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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

 

Σν ζέκα ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο είλαη «ε αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζύγρξνλεο 

ηειεδηάζθεςεο ζε λεπηαγσγεία ζην Ρέζπκλν». Γηα λα πινπνηεζεί ε πηπρηαθή απηή ζα 

πξέπεη φινη λα θαηαλνήζνπκε ηελ έλλνηα ηεο ηειεδηάζθεςεο, πνπ είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ επηθνηλσλία δχν ή πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

απφζηαζε κεηαμχ ηνπο. Καηά ηελ ηειεδηάζθεςε γίλεηαη ζπγρξφλσο νπηηθή θαη 

αθνπζηηθή επαθή ησλ ζπκκεηερφλησλ (ηειεδηάζθεςε κπνξνχκε λα έρνπκε θαη κε 

αθνπζηηθή επαθή κφλν). Η ηειεδηάζθεςε πξαγκαηνπνηείηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη 

επηηξέπεη λα πινπνηεζεί νκηιία, ζπδήηεζε, εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο κε νκηιεηέο θαη 

αθξναηέο ζε απφζηαζε. Η νζφλε ηνπ ππνινγηζηή είλαη εθείλε πνπ θαζηζηά δπλαηή 

ηελ νπηηθή θαη ηελ αθνπζηηθή επαθή. 

Οη ηειεδηαζθέςεηο πνπ πινπνηήζακε έγηλαλ ζην Παλεπηζηήκην Ρεζχκλνπ ζηελ 

αίζνπζα ηειεδηαζθέςεσλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο 

θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηνλ επηβιέπνληα ηεο εξγαζίαο καο. 

θνπφο ηεο πηπρηαθήο απηήο είλαη λα αλαιχζνπκε φιν ην θάζκα ηεο ηειεδηάζθεςεο. 

Να πεξηγξάςνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο Aethra Vega X5, πσο ζπλδέεηαη θαη 

ιεηηνπξγεί γηα λα πινπνηεζεί κηα ηειεδηάζθεςε. Να πξνηείλνπκε ινγηζκηθά 

ππνζηήξημεο Η/Τ, ψζηε λα κπνξεί λα θαζηζηά εθηθηή ηειεδηάζθεςε ηνπ Aethra κε 

Η/Τ θαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηειεδηαζθέςεηο ζε λεπηαγσγεία, ψζηε λα 

δηαπηζηψζνπκε φηη ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα ζχγρξνλεο ηειεδηάζθεςεο θαη λα 

παξαηεξήζνπκε ηη βειηηψζεηο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αλ θξηζεί αλαγθαίν θαη 

λα θξίλνπκε ηελ πνηφηεηα ηεο ζχλδεζεο. 

  Σέινο, ζα αλαιχζνπκε θαη ζα παξνπζηάζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηά καο γηα ηηο 

ηειεδηαζθέςεηο πνπ πινπνηήζακε. 

 

Η πηπρηαθή καο εξγαζία έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζχγρξνλεο 

ηειεδηάζθεςεο ζε λεπηαγσγεία. Αλαιπηηθφηεξα ε πηπρηαθή απνηειείηαη απφ ηα εμήο 

θεθάιαηα: 

 

ην 1° Κεθάιαην αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο ηειεδηάζθεςεο, νη ρξήζεηο, ηα πξφηππα, νη 

θαηεγνξίεο ζπζηεκάησλ, ν εμνπιηζκφο θαη ν νδεγφο δηακφξθσζεο ρψξνπ 

ηειεδηάζθεςεο. 

 

ην 2° Κεθάιαην αλαιχνληαη ηα είδε ηειεδηάζθεςεο, νη δηθηπαθέο ηερλνινγίεο Η.323 

θαη SIP, ε δηεχζπλζε IP. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην Aethra Vega X5 θαη ην 

απαηηνχκελν πιηθφ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηθνηλσλίαο ηνπ Aethra. Πεξηγξάθεηαη 

ε ζπλδεζκνινγία ηνπ Aethra. Καη γίλεηαη πξαγκαηνπνίεζε επηθνηλσλίαο κε 

απνκαθξπζκέλν Aethra. 
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ην 3° Κεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη αλάγθεο ζχλδεζεο ηνπ Aethra κε ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή θαη ην απαηηνχκελν ινγηζκηθφ ππνζηήξημεο πνπ ρξεηάδεηαη ην Aethra γηα 

λα ζπλδεζεί κε άιιε ζπζθεπή. Αλαιχεηαη ε ιεηηνπξγία θαη αξρηηεθηνληθή ηνπ Ekiga. 

Παξνπζηάδνληαη ηα βήκαηα εγθαηάζηαζεο ηνπ Ekiga θαη πξαγκαηνπνηείηαη 

επηθνηλσλία Aethra κε Η/Τ. 

 

ην 4° Κεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο Aethra ζε 

λεπηαγσγείν, ε ηειεδηάζθεςε ηνπ κέιινληνο θαη πξνηείλνληαη ιχζεηο ηειεδηάζθεςεο. 

 

ην 5° Κεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ηέινο 

ηεο εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο θαη ηνλ επίινγν απηήο. 
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ABSTRACT 
 

 

  The following thesis has a principal aim to study and present the development of a 

synchronous system videoconferencing in the kindergarten of Rethimnon. 

More specifically the structure of the thesis is: 

 

 In the first chapter, it will be analyzed the meaning of videoconferencing, the 

utilities, the equipment and the guide spatial. 

 

 In the second chapter, it will be analyzed the types of videoconferencing, 

network communication protocols H323, SIP and IP addresses. Also, in this 

chapter are given information about the videoconferencing system Aethra 

Vega X5 and the components which are necessary for the achievement of 

communication. 

 

 Moreover, in the third chapter it will be presented the needs of communication 

of Aethra with a computer of a simple user and of compatible software with 

Aethra. In addition, there are some data for the architecture of Ekiga, the 

configuration wizard and the process of communication of Aethra with Ekiga. 

 

 Furthermore, in the fourth chapter, in this specific part of the thesis, it will be 

presented the achievement of the communication of Aethra in the University 

of Rethimnon with a remote user in any kindergarten in Rethimnon. Also there 

would be some proposals for videoconferencing products. 

 

 At the end, it will be presented the conclusion of the thesis and some proposals 

of alternative freeware and compatible software with Aethra. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

 

  ηελ ζεκεξηλή επνρή φπνπ ε κε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ απνηειεί δείθηε γηα ηνλ 

ζχγρξνλν αλαιθαβεηηζκφ είλαη πεξηζζφηεξν απφ πξνθαλήο ε αλάγθε γηα ηελ 

δεκηνπξγία, αλάπηπμε θαη ρξήζε ηερλνινγηψλ πνπ πξνάγνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηελ επίηεπμε ζηφρσλ πνπ ζην παξειζφλ ήηαλ ηδηαίηεξα δχζθνιν λα 

επηηεπρζνχλ. Η ηειεδηάζθεςε έξρεηαη λα θαιχςεη ην θελφ ηεο απφζηαζεο κε ηελ 

νινθιεξσκέλε επηθνηλσλία ησλ ρξεζηψλ ηεο πνπ απνδεηθλχεηαη εμίζνπ 

επνηθνδνκεηηθή κε ηελ επηθνηλσλία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην ίδην θπζηθφ ζεκείν. Η 

ηερλνινγία πνπ ζηεξίδεη ηελ ηειεδηάζθεςε είλαη πνιχπινθε θαη ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελε θαη εμειηζζφκελε. Σα πξντφληα πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά είλαη 

πνιιά θαη δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. 

  Σα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ ηληεξλέη μεθίλεζαλ λα 

εκθαλίδνληαη εθαξκνγέο πνπ βαζίδνληαη πάλσ ζε απηφ θαη πνπ πξνζθέξνπλ κεγάιεο 

δπλαηφηεηεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη εθαξκνγέο απηέο νη νπνίεο 

ζηεξίδνληαη πάλσ ζην ΙΡ πξσηφθνιιν ελψ μεθίλεζαλ σο απιά πεηξάκαηα ζήκεξα 

έρνπλ εμειηρζεί λα θάλνπλ ηελ θάζε κέξα δηαθνξεηηθή ζηνλ θφζκν ηεο ηερλνινγίαο 

αθνχ αλαπηχζζνληαη δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο πνπ πξηλ ιίγα ρξφληα θάληαδαλ  

νπηνπηθέο. Η αλάπηπμε απηή είρε σο απνηέιεζκα ηνλ ζπλαγσληζκφ κεηαμχ κηθξψλ 

θαη κεγάισλ εηαηξεηψλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη παξφρσλ πνπ άξρηζαλ λα 

αληηιακβάλνληαη ηελ ζπνπδαηφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ αιιά θαη ζπλάκα 

ίδησλ πξντφλησλ πνπ ζα εκθαλίδνληαλ ζηελ αγνξά θαη ζα ηξαβνχζαλ ην ελδηαθέξνλ 

απιψλ ρξεζηψλ αιιά θαη ρξεζηψλ πνπ απαηηνχλ πνιχ πεξηζζφηεξα απφ κηα απιή 

επηθνηλσλία. 

 Άξα ινηπφλ μεθηλά ε πεξίνδνο φπνπ ζα αλαπηχζζνληαη πξσηφθνιια πάλσ ζηα νπνία 

ζα ηξέρνπλ εθαξκνγέο θαη πνπ ζα ζπλαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηελ πνηφηεηα, 

ηελ αζθάιεηα , ηελ ηαρχηεηα θαη θπζηθά ην θφζηνο ρξήζεο ηνπο. Σν εθαιηήξην γηα 

ηελ αλάπηπμε πξσηνθφιισλ ήηαλ ε θαηαλφεζε ηεο αλάγθεο γηα κεηάδνζε φρη κφλν 

ηνπ ήρνπ, αιιά θαη ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο θαη θπζηθά ηελ δπλαηφηεηα γηα κεηάδνζε 

δεδνκέλσλ κεηαμχ αηφκσλ πνπ δελ κπνξνχλ γηα πνιινχο ιφγνπο λα βξίζθνληαλ ζην 

ίδην θπζηθφ ζεκείν. Η αμία κηαο πνιχ θαιήο πνηφηεηαο ήρνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή 

αθνχ ε επηθνηλσλία καο ζηεξίδεηαη βαζηθά πάλσ ζηνλ ιφγν. Οη θαζπζηεξήζεηο ζηνλ 

ήρν πξνθαινχλ παξαλνήζεηο θαη ηελ έιιεηςε νινθιεξσκέλεο επηθνηλσλίαο. Δπίζεο 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ήρνο ζπλδέεηαη κε θηλνχκελε εηθφλα εάλ δελ ππάξρεη 

ζπγρξνληζκφο κεηαμχ ήρνπ θαη εηθφλαο ηφηε ε επηθνηλσλία ζα είλαη αδχλακε. Η 

δχλακε ηεο εηθφλαο θαη δε ηεο θηλνχκελεο είλαη απηή πνπ δίλεη νπζία ζε κηα 

επηθνηλσλία. Μηα επηθνηλσλία πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ζπλδπαζκφ ήρνπ θαη θηλνχκελεο 

εηθφλαο κε πςειή πνηφηεηα ζηνλ ζπγρξνληζκφ θαη ζηελ απφδνζε είλαη κηα 

επηθνηλσλία επηηπρήο θαη επνηθνδνκεηηθή. 

  Απηά ηα ζηνηρεία είλαη πνπ θάλνπλ ηελ ηειεδηάζθεςε λα είλαη ζήκεξα έλα απφ ηα 

βαζηθά ζηνηρεία θξίζεο θαη ζχγθξηζεο ησλ πξσηνθφιισλ πνπ παξέρνπλ ην ππφβαζξν 

γηα νινθιεξσκέλεο επηθνηλσλίεο ζην δίθηπν. Οη ηειεδηαζθέςεηο έξρνληαη λα 

θαιχςνπλ ην θελφ ζηελ απφζηαζε, ζην θφζηνο, ζηελ κεηάδνζε γλψζεο αιιά θαη 

ζηελ αληαιιαγή ηδεψλ θαη θαηλνηνκηψλ. Η ηειεταηξηθή, ε εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε, 

ε ζπλάληεζε αλζξψπσλ πνπ θαηνηθνχλ ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο απνηεινχλ κφλν 

νξηζκέλεο απφ ηηο εθαξκνγέο ηεο ηειεδηάζθεςεο πνπ ζπλερψο θεξδίδεη ρψξν ζηελ 

δσή καο. [1],[4],[8] 
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1Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

 
1.1 Οξηζκόο Σειεδηάζθεςεο 
 

  Χο ηειεδηάζθεςε ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο νξίδεηαη ε δσληαλή αληαιιαγή θαη καδηθή 

άξζξσζε ηεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ αηφκσλ θαη κεραλεκάησλ πνπ δελ βξίζθνληαη ζην 

ίδην θπζηθφ ζεκείν αιιά ζπλδένληαη κέζα απφ έλα ηειεπηθνηλσληαθφ ζχζηεκα πνπ 

ζπλήζσο είλαη ηειεθσληθή γξακκή. Δληνχηνηο ε ηερλνινγία είλαη πην ζχλζεηε απφ 

κηα απιή ηειεθσληθή θιήζε. Έλα ηειεθσληθή ζχζηεκα ζπλήζσο ππνζηεξίδεη ηελ 

ηειεδηάζθεςε ππνζηεξίδνληαο ππεξεζίεο γηα ήρν, βίληεν θαη δεδνκέλα κέζα απφ 

πεξηζζφηεξα απφ έλα κέζα φπσο δειαδή είλαη ην ηειέθσλν, ν ηειέγξαθνο, ν 

ηειέηππνο, ην ξάδην θαη ε ηειεφξαζε. πρλά νη ηειεδηαζθέςεηο αλαθέξνληαη θαη σο 

ηειεζεκηλάξηα. 

  ήκεξα ε ηειεθσλία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην ηληεξλέη πεξηέρεη ηειεδηαζθέςεηο 

πάλσ απφ ην ηληεξλέη ή πάλσ απφ έλα WAN (Wide Area Network). Σερλνινγία 

αηρκήο γηα απηφ απνηειεί ην VoIP. Τπάξρνπλ πνιιά ινγηζκηθά ηα νπνία 

πξννξίδνληαη γηα πξνζσπηθή ρξήζε. Δλδεηθηηθά πξντφληα είλαη ηα Skype, Google 

Talk, Windows Live Messenger θαη Yahoo Messenger. Μηα ηειεδηάζθεςε κπνξεί λα 

είλαη απιή θαη λα βαζίδεηαη ζε κηα απιή ηειεθσληθή θιήζε αιιά κπνξεί φκσο λα 

είλαη πην ζχλζεηε θαη λα πεξηέρεη θαη κεηάδνζε θηλνχκελεο εηθφλαο θαη δεδνκέλσλ ζε 

κεγάινπο ρψξνπο πνπ ππάξρνπλ νζφλεο θαη αλεπηπγκέλα νπηηθναθνπζηηθά κέζα. Με 

ηνλ θαηξφ φκσο νη ηειεδηαζθέςεηο γίλνληαη φιν θαη πην ζχγρξνλεο θαη κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ ζε πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο αιιά θαη ζε θηλεηά ηειέθσλα. 

  Τπάξρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ ρξήζε ηεο ηειεδηάζθεςεο ζε ζρνιηθά 

πεξηβάιινλ θαη ρψξνπο εξγαζίαο. Δμνηθνλνκείηαη ρξφλνο πνπ ζα δηέζεηε θαλείο γηα 

λα παξαζηεί θπζηθά ζε έλα ρψξν φπσο επίζεο εμνηθνλνκείηαη ρξήκα πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαθέξνπλ λα έξζνπλ φζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαη λα 

βξίζθνληαη ζηνλ ίδην θπζηθφ ρψξν. Δπίζεο απνθάζεηο πνπ δηαθνξεηηθά ζα 

ρξεηαδφηαλ πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα λα ιεθζνχλ ηψξα κε ηελ ηειεδηάζθεςε 

νινθιεξψλνληαη ζε πνιχ κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Με ηελ ρξήζε ηερληθψλ 

απφθξπςεο κπνξεί λα επηηεπρζεί πςειή πνηφηεηα φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ. 

  Βαζηθφ θνκκάηη ζηελ πνηφηεηα κηαο ηειεδηάζθεςεο απνηειεί θαη ν εμνπιηζκφο 

πξνθεηκέλνπ απηή λα πξαγκαηνπνηεζεί. Γηα ηελ θαιχηεξε εμέιημε κηαο 

ηειεδηάζθεςεο νη ζπκκεηέρνληεο αθνινπζνχλ θαλφλεο πνπ βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε 

νξγάλσζε ηεο. [1],[4],[6] 
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1.2 Αλάγθε γηα Σειεδηάζθεςε 

 

  Η έθξεμε ζηελ ηερλνινγία πνπ ζπκβαίλεη ζε φηη αθνξά ηα ζπζηήκαηα 

ηειεδηάζθεςεο είλαη απνηέιεζκα ησλ ρξήζηκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξνζθέξνπλ 

απηά ηα ζπζηήκαηα. Οξηζκέλα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε επηθνηλσλία ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, ε αληαιιαγή νπηηθψλ δεδνκέλσλ, ε αληαιιαγή δεδνκέλσλ. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά έθαλαλ ηνλ ρψξν ησλ εηαηξεηψλ λα ελδηαθεξζνχλ ζε απηνχ ηνπ 

είδνπο ηελ επηθνηλσλία. Σα ζπζηήκαηα δειαδή απηά εμππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

αλάγθεο ησλ εηαηξεηψλ φπσο είλαη ε αλάγθε γηα ζπγρξνληζκφ κε ηελ αλάπηπμε, ηελ 

ζπλεξγαζία αηφκσλ πνπ δελ βξίζθνληαη ζην ίδην θπζηθφ ζεκείν θαη ε επηθνηλσλία κε 

πειάηεο πνπ βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλα ζεκεία. Η ηειεδηάζθεςε έξρεηαη λα 

μεπεξάζεη φιεο απηέο ηηο αλάγθεο θαη λα πξνζθέξεη ιχζεηο πνπ είλαη ζχγρξνλεο, 

έγθπξεο θαη έγθαηξεο. [1],[6] 

 

 

1.3 Υξήζεηο Σειεδηάζθεςεο 
 

 

  Η ηειεδηάζθεςε έρεη πνιιέο ρξήζεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο θαη αθνξά 

αξθεηά δηαθνξεηηθά επαγγέικαηα. Δθαξκνγέο ηεο είλαη ε ηειεταηξηθή, ε εθπαίδεπζε 

απφ απφζηαζε, ην video on demand, ε business television, ηα pc multimedia θαη άιια. 

 

1.3.1 Σειεταηξηθή 

 
Ο ζπλδπαζκφο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ ηαηξηθψλ ζπζηεκάησλ έρεη αλνίμεη 

λένπο νξίδνληεο θαη έρεη δψζεη κηα πην εμειηγκέλε δηάζηαζε ζηηο έλλνηεο δηάγλσζε 

θαη ζεξαπεία αζζελεηψλ. Οη εθαξκνγέο πνπ αζρνινχληαη κε ηαηξηθά ζέκαηα θαη 

ζπλδπάδνληαη κε ηελ ηειεδηάζθεςε νλνκάδνληαη ηειεταηξηθή θαη επηηξέπνπλ ηελ 

γξήγνξε κεηαθνξά ηαηξηθψλ ζηνηρείσλ πνπ βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε 

ησλ ηαηξηθψλ πεξηζηαηηθψλ. 

Οη πεγέο θαη ηα ηαηξηθά κέζα ησλ ηερλνινγηθά εμειηγκέλσλ ηαηξηθψλ θέληξσλ ή 

λνζνθνκείσλ επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε ηαηξηθφ πξνζσπηθφ λα έξζνπλ ζε επαθή 

κε άιινπο ηαηξνχο πνπ βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλα ζεκεία θαη λα απνθαζίζνπλ 

απφ θνηλνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο πεξηζηαηηθνχ. 

 

1.3.2 Δθπαίδεπζε από απόζηαζε 

 
Η δπλαηφηεηα γηα εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε αλζξψπνπο 

πνπ ζέινπλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε γλψζε λα ην θαηαθέξνπλ δίρσο λα είλαη 

απαξαίηεηε ε θπζηθή παξνπζία ηνπ δηδάζθνληα ή ηνπ δηδαζθφκελνπ. Δπίζεο 

κπνξνχλ λα εκπινπηηζηνχλ νη πεγέο γλψζεο αθνχ ππάξρεη πξφζβαζε ζε βηβιηνζήθεο 

ή ζε ρψξνπο παηδείαο πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ν 

ελδηαθεξφκελνο. 
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1.3.3 Σειεξγαζία 

 
Πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη εθαξκνγέο ηεο ηειεδηάζθεςεο ζην ρψξν 

ηεο εξγαζίαο. Η πην ζπλεζηζκέλε εθαξκνγή είλαη ε ζπλδηάζθεςε δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ ζηειερψλ κηαο επηρείξεζεο πνπ δελ βξίζθνληαη ζην ίδην δσκάηην, 

κπνξεί νχηε θαλ ζηελ ίδηα ήπεηξν. Δπηπιένλ, παξέρεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ε 

δπλαηφηεηα γηα ηαπηφρξνλε επεμεξγαζία ελφο θεηκέλνπ, ινγηζηηθνχ πίλαθα ή άιιεο 

εθαξκνγήο (application sharing), δίλνληαο πξνζηηζέκελε αμία ζηελ έλλνηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο. 

 

1.3.4 Δπηθνηλσλία Αηόκσλ κε Πξνβιήκαηα Αθνήο 

 
Ιδηαίηεξε εθαξκνγή βξίζθνπλ ηα ζπζηήκαηα ηειεδηάζθεςεο ζε αλζξψπνπο κε 

έιιεηςε ή απψιεηα αθνήο. Μέζσ ηεο κεηάδνζεο ηεο εηθφλαο θαη ηεο ρξήζεο ηεο 

λνεκαηηθήο γιψζζαο κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηελ επηθνηλσλία ηνπο 

ρξεζηκνπνηψληαο απιέο, point-to-point ζπλδέζεηο. [1] 

 

 

1.4 Οξηζκόο ύγρξνλεο θαη Αζύγρξνλεο Σειεδηάζθεςεο 
 

  Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δηαθξίλεηαη ζε χγρξνλε θαη Αζχγρξνλε εθπαίδεπζε. 

  Η ύγρξνλε Δθπαίδεπζε απαηηεί ηελ ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

εθπαηδεπηψλ θαη ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Η αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη 

εθπαηδεπφκελνπ γίλεηαη ζε “πξαγκαηηθφ ρξφλν”, θαη αθνξά ηφζν ηελ αληαιιαγή 

απφςεσλ φζν θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Η ηαπηφρξνλε εκπινθή κπνξεί λα επηηεπρζεί 

είηε κε ην λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν (ηάμε θιπ.) είηε κε ην λα είλαη 

δηαζπλδεδεκέλνη κέζσ δηθηχνπ πνπ επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή ήρνπ ή/θαη εηθφλα, ελψ 

επηπιένλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο αξρείσλ θαη ειεθηξνληθνχ καπξνπίλαθα, 

πινπνηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε χγρξνλε Σειεθπαίδεπζε. 

  Η Αζύγρξνλε Δθπαίδεπζε δελ απαηηεί ηελ ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη 

ησλ εηζεγεηψλ. Οη καζεηέο δελ είλαη αλάγθε λα βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλνη καδί 

ζηνλ ίδην ρψξν ή ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή. Αληίζεηα, κπνξνχλ λα επηιέγνπλ κφλνη 

ηνπο ην πξνζσπηθφ ηνπο εθπαηδεπηηθφ ρξνληθφ πιαίζην θαη λα ζπιιέγνπλ ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζχκθσλα κε απηφ. Η αζχγρξνλε εθπαίδεπζε είλαη πεξηζζφηεξν 

επέιηθηε απφ ηε ζχγρξνλε. ην είδνο απηφ ηεο εθπαίδεπζεο αλήθεη ε 

Απηνδηδαζθαιία, ε Ηκηαπηφλνκε Δθπαίδεπζε θαη ε πλεξγαδφκελε Δθπαίδεπζε. 

  Η χγρξνλε θαη ε Αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε δε ιεηηνπξγνχλ σο αληαγσληζηηθέο 

έλλνηεο, αιιά κπνξνχλ θαη πνιιέο θνξέο επηβάιιεηαη, λα ζπκπιεξψζνπλ ε κία ηελ 

άιιε. Η ζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ηελ ακεζφηεηα ηεο επαθήο ηνπ δηδάζθνληα κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, θαη 

λα δψζεη κηα άιιε δηάζηαζε ζην αληηθείκελν ηεο κάζεζεο. Οη εθπαηδεπφκελνη, αλ θαη 

δε βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ηφπν κε ηνλ εθπαηδεπηή, κπνξνχλ λα έρνπλ καδί ηνπ 

νπηηθναθνπζηηθή επηθνηλσλία, θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν απνδπλακψλνληαη νη 

πεξηνξηζκνί ησλ απνζηάζεσλ. Όκσο θάζε ζπλεδξία χγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο, είλαη 

έλα γεγνλφο πνπ κπνξεί λα έρεη αμία θαη πέξαλ ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο δηεμαγσγήο ηεο, 

επεηδή αθξηβψο απαηηείηαη ρξνληθφο ζπληνληζκφο φισλ ησλ παξαγφλησλ. Η 

καγλεηνζθφπεζε ηεο ζπλεδξίαο θαζίζηαηαη έηζη απαξαίηεηε, ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη 

λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηή θαη ζε κειινληηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο. 

Δπηπιένλ, ην καγλεηνζθνπεκέλν πιηθφ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη απφ άιινπο  
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εθπαηδεπφκελνπο πνπ δε ζπκκεηείραλ απαξαίηεηα ζην αξρηθφ γεγνλφο, δηεπξχλνληαο 

έηζη ην δπλεηηθφ θνηλφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. [2],[7],[14] 
 

 

1.5 Πξόηππα Σειεδηάζθεςεο 
 

Γηα λα πινπνηεζεί κηα εηθνληθή αίζνπζα πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο έρνπλ 

αλαπηπρζεί θαηάιιεια εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλα πξσηφθνιια 

πινπνίεζεο. 

Σα ζπζηήκαηα ηειεδηάζθεςεο φζνλ αθνξά ζηελ ηειεπηθνηλσληαθή ππνδνκή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη, δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 πζηήκαηα ζπκβαηά κε ην πξφηππν Η.320 ηεο ITU-T, γηα επηθνηλσλία πάλσ 

απφ ζπλδέζεηο ISDN (Integrated Services Digital Network) 

 πζηήκαηα ζπκβαηά κε ην πξφηππν Η.323 ηεο ITU-T, γηα επηθνηλσλία πάλσ 

απφ δίθηπα TCP/IP (Internet Protocol) 

 πζηήκαηα ζπκβαηά κε ηα δχν πξφηππα (Η.320 θαη Η.323) 

 

  Σν Η.320 θαη ην Η.323 είλαη πξσηφθνιια «νκπξέιεο»,δειαδή πξφηππα ηα νπνία 

ππνζηεξίδνπλ πξσηφθνιια γηα κεηάδνζε βίληεν, ήρνπ, εθαξκνγέο ρξήζεο απφ θνηλνχ. 

πγθεθξηκέλα γηα ηελ απφ θνηλνχ ρξήζε εθαξκνγψλ ρξεζηκνπνηείηαη ην 

πξσηφθνιιν Σ.120. 

Γηα ηηο αλάγθεο ησλ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Ιδξπκάησλ, ε 

ηειεδηάζθεςε κε ζπζηήκαηα Η.323 είλαη ε πξνηηκψκελε κέζνδνο. Σν Δζληθφ Γίθηπν 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΔΓΔΣ) παξέρεη κηα δηθηπαθή ππνδνκή πνπ θαιχπηεη 

επαξθψο ζρεδφλ φινπο ηνπο ζπλδεδεκέλνπο θνξείο ζε απηφ. Δπνκέλσο, ην θφζηνο 

κηαο ηειεδηάζθεςεο κε ζπζηήκαηα Η.323 είλαη θαηά βάζε κεδεληθφ, ελψ ε 

ηειεδηάζθεςε κε ζπζηήκαηα Η.320 εκπεξηέρεη θαη ην ηειεπηθνηλσληαθφ θφζηνο 

θιήζεο κέζσ ISDN. 

Δπηπιένλ, ην πξφηππα Η.320 εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ελψ 

ην Η.323 αξθεηά αξγφηεξα ην 1996. απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί ζε 

φιν ηνλ θφζκν κηα πνιχ κεγάιε εγθαηεζηεκέλε βάζε απφ ζπζηήκαηα ηειεδηάζθεςεο 

Η.320, θαζψο εηαηξίεο, νξγαληζκνί θαη εθπαηδεπηηθνί θνξείο δελ είραλ άιιε επηινγή 

γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηειεδηάζθεςεο. Πνιιέο θνξέο ινηπφλ, γηα λα ππάξρεη 

επηθνηλσλία κε ην εμσηεξηθφ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπζηήκαηα Η.320, 

παξφιε ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ ζπλεπάγεηαη απηφ, ιφγσ ησλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ηειψλ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ επηβάιιεηαη ηα ζπζηήκαηα πνπ εγθαζίζηαηαη ζε 

αθαδεκατθά/εξεπλεηηθά ηδξχκαηα λα αλήθνπλ ζηελ ηξίηε θαηεγνξία απφ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο, λα ππνζηεξίδνπλ δειαδή ηειεδηάζθεςε θαη κε ηα δχν πξφηππα 

Η.320 θαη Η.323. Αλακέλεηαη φηη ε ηειεδηάζθεςε κέζσ δηθηχσλ TCP/IP (είηε κε ην 

πξφηππν Η.323, είηε κε λέα αλαδπφκελα πξφηππα, φπσο ην SIP), ζα επηθξαηήζεη 

ηειηθψο σο ππεξεζία, θαζψο ην ηληεξλέη δηεπξχλεηαη θαη ην θφζηνο δηαζχλδεζεο 

κεηψλεηαη. Μέρξη ηφηε φκσο ε ζπλχπαξμε ησλ δχν πξνηχπσλ είλαη απαξαίηεηε. 

[2],[4],[13], 
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1.6 Καηεγνξίεο πζηεκάησλ Σειεδηάζθεςεο 
 

  Όζνλ αθνξά ηψξα ηελ πινπνίεζε ησλ ηεξκαηηθψλ ζπζθεπψλ ηειεδηάζθεςεο, απηέο 

δηαθξίλνληαη ζε ηξία είδε: 

• πζηήκαηα πνπ εγθαζίζηαληαη ζε πξνζσπηθό ππνινγηζηή: Απηά είλαη θάξηεο 

επέθηαζεο ISA ή PCI, ελψ έρνπλ πξφζθαηα εκθαληζηεί εμσηεξηθέο ζπζθεπέο πνπ 

ζπλδένληαη ζε ζχξα USB. 

• πζθεπέο ηειεδηάζθεςεο: Μηα ζπζθεπή πνπ ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά σο 

ηεξκαηηθφ ηειεδηάζθεςεο, ζπλήζσο κε ελζσκαησκέλε θάκεξα θαη κηθξφθσλν, θαη ν 

ρεηξηζκφο ηεο γίλεηαη κε ηειερεηξηζηήξην. 

• Οινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζε ππνινγηζηή: Πξφθεηηαη γηα 

ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα κε βηνκεραληθή θαηαζθεπή, εηδηθά δηακνξθσκέλν 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη εμεηδηθεπκέλε δηεπαθή, πνπ ζηνρεχνπλ λα ζπλδπάζνπλ ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ησλ δχν παξαπάλσ θαηεγνξηψλ. 

