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25,

Σ.

400,

Σ.
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500)

Μέροcl ι Βt.σανωνό
Σ~οnό~ τ.η~ cργοαί.α~ αuτ.ή~ cLναι. να δώσcι. μί.α απλή cnι.οκό
nι.ση t.ων
nροσnαθει.ών
nov 'Κα~βάλλοντ.αι. οτ.ον ΟΤ! γι.α τ.ον
γρ ή γορο και. αποτ.cλeοματ.1.κό σχεδ1.ασμ6, cγ~ατ.άστ.αοη, λει..τ.οuργLα
και. ανάnτ.utη τ.ων δι.κτ.vων και. unηρcσι.ών τ.ηλ~nληpοφοpι.κή~ στ.ον

Ελληνι.\(ό χώρο.
Avt.ά τ.α ΔC.κτ.vα και. οι.. Υnηρcσιe~ ( serviceι)
αnοτ.cλοvν τ.ο κvpι.ο vnόβαθρο πάνω στ.ο onoGo μnορεL να στ.ηρι.χ
θο v ν ~αι.
να
λcι.τ.οupγήσοvν
δι.άφορε~
εφαpμογt~
cι.δι.κότ.cροu

ενδι.aφtροντ.ος;,

όn~

c(.ναι.

οι.

εφαpμογέ~

οτ.ην

δι.αο'ύνδεση

και.

χρήση τ.ων βι.βλι.οθηκών .

Ε~ναι. αtι.οσημcLωτ.ο
ν'αναφερθcί.
ότ.ι.
με
τ.ην
χρήση
τ.η~
t.ηλcnλ11ροφορι.κής; ο
όρο~
" βι..βλ1..οθήκη"
αnο)(τ.ά νtα δvναμι..κ~,
εφόσον στ.ηρί.ζετ.αι. nλtον σε νέα ηλεκτ.ρον1..κά μtσα και. cργαλcί.α
γ ι.α τ.η δομ~,

en~tepγaσιa ~αι.

δι..α"ΚLνηση "tη~ nληροφοριaς.

Ισχuρά ~ργαλcί.α αnοθήκε:uοης,
όπ~ ε:ιναι.. 01. οnτ.ι..κοί. δL
σκοι.. ~Λn, \<αθ~ και.. σύγχρονοι. δρόμοι.. γρήγορη<;; και.. αtι.όnι..~η~
n ρόσβαση~, όπ~ cί.ναι. τ.α ΔLκτ.vα Τηλcnληροφορι.~ή~, αuτ.ά cιναι.
't.a σvγχρονα μtσα nou θα οδηγήοοvν στ.ην δι..άχvση τ.η<;; nλοι1σι..αc;
πληροφοριας; τ.ων βι.βλι..οθη)(ών o"to evp~ αλλά απο~σνωμeνο κο1..νό .

.κφο, 2ι

Tq κυgι.sίn:.ι:ρg ΑLχτ.uα

•

Υnnρεαί.cς ΤnλεnλnροφοοLgς:

Τα \<Uρι..ώτ.cρα δί.κt.vσ 'Και.. urιηρ~σιcc;;
Ελληνι..κ6 χώρο cLναι.. τ.α ακόλουθα:

to

τ.ηλ~nληροφορι..κήc;; στ.ον

Βθγι.χό ΑLχτ,uρ Μc;τ.όδροnς AcδouCywν BΙIJ·MPAC

Το Δί,.'Κτ.uο λει..τ.οuργcL oc cμnορι..κή βάση αnό τ.ο l 9go.
!χcι.
~cλ~'Κή χωρητ.ι..κότ.ητ.α
2910 rιόρt.ες πρόσβαση~ σc 41 Κόμβου~
Μcτ.αγωγή~ nou έχοuν 'tοnθcτ.ηθcί. σc 22 σημι:Lα τ.η~ χώρα~.
Me:
αuτ. ~ tην τ.οnολογια και.. αρχι..τ.e"Κτ.ονι.ι<ή μnopcL να υnoσt.ηp L tc1..

9. 000
Β.

nερLnov χρήστ.~~ οvγχpονηc;; και. ασύγχρονης εnι.κοι..νωνιας .

Τοπολονί,g ~ου

Η vφι.σ't.άμενη
αναβαθμί.tcτ.αι.. -

ytoy

Δkxτ.Uov

unοδομή
"Και. αnό

HELLASPAC

ΙΧ

τ.οu HELLλSPAC Ι
σuμnληρώνcτ.αι. και.
nλcupάς: εtοnλι.σμών και.. από nλεuράc;

-2προσφερομένων vπηρεσι..ών 'Και.. ι:ξuπηρcτ.ήσcων - μc τ.ην ηρογραμ.
μaτ.ι..σμtνη cγκατ.άστ.αση
και.
λcι..τ.οuργLα
εντ.ό~
τ.οu
1994 τ.οu
~ι.κτ.ύοu

HELLASPAC

ΙΙ

που

θa cνοnοι..ηθΕL με τ.ο

Τα γcνι..κά
χαpακτ.ηρι..στ.ι.κά
σuνοπτ.~κά τ.α ακόλουθοι

τ.ου

νέου

unάρχον.

αυτ.ού

~ι..κτ.ύου

ctναι.

•

Εγκατ.dστ.αση 53 Κόμβων νcας τ.cχνολογ~α~ σε ι..σdρι..θμεc;: nόλει..ς:
τ.ης χώρας;,
δι..ασuνδcδcμtνοuc;: μετ.αtύ τ.οuι; με γραμμtc; vψηλών
(δηλ. 64 ή 128 Xbit/e) ή πολύ υψηλών τ.αχuτ.~τ.ων (2Mbit/•)·

•

Σuνολι..κή
χωρητ.ι..κότ.ητ.α
7000 περί.που ηορtών, nov μα~ύ μ~
σ.υτ.tc; τ.οu HELLASPAC Ι αναμένετ.αι. να καλύψουν τ.ι.c; aνάγκcc;
τ.ηc; χώρας γι..α cnι..κοι.νωνί.cς δεδομένων μέχρι.. τ.ο έτ.οc; 1998.

