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Περίληψη 
Η οικία είναι το κέντρο της σύγκλησης των α) τεχνολογιών ανταγωνισµού, β) των 

αρχιτεκτονικών και γ) των προµηθευτών καθένα από τα οποία έχει τα δικά του σύνολα 

πλεονεκτηµάτων και λύσεων. Τα συστήµατα ερευνώνται, αναπτύσσονται και παράγονται για 

να διοικήσουν, να διαχειριστούν και να ελέγξουν την ακόλουθη λίστα λειτουργιών:  

• Υπηρεσίες οικιακών συσκευών παρασκευής φαγητού 

• Υπηρεσίες οικιακών συσκευών που συντηρούν την εµφάνιση της οικίας 

• Συστήµατα και συσκευές που συντηρούν το εσωτερικό περιβάλλον της οικίας.  

• Συσκευές που κρατάν το σπίτι ασφαλές από εισβολή ή καταστροφή από εσωτερικά ή 

εξωτερικά συµβάντα ανθρώπινης προέλευσης ή φυσικής προέλευσης. 

Για όλες αυτές τις λειτουργίες έχουν αναπτυχθεί συστήµατα οικιακής δικτύωσης τα οποία θα 

µπορούσαν να χωριστούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες 

1. Τα ενσύρµατα οικιακά δίκτυα και 

2. τα ασύρµατα οικιακά δίκτυα. 

Στην πρώτη κατηγορία γίνονται αναφορές στα συστήµατα τα οποία βασίζονται α) στο 

κλασικό Ethernet µε συστρεµµένα ζεύγη το 10 BASE-T (10Mbps, Baseband, 100m), β) στο 

ΙΕΕΕ 1394 πρότυπο µε µεταφορά ψηφιακών πλέον δεδοµένων µέσα στο καλώδιο, γ) στο 

Home Phoneline Networking Association (HomePNA) που χρησιµοποιεί τις τηλεφωνικές 

γραµµές για µια οικιακή δικτύωση,  δ) το X10 το οποίο χρησιµοποιεί τις ηλεκτρικές γραµµές 

για οικιακή δικτύωση, ε) το WEB-X10 που είναι µια διεπαφή µεταξύ του Χ10 και του 

Internet και ελέγχει την οικιακή δικτύωση µέσω του λειτουργικού συστήµατος LINUX, στ) 

του 1000 BASE-T Ethernet που φθάνει τα 1000 Mbps στα 100m συγκεράζοντας την 

τεχνολογία του IEEE 802.3x Ethernet και την ANSI X3T11 οπτικού καναλιού. 

Στην δεύτερη κατηγορία γίνονται αναφορές στα συστήµατα της ασύρµατης επικοινωνίας τα 

οποία φαίνεται να είναι και το µέλλον στην οικιακή δικτύωση. Συγκεκριµένα αναφέρονται  α) 

το IEEE 802.11 πρότυπο, β) το Bluetooth, γ) το  Shared Wireless A Protocol και το 

HomeRF (Radio Frequency) στα 10Mbps. Επίσης γίνεται µια προσπάθεια 

κατηγοριοποίησης της ασύρµατης επικοινωνίας σε PC- κεντρικοποιηµένη ή όχι. Τέλος 

αναφέρονται  εισαγωγικά και του HWN SSERQ/AAWG—Superspread equilateral 

reservation queueing (SSERQ) πρωτοκόλλου µε το οποίο βελτιστοποιείται η ασύρµατη 

µεταφορά φωνής, δεδοµένων και υπηρεσιών πολυµέσων. 
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Abstract 

The American home is the center of a convergence of competing technologies, architectures, 

and suppliers, each with a unique set of advantages and solutions. Systems are being 

researched, developed, and deployed to manage, monitor, and control the following list of 

functions:  

• data and voice communication needs internal and external to the home  

• electronic entertainment devices  

• service appliances that prepare food  

• service appliances that maintain the home appearance  

• systems and devices that maintain the in-home environment  

• devices that keep the home secure from intrusion or damage from internal and 

external man-made or natural events. 

For all these functions have developed home networking systems that could be divided into 

two sections 

1. Wired home networking systems 

2. Wireless home networking systems. 

In the first category are referred the systems that are based a) to the classical twisted pair best 

known as 10 BASE-T (10Mbps, Baseband, 100m), b) to the ΙΕΕΕ 1394 standard with digital 

data transfer into the cable, c) to the Home Phoneline Networking Association (HomePNA) 

which uses telephone lines for a home networking,  d) to the X10 which use the electrical 

wiring for home networking, e) to the WEB-X10 which is an interface between Χ10 and the 

Internet which controls the home networking by operatinmg system LINUX, f) the 1000 

BASE-T Ethernet which reaches the 1000 Mbps (1Gbps) in 100m mixing the IEEE 802.3x 

Ethernet and the ANSI X3T11 fiber optics technology. 

In the second category are referred wireless systems which seem to be the future in the home 

networking. Specifically, are referred  a) the IEEE 802.11 standard, b) the Bluetooth, c) the  

Shared Wireless Access Protocol and the HomeRF (Radio Frequency) in 10Mbps. Also is 

becoming an effort to rank the wireless communication to the PC-centric or non. Finally, 

there is a brief report to the HWN SSERQ/AAWG—Superspread equilateral reservation 

queueing (SSERQ) protocol by which is optimized the wireless transfer of voice , data and 

multimedia services. 
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1.  Πρότυπα και προδιαγραφές Οικιακής δικτύωσης 

Τα πρότυπα, που είτε έχουν εγκαθιδρυθεί από ιδρύµατα τυποποίησης είτε από προµηθευτές 

µε ηγετική θέση στα συστήµατα, σαν de facto πρότυπα, θα παίξουν έναν σηµαντικό ρόλο 

στην ανάπτυξη συστηµάτων. Πολλοί διαφορετικοί τύποι των προτύπων και των 

προδιαγραφών εµπλέκονται στο home networking, συµπεριλαµβανοµένων και των 

παρακάτω:  

1.1  Το IEEE 802.11 ασύρµατο LAN 

Το IEEE 802.11 πρότυπο καθορίζει το πρωτόκολλο για δυο τύπους δικτύων: ad hoc και 

client/server δίκτυα. Ένα ad hoc δίκτυο είναι ένα απλό δίκτυο στο οποίο οι επικοινωνίες 

εγκαθίστανται µεταξύ πολλών σταθµών σε µια δεδοµένη επιφάνεια κάλυψης χωρίς την 

χρησιµοποίηση ενός σηµείου πρόσβασης ή ενός server. To πρότυπο εξειδικεύει την «ετικέτα» 

την οποία κάθε σταθµός πρέπει να παρατηρεί έτσι ώστε όλοι οι σταθµοί να έχουν δίκαιη 

πρόσβαση στο µέσο ασύρµατης επικοινωνίας. Προϋποθέτει µεθόδους για ζητήµατα 

διαιτησίας ώστε η κατά τη χρήση του µέσου να διαβεβαιώνεται ή µέγιστη παραγωγή για 

όλους τους χρήστες στο βασικό σύνολο υπηρεσιών. Το δίκτυο  client/server χρησιµοποιεί ένα 

σηµείο πρόσβασης (access point) το οποίο ελέγχει την κατανοµή του χρόνου εκποµπής 

(transmit time) για όλους τους σταθµούς και επιτρέπει στους κινητούς σταθµούς (mobile 

stations) την περιαγωγή (roam) από κελί σε κελί.. Το σηµείο πρόσβασης χρησιµοποιείται για 

να χειριστεί την κίνηση (traffic) από την εκποµπή του κινητού στο ενσύρµατο ή ασύρµατο 

backbone του δικτύου client/server. Αυτή η διευθέτηση επιτρέπει συντονισµό των σηµείων 

πρόσβασης όλων των σταθµών στην βασική περιοχή των υπηρεσιών και διαφυλάσσει τον 

κατάλληλο χειρισµό της κίνησης των δεδοµένων Τα σηµεία πρόσβασης (access point) 

δροµολογούν τα δεδοµένα: 

• µεταξύ των ασύρµατων σταθµών ή/και του server δικτύου.  

• σε µια  2.4 GHz band χρησιµοποιώντας ανεπίσηµο IEEE 802.11 πρότυπο και 

ψηφιακό Ευρωπαϊκό πρότυπο,  τηλέφωνο χωρίς καλώδιο.  

• Bluetooth—Bluetooth τεχνολογία εκποµπής προϋποθέτει µια γέφυρα γενικής χρήσης 

σε ένα υπαρκτό δίκτυο δεδοµένων, ένα περιφερειακό interface, και ένα µηχανισµό 

ταιριάσµατος µεταξύ µικρών ιδιωτικών ad hoc οµαδοποιήσεων συνδεδεµένων 

συσκευών µακριά από αµετάβλητες δικτυακές υποδοµές. Σχεδιασµένο να λειτουργεί 

σε ένα θορυβώδες RF περιβάλλον, η Bluetooth εκποµπή χρησιµοποιεί ένα γρήγορης 

γνωστοποίηση (fast-acknowledgment) και διαπήδησης συχνότητας σχήµα, για να 

κάνει την διασύνδεση αποδοτική. Οι µονάδες Bluetooth εκποµπής αποφεύγουν τις 
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παρεµβολές  από άλλα σήµατα διαπηδώντας σε νέα συχνότητα µετά την εκποµπή ή 

την αποδοχή ενός πακέτου (http://www.bluetooth.com).  

• SWAP 1.0—Το SWAP σύστηµα µπορεί να λειτουργήσει είτε σαν ένα ad hoc δίκτυο 

ή σαν ένα διοικούµενο δίκτυο κάτω από τον έλεγχο ενός σηµείου σύνδεσης 

(connection point). Σε ένα ad hoc δίκτυο, όπου µόνο τα δεδοµένα επικοινωνίας 

υποστηρίζονται, όλοι οι σταθµοί είναι ισότιµοι, και ο έλεγχος του δικτύου 

κατανέµεται µεταξύ των σταθµών. Για επικοινωνίες κρίσιµου-χρόνου όπως αυτές της 

διαδραστικής φωνής ένα σηµείο σύνδεσης απαιτείται για τον συντονισµό του 

συστήµατος. Το σηµείο σύνδεσης που προϋποθέτει πύλη στο δηµόσιο δίκτυο 

(gateway to the PSTN), µπορεί να συνδεθεί σε ένα PC µέσω ενός πρότυπου interface 

όπως ένα  universal serial bus (USB) το οποίο µπορεί να ενεργοποιήσει 

εµπλουτισµένη φωνή και υπηρεσίες δεδοµένων. Το SWAP επίσης µπορεί να 

χρησιµοποιεί το σηµείο σύνδεσης για να υποστηρίξει διοίκηση τροφοδοσίας για 

παράταση της ζωής των µπαταριών προγραµµατίζοντας την αφύπνιση (wakeup) και 

το polling (http://www.homerf.com).  

• X10—Αυτό είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας για αποµακρυσµένο έλεγχο των 

ηλεκτρικών συσκευών πάνω από πρότυπο οικιακών εναλλασσόµενου ρεύµατος AC 

γραµµών τροφοδοσίας (off, on, και dim λειτουργίες).  

• IEEE 1394—Αυτό είναι ένα σειριακό interface βραχείας-ακτίνας δράσης, χαµηλού-

ρυθµού-δεδοµένων, για επικοινωνίες υπερύθρων ακτινών µεταξύ των συσκευών 

ψυχαγωγίας και υπολογιστών.  

• Home Phoneline Networking Association (HomePNA)—Οι οικιακές δικτυακές 

τεχνολογίες απλής τηλεφωνικής γραµµής πρέπει να είναι ανοικτές τελείως σε τυχαίες 

και µη εξειδικευµένες τοπολογίες ηλεκτρικής καλωδίωσης. Πρέπει επίσης να 

σχεδιάζονται λαµβάνοντας υπόψη την άγνωστη αλλά τυπικά σε µεγάλο βαθµό 

εξασθένηση σήµατος η οποία απαντάται σε τοπολογίες δικτύου τυχαίου δένδρου. 

Ένας εκπεµπόµενος παλµός εξασθενεί και διασκορπίζεται στα καλώδια καθώς 

αναπηδά µέσα στην καλωδίωση. Όσο περισσότερο ο παλµός ταξιδεύει µέσα στα 

καλώδια τόσο περισσότερο εξασθενεί. Οι οικιακές δικτυακές τεχνολογίες 

τηλεφωνικής γραµµής παρουσιάζουν υψηλά και µεταβαλλόµενα επίπεδα σήµατος 

θορύβου τα οποία πρέπει να γίνονται καλά ανεκτά αλλάζοντας δυναµικά τα 

χαρακτηριστικά της γραµµής εκποµπής, καθόσον θα συνυπάρχουν µε την 

τηλεφωνική υπηρεσία και θα πρέπει να µη υπακούουν στους κανόνες της 

οµοσπονδιακής επιτροπής επικοινωνιών Federal Communications Commission 

(FCC) Part 68. Τέλος, πρέπει να µεγιστοποιούν την έξοδο δεδοµένων µε βάση τους 

δεδοµένους περιορισµούς και όρια που προαναφέρθηκαν. (http://www.homepna.org).  
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• HWN SSERQ/AAWG—Superspread equilateral reservation queueing (SSERQ) 

πρωτόκολλο βελτιστοποιείται για ασύρµατη µεταφορά φωνής, δεδοµένων και 

υπηρεσιών πολυµέσων. Το σχήµα διατήρησης πακέτου προϋποθέτει την υψηλή QoS 

και την  προτεραιότητα πρόσβασης που απαιτείται για τη φωνή και τις υπηρεσίες 

πολυµέσων. Το εύρος ζώνης, η σηµατοδοσία κοινού καναλιού επιτρέπει πολύ 

γρήγορο στήσιµο και την αποσυναρµολόγηση των εικονικών ιδιωτικών κυκλωµάτων 

για υψηλής ταχύτητας intranet κίνηση και Internet πρόσβασης . Το SSERQ 

υποστηρίζει την IEEE–802.11 υποδοµή –τύπου (client/server) δικτύωση µέσω αέρα-

αέρα (air-squared) ασύρµατης πύλης,  η οποία προϋποθέτει µετάφραση, επιστασία, 

και µεταφορά µεταξύ του 802.11 και SSERQ δικτύων 

(http://www.homewireless.com). 

1.2 Το µέλλον  

Η οικία είναι το κέντρο της σύγκλησης των τεχνολογιών ανταγωνισµού, των αρχιτεκτονικών 

και των προµηθευτών καθένα από τα οποία έχει τα δικά του σύνολα πλεονεκτηµάτων και 

λύσεων. Τα συστήµατα ερευνώνται και αναπτύσσονται και παράγονται για να διοικήσουν, να 

διαχειριστούν και να ελέγξουν την ακόλουθη λίστα λειτουργιών:   

• Υπηρεσίες οικιακών συσκευών παρασκευής φαγητού 

• Υπηρεσίες οικιακών συσκευών που συντηρούν την εµφάνιση της οικίας 

• Συστήµατα και συσκευές που συντηρούν το εσωτερικό περιβάλλον της οικίας.  

• Συσκευές που κρατάν το σπίτι ασφαλές από εισβολή ή καταστροφή από εσωτερικά ή 

εξωτερικά ανθρώπινης προέλευσης ή φυσικής συµβάντα. 

Επιτυχηµένοι προµηθευτές συστηµάτων οικιακής δικτύωσης πρέπει να αναπτύσσουν 

ικανότητες που είναι ανοδικά συµβατές. Ένας κεντρικός ελεγκτής (ο εγκέφαλος, ο 

µικροεπεξεργαστής, ο µεταστροφέας η οι συσκευές αποθήκευσης δεδοµένων )  για την 

σύλληψη των συµβάντων οικιακού δικτύου και να αντιδρά σε υποτιθέµενες ή αποκτηθείσες 

µε µάθηση αποκρίσεις είναι ουσιώδες στους νεωτερισµούς παραγωγής µελλοντικών 

προϊόντων. 

Το µέσο µεταφοράς στα οικιακά δίκτυα του µέλλοντος θα είναι ασύρµατο όπως 

υπαγορεύεται από την ανάγκη των ιδιοκτητών για ευελιξία, το επεκτεινόµενο συνεχές της 

ανάπτυξης νέων προϊόντων και το υψηλό κόστος και την απλή ενόχληση των εγκαταστάσεων 

που βασίζονται στην καλωδίωση. Επιπλέον οι καταναλωτές θα ζητήσουν ένα σύστηµα το 

οποίο διαχειρίζεται τα πάντα µέσα σε ένα σπίτι συµπεριλαµβανοµένης της φωνής, των  
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δεδοµένων και των οικιακών συσκευών. Η ασύρµατη τεχνολογία θα προµηθεύσει την 

αναγκαία ευκολία, απλότητα και την µακροχρόνια οικονοµία κόστους. 

1.3 Τεχνολογίες Ενσύρµατης Οικιακής ∆ικτύωσης  

Αυτά τα πρώιµα δίκτυα είναι ογκώδη,  σε µεγάλο βαθµό είναι point-to-point βρόγχοι- ή star-

based συστήµατα. Ως επί το πλείστον συστήµατα µε κάποια ικανότητα αποτελεσµατικότητας 

είναι τα προσδεµένα συστήµατα µε οροθετηµένη την ευελιξία και την κινητικότητα των 

χρηστών τους.  

1.3.1 Συστρεµµένου χάλκινου-ζεύγους ή οµοαξωνικού καλωδίου 
Συστήµατα µεταφοράς (Ethernet) 

Η τυπική τοπολογία αυτών των συστηµάτων φαίνεται στο σχήµα 1  

Σχήµα 1. Τυπικό Ethernet Σύστηµα  

 

Αυτή η τεχνολογία βασίζεται στο Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 

802.3 πρότυπο, το οποίο υπέστη πολλές αναθεωρήσεις από την πρώτη ιδέα του να 

ενεργοποιήσει την διαλειτουργικότητα (interoperability) µεταξύ πολλών κατασκευαστών. Τα 

συστήµατα µεταφοράς βασισµένα στα ζεύγη χαλκού ή οµοαξονικού καλωδίου είναι διπλής 

κατεύθυνσης, τυπικά έχουν µεγάλο βαθµό αξιοπιστίας, και για αυτό το λόγο είναι ευρέως 

διαδεδοµένα µεταξύ των επιχειρήσεων σαν η σταθερή επιλογή για δίκτυο PCs και 

εκτυπωτών. Απαιτούν την χρήση της ογκώδους κατηγορίας 5 (CAT5) καλωδίωσης, και είναι 
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τυπικά ακριβεί στην εγκατάσταση. Μερικά οικιακά δίκτυα έχουν Ethernet, αλλά εξαιτίας του 

κόστους και της δυσκολίας εγκατάστασης πολλοί λίγοι επέλεξαν να το χρησιµοποιούν.  

1.3.2  Συστήµατα βασισµένα σε συστρεµµένα ζεύγη χάλκινου (Phone 
Line) 

Η τυπική τοπολογία αυτών των συστηµάτων δείχνεται στο σχήµα 2.  