 

Αλαιπηηθφηεξα: 

πζηήκαηα πνπ εγθαζίζηαληαη ζε πξνζσπηθό ππνινγηζηή: Σα ζπζηήκαηα πνπ 

εγθαζίζηαληαη ζε πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο είλαη ζπλήζσο ε πην θζελή ιχζε γηα λα 

απνθηεζεί έλα ζχζηεκα ηειεδηάζθεςεο ζπκβαηφ κε ηα δηεζλή πξφηππα. Πην 

νηθνλνκηθέο είλαη νη ιχζεηο κε ζχλδεζε USB, ελψ αθνινπζνχλ νη ιχζεηο κε θάξηα 

PCI. Σα ζπζηήκαηα απηά ζπλνδεχνληαη απφ ην ζρεηηθφ ινγηζκηθφ πνπ επηηξέπεη ζην 

ρξήζηε λα ζπλδεζεί κε άιια ηεξκαηηθά ηειεδηάζθεςεο, είηε κέζσ Η.323, είηε κέζσ 

Η.320. Έλα βαζηθφ πιενλέθηεκα πνπ έρνπλ είλαη ε νινθιεξσκέλε πινπνίεζε ηνπ 

πξσηνθφιινπ Σ.120 γηα επηθνηλσλία δεδνκέλσλ. Έηζη, φιεο νη εθαξκνγέο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο ζηνλ ππνινγηζηή, κπνξνχλ άκεζα λα δηακνηξαζηνχλ αλάκεζα ζηνπο 

επηθνηλσλνχληεο θαη λα πξνβιεζεί κε απηφ ηνλ ηξφπν ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην 

νπνίν ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ππάξρεη ήδε ζε ειεθηξνληθή κνξθή, αιιά θαη λα 

κνηξαζηεί ηαπηφρξνλα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Σν κεηνλέθηεκα ησλ ζπζηεκάησλ πνπ 

εγθαζίζηαληαη ζε ππνινγηζηή, είλαη φηη έρνπλ κηα εγγελή πνιππινθφηεηα, ε νπνία 

απαηηεί απφ ηνλ ρξήζηε ηνπο λα έρεη θάπνηεο γλψζεηο ρεηξηζκνχ ππνινγηζηή, ελψ 

ηαπηφρξνλα ηίζεληαη ζπρλά δεηήκαηα ζπκβαηφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ κε 

ζπγθεθξηκέλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, άιιν ινγηζκηθφ πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζηνλ 

ππνινγηζηή, θαη άιιεο ζπζθεπέο πιηθνχ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηνλ ππνινγηζηή. 

 

πζθεπέο ηειεδηάζθεςεο: Οη ζπζθεπέο ηειεδηάζθεςεο, ζρεδηάδνληαη ψζηε λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ δηεμαγσγή κηαο ζπλεδξίαο αθφκε θαη απφ ρξήζηεο ρσξίο 

πξνεγνχκελε εκπεηξία. Γηακνξθψλνληαη κε έλα ειάρηζηνπ κεγέζνπο ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα, ζην νπνίν ν ρξήζηεο δελ έρεη πξφζβαζε παξά κφλν γηα ηπρφλ αλαβαζκίζεηο. 

Ο ρεηξηζκφο ηνπο γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε ηειερεηξηζηήξην, θαη κε απιέο επηινγέο νη 

νπνίεο πξνβάιινληαη ζηελ νζφλε ηνπ ζπζηήκαηνο, φηαλ απηφ δελ είλαη ζε δηάζθεςε. 

Δγθαζίζηαληαη κέζα ζε ιίγα ιεπηά θαη έρνπλ έηνηκεο απηνκαηνπνηεκέλεο ξπζκίζεηο 

γηα ηηο πην απιέο κνξθέο ρξήζεο. Δίλαη θαηά θαλφλα αθξηβφηεξεο απφ ηα ζπζηήκαηα 

πνπ εγθαζίζηαληαη ζε ππνινγηζηή, θαη ελδείθλπληαη ηδηαίηεξα γηα ηειεδηαζθέςεηο 
ελφο δεχηεξνπ αλεμάξηεηνπ θαλαιηνχ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαη 

ηε δηεμαγσγή κηαο ζπλεδξίαο Σ.120 παξάιιεια κε ηελ ηειεδηάζθεςε Η.323 ή Η.320. 

 
Οινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζε ππνινγηζηή: Σα νινθιεξσκέλα 

ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε ππνινγηζηή, είλαη θαη απηά ζρεδηαζκέλα κε ζθνπφ ηελ 

απιφηεηα ρξήζεο κέζσ ηειερεηξηζηεξίνπ, φπσο θαη νη ζπζθεπέο ηειεδηάζθεςεο. 

Δπεηδή φκσο είλαη ελζσκαησκέλα ζε ππνινγηζηή, παξέρεηαη ηαπηφρξνλα θαη ε  
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δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο δεδνκέλσλ u956 κέζσ Σ.120, απφ ηελ ίδηα ζπζθεπή. Έηζη 

κπνξεί θαλείο κε έλα κφλν ζχζηεκα λα έρεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο. Η 

εηδηθή δηακφξθσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο (ζπλήζσο θάπνηα έθδνζε ησλ 

Windows NT), θαη ε έιιεηςε δπλαηνηήησλ απζαίξεησλ επεθηάζεσλ ζην ζχζηεκα 

απφ ηνλ ρξήζηε, παξέρεη κηα ζηαζεξφηεηα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ, ψζηε λα κελ απμάλεηαη 

ε πνιππινθφηεηα ηνπ ρεηξηζκνχ θαη ηεο ζπληήξεζεο. 

  Σα ζπζηήκαηα απηά είλαη θαηά θαλφλα ηα πην αθξηβά, ελψ ζπρλά 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ππνζπζηήκαηα απνζηνιήο ηεο βίληεν εηθφλαο ηεο ηειεδηάζθεςεο 

ζε ηξίηνπο ζεαηέο κέζσ δηθηχνπ (streaming video). Ιδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, 

πνπ κπνξεί λα μεπεξλνχλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθεη. [2],[4] 

 

 

1.7 Δμνπιηζκόο Σειεδηάζθεςεο 
 

ηελ πην απιή ηεο κνξθή ε ηειεδηάζθεςε κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηειεθψλνπ, κε 

ρξήζε ζπζθεπήο αλνηθηήο αθξφαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή δίλεηαη ζε φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο έλαο θνηλφο αξηζκφο, ηνλ νπνίν θαινχλ ηελ ψξα πνπ έρεη νξηζζεί σο 

ρξνληθφ ζεκείν έλαξμεο ηεο ζπλεδξίαο. Ο εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

αλσηέξσ κνξθή δηάζθεςεο είλαη απιφο θαη ρακεινχ θφζηνπο Η πιένλ πξνεγκέλε 

ηερλνινγηθά κνξθή ηειεδηάζθεςεο, είλαη απηή πνπ παξέρεη ήρν θαη εηθφλα, κέζσ 

νζφλεο πνπ εγθαζίζηαηαη ζην ρψξν πνπ βξίζθεηαη έλαο, ή θαη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε δηάζθεςε. Η νζφλε απηή κπνξεί λα είλαη κηθξή (εηθνλν-

ηειέθσλν) ή κεγαιχηεξε (νζφλε ππνινγηζηή κε εγθαηεζηεκέλε θάκεξα, ή κεγάιε 

νζφλε ηειεδηαζθέςεσλ).  

Ο εμνπιηζκφο πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα κηα  επηηπρεκέλε ηειεδηάζθεςε πνηθίιε 

αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ζε εηθφλα θαη ήρν, ηελ ηαρχηεηα θαη ηνλ αξηζκψ ησλ 

αηφκσλ πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο. Μεξηθά βαζηθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ 

είλαη: 

 Βηληενθάκεξα: γηα λα ζπιιάβεη ην βίληεν ηνπ νκηιεηή. Γηαθέξεη αλάινγα κε 

ηελ πνηφηεηα ιήςεο ,απφ ην αλ είλαη θηλεηή (PTZ) ή ζηαζεξή, ν θαθφο λα έρεη 

επξεία γσλία θαη  φρη ζηελή, λα έρεη απηφκαηε απμνκείσζε ησλ ρξσκάησλ θαη 

ηεο θσηεηλφηεηαο θ.α. 

 πζθεπέο απεηθφληζεο: φπνπ ζα εκθαλίδεηαη ην βίληεν ηνπ άιινπ νκηιεηή. 

Μπνξεί λα είλαη βηληενπξνβνιέαο (projector) ή νζφλεο κε δηάθνξα κεγέζε 

(14’’,20’’,30’’) θαη δηαθνξεηηθή πνηφηεηα αλαπαξάζηαζεο. 

 Ηρεία: γηα λα αθνχγεηαη ν ήρνο απφ ηνλ εθάζηνηε νκηιεηή θαη Μηθξφθσλν γηα 

λα ζπιιάβεη ηνλ ήρν ηνπ νκηιεηή. Ο ήρνο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη 

ζε κηα ηειεδηάζθεςε ιακβάλνληαο ππφςε φηη εάλ ράζνπκε ην βίληεν ή έρνπκε 

θαθή εηθφλα ζε κηα ηειεδηάζθεςε απηφ δελ καο πεξηνξίδεη λα 

νινθιεξψζνπκε ηελ επηθνηλσλία καο, αληίζεηα αλ ραζεί ν ήρνο ηφηε ε 

επηθνηλσλία θαζίζηαηαη αδχλαηε. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ γίλεηαη 

θαηαλνεηφ πσο ηα κηθξφθσλα  ζα πξέπεη λα έρνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο: πιήξε ακθίδξνκε (full- duplex) κεηάδνζε ηνπ ήρνπ, 

αθχξσζε ηνπ ήρνπ (echo cancellation), θαηαζηνιή ζνξχβνπ, θαη ηθαλφηεηα 

κίμεο. ηα ερεία επεηδή θπξίσο ζα αλαπαξάγνπλ θσλή (εχξνο θάζκαηνο 300-

4000Hz) ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα πξνζέμνπκε είλαη ε έληαζε θαη ε 

παξεκβνιή ηνπο ζηα κηθξφθσλα. 
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 Κσδηθνπνηεηήο – απνθσδηθνπνηεηήο: (Codecs) πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ 

ζπκπίεζε - απνζπκπίεζε ησλ ηειενπηηθψλ θαη αθνπζηηθψλ ζεκάησλ γηα λα 

είλαη δπλαηή ε  απνζηνιή ηνπο κέζσ ησλ αθξηβψλ δηθηπαθψλ ζπλδέζεσλ. 

Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη: αλ απνηειεί θνκκάηη ινγηζκηθνχ ή πιηθφ (ηα 

πιηθά Codec είλαη γξεγνξφηεξα θάηη πνπ θάλεη πηζαλφηεξε ηελ επηθνηλσλία 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν) θαη πφζα δηαθνξεηηθά codec ππνζηεξίδεη ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε επηθνηλσλία κε δηάθνξα ζπζηήκαηα ηειεδηάζθεςεο. 

 Λνγηζκηθφ θιήζεο: ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ έλαξμε, ηελ ζπληήξεζε 

θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ηειεδηάζθεςεο θαζψο θαη ηελ αξκνληθή ιεηηνπξγία 

ησλ παξαπάλσ ζπζθεπψλ. Μεξηθά θξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηζκηθνχ 

ζε κηα εθαξκνγή ηειεδηάζθεςεο είλαη: λα είλαη θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε, λα 

ππνζηεξίδεη πιήζνο ησλ παξαπάλσ ζπζθεπψλ, λα είλαη γξήγνξν, 

θνξεηφ(αλεμαξηεζία πιαηθφξκαο) θαζψο θαη λα θαιχπηεη ηθαλνπνηεηηθά φια 

ηα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ινγηζκηθνχ(ιεηηνπξγηθφηεηα, επρξεζηία, 

ζπληεξεζηκφηεηα, ειεγμηκφηεηα, αμηνπηζηία θ.α.). 

 

1.8 Οδεγόο Γηακόξθσζεο Υώξνπ Σειεδηάζθεςεο 
 

1.8.1 Πεδίν Δθαξκνγήο 
 

Ο νδεγφο απηφο εζηηάδεη ζε ηξεηο ηχπνπο ρψξσλ: 

 

1 Αίζνπζα ηειεδηάζθεςεο 12 – 30 αηόκσλ: Υψξνο νκηιεηή, ρψξνο 

ζπκκεηερφλησλ, control room (ηείλεη λα ζπξξηθλσζεί). 

2 Αίζνπζα ζεκηλαξίσλ 12 αηόκσλ πεξίπνπ: Υψξνο ζπλεξγαζίαο 12 αηφκσλ, 

κε δπλαηφηεηα ηειεζπλεξγαζίαο κε άιιε νκάδα. 

3 Ακθηζέαηξν 100 αηόκσλ πεξίπνπ: Κπξίσο αίζνπζα / θαζίζκαηα, βάζξν 

νκηιεηή, ρψξνο κεηαθξαζηψλ, control room (κε νζφλεο γηα λα 

παξαθνινπζνχλ ηα δξψκελα ζηελ θπξίσο αίζνπζα). 

 

 
Δηθόλα 1: Γηάηαμε ρώξσλ ηειεδηάζθεςεο 
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  Γίλεηαη ε παξαδνρή φηη σο αίζνπζα ηειεδηάζθεςεο είλαη δπλαηφλ λα δηακνξθσζνχλ 

κηα ππάξρνπζα αίζνπζα ή ρψξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο. 

Αθφκα γίλεηαη ε παξαδνρή φηη ην θφζηνο δηακφξθσζεο ηεο αίζνπζαο ζα πξέπεη λα 

θπκαίλεηαη ζε ινγηθά επίπεδα. Δίλαη πξνθαλέο φηη κηα αίζνπζα ηειεδηάζθεςεο απφ 

ηελ άπνςε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ απαηηήζεσλ ζε ερνκφλσζε, θσηηζκφ, θιηκαηηζκφ 

/ αεξηζκφ, είλαη δπλαηφλ λα πξνζνκνησζεί κε έλα ζηνχληην ηειενπηηθήο εθπνκπήο. 

Θεσξνχκε φκσο φηη θάηη ηέηνην φρη κφλν ζα πεξηφξηδε ηηο δπλαηφηεηεο θάιπςεο ηεο 

αλάγθεο κεγάινπ αξηζκνχ αηζνπζψλ, αιιά δπλαηφλ λα ελέρεη ηνλ θίλδπλν ζχληνκεο 

απαμίσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, δεδνκέλεο ηεο ηαρχηεηαο ηερλνινγηθήο εμέιημεο. 

 

Οη ηχπνη ρψξσλ ηειεδηάζθεςεο πνπ ζα αλαιπζνχλ είλαη νη αθφινπζνη: 

 

1. Αίζνπζεο ηειεδηάζθεςεο: Πξφθεηηαη γηα εηδηθά δηακνξθσκέλεο αίζνπζεο 

φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο κέζσ κηαο ή πεξηζζφηεξσλ νζνλψλ παξαθνινπζνχλ 

θαη ζπλνκηινχλ κε θάπνηνλ ή θάπνηνπο νκηιεηέο. Γηα παξάδεηγκα, νη νκηιεηέο 

ζε απηή ηελ αίζνπζα κπνξνχλ λα δίλνπλ δηάιεμε ζην θνηλφ πνπ βξίζθεηαη ζε 

κηα απνκαθξπζκέλε αίζνπζα. Ο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ δελ μεπεξλά ηα 

ηξηάληα άηνκα. Η αίζνπζα ηειεδηάζθεςεο πξνηείλεηαη σο ρψξνο 

ηειεδηάζθεςεο φηαλ ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη κεηαμχ δψδεθα έσο 

ηξηάληα άηνκα. Ο βαζκφο αιιειεπίδξαζεο ζε έλα ηέηνην ρψξν είλαη 

ηθαλνπνηεηηθφο. 

 

2. Αίζνπζεο ζεκηλαξίσλ: ηηο αίζνπζεο απηέο νη ζπκκεηέρνληεο θάζνληαη γχξσ 

απφ έλα ηξαπέδη θαη ιακβάλνπλ κέξνο ζε ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη κε θάπνηνλ 

ή θάπνηνπο απνκαθξπζκέλνπο νκηιεηέο. Η θχξηα δηαθνξά ηνπο απφ ηνλ πξψην 

ρψξν ηειεδηάζθεςεο είλαη φηη ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ θπκαίλεηαη απφ 

δπν έσο δέθα άηνκα. Η αίζνπζα ζεκηλαξίσλ πξνζθέξεη πςειφ βαζκφ 

αιιειεπίδξαζεο. 

 

3. Ακθηζέαηξα: ε έλα ακθηζέαηξν ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ θηάλεη ηηο 

κεξηθέο εθαηνληάδεο. Σν θνηλφ παξαθνινπζεί ζηελ νζφλε κηα δηάιεμε εμ 

απνζηάζεσο. Σν θνηλφ κπνξεί λα βιέπεη έλαλ νκηιεηή ή/ θαη ην αθξναηήξην 

ηεο αίζνπζαο φπνπ ιακβάλεη ρψξα ε δηάιεμε ή/ θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ 

έρεη επηιέμεη ν νκηιεηήο. Οη ζπλδπαζκνί νπηηθψλ παξαζηάζεσλ πνπ ζα βιέπεη 

ην θνηλφ ηνπ ακθηζέαηξνπ εμαξηψληαη απφ πξνγελέζηεξεο απνθάζεηο πνπ 

έρνπλ ιεθζεί ζρεηηθά κε ην πιήζνο θαη ηελ νξγάλσζε ησλ νζνλψλ. Σν 

ακθηζέαηξν πξνηείλεηαη σο ρψξνο ηειεδηάζθεςεο φηαλ ν αξηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηξηάληα άηνκα. Ο ρψξνο απηφο 

πξνζθέξεη κεησκέλν βαζκφ αιιειεπίδξαζεο. 

 

Δπίζεο ππάξρεη θαη έλαο εηδηθφο ηχπνο ρψξνπ ηειεδηάζθεςεο: 

 

4. Υώξνο Γξαθείνπ (Desktop): Δίλαη ε πην απιή κνξθή ηειεδηάζθεςεο πνπ 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί. Ο εθπαηδεπηήο ή/ θαη ν εθπαηδεπφκελνο 

ρξεζηκνπνηνχλ έλα ζχζηεκα γξαθείνπ γηα επηθνηλσλία. ε θάζε ηέηνην ρψξν 

βξίζθεηαη έλαο εθπαηδεπφκελνο ή ην πνιχ δπν. Ο ρψξνο απηφο πξνζθέξεη 

πςειφ βαζκφ αιιειεπίδξαζεο. [3],[4],[5],[7],[12] 
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1.8.2 Πξνζδηνξηζκόο ησλ Γεληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηεο Αίζνπζαο 

 

  Αθνχ ινηπφλ νη πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ζην ζρεδηαζκφ ρψξσλ ηειεδηάζθεςεο κέζα 

ζηελ ππάξρνπζα παλεπηζηεκηαθή θαη επξχηεξε εθπαηδεπηηθή ππνδνκή ζα πξέπεη λα 

εμεηαζηεί κε πνην ηξφπν ν ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο ζα επηιερζεί θαη ζα ελζσκαησζεί 

θαιχηεξα ζηηο ππάξρνπζεο ή λέεο αίζνπζεο ιακβάλνληαο ππφςε: 

 Σηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο καζεκάησλ 

 Σηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο 

 Σελ αλακελφκελε δπλακηθή ησλ ρψξσλ ζε ππάξρνληα θαη αλακελφκελν 

αξηζκφ ζπνπδαζηψλ 

 Σνπο ηχπνπο θαη ηα δηάθνξα επίπεδα δηάδξαζεο ησλ καζεηψλ 

 Σα ήδε πξνγξακκαηηζκέλα θαη ππάξρνληα κεγέζε ησλ αηζνπζψλ 

 Σν πεξηερφκελν θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

  Κξίλεηαη απαξαίηεην πσο ν ζρεδηαζκφο ησλ ρσξψλ ηειεδηάζθεςεο πξέπεη λα 

ηξνθνδνηείηαη ζπλερψο κε πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνπ παξέρεη ε εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα (θαζεγεηέο, καζεηέο), φπσο επίζεο θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο 

δπλακηθέο εμέιημεο απηψλ ησλ ρψξσλ, δειαδή ηηο κειινληηθέο άιιεο ρξήζεηο θαη ηελ 

εχθνιε αλαβάζκηζε ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπο. πγθεθξηκέλα νη αίζνπζεο 

δηακνξθψλνληαη κε βάζε νξηζκέλα ζελάξηα δηδαζθαιίαο, πνπ είλαη δπλαηφλ λα 
αιιάμνπλ κέζα απφ ηελ ίδηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηειεδηάζθεςεο. Οη αίζνπζεο ζα 

πξέπεη λα είλαη δπλαηφλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηέο ηηο αιιαγέο. 

πλνπηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ηα δπν βαζηθφηεξα εξσηήκαηα πνπ 

θαζαξίδνπλ ηελ επηινγή θαη δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ησλ αηζνπζψλ είλαη: 

 

 Ο αξηζκφο ησλ ζπνπδαζηψλ 

 Σα ζελάξηα δηδαζθαιίαο πνπ ζα θηινμελήζεη ε αίζνπζα 

 

Ο αξηζκφο ησλ ζπνπδαζηψλ επεξεάδεη άκεζα ην κέγεζνο ηνπ ρψξνπ. Δλδεηθηηθά 

ζεσξείηαη φηη: 

 

 Γηα ηηο αίζνπζεο ηειεδηάζθεςεο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο ν αξηζκφο ησλ 25- 30 

αηφκσλ, πνπ αληηζηνηρεί ζε ρψξνπο ηάμεο κεγέζνπο 60- 80 m². 

 

 
Δηθόλα 2: πκβαηηθή δηακόξθσζε ρώξνπ 
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 Γηα ηηο αίζνπζεο ζεκηλαξίσλ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο ν αξηζκφο ησλ 12 αηφκσλ, 

πνπ αληηζηνηρεί ζε ρψξνπο ηάμεο κεγέζνπο 40- 50 m² 

 

 
Δηθόλα 3: Γηακόξθσζε ρώξνπ ζε πέηαιν 

 

 Γηα ηα ακθηζέαηξα είλαη ηθαλνπνηεηηθφο ν αξηζκφο ησλ 100 αηφκσλ, πνπ 

αληηζηνηρεί ζε ρψξνπο ηάμεο κεγέζνπο 120- 150 m² 

  Σα ζελάξηα δηδαζθαιίαο επεξεάδνπλ ηφζν ηε δηάηαμε ηνπ ρψξνπ (δηάηαμε έδξα- 

ρψξνο ζπνπδαζηψλ, δηάηαμε γχξσ απφ έλα θέληξν), φζν θαη ηε δηάηαμε ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο έδξαο (αξηζκφο νζνλψλ, αξηζκφ αηφκσλ πνπ θάζνληαη, δηαθξηηή ή φρη 

ζέζε νκηιεηή). [3],[5],[7],[15] 

 

1.8.3 Κξηηήξηα Δπηινγήο Αίζνπζαο 
 

Η επηινγή ηνπ ρψξνπ ηειεδηάζθεςεο θαζνξίδεηαη απφ ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

 

 Μέγεζνο ηνπ ρψξνπ: πλήζσο γηα ηηο αίζνπζεο ηειεδηάζθεςεο είλαη δπλαηφλ 

λα γίλεη ρξήζε αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο, γηα ηηο αίζνπζεο ζεκηλαξίσλ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη δηακνξθψλεηαη γξαθεηαθφο ρψξνο ή κηθξή αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο θαη γηα ηα ακθηζέαηξα δηακνξθψλνληαη έλα απφ ηα ππάξρνληα 

ακθηζέαηξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο. 

 Δγγχηεηα θαη πξφζβαζε: Όζν πην θνληά γίλεηαη ζε θέληξα ππνινγηζηψλ, 

servers θαη λα ππάξρεη εχθνιε πξφζβαζε ζε φινπο φζνπο ζα ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ. Η πξφζβαζε πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε θαη γηα ηα άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο (π.ρ. αίζνπζα επξηζθφκελε ζην ηζφγεην θιπ). 

 Θφξπβνο: Δίλαη πξνηηκφηεξν έλα δσκάηην πνπ βξίζθεηαη ζε ήζπρε θαη 

θεληξηθή ηνπνζεζία. Γνκηθνί θαη δηάθνξνη δηάρπηνη ζηνλ αέξα ήρνη απνηεινχλ 

πξφβιεκα. πλεπψο ε αίζνπζα πξέπεη λα βξίζθεηαη απφ πεγέο κε απμεκέλν 

ζφξπβν φπσο θίλεζε, εηζφδνπο θαη εμφδνπο, εγθαηαζηάζεηο πδξαπιηθψλ ή 

άιισλ κεραλεκάησλ, αζαλζέξ, ζσιελψζεηο, θιηκαθνζηάζηα, θιηκαηηζηηθνχο 

αγσγνχο θιπ. Ήρνη νη νπνίνη είλαη εξεζηζηηθνί ζην απηί κπνξνχλ λα γίλνπλ 

αλππφθνξνη φηαλ ζεθψζνπκε ην κηθξφθσλν. [3],[5],[7] 
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1.8.4 ρεδηαζκόο θαη Γηακόξθσζε ηνπ Υώξνπ 

 

Γηαθξίλνληαη νη εμήο ελφηεηεο ρψξσλ: 

 Υψξνο νκηιεηή 

 Υψξνο ζπκκεηερφλησλ 

 Υψξνο ειέγρνπ κεραλεκάησλ θαη δηθηχσλ 

Οη ρψξνη απηνί έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε 

ηνλ ηχπν ηεο αίζνπζαο (αίζνπζα δηδαζθαιίαο, αίζνπζα ζεκηλαξίσλ, αίζνπζα 

ακθηζέαηξν). 

 

1. Γηα ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο: 

 Υώξνο νκηιεηή: Γηαθξίλεηαη ε δηακφξθσζε ηνπ επίπινπ ηεο έδξαο ψζηε λα 

είλαη δπλαηφλ λα εμνπιηζηεί κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ςεθηνπνηεηή, 

ππνδνρέο δηθηχσλ θαη ε δηακφξθσζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ρψξνπ ηνπ πίλαθα, 

θάκεξα ιήςεο πξνο ηε κεξηά ησλ ζπκκεηερφλησλ. Γεληθά είλαη δπλαηφλ λα 

ζεσξεζεί φηη ε δπλαηφηεηα εχθνισλ κεηαηξνπψλ ηνπ ρψξνπ ηεο έδξαο (φζνλ 

αθνξά ζηελ ππνδνρή εμνπιηζκνχ) είλαη έλαο βαζηθφο ζηφρνο ζρεδηαζκνχ, 

δεδνκέλσλ ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ. 

 

 Υώξνο ζπκκεηερόλησλ: Οη ζέζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηελ έδξα. Αλά δπν ζέζεηο είλαη δπλαηφλ ε 

εγθαηάζηαζε κηθξνθψλνπ, data θαη παξνρή ηζρπξψλ ξεπκάησλ. Η γσλία 

ζέαζεο ζε ζρέζε κε ηνπο άμνλεο ησλ νζνλψλ (πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δίλεη ν πξνκεζεπηήο) είλαη θξίζηκε παξάκεηξνο 

ζηε δηακφξθσζε ζέζεσλ. Η γσλία ζέαζεο επεξεάδεη θαη ηελ επηινγή ησλ 

αηζνπζψλ, δεδνκέλνπ φηη νη αίζνπζεο κε κεγάιε αλαινγία πιάηνπο πξνο 

κήθνο ελδερνκέλσο λα κελ είλαη δπλαηφλ λα εθκεηαιιεπηνχλ φιν ην 

δηαζέζηκν ρψξν γηα ηνπνζέηεζε ζέζεσλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

 Υώξνο ειέγρνπ κεραλεκάησλ: Θεσξείηαη απαξαίηεηνο ζηελ ππάξρνπζα 

θάζε εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο. Πξέπεη λα πξνβιέπεηαη επηθάλεηα πεξίπνπ 6 

m² κε δπλαηφηεηα ππνδνρήο εμνπιηζκέλεο ζέζεο εξγαζίαο θαη rack. 

 

2. Γηα ηελ αίζνπζα ζεκηλαξίσλ: 

 Πξφθεηηαη γηα κηα δηαθνξεηηθή νξγάλσζε ρψξνπ, εμέιημε ηεο ζπκβαηηθήο 

αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ 12 – 15 αηφκσλ. 

 ηελ κηα πιεπξά ηνπ ηξαπεδηνχ ζπλεδξηάζεσλ ππάξρεη ζχζηεκα 

ηειεδηάζθεςεο. 

 Οη ζέζεηο πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ππνδνρήο εμνπιηζκνχ θαη 

ηεξκαηηθψλ δηθηχσλ. 

 Ο ρψξνο ειέγρνπ κεραλεκάησλ θαη δηθηχσλ, αλ θξίλεηαη απαξαίηεηνο, ζα έρεη 

ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ αληίζηνηρν ρψξν ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο. 

 

3. Γηα ην ακθηζέαηξν: 
 Υώξνο νκηιεηώλ: Πξφθεηηαη γηα κηα δηακφξθσζε θαη αιιαγή ηνπ ρψξνπ ηνπ 

βάζξνπ νκηιεηψλ κε ζηφρν λα κπνξέζεη λα παξαιάβεη ηα ζπζηήκαηα 

ηειεδηάζθεςεο. Δπηζπκεηφ είλαη λα ππάξρνπλ 5 ζέζεηο νκηιεηψλ/ 

ζπκκεηερφλησλ θαη έλα αλάινγν νκηιεηή, εμνπιηζκέλν. Γηαθξίλεηαη ε 

δηακφξθσζε ηνπ επίπινπ ηνπ βάζξνπ ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα εμνπιηζηεί κε 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ςεθηνπνηεηή, ππνδνρέο δηθηχσλ θαη ε  
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δηακφξθσζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ρψξνπ ηνπ πίλαθα ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα 

ππνδερηεί επηπιένλ νζφλεο, ςεθηαθφ πίλαθα, θάκεξα ιήςεο πξνο ηε  κεξηά 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. Γεληθά είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί φηη ε δπλαηφηεηα 

εχθνισλ κεηαηξνπψλ ηνπ ρψξνπ ηεο έδξαο (φζνλ αθνξά ζηελ ππνδνρή 

εμνπιηζκνχ) είλαη έλαο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ζρεδηαζκνχ δεδνκέλσλ ησλ 

ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ. 

 

 Υώξνο ζπκκεηερόλησλ: Αλά δπν ζέζεηο είλαη δπλαηφλ ε εγθαηάζηαζε 

κηθξνθψλνπ, data θαη παξνρή ηζρπξψλ ξεπκάησλ. Η γσλία ζέαζεο ζε ζρέζε 

κε ηνπο άμνλεο ησλ νζνλψλ (πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δίλεη ν πξνκεζεπηήο) είλαη θξίζηκε παξάκεηξνο ζηε 

δηακφξθσζε ησλ ζέζεσλ. Η γσλία ζέαζεο επεξεάδεη θαη ηελ επηινγή ησλ 

αηζνπζψλ, δεδνκέλνπ φηη αίζνπζεο κε κεγάιε αλαινγία πιάηνπο πξνο κήθνο 

ελδερνκέλσο λα κελ είλαη δπλαηφλ λα εθκεηαιιεπηνχλ φιν ην δηαζέζηκν ρψξν 

γηα ηνπνζέηεζε ζέζεσλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

 Υώξνο ειέγρνπ κεραλεκάησλ: Θεσξείηαη απαξαίηεηνο ζηελ ππάξρνπζα 

θάζε εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο. Πξέπεη λα πξνβιέπεηαη επηθάλεηα πεξίπνπ 6 

m² κε δπλαηφηεηα ππνδνρήο εμνπιηζκέλεο ζέζεο εξγαζίαο θαη rack. ηε 

γεληθή δηάηαμε ηνπ ρψξνπ είλαη δπλαηφλ λα βξεζεί πξνο ηε κεξηά ηνπ ρψξνπ 

ηαπηφρξνλεο κεηάθξαζεο αλ ππάξρεη. 

 

Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ αηζνπζψλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ αθφκα ππφςε: 

 Η ζέζε ησλ θακεξψλ ιήςεο. πλήζσο είλαη δπν, κηα απφ ηε κεξηά ηεο έδξαο 

πξνο ηνπο ζπνπδαζηέο θαη κηα πξνο ηε κηα κεξηά ηνπ νκηιεηή. Δίλαη επλφεην 

φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο αίζνπζαο ζεκηλαξίσλ ππάξρεη κφλν κία θάκεξα πξνο 

ηε κεξηά ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 Η ζέζε ησλ ερείσλ. [3],[4],[5],[7] 

 

1.8.5 Πξννπηηθέο 
 

  Δίλαη πξνθαλέο φηη πεξηγξάθνπκε ηε δεκηνπξγία αηζνπζψλ ηειεδηάζθεςεο, πνπ ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ηνπο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο παξαδνζηαθέο αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο, ζεκηλαξίσλ, ζπγθεληξψζεσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα έλα 

πξψηκν θαη απαξαίηεην ελδερνκέλσο ζηάδην, φπνπ ε λέα ηερλνινγία εθαξκφδεηαη ζε 

κηα ππάξρνπζα ήδε κνξθή ρψξνπ. Σν πιενλέθηεκα κηαο ηέηνηαο ζηάζεο είλαη ε 

ακεζφηεηα εθαξκνγήο ηεο ηειεδηάζθεςεο. Σν κεηνλέθηεκα είλαη ην κπινθάξηζκα ηεο 

ζθέςεο πξνο ηνλ ζρεδηαζκφ αλέθδνησλ κνξθψλ ρψξνπ, ζε δπλακηθφηεξε 

δηαληίδξαζε κε ηελ εμέιημε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη κε λέεο κνξθέο δηδαζθαιίαο 

πνπ πεγάδνπλ απφ απηέο. 

  Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε ηα εμήο: 

Ο ρψξνο ηειεδηάζθεςεο παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο κε ηνλ ρψξν 

ηειεξγαζίαο. Σα θνηλά θαη δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα αλαιπζνχλ θαη λα 

δηαηππσζνχλ κε ζαθήλεηα. Καζψο επίζεο θαη ην πψο πηινηηθέο πξνζπάζεηεο ζην έλα 

θαη ζηνλ άιιν ρψξν αιιεινηξνθνδνηνχληαη. [3] 
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1.8.6 Γνκηθέο θαη Ηιεθηξνινγηθέο Πξνδηαγξαθέο 

 

  ε απηή ηελ ελφηεηα εληνπίδνληαη πξνβιήκαηα πνπ είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ θαηά 

ηε δεκηνπξγία ησλ αηζνπζψλ ηειεδηάζθεςεο ζε ππάξρνλ ή ζε λέν θηηξηαθφ ζχλνιν 

θαη πξνηείλνληαη θαηεπζχλζεηο ηερληθψλ επηιχζεσλ. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ηερληθή πεξηγξαθή θαζψο θαη νη πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο 

ηεο αίζνπζαο ηειεδηάζθεςεο δελ είλαη δπλαηφλ λα νξηζηηθνπνηεζνχλ πξηλ ηελ ηειηθή 

επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ ηειεδηάζθεςεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θαη ηελ ηειηθή δηάηαμε ηεο αίζνπζαο. Άιισζηε ζηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο 

πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα πξνηάζεσλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ 

αηζνπζψλ. 

Γηα παξάδεηγκα, νη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ζπζηήκαηνο πξνβνιήο κε αλεμάξηεηε 

νζφλε θαη αλαξηεκέλν κεράλεκα πξνβνιήο θαη ζπζηήκαηνο πξνβνιήο κε 

ελζσκαησκέλε νζφλε θαη κεράλεκα, επεξεάδνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηφζν ην χςνο 

ηεο αίζνπζαο, φζν θαη ηε δηάηαμε ησλ θαζηζκάησλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αθνπζηηθή 

ηεο αίζνπζαο, ην θσηηζκφ, ηνλ θιηκαηηζκφ, ηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο 

ησλ εζσηεξηθψλ ηνίρσλ. 

 

 Γάπεδν: Απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο/ ελεξγνπνίεζεο ηεο θάκεξαο ζε ζρέζε κε 

ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ κηθξνθψλσλ εμαξηάηαη θαη ε επηινγή ή φρη 

ςεπδνδαπέδνπ. Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη ζε ηέηνηνπ είδνπο αίζνπζεο 

επηδηψθεηαη ε επειημία δηακφξθσζεο θαη δηάηαμεο ησλ θαζηζκάησλ. Έλα 

ηέηνην δεδνκέλν νδεγεί ζηελ επηινγή ηνπ ςεπδνδαπέδνπ σο θαηαζθεπαζηηθήο 

ιχζεο. Χζηφζν, αλ ε ιχζε πνπ επηιεγεί απαηηεί ζηαζεξέο ζρέζεηο/ ζέζεηο 

κηθξνθψλσλ θαη θάκεξαο, ηφηε ε δεκηνπξγία θαλαιηψλ ζην δάπεδν, πνπ ζα 

κπνξνχλ λα ππνδερηνχλ ηζρπξά θαη αζζελή ξεχκαηα θαίλεηαη λα είλαη ε 

νηθνλνκηθφηεξε ιχζε. 

 

 Υξσκαηηζκνί: Καιφ ζα ήηαλ λα απνθεχγνληαη ηα έληνλα ρξψκαηα, φπσο ην 

θφθθηλν ή ην άζπξν θαζψο θαη ηα ζθνχξα ρξψκαηα. Σα ηδαληθά ρξψκαηα είλαη 

νη κεζαίεο απνρξψζεηο ηνπ κπιε (ρξψκα πνπ εληζρχεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη 

ηε θαληαζία), πξάζηλνπ (βνεζάεη ζηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ πξνζνρή) θαη 

αλνηρηνχ γθξη. Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ 

ζεξκψλ θαη ςπρξψλ ρξσκάησλ θαη πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ησλ κέζσλ θαηαγξαθήο θαη αλαπαξαγσγήο ηεο εηθφλαο. Γεληθά νη επηθάλεηεο 

πίζσ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα είλαη καη θαη ρσξίο αληαλάθιαζε. 

 

 Γηαθόζκεζε: Οη θάκεξεο ηειεφξαζεο έρνπλ αξθεηά πεξηνξηζκέλε ξχζκηζε 

contrast, έηζη ε δηαθφζκεζε ηνπ ηνίρνπ δελ πξέπεη λα είλαη νχηε πνιχ θσηεηλή, 

νχηε πνιχ ζθνηεηλή. Μαιαθνί ηφλνη πξνο ην θσο (π.ρ. θξεκ) είλαη θαιχηεξα 

λα πξνηηκνχληαη, δηφηη δίλνπλ ζην ρψξν κηα θσηεηλή αηκφζθαηξα. Αλ νη ηνίρνη 

πξφθεηηαη λα βαθηνχλ, έλα ηειείσκα κε καη ζα ειαρηζηνπνηνχζε ηηο 

αληαλαθιάζεηο. Γθξίδνη ηνίρνη δεκηνπξγνχλ έλα κνλφηνλν background θαη νη 

ζθηέο ηνπ θφθθηλνπ φπσο θαη ζθηέο νπνηνπδήπνηε άιινπ πιήξσο saturated 

ρξψκαηνο, πξέπεη λα απνθεπρζνχλ. 

  Έληνλν κνηίβν ηαπεηζαξίαο ή θνπξηίλεο δηαθνζκεκέλεο κε ιεπηνκέξεηα 

απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ησλ ζπκκεηερφλησλ. Μέζνη ηφλνη θαη «απιή» χθαλζε 

ζα ήηαλ ν πην θαηάιιεινο δηάθνζκνο. Απιέο θαη πξνο ην κπιε θνπξηίλεο 

δεκηνπξγνχλ έλα επράξηζην θφλην. Οη θνπξηίλεο ζα πξέπεη λα «πέθηνπλ  



Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζχγρξνλεο ηειεδηάζθεςεο ζε λεπηαγσγεία ζην Ρέζπκλν 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων  Σελίδα 25 
 

ειεχζεξα» δηαθνξεηηθά ε απηφκαηε εζηίαζε ηεο θάκεξαο ζα γίλεηαη ζηα 

θάζεηα άθξα ηεο θνπξηίλαο αληί ζηα ζπκκεηέρνληα άηνκα. 

  Κάπνην «έκβιεκα» πίζσ απφ ηα ζπκκεηέρνληα άηνκα ζε αληίζεζε κε έλα 

γπκλφ ηνίρν δίλεη ίζσο θάπνην ελδηαθέξνλ ζηελ εηθφλα. Ο εμνπιηζκφο ηεο 

ηειεδηάζθεςεο θαη εηδηθφηεηα ν θσδηθνπνηεηήο – απνθσδηθνπνηεηήο 

«νξάζεσο» ζπκπηέδεη ηελ πιεξνθνξία ηεο εηθφλαο πνπ παίξλεη εηθφλα ζε 

αξθεηά κεγάιν βαζκφ. πλεπψο έλα εμεδεηεκέλν ππφβαζξν πεξηιακβάλεη 

πεξηζζφηεξε πιεξνθνξία θαη ιεπηνκέξεηα γηα ηνλ θσδηθνπνηεηή κε 

απνηέιεζκα λα ηνλ αλαγθάδεη λα δνπιεχεη πεξηζζφηεξν. Σν απιφ background 

επηηξέπεη ζηνλ θσδηθνπνηεηή λα «ζπγθεληξψλεηαη» ζηα απαξαίηεηα γηα ηελ 

απνζηειιφκελε εηθφλα ζηνηρεία, π.ρ. ζηα πξφζσπα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

αηφκσλ ηε ηειεδηάζθεςε. 

 

 Δπίπισζε: Η επίπισζε ζην θάζε ζεκείν είλαη θάηη ζρεηηθφ θαη 

αληαπνθξίλεηαη ζε πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο. Καιφ είλαη πάλησο λα 

απνθεχγνληαη θσηεηλέο επηθάλεηεο θαη επηθάλεηεο πνπ δεκηνπξγνχλ 

αλεπηζχκεηεο αλαθιάζεηο ζηελ απνζηειιφκελε εηθφλα θαη απνζπνχλ ηελ 

πξνζνρή ηνπ ζχλεδξνπ απφ ηελ θεληξηθή ηδέα. Σα ππάξρνληα γξαθεία θαη ηα 

ηξαπέδηα ειέγρνπ , ρξεηάδνληαη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ 

ζπλέδξσλ φπσο θαη λα πξνλνήζνπλ γηα επηπιένλ ρψξν πνπ αθνξά ηελ 

απνκαθξπζκέλε κνλάδα θσδηθνπνίεζεο, ηα κηθξφθσλα, ηηο κνλάδεο ήρνπ, ηηο 

ζπζθεπέο πξνβνιήο δηαθαλεηψλ ή πξνβνιήο δηαγξακκάησλ θιπ. Γηα πην 

ζχλζεηεο εγθαηαζηάζεηο απαηηείηαη επίζεο ρψξνο γηα κηθηνλνκεηή εηθφλαο γηα 

επηινγή ηεο πεγήο φπσο επίζεο θαη απνκαθξπζκέλνπο ειέγρνπο θάκεξαο αλ 

απηνί είλαη απαξαίηεηνη. 

  Οη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ππνζηήξημεο ησλ αηζνπζψλ  

πεξηιακβάλνπλ θιηκαηηζκφ, θσηηζκφ, ειεθηξηθέο παξνρέο, νδεχζεηο αζζελψλ 

– αζζελψλ ξεπκάησλ, ππξνπξνζηαζία. 

 

 Κιηκαηηζκόο: ε κηα ηειεδηάζθεςε πνπ κπνξεί λα δηαξθέζεη πνιχ, είλαη 

ζεκαληηθφ νη ζπκκεηέρνληεο λα ληψζνπλ άλεηα. Δπνκέλσο ζα πξέπεη ην 

ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ λα παξαθνινπζεί κε ζρεηηθή αθξίβεηα ηε ζεξκνθξαζία 

δσκαηίνπ (16 – 21 °C ηνλ ρεηκψλα θαη 24- 28 °C ην θαινθαίξη) θαη ηε ζρεηηθή 

πγξαζία ηνπ ρψξνπ (40 – 50% πγξαζία). 

  Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε ηθαλφηεηα ειέγρνπ ηνπ 

θιηκαηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ηειεδηάζθεςεο. Σα 

νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζεξκνθξαζία ζε πνιινχο 

νξφθνπο ή ζε πνιιά θηίξηα δελ κπνξνχλ ζπλήζσο λα ξπζκηζηνχλ αλεμάξηεηα 

ζε κεκνλσκέλνπο ρψξνπο θαη επνκέλσο ελδέρεηαη λα εηζάγνπλ ζφξπβν. Ο 

ζφξπβνο απηφο κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ηα κηθξφθσλα ηα νπνία ιφγσ ηεο 

ελίζρπζεο ηνπ ήρνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιε επαηζζεζία ζηελ θίλεζε ηνπ αέξα. 

Σν θφζηνο φκσο εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ πνπ κεηαθέξνπλ κεγάιε 

πνζφηεηα αέξα κε κηθξή ηαρχηεηα είλαη πνιχ κεγάιν. 

  Η επηινγή ησλ θιηκαηηζηηθψλ ζπζθεπψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε απζηεξά 

θξηηήξηα φζνλ αθνξά ηνλ εθπεκπφκελν ζφξπβν. Η δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο 

ζρεηηθήο πγξαζίαο κε πξφζζεηεο ζπζθεπέο φπσο πγξαληήξαο αηκνχ ή 

αλαζέξκαλζε ηνπ αέξα ζα ήηαλ πνιχηηκε. ε ρψξνπο κε κεγάιε ζπλάζξνηζε 

αηφκσλ παξνπζηάδεηαη επίζεο ε αλάγθε γηα ιεηηνπξγία ςχμεο αθφκα θαη αλ ε 

εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία είλαη ρακειή. Οη θιηκαηηζηηθέο ζπζθεπέο ζ’ απηή ηελ  
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πεξίπησζε ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε ςχμε αθφκα θαη 

αλ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία είλαη 0 °C. 

 

 Ηιεθηξηθή εγθαηάζηαζε: Οη απαηηήζεηο ζε ξεχκα ρσξίδνληαη ζε ηξεηο 

βαζηθέο θαηεγνξίεο: ηα θχξηα ζπζηήκαηα ησλ ρψξσλ, ηνλ πεξηθεξεηαθφ 

εμνπιηζκφ θαη ηα δίθηπα. Όζν πην αλεμάξηεηα είλαη ηα ζπζηήκαηα απηά, ηφζν 

πην επέιηθηνο γίλεηαη ν ρψξνο ζε δηαθνξεηηθέο δηαηάμεηο. 

  Οη νδεχζεηο ησλ ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ζα έπξεπε λα γίλνληαη εληφο ηνπ 

δαπέδνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην ςεπδνπάησκα δελ είλαη εθηθηφ, απηά κπνξνχλ 

λα κπνπλ ζε θαλάιηα κέζα ζην δάπεδν ή κέζα ζε θαλάιηα πεξηκεηξηθά ησλ 

ρψξσλ. εκεηψλεηαη φηη πξέπεη λα ππάξρεη πάληα αξθεηή απφζηαζε (πεξίπνπ 

30 cm) κεηαμχ ησλ θαισδίσλ αζζελψλ θαη ηζρπξψλ ξεπκάησλ, γηα ηελ 

απνθπγή παξεκβνιψλ πνπ επεξεάδνπλ νπζηαζηηθά ηελ πνηφηεηα ησλ κέζσλ 

ήρνπ θαη εηθφλαο. 

  Δίλαη ζσζηφ λα πξνβιέπεηαη εγθαηάζηαζε αλεμάξηεηνπ πίλαθα ειεθηξηθήο 

εγθαηάζηαζεο γηα ηελ αίζνπζα. 

  Πξνηείλεηαη επίζεο ε εγθαηάζηαζε θάπνηαο κνξθήο επεμεξγαζίαο ξεχκαηνο 

εθ’ φζνλ γεληθά ν εμνπιηζκφο απηψλ ησλ ρψξσλ δελ απνδέρεηαη κεγάιεο 

απμνκεηψζεηο ηάζεσλ. Μπνξεί λα έρεη κεγάιν θφζηνο αξρηθήο εγθαηάζηαζεο, 

αιιά ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ αμηνπηζηία θαη ζηε δηάξθεηα δσήο ηνπ 

εμνπιηζκνχ, εηδηθά ζε ςεθηαθά πεξηβάιινληα. 

  Καιφ ζα ήηαλ γηα θάζε δπν ζέζεηο αθξναηψλ έλα κηθξφθσλν. Πξνηεηλφκελε 

απφζηαζε κεηαμχ νκηιεηή θαη κηθξνθψλνπ είλαη ηα 70 -100 εθ. Γηα θάζε κία 

ζέζε αθξναηή πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο data θαη ηζρπξψλ 

ξεπκάησλ, ψζηε ζην κέιινλ λα είλαη δπλαηή ε ππνδνρή notebook. 

 

 Καισδίσζε: Σα θαιψδηα πνπ ζπλδένπλ ην γξαθείν ειέγρνπ κε ηηο νζφλεο, ηα 

ερεία θαη γεληθά φια ηα θαιψδηα ζα πξέπεη λα είλαη πξνζηαηεπκέλα. ε 

πεξίπησζε πνπ αλαγθαζηηθά απηά ζα βξίζθνληαη εθηεζεηκέλα (π.ρ. ζην 

πάησκα) ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθά πξνζηαηεπηηθά ή λα 

ζηεξεσζνχλ κε ηαηλία. 

  Όιεο νη ειεθηξηθέο θαισδηψζεηο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο 

θαλνληζκνχο ΙΔΔΔ θαη λα εμεηάδνληαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ. 

 

 Ππξνπξνζηαζία: Οη αίζνπζεο είλαη δπλαηφλ λα δηαζέηνπλ ππξαληρλεπηέο 

ηνληζκνχ θαη ππξνζβεζηήξεο θφλεσο ζε θαηάιιεια ζεκεία. [3],[5],[6],[7] 

 

1.8.7 Ήρνο θαη Αθνπζηηθή 
 

  Η αίζνπζα ηειεδηάζθεςεο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ήζπρν κέξνο καθξηά απφ 

αζαλζέξ, ζφξπβν θπθινθνξίαο θιπ. κηαο θαη είλαη δχζθνιν λα εμαιεηθζνχλ απηνί νη 

παξάγνληεο. Η αίζνπζα πάλησο δελ πξέπεη λα είλαη πιήξσο «απνξξνθεηηθή», γηαηί ζα 

δεκηνπξγήζεη έλα κε θπζηνινγηθφ πεξηβάιινλ αθνπζηηθήο πξνο ηνπο ρξήζηεο. Πξέπεη 

λα ιακβάλεηαη ππ’ φςε ε ερναπνξξφθεζε θαη ε ερναλάθιαζε, ην επίπεδν 

πεξηβάιινληνο ήρνπ, ηα θαηλφκελα αληίιαισλ, νη επελδχζεηο ησλ ηνίρσλ, ηα δάπεδα, 

ηα παξάζπξα, ην χςνο ησλ ηαβαληψλ θαη ην κέγεζνο θαη ε γεσκεηξία ησλ ρψξσλ γηα 

ηε ζσζηή αθνπζηηθή ησλ ρψξσλ. 

πλήζσο δελ είλαη δπλαηφλ λα θαιχπηεηαη έλαο πξνυπνινγηζκφο πνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζε κηα ιεπηνκεξή κειέηε ερνκφλσζεο – ερναπνξξφθεζεο.  
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Δίλαη δπλαηφλ φκσο λα ηεξεζνχλ θάπνηεο βαζηθέο αξρέο ψζηε ε αίζνπζα λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηεο ηειεδηάζθεςεο: 

 

 Δίλαη ε επηζπκεηή επηινγή ελφο ρψξνπ απνκαθξπζκέλνπ απφ ηνπο ζνξχβνπο 

 Πξνηηκνχληαη νη θαιά κνλσκέλνη ρψξνη 

 Πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη αληαλαθιαζηηθέο επηθάλεηεο φπσο ην γπαιί θαη 

νη γπαιηζκέλεο μχιηλεο επηθάλεηεο 

 Πξέπεη λα θαιχπηνληαη ηα δάπεδα κε κνθέηεο θαη λα ηνπνζεηνχληαη εκπξφο 

απφ ηα παξάζπξα ερναπνξξνθεηηθά πιηθά, φπσο θαηάιιεια επηιεγκέλεο γηα 

απηφ ην ζθνπφ θνπξηίλεο. 

 Πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ςεπδνξνθέο, ερναπνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο. 

 

  Πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε ζέζε ησλ κηθξνθψλσλ. Πνιιά αλνηθηά κηθξφθσλα 

δεκηνπξγνχλ κεγάιν «ζφξπβν», κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ ρξεζηψλ ησλ αηζνπζψλ. Αληίζεηα, πνιχ ιίγα κηθξφθσλα ζα έρνπλ σο 

απνηέιεζκα άιινη ρξήζηεο λα αθνχγνληαη θαη άιινη φρη. 

Πξέπεη λα πξνθξίλεηαη ε επηινγή κηθξνθψλσλ πνπ παξέρνπλ πνιιαπιέο ξπζκίζεηο 

ιεηηνπξγίαο, είηε λα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ , είηε κε ην 

άγγηγκα ηνπ, είηε λα είλαη ζπλερψο αλνηθηφ. [3] 

 

1.8.8 Πεξηθεξεηαθόο Δμνπιηζκόο 
 

  Έπηπια πνπ αθνξνχλ ζηηο ζέζεηο ζπνπδαζηψλ. Γξαθεία/ έδξαλα θαη θαζίζκαηα 

ζπνπδαζηψλ. Πξνηηκψληαη έπηπια πνπ είλαη δπλαηφλ λα ππνδέρνληαη δίθηπα ηζρπξψλ 

θαη αζζελψλ ξεπκάησλ/ data. 

 

 Έδξα νκηιεηή: Δίλαη ππνρξεσηηθή ε δπλαηφηεηα έληαμεο δηθηχσλ. πλήζσο 

απαηηείηαη ε δπλαηφηεηα έληαμεο ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ελφο 

notebook. Αθφκα ζα πξέπεη λα ππάξρεη ρψξνο γηα ηελ ππνδνρή ελφο 

ςεθηνπνηεηή. Σέινο, αλ ππάξρεη ρψξνο επηζπκεηφ είλαη λα πξνζθέξεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα ππνδέρεηαη έλα ή πεξηζζφηεξνπο νκηιεηέο. 

 Η αλάγθε δεκηνπξγίαο κηθξνχ ρώξνπ ειέγρνπ (control), ζρεηηθά 

απνκνλσκέλνπ ερεηηθά, πνπ λα κπνξεί λα θηινμελήζεη κηα επηθάλεηα 

εξγαζίαο θαη έλα θάζηζκα. 

 Κνπξηίλεο: γηα ερνπξνζηαζία θαη ερναπνξξφθεζε, ζπλήζσο εκπξφο απφ 

ηνπο παινπίλαθεο. Δίλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θνπξηίλεο κε 

επηθαλεηαθή κάδα πθάζκαηνο 500 kg/m² θαη αλαινγία θπκαηηζκνχ 1/3. 

 Δίλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ ζπζηήκαηα αλάξηεζεο βνεζεηηθψλ νζνλψλ, 

ηφζν ζηελ πεξηνρή ηεο έδξαο φζν θαη θαηά κήθνο ησλ ελδερφκελσλ 

πιεπξηθψλ δηαδξφκσλ ηεο αίζνπζαο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 

παξαθνινχζεζε ησλ δξψκελσλ ηεο ηειεδηάζθεςεο. 

 Οπσζδήπνηε πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζπζηήκαηα αλάξηεζεο ησλ ερείσλ θαη 

ησλ θακεξψλ ιήςεο. 

 Η χπαξμε ελφο ηειεθψλνπ είλαη βαζηθή. Αληί φκσο γηα ην θιαζζηθφ 

ρηχπεκα, πξέπεη λα αλαβνζβήλεη θάπνην θσο γηα απνθπγή δηαηαξαρήο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ηειεδηάζθεςεο. Δπίζεο έλα αθξηβέο ξνιφη, φρη ζε καθξηλή 

απφζηαζε είλαη επίζεο ρξήζηκν. 

 Αλαγθαία επίζεο είλαη θαη ε δπλαηφηεηα mute ζην κηθξφθσλν γηα δηαθνπή 

ηνπ ηνπηθνχ ήρνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεδηάζθεςεο έηζη ψζηε ν  
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ζπκκεηέρσλ λα κπνξεί λα κηιά δηαθξηηά ρσξίο λα επεξεάδεη ηελ 

απνκαθξπζκέλε κεξηά. 

 Γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θάζε ρψξνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ ηειεδηάζθεςε ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη κηα κνξθή δηαθξηηηθνχ. Απηφ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζηνλ 

ρψξν πίζσ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, είηε λα εηζαρζεί ζηελ εηθφλα ηεο θάζε 

ηνπνζεζίαο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα δνζεί 

πξνζνρή ζηελ αμηνπηζηία ησλ κέζσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

παξαγσγή απηή, γηα ηελ απνθπγή παξεκβνιψλ. 

 Σέινο, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζπζηήκαηα αλάξηεζεο νζνλψλ 

(ηνπιάρηζηνλ δπν) ζηελ πεξηνρή ηεο έδξαο, γηα λα θαιπθηνχλ νη θπξίσο 

νζφλεο ηεο ηειεδηάζθεςεο, ζπζηήκαηα αλάξηεζεο ςεθηαθνχ 

«αζπξνπίλαθα» ζπζηήκαηα αλάξηεζεο θνηλψλ νζνλψλ θαη φπνηνπ άιινπ 

εμνπιηζκνχ πξνβιέπεηαη απφ ην ζελάξην ιεηηνπξγίαο ηεο αίζνπζαο. [3] 
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2Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

 

2.1 Δίδε Σειεδηάζθεςεο 

  Η ηειεδηάζθεςε επηηξέπεη ηελ ακθίδξνκε θαη αιιειεπηδξαζηηθή επηθνηλσλία ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν γεσγξαθηθά απνκαθξπζκέλσλ ζπλνκηιεηψλ, κέζσ εηθφλαο, ήρνπ 

θαη δεδνκέλσλ. Οη ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξηρηνχλ είλαη: 

 audio θαη video conferencing, δει. νπηηθναθνπζηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (π.ρ. ζπλνκηιία, ππνβνιή εξσηήζεσλ)  

 data conferencing, δει. δηακνηξαζκφο δεδνκέλσλ θαη εθαξκνγψλ (π.ρ. θνηλή 

ρξήζε ελφο εγγξάθνπ ηνπ Word, ρξήζε whiteboard, κεηαθνξά αξρείσλ)  

  Η ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ηειεδηάζθεςεο βαζίδεηαη ζε έλαλ θσδηθνπνηεηή/ 

απνθσδηθνπνηεηή (codec). Ο codec αλαιακβάλεη ηε κεηαηξνπή ησλ αλαινγηθψλ 

ζεκάησλ (βίληεν, θσλή θαη δεδνκέλα) ζε ςεθηαθή κνξθή θαη ηε ζπκπίεζή ηνπο ψζηε 

λα κεηαδνζνχλ κέζα απφ ην δίθηπν. 

  Έρνληαο σο θξηηήξην ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ζην 

ίδην ζεκείν, ηα ζπζηήκαηα ηειεδηάζθεςεο δηαθξίλνληαη ζε ζπζηήκαηα γξαθείνπ ή 

ζπζηήκαηα αίζνπζαο. Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζεκείσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ηειεδηάζθεςε, έρνπκε ηειεδηάζθεςε ζεκείνπ πξνο ζεκείν ή 

ηειεδηάζθεςε πνιιαπιψλ ζεκείσλ. Σέινο, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ δηθηχνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ ζεκείσλ, έρνπκε ζπζηήκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ πάλσ απφ ISDN δίθηπα θαη ζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ πάλσ απφ 

δίθηπα IP. 

 πζηήκαηα γξαθείνπ (desktop systems) 

  Μπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ έλαλ κεκνλσκέλν ρξήζηε ζε θάζε ζεκείν. 

Πεξηιακβάλνπλ θάξηα codec πνπ ηνπνζεηείηαη ζηνλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή ηνπ 

ρξήζηε, κηθξφθσλν, θάκεξα θαη ερεία θαη δνπιεχνπλ ζε ηαρχηεηεο κεηάδνζεο πνπ, 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ ISDN, ηππηθά θπκαίλνληαη απφ ηα 128 Kbps έσο ηα 384 Kbps. 

 πζηήκαηα αίζνπζαο (room systems) 

  Δίλαη απηφλνκα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε κηαο νκάδαο 

εξγαζίαο ή ηειεηάμεο ζε θάζε ζεκείν (πνιιά άηνκα ζηνλ ίδην ρψξν). πλήζσο 

εγθαζίζηαληαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλεο αίζνπζεο. Απνηεινχληαη απφ ηζρπξφ codec, 

πνιιαπιέο εηζφδνπο/εμφδνπο γηα εηθφλα θαη ήρν, νζφλεο, ζχζηεκα ήρνπ θαη 

πεξηθεξεηαθά. Τπνζηεξίδνπλ πςειφηεξεο ηαρχηεηεο κεηάδνζεο (πάλσ απφ ISDN 

ηππηθά 384 Kbps θαη άλσ) θαη παξέρνπλ εηθφλα θαη ήρν πςειήο πνηφηεηαο. 

 Σειεδηάζθεςε ζεκείνπ πξνο ζεκείν (point to point videoconference) 

  ε κηα ηειεδηάζθεςε ζπκκεηέρεη έλαο αξηζκφο ζεκείσλ ή ηεξκαηηθψλ (endpoints) 

πνπ ζπλδένληαη κέζσ ελφο επηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ. Η απινχζηεξε κνξθή  
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ηειεδηάζθεςεο πεξηιακβάλεη δχν ζεκεία: έλα ζεκείν επηθνηλσλεί απ’ επζείαο κε έλα 

άιιν. Σν θάζε ζεκείν κπνξεί λα είλαη έλα desktop ή έλα room ζχζηεκα, δει. λα 

θηινμελεί έλα άηνκν ή κηα νιφθιεξε νκάδα αηφκσλ (π.ρ. αίζνπζα). 

 Σειεδηάζθεςε πνιιαπιώλ ζεκείσλ (multipoint videoconference) 

  Σξία ή πεξηζζφηεξα ζεκεία - θαζέλα απφ ηα νπνία κπνξεί λα είλαη έλα desktop ή 

room ζχζηεκα - ζπκκεηέρνπλ ηαπηφρξνλα ζε κηα ηειεδηάζθεςε. Γηα ηελ multipoint 

επηθνηλσλία είλαη απαξαίηεηε ε ζχλδεζε ηνπ θάζε ελφο ζεκείνπ κε κηα Μνλάδα 

Διέγρνπ Σειεδηάζθεςεο (Multipoint Control Unit - MCU). Σν ζχλνιν ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ κεηαδίδεηαη απφ ηα ζεκεία ιακβάλεηαη απφ ηελ MCU θαη 

αλακεηαδίδεηαη ηαπηφρξνλα ζε φια ηα ππφινηπα ζεκεία. [4],[12],[13],[23] 

 

Δηθόλα 4: Σειεδηάζθεςε πνιιαπιώλ ζεκείσλ 

2.2 Γηθηπαθέο Σερλνινγίεο  

  Σα πξντφληα ηειεδηάζθεςεο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά ππνζηεξίδνπλ 2 είδε 

δηθηχσλ: ISDN δίθηπα θαη IP δίθηπα. Σα αληίζηνηρα πξφηππα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί 

απφ ηελ ITU (International Telecommunications Union) είλαη ηα: 

 H.320: ηειεδηάζθεςε πάλσ απφ ISDN δίθηπα  

 H.323: ηειεδηάζθεςε πάλσ απφ ηνπηθά θαη IP δίθηπα  

  Η επηινγή πξντφλησλ πνπ αθνινπζνχλ ηηο ηππνπνηήζεηο απηέο εμαζθαιίδεη ζην 

ρξήζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε πξντφληα άιισλ θαηαζθεπαζηψλ. 

  Καη ηα δχν πξφηππα κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ηειεδηαζθέςεηο ζεκείνπ πξνο 

ζεκείν θαη πνιιαπιψλ ζεκείσλ. Πξνθεηκέλνπ έλα H.320 ηεξκαηηθφ λα ζπκκεηάζρεη 

ζε κηα ζπλδηάζθεςε, ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηφο ν αξηζκφο θιήζεο ελφο άιινπ H.320 

ηεξκαηηθνχ ή κηαο H.320 MCU. Αληίζηνηρα, ζηελ πεξίπησζε IP, ην H.323 ηεξκαηηθφ 

ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηελ IP δηεχζπλζε ελφο H.323 ηεξκαηηθνχ ή κηαο H.323 MCU. 
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Γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ελφο ζεκείνπ (ηεξκαηηθνχ ή MCU) πνπ ππνζηεξίδεη 

H.323 θαη ελφο άιινπ ζεκείνπ πνπ ππνζηεξίδεη H.320 απαηηείηαη ε κεζνιάβεζε κηαο 

H.323/H.320 Gateway πνπ αλαιακβάλεη ηε "κεηάθξαζε" απφ ην έλα πξφηππν ζην 

άιιν. 

  ηελ αγνξά ππάξρνπλ ζήκεξα πξντφληα κε ινγηζκηθφ ηειεδηάζθεςεο πνπ 

ππνζηεξίδεη είηε H.320 είηε H.323, ελψ έρνπλ εκθαληζηεί πιένλ θαη πνιιά πξντφληα 

πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη ηα δχν πξσηφθνιια, παξέρνληαο πξνο ηνλ ρξήζηε ηελ επειημία 

λα πξαγκαηνπνηεί είηε ISDN είηε IP θιήζεηο απφ ην ίδην ηεξκαηηθφ. 

