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1 Αλλαγέσ  και παρατηρήςεισ του Αναθέτοντα  
 

1.1 Γενικέσ παρατηρήςεισ και αλλαγέσ 
 

Σν ΙΣΤΔ, πξαγκαηνπνίεζε ζεηξά αιιαγψλ ζην ηεχρνο κεηά ηε δηαβνχιεπζε πξνο δηφξζσζε 

ηππνγξαθηθψλ ιαζψλ θαζψο θαη πνζνηήησλ πνπ αθνξνχλ ην πξψην κέξνο (Σκήκα Α), κεηά ηα 

ζρφιηα πνπ δέρζεθε απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία πνπ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο. 

 

1.2 Παρατηρήςεισ-προθέςεισ 
 

Σν ΙΣΤΔ επηθπιάζζεηαη κέρξη ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, λα ελζσκαηψζεη ηπρφλ θαη 

άιιεο αιιαγέο πνπ ζα πξνθχςνπλ ή θαη ζα δεηεζνχλ απφ ηε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ 

ΔΠ «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ηφζν επί ησλ Γεληθψλ φξσλ φζν θαη επί ησλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο  
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2.1 Φορέασ ή Εταιρεία 1 

 

1. Γεληθέο Παξαηεξήζεηο 

Γελ θαηαηέζεθαλ παξαηεξήζεηο. 

 

2. Παξαηεξήζεηο  ζην θεθάιαην Α - "Γεληθνί θαη Δηδηθνί όξνη ηνπ Γηαγωληζκνύ" 

Γελ θαηαηέζεθαλ παξαηεξήζεηο. 

 

3. Παξαηεξήζεηο ζην θεθάιαην Β - "ύληαμε Σερληθήο & Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο" 

Γελ θαηαηέζεθαλ παξαηεξήζεηο. 

 

4. Παξαηεξήζεηο ζην θεθάιαην Γ – «Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ» 

Γελ θαηαηέζεθαλ παξαηεξήζεηο. 

 

5. Παξαηεξήζεηο  ζην θεθάιαην Γ - «Σερληθέο πξνδηαγξαθέο» 

Γελ θαηαηέζεθαλ παξαηεξήζεηο. 
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6. Παξαηεξήζεηο ζην «Παξάξηεκα ΗΗ - Πίλαθεο Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ & πκκόξθωζεο» 

Πίλαθαο 
Αξηζκόο 

Πξνδηαγξαθήο 
(π.ρ. ΘΕ 1.4) 

Θείκελν Πξνδηαγξαθήο 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ / 

ΥΟΙΗΑ / ΠΡΟΣΑΔΗ 
Απνδνρή 

(ΛΑΗ/ΟΥΗ) 
Σεθκεξίωζε Απάληεζεο 

ΠΣΥ 3 WAF 1.22 
Σν throughput ηεο θάζε ζπζθεπήο 

γηα κε θξππηνγξαθεκέλε θίλεζε ζα 
πξέπεη λα είλαη ≥ 4Gbps 

Με βάζε ηα ζηνηρεία 

δηαζηαζηνιφγεζεο ηνπ 

αξηζκνχ κε 

θξππηνγξαθεκέλσλ 

ζπλδέζεσλ πξνο ηνλ 

θεληξηθφ θφκβν, ε απαίηεζε 

γηα throughput ηεο ηάμεο 

ησλ 4 Gbps ζεσξνχκε πσο 

είλαη ππεξβνιηθά πςειή κε 

βάζε ηελ εκπεηξία καο απφ 

αληίζηνηρνπ κεγέζνπο έξγα 

 

ΟΥΗ 

Σν throughput ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπήο γηα κε 
θξππηνγξαθεκέλε θίλεζε 
θξίλεηαη απαξαίηεην λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 4Gbps 

7. Παξαηεξήζεηο ζηα Παξαξηήκαηα Η, ΗΗΗ & IV  

Γελ θαηαηέζεθαλ παξαηεξήζεηο. 
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2.2 Φορέασ ή Εταιρεία 2 
 

1. Γεληθέο Παξαηεξήζεηο 

Γελ θαηαηέζεθαλ παξαηεξήζεηο. 

 

2. Παξαηεξήζεηο  ζην θεθάιαην Α - "Γεληθνί θαη Δηδηθνί όξνη ηνπ Γηαγωληζκνύ" 

Γελ θαηαηέζεθαλ παξαηεξήζεηο. 

 

3. Παξαηεξήζεηο ζην θεθάιαην Β - "ύληαμε Σερληθήο & Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο" 

Γελ θαηαηέζεθαλ παξαηεξήζεηο. 

 

4. Παξαηεξήζεηο ζην θεθάιαην Γ – «Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ» 

Γελ θαηαηέζεθαλ παξαηεξήζεηο. 

 

5. Παξαηεξήζεηο  ζην θεθάιαην Γ - «Σερληθέο πξνδηαγξαθέο» 

Γελ θαηαηέζεθαλ παξαηεξήζεηο. 
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6. Παξαηεξήζεηο ζην «Παξάξηεκα ΗΗ - Πίλαθεο Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ & πκκόξθωζεο» 

Πίλαθαο 
Αξηζκόο 

Πξνδηαγξαθήο 
(π.ρ. ΘΕ 1.4) 

Θείκελν Πξνδηαγξαθήο 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ / 

ΥΟΙΗΑ / ΠΡΟΣΑΔΗ 
Απνδνρή (ΛΑΗ/ΟΥΗ) Σεθκεξίωζε Απάληεζεο 

ΠΣΥ 2 LB 1.14 
Τπνζηήξημε δηεπαθψλ 40 Gigabit 

Ethernet (40GbE) 

Γελ έρεη λφεκα ε 
ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή 
γηαηί ε κέγηζηε 
ξπζκαπφδνζε (throughput) 
ησλ load balancers δεηείηαη 
λα είλαη 8 Gbps. Άξα 
πξνηείλνπκε λα αιιάμεη ε 
πξνδηαγξαθή θαη λα 
δεηείηαη Τπνζηήξημε 
δηεπαθψλ 10 Gigabit 
Ethernet (10GbE). Η 
πξνδηαγξαθή 40 GbE είλαη 
πεξηηηή θαη πεξηνξίδεη ηηο 
δηαζέζηκεο επηινγέο ζε 
ζπγθεθξηκέλν 
θαηαζθεπαζηή. 

