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Α Κ Ρ Χ Ν Τ Μ Ι Α  

 ΑALs : ΑTM Adaptation Layers 

 AAL-IDU : AAL Interface Data Unit 

 ABR : Available Bit Rate 
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 ANSI : American National Standards Institute 

 ΑΣΜ : Asynchronous Transfer Mode 

 B-ISDN : Broadband Integrated Services Network 

 CAC : Connection Admission Control 

 CBR : Constant Bit Rate 

 CIF : Cells In Frame 

 CIP : Classic IP 

 CLP : Cell Loss Ρriνrity 

 CPCS : Common Part Convergence Sublayer 

 DSP : Domain Specific Part  

 ESI : End System Identifier 

 HEC : Header Error Control  

 HO-DSP : High-Order Domain Specific Part 

 I-PNNI : Integrated P-NNI 
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 rt-VBR : realtime Variable Bit Rate 

 SMDS : Switched Multimegabit Data Service 

 SSCS : Service Specific Convergence Sublayer 

 STM : Synchronous Transfer Mode  

 UBR : Unspecified Bit Rate 

 UNI : User to Network Interface  

 VBR(NRT) : Variable Bit Rate—Non Real Time 

 VBR(RT) : Variable Bit Rate—Real Time 

 VC : Virtual Channel  

 VCC : Virtual Channel Connection  

 VCI : Virtual Channel Identifier 

 VCL : Virtual Channel Link  

 VLAN: Virtual LANs 

 VP : Virtual Path  

 VPC : Virtual Path Connection 

 VPI : Virtual Path Identifier  

 VPL : Virtual Path Link  
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

1.1. ΠΡΟΛΟΓΟ 

Με ην αθξσλύκην ΑΣΜ ζπκβνιίδνπκε ηα αξρηθά ηνπ όξνπ «Asynchronous Transfer Mode», 

δειαδή «Αζύγρξνλε Καηάζηαζε Μεηαθνξάο» θαη είλαη ε πην ζεκαληηθή ηερλνινγία πνπ 

πξνέθπςε από ηελ κειέηε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ B-ISDN (Broadband Integrated Services 

Network). Σν ΑΣΜ απνηειεί κηα ηερλνινγία κεηαγσγήο θαη πνιππιεμίαο, ζε επίπεδν 

θπςειίδσλ, επνκέλσο ν όξνο «Αζύγρξνλε» αλαθέξεηαη ζηνλ ηξόπν κεηαθνξάο ησλ θπςειίδσλ 

απηώλ. Η κεηαθνξά ιεηηνπξγεί κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε νη θπςειίδεο λα αλαγλσξίδνληαη κε 

πξνζεκαηηθέο εηηθέηεο θαη όρη από ηε ρξνληθή ζέζε, όπσο γίλεηαη ζην ύγρξνλν Σξόπν 

Μεηαθνξάο (STM - Synchronous Transfer Mode). Η ηερλνινγία πίζσ από ην ATM δελ απνηειεί 

θάηη θαηλνύξγην - είλαη ζηελ νπζία παξεκθεξήο ηνπ STM, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηα 

ηειεθσληθά δίθηπα.  

Σν πξσηόθνιιν ΑΣΜ βαζίδεηαη ζηελ ηδέα όηη ην παθέην κπνξεί λα κεηαθέξεη ηα ρξήζηκα 

δεδνκέλα θαη ηελ επηθεθαιίδα θαη ηαπηόρξνλα ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ bytes ζην παθέην λα 

παξακέλεη κηθξόο. Σν ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθό είλαη αλαγθαίν, ώζηε ζε πεξίπησζε πνπ ραζεί 

θάπνην byte ιόγσ ζπκθόξεζεο, λα κελ επεξεάδεηαη δξακαηηθά ε ξνή ησλ δεδνκέλσλ θαη ην 

ρακέλν byte λα κπνξεί λα αλαθηεζεί κε εηδηθνύο αιγόξηζκνπο. Δπηπξόζζεηα, ην ΑΣΜ ζπλδπάδεη 

ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεηαγσγήο παθέηνπ θαη ηεο κεηαγσγήο θπθιώκαηνο, δειαδή ηε 

δηαδηθαζία πνιύπιεμεο δηάθνξσλ ξνώλ θίλεζεο από δηάθνξεο πεγέο πάλσ από ζπγθεθξηκέλεο 

θπζηθέο γξακκέο θαη ηε γξήγνξε επεμεξγαζία ησλ παθέησλ – θπςειίδσλ (cells), απνδίδνληαο ην 

ξόιν ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο δηόξζσζεο ζθαικάησλ ζηα δύν άθξα επηθνηλσλίαο.  

Σν ΑΣΜ πξσηνεκθαλίζηεθε πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη ηειεπηθνηλσληαθέο αλάγθεο ηεο 

νινέλα θαη απμαλόκελεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, θαη ησλ αλζξώπηλσλ αλαγθώλ γηα 

αλεπηπγκέλα ηειεπηθνηλσληαθά κέζα. Έλα ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ πξσηνθόιινπ, είλαη 

ην όηη είλαη ζρεδηαζκέλν λα ιεηηνπξγεί ζε πςεινύο ξπζκνύο κεηάδνζεο. Αθόκε, ην ATM 

ελνπνηεί ηε κεηάδνζε όισλ ησλ εηδώλ δεδνκέλσλ θαη ππνζηεξίδεη ππεξεζίεο, όπσο θσλή, video, 

εθαξκνγέο εηθόλαο, εμνκνίσζε θπθισκάησλ ζε έλα κόλν δίθηπν.  Σέινο, ηα επξπδσληθά δίθηπα 

ελνπνηεκέλσλ ππεξεζηώλ (Broadband - ISDN), πνπ είλαη ε ελνπνίεζε όισλ ησλ ππαξρόλησλ 
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δηθηύσλ ζε κηα εληαία νκνγελή ππνδνκή, ε νπνία ζα ππνζηεξίδεη όινπο ηνπο ηύπνπο 

επηθνηλσληαθώλ ππεξεζηώλ, βαζίδνληαη ζην ΑΣΜ. 

1.2. Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΑΣΜ 

Η ηερλνινγία θαη ην ζύλνιν ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ παξάγνληαη θαζεκεξηλά από απηή, 

θαηαθιύδνπλ ηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο, κε απνηέιεζκα ε ηερλνινγία λα αλαπηύζζεηαη κε όιν θαη 

ηαρύηεξα βήκαηα, ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληώλ. Πξνηνύ δεκηνπξγεζεί ε αλάγθε γηα 

ππνινγηζηέο πνπ έπξεπε λα ζπλδεζνύλ κέζσ ηνπ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ, κε ζθνπό ηελ  κεηαμύ 

ηνπο επηθνηλσλία, ρηίζηεθε έλα δηεζλέο δίθηπν γηα λα εμππεξεηεί ηηο δηάθνξεο ζπλδέζεηο. αλ 

άκεζε ζπλέπεηα, ηα δίθηπα επξείαο πεξηνρήο (WAN) βειηηζηνπνηήζεθαλ ρξεζηκνπνηώληαο 

αξρηθά ην ράιθηλν θαιώδην θαη ζηε ζπλέρεηα ην θαιώδην νπηηθώλ ηλώλ. Λόγσ ηεο δπλαηόηεηάο 

ηνπο γηα απεξηόξηζην εύξνο δώλεο, νη πάξνρνη ηειεπηθνηλσληώλ ζεώξεζαλ ηηο νπηηθέο ίλεο σο 

νπζηαζηηθό θνκκάηη ηνπ κέιινληόο ηνπο. Παξόια απηά, εμαθνινπζνύζαλ λα ππάξρνπλ 

πεξηνξηζκνί ζην δίθηπν θσλήο θαη βξαρππξόζεζκεο ιύζεηο, όπσο αλαβάζκηζε ηεο νπηηθήο ίλαο, 

θάλεθαλ ρξνλνβόξεο θαη δαπαλεξέο. Γηα ην ιόγν απηό ηα WANο έπξεπε λα αλαβαζκηζηνύλ θαη 

λα βξεζνύλ λέεο ιύζεηο γηα θαιύηεξα, ηαρύηεξα θαη πην πνηνηηθά απνηειέζκαηα.  

Ο νξγαληζκόο ITU – T (ζην παξειζόλ CCITT) θαη άιιεο νκάδεο ζέζπηζεο πξνηύπσλ, ηε 

δεθαεηία ηνπ '80 θαζηέξσζαλ κηα ζεηξά ζπζηάζεσλ γηα ηηο ηερληθέο κεηάδνζεο, κεηαηξνπήο, 

ζεκαηνδνζίαο θαη ειέγρνπ, πνπ απαηηνύληαλ γηα λα ιεηηνπξγήζεη έλα επθπέο δίθηπν βαζηζκέλν 

ζε νπηηθή ίλα. θνπόο ηνπ εγρεηξήκαηνο, ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί έλα πξσηόθνιιν πνπ ζα 

κπνξνύζε λα άξεη ηνπο ηξέρνληεο πεξηνξηζκνύο θαη ζα επέηξεπε ζηα δίθηπα λα είλαη ζε ζέζε λα 

ηθαλνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο ππεξεζίεο ηνπ κέιινληνο. Απηό ην δίθηπν νλνκάζηεθε 

επξπδσληθό ςεθηαθό δίθηπν ελνπνηεκέλσλ ππεξεζηώλ (Β-ISDN). Σν ATM, μεθίλεζε ζαλ έλα 

κέξνο ηνπ πξνηύπνπ B-ISDN θαη αλαπηύρζεθε ην 1988 από ηνλ CCITT, πξνζπαζώληαο λα 

απμεζεί ην εύξνο δώλεο ηνπ N-ISDN θαη λα ελνπνηεζνύλ ηα ππάξρνληα δίθηπα ζε κία εληαία 

νκνγελή ππνδνκή, πνπ ζα ππνζηεξίδεη όινπο ηνπο ηύπνπο επηθνηλσληαθώλ ππεξεζηώλ (πρ. 

δεδνκέλσλ θαη θσλήο ηαπηόρξνλα). 

Αηηία δεκηνπξγίαο ηνπ ΑΣΜ ππήξμε ε αλάγθε αληηθαηάζηαζεο ηνπ πξνγόλνπ ηνπ, STM. Σν 

STM είλαη έλαο κεραληζκόο κεηαγσγήο θπθιώκαηνο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα 

ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα ππνδνκήο γηα ηε κεηαθνξά παθέησλ δεδνκέλσλ θαη θσλήο ζε 
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καθξηλέο απνζηάζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο εγθαζηδξύεηαη κηα ζύλδεζε κεηαμύ 

δύν ζεκείσλ, πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθνξά δεδνκέλσλ θαη ζην ηέινο ε ζύλδεζε κεηαμύ ησλ 

δύν απηώλ ζεκείσλ θιείλεη. Σν εύξνο δώλεο είλαη πξνθαζνξηζκέλν θαη αλεμάξηεηα κε ην αλ 

δηαθηλείηαη ή όρη πιεξνθνξία, απηό παξακέλεη ζηαζεξό θαη θαηεηιεκκέλν ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο. Σν ζπλνιηθό εύξνο δώλεο δηαηξείηαη ζε ζηνηρεηώδε θνκκάηηα ρξόλνπ, ηα time-

slots ή buckets, θαη ηα παθέηα ησλ δεδνκέλσλ νξγαλώλνληαη ζε κηα νπξά κε ζηαζεξό αξηζκό 

παθέησλ. Δθηόο ινηπόλ από θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο, πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζε δηαθνξεηηθέο 

πινπνηήζεηο, ε ζπκπεξηθνξά ελόο ζπζηήκαηνο STM είλαη γεληθά πξνβιέςηκε, δεδνκέλνπ όηη 

θάζε ζύλδεζε θαηέρεη έλα κέξνο ηνπ δηαζέζηκνπ εύξνπο, θαη δελ ην απειεπζεξώλεη γηα όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζύλδεζεο.  

Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα παξαπάλσ, πξνθύπηεη ε αλάγθε εύξεζεο ελόο λένπ πξνηύπνπ, ην 

νπνίν ζα ππνζηεξίδεη, κεηαμύ άιισλ, video θαη audio-on-demand, web ζειίδεο κε εληππσζηαθά 

γξαθηθά θιπ. 

Σν λέν απηό πξσηόθνιιν, πνπ αληαπνθξίζεθε ζηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο,  ήηαλ ην ATM. 

Μεξηθέο εθαξκνγέο, από ην επξύ θάζκα δηθηπαθώλ εθαξκνγώλ πνπ ππνζηεξίδεη, είλαη: 

 Σειεζπλδηάζθεςε (Video Conferencing)  

 πλδηάζθεςε από γξαθείν ζε γξαθείν (Desktop Conferencing) 

 Δηθνλνηειέθσλν (Videophone) 

 Δηθόλα / Ήρνο θαηά παξαγγειία (Audio/Video On Demand) 

 Δηθνληθά ηνπηθά δίθηπα (VLAN: Virtual LANs) 

 Δπηθνηλσλίεο ΑΣΜ κεγάιεο ρσξεηηθόηεηαο κε θηλεηνύο θόκβνπο (ζπλήζσο κε 

δνξπθνξηθέο δεύμεηο) 

ηελ Δπξώπε, ην ΑΣΜ ππνζηεξίδεηαη θαη εμειίζζεηαη από ην ETSI (European 

Telecommunications Standard Institute), ην νπνίν είλαη ππνεπηηξνπή ηνπ ITU-T. Αληίζηνηρα, 

ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, ν ππεύζπλνο νξγαληζκόο γηα ηελ πξνηππνπνίεζε ηνπ 

ATM είλαη κηα ππνεπηηξνπή ηνπ ANSI (American National Standards Institute), ε T1S1, πνπ 

είλαη ππεύζπλε γηα λέα πξόηππα ηειεπηθνηλσληώλ. Καηά γεληθή νκνινγία όκσο, ην πην ελεξγό 

γθξνππ εξγαζίαο πάλσ ζην ΑΣΜ, απηή ηε ζηηγκή, είλαη ην ATM Forum, πνπ ζπλίζηαηαη από 

πνιιέο εηαηξείεο θαηαζθεπήο πιηθνύ (hardware) θαη παξνρήο ππεξεζηώλ (service providers). 
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Παξά ην γεγνλόο όηη, ην ATM Forum δελ είλαη επίζεκνο νξγαληζκόο πξνηππνπνίεζεο, 

θαζνδεγεί ηηο εμειίμεηο ζην λέν θαη ηαρύηαηα αλαπηπζζόκελν ηνκέα ηνπ ΑΣΜ. 

Οη ππεξεζίεο ηνπ ATM είλαη αθόκα ζε δήηεζε θαη παξά ηελ ηεξάζηηα εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο 

ησλ δηθηύσλ ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ, ε ηερλνινγία ηνπ ATM είλαη αθόκα ε κόλε ηερλνινγία πνπ 

κπνξεί λα εμαζθαιίζεη κηα νξηζκέλε θαη πξνθαζνξηζκέλε πνηόηεηα ηεο ππεξεζίαο.  
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2. ΓΟΜΗ ΚΤΦΔΛΙΓΑ 

Η ΑΣΜ θπςειίδα (cell), απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν δνκηθό ζηνηρείν ηνπ ΑΣΜ πξσηνθόιινπ, 

θαζώο είλαη ε βαζηθή κνλάδα κεηαθνξάο πιεξνθνξίαο. ην ρακειόηεξν επίπεδν ηνπ δηθηύνπ 

ΑΣΜ, ρξεζηκνπνηνύληαη πιαίζηα ζηαζεξνύ κεγέζνπο γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ, νη θπςειίδεο. 