 Σειεδηάζθεςε πάλσ από ISDN δίθηπα (πξόηππν H.320) 

  Σν ISDN βαζίδεηαη ζηε κεηαγσγή θπθιψκαηνο (circuit switching) θαη παξέρεη 

εγγπεκέλε πνηφηεηα ππεξεζίαο, δει. ζηαζεξέο θαζπζηεξήζεηο κεηάδνζεο θαη 

εμαζθαιηζκέλν εχξνο δψλεο. Η εηθφλα, ν ήρνο θαη ηα δεδνκέλα ηεο ηειεδηάζθεςεο 

ςεθηνπνηνχληαη θαη κεηαδίδνληαη κέζσ ηειεθσληθψλ γξακκψλ. Σν H.320 είλαη έλα 

ψξηκν πξφηππν (θαζηεξψζεθε ην 1990), έρεη πινπνηεζεί ζε πξντφληα δηάθνξσλ 

θαηαζθεπαζηξηψλ εηαηξηψλ ηφζν ζε επίπεδν ζπζηεκάησλ γξαθείνπ φζν θαη ζε 

επίπεδν ζπζηεκάησλ αίζνπζαο θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο γηα ζπζηήκαηα 

ηειεθπαίδεπζεο. 

Σν πξφηππν H.320 πξνζδηνξίδεη έλαλ codec πνπ εθηειεί θσδηθνπνίεζε ζε ηαρχηεηεο 

κεηάδνζεο απφ 64 έσο 1920 Kbps, δει. πάλσ απφ ζπλδέζεηο basic rate (BRI) θαη 

πάλσ απφ primary rate (PRI). Σν H.320 πεξηιακβάλεη ζπζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

θσδηθνπνίεζε ηεο εηθφλαο (H.261, H.263) θαη ηνπ ήρνπ (G.711, G.722, G.728), θαη 

θαζνξίδεη ηνλ ζπγρξνληζκφ ηεο κεηαδηδφκελεο πιεξνθνξίαο θαη ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ 

(H.221, H.230, H.242). 

Άιιεο ζπζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην H.320 είλαη ε Η.281 

πνπ θαζνξίδεη ηνλ έιεγρν ηεο θάκεξαο ζην απνκαθξπζκέλν άθξν θαη ε T.120 πνπ 
θαζνξίδεη ηελ επηθνηλσλία δεδνκέλσλ (γξαθηθά, εθαξκνγέο, θιπ.) κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ ζεκείσλ. 

  Οη ρξήζηεο πνπ δηαζέηνπλ εμνπιηζκφ ηειεδηάζθεςεο θαη επηζπκνχλ ηε ζχλδεζή 

ηνπ κε ην ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηηο ππεξεζίεο ISDN, 

κπνξνχλ επίζεο λα απεπζχλνληαη ζην πξνζσπηθφ ησλ θαηά ηφπνπο παξαξηεκάησλ 

ηνπ Κέληξνπ Γηθηχνπ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 

 Σειεδηάζθεςε πάλσ από IP δίθηπα (πξόηππν H.323) 

  Σν πξσηφθνιιν IP βαζίδεηαη ζηε κεηαγσγή παθέηνπ (packet switching) θαη δελ 

παξέρεη εγγπεκέλε πνηφηεηα ππεξεζίαο, αιιά είλαη έλα πξσηφθνιιν θαιχηεξεο 

πξνζπάζεηαο (κεηαβιεηέο θαζπζηεξήζεηο κεηάδνζεο, κε-εμαζθαιηζκέλν εχξνο 

δψλεο). Σν H.323 νξίδεη ηελ επηθνηλσλία πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ πάλσ απφ δίθηπα IP 

(LAN, intranets, Internet). 

  Σν H.323 αλαπηχρζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα (1996-1998) παξάιιεια κε ηελ 

εμάπισζε ηνπ Internet θαη ηελ αχμεζε ηνπ εχξνπο δψλεο ησλ δηθηχσλ δεδνκέλσλ. 

Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηειεδηάζθεςε γξαθείνπ. Παξέρεηαη έηζη ζηνλ ρξήζηε ε  
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δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλεί ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ππνινγηζηή θαη 

θηελφ εμνπιηζκφ, εθκεηαιιεπφκελνο ππάξρνπζα δηθηπαθή ππνδνκή θαη ρσξίο λα 

πιεξψλεη επηπξφζζεηα ηειεπηθνηλσληαθά ηέιε. 

  Σν H.323 νξίδεη 4 βαζηθέο ζπληζηψζεο: α) ηεξκαηηθά, β) MCU, γ) gateway, δ) 

gatekeeper. O gatekeeper ηππνπνηεζεί δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο πξφζβαζεο ζην δίθηπν 

θαη δηαρείξηζεο ηνπ εχξνπο δψλεο πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ ηειεδηάζθεςε. Σν H.323 

πεξηιακβάλεη ζπζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο εηθφλαο (H.261, H.263), 

ηνπ ήρνπ (G.711, G.722, G.728, G.723, G.729), ηνλ ζπγρξνληζκφ ηεο κεηαδηδφκελεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηνλ έιεγρν (H.225, H.245), θαζψο θαη ηελ επηθνηλσλία δεδνκέλσλ 

(T.120). 

2.2.1 H.323 
 

  Σν H.323 είλαη έλα ηππνπνηεκέλν πξσηφθνιιν πνιπκέζσλ ITU. Πεξηιακβάλεη ηε 

δηάθνξε επηθνηλσλία ηχπσλ φπσο ε θσλή, ην βίληεν θαη δεδνκέλα. 

  Σν H323 είλαη έλα ζρεηηθά παιηφ πξσηφθνιιν θαη πιένλ αληηθαζίζηαηαη απφ ην 

πξσηφθνιιν SIP – Session Initiation Protocol (Πξσηφθνιιν εθθίλεζεο ζπλφδνπ). 

Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ SIP είλαη φηη πξφθεηηαη γηα πνιχ ιηγφηεξν πεξίπινθν 

πξσηφθνιιν θαη κνηάδεη κε ηα πξσηφθνιια HTTP / SMTP. Δπνκέλσο, νη 

πεξηζζφηεξνη εμνπιηζκνί VOIP πνπ δηαηίζεληαη ζήκεξα αθνινπζνχλ ην πξφηππν SIP. 

Χζηφζν, νη παιαηφηεξνη εμνπιηζκνί VOIP κάιινλ αθνινπζνχλ ην H 323. 

 

Αξρηηεθηνληθή H323 

 

  Η ζχζηαζε Η.323 θαζνξίδεη ζπζηαηηθά, πξσηφθνιια θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

επηθνηλσλία πνιπκέζσλ ζεκείν πξνο ζεκείν θαη πξνο πνιιαπιά ζεκεία, ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. Δπηπιένλ, νξίδεη θαλφλεο θαζνδήγεζεο γηα ηελ 

δηαιεηηνπξγηζηκφηεηα κεηαμχ δηθηχσλ Η.323 θαη δηθηχσλ ηεο νηθνγέλεηαο Η.32x. Η 

πινπνίεζε Η.323, απαηηεί ηέζζεξα δνκηθά ζηνηρεία (ινγηθέο νληφηεηεο), πνπ είλαη ηα 

εμήο: 

■ Σεξκαηηθφ Η.323 

■ Μνλάδα επηθνηλσλίαο πνιιαπιψλ ζεκείσλ Η.323 (Multipoint Control 

Unit, MCU) 

■ Gateway Η.323 (πχιε) 

■ Gatekeeper Η.323 (θξνπξφο πχιεο) 

 

Σεξκαηηθά Η.323 

 

  Σα ηεξκαηηθά Η.323, ή αιιηψο πειάηεο (clients), είλαη ην ηειηθφ ζεκείν, φπνπ ε ξνή 

πιεξνθνξίαο θαη ε ζεκαηνδνζία δεκηνπξγνχληαη θαη ηεξκαηίδνληαη. Έλα ηεξκαηηθφ 

κπνξεί λα είλαη κηα εθαξκνγή software πνπ ηξέρεη ζε έλα desktop ππνινγηζηή ή κηα 

απηφλνκε ζπζθεπή. Έλα ηεξκαηηθφ είλαη ζπκβαηφ κε ην Η.323, φηαλ ππνζηεξίδεη ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα 4.4, φπνπ δηαρσξίδνληαη ζ' απηέο πνπ 

πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη ππνρξεσηηθά θαη ζ' απηέο πνπ ππνζηεξίδνληαη θαη' 

επηινγή. 

  To video, ζην πξφηππν Η.323, ππνζηεξίδεηαη θαη' επηινγή. Οξίδνληαη δπν codecs, ην 

Η.261 θαη Η.263. Η Η.261 ππνζηεξίδεη δπν formats, TO QCIF ππνρξεσηηθά θαη ην 

CIF θαη' επηινγή. Οη ππφινηπνη ηχπνη (formats) πνπ ππνζηεξίδνληαη είλαη ηα sub- 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=ITU&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://www.3cx.gr/voip-sip/sip.php
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QCIF, 4CIF θαη 16CIF. Δπηπιένλ, κέζσ ηνπ QCIF, ην Η.263 είλαη ζπκβαηφ κε ην 

Η.261. 

  Σα ηεξκαηηθά Η.323, πινπνηνχληαη είηε σο software-based, είηε σο hardware-based. 

  Έλα παξάδεηγκα software-based ηεξκαηηθνχ Η.323, πνπ απνηειεί θαη επξχηαηα 

γλσζηή εθαξκνγή, είλαη ην Microsoft NetMeeting. Δπίζεο, ηα hardware- based 

ηεξκαηηθά, κπνξνχλ λα απνηεινχλ είηε κηα PCI θάξηα, είηε κηα ζπζθεπή USB, είηε 

κηα απηφλνκε κνλάδα. Παξαδείγκαηα hardware-based ηεξκαηηθψλ, απνηεινχλ ηα 

πξντφληα ησλ εηαηξεηψλ Polycom, Vcon, Tandberg. Οη ηξεηο πξψηεο νληφηεηεο, 

ραξαθηεξίδνληαη θαη σο ηειηθά ζεκεία (endpoints) Η.323. Παξφιν πνπ έλα δίθηπν 

Η.323 κπνξεί λα εγθαζηδξπζεί κφλν κε ηα ηεξκαηηθά ηνπ, ηα ππφινηπα ζηνηρεία 

θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ παξνρή κεγαιχηεξεο ρξεζηκφηεηαο θαη πξαθηηθφηεηαο 

ησλ ππεξεζηψλ. 

  Η gateway, απνηειεί πξναηξεηηθφ ζηνηρείν ζε έλα δίθηπν Η.323. Χζηφζν, είλαη 

απαξαίηεηε φηαλ απαηηείηαη επηθνηλσλία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ δηθηχσλ. Η δηάηαμε 

ησλ gateways θαζηζηά δπλαηή ηε δηαιεηηνπξγηζηκφηεηα ησλ ηεξκαηηθψλ δηάζθεςεο 

Η.323, κε ηα ππφινηπα ηεξκαηηθά πνπ είλαη ζπκβαηά κε ηελ νηθνγέλεηα Η.32Υ. Η 

πχιε ζηελ πξάμε απνηειείηαη απφ δχν ηειηθά ζεκεία έλα ζε θάζε κεξηά, εθνδηαζκέλα 

κε ηηο θαηάιιειεο ιεηηνπξγίεο γηα «κεηαγιψηηηζε» ηνπ δηθηπαθνχ κέζνπ θαη ηε 

θσδηθνπνίεζε ηεο ξνήο ήρνπ θαη video. Αλάινγα, κε ηνλ ηχπν ηνπ δηθηχνπ, ζην νπνίν 

απαηηείηαη κεηαγιψηηηζε, κηα πχιε κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηειηθά ζεκεία ησλ 

ζπζηάζεσλ Η.310, Η.320, Η.321, Η.322 θαη Η.324. Δηδηθφηεξα κε ηελ επξχηεξε 

απνδνρή ηνπ ISDN, ε βηνκεραλία έρεη επελδχζεη ζηα ζπζηήκαηα ηειεδηάζθεςεο 

Η.320 θη έηζη ε χπαξμε gateway Η.323/ Η.320 θξίλεηαη πνιχ ζεκαληηθή. 

 

Gatekeeper (θξνπξόο πύιεο) 

 

  Αλ θαη ν θξνπξφο πχιεο, πεξηγξάθεηαη σο πξναηξεηηθφ ζηνηρείν, ζηελ πξάμε 

απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν ηνπ Η.323, θαζψο απνηειεί ην «θιεηδί» γηα ηε δηαηήξεζε 

ηεο πνηφηεηαο ππεξεζίαο QoS. Αλαθέξεηαη θαη σο ν εγθέθαινο ηνπ δηθηχνπ, ιφγσ 

ηεο θεληξηθήο δηαρείξηζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ ειέγρνπ πνπ παξέρεη. Η χπαξμε ηνπ 

θξνπξνχ πχιεο, απαηηεί ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ ηειηθψλ ζεκείσλ θαη ηα κελχκαηα 

ειέγρνπ ησλ θαηαρσξεκέλσλ ηειηθψλ ζεκείσλ, δξνκνινγνχληαη κέζσ ηνπ θξνπξνχ 

πχιεο. Ο θξνπξφο πχιεο παξέρεη πνιιέο ππεξεζίεο ζε φια ηα ηειηθά ζεκεία πνπ 

βξίζθνληαη κέζα ζηε δψλε ιεηηνπξγίαο ηνπ. Μέζα ζηε δψλε Η.323, νξίδεηαη κφλν 
έλαο θξνπξφο πχιεο γηα ηε δηαρείξηζε, ελψ κπνξνχλ λα ππάξρνπλ πνιιέο gateways 

θαη MCUs. Οη ππεξεζίεο απηέο πεξηθιείνπλ: 
 

■ Μεηαγιώηηηζε δηεύζπλζεο (Address translation): Ο θξνπξφο πχιεο κεηαηξέπεη 

ηηο alias δηεπζχλζεηο , ζε δηεπζχλζεηο κεηαθνξάο , ρξεζηκνπνηψληαο έλα πίλαθα 

κεηάθξαζεο ν νπνίνο αλαλεψλεηαη κε ηα κελχκαηα εγγξαθήο (Registration messages) 

ή κε άιιε κέζνδν αλαλέσζεο. Σα ηειηθά ζεκεία, θαηαρσξνχληαη ζηνλ θξνπξφ πχιεο 

κε κία ή πεξηζζφηεξεο alias δηεπζχλζεηο, θαζψο θαη κηα αληίζηνηρε δηεχζπλζε 

κεηαθνξάο. Έηζη, φηαλ ηα ππφινηπα ηεξκαηηθά, δεηνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε 

απφ ηνλ θξνπξφο πχιεο θαη απηή ππάξρεη, ν θξνπξφο πχιεο εθηειεί ηε κεηαηξνπή θαη 

επηζηξέθεη ηελ δηεχζπλζε κεηαθνξάο ζην ηεξκαηηθφ πνπ ηε δήηεζε. 

 

■ Έιεγρνο εηζόδνπ ησλ ηειηθώλ ζεκείσλ: Σα αθξαία ζεκεία Η.323, ζηέιλνπλ 

κελχκαηα RAS (Request, Admission and Status), ζην θξνπξφο πχιεο, κφιηο ηεζνχλ 

ζε ιεηηνπξγία. Σα κελχκαηα απηά, θαηαρσξνχλ ηα ηειηθά ζεκεία ζην θξνπξφ πχιεο. 

Δπηπιένλ, ηα ηεξκαηηθά ρξεηάδνληαη ηελ άδεηα ηνπ γηα ηελ έλαξμε θιήζεσλ. Ο  
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έιεγρνο πνπ δηεθπεξαηψλεη ν θξνπξφο πχιεο, βαζίδεηαη ζηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ 

εχξνπο δψλεο, ηνπο 66 πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ν αξηζκφο ησλ ηαπηφρξνλσλ θιήζεσλ 

Η.323 θαη ηελ θαηαρψξεζε δηθαησκάησλ πνπ έρεη γίλεη, ζηα ηειηθά ζεκεία. 

 

■ Γηαρείξηζε εύξνπο δώλεο: Με ηελ έλαξμε κηαο θιήζεο, ηα ηεξκαηηθά θάλνπλ 

αίηεζε ζηνλ θξνπξφο πχιεο, γηα ην απαηηνχκελν εχξνο δψλεο. Ο ηειεπηαίνο, 

παξαρσξεί ή απνξξίπηεη ηελ αίηεζε, αλάινγα κε ηα φξηα ηνπ εχξνπο δψλεο, πνπ 

έρνπλ ηεζεί απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηχνπ. Ο ηειεπηαίνο, νξηνζεηεί ηνλ αξηζκφ ησλ 

ηαπηφρξνλσλ θιήζεσλ θαη πεξηνξίδεη ηελ εμνπζηνδφηεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηεξκαηηθψλ 

γηα θιήζε ζε νξηζκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο. 

 

■ Γηαρείξηζε δώλεο: Όπσο είπακε, ν θξνπξφο πχιεο είλαη απαξαίηεηνο γηα λα 

παξέρεη ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο, ζηα ηειηθά ζεκεία, πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζε 

απηφλ. Οη θαλφλεο ζρεηηθά κε ην πνηα ηειηθά ζεκεία, θαηαρσξνχληαη ζε έλα θξνπξφ 

πχιεο, αλαηίζεληαη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηχνπ. Τινπνηήζεηο θξνπξνχ πχιεο, 

απνηεινχλ ν Encounter 3000 ηεο εηαηξείαο VTEL θαη ν NGK-ioo,ηεο   

RadVision.[4],,[10],[11],,[12],[13] 

 

Multipoint Control Unit (MCU) 

 

  Η κνλάδα ειέγρνπ πνιιαπιψλ ζεκείσλ MCU, θαζηζηά ηθαλή ηε ζπλδηάζθεςε 

κεηαμχ πνιιψλ αθξαίσλ ζεκείσλ. Απνηειείηαη ππνρξεσηηθά απφ ην multipoint 

controller MC θαη απφ θαλέλαλ σο πνιινχο multipoint processors, MP. Παξφιν πνπ ε 

MCU είλαη κηα μερσξηζηή ινγηθή ελφηεηα, είλαη δπλαηφ λα ζπλππάξρεη κέζα ζε έλα 

ηεξκαηηθφ, κηα gateway ή έλαο gatekeeper. Ο MC παξέρεη κηα ζπγθεληξσηηθή ζέζε 

γηα ηηο θιήζεηο πξνο πνιιαπιά ζεκεία. Ο MC, ρξεζηκνπνηείηαη αθφκα ζε θιήζεηο 

ζεκείν πξνο ζεκείν, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ ζε 

ζπλδηαζθέςεηο πνιιψλ ζεκείσλ. Μηα αθφκε εξγαζία, πξαθηηθήο ζεκαζίαο, πνπ 

επηηειεί ν MC, είλαη λα θαζνξίδεη εάλ πξφθεηηαη γηα κνλή εθπνκπή (unicast) ήρνπ θαη 

video ή πνιιαπιή (multicast), αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ππνθείκελνπ δηθηχνπ 

θαη ηελ ηνπνινγία ηεο δηάζθεςεο πξνο πνιιαπιά ζεκεία. Όζνλ αθνξά ηνλ 

επεμεξγαζηή MP, ζα πξέπεη λα πνχκε φηη ιακβάλεη ηα streams ήρνπ, video θαη 

δεδνκέλσλ απφ φια ηα ηειηθά ζεκεία ζε κηα δηάζθεςε θαη ζηε ζπλέρεηα δηεπζχλεη ηε 

κίμε, ηελ επεμεξγαζία θαη ηε κεηαγσγή ηνπο ζηα ππφινηπα ηειηθά ζεκεία. Η MCU 

πινπνηείηαη κε δχν ηξφπνπο, είηε σο server-based, είηε σο rackbased. 

  ηελ πξψηε πεξίπησζε, βαζίδεηαη ζε κηα πιαηθφξκα εμππεξεηεηή (π.ρ. Windows 

NT) θαη πινπνηείηαη κε ηε βνήζεηα θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ θαη πξφζζεηνπ hardware . 

Μηα επξχηαηα γλσζηή server-based MCU, απνηειεί ην CuseeMe Conference Server. 

Η rack-based MCU, πινπνηείηαη κε ηε βνήζεηα μερσξηζηνχ hardware θαη θαηάιιεινπ 

ινγηζκηθνχ. Μηα ηέηνηα πινπνίεζε απνηειεί ε RADVision MCU-323. 

 

Σύπνη δηαζθέςεσλ πνιιαπιώλ ζεκείσλ 

 

  ην ζεκείν απηφ, είλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί φηη ην πξφηππν Η.323, ππνζηεξίδεη 

ηξεηο ηχπνπο δηάζθεςεο πνιιαπιψλ ζεκείσλ: 

* πγθεληξσηηθή δηάζθεςε (centralized conference) 

* Καηαλεκεκέλε δηάζθεςε (decentralized conference) 

* Τβξηδηθή δηάζθεςε (hybrid conference) 
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  ηελ ζπγθεληξσηηθή δηάζθεςε, απαηηείηαη ε ρξήζε MCU. Σα MP θαη MC, 

βξίζθνληαη ζηελ κνλάδα MCU. Ο MC ειέγρεη ηα streams πνπ ζηέιλεη θάζε ηεξκαηηθφ 

πνπ κεηέρεη ζηε δηάζθεςε θαη ν MP ηα επεμεξγάδεηαη θαη ηα ζηέιλεη ζηα ηεξκαηηθά, 

είηε κε unicast κεηάδνζε, είηε κε multicast (αλ ππνζηεξίδεηαη απφ ηα ηεξκαηηθά θαη 

ηε MCU). Ο ζπγθεληξσηηθφο ηχπνο δηάζθεςεο πνιιαπιψλ ζεκείσλ, είλαη απηφο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν. 

ηελ θαηαλεκεκέλε δηάζθεςε, θάζε ηεξκαηηθφ ζηέιλεη ηα streams κε multicast 

κεηάδνζε ζε φινπο ηνπο ππφινηπνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο, απαιείθνληαο έηζη ηελ 

αλάγθε γηα ηελ χπαξμε ελφο θεληξηθνχ ζεκείνπ (MCU). ηελ πεξίπησζε απηή, ην 

MC, γηα λα παξέρεη ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ, κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε θάζε νπνηνδήπνηε 

ηειηθφ ζεκείν (ηεξκαηηθφ ή MCU). Αθφκε, εθφζνλ ηα ηεξκαηηθά, ιακβάλνπλ 

multicast streams, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ έλα MP, ψζηε λα εθηειεί ηε κίμε ηνπ ήρνπ 

θαη ηελ επηινγή ηνπ video stream πνπ ζα εκθαλίδεη. 

  Σέινο, ην πβξηδηθό κνληέιν δηάζθεςεο, ζπλδπάδεη ζηνηρεία θαη ησλ δχν 

πξναλαθεξζέλησλ ηχπσλ. Έηζη, κπνξεί λα είλαη centralized audio θαη decentralized 

video ή centralized video θαη decentralized audio. ην πξφηππν Η.323, ηα ηεξκαηηθά 

θαη ε MCU, πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ππνρξεσηηθά ην ζπγθεληξσηηθφ ηχπν 

δηάζθεςεο, ελψ νη ππφινηπνη νξίδνληαη σο πξναηξεηηθνί. 

  Οη ππεξεζίεο ηειεδηάζθεςεο δίλνπλ ζε θάζε ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα εθηειέζεη 

θιήζεηο (κε θσλή θαη εηθφλα) ρξεζηκνπνηψληαο είηε εμεηδηθεπκέλν εμνπιηζκφ, είηε 

απιψο ηνλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή ηνπ. Η απινχζηεξε ηειεδηάζθεςε είλαη απηή πνπ 

γίλεηαη κε δχν κφλν ππνινγηζηέο (point-to-point). Η ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ κεξψλ 

(multi-point) απαηηεί ζπλήζσο θαη ηε ρξήζε θάπνηνπ ελδηακέζνπ εμππεξεηεηή ζηνλ 

νπνίν ζπλδένληαη νη ρξήζηεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ έλα «εηθνληθφ δσκάηην». πρλά, νη 

ππεξεζίεο ηειεδηάζθεςεο ζπλδένληαη θαη κε ηηο ππεξεζίεο ηειεθσλίαο, φπνπ ν 

θαιψλ ή ν θαινχκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κέζσ ελφο θνηλνχ ηειεθψλνπ, ρσξίο ηηο 

δπλαηφηεηεο εηθφλαο πνπ έρνπλ νη ζπκκεηέρνληεο κέζσ ππνινγηζηή. 

Καζψο νη ππεξεζίεο απηνχ ηνπ ηχπνπ γίλνληαη φιν θαη πην δεκνθηιείο ζην Internet 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη αλαπηπρζεί πιεζψξα εξγαιείσλ πνπ δηαθεκίδνπλ 

δπλαηφηεηεο ηειεδηάζθεςεο κέζσ θσλήο θαη εηθφλαο. Λίγα φκσο απφ απηά ηα 

εξγαιεία ππνζηεξίδνπλ ηα αλνηθηά πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε 

ζπκβαηφηεηα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πξνγξακκάησλ θιήζεο. Σέηνηα δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλα πξσηφθνιια ηειεδηάζθεςεο είλαη ην δεκνθηιέζηεξν απηή ηε ζηηγκή 

H.323 θαη ην αλεξρφκελν SIP. Σν πξψην ππνζηεξίδεηαη ηφζν απφ ηνλ εμεηδηθεπκέλν 

εμνπιηζκφ ηειεδηάζθεςεο κεγάισλ θαηαζθεπαζηψλ (Polycom, VCON, Tandberg, 

θ.α.) φζν θαη απφ απιφ ινγηζκηθφ φπσο ην NetMeeting ηεο Microsoft πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλν ζε θάζε ππνινγηζηή κε ιεηηνπξγηθφ Windows. Σν δεχηεξν μεθηλά 

ηψξα ηελ αλάπηπμε ηνπ θαη κεγάιε ψζεζε δίλεηαη απφ ηελ χπαξμε ηνπ Microsoft 

Messenger ζε θάζε ππνινγηζηή κε ιεηηνπξγηθφ Windows XP. Οη πεξηζζφηεξεο 

ππεξεζίεο παγθνζκίσο πάλησο ρξεζηκνπνηνχλ ην πξσηφθνιιν H.323, ην νπνίν 

δηαζέηεη κεγάιε εγθαηεζηεκέλε βάζε ρξεζηψλ, ινγηζκηθνχ θαη ζηαζκψλ 

ηειεδηάζθεςεο. ε απηφ είλαη βαζηζκέλεο γηα ηελ ψξα θαη νη ππεξεζίεο 

ηειεδηάζθεςεο θαη ηεο ειιεληθήο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ GUNET θαη ηνπ 

ΔΓΔΣ.[4],[12] 

 

2.2.2 SIP (Session Initiation Protocol) 
 
  Σν SIP (Session Initiation Protocol) είλαη έλα πξσηφθνιιν ηεο IETF (Internet 

Engineering Task Force) ηειεδηαζθέςεσλ κε ρξήζε πνιπκέζσλ. Πξφθεηηαη γηα έλα 

πξσηφθνιιν ζεκαηνδνζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 1999, γηα ηελ  

http://noc.auth.gr/services/voice-video/voip/
http://www.polycom.com/
http://www.vcon.com/
http://www.tandberg.net/
http://www.microsoft.com/windows/netmeeting/
http://www.microsoft.com/windows/messenger
http://www.microsoft.com/windows/messenger
http://www.gunet.gr/
http://www.grnet.gr/
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εγθαζίδξπζε θιήζεσλ θαη δηαζθέςεσλ πάλσ απφ δίθηπα IP. Απνηειεί έλα 

πξσηφθνιιν ηνπ επηπέδνπ ειέγρνπ γηα ηε δεκηνπξγία, δηαρείξηζε θαη ηεξκαηηζκφ 

ζπλφδσλ, κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ ζπκκεηερφλησλ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα 

κεηαθνξά θσλήο, βίληεν θαη δεδνκέλσλ ηειεδηαζθέςεσλ πάλσ απφ δίθηπα 

κεηαθνξάο παθέησλ. Θεσξείηαη ν θχξηνο αληηθαηαζηάηεο ηνπ H.323. 

  To SIP είλαη έλα πξσηφθνιιν εβδφκνπ επηπέδνπ (επίπεδν εθαξκνγψλ απφ ην 

πξφηππν ηνπ OSI), ππεχζπλν γηα ηε δεκηνπξγία, ηελ παξακεηξνπνίεζε θαη ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ζπλεδξηψλ (sessions) κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο. Απηέο νη 

ζπλεδξηάζεηο εκπεξηέρνπλ ηειεθσληθέο θιήζεηο κέζσ Internet, δηακνηξαζκφ πιηθνχ 

πνιπκέζσλ θαη ηειεδηαζθέςεηο κε ρξήζε πνιπκέζσλ. 

 

Αξρηηεθηνληθή 

 

  Η αξρηηεθηνληθή ηνπ SIP, είλαη ηνπ ηχπνπ client -server. Σα δνκηθά ηνπ ζηνηρεία 

είλαη: 

 

■ SIP User Agent. Ο πξάθηνξαο ρξήζηε είλαη ην ηειηθφ ζεκείν ηνπ SIP. Λεηηνπξγεί 

σο client ζηηο αηηήζεηο έλαξμεο κηαο ζπλφδνπ, αιιά θαη σο server φηαλ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αηηήζεηο ζπλφδνπ. Ο πξάθηνξαο ρξήζηε πξαγκαηνπνηεί θιήζεηο, 

ρξεζηκνπνηψληαο δηεπζχλζεηο ηχπνπ e-mail ή ηειεθσληθνχ αξηζκνχ (Δ.164). 

 

■ SIP server: Τπάξρνπλ δχν ηχπνη εμππεξεηεηή ζην SIP θαη είλαη νη εμήο: 

 

 SIP Proxy server: Έλαο ηχπνο ελδηάκεζνπ εμππεξεηεηή είλαη ν Proxy server, 

ν νπνίνο πξνσζεί ηηο αηηήζεηο ηνπ πξάθηνξα ρξήζηε ζην επφκελν 

εμππεξεηεηή SIP. Δπίζεο, δηαηεξεί ινγηζηηθή πιεξνθνξία. Οη proxy servers 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πνιιαπιέο κεζφδνπο γηα ηελ αλάθηεζε ηεο 

αηηνχζαο δηεχζπλζεο host. 

 
  Ο ζθνπφο ησλ εμππεξεηεηψλ είλαη λα παξέρνπλ ην φλνκα (name resolution) θαη ηε 

ζέζε ηνπ ρξήζηε. Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ εμππεξεηεηψλ, 

πξνζθέξεη ζην SIP κεγάιε επθακςία απφ αξρηηεθηνληθήο άπνςεο, επηηξέπνληαο ζην 

ρξήζηε λα εληνπίζεη άιινπο ρξήζηεο κε πνιινχο ηξφπνπο. 

 

■ SIP Registrar: Ο θαηαρσξεηήο SIP, παξέρεη ηε ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο 

εληνπηζκνχ, ιακβάλνληαο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο πξάθηνξεο ρξήζηε, ηηο νπνίεο ζηε 

ζπλέρεηα απνζεθεχεη. 

 

  Σν SIP πξσηφθνιιν πξνζθέξεη θνξεηφηεηα. Απηφ ζεκαίλεη πσο κπνξεί θάπνηνο λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ην SIP πξνζθέξεη αλεμαξηήησο  ην πνπ 

βξίζθεηαη. Οη ρξήζηεο αλαγλσξίδνληαη απφ ηα SIP Uniform Resource Locators 

(URLs). Η κνξθή ελφο SIP URL είλαη ίδηα κε ηε κνξθή πνπ έρνπλ νη δηεπζχλζεηο 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. ηε γεληθή ηνπο κνξθή απνηεινχληαη απφ έλα φλνκα 

ρξήζηε (username) θη έλα φλνκα δηθηπαθνχ ρψξνπ (domain name). 

  Γηα παξάδεηγκα,SIP:Alex.Papas@company.com. Θα κπνξνχζε αθφκε λα ήηαλ 

SIP:Alex@131.160.1.112, πνπ ζεκαίλεη πσο ζηνλ ππνινγηζηή κε δηεχζπλζε 

131.160.1.112 ππάξρεη έλαο ρξήζηεο κε φλνκα Alex. 
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Λεηηνπξγίεο ηνπ SIP 

 

Οη ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχληαη απφ ην SIP, ζπλνπηηθά έρνπλ σο εμήο: 

 

 Γηεπζπλζηνδφηεζε: Οη πειάηεο πξνζδηνξίδνληαη απφ έλα SIP URL, πνπ είλαη ηεο 

κνξθήο username@host. Η δηεχζπλζε απηή κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζε έλα άηνκν ή 

κηα νκάδα αηφκσλ. 

 Δληνπηζκφο ηνπ εμππεξεηεηή SIP: Ο πειάηεο ζηέιλεη ηελ αίηεζε ηνπ είηε ζηνλ 

πιεξεμνχζην εμππεξεηεηή (proxy server) είηε απεπζείαο ζηε δηεχζπλζε IP πνπ 

έρεη απνδνζεί απφ ην URI (Uniform Request Identifier). 