•

~ι..ασύνδcση

-

Προσφορά στ.οvς χρήστ.εc; νέων υnηρeσι..ών και.. ι:tunηρcτ.ήσcων,
όπ~ cί.ναι.. n.χ. η δvνατ.ότ.ητ.α δημι.οvργί.ας Ιδcατ.ών Ιδι.ωτ.ι.'Κών
~ι. κτ.\kιΝ ( VPN - Virtual Pri vate Networks),
δηλ.
δι..κτ.ύων μι.;
δι...κή τ.οu<;;
δι.αχcί.ρι.ση
(
ιoanaqement),
η
δvνατ.ότ.ητ.α

μc

τ.ο

υπάρχον

HBLLASPAC

Ι.

ueer

ΕΠι.κοι.νωνι.ών τ.eχνι.κήc;
unοστ.~ρι.ξη

"Frame Relay" σ'tα 2 Mbit/a, nλήρης
ISM, δι.ασuνδcοη Τοπι.'Ιιtών ~Lχτ.Uων
Loc&l Area Netwσrkι) , δι.ασύνδcση μc τ.ο

τ.ων

πρωτ.οκόλλων

ΥποΛογι..στ.ών ( LAN ψηφι..ακό δικτ.vο
cνοnοι..ημένων

Services Diqital Network)
Γ.

vπηρcσι.ών

ISDN

(Inteqrated

χλn.

Ynoq;Dobζόuενg Πρwτ.gχgλλα Εnι.κοι.νωγί,α~
'Ι'ο Δί.χτ.υο

H!LLASPAC

~ί..'Κτ.uο cnι..κοι..νωνC.α~

στ.ο

σύνολό

δcδομένων

τ.οu

αnοτ.~λει

( data network)

ένα ανοι.χτ.ό

μcτ.α~ύ

τ.cpμα

τ.ι.κών δι.ατ.άtεων
δι..αφόρων
κατ.ασκcvαστ.ών
και.
τ.ρόnων λει.~οu
ργί.α~.
Γι.α τ.ο σκοπό αuτ.6 cφαρμόζεL τ.α δι..εθνώς καθι..cρωμcνα
nρό'tuna τ.ηc; CCITT nou . ονομάζοντ.αι. "πρωτ.όκολλα cπι.κοι..νωνιαc;"
'Και.. ηcρ1.γράφοντ.αι.
λcn't'.oμcpώc;
στ.ι.~
αντ.ί.σ-cοι.χcc;:
Σuστ.άσει.~
( Recomendation8) τ.ηc;: CCI 'l'T Σcι.ρά<; Χ.

Τα "π~όκοΛΛο cnι.κοι.νωνC.αc;
ί:να σuνολο
nροχαθορι.σμcνων

ε(.ναι.
δι..αδι.κασι.ών
\(Qι.
καν6νων
nov
cφαρμό~οντ.αι. γι.α να ctαοφαλί,σοuν μι.α δεδομtνη cπι.κοι..νων(.α μc

( communication protocole)"

~υnοnοι..ημcνο τ.ρόnο.
Τα βασι.κότ.cρα nρωτ.όκολλα cπι.χοι.νωνί.αc; cί.ναι..

Πρωτ.όχgλΔα · Χ.2~

ι

Βφαρμόtc't'.αι.

γι.α τ.η

νου τ.ε:ρμaτ.ι. ιιtοu

τ.α ctήc;ι

δι.αούνδεοη

παιιtcτ.ων

sνόc; σύγχρο-

δεδομένων

( data

μc τ.ο H!LLASPAC και. nερι.
γράφcι. πλή~ τ.α τ.ρί.α nρώτ.a στ.ρώματ.a τ.οu
Ηοντ.cλου Ανοι.χτ.ήc; aι..αούνδcοη~ OSI/ISO.

packet ternU.nal)

Dοωτ;όχgλλρ χ.

28

ι

nροδι.αγράφcι. τ.ι.~ δι.αδι.κααLcc; επι.κο"-νων(.α~
cνό~ ασύγχρονου τ.cρματ.ι.κο~ με τ.ο HELLλSPAC
χα"-

cι.δι.κότ.cρα

μc

'tη

Aa•imlbly· Di:aaaaaembl::n·
τ.η~ onoιa~

δι.άτ.αtη ΡλD (
'CO'tl. lι-ι;κ~οu;

c~προαωnοvντ.αι.

τ.cρμα~L'Κά στ.ο lιL'Κ't'.UO Χ.25.

τ.α

Packet

11"t.~·
ασύγχρονα

-3ι

τ.1..c; λc:1..τ.οuργί.ε~ τ.οv

Ορ(.ζcι.

tναρ~η και.
νοu

1Jα+ι't.όκοόλο χ.

22

ι

αnόλuση

PAD

(Κωδ1..κοαnο

"Και.
καθοpί.tει..
τ.ην
'ΚΛήσηc; τ.οv ασ~γχρο-

'Κωδι."Κοnοι.ητ.ής ηακcτ.τ.ων)

τ.η~

τ.ι:ρματ.ι. -κοv.

Ορtζε1..

τ.ι..~

δι..αδι.κασ<.ε~

cπι..κοι..νωνί.αc;

σύγχρονου τ.eρματ.ι..'ΚΟV με τ.ο

cνό~

PAD τ.οu Δι..κτ.vοu.

Εφαρμόζετ.αι. και.. ncρι..γράφcι. τ.ι.~ δι..αδ~κοσ~ες
δι..οuνδ~ση~ δύο
ανεξαρτ.ήτ.ων
μcτ.atv
τ.οu~
Δι.κτ.uων Εnι..κοι.νωνί.α~
nερ(.nτ.ωοη

τ.οv

~cδομένων.

HELLASPAC

Στ.ην

cφαρμόtετ.αι..

γι..α ~ι..~

δι.cθνcLς δι..ασuνδtσcL~ μc τ.α άλλα ΔLκτ.vα τ.οv
ι:ξωτ.cpι. κού.

ειναι.. ένα

δι.αχει..ρι..tόμcνο

ψηφι..ακό

δ(.κτ.uο δcδομένων vψηλών

τ.αχuτ.ήτ.ων nou txcι.. ήδη cyκατ.αστ.αθεί. σc 71 σημεC.α τ.η~ χ<.ι)ρα;
\<.ΟΙ. nροορί.~ετ.αι. να ι.κανοnοι.ήσει. τ.ι..c; ανάγκc~ τ.ων Οργανι.ομών,
Ετ.α1..ρc1.ών κλn nou αnαι..τ.οuν μετ.αφορά δcδομtνων από σημεC.οu σc
σημeί.ο ή από σημeLοv σε πολλά σημc(.α μc uψηλή τ.αχvτ.η'tα και.
σωστ.ή

δι.αχc:Lρι..ση.