Σν κήθνο θάζε θπςειίδαο πξέπεη λα είλαη απζηεξά ζηαζεξό, έηζη ώζηε λα επηηξέπεηαη ε 

δεκηνπξγία ηαρύηεξνπ πιηθνύ κεηαγσγήο, γηα ηνλ ρεηξηζκό ηεο θσλήο θαη ηνλ ρεηξηζκό ησλ 

δεδνκέλσλ.  

Κάζε θπςειίδα ΑΣΜ έρεη κήθνο 53 bytes θαη απνηειείηαη από κία θεθαιίδα 5 bytes 

αθνινπζνύκελε από 48 bytes σθέιηκν θνξηίν, δειαδή 48 bytes δεδνκέλα ρξήζηκα γηα ηνλ 

ρξήζηε.  

 

 

τήκα 1: Γνκή ΑΣΜ Κπςειίδαο 
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Τπάξρνπλ δύν ηππνπνηεκέλεο δνκέο γηα ηηο θπςειίδεο ηνπ ΑΣΜ, πνπ αλαθέξνληαη:  

 ζηελ δηεπαθή ηνπ ρξήζηε κε ην δίθηπν (User to Network Interface - UNI) θαη  

 ζηελ δηεπαθή ηνπ δηθηύνπ κε ην δίθηπν (Network to Network Interface - NNI).  

Οη δνκέο απηέο, παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο σο πξνο ηνλ ηξόπν δόκεζεο ηεο επηθεθαιίδαο ηεο ΑΣΜ 

θπςειίδαο.  

     τήκα 2: Γόκεζε θπςειίδαο ηύπνπ UNI 

 

    τήκα 3: Γόκεζε θπςειίδαο ηύπνπ NNI

Σα δνκηθά ζηνηρεία ηεο επηθεθαιίδαο είλαη ηα εμήο:   

1. Γεληθός έιεγτος ροής (GFC) :  

Σν πεδίν απηό απνηειείηαη από 4 δπαδηθά ςεθία θαη έρεη σο ζθνπό ηελ ππνζηήξημε απιώλ 

πινπνηήζεσλ πνιππιεμίαο. Κύξηα ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ν έιεγρνο ηεο πξόζβαζεο ζην θπζηθό 

κέζν, ελώ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ κείσζε ηνπ cell jitter ησλ ππεξεζηώλ ζηαζεξνύ 

ξπζκνύ κεηάδνζεο (CBR), ην δίθαην θαηακεξηζκό ρσξεηηθόηεηαο ζηηο ππεξεζίεο κεηαβιεηνύ 

ξπζκνύ κεηάδνζεο (VBR), θαζώο θαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξνήο πιεξνθνξίαο ησλ ηειεπηαίσλ. Ο 

γεληθόο έιεγρνο ξνήο εκθαλίδεηαη ζηε δηεπαθή δηθηύσλ - ρξεζηώλ θαη δελ εκθαλίδεηαη ζηε 

δηεπαθή επηθεθαιίδαο θπηηάξσλ ηνπ δηθηύνπ.      
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2. Κωδηθοί αλαγλώρηζες λοεηού κολοπαηηού θαη θαλαιηού (VPI / VCI) : 

Σα δπν απηά πεδία απνηεινύλ ην ιεγόκελν πεδίν δξνκνιόγεζεο. Η δξνκνιόγεζε κηαο 

θπςειίδαο γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο ησλ πεδίσλ VPI θαη VCI, πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

επηθεθαιίδα ηνπ. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο δξνκνιόγεζεο κεηαθξάδεηαη ε ηηκή VPI ζηνπο 

θόκβνπο κεηαγσγήο λνεηώλ κνλνπαηηώλ θαζώο θαη ε ηηκή ηόζν ηνπ VPI, όζν θαη ηνπ VCI, 

ζηνπο θόκβνπο κεηαγσγήο λνεηώλ θαλαιηώλ. Υξεζηκνπνηνύληαη 8 bits ζηε δηεπαθή ρξήζηε - 

δηθηύνπ  θαη 12  bits ζην δίθηπν δηαζπλδέζεσλ.    

3. Σύπος πιεροθορίας (PT) : 

ην πεδίν απηό θαίλεηαη θαηά πόζν ε θπςειίδα πεξηέρεη δεδνκέλα ρξήζηε, δεδνκέλα 

ζεκαηνδνζίαο ή ιεηηνπξγηθέο πιεξνθνξίεο.   

4. Προηεραηόηεηα απώιεηας θσηηάρωλ (Cell Loss Priority - CLP) : 

ε πεξίπησζε ζπκθόξεζεο ζην δίθηπν ην πεδίν απηό δείρλεη ηηο θαηεπζύλζεηο, πνπ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζεζνύλ. Η ηηκή 0 δείρλεη όηη κηα θπςειίδα δελ πξέπεη λα αθαηξεζεί, κέρξηο όηνπ γίλεη 

θάπνηα άιιε ξύζκηζε, ελώ ε ηηκή 1 δείρλεη όηη ε θπςειίδα κπνξεί λα απνξξηθζεί ζην δίθηπν, αλ 

ρξεηαζηεί.  Ο switch, δειαδή, πνπ θάλεη ηε κεηαγσγή απνξξίπηεη ηελ θπςειίδα γηα ηελ ηηκή 1 

εάλ ππάξρεη ζπκθόξεζε ζην δίθηπν, αιιηώο ηελ θξαηά ζην δίθηπν.   

5. Έιεγτος ζθάικαηος επηθεθαιίδας (Header Error Control - HEC) : 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα αληρλεύζεη θαη λα δηνξζώλεη ηα ιάζε ζηελ επηθεθαιίδα 

ρξεζηκνπνηώληαο πιενλάδσλ θώδηθα θαηά ηελ απνζηνιή. Σν πεδίν ηεο πιεξνθνξίαο, αληίζεηα, 

δελ ππόθεηηαη ζε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη δηόξζσζεο ιαζώλ, από ηε ζηηγκή πνπ γη’ απηό είλαη 

ππεύζπλα ηα αλώηεξα ζηξώκαηα. 

Με ηελ ηερλνινγία ΑΣΜ είλαη εθηθηή ε ζπλύπαξμε ηεο κεηαθνξάο θίλεζεο "ηαζεξνύ Ρπζκνύ 

Γπαδηθώλ Φεθίσλ" (θσλή θαη λideν) κε ηελ θίλεζε δεδνκέλσλ "Μεηαβιεηνύ Ρπζκνύ Γπαδηθώλ 

Φεθίσλ", πνπ πηζαλόλ αλαθέξεηαη ζε παθέηα κεγάινπ κήθνπο. Απηό απνξξέεη από ην 

πιενλέθηεκα ησλ θπςειίδσλ, θαηά ην νπνίν παύεη λα ππάξρεη ε δηάθξηζε κεηαμύ κεγάισλ θαη 

κηθξώλ παθέησλ. Γεληθόηεξα, ε δνκή ησλ θπςειίδσλ ΑΣΜ έρεη ην θαιό όηη επηηξέπεη ηδηαίηεξα 

πςειέο ηαρύηεηεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ. 
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3. ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ 

Η αξρηηεθηνληθή ηνπ πξσηνθόιινπ ΑΣΜ απνηειείηαη από παξαθάησ επίπεδα, πνπ θαίλνληαη ζην 

ρήκα 4, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ακέζσο κεηά.  

 

τήκα 4: Αξρηηεθηνληθή Δπηπέδσλ ΑΣΜ Πξσηνθόιινπ. 

 

Από ην παξαπάλσ ζρήκα δηαθξίλνληαη ηα εμήο επίπεδα αλαθνξάο: 

 Δπίπεδο Υρήζηε 

Σν επίπεδν ρξήζηε παξέρεηαη γηα ηε κεηαθνξά ηεο εθαξκνγήο ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε. 

Πεξηιακβάλεη ην θπζηθό επίπεδν, ην επίπεδν ΑΣΜ θαη ηα επίπεδα πξνζαξκνγήο ζην ΑΣΜ 

(ΑTM Adaptation Layers - AALs), πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ρξήζηε, όπσο 

έιεγρν ζπκθόξεζεο θαη επαλαθνξά από ιάζε. 

 Δπίπεδο Διέγτοσ 

Σν επίπεδν ειέγρνπ, πεξηιακβάλεη ηα πξσηόθνιια πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηνλ 

ηεξκαηηζκό ζπλδέζεσλ. Πην αλαιπηηθά, θξνληίδεη γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξίαο 
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ζεκαηνδνζίαο κεηαμύ ΑΣΜ ηειηθώλ ζεκείσλ, ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη ξπζκίζεηο γηα ηελ 

ζύλδεζε, θαζώο θαη ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ ζύλδεζεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 

κεηαγσγήο. Δπίζεο, κνηξάδεηαη ην θπζηθό επίπεδν θαη ην επίπεδν ΑΣΜ κε ην επίπεδν ρξήζηε 

θαη κεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο ζεκαηνδνζίαο θαη δξνκνιόγεζεο. 

 

 Δπίπεδο Γηατείρηζες 

Σν επίπεδν δηαρείξηζεο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ησλ επηπέδσλ 

ρξήζηε θαη ειέγρνπ. Απνηειείηαη από δύν επηκέξνπο ηκήκαηα:  

 Η δηατείρηζε ζηρωκάηωλ πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο θαη κεραληζκνύο ειέγρνπ γηα ηα 

πξσηόθνιια πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε μερσξηζηό ζηξώκα (ορηδόληηο επίπεδο).  

 Η δηαρείξηζε ησλ θαηαθόρσθωλ επηπέδωλ πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαη 

ζπληνληζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 Φσζηθό Δπίπεδο 

Σν θπζηθό επίπεδν παξέρεη πξόζβαζε ζην θπζηθό κέζν γηα ηε κεηαθνξά ησλ ΑΣΜ θπςειίδσλ. 

Πεξηιακβάλεη: 

 Τπνεπίπεδν ύγθιηζεο Μεηαθνξάο  

Οη κεραληζκνί ηνπ είλαη εηδηθνί γηα, 

o Δηζαγσγή θαη εμαγσγή άρξεζησλ θπςειίδσλ  

o Αλίρλεπζε ιαζώλ κε ηε δεκηνπξγία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ Header Error Control (HEC)  

o Αλίρλεπζε νξίσλ ησλ θπςειίδσλ  

o Πξνζαξκνγή ηεο ξνήο ησλ θπςειίδσλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πιαηζίνπ ζην θπζηθό 

επίπεδν (π.ρ. SDH)  

o Παξαγσγή πιαηζίσλ θπζηθνύ επηπέδνπ ζηνλ απνζηνιέα θαη εμαγσγή ησλ ΑΣΜ 

θπςειίδσλ από ηα πιαίζηα θπζηθνύ επηπέδνπ ζηνλ παξαιήπηε  

 

 Τπνεπίπεδν Φπζηθνύ Μέζνπ  

Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ είλαη, 

o Δηζαγσγή θαη εμαγσγή ηεο πιεξνθνξίαο ρξνληζκνύ ησλ bit  

o Γεκηνπξγία θαη ιήςε ησλ θπκαηνκνξθώλ  
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o Μεηαηξνπή από ειεθηξηθό ζε νπηηθό ζήκα (όηαλ είλαη αλαγθαίν)  

 Δπίπεδο Προζαρκογής 

Σν επίπεδν πξνζαξκνγήο ζην ΑΣΜ αληηζηνηρεί ηα δεδνκέλα ησλ αλώηεξσλ επηπέδσλ ζε 

θπςειίδεο κε ζθνπό ηε κεηαθνξά ηνπο κέζσ ηνπ δηθηύνπ.  

(Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζηελ αληίζηνηρε, παξαθάησ, ελόηεηα.) 

 Δπίπεδο ATM 

To επίπεδν ΑΣΜ απνηειεί ηνλ «ππξήλα» ηεο ηερλνινγίαο ηνπ Αζύγρξνλνπ Σξόπνπ Μεηαθνξάο. 

Γέρεηαη θπςειίδεο, από ην επίπεδν πξνζαξκνγήο ζην ΑΣΜ (AAL), έηνηκεο γηα ηε δηαδηθαζία 

ελζπιάθσζεο (encapsulation) θπςειίδσλ (δει. δεκηνπξγίαο θαη ζπλέλσζεο ηεο επηθεθαιίδαο κε 

ην πεδίν σθέιηκνπ θνξηίνπ) θαη παξαδίδεη ηελ πιεξνθνξία ζην επίπεδν πξνζαξκνγήο ζην ΑΣΜ 

κεηά ηελ από ελζπιάθσζε (decapsulation) (δει. απνθνπή και επεμεξγαζία ηεο επηθεθαιίδαο).  

Η πξσηαξρηθή ιεηηνπξγία ηνπ επηπέδνπ ΑΣΜ είλαη ε από άθξε-ζε-άθξε (end-to-end) ζεηξηαθή 

κεηαθνξά ησλ ΑΣΜ - θπςειίδσλ. Σν επίπεδν ΑΣΜ είλαη αλεμάξηεην από ππεξεζίεο, αθνύ ηα 

πεδία πιεξνθνξίαο ησλ θπςειίδσλ κεηαθέξνληαη κε δηαθαλή ηξόπν θαη κπνξνύλ λα πεξηέρνπλ 

νπνηνδήπνηε ηύπν δεδνκέλσλ ρξήζηε ή πιεξνθνξία δηθηύνπ. 

Σν επίπεδν ΑΣΜ ππνζηεξίδεη έλαλ κεγάιν αξηζκό ιεηηνπξγηώλ όπσο:  

 Καηαζθεπή Κπςειίδσλ. 

 Λήςε θπςειίδσλ θαη λνκηκνπνίεζε (αλαγλώξηζε εγθπξόηεηαο) επηθεθαιίδσλ. 

 Μεηαγσγή, πξνώζεζε θαη αληηγξαθή θπςειίδσλ ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ηηκέο ησλ 

θσδηθώλ αλαγλώξηζεο λνεηνύ κνλνπαηηνύ / θπθιώκαηνο (Virtual Path Identifier / Virtual 

Channel Identifier – VPI / VCI). 

 Πνιππιεμία θαη απνπνιππιεμία θπςειίδσλ ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ηηκέο VPI / VCI.  

 Γηάθξηζε θπςειίδσλ κε βάζε ηνλ ηύπν πεδίνπ πιεξνθνξίαο (Payload Type - PT) ησλ 

θπςειίδσλ. 

 Δπεμεξγαζία ηνπ πεδίνπ "Πξνηεξαηόηεηαο απώιεηαο θπςειίδσλ" (Cell Loss Ρriνrity 

CLP). 

 Τπνζηήξημε πνιιαπιώλ θιάζεσλ "πνηόηεηαο ππεξεζηώλ" (QoS). 