Σχήµα 2. Τυπικό Σύστηµα Τηλεφωνικής Γραµµής  

 

Αυτή η τεχνολογία χρησιµοποιεί την υπάρχουσα τηλεφωνική καλωδίωση που βρίσκεται σε 

όλα σχεδόν τα σπίτια σήµερα. Σε µερικές περιπτώσεις η τηλεφωνική κίνηση των στοιχείων 

της CAT3 στη διάρκεια µιας µέρας φθάνουν µέχρι το 1 Mbps, και πολλοί υποθέτουν ότι θα 

υποστηρίξουν πάνω από 10 Mbps στο άµεσο µέλλον. Αυτή η τεχνολογία αξιώνει να δουλέψει 

ταυτόχρονα µε την κανονική τηλεφωνική υπηρεσία χωρίς να το παρατηρούν οι χρήστες. Ο 

Home Phone Network Alliance (HomePNA) είναι ένας οργανισµός αφιερωµένος στην 

ανάπτυξη των προτύπων και των προδιαγραφών για την διαλειτουργικότητα (interoperable), 

των συσκευών οικιακής δικτύωσης που χρησιµοποιούν υπάρχοντα twisted-pair τηλεφωνικά 

καλώδια. Αν και παρουσιάστηκε σταθερή πρόοδος προς την επέκταση η χρησιµότητα αυτού 

του εµπεδωµένου πόρου, οι περιορισµοί ευελιξίας και αποτελεσµατικότητας θα περιορίσουν 

την επιτυχία του. Ένα τυπικό σπίτι δεν περιέχει πολλές RJ–11 ρευµατοδότες; Είναι σπάνιες 

σε κάθε δωµάτιο ή σε µέρη όπου η πρόσβαση µε επιπλέον τηλέφωνα , υπολογιστές ή άλλες 

συσκευές απαιτούνται. Επιπλέον η επιλογή χαρακτηριστικών του σήµατος για µεταφορά 

δεδοµένων πάνω από αυτό το µέσο είναι κρίσιµες ώστε να µπορεί το σήµα να αντιστέκεται 

στις παρεµβολές από άλλες συσκευές που διαµοιράζονται το µέσο. Αυτές οι συσκευές µπορεί 
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να είναι µηχανές απάντησης, fax µηχανές, modems, τηλέφωνα, και άλλες συσκευές 

µεταφοράς δεδοµένων όπως οι integrated services digital network (ISDN) και οι digital 

subscriber line (xDSL) εξοπλισµοί που χρησιµοποιούν το twisted pair ταυτόχρονα. 

  

1.3.3  Συστήµατα Μεταφοράς βασισµένα σε 2-δρόµων Οµοαξονικό 
καλώδιο (Broadband) 

Η τυπική τοπολογία αυτών των συστηµάτων φαίνεται στο σχήµα 3.  

Σχήµα 3. Τυπικό Σύστηµα Οµοαξονικών καλωδίων  

 

Αυτή η τεχνολογία χρησιµοποιεί τον ίδιο τύπο οµοαξωνικού καλωδίου που χρησιµοποιείται 

από την καλωδιωµένη TV. Προϋποθέτει ένα αξιόπιστο µέσο για µεταφορά δεδοµένων και 

υποστηρίζει και έχει αποτελεσµατικότητα σε µακρινές αποστάσεις. Τυπικά χρησιµοποιείται 

από καλωδιακούς τηλεφωνητές για να σταλούν δεδοµένα µέσα στην οικία, τερµατίζεται 

κοντά στην τηλεόραση και είναι έτσι ένα ασυνήθιστο µέσο διανοµής δεδοµένων µέσα στην 

οικία. Ορισµένοι προµηθευτές συστηµάτων βασισµένων σε διπλής κατεύθυνσης 

οµοαξονικών καλωδίων χρησιµοποιούν οµοαξονικό καλώδιο για την διανοµή των δεδοµένων 

µέσα στην οικία.. Ένας τέτοιος προµηθευτής είναι η Canada Ltd., η οποία προσφέρει IBM 

Info-Structure Wiring™ συστατικά στοιχεία. Τα IBM Info-Structure Wiring συστατικά 

στοιχεία αποτελούνται από τρία της κατηγορίας CAT5 και δύο RG–6 οµοαξονικά καλώδια. 

Αυτά ξεκινούν από το υπόγειο του σπιτιού σε ένα πίνακα κατανοµής όµοιο µε τον ηλεκτρικό 

πίνακα, συνδέοντας τις υπηρεσίες µέσα στο σπίτι και δροµολογώντας ή κατευθύνοντας τα σε 

διάφορες µέρη διατρέχοντας όλο το σπίτι. Κάθε µέρος στο σπίτι το οποίο συνδέεται σε αυτές 
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τις υπηρεσίες έχει µια πληροφοριακή θύρα (info-port). Η info-port επιτρέπει τέσσερις 

τηλεφωνικές συνδέσεις: µια σύνδεση για τα δεδοµένα µέσα στο σπίτι και µια extra παροχή 

πρίζας για µελλοντικά καλώδια οπτικών ινών, κατανεµηµένη καλωδιακή TV, και 

κατανεµηµένες υπηρεσίες δορυφόρου.  

Με στόχο για το IBM σύστηµα να επιτραπεί PC–to–PC δικτύωση χρησιµοποιείται ένας 

συνδυασµός οµοαξονικών καλωδίων και twisted pair. ∆εν υπάρχουν συστήµατα που 

επιτρέπουν PC–to–PC επικοινωνία χρησιµοποιώντας αποκλειστικά οµοαξονικό καλώδιο. 

Αυτά τα home-network συστήµατα µεταφοράς απαιτούν προσχεδιασµό µε τους ιδιοκτήτες 

των οικιών, κτιρίων ή  των προγραµµατιστών γιατί τα συστήµατα αυτά είναι περιορισµένα 

στην πρόσβαση στο δίκτυο από καλά τοποθετηµένες και εγκαταστηµένες πρίζες. Ειδικές 

εφαρµογές καλύτερα διευκολύνονται µε ένα σχέδιο για τη χρήση του δωµατίου πριν την 

εγκατάσταση. Μετεγκατάσταση αναβάθµισης για νέες συνδέσεις πρόσβασης έχουν 

περιορισµένη επιτυχία ή ευελιξία χωρίς επιφανειακή καλωδίωση και εγκατάσταση πριζών µε 

επιπλέον ουσιαστικό κόστος δεν γίνεται.  

1.3.4. Συστήµατα Μεταφοράς Βασισµένα σε στοιχεία γραµµών 
εναλλασσοµένου ρεύµατος (Alternating Current Powerline-Based 
Transport Element) 

Η τυπική τοπολογία αυτών των στοιχείων φαίνεται στο σχήµα 4.  

Σχήµα 4. AC Powerline-Based Transport Element  
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Οι εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) γραµµές τροφοδοσίας είναι άµεσα διαθέσιµες σα 

στοιχεία µεταφοράς σε όλο το σπίτι. Χρησιµοποιούνται σαν υποδοµές µεταφοράς για την 

αποστολής και την παραλαβή σηµάτων ελέγχου βασισµένου στη διακριτή συχνότητας, για 

την παρακολούθηση και για τα µηνύµατα επικοινωνίας σε έξυπνες συσκευές ("turn off," "turn 

on," and "dim"). Χρησιµοποιούνται επίσης σαν στοιχεία επικοινωνίας φωνής για 

τηλεφωνικές συσκευές (telephone extensions, ) πρόσβαση σε computer-modem, και 

διεπικοινωνιακές συσκευές µέσω σταθερών ηλεκτρικών πριζών. Παραγωγή κάθε εφαρµογής 

που απαιτεί υψηλούς ρυθµούς δεδοµένων µπορεί να αποτελεί µια πρόκληση. Επιπλέον δεν 

υπάρχουν πρότυπο να διαβεβαιώσουν την διαλειτουργικότητα (interoperability) µεταξύ των 

κατασκευαστών. 
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1.4 Τεχνολογία Ασύρµατης Οικιακής ∆ικτύωσης 

1.4.1 Στοιχείο Μεταφοράς βασισµένο σε Ασύρµατη επικοινωνία 

(Wireless-Based Transport Element (Irda, Analog Cordless Phone)) 

Η τυπική τοπολογία αυτών των στοιχείων φαίνεται στο σχήµα 5.  

Σχήµα 5. Παγκόσµια ζήτηση τοπικού βρόχου  

 

Η παραδοσιακή τεχνολογία ασύρµατης οικιακής δικτύωσης χρησιµοποιείται για εφαρµογές 

εξωτερικών γραµµών, υπερύθρων µιας κατεύθυνσης,  τηλε-ελεγχο κλπ. Οι τυπικές χρήσεις 

σήµερα είναι για VCRs, TVs, και µερικές ασφάλειας και προειδοποίησης. Η άλλη προφανής 

ασύρµατη τεχνολογία είναι τα ασύρµατα τηλέφωνα. Εν τούτοις κανένα από τα παραπάνω δεν 

µπορεί να ταξινοµηθεί σε κλάσεις σαν ένα ικανοποιητικό και αποτελεσµατικό στοιχείο  

οικιακού δικτύου. Το ασύρµατο τηλέφωνο εξακολουθεί να απαιτεί το συστρεµµένο χάλκινο 

ζεύγος και µια πρίζα σαν σηµείο πρόσβασης, και οι σηµερινές εφαρµογές υπερύθρων σπάνια 

υπερβαίνουν τα όρια του σπιτιού.  

1.4.2 Στοιχείο Μεταφοράς βασισµένο σε Ασύρµατη επικοινωνία 
(Wireless-Based Transport Element (Radio Frequency)) 

Επί του παρόντος, υπάρχουν κάποια  πρότυπα και οµάδες εργασίας που εστιάζονται στην 

τεχνολογία  ασύρµατης δικτύωσης (radio frequency [RF]). Αυτά περιλαµβάνουν το IEEE 
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802.11, HomeRF, Bluetooth, και Switched Wireless Access Protocol (SWAP). Η τεχνολογία 

µεταφοράς στοιχείου Wireless-based µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την διανοµή πολλαπλών 

τύπων πληροφορίας µέσα στο σπίτι. Μερικά παραδείγµατα χρησιµοποιούν µία συσκευή 

διακριτού ελεγκτή (controller), µερικά ένα PC σαν συσκευή ελεγκτή, και άλλες δεν 

χρησιµοποιούν καµία συσκευή ελεγκτή καθόλου (π.χ.., peer to peer). Οι ασύρµατες RF 

εκποµπές είναι η καθιερωµένη οικιακής δικτύωσης τοπολογία επιλογής της ανερχόµενης 

κεντρικής οικιακής δικτύωσης εξ αιτίας της ευελιξίας της, της ευκινησίας, και της ικανότητας 

δικτύωσης χωρίς καλωδιωµένες συνδέσεις.  

1.4.3 Το RF Στοιχείο Μεταφοράς δικτύου 

Τα περισσότερα ανερχόµενα συστήµατα ασύρµατης οικιακής δικτύωσης αξιοποιούν την 

τεχνολογία ευρέως ραδιοφωνικού φάσµατος. Αυτή η τεχνολογία προσφέρει υψηλό εύρος 

χωρητικότητας και χρησιµοποιείται ευρέως στο στρατό επειδή είναι ασφαλής και αξιόπιστη. 

∆ύο τύποι ευρέως ραδιοφωνικού φάσµατος χρησιµοποιούνται συνήθως σήµερα: ευρύ 

ραδιοφωνικό φάσµα διαπίδυσης συχνότητας (frequency-hopping spread-spectrum (FHSS)) 

και συνεχούς σειράς ευρύ ραδιοφωνικό φάσµα (direct-sequence spread-spectrum (DSSS) 

radios). Αυτά τα ραδιοφωνικά κύµατα δεν θα διαλειτουργήσουν (interoperate), εξαιτίας της 

διαφορετικής µπάντας συχνοτήτων και των συστηµάτων πωλητών-κατσκευαστών. Η επιλογή 

του συστήµατος είναι κρίσιµη και από τη στιγµή που κάποιος δεσµεύεται µε ένα προµηθευτή 

είναι πολύ δύσκολο να µεταφερθεί σε ένα άλλο— ακόµη και σε εκείνες τις περιπτώσεις που 

επηρεάζεται από τα βιοµηχανικά πρότυπα. Τα De facto ή ιδιωτικά πρότυπα κυριαρχούν.  

Το FHSS είναι ένα φέρον σήµα στενής ζώνης µε εναλλασσόµενους τρόπους εκποµπής 

αναγνωριζόµενους και από τους εκποµπούς και από τους παραλήπτες. Όταν οι δύο συσκευές 

συγχρονίζονται παράγουν ένα λογικό κανάλι επικοινωνιών. Το DSSS παράγει bit πρότυπα 

που καλούνται chips ή  chipping κώδικες. Η αξιοπιστία του βασίζεται στο µήκος του 

chipping κώδικα ή στο πόσα bits δεδοµένων µεταφέρει. Επειδή µια λειτουργία διόρθωσης 

σφάλµατος ενσωµατώνεται µέσα στη ραδιοφωνική εκποµπή, συχνά δεν είναι αναγκαίο να 

µεταδώσει δεδοµένα , έτσι βελτιώνεται η λειτουργικότητα.  

1.4.4 Σε PC ή όχι -PC–βασισµένα Ασύρµατα Συστήµατα 

Οι προµηθευτές συστηµάτων χρησιµοποιούν διάφορες προσεγγίσεις δύο από τις οποίες 

περιγράφονται παρακάτω: µια προσανατολισµένη προς το PC, εφαρµογή µόνο δεδοµένων 

και µια εφαρµογή οικιακής δικτύωσης δεδοµένων και φωνής. 
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1.4.5 Το PC–κεντρικοποιηµένο, ∆εδοµένων µόνο ∆ίκτυο  

Μερικοί προµηθευτές software και hardware προµηθεύουν λύσεις οικιακής δικτύωσης µέσω 

ενός ασύρµατου LAN, χρησιµοποιώντας τα οικιακά PC σαν κεντρικό στοιχείο ελέγχου. Το 

σχήµα 6 αναπαριστά ένα σχηµατισµό ασύρµατου οικιακού LAN στο οποίο ένα PC ενεργεί 

σαν τον άρχοντα του δικτύου. Προµηθεύει διευθυνσιοδότηση και δροµολόγηση µεταξύ του 

σπιτιού και του Internet.  

Σχήµα 6. Βασισµένο σε PC–Based Ασύρµατο ∆ικτυακό Σύστηµα  

 

Αυτή η κατευθείαν προσέγγιση απλώς παντρεύει τη γνωστή PC τεχνολογία µε µια νέα 

τεχνολογία οικιακής δικτύωσης. Επίσης αντιπροσωπεύει κάποιες προκλήσεις στις αγορές 

καταναλωτών έναντι  της απόλυτης επικράτησης των µαζικών αγορών.  

Πρώτα από όλα , ένα οικιακό δίκτυο κτισµένο γύρω από ένα κεντρικό PC σηµαίνει ότι το PC 

θα είναι πάντα ανοικτό και διαθέσιµο για επικοινωνίες. Επίσης σηµαίνει ότι καµία άλλη 

εφαρµογή software ή hardware που τρέχει στο PC δεν µπορεί να παρεµβαίνει στην ικανότητα 

του να εκτελεί τους σκοπούς της επικοινωνίας. Οι καταναλωτές σε µεγάλο βαθµό µπορεί να 

συγχωρούν τα PC τους όταν παρουσιάζουν µοιραία σφάλµατα απλώς ξεκινώντας τα από την 

αρχή. Γενικώς όµως δεν συγχωρούν τις αποτυχίες των επικοινωνιών τους., γιατί περιµένουν 

το δίκτυο να λειτουργεί απαλά και σωστά συνέχεια, όπως συµβαίνει στη καλύτερη λειτουργία 

του ιστορικά. 

∆εύτερο, ένα οικιακό δίκτυο κτισµένο γύρω από ένα PC, διευθυνσιοδοτεί µόνο τα στοιχεία 

που είναι συσχετισµένα µε το PC–related στο σπίτι όπως τον διαµοιρασµό των αρχείων και 

των εκτυπωτών, το παίξιµο παιχνιδιών πολλών χρηστών και τον λογαριασµό ISP. Αφήνει τα 
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άλλα στοιχεία όπως τις επικοινωνίες φωνής και τον έλεγχο και παρατήρηση των εφαρµογών 

χωρίς λύση. 

 1.4.6 Το δίκτυο βασισµένο σε ελεγκτή δεδοµένων και το οικιακό δίκτυο 
φωνής. ( The Controller-Based Data and Voice Home Network ) 

Το σχήµα 7 δείχνει την χρήση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος  οικιακού δικτύου διαθέσιµο 

σήµερα στην αγορά.  

Σχήµα  7. Σύστηµα ∆εδοµένων και Φωνής ασύρµατης δικτύωσης. 

 

Σε αυτό το σενάριο, ο ψηφιακός διακόπτης που βασίζεται σε µικροεπεξεργαστή ενεργεί σαν 

τον server των επικοινωνιών, διευθυνσιοδοτώντας και δροµολογώντας την κίνηση της φωνής 

και των δεδοµένων µέσα σε όλο το σπίτι. Στέλνει επίσης το στοιχείο µεταφοράς του οικιακού 

δικτύου µέσω ενός ισχυρού RF ποµποδέκτη. Ο ποµποδέκτης είναι βασισµένος επάνω σε 

πατενταρισµένη τεχνολογία ευρέως φάσµατος ραδιοφωνικής εκποµπής και έχει ακτίνα 

δράσης µερικών δεκάδων µέτρων από το σπίτι.  

Ο ελεγκτής που φαίνεται στο σχήµα 7 ππροϋποθέτει ένα δυνατό οικιακό δίκτυο για φωνή και 

δεδοµένα µε µεγάλη χωρητικότητα σε εύρος ζώνης. Είναι η γέφυρα µεταξύ του στοιχείου 

µεταφοράς του δικτύου εξυπηρετώντας το σπίτι από τον προµηθευτή υπηρεσιών που επέλεξε 

ο πελάτης και το ασύρµατο οικιακό δίκτυο. Οι δικτυακές συσκευές δεν απαιτούν καλώδια ή 

σταθερές καλωδιωµένες πρίζες. Αυτό το σύστηµα επίσης προσφέρει µερικές δεκάδες µέτρα 

προσβασιµότητα µέσα και έξω από το σπίτι. ∆εν υπάρχουν περιορισµοί µετεγκατάστασης. Οι 

υπηρεσίες δεδοµένων και φωνής συµπεριλαµβανοµένων εσωτερικών επικοινωνιών συσκευή-

σε-συσκευή είναι κοινοτοπία. Υπάρχουν τέσσερις διακριτές περιοχές λειτουργίας που 
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εξυπηρετούνται από ένα σύστηµα οικιακού δικτύου βασισµένο σε ελεγκτή για φωνή και 

δεδοµένα:  

• home local-area network—Οι ικανότητες της δικτύωσης προµηθεύουν τον χρήστη 

του οικιακού δικτύου έναν εύκολο τρόπο εγκατάστασης LAN µεταξύ όλων των PCs 

µέσα στο σπίτι. Αυτό επιτρέπει τον διαµοιρασµό των αρχείων των υπολογιστών, των 

εκτυπωτών, και των δίσκων και υποστηρίζει παιχνίδια πολλαπλών χρηστών σε PC 

µέσω ενός ασύρµατου Ethernet και ενός transmission control protocol (TCP)/Internet 

protocol (IP) LAN.  

• Internet gateway- Ο ελεγκτής προµηθεύει µια πύλη Internet gateway µε λειτουργία 

διευθυνσιοδοτησης και δροµολόγησης για τον διαµοιρασµό ενός ISP λογαριασµού 

και σύνδεσης µε όλα τα PCs. Όλοι µπορούν να σερφάρουν στο Internet την ίδια 

στιγµή µε ένα µόνο λογαριασµό των 56-kbps, 128-kbps, ή γρηγορότερο, µε µια µόνο 

µηνιαία επιβάρυνση. 

