ελέγχου που έχουμε στο δίκτυο, που θα επηρεάσει την ποσότητα της
πληροφορίας που μπορούμε να πάρουμε από τις δικτυακές συσκευές.

 Το μέγεθος του δικτύου.

Σε πολλά δίκτυα, μια κεντρική οργάνωση διαχειρίζεται το backbone του δικτύου,
όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα. Αυτό το backbone μπορεί να αποτελείται από μια
ποικιλία από συσκευές, όπως τα X.25 switches, IΡ routers και bridges. Η κεντρική
οργάνωση διαχειρίζεται τα κρίσιμα δικτυακά γεγονότα για κάθε μία από τις backbone
συσκευές που μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρο το δίκτυο και με αυτόν τον τρόπο
ελευθερώνεται οτοπικός διαχειριστής, ώστε να διαχειρίζεται μόνο τα προβλήματα που
σχετίζονται με τους δικούς του hosts και συσκευές.

Το μέγεθος του δικτύου θα επηρεάσει επίσης την απόφαση μας. Σε ένα σχετικά
μικρό δίκτυο, που έχει λιγότερες από 50 συσκευές, ένας μηχανικός δικτύου μπορεί να
διαχειρίζεται κάθε πρόβλημα, μαζί με αυτά που σχετίζονται με hosts, routers, bridges,
repeaters κ.τ.λ. Σε ένα μετρίου μεγέθους δίκτυο, ο μηχανικός μπορεί να διαχειρίζεται
μόνο τα προβλήματα που σχετίζονται με τα κρίσιμα γεγονότα για κάθε hosts και
δικτυακή συσκευή. Σε ένα μεγάλο δίκτυο, ο μηχανικός μπορεί να εξετάζει μόνο τα
κρίσιμα γεγονότα στους πιο σημαντικούς hosts και δικτυακές συσκευές.
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πραγματικών δεδομένων του χρήστη. Η λύση είναι η εξής: Δίνουμε την ικανότητα στον
μηχανικό του δικτύου να διαμορφώνει κάθε δικτυακή συσκευή ώστε να παράγει ένα
ειδικό υποσύνολο από έγκυρα γεγονότα. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, το σύστημα
διαχείρισης δικτύου χρειάζεται ένα τρόπο για να φιλτράρει τα εισερχόμενα γεγονότα
και να ενημερώνει τον μηχανικό δικτύου μόνο για συγκεκριμένα από αυτά.

Η απόφαση για το ποια προβλήματα πρέπει να διαχειριζόμαστε θα επηρεαστεί από
τους εξής παράγοντες:

 Ο σκοπός του ελέγχου που έχουμε στο δίκτυο, που θα επηρεάσει την ποσότητα της
πληροφορίας που μπορούμε να πάρουμε από τις δικτυακές συσκευές.

 Το μέγεθος του δικτύου.

Σε πολλά δίκτυα, μια κεντρική οργάνωση διαχειρίζεται το backbone του δικτύου,
όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα. Αυτό το backbone μπορεί να αποτελείται από μια
ποικιλία από συσκευές, όπως τα X.25 switches, IΡ routers και bridges. Η κεντρική
οργάνωση διαχειρίζεται τα κρίσιμα δικτυακά γεγονότα για κάθε μία από τις backbone
συσκευές που μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρο το δίκτυο και με αυτόν τον τρόπο
ελευθερώνεται οτοπικός διαχειριστής, ώστε να διαχειρίζεται μόνο τα προβλήματα που
σχετίζονται με τους δικούς του hosts και συσκευές.

Το μέγεθος του δικτύου θα επηρεάσει επίσης την απόφαση μας. Σε ένα σχετικά
μικρό δίκτυο, που έχει λιγότερες από 50 συσκευές, ένας μηχανικός δικτύου μπορεί να
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2.3.4 To Fault Management σε ένα network management system

Αφού αποφασίσουμε ποια προβλήματα απαιτούν διαχείριση και καθορίσουμε πως
θα συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του δικτύου, το επόμενο βήμα
είναι να βάλουμε σε εφαρμογή τα απαιτούμενα εργαλεία διαχείρισης προβλημάτων. Η
αποδοτικότητα των εργαλείων θα βασίζεται κυρίως στον τύπο της πληροφορίας που
παρέχουν οι hosts και οι άλλες συσκευές. Στην συνέχεια, παρουσιάζουμε τρία εργαλεία
διαχείρισης προβλημάτων.

2.3.5 Ένα απλό εργαλείο

Ένα απλό εργαλείο θα υποδείκνυε την ύπαρξη ενός προβλήματος, αλλά όχι και την
αιτία του. Για παράδειγμα, ένα απλό εργαλείο θα έστελνε ICMPEcho μηνύματα σε
κάθε host και συσκευή του δικτύου για να δοκιμάσει την συνεκτικότητα στο IP επίπεδο
του δικτύου. Αν το δίκτυο δεν χρησιμοποιούσε TCP/IP, αυτή η δοκιμή θα μπορούσε να
γίνει με ένα πρόγραμμα, που θα προσπαθούσε να συνδεθεί με κάθε host ή συσκευή. Σε
ένα Χ.25 δίκτυο, αυτή η δοκιμή θα αποτελείτο από την προσπάθεια να εγκατασταθεί
ένα εικονικό κύκλωμα σε κάθε Χ. 121 διεύθυνση μέσα στο δίκτυο. Αυτό το εργαλείο
θα σημείωνε οποιαδήποτε αποτυχία για σύνδεση και θα υποδείκνυε πως χρειάζεται
περαιτέρω έρευνα. Ένα τέτοιο εργαλείο θα ήταν βασικά χρήσιμο, αν οι hosts ή οι
συσκευές στο δίκτυο δεν ήταν αρκετά «έξυπνες» για να στείλουν δικτυακά γεγονότα.

2.3.6 Ένα πιο σύνθετο εργαλείο

Αν οι hosts και οι άλλες συσκευές του δικτύου είναι αρκετά «έξυπνες» ώστε να
αναφέρουν δικτυακά γεγονότα, θα μπορούσε να αναπτυχθεί ένα πιο σύνθετο εργαλείο,
το οποίο θα εκμεταλλευόταν αυτήν την δυνατότητα. Αυτό το εργαλείο θα μας
ενημέρωνε, όταν θα ανίχνευε ένα πρόβλημα από το polling ή από το logging δικτυακών
γεγονότων. Βρίσκοντας ένα πρόβλημα μέσω ενός κρίσιμου γεγονότος, θα μπορούσαμε
ίσως να απομονώσουμε την αιτία του.
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Ας εξετάσουμε μια απλή σχετικά περίπτωση. Στο σχήμα που βλέπουμε η συσκευή
Τ-1 λειτουργεί κανονικά, αλλά το κύκλωμα που παρέχεται από την τοπική τηλεφωνική
εταιρεία {π.χ. ΟΤΕ) πέφτει λόγω ενός hardware προβλήματος. Σε αυτήν την περίπτωση,
κάθε Brouter θα έστελνε ένα κρίσιμο δικτυακό γεγονός στο σύστημα διαχείρισης
δικτύου. Στη συνέχεια, η εφαρμογή θα μεταβίβαζε αυτήν την πληροφορία στους
μηχανικούς τους δικτύου προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Το δίκτυο DECnet παρέχει ένα πιο σύνθετο παράδειγμα του πως θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί η δυνατότητα αναφοράς των δικτυακών συσκευών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΟΠΙΚΑ
ΔΙΚΤΥΑ
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3 ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

3.1 Συσκευές διασύνδεσης

Για να είναι δυνατή η επικοινωνία των επιμέρους δικτύων μεταξύ τους
χρειάζονται ορισμένες ενδιάμεσες συσκευές, όπως οι επαναλήπτες (repeaters ή
regenerators), οι γέφυρες (bridges), οι δρομολογητές (routers) και οι πύλες
(gateways).

3.2 Μελέτη των routers (δρομολογητών)

Όπως έχουμε ήδη αναπτύξει ως router θεωρούμε ένα ειδικού σκοπού υπολογιστή ο
οποίος κατευθύνει τα πακέτα δεδομένων στο δίκτυο. Είναι συσκευές που μπορούν να
ανιχνεύσουν εάν μέρος του δικτύου δεν λειτουργεί ή βρίσκεται σε συμφόρηση και να
επανακατευθύνουν την πληροφορία.

Οι δρομολογητές επιτρέπουν την διασύνδεση δικτύων με διαφορετικά πρωτόκολλα
επικοινωνίας. Ο router είναι η μόνη συσκευή που ουσιαστικά βλέπει κάθε μήνυμα που
αποστέλλεται και από τις δύο πλευρές του δικτύου. Διασφαλίζει ότι η πληροφορία θα
φτάσει στον προορισμό της και δεν επιτρέπει την πρόσβαση από το ένα δίκτυο στο
άλλο, απαγορεύοντας σε μη αναγκαία πληροφορία να μεταφέρεται από δίκτυο σε
δίκτυο. Οι δρομολογητές συνδέουν πολλαπλά δίκτυα LAN και έχει πρόσβαση στις
network addresses.
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Ένα από τα βασικά εργαλεία του router είναι ο πίνακας απόφασης με βάση τον
οποίο γνωρίζει που θα αποσταλούν τα πακέτα. Αυτός ο πίνακας είναι μια συλλογή από
πληροφορίες που αναφέρονται πάνω σε ποιες συνδέσεις οδηγούν, σε ποιο ομάδα
διευθύνσεων, ποιες είναι οι προτεραιότητες των συνδέσεων καθώς και κανόνες για τη
διαχείριση λειτουργιών ρουτίνας και εκτάκτων περιπτώσεων.

Στην σύνθεση ενός router περιέχονται και κανόνες για τη διασφάλιση του δικτύου
οι οποίοι όμως δεν είναι αρκετοί και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται και firewalls.

Υπάρχουν δυο τύποι routing, ο στατικός και ο δυναμικός. Στατικό ονομάζουμε το
routing όταν υπάρχει ένας σταθερός τρόπος που δρομολογούνται τα δεδομένα,
ανεξάρτητα από την κατάσταση του δικτύου. Αντίθετα, στον δυναμικό τρόπο,
λαμβάνεται υπ' όψιν η κατάσταση του δικτύου και υπάρχει επαναδρομολόγηση εάν
αυτό κριθεί απαραίτητο.

3.3 Hubs & Switches

 Hubs (ομφαλοί)

To hub είναι μια δικτυακή συσκευή που επιτρέπει την διασύνδεση πολλών
υπολογιστών σχηματίζοντας ένα δίκτυο. Είναι ένα μικρό τετράγωνο κουτί που
τροφοδοτείται με ρεύμα από υποδοχή στον τοίχο. Οι υπολογιστές μπορούν να
επικοινωνούν απευθείας ο ένας με τον άλλον μέσω αυτού του δικτύου.
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οι οποίοι όμως δεν είναι αρκετοί και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται και firewalls.

Υπάρχουν δυο τύποι routing, ο στατικός και ο δυναμικός. Στατικό ονομάζουμε το
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Περιλαμβάνει μια σειρά από θύρες στις οποίες τοποθετούνται τα καλώδια του
δικτύου. Μικρά hub μπορούν να εξυπηρετήσουν έως και τέσσερις υπολογιστές. 0
υπολογισμός γίνεται βάσει του αριθμού των θυρών που διαθέτει κάθε hub. Σε πολλές
περιπτώσεις υπάρχει έξτρα θύρα για τη διασύνδεση hub μεταξύ τους. Μεγαλύτερα hub
μπορούν να έχουν από 8-24 θύρες. Το πιο συνηθισμένο είδος hub είναι το Ethernet hub.

Τα hub θεωρούνται ως συσκευές επιπέδου 1 του OSI Model. Στο φυσικό επίπεδο,
τα hub δεν προσφέρονται για προηγμένο επίπεδο δικτυακής επικοινωνίας, καθώς δεν
διαβάζουν την πληροφορία που μεταφέρουν και δεν έχουν γνώση της προέλευσης και
του προορισμού των πακέτων.

Τα hub διαχωρίζονται σε 3 κατηγορίες. Τα παθητικά, τα ενεργητικά και τα έξυπνα.
Τα παθητικά hub ή αλλιώς 'συγκεντρωτές' απλά παραλαμβάνουν τα εισερχόμενα
πακέτα και τα στέλνουν σε όλες τις συσκευές του δικτύου. Τα ενεργητικά hub ή
'πολύθυροι επαναλήπτες' ενισχύουν το ηλεκτρικό σήμα των εισερχόμενων Πακέτων
πριν τα διαδώσουν στο δίκτυο. Τα έξυπνα hub είναι ένα στάδιο ψηλότερα οπό τα
ενεργά hub με την έννοια ότι είναι εύκολα αποθηκεύσιμα και παρέχουν υποστήριξη από
απόσταση.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των hub είναι το χαμηλό κόστος τους. Για το λόγο
αυτό αποτελούν τον πιο οικονομικό και απλό τρόπο για την κατασκευή μικρών
δικτύων. Μπορούν να λειτουργήσουν με dial-up καλώδιο καθώς και DSL υπηρεσίες.
Τα εναλλακτικά των hub που είναι οι switches (και οι routers), παρατίθενται παρακάτω.
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 Switches (διακόπτες)

Ο switch είναι μια μικρή συσκευή που επιτυγχάνει διασύνδεση υπολογιστών σε
χαμηλό επίπεδο. Τεχνικά, οι switches λειτουργούν στο επίπεδο 2 (Data Layer) του OSI
Model. Οι συσκευές αυτές επιτρέπουν σε κάθε χρήστη να στέλνει πληροφορίες στο
δίκτυο, χωρίς να καθυστερεί τους άλλους χρήστες και χωρίς να επιβαρύνει τις
λειτουργίες τους.

Τα switches μοιάζουν πολύ με τα hub, άλλα είναι επιπλέον ικανά να επιβλέπουν τα
πακέτα δεδομένων που παραλαμβάνουν, να επαληθεύουν τον αποστολέα και τον
παραλήπτη και να τα προωθούν. Εξοικονομούν εύρος δικτύου με το να αποστέλλουν
μηνύματα μόνο στην συσκευή που πρέπει και όχι σε ολόκληρο το δίκτυο.

3.4 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators)

Οι επαναλήπτες λειτουργούν στο φυσικό επίπεδο του OSI μοντέλου. Χρησιμεύουν
για την ενίσχυση των σημάτων που μεταφέρονται στο δίκτυο. Ένα σήμα μπορεί να
ταξιδέψει ορισμένη απόσταση πριν εξασθενίσει ή αλλοιωθεί. Η τοποθέτηση ενός
επαναλήπτη στην κατάλληλη θέση λαμβάνει το σήμα πριν αυτό αλλοιωθεί, το
ανανεώνει και το φέρνει στην αρχική του μορφή. Στη συνέχεια το επανατοποθετεί στην
πορεία του. Κατά συνέπεια το σήμα μεταδίδεται στην αρχική του μορφή από ένα
σημείο που είναι πιο κοντά στον προορισμό του. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι ο
επαναλήπτης δεν είναι ενισχυτής σήματος. Ο ενισχυτής ενισχύει οποιοδήποτε σήμα
φτάσει σε αυτόν ενώ ο επαναλήπτης δημιουργεί ένα bit προς bit αντίγραφο του αρχικού
σήματος. Η θέση του επαναλήπτη στο δίκτυο είναι πολύ βασική, διότι πρέπει να
τοποθετηθεί πριν οι αλλοιώσεις μεταβάλλουν την ταυτότητα και το περιεχόμενο του
αρχικού σήματος.
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3.5 Bridges (γέφυρες)

Οι bridges χρησιμοποιούνται για να διασυνδέσουν LAN τουλάχιστον επιπέδου 2
του OSI Model. Διαθέτουν θύρες για να συνδεθούν τα δίκτυα μεταξύ τους. Πακέτα που
λαμβάνονται σε μια θύρα είναι δυνατόν να αναμεταδοθούν από διαφορετική θύρα. Μια
γέφυρα κρατάει στην μνήμη την διεύθυνση του πακέτου καθώς και τη θύρα από την
οποία μεταδόθηκε. Στην συνέχεια ψάχνει στην μνήμη του για την διεύθυνση
προορισμού. Εάν η διεύθυνση βρίσκεται στην μνήμη, τότε το πακέτο προωθείται. Εάν
δεν βρεθεί η απαραίτητη πληροφορία στην μνήμη, τότε το πακέτο προωθείται από κάθε
άλλη θύρα εκτός από την θύρα προέλευσης.

Οι bridges κατηγοριοποιούνται με διάφορους τρόπους. Ένας σύνηθες τρόπος
διαχωρισμού είναι βάσει τις έκτασης της περιοχής που εξυπηρετούν. Έτσι, υπάρχουν
bridges που διασυνδέουν LAN σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και
αποκαλούνται RemoteBridges καθώς και bridges που παρέχουν άμεση επικοινωνία
μεταξύ δικτύων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή. Αυτές ονομάζονται Local Bridges.

Υπάρχουν επίσης και άλλου είδους γέφυρες όπως:

• 'Transparent', χρησιμοποιούνται συνήθως με Ethernet, Source-Route και κυρίως με
Token Ring,

• Translational', που παρέχουν μεταφραστικές υπηρεσίες μεταξύ διαφορετικών
τύπων αρχείων και

• 'Source-Route Transparent', που επιτρέπουν επικοινωνία μεταξύ πρωτοκόλλων
Token Ring και Ethernet.

Μειονέκτημα των bridges είναι ότι είναι αρκετά αργές συσκευές και πολλές φορές
χάνουν δεδομένα που δεν είναι δυνατόν να επαναφερθούν. Switches και Routers
αντικαθιστούν με γοργούς ρυθμούς τις bridges εξαιτίας της μεγαλύτερης ταχύτητας
τους και της ικανότητα τους να διασυνδέουν διαφορετικού τύπου δίκτυα.
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3.6 Gateways (πύλες)

Τα gateways λειτουργούν στο υψηλότερο επίπεδο του OSI (Application Layer).
Αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση ανόμοιων δικτύων και
εφαρμογών. Οι gateways αποτελούνται από software μετατροπής πρωτοκόλλων, ικανού
να επεξεργαστεί την πληροφορία με τρόπο που να γίνεται κατανοητή από τον
παραλήπτη. Παρ' όλο που αυτό θεωρείται μεγάλο πλεονέκτημα, οι gateway είναι πολύ
αργές συσκευές στην μετάδοση δεδομένων.

3.7 Δομημένη Καλωδίωση

Τα κάθε είδους κτίρια ανεξάρτητα από την αποστολή τους και το μέγεθος τους,
από την αρχή της δεκαετίας του 70 άρχισαν να εφοδιάζονται εκτός από το ηλεκτρικό
δίκτυο και με ένα συνεχώς επεκτεινόμενο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Το
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο στην σημερινή του μορφή είναι το δίκτυο μέσα από το οποίο
ταξιδεύουν ρεύματα που μεταφέρουν σήματα διαφόρων κατηγοριών τα οποία δεν είναι
κατ' αποκλειστικότητα μόνο τηλεφωνικά. Το δίκτυο των υπολογιστών είναι επίσης
άλλο ένα τέτοιο δίκτυο όπως επίσης και τα δίκτυα ασφάλειας. Σε γενικές γραμμές τα
δίκτυα που υπάρχουν σήμερα είναι:

1. Τηλεφωνικό με όλες τις νέες εφαρμογές

2. Ηλεκτρονικών υπολογιστών

3. Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου
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αργές συσκευές στην μετάδοση δεδομένων.

3.7 Δομημένη Καλωδίωση

Τα κάθε είδους κτίρια ανεξάρτητα από την αποστολή τους και το μέγεθος τους,
από την αρχή της δεκαετίας του 70 άρχισαν να εφοδιάζονται εκτός από το ηλεκτρικό
δίκτυο και με ένα συνεχώς επεκτεινόμενο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Το
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο στην σημερινή του μορφή είναι το δίκτυο μέσα από το οποίο
ταξιδεύουν ρεύματα που μεταφέρουν σήματα διαφόρων κατηγοριών τα οποία δεν είναι
κατ' αποκλειστικότητα μόνο τηλεφωνικά. Το δίκτυο των υπολογιστών είναι επίσης
άλλο ένα τέτοιο δίκτυο όπως επίσης και τα δίκτυα ασφάλειας. Σε γενικές γραμμές τα
δίκτυα που υπάρχουν σήμερα είναι:

1. Τηλεφωνικό με όλες τις νέες εφαρμογές

2. Ηλεκτρονικών υπολογιστών

3. Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου
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4. Συστημάτων Ασφαλείας

5. Συστημάτων Ανακοινώσεων, Μουσικής, Video κ.τ.λ.

Η αύξηση του αριθμού των διαφόρων δικτύων οφείλεται στις δυνατότητες που
παρέχει σε νέες οικονομικές εφαρμογές η εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα των
επικοινωνιών και η διαμόρφωση νέων κοινωνικών συνθηκών και αναγκών.

Η έκταση των δικτύων οφείλεται στην ανάγκη της διασύνδεσης μεταξύ των νέων
και κατά κανόνα δαπανηρών συσκευών, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση στη χρήση τους
πολλοί χρήστες εγκατεστημένοι σε διαφορετικές θέσεις μέσα στο ίδιο κτίριο ή σε
συγκροτήματα κτιρίων. Η σύγχρονη ή εναλλάξ κοινή χρήσητων συσκευών μπορεί να
γίνεται διότι αυτή εξ ορισμού είναι η αποστολή τους. Μπορεί να γίνεται όμως και για
την καλύτερη οικονομική αλλά και επιχειρησιακή εκμετάλλευση τους ή και για όλους
τους λόγους μαζί.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν ένας Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με τις
διάφορες τερματικές και περιφερειακές του μονάδες, ένα σύστημα ασφαλείας με τα
αισθητήρια του ή ακόμα και η κλειδαριά μιας εξωτερικής πόρτας που πρέπει να ανοίγει
από διαφορετικά σημεία του κτιρίου.

Η εξελικτική αυτή πορεία δημιούργησε έναν κυκεώνα από πολλά ανεξάρτητα
μεταξύ τους ηλεκτρικά δίκτυα τα οποία άρχισαν να δημιουργούν δυσεπίλυτα
προβλήματα και στη σχεδίαση αλλά και στην χρήση και τον εκσυγχρονισμό τους.

Κατ' αρχάς, δεν ήταν δυνατόν να σχεδιαστεί καθένα από αυτά χωρίς να είναι
γνωστό από την αρχή με ακρίβεια η χρήση κάθε χώρου εντός του κτιρίου και η ακριβής
θέση εγκατάστασης του κάθε μηχανήματος ή συσκευής. Από την άλλη, για κάθε δίκτυο
χρησιμοποιούνται τελείως διαφορετικά καλώδια ενώ τα υλικά τερματισμού και
συνδέσεως των καλωδίων ακολουθούν την ίδια και μεγαλύτερη πολυμορφία. Συνήθως
παρατηρείται και το φαινόμενο μηχανήματα που προορίζονται για την ίδια ακριβώς
λειτουργία και προέρχονται από διαφορετικούς κατασκευαστές, να πρέπει να
συνδεθούν με ξεχωριστό τρόπο στο δίκτυο ή ακόμα και να μην συνεργάζονται
αρμονικά με άλλες συσκευές του δικτύου. Ένας επιπρόσθετος παράγων που προέκυψε
και που έκανε τον μέχρι τώρα σχεδιασμό των δικτύων να οδηγεί σε αδιέξοδο, είναι η
πολύ γρήγορη εξέλιξη της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Η εξέλιξη αυτή είχε σαν αποτέλεσμα τα μηχανήματα να μορφοποιούνται
ανά τακτά χρονικά διαστήματα με αποτέλεσμα πολλές φορές ολόκληρο το δίκτυο να
απαιτεί επανεγκατάσταση.

Για τους λόγους αυτούς, γεννήθηκε η ανάγκη για ένα κοινό πρότυπο πάνω στο
οποίο θα βασιζόταν η σχεδίαση των δικτύων.
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3.7.1 Περιγραφή του Δικτύου

Τα προβλήματα που υπήρχαν, οδήγησαν σταδιακά στην επινόηση ενός τύπου
ενιαίου, δομημένου (modular) και ανεξαρτήτως μεγέθους, απλού στην κατασκευή
δικτύου, το οποίο με απλό τρόπο να καλύπτει τις ανάγκες ενός κτιρίου στον τομέα της
επικοινωνίας. Καίριο σημείο στην κατασκευή του δικτύου είναι η αντοχή στο πέρασμα
του χρόνου. Φυσικά οι απαιτήσεις μας δεν είναι δυνατόν να είναι πολύ
μακροπρόθεσμες, αλλά το χρονικό διάστημα μιας δεκαετίας είναι το ιδανικό. Τα κυρία
χαρακτηριστικά (οι όροι) του νέου αυτού τύπου δικτύου, το οποίο λόγω της
κατασκευής του επικράτησε να λέγεται «Δομημένη Καλωδίωση», είναι τα ακόλουθα:

1. Το δίκτυο καλύπτει επιτυχώς τις απαιτήσεις των τηλεπικοινωνιακών συσκευών και
ακολουθεί το κτίριο για περισσότερο από 10 χρόνια χωρίς την ανάγκη μετατροπών ή
αχρήστευσης τμημάτων του δικτύου.

2. Εάν υπάρχει ανάγκη επεκτάσεως, αυτή να γίνεται εύκολα και χωρίς ή με ελάχιστες
διαταραχές στο υφιστάμενο δίκτυο.

3. Τα δομικά υλικά του δικτύου είναι απολύτως τυποποιημένα, κατασκευάζονται
βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών και η αποδέσμευση λόγω της τυποποίησης από
συγκεκριμένους κατασκευαστές, κάνει τις τιμές πιο ανταγωνιστικές και την
διαθεσιμότητα των υλικών μεγαλύτερη.

4. Το δίκτυο είναι εξ ορισμού τελείως ανεξάρτητο από την τεχνολογία κατασκευής και
την προέλευση των μηχανημάτων που θα συνδεθούν μέσω αυτού.

5. Το δίκτυο επίσης μπορεί να σχεδιαστεί χωρίς να υπάρχει λεπτομερής γνώση για το
είδος, τον τρόπο λειτουργίας, την ακριβή θέση και τον αριθμό των συσκευών που
πρόκειται να εγκατασταθούν. Το δίκτυο δηλαδή, όσον αφορά την σχεδίαση και
εγκατάσταση, γίνεται τελείως ανεξάρτητο από τα μηχανήματα που συνδέει και οι
μηχανικοί δικτύων δεν απαιτείται, πέραν των γενικών γνώσεων, να κατέχουν πλήρως τα
της λειτουργίας των μηχανημάτων αυτών ούτε με λεπτομέρεια τις θέσεις
εγκατάστασης.

6. Όλα τα μηχανήματα πλην των τερματικών συσκευών είναι συγκεντρωμένα, έτσι
ώστε τόσο η συντήρηση όσο και η διαχείριση να γίνονται ταχύτερα, απλούστερα και με
ελάχιστη παρενόχληση από τους χρήστες.

7. Η αρχιτεκτονική του δικτύου είναι Ιεραρχικού Αστέρος. Δηλαδή όλα τα καλώδια
ξεκινούν από τον κατανεμητή και καταλήγουν στις πρίζες χωρίς να έχουν ενδιάμεσες
συνδέσεις ή διακλαδώσεις. Εάν υπάρχει λόγος οι κατανεμητές να συνδεθούν με
κεντρικότερο κατανεμητή η σύνδεση γίνεται πάλι με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, οι μικροί
κατανεμητές συνδέονται με τον κεντρικότερο κατανεμητή με ευθείες διαδρομές
καλωδίων. Εάν απαιτείται σύνδεση με ακόμη κεντρικότερο κατανεμητής αυτό
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επιτυγχάνεται με τον ίδιο τρόπο.

3.7.2 Οριζόντια καλωδίωση

Είναι το τμήμα του δικτύου που συνδέει τις τηλεπικοινωνιακές πρίζες των χώρων
εργασίας, με τους κατανεμητές ορόφου. Περιλαμβάνει τον κατανεμητή ορόφου, τις
καλωδιώσεις μεταξύ αυτού και των τηλεπικοινωνιακών πριζών, τις τηλεπικοινωνιακές
πρίζες, τις διατάξεις τερματισμού των καλωδίων στους κατανεμητές ορόφου και τις
πρίζες και την μεικτονόμηση με ενεργό εξοπλισμό.

Η τοπολογία της Οριζόντιας Καλωδίωσης Ορόφου είναι ιεραρχικού αστέρα, με
κέντρο τον κατανεμητή ορόφου. Σε περιπτώσεις ορόφων με πολύ λίγες πρίζες, αυτές
μπορούν να συνδεθούν στους κατανεμητές του προηγούμενου ή επόμενου ορόφου.
Συνήθως τοποθετείται ένας τουλάχιστον κατανεμητής ανά όροφο ή επιφάνεια ορόφου
1000 τ.μ.

3.7.3 Κατακόρυφη Καλωδίωση

Η κατακόρυφη καλωδίωση προορίζεται να παρέχει διασυνδέσεις μεταξύ
κατανεμητών ορόφων, χώρου τηλεπικοινωνιακών συσκευών και σημείου εισαγωγής
στο κτίριο. Η κατακόρυφη καλωδίωση αποτελείται από τα καλωδιακά μέσα μετάδοσης,
τα ενδιάμεσα και το κύριο σημείο μεικτονόμησης και τους μηχανικούς τερματισμούς
των καλωδίων κορμού. Επίσης η κατακόρυφη καλωδίωση περιλαμβάνει και τα
καλωδιακά μέσα μεταξύ κτιρίων, στην περίπτωση που οι κατανεμητές, η αίθουσα
επικοινωνιακού εξοπλισμού και η εισαγωγή κτιρίου βρίσκονται σε διαφορετικά κτίρια.
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επικοινωνιακού εξοπλισμού και η εισαγωγή κτιρίου βρίσκονται σε διαφορετικά κτίρια.
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3.7.4 Υποσύστημα Θέσης Εργασίας

Τα στοιχεία που αποτελούν τη θέση εργασίας, εκτείνονται από το τέλος της
οριζόντιας καλωδίωσης, που είναι η πρίζα, ως τον εξοπλισμό της θέσης εργασίας, που
μπορεί να είναι οποιοσδήποτε τύπος συσκευών, όπως τηλέφωνα, τερματικά και
υπολογιστές. Επειδή η καλωδίωση της θέσης εργασίας (από την πρίζα στη συσκευή)
είναι συνήθως προσωρινή, πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να
αλλαχθεί. Η πρακτική που συνίσταται εδώ είναι το ελεύθερο καλώδιο.

Το μέγιστο μήκοςτου καλωδίου της θέσης εργασίας έχει καθοριστεί στα 3μ. Όμως
το όριο αυτό μπορεί να αυξηθεί αρκεί να μην καταστρατηγείται ο περιορισμός για
μέγιστη απόσταση 100μ. (απόσταση πρίζας-κατανεμητή ορόφου συν το μήκος
καλωδίου θέσης εργασίας) και να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το οριζόντιο καλώδιο.

Όταν στη θέση εργασίας απαιτούνται προσαρμογές, αυτές πρέπει να γίνονται
εξωτερικά στην πρίζα. Αυτό διευκολύνει την τήρηση ομοιομορφίας στην οριζόντια
καλωδίωση και παρέχει τη δυνατότητα χρήσης της για διαφορετικούς τύπους
συνδέσεων. Πρέπει πάντως να αναφερθεί ότι οι προσαρμογές δεν θεωρούνται μέρος
του προτύπου και σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον
κανόνα.

Ο ελάχιστος αριθμός τηλεπικοινωνιακών παροχών είναι και δυο ανά θέση εργασίας
και επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών των γραφειακών χώρων. Σε περιπτώσεις
χώρων ειδικής χρήσης πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να τοποθετηθούν
περισσότερες παροχές εκτιμώμενες κατά περίπτωση.

3.7.5 Κατανεμητής

Ο κατανεμητής γενικά είναι ένας χώρος σε κάθε όροφο ενός κτιρίου που
προορίζεται για τη διασύνδεση της οριζόντιας, καλωδίωσης με την κατακόρυφη
καλωδίωση. Μπορεί να αποτελεί ένα ενδιάμεσο ή το κύριο σημείο μεικτονόμησης για
διαφορετικά τμήματα του συστήματος κατακόρυφης καλωδίωσης. Επίσης μπορεί να
περιλαμβάνει το σημείο οριοθέτησης της καλωδίωσης, δηλαδή το ακραίο σημείο της
καλωδίωσης που βρίσκεται στο σημείο εισαγωγής του κτιρίου. Οι κατανεμητές γενικά
έχουν την λογική ότι οι τερματισμοί των καλωδίων πρέπει να γίνονται σταθερά σε
οριολωρίδες, ενώ οι συνδέσεις του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού να γίνονται με
μεικτονομήσεις.

