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αίρεση την π

ση του συνδ

ε δεύτερο σ

θμοδότησης

V6 STATELE

αυτόματη ρύ
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3. Σ
3.1 
Σήμε

συνδ

πλειο

δευτ

συμπ

σκοπ

θα εν

δίκτυ

διοικ

συνή

π.χ. κ

θα α

αντίθ

Σύμφ

παρέ

Όπω

1. Πρ
2. Δε
3. Δι

3.2 
Κάθε

δρομ

συνδ

της 

δρομ

συγκ

Ε  

ΣΥΝΤΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΚΕ
ερα το Παν

εσιμότητα 

οψηφία του

τεροβάθμια

περιλαμβάνο

πούς. Στο υπ

ννοείται οπ

υο μέσω τ

κητική υποδ

θως ταύτιση

κτιριακών σ

αναφέρεται 

θετο.  

φωνα με στ

έχει δικτυακ

ως αναφέρθη
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ιοικητικές 
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ε μονάδα τ

μολογητή (C

εσιμότητα σ
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μολογητής 
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ξεκάθαρα σ
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μονάδες πο

κειμένου, μ

ή υποδιαίρε
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κατηγορίες σ

άνουν περίπο
μβάνουν περ
ουν το υπόλ

Σ 
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ΠΣΔ
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 λογισμικού

 οι οποίες 

ποθηκευτικό

CPE που εκ

face (annex A

udtec κ.α)

ω κάποιου μ

οίες έχουν 

μιξη στην επ

ς τύπους π

hernet (αντί

Ο ΔΙΚΤΥΟ Π

Metro Ethe

γησης για τη

 

Π2.13 – 

έλλον το σχ

δρομολογη

σης συνόδω

θα προέρχο

νεται ο τρό

ταχύτητα.  

πό ΠΣΔ είνα

οποίες διαθέ

υς είναι 116 

ύ είναι  124-1

συνδέονται 

ό χώρο 12 M

κτελεί χρέη 

A ή B).  

)  οι οποίε

μεταγωγέα 

αγοραστεί 

πιλογή τους

που προμηθ

ί για DSL) μ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

rnet, οι ακρ

ην δρομολό

v1.1@30/7/2

χήμα αυτό π

ητή συγκέν

ων PPP το

ονται από σ

όπος σύνδε

αι επιγραμμ

έτουν DSL i

 Mbytes, δ

15.T3. 

μέσω PPPo

Mbytes και η

PPPoE brid

ες συνδέοντ

συνδεσιμότ

από τις 

ς. Στις περισ

θεύει ο ΟΤ

με κάποιον κ

ΗΣ 
ραίοι δρομο

όγηση πακέτ

 

 

2012 

πρόκειται 

ντρωσης 

ου ΠΣΔ, 

συνδέσεις 

εσης και 

ματικά οι 

interface 

ιαθέτουν 

oE με το 

η έκδοση 

dge (RFC 

ται μέσω 

ητα στις 

μονάδες 

σσότερες 

ΤΕ στους 

κεντρικό 

ολογητές 

των στην 



 

 

 

ΙΤΥΕ

 

 

