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Περίληψη 
 

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να δώσει πληροφορίες για την 

δοµηµένη καλωδίωση που χρησιµοποιείται για την δικτύωση των κτιρίων. Χωρίζεται 

σε δυο κεφάλαια.  

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά τόσο στα πρότυπα στα οποία 

βασίζεται η δοµηµένη καλωδίωση όσο και στα τµήµατα από τα οποία αποτελείται 

αυτή, τις δικτυακές συσκευές και τα µέσα µετέδοσης φωνής και δεδοµένων που 

απαρτίζουν το σύστηµα δικτύωσης. Τέλος γίνεται αναφορά στο έλεγχο του δικτύου 

µε την πιστοποίηση λειτουργικότητας και τον έλεγχο αποδοχής της εγκατάστασης.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η αποτύπωση του δικτύου των δυο 

κτιρίων που απαρτίζουν το Παράρτηµα των Χανίων στο επίπεδο δικτυακών 

συσκευών που διαθέτει στους διάφορους χώρους του καθώς και των βασικών 

στοιχείων που διαθέτει κάθε συσκευή.  

Η αποτύπωση πραγµατοποιείται µε παρουσίαση των χώρων µε εικόνες, 

κάνοντας την έτσι  όσο το δυνατόν προσιτή προς τον χρήστη. Τα στοιχεία των 

δικτυακών συσκευών όσο και η απεικόνιση του δικτύου αποτελούν µια απλή

εφαρµογή που δίνει στο χρήστη του δικτύου χρήσιµες πληροφορίες γι'αυτό όπως το 

σύνολο των δικτυακών συσκευών και τα είδη αυτών, το σύνολο των IP adresses

παρέχοντας ταυτόχρονα µεγάλες δυνατότητες  στην επέκταση αυτής της εφαρµογής.   
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                                                 Abstract 

 

The purpose of this thesis is to provide information on structured cabling used 

for networking of buildings. Divided into two chapters. 

The first chapter is extensive reference to both standards in the structured cabling and 

in the parts that make up this, network devices and means of delivering voice and data 

that make up the networking system. Finally reference is made to control the network 

functionality with the certification and acceptance of control installation. In the 

second chapter to map the network of the two buildings composing the Annex of 

Chania on the level of network device that has at different places and the building 

blocks of each device. The impression made by presentation of country image, 

thereby making it as much as possible accessible to the user. The data network 

devices and the portrayal of the network is a simple application that gives the network 

user useful information about this as all the network devices and articles thereof, all 

the IP adresses while providing great opportunities to expand this application. 
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Εισαγωγή 
 

Οι σηµερινές απαιτήσεις για την υποστήριξη Τοπικών ∆ικτύων, 

δηµιούργησαν την ανάγκη της ιδιαίτερης ανάπτυξης υποδοµής για ασθενή ρεύµατα 

(τηλεφωνική και δικτυακή υποδοµή) στις εγκαταστάσεις των κτιρίων. Οι σύγχρονες 

τεχνολογίες των Τοπικών ∆ικτύων για να αποδώσουν υψηλούς ρυθµούς µετάδοσης 

(155Μbps) και ποιοτική επικοινωνία απαιτούν µέσα µετάδοσης πολύ καλής 

ποιότητας. Παλαιότερα αντιµετωπιζόταν µόνο το θέµα της κατασκευής εσωτερικής 

καλωδίωσης για τηλεφωνία. Σήµερα είναι απαραίτητο, λόγω της µεγάλης εξάπλωσης 

και χρήσης των Τοπικών ∆ικτύων, αλλά και λόγω του ότι είναι εφικτή και 

συµφέρουσα πλέον η συνεργασία τους µε τα σύγχρονα ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα, 

να λαµβάνεται ειδική µέριµνα και για τον σχεδιασµό και υλοποίηση κοινής υποδοµής 

ασθενών ρευµάτων που χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη Τοπικών ∆ικτύων και του 

τηλεφωνικού δικτύου. 

Μία πολύ γνωστή τυποποίηση αυτής της κοινής αντιµετώπιση της υποδοµής 

των ασθενών ρευµάτων, η οποία ονοµάζεται δοµηµένη καλωδίωση, είναι η ΕΙΑ/ΤΙΑ 

568. Η δοµηµένη καλωδίωση, σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΕΙΑ/ΤΙΑ 568, 

αναπτύσσεται ιεραρχικά ξεκινώντας από την καλωδίωση κορµού (backbone network 

ή κατακόρυφο δίκτυο) η οποία ενώνει τις επιµέρους καλωδιώσεις στα διάφορα 

σηµεία, αναφέρεται στην οριζόντια καλωδίωση που ασχολείται µε τις καλωδιώσεις 

σε ορόφους και µεµονωµένα κτίρια, συνεχίζει µε τους κατανεµητές που είναι τα 

σηµεία κατάληξης και διανοµής της οριζόντιας καλωδίωσης, περιγράφει τον τρόπο 

σύνδεσης των κόµβων (connectors, υποδοχές) και προτείνει το τρόπο διαχείρισης 

του δικτύου.  

Οι προδιαγραφές της ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 προτείνουν την χρήση συνεστραµµένων 

καλωδίων UTP για την δηµιουργία της οριζόντιας καλωδίωσης και για την ανάπτυξη 

της καλωδίωσης κορµού οπτικές ίνες (µεγάλα κτίρια και συγκροτήµατα κτιρίων όπως 

ακαδηµαϊκά & ερευνητικά ιδρύµατα, νοσοκοµεία, αεροδρόµια).  

Η αρχή για την κατασκευή δοµηµένων καλωδιώσεων στα κτίρια για την 

λειτουργία δικτύων φωνής και δεδοµένων έγινε µε την έγκριση του standard 

καλωδίωσης EIA/TIA 568 Commercial Building Telecommunication Wiring 

Standard από την επιτροπή ΕIA/TIA (Electronic Industry Association/ 

Telecommunication Industry Association) όπως αυτό καθορίστηκε τον ∆εκέµβριο του 

1990.  
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Το πρότυπο αυτό αφορά το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ενός κτιρίου από την 

εισαγωγή του δικτύου πόλεως έως και την πρίζα του τερµατικού, αλλά και το δίκτυο 

µεταξύ κτιρίων τα οποία βρίσκονται σε κοινό ανοικτό περιβάλλον. Προσδιορίζει δε 

ένα καλωδιακό σύστηµα µε σαφώς προδιαγεγραµµένη τοπολογία, σαφώς 

προδιαγεγραµµένες αποστάσεις και σαφώς καθορισµένους τύπους καλωδίων, 

συνδέσµων, Adaptors, Connectors, Outlets, Pin Assignments, ώστε να διασφαλιστεί 

πλήρως η διασυνδεσιµότητα του.  

Έτσι είναι δυνατόν στην ίδια πρίζα να συνδεθεί οποιοδήποτε τερµατικό φωνής 

και δεδοµένων µε απόλυτη συµβατότητα χωρίς να απαιτηθεί ειδική καλωδίωση και 

κυρίως χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα να αλλάξουν το είδος των τερµατικών, οι 

θέσεις τους και κυρίως η διάρθρωση των χώρων µιας επιχείρησης όταν αυτό 

απαιτηθεί .  

Το πρότυπο αυτό εγκαινιάζει τα τεχνικά και λειτουργικά κριτήρια για την 

πλήρη διασύνδεση και συνεργασία διαφορετικών δικτύων καθώς και διαφορετικών 

υπολογιστικών και τηλεφωνικών συστηµάτων που πρόκειται να εγκατασταθούν σε 

αυτό. ∆ιασφαλίζει έτσι, την αποφυγή µετέπειτα παρεµβάσεων στην καλωδίωση 

κτιρίων τα οποία κατασκευάζονται ή αναπαλαιώνονται και ελαχιστοποιεί το κόστος 

και την ενόχληση που θα προκληθούν από αυτές τις παρεµβάσεις, όταν το κτίριο θα 

βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.  

Ακολούθως µε την έκδοση των δύο οδηγιών TSB 36 (Technical System 

Bulletin - Additional Cable Specifications for Unshielded Twisted Pair Cables) & 

TSB 40 Technical System Bulletin - Additional Transmission Specifications for 

Unshielded Twisted Pair Connecting Hardware) συµπληρώθηκε η προδιαγραφή 

ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 ως προς τα χαρακτηριστικά και την τυποποίηση των καλωδίων και του 

υλικού σύνδεσης που χρησιµοποιούνται σε δοµηµένες καλωδιώσεις και µε την τελική 

προσθήκη των χαρακτηριστικών µετρήσεων και λειτουργίας ενοποιήθηκαν στην 

Πρόταση Προδιαγραφής SP-2840 (System Proposal - Commercial Building 

Telecommunication cabling Standard).   

Τέλος µε την έγκριση του SP-2840 ολοκληρώθηκε η δεύτερη έκδοση του 

ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α ενοποιήθηκαν τα παραπάνω και συµπληρώθηκαν από τα 

χαρακτηριστικά του συστήµατος πλέον και όχι µόνο των µερών αυτού και ορίστηκε ο 

τρόπος µέτρησης και πιστοποίησης των δικτύων.  

Τα ασύρµατα δίκτυα υπάρχουν εδώ και µια δεκαετία, αλλά µόλις τα τελευταία 

χρόνια πραγµατοποιήθηκε µια έκρηξη στη χρήση τους, εξαιτίας κυρίως της 
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τεχνολογικής εξέλιξης στις ασύρµατες δικτυακές φορητές συσκευές (φορητοί 

υπολογιστές, PDA, κλπ.) καθώς και της πτώσης της τιµής των τελευταίων.  

Ο σηµερινός τρόπος ζωής απαιτεί άµεση και ταχεία πρόσβαση σε 

πληροφορίες και δεδοµένα για τον συνεχώς κινούµενο χρήστη. Αυτό το νέο δυναµικό 

περιβάλλον έχει δηµιουργήσει µια διαρκώς αυξανόµενη ζήτηση για καλύτερες, 

απλούστερες, πιο αποτελεσµατικές και παράλληλα πιο οικονοµικές µεθόδους 

ασύρµατης τοπικής πρόσβασης.  

Με τον όρο τοπική πρόσβαση εννοούµε την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και την 

παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (όπως π.χ. τηλεφωνία, τηλεδιασκέψεις, κτλ) 

για τον τελικό χρήστη. Η ασύρµατη τοπική πρόσβαση επιτυγχάνεται µέσω της 

δηµιουργίας µιας τηλεπικοινωνιακής υποδοµής ασύρµατων δικτύων. Κύριο 

χαρακτηριστικό της υποδοµής αυτής είναι ότι τα επί µέρους στοιχεία της µεταδίδουν 

τα δεδοµένα από και προς τον τελικό χρήστη ασύρµατα.  

Τα δίκτυα αυτά χρησιµοποιούνται για την σύνδεση χρηστών µέσα σε ένα 

κτίριο ή σε οµάδα γειτονικών κτιρίων χωρίς τη χρήση καλωδίων. Η εφαρµογή των 

Wireless hotspots περιορίζεται σε τοπικό επίπεδο, διαφέροντας έτσι από τις 

ασύρµατες λύσεις ευρείας κάλυψης, οι οποίες επεκτείνονται σε µεγάλες αποστάσεις 

µε τη χρήση κυψελοειδούς ή δορυφορικής τεχνολογίας.  

Οι σηµαντικότερες τεχνολογίες ασύρµατης κάλυψης είναι οι Bluetooth, 

HomeRF και ΙΕΕΕ 802.11.Οι δύο πρώτες τεχνολογίες έχουν µικρότερη εµβέλεια από 

την τρίτη τεχνολογία.  

Συµπερασµατικά, τα ασύρµατα δίκτυα µπορούν να αναπτυχθούν και να 

παρέχουν δικτυακές υπηρεσίες σε πολλούς διαφορετικούς χώρους και περιβάλλοντα. 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε χώρου καθώς και οι ανάγκες των χρηστών 

υποδεικνύουν µια σειρά από λειτουργικές απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν 

υπόψη κατά το σχεδιασµό του ασύρµατου δικτύου.  

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται µε τη µελέτη της δοµηµένης 

καλωδίωσης του Παραρτήµατος του ΤΕΙ Κρήτης στα Χανιά για την κάλυψη των 

αναγκών της ακαδηµαϊκής κοινότητας του Ιδρύµατος στα κτίρια καθώς και στην 

τοπολογία των δικτυακών  συσκευών που απαρτίζουν το δίκτυο των κτιρίων αυτών. 

Με την δοµηµένη καλωδίωση έχουµε σκοπό την πλήρη δικτύωση των κτιρίων σε ένα 

ενιαίο δίκτυο διανοµής µε σκοπό την πλήρη κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών, 

την πληρέστερη δυνατόν λύση ώστε να καλύπτει τις παρούσες και µελλοντικές 
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λειτουργικές συνδέσεις χωρίς την προσθήκη νέων καλωδιώσεων παρά µόνο ενεργού 

εξοπλισµού.  

 

Το δίκτυο διανοµής θα πρέπει: 

  

α. να προσφέρει λειτουργικότητα σε περιβάλλον πολλών κατασκευαστών και να 

χαρακτηρίζεται από ευελιξία σε αλλαγές και επεκτάσεις . 

 
β. να είναι κατασκευασµένο µε την καλύτερη διαθέσιµη τεχνολογία στον χώρο 

των ∆ικτύων µε βάση τα καθιερωµένα πρότυπα και βάση των Τεχνικών 

Προδιαγραφών του έργου.  

 
γ. να υποστηρίζει µε τον καλύτερο τρόπο το σύνολο των δραστηριοτήτων του 

κτιρίου.  

 
δ. να επιτρέπει την οµαλή επέκταση και αναβάθµιση της δικτυακής υποδοµής 

και των δικτυακών υπηρεσιών του κτιρίου µε βάση την ανάπτυξη και τις 

εξελίξεις των δικτύων υπολογιστών .  

 
ε. να επιτρέπει την υλοποίηση µηχανισµών του δικτύου, να εξασφαλίζει τα 

καλύτερα χαρακτηριστικά απόδοσης και είναι επιδεκτική επεκτάσεων, 

προσθηκών και τροποποιήσεων µε βάση την ανάπτυξη των κτιρίων, των 

λειτουργιών του και την εξέλιξη των δικτύων.  

 
στ. να υποστηρίζει όλα τα διεθνώς χρησιµοποιούµενα πρωτόκολλα δικτύων και 

την πλήρη ολοκλήρωση µε τα µέσα µετάδοσης, τα δίκτυα υπολογιστών και τις 

υπολογιστικές διατάξεις.  