• wireless voice networking—Μια µόνο ασύρµατη τηλεφωνική συσκευή µπορεί να 

δει και να διαχειριστεί πάνω από τέσσερις απλές παλιές τηλεφωνικές γραµµές 

(POTS) ενώ ταυτόχρονα τα PCs χρησιµοποιούνται από το τοπικό δίκτυο LAN. Οι 

οθόνες της τηλεφωνικής συσκευής επιτρέπουν τους χρήστες να έχουν πρόσβαση 

στην ταυτότητα του καλούντος και να δίνουν πληροφορίες για την κατάσταση των 

µηνυµάτων και να παίρνουν αποφάσεις σχετικά µε την διαχείριση των κλήσεων σε 

πραγµατικό χρόνο. 

• traditional wireline POTS networking—Όλες οι τηλεφωνικές γραµµές 

εξυπηρετούν ένα οικιακό τερµατικό στον ελεγκτή. Μετά κατανέµονται σε ασύρµατα 

τηλέφωνα ή σε ασύρµατες τηλεφωνικές πρίζες τύπου RJ–11 µε ενσωµατωµένους 

ποµποδέκτες όπου µπορούν να συνδεθούν σταθερά τηλέφωνα, fax µηχανές, ή PCs  

µε ενσωµατωµένο modem. 

• The non–PC–based switching center  (ο ελεγκτής στο σχήµα 7) έχει παραχθεί µε 

software έτσι ώστε νέες απαιτήσεις δικτύωσης στο σπίτι µπορούν να επιτευχθούν 

χωρίς αλλαγές µεγάλης κλίµακας.  
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2. IEEE 1394: the Cable Connection to Complete the 

Digital Revolution 

Στην αρχή υπήρχε το αναλογικό σήµα και ο κόσµος ήταν µια χαρά. Αλλά αναπτύχθηκε µια 

δυσαρέσκεια µεταξύ αυτών που άκουγαν σφυρίγµατα και γιουχαΐσµατα στη χώρα του audio, 

και έγινε σταθερά ο ψηφιακός συµπαγής δίσκος (digital compact disc). Μεταξύ του 

µικροφώνου και του ακουστικού ενισχυτή τα ακουστικά δεδοµένα τώρα παρέµεναν σε 

ψηφιακή µορφή και το κλάµα ακούστηκε, «το ψηφιακό είναι καλό το αναλογικό έξω». Στη 

χώρα των video, ένα έµπειρο µάτι είδε τους χρήστες ψηφιακών audio να τυπώνουν και να 

ξανατυπώνουν ηχογραφήσεις χωρίς να χαλάει η ποιότητα. Η χώρα των video ανακήρυξε το 

ψηφιακό ως καλό, και το αναλογικό έξω και η εκτύπωση ψηφιακού video έγινε σταθερά. Οι 

υπολογιστικές συσκευές µετέτρεψαν το αναλογικό video από µια video camera σε ψηφιακό 

τύπο, τύπωσαν και επεξεργάστηκαν το ψηφιακό video, και τελικά µετέτρεψαν το video ξανά 

πίσω σε αναλογικό για το VCR ή την τηλεόραση. Αλλά δεν ήταν όλα καλά. Οι Video 

κάµερες έγινα οι ίδιες ψηφιακές άλλα έπρεπε να µετατρέψουν το δικό τους ψηφιακό video σε 

αναλογικό για έξοδο σε καλώδιο. Η συσκευή στην άλλη άκρη του καλωδίου έπρεπε να 

µετατρέψει το αναλογικό video σε ψηφιακό για επεξεργασία. Κάθε µετατροπή έχανε 

ποιότητα στην εικόνα έτσι η χώρα των video ανακήρυξε, «το σήµα του video πρέπει να 

παραµένει ψηφιακό µέσα στο καλώδιο». 

Μια συγκέντρωση πρεσβύτερων αποφάσισε πως ένα νέος τρόπος µεταφοράς ψηφιακών 

δεδοµένων χρειάζεται. Σκεφτόµενοι λογικά και µε µελλοντική προοπτική οι πρεσβύτεροι 

δηµιούργησαν µια επιτροπή σταθερών (πρότυπο), µια IEEE πρότυπο επιτροπή, έτσι ώστε 

κάθε µέλος να µπορούσε να επικοινωνήσει µε τα ψηφιακά του δεδοµένα και όλα να ήταν 

συµβατά µεταξύ τους. Αφού 1,393 πρότυπα είχαν ήδη µελετηθεί , οι προσπάθειες τους 

αποκλήθηκαν IEEE 1394. Μερικοί από τους πρεσβύτερους του οίκου της Apple προτίµησαν 

ένα λιγότερο αριθµητικό όνοµα και αποκάλεσαν την εκδοχή του IEEE 1394, FireWire. 

To  IEEE 1394 High Performance Serial Bus έχει πλέον επαναστατικοποίησει τη µεταφορά 

των ψηφιακών δεδοµένων για τα καταναλωτικά και επαγγελµατικά ηλεκτρονικά προϊόντα, 

επικοινωνίες και υπολογιστές. Προµηθεύοντας ένα οικονοµικά ανεκτό υψηλής ταχύτητας µη 

ιδιωτικό τρόπο διασύνδεσης για όλες τις ψηφιακές συσκευές, µια πραγµατικά παγκόσµια 

σύνδεση είναι πλέον διαθέσιµη. 
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Τα χαρακτηριστικά του IEEE 1394 είναι: 

• Είναι διαθέσιµο σήµερα και υποστηρίζεται από περισσότερες των 40 µελών 

εταιρειών των 1394 Εµπορικών Συνεταιρισµών  

• Είναι µια πλατφόρµα λύσεων χαµηλού κόστους στανταρισµένη για την µεταφορά 

όλων των τύπων των ψηφιακών δεδοµένων. 

• Χρησιµοποιεί εύκολο τρόπο σύνδεσης καλωδίων και συνδετών (connector) που 

επιτρέπουν τους χρήστες να βάζουν ή να βγάζουν από το κύκλωµα µια συσκευή 

οποτεδήποτε. 

• Η 100 Mbps (Million bits per second) λειτουργία µεταφοράς συµπιεσµένου video 

σήµερα ενώ η 200 Mbps λειτουργία µε  2Q96 και 400 Mbps µε 1997 θα χειριστούν 

όλα τα πολυµεσικά δεδοµένα; Τα Gigabit (1 Gbps = 1000 Mbps) και πέραν αυτών 

είναι στον άµεσο σχεδιασµό. 

• Ο Asynchronous τρόπος µεταφοράς δεδοµένων προµηθεύει συνδεσιµότητα µε την 

καθιερωµένη τεχνολογία όπως π.χ. οι εκτυπωτές και τα modems και προµηθεύει 

εντολές και έλεγχο για τις νέες συσκευές. 

• Ο Isochronous τρόπος µεταφοράς δεδοµένων εγγυάται πολυµέσικά ρεύµατα 

δεδοµένων πολλαπλού κρίσιµου χρόνου.  

Η IEEE 1394 δεν είναι η απάντηση σε όλες τις λύσεις ψηφιακής µεταφοράς. Της Intel's USB 

(Universal Serial Bus), µε τα 12 Mbps της ρυθµό µεταφοράς, µπορεί να είναι µια λύση 

λιγότερα ακριβή όταν η ταχύτητα δεν είναι κρίσιµη στη σύνδεση ενός ποντικιού ή ενός 

πληκτρολογίου σε ένα υπολογιστή. Οι οπτικές ίνες υπερβαίνουν τους IEEE 1394's ρυθµούς 

µεταφοράς δεδοµένων αλλά έχει πρόσθετη συνθετότητα και κόστος. Στην αγορά µεταφοράς 

ψηφιακού audio και video, τα 100 Mbps σε 1+ Gbps φάσµα, το IEEE 1394 είναι η πιο 

αποτελεσµατική λύση κόστους. 

2.1 Αλλά γιατί ένα Serial Bus? 

Σε µια πρώτη µατιά, ένα παράλληλο καλώδιο µπορεί να έχει µεγαλύτερη αίσθηση σε µεγάλο 

όγκο δεδοµένων µεταφοράς αφού υπάρχουν περισσότερα καλώδια να µεταφέρουν το σήµα –

δεν θα ήταν οκτώ καλώδια σε παράλληλη µεταφορά οκτώ φορές τα δεδοµένα ενός απλού 

σειριακού καλωδίου; Ναι θα µπορούσαµε να απαντήσουµε από µια µεριά, αλλά υπάρχουν 

άλλοι παράγοντες που έρχονται να παίξουν ρόλο. 
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Ένα σειριακό bus προµηθεύει µια απλή σύνδεση point-to-point επιτρέποντας κλιµακωτή 

αποτελεσµατικότητα  στις βελτιώσεις της τεχνολογίας. Ένα σειριακό καλώδιο και οι 

connectors είναι λιγότερο ακριβοί στην παραγωγή τους και απαιτούν λιγότερο χώρο απ’ ότι 

ένα παράλληλο καλώδιο –µια ποιότητα που δεν χάθηκε στους κατασκευαστές των laptop 

υπολογιστών όπου κάθε τετραγωνικό εκατοστό χώρου είναι πολύ σηµαντικό. 

Ένα παράλληλο καλώδιο έχει περισσότερες ηλεκτρικές παρεµβολές µεταξύ των πολλαπλών 

καλωδίων, το φυσικό µέγεθος καλωδίου είναι µεγαλύτερο και πιο ακριβό αφού υπάρχουν 

περισσότερα καλώδια και θωρακίσεις και ο συγχρονισµός µεταξύ των καλωδίων µπορεί να 

είναι πρόβληµα σε µεγάλες ταχύτητες.  

Το θέµα του διαύλου (bus) είναι περισσότερο πολύπλοκο. Το IEEE 1394 µπορεί να 

χρησιµοποιείται σαν δίκτυο σε περιορισµένες καταστάσεις αλλά από λειτουργικής και 

χρηµατικής πλευράς δεν έχουν βελτιστοποιηθεί για πλήρους κλίµακας δικτυακή λειτουργία. 

Ένας δίαυλος συνδέει ένα µεγάλο αριθµό περιφερειακών εύκολα και ανέξοδα και οι εντολές 

µεταφοράς δεδοµένων είναι απλές και ακριβείς όπως η write στη διεύθυνση του 

περιφερειακού ή ένα read από τη διεύθυνσή του.  

2.2  Το IEEE 1394 Καλώδιο 

Το IEEE 1394 καλώδιο περιέχει έξι χάλκινα καλώδια: δύο καλώδια µεταφέρουν ισχύ 

τροφοδοσίας και τα άλλα τέσσερα καλώδια οµαδοποιούνται σε δύο ζεύγη συστρεµµένων 

καλωδίων σήµατος. Κάθε συστρεµµένο ζεύγος είναι θωρακισµένο όπως είναι και ολόκληρο 

το καλώδιο. 

Τα καλώδια µεταφοράς ισχύος µεταξύ των 8 έως 40 VDC και πάνω από 1.5 amps 

χρησιµοποιούνται για να: 

• Συντηρούν µια συνέχεια σε ένα φυσικό επίπεδο συσκευής όταν η συσκευή κλείνει 

εξαιτίας βλαβών –πάρα πολύ σηµαντικό για µια σειριακή τοπολογία.  

• Προµηθεύουν ισχύ για τις συσκευές που συνδέονται στο δίαυλο.  
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Το µόνο καλώδιο που πηγαίνει στη συσκευή θα µπορούσε για αυτό το λόγο να είναι IEEE 

1394 καλώδιο αφού αυτό προµηθεύει και τη µεταφορά δεδοµένων και την ισχύ. –µια πολύ 

µεγάλη ευκολία για τον χρήστη. 

Ο συνδετής καλωδίου (connector) κατασκευάζεται έτσι ώστε η ηλεκτρική επαφή να γίνεται 

µέσα στη δοµή του connector ώστε να εµποδίζεται κάθε ηλεκτροπληξία στο χρήστη ή 

µόλυνση στην επαφή µε τα χέρια του χρήστη. Αυτός ο µικρός και ευέλικτος συνδέτης 

(connector) είναι µεγάλης διάρκειας και εύκολος στη χρήση ακόµη και σε καταστάσεις όπου 

ο χρήστης τυφλά τον βάζει στο πίσω µέρος µιας συσκευής ∆εν απαιτείται τερµατικό στοιχείο 

καλωδίου ή ταυτότητα διεύθυνσης που πρέπει να εγκατασταθεί.  

Ένα δεύτερο σχέδιο καλωδίου έχει αναδυθεί το οποίο είναι µικρότερο κα ελαφρύτερο από 

αυτό το καλώδιο. Επί του παρόντος χρησιµοποιείται στη Sony Digital Video HandyCams, 

αυτό το 4σύρµατο καλώδιο δεν περιέχει τα καλώδια ισχύος 

 

 

 

 

 

Πάνω από 63 IEEE 1394 συσκευές µπορούν να συνδεθούν σε ένα τµήµα δίαυλου. Κάθε 

συσκευή µπορεί να είναι πάνω από 4.5 µέτρα µακριά µε πιθανές και µεγαλύτερες αποστάσεις 

µε τη βοήθεια επαναλήπτη (repeater).  Υπάρχει µια τρέχουσα δραστηριότητα στο σχεδιασµό 

ώστε να επεκταθεί σε απόσταση 25 µέτρων. Πάνω από 1000 τµήµατα διαύλου µπορούν να 

συνδεθούν µε γέφυρες, έτσι παράγεται µια µεγάλη δυναµική ανάπτυξη  

Μια IEEE 1394 συσκευή µπορεί να προστεθεί ή να αφαιρεθεί από το δίαυλο οποιαδήποτε 

στιγµή. –ακόµη και αν βρίσκεται ο δίαυλος σε πλήρη λειτουργία. Σε περίπτωση µεταβολής 

του σχηµατισµού του διαύλου υπάρχει είναι αυτόµατος επαναπροσδιορισµός των 

διευθύνσεων των κόµβων. Αυτό το plug and play χαρακτηριστικό εξαλείφει την ανάγκη για 

διακόπτες διευθύνσεων (switches) ή άλλη παρέµβαση τύπου χρήστη όταν 

επνασχηµατοποιείται ο δίαυλος. 
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2.3 Μια Τυπική Εφαρµογή 

Θεωρείστε το παράδειγµα µιας ψηφιακού video camera που στέλνει ψηφιακά video δεδοµένα 

σε ένα ψηφιακό monitor και σε ένα υπολογιστή, ο οποίος είναι συνδεδεµένος µε ένα ψηφιακό 

VCR και ένα εκτυπωτή. 

Από τη στιγµή που το video µεταφέρεται πάνω σε IEEE 1394 καλώδιο είναι ψηφιακό, κάθε 

συσκευή µπορεί να προσπελάσει το video κατευθείαν στο ψηφιακό πεδίο χωρίς πτώση ισχύος 

και απώλειες στην ποιότητα της εικόνας που δηµιουργείται όταν µετατρέπεται σε αναλογικό 

και τανάπαλιν. ∆εν υπάρχει καµία ανάγκη για µια κάρτα σύλληψης video ή για µετατροπή 

από αναλογικό σε ψηφιακό video –ολόκληρο το µονοπάτι είναι ψηφιακό. Το monitor, ο 

υπολογιστής και το VCR δέχεται τα ψηφιακά δεδοµένα και εµφανίζει όλα τα αποθηκευµένα 

δεδοµένα όπως ακριβώς είναι κατάλληλα να εµφανιστούν. ¨ένα πλαίσιο εικόνας video θα 

µπορούσε να σταλεί στον εκτυπωτή για άµεση εκτύπωση.  

Τα δεδοµένα ελέγχου όπως το άνοιγµα της video camera, εκπέµπεται µε ασύγχρονο τρόπο 

από τον υπολογιστή ή/και ακόµη από την τηλεόραση. Τα πραγµατικά video δεδοµένα 

εκπέµπονται µε ισόχρονο τρόπο, µια ευθεία διασωλήνωση δεδοµένων από την κάµερα στις 

άλλες συσκευές του IEEE 1394. Αυτός ο τρόπος µπορεί να εγγυηθεί just-in-time παράδοση 

των δεδοµένων αφού δεν υπάρχει ανίχνευση σύγκρουσης ή άλλα σχήµατα διαιτησίας που να 

παρεµβάλλονται. 

Νέα παραδείγµατα συσκευών µπορούν να απαντηθούν. Ένας IEEE 1394 εκτυπωτής θα 

µπορούσε να είναι δραµατικά διαφορετικός από ένα εκτυπωτή που κυκλοφορούν σήµερα 

στην αγορά. Με δεδοµένη την µεγάλη αύξηση ταχύτητας στην αποστολή δεδοµένων από τον 

υπολογιστή στον εκτυπωτή αυτός ο εκτυπωτής θα ήταν πολύ λιγότερο σύνθετος και λιγότερο 

ακριβός από τα σηµερινά µοντέλα αφού όλα οι αναπαραγωγές ειδώλων θα µπορούσαν να 

εκτελούνται στον υπολογιστή και να αποστέλλονται κατευθείαν στην κεφαλή του εκτυπωτή 

σε τελική µορφή.  

 

 

 

 

 

 25



 

2.4  Τρέχοντας στη Λεωφόρο των Πληροφοριών 

 

 

Μια προτεινόµενη λύση για την µεταφορά µεγάλων ποσοτήτων δεδοµένων που απαιτούνται 

για τον πληροφοριακό Super-Highway είναι ATM (Asynchronous Transport Mode). Το ATM 

είναι το τηλεφωνικό σύστηµα του µέλλοντος και είναι εξαιρετικό στη µεταφορά δεδοµένων 

αλλά µπορεί να αποβεί ακριβό αν πρόκειται να προσαφθεί σε κάθε συσκευή στο σπίτι ή στο 

γραφείο. Το IEEE 1394 είναι ακριβό και έχει δοµή πακέτου αρκετά όµοιο στο ΑΤΜ ως προς 

την δυνατότητα γεφυροποίησης. Σχεδιάζοντας το IEEE 1394 στη τοπική σύνδεση για ATM 

δίκτυα, το IEEE 1394 µπορεί να είναι τα πρώτα 3 µέτρα και τα τελευταία 3 µέτρα του 

πληροφοριακού Super-Highway.  
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3.  Networking with Ethernet Technology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Από τις περισσότερες δικτυακές τοπολογίες το Ethernet παραµένει η πιο δηµοφιλής.  

Ένας βασικός λόγος για αυτό είναι η ευελιξία και συµβατότητα του Ethernet- τα 

περισσότερα στοιχεία ενός (LAN) δικτύου συνδυάζονται  µε πρότυπα 

Ethernet περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Μπορεί να αξιοποιήσει το 

συστρεµµένο καλώδιο (twisted pair), το οµοαξονικό, ή την καλωδίωση των οπτικών 

ινών σε µια τοπολογία διαύλου ή αστέρα. Και µε τον κατάλληλο εξοπλισµό µπορούν 

να συνδεθούν πολλαπλά Ethernet LANS άσχετα από τον τύπο καλωδίου και την 

τοπολογία. 

• Το Ethernet επίσης προσφέρει ακριβή εκποµπή, οφειλόµενη εν µέρει στη µέθοδο 

πρόσβασης του µέσου όπου χρησιµοποιεί το - CSMA/CD (Carrier Sense Multiple 

Access with Collision Detection).  Με το CSMA/CD, πολλαπλοί σταθµοί εργασίας 

µπορούν να προσπελάσουν το δίκτυο «ακούγοντας» απλώς για σήµατα στο µέσο 

εκποµπής. Κάθε σταθµός εργασίας είναι σχεδιασµένος έτσι ώστε να «περιµένει» ή να 

καθυστερεί την εκποµπή πακέτων µέχρι να αισθανθεί ότι το δίκτυο είναι 

«ελεύθερο» και από τη στιγµή που είναι ανοικτό το κανάλι, εκπέµπει. Αν δύο ή 

περισσότερες συσκευές προσπαθήσουν να εκπέµψουν στον ίδιο χρόνο µια 

«σύγκρουση» δηµιουργείται. Όταν µια σύγκρουση ανιχνεύεται κάθε συσκευή που 
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στέλνει προσπαθεί να ξαναστείλει µετά από ένα προκαθορισµένο διάστηµα 

καθυστέρησης.  

