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Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο – www.sch.gr 
Το δίκτυο στην υπηρεσία της εκπαίδευσης 

 

Ευρυζωνικές ∆ράσεις  
Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου  

 

Το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο στην προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων του e-
Europe 2005 σχετικά µε την απόκτηση ευρυζωνικών συνδέσεων σε όλα τα σχολεία, 
προχωρά στην αναβάθµιση του δικτύου πρόσβασης µε την εγκατάσταση ευρυζωνικών 
(broadband) συνδέσεων (500 συνδέσεις τύπου ADSL ταχύτητας 384/128 kbps σε 
πρώτη φάση και περισσότερες από 250 ασύρµατες ζεύξεις υψηλής ταχύτητας 10 Mbps). 

Σε ότι αφορά τα ασύρµατα δίκτυα κατασκευάστηκαν και λειτουργούν 13 ασύρµατες 
δικτυακές νησίδες στις πόλεις: Αθήνα (3 νησίδες) Θεσσαλονίκη (2 νησίδες), Καλαµάτα, 
Σύρος, Βόλος, Ξάνθη, Κιλκίς, Ιωάννινα, Ρέθυµνο και Χανιά. 

Σύµφωνα µε τη σχεδίαση του δικτύου και τις ζητούµενες τεχνικές προδιαγραφές, τα 
έργα ασύρµατων συνδέσεων συνδέουν το µεγαλύτερο µέρος των σχολικών µονάδων 
του ΠΣ∆ που βρίσκονται σε µια δεδοµένη πόλη µε ασύρµατες ζεύξεις. Συγκεκριµένα, µε 
βάση τις δυνατότητες κάλυψης, έχουν επιλεγεί τα σχολεία που έχουν κατάλληλη 
γεωγραφική θέση, τα οποία µπορεί να είναι οργανωµένα σε νησίδες. Η κάθε νησίδα 
περιλαµβάνει έναν αριθµό σχολείων (συνήθως 3-4) τα οποία θα συνδέονται µεταξύ τους 
µε δίκτυο υψηλών ταχυτήτων (διασύνδεση οπτικών ινών). Σε ένα από τα σχολεία της 
κάθε νησίδας έχει τοποθετηθεί µία κατευθυντική κεραία χαµηλής εκποµπής, µέσω της 
οποίας συνδέεται η νησίδα σχολείων µε το κεντρικό σύστηµα. Το κεντρικό σύστηµα 
αποτελείται από µία έως δυο κεραίες ευρείας περιοχής σε σηµείο που θα υπάρχει οπτική 
επαφή (Line-Of-Sight). 

 

Πλεονεκτήµατα  

∆υναµική αύξηση της ταχύτητας και της ποιότητας επικοινωνίας των σχολικών µονάδων 
µεταξύ τους, αλλά και µε το διαδίκτυο. Συγκεκριµένα, τα σχολεία εντός µιας νησίδας θα 
µπορούν να επικοινωνούν µε ταχύτητες της τάξης των 100 Mbps, δίνοντας την 
δυνατότητα στους µαθητές και στους εκπαιδευτικούς να χρησιµοποιήσουν υπηρεσίες 
όπως τηλεδιάσκεψη, εφαρµογές πολυµέσων, βίντεο κατ΄απαίτηση, κλπ. 

Ειδικά στην σύνδεση των σχολείων µε το διαδίκτυο, θα µπορούν να επιτυγχάνονται 
ταχύτητες έως και 10 Mbps. Ακόµα και στην περίπτωση όπου το πλήθος των σχολείων 
ταυτόχρονα επικοινωνεί στο ασύρµατο δίκτυο, η σύνδεση τους θα είναι κατά πολύ 
υψηλότερη από τις τωρινές τους ταχύτητες, οι οποίες και περιορίζονται στα 128 Kbps.  

Τέλος, θα υπάρξει σηµαντική εξοικονόµηση τηλεπικοινωνιακών τελών, δεδοµένου ότι τα 
κάθε σχολείο σήµερα χρησιµοποιεί δική του γραµµή για σύνδεση στο διαδίκτυο.  

 

Ασφαλής λειτουργία 

Η ασύρµατη επικοινωνία γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην ενέχει απολύτως κανένα 
κίνδυνο για την υγεία των µαθητών και εκπαιδευτικών. Αυτό επιτυγχάνεται λόγω της 
εκποµπής στο συγκεκριµένο φάσµα συχνοτήτων της µικρής ισχύος εκποµπής και της 
κατευθυντικότητας των κεραιών στα σχολεία. Επίσης, λόγω του µικρού µεγέθους των 
κεραιών δεν αλλοιώνεται και η εικόνα του περιβάλλοντος χώρου. 