Ο χώρος του κατανεμητή πρέπει να είναι αφιερωμένος μόνο σε τηλεπικοινωνιακές
υπηρεσίες και συναφείς λειτουργίες. Κανονικά στο χώρο του κατανεμητή δεν πρέπει να
υπάρχουν άλλες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εκτός από εκείνες που είναι
απαραίτητες για τις συσκευές τηλεπικοινωνιακών και γενικά ασθενών ρευμάτων.
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Κάθε κτίριο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα κατανεμητή, χωρίς να υπάρχει
άνω όριο στο πλήθος των κατανεμητών που μπορεί να υπάρχουν. Είναι προτιμητέο οι
κατανεμητές να τοποθετούνται στο μέσον του ορόφου και του κτιρίου, έτσι ώστε να
μειώνονται οι οριζόντιες αποστάσεις των καλωδίων.

Ένας κατανεμητής θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ανά όροφο. Πρόσθετοι
κατανεμητές είναι δυνατόν να υπάρχουν όταν η εξυπηρετούμενη επιφάνεια του ορόφου
υπερβαίνει κάποια όρια, τυπικά τα 1000τ.μ. ή η απόσταση του κατανεμητή από την πιο
ακραία θέση εργασίας υπερβαίνει τα 90μ. Ο τοπικός κατανεμητής, στον οποίο
καταλήγει η οριζόντια καλωδίωση του ορόφου πολλές φορές αναφέρεται και σαν
«κατανεμητής ορόφου». Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κατανεμητές στον όροφο,
πρέπει να προβλεφθεί τουλάχιστον ένας καλωδιακός δρόμος σύνδεσης μεταξύ τους,
κατά προτίμηση ο συντομότερος.

Ο χώρος του κατανεμητή μπορεί να είναι ένα μικρό, κλειστό δωμάτιο, που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και σαν χώρος συσκευών επικοινωνίας. Είναι φυσικό ο χώρος του
κεντρικού κατανεμητή να είναι μεγαλύτερος από το χώρο ενός κατανεμητή ορόφου,
γιατί συνήθως στεγάζει και ένα πλήθος από απαραίτητες τηλεπικοινωνιακές συσκευές,
καθώς και τον τερματισμό της οριζόντιας καλωδίωσης του ορόφου, στον οποίο
βρίσκεται.

Οι διαστάσειςτου χώρου του κατανεμητή καθορίζονται, κατά περίπτωση, ανάλογα
με το μέγεθος του εξοπλισμού, που πρόκειται να στεγάσει. Μια ενδεικτική τιμή για
κατανεμητή ορόφου είναι τα 5τ.μ. και για κεντρικό κατανεμητή τουλάχιστον 10.τμ.

Κάθε κατανεμητής πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα παθητικά
στοιχεία:

1. Μεταλλικό ικρίωμα με διαστάσεις επαρκείς για τη στέγαση των στοιχείων, που
προορίζονται να αναρτηθούν σ' αυτό και με δυνατότητα ασφάλισης.

2. Σύνθετα πλαίσια μεικτονόμησης (modular patch panels) για τον τερματισμό της
οριζόντιας καλωδίωσης

3. Οπτικό κατανεμητή για τη σύνδεση οπτικών ινών της κατακόρυφης καλωδίωσης.

4. Οριολωρίδες για τον τερματισμό πολύζευγων UTP κάθετων καλωδίων.

5. Οδηγούς καλωδίων για την οργάνωση των καλωδίων μεικτονόμησης.

3.7.6 Χώρος συσκευών επικοινωνίας

Ο χώρος συσκευών επικοινωνίας είναι το δωμάτιο εκείνο του κτιρίου, που
φιλοξενεί τα κεντρικά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, που είναι απαραίτητο να
συνδεθούν στο σύστημα καλωδίωσης ασθενών ρευμάτων του κτιρίου. Παρόλο που ο
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χώρος συσκευών επικοινωνίας σαφώς διαφέρει από τους κατανεμητές, λόγω της φύσης
ή της πολυπλοκότητας του εξοπλισμού που περιέχει, πολλές ή όλες οι λειτουργίες ενός
κατανεμητή και κυρίως του κεντρικού παρέχονται από το χώρο συσκευών
επικοινωνίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο χώρος συσκευών επικοινωνίας περιέχει
τον κεντρικό κατανεμητή του κτιρίου.

Κάθε κτίριο περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον χώρο συσκευών επικοινωνίας. Σ' ένα
κτίριο είναι δυνατόν να υπάρχουν, εφόσον απαιτείται, πολλαπλοί χώροι συσκευών
επικοινωνίας, κάτι τέτοιο όμως δεν συνιστάται.

Το μέγεθος του χώρου αυτού υπολογίζεται με βάση τον όγκο των συστημάτων που
θα εγκατασταθούν και τις απαιτήσεις τους σε ελεύθερο χώρο. Σε περίπτωση έλλειψης
τέτοιων στοιχείων, η έκταση αυτού του χώρου εκτιμάται υπολογίζοντας για κάθε
100τ.μ. χώρου θέσεων εργασίας 1τ.μ. αυτού του χώρου.

Ο χώρος συσκευών επικοινωνίας πρέπει να βρίσκεται κοντά στην όδευση της
καλωδίωσης κορμού με την οποία και συνδέεται. Κατά την επιλογή του χώρου πρέπει
να ληφθεί σοβαρά υπόψη η ευκολία επέκτασης της αρχικής του δομής γι' αυτό
επιθυμητό είναι να αποφεύγονται χώροι που βρίσκονται δίπλα σε ανελκυστήρες,
φωταγωγούς κ.τ.λ. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η γειτονίαση του χώρου με ισχυρές
πηγές ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής. Φωτοτυπικά μηχανήματα πρέπει να απέχουν
τουλάχιστον 3μ. από το χώρο των συσκευών επικοινωνίας.

Στο χώρο πρέπει να υπάρχει δυνατότητα κλιματισμού για τις ανάγκες των
συσκευών και να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εισροής σκόνης. Αν το κεντρικό
σύστημα κλιματισμού δεν λειτουργεί συνεχώς έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των
συσκευών του χώρου, είναι προτιμητέο να εγκατασταθεί πρόσθετο αυτόνομο μηχάνημα
κλιματισμού για το χώρο αυτό.
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Η τροφοδοσία ισχύος του χώρου πρέπει να εξασφαλίζεται από ειδική παροχή
ξεχωριστού πίνακα καθώς επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δίνεται στη σωστή
γείωση. Αν υπάρχει η δυνατότητα συστήματος UPS, είναι καλύτερα ηπαροχή ισχύος να
γίνεται από το UPS. Ένα UPS ισχύος μέχρι 100 KVA μπορεί να εγκατασταθεί στον ίδιο
χώρο, ενώ αν είναι μεγαλύτερης ισχύος πρέπει να προβλέπεται ξεχωριστός χώρος.

Για λόγους ασφαλείας πρέπει να απαγορεύεται η προσπέλαση στο χώρο από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα, γι' αυτό πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κλειδώνει.

3.7.7 Σημείο Εισαγωγής στο κτίριο

Το σημείο εισαγωγής αποτελείται από τα καλώδια, τον εξοπλισμό διασύνδεσηςγια
τις συσκευές προστασίας και οτιδήποτε άλλο εξοπλισμό απαιτείται για τη σύνδεση του
κτιρίου με τον έξω κόσμο. Το σημείο εισαγωγής μπορεί να περιλαμβάνει και τις
εισόδους των στοιχείων, που παρέχουν τυχόν δορυφορική σύνδεση.

Το σημείο εισαγωγής ουσιαστικά αποτελείται από την εισαγωγή του ΟΤΕ στο
κτίριο, καθώς και το σημείο εισόδου, που παρέχει τη σύνδεση μεταξύ των κτιρίων
(διακτιριακή) και στην ενδοκτιριακή κατακόρυφη καλωδίωση και λέγετε ενδοκτιριακό
σημείο εισόδου. Το σημείο οριοθέτησης του δικτύου βρίσκεται στο χώρο αυτό και είναι
το σημείο διασύνδεσης ανάμεσα στον κατανεμητή του ΟΤΕ από τη μια πλευρά και την
εσωτερική καλωδίωση και τον εξοπλισμό δικτύου από την άλλη.

Η θέση του χώρου εισαγωγής, είναι προτιμότερο να βρίσκεται όσο πλησιέστερα
γίνεται στην κατακόρυφη καλωδίωση. Για κτίριο με χώρο θέσεων εργασίας μικρότερο
από 2000 τ.μ. δεν απαιτείται ιδιαίτερος χώρος για το σημείο εισαγωγής. Στις
περισσότερες περιπτώσεις ωστόσο, ο χώρος εισαγωγής του κτιρίου φιλοξενείται στον
ίδιο χώρο που στεγάζει το χώρο συσκευών επικοινωνίας και το σημείο μεικτονόμησης.

Στα σημεία τερματισμού των καλωδίων εισόδου στο κτίριο, συνιστάται η
εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας με κατάλληλες διατάξεις για την προστασία
των συσκευών που συνδέονται σ' αυτά.

3.7.8 Γειώσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο ενός συστήματος καλωδίωσης αποτελούν οι γειώσεις που
το προστατεύουν. Εκτός από την προστασία του ανθρώπινου προσωπικού και του
εξοπλισμού από επικίνδυνες τάσεις, οι γειώσεις μπορούν να μειώσουν την επίδραση της
ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής από και προς το τηλεπικοινωνιακό σύστημα
καλωδίωσης. Ακατάλληλη γείωση μπορεί να ευνοήσει παρεμβολή επαγωγικών τάσεων
στα τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα.

Στο σχεδιασμό του συστήματος γείωσης πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθούνται οι
οδηγίες και οι απαιτήσεις γείωσης των κατασκευαστών του εξοπλισμού. Επιπλέον κάθε
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κατανεμητής πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη γείωση. Η γείωση πρέπει να είναι
διαθέσιμη στα ικριώματα, στα πλαίσια μεικτονόμησης, στον εξοπλισμό συντήρησης και
ελέγχου, στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και στον εξοπλισμό Η/Υ. Η γείωση πρέπει
να είναι συνδεδεμένη στο ενιαίο σύστημα γείωσης του ηλεκτρικού συστήματος του
χώρου, έτσι ώστε να είναι η ίδια για όλες τις συνδεδεμένες συσκευές.

• Τα κουτιά των κατανεμητών πρέπει να είναι γειωμένα για την ασφάλεια του
προσωπικού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

• Καλώδια FTP γειώνονται μόνον μέσω patch panel και όχι και από άλλα ενδιάμεσα
σημεία του καλωδίου ή της πρίζας. Ορισμένοι κατασκευαστές που παρασκευάζουν
μόνο UTP προϊόντα και προκειμένου να αποθαρρύνουν τη χρήση FTP καλωδίων,
διαδίδουν ότι το καλώδιο FTP για μη δημιουργήσει προβλήματα απαιτεί γειώσεις όχι
μόνο στα δύο άκρα του, αλλά και σε πολλά ενδιάμεσα σημεία. Αυτό θεωρητικά είναι
αληθές. Στην πράξη όμως δεν μπορεί να γίνει εύκολα, αλλά αν γίνει, είναι πολύ πιθανόν
ότι θα δημιουργήσει σοβαρές παρενέργειες λόγω ρευμάτων βρόγχου από την
ενδεχόμενη ύπαρξη πολλαπλών μη ισοδυναμικών γειώσεων.

• Τα patch panels γειώνονται σε ειδικό αγωγό γειώσεως επάνω στον οποίο συνδέεται
επίσης το σώμα του ικριώματος, το κουτί, οι πόρτες κ.τ.λ. Οι συνδέσεις γίνονται με
πολύκλωνα καλώδια γειώσεων ελάχιστης διατομής 2,5 χιλιοστών. Ο αγωγός της
γειώσεως του κουτιού ή του ικριώματος (Rack) με τη σειρά του και με πολύκλωνα
καλώδια γειώσεων ελάχιστης διατομής 6 χιλιοστών κατ' ελάχιστον, συνδέεται σε
κάποιο κύριο σημείο γείωσης της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως.

• Στην περίπτωση που υπάρχουν στο δίκτυο πολλές γειώσεις πρέπει να είναι
ισοδυναμικές ή να μην υπάρχει μεταξύ τους διαφορά μεγαλύτερη του 1 VRMS.

3.8 Μέσα Μετάδοσης

Διάφορα φυσικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματική
μετάδοση. Το καθένα από αυτά έχει τη δική του θέση όσον αφορά στο εύρος ζώνης,
στην καθυστέρηση, στο κόστος και στην ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης τους.
Τα μέσα αυτά διακρίνονται σε διπλαγωγούς, ομοαξονικά καλώδια και οπτικές ίνες.

3.8.1 Ομοαξονικό Καλώδιο

Ένα σύνηθες μέσο μετάδοσης είναι το ομοαξονικό καλώδιο (coaxial cable). Το
ομοαξονικό καλώδιο επινοήθηκε το 1929 και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το
1941 από την AT&T για την εγκατάσταση της διηπειρωτικής επικοινωνίας.
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Αποτελείται από έναν εσωτερικό αγωγό ο οποίος περιβάλλεται από μονωτικό
υλικό. Το μονωτικό υλικό περιβάλλεται από κυλινδρικό αγωγό ο οποίος έχει τη μορφή
ενός πυκνού πλέγματος. Ο εξωτερικός αγωγός καλύπτεται με τη σειρά του από ένα
πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα. Και οι δυο αγωγοί μοιράζονται έναν κεντρικό άξονα
και για το λόγο αυτό ονομάζεται ομοαξονικό καλώδιο.

Το ομοαξονικό καλώδιο έχει εύρος ζώνης τα 400 Mhz και είναι εξαιρετικά
ανθεκτικό στην εξωτερική παρεμβολή. Χρησιμοποιείται για να συνενώσει αποστάσεις
300-600 μέτρων και το κόστος του είναι χαμηλό. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται
ευρέως στην αγορά. Τα μειονεκτήματα του είναι ότι είναι αρκετά χοντρό για καλώδιο
και ότι μερικές φορές είναι δύσκολο στην εγκατάσταση. Ο πιο κοινός τύπος connector
που χρησιμοποιείται είναι ο BNC (Byone-Neil-Concelman).

Υπάρχουν δύο είδη ομοαξονικού καλωδίου. Το λεπτό και το χοντρό ομοαξονικό
καλώδιο.

Το λεπτό αναφέρεται και ως thin net και το πρότυπο στο IEEE που το διαχειρίζεται
είναι το 10Base2. Το 2 στην ονομασία υποδεικνύει ότι η μέγιστη απόσταση κάλυψης
είναι τα 200 μέτρα. Χρησιμοποιείται συνήθως σε σχολικά ή άλλα ανάλογα δίκτυα.

Το χοντρό ομοαξονικό καλώδιο (thick coaxial cable) αναφέρεται και ως thick net
και περιγράφεται από το 10Base5 πρότυπο του IEEE. 'Οπως και πριν, το 5 αναφέρεται
στα 500 μέτρα δυνατής απόστασης. Το επιπλέον χαρακτηριστικό που έχει είναι ένα
επιπρόσθετο κάλυμμα το οποίο το προστατεύει από την υγρασία. Είναι άκαμπτο και
δύσκολο στην εγκατάσταση και χρησιμοποιείται συνήθως σε δίκτυα μεγάλων
αποστάσεων.
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3.8.2 Διπλαγωγός

Ο διπλαγωγός είναι το παλαιότερο μέσο μετάδοσης και ακόμη το πλέον
δημοφιλέστερο. Απαρτίζεται από δύο μονωμένα χάλκινα σύρματα, πάχους 1 mm. Για
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εφαρμογές γραφείου χρειάζονται περισσότερες της μίας συνδέσεις, ένας διπλαγωγός
συνήθως φέρει πολλαπλά συνεστραμμένο. ζεύγη. Μέχρι το 1988, τα περισσότερα
κτίρια γραφείων διέθεταν ένα καλώδιο με 4 συνεστραμμένα ζεύγη από τον κατανεμητή
ορόφου προς το κάθε γραφείο. Αυτό το σχήμα επέτρεπε να συνδέονται μέχρι και
τέσσερα συνήθη τηλέφωνα η δύο τηλέφωνα πολλαπλών γραμμών από κάθε γραφείο με
τον εξοπλισμό του ΟΤΕ. Στην σημερινή εποχή, ο τηλεπικοινωνιακός οργανισμός
εγκαθιστά για τις κατοικίες διπλαγωγούς με 2 συνεστραμμένα ζεύγη, για τη διάθεση
διπλής τηλεφωνικής γραμμής.

Οι διπλαγωγοί προσφέρουν ευκολία στην εγκατάσταση και είναι ικανοί για
συνδέσεις μέχρι 100 μέτρα. Είναι η πιο δημοφιλής επιλογή για σχολικά δίκτυα. Με
βάση τα χαρακτηριστικά τους διακρίνονται σε 5 κατηγορίες:

 Category 1 Voiee Only (Telephone Talk)

 Category 2 Data to 4Mbps (Local Talk)

 Category 3 Data to 10Mbps (Ethernet)

 Category 4 Data to 20Mbps (16Mbps Token Ring)

 Category 5 Data to 100Mbps (Fast Ethernet)
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3.9 Τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην υλοποίηση του WLAN

Ενώ το μεγαλύτερο μέρος της αναφοράς στο 802.11 β περιέγραφε τα ασύρματα
LAN, υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια για τις εταιρίες που ασχολούνται με τα
ασύρματα δίκτυα να διαφοροποιηθούν στην αγορά πράγμα που θα επηρεάσει την
απόφαση αγοράς των πελατών.

3.10 Εύκολη εγκατάσταση

Για την εγκατάσταση ενός ασύρματου τοπικού δικτύου, πρέπει να εγκατασταθούν
ΑΡ και ειδικές κάρτες δικτύου στα PC. Το πιο σημαντικό μέρος αυτής της προσπάθειας
είναι η κατάλληλη τοποθέτηση των ΑΡ. Η τοποθέτηση των σημείων πρόσβασης είναι
αυτό που εξασφαλίζει την κάλυψη και την απόδοση που απαιτούνται από την σχεδίαση
του δικτύου.

3.11 Έρευνα του Site

Για πλήρως ασύρματα δίκτυα χρησιμοποιώντας αρχιτεκτονική κυψελών, η
κατάλληλη τοποθέτηση των ΑΡ καθορίζεται καλύτερα διεξάγοντας έρευνα ιτόπου, στην
οποία τα APs τοποθετούνται κάπου δοκιμαστικά και μετριέται η ισχύς του σήματος και
η ποιότητα πληροφορίας που διακινείται. Με μετακίνηση γύρω στην περιοχή που είναι
επιθυμητή η κάλυψη βρίσκεται το καταλληλότερο σημείο. Παρόλο που οι
εμπλεκόμενες εταιρίες παρέχουν εργαλεία για αυτή την δουλειά, οι εφαρμογές αυτές
ποικίλουν στην ποσότητα και ποιότητα πληροφοριών που παρέχουν, όπως επίσης και
στις ικανότητες τους για καταγραφή και αναφορά της κυκλοφορίας

3.12 Powerover Ethernet

Ορισμένες εταιρίες προσφέρουν APs τα οποία μπορούν να τεθούν σε λειτουργία ό
το καλώδιο του Ethernet το οποίο συνδέει το σημείο πρόσβασης με το ενσύρματο
δίκτυο. Αυτό συνήθως υλοποιείται από μία συσκευή στο rack, που χεται (απορροφά)
AC ρεύμα και την σύνδεση για την μετάδοση των δεδομένων ό το καλωδιωμένο switch.
Κατόπιν στην έξοδο του βγάζει CD ρεύμα σε ρησιμοποίητο ζεύγος συρμάτων στο
καλώδιο του δικτύου, το οποίο συνδέει το dule αυτό και το σημείο πρόσβασης. Αυτό το
χαρακτηριστικό απαλείφει την ανάγκη για παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος στο ΑΡ
(το οποίο συνήθως είναι ποθετημένο στοντοίχο ή στο ταβάνι), κάνοντας την
εγκατάσταση γρηγορότερη και πιο οικονομική.
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3.13 Κατάλληλο Συνοδευτικό Software

Εύκολες στην χρήση κάρτες δικτύου και εργαλεία για την διαμόρφωση των
σημείων πρόσβασης. Μόλις τα ΑΡ εγκατασταθούν πρέπει να διαμορφωθούν και τα ΑΡ
και οι NICs, για να είναι κατάλληλα για χρήση. Όπως συμβαίνει με κάθε τέτοιο προϊόν,
η ποιότητα του user interface καθορίζει το ποσό του χρόνου που απαιτείται για την
διαμόρφωση του δικτύου ώστε να μπορεί να λειτουργήσει, Επιπλέον
υπάρχουνεργαλείαγιατην μαζική διαμόρφωσητωνσημείωνπρόσβασης στο ίδιο δίκτυο,
διευκολύνοντας σημαντικά την διαδικασία. Τέλος, το ότι είναι διαθέσιμες πολλές
μέθοδοι για προσπέλαση του σημείου πρόσβασης, εγγυάται την απλότητα στο στήσιμο
του δικτύου. Τέτοιες επιλογές είναι οι telnet, Web-based, ή SNMP-based over the
Ethernet cable, είτε από ασύρματο σταθμό είτε από την σειριακή θύρα πάνω στο ίδιο το
accesspoint.

3.14 Εργαλεία διαχείρισης

Εφόσον ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο
που ακολουθεί το πρότυπο 802.1ΐβ,διαφέρει
από τα κλασικά καλωδιωμένα LAN μόνο
στα επίπεδα 1 και 2 του μοντέλου OSI, είναι
αναμενόμενο το ίδιο τουλάχιστον επίπεδο
διαχειρησιμότητας για τα προϊόντα αυτά,
όπως συναντάται στα προϊόντα δικτύου για
τα ενσύρματα δίκτυα. Τα προϊόντα αυτά
λοιπόν, υποστηρίζουν το SNMP version 2,
άρα μπορούν να διαχειρισθούν όπως και οι
ενσύρματες δικτυακές συσκευές
χρησιμοποιώντας τις ίδιες εφαρμογές και με
τις κατάλληλες MIBs να ελεγχθούν
επιμέρους λειτουργίες του ασύρματου
εξοπλισμού.

Εκτός από το SNMP, είναι χρήσιμο να υπάρχει η δυνατότητα για διαμόρφωση
(configuration) και επιμελή εξέταση (probing) των APs μέσω εύχρηστου
Webπεριβάλλοντος. Επιπλέον το κόστος της διαχείρισης μειώνεται αν υπάρχει η
δυνατότητα για διαχείριση των συσκευών αυτών κατά ομάδες.
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3.15 Εμβέλεια και Throughput

Τα 802.11 b WLANs επικοινωνούν με την χρήση ραδιοφωνικών κυμάτων γιατί τα
κύματα αυτά διαπερνούν τοίχους και ανακλώνται πάνω στα εμπόδια. Η απόδοση του
WLAN εξαρτάται από πολλούς παράγοντες συμπεριλαμβανομένων του αριθμού των
χρηστών, της εμβέλειας των μικροκυψελίδων, των παρεμβολών, της μετάδοσης σε
πολλαπλά μονοπάτια, τα χρησιμοποιούμενα πρότυπα και τον τύπο του hardware.
Φυσικά, ότι επηρεάζει την απόδοση στο καλωδιωμένο δίκτυο, όπως τα bottle necks,
έχει επιπτώσεις και στο ασύρματο δίκτυο.

Από πλευράς εύρους συχνοτήτων, το μεγαλύτερο δεν είναι κατ' ανάγκη και
καλύτερο. Για παράδειγμα, αν απαιτείται από το δίκτυο πλήρης κάλυψη και υψηλή
απόδοση (5.5 Mbps ή 11 Mbps), μεγάλο εύρος συχνοτήτων σε χαμηλότερες ταχύτητες
δικτύου (1 Mbpsand 2 Mbps) μπορεί να καταστήσουν δύσκολο να υλοποιηθεί ένα
κανάλι επαναχρησιμοποιήσιμου pattern, διατηρώντας την υψηλή απόδοση.

3.16 Mobility

Ενώ το 802.11b καθορίζει πώς ένας σταθμός συσχετίζεται με τα APs, δεν καθορίζει
πώς τα APs εντοπίζουν τους χρήστες καθώς απτοί περιφέρονται, ούτε σε επίπεδο 2
μεταξύ δύο APs που βρίσκονται στο ίδιο υποδίκτυο ούτε στο επίπεδο 3, όταν οι
χρήστες βρίσκονται σε διαφορετικά υποδίκτυα τα οποία συνδέονται με δρομολογητή.

Το πρώτο θέμα αντιμετωπίζεται από ειδικά πρωτόκολλα επικοινωνίας μεταξύ APs
που διαφέρουν από εταιρία σε εταιρία και ποικίλουν σε απόδοση. Αν το πρωτόκολλο
δεν είναι αποδοτικό, υπάρχει πιθανότητα να χαθούν πακέτα καθώς ο χρήστης
μετακινείται από το ένα σημείο πρόσβασης σε άλλο. Σταδιακά η WECA και η IEEE θα
καταλήξουν στην κατοχύρωση προτύπων και στο πεδίο αυτό.

Το δεύτερο θέμα αντιμετωπίζεται με μηχανισμούς περιαγωγής του επιπέδου 3. Ο
πιο διαδεδομένος τέτοιος μηχανισμός είναι το Mobile ΙΡ (προηγούμενο σχήμα), ο
οποίος προς το παρόν καλύπτεται από το RFC 2002 της IETF (Internet Engineering
Task Force). Ο μηχανισμός αυτός δουλεύει αναθέτοντας σε ένα σημείο πρόσβασης το
ρόλο του "homeagent" για κάποιους χρήστες. Μόλις ο ασύρματος σταθμός
εγκαταλείψει την "homearea" και εισέλθει σε μια νέα π εριοχή, το νέο σημείο
πρόσβασης εξετάζει τον σταθμό για να πληροφορηθεί το “homeagent” του.

Αφού εντοπιστεί ο homeagent, προωθούνται πακέτα αυτόματα μεταξύ των δύο APs
για να διασφαλιστεί το ότι η IP διεύθυνση του σταθμού έχει κρατηθεί και το ότι ο
σταθμός μπορεί να λαμβάνει τα δεδομένα με διαφανείς προς αυτόν διαδικασία. Καθώς
το Mobile IP δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμη, οι εμπλεκόμενες εταιρίες μπορούν να
παρέχουν τα δικά τους πρωτόκολλα χρησιμοποιώντας παρόμοιες τεχνικές για να
διασφαλίσουν το ότι η IP κυκλοφορία φτάνει σε έναν χρήστη που κινείται σε υποδίκτυα
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που οριοθετούνται από κάποιον δρομολογητή, για παράδειγμα μεταξύ πολλαπλών
κτιρίων.

Μία ημιτελής αλλά χρήσιμη εναλλακτική επιλογή για την επίλυση του
προβλήματος της περιαγωγής στο επίπεδο 3 του OSI είναι η χρήση του Dynamic Host
Configuration Protocol (DHCP) σε όλο δίκτυο. To DHCP επιτρέπει έναν χρήστη που
σταματά ή αναστέλλει την λειτουργία του φορητού υπολογιστή του, πριν αλλάξει
δίκτυο, να αποκτήσει αυτόματα καινούργια IP διεύθυνση κατά το άνοιγμα του φορητού
υπολογιστή του.

3.17 Υγιεινή και ασφάλεια κατά την χρήση WLAN

Όπως συμβαίνει με όλες τις ασύρματες τεχνολογίες, τα WLAN πρέπει να πληρούν
αυστηρά βιομηχανικά και κυβερνητικά πρότυπα για την υγεία και την ασφάλεια των
χρηστών. Σε έναν μεγάλο αριθμό από βιομηχανίες έχουν εγερθεί προβληματισμοί
τέτοιου είδους, που αφορούν τους κινδύνους υγείας από την χρήση ασύρματων
συσκευών. Οι μέχρι σήμερα επιστημονικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί, δεν μπόρεσαν
να αποδείξουν ότι οι ραδιοεκομπές στα ασύρματα δίκτυα επηρεάζουν την ανθρώπινη
υγεία. Επιπλέον η ισχύς των συστημάτων για τα ασύρματα τοπικά δίκτυα έχει
περιοριστεί από τους κανονισμούς του FCC κάτω από τα 100 mW που είναι πολύ
χαμηλότερη από αυτή των κινητών τηλεφώνων και αναμένεται ότι οι όποιες συνέπειες
στην υγεία, που σχετίζονται με τις ραδιοεκπομπές, πρέπει να συσχετιστούν με την
εγγύτητα στον πομπό.

3.18 Ασφάλεια δεδομένων WLAN

Η ενσωματωμένη κρυπτογράφηση WEP 40bit στο 802.11b πρέπει να επαρκεί για
τις περισσότερες εφαρμογές. Ωστόσο, η ασφάλιση των WLAN πρέπει να είναι σε
συμφωνία με την ολική πολιτική ασφάλειας του δικτύου. Συγκεκριμένα ένας χρήστης,
μπορεί να υλοποιήσει μια τεχνική ασφάλειας όπως το IPSec τόσο στο ενσύρματο όσο
και στο ασύρματο δίκτυο, εξαλείφοντας την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν τα ειδικά
χαρακτηριστικά ασφάλειας του 802.11. Ακόμη μπορεί να επιλεγεί και κρυπτογράφηση
ανά χρήστη (δηλαδή ο κάθε χρήστης κρυπτογραφεί τα προσωπικά του δεδομένα) και
επομένως όλες οι δικτυακές πληροφορίες, όπως IP και MAC διευθύνσεις,
κρυπτογραφούνται μαζί με τουπόλοιπο φορτίο δεδομένων.

Άλλες τεχνικές ελέγχου πρόσβασης είναι διαθέσιμες μαζί με την προαναφερθείσα.
Για παράδειγμα, υπάρχει μια "identification value" που ονομάζεται ESSID η οποία
μπορεί να προγραμματιστεί σε κάθε σημείο πρόσβασης ώστε να αναγνωρίζουν σε ποιοι
υποδίκτυο ανήκουν. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν έλεγχος ταυτότητας: αν ένας
σταθμός δεν γνωρίζει την τιμή που έχει αυτό το πεδίο δεν επιτρέπεται να συσχετιστεί με
αυτό το σημείο πρόσβασης. Επιπλέον μερικοί κατασκευαστές δίνουν την δυνατότητα
για λίστες ελέγχου πρόσβασης (access Control Lists - ACLs) που περιέχουν MAC
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διευθύνσεις και περιορίζουν :ην πρόσβαση σε σταθμούς των οποίων οι MAC είναι
καταχωρημένες εκεί. Οι σταθμοί-πελάτες μπορούν να περιληφθούν ή να αποκλειστούν
κατά βούληση.

3.19 Κόστος

Το κόστος υλικού συμπεριλαμβάνει την προσθήκη ΑΡ στην δικτυακή υποδομή
καθώς και WLAN κάρτες δικτύου σε όλες τις ασύρματες συσκευές και υπολογιστές. - 0
αριθμός των ΑΡ εξαρτάται από την περιοχή κάλυψης, τον αριθμό των χρηστών και τον
τύπο των υπηρεσιών που απαιτούνται. Η περιοχή κάλυψης ενός σημείου πρόσβασης
εκτείνεται γύρω από αυτό σε μια ακτίνα. Οι ζώνες των σημείων πρόσβασης συχνά
επικαλύπτονται για να διασφαλιστεί η απόλυτη κάλυψη. Είναι προφανές ότι το κόστος
του υλικού θα εξαρτάται από παράγοντες όπως οι απαιτήσεις για απόδοση, κάλυψη ανά
διαφορετικό προϊόν και διαφορετικούς ρυθμούς μετάδοσης.

Πέρα από το κόστος του εξοπλισμού, πρέπει να υπολογίζεται και το κόστος της
εγκατάστασης και της συντήρησης. Τα κόστη αυτά μπορεί να μικρύνουν το κόστος του
αρχικού εξοπλισμού του ασύρματου τοπικού δικτύου. Τα προϊόντα που είναι απλά στην
εγκατάσταση, χρήση και διαχείριση και αποδίδουν όσο καθορίζει ο κατασκευαστής
συνήθως ανεβάζουν κατά πολύ το αρχικό κόστος επένδυσης σε εξοπλισμό. Τα
χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν νωρίτερα όπως τροφοδότηση από το Ethernet,
μαζική εγκατάσταση των APs και μεγάλο σύνολο ππό εργαλεία διαχείρισης
χαμηλώνουν το συνολικό κόστος του WLAN.

3.20 To HomeRF

Μια τρίτη εναλλακτική πρόταση για οικιακά δίκτυα με λίγους κόμβους είναι το
πρότυπο HomeRF, το οποίο προωθείται από την Proxim (μετοχές της οποίας έχουν η
Intel και η Motorola) και για το οποίο έχουν δηλώσει υποστήριξη 70 εταιρίες, όπως η
Hewlett Packard.

