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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5o -  Διατάξεις Συνδέσεων Δικτύου 

Layer 2 Switches  (Μεταγωγείς επιπέδου 2)  

 Οι μεταγωγείς είναι ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούνται σε δίκτυα 
υπολογιστών, για την προώθηση πλαισίων (frames) με καθορισμένο εύρος ζώνης, 
μέσω της σωστής πόρτας προορισμού. Διασυνδέουν συσκευές, υπολογιστές και ομοειδή 
δίκτυα (π.χ. LAN, MAN, WAN) μεταξύ τους. 

 
 Χρησιμοποιούνται σε δίκτυα τύπου Ethernet, FDDI και ATM. Χρησιμοποιούνται σε 

παραλλαγές (standards) του πρωτοκόλλου 802.3 (Ethernet) π.χ. 100BaseTx (Fast Ethernet με 
χάλκινα καλώδια), 100BaseFx (Fast Ethernet με οπτική ίνα), 1000BASE-T (Gigabit Ethernet με χάλκινο 
καλώδιο συνεστραμμένων ζυγών), 1000BASE-LX (Gigabit Ethernet με single-mode οπτική ίνα). 

  
 Η λειτουργία τους εντάσσεται στο επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων (2ο επίπεδο OSI). 

Υπάρχουν όμως και switch τα οποία λειτουργούν στο 3ο  ή στο 4ο επίπεδο του OSΙ. 
 

 Προσφέρουν ταχύτητες της τάξης των 10/100/1000 Megabits.  Μπορούν να πάρουν τη 
θέση των Hubs χωρίς να γίνει καμιά απολύτως επανασχεδίαση στο δίκτυο, προσθέτοντας 
επιπλέον εύρος ζώνης στους συνδεδεμένους σταθμούς εργασίας. 

 Έχουν πολλές πόρτες (ports) σύνδεσης (π.χ. switch 6/8/16/24/48 ports). Τα switches 
μπορούν να προσφέρουν πεδία συγκρούσεων και καθορισμένες ταχύτητες για κάθε 
πόρτα χωριστά). 

 Κάθε πόρτα-θύρα του switch προσφέρει καθορισμένο εύρος (bandwidth). Η 
εισερχόμενη κίνηση από ένα σταθμό προωθείται (switched) μόνο στην κατάλληλη έξοδο 
(στον παραλήπτη). Περισσότεροι από ένας σταθμοί μπορούν να μεταδίδουν κάθε χρονική 
στιγμή. 

 

 Κάθε πόρτα του switch αποτελεί ξεχωριστό πεδίο συγκρούσεων (collision domain). 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/Ethernet
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=FDDI&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=ATM&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%B6%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82
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 Ένα πεδίο συγκρούσεων (Collision domain), είναι ένα τμήμα ενός δικτύου (ή και το 
σύνολο ενός LAN) στο οποίο όλοι οι σταθμοί συνδέονται με ένα κοινό μέσο μετάδοσης 
(π.χ. Ethernet καλώδιο). Πακέτα δεδομένων μπορούν να συγκρουστούν το ένα με το 
άλλο. Οι συγκρούσεις συμβαίνουν όταν την ίδια στιγμή, περισσότερες από μία συσκευή, 
επιχειρούν να στείλουν ένα πακέτο εντός του δικτύου.  

 

 Μόνο μία συσκευή στο ίδιο πεδίο σύγκρουσης μπορεί να μεταδίδει σε μια 
συγκεκριμένη στιγμή και οι άλλες συσκευές στον τομέα απλά «ακούν το δίκτυο», ώστε 
να αποφεύγονται οι συγκρούσεις δεδομένων. Επειδή μόνο μία συσκευή μπορεί να 
εκπέμπει κάθε φορά, το συνολικό εύρος ζώνης του δικτύου μοιράζεται μεταξύ 
όλων των συσκευών.  

 Τα πλαίσια (frames) (broadcat ή multicast) από έναν σταθμό μετάδοσης μεταδίδονται 
προς όλες τις πόρτες του switch. Το switch δημιουργεί πίνακες προώθησης και 
χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο Spanning tree, για να μην υπάρχουν βρόχοι (loops) στην 
τοπολογία δικτύου. 

 Το Spanning tree απενεργοποιεί τις πόρτες που προσφέρουν εναλλακτικές 
διαδρομές στο δίκτυο. 

 Αν δεν υπήρχε το Spanning tree θα είχαμε αλλοίωση στον πίνακα προώθησης 
και κατά συνέπεια θα είχαμε frames που θα κυκλοφορούσαν μέσα στο βρόχο. 