Το δ(.'Κτ.uο
χαμηλών ( 2. 4
τ.αχuτ.τ;τ.ων. Το

προοφtρcι.

σε

cθνι.κό

cnLnε:δo

ψηφι.ακά

κuκλώματ.α

·19. 2 Xbi t/ s) και.. υψηλών ( 64 και.. 128 JO:U t/ •)
HZLLASCOK enc"Κτ.c(.νcτ.αι. ήδη και.. αναβαθμC.Ccτ.αι..

περαι.τ.έρ<.ι.> γι..α

να

npoσφcpεL

64 JU)it/e

~aχύτ.η~ε~ Ν Χ

μέχρL

nανcλλαδLκά

και.

κvκλώματ:.α

μc

2 Mbit/•.

Β ΙθyLχή Xnnρσq(,q RJIJ,JgTΙL

η δημόοι.α unηp&oιa ~ηλ~ει.κονογραφ~α~ (VIO!O'l'!X) nov
KOL txcι. ι.χανή χωρητ.ι.κότ.ητ.α, δομοοτ.οι.
χc (.ωση ( modul ari ty),
cuλvγησ(.α
-και.
δι.αθε:οι.μότ.ητ.a
γι.α να
~aλύψεL πλήρως τ.ι.~ ανάγκc~ τ.η~ Αγορά~.
ΙLναι..

ονομά~cτ.α1. ΗΙΙ.ιU.SΤΙΙ.ι

Το σύcπημα

•

Σuνδcση

H!LLAS'I'!L

t.cpματ.ι.κών

σuνοnτ.ι.κά nαρcχει.. τ.α εt .ήςι

τ.ηλcsι.κονογραφLα~

CEPT Profilee 1 -και. 3
CSPT Profile 2

με Λa't.LVL'Κό ρυθμό λcι.τ.οvργ(.α~ •αι. τ.cρματ:.ι.κών
cλληνολατ.ι.νL'ΚΟU ρuβμοu λcι.τουργLας.

•

Πρόσβαση τ.ων χρηστών σc υnηpcσLc~
βρ(.σχον~aι.. σc Β/Υ ( V1c1eotex Servere)
Παροχέων

•

•

τ.ηλι:ι:ι.κοvογραφί.α~
τ.ρC."tων, c-κτός 0'1'1,

Πληpοφcρι.ών.

ΗLά μcγdλη nοι.κι.Λια npωτ.οκόλλων cnι.κοι.νωνί.α~ γι.α τη
σύνδεση τ.ων Videotex Servere μc το ac.κτ.vo (η.χ. Χ.25,
Χ . 29Μ, PG 2.2, PG 2. 2+).
Ενα

nou

πλήθο~

βασι..κών

και.

πρόσθcτ.ων

vπηρε:σι..ών

χ.

29,

και. ctvπηρcτ. ή 

σεων.

Το cγκατ.εοτ.ημtνο σuστ.ημα αnοτ.ελcLτ.αι.

an6 t.a

εtή~ τ.μήματ.α:

-4Σημ~ια

- 10

Προσβaσης

Τηλεει..κονογρaφL.α~

(VAP

Videotex

Access Points),
ποv
δι.ασuνδtοντ.αι.
μετ.αtv
τοuς μtσω τ.οu
HELLASPAC. Εtναι. τοnοθcτ.ημένα σc 9 κύρι.c~ πόλει.~ τ.η~ χώρας
~σι.. cχοuν αρχι.κή χωρητ.ι.κότ.ητ.α

πορτ.ών,

336

γι.α

ncptnov 7.000

χρή στ.ι:.~ .

•

Ενα Κέντ.ρο

~ι.αχεLρι.σης

•

!να Et υηηρc't:ητ.J'ι Τηλ~cι. κονογραφtαc; (
ΟΤΕ ποu φι..λοξcνc<. τ.ον 'Κατ.άλογο τ.ων

ρι.ακών unηρ~σι.ών

6λοv

VIDEOTXX

του Δι.κτ.ύοv

καθώς

( INDEX)

V1deotex Server)

cπον
nληροφο

nαpcχόμενων

'Και.

τ.ην

vnηρεσLα

τ.οv

ηλεκτρονι..κού τ.αχuδρομc,οv
(!lectronic
Mailbox).
Ο
Υnολογι.στ.ι'ι; αuτ.ό~ μnopcι ακόμα να φι.λοtενήσει., cναντ.ι. τι..~ή
μστος:, και.. Βάσει.c; Πληροφορι.ών ενδι.αφcpόμενων τ.ρ~τ.ων.
Το HELLASTEL
χρησι. μοnοι.c ι τ.αι.
εη L.σης
γι.α
δι.ασύνδεση τ.ων χρηστ.ών τοv μ.c άλλcc; vnηρcσC.c~
ΟΤΕ αλλά ~οι..

•

Την

άλλcς χώρ~; τη~

unηρcoC.a

τ.οv

Βuρώπη;,

Βλε"Κτ.ρονι.'~<ού

όπωc; η.χ.

tςaτ.σλόγοu

να

nov

τ.οu

nαρcχe:ι..
nαρcχcι. ο

( DAS -

ΟΤΕ

Directory As•iatance System)
•

Γσλλι.'Κt;

Βάσει.c;

καθώς

TELETEL)

και.

πληροφορι.ών

npoσ~x~

Τηλεει.'ι<ονογpαφ(.ας:

δι.ασύνδcση

μc

άλλλε~

( Δ(.'Κ"C.VΟ

cθν1.. κtc;

unηρεσLcς τ.ηλccι.κονογpαφLαc; τηc; Ιuρώnη~.

Η npόσβαση
α"ό όλο\J~

στ.ι.c;

τ.ouc;

κωδι.κοι πρόσβασης:,

nοLηση•

τ.ης

( δηλ.

τ.οu

σuστ.ήμα"C.ος:

cι:ναι.

cλcύθερη

δcν

χpησι.μοnοι.ούντ.αι..

μuστ.ι.κο ί.