 Αλαγλώξηζε ησλ ηηκώλ επηθεθαιίδαο πνπ έρνπλ θξαηεζεί θαη πξνεθρσξεζεί. 

 Γεληθόο έιεγρνο ξνήο. 

 



 17 

3.1. ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ (AAL) ΣΟ ΑΣΜ 

Η ρξήζε ηνπ ΑΣΜ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα έλα επίπεδν πξνζαξκνγήο γηα ηελ ππνζηήξημε 

πιεξνθνξίαο, πνπ κεηαθέξεηαη κε δηαθνξεηηθά πξσηόθνιια. Σν  επίπεδν απηό ηνπνζεηείηαη 

κεηαμύ ηνπ ΑΣΜ επηπέδνπ θαη ησλ αλώηεξσλ επηπέδσλ θαη είλαη ππεύζπλν γηα ηε κεηαηξνπή ηεο 

πιεξνθνξίαο, πνπ πξνέξρεηαη από ηνλ ρξήζηε (ε νπνία παξνπζηάδεη κεγάιε πνηθηιία ζηελ 

κνξθή ηεο) ζε κηα κνξθή πνπ είλαη απνδεθηή από ην ΑΣΜ επίπεδν. Αζρνιείηαη, δειαδή, κε ηε 

κεηαηξνπή ηεο πιεξνθνξίαο, πνπ έξρεηαη από ηνλ ρξήζηε ζε 48άδεο από bytes, ηα νπνία ζηε 

ζπλέρεηα ζα ζρεκαηίζνπλ ηηο ΑΣΜ θπςειίδεο.   

Δθηόο όκσο από ηελ παξαπάλσ κεηαηξνπή , ην ΑΑL επίπεδν αζρνιείηαη, επίζεο, κε: 

 ηελ αλίρλεπζε θαη ηε δηόξζσζε ησλ ιαζώλ κεηάδνζεο, 

 ηελ επεμεξγαζία ησλ ρακέλσλ, ιαλζαζκέλσλ θαη κε ιάζε ζηελ επηθεθαιίδα ησλ 

θπςειίδσλ, 

 ηελ απνζηνιή θαη ηελ αμηνπνίεζε πιεξνθνξίαο ζπγρξνληζκνύ, 

 ηνλ έιεγρό ξνήο πιεξνθνξίαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαηηνύκελεο πνηόηεηαο 

ππεξεζίαο (QoS). 

 

3.1.1. ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΟΤ ΑΑL   

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηύπνη ΑΑL. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη ηύπνη απηνί, εμαξηώληαη από ηα 

αλώηεξα επίπεδα θαη ηηο εθαξκνγέο ησλ ρξεζηώλ. Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πξσηνθόιισλ 

πξνζαξκνγήο, πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα θαιπθζνύλ νη δηάθνξεο αλάγθεο, ε ΙΣU-Σ όξηζε ηέζζεξηο 

θιάζεηο ππεξεζηώλ, πνπ θαιύπηνπλ έλα επξύ θάζκα. Γειαδή, θάζε ηύπνο ηνπ AAL παξέρεη 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε θιάζε δηαθίλεζεο πιεξνθνξίαο (Class). 

  

Tα ραξαθηεξηζηηθά κε βάζε ηα νπνία γίλεηαη ν δηαρσξηζκόο ησλ ππεξεζηώλ ζε θιάζεηο είλαη ηα 

εμήο: 
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 Υξνληθή ζρέζε ησλ δύν επηθνηλσλνύλησλ ζεκείσλ 

Μεξηθέο ΑΣΜ κεηαδόζεηο απαηηνύλ θάπνηα ρξνληθή ζρέζε κεηαμύ ησλ επηθνηλσλνύλησλ 

ζεκείσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 64-Kbps PCM κεηάδνζε θσλήο ππάξρεη κία ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή ζρέζε κεηαμύ ηεο πεγή ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηνπ πξννξηζκνύ, κε απνηέιεζκα ηελ 

άκεζε κεηάδνζε πιεξνθνξίαο (real time). Αληίζεηα, ε απιή κεηαθνξά δεδνκέλσλ κεηαμύ δύν 

ρξεζηώλ ελόο δηθηύνπ δελ βαζίδεηαη ζε εηδηθή ρξνληθή ζρέζε. 

 Bit rate 

Μεξηθέο ππεξεζίεο κεηάδνζεο παξέρνπλ ζηαζεξό bit rate, ελώ άιιεο παξέρνπλ κεηαβιεηό. 

 Σξόπνο ζύλδεζεο (Connection Mode) 

H κεηάδνζε είλαη είηε connection oriented, είηε connectionless. 

Πην αλαιπηηθά, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε θιάζεο είλαη ηα εμήο: 

 Class A 

Παξέρεη circuit emulation θαη ππεξεζίεο video κε ζηαζεξό bit rate, πνπ μεθηλά από  

κεξηθά kilobits θαη θηάλεη ζηα 10 megabits. Απηή ε ππεξεζία ζηεξίδεηαη ζε  

ζπλερέο αλαινγηθό ζήκα. 

 Class B 

Παξέρεη ππεξεζίεο κεηάδνζεο θσλήο/video έρνληαο κεηαβιεηό bit rate. Τπάξρεη ζπγρξνληζκόο 

κεηαμύ ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε ζηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ. 

 Class C 

Γηαρεηξίδεηαη δηαθνξεηηθά είδε πιεξνθνξίαο (data, voice, video), ηελ νπνία κεηαθέξεη κέζσ ησλ 

ΑΣΜ θπςειίδσλ ζε δίθηπα LAN -WAN. Μπνξεί λα εκθαλίζεη απώιεηα ζε δεδνκέλα (data loss), 

θαζόινπ όκσο θαζπζηεξήζεηο. 

 Class D 

Η θιάζε D παξέρεη πνιύ πςειώλ ηαρπηήησλ κεηαγσγή παθέησλ, ππεξεζίεο κεηάδνζεο (LAN)  

ή Frame Relay (WAN), ζηηο νπνίεο νη ίδηεο θπςειίδεο ελεκεξώλνπλ γηα ηελ απαξαίηεηε 

πιεξνθνξία δηεπζπλζηνδόηεζεο γηα ηελ απνζηνιή ζην πξννξηζκό ηνπο, ρσξίο λα είλαη 

απαξαίηεηε ε εγθαηάζηαζε ζπλδέζεσλ κεηαμύ ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε.  
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 Class Υ 

Πξόθεηηαη γηα κηα ππεξεζία κεηαβιεηνύ ξπζκνύ δπαδηθώλ ςεθίσλ (VBR), θαηά ηελ νπνία δελ 

απαηηείηαη ρξνληζκόο κεηαμύ ησλ δύν άθξσλ πνπ επηθνηλσλνύλ. 

 Class Τ 

Η ηειεπηαία απηή θιάζε έρεη ζηόρν λα επηηξέπεη πηζαλέο αιιαγέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

κεηαθνξάο ηνπ επηπέδνπ ΑΣΜ, πνπ παξέρνληαη από ην δίθηπν. Μπνξεί, επίζεο,  λα ππνζηεξίδεη 

ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο θίλεζεο ζε δίθηπα ΑΣΜ, ζηα νπνία 

πξαγκαηνπνηνύληαη αιιαγέο θαηά ηε κεηάδνζε. 

 

3.1.2. ΤΠΟΔΠΙΠΔΓΑ ΣΟΤ AAL 

Σν επίπεδν πξνζαξκνγήο είλαη ρσξηζκέλν ζε δύν ππνεπίπεδα: 

 Τποεπίπεδο ύγθιηζες (CS) 

Σν ππνεπίπεδν ύγθιηζεο παξέρεη ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ νξηζκέλεο εθαξκνγέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην επίπεδν πξνζαξκνγήο. Κάζε ρξήζηεο κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην επίπεδν 

ζην ζεκείν πξόζβαζεο, ην νπνίν είλαη ε δηεύζπλζε ηεο εθαξκνγήο. Σν ππνεπίπεδν απηό είλαη, 

ινηπόλ, εμαξηεκέλν από ηελ ππεξεζία. 

 

 Τποεπίπεδο Καηαθερκαηηζκού θαη Αλαζύλζεζες (SAR) 

Σν ππνεπίπεδν Καηαθεξκαηηζκνύ θαη Αλαζύλζεζεο είλαη ππεύζπλν γηα ηε ζπιινγή ηεο 

πιεξνθνξίαο από ην ππνεπίπεδν ύγθιηζεο ζε θπςειίδεο έηνηκνο γηα απνζηνιή, θαη γηα λα 

αλαζπλζέηεη ηελ πιεξνθνξία απηή ζην άιιν άθξν. Σν επίπεδν ΑΣΜ πεξηιακβάλεη θπςειίδεο, 

πνπ απνηεινύληαη από 5-bytes επηθεθαιίδα θαη 48-bytes ζην πεδίν πιεξνθνξίαο. Άξα, ην 

ππνεπίπεδν Καηαθεξκαηηζκνύ θαη Αλαζύλζεζεο πξέπεη λα ζπγθεληξώλεη όιε ηε ρξήζηκε 

πιεξνθνξία γηα ηηο θπςειίδεο ζε κπινθ ησλ 48-bytes. 
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3.1.3. ΣΤΠΟΙ ΣΟΤ AAL 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηύπνη ΑΑL. πγθεθξηκέλα: 

 AAL1 

Απηόο ν ηύπνο ιεηηνπξγίαο αζρνιείηαη κε πεγέο δεδνκέλσλ ζηαζεξνύ ξπζκνύ δπαδηθώλ ςεθίσλ. 

Η κόλε επζύλε ηνπ ππνεπηπέδνπ SAR είλαη λα ζπγθεληξσζνύλ ηα bits ζηηο θπςειίδεο γηα ηε 

δηαδηθαζία ηεο απνζηνιήο θαη ζηε ζπλέρεηα ε απνζύλζεζε ησλ θπςειίδσλ κόιηο θηάζνπλ ζηνλ 

πξννξηζκό ηνπο. Κάζε κπινθ ζπλνδεύεηαη από έλαλ αξηζκό αθνινπζίαο (SNs), έηζη ώζηε ηα 

θαηεζηξακκέλα PDUs λα κπνξνύλ λα εληνπηζηνύλ. Όηαλ ηα δεδνκέλα ησλ θπςειίδσλ 

«δηαβάδνληαη» κεηά ηελ απνζύλζεζή ηνπο, ην ππνεπίπεδν CS δίλεη ζην SAR κηα ηηκή CSI, πνπ 

ηνπνζεηείηαη  ζην πεδίν SN.  

 SAR Τπνεπίπεδν 

Η ιεηηνπξγία ηνπ AAL-1 SAR ππνεπηπέδνπ είλαη λα ηεκαρίδεη ηηο CS-PDUs, λα πξνζζέηεη κία 

επηθεθαιίδα θαη λα ζηέιλεη ηηο SAR-PDUs πνπ πξνθύπηνπλ ζην ATM επίπεδν. Αληίζηνηρα,  

εθηειεί θαη ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία . Σν κέγεζνο ηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ ηεο SAR-PDU είλαη 

47 bytes.  

 CS Τπνεπίπεδν 

Σν AAL-1 CS ππνεπίπεδν έρεη ζαλ επζύλε ηνπ λα δηνξζώλεη ηα ιάζε γηα ηα δηάθνξα ζήκαηα 

βίληεν θαη ήρνπ πςειήο πνηόηεηαο, αλάινγα κε ηελ ππεξεζία, κε ηελ απνζηνιή ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ είλαη ζρεηηθή κε ην ζπγρξνληζκό (κέζα από ηελ CS-PDU), θαη αλάινγα, 

επίζεο, κε ηελ αμηνπνίεζε απηήο ηεο πιεξνθνξίαο απηώλ κέζσ δηάθνξσλ κεζόδσλ. Σέινο, 

αζρνιείηαη θαη κε πεξηπηώζεηο θπςειίδσλ, πνπ έρνπλ ραζεί, ή πνπ έρνπλ ιάζε ζηελ επηθεθαιίδα 

ηνπο. 
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 AAL2 

Ο ηύπνο AAL-2 επηηξέπεη ζηα δεδνκέλα λα κεηαθέξνληαη κε κεηαβιεηό ξπζκό δπαδηθώλ 

ςεθίσλ. Δπηπιένλ, ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο ζπγρξνληζκνύ 

κεηαμύ ηεο πεγήο θαη ηνπ πξννξηζκνύ. Γεδνκέλνπ όηη ε πεγή παξάγεη έλα κεηαβιεηό ξπζκό 

δπαδηθώλ ςεθίσλ, ε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ bit πιεξνθνξίαο είλαη πην δύζθνιν λα 

ζπγθεληξσζεί θαη λα δεκηνπξγεζνύλ ζσζηά νη θπςειίδεο. Δπνκέλσο, νη πεξηζζόηεξεο 

ιεηηνπξγίεο απαηηνύληαη από ην ππόζηξσκα SAR. 

 SAR Yπνεπίπεδν 

Σν AAL-2 SAR ππνεπίπεδν αζρνιείηαη κε ην λα ηεκαρίδεη ηηο CS-PDUs, λα πξνζζέηεη κία 

επηθεθαιίδα θαη έλα trailer θαη λα ζηέιλεη ηηο SAR- PDUs, πνπ πξνθύπηνπλ ζην ATM επίπεδν, 

θαζώο θαη λα εθηειεί ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία. Με δεδνκέλν όηη ην AAL-2 επίπεδν 

ππνζηεξίδεη ππεξεζίεο πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ, όπσο θαη ην AAL-1 επίπεδν, ε δνκή ηεο AAL-2 

SAR-θπςειίδαο ζα είλαη παξόκνηα κε ηε δνκή ηεο AAL-1 SAR-θπςειίδαο. 

 CS Τπνεπίπεδν 

Σν ππνεπίπεδν απηό, όπσο θαη ην AAL-1 CS ππνεπίπεδν, παξέρεη ιεηηνπξγίεο δηόξζσζεο ιαζώλ 

γηα ζήκαηα βίληεν θαη ήρνπ θαη ιεηηνπξγίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ από θπςειίδεο 

πνπ έρνπλ ραζεί ή πνπ έρνπλ ιάζε ζηελ επηθεθαιίδα ηνπο. Από ηε ζηηγκή πνπ ηα ζήκαηα πνπ 

επεμεξγάδεηαη ην AAL-2 ππνεπίπεδν είλαη ζήκαηα κεηαβιεηνύ ξπζκνύ, όκσο, κία από ηηο πην 

ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ, είλαη ε απνζηνιή ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 

ζπγρξνληζκό ηεο πεγήο θαη ηνπ δέθηε, θαζώο επίζεο θαη ε αμηνπνίεζε απηήο ηεο πιεξνθνξίαο 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ απαξαίηεηνπ ζπγρξνληζκνύ.  

 

 AAL3/4 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ιεπηνκεξνύο νξηζκνύ ησλ ηύπσλ ησλ επηπέδσλ πξνζαξκνγήο ζην ΑΣΜ, 

δηαπηζηώζεθε όηη νη ηύπνη AAL3 θαη AAL4 είραλ ηόζα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζηε δνκή θαη ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπο. Δπνκέλσο, ζπγρσλεύζεθαλ ζε έλαλ θνηλό ηύπν, ν νπνίνο νλνκάζηεθε  

AAL3/4. Απηόο ν ηύπνο ζρεηίδεηαη κε ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη 

επαίζζεηα ζε απώιεηεο, δελ παξνπζηάδνπλ όκσο θαζόινπ θαζπζηεξήζεηο.  