ΟΥΗ 
Η ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή 
είλαη ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ θαη φρη 
ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ. 

7. Παξαηεξήζεηο ζηα Παξαξηήκαηα Η, ΗΗΗ & IV  

Γελ θαηαηέζεθαλ παξαηεξήζεηο. 
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2.3 Φορέασ ή Εταιρεία 3 
 

1. Γεληθέο Παξαηεξήζεηο 

ρεηηθά κε ηηο δεηνχκελα ζπκβφιαηα ζπληήξεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Ι, Σκήκα Α, ζέινπκε λα ζαο 

ελεκεξψζνπκε φηη ε Cisco έρεη αλαθνηλψζεη End of Sales γηα ηα «Cisco3845, Cisco 3560G-24TS-S, Cisco 2960G-24TC-L, Cisco 7604-

SUP7203B-PS, Cisco 7604-S323B-8G-P θαη WS-SVC-FWM-1-K9», φπσο θαίλεηαη ζηα παξαθάησ links: 

 

1. http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/3800-series-integrated-services-routers-isr/eol_c51_624090.html, 

End of New Service Attachment Date: HW is October 31, 2012 for Cisco3845. 

 

2. http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-3750-series-switches/eol_c51-696372.html, End of New 

Service Attachment Date: HW is Jan 30, 2014, for 3560G-24TS-S 

 

3. http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-2960-series-switches/end_of_life_c51-674040.html,  End 

of New Service Attachment Date: HW is July 31, 2013, for 2960G-24TC-L 

 

4. http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/7600-series-routers/end_of_life_notice_c51-706109.pdf, End of 

New Service Attachment Date: HW is Jan 30, 2014, for 7604-SUP7203B-PS 

 

5. http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-6500-series-switches/eol_c51-683155.html, End of New 

Service Attachment Date: HW is March 31, 2013, for 7604-S323B-8G-P 
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6. http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/catalyst-6500-series-firewall-services-module/eol_c51-

699134.html, End of New Service Attachment Date: HW is Sep 30, 2013, for WS-SVC-FWM-1-K9 

 

ε απηά κπνξείηε λα δείηε φηη ην New Service Attachment Date έρεη παξέιζεη, νπφηε πξντφληα ηα νπνία δελ είλαη θάησ απφ ηξέρνλ 

ζπκβφιαην ππνζηήξημεο δελ κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ.  

Καηαλνψληαο φκσο ηελ θξηζηκφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεηε, έρνπκε ήδε ελεξγνπνηήζεη ηνλ 

κεραληζκφ καο γηα ηελ εμαίξεζε απηήο ηεο πεξίπησζεο. Γελ κπνξνχκε φκσο απηή ηε ζηηγκή λα ππνζρεζνχκε φηη ηειηθά ζα καο 

εγθξίλνπλ ηελ εμαίξεζε θαη ηελ απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο γηα θάιπςε ησλ παξαπάλσ πξντφλησλ. Γη’ απηφ ην ιφγν ζα ζέιακε λα ζαο 

ελεκεξψζνπκε γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη λα ζαο δεηήζνπκε λα παξακείλνπκε ζε επαθή, ειπίδνληαο ζηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ 

αηηήκαηνο καο. 

Δπίζεο ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξψζνπκε φηη ν πξνυπνινγηζκφο είλαη αξθεηά κηθξφο γηα 3ρξνλε ππνζηήξημε, νπφηε ζα ζαο πξνηείλακε 

λα ην αιιάμεηε ζε 2 ρξφληα. 

 

Απάληεζε: Η αλαζέηνπζα αξρή, δέρεηαη ηελ κεηαηξνπή ηνπ ρξφλνπ ππνζηήξημεο γηα ηα πξντφληα - Cisco3845, Cisco 3560G-24TS-

S, Cisco 2960G-24TC-L, Cisco 7604-SUP7203B-PS θαη Cisco 7604-S323B-8G-P, από 3 ζε 2 έηε (Σκήκα Α ηεο δηαθήξπμεο).  

Δπίζεο αθαηξείηαη ην item «ΠΣΥ 9. πκβφιαην ζπληήξεζεο γηα firewall module Cisco», δηφηη ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ δελ δχλαηαη λα 

θαιπθζεί απφ εγγχεζε. Ωο εθ ηνχηνπ, γίλεηαη αιιαγή ζηνλ δηαζέζηκν πξνυπνινγηζκφ γηα ηα ηκήκαηα Α θαη Β, ν νπνίνο 

δηακνξθψλεηαη πιένλ σο εμήο: 

Πξνϋπνινγηζκόο Σκήκαηνο Α: € 140.000 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23%) 

Πξνϋπνινγηζκόο Σκήκαηνο Β: € 594.000 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23%) 
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2. Παξαηεξήζεηο  ζην θεθάιαην Α - "Γεληθνί θαη Δηδηθνί όξνη ηνπ Γηαγωληζκνύ" 

Γελ θαηαηέζεθαλ παξαηεξήζεηο. 

3. Παξαηεξήζεηο ζην θεθάιαην Β - "ύληαμε Σερληθήο & Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο" 

Γελ θαηαηέζεθαλ παξαηεξήζεηο. 

4. Παξαηεξήζεηο ζην θεθάιαην Γ – «Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ» 

Γελ θαηαηέζεθαλ παξαηεξήζεηο. 

5. Παξαηεξήζεηο  ζην θεθάιαην Γ - «Σερληθέο πξνδηαγξαθέο» 

Γελ θαηαηέζεθαλ παξαηεξήζεηο. 

