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CISCO:  Τα ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ποιότητας  

είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της παγκόσµιας οικονοµίας γνώσης 
Νέα µελέτη εκτιµά την ικανότητα των κρατών να υποστηρίζουν υπηρεσίες video 

 και internet επόµενης γενιάς 

 
Μαρούσι, 15 Σεπτεµβρίου 2008. Τα αποτελέσµατα µίας νέας µελέτης σχετικά µε την ποιότητα των 

ευρυζωνικών συνδέσεων, έτσι όπως την έχουν αντιληφθεί καταναλωτές από 42 χώρες, ανακοινώθηκαν 

σήµερα για να τονίσουν την ικανότητα της κάθε χώρας να επωφεληθεί από τις εφαρµογές και υπηρεσίες 
διαδικτύου επόµενης γενιάς. Η µελέτη, η οποία δίνει έµφαση σε χώρες της Ευρώπης και της Βορείου 

Αµερικής, στον Οργανισµό για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη (OECD), καθώς και σε 

Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα (BRIC), διεξήχθη από µία οµάδα φοιτητών MBA από την Said Business 

School του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης και το Department of Applied Economics του Πανεπιστηµίου 

του Οviedo, µε την υποστήριξη της Cisco. 

 Η Σουηδία και η Ολλανδία έχουν τις καλύτερες ευρυζωνικές συνδέσεις στην Ευρώπη, αποτέλεσµα των 

αυξανόµενων επενδύσεων σε αναβαθµίσεις οπτικών ινών και καλωδίωσης δικτύου, σε συνεργασία µε την 

ποικιλία στον ανταγωνισµό και µε τη στήριξη ενός ισχυρού κυβερνητικού οράµατος και στρατηγικής. 

Πάνω από τις µισές από τις 42 χώρες, στις οποίες βασίστηκε η µελέτη, είχαν ευρυζωνικές συνδέσεις στο 

επίπεδο της απόδοσης που απαιτείται για την παροχή µίας σταθερής ποιότητας για τις περισσότερες 

κοινές εφαρµογές διαδικτύου - αλλά σηµαντικές χώρες, όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Ισπανία και η Ιταλία 

βρέθηκαν κάτω από αυτό το όριο. Η Ιαπωνία, µία χώρα που δεσµεύτηκε νωρίς να επενδύσει στην 

ευρυζωνικότητα προκειµένου να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, είχε τον υψηλότερο βαθµό από 

τις 42 χώρες που µελετήθηκαν, όσον αφορά στην ποιότητα της ευρυζωνικότητας, και ήταν η µόνη χώρα 

που ήταν προετοιµασµένη για να προσφέρει την απαιτούµενη ποιότητα για τις επόµενης γενιάς 
εφαρµογές διαδικτύου µέσα στα επόµενα 3 µε 5 χρόνια. 

«Η µελέτη ποιότητας της ευρυζωνικότητας αναπτύχθηκε υπό τον όρο ότι οι επόµενης γενιάς εφαρµογές 

διαδικτύου θα βασίζονται σε υψηλότερο επίπεδο απόδοσης των ευρυζωνικών συνδέσεων», δήλωσε ο 

Alastair Nicholson της Said Business School του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης. «Οι µέσες ταχύτητες 

επαρκούν για πλοήγηση στο διαδίκτυο, αποστολή και λήψη email, καθώς και “κατέβασµα” και streaming 

video, αλλά και για να βλέπουµε πιο διαδραστικές εφαρµογές, περιεχόµενο που δηµιουργείται από τους 

χρήστες και είναι διαθέσιµο στο διαδίκτυο, καθώς και έναν αυξανόµενο αριθµό υπηρεσιών βίντεο υψηλής 

ποιότητας να γίνονται διαθέσιµες. Επιπλέον, επειδή η µελέτη διαπίστωσε το συσχετισµό µεταξύ της 

ποιότητας της ευρυζωνικότητας µίας χώρας και της προόδου της ως οικονοµία της γνώσης, οι ειδικοί που 

διαµορφώνουν τη στρατηγική µπορεί να χρειαστεί να εξετάσουν το πώς θα δηµιουργήσουν ένα περιβάλλον, 

µε στόχο τη βελτίωση των σηµαντικών παραµέτρων ποιότητας της ευρυζωνικότητας στο µέλλον». 

