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Περίληψη	

ί την ανάπτυξη ενός παθητικού οπτικού δικτύου από τους τηλεπικοινωνιακούς 

παρόχους. Για την μετάδοσή των πληροφοριών αμφίδρομα και των διαφόρων 

υπηρεσ

 δικό του μήκος κύματος μέσω μίας οπτικής ίνας.  Αφού αναπτυχθούν 

λες οι παραπάνω τεχνολογίες θα παρουσιαστεί μία οικονομετρική μελέτη για το πώς 

 υιοθέτηση των δικτύων επόμενης γενιάς πρόσβασης, επηρεάζει την εξάπλωση των 

υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία που  προσφέρουν. 

 

Λέξεις Κλειδιά: NGN, NGA, FTTH, FTTC, FTTB, PON, GPON, FIBER 

PTIC, WDM, ΜΑΝ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των χρηστών για έξυπνες και γρήγορες υπηρεσίες 

μέσω διαδικτύου, οδηγούν τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους (providers) στην 

υιοθέτηση και ανάπτυξη αρχιτεκτονικής προηγμένων δικτύων, προκειμένου να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες των χρηστών. Τέτοιες αρχιτεκτονικές δικτύων είναι τα 

Οπτική μέχρι το σπίτι (Fiber To The Home-FTTH), Οπτική μέχρι τη καμπίνα (Fiber 

To The Cabinet-FTTC) και Οπτική μέχρι το κτίριο (Fiber To The Building-FTTB), τα 

οποία ονομάζονται δίκτυα επόμενης γενιάς (Next Generation Access- NGΑ). Τα 

δίκτυα αυτά θα παρουσιαστούν ως προς τις τεχνικές δυνατότητές τους και  ως προς 

τις νέες δυνατότητες που προσφέρουν, για την ικανοποίηση των αναγκών των 

χρηστών. Ένας τρόπος για να υλοποιηθούν αυτές οι αρχιτεκτονικές δικτύων, ο οποίος 

είναι και ο πιο διαδεδομένος είναι το Gigabit Passive Optical Network ο οποίος 

υιοθετε

ιών μέσω του GPON χρησιμοποιείται η τεχνολογία WDM με την οποία κάθε 

χρήστης έχει το

ό

η

O
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Abstract	
 

The increasing demands of users for smart and fast internet services, lead providers in 

the adoption and development of advanced networks to satisfy user needs. Such 

networks are the Fiber to The Home (FTTH), Fiber to The Cabinet (FTTC) and Fiber 

to The Building (FTTB) which called Next Generation Networks (NGN). These 

ion of user needs. One way to implement such network architectures, 

hich is the most common, is the Gigabit Passive Optical Network which endorses 

the development of a passive optical network by telecommunications providers. For 

ission of information both ways and the various services via GPON using 

e WDM technology with which each user has its own wavelength through an optical 

ber. Finally we present an econometric study of how the adoption of next generation 

ccess networks, will increase the spread of internet services, as well as the items they 

offer. 

 

Keywords: NGN, NGA, FTTH, FTTC, FTTB, PON, GPON, FIBER OPTIC, 

DM, MAN. 

 

networks will be presented in technical capabilities and to offer new possibilities for 

the satisfact

w

the transm
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a

W

 

 

 

 

 



 4 

Ευχαριστίες		

ε την παρούσα ευκαιρία θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον 
 Καθηγητή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής για την αμέριστη 

υποστήριξη και βοήθεια που μου πρόσφερε κατά τη διάρκεια εκπόνησης της 
ματικής Εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μ
Επίκουρο

συγκεκριμένης Διπλω

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τη σύζυγο μου, Λία 
για την υπομονή που έδειξε κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Διπλωματικής μου 
εργασίας.   

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

Π
Περίληψη  

Abstract  

Ευχαριστίες  

 

 

 Πινάκων ...................................................................................................... 9 

Κατάλογος Γραφημάτων ............................................................................................. 10 

υμβολισμοί ................................................................................................................. 11 

 Εισαγωγή .................................................................................................................. 12 

1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος .................................................... 12 

1.2  Σκοπός ........................................................................................................... 14 

1.3  Βασική Ορολογία .......................................................................................... 14 

1.4  Διάρθρωση της διπλωματικής ....................................................................... 16 

. Δίκτυα Επόμενης Γενιάς και Επόμενης Γενιάς Πρόσβασης ................................... 18 

2.1 Γενικά χαρακτηριστικά των Δικτύων Επόμενης Γενιάς .................................... 18 

2.2 Δίκτυα Επόμενης Γενιάς Πρόσβασης ................................................................ 20 

2.3 Οπτικές Ίνες ....................................................................................................... 21 

2.4 Πολυπλέκτης και αποπολυπλέκτης των ψηφιακών συνδρομητικών γραμμών . 23 

2.5 Fiber To The x (FTTx) ....................................................................................... 26 

2.5.1 Οπτική ίνα στην καμπίνα ............................................................................ 27 

2.5.2 Οπτική ίνα στο κτίριο ................................................................................. 30 

2.5.3 Οπτική ίνα στο σπίτι ................................................................................... 31 

2.6 Παθητικό οπτικό δίκτυο ..................................................................................... 33 

2.7 Παθητικό οπτικό δίκτυο gigabit ........................................................................ 35 

2.7.1 Χαρακτηριστικά παθητικού οπτικού δικτύου gigabit ................................. 36 

2.7.2 Πλεονεκτήματα παθητικού οπτικού δικτύου gigabit .................................. 37 

2.8 Πολυπλεξία με διαίρεση μήκους κύματος και πολυπλεξία πυκνής διαίρεσης 
μήκους κύματος ....................................................................................................... 38 

 

ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	
 ....................................................................................................................... 2

 .......................................................................................................................... 3

 .................................................................................................................... 4

Κατάλογος Εικόνων ....................................................................................................... 7

Κατάλογος Διαγραμμάτων ............................................................................................ 8

Κατάλογος

Σ

1

2



 6 

2.9 Μητροπολιτικά δίκτυα στην Ελλάδα ................................................................. 40 

. ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 	

3
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ......................................................................................................... 43 

3.1 Δίκτυα επόμενης γενιάς πρόσβασης στην Ελλάδα ............................................ 43 

4. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ .................................................................... 49 

4.1 ΟΤΕ (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος) ................................................. 49 

4.2 FORTHNET ....................................................................................................... 50 

4.3 CYTA ................................................................................................................. 50 

4.4 WIND HELLAS ................................................................................................ 51 

5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ NGN ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ........................................... 52 

Βιβλιογραφία ............................................................................................................... 59 

 

 

 

 

 



 7 

Κατάλογος	Εικόνων	
 

Εικόνα 1. Υπηρεσίες NGN .......................................................................................... 20 
Εικόνα 2. Οπτική Ίνα ................................................................................................... 22 
Εικόνα 3. Δρομολόγηση xDSL .................................................................................... 24 
Εικόνα 4. Fiber to the x (FTTx) ................................................................................... 26 
Εικόνα 5. DSLAM σε Καμπίνα ................................................................................... 28 

 

Εικόνα 8. Σχηματική παρουσίαση ενός δικτύου FTTH µε υλοποιήσεις P2P και P2MP 
αι διάρθρωση εσωτερικού δικτύου. ........................................................................... 32 
ικόνα 9. Υλποιήσεις FTTx βασισμένες στην τεχνολογία PON ................................. 35 

 10. GPON σε δίκτυο FTTH ............................................................................. 36 
..................................... 39 

39 
Εικόνα 13. MAN Δήμου Ηρακλείου ........................................................................... 41 
 

  

Εικόνα 6. Σχηματική   απεικόνιση   δικτύου   FTTC   µε   υπαίθρια καμπίνα
εξοπλισμού σε KV. ...................................................................................................... 29 
Εικόνα 7. Σχηµατική παρουσίαση ενός δικτύου FTTB για υλοποιήσεις P2P και P2MP
...................................................................................................................................... 30 

κ
Ε
Εικόνα
Εικόνα 11. Βασική Λειτουργία WDM ....................................
Εικόνα 12. DWDM σε οπτική ίνα ............................................................................... 



 8 

Κατάλογος	Διαγραμμάτων	

4 

7 

 

4 

4 

5 

  

 

Διάγραμμα 1. Εξέλιξη Ευρυζωνικών Γραμμών…………………………………….4

Διάγραμμα 2. Εξέλιξη μέσης ταχύτητας πρόσβασης………………………………..4

Διάγραμμα 3. Πορεία ευρυζωνικών συνδέσεων VDSL……………………………53

Διάγραμμα 4. Πορεία ευρυζωνικών συνδέσεων xDSL…………………………….5

Διάγραμμα 5. Ποσοστό των συνδέσεων VDSL σε σχέση με τις συνδέσεις xDSL…5

Διάγραμμα 6. Οπτική αναπαράσταση απλής γραμμικής παλινδρόμησης…………..5

 

 



 9 

Κατάλογος	Πινάκων	
 

Πίνακας 1. Βασικές Παραλλαγές της τεχνολογίας xDSL………………………..25 

37 

42 

λλάδα………….....52 

Πίνακας 5. Αποτελέσματα συνάρτησης LINEST………………………………..57 

Πίνακας 6. Εγκυρότητα παλινδρόμησης…………………………………………58 

 

  

Πίνακας 2. Κύρια χαρακτηριστικά των τεχνολογιών PON………………………

Πίνακας 3. Αναβάθμιση του δικτύου του Δήμου Ηρακλείου σε MAN………….

Πίνακας 4. Ευρυζωνικές συνδέσεις xDSL και VDSL στην Ε



 10 

Κατάλογος	Γραφημάτων	

…………………………………………………44 

ικών Γραμμών……………………………..46 

των ευρυζωνικών γραμμών………………….47 

 

 

Γράφημα 1…………………

Γράφημα 2. Κατανομή Ευρυζων

Γράφημα 3. Κατανομή ταχυτή

 



 11 

Συμβολισμοί	

bps: Megabit per second 

d

 

M
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1	Εισαγωγή	

1.1 Πρόβλημα	–	Σημαντικότητα	του	θέματος	
 
Με τη ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου, γίνεται αναγκαία 

ολοένα και περισσότερο, η ανάπτυξη νέων, υψηλότερων ταχυτήτων ευρυζωνικότητας 

που να μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ανθρώπων για γρήγορη 

περιήγηση στο διαδίκτυο, IP τηλεφωνία, γρήγορο κατέβασμα αρχείων ήχου, αρχείων 

video αλλά και για on-line παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο γεγονότων με 

εικόνα και ήχο (live-streaming). Οι υποθέσεις και οι ανάγκες κάτω από τις οποίες 

σχεδιάστηκε το διαδίκτυο έχει ριζικά αλλάξει. Αρκετά από τα πιο σχετικά και άμεσα 

έχει

συζήτηση

που ραγδαία

την δυνατότητα για παροχή περισσότερων και καλύτερων 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω υψηλών ταχυτήτων, όπως είναι το triple play. 

 συνεχόμενες και αυξανόμενες απαιτήσεις των 

 επιχειρήσεων που θέλουν και αυξημένη 

ταχύτητα, αλλά κυρίως σταθερή και αξιόπιστη ταχύτητα στις ευρυζωνικές τους 

 είδη δικτύων 

τορική αναδρομή σχετικά με το δίκτυο κινητής 

ιαφέρουν στα εξής 

 ρυθμός μετάδοσης δεδομένων 

αν κυρίως αναλογικό σήμα και εύρος 

ζώνης από 10 KHz ως 30 KHz. Ο προσφερόμενος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων 

ήταν 10 Kbps μετά την μετατροπή του αναλογικού σήματος σε ψηφιακό. Η πρώτη 

προβλήματα για τα οποία η υπάρχουσα δομή του διαδικτύου  αποτύχει να 

παράσχει μια ικανοποιητική λύση μπορούν να βρεθούν στο [1]. Επίσης, μια 

περιεκτική  σχετικά με την ιστορία του διαδικτύου υπάρχει στο [2]. Σε αυτό 

το πρόβλημα έρχονται να δώσουν λύση τα δίκτυα επόμενης γενιάς επονομαζόμενα 

και ως NGN (Νext Generation Networks) και επόμενης γενιάς πρόσβασης NGA 

(Next Generation Access). Τα δίκτυα αυτά αναπτύσσονται  τα τελευταία 

χρόνια από πολλούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους παγκοσμίως, είναι δίκτυα τα 

οποία έχουν 

Μπορούμε να πούμε ότι τα NGN αποτελούν την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών 

δικτύων που είναι και η λύση για τις

χρηστών του διαδικτύου, αλλά και πολλών

συνδέσεις για την ενδοεπιχειρησιακή και όχι μόνο, επικοινωνία. 

Προκειμένου να γίνει κατανοητό που οδηγείτε η τάση στα διαφορετικά

ακολουθεί μια συνοπτική ισ

τηλεφωνίας. Οι κυψελοειδής γενιές (δίκτυα κινητής πρόσβασης) δ

χαρακτηριστικά: (α) ραδιοπρόσβαση (radio access), (β)

(data rates), (γ) εύρος ζώνης (bandwidth), και (δ) σχήμα μετατροπής σήματος (signal 

switching scheme). 

Τα κυψελοειδή συστήματα 1ης γενιάς (1G) είχ
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φάση των κυψελοειδών συστημάτων 2ης γενιάς (2G-GSM) πρόσφερε ένα ρυθμό 

μετάδοσης δεδομένων μέχρι 9,6 Kbps και αυξήθηκε στη δεύτερη φάση μέχρι 300 

Kbps. Για τα συστήματα 3ης γενιάς (3G) ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων ξεκίνησε 

από 24 Mbps και στις επόμενες αναβαθμίσεις έφτασε μέχρι τα 50 Mbps και με 

 ζώνης τα 5 MHz [3]. Το εγκεκριμένο σχήμα πρόσβασης για τα 3G 

Στην αρχή της γενιάς 3.5G με σύστημα HSDPA και έκτοτε έγινε 

κειται να είναι μια νέα τεχνολογία η οποία 

νές εφαρμογές με τη χρήση μιας και μόνο καθολικής 

υσκευής και επιτρέποντας τη διασύνδεση όλων των ήδη υπαρχόντων υποδομών 

υ χρήστη, μεταξύ των τρεχουσών γενιών και 

 

• Πολλαπλά ταυτόχρονα μονοπάτια μεταφοράς δεδομένων 

 λειτουργίας 

ύς μετάδοσης δεδομένων 

• 1 Gbps ρυθμό μετάδοσης δεδομένων σε κινητή λειτουργία 

υμεσικού περιεχομένου 

ς (εξελιγμένη επικοινωνία 

αισθητήρων με έξυπνα τηλέφωνα) 

σταθερό εύρος

ταν το CDMA. ή

στροφή στη μεταγωγή πακέτων μόνο. Στα κυψελοειδή συστήματα 4ης γενιάς (4G) ο 

ρυθμός μετάδοσης δεδομένων ξεκίνησε από τα 100 Mbpsς [2] και ευελπιστούν να 

φτάσουν στο 1 Gbps. Το σχήμα πρόσβασης άλλαξε από CDMA σε OFDMA και SC-

FDMA. 

