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ABSTRACT 
 

Video-conferencing enables the delivery of distance education, telemedicine, 

consultations, professional development workshops, remote arraignment, and 

is an efficient means for conducting business. A real-time communications 

and conferencing product requires standards so that users can connect with 

each other easily and reliably, like using a telephone. Standards ensure this 

experience. Telecommunications standards are set by the United Nations 

agency, International Telecommunications Union (ITU). Products that adhere 

to these standards allow users to participate in a conference, regardless of 

their platform. These standards for desktop video conferencing ensure 

compatibility on a worldwide basis. 

The ITU has developed the following standards which apply to different 

transport media: 

T.120 - the ITU T.120 protocols for sharing data and applications 

H.320 - the ITU standard for ISDN conferencing 

H.323 - the ITU standard for LAN and Internet conferencing 

H.324 - the ITU standard for POTS conferencing 

Η.261 � the ITU standard for p*64Kbps video codec   

Η.263 � the ITU standard for low bit rates video codec   

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 Η βιντεοτηλεδιάσκεψη καθιστά εφικτή την πραγµατοποίηση της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, τηλεϊατρικής, συµβουλευτικής, επιχειρηµατικής 

και αποτελεί έναν αποτελεσµατικό τρόπο για την ανάπτυξη επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας. 

 Ένα προϊόν επικοινωνίας και διάσκεψης σε πραγµατικό χρόνο απαιτεί 

στάνταρτ έτσι ώστε οι χρήστες να µπορούν να έχουν ταχεία και ασφαλή 

επαφή µεταξύ τους, σαν να χρησιµοποιούν το τηλέφωνο. Αυτά τα στάνταρτ 

τηλεπικοινωνιών  έχουν τεθεί από το Γραφείο Ενωµένων Εθνών (United 
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Nations Agency) και την Ένωση ∆ιεθνών Τηλεπικοινωνιών (International 

Telecommunications Union (ΙΤU)). 

Τα προϊόντα τα οποία υπακούουν αυτά τα στάνταρτ επιτρέπουν στους 

χρήστες τους να συµµετάσχουν σε µία διάσκεψη, ανεξάρτητα από την 

πλατφόρµα τους. Αυτά τα στάνταρτ για βιντεοτηλεδιάσκεψη εγγυώνται 

συµβατότητα σε παγκόσµια βάση. 

Το ΙΤU έχει αναπτύξει τα παρακάτω στάνταρτ τα οποία ισχύουν για 

διαφορετικού τύπου µέσα µεταφοράς : 

Τ.120- τα πρωτόκολλα  ITU για κατανοµή δεδοµένων και εφαρµογών 

Η.320- το ITU στάνταρτ για διάσκεψη µέσω ISDN 

H.323- το ITU στάνταρτ για διάσκεψη µέσω LAN και Ιnternet 

Η.324- το ΙΤU στάνταρτ για διάσκεψη µέσω απλών τηλεφωνικών γραµµών 

(POTS) 

Η.261-  το ITU στάνταρτ για µεταφορά εικόνας σε ρυθµούς p*64Kbps. 

H.263- το ITU στάνταρτ για µεταφορά εικόνας σε χαµηλούς ρυθµούς. 
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H.320 ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

Το Η.320 είναι η βάση η οποία ορίζει τη βιντεοδιάσκεψη µέσω 

δικτύων ολοκληρωµένων ψηφιακών υπηρεσιών (ISDN) και άλλων µέσων 

µετάδοσης στενής ζώνης (narrow band). Ορίζεται από το ∆ιεθνές Σωµατείο 

Τηλεπικοινωνιών (ITU) και είναι ένα από τα πιο συνηθισµένα µέσα για 

βιντεοδιάσκεψη σήµερα [5]. 
 Η σειρά Η.320 κυριαρχεί στη βασική σύλληψη της βιντεοτηλεφωνείας 

στις ακουστικές, οπτικές και γραφικές επικοινωνίες ορίζοντας συγκεκριµένες 

απαιτήσεις για τον χειρισµό της οπτικής και ακουστικής πληροφορίας, 

παρέχοντας απλές µορφοποιήσεις (formats) για συµβατές οπτικοακουστικές 

εισόδους και εξόδους, αλλά και πρωτόκολλα που επιτρέπουν ένα τερµατικό 

(terminal) πολυµέσων να χρησιµοποιήσει τις συνδέσεις (links) επικοινωνίας 

και τον συγχρονισµό των οπτικών και ακουστικών σηµάτων [6]. 

Όπως και τα άλλα Στάνταρτ πολυµεσικής τηλεδιάσκεψης, το Η.320 

ισχύει για συνεδρίες πολλαπλών σηµείων (multipoint) ή από σηµείο σε 

σηµείο (point-to-point). Το Η.320 απευθύνεται σε βιντεοδιασκέψεις, που 

γίνονται µέσω υπηρεσιών µεταγωγής κυκλώµατος όπως είναι το ISDΝ ή το 

Switched-56 [7]. 

 

AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ H.320  
 

 Το πρωτόκολλο Η.320 είναι αυτό, το οποίο είναι ευρέως γνωστό ως 

ένα πρωτόκολλο "οµπρέλα". Η "οµπρέλα" Η.320 αποτελείται από µια 

συλλογή ξεχωριστών Στάνταρτ, που αφορούν χωριστά θέµατα. Ένα από 

αυτά τα θέµατα είναι το βίντεο και το στάνταρτ για αυτό το συγκεκριµένο 

θέµα είναι το Η.261, το οποίο ορίζει εύχρηστους αλγόριθµους συµπίεσης και 

αναλύσεις για τις οπτικές εφαρµογές της διάσκεψης [5]. 

 Το Η.320 περιλαµβάνει τρεις ακουστικούς codecs, οι οποίοι έχουν 

σχεδιαστεί για µια ευρεία γκάµα εφαρµογών: G.711 ( µε 64Kbps εύρος 
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ζώνης, για να παρέχει τηλεφωνική ποιότητα ήχου 3KHz), G.722 (µε εύρος 

ζώνης µέχρι 64Kbps για να παρέχει ήχου 7.5 KHz) και G.728 (περίπου 

τηλεφωνική ποιότητα µε εύρος ζώνης 16 Kbps). Το πρωτόκολλο Τ.120, 

αφορά µετάδοση δεδοµένων και θέµατα ελέγχου. Τα στοιχεία του Η.320 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 1 [11]. 

Πίνακας 1. Τα βασικά Στάνταρτ του Η.320 

 
Ακουστικοί codecs  

G.711 Κωδικοποίηση παλµικής 
διαµόρφωσης για συχνότητες φωνής 
(11/88) 

G.722 7kHz κωδικοποίηση ήχου  ανάµεσα 
στα 64kb/s (11/88) 

G.728 Κωδικοποίηση λόγου στα 16 kb/s µε 
χρήση κώδικα χαµηλής καθυστέρησης 
(09/92) 

Οπτικοί codecs  

H.261 Oπτικοί codecs για οπτικοακουστικές 
υπηρεσίες στα p x 64 kb/s (03/93) 

H.263 Oπτικοί codecs για επικοινωνίες σε 
χαµηλά bit 

∆ιάσκεψη δεδοµένων  
T.120 Πρωτόκολλα δεδοµένων για 

πολυµεσικές διασκέψεις (07/96) 
Έλεγχος  
H.230 Έλεγχος συγχρονισµού πλαισίων και 

σήµατα ενδείξεων για 
οπτικοακουστικά συστήµατα 

H.242 Σύστηµα για εγκατάσταση 
επικοινωνίας ανάµεσα σε τρεις ή 
περισσότερους οπτικοακουστικούς 
σταθµούς µε χρήση ψηφιακών 
καναλιών µέχρι και 2 Mbit/s.  

Πολυπλεξία  
H.221 ∆οµή πλαισίου για κανάλι από 64 ως 

1920 kbit/s στις οπτικοακουστικές 
τηλεϋπηρεσίες 

Πολλαπλών σηµείων  
H.231 Μονάδα ελέγχου πολλαπλών σηµείων 

(MCU) για οπτικοακουστικά 
συστήµατα µε χρήση ψηφιακών 
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καναλιών µέχρι 2 Mbit/s. 

ΠΩΣ ∆ΟΥΛΕΥΕΙ  ΤΟ Η.320 ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ISDN [8] 
 
 Υπάρχουν δύο διαθέσιµες συνδέσεις ISDN, η Βasic Rate Interface 

(BRI) και η Primary Rate Interface (PRI). 

 Ουσιαστικά, η BRI παρέχει δύο B κανάλια 64 kbps και ένα κανάλι D 

16 kbps, ενώ η PRI παρέχει 30 Β κανάλια και ένα κανάλι  D. Οι νέες 

συνδέσεις ISDN συνήθως συναθροίζουν το BRI και µοιράζονται τον ίδιο 

αριθµό και για τα δύο Β κανάλια. Η σύνδεση αυτή, γνωστή ως ISDN-2 

παρέχει ταχύτητα γραµµής 128 kbps, η οποία χρησιµοποιείται βασικά σε 

διασκέψεις desktop µέσω ISDN.  

 Για αυξηµένο εύρος ζώνης η ISDN-6 παρέχει µία γραµµή ταχύτητας 

384 kbps και χρησιµοποιείται κυρίως σε διασκέψεις δωµατίου, µέσω ISDN. 

Με την ISDN-6, η σειρά µε την οποία οι γραµµές συναθροίζονται πρέπει να 

είναι γνωστή και επίσης να ακολουθείται πιστά! Ακόµη, αν στη σύνδεση 

πρόκειται να χρησιµοποιηθεί κάποια µορφή "διακόπτη" (switch), αυτός θα 

πρέπει να διαµορφωθεί έτσι, ώστε να περνά και φωνή και δεδοµένα ! 

 Στο παρελθόν τα περισσότερα από αυτά θα αφορούσαν µόνο δύο 

συµµετέχοντες, καθώς η ISDN αποτελεί κυρίως µια σύνδεση από σηµείο σε 

σηµείο. Ωστόσο, η τεχνολογία πολλαπλών σηµείων στις µέρες µας καθιστά 

εφικτή τη συµµετοχή οµάδων ανθρώπων, οι οποίοι µπορούν να 

συµµετέχουν σε µια διάσκεψη και να µοιράζονται πληροφορίες. 

 

 
  

Για να στηριχθεί µια διάσκεψη πολλαπλών σηµείων, µέσω ISDN, οι 

συµµετέχοντες θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν µία µονάδα πολλαπλού 

ελέγχου (Μultipoint Control Unit MCU). 
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Αριθµός συµµετεχόντων 
 
 Οι διασκέψεις  Η.320 βασικά αποτελούν µια σύνδεση από σηµείο σε 

σηµείο, η οποία χρειάζεται µια µονάδα MCU για να ενώσει και να διαχειριστεί 

όλες τις γραµµές ISDN έτσι ώστε να µπορέσει να στηρίξει µια διάσκεψη µε 

τρεις ή περισσότερους συµµετέχοντες. 

 

 
 

 Η βασική λειτουργία της MCU είναι να διατηρήσει τις επικοινωνίες 

µεταξύ όλων των συµµετεχόντων που παίρνουν µέρος στη διάσκεψη. Οι 

ΜCU βασίζονται στο hardware καθώς απαιτείται να συνδεθούν µε όλες τις 

γραµµές ISDN από κάθε έναν που συµµετέχει στη διάσκεψη. Για 

παράδειγµα, για  µια διάσκεψη ανάµεσα σε τέσσερα συστήµατα Η.320, το 

καθένα στα 384Κ (3xBRI), η µονάδα MCU χρειάζεται 12 συνδέσεις BRI. Οι 

περισσότερες µονάδες MCU δουλεύουν συνδεδεµένες και ενσωµατώνουν τη 

λειτουργία µίας Gatekeeper. 

 
∆υνατότητα συνλειτουργίας (interoperability) 
 
 Τα συστήµατα Η.320 και Η.323 µπορούν να λειτουργήσουν µεταξύ 

τους (interoperate) µε τη χρήση µιας µονάδας Gateway, η οποία, ουσιαστικά 

παίζει τον ρόλο διερµηνέα ανάµεσα στα δίκτυα τύπου µεταγωγής 
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κυκλώµατος (ISDN) και σε δίκτυα τύπου µεταγωγής πακέτου (LAN), 

καθιστώντας έτσι εφικτή την επικοινωνία των απολήξεών (endpoints) τους.  

 

 
 

 Οι περισσότερες Gateways έχουν πολλαπλές συνδέσεις BRI και 

µπορούν να υποστηρίξουν ταυτόχρονα αρκετές διασκέψεις. Για παράδειγµα, 

µία Quad BRI Gateway θα µπορούσε να υποστηρίξει τέσσερις διασκέψεις 

στα 128 Kbps, δύο στα 256 Kbps ή µία στα 384 Kbps. 

 Oι περισσότερες Gateways δουλεύουν συνδεδεµένες µεταξύ τους και 

ενσωµατώνουν τη λειτουργία µίας βασικής µονάδας Gatekeeper. 

 

ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΟ Η.320 
 
 Σήµερα υπάρχουν συστήµατα που συµπεριλαµβάνουν 384 kbps 

ISDN κάρτες και προσφέρουν την υψηλότερη απόδοση στο Η.320. 

Προφανώς, όµως σε αυτή την περίπτωση προαπαιτείται η αυξηµένη αρχική 

επένδυση για την εγκατάσταση ISDN γραµµών σε όλες τις τοποθεσίες οι 

οποίες συµµετέχουν. Αυτός είναι και ο συνηθέστερος λόγος για να µην 

επιλέξει κάποιος το Η.320.  

 Το µεγάλο ερώτηµα εδώ είναι "Ποιος είναι ένας αποδεκτός  βαθµός 

εικόνας και  µέγεθος παραθύρου;" Αν είναι 2-6 fps στα QCIF, τότε οι 

επιλογές του Internet και τα συστήµατα Η.323 µπορούν να προσφέρουν τη 

λύση. Ωστόσο, οι περισσότεροι επαγγελµατίες απαιτούν αρκετά 

υψηλότερους ρυθµούς πλαισίων (frames) σε CIF µέγεθος και τότε τα 

συστήµατα Η.320 συνδεδεµένα µε ISDN αποτελούν τη µοναδική λύση. Αυτά 
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τα συστήµατα µπορούν να φτάσουν τα 10-25 fps σε CIF µέγεθος, ανάλογα 

µε το hardware. 
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Η.323 ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ [1] 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 
 Το Η.323 στάνταρτ παρέχει µία βάση για οπτικές, ακουστικές και 

επικοινωνίες δεδοµένων µέσω ΙP δικτύων, συµπεριλαµβανοµένου και του 

Internet. Μέσω του Η.323 τα πολυµεσικά προϊόντα και εφαρµογές διαφόρων 

προµηθευτών  µπορούν να λειτουργούν µεταξύ τους, επιτρέποντας στους 

χρήστες να επικοινωνούν χωρίς να ανησυχούν για συµβατότητα.  

