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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5o -  Επεκτείνοντας το Ethernet δίκτυο 

Επαναλήπτες  (Repeaters)  

 

 Είναι ενεργές ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες συνδέουν δύο τμήματα καλωδίου του 
ιδίου τύπου δικτύου (π.χ. Ethernet 10BaseT). 

 Η λειτουργία τους εντάσσεται στο 1ο επίπεδο του OSI (Φυσικό επίπεδο). 

 Η κύρια λειτουργία τους είναι να αναζωογονούν τα σήματα που κυκλοφορούν μέσα 
στο καλώδιο, προκειμένου να συνεχισθεί η μετάδοσή τους μέχρι τον προορισμό 
τους (επεκτείνουν δηλαδή το δίκτυο).  

 Εάν οι αποστάσεις των σημείων που θέλουμε να ενώσουμε υπερβαίνουν τις 
επιτρεπόμενες τιμές που καθορίζει το πρωτόκολλο επικοινωνίας (π.χ. στο Ethernet 
είναι τα 100m), τότε χρησιμοποιούμε επαναλήπτη (repeater), για να 
αναζωογονήσουμε τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των σημάτων. Ουσιαστικά 
αυτό που γίνεται είναι να αντιγράφουμε τα bits ανάμεσα στα δύο τμήματα των 
καλωδίων που συνδέει ο επαναλήπτης.  

 Αν δύο σταθμοί στα δύο διαφορετικά τμήματα καλωδίου (Segments) μεταδώσουν 
ταυτόχρονα τότε υπάρχει σύγκρουση (Collision). 

 Κανόνας «5-4-3»: Στο πρωτόκολλο Ethernet 10BaseT (10Mbps), όπου το φυσικό μέσο 
μετάδοσης είναι το καλώδιο UTP cat3, υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των 
επαναληπτών που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ο περιορισμός έχει να κάνει με την 
καθυστέρηση που εισάγουν οι επαναλήπτες στη μετάδοση του σήματος (πλαίσια 
Ethernet). Στο πρωτόκολλο Ethernet το σήμα θα πρέπει να μεταδοθεί από το ένα άκρο 
του δικτύου στο άλλο άκρο σε χρόνο περίπου 50msec. Γι’ αυτό το λόγο υπάρχει ο 
κανόνας «5-4-3», ο οποίος καθορίζει ότι ένα πεδίο συγκρούσεων (collision 
domain), μπορεί να αποτελείται από:  

 5 τμήματα (Segments) 

 4 επαναλήπτες (Repeaters ή Hubs) 

 3 τμήματα με συνδεδεμένους Σταθμούς Εργασίας 
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Κανόνας «5 – 4 - 3» - Τοπικό δίκτυο (LAN) με Hub  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσοχή: ο κανόνας ισχύει στα 

δίκτυα τύπου 10BaseT (10Mbps) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 5 Τμήματα (Segments) καλωδίων 
μέγιστου μήκους 100m 
 

 4 Hubs ή Repeaters 

 

 3 Hubs ή Repeaters, με 
συνδεδεμένους σταθμούς εργασίας  

Τα  network Segments σπάνε 
μόνον όταν συναντήσουν ένα 
repeater (hub). 
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Hub  (διανομέας)  

 
 Είναι ενεργός δικτυακός εξοπλισμός ο οποίος υλοποιεί το δίκτυο Ethernet και 

επιτρέπει σε μια ομάδα H/Y να επικοινωνούν μεταξύ τους.  

 Είναι η πιο διαδεδομένη μορφή επαναλήπτη. Το hub παρέχει ηλεκτρική 
ενίσχυση στο σήμα, που έρχεται από ένα τμήμα δικτύου Ethernet και 
ταυτόχρονα το επαναλαμβάνει σε όλες τις πόρτες του. Όλες οι πόρτες 
ενημερώνονται για την επικοινωνία που κάνει μία από αυτές.  

 Χρησιμοποιείται για να ενώσει δύο ή περισσότερα καλώδια Ethernet, του ιδίου 
τύπου δικτύου.  

 Λειτουργεί στο 1ο επίπεδο του OSI (Φυσικό επίπεδο). 

 Έχει πόρτες (ports) για συνδέσεις με Η/Υ και άλλα hubs. 

 Με το hub υλοποιούμε τοπολογία δικτύου τύπου αστέρα (star). 

 
Τοπολογία αστέρα 

 Όλοι οι σταθμοί εργασίας που είναι συνδεδεμένοι στο hub παίρνουν ποσοστό από 
το συνολικό εύρος του δικτύου. Δηλαδή όλοι οι σταθμοί εργασίας μοιράζονται 
το εύρος ζώνης του μέσου μετάδοσης (Shared Ethernet) 

 Κάθε πακέτο δεδομένων που προέρχεται από ένα port του hub αποστέλλεται σε 
όλα τα άλλα ports, άρα σε όλους του Η/Υ που είναι συνδεδεμένοι στο hub.  

 Επειδή κάθε πακέτο στέλνεται σε κάθε υπολογιστή, υπάρχει μια μεγάλη σπατάλη 
του εύρους μετάδοσης (Bandwidth). Αυτό σημαίνει ότι το δίκτυο μπορεί 
εύκολα να υποστεί συμφόρηση (congestion).  

 Το hub δημιουργεί ένα κοινό πεδίο συγκρούσεων (collision domain) & ένα 
broadcast domain. Δηλαδή όλες οι συσκευές που συνδέονται στο hub, 
δημιουργούν ένα κοινό πεδίο συγκρούσεων. 