σύνδ

δρομ

έχει α

το de

Για τ

δρομ

ΠΣΔ 

Ether

υπεύ

3.5 
Για τ

είναι 

από τ

αντίσ

Οι I

διαμό

να γ

πρόβ

δικτύ

ποσο

τερμα

πιο ο

Σε αρ
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βλημα, καθ

ύου συνεπά
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στο αντίστο

ΕΝΤΟΣ ΤΟ

θύνσεις IPv4

ητή καταλόγ

ρος τον RAD

α καταλόγου

α είναι σή
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ακτηρίζεται 

μό από τον α

ητές πρωτο

σθητη, με απ

ους απολαμ

ρόλο και τη

ποιείται κάπ

ακτηριστικά 

άδας απολαμ

ΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣ

ου ΠΣΔ εμ

από ιδιαιτε

αντίστοιχο ρ

οβάθμιων μ

ποτέλεσμα ν

μβάνει πρόσ

ην λειτουργ

ποιο σχήμα

της πρόσβα

μβάνουν σήμ

ΣΤΩΝ 
μπίπτουν σε

ρότητες κα

ρόλο τους μ

μονάδων α

να απαιτείτα

σβαση. Καθώ

γία της εκά

α με βάση 

ασης κάθε μ

μερα ακριβώ

13

ε ποικίλες 

ι συγκεκριμ

μέσα στην εκ

αποτελούν 

αι μεγάλη π

ώς όμως η π

άστοτε μονά

 το οποίο 

μέλους ξεχω

ώς την ίδια 

κατηγορίε

μένες ανάγκ

κπαιδευτική

κατηγορία 

προσοχή στο

πρόσβαση σ

άδας, στην σ

είναι εύκο

ωριστά. Με 

μορφή υπηρ
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ς, κάθε μι

ες που ορίζ

ή κοινότητα

η οποία χ

ους τύπους π

το ΠΣΔ ομα

σημερινή μο

ολο να δια

άλλα λόγια

ρεσίας.  

v1.1@30/7/2

ια εκ των 

ζονται σε ση

α. Για παράδ

χαρακτηρίζ

περιεχομένο

αδοποιείται 

μορφή του Π

αφοροποιού

α, όλα τα μέ
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οποίων 

ημαντικό 

δειγμα, οι 

ζεται ως 

ου στους 

με βάση 

ΠΣΔ δεν 

ύνται τα 

έλη κάθε 
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4. Π
Στην

συνδ

State

της μ

LAN 

αρχικ

γίνει 

μονά

Για π

ανάγ

αυτο

1.

2

3

4

5

Ε  

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ν παρούσα μ

εσιμότητα 

eless Addres

μονάδας κα

της μονάδα

κό /63 το ο

από παλιότ

άδες χρησιμο

πολλαπλούς

γκες, οπότε 

ί είναι επιγρ

. Το μήκο
και μελλ
αριθμοδο
περιλαμβ

2. Η διευθυ
ΠΣΔ έχε
προθέμα
αριθμού 
απαιτηθο

3. Πολλές υ
επί του π
των CPE

4. Άλλες υπ
από IPv6
ενδεχομέ

5. Πολλές 
σύνδεσης

ΛΕΙΤΟΥΡΓ

μορφή του 

IPv6. Ο σχ

ss Autoconf

αι τη χρήση 

ας. Τα δύο π

οποίο αντιστ

τερο /48 που

οποιούν IPv

ς λόγους ο 

είναι απαρα

ραμματικά: 

ος /64 για τ
λοντικών αν
οτηθεί, που 
βάνει σχολικ
υνσιοδότηση
ει εξασφαλί
ατα να προσ
των μονά

ούν στο μέλ
υπηρεσίες ό
παρόντος δε
s για την χρ
πηρεσίες, ό
6 επί του π
ένως να απα
μονάδες συ
ς με IPv6.  

ΓΙΑ ΤΟΥ IP
ΠΣΔ, ένα 

χεδιασμός π

figuration (

DHCPv6 P

προθέματα /

τοιχεί στην 

υ έχει παραχ

v4 transport

σχεδιασμός

αίτητος ο επ

ο prefix del
ναγκών των
αποτελεί σ
κά εργαστήρ
η γίνεται σή
ίσει από το 
σφέρουν είν
άδων (παρ. 
λλον. 
όπως π.χ. το
εν υπάρχει δ
ρησιμοποίησ
πως π.χ. το
παρόντος. Εν
αιτήσει αλλα
νδέονται σή

14

PV6 ΣΤΟ Π
μεγάλο πλή

που υπάρχε

(SLAAC, πρ

Prefix Deleg

/64 που χρη

εκάστοτε μ

αχωρήσει το 

για την επικ

ς αυτός δεν

παναπροσδιο

legation δεν
ν μονάδων. 
σοβαρό πρό
ρια, ασύρμα
ήμερα από 3
Ε.Δ.Ε.Τ. Τ
ναι πολύ πε
  3.1) και 

ο DNS βασίζ
δυνατότητα 
ση IPv6 DNS
ο φιλτράρισ
νδεχόμενη 
αγές στην πρ
ήμερα με εξ