To HomeRF στηρίζεται στην τεχνολογία SWAP (Shared Wireless Access Protocol
διαμοιραζόμενο πρωτόκολλο ασύρματης πρόσβασης). To SWAP συνδύαζεστοιχεία από
το ΙΕΕΕ 802.11 μαζί με ιδέες από το ευρωπαϊκό σύστημα ψηφιακής ασύρματης
τηλεφωνίας DECT (Digital Enhanced Cordless Telephone) φτιάχνοντας έτσι ένα φθηνό
πρότυπο για μεταφορά ήχου και δεδομένων με ταχύτητα μέχρι 2Mbps.

To SWAP είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί με μεγάλη ποικιλία ασύρματων
συσκευών και προσφέρει δυνατότητα πρόσβασης στο υπάρχον τηλεφωνικό δίκτυο
(PSTN – Public Switched Telephone Network). Όπως το 802.11, προσφέρει ασύγχρονη
μεταφορά δεδομένων CSMA/CA με ρυθμούς μετάδοσης μέχρ, τα 2 Mb/s. Αντίθετα με
τα 802.11 και το HIPERLAN, το υποεπίπεδο της MAC περιλαμβάνει δυνατότητες
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σύγχρονης μετάδοσης χρησιμοποιώντας τεχνική TDMA (Time Division Multiple
Access), η οποία προσφέρει εγγυημένο bandwidth και συγκεκριμένη καθυστέρηση.
Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα σε real-time εφαρμογές όπως την μετάδοση
φωνής.

Για να αντιμετωπίσει το ζήτημα του κόστους, το SWAP χρησιμοποιεί ένα
απλοποιημένο πρωτόκολλο καθώς επίσης και σχετικά απλή υλοποίηση στο φυσικό
επίπεδο, υποστηρίζοντας λιγότερες επιλογές για δικτυακές αρχιτεκτονικές. Προϊόντα
SWAP που υποστηρίζουν SOHO εφαρμογές όπως κινητά τηλέφωνα, εκτυπωτές και
laptops, έχουν ήδη κυκλοφορήσει.

Αν και το HomeRF υποστηρίζει ταυτόχρονη μεταφορά ήχου και δεδομένων, η
χαμηλή ταχύτητα που προσφέρει σε συνδυασμό με το κόστος υλοποίησης του, που
είναι παρόμοιο με αυτό του ΙΕΕΕ 802.11b, δεν του δίνει ιδιαίτερες προοπτικές
επιτυχίας. Τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά του HomeRF είναι ίδια με αυτά του
ΙΕΕΕ802.11 έχοντας τα ίδια προβλήματα παρεμβολών με το Bluetooth.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΣΥΣΤΗΜΑ
ETHERNET
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4 ΣΥΣΤΗΜΑ ETHERNET

To Ethernet είναι μια τεχνολογία δικτύων τοπικής περιοχής (LAN) που μεταδίδει
πληροφορία μεταξύ υπολογιστών με ταχύτητες 10 και 100 εκατομμύρια bit ανά
δευτερόλεπτο (Mbps). Αυτήν την περίοδο η ευρύτατα χρησιμοποιημένη έκδοση της
τεχνολογίας Ethernet είναι η κατηγορία των 24-Mbps με χρήση καλωδίων
ανεστραμμένου ζεύγους (twistedpair).

Οι κατηγορίες μέσου για το 10-MbpsEthernet περιλαμβάνουν το αρχικό παχύ
ομοαξονικό σύστημα, καθώς επίσης και το λεπτό ομοαξονικό, το twisted-pair και τα
συστήματα οπτικών ινών. Τα πιο πρόσφατα Ethernet πρότυπα καθορίζουν το νέο
FastEthernet 100-Mbps σύστημα το οποίο λειτουργεί πάνω σε twisted-pair μέσα και σε
μέσα οπτικών ινών.

To Ethernet είναι μια δημοφιλής, μη εξαρτώμενη από προμηθευτές τεχνολογία
δικτύων

Υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες LANσε χρήση σήμερα, αλλά το Ethernet είναι
κατά πολύ η δημοφιλέστερη. Οι εκτιμήσεις από το χώρο της βιομηχανίας δείχνουν ότι
από το 1994 πάνω από 40 εκατομμύρια κόμβοι Ethernet ήταν εγκατεστημένοι
παγκοσμίως. Η διαδεδομένη δημοτικότητα του Ethernet εξασφαλίζει ότι υπάρχει μια
μεγάλη αγορά για τον εξοπλισμό Ethernet, γεγονός που βοηθά επίσης στο να κρατηθείη
τεχνολογία σε ανταγωνιστικές τιμές.

Από τον καιρό του πρώτου προτύπου Ethernet, οι προδιαγραφές και τα δικαιώματα
κατασκευής τεχνολογίας Ethernet έχουν γίνει εύκολα προσβάσιμα στον καθένα. Αυτή η
ανοιχτή φύση του, σε συνδυασμό με την ευκολία της χρήσης και την στιβαρότητα του
συστήματος Ethernet, οδήγησε στη δημιουργία μιας μεγάλης αγοράς Ethernet, ένας από
τους λόγους που το Ethernet είναι τόσο ευρέως υλοποιημένο στη βιομηχανία
υπολογιστών.

Η μεγάλη πλειοψηφία των προμηθευτών υπολογιστών σήμερα, εξοπλίζουν τα
προϊόντα τους με 10- ή και 100-Mbps Ethernet, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους
τύπους υπολογιστών να συνδεθούν μέσω ενός Ethernet LAN. Καθώς το πρότυπο 100-
Mbps υιοθετείται όλο και πιο ευρέως, οι υπολογιστές εξοπλίζονται με μια Ethernet
διεπαφή που λειτουργεί και σε 10-Mbps αλλά και σε 100-Mbps. Η δυνατότητα να
συνδεθεί ένα ευρύ φάσμα υπολογιστών που χρησιμοποιούν vendor-neutral τεχνολογία
δικτύων είναι ένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό για τους σημερινούς διαχειριστές LAN.

Τα περισσότερα LANs πρέπει να υποστηρίζουν μια ευρεία ποικιλία υπολογιστών
που αγοράζονται από διαφορετικούς προμηθευτές, πράγμα που απαιτεί έναν υψηλό
βαθμό δικτυακής διαλειτουργικότητας, κάτι το οποίο παρέχει το Ethernet.
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4.1 Η ιστορία του ETHERNET

Τα τελευταία 25 χρόνια, το Ethernet έχει εξελιχθεί από ένα βασισμένο στον
ανταγωνισμό ραδιοφωνικού καναλιού σύστημα μετάδοσης (contention-based radio
channel transmission system) των 4.800 bps, στο πιο δημοφιλές πρότυπο τοπικών
δικτύων, ικανό να μεταδώσει 100 εκατομμύρια bps πάνω από αθωράκιστο
συνεστραμμένου ζεύγους τηλεφωνικό καλώδιο.

 Η προέλευση του Ethernet: ALOHA (1968-1972)

Το σημείο-κλειδί στο Ethernet είναι η χρήση του διαμοιραζόμενου καναλιού
μετάδοσης. Η ιδέα αυτή ξεκίνησε στο Πανεπιστήμιο της Χαβάης στα τέλη της
δεκαετίας του '60 όταν ο Norman Abramson και οι συνάδελφοι του ανέπτυξαν ένα
ραδιοφωνικό δίκτυο που το ονόμασαν «σύστημα ALOHA». Η αρχική ταχύτητα του
συστήματος ήταν 4.800 bps και αργότερα αυξήθηκε στα 9.600 bps. Το είδος αυτού του
δικτύου ονομάζεται δίκτυο βασισμένο στον ανταγωνισμό {contention-based network)
επειδή οι διαφορετικοί σταθμοί που απαρτίζουν το δίκτυο, ανταγωνίζονται για το ίδιο
κανάλι. Η αποδοτικότητα του συστήματος ALOHA υπολογίστηκε ίση με το 17% της
θεωρητικής χωρητικότητας. Το 1972 το ALOHA αναβαθμίστηκε στο slotted ALOHA,
μια αλλαγή που διπλασίαζε την αποδοτικότητα του.

 Η ιστορία του 10Base-T και της δομημένης καλωδίωσης (1986-1990)

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 η επανάσταση των προσωπικών υπολογιστών
(PCs) είχε ξεκινήσει και μαζί τους και η δικτυακή τεχνολογία. Δύο ακόμα γεγονότα
συνέβησαν που έδωσαν στο Ethernet μια ώθηση. Το 1985 η Novell άρχισε να πουλάει
το Netware, ένα λειτουργικό σύστημα υψηλής απόδοσης σχεδιασμένο ειδικά για τη
δικτύωση PCs. Το άλλο γεγονός ήταν το 10BASET: full-speed 10 Mbps Ethernet πάνω
από UTP τηλεφωνικό καλώδιο.

 Fiber Ethernet και UTP Ethernet

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, με τις οπτικές ίνες να κάνουν τη παρουσία τους
ευρέως γνωστή, η Xerox αποφάσισε να εξετάσει το Ethernet πάνω από οπτική ίνα.
Μάλιστα βρέθηκε ότι το Ethernet μπορούσε να τρέξει πάνω από οπτική ίνα σε
διαμόρφωση αστέρα, όχι τοπολογία διαύλου.

 Δομημένη καλωδίωση: StarLan και ΤOKENRing

Το 1985 η IBM άρχισε να πουλά το 4-Mbps Token Ring LAN, το δικό της
δικτυακό πρωτόκολλο. Αν και το TokenRing είχε τη μισή ταχύτητα από το 10-Mbps
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Ethernet είχε το πλεονέκτημα ότι βασιζόταν σε ένα δομημένο καλωδιακό σύστημα που
ενσωματώνει ένα κεντρικό concentrator ή hub και καλώδιο στη διασύνδεση των
κόμβων.

 To 10BASE-T εγκρίνεταιως IEEE standard

Το πρώτο προϊόν της SynOptics, το LATT1SNET, κυκλοφόρησε στην αγορά 17
Αυγούστου 1987. Την ίδια μέρα η IEEE 802.3 συναντήθηκε για να συζητηθεί η
υλοποίηση του 10-Mbps Ethernet πάνω από UTP, που αργότερα θα ονομαστεί
10BASE-T. Το φθινόπωρο του 1990 το νέο πρότυπο 802.3i/10BASE-T υιοθετήθηκε
επίσημα.

 Ethernet Switching και Full-duplex Ανάπτυξη (1990-1994)

Στο τέλος της δεκαετίας του 1980 η αγορά απαιτούσε πλέον γρηγορότερες
δικτυακές υποδομές: πολλαπλά Ethernet LANs διασυνδεόταν μεταξύ τους. Το Shared
εξαρτάται από μια shared-media σύνδεση για όλους τους χρήστες, δηλαδή μόνο ένας
σταθμός μπορεί να μεταδώσει για συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η διασύνδεση
διαφορετικών LANs αύξανε την κίνηση σημαντικά, καθώς περισσότεροι χρήστες
ανταγωνίζονταν για το ίδιο περιορισμένο bandwidth.

Two-portbridges, που είναι τόσο παλιές όσο το ίδιο το Ethernet έγιναν δημοφιλείς
για να συνδέσουν LANs και να χειριστούν κατάλληλα την κίνηση στο δίκτυο. Μέσα
στο 1990 όμως εμφανίστηκε μια διαφορετική bridge: η Kalpana EtherSwitch EPS-700.

To EtherSwitch ήταν αρκετά διαφορετικό: To switch διέθετε μια αρχιτεκτονική
που επέτρεπε πολλαπλές ταυτόχρονες μεταδόσεις data, όπως ένα τηλεφωνικό switch.
Έτσι οι χρήστες δεν μοιράζονταν πια το bandwidth με άλλους, βελτιώνοντας σημαντικά
την απόδοση. To EtherSwitch χρησιμοποιούσε μια νέα bridging τεχνολογία που
ονομάζεται cut-through αντί για τη συμβατική store-and-forward. Αυτό βελτίωνε
αρκετά τους χρόνους καθυστέρησης. To EtherSwitch πωλήθηκε ως ένα δικτυακό switch
για τη βελτίωση της απόδοσης των LAN's και όχι ως bridge.

Το 1993 το Kalpana έφερε άλλη μια καινοτομία: full-duplex Ethernet. Τα
πλεονεκτήματα ήταν προφανή: Η ταυτόχρονη αποστολή και λήψη δεδομένων μπορεί
θεωρητικά να διπλασιάσει το data transmission rate. To 1997 η IEEE επικύρωσε το
802.3x full-duplex/flow-control standard.

 Η εμφάνιση του Fast-Ethernet (1992-1995)
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Τα network switches ήταν τέλειες συσκευές για να μειώσουν τη δικτυακή
συμφόρηση, όμως κάθε Ethernet Switch μπορούσε να προσφέρει στο μέγιστο 10 Mbps
ανά port. Η μόνη σοβαρή τεχνολογία για εφαρμογές που απαιτούσαν πάνω από 10
Mbps ήταν το FDDI, μια ακριβή 100-Mbps fiber-based τεχνολογία. Δυστυχώς το FDDI
δεν έγινε ποτέ κυρίαρχη τεχνολογία λόγω του υψηλού κόστους και της
πολυπλοκότητας.

Ένα θέμα που απασχολούσε την IEEE 802 το 1992 ήταν τα δίκτυα υψηλότερων
ταχυτήτων. Παρουσιάστηκαν δύο τεχνικές προτάσεις. Η πρώτη πρότεινε τη διατήρηση
του Ethernet πρωτοκόλλου, ενώ η δεύτερη παρότρυνε για ένα εντελώς καινούριο MAC
πρωτόκολλο για μετάδοση 100 Mbps. Αυτό ήταν η απαρχή του "πολέμου". Επειδή η
IEEE δεν μπορούσε να δώσει λύση στο θέμα, οι εταιρείες πήραν την κατάσταση στα
χέρια τους και ίδρυσαν την Fast Ethernet Alliance με σκοπό "να αναπτυχθούν λύσεις
100-Mbps Ethernet βασισμένα στο υπάρχον standard.

Τα ακόλουθα γεγονότα συνέβησαν: Τον Οκτώβριο του 1993, η Fast Ethernet
Alliance δημοσίευσε το 100BASE-Xinteroper ability specification της, γνωστό ως
100BASE-TX. Τον Μάρτιο του 1995, η IEEE και η Executive Comitee δέχτηκαν την
IEEE 802.3u specification.

 Οδηγώντας το Ethernet στον επόμενο αιώνα: VLANs και Layer 3 Switching
(1996-1998)

Η IEEE είναι στην εμπροσθοφυλακή πολλών διαφορετικών προσπαθειών για να
οδηγήσει το Ethernet στον επόμενο αιώνα. Μετά την υιοθέτηση του IEEE 802.3u το
1995, ξεκίνησαν αρκετές Ethernet καινοτομίες. Μεταξύ αυτών είναι το Gigabit Ethernet
(802.3z), το νέο IEEE 802.3x full-duplex/flow control standard, το 802.1p standard για
την προτεραιότητα του packetflow και το 802.1Q standard για virtual LAN (VLAN)
tagging. To Layer 3 switching, αν και δεν είναι νέο standard, αλλά μάλλον ένας
συνδυασμός από καινοτομίες hardware, μπορεί να προστεθεί στη λίστα αυτή.

 Βιομηχανικές Συγχωνεύσεις και τάσεις απόκτησης (1993-1998)

Στις αρχές του 1990, οι networking vendors διαπίστωσαν ότι έπρεπε να
προσφέρουν one-stopshopping, όχι μόνο ανεξάρτητα προϊόντα, για να μείνουν
ανταγωνιστικές. Οι νέες εταιρείες που ιδρύονται έχουν στο μυαλό τους μια στρατηγική
εξόδου: ανέπτυξε πρώτα μια τεχνολογία, προώθησε την στην αγορά, και μετά
πουλήσου σε ένα μεγάλο παίκτη. Οι σημερινοί γίγαντες της Networking Industry είναι
οι Cisco, 3Com, Bay Networks και η Cabletron.

 Gigabit Ethernet (1995-1998)
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To ερώτημα που τίθεται εύλογα είναι: Εφόσον από τα 10 Mbps πήγαμε στα 100
Mbps, γιατί όχι και στα 1000 Mbps. Το Νοέμβριο του 1995 η IEEE 802.3 σχημάτισε
μια νέα ομάδα για να ερευνήσει τη δυνατότητα του Ethernet να τρέξει σε gigabit per
second. Τον Μάρτιο του 1996, η IEEE σχημάτισε το νέο 802.3z group για να
τυποποιήσει το Gigabit Ethernet. Τον Μάιο του 1996, οι εταιρείες της Fast Ethernet
Alliance μαζί με κάποιες νέες, οργάνωσαν την Gigabit Ethernet Alliance (GEA). Στο
σημείο αυτό δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ποιοι ήταν οι εφευρέτες του Gigabit
Ethernet. Η εταιρεία Packet Engines έκανε την πρώτη δημόσια ανακοίνωση τον
Σεπτέμβριο του 1995 και φιλοξένησε το πρώτο industry meeting τον Οκτώβριο του
1995.

Στόχος του Gigabit Ethernet ήταν αρχικά switched full-duplex operation πάνω από
οπτική ίνα, αντιτιθέμενο σε shared-media χαλκό. Ο λόγος ήταν ότι το Gigabit Ethernet
θα χρησιμοποιείτο αρχικά για να συνδέσει διαφορετικά backbones ή super servers και
work stations. Μερικά μέλη της IEEE σκέφτηκαν όμως ότι μια υλοποίηση βασισμένη
σε χαλκό και σε shared-media έπρεπε να συμπεριληφθεί. Έτσι η IEEE υιοθέτησε ένα
συμβιβασμό.

Ένα υψηλότερης ποιότητας χάλκινο μέσο θα εξεταζόταν. Μια νέα taskforce, η
802.3ab, θα εστίαζε σε UTP κατηγορίας 5 στο desktop.

Το πρότυπο καλωδίωσης του Gigabit προήλθε από μια την τεχνολογία Fiber
Channel και το Gigabit Ethernet περιλαμβάνει ένα buffered repeater section, που
επιτρέπει να χτιστούν οικονομικοί, shared-media repeaters.

To 802.3z standard τελείωσε τον Ιούνιο του 1998. Η τελική τυποποίηση
περιλαμβάνει μια CSMA/CDMAC engine καθώς και τρία cabling standards- το
1000BASE-SX και LX για οπτική ίνα και το 1000BASE-CX για υψηλής ποιότητας
copper cabling. Την περίοδο αυτή αναμένεται η 802.3ab task force να έχει ολοκληρώσει
το Category-5 based cabling standard, γνωστό ως 1000BASE-T που θα χρησιμοποιεί 4
ζεύγη καλωδίωσης Κατηγορίας 5. Είναι φανερό ότι το Ethernet θα συνεχίσει να
βελτιώνεται και να παραμείνει το data communications standard και την επόμενη,
τουλάχιστον, δεκαετία.

 Ανάγκη για Gigabit Ethernet

Σήμερα, με την ταχύτατη πρόοδο της τεχνολογίας, νέες τεχνολογίες δημιουργούν
την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και νέες εφαρμογές, με τη σειρά τους, πυροδοτούν την
ανάγκη για περαιτέρω προώθηση της τεχνολογίας. Σε ένα σχετικά μικρό χρονικό
διάστημα, η δικτυακή τεχνολογία εξελίχθηκε από το shared ή switched Ethernet στο
shared ή switched Fast Ethernet, έτσι ώστε να διευκολύνει την ολοένα αυξανόμενη
ανάγκη για εύρος ζώνης (bandwidth) στο desktop, στους εξυπηρετητές, στα hubs και
στα switches. Παρόλα αυτά, στα πλαίσια των δικτύων των επιχειρήσεων, οι δικτυακές
εφαρμογές περιλαμβάνουν τώρα υψηλής ανάλυσης γραφικά, βίντεο και άλλων ειδών
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μέσα που υπερβαίνουν σε απαιτήσεις ακόμα και την απόδοση του switched Fast
Ethernet.

Η γενιά αυτή των απαιτητικών σε εύρος ζώνης εφαρμογών μπορεί να διαιρεθεί σε
τέσσερις κατηγορίες:

1. Διάφορα επιστημονικά μοντέλα, εκδόσεις και ιατρικές εφαρμογές παράγουν αρχεία
multimedia και γραφικών που αυξάνονται σε μέγεθος από megabytes σε gigabytes και
terabytes.

• Επιστημονικές εφαρμογές απαιτούν τεράστιου εύρος ζώνης δίκτυα να μεταδίδουν
τρισδιάστατες αναπαραστάσεις από περίπλοκα αντικείμενα, που μπορεί να είναι από
μόρια έως αεροσκάφη.

• Περιοδικά, φυλλάδια και άλλες πολύπλοκες και πολύχρωμες εκδόσεις
κατασκευασμένα σε desktop computers μεταδίδονται κατευθείαν για εκτύπωση.

• Πολλές ιατρικές εφαρμογές μεταδίδουν πολύπλοκες εικόνες πάνω από τοπικά
δίκτυα (LAN) ή WAN, κάνοντας δυνατό το διαμοιρασμό ακριβών εξοπλισμών και
εξειδικευμένων ιατρικών γνώσεων.

• Μηχανικοί χρησιμοποιούν ηλεκτρικά και μηχανικά εργαλεία αυτόματης σχεδίασης
για να εργάζονται αλληλεπιδρώντας με κατανεμημένες ομάδες ανάπτυξης,
διαμοιραζόμενοι αρχεία εκατοντάδων gigabytes.

2. Πολλές εταιρείες υιοθετούν Internet τεχνολογίες για να κατασκευάζουν ιδιωτικά
intranets, έτσι ώστε να δίνουν στους χρήστες του οργανισμού τη δυνατότητα να
πηγαίνουν πέρα από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και να ανοίγεται σε αυτούς μία νέα
γενιά multimedia πελάτη / εξυπηρετητή εφαρμογών. Έτσι, οι internet και intranet
εφαρμογές παράγουν μη προβλέψιμο φόρτο. Καθώς οι εξυπηρετητές είναι
κατανεμημένοι στο δίκτυο και οι πελάτες προσπελαύνουν τα Websites εντός και εκτός
του εταιρικού δικτύου, δεν υπάρχει τρόπος να προβλέψεις σε ποιο σημείο θα υπάρχει
μεγαλύτερος φόρτος.

3. Η αποθήκευση δεδομένων και οι εφαρμογές backup αφορούν πολλά gigabytes ή
terabytes δεδομένων, κατανεμημένων ανάμεσα σε εκατοντάδες από εξυπηρετητές και
συστήματα αποθήκευσης, που είναι προσπελάσιμα από χιλιάδες χρήστες και πρέπει να
ενημερώνονται τακτικά ώστε να παρέχουν στους χρήστες δεδομένα σχεδόν
πραγματικού χρόνου για σημαντικές επιχειρηματικές αναφορές και αναλύσεις. Τα
δικτυακά backups γίνονται συνήθως σε ώρες εκτός δουλειάς και απαιτούν μεγάλες
ποσότητες από εύρος ζώνης κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (4
έως 8 ωρών).

4. Οι απαιτητικές σε εύρος ζώνης groupware εφαρμογές, όπως video conference,
interactive white boarding και video πραγματικού χρόνου, που υποστηρίζουν μεγάλες
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επιχειρηματικές εφαρμογές, απαιτούν όχι μόνο "άφθονο" εύρος ζώνης, αλλά και τη
μικρότερη καθυστέρηση, ώστε να είναι αποδοτικές.

Στον πίνακα φαίνονται οι διάφορες εφαρμογές και η επίδραση τους στο δίκτυο. Οι
εφαρμογές αυτές κατευθύνουν την ανάγκη για αυξανόμενο εύρος ζώνης, πιέζοντας το
desktop, τον server και το hub και δημιουργώντας μεγαλύτερες ανάγκες χωρητικότητας
στον πυρήνα του δικτύου.

Εφαρμογή

Τύποι
δεδομένων/

Μέγεθος
δεδομένων

Αποτέλεσμα
σεδικτυακό
φόρτο

Απαιτήσεις από
τοδίκτυο

Επιστημονικά
μοντέλα, εκδόσεις
και ιατρικές
εφαρμογές

Αρχεία
δεδομένων
Εκατοντάδες MB
σε GB

Περισσότερο
εύρος Ζώνης
για
μεγαλύτερα
αρχεία

 Περισσότερο
εύρος ζώνης
για desktops,
εξυπηρετητές,
backbone

Internetκαι
intranetεφαρμογές

 Άμεσα
αρχεία
δεδομένων,
άμεσα αρχεία
Ήχου

 video στο
μέλλον =
Υψηλό
ρυθμό
μεταφοράς


Περισσότ
ερο εύρος
ζώνης για
μεγαλύτε
ρα αρχεία

 Μικρή
καθυστέρ
ηση

 Cos/Qos

Περισσότερο
εύρος ζώνης για
desktops,
εξυπηρετητές,
backbone

 Μικρότερη
καθυστέρηση

Αποθήκευση
δεδομένων-
Δικτυακό backup

Μεγάλα αρχεία

 Αρχεία
δεδομένων

 GB ως ΤΒ

Μεγάλος
όγκος από
datastreams
Ανάγκη για
αυξανόμενο
εύρος ζώνης
για
μεγαλύτερα
αρχεία»
Αναζήτηση
και ανάκτηση

Περισσότερο
εύρος ζώνης για
εξυπηρετητές,
backbone

 Μικρότερη
καθυστέρηση
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Εφαρμογή

Τύποι
δεδομένων/

Μέγεθος
δεδομένων

Αποτέλεσμα
σεδικτυακό
φόρτο

Απαιτήσεις από
τοδίκτυο

απαιτούν την
ελάχιστη
καθυστέρηση

 To
backup
να γίνεται
σε
συγκεκρι
μένο
χρονικό
διάστημα

Desktop Video
Conferencing
Interactive
Whiteboard

Η Σταθερό data
Stream

 Μέχρι 3+
Mbps στο
desktop

Cos/ Qos

 Μεγάλος
όγκος
από
datastrea
ms

Η Περισσότερο
εύρος ζώνης για
εξυπηρετητές,
backbone
Μικρότερη και
προβλέψιμη
καθυστέρηση

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που αυξάνει την ανάγκη για εύρος ζώνης στο
backbone, είναι ο λόγος κόστους προς απόδοση (cost effectiveness) του edge και work
group switching. To switching έχει γίνει ο κύριος τρόπος Ethernet διασύνδεσης. Μέχρι
το 2000 τα switch Ethernet αναμένεται να είναι πολύ περισσότερα από τα shared
Ethernet shipments. Toswitching στο άκρο του δικτύου παράγει ένα μεγάλο φόρτο στο
backbone του δικτύου, όπου υπάρχει αυξανόμενη κίνηση.

4.2 Στοιχεία του συστήματος Ethernet

Το σύστημα Ethernet αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία: 1. το φυσικό μέσο που
χρησιμοποιείται για να μεταφέρει τα σήματα Ethernet μεταξύ των υπολογιστών, 2. ένα
σύνολο medium access control κανόνων που ενσωματώνονται σε κάθε διεπαφή
Ethernet και επιτρέπουν σε πολλαπλούς υπολογιστές να μοιραστούν δίκαια την
πρόσβαση στο κοινό κανάλι Ethernet και 3. ένα πλαίσιο Ethernet που αποτελείται από
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ένα τυποποιημένο σύνολο bits τα οποία χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν δεδομένα
στο σύστημα.

4.3 Λειτουργία του Ethernet

Κάθε υπολογιστής εξοπλισμένος με Ethernet, αποκαλούμενος και σταθμός,
λειτουργεί ανεξάρτητα από όλους τους άλλους σταθμούς στο δίκτυο, δεν υπάρχει
κανένας κεντρικός ελεγκτής. Όλοι οι σταθμοί που προσαρτημένοι σε ένα σύστημα
Ethernet, συνδέονται με ένα διαμοιραζόμενο σύστημα σηματοδότησης, γνωστό και ως
μέσο. Τα σήματα Ethernet διαβιβάζονται σειριακά, ένα bit κάθε φορά, πάνω στο
διαμοιραζόμενο κανάλι σημάτων και προς κάθε συνδεδεμένο σταθμό. Για να στείλει
δεδομένα ένας σταθμός "ακούει" αρχικά το κανάλι και όταν αυτό δεν είναι
απασχολημένο, ο σταθμός διαβιβάζει τα δεδομένα του υπό μορφή πλαισίου Ethernet, ή
πακέτου.

Μετά από κάθε μετάδοση πλαισίων, όλοι οι σταθμοί στο δίκτυο πρέπει να
διεκδικήσουν ισότιμα την επόμενη ευκαιρία στη μετάδοση πλαισίων. Αυτό εξασφαλίζει
ότι η πρόσβαση στο κανάλι του δικτύου είναι δίκαιη και ότι κανένας σταθμός δεν
μπορεί να μπλοκάρει τους άλλους σταθμούς. Η πρόσβαση στο κοινό κανάλι
καθορίζεται από τον μηχανισμό ελέγχου πρόσβασης μέσου (Medium Access Control -
MAC) που ενσωματώνεται στη διεπαφή Ethernet που βρίσκεται σε κάθε σταθμό. Ο
μηχανισμός MAC είναι βασισμένος σε ένα σύστημα που λέγεται Carrier Sense Multiple
Access with Collision Detection (CSMA/CD).

4.4 Το πρωτόκολλο CSMA/CD

Το πρωτόκολλο CSMA/CD λειτουργεί περίπου όπως μια συζήτηση σε ένα
σκοτεινό δωμάτιο. Ο καθένας που συμμετέχει, πρέπει να "αφουγκραστεί" μια περίοδο
ησυχίας πριν μιλήσει (Carrier Sense). Μόλις εμφανιστεί ένα κενό διάστημα ο καθένας
έχει ίση πιθανότητα να πει κάτι (Multiple Access). Εάν δύο άνθρωποι αρχίζουν να
μιλούν την ίδια στιγμή ανιχνεύουν το γεγονός και σταματούν να μιλούν (Collision
Detection).

Για να μεταφραστεί το παραπάνω στην ορολογία του Ethernet, κάθε διεπαφή
πρέπει να περιμένει έως ότου δεν υπάρχει κανένα σήμα στο κανάλι και κατόπιν μπορεί
να αρχίσει. Εάν κάποια άλλη διεπαφή διαβιβάζει θα υπάρχει ένα σήμα στο κανάλι, το
οποίο καλείται μεταφορέας (carrier). Όλες οι άλλες διεπαφές πρέπει να περιμένουν έως
ότου παύσει ο μεταφορέας πριν προσπαθήσουν να μεταδώσουν. Αυτή η διαδικασία
καλείται Carrier Sensing.

Όλες οι διεπαφές Ethernet έχουν την ίδια δυνατότητα να στείλουν τα πλαίσια
επάνω στο δίκτυο. Κανένας δεν παίρνει μια πιο υψηλή προτεραιότητα από
οποιονδήποτε άλλο και έτσι η δημοκρατία βασιλεύει. Αυτή είναι η ερμηνεία της
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Πολλαπλής Πρόσβασης (Multipe Access). Δεδομένου ότι τα σήματα χρειάζονται
πεπερασμένο χρόνο για να ταξιδέψουν από ένα άκρο ενός συστήματος Ethernet σε
κάποιο άλλο, τα πρώτα κομμάτια ενός διαβιβασθέντος πλαισίου δεν φθάνουν σε όλα τα
μέρη του δικτύου ταυτόχρονα. Επομένως, είναι δυνατό δύο διεπαφές να
"αφουγκραστούν" ότι το δίκτυο δεν είναι απασχολημένο και να ξεκινήσουν να
διαβιβάζουν τα πλαίσια τους ταυτόχρονα. Όταν αυτό συμβαίνει, το σύστημα Ethernet
έχει έναν τρόπο να αισθανθεί τη "σύγκρουση" των σημάτων, να σταματήσει τη
μετάδοση και να στείλει εκ νέου τα πλαίσια. Αυτό καλείται Ανίχνευση Σύγκρουσης
(Collision Detection).

Το πρωτόκολλο CSMA/CD έχει σχεδιαστεί για να παρέχει δίκαιη πρόσβαση στο
κοινό κανάλι έτσι ώστε όλοι οι σταθμοί να έχουν μια ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το
δίκτυο. Μετά από τη μετάδοση κάθε πακέτου όλοι οι σταθμοί χρησιμοποιούν το
πρωτόκολλο CSMA/CD για να καθορίσουν το ποιος σταθμός θα είναι ο επόμενος που
θα χρησιμοποιήσει το Ethernet κανάλι.

