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ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

• Νext Generation Network (NGN) εννοούμε ένα μοναδικό
δίκτυο κορμού για όλους τους τύπους πρόσβασης και για
όλα τα είδη των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, που
διαχειρίζεται πολλαπλούς τύπους κίνησης (traffic), όπως
φωνής (voice), δεδομένων (data) και πολυμέσων
(multimedia) 
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ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

Συμβατό με όλες τις κανονιστικές
απαιτήσεις, για παράδειγμα, 
σχετικά με Επικοινωνίες και
ασφάλεια / προστασία της ιδιωτικής
ζωής, κ.λπ.

Υποστήριξη πολλαπλών τεχνολογιών
μέσω της συνδρομητικής γραμμής

Σύγκλιση υπηρεσιών μεταξύ
σταθερών και κινητών δικτύων

Λειτουργία και με δίκτυα προηγούμενης γενιάς
μέσω ανοιχτών κυκλωμάτων

Πρόσβαση σε users που ανήκουν σε
διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών

Υποστήριξη μεγάλου εύρους υπηρεσιών, εφαρμογών όπως
real time‐streaming, non‐real time υπηρεσίες και multi‐media
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ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

• NGA (Next Generation Access) : Ενσύρματα
δίκτυα που αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή σε
μέρος, από οπτικά στοιχεία και είναι ικανά να
παρέχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες με
ενισχυμένα χαρακτηριστικά πρόσβασης σε
σύγκριση με εκείνα που παρέχονται μέσω
υφιστάμενων χαλκού δίκτυα. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, τα NGA είναι αποτέλεσμα της
αναβάθμισης υφιστάμενου χάλκινου ή
oμοαξονικού δικτύου πρόσβασης
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ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

Οπτικές ίνες είναι ειδικά νήματα που έχουν
κατασκευαστεί από γυαλί, με διάμετρο
περίπου όσο μία ανθρώπινη τρίχα. Το υλικό
από το οποίο έχουν κατασκευαστεί επιτρέπει
την μετάδοση φωτός στο εσωτερικό τους, ενώ
συνήθως τις συναντάμε συγκεντρωμένες κατά
χιλιάδες σε δέσμες, που σχηματίζουν τα
λεγόμενα οπτικά καλώδια.
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ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ
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ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

Μικρό μέγεθος

Χαμηλό βάρος

Μεγάλο bandwidth 

Low Loss 

Ανοσία σε θόρυβο

Ασφάλεια μεταδόσεων

Μη ύπαρξη βραχυκυκλωμάτων/σπινθήρων

Μεγάλο εύρος θερμοκρασίας

Σταθερή απόδοση

Topology Compatibility

Πρώτες ύλες
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Πολυπλέκτης και Αποπολυπλέκτης των
ψηφιακών συνδρομητικών γραμμών
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FIBER 
TO THE

X

είναι ένας γενικός όρος για κάθε
αρχιτεκτονική δικτύου που χρησιμοποιεί
οπτικές ίνες για να παράσχει το σύνολο ή
μέρος του τοπικού βρόχου που
χρησιμοποιείται, για το τελευταίο μίλι των
τηλεπικοινωνιών
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παροχή ενός σήματος επικοινωνιών μέσω οπτικών ινών
από τον εξοπλισμό μεταγωγής του χειριστή σε όλη τη
διαδρομή σε ένα σπίτι ή την επιχείρηση, με αποτέλεσμα
την αντικατάσταση της υπάρχουσας υποδομής χαλκού, 
όπως καλώδια τηλεφώνου και ομοαξονικού καλωδίου

η οπτική ίνα φτάνει μέχρι τον κατανεμητή του
κτιρίου στο οποίο βρίσκεται ο χώρος του
τελικού χρήστη, αλλά δε φτάνει μέχρι το
χώρο του

τεχνολογίες ινών σε ένα ντουλάπι (Καμπίνα) 
στο δρόμο, με χαλκό υπό‐βρόχου που
συνήθως παρέχει πολύ υψηλό ρυθμό
μετάδοσης bit στην ψηφιακή συνδρομητική
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FIBER TO THE X
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Voice Band 
modem

Voice Band 
modem

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

ISDNISDN

ADSLADSL

FTTX 
+VDSL
FTTX 

+VDSL
FTTHFTTH

ΧΑΛΚΟΣΧΑΛΚΟΣ
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ΙΝΑΙΝΑ
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ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ
• Η παροχή υπηρεσιών triple play 

(συμπεριλαμβανομένων και
βίντεο) είναι η κύρια κινητήρια
δύναμη πίσω από την ανάπτυξη
του FTTC

• 30mbps για downstream και 2.5 
mbps upstream, και 50 mbps 
downstream με 5mbps upstream