Από την άλλη μεριά, η μελλοντική 5η γενιά (5G) για κινητά και ασύρματα δίκτυα 

καθιστά μια ολοκληρωμένη ασύρματη επικοινωνία χωρίς όρια και περιορισμούς. Το 

όνομα της γενιάς 5G εμφανίζεται μέχρι τώρα μόνο σε ερευνητικές εργασίες και 

ερευνητικά προγράμματα για να δηλώσει την επόμενη σημαντική φάση εξέλιξης στις 

κινητές τηλεπικοινωνίες. Η γενιά 5G πρό

θα παράσχει όλες τις πιθα

σ

επικοινωνίας. 

Οι κύριες διαφορές, από τη σκοπιά το

της αναμενόμενης 5G περιλαμβάνει: 

• Χαμηλή κατανάλωση μπαταρίας

• Χαμηλότερη πιθανότητα διακοπής

• Καλύτερη κάλυψη και υψηλούς ρυθμο

• Μεγαλύτερη ασφάλεια 

• Χρήση εφαρμογών πολ

• Χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνη

• Μη επιβλαβής στην ανθρώπινη υγεία   
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Οι ερευνητικές προσπάθειες για το επόμενης γενιάς διαδίκτυο, μπορούν να 

 δρομολόγησης (routing), παράδοσης περιεχομένου 

(content delivery), διαχείρισης και ελέγχου (management and control) και ασφάλειας 

η των NGN και NGA δικτύων ως προς 

ται τεχνολογικά και την αρχιτεκτονική τους, τι ανάγκες 

εξυπηρετούν για τον τελικό χρήστη και ποιες υπηρεσίες μπορούν να προσφέρουν. 

τεχνολογία του GPON που αποτελεί σημαντικό 

χιτεκτονικής των NGN και NGA και είναι ότι πιο 

σύγχρονο υπάρχει αυτή την στιγμή στον τομέα των τηλεεπικοινωνιών. Επίσης μέσω 

 στοιχείων, θα γίνει μια αποτίμηση και ανάλυση της 

αστεί ο ρυθμός ανάπτυξης του NGA δικτύου σε 

 

 
η στον Τοπικό Βρόγχο 

εση 

κοινωνιών και Ταχυδρομείων 

ΕΛΣΤΑΤ : Ελληνική Στατιστική Αρχή 

ΤΠ:  Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος 

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line 

ATM: Asynchronous Transfer Mode 

Download: Λήψη Δεδομένων 

DSLAM: Digital Subscriber Line Access Multiplexer 

DWDM: Dense Wavelength Division Multiplexing 

FTTB: Fiber to the Building 

κατηγοριοποιηθούν σε θέματα

(security). 

1.2 Σκοπός	
 
Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η ανάλυσ

το πως αναπτύσσον

Παράλληλα θα αναπτυχτεί και η 

κομμάτι για την ανάπτυξη της αρ

οικονομικών και στατιστικών

υπάρχουσας αγοράς και θα παρουσι

επίπεδο χρηστών στην Ελληνική αγορά. 

1.3 Βασική	Ορολογία	

ΑΠΤΒ: Αδεσμοποίητη Πρόσβασ

ΑΡΥΣ: Ασύμμετρου Ρυθμού Σύνδ

EETT: Εθνική Επιτροπή Τηλεπι
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FTTC: Fiber to the Cabinet 

FTTH: Fiber to the Home 

GPON: Gigabit Passive Optical Network 

trical and Electronics Engineers 

unication Union 

TCP / IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

IEEE: Institute of Elec

ITU: International Telecomm

IP: Internet Protocol 

IPTV: Internet Protocol Television 

KV: ΚΑΦΑΟ, Kabelverzweiger  

LAN: Local Area Network 

ΜΑΝ : Metropolitan Area Network 

MPLS: Multi-protocol Label Switching 

MSAN: Multi Service Access Node 

NGA: Next Generation Access 

NGN: Next Generation Network 

OAN: Optical Access Network 

OLT: Optical Line Termination 

ONT: Optical Network Terminal  

PtP: Point to Point 

PtM: Point to Multipoint 

QoS: Quality of Service 

Router: Δρομολογητής 

SIP: Session Initiation Protocol 

SHDSL: Symmetrical High-Speed Digital Subscriber Line 
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Upload: Αποστολή Δεδομένων 

VDSL: Very High Speed Digital Subscriber Line 

VOD: Video on Demand 

VOIP: Voice Over Ip 

WAN: Wide Area Network 

WDM: Wavelength Division Multiplexing 

1.4 Διάρθρωση	της	διπλωματικής	
 
Η παρούσα διπλωματική χωρίζεται σε δύο σημαντικά τμήματα. Το πρώτο είναι η 

ανάπτυξη ως προς το να γίνει κατανοητό το τι είναι τα δίκτυα επόμενης γενιάς 

πρόσβασης, ποιες αρχιτεκτονικές και ποιες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για την 

υλοποίηση τους. Στο δεύτερο κομμάτι θα γίνει μια αποτίμηση και ανάλυση της 

υπάρχουσας αγοράς (τα στοιχεία είναι από τον ΕΕΤΤ) και θα παρουσιαστεί ο ρυθμός 

νάπτυξης των NGA σε  χρηστών στην Ελληνική αγορά. Ο ρυθμός 

ανάπτυξης/διείσδυσης των NGA στην Ελληνική αγορά θα μελετηθεί με τη χρήση 

υποδειγμάτων παλινδρόμησης, με απώτερο στόχο να βρεθεί μια συσχέτιση μεταξύ 

των ήδη υπαρχόντων δικτύων και των NGA. Πιο αναλυτικά τώρα στο  Κεφάλαιο 2 

θα αναπτυχθούν τα χαρακτηριστικά των δικτύων επόμενης γενιάς και επόμενης 

γενιάς πρόσβασης ποια είναι η κύρια διαφορά τους. Θα γίνει μία αναφορά στον ρόλο 

των οπτικών ινών και ανάλυση των χαρακτηριστικών τους, θα εξηγηθεί το τι είναι τα 

μηχανήματα που ονομάζονται πολυπλέκτης και αποπολυπλέκτης των ψηφιακών 

συνδρομητικών γραμμών και ποιος είναι πλέον ο ρόλος τους στα δίκτυα επόμενης 

γενιάς πρόσβασης, σε αντιπαράθεση με την προηγούμενη τεχνολογία ATM, όπου 

κυριαρχούσε o χαλκός στην ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Αφού 

κατανοηθούν οι έννοιες αυτές θα αναφερθούν ποιες αρχιτεκτονικές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός δικτύου επόμενης γενιάς πρόσβασης  και 

ποιες είναι οι κύριες διαφορές μεταξύ αυτών των αρχιτεκτονικών. Στη συνέχεια θα 

αποδοθεί ο ρόλος των τεχνολογιών παθητικών οπτικών δικτύων και παθητικών 

οπτικών δικτύων gigabit που είναι πολύ σημαντικός ως προς την λειτουργία και 

ανάπτυξη των αρχιτεκτονικών των δικτύων επόμενης γενιάς πρόσβασης. Επίσης θα 

γίνει και μία μικρή αναφορά στην πολυπλεξία με διαίρεση μήκους κύματος που είναι 

α επίπεδο
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ο κινητήριος μοχλός πίσω από την τεχνολογία παθητικών οπτικών δικτύων Gigabit 

τι του 2ου 

φαλαίου  αναφέρεται στα μητροπολιτικά δίκτυα ως προς το τι είναι και τι διαφορές 

ι των δικτύων επόμενης 

γενιάς στην Ελλάδα. Στο Κεφάλαιο 4 θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση των κύριων 

Στο

 

βαθμού στις

 

ως προς τον τρόπο μετάδοσης των δεδομένων. Το τελευταίο κομμά

κε

υπάρχουν στους δήμους μετά την υλοποίηση τους. Θα αναφερθεί και το παράδειγμα 

υλοποίησης ενός μητροπολιτικού δικτύου στον δήμο Ηρακλείου Κρήτης για να 

κατανοηθεί ποια είναι τα οφέλη ενός μητροπολιτικού δικτύου. Στο κεφάλαιο 3 θα 

υπάρξει μια σύντομη παρουσίαση της ευρυζωνικότητας κα

τηλεπικοινωνιακών παρόχων.  Κεφάλαιο 5 θα παρουσιαστεί μια οικονομετρική 

παρουσίαση δεδομένων και μέσω αυτής θα γίνει μια αποτίμηση και ανάλυση της 

υπάρχουσας αγοράς στην Ελλάδα. Θα παρουσιαστεί ο ρυθμός ανάπτυξης του δικτύου 

επόμενης γενιάς πρόσβασης σε επίπεδο χρηστών στην ελληνική αγορά, καθώς και μία 

σύγκριση του  διείσδυσης το ελληνικού  πληθυσμού  ταχύτητες που 

προσφέρουν τα δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς, σε σύγκριση με τις ταχύτητες 

που προσφέρουν τα υφιστάμενα δίκτυα.  
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2.	Δίκτυα	Επόμενης	Γενιάς	και	Επ μ νης	Γ νιάς	Πρόσβασης	

2.1	Γενικά	χαρακτηριστικά	των	Δικτύων	Επόμενης	Γενιάς	
		
Με τον όρο 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) [5].  

Η αρχιτεκτονική αυτών των δικτύων αποτελείται από κάποια κύρια συστατικά 

(underlying technologies), όπως είναι το Internet Protocol (IP) και το Multiprotocol 

Label Switching (MPLS)

ό ε ε

χά σε

είτε Ακριβώς

 σε ένα δίκτυο. Τα περισσότερα 

δίκτυα σήμερα, συμπεριλαμβανομένων όλων των υπολογιστών στο Internet, 

ο πώς να επικοινωνεί με 

 (IP address) [6]. To Multiprotocol Label 

Switching (MPLS) είναι μια τεχνολογία πρoτύπου που έχει εγκριθεί για την 

δημιουργία ενός ειδικού δρόμου για μια 

ο, σώζοντας έτσι το χρόνο που απαιτείται για ένα router 

ώστε να αναζητήσει τη διεύθυνση στον επόμενο κόμβο, για να προωθήσει το πακέτο. 

αι το 

είναι ένα 

πρωτόκολλο που αναπτύχθηκε από την Ομάδα Εργασίας MMUSIC IETF και το 

ισμό μιας 

1. Κάθε μη νημα2 που βρίσκεται μέσα  ένα δίκτυο, είτε 

είναι ένα τοπικό δίκτυο  είναι WAN, έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό.  

όπως βάζουμε διεύθυνση για να στείλουμε ένα γράμμα, έτσι και οι υπολογιστές 

χρησιμοποιούν το μοναδικό αυτό αναγνωριστικό που ονομάζεται IP για την 

αποστολή δεδομένων σε συγκεκριμένους υπολογιστές

χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP / IP ως το πρότυπο για τ

το δίκτυο. Στο πρωτόκολλο TCP / IP, το μοναδικό αναγνωριστικό για έναν 

υπολογιστή είναι η IP του διεύθυνση

επιτάχυνση της ροής της κυκλοφορίας του δικτύου, καθιστώντας το πιο εύκολο να 

διαχειριστεί. Το MPLS περιλαμβάνει τη 

δεδομένη ακολουθία των πακέτων, που προσδιορίζονται από μια ετικέτα που 

τοποθετείται σε κάθε πακέτ

Στο επίπεδο των υπηρεσιών (Application Layer) το κύριο χαρακτηριστικό είν

Session Initiation Protocol (SIP). Το Session Initiation Protocol (SIP)3 

προτεινόμενο πρότυπο για την έναρξη, την τροποποίηση και τον τερματ

                                                 
1 Πρωτόκολλο που κατευθύνει τα δεδομένα από έναν κόμβο του δικτύου στον επόμενο βάση του πιο 
σύντομου μονοπατιού αποφεύγοντας πολύπλοκες αναζη
MPLS μπορεί να ενσωματώσει τα πακέτα των διαφόρων

τήσεις σε έναν πίνακα δρομολόγησης. Το 
 πρωτοκόλλων του δικτύου και υποστηρίζει 

κε το 1996 ως RFC 2543, που είναι πλέον παρωχημένο, λόγω της δημοσίευσης 
του νέου RFC 3261, το 2002. 

ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών πρόσβασης. 
2 Μπορεί να είναι Η/Υ, Εκτυπωτής, Κάμερα ή ακόμα και Access Point για ασύρματη επέκταση ενός 
LAN.  
3 Αρχικά δημοσιεύθη
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interactive συνεδρίας μεταξύ χρηστών, η οποία συμπεριλαμβάνει στοιχεία 

 τούτου, το SIP είναι ένα πρωτόκολλο ελέγχου επιπέδου 

και ένα πρωτόκολλο σηματοδοσίας για το Internet 

τικά όπως 

 δυνατότητα των 

παρόχων υπηρεσιών να ενσωματώσουν τις βασικές υπηρεσίες VOIP (IP τηλεφωνίας). 

Αναλύθηκε το SIP γιατί όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα δίκτυα NGN αποτελούνται 

από ένα μοναδικό δίκτυο κορμού με ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ευρυζωνικότητας 

αλλά και τηλεφωνίας [7]. Μέσω των NGN όμως υπάρχουν και οι υπηρεσίες 

ευρυζωνικότητας που είναι εξίσου σημαντικές με την τηλεφωνία και το 

καταλαβαίνουμε αυτό μιας και ο αριθμός ευρυζωνικών συνδέσεων αυξάνεται 

συνεχώς. Συνοπτικά τα γενικά χαρακτηριστικά των NGN είναι τα παρακάτω, τα 

οποία αποτυπώνονται και στην Εικόνα 1 [8]. 

• Μεταφορά κίνησης μέσω πακέτων (Packet-based transfer). 

• Διαχωρισμός ελέγχου λειτουργιών ανάλογα με τις δυνατότητες, συνεδρίας κλήσεων 

και εφαρμογών – υπηρεσιών.  

• Υποστήριξη μεγάλου εύρους υπηρεσιών, εφαρμογών όπως real time-streaming, 

non-real time υπηρεσίες και  multi-media. 

• Ευρυζωνικές δυνατότητες με end-to-end QoS και ισοδύναμη μεταφορά όλων των 

πηρεσιών με το ίδιο QoS. 