 Συγκρούσεις σημάτων

Εάν περισσότεροι από ένας σταθμοί συμβαίνει να μεταβιβάζουν στο κανάλι
Ethernet στην ίδια στιγμή, τότε τα σήματα λέγεται ότι συγκρούονται. Οι σταθμοί
ειδοποιούνται για αυτό το γεγονός και ξαναπρογραμματίζουν αμέσως τη μετάδοση τους
χρησιμοποιώντας έναν ειδικά σχεδιασμένο backoff αλγόριθμο. Ως τμήμα αυτού του
αλγορίθμου οι εμπλεκόμενοι σταθμοί επιλέγουν ο κάθε ένας ένα τυχαίο χρονικό
διάστημα για να σχεδιάσουν την αναμετάδοση του πλαισίου, κάτι το οποίο αποτρέπει
τους σταθμούς από το να ξαναπροσπαθούν με σταθερό χρονικό βήμα.

Είναι ατυχές ότι το αρχικό σχέδιο του Ethernet χρησιμοποίησε τη λέξη
"σύγκρουση" για αυτήν την πτυχή του μηχανισμού ελέγχου πρόσβασης του μέσου. Εάν
είχε ονομαστεί κάτι άλλο, όπως "πιθανολογικό γεγονός διαιτησίας (stochastic
arbitration event - SAE), τότε κανένας θα ανησυχούσε για την εμφάνιση SAEs σε ένα
Ethernet! Εντούτοις, η "σύγκρουση" ηχεί σαν κάτι κακό να έχει συμβεί, οδηγώντας
πολλούς ανθρώπους να σκεφτούν ότι οι συγκρούσεις είναι μια ένδειξη της αποτυχίας
του δικτύου.

Η αλήθεια του θέματος είναι ότι οι συγκρούσεις είναι απολύτως κανονικά και
αναμενόμενα γεγονότα σε ένα Ethernet και απλά δείχνουν ότι το πρωτόκολλο
CSMA/CD λειτουργεί όπως έχει σχεδιαστεί. Καθώς περισσότεροι υπολογιστές
προστίθενται σε ένα δεδομένο δίκτυο Ethernet και καθώς το επίπεδο κυκλοφορίας
αυξάνεται, περισσότερες συγκρούσεις θα εμφανίζονται ως τμήμα της κανονικής
λειτουργίας ενός Ethernet.

Το σχέδιο του συστήματος εξασφαλίζει ότι η πλειοψηφία των συγκρούσεων σε ένα
Ethernet που δεν είναι υπερφορτωμένο θα επιλυθεί στα microseconds, ή τα
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εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου. Μια κανονική σύγκρουση δεν οδηγεί σε απώλεια
δεδομένων. Σε περίπτωση σύγκρουσης η διεπαφή Ethernet υπαναχωρεί (backoff) για
κάποιο αριθμό microseconds και έπειτα αυτόματα αναμεταδίδει τα στοιχεία.

Σε ένα δίκτυο με βαριά κυκλοφορία μπορεί να συμβεί να υπάρχουν πολλαπλάσιες
συγκρούσεις για μια δεδομένη προσπάθεια μετάδοσης πλαισίων. Αυτό είναι επίσης
αναμενόμενη συμπεριφορά. Εάν επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις: εμφανίζονται για
μια δεδομένη προσπάθεια μετάδοσης, τότε οι εμπλεκόμενοι σταθμοί αρχίζουν να
κάνουν χρήση της παραπάνω τεχνικής των backoff χρόνων από τους οποίους επιλέγουν
τον τυχαίο χρόνο επαναμετάδοσής τους.

Οι επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις για μια δεδομένη προσπάθεια μετάδοσης
πακέτων δείχνουν ένα πολυάσχολο δίκτυο. Η επεκτεινόμενη χρονικά backoff
διαδικασία, που περιγράφηκε παραπάνω, είναι τυπικά γνωστή ως "truncated binary
exponential backoff," και είναι ένα έξυπνο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Ethernet
MAC που παρέχει μια αυτόματη μέθοδο για την προσαρμογή των σταθμών στους
όρους κυκλοφορίας στο δίκτυο. Μόνο μετά από 16 διαδοχικές συγκρούσεις για μια
δεδομένη προσπάθεια μετάδοσης η διεπαφή θα απορρίψει τελικά το πακέτο Ethernet.
Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εάν το κανάλι Ethernet είναι υπερφορτωμένο για μια
αρκετά μακριά χρονική περίοδο, ή είναι χαλασμένο με κάποιο τρόπο.

 Σύστημα παράδοσης στοιχείων "καλύτερης προσπάθειας"

Αυτό αναδεικνύει ένα ενδιαφέρον σημείο, που είναι ότι το σύστημα Ethernet, από
κοινού με άλλες τεχνολογίες του τοπικού LAN, λειτουργεί σύστημα παράδοσης
στοιχείων "καλύτερης προσπάθειας" (best effort data delivery system). Για να
διατηρήσει την πολυπλοκότητα και το κόστος του LAN σε ένα λογικό επίπεδο, δεν
γίνεται καμία εγγύηση της αξιόπιστης παράδοσης στοιχείων. Ενώ το biterrorrate ενός
καναλιού LAN κατασκευάζεται προσεκτικά για να παραγάγει ένα σύστημα που
κανονικά παραδίδει τα στοιχεία εξαιρετικά καλά, λάθη μπορούν ακόμα να
εμφανιστούν.

Μια έκρηξη ηλεκτρικού θορύβου μπορεί να εμφανιστεί κάπου σε ένα σύστημα
καλωδίωσης, για παράδειγμα, αλλοιώνοντας τα στοιχεία σε ένα πλαίσιο και που
αναγκάζοντας το να απορριφθεί. Ή ένα κανάλι του LAN μπορεί να υπερφορτωθεί για
κάποια χρονική περίοδο, κάτι το οποίο στην περίπτωση του Ethernet μπορεί να
προκαλέσει 16 συγκρούσεις σε μια προσπάθεια μετάδοσης οδηγώντας στην απόρριψη
ενός πακέτου. Ανεξαρτήτως του τι τεχνολογία χρησιμοποιείται, κανένα σύστημα LAN
δεν είναι τέλειο και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σχεδιάζονται τα υψηλότερα
στρώματα πρωτοκόλλων του λογισμικού δικτύων που έχουν ως σκοπό να
επανακάμψουν από τα λάθη.

Εξαρτάται από το πρωτόκολλο υψηλού επιπέδου, το οποίο στέλνει τα δεδομένα
στο δίκτυο, να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα θα ληφθούν σωστά στον υπολογιστή
προορισμού. Τα υψηλής ποιότητας πρωτόκολλα δικτύου μπορούν να το κάνουν αυτό με
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την καθιέρωση μιας αξιόπιστης υπηρεσίας μεταφοράς στοιχείων χρησιμοποιώντας
αριθμούς ακολουθίας και μηχανισμούς αναγνώρισης στα πακέτα που στέλνουν στο
LAN.

4.5 Πλαίσιο Ethernet και διευθύνσεις Ethernet

Η καρδιά του συστήματος Ethernet είναι το πλαίσιο Ethernet, το οποίο
χρησιμοποιείται για να αποστείλει δεδομένα μεταξύ των υπολογιστών. Το πλαίσιο
αποτελείται από ένα σύνολο bits που οργανώνονται σε διάφορα πεδία. Αυτά τα πεδία
περιλαμβάνουν: πεδία διευθύνσεων, ένα μεταβλητού μεγέθους πεδίο δεδομένων, που
συγκρατεί από 46 έως 1.500 bytes δεδομένων και ένα πεδίο ελέγχου λαθών το οποίο
ελέγχει την ακεραιότητα των bits στο πλαίσιο για να εξασφαλίσει ότι το πλαίσιο έχει
φθάσει άθικτο.

Τα πρώτα δύο πεδία στο πλαίσιο περιέχουν 48-bit διευθύνσεις, τις διευθύνσεις
προορισμού και προέλευσης. Η IEEE ελέγχει την ανάθεση τιμών σε αυτές τις
διευθύνσεις με τη διαχείριση ενός μέρους του πεδίου διευθύνσεων. Η IEEE το κάνει
αυτό προσφέροντας 24-bit προσδιοριστικά, τα Organizationally Unique Identifiers
(OUIs), δεδομένου ότι ένας μοναδικός 24-bitidentifier ανατίθεται σε κάθε οργανισμό
που επιθυμεί να δημιουργήσει διεπαφές Ethernet. Ο οργανισμός, με τη σειρά του,
δημιουργεί 48-bit διευθύνσεις, χρησιμοποιώντας το OUI που του έχει ανατεθεί στα 24
πρώτα bits της διεύθυνσης. Αυτή 48-bit διεύθυνση είναι επίσης γνωστή ως φυσική
διεύθυνση, διεύθυνση υλικού, ή διεύθυνση MAC.

Μια μοναδική διεύθυνση 48-bit ανατίθεται συνήθως εκ των προτέρων σε κάθε
διεπαφή Ethernet όταν αυτή κατασκευάζεται, γεγονός που απλοποιεί σημαντικά την
οργάνωση και τη λειτουργία του δικτύου. Ένα είναι σίγουρο επομένως, ότι οι
προκαθορισμένες διευθύνσεις κρατούν τον χρήστη μακριά από το να συμμετέχει άμεσα
στη διαχείριση διευθύνσεων για τις διαφορετικές ομάδες που χρησιμοποιούν το δίκτυο.
Και εάν κάποιος έχει προσπαθήσει να βάλει διαφορετικές ομάδες εργασίας ενός
μεγάλου οργανισμού να συνεργαστούν μεταξύ τους και να πειθαρχήσουν πάνω στους
ίδιους κανόνες, τότε γίνεται ακόμα πιο εμφανές πόσο θετικά μπορεί να λειτουργήσει
αυτός ο προκαθορισμός διευθύνσεων.

Καθώς κάθε πλαίσιο Ethernet στέλνεται στο διαμοιραζόμενο κανάλι, όλες οι
διεπαφές Ethernet εξετάζουν το πρώτο 48-bit πεδίο του πλαισίου, το οποίο περιέχει τη
διεύθυνση προορισμού. Στη συνέχεια συγκρίνουν τη διεύθυνση i προορισμού του
πλαισίου με τη διεύθυνση τους. Η διεπαφή Ethernet που έχει την; ίδια διεύθυνση με τη
διεύθυνση προορισμού στο πλαίσιο, θα διαβάσει ολόκληρο το πλαίσιο και θα το
παραδώσει στο λογισμικό δικτύωσης που τρέχει σε εκείνο τον υπολογιστή. Όλες οι
άλλες διεπαφές θα σταματήσουν να διαβάζουν το πλαίσιο όταν διαπιστώσουν ότι η
διεύθυνση προορισμού δεν ταιριάζει με τη διεύθυνση τους.
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 Διευθύνσεις multicast και broadcast

Μια διεύθυνση πολλαπλής διανομής (multicast) επιτρέπει σε ένα πλαίσιο Ethernet
να παραληφθεί από μια ομάδα σταθμών. Το λογισμικό δικτύων μπορεί να θέσει τη
διεπαφή Ethernet ενός σταθμού να "ακούει" συγκεκριμένες multicast διευθύνσεις. Αυτό
καθιστά δυνατό ένα σύνολο σταθμών να αντιστοιχηθεί σε μια multicast ομάδα, στην
οποία έχει ανατεθεί μια συγκεκριμένη multicast διεύθυνση. Ένα πακέτο που στέλνεται
στην multicast διεύθυνση που έχει ανατεθεί σε εκείνη την ομάδα, θα παραληφθεί από
όλους τους σταθμούς εκείνης της ομάδας.

Υπάρχει επίσης η ειδική περίπτωση όπου μια multicast διεύθυνσης αναφέρεται ως
διεύθυνση αναμετάδοσης broadcast, η οποία είναι η 48-bit διεύθυνση αποτελούμενη
μόνο από 1. Όλες οι διεπαφές Ethernet που συναντούν ένα πλαίσιο με αυτή τη
διεύθυνση προορισμού, θα διαβάσουν το πλαίσιο και θα το παραδώσουν στο λογισμικό
δικτύωσης του υπολογιστή.

4.6 Πρωτόκολλα υψηλού επιπέδου και διευθύνσεις Ethernet

Οι υπολογιστές που συνδέονται σε ένα Ethernet σύστημα μπορούν να στέλνουν
δεδομένα εφαρμογών ο ένας στον άλλον χρησιμοποιώντας λογισμικό συμβατό με
υψηλού επιπέδου πρωτόκολλα, όπως το TCP/IP που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο
παγκοσμίως. Τα high-level protocol πακέτα μεταφέρονται μεταξύ των υπολογιστών στο
πεδίο δεδομένων των πλαισίων Ethernet. Το σύστημα των υψηλού επιπέδου
πρωτοκόλλων που μεταφέρουν δεδομένα εφαρμογών και το σύστημα Ethernet, είναι
ανεξάρτητες οντότητες που συνεργάζονται μεταξύ τους για να μεταφέρουν δεδομένα
μεταξύ των υπολογιστών.

Τα υψηλού επιπέδου πρωτόκολλα έχουν το δικό τους σύστημα διευθύνσεων, όπως
η 32-bit διεύθυνση που χρησιμοποιείται στην παρούσα έκδοση του IP. Το υψηλού
επιπέδου IP-based λογισμικό δικτύωσης σε έναν δεδομένο σταθμό γνωρίζει την 32-
bitIP διεύθυνση του και μπορεί να διαβάσει την 48-bit Ethernet διεύθυνση της
δικτυακής διεπαφής του, αλλά δεν ξέρει τις Ethernet διευθύνσεις άλλων σταθμών στο
δίκτυο.

Για να λειτουργήσει σωστά η όλη διαδικασία, πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος
πληροφόρησης για τις διευθύνσεις Ethernet των υπόλοιπων IP-based σταθμών στο
δίκτυο. Για διάφορα υψηλού επιπέδου πρωτόκολλα, συμπεριλαμβανομένου του
TCP/IP, αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας ένα επιπλέον high-level πρωτόκολλο, το
πρωτόκολλο ανάλυσης διευθύνσεων (Address Resolution Protocol - ARP).

4.7 Λειτουργία του ARP πρωτοκόλλου

Η λειτουργία του ARP είναι άμεση. Έστω ότι ένας IΡ-based σταθμός (σταθμός
"Α") με διεύθυνση IP 192.0.2.1 επιθυμεί να στείλει δεδομένα πάνω στο κανάλι Ethernet
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προς έναν άλλο IP-based σταθμό (σταθμό "Β") με τη διεύθυνση IΡ 192.0.2.2. Ο
σταθμός "Α" στέλνει ένα πακέτο στη broadcast διεύθυνση το οποίο περιέχει ένα
ARPrequest. To ARP request λέει βασικά: "Μπορεί ο σταθμός σε αυτό το κανάλι
Ethernet που έχει τη διεύθυνση IP 192.0.2.2 να με ενημερώσει για το ποια είναι η
διεύθυνση της Ethernet διεπαφής του;"

Δεδομένου ότι το ARP request στέλνεται σε ένα broadcast πλαίσιο, κάθε διεπαφή
Ethernet στο δίκτυο το διαβάζει και το παραδίδει στο λογισμικό δικτύωσης που τρέχει
στο σταθμό. Μόνο ο σταθμός "Β" με την IP διεύθυνση 192.0.2.2 θα απαντήσει,
στέλνοντας στον σταθμό που έστειλε το request ένα πακέτο που περιέχει την Ethernet
διεύθυνση του. Τώρα ο σταθμός "Α" έχει μια διεύθυνση Ethernet στην οποία μπορεί να
στείλει τα δεδομένα που προορίζονται για το σταθμό "Β" και η high-level protocol
επικοινωνία μπορεί να προχωρήσει.

Ένα συγκεκριμένο σύστημα Ethernet μπορεί να μεταφέρει διαφορετικά είδη
δεδομένων πρωτοκόλλου υψηλού επιπέδου. Για παράδειγμα, ένα Ethernet μπορεί να
μεταφέρει δεδομένα μεταξύ των υπολογιστών, υπό μορφή δεδομένων TCP/IP
πρωτοκόλλων, καθώς επίσης και Novell ή Apple Talk πρωτοκόλλων. To Ethernet είναι
απλά ένα σύστημα μεταφοράς που μεταφέρει τα πακέτα δεδομένων μεταξύ των
υπολογιστών. Δεν ενδιαφέρεται για το τι περιέχεται μέσα στα πακέτα.

4.8 Τοπολογία σημάτων και Χρονισμός Συστήματος Μέσων

Προκειμένου να καταλάβουμε το πώς τα σήματα ρέουν μέσα σε ένα σύνολο
τμημάτων μέσου που αποτελούν ένα σύστημα Ethernet, βοηθά το να καταλάβουμε την
τοπολογία του συστήματος. Η τοπολογία σημάτων του Ethernet είναι επίσης γνωστή ως
λογική τοπολογία, για να διακρίνεται από το πραγματικό φυσικό σχεδιάγραμμα των
καλωδίων του μέσου. Η λογική τοπολογία ενός Ethernet παρέχει ένα ενιαίο κανάλι (ή
αρτηρία - bus) που μεταφέρει τα σήματα Ethernet σε όλους τους σταθμούς.

Πολλαπλά τμήματα Ethernet μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους για
ναδιαμορφώσουν ένα μεγαλύτερο Ethernet LAN χρησιμοποιώντας μια συσκευή
ενίσχυσης και επαναχρονισμού σήματος, γνωστή ως επαναλήπτης (repeater). Μέσω της
χρήσης των επαναληπτών, ένα σύστημα Ethernet πολλαπλών τμημάτων μπορεί να
αυξηθεί ως ένα "non-rooted branching tree".

Αυτό σημαίνει ότι κάθε τμήμα του μέσου είναι ένας μεμονωμένος κλάδος του
πλήρους συστήματος σημάτων. Ακόμα κι αν τα τμήματα μέσων μπορούν να συνδεθούν
φυσικά σε τοπολογία αστέρα με τα πολλαπλά τμήματα να συνδέονται με έναν
επαναλήπτη, η λογική τοπολογία είναι ακόμα αυτή ενός ενιαίου καναλιού Ethernet που
μεταφέρει τα σήματα σε όλους τους σταθμούς.

Η έννοια "του δέντρου" είναι απλώς ένα επίσημο όνομα για τα συστήματα όπως
αυτό και ένα τυπικό σχέδιο δικτύου καταλήγει στην πραγματικότητα περισσότερο σαν
μια σύνθετη αλληλουχία τμημάτων δικτύου. Στα τμήματα μέσου που υποστηρίζουν
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πολλαπλές συνδέσεις, όπως το ομοαξονικό Ethernet, μπορούμε να εγκαταστήσουμε
έναν επαναλήπτη και μια σύνδεση με ένα άλλο τμήμα σε οποιοδήποτε σημείο στο
τμήμα. Άλλοι τύποι τμημάτων γνωστών ως τμήματα συνδέσεων μπορούν μόνο να
έχουν μια σύνδεση σε κάθε άκρη τους. Αυτό περιγράφεται λεπτομερέστερα αργότερα.

"Μη-φυτεμένο" (non-rooted) σημαίνει ότι το προκύπτον συστημάτων συνδεμένων
τμημάτων μπορεί να αυξηθεί σε οποιαδήποτε κατεύθυνση και δεν έχει ένα
συγκεκριμένο τμήμα ρίζας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα τμήματα δεν πρέπει ποτέ να
συνδεθούν σε έναν βρόχο. Κάθε τμήμα στο σύστημα πρέπει να έχει δύο άκρες,
δεδομένου ότι το σύστημα Ethernet δεν θα λειτουργήσει σωστά υπό την παρουσία
μονοπατιών βρόχων.

Τοπολογία σημάτων Ethernet

Η παραπάνω εικόνα παρουσιάζει διάφορα τμήματα μέσου που συνδέονται μεταξύ
τους με επαναλήπτες και συνδέονται επίσης με σταθμούς. Ένα σήμα που στέλνεται από
οποιοδήποτε σταθμό ταξιδεύει πέρα από το τμήμα εκείνου του σταθμού και
επαναλαμβάνεται επάνω σε όλα τα άλλα τμήματα. Με αυτό τον τρόπο ακούγεται από
όλους τους άλλους σταθμούς στο ενιαίο κανάλι Ethernet.

Όπως παρουσιάζεται εδώ, η φυσική τοπολογία μπορεί να περιλάβει τοπολογία
αρτηρίας ή τοπολογία αστέρα. Τα τρία τμήματα που συνδέονται με έναν συγκεκριμένο
επαναλήπτη σχεδιάζονται στη φυσική τοπολογία αστέρα, για παράδειγμα. Το θέμα
είναι ότι ανεξάρτητα από το πώς τα τμήματα μέσων συνδέονται στο φυσικό επίπεδο,
υπάρχει ένα κανάλι σημάτων που παραδίδει τα πλαίσια πέρα από εκείνα τα τμήματα σε
όλους τους σταθμούς στο δεδομένο Ethernet LAN.

4.9 Χρόνος RoundTrip

Προκειμένου το σύστημα ελέγχου πρόσβασης μέσων να λειτουργήσει σωστά, όλες
οι διεπαφές Ethernet πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσουν η μια στα σήματα της
άλλης μέσα σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Ο συγχρονισμός σημάτων είναι
βασισμένος στο χρονικό διάστημα που παίρνει σε ένα σήμα να μεταβεί από ένα άκρο
του πλήρους συστήματος μέσων και να επιστρέψει, κάτι το οποίο είναι γνωστό ώς
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πολλαπλές συνδέσεις, όπως το ομοαξονικό Ethernet, μπορούμε να εγκαταστήσουμε
έναν επαναλήπτη και μια σύνδεση με ένα άλλο τμήμα σε οποιοδήποτε σημείο στο
τμήμα. Άλλοι τύποι τμημάτων γνωστών ως τμήματα συνδέσεων μπορούν μόνο να
έχουν μια σύνδεση σε κάθε άκρη τους. Αυτό περιγράφεται λεπτομερέστερα αργότερα.

"Μη-φυτεμένο" (non-rooted) σημαίνει ότι το προκύπτον συστημάτων συνδεμένων
τμημάτων μπορεί να αυξηθεί σε οποιαδήποτε κατεύθυνση και δεν έχει ένα
συγκεκριμένο τμήμα ρίζας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα τμήματα δεν πρέπει ποτέ να
συνδεθούν σε έναν βρόχο. Κάθε τμήμα στο σύστημα πρέπει να έχει δύο άκρες,
δεδομένου ότι το σύστημα Ethernet δεν θα λειτουργήσει σωστά υπό την παρουσία
μονοπατιών βρόχων.

Τοπολογία σημάτων Ethernet

Η παραπάνω εικόνα παρουσιάζει διάφορα τμήματα μέσου που συνδέονται μεταξύ
τους με επαναλήπτες και συνδέονται επίσης με σταθμούς. Ένα σήμα που στέλνεται από
οποιοδήποτε σταθμό ταξιδεύει πέρα από το τμήμα εκείνου του σταθμού και
επαναλαμβάνεται επάνω σε όλα τα άλλα τμήματα. Με αυτό τον τρόπο ακούγεται από
όλους τους άλλους σταθμούς στο ενιαίο κανάλι Ethernet.

Όπως παρουσιάζεται εδώ, η φυσική τοπολογία μπορεί να περιλάβει τοπολογία
αρτηρίας ή τοπολογία αστέρα. Τα τρία τμήματα που συνδέονται με έναν συγκεκριμένο
επαναλήπτη σχεδιάζονται στη φυσική τοπολογία αστέρα, για παράδειγμα. Το θέμα
είναι ότι ανεξάρτητα από το πώς τα τμήματα μέσων συνδέονται στο φυσικό επίπεδο,
υπάρχει ένα κανάλι σημάτων που παραδίδει τα πλαίσια πέρα από εκείνα τα τμήματα σε
όλους τους σταθμούς στο δεδομένο Ethernet LAN.

4.9 Χρόνος RoundTrip

Προκειμένου το σύστημα ελέγχου πρόσβασης μέσων να λειτουργήσει σωστά, όλες
οι διεπαφές Ethernet πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσουν η μια στα σήματα της
άλλης μέσα σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Ο συγχρονισμός σημάτων είναι
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"roundtrip time". Το μέγιστο roundtrip time των σημάτων στο κοινό κανάλι Ethernet
είναι αυστηρά περιορισμένο για να εξασφαλίσει ότι κάθε διεπαφή μπορεί να ακούσει
όλα τα σήματα δικτύων μέσα στο καθορισμένο χρονικό διάστημα που παρέχεται στο
σύστημα ελέγχου πρόσβασης μέσου του Ethernet.

Όσο μεγαλύτερο είναι ένα τμήμα δικτύου, τόσο περισσότερο χρόνος παίρνει για
ένα σήμα να ταξιδέψει σε αυτό. Η πρόθεση των οδηγιών διαμόρφωσης είναι να
εξασφαλίσουν ότι τα όρια του roundtrip time συναντιούνται, ανεξάρτητα του τι
συνδυασμός τμημάτων μέσων χρησιμοποιείται στο σύστημα. Οι οδηγίες διαμόρφωσης
παρέχουν κανόνες για το συνδυασμό τμημάτων με επαναλήπτες έτσι ώστε ο σωστός
συγχρονισμός σημάτων να διατηρείται για ολόκληρο το LAN. Εάν οι προδιαγραφές για
τα μεμονωμένα μήκη τμήματος μέσων και οι κανόνες διαμόρφωσης για το συνδυασμό
τμημάτων δεν ακολουθούνται, οι υπολογιστές μπορεί να μην ακούσουν ο ένας τα
σήματα του άλλου μέσα στα απαραίτητα χρονικά πλαίσια και θα μπορούσαν να
καταλήξουν στο να παρεμβάλουν ο ένας τα σήματα του άλλου.

Η σωστή λειτουργία του Ethernet LAN εξαρτάται από τα τμήματα μέσων που
χτίζονται σύμφωνα με τους κανόνες που δημοσιεύονται για κάθε τύπο μέσων. Πιο
σύνθετα LANs που είναι χτισμένα με πολλαπλούς τύπους μέσων πρέπει να σχεδιαστούν
σύμφωνα με τις οδηγίες ρύθμισης πολλαπλών τμημάτων που παρέχονται στα πρότυπα
του Ethernet. Αυτοί οι κανόνες περιλαμβάνουν τα όριο στο συνολικό αριθμό τμημάτων
και επαναληπτών που μπορούν να υπάρχουν σε ένα δεδομένο σύστημα, ώστε να
εξασφαλιστεί ότι το σωστό roundtrip time διατηρείται.

4.10 Επεκτείνοντας τα Ethernets με Hubs

To Ethernet είχε ως σκοπό να είναι εύκολα επεκτάσιμο για να ικανοποιήσει τις
ανάγκες δικτύωσης μιας συγκεκριμένης περιοχής. Για να βοηθήσουν να επεκταθούν τα
συστήματα Ethernet, οι προμηθευτές δικτύων πωλούν συσκευές που παρέχουν
πολλαπλά ports Ethernet. Αυτές οι συσκευές είναι γνωστές ως hubs. Υπάρχουν δύο
βασικά είδη hub: repeater hubs και switching hubs. Κάθε port ενός repeater hub συνδέει
τα μεμονωμένα τμήματα των Ethernet μέσων για να δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο
δίκτυο, που λειτουργεί ως ενιαίο Ethernet LAN. Το σύνολο των τμημάτων και των
επαναληπτών στο Ethernet LAN πρέπει να ανταποκρίνεται στις roundtrip προδιαγραφές
χρονισμού. Το δεύτερο είδος των hubs παρέχει switching στα πακέτα, που βασίζεται
στο γεφύρωμα των ports.

Το σημαντικό στοιχείο σε αυτό το σημείο είναι ότι κάθε port ενός packet switching
hub παρέχει μια σύνδεση σε ένα σύστημα μέσων Ethernet που λειτουργεί ως ένα
ξεχωριστό Ethernet LAN. Αντίθετα από έναν repeater hub, του οποίου τα ports
συνδυάζουν τα τμήματα μεταξύ τους για να δημιουργήσουν ένα ενιαίο, μεγάλο LAN,
ένα switching hub παρέχει τη δυνατότητα να διαιρεθεί το σύνολο των μέσων Ethernet
σε πολλαπλά LANs τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με τη βοήθεια των packet
switching ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του hub. Οι roundtrip κανόνες χρονισμού για
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κάθε LAN "καταργούνται" στο port του switching hub. Αυτό μας επιτρέπει να
συνδέσουμε μεταξύ τους έναν μεγάλο αριθμό μεμονωμένων Ethernet LANs.

Ένα συγκεκριμένο Ethernet LAN μπορεί να αποτελείται από μόνο ένα τμήμα
καλωδίων που συνδέει κάποιον αριθμό υπολογιστών, ή μπορεί να αποτελείται από έναν
repeaterhub που συνδέει διάφορα τέτοια τμήματα μεταξύ τους. Όλα τα Ethernet LANs
μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δικτυακό σύστημα
χρησιμοποιώντας switching hubs. Ενώ ένα μεμονωμένο Ethernet LAN μπορεί τυπικά
να υποστηρίξει από μερικές μέχρι αρκετές δεκάδες υπολογιστών, το συνολικό σύστημα
των Ethernet LANs που συνδέονται με τα switching hubs σε μια συγκεκριμένη
τοποθεσία μπορεί να υποστηρίξει πολλές εκατοντάδες ή χιλιάδες μηχανών.

4.11 10-Mbps συστήματα μέσων

To CSMA/CD medium access πρωτόκολλο και η μορφή του Ethernet πλαισίου
είναι τα ίδια για όλες τις κατηγορίες των μέσων Ethernet, ανεξάρτητα από την ταχύτητα
στην οποία λειτουργούν. Εντούτοις, κάθε μία από τις κατηγορίες μέσων 10-Mbps και
100-Mbps χρησιμοποιούν διαφορετικά components και έχουν πολύ διαφορετικές
οδηγίες ρύθμισης.

Το αρχικό σύστημα Ethernet λειτουργεί στα 10-Mbps και υπάρχουν τέσσερα
τμήματα μέσων βασικής ζώνης που προδιαγράφονται στο πρότυπο του 10-Mbps
Ethernet.

Οι τέσσερις τύποι μέσων παρουσιάζονται με τα IEEE προσδιοριστικά τους. Τα
προσδιοριστικά IEEE περιλαμβάνουν τρία τμήματα πληροφορίας. Το πρώτο τμήμα,
"10", αντιπροσωπεύει την ταχύτητα των μέσων, 10-Mbps. Η λέξη "BASE"
αντιπροσωπεύει τη βασική ζώνη, που είναι ένας τύπος σηματοδότησης. Η
σηματοδότηση βασικής ζώνης απλά σημαίνει ότι τα σήματα Ethernet είναι τα μόνα
σήματα που μεταφέρονται στο σύστημα.
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Το τρίτο μέρος του προσδιοριστικού παρέχει μια πρόχειρη ένδειξη του τύπου ή του
μήκους τμήματος. Για παχύ ομοαξονικό, το "5" υποδεικνύει το μέγιστο μήκος των 500
μέτρων που είναι επιτρεπτό για μεμονωμένα τμήματα παχέος ομοαξονικού καλωδίου.
Για λεπτό ομοαξονικό, το "2" προκύπτει από στρογγυλοποίηση του μέγιστου μήκους
των 185 μέτρων που είναι επιτρεπτό για μεμονωμένα τμήματα λεπτού ομοαξονικού
καλωδίου. Τα "Τ" και "F" είναι αντιπροσωπευτικά των "twisted-pair" και "fiberoptic"
και υποδεικνύουν απλά τον τύπο των καλωδίων.

Το παχύ ομοαξονικό καλώδιο ήταν το πρώτο που καθορίστηκε στις αρχικές
προδιαγραφές του Ethernet. Έπειτα ήρθε το λεπτό ομοαξονικό καλώδιο και
ακολούθησαν τα twisted-pair μέσα και τα μέσα οπτικών ινών. Ο τύπος twisted-pair
είναι ευρύτατα χρησιμοποιούμενος σήμερα για συνδέσεις δικτύων σε desktop
υπολογιστές.

4.12 10-Mbps παχύ ομοαξονικό σύστημα μέσων

Το παχύ ομοαξονικό σύστημα μέσων ήταν το πρώτο σύστημα μέσων που
προδιαγράφηκε στο αρχικό πρότυπο Ethernet το 1980. Σήμερα οι περισσότερες
τοποθεσίες χρησιμοποιούν twisted-pair μέσα για συνδέσεις με desktop υπολογιστές.