ΠΣΔ 
ήθος από σ

ει αυτή την 

ρόθεμα /64)

gation με έν

ησιμοποιούν

μονάδα. Η δ

ΕΔΕΤ στο Π

κοινωνία με

ν επαρκεί γ

ορισμός ορι

ν επαρκεί γ
Με ένα /6

όβλημα για τ
ατα δίκτυα, κ
3 διαφορετικ
ο διαθέσιμο
εριορισμένο,
των διαφο

ζονται αποκ
μετάδοσης τ
S servers.  
σμα περιεχο
εισαγωγή το
ρόσβαση IP
ξοπλισμό πο
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σχολικές μο

στιγμή πρ

 πάνω από 

να πρόθεμα

νται προκύπτ

διευθυνσιοδ

ΠΣΔ. Σε ό,τ

τους DNS s

ια να καλύψ

ισμένων συν

ια την κάλυ
64 μονάχα έ
τον μελλοντ
κ.α. 
κά και μη γ
ο μήκος που
, εξαιτίας α
ορετικών υπ

λειστικά πά
των παραμέ

μένου δεν π
ους σαν υπ
v6 των μονά
ου δεν διαθέ

v1.1@30/7/2

ονάδες διαθ

ροβλέπει τη

ό τον σύνδεσ

α μήκους /6

πτουν πάντα

δότηση των 

τι αφορά το

servers του 

ψει τις μελ

νιστωσών.  

υψη των τρ
ένα LAN μπ
τικό σχεδια

γειτονικά /48
υ μπορούν 
αφενός του 
ποδικτύων 

άνω στο IPv4
έτρων διαμό

προσφέροντ
πηρεσίες πα
άδων.  
έτει την δυν
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θέτει ήδη 

ν χρήση 

σμο PPP 

64 για το 

α από ένα 

/63 έχει 

ο DNS, οι 

ΠΣΔ.  

λλοντικές 

Οι λόγοι 

εχουσών 
πορεί να 
ασμό που 

8 που το 
αυτά τα 
μεγάλου 
που θα 

4, καθώς 
όρφωσης 

ται πάνω 
ραγωγής 

νατότητα 



 

 

 

ΙΤΥΕ

 

 

5. Π
5.1 
Για τ

συνέχ

ανάμ

τον 

αριθμ

λαμβ

DHC

πρόθ

δυνα

μήκο

Στην

(/64 

προθ

Σε όλ

αποτ

deleg

5.2 
Ο δια

με τη

μέλλ

Ο τυ

/64 

παρα

βάση

μονά

επιλέ

Ε  

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ 
την πρόσβα

χιση της χρ

μεσα στον N

εκάστοτε κ

μοδοτημένο

βάνει πρόθε

CPv6 Prefix 

θεμα που δ

ατό μια μονά

ους /64 έκασ

ν περίπτωση

έκαστο), 

θέματα μήκο

λες τις περι

τελεί το ση

gation.  

ΑΡΙΘΜΟ
αχωρισμός τ

ην παράγρα

λον, όπως θα

υπικός τρόπ

μέσα από 

ακάτω. Ανάλ

η τους οποί

άδας λαμβάν

έγεται σε κά

Η IPV6 ΚΑ

αση των μον

ρήσης του 

NAS και το C

κεντρικό δρ

ο με ένα π

εμα για να α

Delegation

δίνεται σε 

άδα να μπορ

στο.  

η που μια μ

είναι δυνα

ους /56, κατ

ιπτώσεις μο

ημείο τερμα

ΟΔΟΤΗΣΗ Ε

των μελών 

αφο  3.6 είνα

α περιγραφε

ος με τον ο

το πρόθεμα

λογα με την

ίους προκύπ

άνει πάντοτε

άθε CPE είνα

ΑΙ ΜΗΚΟΣ 

νάδων του 

Stateless A

CPE. Άρα, το

ρομολογητή

ρόθεμα μήκ

αριθμοδοτή

n. Για πλήρ

κάθε CPE

ρεί να αριθμ

μονάδα χρει

ατό να υπά

τά ισχυρή πρ

ονάδων που 

ατισμού τόσ

ΕΝΤΟΣ ΤΗ

κάθε μονάδ

αι σήμερα π

εί παρακάτω

οποίο κάθε τ

α /56 που 

ν χρήση του

πτει το ακρ

ε τον αριθμ

αι μέσω στατ

15

 ΠΡΟΘΕΜΑ

ΠΣΔ μέσω

Address Aut

ο PPP link π

ή του ΠΣΔ

κους /64. Ε

σει τα τοπι

ρη κάλυψη 

είναι πλέο

μοδοτήσει έ

ιαστεί να δι

άρξει πρόβ

ροτίμηση συ

συνδέονται

σο της συν

ΗΣ ΜΟΝΑΔΑ

δας ανάλογα

ρακτικά αδ

ω.  