6. Παξαηεξήζεηο ζην «Παξάξηεκα ΗΗ - Πίλαθεο Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ & πκκόξθωζεο» 

Πίλαθαο 
Αξηζκόο 

Πξνδηαγξαθήο 
(π.ρ. ΘΕ 1.4) 

Θείκελν Πξνδηαγξαθήο 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ / 

ΥΟΙΗΑ / ΠΡΟΣΑΔΗ 
Απνδνρή  

(ΛΑΗ/ΟΥΗ) 
Σεθκεξίωζε Απάληεζεο 

ΠΣΥ 1 S10G 1.22 
Υσξεηηθφηεηα κεηαγσγήο 
(switching capacity) εζσηεξηθνχ 
δηαχινπ >= 100Gbps 

Γεδνκέλνπ φηη ν 
κεηαγσγέαο δεηείηαη κε 
24x100/1000 ζχξεο UTP 
θαη 2x10G uplinks, ε 
ειάρηζηε ρσξεηηθφηεηα 
κεηαγσγήο ζε full dublex 
(ρσξίο stacking) γηα 
wirespeed ιεηηνπξγία 
είλαη 
(24x1Gbps+2x10Gbps)x2 
= 88Gbps. Ωο εθ ηνχηνπ 
πξνηείλνπκε ε 
πξνδηαγξαθή λα 
δηακνξθσζεί  σο εμήο:  
“Υσξεηηθφηεηα 
κεηαγσγήο (switching 
capacity) εζσηεξηθνχ 
δηαχινπ >= 88 Gbps” 

ΛΑΗ 
Θα γίλεη αιιαγή ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθήο 
ζην ηεχρνο 
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Πίλαθαο 
Αξηζκόο 

Πξνδηαγξαθήο 
(π.ρ. ΘΕ 1.4) 

Θείκελν Πξνδηαγξαθήο 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ / 

ΥΟΙΗΑ / ΠΡΟΣΑΔΗ 
Απνδνρή  

(ΛΑΗ/ΟΥΗ) 
Σεθκεξίωζε Απάληεζεο 

ΠΣΥ 1   

Πξνηείλεηαη ε πξνζζήθε 
ηεο παξαθάησ 
πξνδηαγξαθήο 
πξνθεηκέλνπ λα 
δηαηεξεζεί ρακειφ ην 
ζπλνιηθφ θφζηνο θηήζεο 
ηεο ιχζεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 
θφζηνπο: 
«Μέγηζηε θαηαλάισζε 
ηζρχνο <= 100W» 

ΟΥΗ 

Ο νξηζκφο ζπγθεθξηκέλεο 
θαηαλάισζεο ηζρχνο πηζαλφλ λα 
πεξηνξίζεη ηηο δηαζέζηκεο ιχζεηο. 
 
Γελ γίλεηαη απνδεθηή ε 
πξνηεηλφκελε πξνζζήθε 

ΠΣΥ 4   

Πξνηείλεηαη ε πξνζζήθε 
ζπγθεθξηκέλσλ 
απαηηήζεσλ ζε κέγεζνο 
buffer, θαζψο θαη  
Queues αλά ζχξα 
πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθαιηζηεί ην 
απαηηνχκελν επίπεδν 
πνηφηεηαο ππεξεζηψλ 
(QoS) πνπ επηζπκείηε λα 
πξνζθέξεη ν 
δξνκνινγεηήο. 
 
Δπηπιένλ πξνηείλεηαη ε 
πξνζζήθε ηεο απαίηεζεο 
γηα ιεηηνπξγία 
Hierarchical QoS. 

ΟΥΗ 
Η πξνζζήθε ησλ πξνηεηλφκελσλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ δελ θξίλεηαη 
απαξαίηεηε 

 

7. Παξαηεξήζεηο ζηα Παξαξηήκαηα Η, ΗΗΗ & IV  

Γελ θαηαηέζεθαλ παξαηεξήζεηο. 
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2.4 Φορέασ ή Εταιρεία 4 
 

1. Γεληθέο Παξαηεξήζεηο 

Γελ θαηαηέζεθαλ παξαηεξήζεηο. 

 

2. Παξαηεξήζεηο  ζην θεθάιαην Α - "Γεληθνί θαη Δηδηθνί όξνη ηνπ Γηαγωληζκνύ" 

Γελ θαηαηέζεθαλ παξαηεξήζεηο. 

 

3. Παξαηεξήζεηο ζην θεθάιαην Β - "ύληαμε Σερληθήο & Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο" 

Γελ θαηαηέζεθαλ παξαηεξήζεηο. 

 

4. Παξαηεξήζεηο ζην θεθάιαην Γ – «Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ» 

Γελ θαηαηέζεθαλ παξαηεξήζεηο. 

 

5. Παξαηεξήζεηο  ζην θεθάιαην Γ - «Σερληθέο πξνδηαγξαθέο» 

Γελ θαηαηέζεθαλ παξαηεξήζεηο. 
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6. Παξαηεξήζεηο ζην «Παξάξηεκα ΗΗ - Πίλαθεο Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ & πκκόξθωζεο» 

Πίλαθαο 
Αξηζκόο 

Πξνδηαγξαθήο  
Θείκελν Πξνδηαγξαθήο 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ / 
ΥΟΙΗΑ / ΠΡΟΣΑΔΗ 

Απνδνρή 
(ΛΑΗ/ΟΥΗ) 

Σεθκεξίωζε Απάληεζεο 

ΠΣΥ 1 Gigabit 
Ethernet Switch 
κε uplink ζχξεο 
10GE (S10G) 

S10G 1.25 

Γηαζεζηκφηεηα ιεηηνπξγίαο 
ζπζηήκαηνο (Mean Time 
Between Failures – MTBF) ≥ 
180.000 ψξεο 

Πξνηείλεηαη ε απαίηεζε 
λα αιιαρζεί ζε 80.000 
ψξεο, δειαδή ζε πάλσ 
απφ 9 ρξφληα 
ιεηηνπξγίαο, ρξνληθφ 
δηάζηεκα αξθεηά 
κεγαιχηεξν απφ ηα 3 

ρξφληα εγγχεζεο ηνπ 
παξφληνο έξγνπ. 

ΝΑΙ 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ρξφλνο 
(80.000 ψξεο) ππεξθαιχπηεη 
ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο 
έξγνπ. 

 

ΠΣΥ 4 Κχξηνο 
Γξνκνινγεηήο 
ηνπ ΠΓ (BR) 

BR 1.14 
Η θάξηα επεμεξγαζηή 
(processor engine) ζα πξέπεη 
λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ κία 
ζχξα 10GBASE Ethernet 

Πξνηείλεηαη λα γίλεη 
αιιαγή ζηε 
ζπγθεθξηκέλε 
πξνδηαγξαθή, ψζηε λα 
κελ απαηηείηαη ε 
ππνζηήξημε 10G Ethernet 
interface πάλσ ζηελ 
Network Processing 
Engine, κηαο θαη ε 
ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε 
δελ πινπνηείηαη απφ ην 
ζχλνιν ησλ 
θαηαζθεπαζηψλ. 
Δληνχηνηο, πξνθεηκέλνπ 
λα κελ δηαηαξαρζεί ν 
ζρεδηαζκφο θαη 
ιεηηνπξγηθή δπλαηφηεηα 
ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 
πξνηίζεζηε λα 
πξνκεζεπηείηε απφ ηνλ 
παξφληα δηαγσληζκφ, 
πξνηείλνπκε ηελ αχμεζε 
ηνπ αξηζκνχ ησλ 10G 
Ethernet interfaces  απφ 
4 ζε 5. 
 