 22 

Οη ππεξεζίεο, πνπ ππνζηεξίδνληαη ζε απηόλ ηνλ ηύπν AAL, ρσξίδνληαη ζε ππεξεζίεο ηύπνπ 

κελύκαηνο (message-mode) θαη ηύπνπ ζπξκνύ(streaming-mode). Καη νη δύν ηύπνη ππνζηεξίδνπλ 

ηόζν ην βέβαην, όζν θαη ηνλ αβέβαην ηξόπν ιεηηνπξγίαο (assured/nonassured operation). ην 

βέβαην ηξόπν ιεηηνπξγίαο, όιεο νη θπςειίδεο κεηαδίδνληαη επαθξηβώο κε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία 

ιακβάλνληαη από ην ATM επίπεδν. Οη θπςειίδεο πνπ έρνπλ ραζεί ή πνπ πεξηέρνπλ ιάζε 

αλακεηαδίδνληαη θαη ππάξρεη ζπλερήο έιεγρνο ξνήο ηεο θπθινθνξίαο ησλ δεδνκέλσλ. Ο βέβαηνο 

ηξόπνο ιεηηνπξγίαο εθαξκόδεηαη κόλν ζε ζπλδέζεηο ηνπ ATM επηπέδνπ από ζεκείν ζε ζεκείν. 

Όζνλ αθνξά ηνλ αβέβαην ηξόπν ιεηηνπξγίαο, νη θπςειίδεο πνπ έρνπλ ραζεί ή πνπ πεξηέρνπλ 

ιάζε δελ αλακεηαδίδνληαη. Δπηπιένλ, ην AAL3/4 επίπεδν παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζηηο θπςειίδεο 

λα κεηαθέξνληαη από έλα AAL-SAP (AAL Service Access Point) ζε θάπνην άιιν AAL-SAP, ή 

από έλα AAL-SAP ζε πνιιά AAL-SAPs.  

 SAR Τπνεπίπεδν 

Η ιεηηνπξγία ηνπ AAL3/4 SAR ππνεπηπέδνπ είλαη λα ιακβάλεη από ην CS ππνεπίπεδν ηηο 

κεηαβιεηνύ κήθνπο CS-PDUs, λα ηηο ηεκαρίδεη, λα πξνζζέηεη κία επηθεθαιίδα θαη λα ζηέιλεη ηηο 

SAR-PDUs πνπ πξνθύπηνπλ ζην ATM επίπεδν. Όπσο θαη ζηνπο πξνεγνύκελνπο ηύπνπο, έηζη 

θαη ζε απηόλ εθηειεί θαη ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία. 

 CS Τπνεπίπεδν 

Σν AAL3/4 CS ππνεπίπεδν ρσξίδεηαη ζε CPCS θαη ζε SSCS θνκκάηηα. Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

AAL3/4 CS ππνεπηπέδνπ αθνξνύλ ηε δηάθαλε κεηάδνζε ησλ θπςειίδσλ, ηε δξνκνιόγεζε ησλ 

AAL-SAPs  ζηηο θαηάιιειεο ζπλδέζεηο ηνπ ATM επηπέδνπ, ηελ αλίρλεπζε θαη ηε δηόξζσζε 

ιαζώλ, ηνλ ηεκαρηζκό θαη ηελ επαλαζπλαξκνιόγεζε ησλ κελπκάησλ ησλ δεδνκέλσλ, ηε 

δέζκεπζε ρώξνπ ζην buffer ηνπ δέθηε, θαζώο θαη άιιεο εηδηθέο ιεηηνπξγίεο ζρεηηθέο κε ηηο 

ππεξεζίεο ηεο θιάζεο C.  

 AAL5 

Απηόο ν ηύπνο είλαη ην πην πξόζθαην πξσηόθνιιν, πνπ αλαπηύρζεθε ζην AAL. Έρεη ζα ζηόρν 

ηνπ λα παξέρεη κία ιεηηνπξγία ζπλερνύο ξνήο, δηαζέζηκε γηα ηα πςειόηεξα ζηξώκαηα, ζηηο 

ππεξεζίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη «πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηε ζύλδεζε». Δπηπιένλ, θξνληίδεη 

γηα ηηο θαηαζηάζεηο πνπ απαηηείηαη απνθαηάζηαζε από ιάζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ηύπν ¾ 
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γηα ηελ πνιππιεμία ησλ δηαθνξεηηθώλ θαλαιηώλ δεδνκέλσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ίδηα 

εηθνληθή ΑΣΜ ζύλδεζε.        

Σν ΑΑL5 δεκηνπξγήζεθε γηα λα: 

1. Μεηώζεη ηνλ επηπιένλ ρξόλν επεμεξγαζίαο πξσηνθόιισλ.  

2. Μεηώζεη ηνλ επηπιένλ ρξόλν εθπνκπήο 

3. Γηαζθαιίζεη πξνζαξκνζηηθόηεηα ζηα ππάξρνληα πξσηόθνιια κεηαθνξάο. 

 

 SAR Τπνεπίπεδν 

Η κνλάδα δεδνκέλσλ ηνπ ππνεπηπέδνπ Καηαθεξκαηηζκνύ θαη Αλαζύλζεζεο  πεξηιακβάλεη κόλν 

48 bytes σθέιηκνπ θνξηίνπ. Η απνπζία ησλ επηπιένλ bits ζηηο θπςειίδεο έρεη ηα εμήο 

απνηειέζκαηα: 

 Δπεηδή δελ ππάξρεη θακία αθνινπζία αξηζκώλ, ν απνδέθηεο πξέπεη λα  ππνζέζεη όηη 

όια ηα παθέηα δεδνκέλσλ ηνπ ππνεπηπέδνπ Καηαθεξκαηηζκνύ θαη Αλαζύλζεζεο ηα 

απνδέρεηαη ζηε ζσζηή ζεηξά γηα αλαζύλζεζε. Σν πεδίν CRC ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

απηόλ αθξηβώο ην ιόγν. 

 Η απνπζία ηνπ πεδίνπ αλαγλώξηζεο πνιππιεμίαο ζεκαίλεη όηη δελ είλαη δπλαηόλ λα 

παξεκβάιινληαη θπςειίδεο από δηαθνξεηηθά παθέηα δεδνκέλσλ ηνπ ππνεπηπέδνπ 

ύγθιηζεο. Γηα ην ιόγν απηό, θάζε λέν παθέην δεδνκέλσλ, πνπ πξννξίδνληαη γηα 

αλαζύλζεζε, πεξηέρεη έλα κέξνο ηνπ ηξέρνληνο παθέηνπ δεδνκέλσλ ηνπ ππνεπηπέδνπ 

ύγθιηζεο ή ην πξώην κπινθ ηνπ επόκελνπ παθέηνπ.  

 

 CS Τπνεπίπεδν 

Σα δεδνκέλσλ πεξηιακβάλνπλ έλα trailer κε ηα αθόινπζα πεδία: 

 Έλδεημε από ρξήζηε ζε ρξήζηε (1 byte).  

Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηαθέξεη πιεξνθνξία από ρξήζηε ζε ρξήζηε. 

 

 Έιεγρνο ιαζώλ CRC (4 bytes). 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ ιαζώλ ζηε κνλάδα δεδνκέλσλ. 

 



 24 

 Έλδεημε θνηλνύ κέξνπο (1 byte).  

Τπνδεηθλύεη ηε κεηαηξνπή ησλ ελαπνκελόλησλ πεδίσλ ηνπ trailer ηεο κνλάδαο 

δεδνκέλσλ.  

 

 Μήθνο (2 bytes).  

Σν κήθνο ηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ ηεο κνλάδαο δεδνκέλσλ ηνπ ππνεπηπέδνπ 

ύγθιηζεο. Σν σθέιηκν θνξηίν από ην παξαπάλσ επίπεδν πξνζγεκίδεηαη ώζηε ε 

κνλάδα δεδνκέλσλ ηνπ ππνεπηπέδνπ ζύγθιηζεο λα είλαη πνιιαπιάζηα 48 bytes. 
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4. ΑΣΜ ΜΔΣΑΓΧΓΗ 

Οη ΑΣΜ ηερληθέο κεηαγσγήο βαζίδνληαη ζηα δύν πεδία, πνπ πεξηέρεη ε επηθεθαιίδα ηεο ΑΣΜ 

θπςειίδαο. Απηά ηα πεδία παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε πιεξνθνξία γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

ζύλδεζεο θαη γηα ηε δξνκνιόγεζε δεδνκέλσλ, θαη είλαη ηα εμήο: 

 VPI (Virtual Path Identifier)   Ννεηά κνλνπάηηα 

 VCI (Virtual Channel Identifier)    Ννεηά θαλάιηα 

 Σν ΑΣΜ ρξεζηκνπνηεί ηα "λνεηά κνλνπάηηα" θαη ηα "λνεηά θαλάιηα" ππνζηεξίδνληαο ηηο 

δηαδηθαζίεο δξνκνιόγεζεο κεηαμύ δύν άθξσλ. 

Σν ΑΣΜ ρξεζηκνπνηεί ηα "λνεηά κνλνπάηηα" θαη ηα "λνεηά θαλάιηα" γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο 

δηαδηθαζίεο δξνκνιόγεζεο κεηαμύ δύν άθξσλ. Σν κέζν κεηάδνζεο παξέρεη ηελ ππεξεζία 

κεηαθνξάο ζην λνεηό κνλνπάηη (Virtual Path - VP) θαη κε ηε ζεηξά ηνπ, ην λνεηό κνλνπάηη 

παξέρεη ηελ ππεξεζία κεηαθνξάο ζην λνεηό θαλάιη (Virtual Channel - VC).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, θάπνηα ζηηγκή έλαο κεηαγσγέαο ζηέιλεη κηα θπςειίδα ζ’ έλα δίθηπν, ην 

νπνίν πεξηέρεη ηελ απαξαίηεηε πιεξνθνξία δξνκνιόγεζεο ζηα πεδία ηεο επηθεθαιίδαο VCI θαη 

VPI. Απηήλ ηελ θπςειίδα, ηε δηαβάδεη έλαο άιινο κεηαγσγέαο, όηαλ θηάζεη ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε πόξηα θαη ζπλδπάδνληαο ηελ πιεξνθνξία πνπ πεξηέρεη ε θπςειίδα, θαζώο θαη ηελ 

πόξηα εηζόδνπ ηνπ, θαζνξίδεη πνηα ζα είλαη ε επόκελε πνξεία ηεο θπςειίδαο. Γηα λα θαηαθέξεη 

λα πξαγκαηνπνηήζεη ηα παξαπάλσ ν κεηαγσγέαο, απαηηνύληαη θάπνηεο πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο 

θαη βξίζθεη ζ’ έλαλ πίλαθα, ζηνλ νπνίν πεξηέρνληαη νη αληηζηνηρίεο ησλ δεπγώλ κεηαμύ ησλ 

πνξηώλ εηζόδνπ-πεδία VCI/VPI θαη ησλ πνξηώλ εμόδνπ - πεδία VCI/VPI. ηε ζπλέρεηα, κόιηο ν 

κεηαγσγέαο βξεη ηε ζσζηή αληηζηνηρία, ζέηεη θαηλνύξηεο ηηκέο ζηα πεδία VCI/VPI, έηζη ώζηε 

θαηά ηελ έμνδν ηεο θπςειίδαο από ην κεηαγσγέα, νη ηηκέο ζηα δύν πεδία λα δηαθέξνπλ απ’ απηέο 

πνπ είραλ θαηά ηελ είζνδν ηεο θπςειίδαο ζ’ απηόλ. Απηό γίλεηαη γηα λα κπνξέζεη λα 

δξνκνινγεζεί ε επόκελε ΑΣΜ ζύλδεζεο.  Ο επόκελνο κεηαγσγέαο πνπ ζα δερηεί ελ θπςειίδα, 

θάλεη αθξηβώο ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε πην πάλσ, θαη κεηά ηελ αληηζηνίρηζε  ησλ 

δεπγώλ κεηαμύ ησλ πνξηώλ εηζόδνπ-πεδία VCI/VPI θαη ησλ πνξηώλ εμόδνπ-πεδία VPI/VCI, 

ζηέιλεη κε ηε ζεηξά ηνπ ηελ θπςειίδα ζην κεηαγσγέα πνπ έρεη ζεηξά. Η δηαδηθαζία απηή 

επαλαιακβάλεηαη από κεηαγσγέα ζε κεηαγσγέα, κέρξηο όηνπ ηελ ΑΣΜ θπςειίδα λα θηάζεη ζηνλ 

ηειηθό ηεο πξννξηζκό. 
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4.1. NOHTO ΚΑΝΑΛΙ 

Σα λνεηά θαλάιηα είλαη ινγηθέο ζπλδέζεηο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα επηθνηλσλήζνπλ 

ρξήζηεο πεξηνξηζκέλνπ  αξηζκνύ αλάκεζα ζε δύν ζηαζκνύο ΑΣΜ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηνλ 

όξν λνεηό θαλάιη λνείηαη κηα κνλόδξνκε ινγηθή ζύλδεζε κεηαμύ δύν ζεκείσλ γηα ηε κεηαθνξά 

θπςειίδσλ ΑΣΜ. Κάζε θπςειίδα έρεη ζηελ επηθεθαιίδα ηεο κηα εηηθέηα, label, ε νπνία δείρλεη 

ζε πνην λνεηό θαλάιη αλήθεη. ε απηή ηελ εηηθέηα πεξηιακβάλνληαη νη ηηκέο γηα ηα πεδία VCI 

θαη VPI. Οη ηηκέο απηέο είλαη πνιύ ζεκαληηθέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό θάζε λνεηνύ θπθιώκαηνο, 

επεηδή νη ηηκέο ηνπ αλαγλσξηζηηθνύ ηνπ λνεηνύ θαλαιηνύ δε ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ελόο λνεηνύ θαλαιηνύ, αιιά ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ζηε ζπλέρεηα, γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ησλ λνεηώλ κνλνπαηηώλ. Κάζε θνξά πνπ έλα λνεηό θαλάιη κεηάγεηαη, απνδίδεηαη 

κηα ηηκή ηνπ αλαγλσξηζηηθνύ ηνπ λνεηνύ θαλαιηνύ θαη νη ηηκέο VCI VPI αιιάδνπλ ζύκθσλα κε 

ηνλ πίλαθα κεηάθξαζεο ηνπ κεηαγσγέα (όπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ). Έλαο θόκβνο κεηαγσγήο, 

πνπ ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηελ ηηκή ηνλ αλαγλσξηζηηθνύ ηνπ λνεηνύ θαλαιηνύ, νλνκάδεηαη 

θόκβνο κεηαγσγήο λνεηώλ θαλαιηώλ (VC switching) ή ρεηξηζηήο λνεηώλ θαλαιηώλ (VC 

handler). 