Λειτουργία και με δίκτυα προηγούμενης γενιάς μέσω ανοιχτών κυκλωμάτων. 

υ διαφορετικούς 

σ

πολυμέσων όπως βίντεο, φωνή, instant messaging, online-gaming, και εικονική 

πραγματικότητα . Ως εκ

εφαρμογής (application layer) 

Telephony. Το SIP μπορεί να αποκαθιστά τις συνεδρίες για χαρακτηρισ

audio/τηλεδιάσκεψης, διαδραστικά παιχνίδια, και η προώθηση κλήσεων που 

πρόκειται να χορηγηθούν πάνω από IP δίκτυα δίνοντας έτσι τη

υ

• 

• Δυνατότητα διασύνδεσης μέσω όλων των τεχνολογιών ευρυζωνικότητας.  

• Πρόσβαση σε users πο  ανήκουν σε παρόχους υπηρεσιών. 

• Ποικιλία των συστημάτων αναγνώρισης που μπορεί να επιλυθεί σε διευθύνσεις IP 

για το σκοπούς της δρομολόγησης ε δίκτυα IP. 

• Ενοποιημένα χαρακτηριστικά για την ίδια υπηρεσία όπως αυτή γίνεται αντιληπτή 

από τον χρήστη. 
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• Σύγκλιση υπηρεσιών μεταξύ σταθερών και κινητών δικτύων. 

• Ανεξαρτησία των λειτουργιών που αφορούν τις υπηρεσίες από τις υποκείμενες 

τεχνολογίες μεταφορών. 

• Υποστήριξη πολλαπλών τεχνολογιών μέσω της συνδρομητικής γραμμής. 

• Συμβατό με όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις για παράδειγμα, σχετικά με 

Επικοινωνίες και

 

 , 

 ασφάλεια / προστασία της ιδιωτικής ζωής, κ.λπ. 

κού δίκτυα. 

ς 

των NGN και των NGA καταλαβαίνουμε ότι η κύρια διαφορά είναι ότι τα NGN μέσω 

ενός δικτύου κορμού παρέχονται διάφορες τεχνολογίες και υπηρεσίες για τον πελάτη, 

 

Εικόνα 1. Υπηρεσίες NGN (source: ITU [8]) 

 

2.2	Δίκτυα	Επόμενης	Γενιάς	Πρόσβασης		
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει τα Επόμενης Γενιάς Πρόσβασης (NGA) Δίκτυα ως 

«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 χαλ

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα NGA είναι αποτέλεσμα της αναβάθμισης 

υφιστάμενου χάλκινου ή oομοαξονικού δικτύου πρόσβασης.» [9]. Από τις ορολογίε



 21 

ενώ τα NGA δίκτυα είναι η αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου εξ ολοκλήρου ή 

ενός μεγάλου κομματιού από χαλκό σε οπτικές ίνες και δεν είναι απαραίτητο να 

υπάρχει ενιαίο δίκτυο για όλες τις υπηρεσίες, ασχέτως εάν δύναται η επιλογή αυτή. 

Μπορούμε να πούμε επίσης ότι τα NGN δίκτυα σχετίζονται  με τα NGΑ λόγω του ότι 

η

παρόχων, άρα είναι δύο έννοιες συνυφασμένες και όχι 

ανεξάρτητες.  

	2.3	Οπτικές	Ίνες		
 

Πριν προχωρήσουμε στην ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής των NGA και του GPON θα 

πρέπει να αναφερθούμε στις οπτικές ίνες, για τον λόγο του ότι οι αρχιτεκτονικές 

αυτές δικτύου, στηρίζονται καθαρά στην ανάπτυξη των οπτικών ινών που είναι σε 

ένα μεγάλο ποσοστό στα NGA το φυσικό μέσο υλοποίησης ενώ στην αρχιτεκτονική 

δικτύου FTTH είναι το 100% το φυσικό μέσο υλοποίησης. Οι οπτικές ίνες το 

περισσότερο τεχνολογικά προηγμένο μέσο μετάδοσης, έχουν αντικαταστήσει πλήρως 

κάθε άλλο ενσύρματο μέσο στο υπεραστικό και ζευκτικό τμήμα του δικτύου, ενώ η 

εισαγωγή τους στο αστικό δίκτυο είναι μαζική, με την οπτική ίνα να φτάνει μέχρι τον 

εξωτερικό κατανεμητή (FTTC), την εισαγωγή της οικοδομής (FTTB) και σε ειδικές 

περιπτώσεις μέχρι τον συνδρομητή (FTTH). Οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται επίσης 

και στα τοπικά δίκτυα μεγάλω ιστημίων, λόγω των μεγάλων 

ρυθμών μετάδοσης π  να γίνει κατανοητό 

η έννοια του τι είναι οι οπτικές ίνες. Οπτικές ίνες είναι ειδικά νήματα που έχουν 

κατασκευαστεί από γυαλί, με διάμετρο περίπου όσο μία ανθρώπινη τρίχα. Το υλικό 

ών ινών είναι 

τοια, 

που θα προέκυπτε κατά την διαρροή της φωτεινής ακτινοβολίας στο εξωτερικό του 

1]. Έ

για να λειτουργήσουν και τα δύο είναι απαραίτητη  ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών 

στο κυρίως δίκτυο των 

ν επιχειρήσεων ή πανεπ

ου επιτυγχάνουν [10]. Καταρχήν, θα πρέπει

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. Η δομή ενός καλωδίου οπτικ

τέ ώστε να αποτρέπει τις εξωτερικές φθορές, αλλά και την απώλεια σήματος, 

[1 να καλώδιο οπτικών ινών αποτελείται από τρία τμήματα Εικόνα 2. 

Πυρήνας (core) : Βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του καλωδίου. Αποτελείται από μία 

δέσμη οπτικών ινών, με κύριο σκοπό τη μετάδοση των φωτεινών σημάτων. 
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Εσωτερική επένδυση (cladding) : Είναι εκείνο το υλικό το οποίο εμποδίζει τη 

 εσωτερικά εξωτερικό

 υλικό, το οποίο έχει ως στόχο 

 προστασία  

 

Εικόνα 2. Οπτική Ίνα 

db/km (1550 nm) και οι πολύτροπες (Multi-mode fiber) έχουν απώλεια 0,8 db/km 

διαφυγή του φωτός που αντανακλάται στο  τμήμα του 

καλωδίου.  

Εξωτερική επένδυση (buffer coating): Πολύ ανθεκτικό

την  του καλωδίου από ζημιές που θα προέκυπταν από τους διάφορους 

εξωτερικούς παράγοντες. 

  

 (Source: http://www.ustudy.in/node/2667) 

 

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης οπτικών ινών έναντι του παραδοσιακού χαλκού που 

χρησιμοποιούσαμε παλιότερα είναι πάρα πολλά και αξίζει να αναφερθούμε σε αυτά 

με λίγα λόγια. Σύμφωνα με την αναφορά [12] αυτά είναι τα ακόλουθα: 

• Μικρό μέγεθος : 12 Ζευγάρια ινών ισοδυναμούν με 3- inch διαμέτρου χαλκού. 

• Χαμηλό βάρος : 60kg/km ενώ το twisted pair καλώδιο ζυγίζει 7300kg/km 

• Low Loss : Οι μονότροπες ίνες (Single-mode fiber) έχουν απώλεια μόνο 0,25 

(850 nm). 
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• Ανοσία σε θόρυβο : Οι οπτικές ίνες είναι dielectric4.  

• Ασφάλεια μεταδόσεων: Οι οπτικές ίνες δεν ακτινοβολούν 

ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς, ακτινοβολία ή κάποια άλλη ενέργεια που μπορεί να 

ανιχνευθεί άρα είναι δύσκολο να υποκλαπεί το σήμα. 

• Μη ύπαρξη βραχυκυκλωμάτων/σπινθήρων: Από την στιγμή που η ίνα είναι 

φτιαγμένη από γυαλί και δεν μεταφέρει ηλεκτρικό ρεύμα, δεν ακτινοβολεί, δεν 

παράγει θερμότητα ή σπινθήρες, άρα είναι ένα ασφαλές μέσο μετάδοσης. 

• Μεγάλο εύρος θερμοκρασίας : Είναι φτιαγμένες να λειτουργούν από -40 °C 

εώς +100 °C. Υπάρχουν ίνες που αντέχουν μέχρι και τους 550 °C. 

• Σταθερή απόδοση : Δεν υποβαθμίζεται το μέσο μετάδοσης με τη γήρανση. 

• Topology Compatibility: είναι εύκολο να αλλαχτεί μια τοπολογία ινών για 

λόγους αύξησης χωρητικότητας ή σχεδιασμού. 

• Πρώτες ύλες : Το υλικό που χρειάζεται για την Παρασκευή οπτικών ινών 

είναι πολύ απλό και υπάρχει άφθονο (SiO2)5 .  

2.4	 Πολυπλέκτης	 και	 αποπολυπλέκτης	 των	 ψηφιακών	
υνδρομητικών	γραμμών			

 

Για  

πως δρομολογείται από το σπίτι του τελικού χρήστη, είτε η κίνηση δεδομένων είτε η 

                                                

σ

 την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας των NGN, θα πρέπει να παρουσιαστεί

τηλεφωνία μέχρι τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο. Για να συνδεθεί κάποιος στο internet 

ή ακόμα και να πάρει τηλέφωνο (δεδομένου ότι και η τηλεφωνία του θα δουλεύει 

μέσω δικτύου επόμενης γενιάς πρόσβασης), θα πρέπει μέσω του δικτύου χαλκού του 

εκάστοτε παρόχου η γραμμή του από το επιτοίχιο πριζάκι που έχει στο σπίτι του να 

οδηγηθεί σε ένα μηχάνημα που μπορεί να βρίσκεται είτε στο αστικό κέντρο του 

παρόχου είτε σε μία καμπίνα (KV) στην περιοχή που διαμένει το οποίο ονομάζεται 

DSLAM. Στην συνέχεια μετά το DSLAM η κίνηση του συνδρομητή δρομολογείται 

μέσω του IP δικτύου του παρόχου ο οποίος και τον ΄΄βγάζει΄΄ στο internet (Εικόνα 3). 

Tα DSLAM είναι μηχανήματα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων που μπορούν να 

 
4  Δεν επηρεάζονται από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. 
5 SiO2 silica glass-Διοξείδιο πυριτίου. Η κρυσταλλική μορφή αναφέρεται σαν χαλαζίας, ενώ η άμορφη 
σαν άμμος. 
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παρέχουν έναν μεγάλο αριθμό γραμμών xDSL που μπορεί να είναι είτε ADSL, είτε 

G.shdsl ή πλέον VDSL. Στην αρχή τα πρώτα DSLAMs χρησιμοποιούσαν για τη 

διασύνδεση με το Δίκτυο δεδομένων το ATM (Asynchronous Transfer Mode) ενώ 

από το 2005 και μετά σταδιακά άρχισε να χρησιμοποιείται η τεχνολογία του Ethernet 

με Gigabit Ethernet διεπαφές και ονομάζονται πλέον IP-DSLAM. Ιστορικά, οι 

ταχύτητες ξεκίνησα  από τα 56Kbps με τα παραδοσιακά modem dial-up, εξελίχθηκαν 

μέσω modem-router σε ταχύτητες 1Mbps μετά 2Mbps, 4Mbps, 8Mbps και κάπου εκεί 

σταματούσε η ταχύτητα λόγω του περιορισμένου Bandwidth που μπορούσε να 

υποστηρίξει η τεχνολογία των ATM Dslam [13]. 

ν

Εικόνα 3. Δρομολόγηση xDSL 

(Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_subscriber_line_access_multiplexer) 

Τα πρώτα DSLAM χρησιμοποιούσαν το πρότυπο ITU-T6 G.992.1 (ή G.DMT) που 

ήταν το ADSL και δημιουργήθηκε το 1996. Ιστορικά το ADSL αναπτύχθηκε στο 

πανεπιστήμιο του Stanford και στα εργαστήρια της AT&T Bell Labs κατά τις αρχές

της δεκαετίας διαδίκτυο με 

ταχύτητες 8Mbps στο download και 1Mbps στο upload.  Το 1998 η ITU-T 

 τεχνολογίας 

                                                

  

 

 του 90΄ και χρησιμοποιήθηκε για πρόσβαση στο 

δημιούργησε το πρότυπο G992.2 μιας παραλλαγής του ADSL που διευκολύνει  την 

εγκατάσταση του ADSL modem από τους ίδιους τους συνδρομητές βάζοντας φίλτρο 

γραμμής πριν από την τηλεφωνική συσκευή με σκοπό να προστατεύσει το ADSL 

modem από τον κρουστικό θόρυβο των γραμμών.  Η δεύτερη γενιά της

 
6   Η ITU-T ιδρύθηκε το 1865 και έγινε οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών το 1947. Είναι υπεύθυνος 
για την υιοθέτηση διεθνών συνθηκών, κανονισμών και προτύπων που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες. 
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ADSL γνωστή και ως ADSL2 εμφανίστηκε το 2002 με τυποποιήσεις G993.3 και 

03 δημιουργήθηκε το G992.5 για ταχύτητες έως 

4Mbps. Η πιο πρόσφατη εξέλιξη στον χώρο της ευρυζωνικότητας πλέον είναι το 
η έκδοση

 G99 το με  

 

υπάρχουν εμπορική

 

Πίνακας 1. Βασικές Παραλλαγές της τεχνολογίας xDSL. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους ένας τηλεπικοινωνιακός  μπορεί να 

υλοποιήσει ένα δίκτυο επ  υφιστάμενο δίκτυο του, 

μπορεί να απο  συνέχεια θα 

αναπτυχθούν αυτές οι αρχιτεκτονικές και πως ακριβώς υλοποιούνται. 

G994.4 της ITU-T ενώ το 20

2

VDSL2 η οποία είναι η 2   του VDSL. To VDSL2 τυποποιήθηκε από την 

ITU-T το 2006 ως 3.2 και αντικατέστησε  VDSL  βελτιωμένες επιδόσεις σε 

μικρά καλωδιακά μήκη και συμβατότητα με το ADSL2+. Λόγω αυτής της 

συμβατότητας  το VDSL2 δεν αποτελεί μόνο διάδοχο της τεχνολογίας VDSL αλλά 

και του ADSL2+ αφού λειτουργεί ακόμη και αν ο συνδρομητής έχει modem-router 

για ADSL2+. Το κύριο προτέρημα των δικτύων επόμενης γενιάς είναι οι υψηλές 

ταχύτητας πρόσβασης (VDSL) στο Internet που παρέχουν στους χρήστες μέσω των 

IP-DSLAM οι οποίες στην Ελλάδα  προς  διάθεση μέχρι στιγμής 

έως τα 50mbps.  