3.1 Ethernet Συστρεµµένου Ζεύγους (10BASE-T), 

3.1.1 Αθωράκιστο Συστρεµµένου Ζεύγους Καλώδιο  

• Χρησιµοποιείται για τη σύνδεση πολλαπλών τµηµάτων το 10Base-T για την επαφή 

τους σε κοινό επαναλήπτη hub. Η Twisted pair καλωδίωση είναι πού οικονοµική 

αλλά δεν συνιστάται σε περιβάλλοντα µε υψηλές EMI/RFI παρεµβολές. Το 

απαιτούµενο καλώδιο θα έπρεπε να είναι επιπέδου 3 (Κατηγορία  3 ή καλύτερη) µε 

22 έως 26 AWG αθωράκιστο συµπαγούς χαλκού συστρεµµένο ζεύγος καλώδιο; Θα 

χρειαστεί επίπεδου 5 (Κατηγορίας 5) καλωδίωση για τη λειτουργία ενός 100Base-T 

δικτύου.   

• Ένας σχηµατισµός αστέρα θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί αν υιοθετηθεί σύνδεση 

πολλών σταθµών εργασίας σε ένα κεντρικό hub. Επιπρόσθετα hub µπορούν να 

προσαρτηθούν και να στοιβαχτούν σε ένα συγκεκριµένο τύπο για µεγαλύτερα 

δίκτυα.; συνδέσεις σε µια ραχοκοκαλιά (backbone) µπορούν να επιτευχθούν µέσω 

της AUI θύρας του hub.   

• NICs είναι διαθέσιµα µε ενσωµατωµένους 10Base-T ποµποδέκτες και µια 15-pin 

AUI θύρα.   

• Οι συσκευές σταθερής  AUI θύρας προσαρτώνται χρησιµοποιώντας ένα ποµποδέκτη 

http://www.ethermanage.com/ethernet/ethernet.html 
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Ethernet Intro:Γράφηµα Bus Τοπολογίας, Star Τοπολογίας καλωδίωσης Υψηλής ταχύτητας 

Ethernet. 

Cabling 
MAX 

Distance/Segment
Devices/Segment Topology

Max 

IRLs

Max 

Length 

of 

Cable 

Devices 

Attached 

To: 

Termination Grounded

Πρότυπο 

Ethernet  

(10Base5) 

1640 ft. (500 m) 100 Bus 2 

2.5km 

(1.5 

miles) 

Backbone 

by use of 

transceivers 

50-ohm 

resistor 

(both ends) 

To earth 

Thin 

Ethernet  

(10Base2) 

607 ft. (185 m) 30 Bus 2 

925m 

(3035 

ft.) 

NICs with 

built-in 

BNC 

transceivers 

50-ohm 

resistor 

(both ends) 

To earth 

Twisted 

Pair  

10Base-

T, UTP 

328 ft. (100 m) 2 Star 3 500m 

Central hub 

managed or 

unmanaged 

 
None 

needed 

Fiberoptic 

10Base-

FL 

1.2 miles (2 km) 

(w/5 segments 

max. is 500m) 

2 Star 2 4km 

Fiberoptic 

hub or 

repeater 

 
None 

needed 

http://www.fine-networks.com/cable/consider.html 

http://www.fine-networks.com/cable/isdn.html 

http://www.fine-networks.com/cable/modem.html 

http://www.fine-networks.com/contact.html 
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4. 10BASE-T: (IEEE 802.3, 10 Million Bits Per 
Second) 
 

Είναι ένα ΙΕΕΕ πρότυπο για τη λειτουργία Ethernet τοπικών δικτύων (LANS) µε καλωδίωση 

από twisted-pair χρησιµοποιώντας την µέθοδο οικιακής καλωδίωσης (ακριβώς όπως γίνεται 

και για τα τηλεφωνικά συστήµατα), και ένα hub το οποίο θα περιέχει και θα εκτελεί 

ηλεκτρονικές λειτουργίες παρόµοιες µε ένα τηλεφωνικό διακόπτη (switch) 

Tο ολοκληρωµένο όνοµα του πρότυπο είναι IEEE 802.3 10Bast-T. Καθορίζει την απαίτηση 

της αποστολής πληροφορίας µε ταχύτητα 10 million bits per second πάνω σε συνηθισµένο 

unshielded twisted-pair καλώδιο και καθορίζει τις διάφορες εκδοχές τρεξίµατος του Ethernet 

πάνω σε ένα τέτοιο καλώδιο όπως:  

Τύπους συνδετών (connectors))(τυπικό 8-pin RJ-45) 

Pin συνδέσεις (1 και 2 για εκποµπή και 3 και 6 για αποδοχή) 

4.1  Το 10-Mbps Twisted-Pair Σύστηµα Μέσου 

 

Το "T" στο 10BASE-T αναφέρεται στο "twisted" από το twisted-pair καλώδιο που 

χρησιµοποιείται για αυτή την ποικιλία του Ethernet.  

 

 

Σχήµα 8. Συνδέοντας ένα computer µε twisted-pair Ethernet  
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Οι ιδιότητες για το σύστηµα µέσου twisted-pair δηµοσιεύτηκε το 1990. Από τότε αυτό το 

σύστηµα έγινε το πιο ευρέως χρησιµοποιούµενο µέσο για συνδέσεις στο desktop.  

Το 10BASE-T σύστηµα λειτουργεί πάνω σε δύο ζεύγη καλωδίων, ένα ζεύγος 

χρησιµοποιείται για να λήψη σηµάτων δεδοµένων και το άλλο χρησιµοποιείται για την 

εκποµπή σηµάτων δεδοµένων. Τα δύο καλώδιο σε κάθε ζεύγος πρέπει να είναι συστρεµµένα 

µεταξύ τους για ολόκληρο το µήκος του τοµέα, µια πρότυπο τεχνική που χρησιµοποιείται για 

τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του σήµατος που µεταφέρεται ενός   ζεύγους καλωδίων. 

Πολλαπλά twisted-pair τµήµατα (segments) επικοινωνούν µέσω ενός multiport hub. Ένας 

πεντά-πορτος επαναλήπτης hub φαίνεται στο σχήµα 8. 

Το ακόλουθο σύνολο συστατικών χρησιµοποιείται για το κτίσιµο ενός τοµέα 10BASE-T και 

για να γίνουν συνδέσεις επάνω σε αυτό. Θα έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση ότι αυτό είναι 

µόνο µια εισαγωγή και µια περιληπτική θεώρηση η οποία δεν προµηθεύει λεπτοµερείς 

πληροφορίες που χρειάζεται κανείς για την κατασκευή και διαχείριση συστηµάτων των 

µέσων. - Network Medium  

- 10BASE-T Crossover Wiring  

- 10BASE-T Link Integrity Test  

- Twisted-Pair Patch Cables  

4.2 Το Μέσο ∆ικτύου 

 

Το 10 Mbps συστρεµµένου ζεύγους Ethernet σύστηµα σχεδιάστηκε να επιτρέψει τµήµατα σε 

απόσταση περίπου 100 µέτρων µήκος όταν χρησιµοποιείται σύγχρονο "voice grade" 

συστρεµµένο ζεύγους τηλεφωνικό καλώδιο που έχει τις προδιαγραφές της  EIA/TIA 

κατηγορίας 3*1 και ακολουθεί το σωστό σχήµα καλωδίωσης. Το µέγιστο µήκος τµήµατος 

στην κάθε περίπτωση µπορεί να είναι µικρότερο ή µεγαλύτερο από αυτό, εξαρτώµενο πάντα 

από τη ποιότητα του συστρεµµένου ζεύγους καλωδίωσης στο σύστηµα σας. Το EIA/TIA 

πρότυπο καλωδίωσης συνιστά ένα τµήµα µήκους 90 µέτρων µεταξύ των τερµατισµών του 

καλωδίου. Αυτό προϋποθέτει 10 µέτρα καλώδιο ελεύθερο για µπάλωµα µε άλλο καλώδιο σε 

κάθε άκρο διασύνδεσης για απώλειες σήµατος στους ενδιάµεσους τερµατισµούς κλπ.  

Καθόσον το 10BASE-T σύστηµα είναι σχεδιασµένο να χρησιµοποιήσει αναβάθµισης φωνής 

τηλεφωνικό καλώδιο το οποίο µπορεί ήδη να έχει εγκατασταθεί, πολλά οικόπεδα διαλέγουν 

να εγκαταστήσουν υψηλής ποιότητας κατηγορίας 5 καλώδια, συνδέτες, και καλωδιακές 

τερµατικές συσκευές για να προµηθεύσουν υπηρεσίες δεδοµένων στο τραπέζι (desktop). 

Αυτά τα συστατικά υψηλής ποιότητας δουλεύουν καλά για το 10BASE-T και επίσης 
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προµηθεύουν το καλύτερο δυνατό σύστηµα σήµατος µεταφοράς για τα 100-Mbps Ethernet 

συστήµατα µέσου. Αυτή η προσέγγιση το κάνει ένα σχετικά ακριβή στόχο να αυξηθεί το 

εύρος ζώνης του δικτυακού συστήµατος όταν γίνεται αναγκαίο να διευθετηθούν αυξανόµενες 

δικτυακές κινήσεις. 

Υπάρχουν ελεγκτές του twisted-pair Ethernet καλωδίου διαθέσιµοι που σας επιτρέπουν να 

ελέγχετε τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του καλωδίου που χρησιµοποιείτε, να δει κανείς αν 

ικανοποιούνται οι σηµαντικές ηλεκτρικές προδιαγραφές. Αυτές οι προδιαγραφές 

περιλαµβάνουν και το σήµα crosstalk, το οποίο είναι το σύνολο του σήµατος το οποίο 

διασχίζει το ζεύγος λήψης και εκποµπής, και την εξασθένηση του σήµατος, η οποία είναι το 

σύνολο της απώλειας σήµατος που συναντάται στο τµήµα του καλωδίου 

Το 10BASE-T σύστηµα µέσου χρησιµοποιεί δύο ζεύγη καλωδίων, τα οποία τερµατίζονται σε 

ένα οκτάπινο eight-pin (RJ-45 τύπου) συνδέτη. Αυτό σηµαίνει ότι χρησιµοποιούνται 4 pins 

του οκτάπινου MDI συνδέτη. 

 

 

Τα σήµατα αποστολής και λήψης δεδοµένων σε καθένα ζεύγος του 10BASE-T κυκλικού 

δακτυλίου πολώνονται, µε ένα καλώδιο καθενός ζεύγους σήµατος να µεταφέρει το θετικο (+) 

σήµα, και το άλλο να µεταφέρει το αρνητικό (-) σήµα.  

Ενώ ένας οκτάπινος συνδέτης προδιαγράφεται να είναι το πρότυπο για να γίνουν συνδέσεις 

σε ένα 10BASE-T κυκλικό τµήµα, θα δείτε επίσης 50-pin συνδέτες να χρησιµοποιούνται σε 

µερικά 10BASE-T hubs. Ο 50-pin συνδέτης, που επίσης καλείται ένας "Telco" συνδέτης, 

σχεδιάζεται να υποστηρίξει την αναβάθµιση φωνής σε κοινή στην τηλεφωνική βιοµηχανία, 
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και προµηθεύει ένα πιο συµπαγές τρόπο ώστε να συνδεθούν ένα σύνολο από twisted-pair 

καλώδια σε ένα 10BASE-T hub.  

4.3   10 BASE-T Crossover Καλωδιωση  

 

Όταν συνδέονται δύο twisted-pair MAUs µαζί πάνω από ένα κυκλικό τµήµα, τα pins των 

δεδοµένων εκποµπής ενός οκτάπινου συνδέτη πρέπει να καλωδιωθούν στα pins των 

δεδοµένων λήψης του άλλου, και τανάπαλιν. Ο crossover τύπος καλωδίωσης πρέπει να 

εφαρµόζεται µε δύο τρόπους: µε ένα ειδικό καλώδιο ή µε ένα hub.  

Για ένα απλό κυκλικό τµήµα που συνδέει δύο υπολογιστές µπορείτε να προµηθευτείτε το 

σήµα crossover κατασκευάζοντας ένα ειδικό καλώδιο crossover, µε τα pins εκποµπής του 

οκτάπινου βύσµατος στο ένα άκρο του καλωδίου που είναι συνδεµένο µε τα pins των 

δεδοµένων λήψης του οκτάπινου βύσµατος στο άλλο άκρο του καλωδίου και ανάποδα. 

 

ΣΧΗΜΑ 5.2 10BASE-T crossover καλώδιο  

Εν τούτοις, όταν καλωδιώνονται πολλαπλά τµήµατα µέσα σε ένα κτίριο είναι πολύ 

ευκολότερο να καλωδιωθούν οι συνδέτες "straight through," και να µην ανησυχεί κανείς αν οι 

καλωδιώσεις στα jumper καλώδια ή άλλα twisted-pair καλώδια µέσα στο κτίριο έχουν σωστά 

διασταυρωθεί (crossed over). Ο τρόπος να επιτευχθεί αυτό είναι να κάνεις όλη την crossover 

καλωδίωση σε ένα σηµείο στο σύστηµα: µέσα στο multiport hub.  

Το πρότυπο συνιστά ότι το σήµα crossover επιτυγχάνεται εσωτερικά σε κάθε µια πόρτα του 

hub. Αν η crossover λειτουργία γίνεται µέσα σε µια θύρα ενός hub, τότε το πρότυπο 

σηµειώνει ότι η θύρα θα έπρεπε να µαρκαριστεί µε ένα "X." 
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4.4   Το Τεστ Ολοκλήρωσης ∆ιασύνδεσης Γραµµής του 10BASE-T 

 

Το 10BASE-T MAUs συνεχώς ελέγχει και παρακολουθεί το µονοπάτι των δεδοµένων λήψης 

για δραστηριότητα σαν ένα µέσο για έλεγχο ότι η διασύνδεση δουλεύει σωστά. ¨όταν το 

δίκτυο είναι αδρανές, τα MAUs επίσης στέλνουν ένα σήµα ελέγχου διασύνδεσης το ένα στο 

άλλο για να πιστοποιήσουν την ακεραιότητα της διασύνδεσης. Οι πωλητές µπορούν 

προαιρετικά να προµηθεύσουν ένα φωτάκι διασύνδεσης στο MAU; αν τα φωτάκια 

διασύνδεσης και στα δύο MAUs είναι αναµµένα όταν συνδεόµαστε µε ένα κυκλικό τµήµα, 

τότε θα έχουµε µια ένδειξη ότι το τµήµα δουλεύει σωστά.  

Είναι σηµαντικό ότι και τα δυο φωτάκια διασύνδεσης το καθένα στο δικό του άκρο θα είναι 

αναµµένα. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα σωστά καλωδιωµένο µονοπάτι σήµατος µεταξύ των 

δύο συσκευών. Από την άλλη µεριά. Η παρουσία των φώτων διασύνδεσης απλά σηµαίνει ότι 

το τµήµα είναι σωστά συνδεδεµένο. Από τη στιγµή που το τεστ παλµού διασύνδεσης 

λειτουργεί πιο αργά από τα πραγµατικά σήµατα του Ethernet, τα φωτάκια διασύνδεσης δεν 

εγγυώνται πάντα ότι τα σήµατα του Ethernet θα δουλεύουν πάνω στο τµήµα. Οι πιθανότητες 

του συµβάντος να δουλέψει ένα σωστά καλωδιοµένο τµήµα είναι καλές, αλλά αν το σήµα 

παρεµβολής (crosstalk) στο τµήµα είναι πολύ ψηλό, τότε µπορεί να µη δουλέψει παρόλη την 

παρουσία των φώτων διασύνδεσης. 

4.5  Καλώδια Twisted-Pair Patch  

 

Ένα κοινό σφάλµα όταν συνδέεται ένα υπολογιστής σε twisted-pair τµήµα είναι να γίνει η 

σύνδεση µε το ευρέως διαθέσιµο "silver satin" προσωρινό καλώδιο που τυπικά 

χρησιµοποιείται για την σύνδεση τηλεφώνων σε µία τηλεφωνική πρίζα.. Το πρόβληµα είναι 

ότι το τυπικό silver satin προσωρινό καλώδιο που χρησιµοποιείται για τα τηλέφωνα δεν έχει 

συστρεµµένα ζεύγη καλωδίων µέσα του. Αυτή ή έλλειψη των συστρεµµένων ζευγών 

καταλήγει σε υπερβολική  παρεµβολή και µπορεί να προκαλέσει  "πλασµατικές 

συγκρούσεις". Αυτό συµβαίνει επειδή οι συγκρούσεις ανιχνεύονται στο twisted-pair Ethernet 

από την ταυτόχρονη εµφάνιση σηµάτων πάνω στα ζεύγη καλωδίων εκποµπής και λήψης. 

Υπερβολικά σήµατα παρεµβολής µπορούν να µοιάζουν µε ταυτόχρονη κινητικότητα και 

µπορούν λανθασµένα να ενεργοποιήσουν το κύκλωµα ανίχνευσης συγκρούσεων. Αυτό 

µπορεί να καταλήξει σε "καθυστερηµένη συγκρούσεις," οι οποίες είναι συγκρούσεις οι οποίες 

συµβαίνουν πολύ αργά στην εκποµπή ενός Ethernet πλαισίου. Μια κανονική σύγκρουση 

καταλήγει στην άµεση επανεκποµπή ενός πλαισίου από το Ethernet interface. Εν τούτοις, µια 
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καθυστερηµένη σύγκρουση καταλήγει σε ένα χαµένο πλαίσιο που πρέπει να ανιχνευθεί και 

να ξανασταλθεί από το software εφαρµογής. Επανεκποµπή από την εφαρµογή είναι πολύ πιο 

αργό και µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή απώλεια λειτουργικότητας της εφαρµογής πάνω στο 

δίκτυο. Αυτό το πρόβληµα µπορεί να αποφευχθεί χρησιµοποιώντας µόνο twisted-pair 

προσωρινά καλώδια που διανέµονται για χρήση στα συστήµατα twisted-pair Ethernet. 
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5.   Το πρότυπο 1000BASE-T: (802.3ab) 

Προµηθεύει 100 mbps per second Ethernet πάνω σε 2 ζεύγη  Κατηγορίας 5 καλωδίων µέχρι 

100 µέτρα. Απαιτεί το ελάχιστο ELFEXT και επιστρέφει απαιτήσεις απώλειας που δεν έχουν 

προηγουµένως προδιαγραφεί στο EIA/TIA568-A. 

5.1  Κίνητρο 

• Ο Baud-rate λήπτης χρησιµοποιεί συνδεµένη προσαρµογή εµπρόσθιων και 

ανατροφοδότησης εξισωτών, ηχώ και επόµενους διαγραφείς και ανάκτηση του χρονισµού 

(timing) (echo and NEXT cancellers, and timing recovery) 

•  Μια πλήρως τυφλή αρχή του baud-rate λήπτη είναι δύσκολη 

• Η αρχική σύγκληση διευκολύνεται πολλαπλώς αν ο λήπτης ξεκινάει σε half-duplex 

κατάσταση. 

