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Γενικά
Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)
χρησιµοποιούνταν σε απλές τηλεφωνικές συνδέσεις. Στη συνέχεια µπήκαν στη ζωή µας
τα modems και το ∆ιαδίκτυο. Την τελευταία δεκαετία γνωρίσαµε την τεχνολογία ISDN
και τα πλεονεκτήµατα που αυτή προσφέρει και τελευταία γίνεται λόγος για τις
τεχνολογίες DSL, οι οποίες παραµένουν ακόµη άγνωστες για το ευρύ κοινό τουλάχιστον της Ελλάδας.

Για δεκαετίες τα χάλκινα καλώδια χρησιµοποιούνταν για τη µεταφορά φωνής, χωρίς
να αξιοποιείται στο έπακρο η µεγάλη χωρητικότητα που προσφέρει ο χαλκός. Ο ήχος της
ανθρώπινης φωνής αποτελείται από συχνότητες που κυµαίνονται σε εύρος µεταξύ 100Hz
και 4.000Hz. Όλες αυτές οι συχνότητες όµως δεν είναι απαραίτητες για να γίνει
καταληπτή η φωνή και η χροιά του συνοµιλητή και έτσι µε ειδικά φίλτρα αποκόπτονται
οι επιπλέον συχνότητες, αφού όχι µόνο δε χρειάζονται, αλλά µπορεί και να
δηµιουργήσουν παρεµβολές- παράσιτα. Το εύρος ζώνης όµως του χαλκού είναι κατά
πολύ µεγαλύτερο και µπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλες εφαρµογές µε κατάλληλους
τρόπους, όπως και στην περίπτωση του DSL.

DSL: Digital Subscriber Line
Το DSL προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Digital Subscriber Line και στην
ουσία αποτελεί µια τεχνολογία που µετατρέπει το απλό τηλεφωνικό καλώδιο σε ένα
δίαυλο ψηφιακής επικοινωνίας µεγάλου εύρους ζώνης µε τη χρήση ειδικών modems, τα
οποία τοποθετούνται στις δυο άκρες της γραµµής.

DSL σύνδεση
Ο δίαυλος αυτός µεταφέρει τόσο τις χαµηλές όσο και τις υψηλές συχνότητες ταυτόχρονα,
τις χαµηλές για τη µεταφορά του σήµατος της φωνής και τις υψηλές για τα δεδοµένα.
Ανάλογα µε το είδος του modem που θα συνδέσουµε, πετυχαίνουµε και διαφορετικές

επιδόσεις. Με το DSL επιτυγχάνονται υψηλότερες ταχύτητες µεταφοράς δεδοµένων
(µέχρι και 52,8 Mbps από το ∆ιαδίκτυο ή άλλο αποµακρυσµένο Τηλεπικοινωνιακό
∆ίκτυο προς το χρήστη -downstream- και 2,3 Mbps από το χρήστη προς το ∆ιαδίκτυο upstream- ενώ ταυτόχρονα µεταφέρονται και τα αναλογικά σήµατα της φωνής.
Οι τεχνολογίες DSL αναφέρονται γενικά ως xDSL και οι κυριότερες από αυτές είναι:
ADSL, HDSL, SDSL και VDSL.

ADSL
Το ADSL, το οποίο προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Asymmetric Digital
Subscriber Line, είναι αυτό που δίνεται στους περισσότερους απλούς χρήστες και στην
Ελλάδα αυτή τη στιγµή παρέχεται πιλοτικά από τον ΟΤΕ µε µοναδική υπηρεσία το Fast
Internet. H τεχνολογία ADSL εξασφαλίζει πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων στο ∆ιαδίκτυο
και σε άλλα Τηλεπικοινωνιακά ∆ίκτυα, δίνοντας τη δυνατότητα για ταυτόχρονη
µετάδοση φωνής και δεδοµένων (δεδοµένα, κινούµενη εικόνα, γραφικά) µέσω της
απλής τηλεφωνικής γραµµής. Κύριο χαρακτηριστικό της τεχνολογίας είναι ότι η
µεταφορά δεδοµένων γίνεται µε ασύµµετρο τρόπο, δηλαδή προσφέρει διαφορετικό
ρυθµό για τη λήψη (µέχρι 8 Mbps downstream) και διαφορετικό για την αποστολή
δεδοµένων (640 kbps upstream). Το σηµαντικότερο είναι ότι το εύρος ζώνης δεν το
µοιραζόµαστε, αλλά είναι εξ' ολοκλήρου στη διάθεσή µας. Ωστόσο θα πρέπει να τονιστεί
το γεγονός ότι η απόδοση του ADSL εξαρτάται σηµαντικά από την απόσταση του
χρήστη από τον τηλεπικοινωνιακό παροχέα και φθάνει τα:
1,5 Mbps για απόσταση 5,5 km
2,0 Mbps για απόσταση 4,9 km
6,3 Mbps για απόσταση 3,6 km
8,4 Mbps για απόσταση 2,7 km