 πάροχος

όμενης γενιάς. Ανάλογα με το

φασίσει ποια αρχιτεκτονική θα χρησιμοποιήσει. Στη
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2.5	Fiber	To	The	x	(FTTx)	
 

To FTTx 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. Ο όρος είναι μια 

γενίκευση για διάφορες μεθόδους της εγκατάστασης οπτικής ίνας, που κυμαίνονται 

από FTTC (Fiber To The ίνα  γειτονιά, έως FTTH (Fiber To The Home) 

ίνα στο σπίτι . Το οπτικό τμήμα ενός τοπικού συστήματος δικτύου πρόσβασης μπορεί 

να είναι είτε σημείο-προς-σημείο είτε σημείο-προς-πολλαπλά σημεία, ενεργητικό ή 

παθητικό. Η εικόνα 4 δείχνει τις αρχιτεκτονικές ενώ οπτικό δίκτυο πρόσβασης 

(OAN)  για όλες τις αρχιτεκτονικές.  

 

Cabinet ) στη

είναι κοινό

 

Εικόνα 4. Fiber to the x (FTTx) 

(Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Fiber_to_the_x) 

Οι διαφορές όσο αναφορά τις αρχιτεκτονικές ανάπτυξης ενός FTTx, έχουν να κάνουν 

κυρίως με την απόσταση με την οποία θα τερματίζει η οπτική ίνα. Εάν δηλαδή θα 

αναπτυχθεί η οπτική ίνα έως το σπίτι του χρήστη (FTTH) ή εάν θα χρησιμοποιηθεί το 
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υφιστάμενο δίκτυο του χαλκού για τα τελευταία 300 μέτρα ή και παραπάνω (FTTC). 

Συνήθως επιλέγεται από τους παρόχους το FTTC λόγω του χαμηλότερου κόστους 

ανάπτυξης του. Οι δύο κύριες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για FTTx δίκτυα 

είναι το VDSL/VDSL2, το PON καθώς και το Active Ethernet. Στο FTTN/C//B η 

οπτική ίνα τερματίζεται σε συσκευή DSLAM με τεχνολογία VDSL και όχι στον 

τερματικό εξοπλισμό του τελικού χρήστη. Στη συνέχεια μεταφέρεται με τη χρήση 

χάλκινου ζεύγους μέχρι τον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη με τεχνολογία VDSL2. 

Στο FTTH η οπτική ίνα τερματίζεται στο τερματικό του χρήστη. Η αρχιτεκτονική   

FTTH μέχρι σήμερα ήταν απαγορευτική για γενική χρήση λόγω του ξημένου 

κόστους εγκατάστασης της. Με τη μείωση όμως του κόστους ή την υποχρεωτική 

προσθήκη οπτικών ινών σ κή FTTH θα επικρατήσει 

έναντι  

οίο εμπεριέχει μέσα το DSLAM και τον καλωδιοκατανεμητή όπου  

καταλήγουν οι συνδέσεις των συνδρομητών της περιοχής. Με αυτό τον τρόπο 
                                                

αυ

τα νεόχτιστα σπίτια η αρχιτεκτονι

των άλλων τεχνολογιών [14]. Παρακάτω αναφέρονται όλοι οι τρόποι

αρχιτεκτονικής ανάπτυξης των FTTx. 

2.5.1	Οπτική	ίνα	στην	καμπίνα	
 

Το FTTC (Fiber To The Cabinet) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται, για να ορίσει 

τις τεχνολογίες ινών σε ένα ντουλάπι (Καμπίνα) στο δρόμο, με χαλκό υπό-βρόχου 

που συνήθως παρέχει πολύ υψηλό ρυθμό μετάδοσης bit στην ψηφιακή συνδρομητική 

γραμμή  (ADSL2) που καταλήγει στον χώρο συνδρομητή. Το VDSL προσφέρει 

σημαντικά υψηλότερη μέγιστη ταχύτητα από το ADSL2+ σε μικρές αποστάσεις 

(μέχρι περίπου 1000μ) και ισοδύναμες επιδόσεις σε αποστάσεις άνω των περίπου 

1500μ. Στην πράξη, οι περισσότερες εμπορικές αναπτύξεις FTTC / VDSL έχουν 

στόχο τη μέγιστη ανάπτυξη  χαλκού σε μήκος των περίπου 500μ, που σημαίνει ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία των τελικών χρηστών να επωφεληθούν από την επόμενη 

γενιά ευρυζωνικών ταχυτήτων. Η παροχή υπηρεσιών triple play7 

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

ανάπτυξη του. Ως προς την ανάπτυξη του, στην αρχιτεκτονική Fiber To The Cabinet 

(Εικόνα 6), από το αστικό κέντρο του παρόχου ξεκινάει μία οπτική ίνα η οποία 

καταλήγει σε ένα υπαίθριο κατανεμητή, λεγόμενο και ως ΚΑΦΑΟ (KV) (Εικόνα 

5),το οπ

 
7 Triple Play είναι η παροχή Internet, τηλεόρασης και τηλεφωνίας μέσω μίας σύνδεσης με τον πάροχο. 
Συνήθως έτσι ονομάζεται και τα εμπορικό πακέτο που προσφέρουν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι 
στους πελάτες τους για τις τρείς αυτές υπηρεσίες. 



 28 

μειώνεται η απόσταση του δικτύου χαλκού, που υπήρχε παλαιότερα από το σπίτι του 

συνδρομητή μέχρι το αστικό κέντρο του παρόχου, όπου υπήρχε εκεί το DSLAM. 

Εικ ίνα 

(Source: http://market.huawei.com/hwgg/access/en/products/dslam.html 

ει τη σύνδεση υψηλής ταχύτητας για τη μικρή απόσταση που απομένει 

στους πελάτες. Μπορεί να αναπτυχθεί από τα κεντρικά γραφεία, μέσω οπτικών ινών 

 

 

ήδη υπάρχον δίκτυο του 

χαλκού. 

                                                

 

όνα 5. DSLAM σε Καμπ

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ενώ ο συνδρομητής πριν μπορούσε να έχει ευρυζωνική 

ταχύτητα έως 24mbps, με τον τρόπο αυτό μειώνεται η απόσταση δικτύου χαλκού και 

μπορεί πλέον να έχει ταχύτητες έως 150 mbps για το download και 150 mbps για το 

upload (VDSL2). Το VDSL28 είναι μια τεχνολογία πρόσβασης που εκμεταλλεύεται 

την υπάρχουσα υποδομή χάλκινων καλωδίων που είχαν αρχικά αναπτυχθεί για την 

παραδοσιακή τηλεφωνική υπηρεσία, ως τρόπος για την επίτευξη πολύ υψηλής 

ταχύτητας πρόσβαση στο internet. Η κύρια σύνδεση υψηλής ταχύτητας (π.χ. μια 

σύνδεση οπτικών ινών) καταλήγει σε ένα κομβικό σημείο κοντά στην τοποθεσία των 

πελατών. Η υπάρχουσα υποδομή ενσύρματο χαλκού στη συνέχεια χρησιμοποιείται 

για να μεταφέρ

συνδεδεμένων σε ντουλάπια που βρίσκονται κοντά στις εγκαταστάσεις του πελάτη, ή 

στο εσωτερικό των κτιρίων [15].  Στην Ελλάδα προς εμπορική διάθεση μέχρι στιγμής 

διατίθενται τα 30mbps για downstream και 2.5 mbps upstream, και 50 mbps 

downstream με 5mbps upstream. Η αρχιτεκτονική FTTC επιλέγεται από πολλούς 

παρόχους τηλεπικοινωνιών λόγω του ότι γλυτώνουν την ανάπτυξη οπτικής ίνας το 

λιγότερο  500 μέτρων χρησιμοποιώντας το παραδοσιακό και 

 
8 Ορίζεται ως πρότυπο G.993.2 της ITU-T και ολοκληρώθηκε το 2005. 
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Εικόνα 6. Σχηματική   απεικόνιση   δικτύου   FTTC   µε   υπαίθρια καμπίνα 
εξοπλισμού σε KV. 

(Source: [16], Page 39) 

Η χρήση μεγάλου πλήθους υπαίθριων καµπινών µε ενεργό εξοπλισµό έχει σηµαντική 

επίπτωση στο λειτουργικό κόστος (OPEX)9, τόσο για την παροχή υπηρεσιών όσο και 

για την συντήρηση του εξοπλισμού. Μελέτες διάφορων ανεξάρτητων εταιριών 

συμβούλων συγκλίνουν ότι το κόστος του FTTC είναι από 1/6 εώς 1/5 του κόστους 

για το FTTH [16, σελ. 23]. Οι επιλογές FTTC/B σχετίζονται με χρήση της 

τεχνολογίας VDSL2 και ενεργό εξοπλισμό MSAN. Το γεγονός ότι το VDSL2 μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί και για αποστάσεις έως 4-5 χιλιόμετρα, σε αντίθεση με το VDSL 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για μικρές αποστάσεις, είναι πολύ σημαντικό 

πλεονέκτημα. Ωστόσο σε αποστάσεις μεγαλύτερες του 1,5 χλμ λειτουργεί όπως το 

ADSL2+. Χάρη σε αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εφαρμογές μεγαλύτερων 

αποστάσεων.  

To VDSL2 έχει αρχίσει να εφαρμόζεται, και αρκετές τηλεφωνικές εταιρίες έχουν 

βασιστεί ως προς την ευρυζωνική στρατηγική τους, καθαρά στην υποδομή του 

χαλκού μέχρι και τις εγκαταστάσεις του πελάτη. Ενώ το VDSL μπορεί να προσφέρει 

θεωρητικές ταχύτητες της τάξης των 50 Mbps κοντά στην καμπίνα που βρίσκεται το 

dslam, η ταχύτητα με το VDSL2 μέσω της μείωσης του θορύβου μεταξύ των 

γραμμών, καθιστά δυνατό τον διπλασιασμό της (100Mbps).   

                                                 
9 κόστος λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου γνωστό και ως OPEX (Operational Expense). 
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2.5.2	Οπτική	ίνα	στο	κτίριο	
 

Το Fiber to the Building (Οπτική ίνα μέχρι τo Κτίριο) ή FTTB είναι μια FTTx 

αρχιτεκτονική, στην οποία η οπτική ίνα φτάνει μέχρι τον κατανεμητή του κτιρίου στο 

οποίο  ο χώρος του τελικού χρήστη, αλλά δε  μέχρι το χώρο του 

(Εικόνα 7). Το FTTB έρχεται έτσι σε αντίθεση με το Fiber to the Home (FTTH), στο 

οποίο η οπτική  φτάνει μέχρι το χώρο του χρήστη. Παράλληλα όμ  διαφέρει 

σημαντικά από μεθόδους όπως Fiber to the Curb ή Cabinet (FTTC), καθώς περιορίζει 

στο ελάχιστο την χρήση παραδοσιακού καλωδίου.  Για αυτόν  το λόγο, το 

FTTB μπορεί να προσφέρει πολύ υψηλότερες ταχύτητες από το FTTC, αλλά με 

υψηλότερο κόστος υλοποίησης.  

βρίσκεται    φτάνει

ίνα ως

 

ακριβώς

ς εφεδρείας. Στην 

 

Εικόνα 7. Σχηµατική παρουσίαση ενός δικτύου FTTB για υλοποιήσεις P2P και 
P2MP 

(Source: [16], Page 48) 

Η τοπολογίες που χρησιμοποιούνται για την συγκεκριμένη αρχιτεκτονική μπορεί να 

είναι σημείο προς σημείο (P2P) ή σημείο προς πολλά σημεία (P2MP) με κάποια 

ζεύγη οπτικών ινών παραπάνω από αυτά που χρειάζονται για λόγου
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χώρα μας η ανάπτυξη οπτικών ινών μέχρι το κτίριο παρουσιάζει μέχρι στιγμής 

πολλές δυσκολίες στο νομοθετικό πλαίσιο και όχι μόνο. Για την πρόσβαση στον 

εσωτερικό χώρο του κτιρίου από τον πάροχο απαιτείται έγκριση του ιδιοκτήτη εάν 

είναι μονοκατοικία ή ιδιοκτητών και συνιδιοκτητών εάν είναι πολυκατοικία κάτι το 

οποίο είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Στην περίπτωση που οι ιδιοκτήτες καταφέρουν να 

συμφωνήσουν θα πρέπει να εγκατασταθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός στο εσωτερικό 

του κτιρίου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μπει ένα μικρό MSAN DSLAM μέσα στο 

κτίριο το οποίο θα παρέχει στους συνδρομητές τις υπηρεσίες όπως υψηλές 

ευρυζωνικές ταχύτητες, IPTV, video on demand και VOIP. Η ηλεκτρική τροφοδοσία 

του εξοπλισμού θα παρέχεται τοπικά χρησιμοποιώντας κοινόχρηστο ή ανεξάρτητο 

μετρητή. Στην υλοποίηση FTTB υπάρχουν πολλές ρυθμιστικές και πρακτικές 

δυσκολίες ιδιαίτερα εάν οι συνδρομητές του κτιρίου δεν ανήκουν στον ίδιο 

τηλεπικοινωνιακό πάροχο αλλά σε διαφορετικούς. Στην  περίπτωση αυτή, πρέπει να 

γίνει φυσική συνεγκατάσταση του εξοπλισμού για όλους τους παρόχους  μέσα στο 

κτίριο. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται προβλήματα επιμερισμού κόστους μεταξύ 

υφισταμένων παρόχων, ενώ το πρόβλημα της εµφάνισης   μελλοντικού   παρόχου   

φαντάζει   άλυτο,   όσον   αφορά   τον   καταμερισμό δαπανών. Επίσης σε περίπτωση

διακοπής, ζηµιάς ή παράβασης απορρήτου σε κύκλωµα ενός εκ των παρόχων 

χαρακτηρίζονται από μεγαλύτε 10  σε σύγκριση µε υλοποιήσεις 

FTTC. Η δημιουργία περισσότερων ενεργών κόµβων (ένας σε κάθε κτίριο) αυξάνει 

ισχυρή βίντεο, internet και φωνητικών υπηρεσιών. Το Fiber to the Home (Οπτική ίνα 

 

προκύπτει αδιέξοδο [16, Σελ. 48-49]. Από άποψη κόστους, οι υλοποιήσεις FTTB 

ρο CAPEX  και OPEX

το OPEX, τόσο για την παροχή της υπηρεσίας όσο και για την συντήρηση του 

εξοπλισμού [16, Σελ. 52].  