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η πρακτική δηµιουργίας ασυρµάτων δικτύων µε παρόµοιες 
προδιαγραφές έχει µεγάλη απήχηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, χωρίς κανένα 
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πρόβληµα για τους κατοίκους των περιοχών κάλυψης. Σε καµία περίπτωση δεν µπορούν 
να παραλληλιστούν µε κεραίες κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες είναι σαφώς πολύ 
υψηλότερης ισχύος εκποµπής και λειτουργούν σε διαφορετικές συχνότητες. 

Μια τυπική περίπτωση νησίδας σχολείων που µεταξύ του διασυνδέονται µε οπτικές 
υποδοµές και χρησιµοποιούν µια κοινή ασύρµατη σύνδεση στο internet φαίνεται στο 
παρακάτω σχήµα.  

Οπτικά διασυνδεδεµένη νησίδα σχολείων  
που χρησιµοποιεί κοινή ασύρµατη πρόσβαση στο διαδίκτυο 
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Στο επόµενο σχήµα φαίνεται το διάγραµµα του ασύρµατου δικτύου που έχει αναπτυχθεί 
στην πόλη του Βόλου, ενώ οι φωτογραφίες δείχνουν το εξοπλισµό που 
χρησιµοποιήθηκε. Το σύνολο των σχολείων που συµµετέχουν σε αυτό είναι 24. Το 
δίκτυο έχει δύο ευρυζωνικές εξόδους προς το internet τεχνολογίας VDSL και ταχύτητας 
10 Mbit η κάθε µία. Με τον τρόπο αυτό αναβαθµίζεται συνολικά η χωρητικότητα 
πρόσβασης των σχολείων µε παράλληλη µείωση των τηλεπικοινωνιακών κυκλωµάτων 
που χρησιµοποιούνται. Συγκεκριµένα, το έργο «αντικατέστησε» 24 κυκλώµατα 
πρόσβασης ISDN και Leased Line, τα οποία είχαν µέγιστη ταχύτητα 128 Kbps.  

 

 
Κεραία ασύρµατης δικτύωσης Ικρίωµα σχολείου του ασύρµατου 

δικτύου 
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  Λογικό ∆ιάγραµµα ασύρµατου δικτύου Βόλου 

υρυζωνικές υπηρεσίες πάνω από το Local Loop 

στην κατεύθυνση της εισαγωγής 

ολογία VDSL κάνει χρήση του συνδροµητικού χάλκινου βρόχου και εφαρµόζοντας 

γκεντρωτής είναι σε 

ληροφορίες 

.sch.gr
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Μια άλλη δράση του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου 
των ευρυζωνικών τεχνολογιών πρόσβασης στο δίκτυο του είναι η εφαρµογή της 
τεχνολογίας VDSL (Very high speed Digital Subscriber Line) σε επιλεγµένους κόµβους 
του.  

Η τεχν
προηγµένες τεχνικές διαµόρφωσης του σήµατος καταφέρνει να πετύχει ταχύτητες 
πρόσβασης εως και 12 Mbit/s. H εφαρµογή της έδωσε τη δυνατότητα διασύνδεσης 
σχολείων που βρίσκονται σε απόσταση έως και 1,5 Χµ από τον κόµβο του δικτύου σε 
υψηλές ταχύτητες µε την χρήση µιας απλής µισθωµένης γραµµής.  

Οι κόµβοι του δικτύου στους οποίους έχει εγκατασταθεί VDSL συ
Αγρίνιο, Πάτρα, Σπάρτη, Τρίπολη, Βόλος, Ηράκλειο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, 
Λάρισα και Σύρος. Η συγκεκριµένη δράση είναι ακόµη σε εξέλιξη µε την έννοια πως ενώ 
έχει εγκατασταθεί η υποδοµή στον κόµβο του ∆ικτύου ∆ιανοµής, οι φορείς του Σχολικού 
∆ικτύου έχουν αναλάβει να εντοπίσουν τα σχολεία τα οποία πληρούν τα κριτήρια 
(απόσταση από τον κόµβο, καλή ποιότητα µισθωµένης γραµµής) για να 
χρησιµοποιήσουν τη συγκεκριµένη τεχνολογία πρόσβασης. Μέχρι στιγµής ο αριθµός των 
µονάδων που έχουν συνδεθεί µε τον τρόπο αυτό είναι ακόµη µικρός (~15). 

 

Π

URL: http://www , email: info@sch.gr  