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την τεχνολογία ADSL και τα
πλεονεκτήµατά της επισκεφτείτε τις σχετικές ιστοσελίδες στο δικτυακό µας τόπο.

Σύντοµη περιγραφή των άλλων τεχνολογιών DSL (HDSL, SDSL, VDSL)

υπάρχει
σε σχετική ιστοσελίδα του δικτυακού µας τόπου, ενώ για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε όλες τις τεχνολογίες DSL µπορείτε να ανατρέξετε στους επιλεγµένους
συνδέσµους.

Τέλος, αφού δείτε όλο το σχετικό µε τη τεχνολογία DSL υλικό του παρόντος
δικτυακού τόπου, δοκιµάστε τις γνώσεις σας στο DSL κάνοντας το σχετικό τεστ.

Τεχνολογία ADSL
Το ADSL εξασφαλίζει πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων στο ∆ιαδίκτυο και σε άλλα
Τηλεπικοινωνιακά ∆ίκτυα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για ταυτόχρονη µετάδοση
φωνής και δεδοµένων (δεδοµένα, κινούµενη εικόνα, γραφικά) µέσω της απλής
τηλεφωνικής γραµµής. Αυτό γίνεται εφικτό χάρη στους εξελιγµένους αλγορίθµους και
στη βελτιωµένη ψηφιακή επεξεργασία σήµατος, τα οποία συµπιέζουν σε µεγάλο βαθµό
την πληροφορία που µεταδίδεται µέσα από τα υπάρχοντα τηλεφωνικά καλώδια, καθώς
επίσης και στη βελτίωση των µετασχηµατιστών, των αναλογικών φίλτρων και των
µετατροπέων σήµατος (από αναλογικό σε ψηφιακό).

Τα ADSL modems κυκλοφορούν στο εµπόριο (τουλάχιστον για το εξωτερικό) σε
διαφορετικούς ρυθµούς ταχυτήτων. Η "µικρότερη έκδοση" παρέχει 1,5 µε 2 Mbps για τη
λήψη δεδοµένων (downstream) και 16 kbps για την αποστολή δεδοµένων (upstream).

Οι τηλεφωνικές γραµµές µεγάλου µήκους προκαλούν µεγάλη εξασθένιση στα
σήµατα υψηλών συχνοτήτων που µπορεί να φτάσει και τα 90 dB στο 1 MHz (το οποίο
αποτελεί το άνω όριο της ζώνης που χρησιµοποιεί το ADSL), υποχρεώνοντας έτσι τα
ADSL modems να "δουλεύουν πολύ σκληρά" για να πετύχουν µεγάλο δυναµικό εύρος,
να διαχωρίσουν τα κανάλια και να κρατήσουν το θόρυβο σε χαµηλά επίπεδα. Για τον
απλό χρήστη το ADSL φαίνεται κάτι απλό -διαφανείς "σωλήνες" σύγχρονων δεδοµένων
διαφορετικών ταχυτήτων πάνω από απλές τηλεφωνικές γραµµές. Μέσα στα ADSL
modems, όπου όλα τα τρανζίστορς λειτουργούν, υπάρχει ένα θαύµα τεχνολογίας.