Τα παχιά ομοαξονικά τμήματα εγκαθίστανται μερικές φορές ως τμήμα backbone
για τη διασύνδεση Ethernet hubs, δεδομένου ότι τα παχιά ομοαξονικά μέσα παρέχουν
ένα χαμηλού κόστους καλώδιο με καλή ηλεκτρική θωράκιση που μπορεί να μεταφέρει
σήματα σε σχετικά μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των hubs.
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Αφ' ετέρου, το παχύ ομοαξονικό καλώδιο περιορίζεται στη μεταφορά 10-Mbps
σημάτων μόνο, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να αντικαταστήσουμε το καλώδιο εάν
επιθυμούμε να συνδέσουμε μεταξύ τους hubs σε υψηλότερες ταχύτητες. Το υψηλής
ποιότητας καλώδιο twisted-pair ή καλώδιο οπτικής ίνας μπορεί να μεταφέρει είτε
σήματα 10-Mbps είτε 100-Mbps, επομένως σε πολλές εγκαταστάσεις προτιμώνται αυτά
τα καλώδια για τη σύνδεση των hubs.

4.13 Συστατικά 10BASE5

Τα ακόλουθα πέντε συστατικά χρησιμοποιούνται για να δομήσουν ένα παχύ
ομοαξονικό τμήμα και για να πραγματοποιήσουν τις συνδέσεις σε αυτό.

 Μέσοδικτύων

 Τερματιστής και γείωοη

 MAU (πομποδέκτης)

 Καλώδιο AUI (καλώδιο πομποδέκτη).

 Διεπαφή Ethernet

 Μέσο δικτύων

Το παχύ τμήμα Ethernet είναι βασισμένο σε ένα παχύ (διαμέτρου περίπου 1cm ή
0.4inch) και σχετικά άκαμπτο ομοαξονικό καλώδιο. Η εξωτερική μόνωση (jacket) του
καλωδίου μπορεί να είναι απλό PVC (κίτρινου χρώματος) ή τεφλόν (πορτοκαλί-καφέ
χρώματος). Το τεφλόν χρησιμοποιείται για "plenum rated" καλώδιο, το οποίο
απαιτείται συχνά για την εγκατάσταση σε air-handling χώρους (plenums) για να
συνάδει με καταστάσεις και περιπτώσεις πυρκαγιάς. Το παχύ ομοαξονικό καλώδιο
Ethernet πρέπει να σχεδιαστεί ειδικά για τη χρήση στα συστήματα Ethernet έτσι ώστε
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένης μιας χαρακτηριστικής
εκτίμησης σύνθετης αντίστασης 50 ohms και ενός στερεού κεντρικού αγωγού.
Παραδείγματα παχιών ομοαξονικών καλωδίων που σχεδιάζονται συγκεκριμένα για
Ethernet είναι οι αριθμοί Belden 9880 (PVC) και 89880 (plenum rated).

Τα παχιά ομοαξονικά τμήματα είναι εξοπλισμένα με τους αρσενικούς
ομοαξονικούς connectors τύπου "Ν" σε κάθε άκρο. Η εγκατάσταση των ομοαξονικών
connectors επάνω στο καλώδιο απαιτεί ειδικά εργαλεία απογύμνωσης και πτύχωσης και
πρέπει να γίνει προσεκτικά αλλιώς μπορεί να προκύψουν προβλήματα σηματοδότησης.
Για αυτόν τον λόγο, η σωστή λειτουργία των παχιών ομοαξονικών τμημάτων εξαρτάται
πάρα πολύ από τη σωστή εγκατάσταση των ομοαξονικών connectors.

Οι προδιαγραφές σημειώνουν ότι το παχύ ομοαξονικό τμήμα κανονικά πρέπει να
δομηθεί χρησιμοποιώντας ένα μονό κομμάτι του καλωδίου από το ίδιο καρούλι
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καλωδίων ή από καρούλια καλωδίων που κατασκευάστηκαν όλα την ίδια χρονική
περίοδο (cablelot).

Εάν χρησιμοποιηθεί καλώδιο από διαφορετικά lots για να δομήσει έναν παχύ
ομοαξονικό τμήμα, τότε η προδιαγραφή υποδεικνύει ότι τα τμήματα του καλωδίου που
χρησιμοποιήθηκαν θα πρέπει να είναι 23.4, 70.2, ή 117 μέτρα σε μήκος (όλα τα μήκη
μπορούν να έχουν απόκλιση +/- 0.5 μέτρου). Ο λόγος για τη χρησιμοποίηση αυτών των
μηκών καλωδίου είναι για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα υπερβολικής
συγκέντρωσης αντανακλάσεων σημάτων λόγω των μικρών παραλλαγών στα ηλεκτρικά
χαρακτηριστικά που μπορούν να εμφανιστούν μεταξύ των διαφορετικών
κατασκευαστών καλωδίων ή των cablelots.

 Τερματιστής και γείωση

Πρέπει να είναι εγκατεστημένος ένας τερματιστής τύπου Ν 50 ohm σε κάθε άκρο
ενός παχέος ομοαξονικού τμήματος καλωδίων. Τα πρότυπα σημειώνουν ότι το παχύ
ομοαξονικό τμήμα πρέπει να γειωθεί σε ένα σημείο για λόγους ηλεκτρικής ασφάλειας.
Πρέπει να υπάρχει μόνο ένα σημείο γείωσης, για να αποφευχθεί η διάσπαση των
σημάτων Ethernet που μεταφέρονται στο καλώδιο. Όλα τα άλλα μεταλλικά μέρη στο
καλώδιο πρέπει να μονωθούν ή να δρομολογηθούν και να στερεωθούν προσεκτικά με
πλαστικούς συνδέσμους καλωδίων, αποφεύγοντας την τυχαία επαφή με κάποια
ηλεκτρική γείωση.

 MAU (πομποδέκτης)

Μια διεπαφή Ethernet είναι συνδεμένη με ένα παχύ τμήμα Ethernet μέσω μιας
εξωτερικής MAU. Η MAU παρέχει μια ηλεκτρική σύνδεση με το παχύ ομοαξονικό
τμήμα του Ethernet και μεταφέρει σήματα μεταξύ της διεπαφής Ethernet και του
δικτυακού τμήματος.

Οι προδιαγραφές δηλώνουν ότι μπορεί να υπάρξει ένας μέγιστος αριθμός από 100
MAUs που συνδέονται σε ένα τμήμα και ότι κάθε σύνδεση MAU στο παχύ ομοαξονικό
πρέπει να τοποθετείται σε οποιαδήποτε από τις μαύρες ζώνες που είναι τυπωμένες στο
ομοαξονικό καλώδιο. Οι μαύρες αυτές ζώνες προσδιορίζουν τα σημεία σύνδεσης τα
οποία ισαπέχουν τουλάχιστον κατά 2,5 μέτρα. Το ελάχιστο διάστημα και ο περιορισμός
στον αριθμό των MAUs έχουν ως σκοπό να περιορίσουν το ποσοστό εξασθένισης και
παραμόρφωσης των σημάτων που μπορεί να εμφανιστεί σε ένα συγκεκριμένο τμήμα
των καλωδίων.

Ο δημοφιλέστερος μηχανισμός σύνδεσης (MDI) για μια 10BASE5 MAU πωλείται
από την εταιρία AMP και αποτελείται από έναν μεταλλικό και πλαστικό σφιγκτήρα που
επιτελεί μια άμεση φυσική και ηλεκτρική σύνδεση στο ομοαξονικό καλώδιο.

Αυτός ο σφιγκτήρας καλείται επίσης "βρύση πομποδέκτη" (transceiver tap), αφού
για να εγκαταστήσουμε το σφιγκτήρα πρέπει να δημιουργήσουμε μια τρύπα στο παχύ
ομοαξονικό καλώδιο σε μια διαδικασία που είναι γνωστή ως cable tapping. Δεδομένου
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ότι αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να εγκατασιταθει ενώ το δίκτυο είναι ενεργό, καλείται
επίσης "non-intrusive tap".

Μια άλλη, πολύ λιγότερο δημοφιλής, μορφή παχέος Ethernet MDI αποτελείται από
ένα tap που δομείται από δύο connectors ομοαξονικών καλωδίων τύπου Ν. Η
εγκατάσταση αυτού του tap απαιτεί την τομή του παχέος ομοαξονικού καλωδίου, την
εγκατάσταση των Ν connectors σε κάθε άκρο του καλωδίου και έπειτα την
εγκατάσταση του tap με τη μορφή "barrel connector" στην ίδια ευθεία με το.
ομοαξονικό καλώδιο. Η τομή του καλωδίου σταματά τη λειτουργία του δικτύου και
καλείται επομένως "intrusive tap".

Η εξωτερική MAU είναι εξοπλισμένη με ένα αρσενικό 15-pin AUI connector που
έχει δύο θέσεις κλειδώματος, που παρέχουν ένα σημείο κλειδώματος για έναν connector
με κυλιόμενο μανταλωτή. Η MAU τροφοδοτείται από τη διεπαφή Ethernet. Οι
προδιαγραφές δηλώνουν ότι μια MAU μπορεί να τραβήξει τουλάχιοτον 0.5 AMP (1/2
amp) από μια 12 volt DC πηγή.

 Καλώδιο AUI (καλώδιο πομποδέκτη)

Ένα καλώδιο AUI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρέχει τη σύνδεση μεταξύ
μιας εξωτερικής MAU και της διεπαφής Ethernet. Η MAU είναι εξοπλισμένη με έναν
αρσενικό 15-pin connector με σημεία κλειδώματος και η διεπαφή Ethernet (DTE) είναι
εξοπλισμένη με έναν θηλυκό 15-pin connector που συνοδεύεται συνήθως από έναν
κυλιόμενο μανταλωτή.

Το καλώδιο AUI, με τη σειρά του, έχει έναν θηλυκό 15-pin connector στο ένα άκρο
που είναι εξοπλισμένος με έναν κυλιόμενο μανταλωτή. Αυτό είναι το άκρο που είναι
συνδεμένο με τη MAU. Το άλλο άκρο του καλωδίου AUI έχει έναν αρσενικό 15-pin
connector που είναι συνήθως εξοπλισμένος με τα σημεία κλειδώματος. Αυτό είναι το
άκρο που είναι συνδεμένο με τη διεπαφή Ethernet. Μερικοί 15-pin connectors στις
διεπαφές Ethernet είναι εξοπλισμένοι με τις θέσεις βιδώματος αντί των κυλιόμενων
μανταλωτών που περιγράφονται στα πρότυπα, απαιτώντας έτσι ένα ειδικό καλώδιο AUI
με βίδες κλειδώματος στο ένα άκρο αντί των θέσεων των κυλιόμενων μανταλωτών.

Ένα καλώδιο πομποδέκτη δομείται όπως ένα ηλεκτρικό καλώδιο για προέκτασης.
Υπάρχει ένα βύσμα (αρσενικός connector) στο ένα άκρο και μια υποδοχή (θηλυκός
connector) στο άλλο άκρο.

Εάν είναι απαραίτητο, θα μπορούσαμε να συνδέσουμε διάφορα καλώδια AUI για
να επιτύχουμε τη σύνδεση μεταξύ μιας διεπαφής και μιας MAU. Αυτό δεν συστήνεται,
εντούτοις, δεδομένου ότι οι connectors με κυλιόμενους μανταλωτές μπορεί να μην
συγκρατούν τις άκρες των καλωδίων μεταξύ τους πολύ καλά.

Το καλώδιο AUI μεταφέρει τρία σήματα δεδομένων μεταξύ της διεπαφής Ethernet
και της MAU, μεταδιδόμενα δεδομένα (από τη διεπαφή Ethernet προς στο δίκτυο),
λαμβανόμενα δεδομένα (από το δίκτυο στη διεπαφή) και ένα σήμα που ειδοποιεί για
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την ύπαρξη σύγκρουσης (από το δίκτυο προς τη διεπαφή). Κάθε σήμα στέλνεται πάνω
σε ένα ζευγάρι καλωδίων. Ένα άλλο ζευγάρι καλωδίων χρησιμοποιείται για να
μεταφέρει 12 volt DC από τη διεπαφή Ethernet στη MAU.

Το τυποποιημένο καλώδιο AUI είναι σχετικά παχύ (διαμέτρου περ. 1 cm ή 0.4
inch) και μπορεί να είναι μέχρι 50 μέτρα σε μήκος. Τα "office grade" AUI καλώδια που
είναι διαθέσιμα, είναι λεπτότερα και πιο εύκαμπτα. Τα λεπτότερα σύρματα που
χρησιμοποιούνται σε αυτά καλώδια έχουν επίσης υψηλότερη απώλεια σημάτων σχετικά
με τα σύρματα στα τυποποιημένα καλώδια AUI, γεγονός που περιορίζει το μήκος των
office grade καλωδίων. Ένας προμηθευτής office grade καλωδίων τα αξιολογεί με βάση
το αν έχουν ή όχι τέσσερις φορές μεγαλύτερο ποσοστό εξασθένισης σημάτων σε σχέση
με τα τυποποιημένα καλώδια και τα πουλά μόνο σε μήκη δύο και πέντε μέτρων. Το
μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος μεταξύ ενός σταθμού και μιας MAU για αυτά τα office
grade AUI καλώδια είναι 12,5 μέτρα.

 Διεπαφή Ethernet

Μια διεπαφή Ethernet μπορεί να είναι μια πλατφόρμα προσαρμοστών που
εγκαθίσταται στον υπολογιστή, ή μπορεί να ενσωματωθεί στον υπολογιστή από το
εργοστάσιο. Για να παρέχει μια σύνδεση σε ένα παχύ ομοαξονικό τμήμα, μια διεπαφή
Ethernet είναι τυπικά εξοπλισμένη με έναν θηλυκό 15-pin connector και έναν
κυλιόμενο μανταλωτή για μια σύνδεση με καλώδια AUI. Μερικές διεπαφές μπορούν να
χρησιμοποιήσουν και μη τυποποιημένους AUI connectors.

4.14 Συστατικά του 10BASE2

Τα ακόλουθα συστατικά χρησιμοποιούνται για να χτίσουν ένα λεπτό ομοαξονικό
τμήμα Ethernet και για να κάνουν συνδέσεις σε αυτό. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι
αυτά που ακολουθούν είναι απλώς μια εισαγωγή που δεν παρέχει αναλυτικές
πληροφορίες για την κατασκευή και διαχείριση συστημάτων μέσων.

▪ Μέσο Δικτύου.

▪ Τερματιστές (terminators) και γειώσεις.

▪ Διεπαφή και MAU.

 Μέσο δικτύου

Το λεπτό σύστημα Ethernet είναι βασισμένο στο λεπτύτερο (περίπου 0,5 εκατ. ή
3/16 μιας ίντσας) ομοαξονικό καλώδιο που είναι πιο εύκαμπτο και ευκολότερο στη
χρήση από το παχύ. Το καλώδιο πρέπει να έχει μια χαρακτηριστική εκτίμηση σύνθετης
αντίστασης 50 ohm και έναν απομονωμένο κεντρικό αγωγό. Αυτές οι προδιαγραφές
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μπορούν να καλυφτούν από τους τύπους καλωδίων RG 58 A/U ή RG 58 C/U, αλλά οι
προμηθευτές καλωδίων χρησιμοποιούν μερικές φορές αυτούς τους αριθμούς καλωδίων
για τα καλώδια με τις διαφορετικές εκτιμήσεις σύνθετης αντίστασης. Έτσι εξαρτάται
από τον αγοραστή να εξετάσει αν τα καλώδια καλύπτουν τις προδιαγραφές του μέσου.

Ένας τρόπος να γίνει αυτό είναι με τη χρήση ειδικά κατασκευασμένων και
μετρημένων από τον προμηθευτή καλωδίων για χρήση ως λεπτό ομοαξονικό καλώδιο.
Τα τμήματα λεπτών καλωδίων Ethernet πρέπει να εξοπλιστούν με τους αρσενικούς
συνδετήρες BNC τύπου σε κάθε άκρη. Οι συνδετήρες BNC είναι χαμηλότερου κόστους
και ευκολότεροι σε εγκατάσταση από τους Ν-συνδετήρες που χρησιμοποιούνται στα
παχιά ομοαξονικά καλώδια.

 Τερματιστές (terminators) και γειώσεις

Κάθε άκρη ενός πλήρους λεπτού τμήματος Ethernet πρέπει να εξοπλιστεί με μια 50
ohm αντίσταση τερματισμού. Οι multiport επαναλήπτες που χρησιμοποιούνται για τη
σύνδεση λεπτών τμημάτων Ethernet συχνά παρέχουν ένα εσωτερικό · τερματιστή 50
ohm σε κάθε port, ο οποίος διευκολύνει το έργο του τερματισμού στο άκρο του λεπτού
ομοαξονικού τμήματος που συνδέεται με τον επαναλήπτη. Μερικοί λεπτοί επαναλήπτες
Ethernet έχουν τερματσμό που μπορεί να τεθεί εντός ή εκτός λειτουργίας, ανάλογα με
τις απαιτήσεις του χρήστη. Είναι σημαντικό ότι ακριβώς δύο τερματιστές 50 ohm είναι
εγκατεστημένοι ή ενεργοποιημένοι σε ένα δεδομένο τμήμα, διαφορετικά ο μηχανισμός
ανίχνευσης σύγκρουσης στα MAUs που συνδέονται με το τμήμα δεν θα λειτουργήσει
σωστά.

Το πρότυπο σημειώνει ότι μπορούμε να παρέχουμε σε ένα λεπτό ομοαξονικό
τμήμα ένα σημείο γείωσης για την ηλεκτρική ασφάλεια. Για να αποφύγουμε την
αποδιοργάνωση των σημάτων Ethernet που μεταφέρονται στο καλώδιο, πρέπει να
υπάρχει ένα μοναδικό σημείο γείωσης. Όλα τα άλλα μεταλλικά μέρη στο καλώδιο
πρέπει να μονωθούν για να αποφύγουμε την τυχαία επαφή τους με την ηλεκτρική
γείωση.

 Διεπαφή και MAU

Στο σύστημα λεπτού Ethernet το MAU τοποθετείται στη διεπαφή Ethernet και
επομένως δεν απαιτείται εξωτερικό καλώδιο AUI. Το λεπτό καλώδιο είναι αρκετά
εύκαμπτο για να συνδεθεί άμεσα με το θηλυκό συνδετήρα BNC στη διεπαφή. Για να
γίνει μια σύνδεση σε ένα τμήμα λεπτού Ethernet, ο θηλυκός συνδετήρας BNC είναι
συνδεμένος με τη μια άκρη ενός BNC Τ συνδετήρα, αποκαλούμενο έτσι επειδή μοιάζει
με το γράμμα "Τ." Οι άλλες δύο άκρες του BNC Tee κάνουν μια φυσική και ηλεκτρική
σύνδεση στο τμήμα λεπτού Ethernet.

Για να διευκολύνουμε την κατανόηση των διάφορων τμημάτων, οι συνδετήρες
BNG στο σχήμα της προηγούμενης σελίδας παρουσιάζονται ασύνδετοι ο ένας στον
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άλλο. Το τμήμα λεπτού Ethernet στην παραπάνω εικόνα έχει σχεδιαστεί να τερματίζει
στον υπολογιστεί για να δούμε πως συνδέεται ένα τερματιστής Ethernet.

4.15 10-MbpsTwisted-Pair Σύστημα Μέσων

Το "Τ" στο 10BASE-T σημαίνει "twisted" αναφερόμενο στο twisted-pair καλώδιο
που χρησιμοποιείται σε αυτή την κατηγορία του Ethernet.

Οι προδιαγραφές για το σύστημα μέσων twisted-pair δημοσιεύθηκαν το 1990.
Αυτό το σύστημα έχει γίνει από τότε το πιο ευρύτατα χρησιμοποιημένο μέσο για
συνδέσεις με υπολογιστή γραφείου.

Το σύστημα 10BASE-T λειτουργεί χρησιμοποιώντας δύο ζευγάρια των καλωδίων,
ένα ζευγάρι που χρησιμοποιείται για λαμβάνει τα σήματα δεδομένων και ένα άλλο
ζευγάρι που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση σημάτων δεδομένων. Τα δύο καλώδια
ανά κάθε ζευγάρι πρέπει να στριφτούν μαζί κατά μήκος ολόκληρου του τμήματος, μια
τυποποιημένη τεχνική που χρησιμοποιείται για να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά
μεταφοράς σήματος του ζευγαριού καλωδίων. Τα πολλαπλά τμήματα twisted-pair
επικοινωνούν μέσω ενός multiport hub. Στην παραπάνω εικόνα παρουσιάζεται ένα
reperater hub με πέντε ports.

4.16 Συστατικά του 10BASE-T

Το ακόλουθο σύνολο συστατικών χρησιμοποιείται για να χτιστεί ένα τμήμα
10BASE-T και για να γίνουν οι συνδέσεις. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι αυτό είναι
ακριβώς μια εισαγωγή που δεν παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για την κατασκευή και
διαχείριση αυτού του συστήματος.

▪ Μέσο δικτύου
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▪ 10BASE-T Crossover Καλωδίωση

▪ Έλεγχος ορθότητας της σύνδεσης 10BASE-T

▪ Twisted Pair Patch Cables

 Μέσο δικτύου

Totwisted-pair σύστημα Ethernet 10 Mbps σχεδιάστηκε για να επιτρέψει τμήματα
περίπου 100 μέτρων σε μήκος με χρήση σύγχρονου twisted-pair "voicegrade"
τηλεφωνικού καλωδίου που ικανοποιεί τις προδιαγραφές καλωδίωσης ΕΙΑ/ΤIΑ
Category 3 και ακολουθεί το σωστό σχέδιο καλωδίωσης. Το μέγιστο μήκος τμήματος
στην πράξη μπορεί να είναι πιο σύντομο ή πιο μακρύ από αυτό ανάλογα με την
ποιότητα του twisted-pair καλωδίου στο σύστημα. Το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ συστήνει ένα
μήκος τμήματος 90 μέτρων μεταξύ του εξοπλισμού τερματισμού καλωδίωσης στο
ντουλάπι καλωδίωσης (wiring closet) και του wall plate στο γραφείο. Αυτό παρέχει 10
μέτρα καλωδίωσης για την προσαρμογή patch cables σε κάθε τέλος της σύνδεσης, τις
απώλειες σημάτων στους ενδιάμεσους τερματιοτές καλωδίων στη σύνδεση, κ.τ.λ.

Ενώ το σύστημα 10BASE-T έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιεί τηλεφωνικό
καλώδιο βαθμού φωνής (voice grade) που μπορεί είναι ήδη εγκατεστημένο, σε πολλές
περιπτώσεις επιλέγεται η εγκατάσταση καλωδίων υψηλότερης ποιότητας, Κατηγορίας
5, connectors και συσκευών ολοκλήρωσης καλωδίωσης για να παρέχουν υπηρεσίες
δεδομένων στους υπολογιστές γραφείου. Αυτές οι υψηλότερης ποιότητας συσκευές
λειτουργούν καλά για το 10BASE-T και παρέχουν επίσης το καλύτερο δυνατό σύστημα
μεταφοράς σημάτων για τα συστήματα μέσων 100-Mbps Ethernet. Αυτή η προσέγγιση
κάνει σχετικά απλή την αύξηση του εύρους ζώνης ενός δικτύου όταν γίνεται
απαραίτητο να υποστηριχθεί αυξανόμενη κυκλοφορία.

Υπάρχουν διαθέσιμοι ελεγκτές καλωδίων twisted-pair Ethernet που επιτρέπουν στο
χρήστη να ελέγξει τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του καλωδίου που χρησιμοποιείται,
για να δει εάν ανταποκρίνεται στις ηλεκτρικές προδιαγραφές. Αυτές οι προδιαγραφές
περιλαμβάνουν το signal cross talk, που είναι η ποσότητα σήματος που διακινείται
μεταξύ των ζευγαριών μετάδοσης και λήψης, η οποία είναι το ποσό απώλειας σήματος
που εμφανίζεται σε ένα τμήμα του δικτύου. To 10BASE-T σύστημα μέσων
χρησιμοποιεί δύο ζευγάρια καλωδίων που τερματίζονται σε ένα 8-pin (RJ-45 τύπου)
connector. Αυτό σημαίνει ότι τέσσερα pinstoy 8-pin MDI connector χρησιμοποιούνται.
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Τα σήματα μετάδοσης και λήψης δεδομένων σε κάθε ζευγάρι ενός 10BASE-T
τμήματος πολώνονται με ένα καλώδιο για κάθε ζευγάρι σήματος να μεταφέρει το
θετικό (+) σήμα και το άλλο να μεταφέρει το αρνητικό (-) σήμα.

Ενώ ένας 8-pin connector καθορίζεται στο πρότυπο για δημιουργία συνδέσεων σε
ένα 10BASE-T τμήμα, θα δούμε επίσης και 50-pin connectors να χρησιμοποιούνται σε
κάποια 10BASE-T hubs. Ο 50-pin connector, επίσης αποκαλούμενος "Telco"
connector, έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ένα πιο συμπαγή τρόπο για να συνδέσουμε
ένα σύνολο twisted-pair καλωδίων σε ένα 10BASE-T hub.
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 10BASE-T Διασταύρωση (crossover) Καλωδίωσης

Όταν συνδέουμε μαζί δύο twisted-pair MAUs σε ένα τμήμα, τα pins μετάδοσης
δεδομένων ενός 8-pin connector πρέπει να συνδεθούν με τα pins λήψης δεδομένων του
άλλου connector και το αντίστροφο. Η σύνδεση crossover μπορεί να υλοποιηθεί με δύο
τρόπους: με ένα ειδικό καλώδιο ή μέσα στο hub.

Για ένα τμήμα στο οποίο συνδέονται μόνο δύο υπολογιστές μπορούμε να
παρέχουμε διασταύρωση σημάτων με την κατασκευή ενός ειδικού καλωδίου
διασταύρωσης, με τα pins μετάδοσης δεδομένων στο 8-pin βύσμα σύνδεσης στο ένα
άκρο του καλωδίου να συνδέονται με τα pins λήψης δεδομένων στο 8-pin βύσμα στο
άλλο άκρο του καλωδίου διασταύρωσης και αντίστροφα.

Εντούτοις, όταν καλωδιώνουμε πολλαπλά τμήματα σε ένα κτίριο για παράδειγμα
είναι πολύ ευκολότερο να συνδεθούν οι connectors καλωδίων κατευθείαν για να μην
ανησυχούμε ότι τα jumper cables ή άλλα twisted-pair καλώδια μέσα στο κτίριο έχουν
διασταυρωθεί σωστά. Ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι να γίνει όλη η καλωδίωση
διασταυρώσεων σε ένα σημείο στο σύστημα: μέσα στο muitiport hub.

Το πρότυπο συστήνει η διασταύρωση σημάτων να γίνεται εσωτερικά σε κάθε hub
port. Εάν η λειτουργία γίνεται μέσα σε ένα hub port, το πρότυπο σημειώνει ότι το port
πρέπει να μαρκαριστεί με ένα "Χ".

 Έλεγχος ορθότητας της σύνδεσης 10BASE-T

Οι 10BASE-T Μ AUs ελέγχουν συνεχώς την πορεία των λαμβανομένων
δεδομένων, σαν ένα μέσο ελέγχου για τη σωστή λειτουργία της σύνδεσης. Όταν το
δίκτυο δεν είναι απασχολημένο, οι MAUs στέλνουν επίσης ένα σήμα δοκιμής των
συνδέσεων η μία στην άλλη, για να ελέγξουν την ορθότητα της σύνδεσης. Οι
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προμηθευτές μπορούν προαιρετικά να παρέχουν μια φωτεινή ένδειξη για τη σύνδεση
στην MAU. Εάν η ένδειξη ανάβει και στις δύο MAUs όταν συνδέουμε ένα τμήμα, τότε
έχουμε μια ένδειξη ότι το τμήμα είναι καλωδιωμένο σωστά.

Είναι σημαντικό και οι δύο φωτεινές ενδείξεις, μια σε κάθε άκρο, να είναι
αναμμένες. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια σωστά καλωδιωμένη πορεία σημάτων μεταξύ
των δύο συσκευών. Αφ' ετέρου, δείχνει και ότι το τμήμα είναι συνδεδεμένο σωστά.
Δεδομένου ότι ο δοκιμαστικός παλμός για τη σύνδεση λειτουργεί πιο αργά από τα
πραγματικά σήματα Ethernet, οι φωτεινές ενδείξεις δεν αποτελεί πάντα εγγύηση ότι τα
σήματα Ethernet θα λειτουργήσουν πάνω στο τμήμα. Οι πιθανότητες ότι ένα σωστά
συνδεμένο τμήμα θα λειτουργήσει είναι καλές, αλλά εάν η "διένεξη" των σημάτων στο
τμήμα γίνεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, τότε μπορεί να μην λειτουργήσει παρά την
παρουσία φωτεινών ενδείξεων.

 Twisted-Pair Patch Cables

Ένα κοινό λάθος κατά τη σύνδεση ενός υπολογιστή με ένα twisted-pair τμήμα είναι
να γίνει η σύνδεση με το ευρέως διαθέσιμο "silver satin" patch καλώδιο που τυπικά
χρησιμοποιείται για να συνδέσει τα τηλέφωνα με ένα τηλεφωνικό βύσμα. Το πρόβλημα
είναι ότι το συνηθισμένο "silver satin" patch καλώδιο που χρησιμοποιείται για τα
τηλέφωνα δεν έχει ζεύγη ανεστραμμένων συρμάτων σε αυτό. Αυτή η έλλειψη οδηγεί σε
υπερβολικό cross talk σημάτων και μπορεί να προκαλέσει "φανταστικές συγκρούσεις."
Αυτό εμφανίζεται επειδή οι συγκρούσεις ανιχνεύονται στο twisted-pair Ethernet από
την ταυτόχρονη παρουσία σημάτων στα ζεύγη των συρμάτων receive και transmit. Το
υπερβολικό cross talk σημάτων μοιάζει με ταυτόχρονη κυκλοφορία και μπορεί
εσφαλμένα να πυροδοτήσει το κύκλωμα ανίχνευσης συγκρούσεων.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε "καθυστερημένες συγκρούσεις," που είναι
συγκρούσεις που εμφανίζονται πολύ αργά κατά τη μετάδοση ενός πλαισίου Ethernet.
Μια κανονική σύγκρουση οδηγεί στην άμεση αναμετάδοση ενός πλαισίου από τη
διεπαφή Ethernet. Εντούτοις, μια καθυστερημένη σύγκρουση έχει σαν αποτέλεσμα ένα
χαμένο πλαίσιο που πρέπει να ανιχνευθεί και να αναμεταδοθεί από τα προγράμματα
εφαρμογών. Η αναμετάδοση από την εφαρμογή είναι πολύ πιο αργή και μπορεί να
οδηγήσει σε απώλεια της απόδοσης της εφαρμογής στο δίκτυο. Αυτό το πρόβλημα
μπορεί να αποφευχθεί με τη χρησιμοποίηση μόνο twisted-pairpath καλωδίων που
προτείνονται για χρήση στα συστήματα twisted pair Ethernet.
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4.17 Οδηγίες ρύθμισης του 10BASE-T

Τα τμήματα 10BASE-T Ethernet ορίζονται ως τα τμήματα των συνδέσεων στις
προδιαγραφές του Ethernet. Ένα τμήμα συνδέσεων ορίζεται τυπικά ως ένα point-to-
point μέσο που συνδέει δύο και μόνο δύο, MDIs. Με άλλα λόγια, ένα τμήμα συνδέσεων
που συμμορφώνεται πλήρως με τις IEEE 802.3 προδιαγραφές έχει μόνο δύο συσκευές
συνδεδεμένες σε αυτό, μια σε κάθε άκρο.

Το μικρότερο δίκτυο δομημένο με ένα τμήμα συνδέσεων θα αποτελούταν από δύο
υπολογιστές, ένας σε κάθε άκρο του τμήματος συνδέσεων. Η πιο χαρακτηριστική
εγκατάσταση χρησιμοποιεί multiport επαναλήπτες, τα γνωστά hubs, για να παρέχει μια
σύνδεση μεταξύ ενός μεγαλύτερου αριθμού τμημάτων συνδέσεων.

Συνδέουμε την 10BASE-T MAU στη διεπαφή Ethernet στον υπολογιστή με το ένα
άκρο του τμήματος συνδέσεων και το άλλο άκρο του τμήματος συνδέσεων συνδέεται
με την MAU στο hub. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συνδέσουμε τόσα τμήματα
συνδέσεων με τους αντίστοιχους τους υπολογιστές, όσα είναι και τα hubports που
διατίθενται και όλοι οι υπολογιστές τότε επικοινωνούν μέσω του hub.