ΝΑΙ 

Σξνπνπνηήζεθε ε 
ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή 
ψζηε λα παξέρεηαη ε 
ζπγθεθξηκέλε δπλαηφηεηα 
ζηνπο ππνςήθηνπο 
αλαδφρνπο 

ΠΣΥ 4 Κχξηνο 
Γξνκνινγεηήο 

BR 1.37 Τπνζηήξημε πξσηνθφιινπ IP 
(ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 

Πξνηείλεηαη ην RFC 815  
λα αθαηξεζεί γηαηί είλαη 

ΝΑΙ 
Αθαηξέζεθαλ ηα RFC 815 & 
1191 γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 
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Πίλαθαο 
Αξηζκόο 

Πξνδηαγξαθήο  
Θείκελν Πξνδηαγξαθήο 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ / 
ΥΟΙΗΑ / ΠΡΟΣΑΔΗ 

Απνδνρή 
(ΛΑΗ/ΟΥΗ) 

Σεθκεξίωζε Απάληεζεο 

ηνπ ΠΓ (BR) 791, 815, 919, 922, 1191) obsolete. Δπίζεο 
πξνηείλνπκε ηελ 
αθαίξεζε ηνπ RFC 1191 
δηφηη είλαη εθαξκφζηκν 
γηα ηεξκαηηθά (end 
hosts).   

αλαθέξνληαη. 

ΠΣΥ 4 Κχξηνο 

Γξνκνινγεηήο 
ηνπ ΠΓ (BR) 

BR 1.39 

Τπνζηήξημε ARP 
(ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 

826, 1027, 1293, 2390, 925) 
θαη RARP (ζπκκφξθσζε κε 
ην RFC 903) 

Πξνηείλεηαη ην RFC 1293 
(obsolete)  λα 
αληηθαηαζηαζεί απφ ην 
RFC2390 θαη ην RFC925  
(θαιχπηεηαη θαη απφ ην 
rfc1027) λα αθαηξεζεί ή 
λα ζεσξεζεί ηζνδχλακε 
ιεηηνπξγηθφηεηα. 

ΝΑΙ 

Αθαηξέζεθαλ ηα RFC 1293 & 

925 γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 
αλαθέξνληαη. 

ΠΣΥ 4 Κχξηνο 
Γξνκνινγεηήο 
ηνπ ΠΓ (BR) 

BR1.42 
Τπνζηήξημε TCP 
(ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 
793, 813, 879, 896, 1323, 
2018) 

Πξνηείλεηαη ην RFC 813 , 
RFC 879  θαη RFC2018 λα 
αθαηξεζεί δηφηη είλαη 
εθαξκφζηκν γηα 
ηεξκαηηθά (end hosts).   
 
Δπίζεο πξνηείλεηαη ην 
RFC 1323 λα αθαηξεζεί 
δηφηη TCP Extensions 
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 
θαθφβνπινπο ρξήζηεο γηα 
man in the middle 
επηζέζεηο. Δπίζεο 
πξνηείλεηαη ν 
δξνκνινγεηήο λα έρεη 
ηελ δπλαηφηεηα 
απελεξγνπνίεζεο ησλ tcp 
extensions φπσο 
timestamps  & PAWS. 

ΝΑΙ 
Αθαηξέζεθαλ ηα RFC 813, 
879, 2018 & 1323 γηα ηνπο 
ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη. 

ΠΣΥ 4 Κχξηνο 
Γξνκνινγεηήο 
ηνπ ΠΓ (BR) 

BR1.49 
Τπνζηήξημε IP Flow 
Information Export - IPFIX 
(ζχκθσλα κε ην RFC 3917) 

Πξνηείλεηαη ην RFC 3917 

λα αθαηξεζεί ή λα 
ρξεζηκνπνηεζεί 
ηζνδχλακε 
ιεηηνπξγηθφηεηα ζε IPFIX 
θαη λα πξνζηεζεί ην 
RFC5102 έηζη ψζηε λα 

- 
Πξνζηέζεθε δπλαηφηεηα γηα 
πξνζθνξά ηζνδχλακεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο 
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Πίλαθαο 
Αξηζκόο 

Πξνδηαγξαθήο  
Θείκελν Πξνδηαγξαθήο 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ / 
ΥΟΙΗΑ / ΠΡΟΣΑΔΗ 

Απνδνρή 
(ΛΑΗ/ΟΥΗ) 

Σεθκεξίωζε Απάληεζεο 

θαιχπηνληαη 
γεληθεπκέλεο αλάγθεο 
δηαρείξηζεο θαη 
ιεηηνπξγηθφηεηαο. 

ΠΣΥ 4 Κχξηνο 
Γξνκνινγεηήο 
ηνπ ΠΓ (BR) 

BR1.71 
Τπνζηήξημε Capabilities 
Advertisement (ζπκκφξθσζε 
κε ην RFC 2842) 

Πξνηείλεηαη ην RFC 2842 
(OBSOLETE) λα 
αληηθαηαζηαζεί απφ ην 
RFC 5492 

NAI 
Έγηλε αληηθαηάζηαζε ηνπ RFC 
ζηε λεψηεξε έθδνζή ηνπ. 

ΠΣΥ 4 Κχξηνο 
Γξνκνινγεηήο 
ηνπ ΠΓ (BR) 

BR1.83 
Τπνζηήξημε Stateless DHCP 
(ζπκκφξθσζε κε ην RFC 
3736) 

Πξνηείλεηαη ην RFC3736 
λα αθαηξεζεί θαη λα 
δηαηππσζεί ε απαίηεζε 
κε  ή ηζνδχλακν έηζη 
ψζηε λα κπνξνχλ λα 
πξνζθεξζνχλ θαη 
ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο 

ΝΑΙ 

Αθαηξέζεθε ην RFC θαη 
πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα γηα 
πξνζθνξά ηζνδχλακνπ 
ραξαθηεξηζηηθνχ. 