 Γηεθπεξαίσζε: Μφιηο αλαθηεζεί ε δηεχζπλζε ελφο πειάηε ζηνλ εμππεξεηεηή, ν 

πειάηεο κπνξεί λα ζηείιεη αηηήζεηο ζ' απηφλ ηνλ εμππεξεηεηή. Η αίηεζε καδί κε 

ηηο απαληήζεηο πνπ απηή ιακβάλεη, απνηεινχλ ηελ δηεθπεξαίσζε SIP. Οη αηηήζεηο 

ζηέιλνληαη κέζσ ηνπ TCP ή ηνπ UDP. 

 Πξφζθιεζε: Μηα επηηπρήο πξφζθιεζε απνηειείηαη απφ δχν αηηήζεηο, ηελ 

INVITE θαη ηελ ACK. Πξψηα ν θαινχκελνο πξνζθαιείηαη (INVITE) λα 

ζπκκεηέρεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηάζθεςε. Αλ ζπκθσλεί, επηβεβαηψλεη ηελ 

απάληεζε ηνπ ζηέιλνληαο ηελ δηθή ηνπ αίηεζε (ACK). 

 

  Η αίηεζε INVITE πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζχλνδν θαη ηνλ ηξφπν ζπκκεηνρήο ζ' 

απηή. Η αίηεζε ACK πεξηέρεη ηελ ζεηηθή απάληεζε ηνπ θαινχκελνπ, πεξηγξάθνληαο 

νκνίσο ηε ζχλνδν. 

 Δληνπηζκφο ρξήζηε: Ο θαινχκελνο ελδερνκέλσο λα αιιάδεη ζέζεηο. Απηέο νη 

ζέζεηο κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ ζηνλ εμππεξεηεηή SIP, νπφηε φηαλ ν 

ηειεπηαίνο εμεηάδεηαη γηα ηε ζέζε ελφο θαινχκελνπ, επηζηξέθεη κηα ιίζηα 

πηζαλψλ ζέζεσλ. Σν ζχζηεκα πνπ δεκηνπξγεί απηή ηε ιίζηα είλαη ν εμππεξεηεηήο 

ζέζεο (Location Server), ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ηελ παξαδίδεη ζηνλ εμππεξεηεηή 

SIP. 

 Αιιαγή ππάξρνπζαο ζπλφδνπ: Κάπνηεο θνξέο, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα αιιάμνπκε 

ηηο παξακέηξνπο κηαο ππάξρνπζαο ζπλφδνπ. Απηφ γίλεηαη αλαδεκνζηεχνληαο ηελ 

αίηεζε INVITE, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ίδηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηεο θιήζεο, αιιά 

κε δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο 

 

To SIP ζηελ αγνξά θαη ε ζρέζε ηνπ κε ην Η.323 

 

  Τπάξρνπλ ήδε αξθεηέο δηαζέζηκεο πινπνηήζεηο ηνπ SIP ζηελ αγνξά. Δηδηθφηεξα, ε 

εηαηξεία CISCO έρεη πξνζαλαηνιίζεη ηα πξντφληα VoIP ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ SIP, 

αιιά θαη ε Microsoft έρεη δείμεη πξνζέζεηο λα ζηακαηήζεη ηηο πινπνηήζεηο Η.323 θαη 

λα πηνζεηήζεη σο πξφηππν ην SIP. Η πξψηε πξνζπάζεηα ηεο Microsoft, έγηλε κε ηνλ 

πξάθηνξα ρξήζηε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα Windows XP θαη ιέγεηαη Microsoft 

Messenger. Πξφθεηηαη γηα κηα εθαξκνγή πνπ κεηαηξέπεη ηνλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή 

ζε έλα software ηειέθσλν, κε πξφζζεηεο δπλαηφηεηεο φπσο γξαπηή ζπλδηάιεμε, 

video θαη δηακνηξαζκφ εθαξκνγψλ. 

  To SIP φπσο θαη ην Η.323, είλαη πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

δξνκνιφγεζε θαη ζεκαηνδνζία θιήζεσλ, αληαιιαγή εθαξκνγψλ θαη άιισλ 

ππεξεζηψλ . Σν Η.323 ππεξέρεη ηνπ SIP, ζην γεγνλφο φηη ην πξψην δηαιεηηνπξγεί κε 

ην PSTN, πνπ απνηειεί αθφκα ην πιένλ δηαζέζηκν δίθηπν. Δπίζεο, ην Η.323 είλαη 

αθφκα ην πξφηππν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ηειεδηάζθεςεο. 

To SIP σζηφζν, ππφζρεηαη κεγαιχηεξε επειημία θαη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο 

θιηκάθσζεο . Έηζη, ην SIP θεξδίδεη αξγά αιιά ζηαζεξά, έδαθνο ζηε βηνκεραλία ηεο  
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ηειεδηάζθεςεο, ελψ ην Η.323, πξνβιέπεηαη λα δηαηεξήζεη δεζπφδνπζα ζέζε γηα 

αθφκα ηξία ηνπιάρηζηνλ ρξφληα. 

  Οη νξγαληζκνί ηππνπνηήζεσλ εξγάδνληαη ήδε πάλσ ζην ζέκα ηεο 

δηαιεηηνπξγηζηκφηεηαο κεηαμχ ηνπ Η.323 θαη ηνπ SIP, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε κηαο 

νκαιά κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ απφ ηε κία ηερλνινγία ζηελ άιιε. Οη νξγαληζκνί πνπ 

εηδηθεχνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη ν IMTC (International Multimedia 

Telecommunication Consortium) θαη ν ETSI (European Telecommunications 

Standards Institute). Σέινο, ν νξγαληζκφο Open Η.323 έρεη ήδε ζέζεη ζε ιεηηνπξγία 

ηε gateway Η.323/SIP. 

  Φπζηθά, ππάξρνπλ πνιιέο ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ πξνηχπσλ. Η 

βαζηθή ηνπο δηαθνξά είλαη θαηαξρήλ, φηη ην Η.323 απνηειεί απφ κφλν ηνπ 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα, ελψ ην SIP ζπλεξγάδεηαη κε άιια πξσηφθνιια γηα ηελ 

αλάπηπμε εθαξκνγψλ. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο δηάθξηζεο, νη δηαθνξέο ηνπο 

ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα. 

 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Η.323 SIP 

Οξγαληζκφο ITU IETF 

Πξψηε Έθδνζε 1996 1999 

Σξέρνπζα Έθδνζε H.323 v4 RFC2543-bis07 

Γνκηθά ηνηρεία Σεξκαηηθά, gateways, 

gatekeepers, MCUs 

User agents ,servers 

Πξσηφθνιια Ras/Q.931 

H.245 

SIP 

DIP 

 

Γηεπζπλζηνδφηεζε 

Δπέιηθηε, ρξεζηκνπνηεί 

ηνπο κεραληζκνχο URLs 

θαη ηνπο αξηζκνχο Δ.164 

Υξεζηκνπνηεί  κφλν URLs 

Πξσηφθνιια κεηαθνξάο UDP θαη 

TCP.Πεξηζζφηεξν 

ρξεζηκνπνηείηαη ην TCP 

UDP θαη TCP.Κπξίσο 

ρξεζηκνπνηείηαη ην UDP 

 

Γηάζθεςε video θαη 

δεδνκέλσλ 

Τπνζηεξίδνληαη 

πιήξσο .Παξέρνληαη 

δηαδηθαζίεο ζπγρξνληζκνχ 

ηνπ ήρνπ θαη ηεο εηθφλαο 

Πεξηνξηζκέλε ππνζηήξημε 

video θαη θαζφινπ γηα 

δηάζθεςε δεδνκέλσλ 

 

 

 

Αζθάιεηα 

Οξίδεη κεραληζκνχο 

αζθάιεηαο θαη 

δηαπξαγκάηεπζεο κέζσ 

ηνπ Η.235. Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη ην 

SSL 

Πηζηνπνίεζε ρξεζηψλ 

κέζσ κεραληζκψλ 

HTTP .Κξππηνγξάθεζε 

κέζσ ΒΧΡ. Τπνζηήξημε 

ζπκκεηξηθήο θαη 

αζχκκεηξεο πηζηνπνίεζεο 

SSL.Οξίδεη θαη 

πηζηνπνίεζε απφ άθξν -

ζε- άθξν κέζσ PGP ή 

MIME 

 



Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζχγρξνλεο ηειεδηάζθεςεο ζε λεπηαγσγεία ζην Ρέζπκλν 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων  Σελίδα 39 
 

 

Δπεθηαζηκφηεηα 

Όρη ηδηαίηεξα εμειίμηκν Παξέρεη κεραληζκνχο 

δηαπξαγκάηεπζεο ζρεηηθά 

κε ηελ πξφζεζε επηπιένλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ . 

 

Πνιππινθφηεηα 

Αξθεηά πνιχπινθν. 

Πεξηέρεη πνιιά 

δηαθνξεηηθά πξσηφθνιια 

ρεηηθά απιφ. Μνηάδεη 

πνιχ κε ην HTTP. 

Πίλαθαο 1: Υαξαθηεξηζηηθά πξσηνθόιισλ SIP θαη H.323 

 

  Δπηπιένλ, κηα άιιε βαζηθή απαίηεζε πνπ ηέζεθε ήηαλ ε πνηφηεηα ππεξεζίαο. Η 

κεηάδνζε πνιπκέζσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, κε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ θφκβσλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ, απαηηεί έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν πνηφηεηαο απφ ην δίθηπν ησλ 

ππνινγηζηψλ. ε έλα δίθηπν κεηαγσγήο παθέηνπ, φπσο ην internet, είλαη δχζθνιν λα 

ππάξμεη εγγχεζε γηα ρακειέο θαζπζηεξήζεηο θαη ζε εθαξκνγέο, φπσο ε 

ηειεδηάζθεςε, ηέηνηεο εγγπήζεηο είλαη απαξαίηεηεο. Έηζη ινηπφλ θξίζεθε επηηαθηηθή 

αλάγθε, ν ζρεδηαζκφο πξσηνθφιισλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, πνπ ζα εμππεξεηνχζαλ 

ηελ επηθνηλσλία πνιπκέζσλ πάλσ απφ δίθηπα IP. ην ζέκα απηφ, έδσζε ιχζε ε 

νκάδα εξγαζίαο ελσκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ IETF, ε νπνία αλέπηπμε έλα κνληέιν 

ελνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ, ην νπνίν ζα παξείρε πνηφηεηα ππεξεζίαο QoS, ζηηο 

εθαξκνγέο πνιπκέζσλ. χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, νξίδνληαη ηέζζεξα 

πξσηφθνιια, ηα RSVP, RTP, RTCP, RTSP, ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα 

ηελ ζεκειίσζε ππεξεζηψλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. [4],[10],[12] 

 

 

2.3 Γηεύζπλζε IP 

Μία δηεχζπλζε IP (Ip address - Internet Protocol address), είλαη έλαο κνλαδηθφο 

αξηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ζπζθεπέο γηα ηε κεηαμχ ηνπο αλαγλψξηζε θαη 

ζπλελλφεζε ζε έλα δίθηπν ππνινγηζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Internet Protocol 

standard. Κάζε ζπζθεπή πνπ αλήθεη ζην δίθηπν - φπσο επίζεο δξνκνινγεηέο (routers), 

ππνινγηζηέο, time-servers, εθηππσηέο, κεραλέο γηα fax κέζσ Internet, θαη νξηζκέλα 

ηειέθσλα - πξέπεη λα έρεη ηε δηθή ηεο κνλαδηθή δηεχζπλζε. Μία δηεχζπλζε IP κπνξεί 

λα ζεσξεζεί ην αληίζηνηρν κηαο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο ή ελφο αξηζκνχ ηειεθψλνπ 

(ζχγθξηζε κε VoIP) γηα έλαλ ππνινγηζηή ή άιιε ζπζθεπή δηθηχνπ ζην Γηαδίθηπν. 

Όπσο θάζε δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ αληηζηνηρνχλ ζε έλα θαη 

κνλαδηθφ θηίξην ή ηειέθσλν, κηα IP address ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κνλαδηθή 

αλαγλψξηζε ελφο ππνινγηζηή ή άιιεο ζπζθεπήο πνπ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. 

Μηα δηεχζπλζε IP κπνξεί λα "κνηξάδεηαη" ζε πνιιέο ζπζθεπέο-πειάηεο είηε επεηδή 

απηέο είλαη κέξνο ελφο shared hosting web server environment, είηε ιφγσ ελφο proxy 

server (π.ρ. ελφο Παξνρέα Τπεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ (ISP) ή κηαο ππεξεζίαο γηα 

εμαζθάιηζε αλσλπκίαο - anonymizer service) πνπ ιεηηνπξγνχλ σο κεζνιαβεηέο. ηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε (ρξήζε δηαθνκηζηή κεζνιάβεζεο) ε πξαγκαηηθή δηεχζπλζε IP 

κπνξεί λα απνθξχπηεηαη απφ ην δηαθνκηζηή πνπ δέρεηαη αίηεζε. Η αλαινγία ζηα 

ηειεθσληθά ζπζηήκαηα ζα ήηαλ ε ρξήζε δηεζλψλ ή ηνπηθψλ αξηζκψλ θιήζεο (proxy) 

θαη επεθηάζεσλ (shared). 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol_standard
http://el.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol_standard
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%84%CF%85%CF%80%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet_fax&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/VoIP
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
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Οη δηεπζχλζεηο IP νξίδνληαη είηε κφληκα (γηα παξάδεηγκα, ζε έλα δηαθνκηζηή ν 

νπνίνο βξίζθεηαη πάληα ζηελ ίδηα δηεχζπλζε) είηε πξνζσξηλά απφ έλα πιήζνο 

δηαζέζηκσλ δηεπζχλζεσλ. 

 Γπλακηθέο ΙP 

Οη δπλακηθέο δηεπζχλζεηο IP δίλνληαη γηα λα αλαγλσξίδνληαη πξνζσξηλέο ζπζθεπέο 

φπσο πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο ή πξνγξάκκαηα πειάηεο (clients). Οη ISPs 

ρξεζηκνπνηνχλ δπλακηθή θαηαλνκή (νη δηεπζχλζεηο IP θαηαλέκνληαη δπλακηθά) γηα λα 

νξίζνπλ δηεπζχλζεηο απφ έλα κηθξφ πιήζνο δηαζέζηκσλ ζε έλα κεγαιχηεξν αξηζκφ 

πειαηψλ. Απηή ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζχλδεζε κέζσ ηειεθψλνπ (dial-up), 

WiFi θαη άιιεο πξνζσξηλέο ζπλδέζεηο, επηηξέπνληαο ζε ρξήζηεο θνξεηψλ 

ππνινγηζηψλ λα ζπλδένληαη απηφκαηα ζε κηα πνηθηιία ππεξεζηψλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 

λα γλσξίδνπλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε δξνκνιφγεζε (routing) ηνπ θάζε δηθηχνπ. 

Οη ρξήζηεο κε δπλακηθέο δηεπζχλζεηο IP πηζαλφλ λα έρνπλ πξνβιήκαηα ζην λα 

ηξέρνπλ δηθφ ηνπο mail server (δηαθνκηζηή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) θαζψο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ππεξεζίεο φπσο ην mail-abuse.org [1] έρνπλ ζπιιέμεη ιίζηεο απφ 

δηαζηήκαηα (ranges) δηεπζχλζεσλ IP (δηεπζχλζεηο δειαδή πνπ έρνπλ ίδηα θάπνηα 

αξρηθά ςεθία) θαη ηηο έρνπλ κπινθάξεη. 

  Η δπλακηθή θαηαλνκή δηεπζχλζεσλ IP απαηηεί έλαλ θεληξηθφ δηαθνκηζηή (server) 

γηα λα αθνχεη ηα αηηήκαηα θαη λα νξίζεη έπεηηα κηα δηεχζπλζε. Οη δηεπζχλζεηο 

κπνξνχλ λα νξηζηνχλ ηπραία ή λα βαζηζηνχλ ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε πνιηηηθή 

(policy). Σν πην ζπλεζηζκέλν πξσηφθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ νξηζκφ 

δηεπζχλζεσλ δπλακηθά είλαη ην Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Σν 

DHCP πεξηιακβάλεη έλα lease time πνπ θαζνξίδεη πφζν θαηξφ κπνξεί απηφο πνπ 
θάλεη ηελ αίηεζε λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα δηεχζπλζε πξηλ δεηήζεη ηελ αλαλέσζή ηεο, 

επηηξέπνληαο ζε δηεπζχλζεηο λα παίξλνληαη, εαλ φπνηνο ηηο δήηεζε απνζπλδεζεί. 

  Δίλαη ζχλεζεο λα ρξεζηκνπνηείηαη δπλακηθή θαηαλνκή γηα ηδησηηθά δίθηπα. 

Γεδνκέλνπ φηη ηα ηδησηηθά δίθηπα ζπάληα παξνπζηάδνπλ έιιεηςε δηεπζχλζεσλ, είλαη 

δπλαηφ λα νξηζηεί ε ίδηα δηεχζπλζε ζηνλ ίδην ππνινγηζηή κε θάζε αίηεζε (request) ή 

λα θαζνξηζηεί έλαο παξαηεηακέλνο lease time. Απηέο νη δχν κέζνδνη κηκνχληαη ηελ 

αλάζεζε ζηαηηθήο δηεχζπλζεο IP. 

 ηαηηθέο IP 

  Οη ζηαηηθέο δηεπζχλζεηο IP ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αλαγλσξίδνληαη εκη-κφληκεο 

ζπζθεπέο κε ζηαζεξέο δηεπζχλεηο IP. Οη εμππεξεηεηέο (servers) ηππηθά 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηαηηθέο δηεπζχλζεηο IP. Η ζηαηηθή δηεχζπλζε κπνξεί λα δηακνξθσζεί 

άκεζα (λα γίλεη configured) επάλσ ζηε ζπζθεπή ε σο κέξνο ηεο θεληξηθήο 

δηακφξθσζεο DHCP πνπ ζπζρεηίδεη ηε MAC address ηεο ζπζθεπήο κε κηα ζηαηηθή 

δηεχζπλζε. 

  To Πξσηφθνιιν Γηαδηθηχνπ έρεη δχν θχξηεο εθδφζεηο ζε ρξήζε, ηηο IPv4 θαη IPv6. 

Κάζε έθδνζε έρεη ην δηθφ ηεο νξηζκφ γηα ηελ δηεχζπλζε IP. Λφγσ ηεο επηθξάηεζήο 

ηεο, ν φξνο «δηεχζπλζε IP» ηππηθά αλαθέξεηαη ζε εθείλεο πνπ νξίδνληαη ζην IPv4. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82_%28%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%89_%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%86%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/WiFi
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%B7%CF%84%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Mail_server&action=edit&redlink=1
http://www.mail-abuse.com/
http://el.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/MAC_address
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=IPv4&action=edit&redlink=1
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  Οη δηεπζχλζεηο IP πνπ νξίδνληαη είλαη αξηζκνί ηεο κνξθήο xxx.xxx.xxx.xxx (IPv4), 

φπνπ xxx έλαο αξηζκφο απφ 0 εψο 255 ή 

xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx.xxx.xxx.xxx.xxx (IPv6). ε έλα δίθηπν ππνινγηζηψλ 

φπσο είλαη θαη ην Γηαδίθηπν ν θάζε ππνινγηζηήο ζηέιλεη νξηζκέλα παθέηα 

πιεξνθνξηψλ, ηα νπνία νλνκάδνληαη IP PacketIPv4. 

Σν IPv4 ρξεζηκνπνηεί δηεπζχλζεηο ησλ 32-bit (4 byte), πνπ πεξηνξίδνπλ ην πιήζνο 

δηεπζχλζεσλ ζε 4.294.967.296 (2
32

) πηζαλέο κνλαδηθέο δηεπζχλζεηο. Δληνχηνηο, 

πνιιέο παξαθξαηνχληαη γηα εηδηθνχο ιφγνπο, φπσο γηα ρξήζε ζε ηδησηηθά δίθηπα (~18 

εθαηνκκχξηα) ή δηεπζχλζεηο πνιπδηαλνκήο (~1 εθαηνκκχξην). Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, 

κεηψλεηαη ν αξηζκφο πνπ κπνξεί λα δηαηεζεί γηα δεκφζηεο δηεπζχλζεηο Γηαδηθηχνπ θαη, 

θαζψο ν αξηζκφο δηαζέζηκσλ δηεπζχλζεσλ θαηαλαιψλεηαη, ε έιιεηςε εκθαλίδεηαη λα 

είλαη αλαπφθεπθηε καθξνπξφζεζκα. Απηφο ν πεξηνξηζκφο έρεη βνεζήζεη ζηε ζηξνθή 

πξνο ην IPv6, πνπ είλαη απηήλ ηελ πεξίνδν ζε αξρηθά ζηάδηα επέθηαζεο θαη ν κφλνο 

ππνςήθηνο αληηθαηαζηάηεο ηνπ IPv4. 

Όηη ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί IPv5 ππήξμε κφλν σο έλα πεηξακαηηθφ πξσηφθνιιν, 

νλνκαδφκελν ST2, πνπ πεξηγξάθεθε ζην RFC 1819. χκθσλα κε ηηο πξφηππεο 

ζπκβάζεηο γηα θάζε δηαλνκή UNIX, φιεο νη πεξηηηά αξηζκεκέλεο εθδφζεηο 

ζεσξνχληαη πεηξακαηηθέο. Απηή ε έθδνζε δελ πξννξίζηεθε πνηέ γηα πινπνίεζε θαη 

εθαξκνγή θαη ην πξσηφθνιιν εγθαηαιείθζεθε. To RSVP ην έρεη αληηθαηαζηήζεη σο 

έλαλ νξηζκέλν βαζκφ. 

IPv6 

  ην IPv6, ην λέν standard (αιιά φρη αθφκα εθηεηακέλεο ρξήζεο) Πξσηφθνιιν 

Γηαδηθηχνπ, νη δηεπζχλζεηο έρνπλ κέγεζνο 128 bit, ην νπνίν, αθφκε θαη κε 

γελλαηφδσξε αλάζεζε netblocks, ζα είλαη αξθεηφ γηα λα επαξθέζεη ζην θνληηλφ 

κέιινλ. Θεσξεηηθά, ζα ππάξρνπλ αθξηβψο 2
128

, ή πεξίπνπ 3,403 × 10
38

 κνλαδηθέο 

δηεπζχλζεηο γηα δηεπηθάλεηεο δηαθνκηζηψλ (host interfaces). Ο αθξηβήο αξηζκφο είλαη 

340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456. Απηφ ην κεγάιν πιήζνο 

δηεπζχλζεσλ ζα επνηθεζεί αξαηά, γεγνλφο πνπ θαζηζηά πηζαλή ηελ θσδηθνπνίεζε 

πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ δξνκνιφγεζεο ζηηο ίδηεο ηηο δηεπζχλζεηο. 

  Σν βαζηθφ πξσηφθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην δηαδίθηπν γηα ηελ απνζηνιή θαη 

ιήςε δεδνκέλσλ είλαη ην IP - Internet Protocol. Κάζε παθέην IP πεξηέρεη εθηφο ησλ 

δεδνκέλσλ θαη κία θεθαιίδα (header) ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη νη δηεπζχλζεηο IP ηνπ 

απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε ηνπ παθέηνπ. Έλαο θαθφβνπινο ρξήζηεο κπνξεί λα 

ζηείιεη έλα παθέην IP ηνπ νπνίνπ ε θεθαιίδα λα γξάθεη θάπνηα άιιε δηεχζπλζε θαη 

φρη ηελ δηθηά ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα μεγειάζεη ηνλ παξαιήπηε θαη λα ηνλ 

θάλεη λα πηζηέςεη φηη ην παθέην πξνήιζε απφ θάπνηνλ άιιν ππνινγηζηή. 

  Ο ππνινγηζηήο πνπ ιακβάλεη απηφ ην παθέην IP δελ γλσξίδεη φηη ε δηεχζπλζε 

απνζηνιέα πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ θεθαιίδα είλαη πιαζηνγξαθεκέλε, νπφηε απαληάεη 

ζηέιλνληαο παθέηα IP ζηελ ςεχηηθε δηεχζπλζε. Απηή ε ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη 

θπξίσο απφ ράθεξ, νη νπνίνη αθελφο δελ ζέινπλ λα απνθαιχςνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο 

θαη αθεηέξνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο επηζέζεσλ δελ ηνπο ελδηαθέξεη ε 

απάληεζε ηνπ ππνινγηζηή-ζχκαηνο.[7],[12] 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=IPv4&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Bit
http://el.wikipedia.org/wiki/Byte
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=IPv6&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=ST2&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=RFC_1819&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/UNIX
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%84%CF%84%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=RSVP&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=IPv6&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Netblock&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/IP
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7_IP
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CF%81
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2.4 Ση είλαη ην Aethra Vega X5;  

 

  Σν Aethra Vega® X5 είλαη έλα πςειήο πνηφηεηαο θαη απφδνζεο ζχζηεκα Video 

Conference, ηδαληθφ γηα ζπλδηαζθέςεηο κεζαίνπ θαη κεγάινπ κεγέζνπο πνπ απαηηνχλ 

άξηζηε πνηφηεηα εηθφλαο θαη ήρνπ. 

  Γηαζέηεη ελζσκαησκέλν MCU γηα δηαζχλδεζε έσο θαη 8 ζεκείσλ ζε mixed mode 

(ISDN θαη IP), κε Continuous Presence θαη ππνζηήξημε παξνπζηάζεσλ Powerpoint. 

Πεξηιακβάλεη XGA ports, ηερλνινγία Voice Tracking, Graphical User I/F γηα 

επθνιία ρξήζεο θαη δηαρεηξίδεηαη έσο θαη 3 monitor. Γηαηίζεηαη ζε δηάθνξεο εθδφζεηο 

γηα ζπλδέζεηο έσο 768 Kbps κέζσ ISDN BRI θαη 4 Mbps κέζσ IP, ηφζν γηα Η.323 

φζν θαη γηα SIP δίθηπα, θαζψο επίζεο θαη γηα ζπλδέζεηο έσο 2 Mbps κέζσ ISDN PRI 

ή κέζσ κηζζσκέλσλ γξακκψλ (X.21, V.35, RS449, RS366, G.703). 

  Σν ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα ηειεδηάζθεςεο Aethra Vega® X5 κπνξεί λα 

επηθνηλσλήζεη κφλν κε έλα άιιν ζεκείν θαη απηφ ιφγσ έιιεηςεο άδεηα ρξήζεο 

πνιπδηάζθεςεο. 

  Τπάξρεη φκσο ε δπλαηφηεηα ρξήζεο άδεηαο πνπ λα δηαζχλδεεη έσο ηέζζεξα άιια 

ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα ζπλνκηινχλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ην θεληξηθφ, ε νπνία θνζηίδεη 

950€. 

  Γηα πςειφηεξεο απαηηήζεηο ππάξρεη θαη άδεηα ρξήζεο πνιπδηάζθεςεο πνπ κπνξεί λα 

δηαζχλδεεη έσο θαη νρηψ άιια ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα ζπλνκηινχλ κεηαμχ ηνπο θαη 

κε ην θεληξηθφ, ε νπνία θνζηίδεη 1980€. [16],[17] 

 

 

2.5 Απαηηνύκελν Τιηθό  
 

  Ο εμνπιηζκφο ηεο αίζνπζαο ηειεδηάζθεςεο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ηκήκαηα. Σελ 

κηθξνθσληθή - κεγαθσληθή εγθαηάζηαζε, ηνλ εμνπιηζκφ βηληενζθφπεζεο, ηνλ 

εμνπιηζκφ ςεθηνπνίεζεο θαη κεηάδνζεο εηθνλνξξνψλ θαη ηνλ εμνπιηζκφ γηα ηνλ 

νκηιεηή. Σν θπξηφηεξν θνκκάηη φκσο ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη ε ζπζθεπή 

ηειεδηάζθεςεο ε νπνία είλαη ην Aethra Vega® X5 θαη έρεη δπλαηφηεηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο ηειεδηάζθεςεο πάλσ απφ IP ή απφ γξακκή ISDN πινπνηψληαο ην 

πξσηφθνιιν H323. 

  Ο εμνπιηζκφο βηληενζθφπεζεο απνηειείηαη απφ ηελ θάκεξα πνπ έρεη ην Aethra, ε 

νπνία ηνπνζεηείηαη ζην θαηάιιειν ζεκείν ηνπ ρψξνπ ζπλεδξηάζεσλ θαη έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αθνινπζεί απηφκαηα ηνλ νκηιεηή. 
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Δηθόλα 5: Aethra Vega® X5 

 

Η κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε απνηειείηαη απφ 2 ελζχξκαηα κηθξφθσλα θαη έλα 

αζχξκαην. 

 

Δηθόλα 6: Μηθξόθσλα 
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Σα ερεία ρψξνπ 

 

Δηθόλα 7: Ζρεία 

Σνλ εμνπιηζκφ ςεθηνπνίεζεο θαη κεηάδνζεο βίληεν απνηεινχλ ηα εμήο: 

Ο νκηιεηήο έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε πινχζην 

ινγηζκηθφ γηα λα θαιχςεη ηηο πεξηζζφηεξεο αλάγθεο. 

Έλαλ projector ζπλδεδεκέλν κε φιεο ηηο πεγέο ζήκαηνο ηεο αίζνπζαο 

 

Δηθόλα 8: Ρrojector 

Μηα Οζφλε Ηιεθηξηθή  

 

Δηθόλα 9: Οζόλε 
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Σειερεηξηζηήξην Aethra 

 

 
Δηθόλα 10: Σειερεηξηζηήξην Aethra 

  

 

2.6 πλδεζκνινγία  
 

 
                       Δηθόλα 11: Καισδίσζε ζπζηήκαηνο Aethra Υ5 κε άιια πεξηθεξεηαθά 
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Σα βήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα λα ζέζνπκε ζε ιεηηνπξγία ην Aethra είλαη ηα εμήο: 

 

Βήκα 1
ν
  

 

πλδένπκε ηελ ηξνθνδνζία 

 

      
Δηθόλα 12: Καιώδην ηξνθνδνζίαο  Δηθόλα 13: ύλδεζε ηξνθνδνζίαο 

 

Βήκα 2
ν
  

 

πλδένπκε ηα κηθξφθσλα  

 

    
Δηθόλα 14: Μηθξόθσλα   Δηθόλα 15: ύλδεζε κηθξνθώλσλ 
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Βήκα 3
ν
  

 

Όπσο βιέπνπκε απφ ηηο παξαθάησ εηθφλεο ην Aethra έρεη 2 ππνδνρέο, κία γηα ηνλ 

projector θαη κία γηα ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. 

 

    
Δηθόλα 16: Θύξεο ππνδνρήο   Δηθόλα 17: ύλδεζε projector 

 

Βήκα 4
ν 

 

πλδένπκε ηα ερεία ζηηο ππνδνρέο πνπ θαίλνληαη ζην Aethra 

 

 
Δηθόλα 18: ύλδεζε ερείσλ 

Βήκα 5
ν
 

 

πλδένπκε ην θαιψδην δηθηχνπ ζηελ θαηάιιειε ππνδνρή ηνπ Aethra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 19: Καιώδην δηθηύνπ 
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 Δηθόλα 20: ύλδεζε ζηε πξίδα δηθηπνύ          Δηθόλα 21: ύλδεζε θαισδίνπ δηθηύνπ 

 

Βήκα 6
ν
 

 

Μηα άιιε δπλαηφηεηα πνπ καο δίλεη ην Aethra είλαη λα θάλνπκε παξνπζηάζεηο κέζσ 

ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Οη επηπιένλ ζπλδέζεηο πνπ ρξεηάδνληαη θαίλνληαη 

παξαθάησ: 

 

     
 Δηθόλα 22: Καιώδην κε βύζκα γηα Ζ/Τ                      Δηθόλα 23: ύλδεζε κε Ζ/Τ 

 

    
  Δηθόλα 24: ύλδεζε βύζκα κε Ζ/Τ    Δηθόλα 25: ύλδεζε θαισδίνπ κε Ζ/Τ 
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Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηειερεηξηζηεξίνπ Aethra 

 

Δπεμήγεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ 

On/Off Άλνηγκα – θιείζηκν Aethra 

Send Απνζηνιή δηαθαλεηψλ 

Slide Παξνπζίαζε δηαθαλεηψλ 

Dual Δηθφλα δέθηε θαη πνκπνχ 

Pip Δλαιιαγή παξαζχξσλ 

Privacy Απφθξπςε εηθφλα ζην δέθηε 

Back Πξνεγνχκελε ζειίδα 

Home Δπηζηξνθή ζηελ αξρηθή ζειίδα 

Zoom Μεγέζπλζε – κίθξπλζε  

Volume Ρχζκηζε έληαζεο 

Mute ίγαζε 

Call Κιήζε 

Phonebook Καηάινγνο IP δηεπζχλζεσλ 

Disconnect Απνζχλδεζε 

OK Δπηβεβαίσζε επηινγήο 

C-Del βήζηκν αιθαξηζκεηηθνχ 

Camera Δπηινγή εηζφδνπ – video 

Self Δλεξγνπνίεζε/ απελεξγνπνίεζε ηεο 

δηθηάο ζνπ νπηηθήο εηθφλαο 

Help Δλεξγνπνίεζε/ απελεξγνπνίεζε ηεο 

βνήζεηαο 

Memo- Preset Απνζήθεπζε ξπζκίζεσλ θάκεξαο 

Sel- Preset Δπηινγή ξπζκίζεσλ θάκεξαο 

Πίλαθαο 2: Λεηηνπξγίεο πιήθηξσλ ηειερεηξηζηεξίνπ Aethra 
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KEY SYMBOLS 

1 1 a b     

2 2 c d     

3 3 e f g    

4 4 h i j    

5 5 k l m    

6 6 n o     

7 7 p q r    

8 8 s t     

9 9 u v w    

0 0 x y z    

* . * @  = - + 

# # & : / \   
Πίλαθαο 3: πζρεηηζκόο αιθαξηζκεηηθώλ ζπκβόισλ κε ηα πιήθηξα ηειερεηξηζηεξίνπ 

 

 
Δηθόλα 26: Σειερεηξηζηήξην Aethra 
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2.7 Πξαγκαηνπνίεζε Δπηθνηλσλίαο κε Απνκαθξπζκέλν 

Aethra 

 

  Μεηά ηε ζσζηή ζχλδεζε φινπ ηνπ πιηθνχ ηνπ Aethra. Σν επφκελν βήκα ήηαλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ πξψηε ηειεδηάζθεςε. Η ζχλδεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ 

εηαηξία «Πξφηππα δίθηπα πνιπκέζσλ Δ.Π.Δ.» κε έδξα ηελ Αζήλα, ππεχζπλνο ηεο 

εηαηξίαο είλαη ν θχξηνο Υξήζηνο Απνζθίηεο. Σν κφλν πνπ ρξεηάζηεθε γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε επηθνηλσλία εθηθηή ήηαλ ε IP δηεχζπλζε ηνπ απνκαθξπζκέλνπ 

Aethra, ε νπνία ήηαλ 91.132.177.228. 