παρά μόνο ο αρ1..θμό~ κλήσης: τ.ηc; Υnηρcσιας).

Ιδι.σLτ.ερη βta<~ι.α
uποστ..ηρ(.~ει..

unηpcσ(.cς

χρήστ.cι;

nροσοχ~

unηρcσLαι;,
nλή~,

δηλ.

cκτ.6c;

δοθηχc

στ.ην
τ.ων

όαον

aφopd οτ.ην

ι.κανό't.ηt.α

Λα't.ι.νι.κών

τ.οu

και.

κτήρων, και. τ.ο !λληνι. 'Κού σuνολο χαρακτ.ήpων,
τ.u"ΟΠΟLηθει στ.οuc; aLcθνcLι; Οργανι..σμούι;.

Το

HELLAST!L

cχcL

σχcδι.ασθcι

eτ.σ1..

ώστ.e

•cλληνο

σuστ.ήματ.ο~ να

Ηωσαtκών

όπως

να

χαρα

αv-ιό tχcL.

έχcι.

cνα

μονσδι.κό nλcονcκτ.ημαι

Ολοι. 01..
χρήστ.ec;,
txouν
τ.η
δuνατ.ότ.ητ.α
να
σuνδέονταL
στο
ούστ.ημα cnι.λ~γον"Cα~ πανcλλαδι.κά μόνο τ.ον αρι.θμό "096922222"
γι.α να
cχοuν
nρόσ~αση
σ'όλcι;
τ.L.~
unοστ.ηρι.ζόμcνcc;
από τ.ο
σύστ.rηια unηρcσί.cc;.
Au'tό τ.ο nλcονc'Κt.ημα tγι. νc cφι. κτ.ό χάρι.;
στ.ο σχcδι.αομό μι.ας cι.δι.κής χρι:ωστ.ι.κήι; δι.άτ.α~η~ nou Ο"C.cλνcι. τα
κατ.άλλη Λα δcδομtνα χρcωσηc; από τ.ο
n Lοω σ-ιον μcτ.ρητ.ή τ.οv
χpήστ.η, που ~ρLσκcτ.αι. στ.ο πλησι.έατ.cρο τ./φ κcντ.ρο.

V»

Το σvστ.ημα χρtωσηc; βασLζετ.αι. σ'tι.~ α'Κόλοuθεc; αρχcc;ι

•

Χρονοχρέωση τ.ηc; cπι.κοι.νωνί.ας μc βάση τ.ην τ.ηλcφων1..χή μονάδα

• OL

nροσφερόμενεc; από τ.ο σύστ.ημα unηρeσLcc; eντ.άσσοντ.αι.,

~η βούληση ~ou nαροχtα Πληροφορι.ών,

σc

'Καt.ά

20 tώνc~ μc δ~αφορc 

τ.ι.κοv~ ρuθμοv~ χρcωσηι; η χάθc μί.α.

•

Ο ΟΤΕ c~σnράτ.τ.cι. από τ.οv~ χρηοτ.cς τ.α τ.tλη τ.ης cn~κοι.νωνLας
~αι. τ.ης: nληpοφορC.α~ και. θα αποδί.δc~ α-ιο~~ Παροχcι~ nλ~ρο
φορι.ών τ.α τ.cλ,, nληροφορί.αι;,
μcτ.ά τ.ην αφαί.ρcση cνός μι.\(ροu
ποσοστ.οu vι.α τ.α γcν~'Κά cΕοδα δι.αχcL.ρι.σ~~ τ.οu.

-5Μt.ρος: 3ι

Α.

Β πρόJςλ,ηαg τ.οu Jλc•1iDOYLXOύ Ταχu§ρομι;Lοy
Πρ6τ.vπα xgL ΑLχ;υα

-

Γενι..χά

~ι:ατ.ά τ.η

δι.άρκcι.α

τ.ων

τ.εΛcuτ.αC.ων

1 Οετ.ι.ών

σημε:ι.ώνετ.αι.

μcγάΛη ανάnτ.vtη στα δLκτ.uα μcτ.άδοση~ δcδομcνων καθώς και. στ.η
χρήση "t.ων
ηλεκτ.ρονι.κών
uποΛογι.crc.ων
γι.α
τ.ην cπι.κοι.νων(.α,
~οnι.κά, cθνι.κά,
~ σc δι.cθνέ~ εntncδo,
μcτ.α~v ατ.όμων και.
ομάδων μtσω αvτ.ών τ.ων μtσων nou στ.ι.<; μtρ~~ μα~ καΛούνt.αι. ωc;
Συστ.f\μα't.α ΗΛcκ-c;ρονι. κοu
Ταχuδρομc (.ou.
Στ.α
σuσt.ήματ.α
αuτ.ά
υ πάγον"Ι:.αι..:

•

Το σvστ.ήματ.α

FAX

και.

TELEX

•Το Ηλ&κτ.pονι.κό Γραμματ.οκι.βώτ.ι.ο

.. Ta

Συστ.ήματ.α

Syatem)

•

Χει.ρι.σμού

(!lectron1c Mailbox)

Μηνυμάτων

( MHS - Meaeaqe H&ndlinq

και.

Το Σuστ.ήμα't.α ΒΛcκτ.ρονι.κή~ Αντ.αλλαγή~ Παραστ.αστ.ι.κών Βγγράφων

( EDI - Electronic Data. Interchanqe).

Τα σvcrc.ήμα-c;α Βλc'Κ-τ.ρονι.'Κού TaχuδpoμcC.ou naptxouν τ.α μέσα
γι.α την ηΛεκτ.ρονι.χτ'ι αποοτοΛ~, Λήψη και. cπcιcργασ'α μηνuμάτ.ων
μc ~ατ.ανοητ.ό τ.pόnο. Κάθc χρήστ.η~ cχcι. στ.ο σύστ.ημα cνα "τ.αχv•
δρομι.~ό κοuτ.(." γι.α τ.ην αποθήκcuση και. μ~τ.αβC.βαση T:N1V ηΛcκτ.ρο

νι. κών τ.οu
μηνuμά~.
Τα μηνύμαt.α,
txouv cnι.κsφαΛC.δο και.
ncpι.εχόμcνο, και. δομούντ.aι. αρχι.'Κά σc nροσωnι.κούς: unολογι.στ.ές:
~ τ.ε:pματ.ι.κά nou συνδtοντ.αι. σc μεγαλuτ.cροu~ Ηλcκτ.ρονι.
κοvc; Υnολογι.στ.έc; ( Η/Υ) •
Στ.η σuνtχει.α τ.οnοθcτ.οvντ.c::ιι. ο' &να
" ηλεκτ.ρονι.κό φdκcλλο", ο onoLoc; cnι.τ.ρcncL στο Σuστ.ημα Βλcκτ.ρ.