ΠΣΥ 4 Κχξηνο 
Γξνκνινγεηήο 
ηνπ ΠΓ (BR) 

BR1.85 
Τπνζηήξημε DHCPv6 options 
(ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 
3633, 3646) 

Πξνηείλεηαη ην RFC3646 
λα αθαηξεζεί θαη λα 
δηαηππσζεί ε απαίηεζε 
κε  ή ηζνδχλακν έηζη 
ψζηε λα κπνξνχλ λα 
πξνζθεξζνχλ θαη 
ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο 

ΝΑΙ 

Αθαηξέζεθε ην RFC θαη 
πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα γηα 
πξνζθνξά ηζνδχλακνπ 
ραξαθηεξηζηηθνχ. 

ΠΣΥ 4 Κχξηνο 
Γξνκνινγεηήο 
ηνπ ΠΓ (BR) 

BR1.86 
Τπνζηήξημε DNS extensions 
(ζπκκφξθσζε κε ην RFC 
3596) 

Πξνηείλεηαη λα αθαηξεζεί 
ε απαίηεζε γηαηί ην RFC 
3596  πξννξίδεηαη γηα 
DNS servers. 

ΝΑΙ 
Αθαηξέζεθε ε ζπγθεθξηκέλε 
πξνδηαγξαθή γηα ηνπο ιφγνπο 
πνπ αλαθέξνληαη 

ΠΣΥ 4 Κχξηνο 
Γξνκνινγεηήο 

ηνπ ΠΓ (BR) 

BR1.89 
Τπνζηήξημε IPv6 over IPv4 
(ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 

2473, 2893, 3056) 

Πξνηείλεηαη ην RFC2473 
(packet encapsulation in 
IPv6) λα αθαηξεζεί δηφηη 
δελ ζπλάδεη κε ηελ 
απαίηεζε. 
 
Πξνηείλεηαη ην RFC3056 
λα αθαηξεζεί θαη λα 
δηαηππσζεί ε απαίηεζε 
κε  ή ηζνδχλακν έηζη 
ψζηε λα κπνξνχλ λα 
πξνζθεξζνχλ θαη 
ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο 
ελζπιάθσζεο 

ΝΑΙ 

Αθαηξέζεθαλ ηα 
ζπγθεθξηκέλα RFC θαη 
πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα γηα 

πξνζθνξά ηζνδχλακνπ 
ραξαθηεξηζηηθνχ. 
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Πίλαθαο 
Αξηζκόο 

Πξνδηαγξαθήο  
Θείκελν Πξνδηαγξαθήο 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ / 
ΥΟΙΗΑ / ΠΡΟΣΑΔΗ 

Απνδνρή 
(ΛΑΗ/ΟΥΗ) 

Σεθκεξίωζε Απάληεζεο 

(tunneling).   

ΠΣΥ 4 Κχξηνο 
Γξνκνινγεηήο 
ηνπ ΠΓ (BR) 

BR1.91 
Τπνζηήξημε QoS κε ρξήζε 
ηνπ Flow Label 
(ζπκκφξθσζε κε ην RFC 

3697) 

Πξνηείλεηαη ην RFC3697 
λα αθαηξεζεί θαη ε 
απαίηεζε λα αιιαρζεί ζε 
IPv6 QoS  έηζη ψζηε ε 
νκάδα δηαρείξηζεο λα έρεη 
ηνλ  πιήξε έιεγρν ην 
QoS ζην δίθηπν θαη λα 
κελ εμαξηάηαη απφ ηηο 
ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο 
(πειάηεο).  
(The Flow Label value 
set by the source MUST 
be delivered unchanged 
to    the destination 
node) 

ΝΑΙ 
Αθαηξέζεθε ην RFC θαη 
ηξνπνπνηήζεθε θαηάιιεια ε 
πξνδηαγξαθή 

ΠΣΥ 4 Κχξηνο 
Γξνκνινγεηήο 
ηνπ ΠΓ (BR) 

BR1.93 
Τπνζηήξημε ηνπ Label 
Distribution Protocol 
(ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 
3036, 3037) 

Πξνηείλεηαη ην RFC 
3036(OBSOLETE) λα 
αληηθαηαζηαζεί απφ ην 
RFC 5036 
 
Πξνηείλεηαη ην RFC 3037 
λα αθαηξεζεί δηφηη δελ 
είλαη ζηάληαξλη. 

ΝΑΙ 
Αθαηξέζεθε ην RFC 3037 θαη 
αληηθαηαζηάζεθε ην 2036 κε 
ηε λεψηεξε έθδνζε. 

ΠΣΥ 4 Κχξηνο 
Γξνκνινγεηήο 
ηνπ ΠΓ (BR) 

BR1.99 
Τπνζηήξημε IP Multicast 
πάλσ απφ MPLS (ζχκθσλα 
κε ην RFC 3353) 

Πξνηείλεηαη ην RFC 3353 
λα αθαηξεζεί δηφηη δελ 
είλαη ζηάληαξλη. 

ΝΑΙ 
Αθαηξέζεθε ην ζπγθεθξηκέλν 
RFC. 

ΠΣΥ 4 Κχξηνο 
Γξνκνινγεηήο 
ηνπ ΠΓ (BR) 

BR1.151 
Τπνζηήξημε SNMPv2 
(ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 
1904, 1905, 1906) 

Πξνηείλεηαη ην RFC 
1904(OBSOLETE) λα 
αληηθαηαζηαζεί απφ ην 
RFC 2580 
Πξνηείλεηαη ην RFC 
1906(OBSOLETE) λα 
αληηθαηαζηαζεί απφ ην 

RFC 3417 

ΝΑΙ 
Αληηθαηαζηάζεθαλ ηα RFC κε 
ηηο λεψηεξεο εθδφζεηο ηνπο 

ΠΣΥ 4 Κχξηνο 
Γξνκνινγεηήο 
ηνπ ΠΓ (BR) 

BR1.155 
Τινπνίεζε Entity MIB version 
2 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 
2737) 

Πξνηείλεηαη ην RFC 2737 
λα αθαηξεζεί θαη ε 
πξνδηαγξαθεί λα δέρεηαη 
ή ηζνδχλακε 
ιεηηνπξγηθφηεηα, έηζη 

ΝΑΙ 
Πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα 
γηα πξνζθνξά ηζνδχλακνπ 
ραξαθηεξηζηηθνχ. 
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Πίλαθαο 
Αξηζκόο 

Πξνδηαγξαθήο  
Θείκελν Πξνδηαγξαθήο 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ / 
ΥΟΙΗΑ / ΠΡΟΣΑΔΗ 

Απνδνρή 
(ΛΑΗ/ΟΥΗ) 

Σεθκεξίωζε Απάληεζεο 

ψζηε λα κπνξνχλ λα 
πξνζθεξζνχλ λέαο 
ηερλνινγίαο ιεηηνπξγηθνί 
έιεγρνη αιιά θαη λα 
κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζπγθεθξηκέλεο απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή mibs. 