4.18 Φυσική τοπολογία του 10BASE-Ttwisted-pair

Η φυσική τοπολογία που υποστηρίζεται από τα τμήματα συνδέσεων twisted pair
είναι αυτή του αστέρα. Σε αυτήν την τοπολογία ένα σύνολο από τμήματα συνδέσεων
συνδέονται με ένα hub και διασπείρονται προς τα έξω, περιμετρικά του hub.
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Το παραπάνω σχήμα παρουσιάζει έναν four-port twisted-pair επαναλήπτη που
συνδέει τέσσερα DTEs με τα τμήματα των twisted-pair συνδέσεων. Τα σήματα από
κάθε DTE στέλνονται μέσω του επαναλήπτη και επαναλαμβάνονται έξω πάνω σε όλα
τα άλλα τμήματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
HALF/FULL DUPLEX
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5 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ HALF / FULL DUPLEX

Ένα φυσικό μέσο μετάδοσης έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει πληροφορία προς τη
μια ή την άλλη κατεύθυνση ή και προς τις δύο μαζί. Όσον αφορά την κατεύθυνση της
πληροφορίας και τον τρόπο που χρησιμοποιείται το φυσικό μέσο μετάδοσης,
διακρίνουμε τρεις μορφές επικοινωνίας. Την Simplex, την Half Duplex (HDX) καιτην
Full Duplex (FDX).

5.1 Simplex (μονής κατεύθυνσης)

Στη μετάδοση Simplex οι πληροφορίες ισνούνται μόνιμα προς μια κατεύθυνση,
όπου η μια πλευρά του καναλιού μετάδοσης μόνο εκπέμπει και η άλλη μόνο λαμβάνει.

Παραδείγματα simplex επικοινωνίας είναι η αποστολή data από Η/Υ σε εκτυπωτή,
η λήψη ενδείξεων σε περιβάλλον βιομηχανικού αυτοματισμού, οι ραδιοφωνικές και
τηλεοπτικές εκπομπές κ.λπ.Αντιστοιχεί στον μονόδρομο όπου τα αυτοκίνητα κινούνται
προς μια και μόνο κατεύθυνση.

5.2 Half Duplex (Αμφίδρομη μη ταυτόχρονη)

Κατ' αυτήν, η επικοινωνία στο κανάλι μετάδοσης μπορεί να διεξάγεται είτε προς τη
μια κατεύθυνση είτε προς την άλλη, αλλά όχι ταυτόχρονα.

Η ροή των δεδομένων στο κανάλι επικοινωνίας αλλάζει κατεύθυνση ανάλογα με το
ποιος είναι κάθε φορά ο πομπός και ο δέκτης. Αντιστοιχεί στην περίπτωση μιας στενής
γέφυρας, όπου τα αυτοκίνητα πριν περάσουν, περιμένουν να διέλθουν πρώτα τα
αυτοκίνητα της αντίθετης κατεύθυνσης. Χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις όπου
απαιτείται να γίνεται εναλλαγή της πληροφορίας. Στις επικοινωνίες με modem, η half
duplex επικοινωνία επιτυγχάνεται με δισύρματες αλλά και με τετρασύρματες γραμμές.

Στις δισύρματες γραμμές ο χρόνος αλλαγής της κατεύθυνσης γνωστός και σαν turn
around time επιβαρύνει το χρόνο απόκρισης (response time). Πρέπει να σημειωθεί ότι η
half duplex ήταν ευρύτατα διαδεδομένη στα πρώτα χρόνια ανάπτυξης των δικτύων data.
Όπως βλέπουμε και στο σχήμα, τη χρονική στιγμή t0 η πληροφορία κινείται προς τη μια
κατεύθυνση και την επόμενη χρονική στιγμή ti προς την άλλη.

5.3 Full Duplex (Ταυτόχρονα αμφίδρομη)

Στην μορφή αυτή της επικοινωνίας τα data μεταδίδονται ταυτόχρονα και προς τις
δύο κατευθύνσεις, εργάζονται δηλαδή ταυτόχρονα οι πομποί και οι δέκτες των δύο
ανταποκριτών.
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Αντιστοιχεί με λίγα λόγια στον δρόμο διπλής κατεύθυνσης, όπου τα αυτοκίνητα
μπορούν και κινούνται και προς τις δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα και έτσι στην
περίπτωση της fullduplex επικοινωνίας δεν υπάρχει turnaroundtime.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:
FAST ETHERNET
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6 FAST ETHERNET

6.1 Το σύστημα Fast Ethernet

Εδώ συνεχίζεται η περιγραφή του συστήματος 802.3 Ethernet και συγκεκριμένα
του 100BASE-T Fast Ethernet τμήματος του συστήματος αυτού. Εντούτοις, πρέπει να
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για τους προμηθευτές να παρέχουν διεπαφές Ethernet διπλής-ταχύτητας (dual-speed)
που μπορούν να εγκατασταθούν και να τρέχουν είτε σε 10-Mbps είτε σε 100-Mbps
αυτόματα.

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες μέσων που έχουν καθοριστεί για τη διαβίβαση
σημάτων 100- MbpsEthernet.

Οι τρεις τύποι μέσων παρουσιάζονται με τα IEEE προσδιοριστικά τους. Τα IEEE
προσδιοριστικά περιλαμβάνουν τρία κομμάτια των πληροφοριών. Το πρώτο στοιχείο,
"100", αντιπροσωπεύει την ταχύτητα των μέσων, 100-Mbps. Το "ΒASΕ"
αντιπροσωπεύει τη "βασική ζώνη" που είναι ένας τύπος σηματοδότησης. Η
σηματοδότηση βασικής ζώνης σημαίνει, με απλά λόγια, ότι τα σήματα Ethernets είναι
τα μόνα σήματα που μεταφέρονται στο σύστημα μέσων.

Το τρίτο μέρος του προσδιοριστικού παρέχει μια ένδειξη του τύπου τμήματος. Ο
"Τ4" τύπος τμήματος είναι ένα twisted-pair τμήμα που χρησιμοποιεί τέσσερα ζευγάρια
telephone-grade twisted-pair καλωδίου. Ο τύπος τμήματος "ΤΧ" είναι ένα twisted-pair
τμήμα που χρησιμοποιεί δύο ζευγάρια των καλωδίων και είναι βασισμένος στο πρότυπο
φυσικού μέσου data grade twisted-pair που αναπτύσσεται από το Ansi. Ο τύπος
τμήματος "FX" είναι ένα τμήμα συνδέσεων οπτικών ινών βασισμένο στο πρότυπο για
φυσικά μέσα οπτικών ινών που αναπτύσσεται από το Ansi και χρησιμοποιεί δύο σκέλη
του καλωδίου ινών. Τα πρότυπα μέσων ΤΧ και FX είναι συλλογικά γνωστά ως
100BASE-X.

Τα πρότυπα μέσων 100BASE-TX και 100BASE-FX που χρησιμοποιούνται στο
Fast Ethernet έχουν και τα δύο υιοθετηθεί από τα πρότυπα φυσικών μέσων που
αναπτύσσονταν αρχικά από το Ansi, το Αμερικανικό Εθνικό Ίδρυμα Προτύπων. Τα
πρότυπα φυσικών μέσων Ansi αναπτύχθηκαν αρχικά για το LAN FDDI (πρότυπο Ansi
Χ3Τ9.5) και χρησιμοποιούνται ευρέως σε FDDI LANs.

Αντί να εφεύρουν τον τροχό από την αρχή όταν έπρεπε να αποφασίσουν για τη
σηματοδότηση στα 100-Mbps, το πρότυπο του Fast Ethernet προσάρμοσε αυτά τα δύο
πρότυπα του Ansi για χρήση στις προδιαγραφές του μέσου του Fast Ethernet. Το
πρότυπο Τ4 παράχθηκε επίσης για να το καταστήσουν πιθανό να χρησιμοποιήσουν το
tower-quality καλώδιο στρίβω-ζευγαριού για τα σήματα 100-Mbps Ethernet.
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 Στοιχεία που χρησιμοποιούνται για μια σύνδεση 100-Mbps

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα μπλοκ διάγραμμα των στοιχείων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για μια σύνδεση στο σύστημα των μέσων στα 100-Mbps.

6.3 Οδηγίες ρύθμισης και φυσική τοπολογία 100BASE-FX

Τα τμήματα 100BASE-FX Ethernet ορίζονται ως τμήματα συνδέσεων στις
προδιαγραφές Ethernet. Ένα τμήμα συνδέσεων ορίζεται τυπικά ως ένα point-to-point
μέσο που συνδέει δύο και μόνο δύο MDls. Το μικρότερο δίκτυο που χτίζεται με ένα
τμήμα συνδέσεων θα αποτελούταν από δύο υπολογιστές, ένας σε κάθε άκρο του
τμήματος συνδέσεων.

Μια πιο χαρακτηριστική εγκατάσταση χρησιμοποιεί multiport repeater hubs, ή
packet switching hubs, για να παρέχει μια σύνδεση μεταξύ ενός μεγαλύτερου αριθμού
τμημάτων συνδέσεων. Συνδέουμε τη διεπαφή Ethernet στον υπολογιστή με το ένα άκρο
του τμήματος συνδέσεων και το άλλο άκρο του τμήματος συνδέσεων συνδέεται με το
hub. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συνδέσουμε τόσα τμήματα με τους αντίστοιχους
υπολογιστές, όσα είναι και τα hubports που έχουμε και όλοι οι υπολογιστές θα
επικοινωνούν μέσω του hub.

Να σημειωθεί ότι ενώ ένα ενιαίο τμήμα 10BASE-FX μπορεί να είναι μέχρι 412
μέτρα σε μήκος, όταν χρησιμοποιούνται επαναλήπτες η μέγιστη απόσταση μεταξύ
DTEs θα είναι μικρότερη. Εάν ένας Class II επαναλήπτης χρησιμοποιείται για να
συνδέσει τα τμήματα οπτικών ινών, τότε η μέγιστη απόσταση μεταξύ οποιωνδήποτε
δύο DTEs που συνδέονται με όλα τα τμήματα οπτικών ινών είναι 320 μέτρα. Αυτή η
μέγιστη απόσταση καλείται επίσης μέγιστη διάμετρος περιοχής σύγκρουσης. Εάν
χρησιμοποιείται ένας ClassI επαναλήπτης, τότε η μέγιστη απόσταση μεταξύ DTEs που
συνδέονται με όλα τα τμήματα οπτικών ινών είναι 272 μέτρα. Τέλος, εάν
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δύο DTEs που συνδέονται με όλα τα τμήματα οπτικών ινών είναι 320 μέτρα. Αυτή η
μέγιστη απόσταση καλείται επίσης μέγιστη διάμετρος περιοχής σύγκρουσης. Εάν
χρησιμοποιείται ένας ClassI επαναλήπτης, τότε η μέγιστη απόσταση μεταξύ DTEs που
συνδέονται με όλα τα τμήματα οπτικών ινών είναι 272 μέτρα. Τέλος, εάν
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χρησιμοποιούνται δύο Class II επαναλήπτες, η μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο DTEs
που συνδέονται με όλα τα τμήματα οπτικών ινών είναι 228 μέτρα.

Όπως στην περίπτωση του 100BASE-TX, έτσι κι εδώ, η φυσική τοπολογία που
υποστηρίζεται από τα τμήματα συνδέσεων οπτικών ινών είναι η τοπολογία αστέρα.

6.4 100-Mbps Τ4 σύστημα μέσων

Η διεπαφή 10OBASE-T4 παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα συνδεμένη άμεσα
με ένα 100BASE-T4 hub port. Εξωτερικοί πομποδέκτες, συνδεδεμένοι με έναν 40-pin
Mil connector στη διεπαφή ή το hub, θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να
κάνουν αυτήν την σύνδεση.

Το σύστημα 100BASE-T4 λειτουργεί πάνω σε τέσσερα ζευγάρια καλωδίων, με ένα
σύστημα σηματοδότησης που μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε σήματα FastEthernet
πάνω σε τυποποιημένο voice-grade Category 3 αθωράκιστο twisted pair καλώδιο.

6.4.1 Συστατικά του 100BASE-T4

Το ακόλουθο σύνολο συστατικών χρησιμοποιείται για να δομήσει ένα τμήμα
twisted-pair 100BASE-T4 και για να κάνει τις συνδέσεις σε αυτό.

▪ Μέσο δικτύου
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▪ Επαναλήπτες 100BASE-T4

▪ 100BASE-T4 διασταύρωση (crossover) καλωδίωσης

▪ Έλεγχος ορθότητας της σύνδεσης 100BASE-T4

 Μέσο δικτύου

Το σύστημα μέσων 100BASE-T4 είναι σχεδιασμένο να επιτρέπει τμήματα μήκους
έως 100 μέτρα κατά την χρησιμοποίηση ΕΙΑ/ΤΙΑ Category 3,4 ή 5 αθωράκιστου
twisted-pair καλωδίου. Οι προδιαγραφές 100BASE-T4 συνιστούν τη χρήση Category 5
patchcables, jumpers και υλικού συνένωσης όπου είναι δυνατόν, μιας και τα
υψηλότερης ποιότητας υλικά και καλωδιώσεις βελτιώνουν τη λήψη σημάτων.

Τα τμήματα του 100BASE-T4 περιορίζονται στα 100 μέτρα σε μήκος, για να
εξασφαλίσουν ότι τηρούνται οι προδιαγραφές round-trip συγχρονισμού. Αυτό έρχεται
σε αντίθεση με το σύστημα μέσων 10BASE-T, όπου το μέγιστο μήκος τμήματος για τη
σύνδεση 10-Mbps περιορίζεται συνήθως από την ισχύ των σημάτων.

Το ΕΙΑ/ΤΙΑ πρότυπο καλωδίωσης προτείνει ένα τμήμα μήκους 90 μέτρων μεταξύ
του εξοπλισμού τερματισμού καλωδίωσης στο wiring closet και το wall plate στο
γραφείο. Αυτό παρέχει τη δυνατότητα για 10 μέτρα επιπλέον καλωδίωση για να
εγκατασταθούν patch cables σε κάθε άκρο της σύνδεσης, απώλειες σημάτων στους
ενδιάμεσους τερματισμούς καλωδίων, κ.τ.λ.

Υπάρχουν διαθέσιμοι ελεγκτές twisted-pair καλωδίων Ethernet που μας επιτρέπουν
να ελέγξουμε τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του καλωδίου που χρησιμοποιούμε, για να
σιγουρευτούμε ότι ανταποκρίνεται στις σημαντικές ηλεκτρικές προδιαγραφές του
προτύπου. Αυτές οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν το cross talk σημάτων, το ποσοστό
δηλαδή του σήματος που διασταυρώνεται μεταξύ των ζευγών αποστολής και λήψης και
την εξασθένιση σημάτων, η οποία είναι το ποσοστό απώλειας σήματος που έχουμε στο
τμήμα.

Το σύστημα μέσων 100BASE-T4 χρησιμοποιεί 4 ζευγάρια καλωδίων, πράγμα που
απαιτεί να χρησιμοποιούνται και τα 8 pins του 8-pin MDI connector (τύπου RJ-45).

6.5 Full Duplex Λειτουργία

To Ethernet είναι κανονικά ένα half-duplex σύστημα επικοινωνιών. Ενώ τα
δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, οποιαδήποτε στιγμή
ένας σταθμός είτε διαβιβάζει είτε λαμβάνει, αλλά όχι και τα 2 ταυτόχρονα. Στα αρχικά
φυσικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν με το Ethernet (δηλ, ομοαξονικό καλώδιο), αυτή
ήταν η μόνη δυνατή μέθοδος επικοινωνίας, δεδομένου ότι το ίδιο καλώδιο
χρησιμοποιούνταν για τη μετάδοση και την υποδοχή.
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Με την 10BASE-T (twisted-pair Ethernet) τεχνολογία, υπάρχουν χωριστά ζευγάρια
καλωδίων για τη μετάδοση και λήψη. Εντούτοις, δεδομένου ότι πολλές συσκευές
μοιράζονται το μέσο, χρειαζόμαστε έναν τρόπο να αποτρέψουμε πολλαπλές
ταυτόχρονες μεταδόσεις.

To 10BASE-T χρησιμοποιεί την παρουσία της λαμβανόμενης πληροφορίας κατά
τη διάρκεια μιας μετάδοσης ως ένδειξη μιας σύγκρουσης στους σταθμούς που
μεταδίδουν, καλώντας τον κατάλληλο αλγόριθμο για αναμετάδοση.

Σε ένα micosegmented περιβάλλον, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει μόνο
μια συσκευή που επιθυμεί πάντα να χρησιμοποιήσει ένα ζευγάρι καλωδίων, δεδομένου
ότι υπάρχει μόνο ένας σταθμός που συνδέεται σε κάθε port του switch. Μόνο ο
συνδεδεμένος σταθμός μπορεί να μιλήσει στο switch (χρησιμοποιώντας το Transmit
ζευγάρι του καλωδίου) και μόνο ο switch μιλά στο συνδεδεμένο σταθμό
(χρησιμοποιώντας το Receive ζευγάρι του καλωδίου). Δεν υπάρχει ποτέ οποιοσδήποτε
ανταγωνισμός για τη χρήση του μέσου, όπως σε ένα τυπικό περιβάλλον Ethernet.

Λόγω απουσίας της πιθανότητας του ανταγωνισμού, δεν έχουμε πλέον
οποιαδήποτε πραγματική ανάγκη για την ανίχνευση σύγκρουσης και την backoff
λειτουργία. Μπορούν και οι δύο να αφαιρεθούν και ο σταθμός και ο switch, μπορούν να
μεταδώσουν κατά βούληση και στις δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Αυτό απεικονίζεται
στην ακόλουθη εικόνα.

Το αποτελεσματικό ποσοστό μεταφοράς δεδομένων έχει διπλασιαστεί, καθώς
μπορούμε τώρα να μεταδώσουμε με τον πλήρη ρυθμό δεδομένων του καναλιού και στις
δύο κατευθύνσεις. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το half-duplex ρυθμό δεδομένων (δηλ.,
full-duplex σηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο 10BASE-T και στο
100BASE-T). Η μόνη απαίτησηείναι ότι:

▪Τα χωριστά ζευγάρια καλωδίων χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση και λήψη. Κανένα
ζευγάρι δεν εξυπηρετεί και τις 2 λειτουργίες. Τα 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-
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FX, Token Ring και CDDI ικανοποιούν αυτό το κριτήριο. Τα 100BASE-T4 και
100VG-Anyl_AN χρησιμοποιώντας το Quartet Signaling™, δεν το ικανοποιούν.

▪Μόνο μια συσκευή συνδέεται σε κάθε port του switch. Αυτό εξαφανίζει οποιοδήποτε
ανταγωνισμό για τη χρήση του καναλιού σε καθεμία κατεύθυνση.

▪Το κεντρικό hub είναι ένα switch. Η full-duplex λειτουργία δεν είναι δυνατή με τα
παραδοσιακά repeated hubs.

Ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα του full-duplex, είναι ότι αφού δεν μπορεί να
υπάρξει σύγκρουση σε αυτό, δεν υπάρχει κανένας MAC layer περιορισμός στην
απόσταση, π.χ. 2500 για το Ethernet. Κάποιος μπορεί να έχει 100 χλμ Ethernet
χρησιμοποιώντας μονότροπη ίνα. Ο περιορισμός είναι τώρα στο φυσικό στρώμα.

Είναι σημαντικό να συνειδητοποιηθεί ότι η συμπεριφορά της εφαρμογής θα
καθορίσει εάν ένας σταθμός μπορεί πραγματικά να εκμεταλλευθεί αυτήν την αυξημένη
χωρητικότητα. Οι χαρακτηριστικές εφαρμογές που τρέχουν στους συνδεδεμένους σε
LAN σταθμούς σήμερα δεν χρησιμοποιούν το εύρος ζώνης συμμετρικά. Για
παράδειγμα,οι μεταφορές αρχείων που μπορούν χαρακτηριστικά να ωφεληθούν από το
αυξανόμενο εύρος ζώνης είναι ασυμμετρικές εκ φύσεως. Μαζικά δεδομένα
μεταφέρεται σε μια κατεύθυνση, με μικρά acknowledgments να επιστρέφονται στην
αντίστροφη κατεύθυνση. Ένας σταθμός που κάνει μόνο μεταφορές αρχείων δεν θα
ωφεληθεί από το διπλασιασμό του εύρους ζώνης που προσφέρεται από το full-duplex
switching.

Εκεί όπου τα οφέλη του full-duplex έχουν νόημα είναι όταν υπάρχουν πολλαπλές
εφαρμογές σε μια ενιαία συσκευή που χρησιμοποιούν ταυτόχρονα το δίκτυο. Αυτό
μπορεί να είναι ένας multitasking σταθμός εργασίας (π.χ., Unix ή Macintosh, αλλά όχι
Windows), ή ένας κεντρικός υπολογιστής. Τυπικά, οι κεντρικοί υπολογιστές
διαχειρίζονται την κυκλοφορία των δικτύων, προς και από τους πολλαπλούς
τερματικούς σταθμούς ταυτόχρονα.

Ενώ οποιοσδήποτε δεδομένος τερματικός σταθμός χρησιμοποιεί το δίκτυο
ασυμμετρικά, ο κεντρικός υπολογιστής μπορεί να εκμεταλλευθεί την full-duplex
Λειτουργία για να χειριστεί ταυτόχρονα τις μεταφορές που εισέρχονται από έναν
σταθμό και εξέρχονται προς κάποιον άλλο. Κατά συνέπεια, τα ποσοστά ταχύτητας του
μέσου μπορούν να διατηρηθούν ανάλογα με το σταθμό και το switch με το οποίο είναι
συνδεμένο. Ο χρήστης δε γνωρίζει για την full-duplex λειτουργία και δεν χρειάζονται
νέες εφαρμογές λογισμικού για αυτήν τη βελτίωση.

Στο μέλλον, οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν μεγάλης χωρητικότητας συμμετρικά
LANs (π.χ. video teleconferencing) μπορεί να γίνουν δημοφιλείς. Τέτοιες εφαρμογές
μπορούν πολύ να ωφεληθούν από την full-duplex λειτουργία, ακόμη και σε ένα single-
tasking σταθμό εργασίας.
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6.6 Έλεγχος ροής

Ο έλεγχος ροής είναι απαραίτητος όταν το port του προορισμού λαμβάνει
περισσότερη κίνηση από ό,τι μπορεί να διαχειριστεί. Δεδομένου ότι οι buffers έχουν
σχεδιαστεί μόνο για να «απορροφούν» αιχμές κυκλοφορίας δεδομένων, με το
υπερβολικό φορτίο τα frames μπορεί να απορριφθούν. Είναι μια δαπανηρή λειτουργία
καθώς η καθυστέρηση είναι της τάξης των δευτερολέπτων για κάθε ,απορριφθέν
πλαίσιο.

Τα παραδοσιακά δίκτυα δεν έχουν ένα μηχανισμό ελέγχου ροής επιπέδου 2 και
εξαρτώνται κυρίως στα υψηλότερα στρώματα για αυτόν. Τα switches έρχονται με
αρκετές στρατηγικές ελέγχου ροής ανάλογα με τους προμηθευτές. Μερικά switches,
διαπιστώνοντας ότι το port προορισμού είναι υπερφορτωμένο, θα στείλουν το ανάλογο
σήμα στον αποστολέα. Εφόσον η αποκωδικοποίηση των MAC διευθύνσεων είναι
γρήγορη και ένα switch μπορεί, σε πολύ λίγο χρόνο, να απαντήσει με ένα jam σήμα, η
σύγκρουση ή η απώλεια πακέτων μπορεί να αποφευχθεί. Για τον αποστολέα, το jam
πακέτο είναι σαν μια εικονική σύγκρουση, έτσι θα περιμένει για τυχαίο χρόνο πριν
επαναμεταδοθεί. Αυτή η στρατηγική λειτουργεί με τη μορφή μόνο εκείνων των frames
που πηγαίνουν στο υπερφορτωμένο port προορισμού που είναι φραγμένα και όχι τα
άλλα.

6.7 Στατικό και δυναμικό Switching

▪ Στατικό Switching Η λειτουργικότητα είναι παρόμοια με αυτήν ενός hub καθώς η
κυκλοφορία πηγαίνει σε όλα τα άλλα port στην ομάδα. Καθώς τα μεμονωμένα hubs
είναι φτηνότερα, είναι συνήθως προτιμώμενα.

▪ Δυναμικό Switching Αυτά τα switches μαθαίνουν σε ποιο port ένας σταθμός είναι
συνδεδεμένος μελετώντας τα frames που ο σταθμός διαβιβάζει. Μόλις το μάθουν, τα
πλαίσια διαβιβάζονται μόνο σε αυτόν, σώζοντας το εύρος ζώνης των άλλων σταθμών.
Οι σταθμοί παρατηρούνται συνεχώς και έτσι οποιαδήποτε αλλαγή στο σταθμό: από ένα
port σε ένα άλλος επαναρυθμίζεται αυτόματα.

6.8 10Gigabit Ethernet

Στην εξέλιξη του Ethernet η τυποποίηση 10 Gigabit Ethernet (10 GE, ή 10GbE ή
lOGigE) αρχικά στο προσκήνιο το 2002 για ρυθμό μετάδοσης 10 Gbps, και
υποστηρίζεται από την τυποποίηση IEEE 802.3ae.

Διαφέρει σε κάποια βασικά θέματα από τις γνωστές προηγούμενες τυποποιήσεις
του Uhemet (10, 100, 1000 Mbps) κυρίως σε ότι αφορά το γεγονός ότι λειτουργεί
κυρίως με οπτικές ίνες (αν και υπάρχουν κάποιες παραλλαγές για χάλκινα καλώδια
μικρού μήκους ή ιδιαίτερων απαιτήσεων) επίσης λειτουργεί μόνο σε point to point full
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duplex επικοινωνία, οπότε το πρίοτόκολλο ανίχνευσης σύγκρουσης CSMA/CD δεν
υποστηρίζεται πλέον, ούτε και σύνδεση με hubs παρά μόνο με switches.

Κατά τα λοιπά λειτουργεί όπως το απλό Ethernet, καθώς το 10GE χρησιμοποιεί το
802.3 Ethernet πρωτόκολλο MAC, το ίδιο γνωστό μας πλαίσιο Ethernet με τα ίδια
ελάχιστα και μέγιστα μεγέθη του.

Στο φυσικό επίπεδο διακρίνονται διάφοροι τύποι υλοποιήσεων ανάλογα με τις
οπτικές ίνες. Το 2002 η IEEE 802.3ae πρωτοέβγαλε τις τυποποιήσεις για ίνα
lOGBaseSR, LR, ER, LX4 ενώ ακολούθησαν το 2004 η 10GBaseCX4 για ειδικά
καλώδια χαλκού, το 2006 η lOGBaseT για UTP και η lOGBaseLRM για ίνα και το
2008 η lOGBaseKR, και ΚΧ4 για backplanes συσκευών.

Αναλυτικότερα μορφές Gigabit Ethernet για ίνες έχουμε:

• 10GBaseSR, μέσω πολύτροπης ίνας όπως π.χ. παλιές FDDI καλωδιώσεις, λειτουργεί
στα 850 nm, χρησιμοποιείται σε μικρές αποστάσεις μεταξύ 26 και 82 μέτρων απ' όπου
και προκύπτει το SR (Short Range). Με καλύτερης ποιότητας ίνες μπορεί να φθάσει
μέχρι και 400 μ. Έχει σημαντική εμπορική επιτυχία.

• 10GBaseLX4, με πολύπλεξη διαίρεσης συχνότητας WDM φθάνει τα 240-300 μέτρα
σε πολύτροπη ίνα και τα 10 χιλιόμετρα σε μονότροπη.

• 10GBaseLR, 10GBaseER που υποστηρίζουν αποστάσεις 10-40 χλμ με μονότροπη
ίνα.

• 10GBaseSW, 10GBaselW, 10GBaseEW για λειτουργία με συσκευές WAN τύπου
SDH σε ταχύτητες τύπου STM.

• WGBaseLRM, υποστηρίζει αποστάσεις 220 μ σε πολύτροπες ίνες για δίκτυα FDDI
και 300 μ σε μονότροπες ίνες. Δεν έχει εμπορική αποδοχή.

Για καλώδια χαλκού έχουμε:

• 10GBaseT, είναι το πρότυπο IEEE 802.3anπου εκδόθηκε το 2006 για υποστήριξη
καλωδίων UTP μέχρι 100 μ. Απαιτεί καλώδιο UTP cat 6a τουλάχιστον, ενώ μπορεί να
λειτουργήσει και με cat 6 UTP αλλά σε μικρότερες αποστάσεις. Επίσης δημιουργεί
μεγάλη κατανάλωση ισχύος (3-4W) στα κυκλώματα που οδηγούν την κάθε θύρα.

• 10GBaseCX4, είναι το πρότυπο IEEE802.3ak που εκδόθηκε το 2004 για τοπικές
συνδέσεις μέχρι 15 μ με ειδικά καλώδια χαλκού. Χαμηλού κόστους λύση με
χοντροκομμένα όμως καλώδια και interface (XAUT -10Gb Attachment Unit Interface)

• lOGBaseCR, γνωστό και ως lOGBaseCXl, ή lOGSPF+Cu που χρησιμοποιεί τον
ευρέως αποδεκτό σύνδεσμο SPF+ Direct Attach και διαξονικό καλώδιο χαλκού μικρής
απόστασης έως 7μ. χαμηλού κόστους αξιόπιστη λύση για τοπικές συνδέσεις.
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Για διασυνδέσεις back plane σε routers, blade servers κ.λπ. έχουμε:

• 10GBaseKX4, περιγράφεται στο πρότυπο IEEE 802.3ap και βασίζεται στην
κωδικοποίηση της 10GBaseCX4.

• 10GBaseKR, περιγράφεται επίσης στο πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3ap και βασίζεται στην
κωδικοποίηση της 10GBaseLR. Είναι προτιμητέα από την προηγούμενη. Καλύπτει
αποστάσεις μέχρι 1 μ πάνω σε τυπωμένα κυκλώματα.

H IEΕΕ 802.3ae που όπως είδαμε περιγράφει τους βασικούς τύπους Gigabit
Ethernet διαχωρίζει το φυσικό επίπεδο σε δυο υποεπίπεδα, το PMD (Physical Media
Dependent) όπου ανήκουν οι συνδέσεις στις οπτικές ίνες με τους οπτικούς transceivers
και το PCS (Physical Coding Sublayer) στο οποίο γίνεται η κωδικοποίηση του σήματος
για τη μετάδοση καθώς και η πολύπλεξη ανωτέρων επιπέδων.

To PCS στο 802.3ae προσδιορίζει δυο τύπους, το LANPHY για συνδέσεις σε
τοπικά δίκτυα και WANPHY για συνδέσεις σε δίκτυα ευρείας περιοχής WAN. Είναι
προφανές εδώ ότι το Ethernet από πρωτόκολλο τοπικού δικτύου αποκτά και ένα νέο
ρόλο δηλαδή του πρωτοκόλλου μετάδοσης για δίκτυα WAN.

Όσον αφορά την απόσταση που επιτυγχάνεται, αυτή φθάνει και τα 40 χλμ. με τη
χρήση μονότροπης ίνας.

Με το WANPHY και με τη χρήση οπτικών ινών και 10 GE παρουσιάζεται πλέον η
δυνατότητα η τεχνολογία Ethernet να χρησιμοποιηθεί σε LAN, MAN, WAN ως μια
τεχνική, ενιαία από άκρου σε άκρο, στο Επίπεδο 2 του OSI.

Στην πράξη ένα πακέτο μπορεί να αναχωρήσει από ένα server, να φύγει μέσω του
τοπικούδικτύου, να ταξιδέψει μέσω ενός δικτύου οπτικών ινών DWDM και να
καταλήξει σε ένα PC και όλα αυτά χωρίς να γίνει καμία μετατροπή πρωτοκόλλου. Έτσι
διευκολύνονται οι εφαρμογές όπως streaming video, ιατρικές αναλυτικές απεικονίσεις,
μεταφερόμενα γραφικά υψηλής ποιότητας.

Τα μηχανογραφικά κέντρα διευκολύνονται με τη χρήση του 10 Gigabit Ethernet
στη δημιουργία εφεδρικών συστημάτων (disaster recovery site) και αποθηκευτικών
χώρων σε απομακρυσμένες περιοχές για λόγους ασφαλείας.

Συγκρίνοντας το 10 Gigabit Ethernet με τις άλλες εκδόσεις του Ethernet έχουμε:

• Η δομή του πλαισίου είναι ίδια και στο Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit και 1OGE
και έτσι δεν απαιτούνται τροποποιήσεις πρωτοκόλλων κατά τη μετάδοση.

• Δεν απαιτείται πλέον ο μηχανισμός αναγνώρισης συγκρούσεων CSMA/CD, καθώς
αυτές δεν υπάρχουν.

• Συμβάλλει τα μέγιστα στην ενοποίηση LAN, MAN, WAN όσον αφορά το β'
επίπεδο OSI.



ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

99

6.9 Jumbo frames

ΣΕ γραμμές που βάζουν πολλά σφάλματα στην επικοινωνία και δημιουργούν
πολλές επανεκπομπές είναι πλεονεκτικό το μικρό μέγεθος των πακέτων. Λόγω της
ευρείας χρήσης των οπτικών ινών στην Gigabit Ethernet, η πιθανότητα εμφάνισης
σφάλματος κατά τη μετάδοση έχει μειωθεί σημαντικά και έτσι έχει γίνει θέμα το να
αυξηθεί το μέγεθος του πακέτου Ethernet, καθώς ο τεμαχισμός σε μικρότερα πακέτα
και η επανασυγκόληση στη λήψη, απαιτεί αυξημένη επεξεργαστική ισχύ λόγω των
πολλών Interrupts που στέλνονται στην CPU.