«Το χάσµα στην ευρυζωνικότητα δεν µπορεί πια να θεωρηθεί ως διαφορά στη διείσδυση», επεσήµανε η 

María Rosalía Vicente, Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου του Oviedo. «Πρόκειται για διαφορά στην 

ποιότητα και στη χωρητικότητα και εποµένως διαφορά στην γκάµα υπηρεσιών, στις οποίες οι άνθρωποι 

µπορούν να έχουν πρόσβαση και τις οποίες µπορούν να χρησιµοποιήσουν.» 

Χρησιµοποιώντας περίπου οχτώ εκατοµµύρια εγγραφές από πραγµατικές δοκιµές ευρυζωνικής ταχύτητας 

που διεξήχθησαν από χρήστες σε όλο τον κόσµο τον Μάιο µέσω του www.speedtest.net, η ερευνητική 

οµάδα υπολόγισε τους στατιστικούς µέσους όρους πολλών σηµαντικών παραµέτρων απόδοσης για κάθε 
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χώρα, βάσει των οποίων καθορίζεται η ποιότητα της ευρυζωνικής σύνδεσης. Η οµάδα κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι η ευρυζωνική εµπειρία επηρεάζεται κυρίως από τις ταχύτητες λήψης και αποστολής, την 

καθυστέρηση (latency), το πλεόνασµα των συνδροµητών που χρησιµοποιούν το δίκτυο τη δεδοµένη 

στιγµή και την απώλεια πακέτων. Αυτές οι παράµετροι οµαδοποιήθηκαν σε τρεις σηµαντικές κατηγορίες: 

Tαχύτητα λήψης δεδοµένων, ταχύτητα αποστολής δεδοµένων και καθυστέρηση (latency). Ο βαθµός 

ποιότητας της ευρυζωνικότητας (BQS) για κάθε χώρα καθορίστηκε µε τη χρήση µίας φόρµουλας 

συγκεκριµένης για κάθε κατηγορία, σύµφωνα µε τις ποιοτικές απαιτήσεις µίας οµάδας διάσηµων 

εφαρµογών τώρα και στο µέλλον.  Συνηθισµένες εφαρµογές  είναι η πλοήγηση στο διαδίκτυο, η 

κοινωνική δικτύωση, το “κατέβασµα” µουσικής, η ροή βίντεο και το video chatting, η κανονικής 

ευκρίνειας IPTV και τα επιχειρησιακού επιπέδου οικιακά γραφεία. Στις µελλοντικές εφαρµογές ανήκουν 

το TelePresence καταναλωτών για επικοινωνία, η υγεία και η εκπαίδευση, η διανοµή και το streaming 

video υψηλής ποιότητας, η υψηλής ευκρίνειας IPTV, η ζωντανή µετάδοση εκποµπών µε ποιότητα 

κινηµατογράφου και ο προηγµένος αυτοµατισµός του σπιτιού. 

«Χρησιµοποιώντας τα πραγµατικά αποτελέσµατα των δοκιµών της ποιότητας της ευρυζωνικότητας, η 

ερευνητική οµάδα µάς έχει δώσει µία ιδέα της εµπειρίας που έχουν οι χρήστες σε όλο τον κόσµο, καθώς και 

του εάν θα απολαύσουν τις νέες εφαρµογές», δήλωσε ο Fernando Gil de Bernabé, managing director του 

Internet Business Solutions Group της Cisco. «Η πρωτιά ενός κράτους στην ευρυζωνικότητα καθοριζόταν 

στο παρελθόν από την κατάταξή του στη διείσδυση. Σήµερα γνωρίζουµε ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Η µελέτη 

αυτή δίνει στους µετόχους της ευρυζωνικότητας, από τις κυβερνήσεις µέχρι τους τηλεπικοινωνιακούς και 

καλωδιακούς παρόχους και εταιρείες όπως η Cisco, καθώς και τους καταναλωτές, µία καλύτερη κατανόηση 

της σηµασίας της ποιότητας των ευρυζωνικών συνδέσεων. Χωρίς ευρυζωνικότητα υψηλής ποιότητας δε θα 

είµαστε σε θέση να εκµεταλλευτούµε πλήρως το επόµενο κύµα της παραγωγικότητας, τη συνεργασία και την 

ψυχαγωγία που µπορούµε να αποκοµίσουµε από το διαδίκτυο». 