• Μελέτες διάφορων ανεξάρτητων
εταιριών συμβούλων συγκλίνουν
ότι το κόστος του FTTC είναι από
1/6 εώς 1/5 του κόστους για το
FTTH

• επιλέγεται από πολλούς
παρόχους τηλεπικοινωνιών λόγω
του ότι γλυτώνουν την ανάπτυξη
οπτικής ίνας το λιγότερο 500 μ.
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ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ
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ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΣΤO ΚΤΙΡΙΟ
οπτική ίνα φτάνει μέχρι τον κατανεμητή του
κτιρίου στο οποίο βρίσκεται ο χώρος του
τελικού χρήστη, αλλά δε φτάνει μέχρι το χώρο
του

διαφέρει σημαντικά από μεθόδους όπως Fiber 
to the Cabinet (FTTC), καθώς περιορίζει στο
ελάχιστο την χρήση παραδοσιακού καλωδίου.  
Για αυτόν ακριβώς το λόγο, το FTTB μπορεί να
προσφέρει πολύ υψηλότερες ταχύτητες αλλά
με υψηλότερο κόστος υλοποίησης 18



ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
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Είναι μια μία αρχιτεκτονική σύνδεσης σε
δίκτυο Οπτικών Ινών, στην οποία η οπτική ίνα
φτάνει μέχρι το χώρο (κατοικίας ή εργασίας) 
του τελικού χρήστη

To FTTH, λόγω του ότι
χρησιμοποιεί σχεδόν 100% 
οπτικές ίνες, μπορεί να πετύχει
πάρα πολύ υψηλούς ρυθμούς
μετάδοσης δεδομένων. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί η πιλοτική υπηρεσία
που διέθεσε η France Telecom
στη Γαλλία στα μέσα του 2006, 
και η οποία παρείχε πρόσβαση
στο Internet με ταχύτητα 2,5 
Gbps για download και 1,2 Gbps 
για upload.



ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ
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Κοινοπραξία εταιριών Link Α.Ε. και ΕΛΛΑΣΚΟΜ
Α.Ε. ολοκλήρωσε την κατασκευή
πρωτοποριακού δικτύου οπτικής ίνας στο
σπίτι (Fiber To The Home), στην περιοχή ΖΕΠ
Κοζάνης. Ο προϋπολογισμός του έργου
ανήλθε στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ και
συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ
από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους

Στο δίκτυο συνδέθηκαν 300 οικίες σε
αρχιτεκτονική Ethernet Point to Point (P2P) με
χρήση μίας οπτικής ίνας ανά νοικοκυριό

μέγιστη ταχύτητα που προσφέρουν οι
τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι στα
εμπορικά πακέτα τους είναι τα
50Mbps, στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης
οι κάτοικοι απολαμβάνουν ταχύτητες
των 100Mbps



ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Eνα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που
χρησιμοποιεί point‐to‐multipoint 
οπτικές ίνες, στις εγκαταστάσεις
στις οποίες τροφοδοτεί με ρεύμα
οπτικούς διαχωριστές που
χρησιμοποιούνται για να
επιτρέψουν μια ενιαία οπτική ίνα
για να εξυπηρετήσει πολλαπλούς
χώρους. 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Μια οπτική ίνα,  η οποία ξεκινώντας από
το αστικό κέντρο συνδέεται µε τον οπτικό
διακλαδωτή, ο οποίος υποδιαιρεί και
κατανέμει την ισχύ του εισερχομένου
σήματος σε Ν εξόδους. 

Η μέγιστη διαδρομή από το αστικό κέντρο
μέχρι τον συνδρομητή δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 20 km

Ο λόγος διαμερισμού μπορεί να παίρνει
τιμές από 2 μέχρι 64, µε συνηθέστερες τιμές
8, 16 και 32.
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ GIGABIT

διαφέρει από άλλα πρότυπα ΡΟΝ στο ότι
επιτυγχάνει μεγαλύτερο εύρος ζώνης και
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, χάρη στη
χρήση μεγαλύτερων πακέτων μεταβλητού
μήκους

Παρέχει ταχύτητες downstream 2,5 
Gbps και upstream ταχύτητες από
1,25 Gbps. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ‐ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Παρέχει ταχύτητες downstream 2,5 
Gbps και upstream ταχύτητες από
1,25 Gbps. 

Μπορεί να υποστηρίξει μεγάλες
αποστάσεις έως και 20 χιλιόμετρα

Πρότυπα με βάση και ο εξοπλισμός
είναι διαθέσιμα από ένα μεγάλο και
αυξανόμενο αριθμό Vendors
δίνοντας στους παρόχους
υπηρεσιών τη σιγουριά της
επιλογής και εύρεση καλύτερης
τιμής

Επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών να
προσφέρουν μεγαλύτερη χωρητικότητα
για να μεταφέρουν τις εφαρμογές σε
υψηλές απαιτήσεις bandwidth. 