τοπικό δίκτ

έχει λάβει

υ κάθε υποδ

ριβές πρόθε

μό 255. Ο τ

τικού config

ΑΤΩΝ 

ω IPv6, προ

toconfigurat

που συνδέει

Δ (στο εξής

Επίσης, ο τ

ικά του δίκτ

οποιασδήπ

ον μήκους 

ως και 256 

ιαθέτει παρ

λεψη ώστε

υνεχόμενα μ

ι με DSL κα

νόδου PPP

ΑΣ 
α με την ιδιό

ύνατος) είν

υο μιας μον

ι από τον 

δικτύου, καθ

εμα κάθε υπ

τρόπος με τ

guration.   
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βλέπεται όπ

tion (SLAAC

ι την μονάδα

ς NAS) εξα

τρόπος με 

τυα παραμέ

ποτε μελλον

/56. Με αυ

(28) τοπικά

απάνω από

ε να ανατε

μεταξύ τους. 

αι συναφείς 

όσο και τ

ότητά τους 

αι δυνατό ν

νάδας θα λα

DHCPv6 s

θορίζονται σ

ποδικτύου. 

τον οποίο η

v1.1@30/7/2

πως είναι φ

C) για το P

α (στο εξής 

ακολουθεί 

τον οποίο 

ένει το πρω

ντικής ανάγ

υτό το μήκ

ά δίκτυα με 

ό 256 τοπικά

εθούν περι

  

τεχνολογίες

του DHCPv

(ο οποίος σ

να γίνει εφικ

αμβάνει το 

server περιγ

συνήθεις αρ

Π.χ. το Wi

η σύμβαση 
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φυσικό η 

PPP link 

CPE) με 

να είναι 

το CPE 

τόκολλο 

γκης, το 

ος, είναι 

πρόθεμα 

ά δίκτυα 

ισσότερα 

ς, ο NAS 

v6 prefix 

σύμφωνα 

κτός στο 

πρόθεμα 

γράφεται 

ιθμοί  με 

i-Fi μιας 

αυτή θα 
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Παρα

παρα

(αριθ

μετατ

255, 

τέταρ

Πίνακ

Αύξω

αριθ

0 

1-50 

100-2

250-2

5.3 
Αν κ

ανήκ

λίστα

γίνου

την σ

παρα

συμπ

 

Ε  

ακάτω δίνετ

ακάτω, επιλ

θμός μονάδ

τρέποντας τ

δεκαεξαδικ

ρτου αριθμο

κας 1. Επιγραμ

ων αριθμός

θμοδότησης

200 

255 

ΟΦΕΛΗ 
κάθε λειτου

κει στο συνο

α με τις πρ

υν στο μέλλο

συμπεριφορ

αγράφου  5.

περιφέρεται 

ται επιγραμ

λέχτηκε σαν

δας 1234h)

τον αύξοντα

ό 00 έως ff

ού της διεύθ

μματικός πίνα

ς 

ς 

ργία της μ

ολικό πρόθε

ροκαθορισμέ

ον συγκεκρι

ρά τους ανα

2 η υπηρε

διαφορετικ

μματικά πίνα

ν πρόθεμα 

. Με βάση

α αριθμό στ

f) και  αντικ

υνσης IPv6 

ακας αριθμών

Χρήση

Φυλάσ

χρήση

Γενική

Σχολικ

Ασύρμ

ονάδας αντ

εμα της μον

ένες διαθέσ

ιμένες τροπο

αλόγως με τ

σία φιλτρα

κά όταν το Χ

16

ακας με το

ολόκληρης

η αυτό το

το δεκαεξαδ

καθιστώντα

(2001:648:3

ν δικτύου ανά

η υποδικτύ

σσεται για μ

 