  

 

Σχήµα 1: Περίληψη των βαθµών Ποιότητας της Ευρυζωνικότητας ανά χώρα. 
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Σχετικά µε την Said Business School, University of Oxford  

 Η Said Business School ιδρύθηκε το 1996 και είναι µία από τις νεώτερες και περισσότερο 

επιχειρηµατικές σχολές της Ευρώπης, διάσηµη για την πρωτοποριακή εκπαίδευσή της στον τοµέα των 

επιχειρήσεων. Τµήµα του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης, η σχολή χαρακτηρίζεται από την ακαδηµαϊκή 

αυστηρότητα και προοδευτική σκέψη που έχει κάνει την Οξφόρδη ηγετικό ίδρυµα στον χώρο της 

εκπαίδευσης. Η σχολή είναι γνωστή για την έρευνα σε µία ευρεία γκάµα τοµέων, στους οποίους 

περιλαµβάνονται τα οικονοµικά και τα λογιστικά, η οργανωσιακή ανάλυση, η διεθνής διοίκηση, η 

στρατηγική και διαχείριση λειτουργιών. Η σχολή ασχολείται µε την ανάπτυξη µίας νέας γενιάς ηγετών 

στον χώρο των επιχειρήσεων, καθώς και µε την έρευνα όχι µόνο για τη φύση των επιχειρήσεων, αλλά και 

για τη σχέση µεταξύ επιχείρησης και του ευρύτερου κόσµου. Στην κατάταξη των προγραµµάτων MBA 

(Ιανουάριος 08) από τους Financial Times, η Saïd έρχεται 19η στον κόσµο. Αυτή η επιτυχία έρχεται µετά 

την επιτυχία της σχολής στην κατάταξη µεταξύ των 50 πρώτων προγραµµάτων MBA στον κόσµο, 

σύµφωνα µε το HM Treasury 2005, όπου η σχολή κατετάγη πρώτη ανάµεσα σε όλες τις σχολές 

επιχειρήσεων στη Μεγάλη Βρετανία. Στον πίνακα µε τα πανεπιστήµια που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα 

The Guardian (Μάιος 2008), η Saïd κατετάγη πρώτη για πέµπτη συνεχόµενη χρονιά µεταξύ όλων των 

πανεπιστηµίων στη Μεγάλη Βρετανία για προπτυχιακές σπουδές. Το Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης ήρθε 

πρώτο για επιχειρηµατικές σπουδές, σύµφωνα µε την ετήσια µελέτη των Times στα έξι από τα τελευταία 

επτά χρόνια. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες στη σελίδα www.sbs.ox.ac.uk. 

  

Ερευνητική Οµάδα Said Business School, University of Oxford 

Prasanth Angani, Kim Taeyue, Utkarsh Guleri, Yukihiro Misawa 

  

Το ερευνητικό πρόγραµµα διεξήχθη από τέσσερις φοιτητές MBA από τη Said Business School ως τµήµα 

του Στρατηγικού Συµβουλευτικού Προγράµµατος, στα πλαίσια του προγράµµατος MBA. ∆ουλεύοντας 

σε οµάδες οι φοιτητές διεξάγουν ένα έργο παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών διάρκειας οχτώ 

εβδοµάδων, για έναν εταιρικό χρηµατοδότη. 

  

University of Oviedo 

Prof María Rosalía Vicente 

 

 

Σχετικά µε τη Cisco 

Η Cisco είναι η κορυφαία εταιρεία παγκοσµίως που αλλάζει ριζικά τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι 

συνδέονται, επικοινωνούν και συνεργάζονται. Πληροφορίες σχετικά µε τη Cisco είναι διαθέσιµες στη 

διεύθυνση www.cisco.com.  