4.1.1. ΤΝΓΔΗ NOHTΧΝ ΚΑΝΑΛΙΧΝ 

Μία γξακκή λνεηνύ θαλαιηνύ (Virtual Channel Link - VCL) πεξηγξάθεη ηε κνλόδξνκε 

επηθνηλσληαθή δπλαηόηεηα κεηαθνξάο θπςειίδσλ ΑΣΜ κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ ινγηθώλ 

νληνηήησλ ΑΣΜ, όπνπ κεηαθξάδεηαη ε ηηκή ηνπ VCI. Οξίδεηαη κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ θόκβσλ 

κεηαγσγήο λνεηώλ θαλαιηώλ ή κεηαμύ ελόο ηεξκαηηθνύ ΑΣΜ θαη ελόο θόκβνπ κεηαγσγήο 

λνεηώλ θαλαιηώλ. Η αιιεινπρία γξακκώλ λνεηνύ θαλαιηνύ ζρεκαηίδεη κηα ζύλδεζε λνεηνύ 

θαλαιηνύ (Virtual Channel Connection - VCC). Σα VCC δεκηνπξγνύληαη από ηε ζπλέλσζε 

λνεηώλ θαλαιηώλ θαη έρνπλ ηα άθξα ηνπο ζηα ζεκεία ηνπ δηθηύνπ, ζηα νπνία ην θνκκάηη ηεο 

θπςειίδαο, πνπ πεξηέρεη ηελ πιεξνθνξία ηνπ ρξήζηε, πεξλάεη από ην ATM επίπεδν ζην AAL 

επίπεδν ή αληίζηξνθα. Απηνύ ηνπ είδνπο νη ζπλδέζεηο γίλνληαη όηαλ ρξεηάδνληαη, γεγνλόο πνπ 

είλαη ζύλεζεο γηα κία ππεξεζία ΑΣΜ κεηαγσγήο ζε έλα ηδησηηθό δίθηπν, ελώ ζηα δεκόζηα 

δίθηπα απηέο νη ζπλδέζεηο έρνπλ πξνβιεθζεί θαη ζπλήζσο θηηάρλνληαη πξνθαηαβνιηθά. 
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4.2. ΝΟΗΣΟ ΜΟΝΟΠΑΣΙ 

Έλα λνεηό κνλνπάηη (VP) είλαη κία δέζκε από λνεηά θαλάιηα, ε νπνία θαηεπζύλεηαη ζ’ έλα 

ΑΣΜ ηειηθό ζεκείν. Μπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ έλαο κεγάινο "αγσγόο", κέζα ζηνλ νπνίν 

ππάξρνπλ κηθξόηεξνη. Σν λνεηό κνλνπάηη πξνζδηνξίδεηαη κόλν από ην VPI πεδίν ηεο 

επηθεθαιίδαο ηεο ATM θπςειίδαο, ελώ ην VCI πεδίν αγλνείηαη. Ννεηά θαλάιηα πνπ 

κνηξάδνληαη ην ίδην λνεηό κνλνπάηη έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή ζην αλαγλσξηζηηθό λνεηνύ κνλνπαηηνύ. 

Κάζε θνξά πνπ έλα λνεηό κνλνπάηη κεηάγεηαη ζην δίθηπν, απνδίδεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή 

ηνπ αλαγλσξηζηηθνύ λνεηνύ κνλνπαηηνύ (VPI). Έλαο θόκβνο κεηαγσγήο, πνπ ιακβάλεη ππόςηλ 

ηνπ ηελ ηηκή ηνπ VPI, νλνκάδεηαη θόκβνο κεηαγσγήο λνεηώλ κνλνπαηηώλ ή ρεηξηζηήο λνεηώλ 

κνλνπαηηώλ ή θόκβνο δηαζηαπξνύκελεο ζύλδεζεο (cross-connect). 

Σα πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ από ηε ρξήζε λνεηώλ κνλνπαηηώλ ζε έλα δίθηπν ΑΣΜ , είλαη 

αξθεηά ζεκαληηθά. Ο δηθηπαθόο ρξήζηεο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί νξηζκέλεο θπςειίδεο ΑΣΜ κε 

έλα απνθιεηζηηθό ηξόπν, αλεμάξηεηα ηνπ δηθηπαθνύ παξνρέα ππεξεζηώλ, όκσο αλ ζέιεη λα 

κεηαδώζεη θάπνηα πιεξνθνξία πξνο ηνλ ίδην πξννξηζκό κε ηελ ρξήζε πνιιώλ VCs, κπνξεί λα 

ππάξμεη ζπκθόξεζε θαη θαηά ζπλέπεηα κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ή θαη απώιεηεο θπςειίδσλ. Όια 

απηά κπνξνύλ λα απνθεπρζνύλ αλ απηή ε πιεξνθνξία κεηαθεξζεί ζε κία κόλν ινγηθή 

κεηάδνζε, αληί λα κεηαθεξζεί ζε πνιιέο κεηαδόζεηο. Απηό ζεκαίλεη, δειαδή, λα  κεηαθεξζεί 

δηακέζνπ ελόο λνεηνύ κνλνπαηηνύ θαη όρη δηακέζνπ πνιιώλ λνεηώλ θαλαιηώλ. Έηζη ηα λνεηά 

κνλνπάηηα εμαιείθνπλ ην βάξνο ηεο κεηαγσγήο ησλ πνιιώλ λνεηώλ θαλαιηώλ.  

ηελ νπζία, κε ηε ρξήζε ησλ λνεηώλ κνλνπαηηώλ ζε έλα ΑΣΜ δίθηπν, απηό πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη είλαη ε δπλαηόηεηα ζπζζώξεπζεο ησλ θπςειίδσλ από πνιινύο ρξήζηεο πνπ 

ζέινπλ λα κεηαθέξνπλ ζην δίθηπν, κέζα από κία θπζηθή ζύλδεζε κε ζήκα πςεινύ ξπζκνύ. Γη’ 

απηό ηα λνεηά κνλνπάηηα παξέρνπλ έλαλ απνηειεζκαηηθό ηξόπν κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο, 

αλεμάξηεηα από ην κέγεζόο ηεο, όηαλ απηή θαηεπζύλεηαη ζηνλ ίδην πξννξηζκό.  

4.2.1. ΤΝΓΔΔΙ NOHTΧΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΧΝ 

Η γξακκή λνεηνύ κνλνπαηηνύ (Virtual Path Link - VPL) πεξηγξάθεη ηε κνλόδξνκε 

επηθνηλσληαθή δπλαηόηεηα κεηαθνξάο θπςειίδσλ ΑΣΜ κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ νληνηήησλ 

ΑΣΜ, όπνπ κεηαθξάδεηαη ε ηηκή ηνπ ηαπηνπνηεηή λνεηνύ κνλνπαηηνύ (VPI). Μία αιιεινπρία 
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από γξακκέο λνεηώλ κνλνπαηηώλ ζρεκαηίδεη κηα ζύνδεζη νοηηού μονοπαηιού (Virtual Path 

Connection - VPC). Χο άθξν ηεο ζύλδεζεο ελόο λνεηνύ κνλνπαηηνύ ζεσξείηαη ην ζεκείν, ζην 

νπνίν νη ηηκέο ησλ VCIs δεκηνπξγνύληαη, κεηαθξάδνληαη ή ηεξκαηίδνπλ. Οη ζπλδέζεηο ησλ 

λνεηώλ κνλνπαηηώλ έρνπλ ζαλ άθξα ηνπο ηα ζεκεία εθείλα, πνπ απνηεινύλ άθξα ησλ VCLs, 

αιιά θαη ηα ζεκεία όπνπ ηα λνεηά θαλάιηα ηνπ κνλνπαηηνύ νδεγνύληαη ζε δηαθνξεηηθά λνεηά 

κνλνπάηηα, ιόγσ ύπαξμεο κεηαγσγέα λνεηώλ θαλαιηώλ. Δπνκέλσο, κία ζύλδεζε λνεηνύ 

κνλνπαηηνύ νξίδεηαη κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ θόκβσλ κεηαγσγήο λνεηώλ κνλνπαηηώλ ή κεηαμύ 

ελόο ηεξκαηηθνύ ΑΣΜ θαη ελόο θόκβνπ κεηαγσγήο λνεηώλ θαλαιηώλ ή κεηαμύ δύν θόκβσλ 

κεηαγσγήο λνεηνύ θπθιώκαηνο θαη λνεηνύ κνλνπαηηνύ.  
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5. Η ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Δ ΔΝΑ ΑΣΜ ΓΙΚΣΤΟ 

Σν ATM έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ππνζηεξίδεη όια ηα είδε ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ππεξεζηώλ θαη 

επνκέλσο, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δνπιεύεη µε όια ηα είδε ησλ δεδνκέλσλ. Τπάξρνπλ 

δηαθνξεηηθά είδε θπθινθνξίαο θαη δηάθνξνη ηξόπνη πνπ ην ATM ηηο δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Γηα θάζε έλα είδνο θπθινθνξίαο έρεη δεκηνπξγεζεί θαη µία θιάζε πνπ ππνζηεξίδεη ηε κεηάδνζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο θπθινθνξίαο.  

 Κσθιοθορία Μεηαβιεηού Ρσζκού Μεηάδοζες  

ε απηή ηελ πεξίπησζε όιε ε θπθινθνξία είλαη ζε κνξθή ξηπήο. Αθόκα θαη ζε µία θπζηνινγηθή 

ηειεθσληθή ζπλνκηιία, ν νκηιεηήο είλαη ζησπεξόο γηα ην 60% ηνπ ρξόλνπ. Δπίζεο, ζε θάπνηεο 

εθαξκνγέο, ε µέγηζηε ηηκή ηνπ ξπζκνύ µεηάδνζεο µπνξεί λα είλαη εθαηνληάδεο θνξέο 

κεγαιύηεξε από ηε µέζε  ηηκή ηεο. Αξθεηέο από ηηο ζεκεξηλέο ηερλνινγίεο δεζκεύνπλ έλα 

ζηαζεξό ξπζκό µεηάδνζεο γηα µία ηέηνηα εθαξκνγή. Απηό θπζηθά δελ είλαη θαζόινπ απνδνηηθό. 

Αληίζεηα, ε ATM ηερλνινγία είλαη αξθεηά πην επέιηθηε. Σν δηαζέζηµν εύξνο δώλεο µπνξεί λα 

θαηαλεµεζεί ζηηο δηάθνξεο εθαξµνγέο, αλάινγα µε ηηο απαηηήζεηο ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα 

δεδνµέλα µεηαβιεηνύ ξπζµνύ µεηάδνζεο είλαη επαίζζεηα σο πξνο ηε ρξνληθή θαζπζηέξεζε, 

ηόηε απηά µεηαδίδνληαη ρξεζηµνπνηώληαο ηελ θιάζε θπθινθνξίαο Μεηαβιεηνύ Ρπζµνύ 

Μεηάδνζεο, πξαγµαηηθνύ ρξόλνπ (realtime Variable Bit Rate, rt-VBR).  

 Κσθιοθορία ηαζερού Ρσζµού Μεηάδοζες  

Παξαδείγκαηα ηέηνηαο θπθινθνξίαο είλαη νη µέζνδνη θσδηθνπνίεζεο, πνπ παξάγνπλ δεδνµέλα 

πνπ δελ είλαη ππό µνξθή ξηπήο. πγθεθξηκέλα, ζηηο επηθνηλσλίεο θσλήο ρξεζηκνπνηείηαη ην 

Pulse Code Modulation (PCM), όπνπ ε θσλή δεηγµαηνιεπηείηαη ρξεζηκνπνηώληαο µηα ζηαζεξή 

ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο, θαη θάζε δείγκα θσδηθνπνηείηαη ρξεζηκνπνηώληαο έλα ζηαζεξό 

ξπζκό από bits. Απηή δελ είλαη ε πην απνδνηηθή µέζνδνο θσδηθνπνίεζεο, είλαη όκσο ε πην 

θζελή.  
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Η θπθινθνξία ζηαζεξνύ ξπζµνύ µεηάδνζεο πξέπεη λα µεηαδνζεί µέζα από ην δίθηπν ζηε 

µνξθή απηή. ∆ειαδή, µε ζηαζεξό ξπζµό µεηάδνζεο θαη µε ζηαζεξό ρξόλν µεηαμύ ησλ 

δεηγµάησλ. Πνιιά από ηα ήδε ππάξρνληα δίθηπα επηθνηλσληώλ πξνζθέξνπλ ζηαζεξό ξπζµό 

µεηάδνζεο. Δπνµέλσο, έλα θαηλνύξην ζύζηεκα επηθνηλσληώλ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη 

µεηάδνζε θπθινθνξίαο ζηαζεξνύ ξπζµνύ, γηα λα είλαη ζπµβαηό µε παιαηόηεξα ππάξρνληα 

ζπζηήµαηα. ην ATM είλαη δπλαηό λα δεδκεπζεί ζηαζεξό εύξνο δώλεο γηα µηα ζύλδεζε, 

ρξεζηµνπνηώληαο ηελ θιάζε θπθινθνξίαο ηαζεξνύ Ρπζµνύ (Constant Bit Rate, CBR).  

 Κσθιοθορία Με-Πραγµαηηθού Υρόλοσ  

Η θπθινθνξία µπνξεί λα ρσξηζηεί ζε θπθινθνξία πξαγµαηηθνύ θαη θπθινθνξία µε-

πξαγµαηηθνύ ρξόλνπ (αλ θαη ν δηαρσξηζµόο απηόο δελ είλαη πάληα εύθνιν λα γίλεη). Σα 

δεδνµέλα πξαγµαηηθνύ ρξόλνπ πξέπεη λα µεηαδνζνύλ µε ζπγθεθξηµέλε θαζπζηέξεζε θαη 

ζπγθεθξηµέλε δηαζπνξά ζηελ θαζπζηέξεζε απηή, δηαθνξεηηθά ζα ραζεί ε αμία απηώλ ησλ 

δεδνµέλσλ όηαλ θηάζνπλ ζηνλ παξαιήπηε. Παξαδείγµαηα εθαξµνγώλ, πνπ παξάγνπλ δεδνµέλα 

πξαγµαηηθνύ ρξόλνπ, είλαη νη δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο, όπσο ε ηειεθσλία θαη ε βηληενθιήζε. Σν 

ηειέθσλν παξάγεη CBR θπθινθνξία, ελώ ην εηθνλνηειέθσλν παξάγεη rt-VBR θπθινθνξία.  

Τπάξρνπλ, επίζεο θαη δεδνµέλα µε-πξαγµαηηθνύ ρξόλνπ. Γηα παξάδεηγµα, ηα δεδνµέλα ελόο 

ππνινγηζηή είλαη µε-πξαγµαηηθνύ ρξόλνπ. Σα δεδνµέλα απηά δελ εμαξηώληαη από ην ρξόλν θαη 

επνµέλσο, µπνξνύλ λα κείλνπλ απνζεθεπκέλα πεξηζζόηεξν µέζα ζε έλα δίθηπν.  
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6. ΑΣΜ ΓΙΔΤΘΤΝΙΟΓΟΣΗΗ 

ην επίπεδν ηεο δηεπζπλζηνδόηεζεο ππνδηθηύσλ, ππεύζπλν είλαη ην ATM επίπεδν γηα ηελ 

αληηζηνίρεζε ησλ δηεπζύλζεσλ ηνπ Δπηπέδνπ Γηθηύνπ ζε ATM δηεπζύλζεηο. Σν ATM Forum 

επέθηεηλε ηελ ΑΣΜ δηεπζπλζηνδόηεζε, ώζηε λα πεξηιακβάλεη θαη ηδησηηθά ΑΣΜ δίθηπα θαη 

επίζεο, όξηζε έλα format δηεπζπλζηνδόηεζεο, βαζηζκέλν ζηε δνκή ησλ OSI NSAP δηεπζύλζεσλ. 