Παρέχει έναν από τα πιο οικονομικά
αποτελεσματικούς τρόπους, για τους
παρόχους υπηρεσιών ως προς την ανάπτυξη
των ινών

Παρέχει και έναν μελλοντικό
τρόπο αύξησης της
πρόσβασης, όπως την
ταχύτητα της ευρυζωνικής
σύνδεσης, η οποία
περιορίζεται από τον
τερματικό εξοπλισμό και όχι
από την ίδια την ίνα
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ

25

Τύπος Παθητικού Οπτικού ∆ικτύου (PON)

Είδος BPON EPON GPON

Τυποποίηση ITU‐T G.983 IEEE 802.3ah ITU‐T G.984

Πρωτόκολλο ATM Ethernet ATM and Ethernet

Ρυθµοί Πληροφορίας
(Mbit/s)  Κατερχόμενη: 
Ανερχόμενη : 622/1.244

155/622

1.244

1.244

1.244/2.488

155 έως 2.488

Εµβέλεια (km) 20 10 20

Λόγος Διαμερισμού 1/32 1/16 ονοµαστικός

1/32 επιτρεπτός

1/64



ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ ΜΕ ΔΙΕΡΑΙΣΗ ΜΗΚΟΥΣ
ΚΥΜΑΤΟΣ
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Με τη χρήσηWDM και οπτικών ενισχυτών, 
μπορούν να εξυπηρετήσουν και τις επόμενες
γενιές ανάπτυξης της τεχνολογίας στην οπτική
υποδομή τους χωρίς να χρειάζεται να
αναμορφώσουν το δίκτυο κορμού. Η
χωρητικότητα ενός συγκεκριμένου συνδέσμου
(Link) μπορεί να επεκταθεί απλά με την
αναβάθμιση των πολυπλεκτών και
αποπολυπλεκτών σε κάθε άκρο.

Η τεχνολογίαWDM χρησιμοποιείται για τη
μετάδοση δεδομένων αμφίδρομα (upload και
download) σε μία οπτική ίνα. Η τεχνολογία
WDM είναι δημοφιλής στις εταιρείες
τηλεπικοινωνιών, διότι τις επιτρέπει να
επεκτείνουν τη χωρητικότητα του δικτύου, 
χωρίς ανάπτυξη περισσοτέρων οπτικών ινών.

κάθε χρήστης λαμβάνει το δικό
του μήκος κύματος

προσφέρει εξαιρετική
προστασία της ιδιωτικής
ζωής. Επίσης υπάρχει και
εύκολη pay‐as‐you‐grow 
αναβάθμιση
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ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ ΜΕ ΔΙΕΡΑΙΣΗ ΜΗΚΟΥΣ
ΚΥΜΑΤΟΣ



28

ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ ΜΕ ΠΥΚΝΗ ΔΙΕΡΑΙΣΗ
ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ

φως από κάθε διαφορετικό οπτικό σήμα
ταξιδεύει με διαφορετικό μήκος
κύματος μέσα στην ίνα και κάθε μήκος
κύματος αντιπροσωπεύει ένα ξεχωριστό
οπτικό κανάλι

τα μήκη κύματος που συνδυάζονται
πάνω στην οπτική ίνα είναι πάνω
από 40, ενώ μπορούν να φτάσουν
τα 128. Το κάθε μήκος κύματος
μπορεί να εκπέμψει δεδομένα σε
ταχύτητα 2,5 Gbps. 



ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΔΙΚΤΥΑ ΟΠΤΙΚΩΝ

ΙΝΩΝ
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Ένα Μητροπολιτικό Δίκτυο (MAN) είναι ένα μεγάλο δίκτυο
υπολογιστών που καλύπτει μια μητροπολιτική περιοχή ή
πανεπιστημιούπολη. Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της ορίζεται
μεταξύ ενόςWAN και LAN.  Τα ΜΑΝ παρέχουν σύνδεση στο για
LAN σε μια μητροπολιτική περιοχή, και σύνδεσή τους με τα
ευρύτερα δίκτυα, όπως το Internet. 



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Ταχύτερο και φθηνότερο Internet (Ευρυζωνικό Internet)

• Ηλεκτρονικές συναλλαγές με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, πολύ
γρήγορα και με ασφάλεια των δεδομένων από το σπίτι ή το
γραφείο

• Ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές από το σπίτι με
τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες

• Εργασία εξ αποστάσεως, μέσω μεθόδων τηλε‐εργασίας, 
από πολίτες απομακρυσμένων περιοχών.
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ΜΑΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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