 Το Η.323 θα αποτελέσει το θεµέλιο λίθο για προϊόντα βασισµένα στο 

LAN για καταναλωτικές, επιχειρηµατικές και ψυχαγωγικές εφαρµογές. Το 

Η.323 αποτελεί µία "οµπρέλα", την οποία συνιστά το ∆ιεθνές Σωµατείο 

Τηλεπικοινωνιών (ITU) και θέτει Στάνταρτ για πολυµεσικές επικοινωνίες 

µέσω Τοπικών ∆ικτύων (Local Area Networks LAN), τα οποία δεν παρέχουν 

υπηρεσίες εγγυηµένης ποιότητας (QoS).  

 Aυτά τα δίκτυα κυριαρχούν στα σηµερινά συνδεδεµένα desktops και 

περιλαµβάνουν packet-switched TCP/IP και IPX µέσω Ethernet, Fast 

Ethernet και Token Ring τεχνολογίες δικτύων. Για τον λόγο αυτό, τα 

Στάνταρτ του Η.323 αποτελούν ιδιαίτερα σηµαντικές βάσεις για ένα νέο ευρύ 

πεδίο παρόµοιων, LAN-based εφαρµογών για πολυµεσικές επικοινωνίες. 

 Το Η.323 εγκρίθηκε το 1996 από την οµάδα µελέτης του ITU. H 

έκδοση 2 (Version 2) εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 1998. Το στάνταρτ είναι 

µεγάλο σε έκταση και καλύπτει και µεµονωµένες συσκευές (stand-alone 

devices) και  τεχνολογία προσωπικού υπολογιστή (personal computer), 

καθώς και διασκέψεις από σηµείο σε σηµείο και πολλαπλών σηµείων. Το 

Η.323 ακόµη απευθύνεται σε έλεγχο κλήσης, χρήση πολυµέσων και 

διαχείριση εύρους ζώνης, καθώς και σε interfaces ανάµεσα σε LAN και άλλα 

δίκτυα. 

 Το Η.323 αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης σειράς Στάνταρτ 

επικοινωνιών που καθιστούν δυνατή τη βιντεοδιάσκεψη σε µια γκάµα 

δικτύων. Η σειρά αυτή είναι γνωστή  Η32Χ και περιλαµβάνει το Η.320 και το 

Η.324 που απευθύνονται σε επικοινωνίες τύπου ISDN και PSTN αντίστοιχα. 



Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων 
 
 

-13- 
 

 

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟ Η.323 [5B] 
 
 Το Η.323 είναι περιεκτικό αλλά και ευέλικτο και µπορεί να εφαρµοστεί 

από τα απλά χειροτηλέφωνα (handsets) φωνής, µέχρι και σταθµούς 

πλήρους πολυµεσικής βιντεοδιάσκεψης. Οι εφαρµογές Η.323 τείνουν να 

καταλάβουν µεγάλο κοµµάτι της αγοράς για διάφορους λόγους : 

• Το Η.323 θέτει πολυµεσικά στάνταρτ για την υπάρχουσα δικτυακή δοµή 

(π.χ. δίκτυα βασισµένα σε ΙΡ). Σχεδιασµένο µε σκοπό να αποζηµιώσει 

τους χρήστες του για τη σηµαντικά κυµαινόµενη ταχύτητα του LAN, το 

Η.323 επιτρέπει τους χρήστες να χρησιµοποιήσουν πολυµεσικές 

εφαρµογές, χωρίς να αλλάξουν την εσωτερική  δοµή του δικτύου τους. 

• Τα ΙΡ LAN γίνονται ακόµη ισχυρότερα. Το εύρος ζώνης του Ethernet 

µεταφέρεται από τα 10Mbps στα 100 Μbps και το Gigabit Ethernet 

κατευθύνεται µε ταχείς ρυθµούς στην αγορά. 

• Παρέχοντας τη δυνατότητα συνλειτουργίας (interoperability) το Η.323 

επιτρέπει στα προϊόντα του πελάτη να λειτουργούν µαζί µε άλλα Η.323 

προϊόντα. 

• Τα PC γίνονται περισσότερο ισχυρές πολυµεσικές πλατφόρµες λόγω 

ταχύτερων επεξεργαστών, βελτιωµένα σετ εντολών και ολοκληρωµένα 

(chips) υποστήριξης πολυµεσικών εφαρµογών. 

• Το Η.323 υποστηρίζεται από πολλές εταιρείες και οργανισµούς 

υπολογιστών και επικοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένου των Intel, 

Microsoft, Cisco, IBM. Οι εταιρείες αυτές θα προσπαθήσουν ιδιαίτερα  να 

προωθήσουν το προϊόν αυτό στην αγορά. 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΩΦΕΛΗ ΤΟΥ Η.323 [1] 
 
Codec Στάνταρτ  
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 Το Η.323 θέτει Στάνταρτ για τη συµπίεση και αποσυµπίεση ρευµάτων 

(streams) ακουστικών, οπτικών και δεδοµένων, κι εγγυάται ότι ο εξοπλισµός 

από διαφορετικούς προµηθευτές θα έχει κάποιον τρόπο κοινής υποστήριξης. 

 
Συνλειτουργία  
 
 Οι χρήστες θέλουν να διασκέπτονται χωρίς να ανησυχούν για τη 

συµβατότητα του σηµείου αποστολής. Παράλληλα, καθώς εγγυάται ότι ο 

παραλήπτης µπορεί να αποσυµπιέσει τις πληροφορίες, το Η.323 καθιερώνει 

µεθόδους, µε τις οποίες οι παραλήπτες µπορούν να µεταδώσουν τις δικές 

τους δυνατότητες στον αποστολέα. Το στάνταρτ επίσης περιλαµβάνει 

εγκατάσταση απλής κλήσης και πρωτόκολλα ελέγχου. 

 

Ανεξαρτησία δικτύου 
 
 Το Η.323 έχει σχεδιαστεί για να τρέχει στην κορυφή της 

αρχιτεκτονικής  των κοινών δικτύων. Καθώς η δικτυακή τεχνολογία 

εξελίσσεται, και καθώς οι τεχνικές διαχείρισης εύρους ζώνης βελτιώνονται, οι 

λύσεις βασισµένες στο Η.323 θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από αυτές 

τις αναβαθµισµένες δυνατότητες. 

 

Ανεξαρτησία εφαρµογής και πλατφόρµας 
 
 Το Η.323 δεν δεσµεύεται µε κανένα σύστηµα hardware ή χειρισµού. 

Οι πλατφόρµες τύπου Η.323 είναι διαθέσιµες σε πολλά µεγέθη και σχήµατα, 

συµπεριλαµβανοµένου προσωπικών υπολογιστών µε δυνατότητα βίντεο, 

dedicated πλατφόρµες, IP-enabled τηλεφωνικές συσκευές, συσκευές 

καλωδιακής τηλεόρασης (cable TV boxes) κλπ. 

 

Υποστήριξη διασκέψεων πολλαπλών σηµείων 
 
 Παρόλο που το Η.323 µπορεί να υποστηρίξει διασκέψεις τριών ή 

περισσότερων απολήξεων, χωρίς να απαιτεί τη χρήση ειδικής µονάδας 
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ελέγχου πολλαπλών σηµείων (MCU), ωστόσο αυτή παρέχει µια περισσότερη 

ισχυρή και ευέλικτη αρχιτεκτονική για διασκέψεις πολλαπλών σηµείων. 

 

∆ιαχείριση Εύρους Ζώνης 
 

 Η οπτική και ακουστική κίνηση (traffic) έχει άµεση εξάρτηση µε το 

εύρος ζώνης και µπορεί πολλές φορές να µπλοκάρει το συνδεδεµένο δίκτυο.  

 Όσον αφορά όµως αυτό το θέµα το Η.323 παρέχει διαχείριση του 

εύρους ζώνης. Οι διαχειριστές του δικτύου µπορούν να περιορίσουν τον 

αριθµό των ταυτόχρονων Η.323 συνδέσεων που υπάρχουν στο δικό τους 

δίκτυο και να ελέγξουν το εύρους ζώνης που διατίθεται για τις εφαρµογές. 

Αυτοί οι περιορισµοί εγγυώνται ότι η κίνηση  δεν θα απειλήσει την 

επικοινωνία. 

 

Υποστήριξη Μulticast 
 

 Το Η.323 υποστηρίζει multicast µεταφορά σε διασκέψεις πολλαπλών 

σηµείων. To Multicast στέλνει ένα πακέτο σε ένα υποσύνολο (subset) 

προορισµών στο δίκτυο χωρίς αναπαραγωγή (replication) . Αντίθετα, το 

unicast στέλνει πολλαπλές µεταδόσεις από σηµείο σε σηµείο, ενώ το 

broadcast στέλνει προς όλους τους προορισµούς. Στο unicast ή broadcast το 

δίκτυο χρησιµοποιείται αναποτελεσµατικά, καθώς τα πακέτα αναπαράγονται 

(replicated) µέσα στο δίκτυο.  H µετάδοση multicast χρησιµοποιεί 

περισσότερο αποτελεσµατικά το δίκτυο, καθώς όλοι οι σταθµοί στην οµάδα 

multicast διαβάζουν ένα ρεύµα δεδοµένων. 

   
Ευελιξία  
 
 Μία διάσκεψη Η.323 µπορεί να περιλαµβάνει απολήξεις µε 

διαφορετικές δυνατότητες. Για παράδειγµα, ένας σταθµός µε δυνατότητες 

µόνο ακουστικές µπορεί να συµµετάσχει σε µια διάσκεψη µε σταθµούς οι 

οποίοι έχουν δυνατότητες οπτικές και/ή δεδοµένων.  
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 Ακόµα, ένας πολυµεσικός Η.323 σταθµός µπορεί να µοιραστεί 

δεδοµένα µιας βιντεοδιάσκεψης µε ένα Τ.120 σταθµό (µόνο δεδοµένων), ενώ  

παράλληλα µοιράζεται ήχο, εικόνα και δεδοµένα µε άλλους Η.323 σταθµούς. 

 

 

∆ιαδικτυακή διάσκεψη  
 
 Πολλοί χρήστες θέλουν να διασκεφτούν από το LAN µε έναν 

αποµακρυσµένο τόπο (site). Για παράδειγµα, το Η.323 καθιερώνει έναν 

τρόπο µε τον οποίο συνδέονται desktop συστήµατα που βασίζονται στο LAN 

µε οµάδες συστηµάτων που βασίζονται στο ISDN.  

 Το Η.323 χρησιµοποιεί κοινή codec τεχνολογία από διαφορετικά 

βιντεοδιασκεπτικά Στάνταρτ για να ελαχιστοποιήσει τις καθυστερήσεις 

µεταφοράς, αλλά και για να παράσχει την καλύτερη δυνατή απόδοση. 

 
Ολοκληρωµένες υπηρεσίες  
 
 Το Η.323 καθιστά εφικτή την εξέλιξη επιπρόσθετων υπηρεσιών, όπως 

το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, το φωνητικό ταχυδροµείο, τη λειτουργία 

τηλεφωνικού κέντρου και βιντεοδιάσκεψης σε ένα ολοκληρωµένο (integrated) 

περιβάλλον.  

 Για παράδειγµα, µια επιχείρηση ηλεκτρονικού εµπορίου µπορεί να 

προσφέρει από τον δικτυακό της τόπο (web site) άµεση φωνητική σύνδεση 

µε έναν εµπορικό αντιπρόσωπο, προκειµένου να απαντήσει στις απορίες 

των πελατών. Μερικές υπηρεσίες έχουν τυποποιηθεί στο Η.450Χ (π.χ. 

µεταφορά κλήσης, προώθηση κλήσης).  Άλλες υπηρεσίες θα προστεθούν 

στη συνέχεια [4B]. 

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ Η.323  [12] 
 

 Το Η. 323 ορίζει στοιχεία (components), πρωτόκολλα και διαδικασίες 

για πολυµεσικές διασκέψεις σε πραγµατικό χρόνο από σηµείο σε σηµείο και 
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πολλαπλών σηµείων, µέσω δικτύων που βασίζονται σε µεταγωγή πακέτων 

(packet based networks).  

Το Σχήµα 1 δείχνει µια γενική  άποψη ενός Η.323 δικτύου, µε όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία [13].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 1. Γενική άποψη ενός Η.323 δικτύου 

 

 Σε µια γενική εφαρµογή Η.323 απαιτούνται τέσσερις λογικές οντότητες 

(logical entities) ή στοιχεία. Αυτά είναι τα τερµατικά (terminals), οι gateways, 

οι gatekeepers και οι µονάδες ελέγχου πολλαπλών σηµείων (MCU).  

 Τα τερµατικά, οι gateways και τα MCU είναι γνωστά ως απολήξεις 

(endpoints). Παρόλο που ένα δίκτυο Η.323-enabled µπορεί να σχηµατιστεί 

µόνο µε τερµατικά, τα υπόλοιπα στοιχεία είναι απαραίτητα για να 

χορηγήσουν µεγαλύτερη πρακτική ωφέλεια των υπηρεσιών [12]. 

 

Τερµατικό  
 
 Ένα τερµατικό, ή ένας χρήστης (client), είναι η απόληξη, όπου 

ξεκινούν αλλά και καταλήγουν τα ρεύµατα δεδοµένων και σηµάτων του 

Η.323. Μπορεί να είναι ένα πολυµεσικό PC µε υποστήριξη Η.323 ή µία 

µεµονωµένη συσκευή όπως ένα USB (universal serial bus) IP τηλέφωνο. Το 
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τερµατικό πρέπει να υποστηρίζει ακουστική επικοινωνία, ενώ η οπτική 

επικοινωνία και η επικοινωνία δεδοµένων είναι προαιρετική. 

 
 
 
Gateway 
 
 H gateway είναι ένα προαιρετικό στοιχείο σε ένα δίκτυο H.323. 

Ωστόσο, όταν απαιτείται επικοινωνία ανάµεσα σε διαφορετικά δίκτυα η 

gateway χρειάζεται στη σύνδεση του κυκλώµατος (interface).  

 Με την παρουσία των gateways στο Η.323 είναι εφικτό για τα 

τερµατικά να λειτουργούν µε άλλα Η.32Χ συµµετέχοντα τερµατικά. Για 

παράδειγµα, είναι δυνατό για ένα τερµατικό Η.323 να στήσει µια διάσκεψη µε 

τερµατικά, τα οποία βασίζονται είτε στο Η.323 είτε στο Η.324, µέσω της 

απαραίτητης gateway.  

 Η gateway παρέχει µετάφραση της µορφής των δεδοµένων, των 

σηµάτων ελέγχου, της οπτικής και ακουστικής (απο)κωδικοποίησης (codec), 

καθώς και εγκατάσταση/τερµατισµό της κλήσης ανάµεσα σε δύο σηµεία του 

δικτύου. Ανάλογα µε τον τύπο του δικτύου, στο οποίο απαιτείται µετάφραση, 

η gateway µπορεί να υποστηρίξει Η.310, Η320, Η321 ή Η324 απολήξεις. Το 

Σχήµα 2 δείχνει µία Η.323/PSTN Gateway. 
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Σχήµα 2. Η.323/PSTN Gateway 
Gatekeeper 
 
 Η gatekeeper είναι ένα πολύ χρήσιµο, αλλά προαιρετικό στοιχείο ενός 

Η.323 δικτύου. Οι gatekeepers εξασφαλίζουν ασφαλείς και εµπορικά εφικτές 

επικοινωνίες. Συχνά µία gatekeeper αναφέρεται ως ο εγκέφαλος του H.323 

δικτύου, εξαιτίας της κεντρικής διαχείρισης και των υπηρεσιών ελέγχου που 

επιτελεί.  