  Η ζχλδεζε ήηαλ επηηπρήο, ε πνηφηεηα ηεο εηθφλαο ήηαλ πνιχ θαιή, νκνίσο θαη ε 

πνηφηεηα ηνπ ήρνπ. Η εηθφλα πνπ είρε ν δέθηεο ήηαλ πνιχ θαιή επίζεο, φκσο ε 

πνηφηεηα ηνπ ήρνπ πνπ ιάκβαλε δελ ήηαλ αξθεηά θαιή, ιφγσ φηη ε αίζνπζα ζηελ 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειεδηάζθεςε δελ είρε ηηο θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο γηα 

αθνπζηηθή. 

  Γηα ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ήρνπ ζα ζπκβνπιεχακε ηελ ηνπνζέηεζε κνθέηαο ή 

γπςνζαλίδαο ή απνξξνθεηηθήο θνπξηίλαο γηα λα απνθεπρζνχλ νη αλαθιάζεηο. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 1.8 (Οδεγφο Γηακφξθσζεο 

Υψξνπ Σειεδηάζθεςεο). 
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3Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

 

3.1 Αλάγθεο ζύλδεζεο κε ππνινγηζηή  
 

Η επηθνηλσλία κεηαμχ ελφο Aethra κε έλα άιιν Aethra δελ είλαη πάληα εθηθηή, δηφηη 

έλα ηέηνην κεράλεκα ηειεδηάζθεςεο είλαη πνιχ αθξηβφ, έλα κνληέιν ζαλ απηφ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε ζην Παλεπηζηήκην Ρεζχκλνπ ην Aethra Vega X5 ζηνηρίδεη γχξσ 

6000€ θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο.  

Έηζη δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε λα κπνξεί έλα ζχζηεκα Aethra λα ζπλδεζεί κε έλαλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή πνπ ππάξρεη παληνχ πηα θαη ην θφζηνο δελ είλαη ηφζν 

κεγάιν φζν ε αγνξά ελφο Aethra. Καη εηδηθά ζηελ επνρή καο πνπ ππάξρνπλ laptop 

θαη κπνξνχκε λα ηα έρνπκε νπνπδήπνηε καδί καο. Έηζη ε επηθνηλσλία κε έλα Aethra 

είλαη εθηθηή απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ππάξρεη ηληεξλέη, αξθεί λα είλαη εγθαηεζηεκέλν 

θάπνην θαηάιιειν ινγηζκηθφ ζηνλ ππνινγηζηή καο. 

 

 

3.2 Απαηηνύκελν ινγηζκηθό ππνζηήξημεο ηνπ Aethra 
 

  Γηα λα είλαη δπλαηφλ έλαο Η/Τ λα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε έλα ζχζηεκα 

ηειεδηάζθεςεο, φπσο είλαη ην Aethra, ζα πξέπεη ν Η/Τ λα έρεη θάπνην ινγηζκηθφ πνπ 

λα ηνπ επηηξέπεη ε επηθνηλσλία λα είλαη εθηθηή κεηαμχ ηνπο. ηελ αγνξά 

θπθινθνξνχλ πνιιά ινγηζκηθά, άιια παξέρνληαη δσξεάλ θαη άιια έρνπλ θάπνην 

θφζηνο. ηηο παξαθάησ ελφηεηεο παξνπζηάδνληαη κεξηθά απφ απηά. 

 

3.2.1 Δkiga  

 

  Σν Δkiga (παιαηφηεξα ήηαλ γλσζηφ κε ηελ νλνκαζία Gnome Meeting) είλαη 

εθαξκνγή αλνηθηνχ θψδηθα γηα VoIP θαη ηειεδηάζθεςε ζην Gnome. Σν Ekiga κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ζχγρξνλα πξσηφθνιια θσλήο επί ΙΡ φπσο ην SIP θαη ην H.323. 

Τπνζηεξίδεη ηα ζπνπδαηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ νξίδνπλ ηα πξσηφθνιια απηά 

φπσο call hold, call transfer, call forwarding. 

  Δπίζεο ππνζηεξίδεη βαζηθφ άκεζεο επηθνηλσλίαο (instan messaging) θαη δηαζέηεη 

εμειηγκέλε ππνζηήξημε γηα κεηαβάζεηο κέζσ ΝΑΣ (NAT traversal). Σν Ekiga 

ππνζηεξίδεη ηνπο θαιχηεξνπο δσξεάλ θσδηθνπνηεηέο ήρνπ θαη βίληεν θαη έρεη 

επξπδσληθή ππνζηήξημε αλψηεξεο πνηφηεηαο ήρνπ, αιιά θαη θαηαζηνιή ήρνπ (echo 

cancellation). 

  Τπνζηεξίδεη πνιινχο απνθσδηθνπνηεηέο video θαη ήρνπ θαη είλαη ζπκβαηφ κε άιια 

ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην πξσηφθνιιν SIP, θαζψο θαη κε ην Microsoft 

NetMeeting. Δίλαη δσξεάλ θαη κπνξνχκε λα ην βξνχκε ζην site http://www.ekiga.org 

θαη λα ην θαηεβάζνπκε. Απηφ είλαη θαη ην ινγηζκηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηνλ 

ππνινγηζηή καο γηα λα ζπλδεζνχκε κε ην Aethra. 

 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη:  

 πκβαηφηεηα κε ην SIP 

 Τπνζηήξημε θαηαρσξεηψλ 

 Γπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο εγγξαθήο ζε πνιινχο ινγαξηαζκνχο 

http://www.ekiga.org/
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 Τπνζηήξημε δηαθνκηζηή κεζνιάβεζεο 

 Αλακνλή θιήζεσλ 

 Μεηαθνξά θιήζεσλ 

 Πξνψζεζε θιήζεσλ  

 Ρχζκηζε ηνπ επηηξεπφκελνπ εχξνπο ηηκψλ γηα ηηο ζχξεο πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ε εθαξκνγή 

 Απνζηνιή άκεζσλ κελπκάησλ 

 Τπνζηήξημε DMTF 

 Τπνζηήξημε ησλ iLBC, GSM-0.6.10, MS-GSM, G.711-Alaw, G.711-uLaw, 

G.726 θαη G.721 

 Τπνζηήξημε αλακνλήο κελπκάησλ 

 Τπνζηήξημε ENUM 

 Απνθσδηθνπνηεηήο video H.261 

 Αιγφξηζκνο δπλακηθνχ θαησθιίνπ γηα ηελ αλίρλεπζε θελήο γξακκήο 

 Απηφκαηνο πεξηνξηζκφο ηνπ εχξνπο δψλεο ηνπ video 

 Έιεγρνο κεηάδνζεο video[16],[17],[25] 

 

Παξαθάησ βιέπνπκε ην εηθνλίδην επηθνηλσλίαο ηνπ Δkiga: 

 

 
Δηθόλα 27: Οζόλε επηθνηλσλίαο Δkiga κε Aethra 
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3.2.2 OpenMeetings 
 

  Σν OpenMeetings ην νπνίν πξφθεηηαη γηα πνιπγισζζηθφ ζχζηεκα ηειεδηάζθεςεο 

θαη ζπλεξγαζίαο. Σν νπνίν είλαη δσξεάλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γη ΄ απηφ 

κπνξείηε λα βξείηε ζην site: http://code.google.com/p/openmeetings/ 

 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη:  

 Τπνζηήξημε video θαη ήρνπ 

 Παξαθνινχζεζε ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο θάζε ζπκκεηέρνληνο  

 Γπλαηφηεηα επηινγήο πνιιψλ γισζζψλ θαη παξακεηξνπνίεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο 

 Φεθηαθφο πίλαθαο ζρεδίαζεο κε δπλαηφηεηεο πξνζζήθεο θαη επεμεξγαζίαο 

θεηκέλνπ, εηζαγσγήο θσηνγξαθηψλ θ.α. 

 Γπλαηφηεηα ηειεδηάζθεςεο κε παξάιιειε ρξήζε ηνπ ςεθηαθνχ πίλαθα 

ζρεδίαζεο  

 Απνζήθεπζε πίλαθα ζρεδίαζεο θαη δπλαηφηεηα θφξησζεο ηνπ ηελ επφκελε 

θνξά ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο 

 Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο ησλ εμήο ηχπσλ αξρείσλ: tga, xcf, wpg, txt, ico, ttf, 

pcd, pcds, ps, psd, tiff, bmp, svg, dpx, exr, jpg, jpeg, gif, ppt, odp, odt, sxw, 

wpd, doc, rtf, ods, sxc, xls, sxi, pdf 

 χζηεκα δηαρείξηζεο 

 Ιδησηηθά θαη δεκφζηα δσκάηηα ηειεδηάζθεςεο 

Η εθαξκνγή ιεηηνπξγεί κε ηε βνήζεηα πειάηε Ajax/Flash[25] 

 

 
Δηθόλα 28: Οζόλε επηθνηλσλίαο OpenMeetings 
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3.2.3 DimDim 

 

  Σν DimDim είλαη κηα web-based ιχζε ηειεδηάζθεςεο. Σν νπνίν είλαη ειεχζεξν 

ινγηζκηθφ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γη ΄ απηφ κπνξείηε λα βξείηε ζην site: 

http://www.dimdim.com. 

  Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ν δηακνηξαζκφο εγγξάθσλ, παξνπζηάζεσλ, 

εθαξκνγψλ, video θαη ήρνπ, ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ςεθηαθνχ πίλαθα γηα ηελ πην 

ξεαιηζηηθή ζπλεξγαζία θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε δεκηνπξγία 

δσκαηίσλ ζπλνκηιίαο ζηα νπνία κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ νκάδεο αλζξψπσλ πνπ 

επηζπκνχλ λα αληαιιάμνπλ ηδέεο θαη απφςεηο ζρεηηθέο κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

αληηθείκελν θάπνηαο ηειεδηάζθεςεο. Δπίζεο, κέζσ ηνπ DimDim είλαη εθηθηή ε 

δηελέξγεηα δεκνζθνπήζεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα δεηεζεί ε άπνςε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γχξσ απφ έλα δήηεκα θαη ε ιήςε απνθάζεσλ κε βάζε ηηο 

πξνηηκήζεηο ηεο πιεηνςεθίαο, θαζψο θαη ε θαηαγξαθή θαη ε αξρεηνζέηεζε φινπ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο ηειεδηάζθεςεο κε ζθνπφ ηε κεηαγελέζηεξε αλακεηάδνζε ηεο ζε 

νκάδεο αλζξψπσλ πνπ δελ είραλ ηελ επθαηξία λα ηελ παξαθνινπζήζνπλ δσληαλά.[25] 

 

3.2.4 OpenFire 

  Ο OpenFire είλαη εμππεξεηεηήο απνζηνιήο άκεζσλ κελπκάησλ θαη ζπλνκηιίαο 

νκάδσλ ρξεζηψλ ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ην πξσηφθνιιν XMPP. Πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γη ΄ απηφ κπνξείηε λα βξείηε ζην site: 

http://www.jivesoftware.com/products/openfire/index.jsp  

Παξέρεη ηα αθφινπζα: 

 Web-based πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο 

 Γηεπαθή ζπλδεφκελσλ κνλάδσλ 

 Γπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο 

 Τπνζηήξημε SSL/TLS 

 Φηιηθή ζην ρξήζηε δηαδηθηπαθή δηεπαθή θαη εγθαηάζηαζε κε ηε βνήζεηα 

νδεγηψλ 

 χλδεζε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ (δει. είηε χπαξμε ελζσκαησκέλνπ Apache 

Derby ή ζχλδεζε ζε άιιν DBMS κέζσ νδεγνχ JDBC) γηα ηελ απνζήθεπζε 

κελπκάησλ θαη πιεξνθνξηψλ ρξεζηψλ  

 πλδεζηκφηεηα LDAP 

 πκβαηφο κε φιεο ηηο πιαηθφξκεο, θαζψο είλαη γξακκέλνο ζε Java 

 Πιήξεο ζπκβαηφηεηα κε ηνλ πειάηε Spark Jabber 

Ο πειάηεο Spark παξέρεη εχθνιε θαη απνηειεζκαηηθή δηεπαθή γηα ηνλ OpenFire θαη 

δηαζέηεη δπλαηφηεηα κεηαθνξάο αξρείσλ, VoIP θαη δπλαηφηεηα ζπλνκηιίαο κε ρξήζε 

πνιιαπιψλ πξσηνθφιισλ.[25] 

http://www.dimdim.com/
http://www.jivesoftware.com/products/openfire/index.jsp
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3.2.5 SIPX 

 

  Σν SIPX είλαη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ηειεθσληθνχ θέληξνπ VoIP πνπ 

βαζίδεηαη ζην πξσηφθνιιν SIP. Σν νπνίν είλαη δσξεάλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

γη ΄ απηφ κπνξείηε λα βξείηε ζην site: http://www.sipfoundry.org/  

 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη:  

 Μεηαθνξά 

 Αλακνλή/ αλάθηεζε θιήζεσλ 

 Μνπζηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλακνλήο γηα ζπζθεπέο πνπ είλαη ζπκβαηέο κε 

ηα πξφηππα IETF 

 Γπλαηφηεηα κεηαθνξάο αξρείσλ κνπζηθήο 

 Σειεδηάζθεςε κε ηαπηφρξνλε παξνπζία ηξηψλ ζπκκεηερφλησλ 

 Μεηαθνξά/ αλάθηεζε θιήζεσλ 

 Πνιιαπιέο θιήζεηο αλά γξακκή 

 CLID, CNIP, CLIP CLIR 

 Δπαλάθιεζε 

 Ιζηνξηθφ θιήζεσλ 

 Τπνζηήξημε φισλ ησλ απνθσδηθνπνηεηψλ ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί ε 

ηειεθσληθή ζπζθεπή 

 Τπεξεζία εμνκάιπλζεο 

 Άδεηεο θιήζεσλ 

 Τπεξεζίεο θαηαιφγνπ 

 Γξήγνξε θιήζε 

 Γξνκνιφγεζε ειάρηζηνπ θφζηνπο 

 Τπνζηήξημε αλαινγηθψλ γξακκψλ 

 Αλαθνξέο θαη θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ θιήζεσλ 

 Γηαρείξηζε ζπζθεπψλ εθαξκνγήο θαη ρξήζεο 

 Δμππεξέηεζεο ηειεθσληθνχ θέληξνπ[25] 

 

3.2.6 Mirial Softphone H.323/SIP 
 

  Σν Mirial Softphone είλαη ην ινγηζκηθφ πνπ καο πξφηεηλε ε εηαηξία «Πξφηππα 

Γίθηπα Πνιπκέζσλ Δ.Π.Δ.» γηα λα κπνξνχκε απφ έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή λα 

επηθνηλσλήζνπκε κε έλα κεράλεκα ηειεδηάζθεςεο θαη αληίζηξνθα. Σν ινγηζκηθφ 

απηφ εγθαζίζηαηαη ζε πξνζσπηθφ ππνινγηζηή κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows XP/ 

Vista θαη ζε ζπλδπαζκφ κε κηα θνηλή webcam θαη headset παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

δηαζχλδεζεο κε νπνηνδήπνηε ηππηθφ ηεξκαηηθφ ηειεδηάζθεςεο H.323 SIP κέζσ ησλ 

δηθηχσλ TCP/IP. Γηαηίζεηαη κε ηε κνξθή άδεηαο ρξήζεο θαη απαηηείηαη κηα άδεηα 

ρξήζεο γηα θάζε απνκαθξπζκέλν ρξήζηε. Σν θφζηνο ηνπ αλέξρεηαη ζηα 153€, 

αληίζεηα κε ην Δkiga πνπ είλαη δσξεάλ. 

http://www.sipfoundry.org/
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Παξαθάησ βιέπνπκε ην εηθνλίδην επηθνηλσλίαο ηνπ Mirial Softphone: 

 

 
Δηθόλα 29: Οζόλε επηθνηλσλίαο Mirial Softphone 

 

3.2.7 Asterisk 

  Σν Asterisk είλαη ε πξσηνπφξα κεραλή θαη εξγαιεηνζήθε ηειεθσλίαο αλνηρηνχ 

ινγηζκηθνχ. Σν Asterisk κπνξεί λα ξπζκηζηεί ψζηε λα απνηειεί ηνλ ππξήλα ελφο 

πβξηδηθνχ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ή ελφο ηειεθσληθνχ θέληξνπ (PBX) ΙΡ, 

δξνκνινγψληαο ηηο θιήζεηο θαη ζπλδένληαο ηνπο ρξήζηεο ηνπ κε ηνλ έμσ θφζκν κέζσ 

ΙΡ, θαζψο θαη αλαινγηθψλ θαη ςεθηαθψλ ζπλδέζεσλ. Σν Asterisk είλαη ζπκβαηφ κε 

πιεζψξα ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο ην Linux, ην MAC OS X, ην OpenBSD, ην 

FreeBSD θαη ην Solaris. Δπίζεο, κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ θαξδηά κηαο πνιπκεζηθήο 

πχιεο, ζπλδένληαο παιαηά δίθηπα PSTN κε ηνλ πνιιά ππνζρφκελν θφζκν ηεο 

ηειεθσλίαο ΙΡ. Η αξζξσηή αξρηηεθηνληθή ηνπ Asterisk ηνπ επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί 

πιεζψξα πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο θαη απνθσδηθνπνηεηψλ πνιπκέζσλ. Αξθεηά 

έξγα, φπσο ην FreePBX θαη ην TrixBox, έρνπλ πξνζζέζεη κηα δηαδηθηπαθή δηεπαθή 

γηα ην Asterisk πξνθεηκέλνπ λα απινπνηήζνπλ ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο.  

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γη ΄ απηφ κπνξείηε λα βξείηε ζην site: 

http://www.asterisk.org/  

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ηα παξαθάησ:  

 χζηεκα κελνχ ADSI 

 Γέθηεο εηδνπνηήζεσλ 

 Δπηζχλαςε κελπκάησλ 

 Πηζηνπνίεζε 

 Μαχξεο ιίζηεο 

 Σπθιή κεηαθνξά 

 Καηαγξαθή πιεξνθνξηψλ θιήζεσλ 

http://www.asterisk.org/
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 Πξνψζεζε θιήζεο φηαλ ε γξακκή είλαη απαζρνιεκέλε 

 Πξνψζεζε θιήζεο φηαλ δελ ππάξρεη απάληεζε 

 Παξαθνινχζεζε θιήζεσλ 

 Μεηαθνξά θιήζεσλ 

 Οπξέο θιήζεσλ 

 Καηαγξαθή θιήζεσλ 

 Γξνκνιφγεζε θιήζεσλ 

 Αλάθηεζε θιήζεσλ 

 Αλακνλή θιήζεσλ 

 Σαπηφηεηα ρξήζηε 

 Φξαγή ζπγθεθξηκέλσλ ηαπηνηήησλ ρξεζηψλ 

 Κάξηεο θιήζεσλ 

 Απνζήθεπζε/αλάθηεζε δεδνκέλσλ απφ βάζε δεδνκέλσλ 

 Δλζσκάησζε βάζεο δεδνκέλσλ 

 Γηελέξγεηα θιήζεσλ κε βάζε ην φλνκα 

 Ξερσξηζηνί ήρνη ηειεθψλνπ 

 Ιδησηηθφηεηα 

 Απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε 

 Απνζηνιή κελπκάησλ SMS 

 Μεηαηξνπή θεηκέλνπ ζε νκηιία 

 Αλίρλεπζε νκηιίαο 

 Ώξα θαη εκεξνκελία 

 Πχιεο VoIP 

 TDMoE 

 Σαπηφρξνλε ζπλνκηιία ηξηψλ αηφκσλ 

 Παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ελζσκάησζεο θπζηθά μερσξηζηψλ εγθαηαζηάζεσλ 

 Υξεζηκνπνίεζε θνηλψλ ζπλδέζεσλ δεδνκέλσλ 

 Τπνζηήξημε ησλ FXS, FXO, MF θαη DTMF[25] 

3.2.8 Hydra ηνπ Aethra  

  Η Hydra είλαη έλα κνλαδηθφ εξγαιείν πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηειεδηάζθεςε. 

Οπνπδήπνηε θαη αλ βξίζθεζαη, είλαη εχθνιν λα ζπκκεηάζρεη θαλείο δηαδξαζηηθά ζε 

κηα ηειεδηάζθεςε έρνληαο κφλν κηα θάκεξα θαη ζχλδεζε ζην ηληεξλέη. Μεξηθά 

πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρεη απηφ ην εξγαιείν είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

πνηφηεηα ηεο εηθφλαο, γξήγνξε εθκάζεζε θαη επθνιία ζηελ ρξήζε ηνπ, εχθνιε 

ζχλδεζε θαη πξφζβαζε, θαζφινπ εμσηεξηθά gateways θαη «ειεπζεξία» λα 

απνιαχζεηο έλα πεξηβάιινλ ηειεδηάζθεςεο νπνπδήπνηε. 

  Δπίζεο ππάξρνπλ θαη άιια πξντφληα ηειεδηάζθεςεο. Μεξηθά απφ απηά είλαη ην 

NetMeeting ηεο Microsoft, ην Office Live Meeting θαη απηφ ηεο Microsoft πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην SIP πξσηφθνιιν, ην OhPhone X πνπ ρξεζηκνπνηεί ην H.323 αιιά 

γηα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ην MAC, ην Access Grid, ην Google Talk, ην Intel Business  
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Videoconferencing, ην Open H.323, ην Cisco Call Manager, ην X- Lite πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην SIP πξσηφθνιιν, ην OpenScape Video ηεο Siemens Enterprise 

Communications, PVX ηεο Polycom πνπ ρξεζηκνπνηεί ην SIP θαη ην H.323 

πξσηφθνιιν θαη ην γλσζηφ ζε φινπο καο Skype.[3] 

 

3.3 Λεηηνπξγία θαη Αξρηηεθηνληθή ηνπ Ekiga  

 

  Σν Ekiga [6] είλαη κηα εθαξκνγή γηα ηειεδηαζθέςεηο, γηα ΙΡ ηειεθσλία θαη επηηξέπεη 

ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δσξεάλ ηειεθσληθέο θιήζεηο φπσο επίζεο 

θαη βηληενθιήζεηο κε άιινπο ρξήζηεο πνπ δελ βξίζθνληαη ζην ίδην θπζηθφ ζεκείν. Σν 

πξντφλ απηφ είλαη ε πξψηε Open Source εθαξκνγή πνπ ππνζηεξίδεη θαη ηα δπν 

βαζηθά πξσηφθνιια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ΙΡ ηειεθσλία θαη ζηηο 

ηειεδηαζθέςεηο, ην SIP θαη ην H.323. Σν Ekiga παιαηφηεξα ήηαλ γλσζηφ σο 

GnomeMeeting. Τπνζηεξίδεη φιεο ηηο ΙΡ ιεηηνπξγίεο ελψ θάζε ηνπ λέα έθδνζε 

πεξηέρεη θαη θαηλνχξγηεο ιεηηνπξγίεο. Γηαζέηεη πάξα πνιχ κεγάιε γθάκα απφ 

θσδηθνπνηεηέο ήρνπ θαη εηθφλαο θαη είλαη ζπκβαηφ κε πάξα πνιιά άιια ινγηζκηθά, 

ζπζθεπέο θαη δξνκνινγεηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ είηε ην ην SIP είηε ην H.323. 

Σν Ekiga πξνζθέξεη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο πνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε γεληθέο 

γξακκέο ζην πξσηφθνιιν πνπ ζπληξέρεη κε ην Ekiga αιιά θαη γεληθφηεξεο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ ρξήζηε. Γειαδή είλαη αξρηθά ζπκβαηφ θαη κε ην SIP θαη κε ην Η.323. 

Παξέρεη ππνζηήξημε πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε δπλαηφηεηα ησλ θιήζεσλ θαη κε ηα 

ηκήκαηα ησλ δχν πξσηνθφιισλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπιήξσζε κηαο θιήζεο. 

Ξεπεξλά ηα πξνβιήκαηα ηνπ ΝΑΣ traversal κε ηελ βνήζεηα ηερλνινγηψλ φπσο είλαη 

ην STUN [9], ελψ κπνξεί λα παξέρεη ηδηαίηεξεο επηινγέο φζσλ αθνξά ηνπο 

θσδηθνπνηεηέο ήρνπ θαη εηθφλαο. Γηα λα εγθαηαζηήζεη θαλείο ην Ekiga ζα πξέπεη 

πξψηα λα έρεη θαηεβάζεη βαζηθέο βηβιηνζήθεο ηελ Gnome, ηελ OPAL θαη ηελ PWlib 

βηβιηνζήθεο πξνθεηκέλνπ λα έρεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην πξντφλ. 

Δπίζεο αλ επηζπκεί λα έρεη full screen ην Ekiga ζα πξέπεη επίζεο λα έρεη θαη ηελ SDL 

βηβιηνζήθε. 
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3.4 Δγθαηάζηαζε ηνπ Ekiga 
 

  Καηεβάδνπκε ην Δkiga γηα Windows απφ ην site:  

http://www.ekiga.org/download-ekiga-binaries-or-source-code 

θαη ην απνζεθεχνπκε ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή καο. Παηάκε δηπιφ θιηθ ζην 

εηθνλίδην πνπ κφιηο απνζεθεχζακε θαη εθηεινχκε ηηο εμήο θηλήζεηο: 

 

 
Δηθόλα 30: Δηθνλίδην εγθαηάζηαζεο ηνπ Δkiga 

 

 
Δηθόλα 31: Δηθνλίδην εθθίλεζεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Δkiga 

http://www.ekiga.org/download-ekiga-binaries-or-source-code
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Δηθόλα 32: Δηθνλίδην επηινγώλ γηα ην Δkiga 

 
Παηάκε «Next» 

 

 
Δηθόλα 33: Δηθνλίδην επηινγώλ εκθάληζεο ηνπ Δkiga 

 

Παηάκε «Next» 
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Δηθόλα 34: Δηθνλίδην γηα ηελ επηινγή εγθαηάζηαζεο ηνπ Δkiga 

 

Παηάκε «Install» 

Πεξηκέλνπκε λα γεκίζεη ε κπάξα θαη έπεηηα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε καο ην 

παξαθάησ παξάζπξν θαη παηάκε «Finish». 

 

 
Δηθόλα 35: Δηθνλίδην γηα ηελ νινθιήξσζε εγθαηάζηαζεο ηνπ Δkiga 
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Καη δεκηνπξγείηαη ε ζπληφκεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Δkiga ζηελ επηθάλεηα ηεο 

εξγαζίαο φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

 

 
Δηθόλα 36: πληόκεπζε Δkiga ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο 

 

Όπσο παξαηεξνχκε ζηελ γξακκή εξγαζηψλ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ην εηθνλίδην ηνπ 

Ekiga πνπ δείρλεη φηη ν ρξήζηεο είλαη online. 

Σελ θαηάζηαζε ζχλδεζεο ηνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα ηελ αιιάμεη φπσο θαίλεηαη θη 

παξαθάησ: 

 

 
Δηθόλα 37: Αιιαγή θαηάζηαζεο ηνπ ρξήζηε ζην Δkiga 
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  Όηαλ εθθηλήζνπκε ην Ekiga ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα εθηειέζνπκε ην 

Configuration Assistant γηα λα γίλεη ε εγγξαθή ηνπ ινγαξηαζκνχ καο έηζη ψζηε λα 

είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία κε άιινπο ρξήζηεο. 

  Ο Βνεζφο Ρχζκηζεο είλαη έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ ζα καο θαζνδεγήζεη βήκα-βήκα 

ζε φια ηα ζηάδηα δεκηνπξγίαο ησλ βαζηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Ekiga. Θα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπκε φια απηά ηα βήκαηα 

ζσζηά, εηδάιισο ν βνεζφο ζα επαλεκθαλίδεηαη (φηαλ δελ ζα ηνλ νινθιεξψζνπκε) ή 

ην Ekiga δελ ζα ιεηηνπξγεί ζσζηά (αλ θάπνηα απφ ηηο απαληήζεηο καο δελ είλαη 

ζσζηή). Μπνξνχκε λα εθηειέζνπκε ηνλ Βνεζφ Ρχζκηζεο αλά πάζα ζηηγκή κέζσ ηνπ 

κελνχ Δπεμεξγαζία (Edit). 

 

  Κάλνπκε δηπιφ θιηθ ζην εηθνλίδην ηνπ Ekiga πνπ κφιηο δεκηνπξγήζεθε ζηελ 

επηθάλεηα εξγαζίαο θαη εθηεινχκε ηηο παξαθάησ ξπζκίζεηο. 

 

 
Δηθόλα 38: Δηθόλα κόιηο αλνίμνπκε ην Ekiga 
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Δηζαγσγή ζηνλ βνεζφ ξπζκίζεσλ  

 

 
Δηθόλα 39: Σξέρνπκε ηνλ νδεγό ξύζκηζεο 

 

Όπσο θαίλεηαη παξαπάλσ έρνληαο επηιέμεη απφ κελνχ Edit Configuration Assistant 

ηξέρνπκε ηνλ νδεγφ ξπζκίζεσλ. 

 
Δηθόλα 40: Πξώην βήκα ηνπ νδεγνύ ξύζκηζεο 

 

Παηάκε «Forward» 
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  Καζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ξπζκίζεσλ δηαηίζεηαη πεξηήγεζε ζην 

θαηψηαην άθξν ηνπ παξαζχξνπ. Μπνξνχκε λα δηαηξέμνπκε ηηο εξσηήζεηο 

ρξεζηκνπνηψληαο παηψληαο «Πίζσ», «Μπξνζηά» θαη «Άθπξν». Αλ παηήζνπκε 

«Άθπξν» θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ξχζκηζεο, ην Ekiga δελ ζα επεξεαζηεί απφ ηηο 

αιιαγέο πνπ εθηειέζακε θαη φζεο πιεξνθνξίεο πιεθηξνινγήζακε ζα αθπξσζνχλ. 

  Η ζειίδα απηή καο θαισζνξίδεη ζηνλ Βνεζφ Ρπζκίζεσλ. Γελ ππάξρεη θάηη εδψ πνπ 

λα ρξεηάδεηαη αιιαγή ή ζχληαμε. Παηάκε ην θνπκπί «Μπξνζηά» πνπ βξίζθεηαη ζην 

θάησ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ γηα λα μεθηλήζνπκε ηηο ξπζκίζεηο. 

 

  Σν παξάζπξν Πξνζσπηθψλ Πιεξνθνξηψλ απαηηεί απφ εκάο λα δψζνπκε πξνζσπηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην Ekiga. Οη πιεξνθνξίεο απηέο 

εκθαλίδνληαη φηαλ ζπλδεζνχκε ζε άιιεο εθαξκνγέο ήρνπ/βίληεν. πκπιεξψλνπκε 

θαη παηάκε «Forward». 

 

 
Δηθόλα 41:Δηζάγνπκε ηα ζηνηρεία καο 
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Λνγαξηαζκφο Ekiga.net 

 

 
Δηθόλα 42: Δηθνλίδην ινγαξηαζκνύ Ekiga.net 

 

Δηζάγνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνχ Ekiga.net πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη. 