( PC),

Ταχvδρομcιου να κaτ.cuθύνcι.

τ.ο μnνuμa στ.ον τ.eλι.κό nροορι.σμό.

Βοοι.κή nρϋnόθcση enι.κοι.νωνC.αc; cC.νaι. η αnαC.τ.ηση, κάθε χρή
στ11c; να tχcL τ.αu-cόσημcc; ~ι unηpcτ.ήοει.c; ( facili tiee), ώστ.c να
μnopcC. να κατ.ανοc(. -co μοpφότ.uπο ( format)
τ.οu μηνuματ.ο~ nou
μcτ.αδ(.δετ.αι.. Δuοτ.uχώc; τ.a nροιόνt.α nou aναnτ.vχθηκαν από τ.οuς
-κaτ.ασκcuασ't.cς δcν (ι't.αν σuμβατ.ά μcτ.atv τ.οu~
μc αnοτ.cλeσμα
μ~γά~η δuσκολιa
και.
οnατ.άλη
πόρων
γLα
τ.η
μcτ.αιu
τ.οvς
cπι.κοLνων(.α.
Τη λύση cπ.ο πρόβλημα ~δωσe τ.cλι.κά η πρώην CCITT
( νυν

I'l'U . -International

TeleσomιιιwU.ca~ion

ουργLα μι.ά~
αcι.pά~
δι.εθνών
Προτ.ύnων,
" Σuστ.άσcι.c; CCIT'l' Σcι.ράc; χ. 400".

Β Σcι.pά Χ.400,

•

Tov~

κανόνε~

Ταχuδρομεί.οv,
μηνt)ματ.ο~.

OL

σc γcνι.κt~ γραμμtc;,
σvμncpι.φοράc;

όσον

αφορά

κανόνc~

δημι.οuργC.α~ δι.απροαωn1.κών

M•••a9in9 Service)

καL

τ.η

au"t.oC.

τ.ων

Union)

γνωοτ.ών

τ.η

nλcον

δημι.

οαν

καθοριteι.ι

Σ'VΟ'tημάτ.ων

μορφοτ.unηση

(

aναφcροντ.αι.

μηνuμμάτ.ων

μc

Βλι:κτ.ρονι.'ΚοV

formattin;)
ααν

τ.οu

unηρcοί.α

( ΙΡΚS -InteJ:p•r•onal
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•

!1.σάγι:ι.. τ.α αναγκαC.α nρότ.vπα γι..α
tυσ~ήματ.ος Μετ.άδοση~
Μηνuμάτ.ων

τ.η

(MTS

δημι..οvργC.α ι:νόc; κοι.. νοv
Mesιaqe
Tranefer

Syδtem).

Β σύνδcση ι:νό~ χρήστ.~ στ.ο σύστ.ημα MHS nραγματ.οnοLcιτ.αι.. μe
χρήση γραμμών τ.οu Ιnι..Λcγόμcνοu Τηλcφωνι..κού Δι..κτ.ύοu, ή γραμμών
δεδομένων τ.ύπου HELLASPλC, ή γραμμών ~ηλ~τ.uπ(.α~.

Το

σuντ.Lθετ.αι..

MHS

από

τ.ους

εξή~

δuο

βασι..κού~ 't'.ύnov~

~ξ υnηρετ.ήσe:<ιJν:

•

•

Τοuς
"Πράχτ.ορc~
Χρή~η
UJA_ ...
υaer
Aqents) ",
nou
χρησι..μοnοι..ούντ.αι.. γι..α
τ.ην
συλλογή,
αnοθήκcuση
και..
anοσ~ολ~/nαραλαβή Τ-CΙΝ uπ6 μετ.άδοση μηνυμάτων (κάθc χρήστ.η;
~χcι.. τ.ο δι..κό τ.οu Uλ) και..

uaA -

•Πράκτ.ορcς ΚCτ.άδοση~ Μηνuμdτ.ων
Measage ~ranfer
χρησι..μcύοuν γι..α τ.ην enι..κοι..νωνιa ΤJ.ιΝ δι..αφ6pων
U.A. μcτ.αξ ύ τ:.ΟU<:·
'l'ou~

Aqents)", nou

Υndρχι:ι.. πλήρη~ ομοι..ότ.ητ.α στ.η λογι..κή ηλcκτ.ρονι..κή~ μcτ.άδο
ση~ τ.ων μηνuμάΤ-CΙΝ στ.α Σuοτ.~ματ.α MHS μc εκι:C.νη nou ακολοuθcC.
't.αι.. στο τ.αχuδρομc(.ο.
Βτ.οι.. cνα UA 't'.OU MHS μnορeι ν' αντ.ι.οτ.01..
χηθcC. μc τ.ον τ.αχuδρ6μο ή/και.. τ.ο τ.οnι..κό τ.αχuδρομι..κό κοuτ.ι και..
Γρaφe ιο, ενώ τ.α ΜΤΑ μe τ.cι Κcντ.ρα Δι..cιλογή~ και.. Προώθηοηc; τ.ων
τ.αχuδρομι..κών Snι..στ.ολών.
En ί.ση~ ένα MBS nρcneι. να cχ~ι. "t.ην L 1(ανό"t.ητ.cι δι.αούνδcοηc;: μc

άλλα

MBS

τ.οv

c~ωτ.cρι..κού,

~~αλογήc;: σuνcργά~οντ.cιι.
λογ~~ γι..α
εξωτ.ερι.κό.

τ.ην

μc

6nwc:

ακpLβ~

'ta

τ.αχuδρομLκά Ιtcντ.ρα

άλλα αντ.ιστ.οι..χα δι.εθνή

δι.ακLνηση

τ.ων

~nι..σ"t.ολών

ο~ο,

Χtντ.ρα Δι..α
και.