• Τα παρακάτω διαγράµµατα στις ακόλουθες παραστάσεις τους έχουν σκοπό να 

αντικαταστήσουν το διάγραµµα της πρότασης 32.2.5 του 100Base-T2  
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5.2  Περίληψη Τεχνολογίας του Gigabit Ethernet 

5.2.1  Εισαγωγή στο Gigabit Ethernet  

Από την έναρξη στη Xerox Corporation στις αρχές του 1970, το Ethernet υπήρξε το κυρίαρχο 

πρωτόκολλο δικτύωσης. Από όλα τα τρέχοντα πρωτόκολλο δικτύωσης, το Ethernet έχει , 

µέχρι στιγµής το υψηλότερο αριθµό εγκατεστηµένων θυρών και προµηθεύει τη µεγαλύτερη 

αποδοτικότητα κόστους σε σχέση µε το Τoken Ring, το Fiber Distributed Data Interface 

(FDDI), και το ATM για σύνδεση επιφάνειας. Το Fast Ethernet, το οποίο αυξάνει την 

ταχύτητα του Ethernet από 10 έως 100 megabits per second (Mbps), προµηθεύοντας µια 

απλή, αποτελεσµατικού κόστους εκδοχή για διασύνδεση ραχοκοκαλιάς και server. 

Το Gigabit Ethernet κτίζεται στην κορυφή του Ethernet πρωτοκόλλου, αλλά αυξάνει στο 

δεκαπλάσιο την ταχύτητα πάνω στο Fast Ethernet έως  1000 Mbps, ή 1 gigabit per second 

(Gbps). Αυτό το πρωτόκολλο, το οποίο τυποποιήθηκε τον Ιούνιο του 1998, υπόσχεται να 

γίνει ένας κυρίαρχος παίκτης στα υψηλής ταχύτητας τοπικά δίκτυα ραχοκοκαλιάς και server 

συνδεσιµότητας. Αφότου το Gigabit Ethernet σηµαντικά αυξάνει τη δραστικότητα του 

Ethernet, οι πελάτες θα είναι σε θέση να βελτιώσουν δραστικά την υπάρχουσα βάση γνώσης 

τους για να διαχειριστούν και να συντηρήσουν δίκτυα των gigabit. 

Ο σκοπός αυτής της περίληψης τεχνολογίας είναι να προµηθεύσει µια τεχνική περιληπτική 

σύνοψη του Gigabit Ethernet. Αυτή η παρουσίαση αναφέρεται στην:  

• Αρχιτεκτονική του Gigabit Ethernet πρωτοκόλλου, συµπεριλαµβανοµένων των 

φυσικών interfaces, του 802.3x ελέγχου ροής, και επιλογές συνδεσιµότητας µέσου  

• Την προσπάθεια των Gigabit Ethernet πρότυποs και τον χρονισµό (timing) για το 

Gigabit Ethernet  

• Σύγκριση του Gigabit Ethernet και των τεχνολογιών Ασύγχρονου τρόπου µεταφοράς 

(ATM)  

• Τοπολογίες Gigabit Ethernet  

• Στρατηγικές µετανάστευσης στο Gigabit Ethernet  

5.2.2  Αρχιτεκτονική του Gigabit Ethernet Πρωτοκόλλου 

Για να επιταχύνουµε την ταχύτητα από 100 Mbps Fast Ethernet σε 1 Gbps, κάποιες αλλαγές 

πρέπει να γίνουν στο φυσικό interface. Έχει αποφασισθεί ότι το Gigabit Ethernet θα φαίνεται 

ταυτόσηµο µε το Ethernet από το επίπεδο σύνδεσης δεδοµένων και προς τα πάνω. Οι 

προκλήσεις που δηµιουργήθηκαν κατά την επιτάχυνση σε 1 Gbps λύθηκαν συγχωνεύοντας 

δύο τεχνολογίες µεταξύ τους: την IEEE 802.3 Ethernet και την ANSI X3T11 οπτικού 
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καναλιού. Στο σχήµα 1 φαίνεται πως τα συστατικά κλειδιά κάθε τεχνολογίας έχουν βελτιωθεί 

δραστικά για να φορµαριστεί το Gigabit Ethernet.  

 

Σχήµα 1: Σωρός πρωτοκόλλου Gigabit Ethernet  

 

 

Βελτιώνοντας δραστικά αυτές τις δύο τεχνολογίες σηµαίνει ότι το πρότυπο µπορεί να πάρει 

πλεονέκτηµα της υπάρχουσας τεχνολογίας υψηλής ταχύτητας φυσικού interface του Οπτικού 

καναλιού ενώ παράλληλα διατηρεί το IEEE 802.3 Ethernet τύπο πλαισίου, την προς τα πίσω 

συµβατότητα για το εγκατεστηµένο µέσο, και τη χρήση του full- or half-duplex carrier sense 

multiple access collision detect (CSMA/CD). Αυτό το σενάριο βοηθάει την ελαχιστοποίηση 

της πολυπλοκότητας της τεχνολογίας, καταλήγοντας σε µια σταθερή τεχνολογία η οποία 

µπορεί πολύ γρήγορα να αναπτυχθεί. Το πραγµατικό µοντέλο του Gigabit Ethernet φαίνεται 

στο Σχήµα 2. Καθένα από τα επίπεδα θα συζητηθεί λεπτοµερώς.  

 

Σχήµα 2: Αρχιτεκτονικό µοντέλο του IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 
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(πηγή: IEEE Media Access Control παράµετροι, φυσικά επίπεδα, παράµετροι διαχείρισης 

επαναλήπτη και παράµετροι διοίκησης για 1000-Mbps Λειτουργία) 

5.3  Το Φυσικό Interface  

Βλέπε Σχήµα 3 για το φυσικό διάγραµµα. 

 

Σχήµα 3: 802.3z και 802.3ab Φυσικά Επίπεδα 

 

 

 

5.4  Το φέρον Gigabit Ethernet Interface 

Ο µετατροπέας του Gigabit interface converter (GBIC) επιτρέπει τους διαχειριστές δικτύου 

να σχηµατοποιήσουν καθεµία gigabit θύρα σε µια βάση port-by-port για βραχέα-κύµατα  

short-wave (SX), µακρά- κύµατα long-wave (LX), long-haul (LH), και φυσικών interfaces 

χαλκού (CX). Τα LH GBICs επεκτείνουν την απλού τρόπου απόσταση οπτικής ίνας από τα 

πρότυπο 5 km σε 10 km. Η Cisco θεωρεί τα LH σαν ένα προϊόν προστιθέµενης αξίας, αν και 
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δεν είναι µέρος του 802.3z πρότυπο, που επιτρέπει στους πωλητές των διακοπτών (switch) να 

κτίσουν ένα µονό φυσικό switch ή switch module ώστε ο πελάτης µπορεί να σχηµατοποιήσει 

την laser/οπτικής ίνας τοπολογίας. ¨όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, το Gigabit Ethernet αρχικά 

υποστηρίζει µέσα τριών κλειδιών: short-wave laser, long-wave laser, και short copper. 

Επιπλέον, το καλώδιο οπτικής ίνας έρχεται σε τρεις τύπους: multimode (62.5 um), multimode 

(50 um), και single mode. Ένα διάγραµµα για το GBIC φαίνεται στο Σχήµα 4. 

Οι προδιαγραφές του εξαρτώµενου από το φυσικό µέσο του καναλιού οπτικής ίνας (PMD) 

επιτρέπει προς το παρόν τα 1.062-gigabaud σηµατοδοσίας σε full duplex. Το Gigabit Ethernet 

θα αυξήσει αυτές τις τιµές σηµατοδοσίας στα 1.25 Gbps. Η κωδικοποίηση του 8B/10B 

επιτρέπει ένα ρυθµό µετάδοσης των 1000 Mbps. Ο τρέχων τύπος συνδέτη για το κανάλι 

οπτικής ίνας, και εποµένως για το Gigabit Ethernet, είναι ο SC συνδέτης και για το single-

mode και για τη multimode οπτική ίνα. Οι προδιαγραφές του Gigabit Ethernet απαιτούν µέσα 

υποστήριξης για καλώδια multimode fiber-optic, single-mode fiber-optic καλώδια, και ένα 

ειδικά ισορροπηµένο θωρακισµένο χάλκινο καλώδιο 150-ohm.  

 

Σχήµα 4: Λειτουργία του GBIC Interface  

 

 

Σε αντίθεση, τα Gigabit Ethernet switches χωρίς GBICs ή δεν µπορούν να υποστηρίξουν 

αλλά lasers ή θα πρέπει να προσαρµοστούν διατεταγµένα στους τύπους laser που 

απαιτούνται. 

5.5 Μακρών και Βραχεων-κύµατων Lasers πάνω από Μέσα Οπτικών 

Ινών  

∆ύο laser πρότυπα θα υποστηριχθούν πάνω από τη οπτική ίνα: το 1000BaseSX (short-wave 

laser) και το 1000BaseLX (long-wave laser). Τα βραχέα και µακρά lasers θα υποστηριχθούν 

πάνω από πολλαπλού τύπου (multimode) οπτική ίνα. ∆ύο τύποι multimode οπτική ίνα είναι 

διαθέσιµοι: 62.5 και 50 micron-diameter οπτικές ίνες. Τα µακρών κυµάτων lasers θα 
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χρησιµοποιηθούν για single-mode οπτική ίνα, γιατί αυτή η οπτική ίνα έχει βελτιστοποιηθεί 

για εκποµπή laser µακρών κυµάτων. ∆εν υπάρχει υποστήριξη για βραχέων κυµάτων laser 

πάνω σε single-mode οπτική ίνα.  

Η διαφορές κλειδιά µεταξύ της χρήσης µακρών και βραχέων κυµάτων laser τεχνολογίες είναι 

το κόστος και η απόσταση. Τα laser πάνω από οπτική ίνα καλώδιο κερδίζει το πλεονέκτηµα 

των µεταβλητοτήτων της εξασθένησης µέσα στο καλώδιο. Σε διαφορετικά µήκη κύµατος, 

"dips" στην εξασθένηση βρίσκονται από την αρχή µέχρι το τέλος του καλωδίου. Τα βραχέων 

και µακρών κυµάτων laser κερδίζουν πλεονέκτηµα αυτών των πτώσεων (dips) και 

φωταγωγούν το καλώδιο σε διαφορετικά µήκη κύµατος. Τα βραχέων κυµάτων laser είναι 

εύκολα διαθέσιµα γιατί οι µεταβλητότητες αυτών των laser χρησιµοποιούνται στις 

τεχνολογίες συµπαγών δίσκων (compact-disc). Τα µακρών κυµάτων laser παίρνουν 

πλεονέκτηµα των πτώσεων των εξασθενήσεων σε µακρύτερα µήκη κύµατος µέσα στο 

καλώδιο. Το καθαρό συµπέρασµα είναι ότι αν και τα βραχέων κυµάτων laser θα στοιχίζουν 

λιγότερο, θα διασχίζουν κάθετα µια κοντύτερη απόσταση. Σε αντίθεση τα µακρών κυµάτων 

laser είναι περισσότερο ακριβά αλλά διασχίζουν κάθετα µακρύτερες αποστάσεις. 

Η Single-mode ίνα έχει παραδοσιακά χρησιµοποιηθεί στη δικτυακή καλωδίωση κτιριακών 

εγκαταστάσεων για την επίτευξη µακρύτερης απόστασης. Στο Ethernet, για παράδειγµα, η  

single-mode εµβέλεια καλωδίου φθάνει µέχρι και πάνω από 10 km. Η Single-mode ίνα, 

χρησιµοποιώντας ένα 9-micron πυρήνα κα το 1300-nanometer laser, δείχνει την τεχνολογία 

της υψηλότερης –απόστασης. Το µικρό αγώγιµο τµήµα και το χαµηλής ενέργειας laser 

επιµηκύνει το µήκος κύµατος του laser και το επιτρέπει να διασχίσει κάθετα µεγαλύτερες 

αποστάσεις. Αυτό το στήσιµο καθιστά ικανή την single-mode ίνα να φθάσει τις µεγαλύτερες 

αποστάσεις όλων των µέσων µε την κατ’ ελάχιστη µείωση στο θόρυβο. 

Το Gigabit Ethernet θα υποστηριχθεί µε δύο τύπους της πολύτροπης ίνας: 62.5 και 50 

micron-διαµέτρου ίνες. Η 62.5-micron ίνα εµφανίζεται σε πανεπιστήµια σε κτιριακές 

εγκαταστάσεις και χρησιµοποιήθηκε για το Ethernet, το Fast Ethernet, και την FDDI 

κυκλοφορία ραχοκοκαλιά. Εν τούτοις αυτός ο τύπος ίνας έχει ένα χαµηλότερο τυπικό εύρος 

ζώνης (η ικανότητα του καλωδίου να µεταδίδει φως), ειδικά µε βραχέων κυµάτων laser. Με 

άλλα λόγια, τα βραχέων κυµάτων laser πάνω από 62.5-micron ίνα θα είναι ικανά να 

διασχίζουν κάθετα µικρότερες αποστάσεις από αυτές των µακρών – κυµάτων laser. Σχετική 

µε την 62.5-micron ίνα, η 50-micron ίνα έχει σηµαντικά καλύτερα χαρακτηριστικά εύρους 

ζώνης και θα καταστεί δυνατόν να διασχίζουν κάθετα µακρύτερες αποστάσεις µε βραχέων 

κυµάτων laser.  
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5.6  Το 150-Ohm Ισοροπηµένο Θωρακισµένο Χάλκινο Καλώδιο 

(1000BaseCX) 

Για βραχύτερες αποστάσεις καλωδίου (των 25 µέτρων ή λιγότερο), το Gigabit Ethernet θα 

επιτρέψει εκποµπή πάνω από ένα ειδικά ισορροπηµένο καλώδιο των 150-ohm. Αυτός είναι 

ένας καινούργιος τύπος θωρακισµένου καλωδίου. ∆εν είναι αθωράκιστο καλώδιο 

συστρεµµένου ζεύγους (UTP) ή IBM τύπος Ι ή II. Με σκοπό να ελαχιστοποιηθεί οι ανησυχίες 

ασφάλειας και παρεµβολών που προκαλούνται από διαφορές τάσης, και οι ποµποί και δέκτες 

θα µοιράζονται µια κοινή βάση. Η επιστρεφόµενη απώλεια για κάθε ένα συνδέτη 

περιορίζεται στα 20 dB ώστε να ελαχιστοποιείται η διαστροφή εκποµπής. Ο τύπος συνδέτη 

για το 1000BaseCX θα είναι ένας DB-9 συνδέτης. Ένας νέος συνδέτης αναπτύσσεται από την 

AMP που καλείται HSSDC.  

Η εφαρµογή για αυτό τον τύπο καλωδίωσης θα είναι short-haul data-center αλληλοσυνδέσεις 

και inter- ή intra-rack συνδέσεις. Εξαιτίας των περιορισµών αποστάσεως στα 25 µέτρα, αυτό 

το καλώδιο δεν θα δουλέψει για την διασύνδεση κέντρων δεδοµένων µε riser closets.  

Οι αποστάσεις για τα µέσα που υποστηρίζονται κάτω από το IEEE 802.3z πρότυπο φαίνονται 

στο σχήµα 5.  

 

Σχήµα 5: 802.3z και  802.3ab ∆ιάγραµµα Αποστάσεων 
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5.7  Serializer/Deserializer  

Το υποεπίπεδο φυσικού µέσου σύνδεσης physical media attachment (PMA) για το Gigabit 

Ethernet είναι ταυτόσηµο µε το PMA του καναλιού ίνας. Ο  serializer/deserializer είναι 

υπεύθυνος για την υποστήριξη πολλαπλών σχηµάτων κωδικοποίησης και επιτρέπουν την 

παρουσίαση αυτών των σχηµάτων κωδικοποίησης στα ανώτερα επίπεδα. Τα δεδοµένα που 

εισέρχονται στο φυσικό υποεπίπεδο (PHY) θα εισέλθουν µέσω του PMD και θα χρειαστεί να 

υποστηρίξει το σχήµα κωδικοποίησης που είναι καταλληλότερο για αυτό το µέσο. Το σχήµα 

κωδικοποίησης για το κανάλι ίνας είναι το 8B/10B, που σχεδιάστηκε ειδικά για το καλώδιο 

εκποµπής οπτικής ίνας. Το Gigabit Ethernet χρησιµοποιεί επίσης ένα παρόµοιο σχήµα 

κωδικοποίησης. Η διαφορά µεταξύ FiberChannel και Gigabit Ethernet, είναι εντούτοις ότι το 

FiberChannel αξιοποιεί µια 1.062-gigabaud σηµατοδοσία ενώ το Gigabit Ethernet αξιοποιεί 

µια 1.25-gigabaud σηµατοδοσία. ¨ένα διαφορετικό σχήµα κωδικοποίησης θα απαιτηθεί για 

εκποµπή πάνω σε UTP. Αυτή η κωδικοποίηση θα λειτουργήσει µε το UTP ή µε το 

1000BaseT PHY.  

5.9 Επίπεδο Media Access Control (ΜΑC)  

5.9.1   Επίπεδο Logical Link (LLC) 

Το Gigabit Ethernet έχει σχεδιαστεί για να προσκολληθεί στο πρότυπο Ethernet τύπου 

πλαισίου. Αυτό το στήσιµο διατηρεί την συµβατότητα µε την εγκατεστηµένη βάση των 

προϊόντων του Ethernet και του Fast Ethernet, χωρίς να απαιτεί καµία µετάφραση πλαισίου. 

Το σχήµα 6 περιγράφει το πρότυπο IEEE 802.3/Ethernet τύπου πλαισίου. 

 

Σχήµα 6: Τύπος πλαισίου Ethernet 

 

 

Η αυθεντική προδιαγραφή της Xerox ταυτοποίησε ένα τύπο πεδίου, ο οποίος αξιοποιήθηκε 

για την ταυτοποίηση του πρωτοκόλλου. Οι IEEE 802.3 προδιαγραφές εξάλειψαν τον τύπο 

πεδίου, αντικαθιστώντας το µε το µήκος  πεδίου. Το µήκος πεδίου χρησιµοποιείται για την 

ταυτοποίηση του µήκους σε bytes των δεδοµένων του πεδίου. Τα πλαίσια τύπου 802.3 

πρωτοκόλλου αφήνονται στο τµήµα δεδοµένων του πακέτου. Ο λογικός έλεγχος διασύνδεσης 
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(Logical Link Control (LLC)) είναι υπεύθυνος για τις υπηρεσίες που παράγονται στο επίπεδο 

δικτύου αδιαφορώντας για το τύπο του µέσου, όπως π.χ. το FDDI, Ethernet, το Token Ring, 

και τα άλλα. Το επίπεδο LLC χρησιµοποιεί τις µονάδες δεδοµένων (PDUs) του LLC 

πρωτοκόλλου µε στόχο να επικοινωνήσει µεταξύ του Media Access Control (MAC) επιπέδου 

και τα ανώτερα επίπεδα του σωρού πρωτοκόλλου. Το LLC επίπεδο χρησιµοποιεί τρεις 

µεταβλητές για να προσδιορίσει την πρόσβαση µέσα στα ανώτερα επίπεδα µέσω του LLC-

PDU. Αυτές οι διευθύνσεις είναι ο προορισµός υπηρεσίας σηµείου πρόσβασης (destination 

service access point (DSAP)), source service access point (SSAP), και η µεταβλητή ελέγχου. 

Η DSAP διεύθυνση καθορίζει ένα µοναδικό ταυτοποιητή µέσα στο σταθµό που προµηθεύει 

πληροφορίες του πρωτόκολλο για τα ανώτερα επίπεδα. Η SSAP προµηθεύει τις ίδιες 

πληροφορίες για την διεύθυνση πηγής. 