 Όταν υπάρχει µια gatekeeper  όλες οι απολήξεις (τερµατικά, gateways 

και  MCUs) πρέπει να έχουν καταγραφεί σε αυτή. Η gatekeeper και οι 

απολήξεις, τις οποίες διαχειρίζεται, σχηµατίζουν µία ζώνη διαχείρισης. Κάθε 

gatekeeper παρέχει αρκετές υπηρεσίες σε όλες τις απολήξεις της ζώνης της. 

Αυτές οι υπηρεσίες περιλαµβάνουν: 

Μετάφραση διεύθυνσης :  µία gatekeeper διατηρεί µία βάση δεδοµένων για 

µετάφραση ψευδωνύµων (aliases), όπως διεθνείς τηλεφωνικούς αριθµούς 

και δικτυακές διευθύνσεις. 

Έλεγχο αποδοχής και πρόσβασης στις απολήξεις : αυτός ο έλεγχος 

µπορεί να βασίζεται στο διαθέσιµο εύρος ζώνης, στους περιορισµούς που 

υπάρχουν ως προς την ταυτόχρονη κλήση Η.323 κλήσεων, ή στα προνόµια  

και τις προτεραιότητες των απολήξεων. 

∆ιαχείριση εύρους ζώνης : Οι διαχειριστές  (administrators) του δικτύου 

µπορούν να διαχειρίζονται το εύρος ζώνης ορίζοντας συγκεκριµένους 

περιορισµούς στον αριθµό των παράλληλων κλήσεων, και περιορίζοντας 

συγκεκριµένα τερµατικά από το να πραγµατοποιούν κλήσεις σε 

συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα. 

Routing capability : Μία gatekeeper  µπορεί να δροµολογεί όλες τις κλήσεις 

που ξεκινούν ή τερµατίζουν στη ζώνη της. Αυτή η δυνατότητα προσφέρει 
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πολλά πλεονεκτήµατα. Πρώτον, το γεγονός ότι "κρατά λογαριασµό" για 

πληροφορίες που αφορούν τις κλήσεις,  µπορεί να φανεί χρήσιµο σε ότι 

αφορά τη χρέωση αλλά και την ασφάλεια του συστήµατος. ∆εύτερον, µία 

gatekeeper µπορεί να επανακατευθύνει µία κλήση στην κατάλληλη gateway 

ανάλογα µε το διαθέσιµο εύρος ζώνης. Τρίτον, η επαναδροµολόγηση µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη προχωρηµένων υπηρεσιών, όπως η 

προώθηση γραµµής, και η εκτροπή φωνητικού ταχυδροµείου (voice mail 

diversion). 

 

Μονάδα ελέγχου πολλαπλών σηµείων (MCU) [2B] 
 
 Μία µονάδα ελέγχου πολλαπλών σηµείων καθιστά εφικτή τη διάσκεψη 

ανάµεσα σε τρεις ή περισσότερες απολήξεις. Αποτελείται από έναν 

υποχρεωτικό ελεγκτή πολλαπλών σηµείων (Mandatory multipoint controller 

MC)  και µηδέν ή περισσότερους επεξεργαστές πολλαπλών σηµείων 

(multipoint processors MP).  Παρόλο που η MCU είναι µία ξεχωριστή 

λογική µονάδα, ωστόσο µπορεί να ενσωµατωθεί σε τερµατικό gateway ή 

gatekeeper. Η MCU αποτελεί ένα προαιρετικό στοιχείο ενός H.323 δικτύου.  

 Ο ελεγκτής πολλαπλών σηµείων (MC), παρέχει µία κεντρική 

τοποθεσία για την εγκατάσταση κλήσεων πολλαπλών σηµείων. Τα σήµατα 

κλήσης και ελέγχου κατευθύνονται µέσω του MC, έτσι ώστε να µπορούν να 

καθορίζονται οι δυνατότητες των απολήξεων και οι παράµετροι της 

επικοινωνίας.  

 Μία MC µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί σε µία κλήση από σηµείο 

σε σηµείο, η οποία στη συνέχεια µπορεί να διευρυνθεί σε µία διάσκεψη 

πολλαπλών σηµείων. Ακόµη µία χρήσιµη λειτουργία µίας MC είναι ότι 

καθορίζει πότε να µετατρέψει τα ακουστικά και οπτικά ρεύµατα από unicast 

σε  multicast ανάλογα µε τις δυνατότητες του υποκείµενου δικτύου και την 

τοπολογία της διάσκεψης πολλαπλών σηµείων.  

 Ο επεξεργαστής πολλαπλών σηµείων (MP) διαχειρίζεται την ανάµειξη, 

µεταγωγή και επεξεργασία των ακουστικών, οπτικών ρευµάτων και των 

ρευµάτων δεδοµένων ανάµεσα στις απολήξεις της διάσκεψης. Η MCU 
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απαιτείται σε µία κεντραρισµένη (centralized) διάσκεψη πολλαπλών 

σηµείων, όπου κάθε σταθµός έχει µία σύνδεση σηµείο προς σηµείο µε την 

MCU.  

 Η  MCU καθορίζει τις ικανότητες κάθε τερµατικού και στέλνει στο 

καθένα ένα ρεύµα µικτών µέσων (mixed media). Στο αποκεντραρισµένο 

(decentralized) µοντέλο της διάσκεψης πολλαπλών σηµείων, η MCU 

εγγυάται την επικοινωνιακή συµβατότητα αλλά τα ρεύµατα των µέσων 

(media streams) είναι multicast και η ανάµειξη γίνεται σε κάθε τερµατικό. 

Η.323 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 
 
 To H.323 είναι µία "οµπρέλα" που βασίζεται σε αρκετά άλλα Στάνταρτ 

προκειµένου να υποστηρίξει πολυµεσικές επικοινωνίες σε πραγµατικό 

χρόνο. Ο πίνακας 2 αναφέρει τα βασικά στοιχεία του  H.323. 

Πίνακας 2. Τα βασικά Στάνταρτ του Η.323 
 

Ακουστικοί codecs  

G.711 Κωδικοποίηση παλµικής 
διαµόρφωσης για συχνότητες φωνής 
(11/88) 

G.722 7 kHz κωδικοποίηση ήχου  ανάµεσα 
στα 64 kb/s (11/88) 

G.723 Φωνητικοί Codecs διπλού ρυθµού 
(dual rate) για πολυµεσικές 
επικοινωνίες που εκπέµπονται στα 5.3 
και στα 6.3 kb/s (03/96) 

G.728 Κωδικοποίηση λόγου στα 16 kb/s µε 
χρήση κώδικα για την πρόβλεψη 
χαµηλής καθυστέρησης (09/92) 

G.729 Κωδικοποίηση λόγου στα 8kb/s µε 
χρήση γραµµικού αλγεβρικού κώδικα 
πρόγνωσης (03/96) 

Οπτικοί codecs  

H.261 Οπτικοί codecs για οπτικοακουστικές 
υπηρεσίες στα p x 64 kb/s (03/93) 

H.263 Οπτικοί codecs για επικοινωνίες σε 
χαµηλά bit 

∆ιάσκεψη δεδοµένων  
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T.120 Πρωτόκολλα δεδοµένων για 
πολυµεσικές διασκέψεις (07/96) 

Έλεγχος-control  

H.245 Πρωτόκολλο ελέγχου για πολυµεσική 
επικοινωνία (07/96) 

Η.225.0 Πρωτόκολλο σηµάτων κλήσης και 
δηµιουργία πολυµεσικών πακέτων για 
πολυµεσικά επικοινωνιακά συστήµατα 
βασισµένα σε µεταγωγή πακέτου 
(02/98). 

Μεταφορά σε πραγµατικό χρόνο  
RTP/RTCP  

Ασφάλεια  
Η.235 Ασφάλεια και κρυπτογράφηση για 

πολυµεσικά τερµατικά της σειράς Η 
(H.323 και άλλα βασισµένα στο H.245) 
(02/98) 

Συµπληρωµατικές υπηρεσίες  
Η.450.1 Γενικό πρωτόκολλο λειτουργίας για 

την υποστήριξη πρόσθετων 
λειτουργιών στο H.323 (02/98) 

Η.450.2 και 450.3 Πρόσθετες υπηρεσίες για τη µεταφορά 
και την εκτροπή κλήσης στο H.323 
(02/98) 

 

 Στο παρακάτω τµήµα περιγράφονται αυτά τα πρωτόκολλα λεπτοµερώς. 

 

Ο ΣΩΡΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ H.323  
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Σχήµα 3. Σωρός πρωτοκόλλων H.323 [13] 
 Το Η.323 δεν ασχολείται µε τον εξοπλισµό για σύλληψη ήχου/εικόνας. 

Υποτίθεται ότι τα ψηφιακά ηχητικά και οπτικά ρεύµατα είναι ήδη διαθέσιµα 

στον σταθµό Η.323 για επεξεργασία. 

 Το πρωτόκολλο µεταφοράς σε πραγµατικό χρόνο (real-time transport 

protocol RTP) και το σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου (πρωτόκολλο ελέγχου σε 

πραγµατικό χρόνο (RTCP)) χρησιµοποιείται για την ορθή και χρονικά 

σύντοµη παράδοση των ηχητικών και οπτικών ρευµάτων.  Το RTP/RTPC 

συνιστάται από την οµάδα εργασίας ( Internet Engineering Task Force 

(IETF)), και παρέχει logical framing, αρίθµηση κατ' ακολουθία, καταγραφή 

χρόνου, payload διάκριση (π.χ. ανάµεσα σε ηχητικό, οπτικό και διαφορετικά 

codecs), και αναγνώριση πηγής. Μπορεί ακόµη να παρέχει βασική διάκριση 

λάθους και διόρθωση. Να σηµειωθεί ότι το στρώµα RTP βρίσκεται πάνω 

από το στρώµα µεταφοράς του συγκεκριµένου δικτύου. 

 Το πρωτόκολλο Η.323 "τρέχει" στην κορυφή των στρωµάτων 

µετάδοσης και  στρωµάτων δικτύου. Αν το συγκεκριµένο δίκτυο είναι IP-

based, που είναι το πιο συνηθισµένο δίκτυο, τότε τα οπτικά και ακουστικά 

πακέτα χρησιµοποιούν το unreliable UDP (user datagram protocol) 

πρωτόκολλο για τη µετάδοση, ενώ τα πακέτα δεδοµένων και ελέγχου (Η.245 

και H.225.0) µεταφέρονται µέσω του reliable TCP (transmission control 

protocol) πρωτοκόλλου [12]. 

 

Audio codecs [3B] 
 
 Το Η.323 ορίζει µια σειρά από ακουστικούς codecs που κυµαίνονται 

σε τιµές bit από 5.3-64 kb/s. Tο υποχρεωτικό codec είναι το G.711, το οποίο 
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χρησιµοποιεί κωδικοποίηση παλµικής διαµόρφωσης, προκειµένου να 

παράγει ρυθµούς bit της τάξης των 56 και 64 kb/s.  

 To G.711 είναι ένα διαδεδοµένο codec, το οποίο σχεδιάστηκε για 

τηλεφωνικά δίκτυα. Ωστόσο, είναι λιγότερο κατάλληλο για επικοινωνία µέσω 

του Internet, όπου  τo εύρος ζώνης του συνδροµητή είναι αρκετά µικρότερο. 

Σήµερα, τα περισσότερα τερµατικά  Η.323 υποστηρίζουν G.723.1, το οποίο 

είναι πολύ πιο αποτελεσµατικό και παρέχει ικανοποιητική ποιότητα ήχου στα 

5.3 kb/s και στα 6.3 kb/s.   

 Ta codecs G.728 και G.729 χρησιµοποιούν προχωρηµένη γραµµική 

πρόγνωση, προκειµένου να παράγουν υψηλή ποιότητα ήχου στα 16 kb/s και 

8 kb/s, αντίστοιχα. 

 

Video codecs 
 

 Η οπτική επικοινωνία απαιτεί σηµαντικό εύρος ζώνης. Για τον λόγο 

αυτό, προκειµένου να υπάρξει ικανοποιητική απόδοση απαιτούνται 

σηµαντικές τεχνικές συµπίεσης και αποσυµπίεσης.  

 Το H.323 περιλαµβάνει δύο οπτικά codecs:  το Η.261 και το Η.263. 

Ωστόσο, οι πελάτες του Η.323 δεν περιορίζονται µόνο σε αυτά τα codecs. 

Και άλλα codecs µπορούν να χρησιµοποιηθούν, µε την προϋπόθεση ότι και 

τα δύο τερµατικά είναι συµβατά µε αυτά και µπορούν να τα υποστηρίξουν. 

 Το Η.261 codec παρέχει µετάδοση εικόνας για κανάλια µε εύρος 

ζώνης p x 64 kb/s, όπου p µπορεί να κυµαίνεται από 1 έως 30. Το DCT 

(discrete cosine transform) χρησιµοποιείται για την συµπίεση και την 

αντιστάθµιση κίνησης.  

 Το Η.261 υποστηρίζει δύο µορφές εικόνας. Η (common intermediate 

format) CIF έχει ανάλυση 352 x 288 pixels, ενώ η (quarter common format) 

QCIF  έχει ανάλυση 176 x 144 pixels. Η υποστήριξη της µορφής CIF είναι 

προαιρετική. 

 Το Η.263 codec σχεδιάστηκε για µετάδοση σε χαµηλές τιµές bit χωρίς 

απώλεια ποιότητας. Χρησιµοποιεί την ίδια κωδικοποίηση DCT για συµπίεση 

αλλά αυτή συνοδεύεται και από εκτίµηση κίνησης και πρόβλεψη.  
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 Το αποτέλεσµα είναι καλύτερη ποιότητα στις χαµηλές τιµές bit. Οι 

µορφές εικόνας που υποστηρίζονται από το Η.263 είναι : sub-QCIF 

(128x96), QCIF (176x144), CIF (352x244), 4CIF (702x576)και 16CIF 

(1408x1152). Τα πρώτα τρία απαιτούνται, ενώ τα υπόλοιπα είναι 

προαιρετικά. Μέσω της φόρµας QCIF το Η.263 γίνεται συµβατό µε το Η.261. 

Η ποιότητα της µετάδοσης εικόνας εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από τις 

τεχνικές συµπίεσης. Σηµαντικές προσπάθειες γίνονται αυτή τη στιγµή στην 

εξέλιξη περισσότερο ικανών codecs όπως οι MPEG-4 και MPEG-7. Η 

αρχιτεκτονική του Η.323 έχει σχεδιαστεί, έτσι, ώστε να επιτρέπει την 

σύνδεση και χρήση νέων codecs τη στιγµή που θα είναι αυτά διαθέσιµα.  