 

  Σν Ekiga.net είλαη κηα πιαηθφξκα ειεχζεξσλ ππεξεζηψλ SIP πνπ παξέρνληαη ζηνπο 

ρξήζηεο ηνπ Ekiga. Γηα λα κπνξνχκε λα θαιέζνπκε θαη άιινπο ρξήζηεο θαη λα ζαο 

θαινχλ άιινη ρξήζηεο, ρξεηάδεζηε κηα δηεχζπλζε SIP. Μπνξείηε λα ιάβεηε κηα ηέηνηα 

δηεχζπλζε απφ ηελ εμήο δηεχζπλζε http://www.ekiga.net/. Σν Ekiga.net επίζεο 

πξνζθέξεη επηπξφζζεηεο ππεξεζίεο φπσο ρψξνπο ζπλεδξηάζεσλ (conference rooms), 

ερεηηθά κελχκαηα ή αιθαβεηηθνχο θαηαιφγνπο ζην δηαδίθηπν. Μπνξείηε λα δείηε ην 

http://www.ekiga.net/ γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. Αιιηψο αθνινπζνχκε ηνλ 

ζχλδεζκν πνπ καο δίλεη ν νδεγφο γηα λα ιάβνπκε έλα ινγαξηαζκφ, αλ δελ έρνπκε ήδε 

έλαλ, θαη έπεηηα ζπκπιεξψλνπκε ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ καο. Παηάκε 

«Forward» γηα λα ζπλερίζνπκε αθνχ εηζάγνπκε φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο. 

http://www.ekiga.net/
http://www.ekiga.net/
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Δηθόλα 43: Δηθνλίδην ινγαξηαζκνύ Ekiga Call Out 

 

 

 

  ε απηφ ην ζεκείν ην Ekiga καο δεηάεη λα ζπκπιεξψζνπκε ηα ζηνηρεία καο ζε 

πεξίπησζε πνχ έρνπκε απνθηήζεη Ekiga Call Out Account γηα λα έρνπκε ηε 

δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε θιήζεηο θαη ζε θαλνληθά ηειέθσλα. Απηφ δελ 

είλαη ππνρξεσηηθφ γηα λα ζπλερίζνπκε ηνλ νδεγφ ξχζκηζεο θαη δελ επεξεάδεη 

θαζφινπ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Ekiga. Γηα απηφ ην ιφγν ηζεθάξνπκε ην θνπηάθη «Γε 

ζέισ λα εγγξαθψ ζηελ ππεξεζία Ekiga Call Out». Καη παηάκε «Forward». 
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Δηθόλα 44: Δπηινγή ηύπνπ ζύλδεζεο δηθηύνπ 

 

 

  Σν Ekiga ππνζηεξίδεη πνιινχο θσδηθνπνηεηέο ήρνπ θαη βίληεν. Πεξηιακβάλεη 

θσδηθνπνηεηέο εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαζψο θαη θσδηθνπνηεηέο κέζεο πξνο θαιήο 

πνηφηεηαο. Όζν πςειφηεξε είλαη ε πνηφηεηα ηνπ θσδηθνπνηεηή, ηφζν κεγαιχηεξν 

εχξνο δψλεο απαηηεί. Δπηπιένλ, νη θσδηθνπνηεηέο βίληεν κπνξνχλ λα πξνζαξκφζνπλ 

ηελ πνηφηεηά ηνπο πξνο ην δηαζέζηκν εχξνο δψλεο. Απηή ε δπλαηφηεηα επηινγήο είλαη 

απαξαίηεηε θαηά ηελ αξρηθή ξχζκηζε ηνπ Ekiga ψζηε λα επηιέμεη ην βέιηηζην 

θσδηθνπνηεηή, θαηάιιειν γηα ηνλ ηχπν ηεο ζχλδεζεο θαη λα πξνζαξκφζεη ηηο 

ξπζκίζεηο πνηφηεηαο ηνπ βίληεν. Αλ ν ηχπνο ηεο ζχλδεζήο ζαο δελ αλαθέξεηαη ζηνλ 

θαηάινγν πξέπεη λα επηιέμεηε ηνλ πιεζηέζηεξν πξνο ηελ ζχλδεζή ζαο ηχπν θαη λα 

ξπζκίζεηε ην Ekiga ρεηξνθίλεηα κέζσ ηνπ παξαζχξνπ ησλ ξπζκίζεσλ (ηκήκα 

θσδηθνπνηεηψλ) αξγφηεξα. 

  Δπηιέγνπκε «Γηαηήξεζε ηξερνπζψλ ξπζκίζεσλ» θαη παηάκε «Forward». 
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Δηθόλα 45: Δπηινγή ζπζθεπώλ ήρνπ 

 

  Σν Ekiga απαηηεί ζπζθεπέο ήρνπ γηα λα αλαπαξάγεη θαη λα εγγξάςεη ήρνπο. Η 

ζπζθεπή εμφδνπ ήρνπ παξάγεη ην εηζεξρφκελν ξεχκα ήρνπ θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο 

θιήζεο. Δπηιέγνπκε ηελ ζπζθεπή ζηελ νπνία ζπλδένληαη ηα αθνπζηηθά ή ηα ερεία 

καο. Η ζπζθεπή εηζφδνπ ήρνπ είλαη εθείλε κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη ην κηθξφθσλφ καο. 

Οη ξπζκίζεηο απηέο ίζσο είλαη νη ίδηεο κε εθείλεο ηεο εθαξκνγήο αλαπαξαγσγήο ήρσλ, 

αλ έρνπκε κφλν κηα θάξηα ήρνπ. Όκσο είλαη επίζεο εθηθηφ λα εγγξάςνπκε ήρνπο 

κέζσ θάπνηαο άιιεο ζπζθεπήο (π.ρ. ελφο εζσηεξηθνχ κηθξνθψλνπ ζε κηα webcam). 

Απηή ε ελφηεηα καο επηηξέπεη επίζεο λα επηιέμνπκε ηελ ζπζθεπή πνπ ζα θνπδνπλίδεη. 

Απηή ε ζπζθεπή κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ ζπζθεπή εμφδνπ ήρνπ. Μαο 

επηηξέπεη λα αθνχκε ην θνπδνχληζκα εηδνπνίεζεο εηζεξρφκελεο θιήζεο ζηα ερεία 

καο, θαζψο έρνπκε ηα αθνπζηηθά ζπλδεδεκέλα γηα θιήζεηο. 

  Αθήλνπκε φια ηα πεδία κε ηηο «Default» επηινγέο θαη παηάκε «Forward». 
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Δηθόλα 46: Δπηινγή ζπζθεπήο βίληεν 

 

  Δπηιέγνπκε ηελ ζπζθεή βίληεν πνπ επηζπκνχκε, ζε πεξίπησζε πνπ ζέινπκε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλα αιιηψο κπνξνχκε λα ηα αθήζνπκε θαη ην πξνεπηιεγκέλν. Καη παηάκε 

«Forward». 
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Δηθόλα 47: Οινθιήξσζε νδεγνύ ξύζκηζεο 

 

  Σν ηειεπηαίν παξάζπξν δείρλεη απιψο κηα κηθξή πεξίιεςε ησλ ξπζκίζεσλ πνπ 

επηιέμακε. Βεβαησλφκαζηε φηη φιεο απηέο νη ξπζκίζεηο είλαη ζσζηέο. Αλ θάηη δελ 

είλαη ζσζηφ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην πιήθηξν "Back" ζηελ θάησ δεμηά 

γσλία ηνπ παξαζχξνπ γηα λα κεηαβνχκε ζε νπνηαδήπνηε ζειίδα ηνπ Βνεζνχ θαη 

δηνξζψζνπκε ηα ιάζε. 

  Αλ φια είλαη ζσζηά, παηάκε ην πιήθηξν «Apply» γηα λα απνζεθεχζνπκε ηηο 

ξπζκίζεηο. Ο βνεζφο ζα θιείζεη θαη ζα εκθαληζζεί ην θπξίσο παξάζπξν ηνπ Ekiga. 

Όιεο νη ξπζκίζεηο κπνξνχλ λα αιιαρζνχλ κέζσ ηνπ παξαζχξνπ ησλ πξνηηκήζεσλ 

αλά πάζα ζηηγκή ην ζειήζνπκε. 

  Η έθδνζε ηνπ Ekiga πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαη παξνπζηάζακε είλαη ε 3.2.7, ε νπνία 

είλαη ε πην πξφζθαηε, είλαη φκσο Beta θαη δελ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δνχκε θαη 

ηελ εηθφλα ηνπ άιινπ ρξήζηε πνπ ζέινπκε λα επηθνηλσλήζνπκε αιιά κφλν ηε δηθηά 

καο .Γη’ απηφ ην ιφγν παξαθάησ παξνπζηάδνπκε εηθφλεο απφ ηελ έθδνζε 2.0.9 ηνπ 

Ekiga πνπ καο επηηξέπεη λα έρνπκε εηθφλα. Η ππφινηπε δηαδηθαζία θαη νη ξπζκίζεηο 

είλαη ίδηα θαη ζηηο δπν εθδφζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ επηθνηλσλία ζε 

δηάθνξα επίπεδα. 
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Δηθόλα 48: Δkiga έηνηκν γηα πξαγκαηνπνίεζε θιήζεσλ 

 

       
Δηθόλα 49: Λεηηνπξγία πξνβνιήο νιόθιεξε       Δηθόλα 50: Λεηηνπξγία πξνβνιήο κηζή 

 

Παηψληαο ην ηξίην εηθνλίδην αλνίγεη ην βηβιίν δηεπζχλζεσλ, φπνπ κπνξνχκε λα 

απνζεθεχζνπκε επαθέο. 
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Δηθόλα 51: Βηβιίν δηεπζύλζεσλ Ekiga 

 

Γηα λα απνζεθεχζνπκε κηα λέα δηεχζπλζε επηιέγνπκε απφ ην κελνχ Δπαθή → Νέα 

Δπαθή θαη εκθαλίδεηαη ην εμήο παξάζπξν: 

 

 
Δηθόλα 52: Δπεμεξγαζία επαθήο 

 

πκπιεξψλνπκε ην Όλνκα θαη ην VoIP URL θαη ηηο άιιεο ξπζκίζεηο 
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Γηα παξάδεηγκα: 

 

 
Δηθόλα 53: Παξάδεηγκα επεμεξγαζίαο επαθήο 

 

Καη παηάκε «ΟΚ» 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε επαθή πνπ δεκηνπξγήζακε: 

 

 
Δηθόλα 54: Δπαθή ζην βηβιίν δηεπζύλζεσλ 

 

Κάλνληαο δεμί θιηθ ζε κηα επαθή κπνξνχκε λα ηε δηαγξάςνπκε, λα ηε δηνξζψζνπκε, 

λα θάλνπκε θιήζε ή λα ζηείινπκε έλα κήλπκα. 
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Παηψληαο ην ηέηαξην εηθνλίδην κε ηελ θάκεξα παξαθνινπζνχκε φηη ιακβάλεη ε 

θάκεξα καο εθείλε ηε ζηηγκή. 

 

 
Δηθόλα 55: Απεηθόληζε εθείλεο ηεο ζηηγκήο από ηελ θάκεξα ηνπ Ζ/Τ 

 

 

3.5 Πξαγκαηνπνίεζε επηθνηλσλίαο Aethra κε Η/Τ 

 

  Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί επηθνηλσλία κεηαμχ ελφο Aethra θαη ελφο ππνινγηζηή, ζα 

πξέπεη ν ρξήζηεο ηνπ ππνινγηζηή λα γλσξίδεη ηελ ip δηεχζπλζε ηνπ Aethra πνπ ζέιεη 

λα επηθνηλσλήζεη. Σν Aethra πνπ ρξεζηκνπνηήζακε εκείο είρε ip 147.52.243.37. 

Αιιηψο, αλ ζέιεη θάπνηνο ρξήζηεο ηνπ Aethra λα επηθνηλσλήζεη κε έλαλ ππνινγηζηή 

ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηελ πξαγκαηηθή ip ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνινγηζηή. Γηα λα 

βξνχκε ηελ πξαγκαηηθή ip ηνπ ππνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηήζακε επηζθεθηήθακε ζην 

site: whatismyipaddress.com/ 

  Δπίζεο, γηα λα είλαη εθηθηή ε επηθνηλσλία ελφο ππνινγηζηή κε έλα Aethra ζα πξέπεη 

ν ππνινγηζηήο λα δηαζέηεη θάπνην ινγηζκηθφ θαηάιιειν ψζηε λα ηνπ επηηξέπεη λα 

επηθνηλσλεί κε ζπζηήκαηα ηειεδηάζθεςεο, φπσο είλαη ην Aethra. Έλα ηέηνην 

ινγηζκηθφ είλαη ην Ekiga, γηα ην νπνίν έρνπκε αλαθεξζεί παξαπάλσ. 

Τινπνηήζακε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ Aethra θαη ελφο laptop ζην Παλεπηζηήκην 

Ρεζχκλνπ. Σν laptop ζπλδέζεθε ζην αζχξκαην δίθηπν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, βξήθακε 

ηελ πξαγκαηηθή ip ηνπ (147.52.253.50), αλνίμακε ην πξφγξακκα Ekiga θαη ην Aethra 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ip ηνπ laptop ην θάιεζε. Σν Aethra βξηζθφηαλ ζηελ αίζνπζα 

ηειεδηάζθεςεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ην laptop ζην πξναχιην. Η επηθνηλσλία 

πξαγκαηνπνηήζεθε επηηπρήο.  

Ο ρξήζηεο ηνπ Aethra είρε θαιή εηθφλα θαη αθνπζηηθή, κφλν φηαλ ην ζήκα δηθηχνπ 

ηνπ laptop είρε ρακειή ηζρχ ηφηε ε επηθνηλσλία είρε πξνβιήκαηα, ε εηθφλα «ραλφηαλ» 

θαη ε θσλή ην ίδην. Ο ρξήζηεο ηνπ laptop είρε θαιή εηθφλα θαη αθνπζηηθή ηνπ ρξήζηε 

ηνπ Aethra, ε θαιή ιεηηνπξγία επεξεαδφηαλ απφ ην ζήκα δηθηχνπ, ηελ πνηφηεηα ηεο  
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θάκεξαο πνπ δηέζεηε ην laptop θαη ην κηθξφθσλν, δηφηη ζην laptop ππήξραλ 

ελζσκαησκέλα ην κηθξφθσλν θαη ε θάκεξα. Πξνθαλψο, εάλ ππήξρε κηα εμσηεξηθή 

θάκεξα πςειφηεξεο πνηφηεηαο θαη εμσηεξηθφ κηθξφθσλν κε αθνπζηηθά ε 

επηθνηλσλία κε ην Aethra ζα ήηαλ αθφκα θαιχηεξε. 

  Σν Ekiga είλαη έλα πξντφλ ην νπνίν πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηειεδηαζθέςεηο 

θαη κεηάδνζε δεδνκέλσλ θαη πξναηξεηηθά γηα κεηάδνζε εηθφλαο. Αθνινπζνχλ 

εηθφλεο πνπ παξνπζηάδνπλ ην πξντφλ θαη πσο απηφ εκθαλίδεηαη ζηνλ ρξήζηε ηνπ. Σν 

ινγηζκηθφ απηφ δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα ν ρξήζηεο λα αιιάδεη ηηο ξπζκίζεηο φπσο 

απηφο πηζηεχεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θιήζεσλ ηνπ, ελψ πξνζθέξεη θαη ην 

πεξηβάιινλ γηα ζπλνκηιία κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ. Δπίζεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη 

δεκηνπξγήζεη έλαλ θαηάινγν επαθψλ, φπνπ λα θαηαρσξνχληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

επαθέο πνπ επηζπκεί. 

  Αλαιπηηθφηεξα, γηα ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάςακε εθηειέζακε ηηο 

παξαθάησ θηλήζεηο: 

Αλνίγνπκε ην πξφγξακκα Ekiga απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ laptop θαη εκθαλίδεηαη ην 

εμήο εηθνλίδην: 

 

 
Δηθόλα 56: Δηθνλίδην Ekiga θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ 
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Πιεθηξνινγνχκε ηελ ΙΡ δηεχζπλζε ηνπ Aethra (147.52.243.37) ζην παξάζπξν ηνπ  

Ekiga πνπ θαίλεηαη παξαθάησ: 

 

 
Δηθόλα 57: Πιεθηξνιόγεζε ip ηνπ Aethra ζην Ekiga 

 

Έπεηηα απφ ην κελνχ ηνπ Ekiga παηάκε Call →Call, δηαθνξεηηθά γηα λα κελ 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην κελνχ κπνξνχκε λα παηήζνπκε απεπζείαο ην εηθνλίδην πνπ 

απεηθνλίδεη κηα «πξίδα». 

 
Δηθόλα 58: Κιήζε από ην Ekiga ζην Aethra 
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Καη ε ζχλδεζε πξαγκαηνπνηήζεθε επηηπρψο, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

 
Δηθόλα 59: Δηθνλίδην Ekiga κε ηελ επηηπρώο θιήζε ζην Aethra 

 

Γηα λα ηεξκαηίζνπκε ηελ θιήζε επηιέγνπκε απφ ην κελνχ Call→Hang up, 

δηαθνξεηηθά κπνξνχκε απεπζείαο παηψληαο ην εηθνλίδην κε ηηο δχν πξίδεο ελσκέλεο, 

πνπ βξίζθεηαη δίπια ζηε δηεχζπλζε ΙΡ. Καη ε ζχλδεζε δηαθφπηεηαη. 
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Δηθόλα 60: Σεξκαηηζκόο θιήζεο ζην Ekiga 
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4Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

 

4.1 Γνθηκή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε λεπηαγσγείν 
 

  ε απηή ηε θάζε ηεο εξγαζίαο καο ζηφρνο ήηαλ λα πεηχρνπκε ηελ απνκαθξπζκέλε 

ζχλδεζε Aethra κε έλαλ άιιν ππνινγηζηή ζε λεπηαγσγείν κε ελζσκαησκέλν 

ζπκβαηφ ινγηζκηθφ. 

  Η δηαδηθαζία απηή θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζα ήηαλ ζίγνπξα εθηθηή εάλ είρακε 

εγθαηαζηήζεη άιιν έλα ζχζηεκα Aethra ζην λεπηαγσγείν πνπ ζέιακε λα 

επηθνηλσλήζνπκε, άιια ιφγσ πςεινχ θφζηνπο απηφ δελ ήηαλ εθηθηφ λα ζπκβεί. Έηζη 

ινηπφλ αλαδεηήζακε κηα ελαιιαθηηθή ιχζε, πνπ ήηαλ ε εχξεζε ελφο ινγηζκηθνχ πνπ 

ζα είρε ηε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμεη απηή ηελ εθαξκνγή ρσξίο έμνδα. 

  Έρνληαο εγθαηαζηεκέλν ην ζχζηεκα ηειεδηάζθεςεο ηνπ Aethra ζηελ αίζνπζα 

δηαζθέςεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ρεζχκλεο ην κφλν πνχ έπξεπε λα θάλνπκε ήηαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε έλαλ ππνινγηζηή ζην νπνίν είρακε ήδε εγθαηαζηήζεη ηελ 

ειεχζεξε έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ Ekiga θαη λα ππάξρεη κηα θάκεξα γηα ιήςε. Δπεηδή 

ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ δελ ππήξρε θάκεξα δηαζέζηκε ζπλδέζακε ζην δίθηπν ηνπ 

έλα laptop κε θάκεξα. 

  Η πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Aethra ζην Παλεπηζηήκην Ρεζχκλνπ κε ην 

Ekiga ζην λεπηαγσγείν δελ επηηεχρζεθε θαη θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αηηία 

είλαη ην δίθηπν πνπ ππάξρεη ζην λεπηαγσγείν. Σα πεξηζζφηεξα ζρνιηθά 

ζπγθξνηήκαηα δηαζέηνπλ ην παλειιήλην ζρνιηθφ δίθηπν sch.gr, ην νπνίν δε καο 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα βίληεν-δηάζθεςεο κε ην Aethra. Καη απηφ νθείιεηαη ζηε 

ςεχηηθε IP δηεχζπλζε πνπ παξέρεη ζην δίθηπν ηνπ λεπηαγσγείνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα 

εθηειψληαο ζηε γξακκή εληνιψλ (Run) ηνπ ππνινγηζηή ηελ εληνιή ipconfig καο δίλεη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ, παξαηεξήζακε φηη ε πξνεπηιεγκέλε πχιε είλαη ε 

0.0.0.0, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδηνξίζεη ην “default” δίθηπν. Πξαθηηθά 

απηή ε δηεχζπλζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδηνξίδεη ηελ default δξνκνιφγεζε 

παθέησλ. 

  Κάζε ππνινγηζηήο γηα λα επηθνηλσλήζεη κε έλαλ άιιν ζην δηαδίθηπν πξέπεη λα 

δηαζέηεη κηα κνλαδηθή IP δηεχζπλζε ε νπνία νλνκάδεηαη θαη πξαγκαηηθή IP δηεχζπλζε. 

Λφγσ ηεο κεγάιεο αχμεζεο ησλ ρξεζηψλ θαη θαηά επέθηαζε θαη ησλ ζπζθεπψλ πνπ 

καο δηαζπλδένπλ ζην δηαδίθηπν νη δηαζέζηκεο IP δηεπζχλζεηο κεηψζεθαλ ζε κεγάιν 

βαζκφ. Μηα απφ ηηο ιχζεηο ζε απηφ ην δηαθαηλφκελν πξφβιεκα ήηαλ ε 

ρξεζηκνπνίεζε ςεχηηθσλ (ηδησηηθψλ) δηεπζχλζεσλ. Απηέο νη δηεπζχλζεηο είλαη 

έγθπξεο κφλν κέζα ζε ηδησηηθά δίθηπα θαη επηπιένλ δελ πξνσζνχληαη απφ ηνπο 

δξνκνινγεηέο κέζα ζην δηαδίθηπν. Όπσο είλαη γλσζηφ νη δξνκνινγεηέο δηαδηθηχνπ 

δελ πξνσζνχλ παθέηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ςεχηηθεο δηεπζχλζεηο. 

  Έηζη ινηπφλ δνθηκάζακε λα επηθνηλσλήζνπκε ζην ρψξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ρεζχκλνπ ρξεζηκνπνηψληαο ην Aethra κε έλα ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή πνπ βξηζθφηαλ 

ζηελ αίζνπζα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Η ζχλδεζε ήηαλ επηηπρήο, δηφηη ε 

θνηλφηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ δηαζέηεη ηδησηηθφ δίθηπν πνπ παξέρεη πξαγκαηηθέο IP 

δηεπζχλζεηο. 
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                        Δηθόλα 61: Δηθόλα Aethra πξηλ ηελ θιήζε κε ηνλ ρξήζηε Ekiga 

 

 

 

  ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ην παξάζπξν πνπ βιέπεη ν ρξήζηεο ηνπ Ekiga ζηελ 

νζφλε ηνπ φηαλ δέρεηαη θάπνηα θιήζε. αλ πξψηε πιεξνθνξία έρνπκε ην φλνκα ηνπ 

ρξήζηε πνπ καο θαιεί, πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ην p.t.p.e._u.o.c. 

(Παλεπηζηήκην Ρεζχκλνπ) θαη ηελ δηεχζπλζε IP, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ 

εηθφλα. Παηψληαο ηελ επηινγή «Accept» γίλεηαη εθηθηή ε επηθνηλσλία ησλ δπν 

ρξεζηψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Δηθόλα 62: Δηζεξρόκελε θιήζε από ηνλ ρξήζηε Aethra 
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Δηθόλα 63:Παξάζπξν Ekiga θαηά ηε δηάξθεηα ζπλνκηιίαο κε Aethra 
 

 
              Δηθόλα 64: Δηθόλα ηεο Aethra θαηά ηε δηάξθεηα ζπλνκηιίαο κε ην Ekiga 

 

ηελ παξαπάλσ εηθφλα είλαη έλα ζηηγκηφηππν πνπ έρνπκε θξαηήζεη απφ ην Aethra 

θαηά ηε δηάξθεηα επηθνηλσλίαο κε ην Ekiga, φπνπ παξαηεξνχκε ηηο εηθφλεο απφ ηνπο 

δπν ρξήζηεο θαζψο θαη ηελ δηεχζπλζε IP ηνπ ρξήζηε Ekiga. 
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4.2 Η Σειεδηάζθεςε ηνπ κέιινληνο  
 

  Η εηαηξεία Cisco χζηεξα απφ ηελ εηήζηα κειέηε CiscoVisual Networking Index 

(VNI) Forecast, γηα ηελ πεξίνδν 2009-2014, αλαθνίλσζε φηη πξνβιέπεη φηη ε 

δηαθίλεζε δεδνκέλσλ κέζσ Internet ζα απμεζεί πεξηζζφηεξν απφ 4 θνξέο, θηάλνληαο 

κέρξη ην 2014 ηα 767 exabytes (δηζεθαηνκκχξηα gigabytes)! Σν λνχκεξν απηφ είλαη 

100 exabytes κεγαιχηεξν απφ ην επίπεδν πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην 2013 θαη 10πιάζην 

ζε ζχγθξηζε κε ην 2008. 

  ε απηή ηελ αχμεζε ην βίληεν εμαθνινπζεί λα έρεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην, θαζψο 

ππεξβαίλεη ην 91% ηεο παγθφζκηαο δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ IP θαηαλαισηψλ κέρξη ην 

2014. Οη βειηηψζεηο ζηε ρσξεηηθφηεηα επξπδσληθφηεηαο δηθηχνπ θαη ζε ηαρχηεηεο 

Internet, θαζψο θαη ε απμαλφκελε δηάδνζε ησλ HDTV θαη 3D TV, είλαη ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο πνπ αλακέλεηαη λα ηεηξαπιαζηάζνπλ ηε δηαθίλεζε δεδνκέλσλ πάλσ απφ 

IP απφ ην 2009 έσο ην 2014. 

 

Σα θπξηόηεξα ζεκεία ηεο κειέηεο: 
 

Η ζπλνιηθή παγθφζκηα δηαθίλεζε δεδνκέλσλ πάλσ απφ IP ζε "Bytes" 

 Η παγθφζκηα δηαθίλεζε δεδνκέλσλ πάλσ απφ IP αλακέλεηαη λα απμεζεί 

πεξηζζφηεξν απφ ηέζζεξηο θνξέο (4,3 θνξέο) απφ ην 2009 κέρξη ην 2014 

πγθεθξηκέλα ην 2014 ζα θηάζεη ηα 63,9 exabytes ηνλ κήλα, ζεκεηψλνληαο 

ζεκαληηθή αχμεζε ζε ζρέζε κε ηα 56 exabytes πεξίπνπ ηνλ κήλα γηα ην 2013. 

Η παξαπάλσ αχμεζε ηζνδπλακεί κε 766,8 exabytes ζε εηήζηα βάζε – πεξίπνπ 

ηα 3/4 ελφο zettabyte, κέρξη ην 2014. 

 Σα πεξίπνπ 64 exabytes ηεο παγθφζκηαο δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ πάλσ απφ IP 

ηνλ κήλα, πνπ πξνβιέπνληαη γηα ην 2014, ηζνδπλακνχλ κε 16 δηζεθαηνκκχξηα 

DVD, 21 ηξηζεθαηνκκχξηα MP3 ή 399 ηεηξάθηο εθαηνκκχξηα κελπκάησλ 

θεηκέλνπ. 

Σάζεηο δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ πάλσ απφ IP ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν 

 Μέρξη ην 2014, νη πεξηνρέο πνπ ζα παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε δηαθίλεζε 

δεδνκέλσλ πάλσ απφ IP ζα είλαη ε Βφξεηα Ακεξηθή (19 exabytes ηνλ κήλα), ε 

πεξηνρή ηνπ Αζηαηηθνχ Δηξεληθνχ (17,4 exabytes ηνλ κήλα), ε Γπηηθή Δπξψπε 

(16,2 exabytes ηνλ κήλα) θαη ε Ιαπσλία (4,3 exabytes ηνλ κήλα). 

 Οη πεξηνρέο κε ηελ ηαρχηεξε αχμεζε δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ πάλσ απφ IP γηα 

ηελ πεξίνδν πνπ αθνξά ηελ πξφβιεςε (2009 -2014) είλαη ε Λαηηληθή Ακεξηθή 

(κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο 51%, αχμεζε 7,9 θνξέο), ε Μέζε Αλαηνιή 

θαη Αθξηθή (κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο 45%, αχμεζε 6,5 θνξέο) θαη ε 

Κεληξηθή Δπξψπε (κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο 38%, αχμεζε 5,1 θνξέο). 

Κχξηνο κνριφο αλάπηπμεο: Βίληεν 

 Μέρξη ην 2014, φινη νη ηχπνη βίληεν (TV, VoD, Internet video θαη peer-to-

peer) ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ππεξβαίλνπλ ην 91% ηεο παγθφζκηαο δηαθίλεζεο 

δεδνκέλσλ απφ ρξήζηεο. 

 Η παγθφζκηα δηαθίλεζε δεδνκέλσλ βίληεν κέζσ Internet ζα μεπεξάζεη ηελ 

παγθφζκηα δηαθίλεζε peer-to-peer κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010. Γηα πξψηε θνξά  

http://www.cisco.com/
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ζε 10 ρξφληα, ε δηαθίλεζε peer-to-peer δελ ζα είλαη ν ηχπνο δηαθίλεζεο κέζσ 

Internet κε ηε κεγαιχηεξε δηαθίλεζε δεδνκέλσλ. Η παγθφζκηα online 

θνηλφηεηα βίληεν ζα αξηζκεί πεξηζζφηεξνπο απφ 1 δηζεθαηνκκχξην ρξήζηεο 

έσο ην ηέινο ηνπ 2010. 

 Μέρξη ην 2014 ζα ρξεηαδφκαζηε πάλσ απφ 2 ρξφληα γηα λα 

παξαθνινπζήζνπκε ηα βίληεν πνπ δηαθηλνχληαη θάζε δεπηεξφιεπην κέζα απφ 

IP δίθηπα ζε παγθφζκην επίπεδν. Γηα λα παξαθνινπζήζνπκε φια ηα βίληεν 

πνπ δηαθηλνχληαη απφ ην δίθηπν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζα ρξεηαδφκαζηαλ 

72 εθαηνκκχξηα ρξφληα. 

3DTV θαη HD 

 ε παγθφζκην επίπεδν, ε δηαθίλεζε δεδνκέλσλ πξνεγκέλνπ βίληεν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηξηζδηάζηαηεο ηειεφξαζεο (3-D) θαη ηεο 

ηειεφξαζεο πςειήο επθξίλεηαο (HDTV), αλακέλεηαη λα απμεζεί 13 θνξέο 

απφ ην 2009 κέρξη ην 2014. 

 Μέρξη ην 2014 ε ηειεφξαζε 3-D ζα αληηζηνηρεί ζην 4% ηεο ζπλνιηθήο 

δηαθίλεζεο βίληεν κέζσ Internet. 

 Μέρξη ην 2014 ηα 3-D θαη HD βίληεν ζα αληηζηνηρνχλ ζην 42% ηεο ζπλνιηθήο 

δηαθίλεζεο βίληεν κέζσ Internet. 

Γηαλνκή αξρείσλ ζε παγθφζκην επίπεδν 

 Η δηαλνκή αξρείσλ ζε παγθφζκην επίπεδν αλακέλεηαη λα θηάζεη ζηα 11 

exabytes ηνλ κήλα ην 2014, κε κέζν εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο 22% γηα ηελ 

πεξίνδν 2009-2014. 

 Σα P2P ζα απμεζνχλ κε κέζν εηήζην ξπζκφ 16%, ελψ ε δηαλνκή αξρείσλ – 

απηή πνπ βαζίδεηαη ζην δηαδίθηπν, αιιά θαη νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή – ζα 

απμεζεί κε κέζν εηήζην ξπζκφ 47% γηα ηελ πεξίνδν 2009-2014. 

 Μέρξη ην 2014, ε παγθφζκηα δηαθίλεζε P2P ζα αληηζηνηρεί ζην 17% ηεο 

παγθφζκηαο δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ απφ θαηαλαισηέο κέζσ Internet, κείσζε 

απφ 36% ην 2009. 

Γηαθίλεζε δεδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ πάλσ απφ IP ζε παγθφζκην επίπεδν 

 Η δηαθίλεζε δεδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ πάλσ απφ IP ζε παγθφζκην επίπεδν 

πξνβιέπεηαη φηη ζα θηάζεη ηα 7,7 exabytes ηνλ κήλα γηα ην 2014, ηξηπιάζηα 

ζε ζρέζε κε ην 2009. 