Το LLC καθορίζει πρόσβαση υπηρεσίας για πρωτόκολλα τα οποία συµµορφώνονται στο 

Open System Interconnection (OSI) µοντέλο για τα πρωτόκολλα δικτύου. ∆υστυχώς πολλά 

πρωτόκολλα δεν υπακούουν στους κανόνες αυτών των επιπέδων. Για αυτό το λόγο επιπλέον 

πληροφορίες πρέπει να προστεθούν στο LLC µε στόχο να προµηθεύσουν πληροφορίες που 

αφορούν σε αυτά τα πρωτόκολλα. Τα πρωτόκολλα τα οποία πέφτουν σε αυτή τη κατηγορία 

περιλαµβάνονται και τα IP και IPX. Η µέθοδος που χρησιµοποιείται για να προµηθεύσει τις 

επιπλέον πληροφορίες του πρωτοκόλλου καλείται ένα Πρωτόκολλο Πρόσβασης Υποδικτύου 

(Subnetwork Access Protocol), ή SNAP πλαίσιο. Μια SNAP ενθυλάκωση δείχνεται από τις 

SSAP και DSAP διευθύνσεις που τίθενται στο "0 x AA". ¨όταν φαίνεται αυτή η διεύθυνση 

γνωρίζουµε ότι µια SNAP κεφαλή ακολουθεί. Η SNAP κεφαλή είναι 5 bytes µήκος: τα 

πρώτα 3 bytes αποτελούν τον κωδικό οργανισµού, που προσδιορίζεται από την IEEE; Τα 

επόµενα 2 bytes χρησιµοποιούν την τιµή του τύπο που τίθεται από τις αυθεντικές 

προδιαγραφές του Ethernet. 

5.10 ∆ιαδικασίες στο Gigabit Ethernet Πρότυπο  

5.10.1  Η οµάδα ανάληψης πρωτοβουλίας για το 802.3z   

Στα τελευταία χρόνια, η ζήτηση δικτύων αυξήθηκε δραµατικά. Τα παλιό 10Base5 και  

10Base2 Ethernet δίκτυα αντικαταστάθηκαν από τα 10BaseT hubs, επιτρέποντας µεγαλύτερη 

διαχειρισιµότητα του δικτύου και των εγκαταστάσεων των καλωδίων. Σαν εφαρµογές 

αύξησαν την ζήτηση στα δίκτυα, νεότερων, υψηλής ταχύτητα πρωτόκολλα όπως τα FDDI και 

ATM που έγιναν διαθέσιµα.. Εν τούτοις στα τελευταία δύο χρόνια το Fast Ethernet έγινε η 

ραχοκοκαλιά της επιλογής εξαιτίας της απλότητας και της εµπιστοσύνης στο Ethernet. Ο 

βασικός τελικός στόχος του Gigabit Ethernet είναι να κτιστεί σε αυτή τη τοπολογία και βάση 
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γνώσης να κτιστεί ένα υψηλότερης ταχύτητας πρωτόκολλο χωρίς να πιέζονται οι πελάτες να 

πετάνε στην κυριολεξία υπάρχον δικτυακό εξοπλισµό. 

Το σώµα των προτύπων που δουλεύουν στο Gigabit Ethernet είναι τα IEEE 803.2z Οµάδα 

Ανάληψης Αποστολής, η οποία έχει εγκαθιδρύσει ένα επιθετικό προγραµµατισµό για την 

ανάπτυξη του Gigabit Ethernet προτύπου. Η δυνατότητα ενός Gigabit Ethernet προτύπου 

εγέρθηκε στα µέσα του 1995 µετά την τελευταία επικύρωση του Fast Ethernet προτύπου. Το 

Νοέµβριο του 1995 υπήρξε αρκετό ενδιαφέρον να τυποποιηθεί µια υψηλής ταχύτητας οµάδα 

µελέτης. Αυτή ή οµάδα συγκροτήθηκε στο τέλος του 1995 και µερικές φορές κατά τη 

διάρκεια των αρχών του 1996 για να µελετήσει την εφικτότητα του Gigabit Ethernet. Οι 

συναντήσεις έφτασαν τις 150 µε 200 άτοµα. Ένας µεγάλος αριθµός τεχνικών συνεισφορών 

προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν 

Στον Ιούλιο του 1996, η 802.3z Οµάδα Ανάληψης Αποστολής εγκαθιδρύθηκε µε το 

καταστατικό της για να αναπτύξει ένα πρότυπο για το Gigabit Ethernet. Οι βασικές 

αντιλήψεις συµφωνίες στη τεχνικό µέρος για το πρότυπο κατορθώθηκε στη συνάντηση του 

Νοέµβριου του 1996 του IEEE. Το πρώτο σχέδιο του προτύπου παράχθηκε και 

αναθεωρήθηκε το Ιανουάριο του 1997; το τελικό πρότυπο εγκρίθηκε τον Ιούνιοι του 1998.  

Μια από τις καθυστερήσεις µε το 802.3z ήταν µε τη λύση του προβλήµατος του διαφορικού 

τρόπου καθυστέρησης differential mode delay (DMD). Ο DMD επηρεάζει µόνο τη 

πολύτροπη ίνα όταν χρησιµοποιεί το LX/LH laser. Το πρόβληµα είναι όταν ένας τρόπος 

φωτός προκαλεί αισθήµατα πανικού (διαστροφής γραµµής), αυτό θα µπορούσε, σε ακραίες 

περιπτώσεις, να προκαλέσει ένα µονό τρόπο να διαιρεθεί σε δύο ή περισσότερους τρόπους 

φωτός ( βλ. Σχήµα 7). Με άλλα λόγια τα δεδοµένα θα µπορούσαν να χαθούν. Ο πολύτροπη 

ίνα σχεδιάστηκε για βραχείς αποστάσεις Light Emitting Diodes (LEDs), και όχι για laser. 

 

Σχήµα 7: ∆ιαφορικός τρόπος περιγραφής της καθυστέρησης 
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Η διόρθωση είναι σε αυτό που αναφέρεται σαν "conditioned launch" (βλ. Σχήµα 8). Με άλλα 

λόγια αν το φως που ταξιδεύει διαµέσου του πυρήνα σε µια ευθεία γραµµή κατευθύνεται µε 

µια ελαφρά γωνία ( ή απλά κατευθύνεται µακριά από το κέντρο του πυρήνα) τότε η 

µεταβλητή καθυστέρηση διορθώνεται. Για να επιτευχθεί η υποθετική εκκίνηση ένα ειδικό 

mode-conditioning µπάλωµα καλώδιο πρέπει να εγκατασταθεί.  

 

Σχήµα 8: Conditioned Launch Description 

 

 

5.11  Το πρότυπο IEEE 802.3x  

Η IEEE 802.3x επιτροπή εξέτασε µια µέθοδο ελέγχου ροής για το full-duplex Ethernet. 

Tαυτός ο µηχανισµός στήθηκε µεταξύ δύο σταθµών σε point-to-point διασύνδεση. Αν ο 

σταθµός που λαµβάνει στο άκρο παραφορτώνεται µπορεί να στείλει πίσω ένα πλαίσιο που 

καλείται «πλαίσιο παύσης» στην πηγή στην αντίθετο άκρο της σύνδεσης δίνοντας οδηγίες 

στο σταθµό να σταµατήσει να στέλνει πακέτα για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Ο 

σταθµός που στέλνει περιµένει τον ζητούµενο χρόνο πριν να στείλει περισσότερα δεδοµένα. 

Ο σταθµός που λαµβάνει µπορεί επίσης να στείλει ένα πλαίσιο πίσω στην πηγή µε ένα χρόνο-

αναµονής του µηδέν, δίνοντας οδηγίες στην πηγή να ξεκινήσει να στέλνει δεδοµένα ξανά. 

(βλ. Σχήµα 9.) 

 

Σχήµα  9: Λειτουργία του IEEE 802.3x Ελέγχου Ροής 
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Αυτός ο ελέγχου ροής µηχανισµός αναπτύχθηκε για να συνταιριάσει τις εξόδους αποτέλεσµα 

στις συσκευές ποµπού και  δέκτη. Για παράδειγµα, ένας server µπορεί να µεταδώσει σε ένα 

client στο ρυθµό των 3000 pps. Ο client, εν τούτοις, µπορεί να µην είναι σε θέση να δεχτεί 

πακέτα σε αυτό το ρυθµό εξαιτίας των CPU διακοπών(interrupts), υπερβολικές εκποµπές 

δικτύου, ή multitasking µέσα στο σύστηµα. Σε αυτό το παράδειγµα ο client εκπέµπει ένα 

πλαίσιο παύσης και ζητάει µια από το server µια καθυστέρηση εκποµπής για µια 

συγκεκριµένη περίοδο χρόνου. Αυτός ο µηχανισµός παρόλο που διαχωρίζεται από το IEEE 

802.3z έργο, συµπληρώνει το Gigabit Ethernet επιτρέποντας gigabit συσκευές να λάβουν 

µέρος σε αυτό το µηχανισµό ελέγχου ροής.  

5.12  Το πρότυπο IEEE 802.3ab  

Η IEEE 802.3ab επιτροπή εξετάζει την Gigabit Ethernet εκποµπή πάνω από UTP Κατηγορίας 

5 καλώδιο (1000BaseT). Αυτή η προσπάθεια είναι σε πρόοδο ανεξάρτητα από την 802.3z 

επιτροπή και θα τελειώσει κάποια στιγµή µετά την ολοκλήρωση της αρχικής έκδοσης του 

Gigabit Ethernet προτύπου.  

5.13  Συµπεράσµατα  

Το Gigabit Ethernet είναι µια βιώσιµη τεχνολογία που επιτρέπει το Ethernet να κλιµακωθεί 

από τα 10/100 Mbps στην επιφάνεια των 100 Mbps και να ανέβει στα 1000 Mbps στο κέντρο 

των δεδοµένων. Με την δραστική ανάπτυξη του τρέχοντος Ethernet προτύπου όπως των  

switches και routers της εγκατεστηµένης βάσης του Ethernet και του Fast Ethernet, οι 

δικτυακοί managers δεν έχουν ανάγκη να επανεκπαιδεύτουν και να ξαναµάθουν µια νέα 

τεχνολογία ώστε να µπορούν να υποστηρίξουν το Gigabit Ethernet. Η Cisco οδηγεί την 

βιοµηχανία καθοδηγώντας τα πρότυπα του Gigabit Ethernet ενώ επενδύοντας στα προϊόντα 

υποστήριξης του Gigabit Ethernet, στα Gigabit Ethernet µονοπάτια µετανάστευσης και στο 

ATM.  

www.cisco.com/pcgi-bin/imagemap/guestbar (Posted: Sat Jul 1 14:44:17 PDT 2000 ) 

 48

http://www.cisco.com/pcgi-bin/imagemap/guestbar


6.  Τυπικά HomePNA ∆ίκτυα  

Παρακάτω δίνονται διάφορα παραδείγµατα του πως χρησιµοποιείται το HomePNA στα 

οικιακά δίκτυα Αυτά τα παραδείγµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να βοήθεια στο 

σχέδιο και στη διάταξη του οικιακού δικτύου δείχνοντας τοπολογίες παραδείγµατα και τους 

τύπους των HomePNA συσκευών που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν.  

Example 

# 

Internet 

Access 
Internet Gateway Computers 

Existing 

Network 

1 V.90 Modem PC (software) Desktop (none)  

2 Cable/DSL PC (software) Desktop (none) 

3 Cable/DSL PC (software) Desktop w/ Ethernet 

card 

(none) 

4 Cable/DSL standalone 

(hardware) 

Desktop (none) 

5 Cable/DSL standalone 

(hardware) 

Desktop / Laptop wireless 

6 Cable/DSL standalone 

(hardware) 

Desktop / Laptop wireless / 

Ethernet 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1 

 
Το παραπάνω µοντέλο παράδειγµα 1 περιλαµβάνει τα προϊόντα:  

 HPNA USB προσαρµοστείς   
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 HPNA PCI προσαρµοστείς   
 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 2 

 

 

Το παραπάνω µοντέλο παράδειγµα 2 περιλαµβάνει τα προϊόντα:  

�  HPNA USB adapters  

�  HPNA PCI adapters  
 

Παράδειγµα #3 

 
Το παραπάνω µοντέλο παράδειγµα 3 περιλαµβάνει τα προϊόντα:  

�  HPNA USB adapters  

�  HPNA PCI adapters  

�  HPNA-Ethernet bridges  
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Παράδειγµα #4 

 

 

Το παραπάνω µοντέλο παράδειγµα 4 περιλαµβάνει τα προϊόντα: 

�  Gateways with HPNA  

�  HPNA USB adapters  

�  HPNA PCI adapters  

�  HPNA PC Card adapters  

�  Appliances with HPNA 
 

Παράδειγµα #5 

 
Το παραπάνω µοντέλο παράδειγµα 5 περιλαµβάνει τα προϊόντα:  
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�  Gateways with HPNA  

�  HPNA USB adapters  

�  HPNA PCI adapters  
 

Example #6 

 
Το παραπάνω µοντέλο παράδειγµα 5 περιλαµβάνει τα προϊόντα:  

�  Gateways/ Routers with HPNA  

�  HPNA USB adapters  

�  HPNA PCI adapters  

�  HPNA EtherNet bridge  

 

 

6.1  HomePNA 1.0 and 2.0 technology 

ref: Viktor Fedoseev 

6.1.1   Εισαγωγή 

Σήµερα υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές τεχνολογίες για το κτίσιµο τοπικών δικτύων, µε το 

κυριότερο από αυτά το Ethernet. Στην αρχή υπήρχε το 10-Mbit Ethernet, µετά το 100 Mbit και τώρα 

µπορείτε να βρείτε το 1-GB Ethernet δίκτυα. Αλλά οι απαιτήσεις στο µέσο επικοινωνίας συνεχώς 

αυξάνονται: απλά καλώδια έχουν ήδη αντικατασταθεί µε αυτά της κατηγορίας 7. Σαν αποτέλεσµα 

έχουµε την αύξηση των τιµών και στον εξοπλισµό και στα καλώδια. Εκτός αυτού µια ανανέωση του 

δικτύου απαιτεί την αντικατάσταση του παλιού καλωδίου µε ένα καινούργιο. Αλλά υπάρχει καµία 

άλλη λύση; π.χ. χωρίς αλλαγές στις απαιτήσεις των καλωδίων του δικτύου; Είναι δυνατό να 
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δηµιουργηθεί µια τεχνολογία η οποία θα µπορούσε να δουλέψει µόνο στα καλώδια κατώτερης 

κατηγορίας; Η εµπειρία δείχνει ότι υπάρχει. Στα µέσα της δεκαετίας του ‘90 η εταιρία Tut Systems

πρόσφερε τη δικιά της τεχνολογία για τη µεταφορά δεδοµένων µέσω καλωδίου τηλεφώνου. Αν και η 

ταχύτητα ήταν µόνο 1 Mbit/s, έγινε µε κάθε τρόπο δηµοφιλής Και µετά διαφορετικές εταιρίες µεταξύ 

των οποίων υπάρχουν κάποιες όπως η AMD θεµελίωσε µια συµµαχία που ονοµάστηκε HomePNA

(Home Phoneline Networking Alliance) και ανέπτυξε ένα πρότυπο µεταφοράς δεδοµένων βασισµένο 

στη τεχνολογία της Tut Systems για τις γραµµές τηλεφώνου που ονοµάστηκε HomePNA 1.0. Η 

πρώτη έκδοση αυτού του προτύπου ήταν ταυτόσηµη µε την τεχνολογία της Tut Systems - 1 Mbit/s, 

µε 25 υπολογιστές στο HomePNA 1.0 δίκτυο και ακτίνα επικοινωνίας τα 150 m περίπου. Μετά 

εκδώσαν άδειες για κάρτες δικτύου (PCI και USB), µε διαφορετικούς επικοινωνούντα συστήµατα, 

Ethernet-µε-HomePNA γέφυρες κλπ. Η ταχύτητα του 1 Mbit/sec είναι επαρκής για πολλούς 

σκοπούς, για παράδειγµα, για την σύνδεση ενός υπολογιστή ή ενός τοπικού δικτύου µε το Internet. 

Έτσι, το HomePNA 1.0 πρότυπο χρησιµοποιήθηκε για τη σύνδεση µικρών γραφείων, νοσοκοµείων 

και διαµερισµάτων όπου τα τηλεφωνικά καλώδια ήδη είχαν εγκατασταθεί. Από τη στιγµή που αυτό 

το πρότυπο αναπτύχθηκε για µετάδοση δεδοµένων µέσω τηλεφωνικών γραµµών, δεν µπορούσε να 

επηρεάσει τα τηλεφωνικά σήµατα. Στην εξελιγµένη έκδοση του HomePNA - HomePNA 2.0 – οι 

κατασκευαστές κατάφεραν να εµποδίσουν την επίδραση επίσης πολλών άλλων σηµάτων και όχι 

µόνο στις τηλεφωνικές γραµµές. Η κατανοµή συχνότητας των βασικών σηµάτων - φωνή, xDSL και 

HomePNA σήµα φαίνεται στο σχήµα 1:  

 

Σχ. 1. ∆ιακύµανση συχνότητας για τηλεφωνία, xDSL εξοπλισµό και HomePNA 1-2. W- ισχύος 

σήµατος, F – συχνότητα σήµατος.  

Η HomePNA τεχνολογία είναι µια συνήθης Ethernet µε 1 Mbit/s (HomePNA 1.0) και 10 Mbit/s

(HomePNA 2.0) σε όλες τις απόψεις. Οι διευθυνσιοδοτήσεις του CSMA/CD, του IEEE-802.3, και 

του MAC είναι εφαρµόσιµες όχι µόνο για το Ethernet αλλά επίσης και για τα HomePNA πρότυπα. 

Αυτή η τεχνολογία διαφέρει από το Ethernet µόνο σε ένα φυσικό επίπεδο. Και η εγκατάσταση των 

HomePNA καρτών δεν διαφέρει από εκείνους των HomePNA προσαρµοστών. Τα λειτουργικά 
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συστήµατα λειτουργούν µε αυτούς τους προσαρµοστείς  όπως µε τους συνήθεις Ethernet

προσαρµοστείς.  

6.1.2 HomePNA 1.0 

Αυτή η τεχνολογία είναι µια συνήθης Ethernet που δουλεύει στα 1 Mbit/s. Αφότου αυτή ή έκδοση 

είναι παλιότερη υπάρχουν πολλοί περισσότεροι εξοπλισµοί για αυτό από ότι για το HomePNA 2.0. 

Ένα hub είναι η καρδιά των δικτύων που βασίζονται σε  αυτή τη τεχνολογία Σαν κανόνας, το hub

περιέχει και τις HomePNA 1.0 και τις Ethernet θύρες. Για αυτό το λόγο µπορούν εύκολα να 

συνδεθούν τα Ethernet µε τα HomePNA 1.0 δίκτυα. Καθόσον το HomePNA 1.0 βάζει ένα 

περιορισµό στην ποσότητα των ενεργών συσκευών σε ένα δίκτυο π.χ. µε πάνω από 25 συσκευές η 

χρησιµοποίηση των hubs αλλάζει αυτούς τους περιορισµούς. Για παράδειγµα, για ένα hub από την 

CityNetek ο µέγιστος αριθµός των ταυτόχρονα ενεργών συσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 

MAC διευθύνσεις. Τα hubs µπορούν να έχουν πόρτες διαφορετικού µεγέθους – το µέγιστο των 12 

HomePNA και 4 των Ethernet για το πιο προωθηµένο hub της CityNetek σειράς - CN-1412(M) 

(Σχήµα 2).  