2.5.3	Οπτική	ίνα	στο	σπίτι	
 

To Fiber to the Home (FTTH) είναι η 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. To Fiber to the Home 

είναι μια σχετικά νέα και γρήγορη μέθοδος καλλιέργειας παρέχει πολύ μεγαλύτερο 

εύρος ζώνης για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, και επιτρέποντας έτσι την πιο 

                                                 
10  Το κόστος κατασκευής του δικτύου γνωστό και ως CAPEX (Capital Expense) 
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μέχρι την Κατοικία) ή FTTH είναι μια μια αρχιτεκτονική σύνδεσης σε δίκτυο 

Οπτικών Ινών, στην οποία η οπτική ίνα φτάνει μέχρι το χώρο (κατοικίας ή εργασίας) 

του τελικού χρήστη (Εικόνα 8).  

 

Εικόνα 8. Σχηματική παρουσίαση ενός δικτύου FTTH µε υλοποιήσεις P2P και P2MP 
και διάρθρωση εσωτερικού δικτύου. 

(Source: [16], Σελ. 53) 

Το FTΤH αποτελεί τον τελευταίο σταθμό στην εξελικτική διαδικασία προς ένα 

αμιγώς οπτικό δίκτυο πρόσβασης. Με τον όρο σπίτι υπονοείται ένα διαμέρισμα σε 

μία πολυκατοικία. Η μονοκατοικία θεωρείτε ως κτίριο. Το FTTH έρχεται έτσι σε 

αντίθεση με μεθόδους όπως οι Fiber to the Building (FTTB) και Fiber to the Cabinet 

(FTTC), στις οποίες χρησιμοποιείται κάποιο παραδοσιακό φυσικό μέσο, όπως 

χάλκινα ή ομοαξονικά καλώδια για το Τελευταίο μίλι. 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 

χύτητα 2,5 Gbps για download και 1,2 Gbps για 

upload. Ο ενεργός εξοπλισµός (ONT11) σε υλοποιήσεις FTTH λαµβάνει την µορφή 

παρείχε πρόσβαση στο Internet με τα

                                                 
11 ΟΝΤ : Optical Network Termination, ο ενεργός τερματικός εξοπλισμός που θα βρίσκεται στο σπίτι 
του πελάτη. 



 33 

ενός οπτικού modem , µε κατάλληλες ενσύρματες και ασύρµατες (WiFi) διεπαφές για 

την παροχή όλων των διαθέσιμων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όπως  POTS, 

πιθανόν ISDN, VoIP, Fast Internet και IPTV/VoD. Ο εξοπλισµός λειτουργεί µε 

τοπική τροφοδοσία AC, ενώ απαιτείται και κάποιας μορφής εφεδρική τροφοδοσία  

για την διασφάλιση των κρίσιµων υπηρεσιών (λειτουργία τηλεφώνου) σε περίπτωση 

ηλεκτρικής διακοπής. Στο επενδυτικό κόστος μιας υλοποίησης FTTH, το βασικό 

κόστος είναι κυρίως δικτυακό (για την κατασκευή του εξωτερικού και πιθανόν του 

εσωτερικού δικτύου), ενώ το κόστος του ενεργού εξοπλισμού είναι μικρό και αφορά 

µόνο το αστικό κέντρο, αφού για το κόστος του τερματικού εξοπλισμού επιβαρύνεται 

ο συνδρομητής. Στην χώρα μας τώρα η τεχνολογία FTTΗ δεν προτιμήθηκε μέχρι 

στιγμής λόγω της δυσκολίας που υπάρχει στο νομοθετικό πλαίσιο. Παρόλο αυτά η 

Κοινοπραξία εταιριών Link Α.Ε. και ΕΛΛΑΣΚΟΜ Α.Ε. ολοκλήρωσε την κατασκευή 

δικτύου οπτικής ίνα  στο σπίτι (Fiber To The Home , στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης. Ο 

συνολικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 1,8 εκατομμύρια ευρώ και 

συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς 

πόρους. Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του δικτύου χρησιμοποιήθηκαν οι πλέον 

σύγχρονες τεχνικές και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός. Στο δίκτυο συνδέθηκαν 300 

οικίες σε αρχιτεκτονική Ethernet Point to Point (P2P) με χρήση μίας οπτικής ίνας ανά 

νοικοκυριό. Με την ολοκλήρωση του έργου, οι κάτοικοι της περιοχής απολαμβάνουν 

κάθε είδους ευρυζωνική υπηρεσία όπως IPTV, Video On Demand και e-learning, οι 

οποίες υλοποιούνται στα πλαίσια συμπληρωματικών έργων. Το αποτέλεσμα όλου 

αυτού του έργου για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την αξία του με απλά λόγια, 

είναι ότι ενώ η μέγιστη ταχύτητα που προσφέρουν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι στα 

εμπορικά πακέτα τους είναι τα 50Mbps, στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης οι κάτοικοι 

απολαμβάνουν ταχύτητες των 100Mbps. To FTTH θεωρείται ως η μελλοντική λύση 

για τις υψηλές υπηρεσίες του εύρους ζώνης, συμπεριλαμβανομένων βίντεο. Εκτός 

από τις υψηλές ταχύτητες της, η δυναμική αυτής της αρχιτεκτονικής περιλαμβάνει 

αυξημένη γεωγραφική κάλυψη και χαμηλότερο κόστος συντήρησης από τα δίκτυα 

χαλκού. Η επιλογή FTTH σχετίζεται με χρήση της τεχνολογίας Ethernet ή GPON. 

2.6	Παθητικό	οπτικό	δίκτυο	
 

ς )

Οι παθητικού οπτικού δικτύου (PON) τεχνολογίες έχουν ερευνηθεί εντατικά για πάνω 

από 20 χρόνια. Αλλά μόνο πρόσφατα το PON έχει εμφανιστεί σοβαρά ως επιλογή 
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υποδομής πρόσβασης για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών, ως αποτέλεσμα της 

ταχέως αναπτυσσόμενης και ανάγκης υψηλών ταχυτήτων για την υπηρεσία video-on-

demand (VOD) [17]. Ο όρος PON σημαίνει ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που 

χρησιμοποιεί το 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. Ένα PON 

αποτελείται από ένα τερματικό οπτικής γραμμής (OLT) στο κεντρικό γραφείο του 

φορέα παροχής υπηρεσιών και έναν αριθμό μονάδων οπτικού δικτύου κοντά στους 

τελικούς χρήστες. Το κύριο χαρακτηριστικό του PON είναι ότι μειώνει την ποσότητα 

των ινών και του κεντρικού εξοπλισμού που απαιτείται σε σχέση με τις σημείο-προς-

σημείο αρχιτεκτονικές. Ένα παθητικό οπτικό δίκτυο είναι μια μορφή του δικτύου 

οπτικών ινών πρόσβασης Εικόνα 9. Τα PONs γενικά αποτελούνται από ένα OLT, το 

οποίο συνδέεται με ONUs12, γνωστά και ως τερματικά συνδρομητών, 

χρησιμοποιώντας μόνο καλώδια οπτικών ινών, οπτικών διαιρετών και άλλα παθητικά 

στοιχεία [18]. Το οπτικό  δίκτυο  περιλαμβάνει  µια  οπτική  ίνα,  η  οποία  

ξεκινώντας  από  το αστικό  κέντρο συνδέεται µε τον οπτικό διακλαδωτή, ο  

υποδιαιρεί και κατανέμει  την  ισχύ  του  εισερχομένου  σήματος  σε  Ν  εξόδους.  Ο  

λόγος  διαμερισμού  τιμές 8, 

16 ν 

αδρομή  από  το  αστικό  κέντρο μέχρι  

ν  συνδρομητή  δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 km. Η λειτουργία του PON 

θ

 

 τα PON ήταν το ATM PON (APON), το οποίο 

εξελίχθηκε στο Broadband PON (BPON) το οποίο είναι προς τα πίσω συμβατό με το 

APON (Εικόνα 9. Μετέπειτα δημιουργήθηκε το Ethernet PON (EPON και νεότερα το 

οποίος

 μπορεί να παίρνει τιμές από 2 μέχρι 64, µε συνηθέστερες

και 32. Οι έξοδοι του οπτικού διακλαδωτή συνδέονται µέσω οπτικών ινών µε το

εξοπλισµό κάθε συνδρομητή.  Η  μέγιστη δι

το

βασίζεται στην ταυτόχρονη μετάδοση διαφορετικού τύπου υπηρεσιών µέσω της 

οπτικής ίνας και επιτυγχάνεται µε την χρήση διαφορετικού μήκους κύματος σε κάθε 

κατεύ υνση.  Για την κατερχόμενη  κίνηση  το  PON  χρησιμοποιεί  μήκος  κύματος  

1490  nm,  για την  μετάδοση φωνής  (VoIP)  και  δεδομένων  και 1550  nm  για  την  

διανομή  υπηρεσιών  video.  Η ανερχόμενη κίνηση φωνής και δεδομένων 

εξυπηρετείται από µήκος κύµατος στα 1310 nm. Η συνένωση και ο διαχωρισµός των 

διαφορετικών µηκών κύµατος επιτυγχάνεται µε χρήση διατάξεων πολυπλεξίας WDM 

[16, Σελ. 72]. Πρώτα απ 'όλα

GEPON) τα οποία είναι η εναλλακτική λύση για τα δίκτυα PON. Tα EPON και 
                                                 
12 Optical Network Units, είναι η καμπίνα όπου καταλήγει η οπτική ίνα και υπάρχει ο εξοπλισμός του 
τηλεπικοινωνιακού παρόχου.  
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GEPON είναι ΙΕΕΕ13 standards ενώ δεν είναι συμβατά με τα πρότυπα Α / BPON 

αλλά είναι PON αποκλειστικά για Ethernet και IP κίνηση.  Το GPON (Gigabit PON) 

και  EPON (Ethernet PON), έχουν τυποποιηθεί από το ITU-T και το IEEE [19].  

	οπτικό	δίκτυο	gigabit	

να σημαντικό κομμάτι στη υλοποίηση της αρχιτεκτονικής των δικτύων FTTx που 

νική δικτύου που φέρνει καλωδίωση ινών στο σπίτι 

χρησιμοποιώντας ένα σύστημα σημείου-προς-πολλαπλά σημεία (P2MP), που 

χρησιμοποιεί παθητικούς (χωρίς τροφοδοσία) οπτικούς διαχωριστές, 

 

Εικόνα 9. Υλποιήσεις FTTx βασισμένες στην τεχνολογία PON 

(Source: http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Passive+optical+network)  

2.7	Παθητικό
 

Έ

αναφέρθηκαν πλέον είναι το GPON (Εικόνα 10). Ένα παθητικό οπτικό δίκτυο (ΡΟΝ) 

είναι μια αρχιτεκτο

επιτρέπει σε ένα μόνο καλώδιο οπτικών ινών να εξυπηρετεί πολλαπλούς χώρους. Η 

αρχιτεκτονική 

μειώνοντας το κόστος του εξοπλισμού σε σχέση με τις αρχιτεκτονικές δικτύων 

σημείο-προς-σημείο (P2P).  

                                                 
13 Ιδρύθηκε το 1884 ως το AIEE. Το ΙΕΕΕ ιδρύθηκε το 1963, είναι ένας οργανισμός που αποτελείται 
από μηχανικούς, επιστήμονες και φοιτητές. Το IEEE είναι καλύτερα γνωστό για την ανάπτυξη 
προτύπων για τον υπολογιστή και άλλων ηλεκτρονικών ειδών. Ειδικότερα, τα πρότυπα IEEE 802 για 
τοπικά δίκτυα περιοχής είναι ευρέως γνωστά. 
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Εικόνα PON σε δίκτ  

(Source: 

http://www.commverge.com roadbandAc tworks/GP

efault.aspx)

Το παθητικό οπτικό δίκτυο)  διαφέρει  άλλα πρότυπα ΡΟΝ στο 

ότ τερο εύρ νης και μ εσματικότ  

στη χρήση μεγαλύτερων Το GPON 

προσφέρει αποτελεσματικότερη πακετοποίηση της κίνησης του χρήστη, με 

κατάτμηση πλαισίων που επιτ τα υπηρεσιών (QoS), για την 

 και 

ιακυμάνσεις.  

Τα κύρια χαρακτηριστικά του GPON που προσφέρει στις αρχιτεκτονικές δικτύων 

ύτητες downstream 2,5 Gbps και upstream ταχύτητες από 1,25 

Gbps.  

χιλιόμετρα και σε 

αντίθεση με το χαλκό δεν υποφέρει από τη μείωση των επιδόσεων σε 

αυξανόμενο αριθμό Vendors δίνοντας στους παρόχους υπηρεσιών τη σιγουριά 

 10. G υο FTTH

/Solutions/B cessNe ONFTTH/tabi

d/163/D  

 GPON (Gigabit  από

ι επιτυγχάνει μεγαλύ ος ζώ εγαλύτερη αποτελ ητα, χάρη

 πακέτων μεταβλητο κους (Πίνακας 2). ύ μή

ρέπει υψηλότερη ποιότη

κίνηση φωνής και βίντεο, οι οποίες είναι πιο ευαίσθητες σε καθυστερήσεις

δ

2.7.1	Χαρακτηριστικά	παθητικού	οπτικού	δικτύου	gigabit	
 

FTTx είναι τα εξής :  

• Παρέχει ταχ

• Μπορεί να υποστηρίξει μεγάλες αποστάσεις έως και 20 

απόσταση.  

• Πρότυπα με βάση και ο εξοπλισμός είναι διαθέσιμα από ένα μεγάλο και 
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της επιλογής και εύρεση καλύτερης τιμής, από το να υπάρχει εξάρτηση από 

έναν μόνο προμηθευτή.  

• Εξασφαλίζει από κάθε είδους υποκλοπές και άλλες hacking δραστηριότητες 

μιας και η παρέμβαση πάνω στην ίνα αυτομάτως σημαίνει και σπάσιμό της, 

άρα και διακοπή των υπηρεσιών. 

 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 ∆ιαμερισμού 1/32 1/16 ονοµαστικός

1/32 ό

1/64 

Πίνακας 2. Κύρια χαρακτηριστικά των τεχνολογιών PON. 

(Source: [16, Σελ. 75]) 

2.7.2	Πλεονεκτήματα	παθητικού	οπτικού	δικτύου	gigabit	
 

Εκτός από τα χαρακτηριστικά του GPON που μπορούν επίσης να χαρακτηριστούν 

και σαν πλεονεκτήματα, τα κυρίως πλεονεκτήματα του GPON είναι τα εξής : 

• 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. Μελλοντικές βελτιώσεις στην 
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ταχύτητα θα μπορούν να επιτευχθούν, μέσω της αναβάθμισης του εξοπλισμού 

πριν από οποιεσδήποτε αναβαθμίσεις στην ίδια την ίνα. 