από ~ο,

Β αρχι.κή
ι.δtα τ.οu ΜΚS βαο(.~ηκc ertι.~
λει.τ.οvργί.e~ 'tou
Πράκ'tορα Χρήστ.η (UA). Οι.. λεLτ.οuργιc~ auτ.tc;: u~οποι.οuντ.αL ο'cνα

μι..ιφοvnολογι.οτ.~ (ή

αc

άλλα

\(ατ.άλληΛα

σvοτ.ήματ.cι),

nou

eLνcιι.

σ~νδcδcμtνος και. οuνcχώς δLαθcοι..μος οτ.ον nληοι..cοτ.cρο ΜΤλ τ.ου
Σuσ~ήματ.ο~ Χcι..ρι.αμού Μηνυμάτων MHS. Μcρι.κtς φορ~~ ο Uλ μnορcι
να cιναι..

και.

cνσωμα,;ωμcνο~ μc το ΜΤΑ.

Σήμ~ρα ο
Πράκτ.ορα~
Χρ~cπη
cιναι..
cνας απομακρvαμcνοc;:
πpοσωπι..κός unολογι.cπής,
ή στ.αθμ6ς εργασLας,
nou δcν cί.ναι.
πάντ.α cινοι..χτ.ός και. nλή~ δι.αθtοι.μοc;: σ~ον Πράκτ.ορα Μcτ.αφορά~
Μηνuμάτ.ων Χ'l'λ.
Γι..α τ.ην uncρnήδηαη auτ.ou
τ.οu nροβλήματ.ο~
ι:φαpμ6σθηκc η ι..δtα τ.οu Αnομακρuομcνοv Πράκτ.ορα ΧρήΟ"tη (RUA RelΩQte Uιer λgent)
καθώς και. τ.ης cι vnηρcτ.ηοη~ λnο&~κcυαη~
Μηνύματ.ο~ (XS - Me•••O• Store) nou οuνδuάtc'tαι. μc τ.ο ΜΤΑ.
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.. .......... .... .... .. .... ......... .... .. .

Meaaaqe Kandling System

... ....... ........ ....... ...... ........ ...
Μοyάδεc ΠοόσΒασn,

(AU)

Βνα Σύσ~ημα Χει.ρι.σμοu Μηνuμά~ων θα πρέπει. να προνοcL xaL
γLα ~ην ε~uπηρe~ηση ηλcχτ.pονι.~ών μηνuμά~ων δι.αφορcτ.ι.χ~~ μορ
φη~ ~αL

προέλευση~,

Εξ άλλου

oL

όπως: c~ναL

n . χ.τ.α μηνύματ.α

TELSX

χαι. FΑΣ.

νnηρcσLc~ χcι.pι.σμού τ.ων μηνuμάτ.ων αu'tών λcι.τ.οup

γούν εδώ και.
(Πρω~όκολΛα)

Η ctunηρcτ.ηση

αρκcτ.ά χρόνι.α μc ~uποποι.ημeνο τ.ρόnο χαι. nρότ.uπα
txouν χαθLερωθεL noλv πρι.ν τ.α Πpότ.unα Χ.400.

nou

και.

αuτ.Wν

~ μηνuμάτ.ων μtσα αnό eνα σvστ.ημα
cφαρμογ1'ι τ.οu μηχανι.σμού τ.ων Μονάδων
υni t8)
nou t.οnοθκτ.ούντ.αι. μc'tClt ύ τ.ων
~Lκτ.ύων TILBX καL FAX xaL 'tOU οuο't1'ιματ.ο~ MHS.
Mc τ.ον τ.pόnο αuτ.ό τ.ο Σύο'tημα MHS αnοκτ.ά χαρακτ.1'ιρα καθολι.κό'tη
~ας, αφοu μnoρcL πλέον να δι.αχcι.ρLζc"tCΙ~, εκτ.ό~ τ.ων δι.απροοω
nLκών μηννμάτ.ων ΙΡ~ και. τ.cι μηνύματ.α TIL!X και. FAX nou δημι.
ουργοvν'tαι. από δι.αφορsτ.ι.κοv τ.ύnοu τ.cρματ.ι.κέ~ δι.αt.ά~cι.~ και.
π ρότ.vnα.

MHS uλοποι.cLτ.αL με τ.ην
Πρόαβαοηc;: ( AU - Accese

Μοvά.δc<: Πρόqβgσnς tυσι,](ή<: ΠgρgλαΒDC

( PPAU)

McpLκcς φοpές
τ.α
μηνuματ.α
πρέπει..
να στ.cλνοντ.αι.
ο' cνα
παpαλήnτ.η, ο
onoLoς
όμωc;
δcν
έΧΕL
την
δuνα'tότ.ητα
~η~
παραλαβή~ 'tOU~ μc ηλcκτ.ρονL\(ό τpόnο.
Το nρόβ).ημα αuτό λύθηχc μ& τ;:η χρήση τ.ων Μονάδων Πρόοβαοηc;
Φυσι..κήc; Παpαλαβ~~ ( PDλU Phyaical Del1νery Acc••• Unita),
μtσω τ.ων οnοLων cnι.'tuγχάνc'tCI\. η napaλaβfι τ.ων μηνuμdτων από

nαραλήnτ~

!.

nou

δι.aθcτcL μόνο εκτ.uπωτ.ή χαpτ.Lού.

Σχtαn ucτ.gEύ των Πgρτ.ύnων ΣcLρά~ Χ.400 καω ;ου

MJS

Η ανάn'tu[η οuατ.rη1ά~ ηλcκτ.ρονι.tι<ού ταχuδρομcLοu
υnόχει..ντ.αι. σc κοι.νά anoδC1('t.ouc; κανόνe:c; σuμπcρι.φcρά~

κολλα)

οδηγc~

oc

καL εnι..κοι.νωνLαc;
npοβλήματο~ 'tης

operabili ty) .

nou δεν
( nρωτ:ό

οnατ.άλη cncνδύοεων tι<αι. αδuναμLα δLαα~νδεση~

μεταtύ 'touc; με αποτ.tλ~αμα τ.η δημι.οuργ(.α του
tλλcι.ψη~
δι..αλει.τοuργι..κότητ.α~
(1nter-

Υnάρχοuν τ.cσοερα
κvρι.α
πρωτόκολλα
nou χαθορ(.~οuν την
ενδοεnι.κοι.νωνια μετ.αιύ 'tων δι.αφόρων στοι.χcιων εν6c; Σuστ.ήματ.ος
Χε~ρι..σμού Μηνuμά.τ.ων:

•

~ ΠpwΙ.pχρλΛο

1(αθορLζει. τ.οu~ κανόνc~ μεταφορά~ τ.ων
μηνuμά'tων μετ.αtv 'tων ΜΤΑ.