Για να δηµιουργηθούν πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας, τα ADSL modems
χωρίζουν το διαθέσιµο εύρος ζώνης µιας τηλεφωνικής γραµµής µε ένα από τους δυο
ακόλουθους τρόπους- α) Πολυπλεξία στη συχνότητα (Frequency Division Multiplexing)
ή β) Καταστολή της ηχούς (Echo Cancellation).
α) Με την πολυπλεξία στη συχνότητα δεσµεύεται µία ζώνη για τα δεδοµένα λήψης (256
διακριτά κανάλια σε φάσµα 26 kHz µέχρι 1,2 MHz) και µια άλλη ζώνη για τα δεδοµένα
αποστολής. Το µονοπάτι για τα δεδοµένα λήψης χωρίζεται στη συνέχεια µέσω
πολυπλεξίας στο χρόνο σε ένα ή περισσότερα κανάλια υψηλής ταχύτητας και σε ένα ή
περισσότερα κανάλια χαµηλής ταχύτητας. Το µονοπάτι για τα δεδοµένα αποστολής
πολυπλέκεται επίσης σε αντίστοιχα κανάλια χαµηλής ταχύτητας.
β) Με την καταστολή της ηχούς η ζώνη για τα δεδοµένα αποστολής επικαλύπτεται µε τη
ζώνη για τα δεδοµένα λήψης και αυτές στη συνέχεια διαχωρίζονται µέσω τοπικής
καταστολής της ηχούς, µια τεχνικής γνωστής στα V.32 και V.34 modems.
Οποιαδήποτε από τις δύο τεχνικές χρησιµοποιηθεί, το ADSL διαχωρίζει µια περιοχή 4
kHz (κανάλι φωνής) για απλή τηλεφωνία (POTS) κοντά στη DC περιοχή της ζώνης.
Επίσης, κάθε ένα από τα 256 κανάλια µπορεί να µεταφέρει (µέσω πολυπλεξίας στο
χρόνο) µέχρι 32 kbps. Έτσι, η µέγιστη ταχύτητα που µπορούµε να πετύχουµε µε την
τεχνολογία ADSL είναι

256 * 32 kbps = 8.192 Mbps

Ένα ADSL modem οργανώνει σε µπλοκ τις ροές των δεδοµένων που
δηµιουργούνται από την πολυπλεξία των καναλιών λήψης και των καναλιών αµφίδροµης
επικοινωνίας και στη συνέχεια προσαρτεί ένα κώδικα διόρθωσης σφαλµάτων σε κάθε
µπλοκ. Ο δέκτης στη συνέχεια διορθώνει τα σφάλµατα που δηµιουργούνται κατά την
αποστολή των µπλοκ. Έτσι, ακόµη και σε κινούµενη εικόνα (MPEG video) όπου τα
σφάλµατα µειώνουν σε µεγάλο βαθµό την ποιότητά της, επιτυγχάνονται πολύ µικροί
ρυθµοί σφαλµάτων (BER µικρότερο του 1/10^9).

Συνδεσµολογίες ADSL (splitterless και splitter-based)
Όταν παίρνουµε ADSL στο σπίτι µας (για την Ελλάδα θα περιµένουµε λίγο ακόµα
µέχρι να περάσει το ADSL από την πιλοτική φάση στη φάση παρεχόµενης υπηρεσίας) ο
τηλεπικοινωνιακός παροχέας τοποθετεί µία συσκευή στον πελάτη (Network Interface
Device - NID) η οποία διαχωρίζει τις συχνότητες της φωνής, που κυµαίνονται µεταξύ 0 4kHz, από τις υψηλότερες συχνότητες των DSL σηµάτων (25kHz - 1,1MHz). Ο
διαχωριστής των σηµάτων διαφορετικών συχνοτήτων, ένα χαµηλοπερατό φίλτρο, είναι
µια παθητική συσκευή, δηλαδή δεν χρειάζεται επιπλέον παροχή ρεύµατος και µπορεί να
συνεχίζει να λειτουργεί αν υπάρξει τοπική διακοπή παροχής ρεύµατος.