Οι βελτιώσεις της τεχνολογίας PON στοχεύουν στην αύξηση του διαθέσιµου ρυθµού 

μετάδοσης ανά συνδρομητή. Τόσο η IEEE µε το 10GEPON, όσο και   η   ITU   µε   

το   10GPON   οδηγούνται   σε   αντίστοιχες   τυποποιήσεις,   που   αναβαθμίζουν την 

ανερχομένη ταχύτητα σε 10 Gbit/s, ενώ ακόμη μεγαλύτερη αύξηση στον διαθέσιμο 

ρυθμό μετάδοσης ανά συνδρομητή αναμένεται να επιτευχθεί µε την εφαρμογή της 

τεχνολογίας DWDM14 σε ένα δίκτυο PON και την δημιουργία ενός WDM- PON, στο 

οποίο σε κάθε συνδρομητή (σε επίπεδο ONT ή ONU15) θα διατίθενται δύο μήκη 

κύματος αποκλειστικής χρήσης. αξιοποιώντας πλήρως το διαθέσιμο εύρος ζώνης. 

Συνο

εξέλιξης του PON. Eίνα την αγορά σήμερα και 

 

H τεχνολογία WDM16 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. Με τη χρήση WDM 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 

                                                

ψίζοντας τα παραπάνω, το GPON δημιουργήθηκε για να καλύψει την ανάγκη 

ι το πιο προηγμένο πρωτόκολλο PON σ

προσφέρει πολύ μεγαλύτερη απόδοση σε σύγκριση με τις τεχνολογίες βασισμένες σε 

PON ATM και Ethernet. Το GPON αποδίδει μεγαλύτερη μετάδοση και υψηλότερο 

εύρος ζώνης και  χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό σημείο προς πολλά σημεία (P2MP) 

όπου είναι μία από τις καλύτερες επιλογές για τα Δίκτυα πρόσβασης. Τέλος η 

ταχύτητα GPON είναι μεγαλύτερη από ό, τι σε άλλα PON πρότυπα [19].  

2.8	Πολυπλεξία	με	διαίρεση	μήκους	κύματος	και	πολυπλεξία	πυκνής	
διαίρεσης	μήκους	κύματος	
 

 
 Division Multiplexing- Πολυπλεξία με πυ14 DWDM (Dense Wavelength κνή διαίρεση μήκους) 

15 ONU (Optical Network Unit) προτιμάται για  την  περιγραφή εξοπλισμού  που  εγκαθίσταται  σε  
υπαίθριες  καµπίνες  ή καµπίνες  εσωτερικού  χώρου σε υλοποιήσεις  FTTC/B.  Οι συνδέσεις  µμεταξύ  
ONU  και  συνδρομητών γίνονται  µέσω  του υφιστάμενου δικτύου διανοµής. 
16 Wavelength Division Multiplexing- Πολυπλεξία με διαίρεση μήκους κύματος. Eίναι μια τεχνολογία 
που πολυπλέκει ένα αριθμό σημάτων οπτικού φορέως σε μία ενιαία οπτική ίνα με τη χρήση 

ώματα) φωτός λέιζερ διαφορετικών μηκών κύματος (δηλαδή, τα χρ
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επεκταθεί απλά με την αναβάθμιση των πολυπλεκτών και ποπολυπλ κτών σε κάθε 

άκρο 

α ε

 

 Ω

π

 

Εικόνα 12. DWDM σε οπτική ίνα 

 

Εικόνα 11. Βασική Λειτουργία WDM 

Στην τεχνολογία WDM σε ένα παθητικό οπτικό δίκτυο (PON) υπάρχουν αρκετά  

πλεονεκτήματα όπως το ότι κάθε χρήστης λαμβάνει το δικό του μήκος κύματος. ς 

εκ τούτου, το WDM-PON προσφέρει εξαιρετική προστασία της ιδιωτικής ζωής. 

Επίσης υ άρχει και εύκολη pay-as-you-grow αναβάθμιση. Κάθε μήκος κύματος στο 

WDM-PON μπορεί να τρέξει σε μια διαφορετική ταχύτητα και με ένα διαφορετικό 

πρωτόκολλο [17]. Στην τεχνολογία DWDM17 φως από κάθε διαφορετικό οπτικό 

σήμα ταξιδεύει με διαφορετικό μήκος κύματος μέσα στην ίνα και κάθε μήκος 

κύματος αντιπροσωπεύει ένα ξεχωριστό οπτικό κανάλι εικόνα 12. 

 

                                                 
17 Dense Wavelength Division Multiplexing 
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Στην πολυπλεξία πυκνής διαίρεσης μήκους κύματος, τα μήκη κύματος που 
συνδυάζονται πάνω
128. Το κάθε μήκος

 στην οπτική ίνα είναι πάνω από 40, ενώ μπορούν να φτάσουν τα 
 κύματος μπορεί να εκπέμψει δεδομένα σε ταχύτητα 2,5 Gbps. 

 υπολογιστών που 

καλύπτει μια μητροπολιτική περιοχή ή πανεπιστημιούπολη. Γεωγραφικό πεδίο 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας”. Η 

συγκεκριμένη δράση που υλοποιείται σε 75 ελληνικούς δήμους, θα σύνδεε μέσω 

οπτικών ινών περισσότερα από 3000 σημεία δημόσιου ενδιαφέροντος, όπως 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσιες υπηρεσίες, δημόσια νοσοκομεία, δημοτικές 

βιβλιοθήκες, μουσεία, ενώ το συνολικό μήκος των δικτύων θα ξεπερνούσε τα 700 

χιλιόμετρα. Μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών έχουν δημιουργηθεί σε αρκετές 

Ευρωπαϊκές πόλεις (όπως το Άμστερνταμ, το Λονδίνο, το Παρίσι, η Βιέννη, η 

Ζυρίχη) αλλά είναι από τις λίγες φορές που μια χώρα της Ευρώπης προχωρά σε μία 

δράση ΜΑΝ τόσο μεγάλης κλίμακας. Με την ολοκλήρωση των ΜΑΝ στους 

ελληνικούς δήμους ενισχύεται σημαντικά η υποδομή για την ανάπτυξη της 

ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια με την δυνατότητα παροχής στους πολίτες 

υπηρεσιών όπως ενδεικτικά: 

• Ταχύτερο και φθηνότερο Internet (Ευρυζωνικό Internet) 

• Ηλεκτρονικές συ , πολύ γρήγορα και με 

ασφάλεια των δεδομένων απ γραφείο 

 

2.9	Μητροπολιτικά	δίκτυα	στην	Ελλάδα	
 

Ένα Μητροπολιτικό Δίκτυο (MAN) είναι ένα μεγάλο δίκτυο

εφαρμογής της ορίζεται μεταξύ ενός WAN18 και LAN19.  Τα ΜΑΝ παρέχουν 

σύνδεση στο για LAN σε μια μητροπολιτική περιοχή, και σύνδεσή τους με τα 

ευρύτερα δίκτυα, όπως το Internet [20].  

Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013 για την Ελλάδα είχε ξεκινήσει σε 

75 δήμους της χώρας μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών, που χρηματοδοτούνται 

μέσω 

ναλλαγές με τις Δημόσιες Υπηρεσίες

ό το σπίτι ή το 

                                                 
18 Δίκτυο ευρείας περιοχής. Δίκτυα σε εκτεταμένη γεωγραφική περιοχή (πόλη, χώρα, ήπειρος, 
ολόκληρος ο κόσμος). ο γνωστό παράδειγμα το internet. 
19 Δίκτυα σε περιορισμένη γεωγραφική περιοχή (κτίριο, συγκρότημα κτιρίων, έκταση μερικών 

Πι

χιλιομέτρων). 
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• Ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές από το σπίτι με τράπεζες και δημόσιες 

υπηρεσίες 

• Εργασία εξ αποστάσεως, μέσω μεθόδων τηλε-εργασίας, από πολίτες 

απομακρυσμένων περιοχών Ενημέρωση και ψυχαγωγία Δυνατότητα 

τηλεφωνικής συνομιλίας σε συνδυασμό με εικόνα με πρακτικά μηδενικό 

κόστος τόσο μεταξύ των διασυνδεόμενων δημόσιων φορέων όσο και για τους 

πολίτες, χάρη στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας

Για παράδειγμα Το έργο "Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Ηρακλείου 

Κρήτης και Δήμου Νέας Αλικαρνασσού" Εικόνα 12,  το οποίο έχει υλοποιηθεί 

αφορά, τη σύνδεση 100 και 

 . [21].  

δημόσιων φορέων με δίκτυα οπτικών ινών (μήκος 36 

χλμ) και με τοπικά ασύρματα συστήματα, όπου αυτά απαιτούνται (εικόνα 11). Ο 

προϋπολογισμός του έργου είναι 2.880.000 ευρώ και χρηματοδοτείται με 80% από το 

ΕΠΤΑ (Πρόγραμμα ¨Κοινωνία της Πληροφορίας) και 20% από Εθνικούς Πόρους. 

[22].  

Εικόνα 13. MAN Δήμου Ηρακλείου 

(Source: [22]) 

Στις 07 αση 1 

Gbps στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, για εξυπηρέτηση των δημοσίων υπηρεσιών που 

υμμετέχουν στο Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Ηρακλείου 

 

/02/2013 Ενεργοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, ευρυζωνική πρόσβ

σ
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Κρήτης. Το δίκτυο επί της ουσί  αναβαθμίστηκε από τον παλιό τρόπο ου υπήρχε 

μέσω χάλκινων κυκλωμάτων ΟΤΕ χαμ

ας  π

ηλής ταχύτητας, στον νέο τρόπο διασύνδεσης 

σω οπτικών ινών. 

την αρχή συνδέθηκαν 2 σημεία ενώ άμεσα υπήρξε ενεργοποίηση του ΜΑΝ σε άλλα 

   

Πίνακας 3. Αναβάθμιση του δικτύου του Δήμου Ηρακλείου σε MAN 

  

των διαφόρων σημείων των διαφόρων δημόσιων υπηρεσιών μέ

Σ

21 τουλάχιστον κτίρια δημοσίων υπηρεσιών του Ηρακλείου που παρουσιάζονται σε 

πίνακα 3. Με τη μετάπτωση κάθε κτιρίου στο νέο τρόπο σύνδεσης στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, 

μέσω του ΜΑΝ, οι φορείς αποκτούν, έκαστος, πρόσβαση 100 Mbps στο Εθνικό 

Δίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι ταχύτητα αυξήθηκε και έγινε έως και 50 φορές 

μεγαλύτερη από τις προηγούμενες προσβάσεις των κτιρίων στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ με 

αποτέλεσμα της πιο καλής, γρήγορης παροχής υπηρεσιών και  καθημερινής 

εξυπηρέτησης των πολιτών.  
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3.	 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ	 ΚΑΙ	 ΔΙΚΤΥΑ	 ΕΠΟΜΕΝΗΣ	 ΓΕΝΙΑΣ	
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ	ΣΤΗΝ	ΕΛΛΑΔΑ		

3.1	Δίκτυα	επόμενης	γενιάς	πρόσβασης	στην	Ελλάδα	
 

Στην χώρα μας το αρχικό σχέδιο που υπήρχε για την ανάπτυξη της τεχνολογίας FTTx 

ήταν το FTTH. Υπήρχε μελέτη του Υπουργείου Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών 

για ευρυζωνική σύγκλιση της Ελλάδας Με την Δυτική Ευρώπη, το οποίο όμως έχει 

παγώσει. Βάσει αυτής της μελέτης θα υπάρξει ανάπτυξη παθητικής υποδομής 

ανοικτής-πρόσβασης που θα παρέχει ευρυζωνική σύνδεση μέσω οπτικής ίνας σε 

2.000.000 σπίτια και επιχειρήσεις, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε 52 άλλες

πόλεις σε όλη την Ελλά υπολογίστηκε ότι 

χρειάζονται επενδύσεις 1 δισ. ευρώ, οι οποίες θα προχωρήσουν με σύμπραξη 

 της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013, το οποίο και δεν υλοποιήθηκε ποτέ.  

Σε αντιστάθμιση αυτού  και λόγω των απαιτήσεων του σημερινού διαδικτύου οι 

τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι της Ελλάδας αναγκάστηκαν κυρίως λόγω της 

υπάρχουσας δικτύωσης του χαλκού να υιοθετήσουν την τεχνολογία FTTC έτσι ώστε 

να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της αγοράς, και να υπάρχει ευρωπαϊκή 

σύγκλιση στον χώρο των τηλεεπικοινωνιών. Σταδιακά για την Ελλάδα βλέπουμε ότι 

υπάρχει μία αύξηση στην πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι αφού για την τριετία 

2011 με 2013 υπάρχει μία σταδιακή αύξηση η οποία είναι για τον νομό Αττικής 

μεγαλύτερη για όλη την Ελλάδα (Γράφημα 1). 

 

δα. Μετά τις μελέτες για το FTTH 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Τα παραπάνω προέβλεπε η "στρατηγική για 

τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τις νέες τεχνολογίες 2008-2013" Πιο 

συγκεκριμένα, η στρατηγική αυτή προέβλεπε την ανάπτυξη ενός "ανοιχτού 

παθητικού δικτύου", το οποίο θα παρέχει οπτική ίνα σε περισσότερα από δύο 

εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 50 ακόμη πόλεις 

της Ελλάδας. Το έργο, το οποίο θα στοίχιζε 2,1 δισ. ευρώ, θα εντάσσονταν στο 

πλαίσιο



 

Γράφημα 1. Πηγή ΕΕΤΤ [23]. 

Η αύξηση στην Ελλάδα των ευρυζωνικών συνδέσεων για την είναι αρκετά σημαντική 

και την κατατάσσει πλέον στην 19η μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

ένωσης από την 21η που βρισκόταν τον Δεκέμβριο του 2011. Στο Τέλος του 2012 οι 

ευρυζωνικές συνδέσεις ανήλθαν σε 2.689.428 έναντι 2.464.282 που ήταν στο τέλος 

του 2012, σημειώνοντας αύξηση 9.1% (Διάγραμμα 1). Η αύξηση της ευρυζωνικής 

διείσδυσης κατά το 2012 ήταν 2 γραμμές ανά 100 κατοίκους έναντι 1,8 που ήταν το 

2011.  

 

Διάγραμμα 1. Εξέλιξη Ευρυζωνικών Γραμμών. Πηγή ΕΕΤΤ [23] 
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Βάσει αυτών των στοιχείων βλέπουμε ότι από το

σ ως

 2008 υπάρχει μία μόνιμη αύξηση 

στους συνδρομητές της τάξης του 1.083.000 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012 [24].  