 Η εηαηξηθή ηειεδηάζθεςε ζα ππεξδεθαπιαζηαζηεί θαηά ηελ πεξίνδν πνπ 

αθνξά ζηελ πξφβιεςε - αλάπηπμε ηξεηο θνξέο πην γξήγνξε απφ εθείλε ηεο 

ζπλνιηθήο δηαθίλεζεο επηρεηξεζηαθψλ δεδνκέλσλ πάλσ απφ IP, κε εηήζην 

ξπζκφ αχμεζεο 57% γηα ηελ πεξίνδν 2009-2014. 

 Η ηειεδηάζθεςε πνπ βαζίδεηαη ζην δηαδίθηπν είλαη ε ηαρχηεξα 

αλαπηπζζφκελε επηκέξνπο θαηεγνξία θαζψο ζα ζεκεηψζεη αχμεζε 

κεγαιχηεξε απφ 180 θνξέο ζε ζχγθξηζε κε ηελ πεξίνδν 2009-2014 (κέζνο 

εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο 183% γηα ηελ πεξίνδν 2009-2014). 
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Αζχξκαηε επξπδσληθφηεηα 

 Η δηαθίλεζε δεδνκέλσλ κέζσ αζχξκαησλ δηθηχσλ ζε παγθφζκην επίπεδν ζα 

απμεζεί 39 θνξέο απφ ην 2009 έσο ην 2014. 

 Μέρξη ην 2014, ε εηήζηα δηαθίλεζε δεδνκέλσλ ζε παγθφζκην επίπεδν κέζσ 

αζχξκαησλ δηθηχσλ ζα απμεζεί 3,5 exabytes ηνλ κήλα. 

χγθξηζε Καηαλαισηψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ 

 

Η δηαθίλεζε δεδνκέλσλ, πάλσ απφ IP, απφ θαηαλαισηέο αλακέλεηαη λα απμεζεί 

ηαρχηεξα απφ εθείλε ησλ επηρεηξήζεσλ: 

 Γηα ην 2009 ε δηαθίλεζε δεδνκέλσλ πάλσ απφ IP απφ θαηαλαισηέο 

αληηπξνζσπεχεη ην 79% ηεο ζπλνιηθήο κεληαίαο δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ πάλσ 

απφ IP ζε παγθφζκην επίπεδν, ελψ ε δηαθίλεζε δεδνκέλσλ πάλσ απφ IP απφ 

επηρεηξήζεηο αλήιζε ζην 21% ηεο ζπλνιηθήο κεληαίαο δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ 

πάλσ απφ IP ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 Σν 2014 ε δηαθίλεζε δεδνκέλσλ πάλσ απφ IP απφ θαηαλαισηέο (πινήγεζε 

ζην δηαδίθηπν, instant messaging, βίληεν πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ρξήζηεο 

θ.ιπ.) ζα απνηειεί ην 87% ηεο ζπλνιηθήο κεληαίαο δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ 

πάλσ απφ IP ζε παγθφζκην επίπεδν, ελψ ε δηαθίλεζε δεδνκέλσλ πάλσ απφ IP 

απφ επηρεηξήζεηο (email, voice, Internet, HD θαη ηειεδηάζθεςε βαζηδφκελε 

ζην δηαδίθηπν θ.ιπ.) ζα απνηειεί ην ππφινηπν 13%. 

Η ηαρχηεηα ηνπ δηθηχνπ απμάλεη ηε δηαθίλεζε δεδνκέλσλ πάλσ απφ IP: Σν 2000 ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2010 

 ε κία κφιηο δεθαεηία, ε κέζε ηαρχηεηα ιήςεο δεδνκέλσλ κέζσ Internet απφ 

ηδηψηεο ζε παγθφζκην επίπεδν έρεη απμεζεί 35 θνξέο, γεγνλφο πνπ έρεη 

απμήζεη θαηαθφξπθα ηε ρξήζε ηνπ Internet. 

 Σν 2000 ε κέζε ηαρχηεηα ιήςεο κέζσ Internet απφ ηδηψηεο ζε παγθφζκην 

επίπεδν ήηαλ 127 kilobits ην δεπηεξφιεπην (Kbps). Η ηξέρνπζα (2010) κέζε 

ηαρχηεηα ιήςεο κέζσ Internet απφ ηδηψηεο ζε παγθφζκην επίπεδν είλαη 4,4 

megabits αλά δεπηεξφιεπην (Mbps). [24] 
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4.3 Πξνηεηλόκελεο ιύζεηο ηειεδηάζθεςεο  

  Παξαθάησ παξνπζηάδνπκε δηάθνξα πξντφληα ηειεδηάζθεςεο πνπ πξνζθέξνπλ πην 

πνιιέο δπλαηφηεηεο θαη αθνινπζνχλ ηνπο γξήγνξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα 

ηεο ηειεδηάζθεςεο. 

1. Polycom
®
 HDX

®
 9000 Series [13] 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Δηθόλα 65: Δμνπιηζκόο Polycom
®
 HDX

®
 9000 Series 

Γύλακε, επίδνζε θαη επειημία γηα εμαηξεηηθά ελνπνηεκέλα πεξηβάιινληα 

ηειεδηάζθεςεο 

 Πξαγκαηηθά πςειήο επθξίλεηαο (HD), βίληεν κέρξη 1080p30 ή 720p60 

αλάιπζε θαη κε ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε πνιιέο πεγέο HD βίληεν. 

 VC2 ην φξακα ηεο Polycom πξνέθπςε απφ ηηο δπλαηφηεηέο θαη ηελ πιήξε 

δηαρείξηζε ησλ ζπζηεκάησλ Polycom Converged (Δθαξκνγή Γηαρείξηζεο ™) 

(Polycom CMA ™). 

 Γίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αθνχζνπκε ηηο θσλέο θαη ηελ κνπζηθή κε ήρν 22 kHz 

ζε StereoSurround ™. 

 Κνηλή δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ HD εχθνια ζε εγγελή αλάιπζε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηθφλσλ, εγγξάθσλ θαη πνιπκέζσλ. 

 Δχθνιε εγθαηάζηαζε ηνπ βίληεν-ζπζηήκαηνο ζην πεξηβάιινλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Δηθόλα 66: Polycom

®
 HDX

®
 9000 Series 
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Υαξαθηεξηζηηθά θαη Οθέιε  

 Δηθφλα θαη αθνή κε θάζε ιεπηνκέξεηα θαη κε θαηαπιεθηηθή δηαχγεηα-Polycom 

Ultimate ηερλνινγία ™. 

 Η βέιηηζηε πνηφηεηα βίληεν ζε νπνηνδήπνηε εχξνο δψλεο αξρίδνληαο απφ 128 

Kbps κε H.264 High Profile. 

 Γηεπξπκέλεο I/O ήρνπ θαη βίληεν επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε εγθαηάζηαζε ηεο 

εθαξκνγήο. 

 Γπλαηφηεηα θνηλήο ρξήζεο-κνίξαζκα κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε 

ηειεδηάζθεςε φπσο ζρέδηα CAD, ηαηλίεο, εηθφλεο, ππνινγηζηηθά θχιια θαη 

φια ζε εγγελή αλάιπζε. 

 Έλσζε πνιιψλ ζπκκεηερφλησλ ζε κηα κνλαδηθή θαη γξήγνξε θιήζε. 

 Δχθνιε επέθηαζε ηνπ ήρνπ απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο Polycom 

SoundStructure ™. 

2. TANDBERG Quick Set C20/TANDBERG Quick Set C20plus [14] 

  Η εηαηξεία Tandberg δηαζέηεη ην θαηλνχξην πιήξεο ζχζηεκα ηειεδηάζθεςεο Quick 

Set C20. Σν λέν ζχζηεκα απεπζχλεηαη θπξίσο ζηηο κηθξνκεζαίεο εηαηξείεο (SMBs) 

θαη πξνζθέξεηαη ζε δχν εθδφζεηο, Quick Set C20 θαη Quick Set C20plus. 

  Σν TANDBERG Quick Set C20 είλαη έλα πιήξεο ζχζηεκα ηειεδηάζθεςεο πνπ 

πεξηιακβάλεη έλαλ TANDBERG Codec C20, κηα πςειήο αλάιπζεο 1080p30 θάκεξα 

κε 4x zoom, έλα ηειερεηξηζηήξην θαη έλα κηθξφθσλν. Σν ζχζηεκα ζπλδέεηαη ζε 

νπνηαδήπνηε νζφλε πςειήο αλάιπζεο κε άκεζεο δπλαηφηεηεο ηειεδηάζθεςεο! ε 

κφιηο 5 απιά βήκαηα νη ρξήζηεο ζπλδένπλ 1) θάκεξα, 2) νζφλε, 3) ηξνθνδνζία, 4) 

θάξηα δηθηχνπ θαη 5) κηθξφθσλν θαη είλαη έηνηκνη λα επηθνηλσλήζνπλ πξφζσπν κε 

πξφζσπν κε ζπλαδέιθνπο, πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο ζε φιν ηνλ θφζκν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 67: Δμνπιηζκόο TANDBERG Quick Set C20 

 

Σν TANDBERG Quick Set C20plus είλαη κηα βειηησκέλε έθδνζε πνπ 

πεξηιακβάλεη κηα 12x zoom θάκεξα θαη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο αλάιπζεο κεηαμχ 

1080p30 ή 720p60. 

 

 

 

 
Δηθόλα 68: Δμνπιηζκόο TANDBERG Quick Set C20plus 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://www.polycom.com/company/features/high_profile.html&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhiAwWGtKwZu5MLnXem5FN4cTP-OQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://www.polycom.com/products/voice/conferencing_solutions/conference_phones/installed_audio/index.html&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjxdIN6PgLkdXz7cdfPRMN0mYz5PQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://www.polycom.com/products/voice/conferencing_solutions/conference_phones/installed_audio/index.html&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjxdIN6PgLkdXz7cdfPRMN0mYz5PQ
http://www.tandberg.com/products/video_systems/tandberg-codec-c20-package.jsp
http://www.tandberg.com/
http://www.tandberg.com/video-conferencing-integrators/tandberg-quick-set-c20.jsp
http://www.tandberg.com/video-conferencing-integrators/tandberg-quick-set-c20.jsp
http://www.tandberg.com/products/video_systems/tandberg-codec-c20-package.jsp
http://www.tandberg.com/products/video_systems/tandberg-codec-c20-package.jsp
http://www.tandberg.com/products/video_systems/tandberg-codec-c20-package.jsp
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  Καη ηα δχν παθέηα Quick Set C20 έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμνπλ δχν 

νζφλεο γηα απμεκέλεο multi-media δπλαηφηεηεο θαη ππνζηεξίδνληαη πιήξσο απφ ην 

TANDBERG Management Suite. 

  Δπηπξφζζεηα, νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο αλ ρξεηαζηνχλ ηαπηφρξνλεο ζπλδέζεηο 

κε πνιιαπιά ζεκεία, ε βξαβεπκέλε ζεηξά πςειήο αλάιπζεο TANDBERG MCUs ζα 

ζπλεξγαζηεί άςνγα κε ην Quick Set C20 θαη κάιηζηα κε κηα αλαβάζκηζε πνπ 

πξνγξακκαηίδεηαη γηα ηηο αξρέο ηνπ Q3, ζα ππνζηεξίδνληαη αθφκε κεγαιχηεξεο 

ηειεδηαζθέςεηο ζε Full 1080p30 αλάιπζε.  

  Σν Tandberg Quick Set C20 είλαη κνληέιν ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, πνιχ κηθξφ θαη 

ειαθξχ – δπγίδεη κφιηο 1,8 θηιά - κε ηα παξαθάησ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Τπνζηήξημε πνιιαπιψλ wide (16:9) αλαιχζεσλ απφ ην ρακειφηεξν σο ην 

πςειφηεξν bandwidth, κε δσληαλή αλακεηάδνζε εηθφλαο κέρξη 1080p30 θαη 

720p60, θαζψο θαη WXGA ζε multimedia collaboration. 

 Full HD (1080p) θάκεξα. 

 Παλθαηεπζπληηθφ Μηθξφθσλν. 

 Δμαηξεηηθήο πνηφηεηαο wideband ήρν. 

 Γηάθνξεο εηζφδνπο/εμφδνπο εηθφλαο & ήρνπ - πξάγκα ην νπνίν δίλεη ηελ 

επθνιία ζχλδεζεο ζρεδφλ κε νπνηνδήπνηε πθηζηάκελν ή λέν πεξηθεξεηαθφ 

εμνπιηζκφ (νζφλεο, εληζρπηέο, κηθξφθσλα, θάκεξεο, θαηαγξαθηθά, θ.α.). 

 Τπνζηήξημε H.239 γηα Dual Stream ζε H.323 θαη BFCP γηα Dual Stream ζε 

SIP. 

 Τπνζηήξημε Encryption ζε Dual Stream. 

 Basic API κέζσ Telnet & SSH. 

 H.460.18, H.460.19 γηα ιχζεηο Firewall Traversal. 

Καη επηπιένλ: 

 LAN Interface ζην 1 GBit. 

 Δίλαη πιήξσο αλαβαζκίζηκν κνληέιν κέζσ Web Interface (http, https, scp). 

 Παξνπζηάζεηο απφ Η/Τ κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ - Σν Natural Presenter 

Package (NPP) πεξηιακβάλεηαη ζηε βαζηθή κνλάδα. 

 Τπνζηήξημε γηα 2 κηθξφθσλα, 2 HD θάκεξεο, 2 νζφλεο. 

 Απφ ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο ηεο αγνξάο γηα πνηφηεηα Full HD (1080p). 

http://www.tandberg.com/products/tms.jsp
http://www.tandberg.com/products/multipoint-control-units.jsp
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5Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 
 

5.1 πκπεξάζκαηα 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΤΝΟΓΧΝ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ 

 

Σφπνο: Αίζνπζα ηειεδηάζθεςεο Παλεπηζηήκην Ρεζχκλνπ 

 

 ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΜΔ: 

 

 Αζήλα 

(Aethra) 

Ρέζπκλν 

Νεπηαγσγείν 

(Η/Τ) 

Παλεπηζηήκην (Η/Τ) 

Δπθνιία ζχλδεζεο 4 - 4 

Πνηφηεηα ήρνπ 2 - 2 

Πνηφηεηα Δηθφλαο 4 - 4 

πγρξνληζκφο ήρνπ- εηθφλαο 4 - 4 

Απφδνζε ησλ θηλήζεσλ 3 - 3 

                             Πίλαθαο 4: Απνηειέζκαηα ζπλόδσλ ηειεδηαζθέςεσλ 

 

Επεμήγεζε: 

0: Αδχλαηε 1: Πξνβιεκαηηθή 

2: Μέηξηα 3: Καιή 

4: Άξηζηε 

 

Σειεδηάζθεςε ζηελ Αζήλα κε Aethra: 

  Η ηειεδηάζθεςε έγηλε απφ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο απφ ηελ αίζνπζα 

ηειεδηαζθέςεσλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο κε ην 

ζχζηεκα Aethra κε ηελ εηαηξία «Πξφηππα δίθηπα πνιπκέζσλ Δ.Π.Δ.» κε έδξα ηελ 

Αζήλα, ππεχζπλνο ηεο εηαηξίαο είλαη ν θχξηνο Υξήζηνο Απνζθίηεο. Σν κφλν πνπ 

ρξεηάζηεθε γηα λα γίλεη ε επηθνηλσλία εθηθηή ήηαλ ε IP δηεχζπλζε ηνπ 

απνκαθξπζκέλνπ Aethra, ε νπνία ήηαλ 91.132.177.228. 

  Η ζχλδεζε ήηαλ επηηπρήο, ε πνηφηεηα ηεο εηθφλαο ήηαλ πνιχ θαιή, νκνίσο θαη ε 

πνηφηεηα ηνπ ήρνπ. Η εηθφλα πνπ είρε ν δέθηεο ήηαλ πνιχ θαιή επίζεο, φκσο ε 

πνηφηεηα ηνπ ήρνπ πνπ ιάκβαλε δελ ήηαλ αξθεηά θαιή, ιφγσ φηη ε αίζνπζα ζηελ 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειεδηάζθεςε δελ είρε ηηο θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο γηα 

αθνπζηηθή. 

 

Σειεδηάζθεςε ζε Νεπηαγσγείν Ρεζύκλνπ κε Η/Τ: 

 

Η ηειεδηάζθεςε έγηλε απφ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο απφ ηελ αίζνπζα 

ηειεδηαζθέςεσλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο κε ην 

ζχζηεκα Aethra κε Η/Τ πνπ ππήξρε ζην 3° Νεπηαγσγείν Αηζηπνπνχινπ ζην Ρέζπκλν, 

πνπ είρακε θάλεη αξρηθά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Ekiga. 

Η επηθνηλσλία δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ιφγσ ηνπ δηθηχνπ πνπ ππήξρε ζην 

λεπηαγσγείν, επεηδή είρε ςεχηηθε IP. 
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Σειεδηάζθεςε ζην Παλεπηζηήκην κε Η/Τ: 

 

Η ηειεδηάζθεςε έγηλε απφ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο απφ ηελ αίζνπζα 

ηειεδηαζθέςεσλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο κε ην 

ζχζηεκα Aethra κε έλα laptop ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ Παλεπηζηήκηνπ πνπ είρακε 

αξρηθά εγθαηαζηήζεη ην Ekiga. 

Η επηθνηλσλία πξαγκαηνπνηήζεθε επηηπρέο. Σν Aethra είρε θαιήο επθξίλεηαο εηθφλα 

θαη αθνπζηηθή, κφλν φηαλ ην ζήκα δηθηχνπ πνπ δηέζεηε ην laptop ήηαλ ρακειήο ηζρχο 

ηφηε ε επηθνηλσλία είρε πξνβιήκαηα, ε εηθφλα «ραλφηαλ» θαη ε θσλή ην ίδην. Σν 

laptop είρε θαιή εηθφλα θαη αθνπζηηθή ηνπ ρξήζηε ηνπ Aethra, ε θαιή ιεηηνπξγία 

επεξεαδφηαλ απφ ην ζήκα δηθηχνπ, ηελ πνηφηεηα ηεο θάκεξαο πνπ δηέζεηε ην laptop 

θαη ην κηθξφθσλν, δηφηη ζην laptop είλαη ελζσκαησκέλν. Πξνθαλψο, εάλ ππήξρε κηα 

εμσηεξηθή θάκεξα πςειφηεξεο πνηφηεηαο θαη εμσηεξηθφ κηθξφθσλν κε αθνπζηηθά ε 

επηθνηλσλία κε ην Aethra ζα ήηαλ αθφκα θαιχηεξε. 
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5.2 Δπίινγνο 
 

 

  Με ηελ ξαγδαία αχμεζε ησλ ππνδνκψλ επηθνηλσλίαο ε Σειεδηάζθεςε γίλεηαη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο θαζψο πξνζθέξεη 

πιενλεθηήκαηα φπσο: 

 Δθπαίδεπζε – ζεκηλάξηα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηειερψλ θαη φρη κφλν πνπ 

ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε ρακειφηεξν θφζηνο. 

 Δμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη κείσζε εμφδσλ απφ ηηο κεηαθηλήζεηο πνπ ζα 

απαηηνχληαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλεδξίνπ κεηαμχ απνκαθξπζκέλσλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

 Άκεζε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ αξρείσλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη ηαρχηεξε 

ιήςε απνθάζεσλ. 

 Πεξηζζφηεξε θαη ακεζφηεξε επηθνηλσλία. 

 

Videoconferencing: “A mind expanding experience” (κηα εκπεηξία πνπ επεθηείλεη ην 

κπαιφ). 

  H ηειεδηάζθεςε, ππφ παηδαγσγηθέο πξνυπνζέζεηο ζα κπνξέζεη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ. 

  Η Γηαδξαζηηθή Σειεδηάζθεςε (ΓΣ) – Interactive Videoconferencing (IVC)- 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ηερλνινγηθφ κέζν ην νπνίν ππφ παηδαγσγηθέο θαη θνηλσληθέο 

πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζε 

επξχηεξα θνηλσληθά θαη καζεζηαθά πεξηβάιινληα, λα ελζαξξχλεη ηελ θνηλσληθή 

δηαπξαγκάηεπζε θαη θξηηηθή ζέαζε ησλ ζχγρξνλσλ ηνπηθψλ βηνγξαθηψλ ηνπ 

κηθξφθνζκνπ πνπ πεξηβάιιεη ηελ ζρνιηθή ηάμε, λα θαιιηεξγήζεη ην πλεχκα ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο 

θαζεκεξηλήο δηαβνχιεπζεο κε άιιεο λννηξνπίεο, ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη 

αληηιήςεηο. 

  Η Γηαδξαζηηθή Σειεδηάζθεςε (ΓΣ) – Interactive Videoconferencing (IVC) 

επηηξέπεη ζε εθπαηδεπφκελνπο θαη εθπαηδεπηέο πνπ βξίζθνληαη ζε δχν πεξηζζφηεξα 

απνκαθξπζκέλα ζεκεία φρη απιά λα επηθνηλσλνχλ αληαιιάζζνληαο απφςεηο ή λα 

κνηξάδνληαη δεδνκέλα κεηαμχ ηνπο, αιιά λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε έλα δπλακηθφ 

πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο, θχξην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε 

ζπλεξγαηηθή νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο απφ απφζηαζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.  

  Γηα ηελ επίηεπμε κηαο ΓΣ απαξαίηεηεο είλαη ηφζν νη παηδαγσγηθέο φζν θαη νη 

ηερλνινγηθέο πξνυπνζέζεηο. Οη παηδαγσγηθέο πξνυπνζέζεηο αλαθέξνληαη ζην 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο κηα δηδαζθαιίαο απφ απφζηαζε ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, ζηελ δηδαθηηθή κεζνδνινγία, ζηα δηδαθηηθά ζελάξηα ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θιπ. Η δηδαθηηθή κεζνδνινγία ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί ηηο 

απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ ζε κηα 

δηαδηθαζία φπνπ ζα κπνξεί λα επεμεξγάδεηαη ηελ πιεξνθνξία κε θξηηηθφ ηξφπν θαη 

λα ηε κεηνπζηψλεη ζε γλψζε. 

  Η ηειεδηάζθεςε είλαη έλα κέζν πνπ ν δάζθαινο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

εθκεηαιιεπφκελνο ηελ πνηθηιία κεηαβίβαζεο πιεξνθνξηψλ γηα λα παξέρεη 

πινπζηφηεξε νπηηθά ππνζηήξημε ζε απνκνλσκέλνπο καζεηέο. Όρη κφλν γεθπξψλεη ην 

θελφ αιιά θέξλνληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο ζε επαθή νπζηαζηηθά ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, εκπινπηίδεη ηελ εμ απνζηάζεσο δηαδηθαζία κε ηξφπνπο πνπ δελ 

κπνξνχλ εχθνια λα γίλνπλ κε άιιν ηξφπν. 
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  Η ηειεδηάζθεςε κπνξεί λα αμηνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη πνιιέο 

λνεκνζχλεο θαη καζεζηαθά ζηπι. Η ζεκαζία απηή δελ κπνξεί λα ππεξηηκεζεί θαζψο 

ηψξα είλαη παξαδεθηφ φηη νη καζεηέο καζαίλνπλ θαιχηεξα κέζα απφ δηαθνξεηηθά 

είδε κάζεζεο. 

  ήκεξα ν ζρεηηθά θζελφο εμνπιηζκφο θαη ηα επξπδσληθά δίθηπα θάλνπλ ηα 

πξάγκαηα πην εχθνια. Έηζη ε ηειεδηάζθεςε ζήκεξα πξνζεγγίδεη πεξηζζφηεξν ηελ 

επηθνηλσλία face-to-face. Η γξήγνξε κεηάδνζε επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

βιέπνπλ θαη λα αθνχλ ιεθηηθέο θαη κε επηθνηλσλίεο (γιψζζα ζσκάησλ, δηαθχκαλζε 

θσλήο), παξέρνληαο άκεζε αληαπφθξηζε. 

  ήκεξα ε ρξήζε mail, chat, voicemail είλαη απνδεθηά κέζα πνπ κεηψλνπλ ηελ 

απνκφλσζε ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαζψο φιν θαη πην πνιινί καζεηέο 

επηθνηλσλνχλ κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο. 

  Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο ηειεδηάζθεςεο είλαη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε 

εηδηθνχο ζε άιιεο γεσγξαθηθέο ηνπνζεζίεο θη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο. 

Οη ηειεδηαζθέςεηο απνηεινχλ έλα εθπαηδεπηηθφ κνληέιν πνπ πξνσζνχλ θαη 

εθαξκφδνπλ: Δμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε, ζπλεξγαηηθή θαη βησκαηηθή κάζεζε, 

δεκηνπξγία αθαδεκατθνχ θιίκαηνο Οη εηθνληθέο ηάμεηο ή ηειε - ζπλαληήζεηο είλαη 

έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ επηρεηξνχληαη γηα λα γεθπξψζνπλ επνηθνδνκεηηθά ηελ 

απφζηαζε ρσξίο λα αλαηξνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ειεχζεξεο απφ ρσξνρξνληθνχο 

πεξηνξηζκνχο εθπαίδεπζεο. Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Γηαδίθηπν γηα ηελ 

εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε είλαη γλσζηέο θαη γεληθά παξαδεθηέο. 

  πλνςίδνληαο ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο ηειεδηάζθεςεο θαη ην ζεκαληηθφ ξφιν ηεο 

ζηελ εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κπνξνχκε λα πνχκε ηα εμήο:  

 Πξνζθέξεη ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο πνιιέο επθαηξίεο αθφκα θαη ζε 

απηνχο πνπ βξίζθνληαη ζηα πην απνκαθξπζκέλα ζεκεία. 

 Δπλνεί ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε καζεηέο ζε 

απνκαθξπζκέλα ζρνιεία. 

 Γίλεη ηελ επθαηξία λα βηψζεη θάπνηνο ηελ εζληθή, γισζζνινγηθή θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθή πνηθηιφηεηα πνπ ππάξρεη ζηνπο καζεηέο. 

 Έρνπλ φινη ηελ επθαηξία (καζεηέο- εθπαηδεπηηθνί) λα παξαηεξήζνπλ θαη 

λα ζπδεηήζνπλ ηα πάληα. 

 Αλαπηχζζνληαη νη ηθαλφηεηεο παξαηήξεζεο. Απηφ είλαη θάηη πνπ νδεγεί 

ζε ζπδήηεζε φιε ηελ ηάμε. 

 Καιιηεξγεί ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα, αθνχ κπνξεί θάπνηνο λα έξζεη ζε 

επαθή κε δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο. 

 Αλαπηχζζνπλ νη εκπιεθφκελνη ηερλνινγηθέο ηθαλφηεηεο. 

 Γεκηνπξγεί ελζνπζηαζκφ ζηα άηνκα πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζνπλ κε 

άιια πνπ βξίζθνληαη πνιχ καθξηά. 

 Βειηηψλεη ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ θαζψο επίζεο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο 

ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

 Οη καζεηέο απνθηνχλ εκπεηξίεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη ηαπηφρξνλα 

γίλνληαη κέιε κηαο κεγαιχηεξεο θνηλφηεηαο καζεηψλ. 

 Οη εκπιεθφκελνη απνθηνχλ νπζηαζηηθή θαη επνηθνδνκεηηθή εκπεηξία απφ 

απφζηαζε. 

 Η ακεζφηεηα ηνπ κέζνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα θάπνηνο λα βιέπεη ηνλ άιιν 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Απηφ θάλεη ηε ζπδήηεζε πην εχθνιε θαη βειηηψλεη 

ηηο αθνπζηηθέο ηθαλφηεηεο. 
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 Γεκηνπξγείηαη έλα θηιηθφ θαη ακθίδξνκν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (κε εξγαζίεο 

θαη αζθήζεηο αμηνιφγεζεο θαη απηναμηνιφγεζεο) ην νπνίν ζηνρεχεη ζηε 

βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο ζε αληίζεζε κε ηα παξαδνζηαθά 

ζπζηήκαηα ηα νπνία ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηε δηδαζθαιία. 

 Πξνσζείηαη ε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη νξηνζεηνχληαη θξηηήξηα γηα 

ηελ αθαδεκατθή γξαπηή εξγαζία. 

 

  Δθηφο απφ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη, έρεη θαη αξθεηά 

κεηνλεθηήκαηα θαη θξχβεη πνιινχο θηλδχλνπο: 

 Έιιεηςε πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο: Απφ ηα κεγαιχηεξα κεηνλεθηήκαηα 

ηεο αζχγρξνλεο ηειεδηάζθεςεο είλαη ν θίλδπλνο ηεο θνηλσληθήο 

απνμέλσζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Η πξνζσπηθή επηθνηλσλία κεηψλεηαη 

αηζζεηά θαζψο ε κφλε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο είλαη κέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ησλ νκάδσλ ζπδήηεζεο. 

 Υακειήο πνηόηεηαο εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν: Άιινο έλαο απφ ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ θξχβεη ε ηερλνινγηθά πξνρσξεκέλε παξνρή αζχγρξνλεο 

ηειεδηάζθεςεο είλαη ε πξνζθνξά επηθαλεηαθήο, ρακειήο πνηφηεηαο θαη 

ππνβαζκηζκέλεο εθπαίδεπζεο. Απηφ θπζηθά ζπκβαίλεη κφλν αλ δελ δνζεί 

πξνζνρή ζηελ επηινγή ησλ αηφκσλ, πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε ηελ ζρεδίαζε, 

ηελ πινπνίεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ψζηε 

λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε πείξα θαη ηηο απαξαίηεηεο παηδαγσγηθέο γλψζεηο 

θαη ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε. 

 Απμεκέλεο ππνρξεώζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ: Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα αθηεξψλεη 

επηπιένλ ρξφλν γηα ηε ζσζηφηεξε πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο θαη γηα 

ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο. Οη δπζθνιίεο θαη νη πεξηνξηζηηθνί 

παξάγνληεο πνπ απνζαξξχλνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν αιιά θαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζηελ ρξεζηκνπνίεζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ, κπνξνχλ λα 

μεπεξαζηνχλ κε εμνηθείσζε θαη θαηάξηηζε ησλ αηφκσλ ζηε ρξήζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ. 

 Κίλδπλνο εκπνξεπκαηνπνίεζεο: Η εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

εθπαίδεπζεο είλαη αθφκα έλαο κεγάινο θίλδπλνο, αλ ν έιεγρνο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαηεπζχλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα 

επηρεηξήζεσλ. Θα πξέπεη ινηπφλ λα δηαζθαιηζηεί φηη νη επθαηξίεο θαη γηα 

ηελ ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε, ζα πξέπεη λα είλαη γηα φινπο ίδηεο, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. 

 

  Παξά ηηο παξαπάλσ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο, ε κάζεζε απφ απφζηαζε βαζηζκέλε 

ζηνπο ππνινγηζηέο θαη ην Γηαδίθηπν έρεη πεξηζζφηεξα νθέιε απφ κεηνλεθηήκαηα θαη 

θεξδίδεη ζπλερψο ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ελδηαθεξφκελσλ, πνπ νινέλα θαη ζπρλφηεξα 

θαηαθεχγνπλ ζε απηή. 

  Η έθξεμε ζηελ ηερλνινγία πνπ ζπκβαίλεη ζε φηη αθνξά ηα ζπζηήκαηα 

ηειεδηάζθεςεο είλαη απνηέιεζκα ησλ ρξήζηκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξνζθέξνπλ 

απηά ηα ζπζηήκαηα. Οξηζκέλα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε επηθνηλσλία ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, ε αληαιιαγή νπηηθψλ δεδνκέλσλ, ε αληαιιαγή δεδνκέλσλ. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά έθαλαλ ηνλ ρψξν ησλ εηαηξεηψλ λα ελδηαθεξζνχλ ζε απηνχ ηνπ 

είδνπο ηελ επηθνηλσλία. Σα ζπζηήκαηα δειαδή απηά εμππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

αλάγθεο ησλ εηαηξεηψλ φπσο είλαη ε αλάγθε γηα ζπγρξνληζκφ κε ηελ αλάπηπμε, ηελ 

ζπλεξγαζία αηφκσλ πνπ δελ βξίζθνληαη ζην ίδην θπζηθφ ζεκείν θαη ε επηθνηλσλία κε  
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πειάηεο πνπ βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλα ζεκεία. Η ηειεδηάζθεςε έξρεηαη λα 

μεπεξάζεη φιεο απηέο ηηο αλάγθεο θαη λα πξνζθέξεη ιχζεηο πνπ είλαη ζχγρξνλεο, 

έγθπξεο θαη έγθαηξεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

 

ην CD ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο ππάξρνπλ: 

 

- Σν word αξρείν ηεο πηπρηαθήο 

 

- Σν exe αξρείν ηνπ Ekiga 

 

- Βίληεν απφ ηηο ηειεδηαζθέςεηο κέζσ ηνπ Aethra 

 

- Σν exe αξρείν ηνπ X-Lite (ελαιιαθηηθφ ινγηζκηθφ) 

 

- Σν exe αξρείν ηνπ TalkEZ-H323 