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες DSL, η splitter-based και η splitterless. Και στις
δύο περιπτώσεις στο σπίτι µας φθάνει ένα δισύρµατο καλώδιο. Ωστόσο, για την splitterbased τεχνολογία απαιτείται η εγκατάσταση ενός διαχωριστή σήµατος από την
τηλεφωνική εταιρία στο χώρο του συνδροµητή (είτε µέσα στο σπίτι είτε έξω από αυτό)
ώστε να διαχωριστεί το σήµα της φωνής από το σήµα που µεταφέρει τα δεδοµένα. Για τη
splitterless τεχνολογία, δεν έχουµε διαχωρισµό των δύο σηµάτων. Η τεχνολογία
splitterless είναι γνωστή και ως "Universal DSL" ή "G.Lite" ή "DSL Lite".
•

Με το splitterless DSL, το DSL modem συνδέεται απευθείας µε την τηλεφωνική
γραµµή, όπως και οι τηλεφωνικές συσκευές (εικόνα 1). Το modem περιέχει
ειδικά chips που διαχωρίζουν τα σήµατα, αλλά λειτουργούν σε χαµηλότερη ισχύ

•

ώστε να µη δηµιουργούν παρεµβολές στα σήµατα της φωνής. Έτσι, η µέγιστη
ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων είναι µικρότερη σε σχέση µε το splitter-based
DSL. Επιπλέον, οι τηλεφωνικές συσκευές απαιτούν την ύπαρξη ενός φίλτρου που
θα παρεµποδίζει τα σήµατα DSL (δεδοµένων), τα οποία µπορεί να ακουστούν ως
θόρυβος στη γραµµή και να παρεµβάλλουν την κανονική λειτουργία του
τηλεφώνου.
Από την άλλη, µε το splitter-based DSL, το σήµα DSL (δεδοµένων) διαχωρίζεται
από τη γραµµή του τηλεφώνου και µε διαφορετικό καλώδιο οδεύει προς το
modem (εικόνα 2). Αυτό απαιτεί, όπως καταλαβαίνουµε, επιπλέον καλωδίωση
που στοιχίζει, όπως στοιχίζει επίσης και ο διαχωριστής σήµατος. Το καλώδιο του
modem συνδέεται µέσω διεπιφάνειας (NIC-Network Interface Card) η οποία
συνήθως είναι µία κάρτα ethernet ή ένα hub το οποίο θα συνδέεται σε τοπικό
δίκτυο.

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Τεχνολογίες DSL
HDSL
Το ακρωνύµιο HDSL προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων High-bit-rate Digital
Subscriber Line και σε αντίθεση µε το ADSL είναι συµµετρικό και προσφέρει τον ίδιο
ρυθµό µεταφοράς δεδοµένων (µέχρι 2 Mbps) τόσο για τη αποστολή όσο και για τη λήψη.
Ωστόσο, η µέγιστη απόσταση µεταξύ των δύο άκρων δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
3,5 km. Μια άλλη βασική διαφορά από το ADSL είναι ότι απαιτείται η εγκατάσταση 2
τηλεφωνικών γραµµών (2 συνεστραµµένα καλώδια).

SDSL
Το SDSL, Single-line Digital Subscriber Line, είναι µια τεχνολογία παρόµοια µε
το HDSL όσον αφορά στο ρυθµό µεταφοράς δεδοµένων (µέχρι 2 Mbps), που απαιτεί
όµως µόνο ένα συνεστραµµένο ζεύγος χαλκού. Για το λόγο αυτό, η µέγιστη απόσταση
µεταξύ των δύο άκρων δεν µπορεί να ξεπερνά τα 3 km.

VDSL
Το VDSL, Very-high-data-rate Digital Subscriber Line, βρίσκεται ακόµη σε φάση
ανάπτυξης και υπόσχεται να δώσει εντυπωσιακά µεγαλύτερες ταχύτητες που µπορεί να
φτάνουν τα 52 Mbps, µε περιορισµό όµως τη µέγιστη απόσταση µεταξύ των δύο άκρων
του χάλκινου αγωγού. Ανάλογα µε την υλοποίηση, το VDSL δε µπορεί να ξεπερνά το 1,5
km και οι ρυθµοί µετάδοσης κυµαίνονται για τη λήψη από 13 έως 52 Mbps και για την
αποστολή από 1,5 έως 2,3 Mbps.