ΠΣΥ 4 Κχξηνο 

Γξνκνινγεηήο 
ηνπ ΠΓ (BR) 

BR1.157 
Τινπνίεζε Interfaces MIB-II 

(ζπκκφξθσζε κε ην RFC 
2233) 

Πξνηείλεηαη ην RFC 
2233(OBSOLETE) λα 
αληηθαηαζηαζεί απφ ην 
RFC 2863 

ΝΑΙ 
Αληηθαηαζηάζεθε ην RFC 
2233 κε ηε λεψηεξε έθδνζε 

ΠΣΥ 4 Κχξηνο 
Γξνκνινγεηήο 
ηνπ ΠΓ (BR) 

BR1.64 
Τπνζηήξημε BGPv4 
(ζπκκφξθσζε κε ην RFC 
1771) 

Πξνηείλεηαη ην RFC 1771 
(obsolete)  λα 
αληηθαηαζηαζεί απφ ην 
RFC4271 

ΝΑΙ 
Αληηθαηαζηάζεθε ην RFC 
1771 κε ηε λεψηεξε έθδνζε 

 

ΠΣΥ 6 
Κεληξηθνπνηεκέλνο 
NAT Server (NS) 

LNS 1.15 

Να αλαθεξζεί ε ππνζηήξημε 

Default Router Preferences 

and More-Specific Routes 

ζχκθσλα κε ηελ ζχζηαζε 

RFC 4191   

Πξνηείλεηαη  ε απαίηεζε 
λα αθαηξεζεί ή λα γίλεη 
επηζπκεηή δηφηη ην 
ζπγθεθξηκέλν RFC 
αιιάδεη ηνλ IPv6 Header 

θαη δελ είλαη εθαξκφζηκν 
ζε φιεο ηηο γεηηνληθέο 
δηθηπαθέο ζπζθεπέο. 

ΝΑΙ 
Η ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή 
έγηλε επηζπκεηή 

ΠΣΥ 6 
Κεληξηθνπνηεκέλνο 
NAT Server (NS) 

LNS 1.48 

Τπνζηήξημε πξσηνθφιινπ IP 

(ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 

791, 815, 919, 922, 1191) 

Πξνηείλεηαη ην RFC 815  
λα αθαηξεζεί γηαηί είλαη 
obsolete. Δπίζεο 
πξνηείλνπκε ηελ 
αθαίξεζε ηνπ RFC 1191 
δηφηη είλαη εθαξκφζηκν 
γηα ηεξκαηηθά (end 
hosts). 

ΝΑΙ 
Έγηλε αθαίξεζε ησλ 
αληίζηνηρσλ RFC. 

ΠΣΥ 6 
Κεληξηθνπνηεκέλνο 
NAT Server (NS) 

LNS 1.50 

Τπνζηήξημε ARP 

(ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 

826, 1027, 1293, 2390, 925) 

θαη RARP (ζπκκφξθσζε κε 

ην RFC 903) 

Πξνηείλεηαη ην RFC 1293 
(obsolete)  λα 
αληηθαηαζηαζεί απφ ην 
RFC2390 θαη ην RFC925  
(θαιχπηεηαη θαη απφ ην 
rfc1027) λα αθαηξεζεί ή 
λα ζεσξεζεί ηζνδχλακε 

ΝΑΙ 
Έγηλε αθαίξεζε ησλ 
αληίζηνηρσλ RFC. 
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Πίλαθαο 
Αξηζκόο 

Πξνδηαγξαθήο  
Θείκελν Πξνδηαγξαθήο 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ / 
ΥΟΙΗΑ / ΠΡΟΣΑΔΗ 

Απνδνρή 
(ΛΑΗ/ΟΥΗ) 

Σεθκεξίωζε Απάληεζεο 

ιεηηνπξγηθφηεηα. 

ΠΣΥ 6 

Κεληξηθνπνηεκέλνο 
NAT Server (NS) 

LNS 1.53 

Τπνζηήξημε TCP 

(ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 

793, 813, 879, 896, 1323, 

2018) 

Πξνηείλεηαη ην RFC 813 , 
RFC 879  θαη RFC2018 λα 
αθαηξεζεί δηφηη είλαη 
εθαξκφζηκν γηα 
ηεξκαηηθά (end hosts). 
Δπίζεο πξνηείλεηαη ην 
RFC 1323 λα αθαηξεζεί 
δηφηη TCP Extensions 
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 
θαθφβνπινπο ρξήζηεο γηα 
man in the middle 
επηζέζεηο. Δπίζεο 
πξνηείλεηαη ν 
δξνκνινγεηήο λα έρεη 
ηελ δπλαηφηεηα 
απελεξγνπνίεζεο ησλ tcp 
extensions φπσο 
timestamps  & PAWS. 

ΝΑΙ 
Έγηλε αθαίξεζε ησλ 
αληίζηνηρσλ RFC. 

ΠΣΥ 6 
Κεληξηθνπνηεκέλνο 
NAT Server (NS) 

LNS 1.58 

Τπνζηήξημε IP Flow 

Information Export - IPFIX 

(ζχκθσλα κε ην RFC 3917) 

Πξνηείλεηαη ην RFC 3917 
λα αθαηξεζεί ή λα 
ρξεζηκνπνηεζεί 
ηζνδχλακε 
ιεηηνπξγηθφηεηα ζε IPFIX 
θαη λα πξνζηεζεί ην 
RFC5102 έηζη ψζηε λα 
θαιχπηνληαη 
γεληθεπκέλεο αλάγθεο 
δηαρείξηζεο θαη 
ιεηηνπξγηθφηεηαο. 