 
ζ. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στο θέµα της διαχείρισης του δικτύου µε 

απλό, φιλικό, αποδοτικό και αποτελεσµατικό τρόπο χωρίς την απαίτηση ειδικών 

εργαλείων.  
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Κεφαλαιο 1ο 

 
∆οµηµενη Καλωδιωση 
 
 
1. Προτυπο Καλωδιωσεως ANSI/TIA/EIA-568-A 

 
 

Το 1985, ένας µεγάλος αριθµός εταιριών που αντιπροσώπευαν την βιοµηχανία 

των τηλεπικοινωνιών και των υπολογιστών εξέφρασαν την ανησυχία τους για την 

έλλειψη ενός προτύπου για την κατασκευή συστηµάτων τηλεπικοινωνίας δοµηµένης 

καλωδίωσης. Ο Computer Communications Industry Association (CCIA)  πρότεινε 

στην Electronic Industries Alliance (EIA) να αναλάβει την ανάπτυξη του 

απαιτούµενου αυτού προτύπου. Η ΕΙΑ δέχτηκε την πρόταση αυτή και το έργο 

ανατέθηκε στην επιτροπή µηχανικών TR-42.  

Τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA – 568 οργανώνονται σύµφωνα µε τα υποσυστήµατα 

καλωδιώσεων, τα οποία αποτελούνται από τα εξής τµήµατα: 

� Η οριζόντια καλωδίωση 

� Η backbone (κατακόρυφη) καλωδίωση 

� Υποσύστηµα θέσης εργασίας 

� Χώρος συσκευών επικοινωνίας 

� Σηµείο εισαγωγής στο κτίριο 

� Γειώσεις 

Το κάθε πρότυπο δίνει συστάσεις σχετικά µε τα τµήµατα αυτά, όπως την 

τοπολογία της οριζόντιας καλωδίωσης, τα αποδεκτά µέσα µετάδοσης που θα 

χρησιµοποιηθούν στο κάθε υποσύστηµα και τις αποστάσεις µεταξύ των καλωδίων. 

Σύµφωνα µε την EIA Engineering Publication καθορίζονται δύο κατηγορίες 

κριτηρίων:  

Τα υποχρωτικά και τα συµβουλευτικά. Για τα υποχρεωτικά συνήθως 

χρησιµοποιείται η λέξη «πρέπει», ενώ τα συµβουλευτικά εισάγονται µε τις λέξεις «θα 

έπρεπε», «µάλλον» ή «επιθυµητό» οι οποίες χρησιµοποιούνται εναλλακτικά σε αυτό 

το πρότυπο. Τα υποχρεωτικά κριτήρια συνήθως αφορούν την προστασία, την 

απόδοση, την διαχείρηση και την συµβατότητα και καθορίζουν τις ελάχιστες δυνατές 
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απαιτήσεις. Τα συµβουλευτικά κριτήρια σχετίζονται µε την γενική λειτουργία του 

συστήµατος καλωδίωσης σε όλες τις εφαρµογές για τις οποίες έχει σχεδιαστεί. 

Το πρότυπο ANSI/TIA/EIA – 568 – A εκδόθηκε το 1995 και ορίζεται σαν το 

πρότυπο τηλεπικοινωνιών εµπορικών κτιρίων, το οποίο παρέχει οδηγίες και 

προτάσεις για την σχεδίαση, την επιλογή των υλικών καθώς και την εγκατάσταση 

συστηµάτων καλωδιώσεων επικοινωνίας. Το πρότυπο αυτό είναι η δεύτερη έκδοση 

του προτύπου τηλεπικοινωνιακών καλωδιώσεων εµπορικών κτιρίων. Το πρώτο ήταν 

το ANSI/TIA/EIA- 568, που εκδόθηκε το 1991. Αργότερα, το έτος 2001, έγινε 

αναθεώρηση του προτύπου ANSI/TIA/EIA – 568A, οπότε δηµιουργήθηκε η νέα 

έκδοση µε όνοµα ANSI/TIA/EIA – 568Β, η οποία στην ουσία αποτελούνταν από τρία 

πρότυπα: 

� Το ANSI/TIA/EIA – 568 – Β.1 

� Το ANSI/TIA/EIA – 568 – Β.2 

� Το ANSI/TIA/EIA – 568 – Β.3 

1.1  Πρότυπο TIA/EIA – 568 – B.1 (Commercial Building Telecommunications 
Cabling Standard) 

Αυτό το standard έχει εγκριθεί από την TR-42.1 υποεπιτροπή του TIA/EIA, την 

επιτροπή µηχανικών του TIA/EIA και το American National Standards Institute 

(ANSI).  

Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ANSI/TIA/EIA-568A. Από την πρώτη 

δηµοσίευση του ANSI/EIA/TIA-568 τον ιούλιο του 1991, το περιβάλλον του 

γραφείου έχει διέλθει από µια περίοδο ραγδαίων αλλαγών οι οποίες χαρακτηρίζονται 

από τους συνεχώς αυξανόµενης ισχύος υπολογιστές, την πρόσβαση σε πιο 

εξεζητηµένες εφαρµογές και την ανάγκη διασύνδεσης ανόµοιων συστηµάτων. Αυτές 

οι αλλαγές ενίσχυσαν τις απαιτήσεις για µεγαλύτερη χωρητικότητα από αυτή της ήδη 

υπάρχουσας καλωδίωσης. Αυτή η τάση οδήγησε στην ανάπτυξη καλωδίων 

συνεστραµµένων ζευγών, καλωδίων οπτικών ινών και συσκευών διασύνδεσης µε 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά µετάδοσης.  

Αυτό το πρότυπο το οποίο είναι ένα από τα τρία πρότυπα που απευθύνονται στην 

καλωδίωση εµπορικών κτηρίων για προϊόντα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, 

προσφέρει πληροφορίες όχι µόνο πάνω στο σύστηµα καλωδίωσης αλλά και στα 

συστατικά του. Τα άλλα δύο πρότυπα είναι το ANSI/TIA/EIA-568-B.2 το οποίο 
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ασχολείται µε τα καλώδια συνεστραµµένων ζευγών και το ANSI/TIA/EIA-568-B.3 

το οποίο σχετίζεται µε τα καλώδια οπτικών ινών. 

Αυτό το πρότυπο προσδιορίζει ένα τηλεπικοινωνιακό σύστηµα δοµηµένης 

καλωδίωσης για εµπορικά κτήρια το οποίο θα υποστηρίζει ένα περιβάλλον 

πολλαπλών υπηρεσιών και εξόδων. Επίσης, προσφέρει πληροφορίες σχετικά µε την 

σχεδίαση προϊόντων τηλεπικοινωνίας για εταιρίες που ασχολούνται µε το εµπόριο. 

Σκοπός του είναι να καταστήσει εφικτό τον σχεδιασµό και την εγκατάσταση 

ενός συστήµατος δοµηµένης καλωδίωσης σε εµπορικά κτίρια. Η εγκατάσταση των 

συστηµάτων καλωδίωσης κατά την διάρκεια της κατασκευής ή της ανακαίνησης του 

κτηρίου είναι σαφώς φθηνότερη και και πιο καλά δοµηµένη απ’ότι η εγκατάστασή 

του µετά την ολοκλήρωση του κτηρίου. Επίσης, καθορίζει την απόδοση και τα 

τεχνικά κριτήρια για πολλούς διαφορετικούς τύπους συστηµάτων δοµηµένης 

καλωδίωσης όσον αφορά τον τρόπο διασύνδεσης και πρόσβασης των διαφόρων 

στοιχείων τους. Απαιτήσεις για την απόδοση των διαφόρων τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών καθορίστηκαν µε σκοπό να αναγνωριστούν οι απαιτήσεις ενός 

συστήµατος δοµηµένης καλωδίωσης. Οι δυνατότητες πολλών υπηρεσιών σε 

συνδυασµό µε την αύξηση του αριθµού των νέων εφαρµογών οδήγησε στο 

συµπέρασµα ότι θα υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου θα υπάρχουν περιορισµοί 

στην απόδοση ενός συστήµατος.  

Όταν εκτελούνται ειδικές εφαρµογές σε αυτά τα συστήµατα καλωδίωσης, ο 

χρήστης πρέπει να συµβουλεύεται τα standard των εφαρµογών, τους κανονισµούς 

καθώς και τους προµηθευτές του συστήµατος και των υπηρεσιών σχετικά µε τους 

περιορισµούς που µπορεί να εµφανιστούν στην λειτουργία του συστήµατος. 

Αυτό το πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις της τηλεπικοινωνιακής 

καλωδίωσης µέσα σε ένα εµπορικό κτίριο. Καθορίζει τις απαιτήσεις για τα καλώδια, 

για τις αποστάσεις των καλωδίων, την διαµόρφωση των τηλεπικοινωνιακών 

εξόδων/συνδέσµων καθώς και την τοπολογία της καλωδίωσης.  

Η τηλεπικοινωνιακή καλωδίωση που καθορίζεται από αυτό το πρότυπο έχουν 

την δυνατότητα να υποστηρίξουν ένα ευρύ πεδίο διαφορετικών εφαρµογών, όπως 

εφαρµογές φωνής, δεδοµένων και video, σε διαφορετικούς χώρους των κτιρίων. 

 Τυπικά, οι χώροι που µπορούν να καλυφθούν κυµαίνονται από 3.000 m2 µέχρι 

και 1.000.000 m2 , όπου ο αριθµός των χρηστών µποροί να ξεπερνάει τους 50.000. Οι 
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καλωδιώσεις που περιγράφονται από αυτό το standard παρουσιάζουν καλή 

λειτουργία για τουλάχιστον δέκα χρονια και εφαρµόζονται κυρίως σε εµπορικούς 

χώρους οι οποίοι χρησιµοποιούνται κυρίως ως χώροι γραφείων.      

1.2 Προτυπο TIA/EIA – 568 – B.2 (Balanced Twisting-Pair Cabling Components 
Standard) 

Η απόδοση της µετάδοσης ενός καλωδιακού συστήµατος εξαρτάται από τα 

χαρακτηριστικά της οριζόντιας καλωδίωσης, του υλικού που συνδέεται πάνω σε 

αυτή, στα καλώδια του εξοπλισµού, στον συνολικό αριθµό συνδέσεων και στο πόσο 

σωστά είναι εγκατεστηµένα και συντηρηµένα όλα αυτά. Η ανάπτυξη εφαρµογών 

υψηλών ταχυτήτων απαιτεί τον χαρακτηρισµό της καλωδίωσης µε παραµέτρους 

µετάδοσης όπως το insertion loss, το PSNEXT loss, το return loss και το PSELFEXT. 

Οι σχεδιαστές των συστηµάτων χρησιµοποιούν αυτά τα κριτήρια για να 

αναπτύξουν εφαρµογές που χρησιµοποιούν και τα τέσσερα συνεστραµµένα ζεύγη 

ενός καλωδιακού συστήµατος για αµφίδροµη µετάδοση δεδοµένων, δηλαδή 

µετάδοση δεδοµένων και προς τις δύο κατευθύνσεις. Το πρότυπο αυτό παρουσιάζει 

τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται καθώς και τις διαδικασίες για 

την επικύρωση της απόδοσης τόσο της καλωδίωσης όσο και των συσκευών. 

Αυτό το πρότυπο προσδιορίζει τα τµήµατα της καλωδίωσης, την απόδοση της 

µετάδοσης δεδοµένων, το µοντέλο του συστήµατος και τις διαδικασίες µέτρησης που 

απαιτούνται για την επικύρωση ενός αξιόπιστου συστήµατος καλωδίωσης µε 

καλώδια συνεστρµµένων ζευγών. ∆ίνονται οι απαιτήσεις για ένα ισορροπηµένο 

σύστηµα καλωδίωσης που χρησιµοποιεί και τα τέσσερα συνεστραµµένα ζεύγη. 

Επίσης, το πρότυπο αυτό προσδιορίζει όργανα µετρήσεων και εφαρµοσµένες 

διαδικασίες µέτρησης για όλες τις παραµέτρους της µετάδοσης. 

Το πρότυπο καθορίζει τις παραπάνω απαιτήσεις ακολουθώντας την περιγραφή 

του προτύπου ANSI/TIA/EIA-568-B.1 για τα διάφορα τµήµατα του συστήµατος 

καλωδίωσης καθώς και για τον έλεγχο του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για να 

πιστοποιήσει την απόδοση των εγκατεστηµένων τµηµάτων.  

1.3 Πρότυπο TIA/EIA – 568 – B.3 (Optical Fiber Cabling Components Standard) 

Αυτό το πρότυπο προσδιορίζει τις απαιτήσεις σχετικά µε την απόδοση και τα 

τµήµατα ενός συστήµατος καλωδίωσης οπτικών ινών. Τα πολύτροπα καλώδια 50/125 
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µm και 62.5/125 µm και τα µονότροπα καλώδια οπτικών ινών είναι αναγνωρισµένα 

από το πρότυπο αυτό. 

Αυτό το πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να 

ικανοποιούνται από τα διάφορα τµήµατα ενός συστήµατος καλωδίωσης οπτικών 

ινών, όπως τα καλώδια, οι συνδέσεις, το υλικό που συνδέεται στο σύστηµα 

καλωδίωσης καθώς και ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για τον έλεγχο του 

συστήµατος. 

 

1.4 Οργανισµοί Καθορισµού Προτύπων (Standard Bodies) 
 ∆ιάφοροι οργανισµοί εµπλέκονται στη διαδικασία ανάπτυξης και ελέγχου του 

διαδικτύου κυρίως όσον αφορά τα πρωτόκολλα που χρησιµοποιούνται. Στη συνέχεια 

αναφέρουµε µερικούς από αυτούς που έπαιξαν και παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη του διαδικτύου. 

Internet Society (ISOC) 
http://info.isoc.org 

Το ISOC είναι ένα σώµα από ειδικούς που ασχολούνται µε το διαδίκτυο µε σκοπό τον 

συντονισµό της ανάπτυξης του και την οµαλή λειτουργία του. Μία από τις κύριες 

υπηρεσίες του είναι η ανάπτυξη προτύπων και πρωτοκόλλων του διαδικτύου σε 

συνεργασία µε άλλους οργανισµούς. 