Λόγσ ηνπ θαηλνύξηνπ κνληέινπ απαηηείηαη έλα εληειώο θαηλνύξην ζρήκα δηεπζπλζηνδόηεζεο θαη 

πξσηνθόιινπ δξνκνιόγεζεο. ΑΣΜ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΣΤΠΟΤ NSAP  

Οη δηεπζύλζεηο ηνπ ηύπνπ απηνύ απνηεινύληαη από 20bytes όηαλ πξόθεηηαη γηα ηδησηηθά ΑΣΜ 

δίθηπα θαη ρξεζηκνπνηνύλ E.164 δηεπζύλζεηο, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηα ΑΣΜ δίθηπα. Σα ηξία 

κέξε από ηα νπνία απνηεινύληαη όιεο νη δηεπζύλζεηο ΝSAP είλαη ηα εμήο: 

 Authority Format Identifier (AFI), 

 Initial Domain Identifier (IDI),  

 Domain Specific Part (DSP).  

ρεηηθά κε ηα ηξία απηά κέξε: 

 Σν AFI θαζνξίδεη ηε ζεκαζία θαη ηε κνξθή ηνπ IDI, δειαδή ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα 

πξέπεη λα εξκελεπζεί ην πεξηερόκελν ηνπ IDI. 

 Σν IDI ραξαθηεξίδεη ηελ εθρώξεζε ηεο δηεύζπλζεο. 

  Σν DSP πεξηιακβάλεη ηελ πξαγκαηηθή πιεξνθνξία δξνκνιόγεζεο. 

Τπάξρνπλ, επηπιένλ, ηξεηο ηύπνη δηεπζπλζηνδόηεζεο γηα ηα ηδησηηθά δίθηπα ATM, πνπ 

δηαθέξνπλ ιόγσ ηεο δηαθνξεηηθήο θύζεο ηνπ AFI θαη ηνπ IDI. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

o ην NSAP E.164 format, ην IDI είλαη έλαο E.164 αξηζκόο. 

o ην DCC είλαη έλαο θσδηθόο ρώξαο. 

o ην ICD format είλαη έλα δηεζλέο δηαθξηηηθό. 
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τήκα 5: Σύπνη Γηεπζπλζηνδόηεζεο ΑΣΜ Ιδησηηθώλ Γηθηύσλ (Σξείο) 

Όζνλ αθνξά ηα πεδία, πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα πην πάλσ: 

 AFI  Καζνξίδεη ηνλ ηύπν θαη ην format ηεο δηεύζπλζεο 

 DCC  Υαξαθηεξίδεη ζπγθεθξηκέλεο ρώξεο 

 HO-DSP  πλδπάδεη ην κέξνο ηεο NSAP δηεύζπλζεο, πνπ πεξηέρεη ηελ πιεξνθνξία 

δξνκνιόγεζεο θαζώο θαη ην κέξνο ηεο δηεύζπλζεο πνπ πεξηέρεη ην Γείθηε Πεξηνρήο 

(AREA) 

 ESI  Καζνξίδεη ηελ 48-bits MAC δηεύζπλζε, όπσο απηή πξνθύπηεη από ηελ αλάζεζε 

πνπ θάλεη ζηηο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο δηθηπαθνύ εμνπιηζκνύ ην Institute of 

Electrical and Electronic Engineers (IEEE).   

 SEL  Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπηθή πνιππιεμία εζσηεξηθά ησλ ζηαζκώλ, νη νπνίνη είλαη 

άθξα ηνπ ATM δηθηύνπ θαη δελ έρνπλ θακία άιιε ζεκαζία κέζα ζην ATM δίθηπν 

 ICD  Υαξαθηεξίδεη θαη θαζνξίδεη ζπγθεθξηκέλνπο δηεζλείο νξγαληζκνύο. 

 E.164  Γειώλεη ηελ BISDN E.164 δηεύζπλζε. 
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7. ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΑ (QoS) 

Με ηνλ όξν QoS λνείηαη ν βαζκόο ηθαλνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε γηα κηα ππεξεζία, εδώ 

ζπγθεθξηκέλα γηα ην ΑΣΜ δίθηπν. Η πνηόηεηα ππεξεζίαο είλαη έλα πνιύ βαζηθό ζέκα γηα ην 

ΑΣΜ δίθηπν, αθνύ κέζα από απηό κεηαθέξνληαη δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, όπσο ν ήρνο 

θαη ην βίληεν.  

Ακέζσο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ελόο ΑΣΜ θπθιώκαηνο, ζα πξέπεη ην επίπεδν κεηαθνξάο θαη ην 

ΑΣΜ επίπεδν λα «ζπκθσλήζνπλ» ζε θάπνηα βαζηθά πξάγκαηα ζρεηηθά κε ην πώο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία ηεο δξνκνιόγεζεο. Η ζπκθσλία απηή πεξηιακβάλεη ηξία 

ηκήκαηα, ηα νπνία είλαη: 

 Γείθηεο θίλεζεο: Υαξαθηεξίδνπλ ην θνξηίν, πνπ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί ζην δίθηπν. 

 QoS απαηηήζεηο: Καζνξίδεη ηελ πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ. 

 Καηεγνξία ππεξεζίαο: Γειώλεη ηελ θαηεγνξία ηεο ππεξεζίαο θαη εμαξηάηαη από ηα δύν 

πξνεγνύκελα ηκήκαηα. 

 Δπίζεο, ηα ΑΣΜ δίθηπα πξνζθέξνπλ έλα ζύλνιν από ηάμεηο ππεξεζηώλ.  Καηά ηε δηεπζέηεζε 

ηεο ζύλδεζεο, ν ίδηνο ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα απαηηήζεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηάμε ππεξεζίαο 

από ην δίθηπν γηα ηε ζύλδεζε. 

Οη ηάμεηο QoS όπσο έρνπλ θαζνξηζηεί από ην ATM Forum γηα ην πξσηόθνιιν UNI 4.0 είλαη νη 

εμήο: 

 CBR (Continuous Bit Rate): Υξεζηκνπνηνύληαη CBR ηύπνπ ζπλδέζεηο κεηαθέξνληαο 

πιεξνθνξία κε ζηαζεξό bit rate θαη κε ζηαζεξή ρξνληθή ζρέζε κεηαμύ ησλ πνζνηήησλ ησλ 

δεδνκέλσλ. 

 VBR(RT) (Variable Bit Rate—Real Time): Υξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδέζεηο πνπ 

κεηαθέξνπλ πιεξνθνξία κε κεηαβιεηό bit rate, ζηηο νπνίεο, όκσο, ππάξρεη ζηαζεξή ρξνληθή 

ζρέζε κεηαμύ ησλ πνζνηήησλ ησλ δεδνκέλσλ. Σέηνηνπ είδνπο ζπλδέζεηο γίλνληαη ζε 

εθαξκνγέο, όπσο κεηαβιεηνύ bit rate ζπκπηεζκέλνπ video. 
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 VBR(NRT) (Variable Bit Rate—Non Real Time): Υξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδέζεηο, πνπ 

κεηαθέξνπλ πιεξνθνξία κε κεηαβιεηό bit rate. ζηηο νπνίεο όκσο δελ ππάξρεη ζηαζεξή 

ρξνληθή ζρέζε κεηαμύ ησλ πνζνηήησλ ησλ δεδνκέλσλ, ππάξρεη όκσο ε απαίηεζε γηα 

πνηνηηθή ππεξεζία.  

 ABR (Available Bit Rate): Όπσο θαη ε VBR(NRT) ππεξεζία, έηζη θαη ε ABR ππνζηεξίδεη 

κεηάδνζε πιεξνθνξίαο κε κεηαβιεηό bit rate, ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα ρξνληθή ζρέζε 

κεηαμύ ηεο πεγήο θαη ηνπ πξννξηζκνύ ησλ δεδνκέλσλ. Αληίζεηα από ηε VBR(NRT) 

ππεξεζία, όκσο, ε ABR δελ παξέρεη θάπνην εγγπεκέλν εύξνο δώλεο ζην ρξήζηε. Γίλεη ηε 

δπλαηόηεηα ζην δίθηπν λα θαζνξίζεη απηό θαη λα παξέρεη ηελ «θαιύηεξε δπλαηή ππεξεζία», 

θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη κεραληζκνί ειέγρνπ ξνήο γηα λα απμεζεί ην εύξνο δώλεο 

ηνπ ρξήζηε όηαλ δελ ππάξρεη ζπκθόξεζε ζην δίθηπν ή γηα λα κεησζεί ην εύξνο δώλεο ηνπ 

ρξήζηε, όηαλ ππάξρεη ζπκθόξεζε. H ABR ππεξεζία ζρεδηάζηεθε γηα λα κεηαθέξεη LAN 

πιεξνθνξία δηακέζνπ ησλ ΑΣΜ δηθηύσλ. Απηό, επεηδή ηα LAN πξσηόθνιια ρξεζηκνπνηνύλ 

όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν δηαζέζηκν εύξνο δώλεο όηαλ δελ ππάξρεη ζπκθόξεζε,  

κπνξνύλ, όκσο, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ιηγόηεξν εύξνο δώλεο ζε πεξηπηώζεηο ζπκθόξεζεο. 

 UBR (Unspecified Bit Rate): Η UBR ππεξεζία δελ πξνζθέξεη θακία εγγπεκέλε παξνρή. Ο 

ρξήζηεο κπνξεί λα ζηείιεη νπνηαδήπνηε πνζόηεηα δεδνκέλσλ, κέρξη έλαλ κέγηζην  

θαζνξηζκέλν αξηζκό. Σν δίθηπν δελ παξέρεη θακία εγγύεζε γηα ηε θαζπζηέξεζε ή γηα ηελ 

απώιεηα. Λόγσ ησλ παξαπάλσ, βέβαηα, θαη νη δύν απηέο δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο κπνξνύλ 

λα ζπκβνύλ θαηά ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ κε κεγάιε πηζαλόηεηα. Δπεηδή ε UBR ππεξεζία 

δελ παξέρεη θαλέλα κεραληζκό γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο ή θάπνην 

πεξηνξηζκό γηα ηελ ζπκθόξεζε, νη ΑΣΜ κεηαγσγείο είλαη απηνί πνπ αλαιακβάλνπλ ην 

βάξνο απηώλ ησλ ιεηηνπξγηώλ. Γηα λα ην θαηαθέξνπλ απηό νη κεηαγσγείο, έρνπλ 

εγθαηεζηεκέλνπο κεραληζκνύο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκθόξεζεο θαη γηα ππνζηεξίδνπλ 

επαξθή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ, ώζηε λα κελ ππάξρνπλ απώιεηεο ζηα μαθληθά μεζπάζκαηα 

θίλεζεο πιεξνθνξίαο(burst), πνπ παξνπζηάδεη ζπρλά ην δηθηπαθό πεξηβάιινλ ελόο LAN. 

Δπηπξόζζεηα, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πνηόηεηαο ππεξεζίαο ππνζηεξίδνληαη από ηα ΑΣΜ 

δίθηπα ηξεηο ηερληθέο. Οη ηερληθέο απηέο νλνκάδνληαη Traffic Contract, Traffic Shaping θαη 

Traffic Policing.  
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ύκθσλα κε ηελ πξώηε ηερληθή, κεηξώληαη θάπνηεο παξάκεηξνη θαη δεκηνπξγείηαη έλα πιαίζην 

ππεύζπλν γηα ηε ξνή ησλ δεδνκέλσλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε κέγηζηε θαη ηε κέζε ηηκή ηνπ εύξνπο δώλεο πνπ ζα ρξεηαζηεί, θαζώο θαη κε ην 

κέγεζνο πνπ κπνξεί λα έρεη κηα μαθληθή κεηάδνζε.  

ηε δεύηεξε ηερληθή ρξεζηκνπνηνύληαη νπξέο, ζηηο νπνίεο ζπγθεληξώλνληαη νη θπςειίδεο πνπ 

έρνπλ ζηαιζεί γηα λα απνθεπρζνύλ δπζάξεζηεο θαη επίπνλεο γηα ην δίθηπν θαηαζηάζεηο. ηηο 

νπξέο απηέο κπνξεί λα ζπγθεληξώλνληαη θπςειίδεο γηα λα πεξηνξηζηεί ην κέγηζην απαηηνύκελν 

εύξνο δώλεο, ή θπςειίδεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπλ ιίγν πξηλ ζπλερίζνπλ πξνο ηνλ 

πξννξηζκό ηνπο, ώζηε λα πεξηνξηζηνύλ ηπρόλ εμάξζεηο ζηελ θίλεζε θαη λα εμνκαιπλζεί ε 

δηαζπνξά ηεο θαζπζηέξεζεο. 

Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ ηξίηε ηερληθή, νη κεηαγσγείο δηαζέηνπλ έλα πξνζπκθσλεκέλν πιαίζην κε 

θαλόλεο γηα ηελ θπθινθνξία θαη ηε ξνή ηεο θίλεζεο. πγθξίλνπλ κε απηό ην πιαίζην ηελ 

ηξέρνπζα ξνή θαη αλ δε ζπκθσλνύλ ηα δύν απνηειέζκαηα ζεκαίλεη όηη ππάξρεη ζπκθόξεζε θαη 

ηόηε κπνξνύλ λα απνξξίςνπλ θάπνηεο θπςειίδεο. Απηό ην θάλνπλ ζέηνληαο ην CLP bit ησλ 

θπςειίδσλ πνπ θηάλνπλ ζε απηνύο ίζν κε 1.  
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8. ΔΛΔΓΥΟ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

Ο ξπζκόο κε ηνλ νπνίν κεηαθέξεηαη ε πιεξνθνξία δελ είλαη ζηαζεξόο. Απηό ζπκβαίλεη γηα δύν 

ιόγνπο. ηηο ππεξεζίεο κεηαβιεηνύ ξπζκνύ κεηάδνζεο, όπσο θαη ζηηο ππεξεζίεο ζηαζεξνύ 

ξπζκνύ κεηάδνζεο, παξνπζηάδνληαη ελαιιαγέο κεηαμύ αλελεξγώλ πεξηόδσλ (idle periods), ζηηο 

νπνίεο δελ παξάγνληαη θπςειίδεο, θαη ελεξγώλ πεξηόδσλ (burst periods), ζηηο νπνίεο νη 

θπςειίδεο παξάγνληαη ζε κνξθή ξηπήο (burst). 

Γηα παξάδεηγκα, ζηε θσλή ε κέζε ελεξγή πεξίνδνο έρεη δηάξθεηα 352 msec θαη ε κέζε αλελεξγή 

πεξίνδνο έρεη δηάξθεηα 650 msec, ελώ όζνλ αθνξά ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο γηα ηηο ζηαηηθέο εηθόλεο 

είλαη 500 msec θαη 11000 msec. 