3.2 Ευρυζωνικότητα και Δίκτυα επόμενης γενιάς στην Ελλάδα 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο η ευρυζωνικές συνδέσεις πλέον 

διαχωρίζονται ανάλογα με την τεχνολογία από την οποία υποστηρίζονται . Στην 

συγκεκριμένη εργασία μας ενδιαφέρουν πιο πολύ οι VDSL συνδέσεις λόγω του ότι 

είναι οι συνδέσεις που υποστηρίζονται από τα NGA δίκτυα και συγκεκριμένα για την 

Ελλάδα την αρχιτεκτονική FTTC. Παρόλο αυτά όμως τα στοιχεία που θα δοθούν 

παρακάτω θα είναι και για την τεχνολογία των ΑΤΜ dslam ώστε να υπάρχει μία 

ύγκριση μεταξύ των δύο τεχνολογιών ώστε να βγούνε κάποια συμπεράσματα  

προς το που βρίσκεται η αγορά της ευρυζωνικότητας στην χώρα μας και που 

οδηγείται. Σε αυ ο ΟΤΕ είναι ο 

12 (1.165.763 γραµµές). Το µερίδιό τους 

ωστόσο επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραµµών (43%) παρουσίασε μικρή 

είωση σε σχέση µε το προηγούµενο έτος (43,3%). Οι γραµµές ΑΡΥΣ21  χονδρικής 

παρέµειναν στα ίδια περίπου επίπεδα µε το Δεκέμβριο 2012 (25.741 έναντι 25.806). 

Ωστόσο παρουσίασαν μείωση ως ποσοστό επί των ευρυζωνικών γραµµών (0,9% το 

                                                

τό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι λόγω του ότι 

κυρίαρχος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα με το μεγαλύτερο ποσοστό της 

αγοράς, εξυπηρετεί και τους υπόλοιπους παρόχους μέσω του δικού του δικτύου , 

ακόμα και για παρόχους που έχουν ιδιόκτητο δίκτυο σε κάποιες μεγάλες πόλεις όπως 

η Forthnet. Οι γραµµές xDSL µέσω ΑΠΤΒ20  στο τέλος του 2013 ανήλθαν σε 

1.629.560, έναντι 1.489.873 στο τέλος του 2012. Το µερίδιό τους επί του συνόλου 

των ευρυζωνικών γραµµών έφθασε το 55,9% έναντι 55,4% τον Δεκέμβριο του 2012, 

καταγράφοντας ετήσια ποσοστιαία αύξηση 9,4%. Οι ευρυζωνικές γραµµές ADSL 

λιανικής του ΟΤΕ έφθασαν τις 1.251.880 γραµµές παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης 

του 7,4% σε σχέση µε τον Δεκέμβριο του 20

μ

 
20 δυνατότητα χρήσης του καλωδίου (Τοπικός Βρόχος) που συνδέει τον χώρο του συνδρομητή με το 
Αστικό Κέντρο (Α/Κ) του ΟΤΕ από άλλους, εκτός του ΟΤΕ, Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους (ΤΠ). 
21 Συνδέσεις ADSL τηλεπικοινωνιακών παρόχων όπου οι γραμμές και τα μηχανήματα ανήκουν στον 
ΟΤΕ και δρομολογείται η κίνηση σε τελικούς Router των παρόχων. 
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Δεκέμβριο 2013 έναντι 1% το Δεκέμβριο 2012).  

  

(64%) αντιστοιχεί σε ονοµαστικές ταχύτητες (download) άνω των 10 Mbps. Στις 

μεσαίες ταχύτητες (πάνω από 2 και µέχρι 10 Mbps) (download) αντιστοιχεί ένα 

ποσοστό 19% ενώ το υπόλοιπο 17% αντιστοιχεί σε ταχύτητες (download) 2Mbps. 

Σημειώνεται ότι τα αντίστοιχα ποσοστά τον Δεκέμβριο 2012 ήταν 58%, 28% και 14% 

. Μεταξύ των γραµµών υψηλών ταχυτήτων (άνω των 10 Mbps), συμπεριλαμβάνονται 

και 48.878 γραµµές VDSL, ταχύτητας 30 και 50 Kbps (ποσοστό 1,7% επί του 

συνόλου των ευρυζωνικών γραµµών) [25].  

 

  

Γράφημα 2. Κατανομή Ευρυζωνικών Γραμμών [24]. 

Στο Γράφημα 3 παρουσιάζεται η κατανοµή του συνόλου των ευρυζωνικών γραµµών 

ανά ταχύτητα πρόσβασης τον Δεκέμβριο του 2013.  Η πλειονότητα των γραµµών 
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Γράφημα 3. Κατανομή ταχυτήτων ευρυζωνικών γραμμών [25] 

Από τις γραµµές αυτές ποσοστό 89% παρέχεται από τον ΟΤΕ. Η µέση ταχύτητα των 

ραµµών ΑΡΥΣ (χονδρικής και λιανικής) ξεπέρασε τα 13Mbps Διάγραμμα 2. 

Διάγραμμα 2. Εξέλιξη μέσης ταχύτητας πρόσβασης.  

Από τα παραπάνω στοιχεία μπορούμε πολύ εύκολα να καταλάβουμε ότι κυρίαρχη 

θέση στην ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα, ακόμα είναι η τεχνολογία του ADSL και 

όχι το VDSL. Aυτό που θα λέγαμε με τη πρώτη ματιά ότι συμβαίνει, είναι ότι δεν 

υπάρχει μεγάλο ποσοστό VDSL γραμμών λόγω του ότι αφενός οι χρήστες 

βολεύονται με την ταχύτητα του ADSL, από την στιγμή που στο διάγραμμα 2 

βλέπουμε ότι η μέση ταχύτητα πρόσβασης έχει τριπλασιαστεί από το 2009 μέχρι το 

γ  
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2013 και αφετέρου λόγο του ότι η αγοραστική δύναμη της Ελλάδας έχει 

ποδυναμωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης της χώρας παρόλο που οι ταχύτητες 

μέχρι το 

τέλος του 2015 που θα έχουν ενεργοποιηθεί χιλιάδες dslam NGA σε όλες τις πόλεις 

ε τα αποτελέσματα και 

 βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. 

α

VDSL είναι μόνο λίγο ποιο ακριβές από την ADSL 24Mbps. Παρόλο αυτά η 

πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Οι VDSL συνδέσεις του NGA δικτύου 

είναι λίγες στο σύνολο τους, λόγω του ότι στην χώρα μας η τεχνολογία αυτή τώρα 

αναπτύσσεται και για το 2013 έχουν εγκατασταθεί NGA DSLAM μόνο στην 

Κομοτηνή και την Ξάνθη και ελάχιστα στην Αθήνα. Μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει να 

αναλυθούν τα στοιχεία του 2014 όπου προβλέπεται να εγκατασταθούν NGA DSLAM 

στην Θεσσαλονίκη και στην Αττική, στις δύο περιοχές δηλαδή που έχουν το 

μεγαλύτερο ποσοστό συνδρομητών. Μόνο μετά το τέλος του έτους 2014 θα έχουμε 

μία ποιο σωστή εικόνα για την εξέλιξη του NGA δικτύου στην Ελλάδα και 

της Ελλάδας, θα μπορούμε πλέον με σιγουριά να αναλύσουμ

να
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4.	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ	ΠΑΡΟΧΟΙ	

 τηλεπικοινωνιακή αγορά της Ελλάδας από την πλήρη απελευθέρωσή της το 2001 

από Ωστόσο

 στην  

Παρακάτω αναφέρω

 Κυβέρνηση και στην 

elekom σχετικά με τη συμμετοχή της τελευταίας στο μετοχικό κεφάλαιο 

υ ΟΤΕ. Μετά από επιπλέον πωλήσεις μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του 

το ΟΤΕ

ακινήτων

 25.000 

 

Η

μέχρι και σήμερα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον δεκάδων επενδυτών από τους 

οποίους η πλειονότητα δεν προχώρησε στην ανάπτυξη υποδομών, αλλά προσέφερε 

υπηρεσίες μέσα  το δίκτυο του ΟΤΕ.  παρά το γεγονός ότι οι επενδύσεις 

τους δεν ήταν μεγάλες, δεν μπόρεσαν να κρατηθούν  αγορά αφήνοντας μάλιστα 

πίσω τους χρέη πάνω από 140 εκατ. ευρώ στον ΟΤΕ, εκατοντάδες άνεργους και 

χιλιάδες πελάτες που αναζητούσαν νέους παρόχους. Οι κυρίαρχοι τηλεπικοινωνιακοί 

πάροχοι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ο ΟΤΕ, η CYTA, η FORTHNET και η 

WIND HELLAS.  θα  κάποια πράγματα για τον καθένα. 

4.1	ΟΤΕ	(Οργανισμός	Τηλεπικοινωνιών	Ελλάδος)	
 

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ A.E.) είναι ο μεγαλύτερος 

τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα, ενώ μαζί με τις θυγατρικές του αποτελεί 

σήμερα έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη. Ο ΟΤΕ είναι μία από τις πέντε μεγαλύτερες εταιρείες στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ οι μετοχές του διαπραγματεύονται 

στο διεθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου. Ξεκινώντας από το 1996, το Ελληνικό 

Δημόσιο μείωσε σταδιακά τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ. Στις 

14 Μαΐου 2008 υπεγράφη συμφωνία ανάμεσα στην Ελληνική

Deutsche T

το

Ελληνικού Δημοσίου  ποσοστό της Deutsche Telekom στον  ανέρχεται, από 

τις 11 Ιουλίου 2011, σε 40% και του Ελληνικού Δημοσίου σε 10%. Ο Όμιλος ΟΤΕ 

προσφέρει ευρυζωνικές υπηρεσίες, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, επικοινωνία 

δεδομένων υψηλών ταχυτήτων και υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών. Παράλληλα με 

τις κύριες τηλεπικοινωνιακές του δραστηριότητες, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα 

και στους τομείς των δορυφορικών επικοινωνιών, των  και της εκπαίδευσης. 

Ο Όμιλος ΟΤΕ απασχολεί περίπου άτομα σε 3 χώρες [26]. 
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4.2	FORTHNET	
 

Η εταιρεία Forthnet ΑΕ είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου 

Αξιών Αθηνών από το 2000. Διαθέτει περισσότερα από 130 Καταστήματα, σε 

περισσότερες από 60 πόλεις της χώρας και εξυπηρετεί περισσότερες από 20.000 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Περίπου το 20% των ελληνικών νοικοκυριών έχουν 

υπηρεσίες που προσφέρει η Forthnet [27]. Η Forthnet είναι η εταιρεία που τραβά τα 

δεδομένου ότι στη μετοχική σύνθεσή της υπάρχουν δύο εκ των 

ασικών ανταγωνιστών της, η Wind Ελλάς έχει το 33% και η Vodafone Ελλάδος το 

, η

4.3	CYTA	

Η Cyta, ο Εθνικός Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, προσφέρει σήμερα 

υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών για ιδιώτες και επιχειρήσεις και στην Ελλάδα μέσω της 

θυγατρικής του, Cyta Ελλάδος. H Cyta ξεκίνησε την εμπορική της δραστηριοποίηση 

στην ελληνική περιφέρεια τον Οκτώβριο του 2008, εδραιώνοντας σταδιακά την 

παρουσία της [28]. Σήμερα, γνωρίζει εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης στο χώρο 

των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Με «όπλο» τη δυνατότητα να προσφέρει 

συνδυασμούς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και παρέχοντας τη δυνατότητα στους 

πελάτες να δημιουργήσουν το δικό τους πακέτο βάσει των αναγκών τους, θα 

επιδιώξει η Cyta Ελλάδος να αποσπάσει μερίδιο στην ελληνική αγορά κινητής 

βλέμματα της αγοράς, 

β

6,51%. Βέβαια, την εταιρεία συνεχίζει να ελέγχει η Emirates Inter-national 

Telecommunications (EIT) από το Ντουμπάι, ο οποίος είναι και ο κύριος μέτοχος της 

Forthnet με 44%. Επίσης η Forthnet είναι  εταιρεία που ενισχύει περισσότερο από 

τους υπόλοιπους παρόχους σταθερής τηλεφωνίας τη συνδρομητική βάση της. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το α' τρίμηνο του 2014 έκλεισε με τη Forthnet να κερδίζει 

τη μερίδα του λέοντος από τις νέες συνδέσεις του συγκεκριμένου χρονικού 

διαστήματος (33.000 από τις 41.000) με αποτέλεσμα οι συνδέσεις μέσω 

αδεσμοποίητου τοπικού βρόχου (LLU) της εταιρείας να έχουν φθάσει τις 630.000. Σε 

απόσταση βρίσκεται η hellas online με περίπου 525.000 συνδέσεις LLU (από 519.000 

στο τέλος του 2013), ενώ ακόμη πιο πίσω είναι η Wind Ελλάς με 433.000 (από 

429.000) και η Cyta που έφθασε στις 315.000 (από 313.000).  
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τηλεφωνίας. H κίνηση αυτή σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την Cyta Ελλάδος, η 

ποία συμπληρώνει έξι χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα με τη συνολική επένδυση να 

AS	

κ  

ά Σ

στην Εισήγαγε

εσιών 

φωνής και δεδομένων (Internet) πάνω από την ίδια δικτυακή υποδομή οπτικών ινών 

που η WI .  

  

ο

έχει ανέλθει στα 200 εκατ. ευρώ. Προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες κινητής 

τηλεφωνίας, η Cyta χρησιμοποιεί το δίκτυο της Vodafone Ελλάδας, λειτουργώντας 

ως εικονικός πάροχος (mobile virtual network operator  MVNO). Προκειμένου να 

διαφοροποιηθεί από τον υφιστάμενο -και ιδιαίτερα έντονο- ανταγωνισμό, η Cyta 

επιδιώκει να συνδυάσει τα προγράμματα συμβολαίου με τα πλεονεκτήματα των 

πακέτων καρτοκινητής. 

4.4	WIND	HELL
 

Το 1992 έγινε η ίδρυση και έναρξη της δραστηριότητας της εταιρείας στην ελληνική 

αγορά, με την εμπορική επωνυμία “TELESTET”. Η WIND Ελλάς είναι μία από τις 

μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπι οινωνίας στην Ελλάδα. Σήμερα η εταιρεία 

τηλεπικοινωνιών WIND στην Ελλ δα προσφέρει υπηρεσίες Κινητής, ταθερής & 

Internet στους πελάτες της με  4,5 και πλέον εκατομμύρια πελάτες κινητής & 

σταθερής τηλεφωνίας 100% κάλυψη  κινητή τηλεφωνία [29].  σε 

ευρεία κλίμακα την τεχνολογία Voice over IP βασισμένη σε τεχνολογία τύπου NGN. 