∆ιάσκεψη δεδοµένων 
 
 Η δυνατότητα διάσκεψης δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο απαιτείται 

για δραστηριότητες όπως το µοίρασµα (sharing) εφαρµογών και whiteboard, 

τη µεταφορά αρχείου, τη µετάδοση φαξ, και τη στιγµιαία µετάδοση 

µηνυµάτων. Το Τ.120 προσφέρει αυτή την προαιρετική δυνατότητα στο 

Η.323.  

 Το Τ.120 αποτελεί ένα πρωτόκολλο για την επικοινωνία δεδοµένων 

σε πραγµατικό χρόνο, το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά για τις ανάγκες 

διασκέψεων. Όπως το Η.323, το Τ.120 είναι µια "οµπρέλα" για µια οµάδα 

Στάνταρτ, που καθιστούν εφικτό το sharing σε πραγµατικό χρόνο για 

συγκεκριµένες δραστηριότητες δεδοµένων µεταξύ διαφόρων χρηστών σε 

διαφορετικά δίκτυα.  

 Το Τ.120 παρέχει αρκετά πλεονεκτήµατα σε απλή µετάδοση 

δεδοµένων όπως η υποστήριξη διάσκεψης πολλαπλών σηµείων, η 

ανεξαρτησία δικτύου και πλατφόρµας, τη δυνατότητα συνλειτουργίας, 

υποστήριξη multicast, δυνατότητα διόρθωσης λάθους στην κορυφή της 

µεταφοράς του δικτύου, παρέχοντας έτσι ασφαλή παράδοση, κτλ. 

 

Μηχανισµοί Ελέγχου 
 

 Η ροή πληροφοριών σε ένα δίκτυο Η.323 αποτελείται από ένα µείγµα 

ακουστικών, οπτικών, πακέτων ελέγχου και πακέτων δεδοµένων. Η 
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πληροφορία ελέγχου είναι απαραίτητη για την πραγµατοποίηση και 

τερµατισµό κλήσης, για τη δυνατότητα ανταλλαγής και διαπραγµάτευσης και 

για σκοπούς διαχείρησης. Το Η.323 χρησιµοποιεί τρία πρωτόκολλα ελέγχου: 

το Η.245 media control, το Η.225/Q931 call signaling και το Η.225.0RAS 

[1B]. 

 

H.225.0 Call Signaling 

 
 To call signaling είναι η βασική προϋπόθεση που απαιτείται για την 

πραγµατοποίηση και τον τερµατισµό κλήσης ανάµεσα σε δύο απολήξεις. Το 

Η.225.0 χρησιµοποιεί µία υποοµάδα  από το signaling πρωτόκολλο Q.931 

για τον λόγο αυτό. Το Q.931 αρχικά είχε σχεδιαστεί για signaling σε 

ολοκληρωµένες υπηρεσίες ψηφιακών δικτύων (ISDN). Το Η.225.0 call 

signaling στέλνεται απευθείας στις απολήξεις όταν δεν υπάρχει gatekeeper. 

Όταν αντίθετα υπάρχει gatekeeper τότε µπορεί να δροµολογηθεί µέσω 

αυτής. 

 

Η.245 Μedia Control 

 
 Η ευελιξία του Η.323 προϋποθέτει ότι οι απολήξεις 

"διαπραγµατεύονται" προκειµένου να καθορίσουν συµβατές ρυθµίσεις πριν 

ξεκινήσει η σύνδεση της ακουστικής, οπτικής επικοινωνίας και/ή της 

επικοινωνίας δεδοµένων. Το Η.245 χρησιµοποιεί µηνύµατα και εντολές 

ελέγχου, τα οποία ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια της κλήσης για να 

ενηµερώσουν και να κατευθύνουν. H εφαρµογή του ελέγχου του Η.245 είναι 

υποχρεωτική σε όλες τις απολήξεις. 

 

Η.225.0 RAS 

 
 Τα Η.225.0 RAS (registration, admission, status) µηνύµατα 

καθορίζουν επικοινωνίες ανάµεσα στις απολήξεις και την gatekeeper. Το 

Η.225.0 RAS απαιτείται µόνο όταν υπάρχει gatekeeper. Σε αντίθεση µε τα 
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H.225.0 call signaling και το Η.245, το Η.225.0 RAS χρησιµοποιεί unreliable 

µεταφορά για παράδοση. Σε ένα δίκτυο IP το H.225.0 RAS χρησιµοποιεί 

UDP. 

 

Ασφάλεια  
 
 Το H.235 ορίζει τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τις επικοινωνίες 

Η.323 παρέχοντας τέσσερις υπηρεσίες ασφαλείας : αυθεντικότητα, 

ακεραιότητα, εχεµύθεια  και µη άρνησης (non-repudiation).  

 Η αυθεντικότητα παρέχεται µέσω του ελέγχου υποδοχής των 

απολήξεων και τη λειτουργία αυτή διαχειρίζεται η gatekeeper της ζώνης. Η 

ακεραιότητα δεδοµένων και η εχεµύθεια παρέχονται µέσω κρυπτογράφησης.  

 Η υπηρεσία µη άρνησης εγγυάται ότι καµία απόληξη δεν µπορεί να 

αρνηθεί το ότι συµµετείχε σε µία κλήση. Αυτή η λειτουργία παρέχεται επίσης 

µέσω των υπηρεσιών της gatekeeper. Για να παράσχει αυτές τις υπηρεσίες 

ελέγχου το Η.235 µπορεί να χρησιµοποιήσει υπάρχοντα Στάνταρτ, όπως το 

IP Security (IPSec) και το Transport Layer Security (TLS). 

 

Πρόσθετες λειτουργίες 
 
 Το Η.323 αποτελεί γέφυρα ανάµεσα στα παραδοσιακά τηλεφωνικά 

δίκτυα και στα δίκτυα πολυµέσων, που βασίζονται σε µεταγωγή πακέτων. 

Αυτό αποτελεί µία τεράστια δυναµική για τις νέες υπηρεσίες και εφαρµογές, 

οι οποίες µπορούν να επωφεληθούν από τις δυνατότητες και των δύο τύπων 

δικτύων.  

 Αυτές οι υπηρεσίες µπορούν να κυµαίνονται από προστιθέµενες αξίας 

παραδοσιακές τηλεφωνικές υπηρεσίες, όπως µεταφορά κλήσης και 

µετατροπή σε νέες υπηρεσίες, όπως integrated messaging (e-mail, voice 

mail, fax, instant messaging, etc). To H.323 παρέχει µία ευέλικτη 

αρχιτεκτονική για πρόσθετες πληροφορίες, µέσω της σειράς Η.450.Χ. 

 Το Η.450.Χ  υιοθετεί µία ιεραρχική αρχιτεκτονική για την ανάπτυξη 

νέων υπηρεσιών. Ένα γενικό σχεδιάγραµµα για τις πρόσθετες υπηρεσίες 

ορίζεται στο Η.450.1. Αρκετές βασικές υπηρεσίες χορηγούνται στο Η.450.2 
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και πάνω. Οι νέες υπηρεσίες µπορούν να αναπτυχθούν από τους τελικούς 

χρήστες, οι οποίοι µπορούν να συνδυάσουν καµία ή περισσότερες από τις 

βασικές λειτουργίες. Ωστόσο, όλες οι υπηρεσίες πρέπει να χρησιµοποιούν 

τους µηχανισµούς ελέγχου οι οποίοι ορίζονται στο Η.450.1. 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ H.323 [10] 
 

Οι παρακάτω προµηθευτές έχουν ανακοινώσει σχέδια για προϊόντα τα οποία 

βασίζονται στο Η.323 : 

 

• Microsoft 

• Intel 

• Lucent 

• Picture Tel 

• 8x8 

• Radvision 

• Videoserver 

• Vocaltec 

• British Telecom 

• Teles 

• First Virtual 

 

 To οικονοµικότερο Η.323 software είναι το NetMeeting από την 

Microsoft, το οποίο περιέχεται δωρεάν στα Windows 98, στα Windows 2000 

και στο Internet Explorer 5.0. To NetMeeting παρέχει εργαλεία για την 

εφαρµογή αλλά και τη µεταφορά ήχου, εικόνας, whiteboard, chat, και 

αρχείου. Το NetMeeting γράφτηκε για να επωφεληθεί από την τεχνολογία 

ΜΜΧ των επεξεργαστών Pentium.  

 Περιλαµβάνεται ακόµη στα Windows 95 και στα ΝΤ 4.0. Το µόνο που 

απαιτείται για να ολοκληρωθεί ένα τέτοιο σύστηµα είναι ένα PC, το οποίο θα 

είναι σε δίκτυο TCP/IP µε πηγή εικόνας (video source) και κάρτα σύλληψης 
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εικόνας (video capture card). Αυτό το δίκτυο TCP/IP µπορεί να είναι LAN ή 

σύνδεση Ιnternet.  

 Η απόδοση εξαρτάται άµεσα από τη δύναµη του PC και το διαθέσιµο 

εύρος ζώνης. Το CUSeeMe από την White Pine Software  προσφέρει ίδιου 

τύπου λειτουργικότητα όπως το NetMeeting και επίσης υπάρχει στον Apple 

Mac. Kαι το NetMeeting και το CU-SeeMe εφαρµόζουν software codecs στο 

πλαίσιο των Στάνταρτ του Η.323 και απευθύνονται κυρίως σε χρήστες του 

Ιnternet [8]. 

 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ [6B] 
 
Το πρόβληµα 
 
 Η πολυπλοκότητα αλλά και η ευελιξία του Η.323 καθιστά την 

εφαρµογή του δύσκολη αλλά και επιρρεπή σε σφάλµατα και παραλήψεις. Οι 

προµηθευτές των Η.323 προϊόντων και υπηρεσιών συχνά επιλέγουν να 

εφαρµόσουν ένα υποσύνολο του Η.323, το οποίο και εξυπηρετεί τις άµεσες 

ανάγκες τους.  

 Επιπροσθέτως, ο ITU-T δεν παρέχει έναν οδηγό εφαρµογής που 

µπορεί να εγγυηθεί συµβατότητα και δυνατότητα συνεργασίας. Όλες οι 

απολήξεις πρέπει να λειτουργήσουν µεταξύ τους, ώστε να υπάρξει µία 

πολυµεσική Η.323 κλήση.  

 Ας πάρουµε ως παράδειγµα µια κλήση από σηµείο προς σηµείο, 

µέσω του Internet. Αυτή η εγκατάσταση προϋποθέτει ότι τα τηλέφωνα 

(τερµατικά) µπορούν να λειτουργήσουν µεταξύ τους, το ίδιο και οι gateways, 

αλλά και τα τηλέφωνα και οι αντίστοιχες τους gateways µπορούν να 

λειτουργήσουν µεταξύ τους. Εάν οι απολήξεις έχουν κατασκευαστεί από 

διαφορετικούς προµηθευτές είναι αρκετά πιθανό ότι θα προκύψει πρόβληµα 

(όσον αφορά τη λειτουργία µεταξύ τους). 

 

Προσπάθειες επίλυσης [7B] 
 



Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων 
 
 

-30- 
 

 Το Η.323 υπάρχει από το 1996 αλλά απέτυχε να ανταπεξέλθει στις 

προβλέψεις των κατασκευαστών του, όσον αφορά την εµπορευσιµότητά του. 

Η οµάδα Internet Enginnering Task Force (IETF) εργάζεται µε παράλληλα 

Στάνταρτ για την τεχνολογία ΙΡ. Το Session Initiation Protocol (SIP), ένα 

πρωτόκολλο σε επίπεδο εφαρµογής (application level) για πολυµεσικές 

επικοινωνίες, κινείται µε ταχύτητα στην αγορά. Όσοι προτείνουν το SIP 

βλέπουν τα παρακάτω ως πλεονεκτήµατα του SIP έναντι του Η.323 : 

ΙΡ based: Το ΙΡ είναι το κυρίαρχο πρωτόκολλο τόσο για τις άκρες (edges) 

όσο και για την καρδιά (core)  του Internet. Ως αποτέλεσµα, δεν υπάρχει 

κανένα πρόβληµα, όσον αφορά τη συνλειτουργία του µε το ΑΤΜ και ISDN. 

Το Η.323 "κουβαλάει" πολλά έξτρα προκειµένου να εξασφαλίσει τη 

δυνατότητα συνλειτουργίας του µε άλλα Στάνταρτ της σειράς, ενώ το SIP 

είναι απαλλαγµένο από όλο αυτό το περιττό "βάρος", είναι λιγότερο 

περίπλοκο, εύκολο για να αποκωδικοποιηθεί, παρέχει αρχιτεκτονική client-

server, ευκολότερη firewall/proxy σχεδίαση, ενώ επίσης επιδέχεται 

αναβάθµιση και βελτίωση. 

H.324 ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 
 Το στάνταρτ τηλεφωνικό σύστηµα είναι το περισσότερο διαθέσιµο 

αυτή τη στιγµή µέσο µεταφορά για τα συστήµατα διάσκεψης desktop. Με 

modems να προσφέρουν ταχύτητες µετάδοσης µέχρι 56 kbps  υπάρχει 

επαρκές εύρος ζώνης για να υποστήριξη κατανοµής ήχου, εικόνας και 

δεδοµένων, κυρίως όταν χρησιµοποιείται παράλληλα µε CPU τελευταίας 

τεχνολογίας και τεχνολογίες συµπίεσης όπως DirectDraw. 

 To H.324 αποτελεί το ΙΤU στάνταρτ για διασκέψεις βασισµένες σε 

απλές τηλεφωνικές υπηρεσίες POTS (Plain Old Telephone Service) [8]. 

 Περιγράφει τερµατικά για πολυµεσικές επικοινωνίες σε χαµηλά 

επίπεδα bit, µε χρήση modems τύπου V.34, τα οποία λειτουργούν στα GSTN 

δίκτυα (General Switched Telephone Network). Ta τερµατικά Η.324 µπορεί 

να µεταφέρουν σε πραγµατικό χρόνο ήχο, δεδοµένα, εικόνα ή οποιοδήποτε 
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συνδυασµό, συµπεριλαµβανοµένης της εικονοτηλεφωνείας (videotelephony). 

Τα τερµατικά Η.324 µπορούν να εφαρµοστούν σε προσωπικούς 

υπολογιστές ή  σε µεµονωµένες (standalone) συσκευές όπως τα 

εικονοτηλέφωνα.  

 Η υποστήριξη κάθε τύπου πολυµεσικής εφαρµογής (ήχου, 

δεδοµένων, εικόνας) είναι προαιρετική, αλλά εφόσον υπάρχει, απαιτείται η 

δυνατότητα του συστήµατος να υιοθετήσει ένα συγκεκριµένο τρόπο 

λειτουργίας προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν όλες οι απολήξεις 

[4]. 