ής χρήσης υπ

κά εργαστήρ

ματο δίκτυο

τιστοιχεί σε

νάδας (/56)

σιμες λειτου

οποιήσεις σ

την source I

αρίσματος π

ΧΥ είναι από

υς αριθμού

ς της μονάδ

ο παράδειγ

δικό σύστημ

ας τα ψηφία

3412:34XY::/

ά τύπο χρήση

ύου 

ελλοντική 

ποδίκτυο 

ρια / τάξεις

ε κάποιο υπ

και λαμβάν

υργίες που α

σε άλλες υπη

IPv6 που λα

περιεχομένο

ό 200 έως 25
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ς ανά χρήσ

δας το 200

μα, το υπ

μα αρίθμηση

α του (έστω

64).  

ης εντός μονά

Παράδειγ

2001:648:

2001:648:

2001:648:

2001:648:

ποδίκτυο με

νει ξεχωριστ

αναφέρθηκα

ηρεσίες ώστ

αμβάνουν. Σ

ου δυνητικά

55.  

v1.1@30/7/2

ση. Στο παρ

01:648:3412:3

ποδίκτυο πρ

σης (δεκαδικ

ω ΧΥ) στα δ

άδος 

ιγμα 

:3412:3400::/

:3412:3401::/

:3412:3464::/

:3412:34fa::/6

ε πρόθεμα 

τό ID μέσα 

αν, είναι δυ

τε να διαφορ

Στο παράδε

ά θα μπορ
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ράδειγμα 

3400::/56 

ροκύπτει 

κό 0 έως 

δεξιά του 

/64 

64 

/64 

64 

/64 που 

από την 

υνατό να 

ροποιούν 

ιγμα της 

ούσε να 



 

 

 

ΙΤΥΕ

 

 

5.4 
Καθώ

πρόσ

ενεργ

αποφ

μέσω

χαλα

δυνα

Ε  

ΜΕΜΟΝ

ώς το πλή

σβασης του 

γοποίηση τ

φασιστεί να 

ω προσωπικο

αρώσει και 

ατότητα για 1

ΩΜΕΝΑ ΠΡ

ήθος των χ

ΠΣΔ (dialu

ου IPv6 στ

δοθεί πρόσ

ού λογαριασ

να καθορισ

16 ξεχωριστ

ΡΟΣΩΠΑ

χρηστών π

up) βαίνει δ

την συγκεκρ

σβαση IPv6 

σμού από το

στεί στο /6

ά υποδίκτυα

17

που χρησιμο

διαρκώς μειο

ριμένη υπη

και σε μεμ

ο σπίτι, προ

60. Με αυτ

α σε κάθε κα

οποιούν τη

ούμενο τα τ

ρεσία. Στην

μονωμένα άτ

οτείνεται η α

τό τον τρόπ

ατοικία που

 

Π2.13 – 
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τελευταία έτ

ν περίπτωσ

τομα που σ

απαίτηση για

πο εξακολο

συνδέεται σ

v1.1@30/7/2

α απομακρ

τη, δεν προβ

ση που στο

συνδέονται σ

α ένα /56 (ή

ουθεί να υπ

στο ΠΣΔ. 
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ρυσμένης 

βλέπεται 

ο μέλλον 

στο ΠΣΔ 

ή /48) να 

πάρχει η 
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6. R
Η ση

δίκτυ

1. Τ

2. Ο

3. Ο

Π

4. Η

δ

τ

τ

Στα π

των 

υπηρ

κατά

στο τ

Εικόν

συνδέ

 

RA

Ε  

RADIUS Κ

ημερινή αλλ

υο πρόσβασ

Το CPE συνδ

Ο NAS εκτελ

Ο εξυπηρετη

ΠΣΔ. 

Η υπηρεσία

διευθύνσεις 

τα κατάλληλ

της κάθε μον

πλαίσια της

κεντρικών 

ρεσίας RADI

άλληλες ρυθ

τρέχον κεφά

να 2. Επεξήγησ

έσμους του CP

ADIU S

ΚΑΙ LDAP
λά και μελλ

σης του ΠΣΔ

δέεται με PP

λεί ένα RAD

ητής RADIU

α καταλόγο

IP, κα) για 

λα attribute

νάδας.   