ηελ πεξίπησζε πνπ πνιιέο πεγέο βξεζνύλ ηαπηόρξνλα ζηελ ελεξγή πεξίνδν, είλαη δπλαηόλ ν 

ξπζκόο κε ηνλ νπνίν κεηαθέξνληαη νη θπςειίδεο λα ππεξβεί ηε ρσξεηηθόηεηα θάπνηνπ ΑΣΜ 

κεηαγσγέα ή θάπνηαο γξακκήο. Απηό ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα ππάξμεη ζπκθόξεζε, θάηη ην 

νπνίν έρεη αξλεηηθά  απνηειέζκαηα γηα ην δίθηπν. Οη θαηαζηάζεηο ζπκθόξεζεο επλννύλ ηελ 

απώιεηα θπςειίδσλ θαη δεκηνπξγνύλ κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο. Δθηόο απ’ απηό, βέβαηα, κπνξεί 

λα πξνθιεζεί ζπλσζηηζκόο θαη ιάζε ζηηο επηθαθαιίδεο ησλ θπςειίδσλ.  

Αλεμάξηεηα από ηελ αηηία ε νπνία ζα πξνθαιέζεη ηε ζπκθόξεζε, είλαη απαξαίηεηε ε ύπαξμε 

κεραληζκώλ, νη νπνίνη ζα είλαη ζε ζέζε λα ειέγρνπλ ηε ξνή ησλ δεδνκέλσλ. Έηζη, ζα ππάξρεη 

απνηειεζκαηηθόηεξε θπθινθνξία θπςειίδσλ ζην δίθηπν θαη απνθπγή αλεπηζύκεησλ 

θαηαζηάζεσλ. Οη κεραληζκνί απηνί έρνπλ επίζεο ζα ζηόρν θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο 

ησλ πόξσλ ηνπ δηθηύνπ. 

Οη κεραληζκνί ειέγρνπ ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο ρσξίδνληαη ζε δύν ηύπνπο. Ο πξώηνο εκθαλίδεηαη 

όηαλ ππάξμνπλ ζεκάδηα ζπλσζηηζκνύ, επνκέλσο ζηνρεύεη ζηελ αληηκεηώπηζε θαηαζηάζεσλ 

ζπλσζηηζκνύ. Ο δεύηεξνο ηύπνο δηαθέξεη, θαη ζηνρεύεη ζηελ πξόιεςε ηεο εκθάληζεο ηνπ 

ζπλσζηηζκνύ, ελεξγεί δειαδή λσξίηεξα από ηνλ πξνεγνύκελν. 

Τπάξρεη επηπιένλ θαη έλαο ελαιιαθηηθόο ηξόπνο ηαμηλόκεζεο ησλ κεραληζκώλ ειέγρνπ ξνήο. 

Απηόο βαζίδεηαη ζην επίπεδν ζην νπνίν εθαξκόδεηαη ν έιεγρνο θαη πξνζθέξεη έιεγρν πνπ 

γίλεηαη ζην επίπεδν ηεο θπςειίδαο θαη έιεγρν πνπ γίλεηαη ζην επίπεδν ηεο θιήζεο. 
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9. ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΑΣΜ ΜΔ ΑΛΛΑ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΑ 

Δδώ θαη αξθεηά ρξόληα ππάξρνπλ αξθεηά πξσηόθνιια ζην επίπεδν δηθηύνπ θαη ζην επίπεδν 

δηαζύλδεζεο, ηα νπνία είλαη γλσζηά θαη ζρεηίδνληαη κε ηα LAN θαη WAN δίθηπα. Γηα λα 

απνηειεί ην ΑΣΜ έλα επηηπρέο πξσηόθνιιν, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε ηα ήδε 

ππάξρνληα.  

Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ επηπέδνπ δηθηύνπ παξέρνπλ κηα νκνηόκνξθε άπνςε ηνπ δηθηύνπ ζηα αλώηεξα 

επίπεδα, γη’ απηό ε δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ίδησλ πξσηνθόιισλ. 

Τπάξρνπλ δύν ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη έλα πξσηόθνιιν δηθηύνπ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην ΑΣΜ δίθηπν. Ο έλαο ηξόπνο είλαη ε κέζνδνο native mode θαη ν άιινο είλαη ε 

LANE (LAN Emulation). ύκθσλα κε ηνλ πξώην ηξόπν, απαηηείηαη λα αληηζηνηρηζηνύλ νη 

δηεπζύλζεηο ηνπ επηπέδνπ δηθηύνπ κε ηηο δηεπζύλζεηο ΑΣΜ θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηαθεξζνύλ ηα 

παθέηα ηνπ επηπέδνπ δηθηύνπ δηακέζνπ ηνπ ΑΣΜ δηθηύνπ. Όζνλ αθνξά ηε δεύηεξε κέζνδν, 

πξόθεηηαη γηα κηα ελαιιαθηηθή, ε νπνία ζα αλαιπζεί παξαθάησ. 

9.1. LANE (LAN Emulation) 

Η ιεηηνπξγία LANE πξνζπαζεί λα κηκεζεί ηε ιεηηνπξγία ελόο ηνπηθνύ δηθηύνπ LAN πάλσ από 

έλα ΑΣΜ δίθηπν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην LANE θαζνξίδεη θάπνηνπο κεραληζκνύο πνπ κηκνύληαη 

ηε ιεηηνπξγίαο ηνπ  IEEE 802.3 Ethernet ή ηνπ 802.5 Token Ring LAN. Παξέρεη ηελ ίδηα 

ππεξεζία πνπ παξέρνπλ θαη ηα LAN, κε ηε δηαθνξά όηη ελζσκαηώλεη  θαη ηα δεδνκέλα πνπ 

κεηαθέξνληαη κέζα από ην ΑΣΜ δίθηπν ζηελ θαηάιιειε κνξθή ησλ LAN MAC παθέησλ.  

Σν LANE κεηαηξέπεη ηηο MAC δηεπζύλζεηο ζε ΑΣΜ δηεπζύλζεηο.  ηελ νπζία λα παξέρεηαη έλα 

πξσηόθνιιν MAC γέθπξαο γηα ην ΑΣΜ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππάξρνληεο κεηαγσγείο. Σν 

LANE ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ζεκαηνδνζίαο ηνπ ΑΣΜ θαη δελ έρεη θακία 

επίδξαζε ζηνπο κεηαγσγείο. Σν απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ LANE είλαη όηη όιεο νη 

ζπζθεπέο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο ζε απηό, απνηεινύλ έλα γεθπξσκέλν ηκήκα. Γηα ηε δηαρείξηζε 

θαη γηα ηε δηαθίλεζε ηεο πιεξνθνξίαο κεηαμύ ηέηνησλ δηθηύσλ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε 

δξνκνινγεηώλ. Αληηζεηα, ζην εζσηεξηθό ελόο ηέηνηνπ δηθηύνπ ηελ πιεξνθνξία δηαρεηξίδνληαη νη 

κεηαγσγείο.  
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9.2. NATIVE MODE ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΑ 

Η ελαιιαθηηθή κέζνδνο, κε ηελ νπνία δηαθηλνύληαη ηα παθέηα ηνπ επηπέδνπ δηθηύνπ δηακέζνπ 

ηνπ ΑΣΜ δηθηύνπ είλαη ηα native mode πξσηόθνιια. ήκεξα, όια ηα πξσηόθνιια ηνπ επηπέδνπ 

δηθηύνπ κπνξνύλ λα εμειηρζνύλ, ώζηε λα «ηξέρνπλ» πάλσ από ην ΑΣΜ δίθηπν. Σν πξσηόθνιιν 

ην νπνίν έρεη κειεηεζεί πεξηζζόηεξν είλαη, όκσο, ην IP.  

Απ’ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη ήδε ε κέζνδνο LANE, ηίζεηαη ην εξώηεκα γηαηί λα ρξεηάδεηαη 

ελαιιαθηηθόο ηξόπνο πξνζέγγηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Απηό ην νπνίν εξώηεκα, όκσο, απαληάηαη 

εύθνια. Σα native mode πξσηόθνιια κπνξνύλ λα παξέρνπλ QoS, θάηη ην νπνίν δελ κπνξεί λα 

θάλεη ην LANE, επεηδή  «θξύβεη» ην ΑΣΜ από ηα πξσηόθνιια ηνπ επηπέδνπ δηθηύνπ, δειαδή ην 

εμνκνηώλεη ώζηε λα κε γίλεηαη εμσηεξηθά θαλεξή ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ LANE, πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηηο αξρέο ηνπ ΑΣΜ. Κάηη ηέηνην θαζηζηά αδύλαηε ηε ρξήζε ησλ QoS 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ΑΣΜ. Δμάιινπ, ηα ζεκεξηλά πξσηόθνιια ηνπ επηπέδνπ δηθηύνπ είλαη 

ζρεδηαζκέλα γηα λα παξαδίδνπλ ηα δεδνκέλα ρσξηο εγγπήζεηο, νπόηε νύησο ή άιισο δελ 

κπνξνύλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ηα QoS ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΑΣΜ.  

Παξόια απηά, ν νξγαληζκόο IETF έρεη θαηαθέξεη λα βξεη ηξόπνπο, ώζηε ην IP λα κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο θαηλνύξηεο εθαξκνγέο θαη απηνί νη ηξόπνη αθνξνύλ πξσηόθνιια, όπσο ην 

RSVP ή ην PIM. Απηά ηα εμειηγκέλα πξσηόθνιια δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζην IP λα κπνξεί λα 

εθκεηαιιεπηεί ηα QoS ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΑΣΜ. εκαληηθή εμέιημε ηνπ IP απνηειεί ην Ipv6. 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ QoS ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΣΜ ΓΙΑΜΔΟΤ ΣΟΤ ΔΠΙΠΔΓΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ 

Σν IP πξσηόθνιιν ιεηηνπξγεί ζαλ native mode πξσηόθνιιν, όκσο ππάξρεη ζπλερώο ε απαίηεζε 

γηα εμέιημε θαη άιισλ πξσηνθόιισλ θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην ΑΣΜ. Γη’ απηό, ην ΑΣΜ 

Forum έθηηαμε κηα νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ MPOA 

(MULTIPROTOCOL OVER ATM). 

Τπάξρνπλ ηξία δηαθνξεηηθά κνληέια γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ MPOA, ηα  νπνία είλαη ηα εμήο: 
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o Peer Model :  

Αληηζηνηρίδεη αιγνξηζκηθά ηηο δηεπζύλζεηο ηνπ επηπέδνπ δηθηύνπ κε NSAP δηεπζύλζεηο. Έηζη, δε 

ρξεηάδεηαη λα θάλεη ηηο αληηζηνηρίζεηο θάπνην πξσηόθνιιν, ελώ νη αηηήζεηο ζεκαηνδνζίαο πνπ 

πεξηέρνπλ NSAP δηεπζύλζεηο κπνξνύλ λα δξνκνινγνύληαη ρξεζηκνπνηώληαο ην P-NNI 

πξσηόθνιιν. 

o I-PNNI (Integrated P-NNI) : 

Πξνηείλεη ηε ρξήζε ηνπ P-NNI πξσηνθόιινπ θαη γηα ηνπο ΑΣΜ κεηαγσγείο, αιιά θαη γηα ηνπο 

δξνκνινγεηέο παθέησλ.  

o Καηαλεκεκέλα πρωηόθοιια δροκοιόγεζες (Distributed Router Protocols) : 

Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν κνληέιν βαζίδεηαη ζε κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία ππνζηεξίδεη 

πσο ζα δεκηνπξγεζεί κηα λέα γεληά LANs, ηα virtual LANs. Αξρηθά, ηα virtual LANs 

ζηεξίρζεθαλ πάλσ ζηνπο κεηαγσγείο, πνπ ππήξραλ κέρξη ην δεύηεξν επίπεδν OSI θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο LANE.   

Απηό επέθεξε θάπνηα πξνβιήκαηα. Τπήξρε ζπλσζηηζκόο ζηε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο ζην ζεκείν 

ζην νπνίν δηαζπλδένληαλ ηα δύν virtual LANs θαη αληθαλόηεηα ηνπ LANE σο πξνο ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ QoS ππεξεζηώλ ηνπ ΑΣΜ.  

Έηζη, εκθαλίζηεθε ε επόκελε γεληά ησλ virtual LANs, ηα νπνία ιεηηνπξγνύλ κέρξη θαη ην 

επίπεδν 3. Οη κεηαγσγείο, πιένλ, δε ιεηηνπξγνύλ κόλν ζαλ απιέο γέθπξεο, αιιά θάλνπλ 

κεηαγσγή θαη ζε παθέηα, βαζηδόκελνη ζηηο δηεπζύλζεηο ηνπ επηπέδνπ δηθηύνπ θαη ζε 

πιεξνθνξίεο από άιια αλώηεξα επίπεδα. 

Μέρξη ζήκεξα, δελ είλαη μεθάζαξν ην πνην κνληέιν είλαη ην θαηαιιειόηεξν γηα ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ κέιινληνο, αθνύ θάζε έλα από ηα παξαπάλσ ηξία κνληέια δίλεη ιύζεηο ζε δηαθνξεηηθά 

πξνβιήκαηα. Αμηνζεκείσην πάλησο είλαη, ην όηη δίλεηαη κεγαιύηεξε βάζε θαη ζεκαζία ζηε 

κειέηε θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ δύν άιισλ κνληέισλ, εθηόο ηνπ peer model.  



 40 

10. ΔΠΙΛΟΓΟ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

10.1. ΤΓΚΡΙΗ ΣΟΤ ΑΣΜ ΜΔ ΑΛΛΑ ΓΙΚΣΤΑ 

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζύγθξηζε ηνπ ΑΣΜ θαη κε άιιεο ηερλνινγίεο. 

10.1.1.1. ΑΣΜ - TDM 

Με ηνλ όξν TDM λννύληαη θάπνηεο κηζζσκέλεο γξακκέο, νη νπνίεο κέρξη πξόζθαηα ήηαλ 

αλαινγηθέο, όκσο πιένλ όινο ν δηθηπαθόο εμνπιηζκόο ηνπο είλαη ςεθηαθόο.  

ήκεξα, νη ςεθηαθέο κηζζσκέλεο γξακκέο ζπλαληώληαη αξθεηά ζπρλόηεξα. Βαζίδνληαη ζε 

δίθηπα, πνπ ρξεζηκνπνηνύλ πνιππιέθηεο θαη κεηαγσγείο. Η ρξήζε ηνπ ΑΣΜ πξνζθέξεη αξθεηά 

πιενλεθηήκαηα, αιιά έρεη πνιύ κεγαιύηεξν θόζηνο από ην TDM. Με ην ΑΣΜ κπνξεί λα 

δεζκεπζεί εύξνο δώλεο θαη πξνζθέξνληαη θαη ππεξεζίεο QoS, νη νπνίεο ρεηξίδνληαη ην εύξνο 

δώλεο πνιύ απνδνηηθά. 