• Internet Architecture Board (IAB): Το IAB παίζει το ρόλο του τεχνικού 

συµβούλου στο ISOC. Στο ΙΑΒ εµπεριέχονται δύο κύριες οµάδες που 

ασχολούνται µε το διαδίκτυο, το Internet Engineering Task Force και το Internet 

Research Task Force. 

http://www.isi.edu/iab 

• Internet Engineering Task Force and Internet Engineering Steering Group 

(IETF-IESG): Το IETF είναι o κύριος µοχλός ανάπτυξης του διαδικτύου, 

ασχολείται µε την ανάπτυξη πρωτοκόλλων και διοικείται από το IESG. Οι 

δραστηριότητές του διαιρούνται στις ακόλουθες εννέα περιοχές: applications, 

internet services, network management, operational requirements, routing, 

security, service applications, transport και user services. 

http://www.ietf.org  
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• Internet Research Task Force and Internet Research Steering Group (IRTF-

IRSG): To IRTF αποτελείται από διαφορετικές ερευνητικές οµάδες ο οποίες 

ασχολούνται µε πρωτόκολλα, εφαρµογές, αρχιτεκτονικές και τεχνολογίες 

διαδικτύου. ∆ιοικείται από το IRSG. Η διαφορά του µε το IETF είναι ότι 

ασχολείται µε µακροχρόνια έρευνα. 

http://www.irtf.org  

• Internet Network Information Center (InterNIC):  Το InterNIC είναι το σώµα 

που ασχολείται την εγγραφή και διαχείριση των domain names του διαδικτύου. 

http://www.internic.net 

• Internet Assigned Numbers Authority (IANA): Το IANA είναι αυτό που 

συντηρεί και διαχειρίζεται την διευθυνσιοδότηση και την ανάθεση αριθµών του 

διαδικτύου. 

http://www.iana.org 

      World Wide Web Consortium (W3C) 
      http://www.w3.org/ 

To W3C είναι ένας διεθνής οργανισµός που χρηµατοδοτείται από εµπορικά µέλη, 

και ασχολείται µε την ανάπτυξη πρωτοκόλλων σχετικών µε τον Παγκόσµιο Ιστό, 

όπως το HTTP. ∆ιευθυντής του είναι ο εφευρέτης του Παγκόσµιου Ιστού, ο Tim 

Berners-Lee. 

            Άλλοι Οργανισµοί 
Εκτός από τους παραπάνω οργανισµούς υπάρχουν και άλλοι σηµαντικοί 

οργανισµοί ορισµού προτύπων που ασχολούνται και επηρεάζουν τις εξελίξεις στο 

διαδίκτυο. Μερικοί από αυτούς είναι οι ακόλουθοι: 

• International Organization for Standardization (ISO) 

• American National Standards Institute (ANSI) 

• European Computer Manufacturer Association (ECMA) 

• Institute of Electrical Engineering and Electronics Engineers (IEEE) 

• Open Group 

• Open Software Foundation (OSF) 
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• X/Open 

 

Εµπορικές Εταιρίες 
 Εκτός από τους οργανισµούς ορισµού προτύπων, υπάρχουν και αρκετές 

εταιρίες που συµµετέχουν στην ανάπτυξη πρωτοκόλλων διαδικτύου, πράγµα το οποίο 

δεν είναι καθόλου περίεργο λόγω της συνεχώς αναπτυσσόµενης εµπορικότητας του 

διαδικτύου. Εταιρίες όπως η Microsoft, η Netscape και η Sun Microsystems έχουν 

ένα µεγάλο µερίδιο στην ανάπτυξη προτύπων. 

 Η Microsoft έχει δώσει την ActiveX τεχνολογία στο Active Group που 

δουλεύει κάτω από το Open Group. Η Netscape έχει δουλέψει µε το ECMA για την 

ανάπτυξη µίας πρότυπης έκδοσης της JavaScript, η οποία ονοµάζεται EcmaScript. Η 

Sun Microsystems αυτή τη στιγµή προσπαθεί να αναγνωριστεί η Java σαν ένα ISO 

πρότυπο. 
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2. Τοπολογία Αστέρα 
 

Το πρότυπο 568-Α ορίζει ότι τα συστήµατα δοµηµένης καλωδίωσης 

ακολουθούν συνδεσµολογία αστέρα. Κάθε πρίζα πρέπει να συνδεθεί µε µια 

κατάλληλη oριολωρίδα (ρεγκλέτα, patch-panel) σε έναν κατανεµητή. Έτσι όλα τα 

καλώδια ενός ορόφου καταλήγουν σε ένα κεντρικό σηµείο για διαχείριση. Κάθε 

κατανεµητής ορόφου πρέπει µε τη σειρά του να συνδέεται, µε συνδεσµολογία 

αστέρα, µε το κεντρικό δωµάτιο εξοπλισµού του κτιρίου. Σε περιβάλλοντα πολλών 

κτιρίων (campus) όλες οι συνδέσεις καταλήγουν σε ένα κεντρικό σηµείο διαχείρισης. 

Η τοπολογία αστέρα εξουδετερώνει τα προβλήµατα που εµφανίζονται στα ιδιωτικά 

συστήµατα. Καταρχήν µια συσκευή σε ένα σχήµα αστέρα θα λειτουργεί ακόµη κι αν 

κάποιο άλλο σηµείο του δικτύου παρουσιάσει βλάβη. Αυτό συµβαίνει γιατί οι 

τοπολογίες που απαιτούν κάποια δικτυακά πρωτόκολλα υλοποιούνται ηλεκτρονικά 

µέσα στα ενεργά στοιχεία. Όπως για παράδειγµα το Token Ring που λειτουργεί σε 

δακτύλιο. Έτσι αν κοπεί κάποιο καλώδιο ή χαλάσει ένας σταθµός εργασίας, δεν 

διακόπτεται ο δακτύλιος γιατί τα ηλεκτρονικά του ενεργού στοιχείου (hub) 

αποκλείουν την προβληµατική σύνδεση και συνεχίζουν τη λειτουργία µε την 

υπόλοιπη εγκατάσταση. Η λογική αυτή µας επιτρέπει να αλλάζουµε τοπολογίες στο 

δίκτυο – αλλάζοντας, για παράδειγµα, από τοπολογία δακτυλίου σε τοπολογία bus – 

χωρίς την προσθήκη νέων καλωδίων, απλά µε τη χρήση των κατάλληλων ενεργών 

συσκευών. ΜΕ τον τρόπο αυτό εξοικονοµούµε χρόνο, χρήµα και εργασία. Αν έγινε 

σωστός σχεδιασµός µπορούµε να αλλάξουµε µια πρίζα από τηλέφωνο σε υπολογιστή, 

µόνο µε την κατάλληλη µικτονόµηση στον κατανεµητή και βέβαια συνδέοντας τη νέα 

συσκευή στην πρίζα. ∆εν χρειάζεται να τοποθετήσουµε ή να τερµατίσουµε 

καινούργιο καλώδιο. 
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3. ∆οµή Καλωδίωσης 

3.1 Οριζόντια Καλωδίωση 

Είναι το τµήµα του δικτύου που συνδέει τις τηλεπικοινωνιακές πρίζες των χώρων 

εργασίας, µε τους κατανεµητές ορόφου. Περιλαµβάνει τον κατανεµητή ορόφου, τις 

καλωδιώσεις µεταξύ αυτού και των τηλεπικοινωνιακών πριζών, τις τηλεπικοινωνιακές 

πρίζες, τις διατάξεις τερµατισµού των καλωδίων στους κατανεµητές ορόφου και τις πρίζες 

και την µεικτονόµηση µε ενεργό εξοπλισµό. 

 

Σχήµα 1- Οριζόντια καλωδίωση ενός ορόφου 

 

Η τοπολογία της Οριζόντιας Καλωδίωσης Ορόφου είναι ιεραρχικού αστέρα, µε 

κέντρο τον κατανεµητή ορόφου. Σε περιπτώσεις ορόφων µε πολύ λίγες πρίζες, αυτές 

µπορούν να συνδεθούν στους κατανεµητές του προηγούµενου ή επόµενου ορόφου. 

Συνήθως τοποθετείται ένας τουλάχιστον κατανεµητής ανά όροφο ή επιφάνεια ορόφου 

1000 τ.µ.  

3.2 Κατακόρυφη Καλωδίωση 

Η κατακόρυφη καλωδίωση προορίζεται να παρέχει διασυνδέσεις µεταξύ 

κατανεµητών ορόφων, χώρου τηλεπικοινωνιακών συσκευών και σηµείου εισαγωγής 

στο κτίριο. Η κατακόρυφη καλωδίωση αποτελείται από τα καλωδιακά µέσα 

µετάδοσης, τα ενδιάµεσα και το κύριο σηµείο µεικτονόµησης και τους µηχανικούς 

τερµατισµούς των καλωδίων κορµού. Επίσης η κατακόρυφη καλωδίωση 

περιλαµβάνει και τα καλωδιακά µέσα µεταξύ κτιρίων, στην περίπτωση που οι 
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κατανεµητές, η αίθουσα επικοινωνιακού εξοπλισµού και η εισαγωγή κτιρίου 

βρίσκονται σε διαφορετικά κτίρια. 

  

 
Σχήµα 2-Κάθετη καλωδίωση ενός σπιτιού 
 

Σε κάθε κτίριο µπορεί να υπάρχουν περισσότερα του ενός συστήµατα 

κατακόρυφης καλωδίωσης. Κατά την χάραξη των διόδων της κατακόρυφης 

καλωδίωσης πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε να αποφεύγεται η γειτνίαση µε 

πηγές υψηλού επιπέδου ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών. Σε περίπτωση που αυτό 

είναι αδύνατο, είναι προτιµότερο να χρησιµοποιείται καλώδιο οπτικών ινών. 

Λόγω της πληθώρας των υπηρεσιών και του µεγέθους των εγκαταστάσεων που 

προορίζεται να εξυπηρετήσει η κατακόρυφη καλωδίωση, το πρότυπο αναγνωρίζει 

περισσότερα από ένα µέσα µετάδοσης, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ξεχωριστά 

ή σε συνδυασµό στην κατακόρυφη καλωδίωση.  

3.3 Υποσύστηµα Θέσης Εργασίας 

Τα στοιχεία που αποτελούν τη θέση εργασίας, εκτείνονται από το τέλος της 

οριζόντιας καλωδίωσης, που είναι η πρίζα, ως τον εξοπλισµό της θέσης εργασίας, που 

µπορεί να είναι οποιοσδήποτε τύπος συσκευών, όπως τηλέφωνα, τερµατικά και 



 20 

υπολογιστές. Επειδή η καλωδίωση της θέσης εργασίας (από την πρίζα στη συσκευή) είναι 

συνήθως προσωρινή, πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να µπορεί εύκολα να αλλαχθεί. Η 

πρακτική που συνίσταται εδώ είναι το ελεύθερο καλώδιο. 

Το µέγιστο µήκος του καλωδίου της θέσης εργασίας έχει καθοριστεί στα 3µ. 

Όµως το όριο αυτό µπορεί να αυξηθεί αρκεί να µην καταστρατηγείται ο περιορισµός 

για µέγιστη απόσταση 100µ. (απόσταση πρίζας-κατανεµητή ορόφου + µήκος 

καλωδίου θέσης εργασίας) και να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά µε το οριζόντιο 

καλώδιο. 

Όταν στη θέση εργασίας απαιτούνται προσαρµογές, αυτές πρέπει να γίνονται 

εξωτερικά στην πρίζα. Αυτό διευκολύνει την τήρηση οµοιοµορφίας στην οριζόντια 

καλωδίωση και παρέχει τη δυνατότητα χρήσης της για διαφορετικούς τύπους 

συνδέσεων. Πρέπει πάντως να αναφερθεί ότι οι προσαρµογές δεν θεωρούνται µέρος 

του προτύπου και σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον 

κανόνα. 

Ο ελάχιστος αριθµός τηλεπικοινωνιακών παροχών είναι και δυο ανά θέση 

εργασίας και επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών των γραφειακών χώρων. Για 

περιπτώσεις χώρων ειδικής χρήσης πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε να 

τοποθετηθούν περισσότερες εκτιµώµενες κατά περίπτωση. 

3.4 Κατανεµητής 

Ο κατανεµητής γενικά είναι ένας χώρος σε κάθε όροφο ενός κτιρίου που 

προορίζεται για τη διασύνδεση της οριζόντιας καλωδίωσης µε την κατακόρυφη 

καλωδίωση, ενώ µπορεί να αποτελεί ένα ενδιάµεσο ή το κύριο σηµείο µεικτονόµησης 

για διαφορετικά τµήµατα του συστήµατος κατακόρυφης καλωδίωσης. Επίσης, µπορεί 

να περιλαµβάνει το σηµείο οριοθέτησης της καλωδίωσης, δηλαδή το ακραίο σηµείο 

της καλωδίωσης που βρίσκεται στο σηµείο εισαγωγής του κτιρίου. Οι κατανεµητές 

γενικά έχουν την λογική ότι οι τερµατισµοί των καλωδίων πρέπει να γίνονται 

σταθερά σε οριολωρίδες, ενώ οι συνδέσεις του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού να 

γίνονται µε µεικτονοµήσεις. 

Ο χώρος του κατανεµητή πρέπει να είναι αφιερωµένος µόνο σε 

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και συναφείς λειτουργίες. Κανονικά στο χώρο του 

κατανεµητή δεν πρέπει να υπάρχουν άλλες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εκτός από 
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εκείνες που είναι απαραίτητες για τις συσκευές τηλεπικοινωνιακών και γενικά 

ασθενών ρευµάτων. 

Κάθε κτίριο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα κατανεµητή, χωρίς να υπάρχει 

άνω όριο στο πλήθος των κατανεµητών που µπορεί να υπάρχουν. Είναι προτιµητέο οι 

κατανεµητές να τοποθετούνται στο µέσον του ορόφου και του κτιρίου, έτσι ώστε να 

µειώνονται οι οριζόντιες αποστάσεις των καλωδίων. 

Ένας κατανεµητής θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ανά όροφο. Πρόσθετοι 

κατανεµητές είναι δυνατόν να υπάρχουν όταν η εξυπηρετούµενη επιφάνεια του 

ορόφου υπερβαίνει κάποια όρια, τυπικά τα 1000τ.µ. ή η απόσταση του κατανεµητή 

από την πιο ακραία θέση εργασίας υπερβαίνει τα 90µ. Ο τοπικός κατανεµητής, στον 

οποίο καταλήγει η οριζόντια καλωδίωση του ορόφου πολλές φορές αναφέρεται και 

σαν «κατανεµητής ορόφου». Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κατανεµητές στον 

όροφο, πρέπει να προβλεφθεί τουλάχιστον ένας καλωδιακός δρόµος σύνδεσης µεταξύ 

τους, κατά προτίµηση ο συντοµότερος. 

Ο χώρος του κατανεµητή µπορεί να είναι ένα µικρό, κλειστό δωµάτιο, που 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σαν χώρος συσκευών επικοινωνίας. Είναι φυσικό ο 

χώρος του κεντρικού κατανεµητή να είναι µεγαλύτερος από το χώρο ενός 

κατανεµητή ορόφου, γιατί συνήθως στεγάζει και ένα πλήθος από απαραίτητες 

τηλεπικοινωνιακές συσκευές, καθώς και τον τερµατισµό της οριζόντιας καλωδίωσης 

του ορόφου, στον οποίο βρίσκεται. 

Οι διαστάσεις του χώρου του κατανεµητή καθορίζονται, κατά περίπτωση, 

ανάλογα µε το µέγεθος του εξοπλισµού, που πρόκειται να στεγάσει. Μια ενδεικτική 

τιµή για κατανεµητή ορόφου είναι τα 5τ.µ. Και για κεντρικό κατανεµητή τουλάχιστον 

10.τµ. 