 ανάπτυξης 

δρομολογη

IUS και της

θμίσεις που 

άλαιο.  

ση της χρήση

PE 

PPP pr
from RA

P 
λοντική λειτ

Δ βασίζεται σ

PP στον NAS

DIUS reques

US εκτελεί έ

ου διαθέτει 

να απαντήσ

es στην απά

της υπηρεσ

ητών του Π

ς νέας υπηρ

οδηγούν στ

ης του εξυπηρ

BRAS
PP

refix 
ADIUS

18

τουργία της 

στο κλασικό

S του ΠΣΔ.

t προς την υ

ένα LDAP r

όλα τα α

σει στην πρ

άντηση με β

σίας, θα υπά

ΠΣΔ καθώς 

εσίας LDAP

την χρήση τ

ρετητή RADIU

PP Link

Delega
from 

ταυτοποίησ

ό μοντέλο όπ

υπηρεσία RA

request προ

απαραίτητα 

ροσπάθεια τ

βάση τα οπο

άρξει συνεργ

και με τη

P στα πλαίσ

των RADIUS

US για την ανά

CPE H

ated Prefix
RADIUS
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σης και εξο

που επιγραμ

ADIUS του Π

ς την υπηρε

δεδομένα 

αυτοποίηση

οία θα διαμ

γασία με την

ν ομάδα α

σια του τρέχ

S attributes 

άθεση προθεμ

ome LAN

x 

v1.1@30/7/2

ουσιοδότηση

μματικά: 

ΠΣΔ. 

εσία καταλό

(password 

ης και να πρ

μορφωθεί η 

ν ομάδα δια

ανάπτυξης τ

χοντος έργο

που περιγρ

μάτων IPv6 σ

N
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ης για το 

όγου του 

hashes, 

ροσθέσει 

σύνδεση 

αχείρισης 

της νέας 

ου για τις 

ράφονται 

 

στους 
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6.1 
Για τ

προη

καθο

1

2

3

4

5

Ε  

IETF RA
την δυναμικ

ηγούμενα κε

ορίζονται στ

1. Framed
Καθορίζ

περισσό

Advertis

PPP. Το 

2. Framed
Η λειτο

Prefix, μ

ανασύρε

ρητά απ

επιλέξει 

3. Delegat
Καθορίζ

ζητήσει 

το συγκ

μπορεί ν

4. Delegat
Έχει την

με το F

μπορεί ν

Prefix D

5. Framed
Καθορίζ

έχει το 

SLAAC π

router a

ADIUS AT

κή ρύθμιση

εφάλαια, π

α RFC3162, 

d-IPv6-Pref
ζει το πρόθε

τερες περι

sement που

attribute αυ

d-IPv6-Pool
ουργία του 

με την διαφ

εται από ένα

πό τον RADI

ένα ελεύθερ

ted-IPv6-Pr
ζει το πρόθε

να λάβει πρ

εκριμένο at

να λάβει πολ

ted-IPv6-Pr
ν ίδια σχέση

Framed-IPv6

να γίνει απ

Delegation. 

d-Interface-
ζει τα τελευτ

CPE. Υπενθ

που θα καθ

advertiseme

TTRIBUTES

η του NAS

ροβλέπεται 

RFC4818 κα

fix (πολλαπ
μα IPv6 που

ιπτώσεις, τ

μεταδίδετα

υτό μπορεί ν

l (μία τιμή)
συγκεκριμέ

φορά ότι σ

α pool προθ

IUS. Οπότε,

ρο (δεν το έ

refix (πολλ
εμα IPv6 πο

ρόθεμα μέσω

ttribute μπο

λλαπλά pref

refix-Pool 
με το Deleg

6-Prefix. Είν

πόδοση προ

-ID (μία τιμ
ταία 64 bits

θυμίζεται ότ

ορίσει τα πρ

ent (RA) πο

19

S 
σχετικά με

ι η χρήση τ

αι στο draft-

πλές τιμές)
υ ανατίθετα

το prefix α

αι από τον N

να πάρει πο
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