 Η επικοινωνία µπορεί να είναι µονόδροµη ή αµφίδροµη και είναι 

δυνατή η επικοινωνία πολλαπλών σηµείων, µε περισσότερα από δύο 

τερµατικά, µε τη χρήση ενός χωριστού MCU. Τα τηλεφωνικά πολυµεσικά 

τερµατικά που ορίζονται σε αυτό το recommendation µπορούν να 

ενσωµατώνονται σε PC ή Workstations ή ακόµη να αποτελέσουν 

µεµονωµένες µονάδες [9]. 

 

 
 
 

ΠΩΣ ∆ΟΥΛΕΥΕΙ ΤΟ H.324 [10]; 
 
 To στάνταρτ H.324 χρησιµοποιεί την τυπική σύνδεση µόντεµ 56 Kbps 

ανάµεσα στους σταθµούς. Από τη στιγµή που πραγµατοποιείται µια 

σύνδεση µόντεµ το Η.324 ορίζει τον τρόπο, µε τον οποίο χρησιµοποιούνται 

οι τεχνολογίες της συµπίεσης εικόνας και ήχου, προκειµένου να µετατρέψουν 

τους ήχους και τις εικόνες σε ψηφιακά σήµατα.  

 Προσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο τα σήµατα  αυτά συµπιέζονται 

για να "χωρέσουν" στους δεδοµένους ρυθµούς της αναλογικής τηλεφωνικής 

γραµµής και των συνδέσεων του µόντεµ. Η υψηλότερη τιµή δεδοµένων που 

επιτρέπουν τα µόντεµ είναι της τάξης των 56 Kbps. Η φωνή συµπιέζεται σε 

τιµές της τάξης των 6 Κbps, ενώ η εικόνα συµπιέζεται στο υπόλοιπο 

διαθέσιµο εύρος ζώνης που επιτρέπει η σύνδεση του µόντεµ 
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TΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ 
 
 Η ποιότητα φωνής που µπορεί κάποιος να περιµένει από  

εικονοτηλεφωνήµατα (video phone calls) είναι ίδια µε αυτή των 

συνηθισµένων απλών τηλεφωνηµάτων και παρόλο που η ποιότητα της 

εικόνας έχει βελτιωθεί σηµαντικά, ωστόσο µην περιµένετε ποιότητα 

τηλεόρασης.  

 Το στάνταρτ Η.324 διευκρινίζει ότι τα προϊόντα εικονοτηλεφωνείας 

µπορούν να έχουν απόδοση µέχρι και 15 frames ανά second. Ο 

πραγµατικός ρυθµός εικονοπλαισίων (frame rate) εξαρτάται από το µέγεθος 

του παράθυρου οθόνης που επιλέγεται αλλά και τον αριθµό των κινήσεων 

που κάνουν οι συµµετέχοντες κατά τη διάρκεια της εικονοτηλεφωνικής 

κλήσης. 

 Για παράδειγµα, αν µία εικόνα προβάλλεται µέσα σε ένα παράθυρο 

176 x 132 και στις δύο άκρες µία εικονοτηλεφωνικής σύνδεσης, τότε µπορεί 

να αποδοθεί µε ταχύτητα µέχρι 15 frames ανά second. Η τιµή αυτή είναι 

περίπου η µισή από την τιµή που προσφέρει η τηλεόραση. Καθώς αυξάνεται 

το µέγεθος της εικόνας, µειώνεται αντίστοιχα ο ρυθµός µετάδοσης (frame 

rate) αλλά και η ποιότητα. 

 

AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ H.324 [9] 
 
 Μϊα γενική εικόνα του συστήµατος πολυµεσικής εικονοτηλεφωνείας 

Η.324 παρουσιάζεται στο Σχήµα 4. Αποτελείται από εξοπλισµό τερµατικών, 

GSTN modem, GSTN δίκτυο, µονάδα ελέγχου πολλαπλών σηµείων (MCU), 

και άλλες µονάδες. 
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T1517860-95

Scope of recommendation H.324

MCU

Receive
path delay

Modem
control
V.25ter

Modem
V.34/V.8

GSTN
Network

Video codec
H.263/H.261

Data protocols
V.14, LAPM, etc.

Control protocol
 H.245

SRP/LAPM
procedures

Multiplex/
Demultiplex

H.223

System control

Video I/O equipment

User data applications
T.120, etc.

Audio I/O equipment
Audio codec

G.723.1

  
ΣΧΗΜΑ 4/H.324 

 

Το H.324 καθορίζεται από τα στοιχεία του παραπάνω σχήµατος και 

περιλαµβάνει : 

• video codec (H.263 ή H.261) - κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση 

οπτικών ρευµάτων. 

• audio codec (G.723.1) - κωδικοποιεί το ακουστικό σήµα από το 

µικρόφωνο για τη µετάδοσή του και αποκωδικοποιεί το κωδικοποιηµένο 

ακουστικό σήµα που οδηγείται στην έξοδο του ηχείου. Η καθυστέρηση 

στη λήψη του ακουστικού σήµατος εξυπηρετεί την καθηστέρηση της 

εικόνας, όταν αυτή υπάρχει, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συγχρονισµός 

εικόνας και ήχου. 

• Data protocols (T.120) - υποστηρίζει εφαρµογή δεδοµένων όπως 

ηλεκτρονικά whiteboards, µεταφορά σταθερής εικόνας, ανταλλαγής 

αρχείων, πρόσβαση σε αρχεία δεδοµένων, γραφικοακουστικές 

διασκέψεις, έλεγχο µακρινών συσκευών, κτλ. 

• Control Protocol (H.245) - παρέχει  end to end σηµατοδότηση για σωστό 

χειρισµό των τερµατικών Η.324 και στέλνει σήµατα σε όλο το σύστηµα 

από άκρη σε άκρη.  
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• Multiplex Protocol (H.223) - διοχετεύει τα µεταδιδόµενα ρεύµατα εικόνας, 

ήχου, δεδοµένων και ελέγχου σε ένα µόνο ρεύµα bit και το αντίστροφο. 

Επιπρόσθετα παρέχει αρίθµηση σε ακολουθία , εντοπισµό λάθους και 

διόρθωσή του, µέσω της επαναµετάδοσης όπως αρµόζει σε κάθε τύπο 

µέσου.   

• Modem (V.34) - µετατρέπει το Η.223 synchronous multiplexed bit steam 

σε αναλογικό σήµα που µπορεί να µεταδοθεί µέσω του GSTN και το 

αντίστροφο. 

 

ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 
 Τα πολυµεσικά ρεύµατα πληροφοριών κατατάσσονται σε οπτικά, 

ακουστικά, δεδοµένων και ελέγχου, όπως παρακάτω: 

• Οπτικά ρεύµατα µετακινούνται συνεχώς µεταφέροντας έγχρωµες εικόνες. 

Όταν χρησιµοποιούνται, η διαθέσιµη τιµή bit για οπτικά ρεύµατα µπορεί 

να ποικίλει ανάλογα µε τις ανάγκες τα καναλιών ήχου και δεδοµένων. 

• Τα ακουστικά ρεύµατα είναι πραγµατικού χρόνου, αλλά προαιρετικά 

µπορεί να καθυστερήσουν την λήψη τους προκειµένου να συγχρονιστούν 

µε το οπτικό ρεύµα. 

• Τα ρεύµατα δεδοµένων µπορεί να αποτελούν σταθερές εικόνες, φαξ, 

αρχεία, δεδοµένα εφαρµογών, και άλλα ρεύµατα δεδοµένων. 

• Τα ρεύµατα ελέγχου διοχετεύουν τις εντολές ελέγχου και τις ενδείξεις 

ανάµεσα στα αποµακρυσµένα µέλη. 

 

 
 
 

ΣΥΝΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ 
 
Τερµατικά µόνο φωνής 
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Ta εικονοτηλέφωνα Η.324 πρέπει να υποστηρίζουν τη λειτουργία µε 

αναλογικά τηλέφωνο µόνο ήχου. 

 

Η.320 πολυµεσικά τηλεφωνικά τερµατικά σε ISDN 
 

Η λειτουργία µε πολυµεσικά τηλεφωνικά τερµατικά µέσω ISDN (H.320) 

µπορεί να επιτευχθεί: 

• µε τη χρήση ενός προσαρµογέα (adapter) στο ΙSDN, που θα καθιστά 

εφικτή τη λειτουργία ανάµεσά τους 

• ή, µε τη χρήση τερµατικών dual-mode (ISDN και GSTN) στο ISDN. 
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Η.231 & Η.243 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ [14] 
 

Το πρωτόκολλο ελέγχου πολλαπλών σηµείων H.231  
 
 To H.231 oρίζει τα Στάνταρτ για την πολλαπλών σηµείων 

βιντεοτηλεδιάσκεψη VTC (Video teleconferencing) εµπλέκοντας δύο ή 

περισσότερους χρήστες, την κρυπτογράφηση των δεδοµένων, και τη χρήση 

γραφικών στη βιντεοτηλεδιάσκεψη. 

 Οταν δύο οι περισσότεροι άνθρωποι επιθυµούν να συµµετάσχουν σε 

µία βιντεοτηλεδιάσκεψη πολλαπλών σηµείων, ο καθένας συνδέεται σε µία 

µονάδα MCU. Η MCU τότε ανταλλάσσει πληροφορίες ως προς τις 

δυνατότητες του VTC εξοπλισµού κάθε συµµετέχοντος µε τη χρήση των 

πρωτοκόλλων Η.242 και Η.243, που περιλαµβάνουν τις διαδικασίες, µε τις 

οποίες µπορεί να επιτευχθεί επικοινωνία ανάµεσα σε τρία ή περισσότερα 

οπτικοακουστικά τερµατικά µε τη χρήση ψηφιακών καναλιών της τάξης το 

πολύ 2Μbps.  

 Στη διάρκεια αυτής της επικοινωνίας η MCU συγκεντρώνει 

πληροφορίες σχετικά µε τη µορφή εικόνας (CIF ή QCIF), τις οπτικές 

δυνατότητες και τις τιµές δεδοµένων που υποστηρίζει κάθε VTC απόληξη. 

Από τη στιγµή που η ΜCU έχει διαθέσιµη µία βάση δεδοµένων αναφορικά µε 

τις δυνατότητες κάθε απόληξης, τότε ξεκινά να "διαπραγµατεύεται" τις 

δυνατότητες όλων των απολήξεων και θέτει τη διάσκεψη στο χαµηλότερο 

δυνατό "παρανοµαστή" έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η συµµετοχή του 

καθενός στη διάσκεψη. Στο Σχήµα 5 παρουσιάζεται η τυπική µορφή µία 

MCU µονάδας: 
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Σχήµα 5. Τυπική µορφή µία MCU µονάδας 
 

Γενικά οι µονάδες MCU είναι εγκατεστηµένες "in-house" (π.χ. σε ένα 

επιχειρηµατικό τοπικό δίκτυο) ή στο δίκτυο ενός προµηθευτή υπηρεσιών 

(service provider). Στην τελευταία περίπτωση οι υπηρεσίες VTC πολλαπλών 

σηµείων παρέχονται από έναν service provider και  οι VTC συµµετέχοντες 

πρέπει να πραγµατοποιήσουν τηλεφωνική κλήση προκειµένου να έχουν 

πρόσβαση στη MCU. 
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Τ.120 ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 

Το Τ.120 είναι µία σύσταση της ITU που τυποποιεί την µεταγωγή 

δεδοµένων πάνω από µία πλειάδα µέσων µεταφοράς.  Το πρότυπο Τ.120 

καλύπτει την κοινή χρήση εφαρµογών και αρχείων κατά την διάρκεια µιας 

Η.32x τηλεδιάσκεψης και φροντίζει την  αποτελεσµατική και αξιόπιστη 

διανοµή αρχείων και γραφικών σε πραγµατικό χρόνο. [11]  

Το αντικείµενο του προτύπου είναι να ασφαλίσει την 

ενδολειτουργικότητα µεταξύ των τερµατικών χωρίς να απαιτεί από κάποιον 

συµµετέχοντα προηγούµενη γνώση για το άλλο σύστηµα. Να επιτρέπει την 

κοινή χρήση δεδοµένων µεταξύ των συµµετεχόντων σε πολυµεσική 

τηλεδιάσκεψη, την ανταλλαγή εικόνων, γραφικών και εφαρµογών.[6] 

Στην πραγµατικότητα το πρότυπο T.120 αποτελείται από µία σειρά 

τηλεπικοινωνιακών πρωτοκόλλων και εφαρµογών που το καθένα 

υποστηρίζει διαφορετικό κοµµάτι µιας multipoint επικοινωνίας σε πραγµατικό 

χρόνο. Το συγκεκριµένο πρότυπο κατάφερε να λύσει αρκετά προβλήµατα 

που ιστορικά αποτελούσαν τροχοπέδη στην ανάπτυξη της αγοράς 

εφαρµογών αυτής της µορφής. Το πιο σηµαντικό όµως είναι ότι επίλυσε 

σύνθετα τεχνολογικά θέµατα σε τέτοιο βαθµό, ώστε να γίνει αποδεκτό και 

από τις εταιρίες πληροφορικής και από τις τηλεπικοινωνιακές εταιρίες. Αυτό 

έκανε την σειρά την πιο δηµοφιλή στον χώρο της τηλεδιάσκεψης. Πάνω από 

100 διεθνείς εταιρίες όπως η Apple, AT&T, British Telecom, Cicso, Intel, 

Microsoft, PictureTel εµπιστεύτηκαν το πρότυπο και δηµιούργησαν προϊόντα 

και υπηρεσίες που βασίζονται στο Τ.120.  

[8Β] 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.120 
 

 Ãéáôß ôüóïò åíèïõóéáóìüò ãéá ôï Ô.120;  Ôï óõìðÝñáóìá åßíáé üôé 

ðáñÝ÷åé åîáéñåôéêÜ οφέλη óôïõò ôåëéêïýò ÷ñÞóôåò, óôïõò ðùëçôÝò áëëÜ 

êáé üóïõò åñãÜæïíôáé ãéá ôçí åîÝëéîç êáé ðñüïäï ôùí åöáñìïãþí 
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ðñáãìáôéêïý-÷ñüíïõ. Ï ðáñáêÜôù êáôÜëïãïò áðïôåëåß ìßá óýíïøç ôùí âáóéêþí 

ïöåëåéþí-óêïðþí ðïõ åîõðçñåôåß ôï óôÜíôáñíô Ô.120: 

  

1. ÐáñÜäïóç äåäïìÝíùí ðïëëáðëþí óçìåßùí 
 Ôï Ô.120 äßíåé ôç äõíáôüôçôá óå üóïõò áó÷ïëïýíôáé ìå ôçí åîÝëéîÞ 

ôïõ íá äçìéïõñãÞóïõí áëëÜ êáé íá äéá÷åéñéóôïýí ôïí ÷þñï ôùí ðïëëáðëþí 

óçìåßùí ìå ìåãÜëç åõêïëßá. ¼óïí áöïñÜ ôçí åöáñìïãÞ ôçò ôá äåäïìÝíá 

öÝñïíôáé üôé ðáñáäßäïíôáé óå ðïëëáðëÜ óçìåßá óå «ðñáãìáôéêü ÷ñüíï». 