 

Σχ. 2. CityNetek HomePNA 1 CN1412(M) Hub.  

Γιατί τόσες πολλές MAC διευθύνσεις? Γιατί µπορείτε να κάνετε σωρούς HomePNA hubs, π.χ. 

συνδυασµός διάφορων hubs σε ένα. Παράλληλα τα HomePNA hubs υποστηρίζουν VPN (αλλά µόνο 

στο επίπεδο των θυρών). Οι θύρες µπορούν να οµαδοποιηθούν στη φόρµα των VPN δικτύων. 

Επιπλέον κάθε πόρτα έχει τα δικά της στατιστικά δεδοµένα π.χ. τον αριθµό των µεταδιδόµενων και 

λαµβανόµενων bytes, και µπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν µόνες ή µαζί µε 

διάφορες άλλες πόρτες. Τα πιο προωθηµένα µοντέλα, µε δείκτη M, έχουν SNMP control, 

υποστηρίζουν telnet και http σχηµατισµό. Παράλληλα υπάρχουν κάρτες δικτύων – όλοι οι 

κατασκευαστές έχουν PCI και USB εκδοχές των καρτών και HomePNA <-> 10/100 Ethernet

γέφυρες (Σχ. 3.).  

 54

http://www.citynetek.com/


 

Σχ..3α CityNetek HomePNA 1.0 PCI Card CN-10;  

 

Σχ. 3β CityNetek HomePNA 1.0 USB Card CN-201;  

 

Σχ. 3γ CityNetek HomePNA 1.0 <-> Ethernet Converter CN-101.  

Το HomePNA 1.0 πρότυπο δεν προσαρµόζεται στην ποιότητα της γραµµής. Αν ένα πακέτο χαθεί, 

τότε πρέπει να ξανασταλθεί. Η απόσταση όπου η πραγµατική ταχύτητα του 1 Mbit/s είναι παρούσα 

είναι περίπου 150 m. Αλλά η αυξανόµενη ισχύς του σήµατος που µπορεί να ενεργοποιηθεί ή να 

απενεργοποιηθεί στο hub, επιτρέπει απόσταση µέχρι 500 m. Αλλά σε αυτή τη περίπτωση παίρνουµε 

περισσότερο θόρυβο, αυτός είναι και ο λόγος για την απόφαση αν πρέπει να ενεργοποιηθεί ή όχι 

εξαρτώµενοι από µια καθορισµένη τοπολογία του δικτύου. Μπορείτε εντούτοις να διευθετείτε την 

ισχύ του σήµατος ξεχωριστά σε κάθε µια πόρτα.. Μερικές φορές αυτό θα έπρεπε να γίνεται εξαιτίας 

ενός αυξανόµενου αριθµού συγκρούσεων (µε µεγάλα σήµατα και σε µικρές αποστάσεις.), που 

επηρεάζουν ένα ρυθµό δεδοµένων. Για παράδειγµα, όταν οι υπολογιστές ήταν κατευθείαν 

συνδεδεµένοι στις θύρες ενός commutator, ο ρυθµός των δεδοµένων κατάφερε τα 576 Kbit/s, και οι 
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θύρες είχαν πάρα πολλές συγκρούσεις (at default settings). Η απόσταση µεταξύ της θύρας του 

commutator και του υπολογιστή ήταν µόλις 20 m. Αλλά ο µέγιστος ρυθµός δεδοµένων που 

επιτεύχθηκε ήταν 960 Kbit/s, ο οποίος είναι πολύ κοντά στις θεωρητικές τιµές των 1 Mbit/s. Ακόµη 

µια φορά θα πρέπει να τονισθεί ότι στην περίπτωση του HomePNA 1.0 (ή HomePNA 1.1) ο ρυθµός 

δεδοµένων πέφτει και καθορίζεται από τον αριθµό των χαµένων πακέτων. Παράλληλα ελέγχθηκε ότι 

το σήµα τηλεφώνου και αυτό του HomePNA 1.0 δεν ανακατεύει το ένα το άλλο. Κατ’ αρχή, αυτό το 

πρότυπο µπορεί να χρησιµοποιηθεί όχι µόνο για δίκτυα τοπολογίας αστέρα αλλά επίσης και για αυτά 

µε τοπολογία "bus". Και µετά µπορείτε να συνδέσετε πάνω από 25 συσκευές σε κάθε commutator

θύρα., ή ακόµη και να το κάνετε χωρίς commutators απλώς συνδέοντας όλες τις κάρτες δικτύου. 

Αλλά θα πρέπει να τονιστεί ότι η ταχύτητα των 1 Mbit/s θα διαιρεθεί µεταξύ όλων αυτών των 

συσκευών. Οι οδηγοί (drivers) για το HomePNA 1.0 κάρτες δίκτυου µπορούν να βρεθούν για τα 

ακόλουθα λειτουργικά συστήµατα: Windows 9x/ME/NT/2000, Linux και FreeBSD. Οι 

εγκαταστάσεις και οι σχηµατισµό τους δεν διαφέρουν από αυτούς των συνηθισµένων καρτών 

Ethernet.  

6.1.3  HomePNA 2.0 

Οι προδιαγραφές είναι 10 Mbit/s ταχύτητα, και ακτίνα 350 m, ο αριθµός συσκευών είναι πάνω από 

32. Αυτά τα δεδοµένα πάρθηκαν από τον Broadcom οργανισµό (iLine 10 series). Υπάρχουν επίσης 

λύσεις της Intel, αλλά καταλήγουν λίγο πολύ στη Broadcom. Σαν αποτέλεσµαt, όλοι οι κορυφαίοι 

κατασκευαστές των HomePNA 2.0 καρτών όπως της D-Link, 3COM, NetGear, Linksys παράγουν 

τις κάρτες τους µόνο σύµφωνα µε τις σχεδιαστικές αναφορές της Broadcom. ∆ιαφέρουν µόνο στις 

τιµές και σε κάποιες ιδιαιτερότητες στους οδηγούς (για παράδειγµα, οδηγοί από την D-Link µπορούν 

να µετράν πακέτα λήψης /αποστολής). Η κλίµακα εξοπλισµού που παράγεται από αυτούς τους 

κατασκευαστές είναι επίσης η ίδια - PCI και USB κάρτες και HomePNA 2.0 <-> Ethernet

µετατροπέας (Σχ.. 4).  

 

Σχ.4α D-Link HomePNA 2.0 PCI Card DHN 520;  
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Σχ. 4β D-Link HomePNA 2.0 PCI Card DHN 120;  

 

Σχ. 4γ D-Link HomePNA 2.0 <-> Ethernet Converter DHN 1000;  

Οι Commutators είναι δυστυχώς απόντες. Οι κατασκευαστές συνάντησαν ένα πρόβληµα αµοιβαίας 

επαγωγής των θυρών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Η 3COM, για παράδειγµα ξεκίνησε 

παραδίδοντας HomePNA 2.0 hubs, αλλά µετά σταµάτησε αυτήν επιχείρηση πολύ γρήγορα. Αυτό 

γιατί το bus είναι η τυπική τοπολογία για το HomePNA 2.0. Και η πραγµατοποίηση αυτού του bus

µπορέι να διαφέρει – διάφορες διακλαδώσει κλπ. Τελικά αν και τα HomePNA 1 και 2 πρότυπα είναι 

συµβατά, το HomePNA 2.0 βασίζεται σε διαφορετικές αρχές. Μπορεί να προσαρµόσει ένα ρυθµό 

δεδοµένων. Και όπως τα πειράµατα έδειξαν το µέσο επικοινωνίας µπορεί να είναι σχεδόν οτιδήποτε 

θελήσετε. Το HomePNA 2.0 δίκτυο λειτούργησε άψογα σε τέτοια µέσα όπως UTP 3 και 5, 

τηλεφωνικά καλώδια, πολυστρωµατικά µέταλλα, οµοαξονικά καλώδια. κλπ. Το HomePNA 2.0 

δούλεψε επίσης καλά όταν εφαρµόστηκαν φυσικά σήµατα σε αυτά τα καλώδια –ραδιοφωνικά, 

τηλεόραση, τηλέφωνο κλπ. Και µέσα στα 350 m καθορίσθηκε µε εγγύηση στα κείµενα ότι η 

ταχύτητα δεν εξαρτάται από τον τύπο του καλωδίου. Παράλληλα, το δίκτυο δεν είχε προβλήµατα 

όταν το καλώδιο αποτελούνταν από µικρότερα καλώδια συστρεµµένα µεταξύ τους στα δύο άκρα. Οι 

συστρεµµένοι αρµοί δεν επηρέαζαν τον ρυθµό δεδοµένων, τουλάχιστον  στα πειράµατα. Πολύ δε 
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περισσότερο, δεν παρουσιάστηκαν προβλήµατα όταν συνδέθηκαν καλώδια φτιαγµένα από 

διαφορετικά υλικά, π.χ. χαλκός, UTP 3 και ατσάλι.  

Ο ρυθµός δεδοµένων είναι σοβαρά επηρεασµένος από διαφορετικούς θορύβους. Αν προσπαθήσεις 

να τυλίξεις σπειροειδώς ένα καλώδιο τότε το σήµα µπορεί να χαθεί. Οτιδήποτε εξαρτάται από τον 

εξοπλισµό, ειδικά αν το σήµα περνά µέσα πο τηλεφωνικές γραµµές. Στην περίπτωση των 

οµοαξονικών καλωδίων η ακτίνα δράσης είναι περίπου 2.5-3 km. Στο σχ. 5 µπορείτε να δείτε ένα 

γράφηµα της εξάρτησης του ρυθµούς δεδοµένων από την απόσταση. 

 

Σχ. 5. Εξάρτηση του ρυθµού δεδοµένων από την απόσταση για το HomePNA 2.0, µε ένα µέσο 

επικοινωνίας να είναι το τηλεφωνικό καλώδιο.  

 

 

 

 

6.2  Συµπέρασµα 

Το HomePNA έχει κερδίσει µια ακλόνητη βάση εξόρµησης στην αγορά. Πρώτα το HomePNA 1.0 

χρησιµοποιείται επιτυχώς σε κτίρια γραφείων πρακτικά όλα από αυτά έχουν τηλεφωνικές δίκτυα, 

που µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για το Internet το ίδιο καλά. Είναι πολύ βολικό και για 

τους πελάτες και για τους προµηθευτές. Τα HomePNA δίκτυα µπορούν να κτιστούν σε αυτά τα 

κτίρια που έχουν τηλεφωνικές πρίζες. Π.χ. δεν χρειάζεστε hubs και switches, αλλά µόνο HomePNA

κάρτες. Θεωρητικά, το HomePNA 2.0 πρότυπο έχει κάθε πιθανότητα να φθάσει την ταχύτητα των 

100 Mbit/s. Η Broadcom εξετάζει τώρα τον εξοπλισµό που µπορεί να δουλέψει στα 32 Mbit/s πάνω 

από τα 2.5 km...  
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7.  HomeRF 2.0 10Mbps wireless networking   

 
Είναι ένα εναλλακτικό πρότυπο ασύρµατης επικοινωνίας για το οικιακό δίκτυο. 

 

 
Το HomeRF 2.0 είναι εύκολο να σχηµατιστεί, είναι ασφαλές ασύρµατο 

δικτυακό πρότυπο.  Σχεδιάστηκε µε βάση τη σκέψη του χρήστη για την 

κατοικία και τα µικρά γραφεία. Το HomeRF 2.0 είναι πολύ εύκολα να 

σχηµατιστεί να χρησιµοποιηθεί κα να συντηρηθεί 

 
Σηµείωση: Το HomeRF 2.0είναι διαφορετικό από το 802.11b,δεν είναι µεταξύ τους 

διαλειτουργικά (not interoperable) 

 
Βασικά Χαρακτηριστικά: 

• 10Mbps ταχύτητα σύνδεσης 

• Εύκολη σχηµατοποίηση (Easy to configure) 

• Υψηλή απόδοση σε ασφάλεια µε απόκρυψη και περιοδεύουσα συχνότητα (High end 

security with encryption and frequency hopping) 

• 50 µέτρα εµβέλεια 

• Συµβατό µε το HomeRF 1.0 

• Καµιά παρεµβολή µε τις 2.4GHz συσκευές όπως τα ασύρµατα τηλέφωνα 

• Όχι παρεµβολές µε τις Bluetooth τεχνολογίες 

• Χαµηλής ισχύος απαιτήσεις 

• QoS για άψογη φωνή και υποστήριξη µέσου ρεύµατος δεδοµένων (voice and 

streaming media support) 

 

Reviews and Articles at HomeNetHelp 

Overview of HomeRF 2.0 Technology  : Αυτό το άρθρο εξηγεί τα χαρακτηριστικά που 

κάνου το HomeRF 2.0 ένα δυνατό ασύρµατης δικτύωσης πρότυπο για τους οικιακούς 

χρήστες. 
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Review of the Proxim Symphony USB and PCCard HomeRF 2.0 network adapters: Η 

εταιρία Proxim ένα µέσο πακέτο software µε τους δικούς της HomeRF δικτυακούς 

προσαρµοστές (network adapters. ) 

External Links 

homerf.org:  Τα HomeRF Working Group, Inc είναι ο πρότυπος οργανισµός που 

διαβεβαιώνει την διαλειτουργικότητα µεταξύ των προϊόντων HomeRF.  

 
Proxim: Ένας κατασκευαστής κλειδί των HomeRF προϊόντων. Είναι αυτοί που χαράσουν 

τον µονοπάτι εξέλιξης του HomeRF εξοπλισµού.  

 

 

 

7.1  Περιληπτική σύνοψη της τεχνολογίας HomeRF 2.0 

ref:  Chris Kaminski 

15-May-2001 

 

Discuss Home Networking  

 
Η εταιρεία Proxim και άλλες εταιρείες βάζουν αρκετή υποστήριξη πίσω από µια βελτιωµένη 

έκδοση του HomeRF (version 2.0) ώστε να δηµιουργηθεί ένα σηµαντικό προϊόν στην αγορά 

των δικτύων  Σαν τον προγονό του το HomeRF 2.0 σχεδιαστεί µε βάση τις σκέψεις του 

οικιακού χρήστη έτσι στήσιµο και η χρήση του είναι πολύ ευκολότερη από τις άλλες 

ασύρµατες συσκευές όπως το 802.11b.  

 
Σαν πρότυπο δικτύου το HomeRF 2.0 αγωνίζεται να είναι εύκολο στη χρήση 

χωρίς να µειώνεται η αξία του σα ένα αξιόλογο δικτυακό σύνολο. Η χρής 

του HomeRF 2.0 δικτύου θα είναι µια διαφανής λειτουργία του 

υπολογιστικού σας περιβάλλοντος. Το HomeRF 2.0 πρότυπο περιλαµβάνει 

υποστήριξη για προωθηµένα δικτυακά χαρακτηριστικά όπως η ασφάλεια, ο παραµερισµός 

των παρεµβολών και η ποιότητα υπηρεσιών – όλα διαφανεί στον τελικό χρήστη 
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Το HomeRF 2.0 δεν είναι ακριβώς ένα δικτυακό πρότυπο. Με το HomeRF 2.0, ένα ασύρµατο 

οικιακό δίκτυο µπορεί επίσης να γίνει µια ασύρµατο multi-media πλατφόρµα. Το HomeRF 

2.0 περιλαµβάνει υποστήριξη για πάνω από 4 ασύρµατες τηλεφωνικές συσκευές οι οποίες 

µπορούν να λειτουργούν ακριβώς όπως η σταθερή τηλεφωνική γραµµή µε Caller ID και  όλα 

τα άλλα χαρακτηριστικά που συνήθως χρησιµοποιούνται.  

 

 

7.2  Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της HomeRF 2.0 Technology   

 

7.2.1  Βελτιωµένη Ταχύτητα  

Το HomeRF 1.0 τρέχει στα  1.6Mbps. Αυτή η ταχύτητα ήταν καλή για το Internet αλλά η 

αντιγραφή µεγάλων αρχείων όπως τα MP3’s ήταν µια βαρετή. Το HomeRF 2.0 αυξάνει το 

bandwidth σε 10Mbps – η ίδια ταχύτητα µε το πρότυπο καλωδιωµένο Ethernet. 

  

7.2.2  Ασφάλεια 

Το µοντέλο ασφάλειας του HomeRF 2.0 είναι σχετικά διαφανές στον τελευταίο χρήστη και 

πολύ ασφαλές. Το HomeRF 2.0 χρησιµοποιεί µια τεχνολογία που καλείται περιοδεύουσα 

συχνότητα. Αυτή κρατά το κανάλι των δεδοµένων ‘data channel’ ολισθαίνον από µια 

συχνότητα σε µια άλλη πολλές φορές το δευτερόλεπτο. Η περιοδεύουσα συχνότητα κάνει 

πολύ δύσκολο σε κάποιον να κρυφάκουει το δίκτυο σας. Επίσης το HomeRF 2.0 έχει 

εισαγάγει την αντίληψη του συνθηµατικού του δικτύου ‘network password’ που χρειάζεται 

για να συνδεθεί το δίκτυο. Χωρίς να γνωρίζει κανείς τα συνθηµατικά είναι αδύνατο να 

επικοινωνήσει το δίκτυο. Τελευταία το HomeRF 2.0 πρότυπε περιλαµβάνει υποστήριξη 128 

bit κωδικοποίησης απόκρυψης ώστε όλα τα δεδοµένα που ταξιδεύουν µε τα ραδιοκύµατα 

είναι ανακατεµένα.  

 

7.2.3  Αντίσταση στις Παρεµβολές 

Το 802.11b, ή το ασύρµατο Ethernet, υπόκειται σε παρεµβολές από τις 2.4GHz 

συσκευές όπως τα ασύρµατα τηλέφωνα. Το HomeRF επίσης χρησιµοποιεί τα 

2.4GHz αλλά κρατά ίχνη από τα συγκεκριµένα είδη παρεµβολών στο σπίτι και στα 

γραφείο που βρίσκονται τριγύρω. Το κλάνει αυτό διευκρινίζοντας σε πιο ‘data 

channel’ είναι ανοικτή η παρεµβολή και µετά λέει στον συλλέκτη συχνότητας να 
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µη χρησιµοποιεί αυτό το κανάλι. Το HomeRF 2.0 δεν συγκρούεται µε τις Bluetooth 

τεχνολογίες.  

 

7.2.4  Υποστήριξη Επικοινωνιών Φωνής  

Η υποστήριξη επικοινωνίας φωνής στο HomeRF2.0 παράχθηκε από ένα επιτυχηµένο 

ευρωπαϊκό πρότυπο το DECT (Digital Enhanced Cordless Telephone). Χρησιµοποιώντας 

αυτή την τεχνολογία το HomeRF 2.0 σαφώς υποστηρίζει πάνω από 4 ταυτόχρονες συνοµιλίες 

και πάνω από 8 τηλέφωνα. Στο 2002, αυτός ο αριθµός εκρήχτηκε  στις 8 ταυτόχρονες 

συνοµιλίες. 

  
 

 

7.2.4  QoS – Quality of Service  

Η QoS είναι µια τεχνολογία η οποία εγγυάται bandwidth και δίνει προτεραιότητα στα 

δικτυακά πακέτα. όταν χρησιµοποιούµε το δίκτυο για πολλές υπηρεσίες όπως φωνή, 

αντιγραφή αρχείων, και πρόσβαση στο internet, η QoS κάνει σίγουρο ότι τα σηµαντικά 

δεδοµένα θα διασχίσουν το δίκτυο πριν από την απώλεια από τα λιγότερο σηµαντικά πακέτα. 