Κάθε κατανεµητής πρέπει να περιλαµβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα παθητικά 

στοιχεία: 

1. Μεταλλικό ικρίωµα µε διαστάσεις επαρκείς για τη στέγαση των στοιχείων, που 

προορίζονται να αναρτηθούν σ’ αυτό και µε δυνατότητα ασφάλισης.  

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

οριζόντιας καλωδίωσης. 

3. Οπτικό κατανεµητή για τη σύνδεση οπτικών ινών της κατακόρυφης καλωδίωσης 
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4. Οριολωρίδες για τον τερµατισµό πολύζευγων UTP κάθετων καλωδίων 

5. Οδηγούς καλωδίων για την οργάνωση των καλωδίων µεικτονόµησης.  

3.5 Χώρος Συσκευών Επικοινωνίας 

Ο χώρος συσκευών επικοινωνίας είναι το δωµάτιο εκείνο του κτιρίου, που φιλοξενεί 

τα κεντρικά τηλεπικοινωνιακά συστήµατα, που είναι απαραίτητο να συνδεθούν στο 

σύστηµα καλωδίωσης ασθενών ρευµάτων του κτιρίου. Παρόλο που ο χώρος συσκευών 

επικοινωνίας σαφώς διαφέρει από τους κατανεµητές, λόγω της φύσης ή της 

πολυπλοκότητας του εξοπλισµού που περιέχει, πολλές ή όλες οι λειτουργίες ενός 

κατανεµητή και κυρίως του κεντρικού παρέχονται από το χώρο συσκευών επικοινωνίας. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο χώρος συσκευών επικοινωνίας περιέχει τον κεντρικό 

κατανεµητή του κτιρίου. 

  
Σχήµα 3-Ένας τυπικός χώρος συσκευών επικοινωνίας κτιρίου 

 

Κάθε κτίριο περιλαµβάνει ένα τουλάχιστον χώρο συσκευών επικοινωνίας. 

Πολλαπλοί χώροι συσκευών επικοινωνίας σ’ ένα κτίριο είναι δυνατόν να υπάρχουν 

εφόσον απαιτείται, κάτι τέτοιο όµως δεν συνίσταται. 

Το µέγεθος του χώρου αυτού υπολογίζεται µε βάση τον όγκο των 

συστηµάτων που θα εγκατασταθούν και τις απαιτήσεις τους σε ελεύθερο χώρο. Σε 

περίπτωση έλλειψης τέτοιων στοιχείων, η έκταση αυτού του χώρου εκτιµάται 

υπολογίζοντας για κάθε 100τ.µ. χώρου θέσεων εργασίας 1τ.µ. αυτού του χώρου. 

Ο χώρος συσκευών επικοινωνίας πρέπει να βρίσκεται κοντά στην όδευση της 

καλωδίωσης κορµού µε την οποία και συνδέεται. Κατά την επιλογή του χώρου πρέπει 

να ληφθεί σοβαρά υπόψη η ευκολία επέκτασης της αρχικής του δοµής, γι’ αυτό 
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επιθυµητό είναι να αποφεύγονται χώροι που βρίσκονται δίπλα σε ανελκυστήρες, 

φωταγωγούς κλπ. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η γειτνίαση του χώρου µε ισχυρές 

πηγές ηλεκτροµαγνητικής παρεµβολής. Φωτοτυπικά µηχανήµατα πρέπει να απέχουν 

τουλάχιστον 3µ. από το χώρο των συσκευών επικοινωνίας. 

Στο χώρο πρέπει να υπάρχει δυνατότητα κλιµατισµού για τις ανάγκες των 

συσκευών και να λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή εισροής σκόνης. ΑΝ το 

κεντρικό σύστηµα κλιµατισµού δεν λειτουργεί συνεχώς έτσι ώστε να καλύπτει τις 

ανάγκες των συσκευών του χώρου, είναι προτιµητέο να εγκατασταθεί πρόσθετο 

αυτόνοµο µηχάνηµα κλιµατισµού για το χώρο αυτό. 

Η τροφοδοσία ισχύος του χώρου πρέπει να εξασφαλίζεται από ειδική παροχή 

ξεχωριστού πίνακα καθώς επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δίνεται στη σωστή 

γείωση. Αν υπάρχει η δυνατότητα συστήµατος UPS, είναι καλύτερα η παροχή ισχύος 

να γίνεται από το UPS. Ένα UPS ισχύος µέχρι 100KVA µπορεί να εγκατασταθεί στον 

ίδιο χώρο, ενώ αν είναι µεγαλύτερης ισχύος πρέπει να προβλέπεται ξεχωριστός 

χώρος. 

Για λόγους ασφαλείας πρέπει να απαγορεύεται η προσπέλαση στο χώρο από µη 

εξουσιοδοτηµένα άτοµα, γι’ αυτό πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κλειδώνει. 

3.6 Σηµείο Εισαγωγής Στο Κτίριο 

Το σηµείο εισαγωγής αποτελείται από τα καλώδια, τον εξοπλισµό διασύνδεσης, για 

τις συσκευές προστασίας και οτιδήποτε άλλο εξοπλισµό απαιτείται για τη σύνδεση του 

κτιρίου µε τον έξω κόσµο. Το σηµείο εισαγωγής µπορεί να περιλαµβάνει και τις εισόδους 

των στοιχείων, που παρέχουν τυχόν δορυφορική σύνδεση. 

Το σηµείο εισαγωγής ουσιαστικά αποτελείται από την εισαγωγή του ΟΤΕ στο 

κτίριο, καθώς και το σηµείο εισόδου, που παρέχει τη σύνδεση µεταξύ των κτιρίων 

(δια-κτιριακή) και στην ενδοκτιριακή κατακόρυφη καλωδίωση και λέγεται 

ενδοκτιριακό σηµείο εισόδου. Το σηµείο οριοθέτησης του δικτύου βρίσκεται στο 

χώρο αυτό και είναι το σηµείο διασύνδεσης ανάµεσα στον κατανεµητή του ΟΤΕ από 

τη µια πλευρά και την εσωτερική καλωδίωση και τον εξοπλισµό δικτύου από την 

άλλη.  

Η θέση του χώρου εισαγωγής, είναι προτιµότερο να βρίσκεται όσο πλησιέστερα 

γίνεται στην κατακόρυφη καλωδίωση. Ιδιαίτερος χώρος για το σηµείο εισαγωγής δεν 

απαιτείται για κτίριο µε χώρο θέσεων εργασίας µικρότερο από 2000 τ.µ. Στις 
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περισσότερες περιπτώσεις ωστόσο, ο χώρος εισαγωγής του κτιρίου φιλοξενείται στον 

ίδιο χώρο που στεγάζει το χώρο συσκευών επικοινωνίας και το σηµείο 

µεικτονόµησης. 

Στα σηµεία τερµατισµού των καλωδίων εισόδου στο κτίριο συνίσταται η 

εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας µε κατάλληλες διατάξεις για την 

προστασία των συσκευών που συνδέονται σ’ αυτά. 

3.7 Γειώσεις 

 Αναπόσπαστο στοιχείο ενός συστήµατος καλωδίωσης αποτελούν οι γειώσεις που 

το προστατεύουν. Εκτός από την προστασία του ανθρώπινου προσωπικού και του 

εξοπλισµού από επικίνδυνες τάσεις, οι γειώσεις µπορούν να µειώσουν την επίδραση της 

ηλεκτροµαγνητικής παρεµβολής από και προς το τηλεπικοινωνιακό σύστηµα καλωδίωσης 

Ακατάλληλη γείωση µπορεί να ευνοήσει παρεµβολή επαγωγικών τάσεων στα 

τηλεπικοινωνιακά κυκλώµατα. 

 Στο σχεδιασµό του συστήµατος γείωσης πρέπει οπωσδήποτε να 

ακολουθούνται οι οδηγίες και οι απαιτήσεις γείωσης των κατασκευαστών του 

εξοπλισµού. Επιπλέον κάθε κατανεµητής πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη γείωση. 

Η γείωση πρέπει να είναι διαθέσιµη στα ικριώµατα, στα πλαίσια µεικτονόµησης, στον 

εξοπλισµό συντήρησης και ελέγχου, στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό και στον 

εξοπλισµό Η/Υ. Η γείωση πρέπει να είναι συνδεδεµένη στο ενιαίο σύστηµα γείωσης 

του ηλεκτρικού συστήµατος του χώρου, έτσι ώστε να είναι η ίδια για όλες τις 

συνδεδεµένες συσκευές. 

• Τα κουτιά των κατανεµητών πρέπει να είναι γειωµένα για την ασφάλεια του 

προσωπικού, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς ασφαλείας. 

• Καλώδια FTP γειώνονται µόνον µέσω patch panel και όχι και από άλλα 

ενδιάµεσα σηµεία του καλωδίου ή της πρίζας. Ορισµένοι κατασκευαστές που 

παρασκευάζουν µόνο UTP προϊόντα και προκειµένου να αποθαρρύνουν τη 

χρήση FTP καλωδίων, διαδίδουν ότι το καλώδιο FTP για µη δηµιουργήσει 

προβλήµατα απαιτεί γειώσεις όχι µόνο στα δύο άκρα του, αλλά και σε πολλά 

ενδιάµεσα σηµεία. Αυτό θεωρητικά είναι αληθές. Στην πράξη όµως δεν 

µπορεί να γίνει εύκολα, αλλά και να γίνει, είναι πολύ πιθανόν ότι θα 

δηµιουργήσει σοβαρές παρενέργειες λόγω ρευµάτων βρόγχου από την 

ενδεχόµενη ύπαρξη πολλαπλών µη ισοδυναµικών γειώσεων. 
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• Τα patch panels γειώνονται σε ειδικό αγωγό γειώσεως επάνω στον οποίο 

συνδέεται επίσης το σώµα του ικριώµατος, το κουτί, οι πόρτες κλπ. Οι 

συνδέσεις γίνονται µε πολύκλωνα καλώδια γειώσεων ελάχιστης διατοµής 2,5 

χιλιοστών. Ο αγωγός της γειώσεως του κουτιού ή του ικριώµατος (Rack) µε 

τη σειρά του και µε πολύκλωνα καλώδια γειώσεων ελάχιστης διατοµής 6 

χιλιοστών κατ’ ελάχιστον, συνδέεται σε κάποιο κύριο σηµείο γείωσης της 

ηλεκτρικής εγκαταστάσεως. 

• Στην περίπτωση που υπάρχουν στο δίκτυο πολλές γειώσεις πρέπει να είναι 

ισοδυναµικές ή να µην υπάρχει µεταξύ τους διαφορά µεγαλύτερη του 1V 

RMS. 
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4. ∆ικτυακές Συσκευές 

 

4.1 Hub 
 Το hub είναι µια δικτυακή συσκευή που επιτρέπει την διασύνδεση πολλών 

υπολογιστών σχηµατίζοντας ένα δίκτυο. Είναι ένα µικρό τετράγωνο κουτί που 

τροφοδοτείται µε ρεύµα από υποδοχή στον τοίχο. Οι υπολογιστές µπορούν να 

επικοινωνούν απευθείας ο ένας µε τον άλλον µέσω αυτού του δικτύου. 

 Περιλαµβάνει µια σειρά από θύρες στις οποίες τοποθετούνται τα καλώδια του 

δικτύου. Μικρά hub µπορούν να εξυπηρετήσουν έως και τέσσερις υπολογιστές. Ο 

υπολογισµός γίνεται βάσει του αριθµού των θυρών που διαθέτει κάθε hub. Σε πολλές 

περιπτώσεις υπάρχει έξτρα θύρα για τη διασύνδεση hub µεταξύ τους. Μεγαλύτερα 

hub µπορούν να έχουν από 8-24 θύρες. Το πιο συνηθισµένο είδος hub είναι το 

Ethernet hub. 

 Τα hub θεωρούνται ως συσκευές επιπέδου 1 του OSI Model. Στο φυσικό 

επίπεδο, τα hub δεν προσφέρονται για ανεβασµένο επίπεδο δικτυακής επικοινωνίας, 

καθώς δεν διαβάζουν την πληροφορία που µεταφέρουν και δεν έχουν γνώση της 

προέλευσης και του προορισµού των πακέτων. 

 Τα hub διαχωρίζονται σε 3 κατηγορίες. Τα παθητικά, τα ενεργητικά και τα 

έξυπνα. Τα παθητικά hub ή αλλιώς ‘συγκεντρωτές’ απλά παραλαµβάνουν τα 

εισερχόµενα πακέτα και τα στέλνουν σε όλες τις συσκευές του δικτύου. Τα 

ενεργητικά hub ή ‘πολύθυροι επαναλήπτες’ ενισχύουν το ηλεκτρικό σήµα των 

εισερχόµενων πακέτων πριν τους διαδώσουν στο δίκτυο. Τα έξυπνα hub είναι ένα 

στάδιο ψηλότερα από τα ενεργά hub µε την έννοια ότι είναι εύκολα αποθηκευσιµα 

και παρέχουν υποστήριξη και διαχείριση από απόσταση.  

 Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα των hub είναι το χαµηλό κόστος τους. Για το 

λόγο αυτό αποτελούν τον πιο οικονοµικό και απλό τρόπο για την κατασκευή µικρών 

δικτύων. Μπορούν να λειτουργήσουν µε dial-up καλώδιο καθώς και DSL υπηρεσίες. 

Τα εναλλακτικά των hub που είναι οι routers και οι switchers, παρατίθενται 

παρακάτω.  
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4.2 Switch 
 

 O switch είναι µια µικρή συσκευή που επιτυγχάνει διασύνδεση υπολογιστών 

σε χαµηλό επίπεδο. Τεχνικά, τα  switches λειτουργούν στο επίπεδο 2 (Data Layer) 

του OSI Model. Οι συσκευές αυτές επιτρέπουν σε κάθε χρήστη να στέλνει 

πληροφορίες στο δίκτυο χωρίς να καθυστερεί τους άλλους χρήστες και χωρίς να 

επιβαρύνει τις λειτουργίες τους.  

 
Σχήµα 4- ∆ικτυωση µε switches 

 

Μοιάζουν πολύ µε τα hub, άλλα είναι ικανά να επιβλέπουν τα πακέτα 

δεδοµένων που παραλαµβάνουν, να επαληθεύουν τον αποστολέα και τον παραλήπτη 

και να τα προωθούν. Τα switches εξοικονοµούν εύρος δικτύου µε το να αποστέλλουν 

µηνύµατα µόνο στην συσκευή που πρέπει και όχι σε ολόκληρο το δίκτυο.  

Υπάρχουν δύο ειδών Switches ,τα unmanaged και τα managed. 
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� Τα unmanaged λειτουργούν ως κανονικά Switches, µη έχοντας περαιτέρω 

δυνατότητες διαχείρισης.  

