Καλησπέρα σας.
Παραθέτω τις απαντήσεις μου στις παρακάτω ερωτήσεις

1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Πιστεύετε ότι είναι αναγκαίο ή όχι να οριστεί το σημείο τερματισμού
δικτύου; Παρακαλούμε τεκμηριώστε την άποψη σας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι για να διαχωρίζεται σαφέστατα που είναι το όριο του
δημόσιου δικτύου και ποιο του ιδιωτικού.
2. Ποιο σημείο θεωρείτε καταλληλότερο να ορισθεί ως σημείο τερματισμού
δικτύου (Α, Β ή C). Τεκμηριώστε την απάντησή σας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το Α για να έχει ο τελικός καταναλωτής επιλογή στον τερματικό
εξοπλισμό είτε του παρέχεται δωρεάν από τον πάροχο είτε τον επιλέξει
αυτός από το εμπόριο. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ρυθμίσει το
εσωτερικό δίκτυο του (data ή voice) όπως επιθυμεί.
3. Εάν προτείνετε τα σημεία Β ή C αναφερθείτε αναλυτικά στα κριτήρια της
ενότητας 5 τα οποία συντρέχουν ή οποιαδήποτε επιπλέον κριτήρια που
τεκμηριώνουν την πρότασή σας.
4. Εάν προτείνετε το σημείο Α αιτιολογήστε γιατί κατά την κρίση σας δεν
συντρέχουν λόγοι εφαρμογής των κριτηρίων iii-vi της ενότητας 5.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: δε θεωρώ ότι συντρέχουν λόγοι ώστε να δυσκολέψουν οι λειτουργίες
του δημόσιου δικτύου μια που ο πάροχος θα παραδίδει στο τελικό χρήστη τους
κωδικούς χρήσης σύνδεσης στο internet, στην τηλεφωνία και τηλεόραση και τις
ρυθμίσεις που πρέπει να κάνει. Η ασφάλεια του δικτύου έτσι και αλλιώς ελέγχεται
κεντρικά όποτε δε θεωρώ ότι αποτελεί λόγος να μηνόσο καθοριστεί το σημείο Α.
όσο αφορά το τοπικό δίκτυο, αν οριστεί το σημείο Α αυτό δεν εμπλέκεται με το
δημόσιο δίκτυο οπότε η διαχείριση της κίνησης του τοπικού δικτύου γίνεται από
τον ΤΕ του τελικού πελάτη. Τέλος, όσο αφορά το τελευταίο κριτήριο, γνώμη μου
είναι ότι η σημερινές τεχνολογίες των ΤΕ, που διατίθενται στην αγορά, καθιστούν
εφικτή παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας μέσω ασύρματης τεχνολογίας.
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Αυτό το μήνυμα έχει σταλεί ως μέρος της συζήτησης μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη του οποίου το όνομα ορίζεται
παραπάνω.
Σε περίπτωση που λάβετε αυτό το μήνυμα κατά λάθος, πρέπει αμέσως να διαγραφεί από το γραμματοκιβώτιό σας και να μην
προωθηθεί ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος του.
Οποιεσδήποτε απόψεις καθώς και το περιεχόμενο που εκφράζεται ή περιλαμβάνεται στο παρόν μήνυμα εκφράζει
αποκλειστικά τον αποστολέα και δεν αντιπροσωπεύει ή αποτελεί δεσμευτική συμφωνία εκ μέρους της consultIT.