Επίσης έχει αποδειχθεί ότι το μεγαλύτερο πακέτο αυξάνει αναλογικά την
διαμετακομιστική ικανότητα του πρωτοκόλλου TCP. Ως γνωστό το μέγιστο μήκος
πακέτου Ethernet είναι τα 1500 bytes (MTU – Maximum Transmission Unit = 1518
bytes) και όταν εμφανισθεί κάτι μεγαλύτερο, αυτό απορρίπτεται από τους δέκτες. Έχει
διατυπωθεί πρόταση για δημιουργία μιας νέας τυποποίησης με μεγαλύτερα πλαίσια, τα
Jumbo Ethernet frames, με μέγιστο μήκος τα 9000 bytes, η οποία όμως δεν εχει
τυποποιηθεί από την 802.3 για λόγους συμβατότητας με τα υπάρχοντα συστήματα.

Στην πράξη αρκετοί κατασκευαστές χρησιμοποιούν Jumboframes διαφόρων MTU
(4470.9180.9192 bytes κ.λ.π.) ή ακόμα και Super Jumbo frames έως 64000 byte.

6.10 40GEmi 100GE Gigabit Ethernet

Μετά το 10 Gbps Ethernet είναι σε εξέλιξη η δημιουργία του 100 Gbps Ethernet
που μπορεί να λειτουργήσει σε δίκτυα οπτικών ινών τύπου DWDM. Λόγω των
τεχνικών δυσκολιών αναμένεται και η υλοποίηση του ενδιάμεσου βήματος των 40
Gbps που υλοποιείται ευκολότερα με συνδυασμό 4 γραμμών της δοκιμασμένης
τεχνολογίας των 10 Gbps. Η IEEE έχει δημιουργήσει την ομάδα 802.3ba για την
ανάπτυξη προτύπων Ethernet τόσο στα 40 όσο και στα 100 Gbps με στόχο την κάλυψη
της απόστασης των 40 Km.

Η υλοποίηση των 100 Gbps σχεδιάζεται με οπτική πολύπλεξη WDM με 4λ των 25
Gbps έκαστο στην οπτική περιοχή 1295 nun έως 1310 nm με 5 nixi απόσταση.
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Ας σημειωθεί όμως ότι υλοποίηση αξιόπιστων οπτικών πομποδεκτών στα 25 Gbps
εμφανίζει αυξημένες δυσκολίες και σημαντικές τεχνικές προκλήσεις σε σχέση με τα 10
Gbps.

Τεχνικές προκλήσεις επίσης εμφανίζει και η πολύπλεξη των ηλεκτρικών σημάτων
στις υψηλές αυτές ταχύτητες.

Η 802.3ba έχει αρχίσει να τυποποιεί και διάφορα interfaces όπως το 40 GBaseKR4
για backplanes σε κόμβους υψηλής ταχύτητας (40 Gbps).

6.11 Metro Ethernet

Αφορά την επέκταση του Ethernet από το τοπικό δίκτυο σε ευρύτερες περιοχές. Ο
όρος Metro Ethernet προέρχεται από το Metropolitan Ethernet που προσδιορίζει τη
λειτουργία συνδέσεων με τεχνολογία Ethernet, μέσω ενός μητροπολιτικού δικτύου
(δηλαδή ένα δίκτυο εκτεταμένο σε μια πόλη) οπτικών ινών.

Έτσι στην πράξη δόθηκε η δυνατότητα να ενωθούν σε ένα τοπικό δίκτυο, σταθμοί
εργασίας από διαφορετικές περιοχές μιας πόλης ή να διασυνδεθούν τοπικά δίκτυα
μεταξύ τους, θέματα που μέχρι πρότινος απαιτούσαν συνδέσεις WAN.

Η υπηρεσία ΜΕ χορηγείται συνήθως από Παρόχους και Λειτουργούς Δικτύων
Οπτικών Ινών σε μια πόλη, λειτουργεί ως εναλλαιοτική μέθοδος πρόσβασης αντί
μισθωμένων γραμμών (leased lines) σε αστικές περιοχές με μεγάλο ρυθμό μετάδοσης
και χαμηλότερο κόστος από μισθωμένο κύκλωμα αντίστοιχης ταχύτητας (π.χ. SDH).

To Metro Ethernet απαιτεί υποδομή οπτικών ινών και χρησιμοποιείται από
εταιρικά δίκτυα για τη διασύνδεση γραφείων τους με χρήση switch layer 2 ή 3 ή
routers.

Στην πράξη παρέχονται ταχύτητες από 2 Mbps - 1 Gbps ενώ το μεγάλο τους
πλεονέκτημα είναι ότι οι αλλαγές στις ταχύτητες γίνονται πολύ εύκολα, αφού στη
πράξη πρόκειται για ένα Ethernet δίκτυο με διασύνδεση στο χρήστη σε ένα switch ή
hub.

Ένα τέτοιο δίκτυο έχει τη δική του ιεραρχία με το δίκτυο κορμού, το δίκτυο
διανομής και το δίκτυο προσπέλασης.

Για την ανάπτυξη, τυποποίηση και την επίλυση θεμάτων του Metro Ethernet έχει
δημιουργηθεί το Metro Ethernet Forum από το 2001, όπου συμμετέχουν πάροχοι
δικτύων και κατασκευαστές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ INTERNET
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7 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ INTERNET

7.1 Πρωτόκολλα TCP/IP

Η οικογένεια πρωτοκόλλων (protocol suite) που χρησιμοποιείται στο Internet είναι
το TCP/IP. Η οικογένεια αυτή παίρνει το όνομα της επειδή τα δύο πιο γνωστά από τα
πρωτοκολλά της είναι το TCP (επίπεδο μεταφοράς) και το IP (επίπεδο δικτύου). Πολλές
φορές τα πρωτόκολλα της οικογένειας TCP/IP καλούνται Internet πρωτόκολλα. Τα
Internet πρωτόκολλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε σύνολο
διασυνδεδεμένων δικτύων (τόσο LANs όσο και WANs) εξαιτίας του γεγονότος ότι
είναι ανεξάρτητα από το data link layer και το physical layer.

 Η οικογένεια πρωτοκόλλων TCP/IP

Τα Internet πρωτόκολλα πρωτοαναπτύχθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1970
κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος του Defense Advanced Research Projects Agency
(DADRA) του υπουργείου άμυνας των Η.Π.Α. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού
έχει αναπτυχθεί ένα packet switched δίκτυο το APRANET, πάνω στο οποίο
εφαρμόστηκαν τα παραπάνω πρωτόκολλα. Αργότερα το TCP/IP συμπεριλήφθηκε στο
Berkeley Software Distribution (BSD) UNIX και από τότε ΐέγινε ο θεμέλιος λίθος πάνω
στον οποίο στηρίχτηκαν το Internet και ο τόσο διαδομένος WorldWideWeb (WWW).
Στις επόμενες ενότητες θα περιγραφτούν τα μέλη της TCP/IP οικογένειας που
σχετίζονται άμεσα με τη δρομολόγηση, το IP .(Internet Protocol) και το ICMP (Internet
Control Message Protocol).
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7.2 Internet Protocol (IP)

To πρωτόκολλο αυτό μαζί με το TCP αποτελούν την καρδιά της οικογένειας των
Internet πρωτοκόλλων. Αντιστοιχεί στο Επίπεδο Δικτύου (Network Layer) του OSI
(Open Systems Interconnection) μοντέλου. Εκτός του ότι χρησιμοποιείται στη
δρομολόγηση είναι υπεύθυνο και για το σπάσιμο (fragmentation) και την ένωση
(reassembly) των πακέτων δεδομένων (το reassembly γίνεται στον προορισμό). Η
υπηρεσία που προσφέρει είναι χωρίς σύνδεση (connectionless), δεν εγγυάται δηλαδή
την αξιόπιστη διανομή των πακέτων. Αυτό είναι δουλειά του TCP πρωτοκόλλου. To
format του IP πακέτου (IP datagram) φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Η σημασία των πεδίων είναι η εξής:

• Version (4 bits): Η έκδοση του IP πρωτοκόλλου που χρησιμοποιείται.

• IP header length (IHL) (4 bits): To μήκος του IP datagram header σε 32bit words.

• Type of service (8 bits): To «quality of service» με το οποίο θέλει το υψηλότερο
επίπεδο να αντιμετωπιστεί ένα πακέτο δεδομένων από το IP. Για «quality of
service» υπάρχουνοι επιλογές Precedence (7 πιθανές τιμές), Reliability (normal
ή high), Delay (normal ή low), Throughput (normal ή high).

• Total length (16 bits): To συνολικό μήκος (data & header) του IP πακέτου σε bytes.
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επίπεδο να αντιμετωπιστεί ένα πακέτο δεδομένων από το IP. Για «quality of
service» υπάρχουνοι επιλογές Precedence (7 πιθανές τιμές), Reliability (normal
ή high), Delay (normal ή low), Throughput (normal ή high).

• Total length (16 bits): To συνολικό μήκος (data & header) του IP πακέτου σε bytes.
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7.2 Internet Protocol (IP)
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• Identification (16 bits): Ένας ακέραιος που μαζί με τα πεδία Protocol, Source
address, Destination address ξεχωρίζουν ένα IP πακέτο από κάθε άλλο που
κυκλοφορεί στο δίκτυο. Αυτός ο αριθμός είναι χρήσιμος και για την ένωση
(reassembly) των κομματιών (fragments) ενός IP πακέτου.

• Flags (3 bits): Τα δύο από αυτά χρησιμοποιούνται στο fragmentation ενός πακέτου,
ενώ το τρίτο είναι ελεύθερο για μελλοντική χρήση. Ένα από τα δύο
χρησιμοποιούμενα bits καθορίζει αν ένα πακέτο μπορεί να υποστεί
fragmentation, ενώ το άλλο καθορίζει αν είναι το τελευταίο fragment ενός
πακέτου το οποίο έχει χωριστεί σε μια σειρά από fragments.

• Fragment offset (13 bits): Η θέση ενός fragment μέσα στο αυθεντικό πακέτο
δεδομένων. Η θέση μετρείται σε 64-bits μονάδες, πράγμα που σημαίνει ότι όλα
τα fragments, εκτός από το τελευταίο, πρέπει να περιέχουν ένα data πεδίο που
είναι πολλαπλάσιο των 64 bits.

• Time-to-live (8 bits): Ο αριθμός των hops που μπορεί να κυκλοφορήσει ένα πακέτο
στο δίκτυο, πριν απορριφθεί. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η χωρίς τέλος
κυκλοφορία ενός πακέτου στο δίκτυο.

• Protocol (8 bits): Το πρωτόκολλο του υψηλότερου επιπέδου το οποίο θα λάβει τα
δεδομένα του πακέτου στον προορισμό.

• Header check sum (16 bits): Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ακεραιότητας του
header του πακέτου.

• Source address (32 bits): Η διεύθυνση του κόμβου αφετηρίας του πακέτου
δεδομένων.

• Destination address: (32 bits): Η διεύθυνση του κόμβου προορισμού του πακέτου
δεδομένων.

• Options (μεταβλητό): Το πεδίο αυτό επιτρέπει στο IP να υποστηρίζει διάφορες
επιλογές, όπως ασφάλεια, πηγαία δρομολόγηση. Ακόμη μελλοντικές εκδόσεις
του IP μπορούν προσθέσουν κάποια επιπλέον πληροφορία με τη χρήση του
πεδίου αυτού.

• Padding (μεταβλητό): Χρησιμοποιείται για να εξασφαλίζει ότι το μέγεθος του IP
header είναι πολλαπλάσιο των 32 bits.

• Data (μεταβλητό): Τα δεδομένα του υψηλότερου επιπέδου (TCP, UDP). Το
μέγιστο μήκος του IP πακέτου (δεδομένα και header μαζί), είναι 65.535 bytes.
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7.3 IP διεύθυνση (address)

Σε όλα τα πρωτόκολλα του επιπέδου δικτύου (network layer), το σχήμα
διευθυνσιοδότησης είναι πολύ σημαντικό στη διαδικασία της δρομολόγησης. Στο IP
πρωτόκολλο, η IP address έχει μήκος 32 bits. Αποτελείται, γενικά, από ένα network
πεδίο και ένα host πεδίο, τα οποία είναι μεταβλητού μήκους ορίζοντας έτσι τρεις
βασικές κλάσεις IP διευθύνσεων. Μια κλάση χρησιμοποιείται σε ένα δίκτυο ανάλογα
με τον αριθμό των hosts που αυτό έχει. Πιο συγκεκριμένα:

• Κλάση A (Class Α): Στην κλάση αυτή ανήκουν λίγα δίκτυα (7 bits) με πολύ μεγάλο
αριθμό από hosts (24 bits).

• Κλάση Β (Class Β): Στην κλάση αυτή ανήκει ένας μέτριος αριθμός δικτύων (14
bits) καθένα από τα οποία έχει ένα μέτριο αριθμό από hosts (16 bits).

• Κλάση C (ClassC): Στην κλάση αυτή ανήκει ένας μεγάλος αριθμός δικτύων (21
bits) τα οποία έχουν ένα μικρό αριθμό από hosts (8 bits).

Σε ένα μεγάλο δίκτυο μπορούν να υπάρχουν δίκτυα όλων των κλάσεων, όπως
συμβαίνει στο Internet. Οι IP διευθύνσεις γράφονται συνήθως σε δεκαδική μορφή, ένας
δεκαδικός αριθμός για κάθε 8 bits, π.χ. 150.140.142.9.
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7.4 Κλάσεις IP διευθύνσεων

 Subnet Διευθύνσεις

Ένας οργανισμός που έχει πάρει μια Internet διεύθυνση οποιασδήποτε κλάσης,
μπορεί να διαιρέσει το διαθέσιμο χώρο των host διευθύνσεων του όπως επιθυμεί καινα
δημιουργήσει υποδίκτυα (subnets). Για παράδειγμα, αν η Internet διεύθυνση του
οργανισμού είναι Β class, υπάρχουν 16 bits, δεσμευμένα για host ID. Αν ο οργανισμός
θέλει να δώσει host ID σε 150 hosts, οι οποίοι είναι οργανωμένοι σε 10 φυσικά δίκτυα,
μπορεί να το κάνει με δύο τρόπους:

Μπορεί να τους δώσει την περιοχή των hosts ID από 1 εώς 150, αγνοώντας σε ποιο
φυσικό δίκτυο ανήκει ο καθένας. Στην περίπτωση αυτή κάθε router (gateway) του
δικτύου, που είναι ανάμεσα στους 150 hosts, πρέπει να γνωρίζει που βρίσκεται ο κάθε
host για λόγους δρομολόγησης. Για κάθε νέο host που προστίθεται στο δίκτυο
απαιτείται να ενημερωθούν οι πίνακες δρομολόγησης (routing tables) των routers.

Μπορεί να δεσμεύσει κάποια από τα high-orderbits του host ID, π.χ. τα 8 bits και
να τα χρησιμοποιήσει σαν subnet ID. Έτσι η διεύθυνση αποτελείται τώρα από network
ID (16 bits), subenet ID (8 bits) και host ID (8 bits). Αυτό δηλώνεται με τις subnet
masks που γράφονται όπως οι IP διευθύνσεις και έχουν ένα σε όλα τα bits εκτός από
αυτά που προσδιορίζουν το host ID, π.χ. για το συγκεκριμένο παράδειγμα η subnet
mask είναι 255.255.255.0. Οι routers τώρα δεν χρειάζεται να ξέρουν που βρίσκεται ο
κάθε host του δικτύου αλλά που βρίσκεται το κάθε υποδίκτυο (subnet), π.χ. για το
συγκεκριμένο παράδειγμα που βρίσκεται το καθένα από τα 10 υποδίκτυα. Με τον
τρόπο αυτό μειώνεται κατά πολύ το μέγεθος του πίνακα δρομολόγησης. Επιπλέον η
προσθήκη ενός νέου host δεν προκαλεί καμιά αλλαγή στους router.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:
ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ
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8 ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

8.1 Τύποι οπτικώνινών

Υπάρχουν δυο βασικοί τύποι οπτικών ινών: Πολύτροπη ίνα (Multimode fiber
ΜΜ) και μονότροπη ίνα (Singlemode fiber SM). Η πολύτροπη ίνα ήταν ο πρώτος τύπος
που εμπορευματοποιήθηκε. Ο πυρήνας της είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν της
μονότροπης ίνας, επιτρέποντας εκατοντάδες ακτίνες φωτός να μετακινούνται μέσα από
αυτήν ταυτόχρονα. Η μονότροπη ίνα, από την άλλη μεριά, έχει ένα πολύ μικρότερο
πυρήνα. Ενώ θα φαινόταν ότι ο μεγαλύτερος πυρήνας θα επέτρεπε ένα μεγαλύτερο
εύρος ζώνης ή μεγαλύτερη ικανότητα μεταβίβασης πληροφοριών, αυτό δεν συμβαίνει.
Oι μονότροπες ίνες είναι καλύτερες στο να διατηρούν την πιστότητα κάθε παλμού
φωτός για μεγαλύτερες αποστάσεις και παρουσιάζουν μικρότερη διασπορά, που
προκαλείται από πολλαπλές ακτίνες ή "τρόπους διάδοσης” (propagation modes).

Έτσι, περισσότερες πληροφορίες μεταδίδονται ανά μονάδα χρόνου. Αυτό δίνει
στις απλές μονότροπες ίνες υψηλότερο εύρος ζώνης σε σύγκριση με τις πολύτροπες. Οι
πολύτροπες ίνες χαρακτηρίζονται συνήθως ως ίνες βηματικού δείκτη, που σημαίνει ότι
ο δείκτης διάθλασης του πυρήνα της ίνας είναι ένα στάδιο παραπάνω από αυτόν του
περιβλήματος και ίνες βαθμιαίου δείκτη, που ο δείκτης διάθλασης του περιβλήματος
αλλάζει βαθμιαία. Η μονότροπη ίνα παρουσιάζει χαμηλότερη εξασθένηση από την
πολύτροπη.
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Στο πιο κάτω σχήμα εμφανίζονται οι διαστάσεις μιας μονότροπης και μιας πολύτροπης
ίνας.

Η μονότροπη ίνα έχει μειονεκτήματα. Ο μικρότερης διαμέτρου πυρήνας κάνει τη
σύζευξη του φωτός στον πυρήνα δύσκολη. Οι ανοχές για τους μονότροπους συνδετήρες
είναι περισσότερο απαιτητικές.

Στις πολύτροπες ίνες βηματικού και βαθμιαίου δείκτη, ο μεγαλύτερης διαμέτρου
πυρήνας αυξάνει την ευκολία σύζευξης και γενικά, οι πολύτροπες ίνες μπορούν να
συζευχθούν με πηγές φωτός με χαμηλότερο κόστος. Παρόλα αυτά, η διασπορά στις
πολύτροπες ίνες είναι μειονέκτημα και η εξασθένηση είναι επίσης μεγαλύτερη.

Για να κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας των πολύτροπων ινών ας
παρακολουθήσουμε τις ακτίνες φωτός στο σχήμα 12.12. Η εικόνα δείχνει μια
πολύτροπη ίνα βηματικού δείκτη διάθλασης (Step-lndexFiber). Τρεις διαφορετικές
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ακτίνες φωτός, οι οποίες επίσης καλούνται "τρόποι", φαίνονται να διαδίδονται μέσα
στην ίνα.

Ένας τρόπος είναι η διάδοση στο κέντρο του πυρήνα. Ένας δεύτερος τρόπος
διάδοσης είναι ο σχηματισμός μιας απότομης γωνίας και η αναπήδηση εμπρός και πίσω
με ολική εσωτερική ανάκλαση. Στον τρίτο τρόπο υπερβαίνεται η κρίσιμη γωνία και
διαθλάται στο περίβλημα και χάνεται καθώς φεύγει στον αέρα. Έτσι, μπορεί να
διαπιστωθεί ότι με το δεύτερο τρόπο διάδοσης έχουμε μετάδοση σε μεγαλύτερη
απόσταση (οπτικός δρόμος) από ότι με τον πρώτο τρόπο, προκαλώντας έτσι τους δυο
τρόπους να φθάσουν στο άλλο άκρο της ίνας σε δυο διαφορετικούς χρόνους. Αυτό
δημιουργεί μια ανομοιότητα μεταξύ των χρόνων άφιξης των διαφόρων ακτινών του
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φωτός, το οποίο είναι γνωστό σαν διασπορά και το αποτέλεσμα είναι ένα
παραμορφωμένο σήμα στο άκρο λήψης. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να σημειωθεί
ότι η υψηλή διασπορά είναι ένα αναπόφευκτο χαρακτηριστικό των πολύτροπων ινών
βηματικού δείκτη διάθλασης.

Για να αντισταθμίσουμε τη διασπορά που συμβαίνει στις πολύτροπες ίνες βηματικού
δείκτη, δημιουργήθηκαν ίνες βαθμιαίου δείκτη (Graded-lndex Fiber). Οι βαθμιαίοι
δείκτες αναφέρονται στο γεγονός, ότι ο δείκτης διάθλασης του πυρήνα σταδιακά
ελαττώνεται σε σχέση με αυτόν του κέντρου του πυρήνα. Η αυξημένη διάθλαση στο
κέντρο του πυρήνα επιβραδύνει την ταχύτητα κάποιων ακτινών φωτός, επιτρέποντας σε
όλες τις ακτίνες φωτός να φθάσουν στο άκρο λήψης περίπου τον ίδιο χρόνο,
ελαττώνοντας τη διασπορά.

Το παρακάτω σχήμα δείχνει την αρχή λειτουργίας της ίνας βαθμιαίου δείκτη
διάθλασης. Το προφίλ του δείκτη διάθλασης του πυρήνα είναι μεγαλύτερο από το
δείκτη διάθλασης του περιβλήματος. Ο δείκτης διάθλασης του πυρήνα είναι
παραβολικό με μέγιστο στο κέντρο. Όπως φαίνεται στο σχήμα, οι ακτίνες του φωτός
δεν ακολουθούν πλέον ευθείες γραμμές. Αντίθετα ακολουθούν έναν ελικοειδή δρόμο,
όπου βαθμιαία κλίνουν πίσω προς το κέντρο με το δείκτη διάθλασης να ελαττώνεται
συνεχώς.

8.2 Απώλειες εξασθένησης στις οπτικές ίνες

Οι απώλειες εξασθένησης είναι μια λογαριθμική σχέση μεταξύ της εξερχόμενης
οπτικής ισχύος και της εισερχόμενης οπτικής ισχύος σε ένα σύστημα οπτικής ίνας. Η
εξασθένηση στην οπτική ίνα προκαλείται από πολλούς εσωτερικούς και εξωτερικούς
παράγοντες. Μερικοί από αυτούς είναι: Σκέδαση, Απορρόφηση, Κάμψεις της Ίνας,
Περιβαλλοντικές Επιδράσεις.

8.3 Διασπορά (Dispersion)

Διασπορά είναι ο τεχνικός όρος για τη διεύρυνση των παλμών φωτός, καθώς
ταξιδεύουν μέσα στην οπτική ίνα. Η διασπορά περιορίζει το εύρος ζώνης στην οπτική
ίνα, ελαττώνοντας την ποσότητα των πληροφοριών που μπορεί να μεταφέρει η ίνα. Οι
πιοσημαντικοί τύποι διασποράς είναι:

 Η διατροπική ή τροπολογική διασπορά (intermodal dispersion)
 Ηδιασποράτρόπουπόλωσης (polarization mode dispersion)
 Η χρωματική ή ενδοτροπική διασπορά (intramodal dispersion), που

περιλαμβάνει
1. διασπορά υλικού, (material dispersion)
2. διασπορά κυματοδηγού, (wave guide dispersion)
3. διασπορά προφίλ, (profile dispersion).



ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

114

8.4 Συγκρίσεις ινών

8.4.1 Μονότροπες ίνες

 9/125 μm: Ευρέως χρησιμοποιούμενες για υψηλούς ρυθμούς δεδομένων και για
εφαρμογές σε μεγάλες αποστάσεις.

8.4.2 Πολύτροπες ίνες

 50/125 μm: Αυτός ο τύπος ίνας χρησιμοποιείται κυρίως σε στρατιωτικές
εφαρμογές.

 52,5/125 μm: Πολύ δημοφιλής στις περισσότερες εμπορικές εφαρμογές. Έχει
ευρεία χρήση με χαμηλή και μέτρια ταχύτητα σε μετάδοση δεδομένων και
βίντεο.

 100/140 μm:  Κάποτε ήταν ένα πολύ δημοφιλές μέγεθος, έχουν απομείνει όμως
λίγες εφαρμογές τους. Η μόνη σημαντική εφαρμογή τους είναι στα αεροπλάνα.

Ο πρώτος αριθμός (π.χ. 50 ή 62,5) αναπαριστά τη διάμετρο του πυρήνα σε μm. Ο
αριθμός μετά την κάθετο είναι η διάμετρος του περιβλήματος. Αυτή είναι η σημαντική
διάσταση, όταν κάποιος διαλέγει ανά συνδετήρα οπτικής ίνας. Για παράδειγμα, ο ίδιος
συνδετήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ίνες με μεγέθη 50/125 μm και 62,5/125 μm.

Μελετώντας την παρακάτω εικόνα, μπορεί κάποιος να πάρει μια ιδέα για το σχετικό
μέγεθος του πυρήνα και του περιβλήματος, το οποίο είναι χρήσιμο όταν θέλουμε να
αναγνωρίσουμε τον πυρήνα και το περίβλημα μιας άγνωστης ίνας με τη βοήθεια ενός
μικροσκοπίου.



ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

115

8.5 Κατασκευή οπτικών ινών

8.5.1 Υλικά οπτικής ίνας

Η οπτική ίνα κατασκευάζεται από τρεις τύπους υλικών:

 Γυαλί
 Πλαστικό
 Άλλα

Περισσότερο από το 99% από όλες τις οπτικές ίνες που χρησιμοποιούνται για
επικοινωνίες στον κόσμο φτιάχνονται από γυαλί ή πλαστικό. Η κατηγορία '"Αλλα"
περιλαμβάνει εξωτικά οπτικά υλικά, τα οποία χρησιμοποιούνται για ειδικές εφαρμογές
με υπέρυθρο ή υπεριώδες φως.

Το γυαλί έχει ανώτερες οπτικές ιδιότητες συγκριτικά με το πλαστικό, αλλά είναι πιο
ακριβό, δυσκολότερο να κοπεί και απαιτεί ειδικές συνδέσεις στα άκρα του. Η ίνα
γυαλιού συνήθως χρησιμοποιείται για διάδοση πληροφοριών υψηλής ταχύτητας και
μεγάλης απόστασης και για ιατρικές εφαρμογές, επειδή μπορεί να αποστειρωθεί και
μένει ανεπηρέαστη από τα σωματικά υγρά. Για μικρότερους ρυθμούς μετάδοσης
πληροφοριών και αποστάσεις μικρότερες από 100 μέτρα, οι πλαστικές οπτικές ίνες
είναι πιο φτηνές, εύκολες στον τερματισμό και δεν απαιτούν ειδικά εργαλεία.

8.5.2 Μέθοδοι κατασκευής

Για την κατασκευή των οπτικών ινών έχουν αναπτυχθεί πολλές μέθοδοι. Σήμερα
χρησιμοποιούνται κυρίως δυο μέθοδοι:

1) Ημέθοδος MCVD (Modified Chemical Vapor Deposition) και
2) Ημέθοδος VAD (Vapor - Phase Axial Deposition).
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Για την κατασκευή των οπτικών ινών έχουν αναπτυχθεί πολλές μέθοδοι. Σήμερα
χρησιμοποιούνται κυρίως δυο μέθοδοι:

1) Ημέθοδος MCVD (Modified Chemical Vapor Deposition) και
2) Ημέθοδος VAD (Vapor - Phase Axial Deposition).
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8.5 Κατασκευή οπτικών ινών
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Η οπτική ίνα κατασκευάζεται από τρεις τύπους υλικών:
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 Πλαστικό
 Άλλα
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Η MCVD μέθοδος αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ ενώ η μέθοδος VAD στην Ιαπωνία.

Το παρακάτω σχήμα δείχνει την κατασκευή του πυρήνα της οπτικής ίνας με τη
μέθοδο MCVD.

Ένας σωλήνας από γυαλί περιστρέφεται θερμαινόμενος στους 1400- 1600 0C, ενώ
ταυτόχρονα τροφοδοτείται από μία πρόσμιξη SiCl4 και GeCl4. Με τον τρόπο αυτό
έχουμε εναποθέσει στο εσωτερικό μέρος του σωλήνα πυρίτιο. Μετά την εναπόθεση του
πυριτίου, ο γυάλινος σωλήνας θερμαίνεται στους 1700- 18000C, όπου και σχηματίζεται
η ράβδος καθαρού γυαλιού.

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η μέθοδος κατασκευής του πυρήνα με τη μέθοδο
VAD. Σαν πρώτη ύλη χρησιμοποιείται το SiCl4 και GeCl4, όπου με τη βοήθεια ενός
καυστήρα στο κάτω άκρο μίας περιστρεφόμενης ράβδου γυαλιού γίνεται η εναπόθεση
του πυριτίου και δημιουργείται έτσι ένας πορώδης πυρήνας, οοποίος, αφού περάσει μια
διαδικασία για την αφαίρεση του υδρογόνου και τη συμπύκνωση των μορίων του,
θερμαίνεται στους 1500 - 1700 0C, όπου γίνεται μία ράβδος καθαρού γυαλιού.
Σύμφωνα με αυτήν τη μέθοδο είναι δυνατή η κατασκευή οπτικών ινών μήκους μέχρι
και 100 km.
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Οι οπτικές ίνες σχηματίζονται αν τοποθετήσουμε μία ράβδο καθαρού γυαλιού σε
θερμοκρασία τέτοια όπου το γυαλί μαλακώνει. Τότε εφαρμόζεται ένα τράβηγμα στη
ράβδο, η οποία επιμηκυνόμενη δημιουργεί την οπτική ίνα μαζί με το περίβλημά της. Η
οπτική ίνα σε αυτή τη φάση είναι πολύ εύθραυστη, γι' αυτό για τη μηχανική της
προστασία τοποθετείται μια πλαστική επένδυση.

8.6 Καλώδια οπτικών ινών

Τα οπτικά καλώδια αποτελούνται από μία ή περισσότερες οπτικές ίνες σε ειδική
επικάλυψη, που φροντίζει για την προστασία και την αντοχή της γυάλινης οπτικής ίνας
από τις περιβαλλοντικές αλλαγές, μηχανικές τάσεις και ρωγμές. Λόγω των
απαραιτήτων προστατευτικών μέτρων που πρέπει να παρθούν, το κόστος των οπτικών
καλωδίων είναι συχνά μεγαλύτερο από αυτό των χάλκινων. Οι απαιτήσεις προστασίας
και αντοχής ενός οπτικού καλωδίου καθορίζονται από:

 Αντοχή
 Σκληρότητα
 Περιβαλλοντική αντοχή
 Διάρκεια ζωής
 Ευκαμψία
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 Σχήμα
 Μέγεθος
 Βάρος

Η επιλογή του κατάλληλου κάθε φορά καλωδίου εξαρτάται από την εφαρμογή, αφού
κανένα καλώδιο δεν είναι κατασκευασμένο για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις όλων
των χρήσεων.

Τα κύρια τμήματα της δομής ενός οπτικού καλωδίου είναι:

 Πρωτεύουσα επικάλυψη (buffer)
 Ίνες κεβλαρ (kevlar fibers)
 Άκαμπτο τμήμα (strength member)
 Δευτερεύουσα επικάλυψη (buffer)
 Εξωτερικό περίβλημα (jacket)

Οι εσωτερικές επικαλύψεις χρησιμοποιούνται για να προστατέψουν κάθε ίνα ή το
σύνολό τους από σπάσιμο.

Το άκαμπτο τμήμα για να αυξήσει την αντοχή του καλωδίου κατά την τοποθέτησή
του.

Το εξωτερικό τμήμα παρέχει προστασία από το νερό, τα οξέα και την υγρασία και
μπορεί να αποτελείται από περισσότερα του ενός στρώματα.

Η επιμήκυνση της οπτικής ίνας είναι πάρα πολύ μικρή, καθώς δε και η εξωτερική
της διάμετρος είναι μικρή, αν εφαρμοσθεί ένα τράβηγμα για μεγάλο χρονικό διάστημα



ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

119

ακόμα και για φορτία κάτω του φορτίου θραύσης της ίνας, η ίνα παθαίνει μία μόνιμη
παραμόρφωση με συνέπεια την αύξηση των απωλειών του σήματος.