� Τα managed ενσωµατώνουν πολλές δυνατότητες διαχείρισης. Η διαχείριση 

αυτή µπορεί να γίνεται "remotely" είτε µε ειδικό γραφικό πρόγραµµα, είτε µε 

telnet στην IP του switch. Ο διαχειριστής ενός τέτοιου switch µπορεί να 

δηµιουργήσει πολλά VLANs κάτω από αυτό, να παρακολουθήσει την κίνηση 

του δικτύου µε MRTG (διάφορα στατιστικά στοιχεία), να κλείσει και να 

ανοίξει πόρτες και να προγραµµατίσει το κλείδωµα κάποιας πόρτας σε 

περίπτωση που αλλάξει η MAC address του συνδεδεµένου χρήστη.  

 

4.3 Router 
 

 Ως router θεωρούµε ένα ειδικού σκοπού υπολογιστή ο οποίος κατευθύνει τα 

πακέτα δεδοµένων στο δίκτυο. Είναι συσκευές που µπορούν  να ανιχνεύσουν εάν 

µέρος του δικτύου δεν λειτουργεί ή βρίσκεται σε συµφόρηση και να 

επανακατευθύνουν την πληροφορία.  

 Oι routers επιτρέπουν την διασύνδεση δικτύων µε διαφορετικά πρωτόκολλα 

επικοινωνίας.  Ο router είναι η µόνη συσκευή που ουσιαστικά βλέπει κάθε µήνυµα 

που αποστέλλεται και από τις δύο πλευρές του δικτύου. ∆ιασφαλίζει ότι η 

πληροφορία θα φτάσει στον προορισµό της και απαγορεύει την πρόσβαση από το ένα 

δίκτυο στο άλλο, απαγορεύοντας µη αναγκαία πληροφορία να µεταφέρεται από 

δίκτυο σε δίκτυο. Οι routers συνδέουν πολλαπλά δίκτυα LAN και έχει πρόσβαση στις 

network addresses. 
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Σχήµα 5- ∆ικτυωση µε router 
 

Ένας πίνακας απόφασης είναι ένα από τα βασικά εργαλεία του router για να 

γνωρίζει που θα αποσταλούν τα πακέτα. Αυτός ο πίνακας είναι µια συλλογή από 

πληροφορίες πάνω σε ποιες συνδέσεις οδηγούν σε ποια οµάδα διευθύνσεων, ποιες 

είναι οι προτεραιότητες των συνδέσεων καθώς και κανόνες για τη διαχείριση 

λειτουργιών ρουτίνας και εκτάκτων περιπτώσεων. Στην σύνθεση ενός router 

περιέχονται και κανόνες για τη διασφάλιση του δικτύου οι οποίοι όµως δεν είναι 

αρκετοί και για το λόγο αυτό χρησιµοποιούνται και firewalls.  

 Υπάρχουν δυο τύποι routing, o στατικός και ο δυναµικός. Στατικό ονοµάζουµε 

το routing όταν υπάρχει ένας σταθερός τρόπος που δροµολογούνται τα δεδοµένα 

ανεξάρτητα από την κατάσταση του δικτύου. Αντίθετα, στον δυναµικό τρόπο, 

λαµβάνεται υπ’ όψιν η κατάσταση δικτύου και υπάρχει επαναδροµολόγηση εάν αυτό 

κριθεί απαραίτητο. 

 

 

4.4 Bridges 
 

 Oι bridges χρησιµοποιούνται για να διασυνδέσουν LAN τουλάχιστον 

επιπέδου 2 του OSI Model. ∆ιαθέτουν θύρες για να συνδεθούν τα δίκτυα µεταξύ 

τους. Πακέτα που λαµβάνονται σε µια θύρα είναι δυνατόν να αναµεταδοθούν από 

διαφορετική θύρα. Η bridge κρατάει στην µνήµη την διεύθυνση του πακέτου καθώς 

και τη θύρα από την οποία µεταδόθηκε. Στην συνέχεια ψάχνει στην µνήµη του  για 

την διεύθυνση προορισµού. Εάν η διεύθυνση βρίσκεται στην µνήµη, τότε το πακέτο 
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προωθείται. Εάν δεν βρεθεί η απαραίτητη πληροφορία στην µνήµη, τότε το πακέτο 

προωθείται από κάθε άλλη θύρα εκτός από την θύρα προέλευσης.  

 Οι bridges κατηγοριοποιούνται µε διάφορους τρόπους. Ένας σύνηθες τρόπος 

διαχωρισµού είναι βάσει τις έκτασης της περιοχής που εξυπηρετούν. Έτσι, υπάρχουν 

bridges  που διασυνδέουν LAN σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και 

αποκαλούνται Remote Bridges καθώς και bridges που παρέχουν άµεση επικοινωνία 

µεταξύ δικτύων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή. Αυτές ονοµάζονται Local Bridges. 

 Υπάρχουν επίσης και άλλου είδους bridges. ‘Transparent’, χρησιµοποιούνται 

συνήθως µε Ethernet, Source-Route και κυρίως µε Token Ring. ‘Translational’, που 

παρέχουν µεταφραστικές υπηρεσίες µεταξύ διαφορετικών τύπων αρχείων, και 

‘Source-Route Transparent’, που επιτρέπουν επικοινωνία µεταξύ πρωτοκόλλων 

Token Ring και Ethernet.  

 Μειονέκτηµα των bridges είναι ότι είναι αρκετά αργές συσκευές και πολλές 

φορές χάνουν δεδοµένα που δεν είναι δυνατόν να  επαναφερθούν. Switches και 

Routers αντικαθιστούν µε γοργούς ρυθµούς τις bridges εξαιτίας της µεγαλύτερης 

ταχύτητας τους και της ικανότητά τους να διασυνδέουν διαφορετικού τύπου δίκτυα.  

 

 

 

 

4.5 Gateways 
 

 Oι gateways λειτουργούν στο υψηλότερο επίπεδο του OSI (Application 

Layer). Αυτές οι συσκευές χρησιµοποιούνται για τη διασύνδεση ανόµοιων δικτύων 

και εφαρµογών. Οι gateway αποτελούνται από software µετατροπής πρωτοκόλλων 

ικανού να επεξεργαστεί την πληροφορία µε τρόπο που να γίνεται κατανοητή από τον 

παραλήπτη.  Παρ’ όλο που αυτό θεωρείται µεγάλο πλεονέκτηµα, οι gateway είναι 

πολύ αργές συσκευές στην µετάδοση δεδοµένων. 
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5. Μέσα Μετάδοσης 
 
  
 ∆ιάφορα φυσικά µέσα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την πραγµατική 

µετάδοση. Το καθένα από αυτά έχει τη δική του θέση όσον αφορά στο εύρος ζώνης, 

στην καθυστέρηση, στο κόστος και στην ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης 

τους. Τα µέσα αυτά διακρίνονται σε διπλαγωγούς, οµοαξονικά καλώδια και οπτικές 

ίνες. 

 

5.1 Οµοαξονικό Καλώδιο 
 

 Ένα σύνηθες µέσο µετάδοσης είναι το οµοαξονικό καλώδιο (coaxial cable). 

To οµοαξονικό καλώδιο επινοήθηκε το 1929 και χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά 

το 1941 από την ΑΤ&Τ για την εγκατάσταση της διηπειρωτικής επικοινωνίας. 

 Αποτελείται από  έναν εσωτερικό αγωγό ο οποίος περιβάλλεται από µονωτικό 

υλικό. Το µονωτικό υλικό περιβάλλεται από κυλινδρικό αγωγό ο οποίος έχει τη 

µορφή ενός πυκνού πλέγµατος. Ο εξωτερικός αγωγός καλύπτεται µε τη σειρά του από 

ένα πλαστικό προστατευτικό κάλυµµα. Και οι δυο αγωγοί µοιράζονται έναν κεντρικό 

άξονα και για το λόγο αυτό ονοµάζεται οµοαξονικό καλώδιο.  

 

 
Σχήµα 6- Οµοαξονικό Καλωδιο 
                                        
 Το οµοαξονικό καλώδιο έχει εύρος ζώνης τα 400Mhz και είναι εξαιρετικά 

ανθεκτικό στην εξωτερική παρεµβολή. Χρησιµοποιείται για να συνενώσει 

αποστάσεις 300-600 µέτρων και το κόστος του είναι χαµηλό. Για το λόγο αυτό 

χρησιµοποιείται ευρέως στην αγορά. Τα µειονεκτήµατά του είναι ότι είναι αρκετά 

χοντρό για καλώδιο και ότι µερικές φορές είναι δύσκολο στην εγκατάσταση. Ο πιο 

κοινός τύπος connector που χρησιµοποιείται είναι ο BNC (Byone-Neil-Concelman). 

 
Σχήµα 7- Connector BNC (Byone-Neil-Concelman) 
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  Υπάρχουν δύο είδη οµοαξονικού καλωδίου. Το λεπτό οµοαξονικό καλώδιο 

και το χοντρό.  

Το λεπτό αναφέρεται και ως thinnet και το πρότυπο στο IEEE που το 

διαχειρίζεται είναι το 10Base2. To 2 στην ονοµασία υποδεικνύει ότι η µέγιστη 

απόσταση κάλυψης είναι τα 200 µέτρα. Χρησιµοποιείται συνήθως σε σχολικά δίκτυα. 

Το χοντρό οµοαξονικό καλώδιο (thick coaxial cable) αναφέρεται και ως 

thicknet περιγράφεται από το 10Base5 πρότυπο του ΙΕΕΕ. Όπως και πριν, το 5 

αναφέρεται στα 500 µέτρα δυνατής απόστασης. Το επιπλέον χαρακτηριστικό που 

έχει, είναι ένα επιπρόσθετο κάλυµµα το οποίο το προστατεύει από την υγρασία. Είναι 

άκαµπτο και δύσκολο στην εγκατάσταση  και χρησιµοποιείται συνήθως σε δίκτυα 

µεγάλων αποστάσεων.  

 

5.2 ∆ιπλαγωγός 
 

 Ο διπλαγωγός είναι το παλαιότερο µέσο µετάδοσης και ακόµη το πλέον 

δηµοφιλέστερο. Απαρτίζεται από δύο µονωµένα χάλκινα σύρµατα, πάχους 1mm. Για 

να αποφεύγονται οι παρεµβολές µεταξύ των σηµάτων των δύο καλωδίων, αυτά είναι 

περιστρεµµένα το ένα πάνω στο άλλο. Κάθε σύνδεση πάνω στο συνεστραµµένο 

ζεύγος χρησιµοποιεί και τα δύο καλώδια. Έτσι, επειδή στην τηλεφωνία και σε 

ορισµένες εφαρµογές γραφείου χρειάζονται περισσότερες της µίας συνδέσεις, ένας 

διπλαγωγός συνήθως φέρει πολλαπλά συνεστραµµένα ζεύγη. Μέχρι το 1988, τα 

περισσότερα κτίρια γραφείων διέθεταν ένα καλώδιο µε 4 συνεστραµµένα ζεύγη από 

τον κατανεµητή ορόφου προς το κάθε γραφείο. Αυτό το σχήµα επέτρεπε να 

συνδέονται µέχρι και τέσσερα συνήθη τηλέφωνα η δύο τηλέφωνα πολλαπλών 

γραµµών από κάθε γραφείο µε τον εξοπλισµό της τηλεφωνικής εταιρίας. Στην 

σηµερινή εποχή, οι διπλαγωγοί µε 2 συνεστραµµένα ζεύγη εγκαθίστανται από την 

τηλεφωνική εταιρία στα νοικοκυριά, για τη διάθεση διπλής τηλεφωνικής γραµµής.   
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Σχήµα 8- ∆ιπλαγωγοί µε  συνεστραµµένα ζεύγη 
                              
 

Οι διπλαγωγοί προσφέρουν ευκολία στην εγκατάσταση και είναι ικανοί για 

συνδέσεις µέχρι 100 µέτρα. Είναι η πιο δηµοφιλής επιλογή για σχολικά δίκτυα. 

∆ιακρίνονται σε 5 κατηγορίες βάσει χαρακτηριστικών.  

 

Category 1 Voice Only (Telephone Talk) 

Category 2 Data to 4Mbps (Local Talk) 

Category 3 Data to 10Mbps (Ethernet) 

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

Category 5 Data to 100Mbps (Fast Ethernet) 

 

 Η κατηγορία 5 συναντάται συνήθως σε 10Mbps Ethernet δίκτυα. Το 

πρωτόκολλο που περιγράφει την µετάδοση πάνω από διπλαγωγούς κατηγορίας 3,4 

και 5 είναι το 10BaseT του ΙΕΕΕ 802.3i . Ο συνήθης connector για έναν διπλαγωγό 

είναι ο RJ-45, ο οποίος µοιάζει µε τους τηλεφωνικούς connectors.  

 

 
Σχήµα 9- Connector RJ-45 
                                               
 Παρ’ όλο που οι διπλαγωγοί συνήθως «συνδέονται» µε τη σπιτική χρήση, 

απαντώνται και σε εγκατάσταση οριζοντίου δικτύου LAN επειδή είναι φθηνότερο 

από το οµοαξονικό καλώδιο.  
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5.3 Οπτικές Ίνες 
 

 Η οπτική ίνα αναφέρεται στο µέσο και στην τεχνολογία που είναι 

συνδεδεµένη µε τη µετάδοση πληροφορίας σαν φωτεινοί παλµοί κατά µήκος µιας 

γυάλινης ή πλαστικής ίνας. Η ποσότητα δεδοµένων που µεταφέρονται µε την 

τεχνολογία αυτή είναι πολύ µεγαλύτερη από τις συµβατικές που περιγράψαµε 

προηγουµένως και δεν υπόκειται σε θέµατα ηλεκτροµαγνητικής παρεµβολής.  

 Η δοµή µιας οπτικής ίνας φαίνεται παρακάτω 

    
Σχήµα 10- ∆οµη Οπτικης ινας 
                                                 
 

 Αποτελείται από έναν γυάλινο πυρήνα περιβαλλόµενο από αρκετά στρώµατα 

προστατευτικού υλικού. Έχει ανοσία σε παρεµβολή από το περιβάλλον και η 

χωρητικότητα του φτάνει τα 2Gbps. Η απόσταση που µπορεί να καλύψει χωρίς την 

χρήση επαναληπτών είναι τα 100Km. Οι οπτικές ίνες είναι ένα ακριβό µέσο 

µετάδοσης για το λόγο ότι προσφέρουν πολύ µεγάλη χωρητικότητα σε µεγάλες 

ταχύτητες και ότι είναι γενικά καλώδια πολύ ελαφριά και µικρού µεγέθους. 

Μειονέκτηµα που παρουσιάζουν είναι ότι χρειάζεται ειδική γνώση για την 

εγκατάστασή τους και εποµένως για την συντήρηση και αντικατάστασή τους. 