 

2. Συνλειτουργία 
Ôï Ô.120 επιτρέπει εφαρµογές από διαφορετικούς κατασκευαστές να 

µπορούν να λειτουργήσουν µαζί, χωρίς προβλήµατα. Ôï Ô.120 åðßóçò 

ïñßæåé óáöþò και τον τρόπο, µε τον οποίο οι εφαρµογές αυτές µπορούν íá 

ëåéôïõñãÞóïõí ìåôáîý ôïõò ìå ( Þ ìÝóù) ìéáò ðëçèþñáò ðñïúüíôùí 

«ãåöýñùóçò» äéêôýùí êáé õðçñåóéþí, ïé ïðïßåò ìðïñïýí åðßóçò íá 

õðïóôçñßîïõí ôï óôÜíôáñíô Ô.120 

 

3. Αξιόπιστη διανοµή δεδοµένων 
Η υπηρεσία διόρθωσης λαθών κατά την παράδοση των δεδοµένων 

εγγυάται ότι όλες οι τελικές εφαρµογές θα παραλάβουν όλα τα δεδοµένα 

σωστά. 

 

4. ∆υνατότητα multicast διανοµής 
Ìå ôç ÷ñÞóç multicast, ôï Ô.120 ìåéþíåé ôç óõìöüñçóç ôïõ äéêôýïõ 

êáé âåëôéþíåé ôçí ðïéüôçôá ãéá ôïí ôåëéêü ÷ñÞóôç. Tï T.120 ìðïñåß íá 

÷ñçóéìïðïéÞóåé ôüóï unicast üóï êáé multicast ðáñÜëëçëá, ðáñÝ÷ïíôáò 

Ýôóé ìßá åõÝëéêôç ëýóç ãéá ìéêôÜ äßêôõá unicast êáé multicast. 

 

5. ∆ιαφάνεια δικτύου 
Ïé åöáñìïãÝò ðñïóôáôåýïíôáé (áðïêñýðôïíôáé) áðü ôïí ìç÷áíéóìü 

ìåôáöïñÜò äåäïìÝíùí, ï ïðïßïò ÷ñçóéìïðïéåßôáé. ÁíåîÜñôçôá åÜí 

÷ñçóéìïðïéåßôáé Ýíá ìüíôåì ìåôáöïñÜò õøçëþí ôá÷õôÞôùí LAN Þ Ýíá áðëü 
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dial-up, ï ÷ñÞóôçò ôçò åöáñìïãÞò  áó÷ïëåßôáé µόνο µε την εφαρµογή χωρίς 

να τον ενδιαφέρει το πώς αυτά τα δεδοµένα έφτασαν.. 

 

6. Ανεξαρτησία πλατφόρµας 
 Aêñéâþò åðåéäÞ ôï óôÜíôáñíô Ô.120 åßíáé åíôåëþò ελεύθερο áðü 

üðïéïõ åßäïõò åîáñôÞóåéò ðëáôöüñìáò, ìðïñåß íá åðùöåëçèåß áðü ôá 

ðëåïíåêôÞìáôá ôçò ôå÷íïëïãßáò ôùí õðïëïãéóôþí.  

Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, ôï source code ôïõ Ô.120 µπορεί να 

µεταφερθεί áðü ôá Windows óå ìéá ðëçèþñá áðü ðåñéâÜëëïíôá, 

óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôùíOS/2, MAC/OS,  áñêåôÝò åêäüóåéò ôïõ UNIX êáé 

Üëëåò óõóôÞìáôá ëåéôïõñãßáò óå ðñáãìáôéêü ÷ñüíï 

 

7. Ανεξαρτησία δικτύου 
Το Τ.120 µπορεί να υποστηρίξει αρκετά είδη δικτύων όπως PSTN, 

ISDN, PSDN, CSDN και πιο δηµοφιλή τοπικά πρωτόκολλα όπως το TCP/IP. 

Επίσης ένα πλεονέκτηµα του Τ.120 είναι ότι µπορούν στην ίδια 

τηλεδιάσκεψη να συνεργαστούν δίκτυα που έχουν διαφορετικές ταχύτητες 

µετάδοσης. 

 

8. Υποστήριξη πληθώρας τοπολογιών 
Οι τηλεδιασκέψεις πολλών σηµείων µπορούν να στηθούν χωρίς 

κανένα περιορισµό για την τοπολογία. 

 

9. Ανεξαρτησία εφαρµογών 
Η τηλεδιάσκεψη ήταν η ανάγκη που οδήγησε στην δηµιουργία του 

Τ.120, παρόλα αυτά οι κατασκευαστές του µπόρεσαν να καλύψουν και άλλες 

εφαρµογές. Σήµερα το Τ.120 χρησιµοποιείται στα δικτυακά παιχνίδια, στην 

εικονική πραγµατικότητα και σε προσοµοιώσεις. 

  

10. Κλιµάκωση 
Το Τ.120 σχεδιάστηκε ώστε να µπορεί να λειτουργεί από µία απλή 

αρχιτεκτονική PC έως ένα σύνθετο περιβάλλον πολλών επεξεργαστών. Οι 
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πόροι του Τ.120 είναι άφθονοι, το όριο τους καθορίζεται µόνο από την 

συγκεκριµένη πλατφόρµα που τρέχει την εφαρµογή. 

 

11. Συνεργασία µε άλλα πρότυπα 
Το Τ.120 σχεδιάστηκε για να δουλεύει είτε µόνο του, είτε µε τα 

υπόλοιπα πρότυπα της ITU όπως την οικογένεια προτύπων τηλεδιάσκεψης 

H.32x 

 

12. Επεκτασιµότητα 
Το Τ.120 µπορεί να επεκταθεί εύκολα περικλείοντας νέες δυνατότητες 

(λειτουργία µε δίκτυα ΑΤΜ ή Frame Relay, καινούργια πρωτόκολλα κ.α.) [21] 

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
 

Η αρχιτεκτονική του προτύπου ακολουθεί το µοντέλο OSI (Open 

Systems Interconnection) βασίζεται δηλαδή σε µία σειρά στρωµάτων. Τα 

πρωτόκολλα και οι υπηρεσίες µεταξύ των στρωµάτων είναι αυστηρά 

καθορισµένες. [4] Κάθε στρώµα παίρνει ως δεδοµένο ότι όλα τα υπόλοιπα 

στρώµατα που βρίσκονται πιο κάτω λειτουργούν. Μία γραφική προσέγγιση 

της σειράς Τ.120 βρίσκεται στο παρακάτω σχήµα. 
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Σχήµα 6. Η αρχιτεκτονική του µοντέλου Τ.120 
 

Τα κατώτερα στρώµατα του πρωτοκόλλου (Τ.122, Τ.123, Τ.124, 

Τ.125 ) καθορίζουν τον µηχανισµό ανεξαρτησίας της εφαρµογής αφού 

µπορούν να δώσουν υπηρεσίες µετάδοσης δεδοµένων σε οποιαδήποτε 

εφαρµογή. Τα υψηλότερα στρώµατα (Τ.126, Τ.127) καθορίζουν πρωτόκολλα 

για συγκεκριµένες εφαρµογές, όπως κοινή χρήση πίνακα (whiteboard) και 

µεταφορά αρχείων. Εφαρµογές που µπορούν να χρησιµοποιήσουν αυτού 

του είδους τα πρωτόκολλα µπορούν να συνυπάρχουν στην ίδια 

τηλεδιάσκεψη µε εφαρµογές που δεν τα υποστηρίζουν. Στην 

πραγµατικότητα, µία εφαρµογή µπορεί να χρησιµοποιεί ταυτόχρονα 

τυποποιηµένα ή µη πρωτόκολλα. 

Το Τ.120 είναι ένα πρότυπο οµπρέλα το οποίο περικλείει µία σειρά 

από πρότυπα. Κάθε ένα από αυτά αποτελεί ξεχωριστό συστατικό του και 

υλοποιεί συγκεκριµένο κοµµάτι κατά την διάρκεια µιας τηλεδιάσκεψης από 

την στιγµή της σύνδεσης µέχρι και το τέλος.[20] 

 

Σύσταση Τ.121 
 
Ηµεροµηνία αποδοχής από ITU: Ιούλιος 1996 

Áõôü ôï óôÜíôáñíô ðáñÝ÷åé ìßá âÜóç ãåíéêþí åöáñìïãþí (Generic 

Application Template GAT), ç ïðïßá ïñßæåé ìßá áðëÞ óåéñÜ ïäçãéþí ãéá ôç 

äçìéïõñãßá ðñùôïêüëëùí åöáñìïãÞò  êáé παρέχει ευκολίες στον έλεγχο των 

µέσων που χρησιµοποιούνται στην εφαρµογή. Åðßóçò ôï Ô.120 

ðåñéãñÜöåé ìå ðïéïí ôñüðï Ýíá ðñùôüêïëëï åöáñìïãÞò, üðùò ôï Ô.127 ãéá ôç 

ìåôáöïñÜ áñ÷åßùí, ìðïñåß íá åðéôåëÝóåé ôéò ðáñáêÜôù ëåéôïõñãßåò: 

• ÊáôáãñÜöåé ôïí åáõôü ôïõ óôç äéÜóêåøç 

• Åöáñìüæåé ôéò äõíáôüôçôÝò ôïõ ôïðéêÜ áëëÜ áðïìáêñõóìÝíá 

• Λåéôïõñãåß êáé «áíôáëëÜóóåé» äõíáôüôçôåò ìå Üëëåò åöáñìïãÝò 

ÐñïêåéìÝíïõ íá åîáóöáëßóåé óõìâáôéêüôçôá, ôï Ô.121 áðïôåëåß Ýíá áðü ôá 

áðáéôïýìåíá óôÜíôáñíôò ãéá ôá ðñïúüíôá ðïõ äçìéïõñãÞèçêáí óýìöùíá ìå ôï 

Ô.120. Ôï ÉTU  åðßóçò ðñïôåßíåé ôç «óõíåñãáóßá»  ìç ôõðïðïéçìÝíùí 
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åöáñìïãþí ìå ôï Ô.121 ðñïêåéìÝíïõ íá õðÜñîåé äõíáôüôçôá ëåéôïõñãßáò 

ìåôáîý ôïõò. 

 

 

Σύσταση Τ.122 
 
Ηµεροµηνία αποδοχής από ITU: Μάρτιος 1993 

Ôï óôÜíôáñíô áõôü ïñßæåé ôéò õðçñåóßåò ðïëëáðëþí óçìåßùí, ïé 

ïðïßåò åðéôñÝðïõí Ýíáí Þ ðåñéóóüôåñïõò ÷ñÞóôåò íá óõììåôÝ÷ïõí êáé íá 

óôÝëíïõí äåäïìÝíá, ùò ìÝñç ìßáò äéÜóêåøçò. ÁõôÝò ïé õðçñåóßåò ðïëëáðëþí 

óçìåßùí åêôåëïýíôáé áðü ôï Ô.125, ôï ïðïßï ðáñÝ÷åé ôïí áðáéôïýìåíï ìç÷áíéóìü 

ãéá ôç ìåôáöïñÜ ôùí äåäïìÝíùí.  

Ôá óôÜíôáñíôò Ô.122 êáé Ô.125 ìáæß áðïôåëïýí ôéò õðçñåóßåò 

ðïëõìåóéêÞò åðéêïéíùíßáò (Multipoint Communication Services MCS) του 

Ô.120.  To Ô.122 õðïóôçñßæåé äéÜöïñåò ìïñöÝò «ôïðïëïãßáò» äéêôýïõ, 

ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò âëÝðå ôï ôìÞìá «Ôïðïëïãßåò» óôï ßäéï 

êåöÜëáéï. 

 

Σύσταση Τ.123 
 
Ηµεροµηνία αποδοχής από ITU: Οκτώβριος 1996 

Áõôü ôï óôÜíôáñíô åßíáé õðåýèõíï ãéá ôç ìåôáöïñÜ ôùí äåäïìÝíùí, ôçí 

óõíå÷üìåíç ñïÞ ôïõò, êáé ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôçò ñïÞò ôùí äåäïìÝíùí áíÜìåóá óôá 

äßêôõï, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí ëåéôïõñãéþí ôçò óýíäåóçò, áðïóýíäåóçò, 

áðïóôïëÞò êáé ëÞøçò.  

Áêüìç, ôï Ô.123 ðáñÝ÷åé Ýíá ìç÷áíéóìü äéüñèùóçò ëÜèïõò, ï ïðïßïò 

åããõÜôáé ôçí áóöáëÞ êáé áêñéâÞ áðïóôïëÞ ôùí äåäïìÝíùí. Ôï Ô.123 Annex 

B, áðïôåëåß ìßá ðñïóèÞêç óôï óôÜíôáñíô Ô.123, ç ïðïßá åðßóçò åããõÜôáé 

ôçí áóöáëÞ ìåôáöïñÜ äåäïìÝíùí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò äéÜóêåøçò 

 

Σύσταση Τ.124 
 
Ηµεροµηνία αποδοχής από ITU: Αύγουστος 1995 
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Aõôü ôï óôÜíôáñíô ðáñÝ÷åé ôïí ãåíéêü Ýëåã÷ï äéÜóêåøçò Generic 

conference control (GCC) ãéá ôçí åãêáôÜóôáóç êáé äéá÷åßñéóç ìßáò 

äéÜóêåøçò ðïëëáðëþí óçìåßùí. Ï GCC åðéôåëåß ôéò ðáñáêÜôù 

ëåéôïõñãßåò: 

• Áðïôåëåß ôï êÝíôñï ðëçñïöïñéþí, êáôåõèýíïíôáò ôïõò ÷ñÞóôåò áëëÜ 

êáé ôá äåäïìÝíá ðñïò êáé áðü ôç äéÜóêåøç, åíþ ðáñÜëëçëá 

êáôáãñÜöåé ôçí «ðñüïäï» ôçò äéÜóêåøçò, Ýôóé þóôå áíÜ ðÜóá 

óôéãìÞ ôá ôåëåõôáßá óôïé÷åßá ôçò äéÜóêåøçò íá åßíáé äéáèÝóéìá. 

• Äéáôçñåß êáôáëüãïõò ìå ôïõò ìåôÝ÷ïíôåò στην διάσκεψη καθώς και 

τις εφαρµογές τους. Ï GCC áíáãíùñßæåé åöáñìïãÝò êáé óôïé÷åßá ðïõ 

åßíáé óõìâáôÜ ìåôáîý ôïõò, Ýôóé þóôå ôá ðñïúüíôá íá ìðïñïýí íá 

ëåéôïõñãïýí µαζί, χωρίς προβλήµατα. 

• Áíé÷íåýåé ôá ìÝóá MCS Ýôóé þóôå íá ìçí õðÜñîïõí ðñïâëÞìáôá üôáí ïé 

ìåôÝ÷ïíôåò óôç äéÜóêåøç ÷ñçóéìïðïéïýí äéáöïñåôéêÜ ðñùôüêïëëá 

åöáñìïãÞò, üðùò ôï Ô.127 ãéá ìåôáöïñÜ áñ÷åßùí êáé Ô.128 ãéá την 

κοινή χρήση των εφαρµογών. 