10.1.1.2. ΑΣΜ - Υ.25 

Σν Υ.25 ήηαλ ην πξώην παγθόζκην ζύζηεκα, ην νπνίν ζπλέδεε όινπο ηνπο ηύπνπο ησλ 

δηθηπαθώλ ζπζθεπώλ ζε έλα θνηλό δίθηπν κεηαγσγήο δεδνκέλσλ. Σα παθέηα Υ.25 είλαη αξθεηά 

ζηέξεα θαη αλζεθηηθά. Δπηβηώλνπλ αθόκα θαη από κεγάια ζπγθξηηηθά επίπεδα ιαζώλ, όηαλ 

πξόθεηηαη γηα δίθηπα ρακειήο ηαρύηεηαο, θαζώο επίζεο είλαη απνδνηηθά θαη γηα δίθηπα αλεθηηθά 

ζε ιάζε. Απηό, όκσο, είλαη θαη ην πξόβιεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθηύνπ, θαζώο απαηηείηαη 

κεγάιν θόζηνο γηα λα ππάξρεη απηή ε αλνρή ζηα ιάζε. 

Έλα αξλεηηθό, επίζεο, ηνπ Υ.25 είλαη νη κέγηζηεο ηαρύηεηεο πνπ κπνξνύλ λα κεηαδώζνπλ θαη λα 

ιάβνπλ ηα Υ.25 δίθηπα, νη νπνίεο πεξηνξίδνληαη ζηα 64K bits/sec. Δπηπξόζζεηα, ε εθκεηάιιεπζε 

από έλα ηέηνην δίθηπν πην πνηνηηθώλ θαη πην πξνεγκέλσλ γξακκώλ κεηαθνξάο θαζίζηαηαη 

αδύλαηε. Παξόια απηά, ην Υ.25 παξακέλεη ελεξγό, θπξίσο επεηδή κπνξεί λα δηαζπλδέζεη ηηο 

ζπζθεπέο όισλ ησλ θαηαζθεπαζηώλ, αιιά θαη ιόγσ ηνπ θύξνπο πνπ θαηείρε ηόζα ρξόληα.  
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10.1.1.3. ΑΣΜ – FRAME RELAY 

Έλα ηξίην πξσηόθνιιν, κε ην νπνίν κπνξεί λα ζπγθξηζεί ην ΑΣΜ, είλαη ε ηερλνινγία Frame 

Relay, ε νπνία παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ην Υ.25. Σν θπξηόηεξν είλαη 

πσο, ν έιεγρνο γηα ηα ιάζε θαη ε δηόξζσζε απηώλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη πιένλ ζηηο ελδηάκεζεο 

δηθηπαθέο ζπζθεπέο θαη γίλεηαη κόλν ζηα άθξα. Σν Frame Relay ρεηξίδεηαη ζπλδέζεηο ηεο ηάμεο 

ησλ 64K bits/sec θαη 2M bits/sec. Γηα δίθηπα πνπ δελ ρξεηάδνληαη ηαρύηεηεο πάλσ από 2M 

bits/sec, είλαη κία πνύ θαιή ιύζε θαη είλαη πνιύ δύζθνιν λα αληηθαηαζηαζεί από ην ΑΣΜ. 

Γπζηπρώο, ην ΑΣΜ δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ην FR ζε απηέο ηηο ηαρύηεηεο, θπξίσο ιόγσ ηνπ 

κεγέζνπο ηεο θπςειίδαο - παθέηνπ (53 bytes), πνπ δελ κπνξεί λα είλαη απνδνηηθό ζε ηέηνηεο 

ηαρύηεηεο.  

To ATM, όκσο, κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ην Frame Relay  ζε ηαρύηεηεο πςειόηεξεο ησλ 2Μ 

bits/sec, εηδηθά ζε εθαξκνγέο κε κηθξό επίπεδν αλνρήο ζην ζόξπβν (βίληεν). Χζηόζν, ζε κεγάια 

δίθηπα ην ATM θαη ην Frame Relay κπνξνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ απνδνηηθά. Σν Frame Relay 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ρακειόηεξεο ηαρύηεηεο, ελώ ην ΑΣΜ γηα ηηο πςειόηεξεο. 

10.1.1.4. ΑΣΜ – ETHERNET & TOKEN RING 

Σα δίθηπα Ethernet θαη Token Ring απνηεινύλ ηα πην δηαδεδνκέλα δίθηπα ζηνλ θόζκν θαη 

ιεηηνπξγνύλ κε ηαρύηεηα 10Μ bits/sec. Η ηερλνινγία Lan emulation (LANE), πνπ έρεη πξνηαζεί 

από ην ATM Forum θαη πεξηεγξάθεθε πξνεγνπκέλσο, δείρλεη όηη ην ΑΣΜ κπνξεί λα 

αληηθαηαζηήζεη ην Ethernet θαη ην Token Ring, κε ηε ζεκείσζε, όκσο, όηη ην θόζηνο ηνπ ΑΣΜ 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό. 

10.1.1.5. ΑΣΜ - IP 

Σα IP δίθηπα έρνπλ ζρεδηαζηεί, θπξίσο, γηα λα ππνζηεξίμνπλ κηα ππεξεζία βαζηζκέλε ζην 

κεραληζκό κεηάδνζεο παθέησλ κε ηελ θαηά ην δπλαηόλ θαιύηεξε πξνζπάζεηα, πνπ είλαη 

θαηάιιειε γηα δεδνκέλα. Μπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα, όκσο, ην κέιινλ 

δηαθαίλεηαη ιακπξό γηα ηελ ηερλνινγία απηή. Γηα παξάδεηγκα, ηα IP δίθηπα έρνπλ κεγάιε 

θαζπζηέξεζε, πνπ όκσο κεηώλεηαη, θαζώο ε ηαρύηεηα ζηεο ζύλδεζεο απμάλεηαη.  
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Καη ηα δύν, IP θαη ATM, κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο κε πνιιέο εθαξκνγέο VPN. Η 

ηθαλόηεηα λα πξνζθέξνπλ ηέηνηεο ππεξεζίεο, νθείιεηαη ζηα ATM πξόηππα θαη πξντόληα. Οη IP 

κεηαγσγείο έρνπλ επέιηθηε θαη ηεξαξρεκέλε δηαρείξηζε εύξνπο δώλεο ζπρλνηήησλ, πνπ 

ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία IP δηθηύσλ θαη αξθεηέο ζύγρξνλεο εθαξκνγέο κπνξνύλ λα 

κεηαθέξνληαη κέζα απ’ απηά .  

Σν κεγαιύηεξν εκπόδην ζηελ αλάπηπμε ηνπ ATM γηα ελνπνηεκέλεο ππεξεζίεο θσλήο θαη 

δεδνκέλσλ είλαη ην κεγάιν θόζηνο, θαζώο ν εμνπιηζκόο ηνπ ATM είλαη πνιύ αθξηβόο. Δπίζεο, 

ηα IP δίθηπα είλαη ηα επηθξαηέζηεξα ζηνλ θόζκν ζήκεξα. Γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε ATM 

δίθηπα απαηηείηαη κηα πιήξεο αληηθαηάζηαζε όινπ ηνπ εμνπιηζκνύ θαη δηάθνξεο άιιεο 

δηαδηθαζίεο, πνπ είλαη ηδηαίηεξα αθξηβέο.  

Σέινο, παξά ην όηη ε ηερλνινγία ΑΣΜ πζηεξεί ζε πνιιά ζεκεία ζε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία IP, 

απνηέιεζε κηα επαλάζηαζε ζηελ ηερλνινγία ησλ δηθηύσλ επηηξέπνληαο νινθιεξσκέλε 

κεηάδνζε δεδνκέλσλ, ήρνπ, θσλήο, εηθόλαο θαη εηζάγνληαο πξσηνπνξηαθέο ηερληθέο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο.  

10.1.1.6. ΑΣΜ - CIF 

Σέινο, κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πξσηνθόιινπ ΑΣΜ απνηειεί ην πξσηόθνιιν CIF. ην 

πξσηόθνιιν απηό κπνξεί λα ππάξρεη ν εμνπιηζκόο γηα έλα LAN θαη ηαπηόρξνλα λα παξέρνληαη 

θαη ππεξεζίεο ΑΣΜ. Απηό κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί αλ ελζσκαησζνύλ νη ΑΣΜ θπςειίδεο 

ζηα πιαίζηα ηνπ LAN,  κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ. Σν CIF παξέρεη ππεξεζίεο QoS, 

όπσο ην ΑΣΜ θαη δηνξζώλεη πνιιέο θνξέο ην ΑΣΜ.  

Πξνθεηκέλνπ ην CIF πξσηόθνιιν λα εμειηρζεί θαη λα πξνσζεζεί, έρεη ζρεκαηηζζεί ε CIF-

Alliance, ε νπνία έρεη σο ζθνπό: 

 Σελ επθνιία αλάπηπμεο δηθηύσλ πνπ βαζίδνληαη ζην ΑΣΜ. 

 Μία πην νηθνλνκηθή κεηάβαζε ζην ΑΣΜ κε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο 

εμνπιηζκνύ. 

 Σνλ θαζνξηζκόο θαλόλσλ γηα λα ιεηηνπξγεί ην ATM πάλσ από ηελ ππάξρνπζα δνκή 

LAN. 

 Σε βειηίσζε ησλ εθαξκνγώλ κε ηελ εηζαγσγή δηθηπαθώλ κεζόδσλ, πνπ παξέρνπλ QoS. 
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Σν βαζηθόηεξν πιενλεθηήκαηα  ηνπ CIF είλαη όηη έρεη όια ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ΑΣΜ ζε 

αξθεηά ρακειή ηηκή, θαζώο δελ ππάξρεη αλάγθε γηα αλαβάζκηζε ηνπ πιηθνύ ηνπ ΑΣΜ. Δπίζεο, 

ζην CIF ππάξρνπλ ειάρηζηεο αλακεηαδόζεηο. Παξόια απηά, δελ έρεη πηνζεηεζεί από πνιιέο 

εηαηξίεο θαη ν  ιόγνο είλαη όηη ρξεηάδεηαη αξθεηά έμνδα, όηαλ πξόθεηηαη λα αλαβαζκηζηεί. 

10.2. ΔΠΙΛΟΓΟ 

Η ξαγδαία αύμεζε γηα δήηεζεο εύξνπο δώλεο ζηα δίθηπα ήηαλ ν ιόγνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο ηνπ ΑΣΜ, επεηδή νη πξνεγνύκελεο ηερλνινγίεο γηα ηα WANs (Υ.25, Frame relay) 

ήηαλ ζίγνπξα αλεπαξθείο.   

πλνςίδνληαο, ην ζεκαληηθόηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ΑΣΜ είλαη πσο ε πιεξνθνξία κεηαδίδεηαη 

ζε ζηαζεξνύ κήθνπο θπςειίδεο. Η θεθαιίδα θάζε θπςειίδαο πεξηέρεη θσδηθνύο αλαγλώξηζεο, 

πνπ θαζνξίδνπλ ηε δηεύζπλζε πξννξηζκνύ ηεο, θαη θάζε θπςειίδα κεηάγεηαη ζύκθσλα κε ηελ 

ηηκή ησλ θσδηθώλ αλαγλώξηζήο ηεο. Γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο δξνκνιόγεζεο ησλ 

θπςειίδσλ, ζε θάζε θόκβν ππάξρνπλ πίλαθεο αληηζηνίρεζεο ησλ απαξαίηεησλ πεδίσλ. 

ρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ζηα ΑΣΜ πξσηόθνιια, παξέρεηαη αζθάιεηα ζηηο ζπλδέζεηο, επεηδή ην 

θύθισκα πνπ εγθαζίζηαηαη κε κία ζύλδεζε είλαη εηθνληθό θαη απνζπληίζεηαη ακέζσο κεηά ην 

ηέινο ηεο ζύλδεζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο, ζε ζπλδπαζκό κε ην όηη νη θπςειίδεο δελ 

αθνινπζνύλ κηα πξνθαζνξηζκέλε δηαδξνκή, θαζηζηά πξαθηηθά αδύλαην λα παξαθνινπζείηαη κηα 

ζύλδεζε ΑΣΜ.  

 Όζνλ αθνξά ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ATM, ζίγνπξα από ηα ζεκαληηθόηεξα είλαη νη πςειέο 

ηαρύηεηεο θαη ε ηθαλόηεηά ηνπ λα δίλεη ζηνλ ρξήζηε αθξηβώο ην εύξνο δώλεο πνπ ηνπ ρξεηάδεηαη 

ή πνπ ηνπ αλαινγεί. Σν ΑΣΜ κπνξεί λα δώζεη ην βέιηηζην εύξνο δώλεο γηα νπνηαδήπνηε 

εθαξκνγή (δεδνκέλα, βίληεν, εηθόλεο), ελώ ζπγρξόλσο πξνζθέξεη θαη Quality of Service. 

Δπηπιένλ, κπνξεί λα κεηαθέξεη εληαία δηαθνξεηηθά είδε πιεξνθνξίαο, λα ππνζηεξίδεη 

θπθινθνξηαθή θίλεζε µε πξνηεξαηόηεηεο  ππεξεζίεο πξαγκαηηθνύ θαη µε πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ. 

Δθηόο από απηά, κπνξεί λα ιεηηνπξγεί γηα ηδησηηθά θαη δεµόζηα δίθηπα θαη απνηειεί 

ηερλνινγηθή βάζε θαη γηα LANs θαη γηα WANs.  
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Σα κεηνλεθηήκαηά ηνπ ζπλνςίδνληαη ζην όηη δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα γηα ζπκπίεζεο ηνπ 

ηειεθσληθνύ θαλαιηνύ ησλ 64 Kbps θαη δελ ππνζηεξίδεηαη silence detection/suppression. 

Παξόια ηα αξλεηηθά θαη ηα ζεηηθά ηνπ ΑΣΜ, είλαη αλακθηζβήηεηα ζίγνπξν πσο, γηα ηελ επνρή 

πνπ δεκηνπξγήζεθε, απνηέιεζε πξσηνπνξία θαη θαηλνηόκα εμέιημε, θαζώο, επίζεο, βνήζεζε 

ζηελ κεηαθνξά πην πνιύπινθσλ δεδνκέλσλ απ’απηά πνπ είραλ ζπληζηζηεί κέρξη ηόηε. αθώο, κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ αλαθαιύθζεθαλ βειηηώζεηο ηνπ ή εληειώο θαηλνύξηα πξσηόθνιια θαη 

ηερλνινγίεο, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ πιήξσο ηηο λέεο εθαξκνγέο. Αξθεηέο από ηηο λέεο κεζόδνπο 

βαζίζηεθαλ ζην ΑΣΜ, ελώ άιιεο δηαθνξνπνηήζεθαλ ζε κεγάιν βαζκό. ίγνπξα, όκσο, ην ΑΣΜ 

απνηέιεζε ζεκέιην γηα ηελ εμέιημε ησλ δηθηύσλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληώλ, ζηε κνξθή πνπ είλαη 

ζήκεξα γλσζηέο. Η αμηνπηζηία θαη ε ηερληθή αξηηόηεηα ηνπ ΑΣΜ είλαη ηέηνηα πνπ επέβαιαλ ηελ 

παγθόζκηα επηηπρία ηνπ, θαζώο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ από πνιιά ζπζηήκαηα κεηάδνζεο ζε 

όινλ ηνλ πιαλήηε. 
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