Επιπλέον, οι προσθήκη κόµβων στον δίκτυο γίνεται σχεδόν ανέφικτη. Το 

πρωτόκολλο που περιγράφει τις οπτικές ίνες είναι το 10BaseF και αναφέρεται κυρίως 

για τη µεταφορά σηµάτων Ethernet.  

 

 
5.4 Κατηγορίες οπτικών ινών 
 

Ανάλογα µε την πορεία που ακολουθούν οι δέσµες φωτός µέσα στον πυρήνα, 

οι οπτικές ίνες διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες: 

• Πολύτροπες (multimode) και 

• Μονότροπες (single mode ή monomode). 

Οι πολύτροπες οπτικές ίνες έχουν πυρήνα µε τυπική διάµετρο 50, 62,5 ή 100 

µm και επίστρωση διαµέτρου 125 µm. Η πιο κοινή πολύτροπη οπτική ίνα είναι µε 
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διαστάσεις 62,5/125µm. Για λόγους σύγκρισης αναφέρουµε ότι το µέσο πάχος µιας 

τρίχας ανθρώπινων µαλλιών είναι 80µm. Ο πυρήνας και η επίστρωση περιβάλλονται 

από προστατευτικό πλαστικό περίβληµα µίας ή περισσοτέρων στρώσεων, το οποίο 

φυσικά δεν λαµβάνει µέρος στη µετάδοση του οπτικού σήµατος. Στις πολύτροπες ίνες 

έχουµε πολλούς δρόµους µετάδοσης, που αντιστοιχούν στις διαφορετικές γωνίες 

ανάκλασης. Ο αριθµός των ρυθµών (τρόπων) µετάδοσης εξαρτάται από το µήκος 

κύµατος της πηγής και τη διάσταση του πυρήνα. Όσο µικραίνει η διάµετρος του 

πυρήνα της ίνας, τόσο λιγότερους δρόµους µετάδοσης έχουµε. 

Οι πολύτροπες (ή πολλαπλής τροχιάς) διακρίνονται σε δυο τύπους, ανάλογα 

µε την αλλαγή τροχιάς της φωτεινής δέσµης: 

 

1. Σε οπτικές ίνες µε απότοµη αλλαγής τροχιάς (step index), που οφείλεται 

στην απότοµη µεταβολή του δείκτη διάθλασης µεταξύ της κεντρικής ίνας και του 

υλικού επίστρωσης και οι οποίες επιφέρουν εξασθένηση σήµατος από 4 έως 

10dB/Km περίπου. 

 

2. Σε οπτικές ίνες µε σταδιακή αλλαγή τροχιάς (graded index), που οφείλεται 

στη βαθµιαία µείωση του δείκτη διάθλασης, όσο αποµακρυνόµαστε από το κέντρο 

προς την επιφάνεια της κεντρικής ίνας, και οι οποίες επιφέρουν εξασθένηση σήµατος 

από 2 έως 5 dB/Km. 

 
Σχήµα 11- Οπτική ίνα µε απότοµη αλλαγή δείκτη διάθλασης 
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Σχήµα 12- Οπτική ίνα µε σταδιακή αλλαγή δείκτη διάθλασης. 
 

Ένα από τα προβλήµατα που έχουν οι πολύτροπες οπτικές ίνες είναι ότι κάθε 

τρόπος µετάδοσης έχει διαφορετικό µήκος. Έτσι κάθε ακτίνα φτάνει στο δέκτη σε 

διαφορετική χρονική στιγµή δηµιουργώντας παραµόρφωση στο αρχικό σήµα. Για το 

λόγο αυτό η χρήση των πολύτροπων ινών περιορίζεται σε µικρές αποστάσεις και για 

µικρότερες ταχύτητες µετάδοσης. Οι µονότροπες οπτικές ίνες εµφανίζουν καλύτερα 

χαρακτηριστικά από τις πολύτροπες, γιατί οι δέσµες φωτός ακολουθούν µία µοναδική 

τροχιά (κατά µήκος του άξονα του πυρήνα) και έτσι επιτυγχάνουν υψηλότερες 

ταχύτητες µετάδοσης δεδοµένων και επιφέρουν µικρότερη εξασθένηση σήµατος από 

0,2 έως 2 dB/Km. Οι µονότροπες οπτικές ίνες έχουν πυρήνα µε µικρότερη διάµετρο 

από 5 έως 10µm, µε συνηθέστερη τιµή το 8,3 µm και µε επίστρωση διαµέτρου 125µ. 

Το πρότυπο ISO/IEC 11801 στα δίκτυα δοµηµένης καλωδίωσης, συνιστά τη χρήση 

της πολύτροπης οπτικής ίνας µέχρι τα 2 Km και της µονότροπης µέχρι τα 3 Km. 

 
Σχήµα 13- Μονότροπη οπτική ίνα 

 
 

Οι µονότροπες και οι πολύτροπες οπτικές ίνες χρησιµοποιούνται µε 

διαφορετικές πηγές φωτός. Με τις µονότροπες ίνες χρησιµοποιούνται laser που 
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παράγουν καλά εστιασµένη και υψηλής ισχύος δέσµη φωτός. Τα µήκη κύµατος στις 

µονότροπες είναι 1.310 ή 1.550 nm. Στις πολύτροπες ίνες χρησιµοποιούνται χαµηλής 

ισχύος LED (Light Emitting Diodes) στην περιοχή των 850 και 1.300nm. 

Η κατασκευή των καλωδίων οπτικών ινών διαφέρει και εξαρτάται από την 

εφαρµογή και το χώρο εγκατάστασης. Για ίνες που θα τοποθετηθούν σε εσωτερικούς 

χώρους χρησιµοποιείται κάλυµµα (buffer) που είναι τοποθετηµένο σφικτά πάνω στο 

ινίδιο. Το κάλυµµα αυτό φέρνει το µέγεθος κάθε ίνας στα 900µm και προσφέρει 

επιπλέον προστασία κατά την απευθείας σύνδεση της ίνας στους συνδετήρες της. Τα 

καλώδια εξωτερικού χώρου περιέχουν τα ινίδια 250µm εντός ενός κυλίνδρου που 

περιέχει κι ένα ζελέ. Το υλικό αυτό προστατεύει τα ινίδια από την υγρασία, τις 

θερµοκρασιακές διακυµάνσεις και τα µηχανικά φορτία. Επιπρόσθετα ο κύλινδρος 

προστατεύεται εξωτερικά από ανθρακονήµατα (Kevlar), ατσάλινο οπλισµό και 

κατάλληλο αντιτρωκτικό περίβληµα. 

 

 
Σχήµα 14- Η περιοχή του φάσµατος που χρησιµοποιείται στις οπτικές ίνες 
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6. Έλεγχος δικτύου 

Μετά την εγκατάσταση κάθε φάσης και προς επιβεβαίωση ότι όλα έχουν 

εγκατασταθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τους θα διεξανθούν:  

1) Μετρήσεις για το δίκτυο κορµού οπτικής ίνας µε όργανο Optical Time 

Domain Reflectometer (OTDR) κατάλληλο για µετρήσεις οπτικής ίνας multimode.  

2) Μέτρηση end-to-end για κάθε διαδροµή του καλωδίου οπτικής ίνας. Μετά 

το πέρας του ελέγχου παραδίδεται τεύχος της εκτύπωσης των µετρήσεων στο οποίο 

διαφαίνεται καταγραφή των Fiber Optic Tτansmittion Characteristics για κάθε 

διαδροµή και γραφική απεικόνιση για την εξασθένιση του σήµατος µε το µήκος της 

διαδροµής.  

3) Μετρήσεις για το δίκτυο Χαλκού, µε Network Analyser στα 100Mbps 

(WIRE SCOPE 100). Μετά το πέρας του ελέγχου παραδίδεται τεύχος της εκτύπωσης 

των µετρήσεων στο οποίο διαφαίνεται ότι το δίκτυο χαλκού είναι κατηγορίας 6. 

Γίνεται καταγραφή των Transmission Characteristics για κάθε διαδροµή βάσει των 

αποτελεσµάτων της οποίας καταγράφονται τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που 

υποστηρίζει, και δίδεται γραφική απεικόνιση για την εξασθένιση του σήµατος µε το 

µήκος της διαδροµή.  

4) Όλες oι καλωδιώσεις και τα ενδιάµεσα εξαρτήµατα ελέγχονται πλήρως µε 

βάση τις διαδικασίες ελέγχου που προβλέπονται στην προδιαγραφή ΕΙΑ/ΤΙΑ-568. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κάθε πρίζα ελέγχεται τουλάχιστον για τερµατισµό, 

αντεστραµµένα ζεύγη, συνέχεια γραµµής, εξασθένιση σήµατος, συνακρόαση - next 

και θόρυβο γραµµής.  



 39 

7. Πιστοποίηση λειτουργικότητας & έλεγχος αποδοχής της 

εγκατάστασης  

Οι διαδικασίες πιστοποίησης και ελέγχου αποδοχής της καλωδιακής υποδοµής 

(Acceptance Tests), που θα εφαρµοστούν στα πλαίσια της (προσωρινής και 

οριστικής) παραλαβής από τον Φορέα θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε αυτά που 

ορίζει το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568-Α και διεθνές πρότυπο IEC/ISO 11801 και 

ANSI/TIA/EIA TSB-67.  

Η πιστοποίηση θα πρέπει να περιλαµβάνει τους εξής ελέγχους:  

 

• Έλεγχος φυσικής συνέχειας του δικτύου.  

 

• Μέτρηση αντίστασης βρόγχου συνεχούς.  

 

• Έλεγχος επιπέδου ηλεκτρικών παρασίτων.  

 

• Μέτρηση µήκους καλωδίου.  

 

• Μέτρηση σύνθετης αντίστασης καλωδίου.  

 

• Μέτρηση χωρητικότητας καλωδίου.  

 

• Μέτρηση επιπέδου απώλειας σήµατος.  

 

• Έλεγχος επιπέδου δυσδιοµιλίας (Crosstalk NEXT).  

 

• Μέτρηση λόγου σήµατος προς θόρυβο.  

Για όλες τις οπτικές συνδέσεις µεταξύ ενεργών συσκευών θα πρέπει να γίνουν 

µετρήσεις πιστοποίησης σε δύο µήκη κύµατος σύµφωνα µε το πρότυπο ΤΙΑ/ΕΙΑ 568 

Α. Για το σκοπό αυτό θα χρησιµοποιηθεί το όργανο της εταιρείας OMNISCANNER2 

υψηλών προδιαγραφών-σύγχρονης τεχνολογίας, Επίσης θα γίνει η µέτρηση απώλειας 
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οπτικής ισχύος και θα µετρηθεί κάθε πλήρως τερµατισµένη ίνα ξεχωριστά. Οι 

µετρήσεις για τις οπτικές ίνες θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές 

multimode ANSI X3T9.5 (100Mbps TAXI) και multimode ITU-T G.957 και G.958 

(155Mbps OC-3, 622Mbps OC-12).  
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Κεφαλαιο  2ο 
 
Αποτύπωση ∆ικτύου µε Microsoft Visio 2007  

1.Εισαγωγή 

Το δίκτυο του Παραρτήµατος Χανίων αποτελεί ένα τοπικό δίκτυο οπου οι 

δικτυακές συσκευές που το συνθέτουν, είναι στο µεγαλύτερο ποσοστό προσωπικοί 

υπολογιστές τοποθετηµένοι σε εργαστήρια και σε γραφεία καθηγητών. Ελάχιστοι 

είναι οι δικτυακοί εκτυπωτές, hubs κτλ. 

Στο τελευταίο κεφαλαίο της παρούσας πτυχιακής καταγράφονται και εµφανίζονται σε 

εικόνες όλες αυτές οι συσκευές κατανεµηµένες κατά:  

α. Όροφο 

β. Εργαστήριο, Αίθουσα, Γραφείο 

Τα δυο κτίρια του Παραρτήµατος έχουν χωριστεί κατά όροφο µε την χρήση 

των κατόψεων του όπου φαίνεται η τοπολογία των εργαστηρίων αιθουσών, γραφείων 

κ.τ.λ. Για κάθε ένα από αυτά έχει δοθεί η ονοµασία του εργαστηρίου (π.χ. Εργ 1 ή 

Εργ Προγραµµατισµού), για τις αίθουσες έχει δοθεί το νούµερο αίθουσας που 

αντιστοιχεί (π.χ. Αίθουσα 4) και τα γραφεία µε το όνοµα ή τα ονόµατα στα οποία 

ανήκει το κάθε γραφείο ( π.χ. Κου Ζερβουδακη ή admin office).  

Για κάθε ένα χώρο του κάθε ορόφου ξεχωριστά φαίνονται όλες οι δικτυακές 

συσκευές που διαθέτει αυτός και είναι τοποθετηµένες όπως σχετικά είναι µέσα στον 

εκάστοτε χώρο. 

Παρακάτω δίνονται όλες εκείνες οι εικόνες που επιδεικνύουν τις θέσεις των 

συσκευών στα κτίρια: Α( Παλιο) και Β(Νέο). 
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2. Κατανοµή δικτυακών συσκευών  Παλαιού Κτιρίου 
 
 
2.1. Υπόγειο  

  

 Στην κάτοψη του υπογείου του Α’ κτιριου ( Παλιό κτίριο) του σχήµατος 1.0.1 

υπάρχουν µόνο δυο χώροι που διαθέτουν δικτυακές συσκευές. Είναι ο χώρος της 

λέσχης και ο χώρος του Server Room. 

 

 

 
Σχήµα 15- 1ο Κτίριο Κάτοψη υπογείου ( 2.1.1) 
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 Ο χώρος της λέσχης του σχήµατος 2.1.2 διαθέτει ένα δικτυακό υπολογιστή για 

ανάγκες αυτής.  

 

Σχηµα 2.1.2 

 

 

 

 

 Στο χώρο του Server Room έχουµε τις συσκευές που φαίνονται στο παρακάτω 

σχήµα 2.1.3. 

 

 

Σχηµα 2.1.3 
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 To  Server Room του κτιρίου αυτού διαθέτει ένα πρώτο βασικό επιδαπέδιο 

rack πολλαπλών θέσεων στο οποίο είναι τοποθετηµένες όλες οι παραπάνω συσκευές  

( αριστερά του σχ. 2.1.3), ένα δεύτερο όµοιο rack το οποίο έχει τοποθετηµένους πάνω 

του τους εξής server: 1. Romanos web server DNS Poweredge 2900, 2.Gavdos-mail 

server Poweredge 2900, 3. Captive server και 4. ds.chaniaNOC Teicrete .Τελος 

υπαρχουν αλλοι 4 servers τοποθετηµένοι πάνω σε θέσεις εργασίας: 1. Tower 

Netserver LC200U3 N20011015001, 2. DELL POWEREDGE 1950 Old Ldap Server, 

3. Poweredge 2900VMHAN2 και 4. Server  

 

2.2  Ισόγειο  

 

 

Το ισόγειο  µε τα γραφεία και τις υπηρεσίες που διαθέτει φαίνονται στην 

κάτοψη του σχήµατος  2.2.1 

 

 
Σχήµα 16- 1ο Κτίριο Κάτοψη Ισογείου (2.2.1) 
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Ο πρώτος χώρος του ισογείου είναι η αίθουσα συνεδριάσεων ΕΠΕΑΕΚ του 

σχήµατος 2.2.2 το οποίο διαθέτει δυο  δικτυακούς υπολογιστές.  