Pl. nou

-8-

-

~ Dρω~όκολλο~

που

καθορι~cι..

τ.ο

nou τ.οηοθe:τ.ε ί. τ.αι..
Πρω-t.οΊο<.όλλοu

-

Το

Πρω;όχρλλο Ρ3.

που χαθορL~ει.. ~οuς χανόνc~ γι..α τ.ην υποβο
λή και.. ανάσυρση μηνυμάτ.ων μcτ.α~ύ τ.ων

'Και..

•

~

Pl .

μορφότ:.υnο τ:.ου μηνuματ.ος
στ.ο
"φά'Κcλλο"
τ.ου

Πρω>όκολλο ~

MTAs

'Καθώc; 'Και.. μετ.αtύ

MTAs - MS.

UA•

που

καθοριζcι..
τ.η
δι.αδι.κασια δι.εnαφή~
μετ.οξύ RUA και. MS γι..α τ.ην
υποβολή και. ανάσυρση μηνυμάt.ων και.. ει:.ναι..
nαρόμοι..ο μc t.o npωt.όκολλο Ρ3.

( interfacinq)

rT.

'rΩ

Εθνμsό ΣUστ.nug Βλcχ=ιοογι.χ9y Τgχyδρομcί,ου 'ΈΒΜΙS

400 "

Ο ΟΤΕ σχεδι.άζει. tνα Εθνι.κό Σύστ.ημα Βλεκ=ιρονι..κοv Τα~uδρο
μc ί.ου, που
θα
τ.ου
εnι..τ.ρtncι.
να
λcι.τ:.οuργήσcι..
σε
σvντ.ομο
χ ρονι.. 'Κό δι..άστ.ημα
τ.ι.~
vnηρcσLεc;
MHS/ EDI μc ι. κανοnοι.. ητ.ι..κή
χωp η~ι.χ6τ.ητ.a και..
cuλuγι..σιa
ώσ~ε
να
καλυφθούν
nλή~
οι.
aνάγΊο<.ε~ σε cθνι..i(ό cnLnεδo.
Ζtναι. nροφανc~,
nαρσσχcθc C. μcσα από

400"),
" ERMIS

( Ι•ΙΙ),

θα

Λcι..τ.οuργcC.

ότ.ι..
tνα

MHS

η
!Λληνι.κή
unηpeoιa
τ.cτ.οι..ο σuστ.ημα
που "ΚσλcC.τ.αι.

και.

στην

Ελληνι..\(ή

(

γ'λώσσa.

nou θσ
"ER.MI s

Το σuοτημα

400",

ενοnοι.ημένο με τ.ο ΔημόσLο ΖΗ.\(τ.uο Χ. 25 KELLASPAC
nρονοει γLα ~ην nσροχή δuναμι.κών uπηρcσι.ών ηλεκτ.

θσ
ρονι.κή~ αν~οΛΛαγή~ μηνuμάτ.ων Χ . 400 σαν unηρcσLών npοοτι.θcμε
v ης αξLσ~ (Value Added Services) στ.ο χ.25 δLκτ.uο.
Το σvστ.11μσ θα αnoτ.cλcL τ.ην κvρι.α nλατ.φόρμα γι.α 't.Lc; εφαρ
μογέ~ χρήστ11-χρήστ.η, μηχανήι;•μηχανή~ \(Qι,. μηχανή;-χρήοτ:.η.

Εnι..nλέον, υnάρχcι. μι.α nληθώρα από uφι.στ.άμ~να σuοτ.ήματ.α ηλcκ
τ.pονι.κοv τ.σχuδρομεLοu, τ.ύποu Χ.400 και. μή, που θα θcλήσοuν να

cπωφcΛηθούν αnό τ.1..~ unηρcσιc~ 't.OV εθνL'Κού σuσ't.ήματ.ο~ " SRMIS
Ο μηχανLσμό~ γLα να εnι..τ.cux&cC. αuτ.ό~ ο οτ.όχος, cινσι. η
σύνδcση ~ων σuσ~ημά~ων αu'tών στ.οuς \(όμβοu~ M'l'A τ.οv ΧΚS, μtσα
αnό πύλε~ δι..αούνδcοη~ nou θα κάνουν τ.ον anapaL~ητ.o μcτ.αοχη

400".

μα~Lσμ6 nρωτ.ο\(όλλων.

Το νέο σvστ.ημα θα συμφωνε~ μc ~ι.~ τ.~λεu~αι~~ c~δόσcι.~ τ.ων
Συστ.άσcων τ.ης

ΣcLρά~ Χ. 400/Χ.

500

με τ.α ~ελcuτ.aια Βuρωnαtκά nρότ.unα

τ.η~

CCITT

\(αθώς

t:nC.oη; \(QI..

ENV.

Υπάρχει. tνα σοβαρό θcμα που npέncL ν'αντ.Lμeτ.ωn~οοuμc κα~ά
~η δLάρκcLα ~ou σχcδLασμού τ.οu cθνι.\(ού σuοτ.ήματ.ο~ 1'ΩΙ8 " ERXIS
400" ι ΕC.ναι. τ.ο πρό~λτη~α τ.ηι; ορθήι; κωδι.κοnοLησηι; τ.οu Ελ>-.ηνι.κού
συνόλου χαρακτ.ήρων.

!(ναι.. cν nοΛΛοι~ γνωοτ.ό ό~ι., κατ.ά τ.η δLάρκ~ι.α ~ων nροηγοu
μcνων ι;τ.ών,
έχοuν αναnτ.uχθει δι..άφορcι; κωδL\(οnοι.ήσcι..~ γι.α τ.α
σύνολα 'tων
χαρα\(τ.ήρων
nou χρησι.μοnοLούνU1ι. σε: δι.άφορcc;
unηρcσιεc; τ.ηΛcπΛηροφορι."Κή~, όπως: n.χ. οτ.ο
και..
VIDEOTEX. Στ.η δι.αδι.χασιa αuτ.ών των κωδι.κοnοLήοcων &χουν

TELEX, TELITIX

cμnλα\(οι δι.άφοροι. Δι.cθνc'~ και. !uρωnαtκοι Οργανι.ομοι.