Όταν λοιπόν σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ένα καλώδιο, πρέπει να λαμβάνονται
όλες οι προφυλάξεις που απαιτούνται για να προφυλάξουν την ίνα από μόνιμες
παραμορφώσεις που σαν αποτέλεσμα έχουν το σπάσιμο της ίνας και από μικροκάμψεις,
όπου θα έχουμε αύξηση των απωλειών. Η κατασκευή ενός καλωδίου οπτικών ινών έχει
ταξινομηθεί σε δύο κυρίως τύπους:

1. Καλώδια χαλαρής δομής (Loose type)
2. Καλώδια σφιχτής δομής (Tight type)

Στα καλώδια χαλαρής δομής οι ίνες τοποθετούνται μέσα στα κανάλια ενός κεντρικού
στελέχους, το οποίο χρησιμοποιείται για να προσδώσει στο καλώδιο οπτικών ινών ένα
βαθμό αναλογίας στην επιμήκυνση, ή μέσα σε ένα πλαστικό σωλήνα, έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται η ανεξαρτησία της κίνησης μεταξύ των οπτικών ινών και του καλωδίου.

Στα καλώδια σφιχτής δομής οι ίνες, υπενδεδυμένες με NyΙοn, τοποθετούνται γύρω
από ένα σκληρό κεντρικό στέλεχος, το οποίο δέχεται όλες τις μηχανικές καταπονήσεις
και ταυτόχρονα προστατεύει τις ίνες από τις ενδεχόμενες συστολές και διαστολές των
πλαστικών υλικών του καλωδίου λόγω της μεταβολής της θερμοκρασίας. Στο
παρακάτω σχήμα φαίνεται η επίδραση του κεντρικού στελέχους στις χαμηλές
θερμοκρασίες. Το κεντρικό στέλεχος υπολογίζεται πάντα με τέτοιο τρόπο, ώστε η
επιμήκυνση ολόκληρου του καλωδίου οπτικών ινών να είναι 0,2% και μικρότερη
ακόμα, όταν η δύναμη έλξης του καλωδίου είναι η μεγαλύτερη δυνατή.
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Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του κεντρικού στελέχους είναι τα
ατσαλοσύρματα με επένδυση πλαστικού ή ενισχυμένη πλαστική ύλη. Τα καλώδια
οπτικών ινών κατασκευάζονται με πολλές ίνες για χρήση στις τηλεπικοινωνίες και με
λίγες ίνες για γενική χρήση. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ένα καλώδιο με 48 ίνες και
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8.6.1 Διηλεκτρικά καλώδια

Είναι τα καλώδια τα οποία δε έχουν μεταλλικά μέρη. Αυτό το καλώδιο δεν
δέχεται ηλεκτρομαγνητικές επιδράσεις και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί δίπλα σε
καλώδια ενέργειας ή σε ραδιοφωνικούς σταθμούς ή σε περιοχές που πλήττονται από
κεραυνούς ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.

8.6.2 Καλώδια σωληνώσεων

Είναι τα καλώδια, τα οποία τοποθετούνται μέσα σε σωλήνες και αποτελούνται από
το κεντρικό στέλεχος, τις ίνες αραμίδης για τη μηχανική αντοχή του καλωδίου και
τέλος, από ένα μανδύα αλουμινίου για την προστασία από υγρασία και από μια
εξωτερική πλαστική επένδυση.

8.6.3 Καλώδια οπλισμένα

Είναι τα καλώδια που τοποθετούνται κατευθείαν μέσα στο έδαφος. Η διαφορά από
τα καλώδια σωληνώσεων είναι ότι προστίθενται δύο ταινίες από μαλακό χάλυβα για τη
μηχανική αντοχή των καλωδίων.

8.6.4 Υποβρύχια καλώδια

Το υποβρύχιο καλώδιο συγκρινόμενο με τα παραπάνω καλώδια έχει τις εξής
διαφορές:
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1) Απαιτεί συνήθως ένα μεγάλο ενιαίο μήκος. Σήμερα η τεχνολογία επιτρέπει την
κατασκευή υποβρυχίων καλωδίων χωρίς αναγεννητή μέχρι και 200 km.

2) Έχει αυξημένη μηχανική αντοχή ώστε να αντέχει σε μεγαλύτερες δυνάμεις
εφελκυσμού το οποίο επιτυγχάνεται με οπλισμό σιδηροσύρματος υπενδεδυμένα
με πλαστική επένδυση για ανοδική προστασία και γιατί πρέπει να αντέχει σε
μεγάλες υδροστατικές πιέσεις που εξασφαλίζονται με ένα μανδύα από μολύβι ή
χαλκό ή αλουμίνιο.

Η κατασκευή του υποβρυχίου καλωδίου διαφέρει ανάλογα με τη χρήση του, αν δηλαδή
χρησιμοποιείται για ρηχά ή για βαθιά νερά. Στα ρηχά πρέπει να έχει μια μηχανική
προστασία, ώστε να αντέχει από χτυπήματα αντικειμένων που πέφτουν στο βυθό
αφενός και αφετέρου να αντέχει στις δονήσεις που προκαλούν τα κύματα. Για αυτό το
λόγο τα υποβρύχια καλώδια στα σημεία των προσγειαλώσεων και σε ένα βάθος
θαλάσσης περίπου 15 m θάβονται στο βυθό σε βάθος περίπου 1,5 m.

Στα βαθιά νερά το υποβρύχιο καλώδιο πρέπει να αντέχει σε μια τάνυση, που
προκαλείται από την αιώρησή του σε βάθη 5-8 km και επίσης, πρέπει να αντέχει στις
υδροστατικές πιέσεις που υπάρχουν σε βάθος 5-8 km. Στο σχήμα φαίνεται η δομή ενός
υποβρυχίου καλωδίου.

8.7 Εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών

Στις εγκαταστάσεις καλωδίων οπτικών ινών πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή, ώστε
να αποφεύγονται οι μόνιμες παραμορφώσεις της ίνας που οδηγούν στο σπάσιμο αυτής.
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Για την αποφυγή των μόνιμων παραμορφώσεων πρέπει η δύναμη που τραβάμε το
καλώδιο να είναι τέτοια, ώστε η επιμήκυνση του καλωδίου να μην υπερβαίνει το 0,2%.
Γι' αυτό, όπου χρησιμοποιούνται μηχανικά μέσα για το τράβηγμα του καλωδίου, θα
πρέπει να τοποθετούνται τροχαλίες και ράουλα καθώς και δυναμόμετρα για να
ελέγχεται η δύναμη έλξης του καλωδίου. Επίσης η άκρη, από την οποία τραβιέται το
καλώδιο, να είναι δεμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε τη δύναμη να τη δέχεται το κεντρικό
στέλεχος ή και ο οπλισμός που υπάρχει. Για την αποφυγή των μακροκάμψεων πρέπει
να δίνεται μεγάλη προσοχή στην ακτίνες καμπυλότητας, οι οποίες πρέπει να είναι 20
φορές μεγαλύτερες από την εξωτερική διάμετρο του καλωδίου κατά την εγκατάστασή
του, και 10 φορές μεγαλύ τερη από την εξωτερική διάμετρο του καλωδίου, όταν το
καλώδιο είναι εγκατεστημένο. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης θα πρέπει να
τοποθετείται ένας αντι-συστροφικός μηχανισμός, ώστε να αποφεύγεται η συστροφή του
καλωδίου.

8.8 Πλεονεκτήματα

Η προφανής ερώτηση, κατά πόσο αξίζει η μετατροπή του ηλεκτρικού σήματος σε
οπτικό και πάλι σε ηλεκτρικό, αφού η μετάδοσή του μπορεί να γίνει μέσω ενός
χάλκινου καλωδίου, έχει σαν απάντηση τα ακόλουθα πλεονεκτημάτων των οπτικών
ινών.

• Μεγάλο εύρος ζώνης

• Η Μικρή εξασθένηση

• Ηλεκτρομαγνητική ανοχή

• Ασφάλεια υποκλοπής

• Μικρό βάρος

• Μικρό μέγεθος

• Ηλεκτρική ασφάλεια

Επίσης μπορούμε να αναφέρουμε και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των οπτικών ινών
που δεν διαθέτουν οι μεταλλικοί αγωγοί:

1. Το διάστημα των επαναληπτικών κυκλωμάτων έχει απόσταση από 40 έως 150
χλμ. σε σύγκριση με το 1 km για τα χάλκινα καλώδια.

2. Η οπτική ίνα είναι απρόσβλητη από το νερό και τις συνθήκες υγρασίας.
3. Το μικρό της βάρος και το χαμηλότερο κόστος της οπτικής ίνας σε σχέση με τις

δυνατότητες της την κάνουν πιο προσιτή για την εγκατάστασή της, η οποία είναι
ακριβότερη.

4. Μια κατάλληλη οπτική ίνα μπορεί να επικοινωνήσει με τόσα κανάλια ήχου, όσα
μπορούν να χειριστούν από ένα μεταλλικό καλώδιο που περιέχει 2200 ζευγάρια
καλωδίων.
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5. Το βάρος ενός καλωδίου σε σύγκριση με ίδιας χωρητικότητας χάλκινο σύρμα
είναι πολύ μικρότερο, κάνοντας τη χρήση τους ελκυστική σε αεροσκάφη, άλλα
κινητά οχήματα και πλοία.

6. Οι οπτικές ίνες που κατασκευάζονται από γυαλί έχουν ως βασικό υλικό το
πυρίτιο, σε σύγκριση με το χαλκό και το μόλυβδο που χρησιμοποιείται στην
κατασκευή μεταλλικών καλωδίων.

Αναλυτικά μπορούμε να επισημάνουμε κάποια σημεία που κάνουν τις οπτικές ίνες
αναντικατάστατες.

Η χωρητικότητα πληροφορίας των δικτύων εξαρτάται από τη συχνότητα του
φέροντος. Το φως σαν μεγαλύτερης συχνότητας κύμα μπορεί να μεταφέρει πληροφορία
πολύ μεγαλύτερου εύρους ζώνης από τα ραδιοκύματα. Με κατάλληλες τεχνικές
πολυπλεξίας είναι δυνατόν πολλά κανάλια να περάσουν μέσα από μια μόνο οπτική ίνα.
Στην τηλεφωνία μια οπτική ίνα μπορεί να μεταφέρει 24.192 κανάλια φωνής.

Το εύρος ζώνης που προσφέρουν οι οπτικές ίνες περιορίζεται μόνο από τα
χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων κωδικοποίησης
και αποκωδικοποίησης. Συγκριτικά με το μέγιστο ρυθμό μετάδοσης των 1 Gbits/sec
που παρουσιάζουν τα ομοαξονικά καλώδια, οι οπτικές ίνες φθάνουν σήμερα μέχρι τα
40 Gbits/sec, αφού μέχρι εκεί φθάνουν οι δυνατότητες των οπτοηλεκτρονικών
στοιχείων (Laser, φωτοδίοδοι κλπ.), ενώ το διαθέσιμο εύρος ζώνης ξεπερνάει το
Tbit/sec. Η ελάχιστη εξασθένηση του οπτικού σήματος σε συγκεκριμένες συχνότητες
μετάδοσης οπτικών σημάτων επιτρέπει ζεύξεις αρκετών χιλιομέτρων χωρίς την ανάγκη
ενισχυτή ή αναμεταδότη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εξασθένηση των οπτικών
σημάτων μετριέται σε dB/km (τυπική τιμή της τηλεπικοινωνιακής ίνας είναι 0,18) ενώ
των χάλκινων καλωδίων σε dB/100 m (τυπική τιμή 12).

Υποκλοπή σήματος ή παράλληλη σύνδεση οπτικής ίνας σε ένα ήδη εγκατεστημένο
σύστημα είναι ιδιαίτερα δύσκολη και αν επιτευχθεί είναι ανιχνεύσιμη, λόγω της
μείωσης της οπτικής ισχύος που θα φθάσει στο δέκτη.

Το βάρος ενός οπτικού καλωδίου σε σύγκριση με ίδιας χωρητικότητας χάλκινο
σύρμα είναι πολύ μικρότερο, κάνοντας τη χρήση τους άμεσα εφαρμόσιμη σε
αεροσκάφη και πλοία.

Το μέγεθος μιας οπτικής ίνας που θα μπορούσε να αντικαταστήσει ένα χάλκινο
αγωγό είναι σημαντικά μειωμένο. Ένα οπτικό καλώδιο 144 ινών έχει διάμετρο 12 mm
και χωρητικότητα 24.192 συνδιαλέξεων σε κάθε ίνα ή περίπου 2 εκατομμυρίων
διαλέξεων συνολικά. Το αντίστοιχο χάλκινο καλώδιο είναι 9 φορές μεγαλύτερο.

Κατά τη μετάδοση του σήματος, τα οπτικά καλώδια παρουσιάζουν ανοχή σε κάθε
είδους ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Συγκρίνοντας τις επιδόσεις των οπτικών ινών στο χώρο της τηλεφωνίας,
παρατηρούμε ότι με διαμόρφωση συχνότητας:
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 τα τηλεφωνικά σύρματα δίνουν δεκάδες κυκλώματα ανά ζευγάρι (ένα κύκλωμα
μπορεί να μεταδώσει μία τηλεφωνική συνομιλία),

 το ομοαξονικό καλώδιο δίνει εκατοντάδες κυκλώματα ανά ζευγάρι αγωγών,
 οι δορυφορικές εκπομπές και τα ράδιο-μικροκύματα δίνουν χιλιάδες κυκλώματα

ανά σύνδεση και
 οι οπτικές ίνες μπορούν να δώσουν και εκατοντάδες χιλιάδες κυκλώματα ανά

ζεύγος (100.000-1 εκ./ζεύγος).

8.9 Μειονεκτήματα

Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν οι οπτικές ίνες είναι:

 Αυξημένο κόστος
 Ειδικούς συνδετήρες
 Ειδικό χειρισμό
 Κόστος πομποδεκτών
 Απώλειες σε ορισμένες συχνότητες

Αν και τα υλικά κατασκευής των οπτικών ινών είναι φθηνά, η διαδικασία παραγωγής
τους παραμένει ακριβή, αυξάνοντας το κόστος των οπτικών καλωδίων σε σχέση με τα
αντίστοιχα ηλεκτρικά. Επειδή οι γυμνές οπτικές ίνες είναι εύθραυστες, απαιτούν
προσεκτικό χειρισμό και ειδικές τεχνικές τερματισμού και συνδέσεων με εποξικές
κόλλες και ηλεκτρική συγκόλληση.

Αν και οι οπτικές ίνες παρέχουν ένα αξιόλογο μέσο μετάδοσης, απαιτούν πάντα τη
μετατροπή του ηλεκτρικού σήματος σε οπτικό και αντίθετα, αυξάνοντας το κόστος του
συστήματος λόγω των οπτοηλεκτρονικών πομποδεκτών. Οι οπτικές ίνες παρουσιάζουν
εκ κατασκευής μικρή εξασθένηση μόνο σε επιλεγμένα μήκη κύματος και όχι σε όλο το
οπτικό φάσμα, γεγονός που κάνει απαραίτητη την ανάπτυξη και κατασκευή οπτικών
πομποδεκτών στα συγκεκριμένα μήκη κύματος.

Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων οπτικών ινών, όπως μικρό βάρος, μικρό
μέγεθος, μεγάλο εύρος ζώνης και αναισθησία σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές
(ΕΜΙ), τα κάνουν εφαρμόσιμα σε μια μεγάλη περιοχή πεδίων και χρήσεων.

8.10 Εφαρμογές οπτικών ινών

8.10.1 Ψηφιακή εικόνα

Οι κρίσιμες παράμετροι των ινών για την εκπομπή είναι: Το μικρό βάρος, η ανοησία
από αστραπές, υψηλό εύρος ζώνης, η κάλυψη μεγάλων αποστάσεων και η καλύτερη
ποιότητα σήματος. Οι πραγματικές εφαρμογές περιλαμβάνουν: Εκπομπή εκτός
στούντιο, εκπομπή εντός στούντιο, ηλεκτρονική συγκέντρωση ειδήσεων (ENG),
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σήματα σε βάθρα, κάμερας τηλεόρασης pan/ titl /zoom (κάθετης/ κίνησης/ κλίσης/
εστίασης), συστήματα διανομής πολυμέσων και κατανομής εικόνας σε ένα
περιορισμένο χώρο.

8.10.2 Καλωδιακή τηλεόραση

Τα ευρείας ζώνης δίκτυα βασίζονται τώρα στις ίνες για τη μετάδοση σημάτων
ραδιοφωνικής συχνότητας (RF) έναντι της κλασικής μετάδοσης με μέσα, όπως το
συνεστραμένο ζεύγος αγωγών, το χάλκινο ομοαξονικό καλώδιο, ο δορυφόρος και η
μικροκυματική μετάδοση. Αυτή η μετάβαση είναι το αποτέλεσμα μιας αυξανόμενης
απαίτησης των καταναλωτών για καινούργιες εξυπηρετήσεις, ταχύτητα, εύρος ζώνης
και περιεκτικότητα κέρδους. Ενώ όλα τα ψηφιακά συστήματα μπορεί τελικά να
επικρατούν, είναι ακόμη απαγορευτικά ακριβές στην εγκατάσταση και τη λειτουργία.
Πρόσφατα, μικτά δίκτυα ίνας και ομοαξονικών καλωδίων έχουν κερδίσει ευρεία
αποδοχή σαν εναλλακτικά των συστημάτων μόνο χαλκού, επιτρέποντας μια πιο
αποτελεσματική μεταβολή από άποψη κόστους.

8.10.3 Εικόνα υψηλής ανάλυσης

Οι οπτικές ίνες μεταφέρουν εικόνες υψηλής ανάλυσης, τυπικά κωδικοποιημένες σαν
σήματα RGB (κόκκινο, πράσινο, μπλε). Το εύρος ζώνης μπορεί να υπερβεί τα 100
ΜΗΖ ανά χρώμα. Το υψηλότερο εύρος ζώνης και η ικανότητα απόστασης κάνουν την
εφαρμογή αυτή χρήσιμη στην ιατρική εικονοποίηση και στους σταθμούς εργασίας
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Άλλες εφαρμογές περιλαμβάνουν μοντελοποίηση με
υπολογιστή CAD/CAM/CAE.

8.10.4 Τηλεπικοινωνίες

Η βιομηχανία τηλεπικοινωνιών είναι ο μεγαλύτερος χρήστης της τεχνολογίας
οπτικών ινών. Τα συστήματα οπτικών ινών χρησιμοποιούνται σε μια ευρεία έκταση
επικοινωνιακών συσκευών. Οι οπτικές ίνες προσφέρουν μεγαλύτερο εύρος ζώνης και
μικρότερη εξασθένηση. Επιπλέον, το καλώδιο οπτικής ίνας κοστίζει αναλογικά
λιγότερο από το μεταλλικό καλώδιο και επηρεάζεται λιγότερο από τη διαφωνία. Οι ίνες
πρώτα χρησιμοποιήθηκαν σε υπεραστικές γραμμές, που συνέδεαν κεντρικά γραφεία με
μακρινής απόστασης κέντρα χρέωσης. Μια άλλη εφαρμογή που κερδίζει ευρεία χρήση
είναι ο βρόχος συνδρομητών, ένα κύκλωμα που συνδέει ένα κεντρικό γραφείο με
τηλέφωνα συνδρομητών. Με το υψηλό εύρος ζώνης των ινών οι τηλεφωνικές εταιρείες
θα μπορούσαν να προσφέρουν άλλες υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες εικόνας και
πληροφορίας. Δυο προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται στους βρόγχους συνδρομητών. Είναι
οι "ίνα στο κράσπεδο” (FTTC) και "ίνα στο σπίτι” (FTTH). Όπως δείχνει κάθε
ονομασία, στα συστήματα FTTΗ ο δέκτης εντοπίζεται στο εσωτερικό του σπιτιού του
συνδρομητή, ενώ οι δέκτες σε ένα σύστημα FTTC παραμένουν εκτός σπιτιού.
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Τα πλεονεκτήματα των ινών για τη βιομηχανία τηλεπικοινωνιών πηγαίνουν πέρα
από το να παρέχονται τηλεφωνικές υπηρεσίες. Άλλα πλεονεκτήματα είναι:

 Οι τηλεφωνικές εταιρείες μπορούν να αυξήσουν τη χωρητικότητα του
συστήματος χωρίς να σκάβουν πρόσθετες υπόγειες καλωδιακές γραμμές.

 Τα καλώδια οπτικών ινών έχουν ένα πλεονέκτημα απέναντι στις δορυφορικές
επικοινωνίες. Οι δορυφόροι υπόκεινται στις οριοθετήσεις του εύρους ζώνης και
παράγουν ηχώ και φαινόμενα καθυστέρησης, λόγω του πολύ μακρύτερου
δρόμου μετάδοσης. Αυτά τα φαινόμενα δεν δημιουργούνται από οπτική ίνα.

 Η ίνα παίζει ένα ρόλο στο να βελτιώνει τη λειτουργία τέτοιων εφαρμογών
επικοινωνιών, όπως τα συστήματα τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης.

Καθώς οι επικοινωνίες εικόνας και τα συστήματα "ίνα στο κράσπεδο” και "ίνα στο
σπίτι” αυξάνουν, το πλήθος των εφαρμογών για αυτή τη βιομηχανία θα αυξάνει και θα
ποικίλει.

8.10.5 Τηλεσυνδιασκέψεις

Οι τηλεσυνδιασκέψεις και ομοίως η εκμάθηση εξ αποστάσεως χρησιμοποιούν
συστήματα οπτικών ινών για να συνδέσουν δήμους και άλλες κυβερνητικές μονάδες με
εικόνα και ήχο συγχρόνως. Τα χρήματα, τα οποία εξοικονομούνται σε ώρες εργασίας
των υπαλλήλων και μόνο, κάνουν αυτή την εφαρμογή αποτελεσματική όσον αφορά το
κόστος. Επιπλέον οι τηλεσυνδιασκέψεις συνδέουν απομακρυσμένους δήμους και
επιτρέπουν να διεξαχθούν επιχειρησιακές συνδιασκέψεις πρόσωπο με πρόσωπο από μια
πληθώρα απομακρυσμένων περιοχών.
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8.10.6 Επικοινωνίες δεδομένων

Με εύρος ζώνης και ρυθμούς δεδομένων έξω από τις δυνατότητες του ομοαξονικού
καλωδίου, οι χρήσεις της ίνας στις επικοινωνίες δεδομένων είναι πολυάριθμές. Οι
χαμηλής ταχύτητας ζεύξεις δεδομένων, όπως οι RS-422, RS-485 και RS-232, έχουν
βρει χρήση στις βιομηχανίες ασφάλειας και επιτήρησης, στην εξ' αποστάσεως
εκμάθηση, στα συστήματα παρακολούθησης και στα τοπικά δίκτυα σύνδεσης
υπολογιστών (LAN). Οι ζεύξεις υψηλής ταχύτητας δεδομένων ικανές για ρυθμούς
δεδομένων ως 2,5 Gb/s και παραπάνω θα βρουν χρήση στη βιομηχανία υπολογιστών
καθώς και στις στρατιωτικές εφαρμογές. Αυτές οι σημαντικές εφαρμογές αξίζουν πιο
προσεκτική εξέταση.

8.10.7 Υπολογιστές

Οι υψηλής ταχύτητας ζεύξεις οπτικών ινών επιτρέπουν γρήγορη εκπομπή δεδομένων
από το κέντρο στις απομακρυσμένες περιοχές. Οι ικανότητες εύρους ζώνης των ινών
επιτρέπουν τη λειτουργία ενός τοπικού δικτύου σύνδεσης υπολογιστών, που λειτουργεί
σε υψηλούς ρυθμούς δεδομένων. Οι εφαρμογές στους υπολογιστές υπάγονται σε δυο
μεγάλες κατηγορίες:

Περιφερειακή αλληλοσύνδεση και οργάνωση τοπικού δικτύου σύνδεσης
υπολογιστών. Και στους δυο τομείς οι κρίσιμες παράμετροι των ινών περιλαμβάνουν
αναισθησία σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, υψηλό εύρος ζώνης και κάλυψη
μεγάλης απόστασης. Το χαμηλό κόστος εγκατάστασης και η ευχέρεια της αναβάθμισης
είναι επίσης σπουδαίοι παράγοντες.

Όσον αφορά τα περιφερειακά των υπολογιστών, οι ίνες συνδέουν ένα υπολογιστή με
άλλους υπολογιστές και τους υπολογιστές σε έξυπνους αισθητήρες. Στα τοπικά δίκτυα
σύνδεσης υπολογιστών η χρήση των ινών είναι πιο εκτεταμένη.

Ένα τοπικό δίκτυο σύνδεσης υπολογιστών (LAN) είναι ένα ηλεκτρονικό δίκτυο
επικοινωνιών, το οποίο αλληλοσυνδέει εξοπλισμό, όπως υπολογιστές, εκτυπωτές
(printers), εξυπηρετητές τηλεφωτογραφικών συστημάτων (Faxservers), διαμορφωτές-
αποδιαμορφωτές (modems) και σχεδιογράφους (plotters) σε μια περιορισμένη
γεωγραφική περιοχή, όπως ένα κτίριο με γραφεία ή μια μονάδα εργασίας. Όλος ο
εξοπλισμός μπορεί να επικοινωνεί με έναν άλλο εξοπλισμό μέσα στο τοπικό δίκτυο.
Κάθε σημείο προσαρμογής είναι ένας κόμβος. Κάθε κόμβος είναι ένα προστιθέμενο
σημείο, ικανό να στέλνει και να λαμβάνει πληροφορίες από τους άλλους κόμβους. Η
χρήση των οπτικών ινών είναι μια ελκυστική προσέγγιση για τα τοπικά δίκτυα
σύνδεσης Η/Υ για δυο λόγους. Επεκτείνει τις αποστάσεις μεταβίβασης και προσφέρει
απαλλαγή από τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
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8.10.8 Συστήματα ελέγχου

Οι εφαρμογές συστημάτων ελέγχου βρίσκουν χρήση σε διάφορες βιομηχανίες. Για
παράδειγμα σε μονάδες χημικής βιομηχανίας, η μεταβίβαση με οπτικές ίνες ανιχνεύει
τις φυσικές και χημικές παραμέτρους που αλλάζουν κατά τη διάρκεια μιας χημικής
επεξεργασίας και ενεργοποιεί τους μηχανισμούς ελέγχου. Επειδή οι οπτικοί ανιχνευτές
είναι μικροί και ανεπηρέαστοι σε πολλά δυσμενή περιβάλλοντα, μπορούν να
τοποθετηθούν σε περισσότερες από μια τοποθεσίες και να συνδεθούν σε σειρά με
σύρμα για να παρέχουν σταθερή παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της χημικής
επεξεργασίας. Σε αεροδιαστημικές εφαρμογές το μικρό βάρος των οπτικών ινών και η
αναισθησία σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές ραδιοσυχνότητας (EMI/RFI) έχουν
αντικαταστήσει τα βαριά καλώδια χαλκού, που είναι ευαίσθητα σε ηλεκτρομαγνητικές
παρεμβολές.

Προβλέπονται μελλοντικές εφαρμογές στην παρακολούθηση κρίσιμων ελέγχων για
αεροπλάνα κατά τη διάρκεια πτήσης τους. Η μεταβίβαση με οπτικές ίνες έχει ήδη
χρησιμοποιηθεί σε φωτεινούς πίνακες οργάνων αυτοκινήτων, αλλά η χρήση ανιχνευτών
σε συστήματα ελέγχου είναι σε εξέλιξη. Αυτοί οι ανιχνευτές θα μπορούσαν να ελέγχουν
τα φώτα, την εκπομπή καυσαερίων, τη λειτουργία του σπινθηριστή πυροδότησης ή την
ανάφλεξη μίγματος αυτοκινήτου. Τα συστήματα ελέγχου radar και τα συστήματα
ελέγχου κυκλοφορίας που αλληλοσυνδέουν τα σήματα κυκλοφορίας και τον έλεγχο
κυκλοφοριακής ροής, ήδη χρησιμοποιούνται και οι περισσότερες περιοχές εγκαθιστούν
τέτοια συστήματα παρακολούθησης στις εθνικές οδούς.

8.10.9 Οργανολογία

Οι οπτικές ίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιστημονικά όργανα με πολλούς
τρόπους. Οι ικανότητες ανίχνευσης είναι σημαντικές, ενώ το μέγεθος είναι επίσης ένας
συντελεστής και τα συστήματα οπτικών ινών μπορούν να προσαρμοστούν σχεδόν σε
οποιοδήποτε σύστημα σχεδιασμού. Εξελίξεις, όπως το ενδοσκόπιο, μια ποικιλία από
ινοσκόπια, επιτρέπουν στους μηχανικούς να βλέπουν μέσα στο στοιχείο μιας μηχανής ή
μέσα σ' έναν αντιδραστήρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Τα όργανα μέτρησης
παρεμβολής με οπτικές ίνες επιτρέπουν σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον και ένα
περιβάλλον υπό δοκιμή να παρακολουθούνται ταυτόχρονα και να αξιολογηθούν και να
μετρηθούν οι διαφορές. Η ολογραφία οπτικών ινών έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές
βιομηχανίες. Τρισδιάστατες εικόνες υψηλής ακρίβειας θα μπορούσαν να ελέγχουν τη
δομή των αεροσκαφών για ρωγμές, τους λέβητες για συγκολλήσεις και άλλα
αντικείμενα. Άλλα όργανα οπτικών ινών μπορούν να μετρήσουντην ταχύτητα.

8.10.10 Στρατιωτικές εφαρμογές

Οι οπτικές ίνες παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στις στρατιωτικές εφαρμογές με
διάφορους τρόπους. Μια απλή μεταβίβαση με οπτικές ίνες μπορεί να αντικαταστήσει
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χιλιόμετρα και κιλά σύρματος χαλκού, που χρησιμοποιείται σε πολλούς τύπους
συστημάτων ελέγχου. Στα πλοία οι ζεύξεις οπτικών ινών μεταφέρουν οπτικά σήματα
από τις κάμερες εποπτείας σε ένα κεντρικό σημείο ελέγχου, απαλείφοντας τις
παρεμβολές, που προκαλούνται από ισχυρά συστήματα radar, τοποθετημένα κοντά σ'
αυτές τις κάμερες. Υπάρχουν συστήματα radar οπτικών ινών, εκτοξευτές βλημάτων
οπτικών ινών και εκτοξευτές τορπιλών οπτικών ινών, οι οποίες επιτρέπουν στο βλήμα
να παρακολουθείται και να διορθώνεται η διαδρομή του για ένα άμεσο χτύπημα.

Τα συστήματα τακτικού ελέγχου από τη γη, στα στρατιωτικά τοπικά δίκτυα αφήνουν
τις θέσεις των πεδίων παρακολούθησης, συλλέγουν πληροφορίες του περιβάλλοντος
και μένουν σε επαφή με άλλες θέσεις πεδίων. Οι ίνες προσφέρουν ένα πλεονέκτημα
ασφαλείας, από τη στιγμή που εμφανίζουν εξαιρετική ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικές
παρεμβολές.

8.10.11Ασφάλεια και επιτήρηση

Το γεγονός, ότι αυτά τα συστήματα δεν εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ενέργεια,
κάνει τις τεχνικές μη εισβαλουσών υποκλοπών άχρηστες. Η μεταβίβαση με οπτικές ίνες
μεταφέρει την επιτήρηση εικόνας και φωνής και συγχωνεύει τις ζεύξεις δεδομένων
όπως το RS-232, το RS-485 και τον έλεγχο προσπέλασης. Η περιμετρική ασφάλεια, η
παρακολούθηση στις σήραγγες στις εθνικές οδούς, η αεροπορική ασφάλεια και ο
έλεγχος εισόδου χρησιμοποιούν οπτικές ίνες με άριστα αποτελέσματα. Στις αρχές της
δεκαετίας του ‘90 οι απαιτήσεις της αεροπορικής ασφάλειας έγιναν πιο αυστηρές,
απαιτώντας συστήματα προσπέλασης με κάρτες-κλειδιά, για να προβάλλεται η είσοδος
όλου του προσωπικού. Αυτά τα συστήματα υλοποιούν την οπτική παρακολούθηση και
την προσπέλαση δεδομένων σε όλες τις πύλες. Η κάρτα ενός εργαζομένου θα μπορούσε
να προσπελάσει μια πύλη, μόνο αν η οπτική εικόνα που μεταβιβάζεται από αυτή την
πύλη σ' ένα κέντρο ελέγχου ταιριάζει με την εικόνα των αποθηκευμένων δεδομένων σ'
έναν υπολογιστή. Οι αποστάσεις που είναι περιπλεγμένες, ειδικά σε μεγαλύτερα
αεροδρόμια, κάνουν τις οπτικές ίνες την καλύτερη επιλογή γι' αυτά τα συστήματα.
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