 

 

Σχήµα 2.2.2 

  

 

 

  

Ο δεύτερος χώρος του ισογείου είναι η αίθουσα τηλεδιάσκεψης  του σχήµατος 

2.2.3 το οποίο διαθέτει ένα δικτυακό υπολογιστή. 

 

 

Σχήµα 2.2.3 
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Το τρίτο γραφείο του ισογείου είναι το γραφείο της γραµµατείας 

ηλεκτρονικών του σχήµατος  2.2.4  το οποίο διαθέτει έξι δικτυακούς υπολογιστές. 

 

 

Σχήµα 2.2.4 

 

 

Το τέταρτο γραφείο του ισογείου είναι το γραφείο της γραµµατείας 

παραρτήµατος του σχήµατος 2.2.5 το οποίο διαθέτει ένα δικτυακό υπολογιστή. 

 

 

Σχήµα 2.2.5 
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Το πέµπτο γραφείο του ισογείου είναι το γραφείο του κύριου Μακρή του 

σχήµατος 2.2.6 το οποίο διαθέτει ένα δικτυακό  υπολογιστή. 

 

 

Σχήµα 2.2.6 

 

 

Το έκτο γραφείο του ισογείου είναι το γραφείο του κύριου Σταυρουλάκη του 

σχήµατος 2.2.7 το οποίο διαθέτει δυο δικτυακούς  υπολογιστές . 

 

 

 

Σχήµα 2.2.7 
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Το έβδοµο γραφείο του ισογείου είναι το γραφείο του Κύριου Ταταράκη του 

σχήµατος 2.2.8 το οποίο διαθέτει δυο δικτυακούς  υπολογιστές. 

 

 

Σχήµα 2.2.8 

 

 

 

 

Το όγδοο γραφείο του ισογείου είναι ο χώρος της βιβλιοθήκης  του σχήµατος 

2.2.9 το οποίο διαθέτει δεκατέσσερις δικτυακούς  υπολογιστές . 

 

 

Σχήµα 2.2.9 
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Το ένατο γραφείο του ισογείου είναι το γραφείο του κύριου Φουσκιτάκη και 

κύριου ∆οιτσίδη του σχήµατος 2.2.10 το οποίο διαθέτει δυο  δικτυακούς   

υπολογιστές . 

 

 

Σχήµα 2.2.10 

 

 

 

Το δέκατο  γραφείο του ισογείου είναι το γραφείο του κύριου Χατζάκη του 

σχήµατος 2.2.11 το οποίο διαθέτει δυο δικτυακούς  υπολογιστές. 

 

 

Σχήµα 2.2.11 
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Το ενδέκατο γραφείο του ισογείου είναι το γραφείο του κύριου Βαρδιάµπαση 

και του κύριου Πετράκη του σχήµατος 2.2.12 το οποίο διαθέτει δυο  δικτυακούς  

υπολογιστές. 

 

 

Σχήµα 2.2.12 

 

 

 

 

Το δωδέκατο γραφείο του ισογείου είναι το γραφείο του κύριου Καλιακάτσου 

του σχήµατος 2.2.13 το οποίο διαθέτει δυο  δικτυακούς  υπολογιστές. 

 

 

Σχήµα 2.2.13 
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Το δέκατο τρίτο γραφείο του ισογείου είναι το γραφείο του κύριου Κόκκινου 

του σχήµατος 2.2.14 το οποίο διαθέτει δυο  δικτυακούς  υπολογιστές . 

 

 

Σχήµα 2.2.14 

 

 

 

 

 

Το δέκατο τέταρτο γραφείο του ισογείου είναι το γραφείο του κύριου 

Κωσταντάρα σχήµατος 2.2.15 το οποίο διαθέτει δυο  δικτυακούς  υπολογιστές . 

 

 

Σχήµα 2.2.15 
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 Το δέκατο πέµπτο γραφείο του ισογείου είναι το γραφείο του κύριου Πλιάκη 

και κύριου Μπακατσάκη του σχήµατος 2.2.16 το οποίο διαθέτει δυο  δικτυακούς  

υπολογιστές 

 

 

Σχήµα 2.2.16 

 

 

 

Το δέκατο έκτο γραφείο του ισογείου είναι το γραφείο του κύριου 

Φραγκιαδάκη και κύριου Παπακώστα του σχήµατος 2.2.17 το οποίο διαθέτει δυο  

δικτυακούς  υπολογιστές 

 

 

Σχήµα 2.2.17 
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Το δέκατο έβδοµο γραφείο του ισογείου είναι το εργαστήριο του κύριου 

Χατζάκη και του σχήµατος 2.2.18 το οποίο διαθέτει ένα δικτυακό υπολογιστή 

 

 

Σχήµα 2.2.18 

 

 

 

 

Και τέλος  η Τεχνική υπηρεσία του σχήµατος 2.2.19 το οποίο διαθέτει ένα   

δικτυακό  υπολογιστή 

 

 

Σχήµα 2.2.19 

 

 



 54 

 

2.3 1ος Όροφος 

 

O πρώτος  όροφος µε τα γραφεία και τις υπηρεσίες που διαθέτει φαίνονται 

στην κάτοψη του σχήµατος  2.3.1 

 

 
Σχήµα 17- 1ο Κτίριο Κάτοψη 1ου Ορόφου (2.3.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

Το πρώτο γραφείο του ορόφου είναι του Admin του σχήµατος 2.3.2 το οποίο 

διαθέτει δυο δικτυακούς  υπολογιστές. 

 

 

Σχήµα 2.3.2 

 

 

 

 

Το δεύτερο γραφείο του ορόφου είναι το το εργαστήριο του προγραµµατισµού 

του σχήµατος 2.3.3 το οποίο διαθέτει δεκαέξι δικτυακούς  υπολογιστές. 

 

 

Σχήµα 2.3.3 
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Το τρίτο γραφείο του ορόφου είναι το εργαστήριο µιρουπολογιστών του 

σχήµατος 2.3.4 το οποίο διαθέτει δώδεκα δικτυακούς υπολογιστές. 

 

 

Σχήµα 2.3.4 

 

 

 

 

Το τέταρτο γραφείο του ορόφου είναι το εργαστήριο ψηφιακών του σχήµατος 

2.3.5 το οποίο διαθέτει δώδεκα δικτυακούς υπολογιστές. 

 

 

Σχήµα 2.3.5 
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Το πέµπτο γραφείο του ορόφου είναι το εργαστήριο µικροηλεκτρονικής  του 

σχήµατος 2.3.6 το οποίο διαθέτει έντεκα δικτυακούς  υπολογιστές. 

 

 

Σχήµα 2.3.6 

 

 

 

 

 

 

Το έκτο γραφείο του ορόφου είναι το πρώην εργαστήριο laser του σχήµατος 

2.3.7 το οποίο διαθέτει ένα δικτυακό  υπολογιστή. 

 

 

Σχήµα 2.3.7 
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Το έβδοµο γραφείο του ορόφου είναι το πρώην εργαστήριο νερών  του 

σχήµατος 2.3.8 το οποίο διαθέτει ένα δικτυακό  υπολογιστή. 

 

 

Σχήµα 2.3.8 

 

 

 

 

Το όγδοο γραφείο του ορόφου είναι το πρώην εργαστήριο χηµείας  του 

σχήµατος 2.3.9 το οποίο διαθέτει ένα δικτυακό  υπολογιστή. 

 

 

Σχήµα 2.3.9 
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Το ένατο γραφείο του ορόφου είναι το γραφείο του κύριου Μπαρµπουνάκη 

του σχήµατος 2.3.10 το οποίο διαθέτει δυο  δικτυακούς   υπολογιστές. 

 

 

Σχήµα 2.3.10 

 

 

 

Το δέκατο  γραφείο του ορόφου είναι το γραφείο της κύριας Τζιανάκη του 

σχήµατος 2.3.11το οποίο διαθέτει ένα  δικτυακό  υπολογιστή. 

 

 

Σχήµα 2.3.11 
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Το ενδέκατο γραφείο του ορόφου είναι το γραφείο erasmus του σχήµατος 

2.3.12 το οποίο διαθέτει δυο  δικτυακούς  υπολογιστές. 

 

 

Σχήµα 2.3.12 

 

 

 

 

 

Και τέλος  το γραφείο του κύριου Καπετανάκη του σχήµατος 2.3.13 

το οποίο διαθέτει δυο  δικτυακούς  υπολογιστές. 

 

 

Σχήµα 2.3.13 
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2.4 2ος Όροφος 

 

 

O δεύτερος όροφος µε τα γραφεία και τις υπηρεσίες που διαθέτει φαίνονται 

στην κάτοψη του σχήµατος  2.4.1: 

 

 
Σχήµα 18- 1ο Κτίριο Κάτοψη 2ου Ορόφου (2.4.1) 
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Το πρώτο γραφείο του ορόφου είναι το IEEE A του σχήµατος 2.4.2 το οποίο 

διαθέτει ένα δικτυακό υπολογιστή για ανάγκες αυτού. 

 

 

Σχήµα 2.4.2 

 

 

 

 

Το δεύτερο γραφείο του ορόφου είναι το IEEE Β του σχήµατος 2.4.3 το οποίο 

διαθέτει ένα δικτυακό υπολογιστή. 

 

 

Σχήµα 2.4.3 
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 Το τρίτο γραφείο του ορόφου είναι το εργαστήριο κεραίες & µικροκύµατα του 

σχήµατος 2.4.4 το οποίο διαθέτει δυο δικτυακούς υπολογιστές. 

 

 

Σχήµα 2.4.4 

 

 

 

 

 

Το τέταρτο γραφείο του ορόφου είναι το γραφείο του κύριου Λιοδάκη το 

οποίο συστεγάζεται µε το εργαστήριο τηλεπικοινωνιών του σχήµατος 2.4.5 το οποίο 

διαθέτει ένα δικτυακό υπολογιστή. 

 

 

Σχήµα 2.4.5 
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Το πέµπτο γραφείο του ορόφου είναι το γραφείο του κύριου Πετρίδη του 

σχήµατος 2.4.6 το οποίο διαθέτει δυο δικτυακούς  υπολογιστές. 

 

 

Σχήµα 2.4.6 

 

 

Το έκτο γραφείο του ορόφου είναι το εργαστήριο του κύριου Μπακατσάκη 

του σχήµατος 2.4.7 το οποίο διαθέτει ένα δικτυακό  υπολογιστή 

 

 

Σχήµα 2.4.7 
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Το έβδοµο γραφείο του ορόφου είναι το πρώην εργαστήριο φυσικής του 

σχήµατος 2.4.8 το οποίο διαθέτει ένα δικτυακό  υπολογιστή. 

 

 

Σχήµα 2.4.8 

 

 

 

 

 

Το όγδοο γραφείο του ορόφου είναι το πρώην εργαστήριο φυσικής πάλι του 

σχήµατος 2.4.9 το οποίο διαθέτει ένα δικτυακό  υπολογιστή. 

 

 

Σχήµα 2.4.9 
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Το ένατο γραφείο του ορόφου είναι το εργαστήριο αισθητήρια του σχήµατος 

2.4.10 το οποίο διαθέτει ένα δικτυακό  υπολογιστή. 

 

 

Σχήµα 2.4.10 

 

 

Το δέκατο  γραφείο του ορόφου είναι το όρων εργαστήριο του cad το οποίο 

συνδέεται µε το γραφείο του κύριου Μαραβελάκη και τα δυο συνδέονται µε µια 

κοινή γραµµή του σχήµατος 2.4.11 το οποίο διαθέτει δυο  δικτυακούς   υπολογιστές. 

 

 

Σχήµα 2.4.11 
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Το ενδέκατο γραφείο του ορόφου είναι το εργαστήριο ισχύος του σχήµατος 

2.4.12 το οποίο διαθέτει δυο  δικτυακούς  υπολογιστές. 

 

 

Σχήµα 2.4.12 

 

 

 

 

Και τέλος  το εργαστήριο του κύριου Κωσταντάρα του σχήµατος 2.4.13 

το οποίο διαθέτει δυο  δικτυακούς  υπολογιστές. 

 

 

Σχήµα 2.4.13 
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3. Κατανοµή δικτυακών συσκευών  Νέου Κτιρίου 
 

 

 

 

3.1. Υπόγειο  
 

Στην περιοχή του υπόγειου του B’ κτιρίου (καινούργιο κτίριο) υπάρχουν µόνο 

τρεις χώροι που διαθέτουν δικτυακές συσκευές. Είναι ο χώρος του εργαστηρίου Laser 

το εργαστήριο του µηχανουργείου και ο χώρος του Server Room. 

 

 

 Το εργαστήριο του µηχανουργείου του σχήµατος 3.1.1 διαθέτει είκοσι έξι 

δικτυακούς υπολογιστές. 

 

 

Σχήµα 3.1.1 
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 Στο χώρο του Server Room έχουµε τις συσκευές που φαίνονται στο παρακάτω 

σχήµα 3.1.2 

 

 

 

Σχήµα 3.1.2 

 

 To  Server Room του κτιρίου αυτού διαθέτει δυο επιδαπεδια rack πολλαπλών 

θέσεων στα οποία είναι τοποθετηµένες όλες οι συσκευές.   

 

 Τέλος έχουµε το εργαστήριο Laser του σχήµατος 3.1.3 το οποίο  διαθέτει 

δεκαεννέα δικτυακούς υπολογιστές 

 

 

Σχήµα 3.1.3 
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3.2  Ισόγειο  
 

 Το ισόγειο µε τα γραφεία και τις υπηρεσίες που διαθέτει φαίνονται στην 

κάτοψη του σχήµατος  3.2.1 

 

 
Σχήµα 19- 2ο Κτίριο Κάτοψη Ισογείου (3.2.1) 
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 Το πρώτο γραφείο του ισογείου είναι το γραφείο του κύριου Βουρδουµπά του 

σχήµατος 3.2.2 το οποίο διαθέτει τέσσερις δικτυακούς  υπολογιστές. 

 

Σχήµα 3.2.2 

 

 

 

 

 

 Το δεύτερο γραφείο του ισογείου είναι το γραφείο του κύριου Καραπιδάκη 

του σχήµατος 3.2.3 το οποίο διαθέτει δυο δικτυακούς  υπολογιστές 

 

Σχήµα 3.2.3 
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Το τρίτο γραφειο του ισογείου είναι το γραφείο του κύριου Λυδάκη του 

σχηµατος 3.2.4 το οποίο διαθέτει δυο δικτυακούς υπολογιστές. 