 

Σύσταση Τ.125 
 
Ηµεροµηνία αποδοχής από ITU: Απρίλιος 1994 

Áõôü ôï óôÜíôáñíô ïñßæåé ôïõò ôñüðïõò ìå ôïõò ïðïßïõò ìåôáäßäïíôáé 

äåäïìÝíá óôç äéÜóêåøç. Ôï Ô.125 ïñßæåé ôá éäéùôéêÜ κανάλια êáé ôá 

êáíÜëéá åêðïìðÞò, ôá ïðïßá ìåôáöÝñïõí äåäïìÝíá êáé åããõþíôáé 

éêáíïðïéçôéêÞ êáé áêñéâÞ åðéêïéíùíßá áíÜìåóá óôïõò ÷ñÞóôåò. Åðßóçò ôï 

Ô.125 εφαρµόζει ôéò õðçñåóßåò ðïëëáðëþí óçìåßùí ðïõ ïñßæåé ôï Ô.120 

 

Σύσταση Τ.126  
 
Ηµεροµηνία αποδοχής από ITU: Αύγουστος 1995 

Áõôü ôï óôÜíôáñíô ïñßæåé ôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï ìßá åöáñìïãÞ óôÝëíåé 

êáé ëáìâÜíåé ðëçñïöïñßåò στον πίνακα whiteboard, óå ìïñöÞ óõìðéåóìÝíç Þ 

ìç, ãéá ôçí ðñïâïëÞ ôïõò Þ ôçí åíçìÝñùóÞ (updating) óå ìßá äéÜóêåøç ìå 

ðïëëïýò ìåôÝ÷ïíôåò. Ï ñüëïò ôïõ Ô.126 åßíáé íá äéá÷åéñßæåôáé ôï µέρος 

εργασίας που παρέχεται από τον πίνακα whiteboard στους χρήστες. 
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Σύσταση Τ.127 
 
Ηµεροµηνία αποδοχής από ITU: Αύγουστος 1995 

Ôï óôÜíôáñíô áõôü ïñßæåé ôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï ìåôáöÝñïíôáé 

ôáõôü÷ñïíá áñ÷åßá áíÜìåóá óôïõò ìåôÝ÷ïíôåò ôçò äéÜóêåøçò. Ôï Ô.127 

ðáñÝ÷åé ôç äõíáôüôçôá óå Ýíá Þ ðåñéóóüôåñá áñ÷åßá íá åðéëåãïýí êáé íá 

ìåôáäïèïýí, óå óõìðéåóìÝíç Þ ìç ìïñöÞ, óå üëïõò Þ óå åðéëåãìÝíïõò 

ìåôÝ÷ïíôåò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ìßáò äéÜóêåøçò. 

 

Σύσταση Τ.128 
 

Áõôü ôï óôÜíôáñíô προτάθηκε από την Microsoft ùò ìßá ðñïóèÞêç στο 

Ô.120 êáé εγκρίθηκε από την ITU. Ôï Ô.128 ïñßæåé ôï ðñùôüêïëëï program 

sharing, äéåõêñéíßæïíôáò ìå ðïéïí ôñüðï ïé ìåôÝ÷ïíôåò óå ìßá Ô.120 

äéÜóêåøç ìðïñïýí íá ìïéñÜæïíôáé ôïðéêÜ ðñïãñÜììáôá. Åéäéêüôåñá, ôï 

Ô.128 äßíåé ôç äõíáôüôçôá óå ðïëëïýò ÷ñÞóôåò/ìåôÝ÷ïíôåò íá âëÝðïõí êáé 

íá åñãÜæïíôáé óôá ßäéá(shared) ðñïãñÜììáôá. 

 

Ελεγκτής κόµβου 
 

Αποτελεί την åíôïëÞ êáé ôç «ïõóßá» ôïõ åëÝã÷ïõ ôïõ Ô.120 êáé 

åßíáé õðåýèõíï ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôùí «γεγονότων» óå åðßðåäï äéêôýïõ, 

óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò äéá÷åßñéóçò ôùí óõíäÝóåùí ôçò äéÜóêåøçò, ôùí 

ìåôå÷üíôùí, êáé ôùí äåäïìÝíùí. Áõôüò ï åëåãêôÞò ëáìâÜíåé åíôïëÝò áðü ôá 

Üëëá óôñþìáôá ôïõ Ô.120, êõñßùò áðü ôï óôñþìáôá ìåôáöïñÜò, êáé 

÷ñçóéìïðïéåß ôá GCC, MCS êáé Üëëåò õðçñåóßåò ðñùôïêüëëùí, 

ðñïêåéìÝíïõ íá öÝñåé óå ðÝñáò üëç ôç äéÜóêåøç. Ï åëåãêôÞò êüìâïõ 

ëåéôïõñãåß ùò Ýíáò ìåôáöñáóôÞò, ï ïðïßïò åããõÜôáé üôé üëåò ïé 

åêäçëþóåéò ôçò äéÜóêåøçò ìåôáöñÜæïíôáé óùóôÜ. [4] 

 

Το Τ.120 υποστηρίζει αρκετές τοπολογίες που καθορίζουν πώς οι 

χρήστες είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους και πώς µεταδίδουν τα δεδοµένα 
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κατά την διάρκεια µιας τηλεδιάσκεψης. Οι παρακάτω τοπολογίες είναι 

µερικές από αυτές που χρησιµοποιούνται στην πραγµατικότητα.  

Ένας από τους συµµετέχοντες στην διάσκεψη προσδιορίζεται ως 

ανώτατος παροχέας (top provider). Αυτός ελέγχει όλους τους πόρους της 

διάσκεψης και τα προγράµµατα κοινής χρήσης, όπως ο πίνακας 

(whiteboard) και η κουβέντα (chat).  

 

O top provider καθορίζεται στην αρχική σύνδεση µεταξύ των δύο 

πρώτων συµµετεχόντων. Στη συνέχεια η σχέση µεταξύ του provider και των 

υπόλοιπων που παίρνουν µέρος στην τηλεδιάσκεψη καθορίζει τις διάφορες 

τοπολογίες. 
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Τ.130 ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 
 

 Ç óåéñÜ Ô.130 ïñßæåé µία áñ÷éôåêôïíéêÞ, äéá÷åßñéóçò, åëÝã÷ïõ, 

êáèþò êáé ìßá óåéñÜ õðçñåóéþí ðïõ üëåò ìáæß áðïôåëïýí Ýíá 

ïðôéêïáêïõóôéêü óýóôçìá åëÝã÷ïõ (Áudio-Visual Control System AVC). Ôï 

óýóôçìá áõôü õðïóôçñßæåé ôç ÷ñÞóç ñåõìÜôùí (streams) ðñáãìáôéêïý 

÷ñüíïõ êáé õðçñåóéþí óå Ýíá ðåñéâÜëëïí ðïëõìåóéêÞò äéÜóêåøçò.  

 Ôï ôìÞìá ðñùôïêüëëïõ êáé õðçñåóéþí ðïõ ðåñéëáìâÜíåôáé óôï Ô.132, 

áðïôåëåßôáé áðü äýï ìÝñç: ôç äéá÷åßñéóç êáé ôïí Ýëåã÷ï. ÁõôÜ ôá äýï 

ìáæß åðéôñÝðïõí ôá óôïé÷åßá ôïõ äéêôýïõ (Network Elements), üðùò ôá 

ðáñáäïóéáêÜ MCU, Gateway, Þ Conference Server, íá ðñïóöÝñïõí óôï Ô.132 

ïðôéêÝò êáé áêïõóôéêÝò õðçñåóßåò óôéò τελικές εφαρµογές  

 ÌåñéêÝò áðü ôéò õðçñåóßåò áõôÝò ðåñéëáìâÜíïõí áíáãíþñéóç 

ñåýìáôïò (Stream Identification), áíáãíþñéóç óôïí «áÝñá» (On-air 

Identification), Video Switching, ìßîç Þ÷ïõ (Audio Mixing), Remote Device 

Control êáé äéáñêÞ ðáñïõóßá (Continuous Presence). 

 To T.130 äïìÞèçêå âÜóç ôùí õðÜñ÷ïíôùí προτύπων της ITU όπως ôç 

óåéñÜ Ç.320 ïðôéêï-áêïõóôéêÞò äéÜóêåøçò êáé ôç óåéñÜ  Ô.120 ãéá 

äéÜóêåøç ðïëëáðëþí óçìåßùí. Ç óåéñÜ Ô.130 åßíáé óõìâáôÞ ìå óõóôÞìáôá, 

üðùò ôï Ç.323, óôï ïðïßï ç åéêüíá êáé ï Þ÷ïò ìåôáäßäïíôáé áíåîÜñôçôá áðü ôï 

Ô.120, êáèþò êáé ìå óõóôÞìáôá ðïõ åßíáé éêáíÜ íá ìåôáäßäïõí ðïëëáðëïýò 

ôýðïõò ìÝóùí, ìÝóù åíüò áðëïý multiplex. 

 Óå áíôßèåóç ìå Üëëåò ôõðïðïéçìÝíåò ìåèüäïõò äéá÷åßñéóçò 

ñåõìÜôùí (streams) óå ðñáãìáôéêü ÷ñüíï êáôÜ ôç äéÜñêåéá ìßáò 

äéÜóêåøçò, ôï Ô.130 ðáñÝ÷åé ìåñéêÝò ìïíáäéêÝò äõíáôüôçôåò: 

• ÓõìðåñéëáìâÜíåé Ýíá ðñùôüêïëëï áíåîÜñôçôïõ åëÝã÷ïõ äéêôýïõ êáé 

ðëáôöüñìáò ãéá ôç äéá÷åßñéóç ñåõìÜôùí real time.  

• Óõíôïíßæåé ëåéôïõñãßåò óôá Üêñá ôïõ äéêôýïõ.  

• Ðñïùèåß êáé äéáíÝìåé ôá ñåýìáôá ìÝóùí (media streams) óôï 

ðåñéâÜëëïí ôçò äéÜóêåøçò 

• Προσφέρει ποιότητα υπηρεσιών στις εφαρµογές πολυµεσικής 

επικοινωνίας. 
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• ÐáñÝ÷åé διανεµηµένη äéá÷åßñéóç êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò 

äéÜóêåøçò. 

• Ðñïùèåß ôç ëåéôïõñãéêüôçôá ôùí õðáñ÷üíôùí ðïëõìåóéêþí 

ðñùôïêüëëùí. 

 

Ôï Ô.130 ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óå êÜèå äõíáôü óåíÜñéï äéÜóêåøçò 

üðïõ áðáéôåßôáé åéêüíá Þ Þ÷ïò multipoint ðïëëáðëþí óçìåßùí. 

 Ôï Ô.130 âáóßæåôáé óôéò õðçñåóßåò ôùí GCC êáé MCS 

ðñïêåéìÝíïõ íá ìåôáäüóåé äåäïìÝíá åëÝã÷ïõ, ο ήχος και η εικόνα 

ìåôáöÝñïíôáé ìÝóù äéáöïñåôéêþí/áíåîÜñôçôùí λογικών καναλιών, üðùò 

áðáéôåß ç ìåôÜäïóç ãéá ôç ñïÞ äåäïìÝíùí óå ðñáãìáôéêü ÷ñüíï. 

 Ôï Ô.130 êáé ôï Ô.132 Ý÷ïõí êáèïñéóôåß ôïí ÌÜñôéï ôïõ 1997 êáé 

επικυρώθηκαν ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ 1998. Ôï Ô.131, ôï ïðïßï ïñßæåé network-

specific mappings ôá ïðïßá åðéôñÝðïõí ôï AVC íá åðéêïéíùíÞóåé ìå ôï 

õöéóôÜìåíï πñùôüêïëëï πïëõìåóéêïý åëÝã÷ïõ (Multimedia Control Protocol), 

üðùò ôï Ç.245.  το οποίο επικυρώθηκε το φθινόπωρο του 1997. 
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Σχήµα 7. Η αρχιτεκτονική του Τ.130 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Η.261 
 

ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ 
 

Τηλεδιάσκεψη είναι µία λειτουργία που µπορεί να αποδοθεί από 

διαφορετικές καταστάσεις, από ζωντανή µετάδοση µαθηµάτων σε µεγάλα 

ακροατήρια, µέχρι και την πρόσωπο µε πρόσωπο κουβέντα δύο ατόµων 

στον υπολογιστή. Η τεχνολογία που χρησιµοποιείται είναι το ISDN. 

 

ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ 
 

Το εύρος ζώνης αναφέρεται στο σύνολο της πληροφορίας (bits) που 

µπορεί να µεταδοθεί πάνω σε έναν φορέα κάθε δευτερόλεπτο. Το εύρος 

ζώνης που χρειάζεται εξαρτάται από την εφαρµογή. Εάν για παράδειγµα 

κινούµενες εικόνες µε ήχο πρέπει να σταλούν σε πραγµατικό χρόνο, τότε 

χρειαζόµαστε πολύ πληροφορία να σταλεί πολύ γρήγορα. Άρα αυτό που 

χρειαζόµαστε εδώ είναι ένα υψηλό εύρος ζώνης.  

Κάθε οθόνη έχει 625 γραµµές, κάθε γραµµή 625 σηµεία και κάθε 

σηµείο αποθηκεύεται σε 24 bits. Για να µεταδώσουµε σε πραγµατικό χρόνο 

πρέπει να σταλούν κάθε δευτερόλεπτο 25 εικόνες. Με έναν απλό 

υπολογισµό καταλαβαίνουµε ότι η πληροφορία που πρέπει να αποσταλεί 

ανά δευτερόλεπτο είναι 234.375.000 bits.  

Οι τηλεφωνικές γραµµές µπορούν να κουβαλήσουν πληροφορίες 

φωνής που φτάνουν τα 2400bits/s. Μία απλή γραµµή ISDN µπορεί να 

κουβαλήσει πληροφορία που φτάνει στα 64Kbit/s. Ο αριθµός των γραµµών 

που µπορεί να διαχειριστεί τον όγκο των δεδοµένων ενός βίντεο είναι πολύ 

µεγάλος (3662 περίπου γραµµές ISDN χρειάζονται για να µπορέσουν να 

µεταφέρουν κινούµενες εικόνες). Αυτό κάνει το κόστος τους τεράστιο και 

αφήνει ως µοναδική λύση την συµπίεση της εικόνας του βίντεο. 
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ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ 
 

Oπως αναφέραµε ένας τρόπος για να µειώσουµε το εύρος ζώνης που 

χρειάζεται είναι η συµπίεση της εικόνας. Η συµπίεση επιτυγχάνεται 

χρησιµοποιώντας κωδικοποίηση. Το συµπιεσµένο βίντεο µπορεί να περάσει 

από δύο το λιγότερο,  έως εικοσιτέσσερις τηλεφωνικές γραµµές. Όσο 

µεγαλύτερη είναι η συµπίεση, τόσο µεγαλύτερη είναι η απώλεια της 

καθαρότητας, της κίνησης και των χρωµάτων. 

Ορισµένα επίπεδα συµπίεσης που υιοθετήθηκαν είναι: 

• Video on Desktop Computers - Βίντεο για υπολογιστή  

  Εύρος ζώνης 64kbit/s. 