 

 Σε περίπτωση που δύο σταθμοί θέλουν να επικοινωνήσουν και βρίσκονται σε 
διαφορετικές πόρτες του switch (unicast πλαίσιο). Το switch εξετάζει τον πίνακα 
προώθησης (switch forwarding table) για να βρει τη διεύθυνση MAC προορισμού 
και σε ποια πόρτα να το προωθήσει. Έτσι αφού βρεθεί η καταχώρηση θα σταλεί 
το πακέτο στην κατάλληλη πόρτα.  

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Unicast_%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7_MAC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF
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 Με αυτόν τον τρόπο το switch μειώνει την κίνηση και τις συγκρούσεις (collisions) 
και αυξάνει την επίδοση του δικτύου, αυξάνοντας ουσιαστικά το διαθέσιμο εύρος ζώνης 
των σταθμών εργασίας. 

 Τα switches έχουν την δυνατότητα να εργάζονται σε δυο καταστάσεις λειτουργίας: 

 Store and forward: Εξετάζεται όλο το πλαίσιο (frame) και σε περίπτωση που 
υπάρχει λάθος στο πεδίο ακολουθίας ελέγχου πλαισίου (Frame Check sequence, FCS) 
το πλαίσιο απορρίπτεται. Σε αυτή τη λειτουργία το switch δεν προωθεί πλαίσια 
(frames) με λάθη στο υπόλοιπο δίκτυο, αλλά καθυστερεί την μετάδοση. 

 Cut-through : Το Switch σε κατάσταση λειτουργίας Cut-through  εξετάζει από το 
πλαίσιο μόνο η διεύθυνση προορισμού (destination MAC address) και προβαίνει 
στην προώθηση του πλαισίου. Έτσι η  λειτουργία Cut-through είναι γρηγορότερη 
από την Store and forward. 

 

 

 Τα switches (μεταγωγείς) προσφέρουν αισθητά μεγαλύτερη ταχύτητα στην 
προώθηση των πακέτων σε σχέση με τα bridges (γέφυρες). Τα switches είναι πολύ 
γρήγορα, επειδή απλά κάνουν διαλογή διευθύνσεων MAC, αλλά δεν φαίνονται στο Layer 
3 τμήμα του πακέτου για να μάθουν κάτι περισσότερο. Χρησιμοποιούν τη διεύθυνση MAC 
από κάρτες δικτύου (NIC) του υπολογιστή, για να αποφασίσουν πού να προωθήσουν τα 
πλαίσια (frames).  

 Κατασκευαστικά, χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη εφαρμογή ολοκληρωμένου 
κυκλώματος (application-specific integrated circuit (chip ASIC) για να δημιουργήσουν 
και να διατηρήσουν τους πίνακες φιλτραρίσματος (filter tables ή MAC address tables ή 
πίνακες CAM).  

 

A tray of Application-specific integrated circuit (ASIC) chips 
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Layer 3 switch (πολυστρωματική μεταγωγή , multilayer switching) 

  
 

 Είναι γνωστό ότι τα switches λειτουργούν στο Layer 2 (επίπεδο σύνδεσης δεδομένων) 
του μοντέλου OSI και χρησιμοποιούν τις διευθύνσεις MAC, ενώ οι δρομολογητές (routers) 
λειτουργούν σε Layer 3 (επίπεδο δικτύου) και χρησιμοποιούν τις διευθύνσεις IP.  

 Με άλλα λόγια, ένα switch εξετάζει τη MAC address του σταθμού προορισμού και 
στέλνει το πλαίσιο (frame) μόνο σε αυτόν τον παραλήπτη. 

  Ένας δρομολογητής (router) κατευθύνει την κυκλοφορία του δικτύου με παρόμοιο 
τρόπο, αλλά παραπέμπει στην IP address αντί για τη διεύθυνση MAC (οι εν λόγω 
συσκευές για τους οικιακούς χρήστες γενικά παρέχουν περισσότερες λειτουργίες από 
την απλή δρομολόγηση πακέτων, όπως η ανάθεση διευθύνσεων IP (DHCP) και το 
φιλτράρισμα firewall).  

 Σε γενικές γραμμές, τα switches επιπέδου 2 συνδέουν υπολογιστές του ιδίου δικτύου, 
ενώ ένα router μπορεί να συνδέσει το σύνολο των δικτύων μεταξύ τους. Τα switches 
συνδέουν Η/Υ (hosts) σε δίκτυα τοπικής περιοχής (LAN), ενώ οι δρομολογητές (routers) 
συνδέουν πολλαπλά τοπικά δίκτυα (LAN) σε δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN). 