 

 

Σχήµα 3.2.4 

 

 

 

 

 

Το τέταρτο γραφείο του ισογείου είναι το εργαστήριο G.S.I. του σχήµατος 

3.2.5 το οποίο διαθέτει δεκαεννέα δικτυακούς  υπολογιστές 

 

 

Σχήµα 3.2.5 
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Το πέµπτο γραφείο του ισογείου είναι το εργαστήριο µετερεωλογιας  του 

σχήµατος 3.2.6 το οποίο διαθέτει έντεκα δικτυακούς  υπολογιστές 

 

 

Σχήµα 3.2.6 

 

 

 

 

 

 Το έκτο γραφείο του ορόφου είναι το εργαστήριο του CAD του σχήµατος 

3.2.7 το οποίο διαθέτει εννέα δικτυακούς υπολογιστές 

 

Σχήµα 3.2.7 
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Τέλος το έβδοµο γραφείο του ισογείου είναι η αίθουσα συνεδριάσεων του 

σχήµατος 3.2.8 το οποίο διαθέτει δυο δικτυακούς  υπολογιστές. 

 

 

Σχήµα 3.2.8 
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3.3 1ος Όροφος 
 

 O πρώτος όροφος µε τα γραφεία και τις υπηρεσίες που διαθέτει φαίνονται 

στην κάτοψη του σχήµατος  3.3.1 

 

 
Σχήµα 20- 2ο Κτίριο Κάτοψη 1ου Ορόφου (3.3.1) 
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 Το πρώτο γραφείο του ορόφου είναι το γραφείο του κύριου Σάλτα και του 

κύριου Κόκκινου του σχήµατος 3.3.2 το οποίο διαθέτει τέσσερις δικτυακούς  

υπολογιστές. 

 

 

Σχήµα 3.3.2 

 

 

 

 

 Το δεύτερο γραφείο του ορόφου είναι το γραφείο της κα Παπακώστα του 

σχήµατος 3.3.3 το οποίο διαθέτει δυο δικτυακούς  υπολογιστές 

 

Σχήµα 3.3.3 
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 Το τρίτο γραφείο του ορόφου είναι το γραφείο του κύριου Σούπιου του 

σχήµατος 3.3.4 το οποίο διαθέτει δυο δικτυακούς  υπολογιστές 

 

Σχήµα 3.3.4 

 

 

 

 

 

 

 Το τέταρτο γραφείο του ορόφου είναι το γραφείο του κύριου Μαραβελάκη 

του σχήµατος 3.3.5 το οποίο διαθέτει δυο δικτυακούς  υπολογιστές. 

 

Σχήµα 3.3.5 
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 Ο πέµπτος χώρος του ορόφου είναι η αίθουσα Νο 8 του σχήµατος 3.3.6 το 

οποίο διαθέτει δυο δικτυακούς  υπολογιστές. 

 

Σχήµα 3.3.6 

 

 

 

 

 

 

 Ο εκτός χώρος του ορόφου είναι η αίθουσα Νο 9 του σχήµατος 3.3.7 το οποίο 

διαθέτει δυο δικτυακούς  υπολογιστές. 

 

Σχήµα 3.3.7 
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 Ο έβδοµος χώρος του ορόφου είναι η αίθουσα Νο 10 του σχήµατος 3.3.8 το 

οποίο διαθέτει δυο δικτυακούς  υπολογιστές. 

 

Σχήµα 3.3.8 

 

 

 

 

 

 

 

 Το όγδοο γραφείο του ορόφου είναι το εργαστήριο γεωλογίας του σχήµατος 

3.3.9 το οποίο διαθέτει δεκαέξι δικτυακούς  υπολογιστές.  

 

Σχήµα 3.3.9 
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 Το ένατο γραφείο του ορόφου είναι το εργαστήριο Α.Π.Ε. του σχήµατος 

3.3.10 το οποίο διαθέτει δεκαπέντε δικτυακούς  υπολογιστές.  

 

Σχήµα 3.3.10 

 

 

 

 

 

 

 Τέλος το δέκατο γραφείο του ορόφου είναι το εργαστήριο D.M.L. του 

σχήµατος 3.3.11 το οποίο διαθέτει δεκατέσσερις δικτυακούς  υπολογιστές.  

 

Σχήµα 3.3.11 
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3.4 2ος Όροφος 
 

 

 O δεύτερος όροφος µε τα γραφεία και τις υπηρεσίες που διαθέτει φαίνονται 

στην κάτοψη του σχήµατος  3.4.1 

 

 
Σχήµα 21- 2ο Κτίριο Κάτοψη 2ου Ορόφου (3.4.1) 
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 Το πρώτο γραφείο του ορόφου είναι το γραφείο της κύρια Κατσιβέλα του 

σχήµατος 3.4.2 το οποίο διαθέτει δυο δικτυακούς  υπολογιστές. 

 

Σχήµα 3.4.2 

 

 

 

 

 

Το δεύτερο γραφείο του ορόφου είναι το γραφείο του κύριου Σταυρουλάκη του 

σχήµατος 3.4.3 το οποίο διαθέτει τέσσερις δικτυακούς  υπολογιστές. 

 

Σχήµα 3.4.3 
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 Το τρίτο γραφείο του ορόφου είναι η αίθουσα Νο 11  του σχήµατος 3.4.4 η 

οποία διαθέτει δυο δικτυακούς  υπολογιστές. 

 

Σχήµα 3.4.4 

 

 

 

 

 

 Το τέταρτο γραφείο του ορόφου είναι η αίθουσα Νο 12  του σχήµατος 3.4.5 η 

οποία διαθέτει τρεις δικτυακούς  υπολογιστές. 

 

Σχήµα 3.4.5 
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 Το πέµπτο γραφείο του ορόφου είναι η αίθουσα Νο 13  του σχήµατος 3.4.6 η 

οποία διαθέτει δυο δικτυακούς  υπολογιστές. 

 

Σχήµα 3.4.6 

 

 

 

 

 

 Το έκτο γραφείο του ορόφου είναι το εργαστήριο ελέγχου ποιότητας 

Υδάτινων & Εδαφικών Πόρων του σχήµατος 3.4.7 το οποίο διαθέτει δεκαέξι 

δικτυακούς  υπολογιστές. 

 

Σχήµα 3.4.7 
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 Το έβδοµο γραφείο του ορόφου είναι το εργαστήριο Περιβαλλοντικών 

Τεχνολογιών του σχήµατος 3.4.8 το οποίο διαθέτει έξι δικτυακούς  υπολογιστές. 

 

Σχήµα 3.4.8 

 

 

 

 

 

 Τέλος το όγδοο γραφείο του ορόφου είναι το εργαστήριο Έργ.  Γεωφυσικής 

του σχήµατος 3.4.9 το οποίο διαθέτει δεκαέξι δικτυακούς  υπολογιστές. 

 

Σχηµα 3.4.9 
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4. Λειτουργία Εφαρµογής 

Η παραπάνω αποτύπωση του δικτύου των δυο κτιρίων του Παραρτήµατος 

Χανίων στηρίχθηκε στην εφαρµογή του Microsoft Vision, έκδοση του 2007. Η 

παραπάνω εφαρµογή µας παρουσιάζει ξεχωριστά για κάθε κτίριο το σύνολο των 

δικτυακών συσκευών που χρησιµοποιούνται αυτή την στιγµή στο Παράρτηµα. Η 

κατανοµή των δικτυακών συσκευών ανά κτίριο δεν έχει οριστικάoποιηθεί βέβαια 

διότι η καταγραφή τους πραγµατοποιήθηκε κατά την µετακόµιση του Τµήµατος 

Φυσικών Πόρων καθώς και κάποια εργαστήρια και γραφεία καθηγητών στο νέο 

κτίριο που παραδόθηκε µέσα στο περασµένο Ιανουάριο. Οι περισσότερες 

διευθετήσεις έχουν ολοκληρωθεί αλλά παρόλο αυτά κάποιες µετακινήσεις 

εργαστηρίων είναι σε εξέλιξη µέχρι να οριστικοποιηθούν οι θέσεις όλων των χωρών. 

Η παραπάνω κατάσταση καθόρισε και τον τρόπο µε τον οποίο θα διαµορφωθεί η 

εφαρµογή του Visio. Στηρίχθηκε σε ένα πολύ απλό περιβάλλον στο οποίο φαίνονται 

οι κατόψεις κάθε ορόφου κάθε κτιρίου. Σε κάθε κάτοψη υπάρχει η ονοµατολογία, 

όπως αυτή έχει διαµορφωθεί έως τώρα από την µετακόµιση, όλων των χώρων που 

διαθέτουν δίκτυο. Η ονοµατολογία βασίζεται στο γεγονός για ποια χρήση 

προορίζεται. Έτσι έχουµε τα γραφεία των καθηγητών µε το όνοµα τους, τα 

εργαστήρια τα οποία έχουν κάποιον χαρακτηριστικό αριθµό σε συνδυασµό µε την 

ονοµασία του κάθε τοµέα για τον οποίο χρησιµοποιούνται, και κάποιοι άλλοι χώροι 

που στεγάζουν κάποιες διοικητικές υπηρεσίες του ΤΙ.  

Η εφαρµογή στηρίζεται στην απλότητα αλλά και στην ευκολία του χρήστη. Έτσι οι 

µεταβάσεις από το κεντρικό φύλλο εργασίας της εφαρµογής ( από µια κάτοψη ενός 

ορόφου) προς ένα συγκεκριµένο χώρο του ορόφου αυτού γίνεται µε υπερσυνδέσεις οι 

οποίες επιτρέπουν στον χρήστη να κινείται µεταξύ ορόφων και χώρων των δυο 

κτιρίων και να βρίσκει τα στοιχεία κάποιας συγκεκριµένης δικτυακής συσκευής. Η 

διαδικασία αυτή φαίνεται αναλυτικά στο παρακάτω παράδειγµα  

Παράδειγµα  

Ζητήθηκε από το χρήστη να κοιτάξει τα στοιχεία που διαθέτει δικτυακή 

συσκευή που βρίσκεται στο παλιό κτίριο του Παραρτήµατος, στο εργαστήριο Νο 1, 

στο εργαστήριο του Προγραµµατισµού και στην θέση 3ος από δεξιά από την είσοδο 
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του εργαστηρίου. Ο χρήστης επιλέγει το 1st Βuilding της εφαρµογής και εισέρχεται 

στο παλιό κτίριο και επιλέγει 1st Floor (1ος Όροφος). Η κινήσεις αυτές τον οδηγούν 

στο παράθυρο της εικόνας 1: 

ΕΡΓ 1

ΕΡΓ 2

ΕΡΓ 3

ΕΡΓ 4

ΕΡΓ

Laser

Τζιανακη

Καπετανακης

Erasmus

Μπαρµπουνακης

Admin

ΝεραΧηµεια

1ο Κτιριο
Τοποθεσια: 1ος Οροφος 

Εικόνα 4.1 

Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται στην κάτοψη του κτιρίου η συνολκή 

κατάσταση του ορόφου µε τους χώρους που διαθέτει. Επιλέγουµε το ποντίκι το ΕΡΓ 1 

που βρίσκεται πάνω αριστερά της εικόνας. Η επιλογή γίνεται µε υπερσύνδεση που 

συµβολίζεται µε το σύµβολο . Η εντολή αυτή µας οδηγεί µέσα στο χώρο του 

εργαστηρίου 1 όπου φαίνονται όλες οι δικτυακές συσκευές που υπάρχουν. (εικόνα 2) 
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PC-1PC-2PC-4 PC-3PC-5PC-6PC-8

Teacher

PC-7

PC-9 PC-11PC-10 PC-15PC-14PC-12 PC-13

Τοποθεσια: 1ος Οροφος 
Εργαστηριο  Προγραµµατισµου (Νο 1)

Εισοδος

Εικόνα 4.2 

Όπως βλέπουµε και στην εικόνα 2 ο χρήστης είναι πλέον στο χώρο του 

εργαστηρίου Νο 1 που αποτελεί και το εργαστήριο Προγραµµατισµού. Εδώ πλέον 

είναι σε θέση να κοιτάξει τα στοιχεία της δικτυακής συσκευής που του ζητήθηκε. Ο 

χρήστης διαπιστώνει ότι η 3η δικτυακή συσκευή δεξιά από την είσοδο αποτελεί ένα 

δικτυακό υπολογιστή και τα στοιχειά του είναι: ΙP Address:172.16.1.163 και το 

όνοµα αυτού Network Name: PROGLAB15. Tα παραπάνω φαίνονται στη εικόνα 3: 
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Εικόνα 4.3 

Η εµφάνιση των στοιχείων του υπολογιστή που ζητήθηκε από το χρηστή 

πραγµατοποιείται µε δεξί κλικ πάνω στη συγκεκριµένη συσκευή και επιλογή των 

Properties. Εµφανίζεται ένα παράθυρο το οποίο µας πληροφορεί για τα στοιχεία 

αυτά.( εικόνα 3). 

Όπως καταλαβαίνουµε λοιπόν η παραπάνω εφαρµογή αποτελεί µια απλή 

χρήση του προγράµµατος η όποια όµως δίνει την δυνατότητα στο χρηστή να γνωρίζει 

τη θέση κάθε δικτυακής συσκευής των δυο κτιρίων αλλά και βασικά στοιχεία αυτών. 

Έχει λοιπόν ανά πάσα στιγµή την συνολική εικόνα του δικτύου του Παραρτήµατος 

αλλά και να ενηµερώνει την βάση δεδοµένων του για τυχόν αλλαγές που γίνονται 

γρήγορα και εύκολα. 
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Επίλογος 

Οποιαδήποτε επέκταση στο δίκτυο δεδοµένων ή φωνής, πρέπει να συνοδεύεται 

από ενηµέρωση του φακέλου τεκµηρίωσης του κτιρίου ο οποίος θα δηµιουργηθεί, ο 

οποίος περιέχει τα εξής:  

1. Σχέδια καλωδιώσεων και σε ηλεκτρονική µορφή (AutoCAD) οριζόντιας, 

κατακόρυφης καλωδίωσης και καλωδίωσης κορµού.  

2. Αρίθµηση και αποτύπωση παροχών, patch-panels, οριολωρίδων, καλωδίων 

και συνδετικών χορδών (χαλκός και οπτικές ίνες)  

3. Αποτύπωση ενεργών συσκευών και µικτονόµησης όλων των κατανεµητών 

δεδοµένων και φωνής.  

Με την εφαρµογή αυτή ο διαχειριστής του τοπικού δικτύου του Παραρτήµατος 

διαθέτει ένα βοηθητικό εργαλείο για την σωστή ενηµέρωση και τεκµηρίωση του 

δικτύου των κτιρίων του ΤΕΙ στα Χανιά.  
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