Οι υπηρεσίες προσφέρονται μέσω της Αδεσμοποίητου Πρόσβασης στον Τοπικό 

Βρόχο με χρήση προηγμένης τεχνολογίας (DSLAM/MSAN έχοντας σήμερα 271 

συνεγκαταστάσεις σε κόμβους του ΟΤΕ, η οποία επιτρέπει τη σύγκλιση υπηρ

ND διαθέτει
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5.	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ	ΔΙΕΙΣΔΥΣ GN	ΣΤΗ Α		
 

Στο κεφάλαιο α παρουσιαστεί  ανάλυση ησης για την  της 

ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Τα πρωτογενή στοιχεία αντλήθηκαν από την ΕΕΤΤ 

(για τ δο Σεπτέ ως ς 2014) και ύν το 

πλήθος τω  πλήθος 

ρουσιάζονται τα πρωτογενή στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν 

στη μελέτη. Στην στήλη (1) παρουσιάζεται ο μήνας στον οποίο αντιστοιχούν οι 

συνδέσεις VDSL και xDSL. Στην στήλη (2) εμφανίζεται το πλήθος των ευρυζωνικών 

συνδέσεων VDSL, ενώ στη στήλη (3) το πλήθος των συνδέσεων xDSL, 

συμπεριλαμβανομένου και της τηλεφωνίας μόνο. Τέλος, στη στήλη (4) 

παρουσιάζεται το ποσοστό των συνδέσεων NGN (VDSL) σε σχέση με τις 

ευρυζωνικές συνδέσεις xDSL. Από τη στήλη (4) παρατηρούμε ότι αν και 

καταγράφεται μια μικρή αυξητική τάση των συνδέσεων VDSL, παρόλα αυτά το 

ποσοστό των συνδέσεων VDSL σε σχέση με τις συνδέσεις xDSL είναι πολύ μικρό. 

Ένας σημαντικός λόγος που εξηγεί το φαινόμενο αυτό είναι ότι το κόστος απόκτησης 

μιας ευρυζωνικής σύνδεσης VDSL 20 ή VDSL 50 είναι ακόμα αρκετά υψηλό. 

ΗΣ	N Ν	ΕΛΛΑΔ

 αυτό θ  μια  παλινδρόμ  πορεία

η χρονική περίο μβριος 2013 και Ιούλιο  αφορο

ν ευρυζωνικών συνδέσεων (xDSL) για όλους τους παρόχους και το

των συνδέσεων NGN (VDSL) ανεξαρτήτως ταχύτητας. Η στατιστική επεξεργασία 

των πρωτογενών δεδομένων έγινε στο MS Excel 2007, καθώς και η ανάλυση της 

παλινδρόμησης.  

Στον Πίνακα 4 πα

ΜΗΝΑΣ 

(1) 

VDSL

(2) 

xDSL

(3) 

%(VDSL/xDS ) L

(4) 

Ιούλιος 14 76.802 3.026.631 2,54% 

Ιούνιος 14 73.054 3.014.498 2,42% 

Μάϊος 14 71.762 3.002.084 2,39% 

Απρίλιος 14 67.036 2.987.609 2,24% 

Μάρτιος 14 62.186 2.970.913 2,09% 

Φεβρουάριος 14  58.910 2.957.301 1,99% 

Ιανουάριος 14  54.742 2.933.654 1,87% 
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Δεκέμβριος 13  48.878 2.913.191 1,68% 

Νοέμβριος 13  45.435 2.878.412 1,58% 

Οκτώβριος 13  42.209 2.826.483 1,49% 

Σεπτέμβριος 13  38.868 2.790.044 1,39% 

Πίνακας 4. Ευρυζωνικές συνδέσεις xDSL και VDSL στην Ελλάδα 

Στο διάγραμμα 3 παρουσιάζεται οπτικά το πλήθος των ευρυζωνικών συνδέσεων 

VDSL, ενώ στο διάγραμμα 4 το πλήθος των ευρυζωνικών συνδέσεων xDSL. Τέλος, 

στο διάγραμμα 5 παρουσιάζεται το ποσοστό των συνδέσεων VDSL σε σχέση με τις 

συνδέσεις xDSL. 

 

Διάγραμμα 3. Πορεία ευρυζωνικών συνδέσεων VDSL 
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Διάγραμμα 4. Πορεία ευρυζωνικών συνδέσεων xDSL 

 

 

Διάγραμμα 5. Ποσοστό των συνδέσεων VDSL σε σχέση με τις συνδέσεις xDSL 

Στη σ  τη 

ρόβλεψη της πορείας των συνδέσεων VDSL σε σχέση με τις συνδέσεις xDSL. Στη 

στατιστική η πρόβλεψη είναι συνήθως συνώνυμη με τη παλινδρόμηση συγκεκριμένης 

ότι

 

υνέχεια θα παρουσιαστεί ένα υπόδειγμα γραμμικής παλινδρόμησης για

π

μορφής. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι παλινδρόμησης στη στατιστική. Η 

βασική ιδέα είναι  το υπόδειγμα που δημιουργείται αντιστοιχεί τιμές από τους 

2.650.000
2.700.000
2.750.000
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2.850.000

3.050.000

2.900.000
2.950.000
3.000.000

xDSL
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predictors με τέτοιο  τρόπο ώστε το συνολικό λάθος στη πρόβλεψη να 

ελαχιστοποιείται. 

 γραμμικής 

παλινδρόμησης. Για να είναι όσο καλύτερη γίνεται η πρόβλεψη πρέπει οι 

 

θοδος αυτή ελαχιστοποιεί το 

θροισμα των τετραγώνων των διαφορών μεταξύ των πραγματικών και των 

προβλεπομένων τιμών.  

Η πιο απλή μορφή παλινδρόμησης είναι η γραμμική παλινδρόμηση. Η γενική μορφή 

της απλής γραμμικής παλινδρόμησης είναι η ακόλουθη (εξίσωση και Διάγραμμα 6). 

Prediction = a + b*Predictor 

όπου Predictor είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή, a είναι ο σταθερός όρος και b ο 

συντελεστής της ανεξάρτητης μεταβλητής ή αλλιώς κλίση της ευθείας της

παρατηρήσεις να απέχουν όσο γίνεται λιγότερο από την ευθεία της γραμμικής 

παλινδρόμησης. Στην ιδεατή περίπτωση, οι παρατηρήσεις πρέπει να «πέφτουν» 

ακριβώς πάνω στην ευθεία της παλινδρόμησης. 

 

 

 

 

 

P
re

di
ct

io
n

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 6. Οπτική αναπαράσταση απλής γραμμικής παλινδρόμησης 

 

Η πιο κοινή μετρική που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των συντελεστών a και 

b είναι η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων. Η μέ

ά
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Ορισμένοι σημαντικοί κα  κής παλινδρόμησης είναι 

οι ακόλουθοι: 

• Περισσότερες ανε  χρησιμοποιηθούν. Στην 

περίπτωση αυτή έχουμε  παλινδρόμηση. Η μορφή μιας 

τέτοιας παλινδρόμησης είναι y = a1x1 + a2x2 + … + anxn + c. 

• Μετασχηματισμοί ς μεταβλητές. 

• Οι ανεξάρ  μεταξύ τους και 

να χρησιμοποιηθούν ως νέοι όροι στη γραμμική παλινδρόμηση. 

 

 συνάρτηση, με το όνομα LINEST 

(Linear Estimator), η το σταθερό όρο μιας 

 

ς

υ ι ς

νόνες για την εφαρμογή της γραμμι

ξάρτητες μεταβλητές μπορούν να

 πολλαπλή γραμμική

 μπορούν να γίνουν στις ανεξάρτητε

τητες μεταβλητές μπορούν να πολλαπλασιαστούν

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί ο τρόπος υπολογισμού της γραμμικής παλινδρόμησης 

στο λογισμικό MS Excel. Το Excel έχει έτοιμη

οποία υπολογίζει τους συντελεστές και 

γραμμικής παλινδρόμησης καθώς και κάποιους στατιστικούς δείκτες και ελέγχους για 

την ορθότητά της. Η γενική σύνταξη της συνάρτησης LINEST για τα δεδομένα του 

Πίνακα 4 είναι η ακόλουθη:  

=LINEST(Β2:Β12;C2:C12;TRUE;TRUE)   (1) 
 
Τα ορίσματα εισόδου κατά σειρά της συνάρτησης είναι: 

Το όρισμα Β2:Β12 δηλώνει το εύρο  των κελιών όπου υπάρχουν οι τιμές της 

εξαρτημένης μεταβλητής. 

Το όρισμα C2:C12 δηλώνει το εύρος των κελιών όπου υπάρχουν οι τιμές της 

ανεξάρτητης μεταβλητής. 

Το TRUE δηλώνει ότι θα πολογ στεί ο σταθερός όρος τη  γραμμικής 

παλινδρόμησης. Διαφορετικά, αν έμπαινε η τιμή FALSE τότε δεν θα υπολογίζονταν ο 

σταθερός όρος. 

Το TRUE δηλώνει ότι θα επιστραφεί ένας πίνακας διαστάσεων 5xn στο Excel με όλα 

τα στοιχεία που υπολογίζει η συνάρτηση LINEST. Όπου n είναι το πλήθος των 

ανεξάρτητων μεταβλητών + το σταθερό όρο. Διαφορετικά, αν έμπαινε η τιμή FALSE 

τότε θα επιστρέφονταν μόνο οι συντελεστές της γραμμικής παλινδρόμησης. 

Μετά την εκτέλεση της συνάρτησης LINEST (μαρκάροντας μια περιοχή στο φύλλο 

εργασίας 5x2, εισάγοντας της εντολή (1) και πατώντας ταυτόχρονα Ctrl+Shift+Enter 

εμφανίζεται ο παρακάτω πίνακας των αποτελεσμάτων. 
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1η γραμμή 0,16419739 -423984,4

2η γραμμή 0,01442855 42382,001

3η γραμμή 0,93502045 3540,6239

4η γραμμή 129,505112 9

5η γραμμή 1623478381112824160

Πίνακας 5. Αποτελέσματα συνάρτησης LINEST 

 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι συντελεστές της ανεξάρτητης μεταβλητής και του 

στα  βρίσκοντ  1η γραμμή του α 5. Η τελική μ της απλής 

γρα ινδρόμηση η ακόλουθη.  

VDSL = 0,16419739*xDSL – 423984,4 

Το θετικό πρόσημο του συντελεστή της ανεξάρτητης μεταβλητής (xDSL) είναι 

σωστό  αυξάνο ευρυζωνικές συ  στην Ελλάδα,  

κα ικές συνδέ ου VDSL. 

ε το π λά ερμηνεύει γκεκριμένη παλινδρόμηση τα 

δεδομένα ίνακα 4, φορία αυτή  στο πρώτο στοιχείο της 3ης 

γραμμής. Το νούμερο αυτό είναι ο συντελεστής προσδιορισμού (R2) της 

παλινδρόμησης και είναι  0,93502045 ή 93,50% κάτι που είναι  καλό. Το 

δε ο της 3 μής έχει το τ  για τη μηση της 

ε αβλητής 239).  

Ένα ερώτημα  τώρα πόσο  είναι ο  

προσδιορισμού ο οποίος υπολογίστηκε. Για να το απαντήσουμε αυτό το ερώτημα θα 

χρε  πληροφορία η οποία είναι στην η γραμμή του Πίνακα 5. Τα δυο 

νούμερα που εμφανίζ στο αποτέλεσμα του 

λέγχου F-statistic και στο v2 του ελέγχου F-statistic αντίστοιχα. Προκειμένου να 

νακας της F-κατανομής μας δίνει την τιμή 5,1174 για σφάλμα 0,05. 

πειδή, η τιμή αυτή είναι μικρότερη από την τιμή που επιστρέφει η LINEST 

θερού όρου αι στην  Πίνακ ορφή 

μμικής παλ ς είναι 

 γιατί όσο νται οι νδέσεις θα αυξάνονται

ι οι ευρυζων σεις τύπ

Σχετικά τώρα μ όσο κα  η συ

 του Π η πληρο υπάρχει

  ίσο με  πολύ

ύτερο στοιχεί ης γραμ υπικό σφάλμα ν εκτί

ξαρτημένης μετ  (3540,6

 κρίσιμο  είναι  αξιόπιστος  συντελεστής

ιαστούμε την  4

ονται σε αυτήν τη γραμμή αντιστοιχούν 

ε

δούμε αν η τιμή 129,505112 είναι στατιστικά σημαντική πρέπει να κοιτάξουμε το 

στατιστικό πίνακα της F-κατανομής με v1=1 και v2=9. Στο v1 υπάρχει ο συνολικός 

αριθμός των ανεξάρτητων μεταβλητών, ενώ στο v2 το πλήθος των παρατηρήσεων – 

n. Για τη δική μας παλινδρόμηση οι τιμές αυτές είναι v1=1 και v2=11-2=9. Για αυτά 

τα v1 και v2 o πί

Ε
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(129,505112), το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι ο συντελεστής προσδιορισμού 

είναι στατιστικά σημαντικός. 

εταστεί πόσο καλή πρόβλεψη δίνει το υπόδειγμα γραμμικής 

αλινδρόμησης. Προς το σκοπό αυτό θα υπολογιστούν οι τιμές της εξαρτημένης 

Τέλος, μένει να εξ

π

μεταβλητής VDSL σύμφωνα με την εξίσωση της απλής γραμμικής παλινδρόμησης 

και θα υπολογιστεί το άθροισμα των διαφορών μεταξύ της πραγματικής τιμής και της 

εκτιμώμενης (Error). 

 

ΜΗΝΑΣ  Εκτιμώμενη τιμή VDSL Πραγματική τιμή VDSL Error 

Ιούλιος 14  72.981  76.802 3821 

Ιούνιος 14  70.988  73.054 2066 

Μάϊος 14  68.950  71.762 2812 

Απρίλιος 14  66.573  67.036 463 

Μάρτιος 14  63.832  62.186 ‐1646 

Φεβρουάριος 14  61.597  58.910 ‐2687 

Ιανουάριος 14  57.714  54.742 ‐2972 

Δεκέμβριος 13  54.354  48.878 ‐5476 

Νοέμβριος 13  48.643  45.435 ‐3208 

Οκτώβριος 13  40.117  42.209 2092 

Σεπτέμβριος 13  34.134  38.868 4734 

Άθροισμα       0 

Πίνακας 6. Εγκυρότητα παλινδρόμησης 

 

Σύμφωνα, με τον Πίνακα 6, στη στήλη με τον τίτλο Error εμφανίζεται το σφάλμα 

ύ ς

 των σφαλμάτων 

ενο υπόδειγμα γραμ

  

μεταξ  της πραγματικής τιμή  για την εξαρτημένη μεταβλητή VDSL και της 

εκτιμώμενης τιμής για την ίδια μεταβλητή. Επειδή, το άθροισμα

δίνει 0, επιβεβαιώνεται ότι το προτεινόμ μικής παλινδρόμησης 

είναι αποδεκτό.  
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