  Επιτρέπει βίντεο στην οθόνη. Ο ρυθµός αυτός δεν είναι καλός για 

τηλεδιασκέψεις, αρκεί µόνο για πρόσωπο µε πρόσωπο 

βιντεοτηλεφωνία. 

• Group Video Conferencing - Βίντεο για τηλεδιάσκεψη 

  Εύρος ζώνης µεταξύ 128kbit/s και 2Mbit/s.  

  Ένας ρυθµός της τάξης των 384kbit/s προσφέρει καλή ποιότητα 

εικόνας για τηλεδιάσκεψη. 

• Digital Broadcasting - Ψηφιακή ευρεία εκποµπή 

  Εύρος ζώνης µεταξύ 2Mbit/s και 6Mbit/s. 

  Η ποιότητα είναι κατά πολύ καλύτερη των δύο προηγούµενων τρόπων 

συµπίεσης, το κόστος όµως είναι µεγαλύτερο. [11] 

 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη παροχής µιας ολοκληρωµένης λύσης σε 

υπηρεσίες video χρησιµοποιώντας το ISDN, η CITT (International Telegraph 

and Telephone Consultative Committee) και συγκεκριµένα η 15η οµάδα 

εργασίας πρότεινε το 1984 ένα πρότυπο κωδικοποίησης εικόνας για 

εκποµπή µε ταχύτητες της τάξης των m*384 kbit/s (όπου m=1,2,3,4,5). 



Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων 
 
 

-51- 
 

Αργότερα, µε την συνδροµή καινούργιων ανακαλύψεων και τεχνικών στον 

χώρο της κωδικοποίησης εικόνας, έγινε σαφές ότι ένας ρυθµός µετάδοσης 

της τάξης των p*64kbit/s (όπου p=1,2,�.,30) µπορούσε να καλύψει 

ολόκληρη την χωρητικότητα των ISDN γραµµών. Πέντε χρόνια αργότερα η 

CITT προτείνει το H.261 ως πρότυπο κωδικοποίησης εικόνας µε ρυθµό 

µετάδοσης p*64kbit/s, το οποίο γίνεται δεκτό και δηµοσιεύεται από την ITU 

(International Telecom Union) τον ∆εκέµβριο του 1990. [15] 

Μία ελαφρώς αλλαγµένη έκδοση αυτού του προτύπου, που ονοµάζεται 

H.261 Annex D, υιοθετήθηκε και χρησιµοποιείται στη Βόρεια Αµερική. Η 

διαφοροποίηση έχει να κάνει µε τον  ρυθµό µετάδοσης, ο οποίος δεν είναι 

πολλαπλάσιος των 64kbit/s αλλά  πολλαπλάσιος των 56kbit/s. p*56kbit/s 

[11Β] 

 Αυτές οι τιµές είναι κατάλληλες για γραµµές ISDN, για τις οποίες 

άλλωστε σχεδιάστηκε και αυτός ο «κώδικας εικόνας». Αυτή τη στιγµή το 

Η.261 αποτελεί το στάνταρτ συµπίεσης εικόνας, που είναι περισσότερο 

διαδεδοµένο διεθνώς για την εικονοτηλεφωνεία σε τηλεφωνικές γραµµές 

ISDN.  

 Το στάνταρτ περιγράφει τις µεθόδους κωδικοποίησης και 

αποκωδικοποίησης για την κινούµενη εικόνα µιας οπτικοακουστικής 

«υπηρεσίας» (audiovisual service)  στις τιµές των p*64Kbps, όπου p 

κυµαίνεται από 1 έως 30. Το στάνταρτ είναι κατάλληλο ιδιαίτερα για 

εφαρµογές, στις οποίες χρησιµοποιούνται circuit switched networks ως 

κανάλια µετάδοσης. Αυτό είναι κατανοητό, καθώς οι ISDN ήταν το κανάλι 

επικοινωνίας, το οποίο συµπεριλήφθηκε κατά το σχεδιασµό του στάνταρτ.  

 Το Η.261 συνήθως χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε άλλα στάνταρτ 

ελέγχου και σχεδιασµού (framing), όπως το Η221, Η230, Η242, Η230.[4] 

Προτεινόµενες εφαρµογές για αυτό το διεθνές standard είναι το 

βιντεοτηλέφωνο (videophone) και η τηλεδιάσκεψη (videoconferencing). 

Εποµένως ο αλγόριθµος αυτού του προτεινόµενου τρόπου κωδικοποίησης 

εικόνας πρέπει να είναι ικανός να λειτουργεί σε πραγµατικό χρόνο µε πολύ 

µικρή καθυστέρηση. Για p=1 και p=2 (δηλαδή για ρυθµούς µετάδοσης 

64kbit/s και 128kbit/s αντίστοιχα) είναι εφικτή µόνο η πρόσωπο µε πρόσωπο 
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συνοµιλία, η γνωστή και ως videophone. Για p>=6 (δηλαδή για ρυθµούς 

µετάδοσης από 384kbit/s και πάνω) είναι εφικτή η µετάδοση πιο περίπλοκων 

εικόνων και µε καλύτερη ποιότητα. [15] 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Ôï Ç.261 ÷ñçóéìïðïéåß δύο τύπους κωδικοποίησης,  την 

äéáóôçìáôéêÞ intraframe ή απλά (INTRA) êáé την ðñüóêáéñç interframe ή 

(INTER). Ôï intraframe ÷ñçóéìïðïéåß Ýíá DCT (Discrete Cosine Transform), 

ðáñüìïéï ìå áõôü ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé óôá JPEG, στο οποίο ôåôñÜãùíá 

äéáóôÜóåùí 8x8 ðåñíïýí áðü την äéáäéêáóßá DCT, ðïóïóôïðïéïýíôáé êáé 

êùäéêïðïéïýíôáé.[10Β] 

To ó÷Þìá êùäéêïðïßçóçò interframe åîåôÜæåé ôç äéáöïñÜ áíÜìåóá 

óå óõíå÷üìåíá ôåôñÜãùíá( ôçò ôñÝ÷ïõóáò êáé ôçò ðñïçãïýìåíçò åéêüíáò) 

êáé åÜí ç äéáöïñÜ áõôÞ åßíáé êÜôù áðü Ýíá ïñéóìÝíï üñéï, ôüôå äåí 

óôÝëíåôáé êáíÝíá äåäïìÝíï. 

Óôçí áíôßèåôç ðåñßðôùóç, ïé äéáöïñÝò áíÜìåóá óôá ôåôñÜãùíá 

êùäéêïðïéïýíôáé, âÜóç ôçò ìåèüäïõ êùäéêïðïßçóçς intraframe. Ôï Ç.261 

áêüìç ðñïóáñìüæåé äõíáìéêÜ ôï quantize step óå êáèÝíá áðü ôá óôÜäéá 

êùäéêïðïßçóçò, Ýôóé þóôå íá äéáôçñåßôáé ìßá óõíå÷Þò ôéìÞ bit. [12Β] 

To quantizer step áõîÜíåôáé (ðñïêáëþíôáò ìéêñüôåñç «ãÝííçóç» 

ðëçñïöïñéþí) ðñïêåéìÝíïõ íá ìåéþóåé ôçí ôéìÞ bit Þ ìåéþíåôáé ãéá íá áõîÞóåé 

ôçí ôéìÞ bit.  ¸íá áõîçìÝíï quantization step Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá öôù÷üôåñç 

ðïéüôçôá åéêüíáò åíþ áíôßèåôá Ýíá ìåéùìÝíï step áõîÜíåé ôçí ðïéüôçôá ôçò 

åéêüíáò. Ôï ó÷Þìá ðáñáêÜôù ðáñïõóéÜæåé ôç äéáäéêáóßá êùäéêïðïßçóçò 

ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé óôï Ç.261 
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Σχήµα 8. Μορφή εικόνας 
 

Ôï Ç.261 åðßóçò ïñßæåé äýï ìïñöÝò åéêüíáò ðïõ åßíáé ãíùóôÝò ùò 

ÊïéíÞ äéÜìåóç ìïñöÞ( Common Intermediate Format) Þ CIF êáé Quarter CIF 

Þ QCIF.  Ç CIF õðïóôçñßæåé ìßá áíÜëõóç åéêüíáò ôùí 352x288, åíþ ôï 

QCIF ðáñÝ÷åé áíÜëõóç 176x144 (ôï Ýíá ôÝôáñôï áðü áõôÞ ðïõ ðáñÝ÷åé ç 

CIF). H QCIF âáóéêÜ ÷ñçóéìïðïéåßôáé üôáí ôï äéáèÝóéìï åýñïò æþíçò 

åßíáé ìéêñüôåñá áðü 192Kbps.  Ïé QCIF êáé CIF åéêüíåò êùäéêïðïéïýíôáé 

ως στοιχεία φωτεινότητας και δύο χρωµατικών αλλάγών, ìå ôç ÷ñÞóç ôïõ 

ó÷Þìáôïò êùäéêïðïßçóçò ôùí YCbCr (üðïõ Y=öùôåéíüôçôá , 

Cb/Cr=÷ñùìáôéóìïß). ÁõôÞ ç ôå÷íéêÞ «åêìåôáëëåýåôáé» ôï ãåãïíüò üôé ôï 

áíèñþðéíï ìÜôé åßíáé ëéãüôåñï åõáßóèçôï óôéò äéáöïñÝò áíÜìåóá óôá 

÷ñþìáôá áðü üôé åßíáé óôçí Ýíôáóç ôùí ÷ñùìÜôùí.  

Áõôü åðéôñÝðåé ôá óôïé÷åßá ÷ñùìáôéóìïý (Cb/Cr) íá 

êùäéêïðïéïýíôáé óôï ìéóü åýñïò æþíçò áðü üôé ç öùôåéíüôçôá (Y) êáé 

ðáñüëá áõôÜ íá äéáôçñïýí éêáíïðïéçôéêü åðßðåäï ðïéüôçôáò στο 

χρώµα.[9Β] 

 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 

Ðáñüëï ðïõ ôï Ç261, üðùò áíáöÝñèçêå ðáñáðÜíù, áðïôåëåß ôï 

óôÜíôáñíô óõìðßåóçò åéêüíáò ðïõ åßíáé åõñýôåñá äéáäåäïìÝíï ðáãêïóìßùò, 

óôï ôïìÝá ôùí ðïëõìåóéêþí äéáóêÝøåùí, Ý÷åé êáé áõôü ôïõò ðåñéïñéóìïýò 

ôïõ üóïí áöïñÜ ôçí äõíáôüôçôá åöáñìïãÞò ôïõ ãéá åêðïìðÝò ìÝóù PSDN. To 

H261 äåí êáèïñßæåé êáôÜ éåñáñ÷éêÞ óåéñÜ óôç äéÜñêåéá ôçò 

êùäéêïðïßçóçò. 

¸÷ïõí ãßíåé äéÜöïñåò ðñïôÜóåéò ðñïêåéìÝíïõ íá êáôáóôÞóïõí êÜôé 

ôÝôïéï åöéêôü, ùóôüóï, ùò óôÜíôáñíô äåí õðïóôçñßæåé áíÜëïãåò 

ëåéôïõñãßåò. Ç áíÜëõóç ôïõ Ç261 åßíáé Ýîï÷ç ãéá åöáñìïãÝò äéÜóêåøçò. 

Ãéá åöáñìïãÝò, ïé ïðïßåò áðáéôïýí ìåãáëýôåñç ðïéüôçôá ïðôéêþí äåäïìÝíùí, 

ùóôüóï, áêüìç êáé ôï õøçëüôáôï üñéï ôçò ðñïáéñåôéêÞò áíÜëõóçò CIF, 

ìðïñåß íá áðïäåé÷ôåß áíåðáñêÝò.[19]
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ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Η.263 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

Áõôü ôï ðñùôüêïëëï  ïñßæåé έναν τρόπο κωδικοποίησης, ç ïðïßá 

ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá ôç óõìðßåóç åéêüíáò σε ìéá ïðôéêïáêïõóôéêÞ 

õðçñåóßá µå µικρούς ρυθµούς µετάδοσης. [18] 

Ç âáóéêÞ ìïñöÞ ôïõ áëãüñéèìïõ êùäéêïðïßçóçò ôçò åéêüíáò 

âáóßæåôáé óôï ðñùôüêïëëï Ç.261 êáé áðïôåëåß Ýíá ìåßãìá  χρήσης ôης 

intraframe και interframe κωδικοποίησης  

Μπορεί να υποστηρίξει ðÝíôå ôõðïðïéçìÝíåò ìïñöÝò åéêüíαò : sub-

QCIF, QCIF, CIF, 4CIF  êáé 16CIF. Χρησιµοποιεί µåôáâëçôü ìÞêïò 

êùäéêïðïßçóçò  ðñïêåéìÝíïõ íá µεταδώσει ôá óýìâïëá. 

Ìáæß ìå ôï áëãüñéèìï ôçò âáóéêÞò ïðôéêÞò ðçãÞò êùäéêïðïßçóçò 

ðåñéëáìâÜíïíôáé êáé ôÝóóåñéò ìåôáâéâÜóéìåò (negotiable) åðéëïãÝò 

êùäéêïðïßçóçò ãéá êáëýôåñç áðüäïóç/ëåéôïõñãßá: Unrestricted Motion 

Vectors, Syntax-based Arihmetic Coding, Advanced Prediction and PB-

frames.  ¼ëåò áõôÝò ïé åðéëïãÝò ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí ìáæß Þ êáé 

îå÷ùñéóôÜ. 

 

ΣΚΟΠΟΣ 
 

Áõôü ôï ðñùôüêïëëï ïñßæåé ìßá êùäéêïðïéçìÝíç ðáñïõóßáóç, ç ïðïßá 

ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá ôç óõìðßåóç ôïõ óôïé÷åßïõ ôçò êéíïýìåíçò 

åéêüíáò ìßáò ïðôéêïáêïõóôéêÞò õðçñåóßáò óôéò ÷áìçëÝò ôéìÝò bit. Ç 

âáóéêÞ ìïñöÞ ôïõ áëãüñéèìïõ êùäéêïðïßçóçò ôçò ðçãÞò åéêüíáò 

âáóßæåôáé óôï ðñùôüêïëëï Ç.261 ÐåñéëáìâÜíïíôáé ôÝóóåñéò 

ìåôáâéâÜóéìåò (negotiable) åðéëïãÝò êùäéêïðïßçóçò ãéá êáëýôåñç 

áðüäïóç/ëåéôïõñãßá.[4] 
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Στον παρακάτω πίνακα δείχνονται οι διάφοροι τύποι εικόνας που 

υποστηρίζει κάθε πρότυπο: 

Picture 
Format Luminance Pixels Video 

H.320/H.261
Modes 

H.324/H.263 
SQCIF 128H x 96V Optional Required 
QCIF 176H x 144V Required Required 
CIF 352H x 288V Optional Optional 
4CIF 704H x 576V Not Defined Optional 
16CIF 1408H x 1152VNot Defined Optional 

 

Πίνακας 3. Τύποι εικόνας [19] 
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