ΝΑΙ 
Έγηλε αθαίξεζε ησλ 
αληίζηνηρσλ RFC. 

ΠΣΥ 6 
Κεληξηθνπνηεκέλνο 
NAT Server (NS) 

LNS 1.71 

Τπνζηήξημε BGPv4 

(ζπκκφξθσζε κε ην RFC 

1771) 

Πξνηείλεηαη ην RFC 1771 
(obsolete)  λα 
αληηθαηαζηαζεί απφ ην 
RFC4271 

ΝΑΙ 
Έγηλε αληηθαηάζηαζε κε ηε 
λεψηεξε έθδνζε ηνπ RFC. 

ΠΣΥ 6 
Κεληξηθνπνηεκέλνο 
NAT Server (NS) 

LNS 1.78 
Τπνζηήξημε Capabilities 

Advertisement (ζπκκφξθσζε 

κε ην RFC 2842) 

Πξνηείλεηαη ην RFC 2842 
(OBSOLETE) λα 
αληηθαηαζηαζεί απφ ην 
RFC 5492 

ΝΑΙ 
Έγηλε αληηθαηάζηαζε κε ηε 
λεψηεξε έθδνζε ηνπ RFC. 

ΠΣΥ 6 
Κεληξηθνπνηεκέλνο 

LNS 1.89 
Τπνζηήξημε Stateless DHCP 

Πξνηείλεηαη ην RFC3736 
λα αθαηξεζεί θαη λα 

ΝΑΙ 
Αθαηξέζεθε ην RFC θαη 
πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα γηα 
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Πίλαθαο 
Αξηζκόο 

Πξνδηαγξαθήο  
Θείκελν Πξνδηαγξαθήο 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ / 
ΥΟΙΗΑ / ΠΡΟΣΑΔΗ 

Απνδνρή 
(ΛΑΗ/ΟΥΗ) 

Σεθκεξίωζε Απάληεζεο 

NAT Server (NS) (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 

3736) 

δηαηππσζεί ε απαίηεζε 
κε  ή ηζνδχλακν έηζη 
ψζηε λα κπνξνχλ λα 
πξνζθεξζνχλ θαη 
ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο 

πξνζθνξά ηζνδχλακνπ 
ραξαθηεξηζηηθνχ. 

ΠΣΥ 6 
Κεληξηθνπνηεκέλνο 
NAT Server (NS) 

LNS 1.91 
Τπνζηήξημε DHCPv6 options 

(ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 

3633, 3646) 

Πξνηείλεηαη ην RFC3646 
λα αθαηξεζεί θαη λα 
δηαηππσζεί ε απαίηεζε 
κε  ή ηζνδχλακν έηζη 
ψζηε λα κπνξνχλ λα 
πξνζθεξζνχλ θαη 
ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο 

ΝΑΙ 

Αθαηξέζεθε ην RFC θαη 
πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα γηα 
πξνζθνξά ηζνδχλακνπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ. 

ΠΣΥ 6 
Κεληξηθνπνηεκέλνο 
NAT Server (NS) 

LNS 1.92 
Τπνζηήξημε DNS extensions 

(ζπκκφξθσζε κε ην RFC 

3596) 

Πξνηείλεηαη λα αθαηξεζεί 
ε απαίηεζε γηαηί ην RFC 
3596  πξννξίδεηαη γηα 
DNS servers. 

ΝΑΙ Αθαηξέζεθε ε πξνδηαγξαθή 

ΠΣΥ 6 
Κεληξηθνπνηεκέλνο 
NAT Server (NS) 

LNS 1.96 
Τπνζηήξημε IPv6 over IPv4 

(ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 

2473, 2893, 3056) 

Πξνηείλεηαη ην RFC2473 
(packet encapsulation in 
IPv6) λα αθαηξεζεί δηφηη 
δελ ζπλάδεη κε ηελ 
απαίηεζε . 
 
Πξνηείλεηαη ην RFC3056 
λα αθαηξεζεί θαη λα 
δηαηππσζεί ε απαίηεζε 
κε  ή ηζνδχλακν έηζη 
ψζηε λα κπνξνχλ λα 
πξνζθεξζνχλ θαη 
ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο 
ελζπιάθσζεο 
(tunneling). 

ΝΑΙ 

Αθαηξέζεθε ην RFC θαη 
πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα γηα 
πξνζθνξά ηζνδχλακνπ 
ραξαθηεξηζηηθνχ. 

ΠΣΥ 6 
Κεληξηθνπνηεκέλνο 
NAT Server (NS) 

LNS 1.98 

Τπνζηήξημε QoS κε ρξήζε 

ηνπ Flow Label 

(ζπκκφξθσζε κε ην RFC 

3697) 

Πξνηείλεηαη ην RFC3697 
λα αθαηξεζεί θαη ε 

απαίηεζε λα αιιαρζεί ζε 
IPv6 QoS  έηζη ψζηε ε 
νκάδα δηαρείξηζεο λα έρεη 
ηνλ  πιήξε έιεγρν ην 
QoS ζην δίθηπν θαη λα 
κελ εμαξηάηαη απφ ηηο 

ΝΑΙ 
Αθαηξέζεθε ην RFC θαη 
ηξνπνπνηήζεθε ε 
πξνδηαγξαθή 
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Πίλαθαο 
Αξηζκόο 

Πξνδηαγξαθήο  
Θείκελν Πξνδηαγξαθήο 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ / 
ΥΟΙΗΑ / ΠΡΟΣΑΔΗ 

Απνδνρή 
(ΛΑΗ/ΟΥΗ) 

Σεθκεξίωζε Απάληεζεο 

ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο 
(πειάηεο). 
(The Flow Label value set 

by the source MUST be 
delivered unchanged to    
the destination node) 

ΠΣΥ 6 
Κεληξηθνπνηεκέλνο 

NAT Server (NS) 

LNS 1.101 

Τπνζηήξημε ηνπ RFC 5006 Πξνηείλεηαη ην RFC 5006 
(OBSOLETE) λα 
αληηθαηαζηαζεί απφ ην 
RFC 6106 ε λα αθαηξεζεί 

ε απαίηεζε γηαηί 
θαιχπηεηαη απφ ηελ LNS 
1.100 

ΝΑΙ 
Αληηθαηαζηάζεθε ην RFC κε 
ηε λεψηεξε έθδνζή ηνπ 

ΠΣΥ 6 
Κεληξηθνπνηεκέλνο 
NAT Server (NS) 

LNS 1.103 
Τπνζηήξημε Stateless DHCP 

(ζπκκφξθσζε κε ην RFC 

3736) 

Πξνηείλεηαη ην RFC3736 
λα αθαηξεζεί θαη λα 
δηαηππσζεί ε απαίηεζε 
κε  ή ηζνδχλακν έηζη 
ψζηε λα κπνξνχλ λα 
πξνζθεξζνχλ θαη 
ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο 

ΝΑΙ 
Αθαηξέζεθε ην RFC. 
Πξνζηέζεθε ε αλαθνξά «ή 
ηζνδχλακν». 