Στο προηγούµενο παράδειγµα η φωνητική συνοµιλία είναι υψηλότερης προτεραιότητας και 

πρέπει να κρατηθεί η ποιότητα ήχου κρυσταλλική. Η QoS iείναι ένα βιοµηχανικό πρότυπο 

που προστίθεται σε άλλες δικτυακές τεχνολογίες αλλά έρχεται σαν σταθερά µε το HomeRF 

2.0.  

 
7.2.5  Απαιτήσεις χαµηλής ισχύος  

Το HomeRF 2.0 σχεδιάστηκε για περισσότερες συσκευές από τα laptops 

και τους υπολογιστές. Το HomeRF 2.0 chipset είναι λεπτό και 

χρησιµοποιεί πολύ λίγη ενέργεια που το καθιστά ικανό να συνεργάζεται 

µε πράγµατα όπως τα WebPads, ασύρµατα internet τηλέφωνα, PDA’s, 

κλπ. (3.3v, 120mA Receive, 250mA transmit, 3mA standby)  

 
7.2.6  Επιπλέον πληροφορίες   

• Προς τα πίσω συµβατότητα µε το HomeRF 1.0 

• Κτισµένο για υποστήριξη περιαγωγής (Roaming (διαπίδυση µεταξύ πολλαπλών 

σηµείων πρόσβασης) 

• Μελλοντική αύξηση ταχύτητας στα 20Mbps  
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Links 

HomeRF Working Group, Inc  

Proxim  

DECT  

QoS explained by Cisco (technical)  
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8. Shared Wireless Access Protocol (SWAP) 
Το HomeRF Shared Wireless Access Protocol (SWAP) είναι σχεδιασµένο να µεταφέρει 

φωνή και δεδοµένα µέσα στο σπίτι. Μια νέα τάξη πελατών µε κινητές συσκευές που 

χρησιµοποιεί το PC και το Internet έγινε δυνατή µε το HomeRF. Στις τηλεπικοινωνίες τα  

modem καλωδίων και το xDSL αναφέρονται συχνά να είναι το τελευταίο µίλι. Με αυτά τα 

δεδοµένα θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ότι το HomeRF είναι τα τελευταία 50 µέτρα. Το 

HomeRF δέχθηκε µεγάλη υποστήριξη πολλών µετόχων οργανισµών για δικτύωση µέσα στο 

σπίτι. Το HomeRF χρησιµοποιεί την υπάρχουσα βιοµηχανική υποδοµή του PC, όπως επίσης 

και του Internet, TCP-IP και του Ethernet. ¨ένα πρότυπο είναι επίσης διαθέσιµο και για το 

HomeRF, το οποίο προσφέρει τον τρόπο σύνδεσης στο PSTN για φωνητική τηλεφωνία. Το 

HomeRF, SWAP συµµορφούµενα συστήµατα είναι ήδη διαθέσιµα. Οι µελλοντικές 

προδιαγραφές του SWAP ερευνώνται προς το παρόν και αναπτύσσονται Υπάρχει 

οραµατισµός ώστε αυτές οι µελλοντικές προδιαγραφές να προσφέρουν µεγαλύτερη ασφάλεια 

και υψηλότερους ρυθµούς δεδοµένων. 

 Με σκοπό την εκµετάλλευση της συνεχώς αυξανόµενης χρήσης του Internet και την συνεχώς 

µειούµενες τιµές των PC ένας µεγάλος αριθµός µετόχων των εταιρειών οικιακού PC 

τυποποίησε το HomeRF Working Group. Αυτός ο συνδυασµός των µετόχων δηµιούργησε το 

Shared Wireless Access Protocol (SWAP). Το SWAP χρησιµοποιεί τα περισσότερα 

τµήµατα εγκεκριµένων πρωτοκόλλων, απλοποιώντας τα όπου πρέπει για οικιακή χρήση. 

  

Σχ. 1: Ανάγκες Οικιακής δικύωσης 
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8.1    Η HomeRF αναπαράσταση 

    Το SWAP οραµατίζεται σαν µια από τις πολλές επιλογές συνδεσιµότητας για το σπίτι στο 

µέλλον. Στο σχήµα 3.1εµφανίζονται η σχέση µεταξύ SWAP και όλες τις διαφορετικές 

επιλογές σύνδεσης: 

• Σαν προαπαιτούµενο, το κύριο Home PC συνδέεται σε µια πύλη Internetπου µπορεί 

να έχει ένα modem καλωδίου , xDSL ή ISDN σύνδεση. 

• Το HomeRF σύστηµα ξεκινά µε ένα control point, το οποίο συνήθως συνδέεται µε 

στο κύριο PC µέσω USB. Το σηµείο ελέγχου δεν είναι απαραίτητο για όλες τις 

συσκευές αλλά µπορεί να προσφέρει κάποια σηµαντική οικονοµία στην κατανάλωση 

ισχύος για ultra portable συσκευές. 

• Ισόχρονοι (Isochronous) clients όπως τα τηλέφωνα χωρίς καλώδιο, ασύρµατες 

συσκευές, διαδραστικά παιχνίδια είναι πάντα δεµένα µε το σηµείο ελέγχου. Το 

σηµείο ελέγχου εγγυάται εύρος ζώνης για αυτά ώστε να υπάρχει περιορισµένου 

χρόνου καθυστέρησης επικοινωνία. 

• Asynchronous οµότιµα µπορούν επίσης να συνδεθούν σε ένα home PC όπως µε κάθε 

άλλη οµότιµη συσκευή. Θα έπρεπε να σηµειωθεί ότι η asynchronous επικοινωνία 

µεταξύ δύο οµότιµων συσκευών εκτελείται απευθείας από το PC χωρίς να 

καθοδηγείται από το σηµείο ελέγχου.  
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Σχήµα  3.1: HomeRF αναπαράσταση 

 

 

 

Στα επόµενα σχήµατα εµφανίζονται οι παράγοντες συµβολής στη δηµιουργία του SWAP 

πλαισίου καθώς επίσης και η διαστρωµάτωση του SWAP πρωτοκόλλου   
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 9. Οι Bluetooth - Προδιαγραφές 

  

  Τι είναι το Bluetooth ? Πραγµατικά µπορεί να πάρει κανείς ένα σωρό διαφορετικούς 

ορισµούς, αλλά ουσιαστικά Bluetooth είναι όρος που χρησιµοποιείται για να περιγράψει το 

πρωτόκολλο µιας µικρής εµβέλειας (10 meter) περιοδεύουσας συχνότητας (frequency-

hopping) radio link µεταξύ των συσκευών. Αυτές οι συσκευές µετά καλούνται µε τον όρο 

Bluetooth – ενεργοποιηµένες. Η τεκµηρίωση του Bluetooth είναι χωρισµένη σε δύο τοµείς, οι 

προδιαγραφές Bluetooth και τα Bluetooth προφίλ.  

• Οι προδιαγραφές περιγράφουν πως δουλεύει η τεχνολογία (π.χ η Bluetooth 

αρχιτεκτονική πρωτοκόλλου),  

• Τα Profiles περιγράφουν πως χρησιµοποιείται η τεχνολογία  (π.χ. πως διαφορετικά 

µέρη των προδιαγραφών µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να εκπληρώσουν µια 

επιθυµητή λειτουργία για µια Bluetooth συσκευή)  

The Specification is examined first,  then the Profiles. 

  

9.1 Ο σωρός πρωτοκόλλου µε τις προδιαγραφές του Bluetooth : 

 

    Σε περισσότερες λεπτοµέρειες: το Bluetooth είναι το όνοµα που δόθηκε στη νέα 

τεχνολογία που χρησιµοποιεί µικρής εµβέλειας ράδιο-συνδέσεις, µε σκοπό να 
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αντικαταστήσει τα καλώδια συνδέοντας φορητές και/η σταθερές ηλεκτρονικές συσκευές. 

Υπάρχει οραµατισµός, στο µέλλον ότι θα αντικατασταθούν οι περισσότερες ιδιότητες των 

καλωδίων που συνδέουν µια συσκευή µε µια άλλη µε µια παγκόσµια radio σύνδεση. Τα 

χαρακτηριστικά κλειδί του είναι αποτελεσµατικότητα, η χαµηλή πολυπλοκότητα, χαµηλή 

ισχύς και χαµηλό κόστος. Σχεδιασµένο να λειτουργεί σε θορυβώδες από άποψη συχνοτήτων 

περιβάλλον, το Bluetooth radio χρησιµοποιεί ένα τάχιστης γνωστοποίησης και 

περιοδεύουσας συχνότητας σχήµα για να κάνει την σύνδεση αποτελεσµατική και σταθερή. 

Τα Bluetooth radio τµήµατα λειτουργούν στην χωρίς άδεια ISM ζώνη στα 2.4GHz, και 

αποφεύγουν την παρεµβολή παρασίτων από άλλα σήµατα µε την διαπίδυση σε µια νέα 

συχνότητα µετά την εκποµπή ή λήψη ενός πακέτου.. Συγκρινόµενο µε τα άλλα συστήµατα 

στην ίδια ζώνη συχνότητας, το Bluetooth radio µεταπηδά γρηγορότερα και χρησιµοποιεί 

µικρότερα πακέτα. Ο ακόλουθος πίνακας δίνει περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε 

διαφορετικά τµήµατα του πρωτοκόλλου,  

 

9.2 Πίνακας περιεχοµένων προδιαγραφών:  

  

    

1 Radio v1.1 

Το επίπεδο Radio layer καθορίζει τις απαιτήσεις 

για ένα Bluetooth  εκποµπό που λειτουργεί στα 

2.4 GHz ISM ζώνη 

2 Baseband v1.1 

Το Baseband επίπεδο περιγράφει τις 

προδιαγραφές για το Bluetooth Link Controller 

(LC) ο οποίος επιτυγχάνει την επικοινωνία µε τα 

βασικής ζώνης πρωτόκολλα και µε άλλες 

χαµηλού επιπέδου διασύνδεσης ρουτίνες 

3 LMP v1.1 

Το Link Manager Protocol (LMP) 

χρησιµοποιείται από τους Link Managers (σε 

κάθε πλευρά) για στήσιµο της σύνδεσης και του 

ελέγχου 

 

4 HCI v1.1 

Το Host Controller Interface (HCI) 

προµηθεύει ένα interface εντολών στον ελεγκτή 

Baseband Link Controller και στον Link 

Manager, και πρόσβαση στην κατάσταση του 

hardware και στους control registers 
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5 L2CAP v1.1 

Το Logical Link Control και το Adaptation 

Protocol (L2CAP) υποστηρίζει πολυπλεξία 

πρωτοκόλλου υψηλότερου επιπέδου, 

τµηµατοποίηση πακέτου και επανασύνδεσης, 

και τη µεταφορά της QoS πληροφορίας. 

6 RFCOMM v1.1 

Το RFCOMM πρωτόκολλο προµηθεύει  

εξοµοίωση σειριακών θυρών πάνω στο  L2CAP 

πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο βασίζεται στο 

ETSI πρότυπο TS 07.10 

7 SDP v1.1 

Το  Service Discovery Protocol (SDP) 

προµηθεύει ένα µέσο για εφαρµογές για να 

ανακαλυφθεί ποιες υπηρεσίες προµηθεύονται 

από ποιόν ή είναι διαθέσιµες µέσα σε µια 

Bluetooth συσκευή. Επιτρέπει επίσης εφαρµογές 

να καθορίζουν τα χαρακτηριστικά αυτών των 

διαθέσιµων υπηρεσιών. 

  

 

http://www.palowireless.com/infotooth/tutorial/baseband.asp 
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10.  Η X10 – Έξυπνη οικιακή δικτύωση  
 

Τα X10 οικιακά δίκτυα χρησιµοποιούν την ηλεκτρική καλωδίωση της κατοικίας για 

επικοινωνία. Τα Αµερικάνικά (110 volts 60Hz 2 φάσεων) και τα Ευρωπαϊκά AC οικιακά 

κυκλώµατα υποστηρίζονται. Οι συσκευές επικοινωνώντας µε τη χρήση του X10 πρωτόκολλο 

µπορούν µετά να ελέγχονται από το Linux σύστηµα σας. Αυτό φέρνει ηλεκτρονικούς 

ψεκαστήρες και χρονοµετρητές, αισθητήρες υγρασίας, αισθητήρες κίνησης πύλες ασφάλειας, 

κάµερες ασφάλειας, κάµερες για τα µωρά,  φωτισµό (προσοµοιωµένη κατοχή της κατοικίας), 

οικιακά θέατρα, ... κάτω από τον έλεγχο του Linux υπολογιστή σας. Plug-ins επίσης υπάρχει 

για να υποστηριχθεί το MP3 player το XMMS για να δηµιουργεί ένα MP3 juke box 

ελεγχόµενο µέσω αποµακρυσµένου (RF ή IR). ∆εκαέξι οικιακοί κωδικοί ο καθένα 

υποστηρίζοντας 16 συσκευές ενός συνόλου των 256 συσκευών σε ένα απλό ηλεκτρικό δίκτυο 

µπορεί να υποστηριχθεί. Τα  X10 δίκτυα έχουν περιορισµένη εµβέλεια, είναι ανασφαλή (δεν 

υπάρχει κωδικοποίηση απόκρυψης) και µπορεί να υποστεί βλάβη από τον ηλεκτρικό θόρυβο. 

Το δίκτυο απαιτείται να είναι στο ίδιο 2 φάσεων ή 3 φάσεων εισερχόµενο κύκλωµα το οποίο 

καλύπτει το σπίτι (τυπικά).  

Αλλά δικτυακά πρωτόκολλα συσκευών όπως το CE Bus και Echelon LonWorks δεν 

καλύπτονται.  

10. 1  Το Hardware το Χ10 

Οι X10 συσκευές µπορούν να εκπέµψουν (TX), και να λαµβάνουν (RX) και τα δύο (2 way). 

Οι X10 συσκευές οι οποίες δέχονται σήµατα γενικά ανοίγουν και κλείνουν. Μερικές µπορεί 

να δεχθούν ένα επίπεδο συνεργαζόµενο µε το "on" (συσκευή µείωσης έντασης φωτός 

dimmer). Οι 2-way συσκευές µπορούν να αναφέρουν την κατάσταση που βρίσκονται (on/on 

level/off).  

10.2  Οι X10 Συσκευές: 

Device Capabilities X10 model number 

Appliance module on/off AM486 

Lamp module on/off/dimable LM14A 

Motion sensor  MS13A 

Firecracker DB9 serial port transmitter CM17A 
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PC receiver Serial port device MR26A 

Computer interface Two way controller TX/RX CM11A 

Remote Infrared (IR) and Radio Frequency (RF)  

10.3  Hardware Links: 

• X10.com  

• SmartHome.com  

• HomeToys.com  

10.4 Linux X10 Software: 

HeyYu – Στρώµα Γραµµής εντολής  - 2- way επικοινωνία tion. Can monitor system.  • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

BottleRocket – Εντολή Γραµµής – 1-τροπου εικοινωνία.  

xTend - Χρησιµοποιεί HeyYu  

Blue Lava - CGI for web control  

MisterHouse  

wish - Linux /dev support for X10  

Xmms plugins - Make the Xmms MP3 player a juke box controlled by IR or RF X10 

remote.  

NCID - Network Caller ID client/server package. Telephone caller ID support for Tivo 

and Linux.  

ACID - Audrey Caller ID  

 

10.5  X10 Links: 

• http://www.x10.crevier.org  

• http://mywebpages.comcast.net/ncherry/  

• http://www.laser.com/dhouston/  

• DanLan.com  
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11.  Το WEB-X10 Network Interface για οικιακό 
αυτοµατισµό 

11.1  Περιγραφή 

 

 
Το WEB-X10 είναι ένα interface µεταξύ του κόσµου του Internet και του X-10 συστήµατος 

οικιακής αυτοµατοποίησης. Προµηθεύει έλεγχο του Web Browser κάθε X-10 συσκευής, και 

ελέγχει και παρατηρεί τις X-10 alarm συσκευές..  

Το WEB-X10 προϋποθέτει µια 10Base-T Ethernet σύνδεση και µια σειριακή πόρτα για 

σύνδεση στο CM11A ή στο  LinX-10 interface. 

Ένας απεριόριστος αριθµός από X-10 συσκευές µπορούν να παρακολουθούνται και να 

ελέγχονται µε το WEB-X10.  

Απλό web browser interface επιτρέπει το στήσιµο των X-10 συσκευών, µε ικανότητες 

ισχυρών οµαδοποιήσεων και ταξινοµήσεων. 

Συνθήκες προειδοποιήσεως µπορούν να δηµιουργήσουν email σε µια ή περισσότερες 

διευθύνσεις, επιτρέποντας για στιγµιαία ειδοποίηση κρίσιµων συνθηκών 

Το WEB-X10 είναι µια συσκευή ελεγχόµενη από µικροεπεξεργαστή απλού σκοπού, που 

βελτιστοποιείται για τους προτιθέµενους σκοπούς χρήσης της. Όταν συγκρίνεται µε τη χρήση 

software που τρέχει σε PC στον οικιακό αυτοµατισµό, το WEB-X10 έχει πολλά 

πλεονεκτήµατα.  

 

 

11.2  WEB-X10 vs. PC Based Software 

WEB-X10    VS    PC 
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Αφιερωµένη συσκευή  

Το WEB-X10 είναι µονού σκοπού 

συσκευή, βελτιστοποιείται για τη 

συνδεσιµότητα στο δίκτυο. Όλοι οι 

σχηµατισµοί αποθηκεύονται σε µη 

φυλοποιηµένη µνήµη. 

 

Shared with other Applications  

Το software που τρέχει στο PC του 

οικιακού αυτοµατισµού είναι τυπικά 

διαµοιραζόµενο µε άλλε εφαρµογές, 

πράγµα το οποίο οδηγεί σε 

ασυµβατότητες ατυχή κλεισίµατα του PC 

και καταρρεύσεις..  

Low Power  

Το WEB-X10 καταναλώνει ένα κλάσµα 

του PC, ακόµη και σε κατάσταση 

αναµονής.  

 

Power Hog  

Αφήνοντας το PC ανοικτό για τον οικιακό 

αυτοµατισµό σπαταλιέται ενέργεια και 

παράγει θερµότητα.  

Rock Stable  

Ο µικροεπεξεργαστής του WEB-X10 

τρέχει µόνο την εµπεδωµένη εφαρµογή. 

Ο πυρήνας του λειτουργικού συστήµατος 

βελτιστοποιείται για αυτή την εφαρµογή. 

 

Crashes Often  

Το λειτουργικό σύστηµα των Windows 

έχει αποδεδειγµένο αρχείο ίχνους.  

Un-Hackable 

Ο WEB-X10's επεξεργαστής δεν µπορεί 

να προσπελαστεί και να 

αναπρογραµµατιστεί. Είναι 

ανυπέρβλητος σε ιούς, σκουλήκια, 

τρωικά άλογα κλπ.  

 

Ανοικτό σε επιθέσεις  

Νέες επιθέσεις συνεχώς προκαλούν την 

ασφάλεια κάθε δικτύου που είναι 

προσκολληµένο σε ένα PC.  

11.3 Προδιαγραφές 

Φυσικό: Πλαστικός Φάκελος  1.5" x 3.25 x 6.75"  (HxWxD)  
 
Ισχύς: Τροφοδοσία ρεύµατος 120VAC 60 Hz. International Version (-WRI) 100-240 
VAC 50/60 Hz  
 
Σειριακή πόρταt: 9 Pin D Subminiature. Καλωδιο: D9 to RJ11 για σύνδεση στο 
CM11A  
Πόρτα ∆ικτύου: 10Base-T Ethernet.  Καλώδιο: CAT5 για Ethernet. 
Ενδείκτης: Power On LED 
 
Network Protocols: HTTP Server, SMTP Client  
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