Αλλά τ.α

σχ~ματ.α κωδι.κοnοιηαη~ nου ncρι.λαμβάνον'tαι. στ.α δι.άφορα δLcθνή
nρό~uπα cινα~ αλληλοοvγ'Κροuόμενα και. δcν unοστ.ηρ,tοuν τ.η νέα
L δta τ.ηι; καθολι.\(ότ.ητ.α~ τ.ων νέων unηρεσι.ών τ.ηΛcnλ1"\ρΟφορι. ι<.ήc;
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Λόγω τ. η~ σνάyκ η' μας γι.ο vποcπ:.ήρι.. t η πολ vγλωσσι.. κών ι:φαρ
μ ογών, αλλά και. λόγω "t.ων δι..σφόρων ncρι..ορι..σμών nov cι..σάγc1.. 11
υφι.. στ.dμενη κωδι.. κοnοC.ηση σε π&ρι.βαλλον 7 η θ-bi t, nι..crc.cύouμε
ότ. ι.. μ Lσ
κaθολι..κή
λύση
στ.ην
κωδι..κοποιηση
τ.ου
σvνόλοv ~ων
Ελ λ η νι..κών χaραχτ.ήρων μnορ~ι να βρcθι:ι μόνο στ.ο νέο ncρι.βάλλον

'Ι<.<.ι>δικοποί.ησηc; τ.ων

10646,

που

τ.οu

16/32-bit

δημι..οuργει

τ.ο

aι.cθνοuς

κατ.άλληλο

Προτ.vnου

περι..βάλλον

γι..α

ISO/IEC
να μα~

δώσι:ι. δuναμι..κέ~ λύσει.~ από γλ<.ι.)Οσι..κή~ άποψη~.
Η§οο~ !ι

rcνLιst~
ρρyές
oXCδLgquρύ
χρήαnς
TηλcπλnP980QLxd~ vLa εegouoy&~ ΩLβλLρθοχών

BDug

Μελέτ.η χαθορι.σμοu cφαρμογή~/εφαρμογών

lσ ι

Β cnι..λογή

~η~

ε(ναι. ζήτ.ημα τ.οv
a u~ό ειναι.
μ. ελcτ.ά και.

εφαρμογής,

7ou

ή

cφαρμογών

στ.ρώματ.ος: τ.οu μοντ.tλοu

ΑLκτ.W

(application•),
OSI/ISO. Το θtμα

σuνθcτ.ο και. ανήκει. σ~ην αρμοδι.ότ.ητ.α τ.οv φορtα που
anoφaσC.~cι. γι..α τ.ο εC.δος: και. cuρo~ τ.οv cnι..δι..ωκό

μcνοu cκσvγχpονι..σμοv cπ:.ον τ.ομcα τ.ων βι..βλι..οθηκών (n.χ.

μηχανο

γράφηση, μετ.αφορά αρχειων,
απομακρuσμtνη ε:ργασι.α ή/και. cnι:
tcργασιο, μα~ι..κή αποθήκευση σc δ~σκοu~, δημι..οuργLα 8LβλLογpα
φι..1ι<.ών ή όλΛων ενημεpωτ.ι.κών Βάσcων Πλ11pοφορι..ών,
nρόαβαση τ.ων
cνδι..σφεpόμενων

Bόug

2σ ι

χρηοτ.ών κλn) .

Μcλtτ.η

χρήση~

δι..~~ύων και.

uπηρcσι..ών τ.ηλcματ.ι.κήc;

Β μελέτ.η αuτ.ή στ.οχεύει.. σ~ην επι.λογή των καλύτ.cpων οι..κονο
μοτ.cχνι.κά τ.ρόnων
και.
μcσων τ.ηλcnληροφοpι.κήc; ( vnηρsσ(.sc; τ.ων
τ.ρι..ών κατ.ωτ.tρων
στ.ρωι.~άτ.ων
τ.οv
μοντ.tλοu
OSI/ISO) γι.ο τ.ην
ι:~uπηpcτ.ηοη τ.ων όnοι.ων αναγκών cnι..κοι.νωνιac; και. τ.ηλι:nι.κοι.νω

ν ια~ ανακύψοuν αnό τ.ο nρώτ.ο βήμα σχcδι..ασμοv εφαρμογών.
Η μcλtτ.η αvτ.ή

-

αcηρL~ε~αι. στ.α ε~ήc; κύρι.α δεδομcναι

Πλήθοc; ημε:ρήσι.ων δοσοληψι..ών

Ποσότ.ητ.α κC.νηση~

( bytea)

(tran•actiona)

ανά ημtρα καθ~ και. καt.ά τ.ην ώρα

εκδήλωοηc; μcγLcrc.η~ χί.νηση~

•

~ατ.cuθύνσcL~ κLνησηc;
Πρόβλεψη nλήθοvc; σημcLων δι.ασύνδcσηc;
λnαι.τ.ήσcι.~ ποι.ότ.ητ.α~ cnι..κοι.νωνια~
Αnαι..τ.ήοcι.~ cvκολι.ών και. cξuπηρcτ.ήοcων

Bpug

3ο ι

aοκι..μαστ.ι..κή λcι..τ.οuργC.α cργοu

Πρι.ν τ.ο στ.άδι.ο τ.ηc; τ.ε:λι..κήc; uλοnοLησηc;,

θα nρcncι.. να nροη

VΤΙθεί. 1'! δοκι..μαστ.ι..κή uλοnοί.ηση - σc μι.κρότ.ρη κλ(.μα'ΚCΙ - τ.οu
όλοu έργοv,
γι..α καλύτ.cρο σuντ.ονι.σμό τ.ων χρησι.μοnοι.ούμcνων
μcσων (μηχανc~, χcLρι.στ.έc; και. χρήστ.ε~), αλλά και. γι..α tγχαι..ρη
επ L λuση τ.ων όnοι..ων npοβλημάτ.ων cφαρμογήc; και. cnι.κοι..νων<.αc;,
nov δcν μnορο~ν να εnι.ληθούν σc οuνθήκcc; nλήροuc; λcι.τ.οuργ(.αc;.
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