ΠΣΥ 6 

Κεληξηθνπνηεκέλνο 
NAT Server (NS) 

LNS 1.107 

Τπνζηήξημε IPv6 RADIUS 

Authentication Client MIB 

ζχκθσλα κε ηελ ζχζηαζε 

RFC 4668  

Πξνηείλεηαη ε απαίηεζε 
λα πξνδηαγξάθεη « ή 
ηζνδχλακν» ψζηε λα 
κπνξεί λα πξνζθεξζεί 
θαη ελαιιαθηηθή κέζνδνο 
πινπνίεζεο 

ΝΑΙ 
Πξνζηέζεθε ε αλαθνξά «ή 
ηζνδχλακν». 

ΠΣΥ 6 
Κεληξηθνπνηεκέλνο 
NAT Server (NS) 

LNS 1.108 

Τπνζηήξημε IPv6 RADIUS 

Authentication Server MIB 

ζχκθσλα κε ηελ ζχζηαζε 

RFC 4669  

Πξνηείλεηαη ε απαίηεζε 
λα πξνδηαγξάθεη « ή 
ηζνδχλακν» ψζηε λα 
κπνξεί λα πξνζθεξζεί 
θαη ελαιιαθηηθή κέζνδνο 
πινπνίεζεο 

ΝΑΙ 
Πξνζηέζεθε ε αλαθνξά «ή 
ηζνδχλακν». 

ΠΣΥ 6 
Κεληξηθνπνηεκέλνο 
NAT Server (NS) 

LNS 1.109 

Τπνζηήξημε IPv6 RADIUS 

Accounting Client MIB 

ζχκθσλα κε ηελ ζχζηαζε 

RFC 4670  

Πξνηείλεηαη ε απαίηεζε 
λα πξνδηαγξάθεη « ή 

ηζνδχλακν» ψζηε λα 
κπνξεί λα πξνζθεξζεί 
θαη ελαιιαθηηθή κέζνδνο 
πινπνίεζεο 

ΝΑΙ 
Πξνζηέζεθε ε αλαθνξά «ή 
ηζνδχλακν». 

ΠΣΥ 6 
Κεληξηθνπνηεκέλνο 

LNS 1.110 Τπνζηήξημε IPv6 RADIUS 

Accounting Server MIB 
Πξνηείλεηαη ε απαίηεζε 
λα πξνδηαγξάθεη « ή 

ΝΑΙ 
Πξνζηέζεθε ε αλαθνξά «ή 
ηζνδχλακν». 
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Πίλαθαο 
Αξηζκόο 

Πξνδηαγξαθήο  
Θείκελν Πξνδηαγξαθήο 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ / 
ΥΟΙΗΑ / ΠΡΟΣΑΔΗ 

Απνδνρή 
(ΛΑΗ/ΟΥΗ) 

Σεθκεξίωζε Απάληεζεο 

NAT Server (NS) ζχκθσλα κε ηελ ζχζηαζε 

RFC 4671  

ηζνδχλακν» ψζηε λα 
κπνξεί λα πξνζθεξζεί 
θαη ελαιιαθηηθή κέζνδνο 
πινπνίεζεο 

ΠΣΥ 6 
Κεληξηθνπνηεκέλνο 
NAT Server (NS) 

LNS 1.141 
Τπνζηήξημε SNMPv2 

(ζπκκφξθσζε κε ηα RFC 

1904, 1905, 1906) 

Πξνηείλεηαη ην RFC 
1904(OBSOLETE) λα 
αληηθαηαζηαζεί απφ ην 
RFC 2580 
 
Πξνηείλεηαη ην RFC 
1906(OBSOLETE) λα 
αληηθαηαζηαζεί απφ ην 
RFC 3417 

ΝΑΙ 
Αληηθαηαζηάζεθαλ ηα RFC κε 
ηηο λεψηεξεο εθδφζεηο ηνπο. 

ΠΣΥ 6 
Κεληξηθνπνηεκέλνο 
NAT Server (NS) 

LNS 1.144 

Τινπνίεζε Entity MIB version 

2 (ζπκκφξθσζε κε ην RFC 

2737) 

Πξνηείλεηαη ην RFC 2737 
λα αθαηξεζεί θαη ε 
πξνδηαγξαθεί λα δέρεηαη 
ή ηζνδχλακε 
ιεηηνπξγηθφηεηα, έηζη 
ψζηε λα κπνξνχλ λα 
πξνζθεξζνχλ λέαο 
ηερλνινγίαο ιεηηνπξγηθνί 
έιεγρνη αιιά θαη λα 
κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζπγθεθξηκέλεο απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή mibs. 

ΝΑΙ 
Πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα 
γηα πξνζθνξά ηζνδχλακνπ 
ραξαθηεξηζηηθνχ. 

ΠΣΥ 6 
Κεληξηθνπνηεκέλνο 
NAT Server (NS) 

LNS 1.145 
Τινπνίεζε Interfaces MIB-II 

(ζπκκφξθσζε κε ην RFC 

2233) 

Πξνηείλεηαη ην RFC 
2233(OBSOLETE) λα 
αληηθαηαζηαζεί απφ ην 
RFC 2863 

ΝΑΙ 
Αληηθαηαζηάζεθε ην RFC 
2233 κε ηε λεψηεξε έθδνζε 

 

7. Παξαηεξήζεηο ζηα Παξαξηήκαηα Η, ΗΗΗ & IV  

Γελ θαηαηέζεθαλ παξαηεξήζεηο. 

 