 

Cisco Catalyst 4948, a Layer 3 switch 

 Εκτός από την προώθηση της κυκλοφορίας (με βάση τη διεύθυνση MAC), τα switch 
επίσης να ανιχνεύουν συγκρούσεις πακέτων (packet collisions) και μπορεί να 
διαχειριστούν ταυτόχρονα πολλαπλές ροές δεδομένων (data streams) που 
προορίζονται για πολλαπλές θύρες (ports). Οι δρομολογητές (routers), από την πλευρά 
τους, μπορούν να κάνουν μετάφραση των διευθύνσεων δικτύου (NAT, network address 
translation) και τo βασικό φιλτράρισμα πακέτων, βασιζόμενο σε λίστες ελέγχου 
πρόσβασης (ACLs). 
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 Τα switches που λειτουργούν σε Layer 3 θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για την 
εξέταση των πακέτων και ενσωματώνουν λειτουργίες δρομολόγησης, για τον 
υπολογισμό του καλύτερου τρόπου αποστολής πακέτων. 

 Η Layer 3 μεταγωγή γενικά θα εφαρμοστεί σε δικτυακά περιβάλλοντα που απαιτούν ένα 
υψηλότερο επίπεδο απόδοσης στην ταχύτητα μεταφοράς πακέτων. 

 
 

Σύγκριση Switch layer 3 και Router  

 Ένα switch επιπέδου 3 είναι και μεταγωγέας και δρομομολογήτης. Είναι ένα router 
με πολλαπλές θύρες Ethernet και ως εκ τούτου έχει μια λειτουργία μεταγωγής. Τα 
switches layer 3 ελέγχουν τις διευθύνσεις IP αλλά και τις διευθύνσεις MAC. Είναι σε θέση 
να διαχωρίσουν τις πόρτες (ports) σε ξεχωριστά εικονικά δίκτυα LAN (VLAN) και 
μπορούν να εκτελέσουν τη δρομολόγηση μεταξύ τους. 

 Η κύρια διαφορά μεταξύ της λειτουργίας μεταγωγής πακέτων του δρομολογητή και ενός 
switch layer 3 είναι η φυσική υλοποίηση. Σε δρομολογητές γενικής χρήσης, η μεταγωγή 
πακέτων πραγματοποιείται με τη χρήση του λογισμικού που τρέχει σε έναν 
μικροεπεξεργαστή, ενώ ένα switch Layer 3 εκτελεί αυτό χρησιμοποιώντας ειδική 
εφαρμογή ειδικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ( ASICs ) . 

 Μια άλλη αξιοσημείωτη διαφορά είναι ότι τα switches layer3 δεν θα προσφέρουν τα 
ίδιου τύπου WAN-ports (σειριακή, Τ1, Τ3, κλπ ) όπως θα κάνει ένα router. Από την 
πλευρά του λογισμικού, τα switches L3 δεν είναι σε θέση να έχουν τις επιπλέον 
υπηρεσίες που παρέχουν συνήθως οι δρομολογητές, όπως το NAT, το NetFlow  και το 
Quality of Service ( QoS .)  

 

A multilayer switch performing L2 and L3 functions 
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Switch επιπέδου 4  

Τo επίπεδο 4 του μοντέλου OSI (επίπεδο μεταφοράς δεδομένων) συντονίζει τις 
επικοινωνίες μεταξύ των συστημάτων.  

 Τα Layer 4 switches είναι ικανά να αντιληφθούν ποια πρωτόκολλα εφαρμογής (HTTP, 
SNTP, FTP, και ούτω καθεξής) περιλαμβάνονται σε κάθε πακέτο, και να χρησιμοποιούν 
τις πληροφορίες αυτές για να παραδώσουν από το πακέτο με το κατάλληλο λογισμικό 
υψηλότερου επιπέδου.  

 Τα switches επιπέδου 4 παίρνουν αποφάσεις πακέτου προώθησης που βασίζονται όχι 
μόνο στη διεύθυνση MAC και τη διεύθυνση IP, αλλά και σχετικά με την εφαρμογή στην 
οποία ανήκει ένα πακέτο. 

 Με αυτά μπορούμε να καθορίσουμε προτεραιότητες για την κυκλοφορία στο δίκτυο με 
βάση την εφαρμογή, π.χ. μπορείτε να ορίσουμε προτεραιότητα στα πακέτα που 
ανήκουν σε σημαντικές εφαρμογές, όπως το e-mail και video conferencing, με 
διαφορετικούς κανόνες προώθησης των πακέτων χαμηλής προτεραιότητας.  

 Παρέχουν επίσης μια αποτελεσματική ασπίδα ασφαλείας wire-speed για το δίκτυό μας. 
Αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας συχνά ενισχύεται με το φιλτράρισμα της 
κυκλοφορίας. 

 

CP/IP SWITCHING/ROUTING DECISIONS 

 

  Layer and      Forwarding 

  Protocol       Decision 

  Inspected      Based on 

 

  2 - Ethernet   MAC address 

 

  3 - IP         Network address 

  3 - IP         Service quality 

 

  4 - TCP/UDP    Traffic type 

      socket     (HTTP, FTP, etc.) 

 

  7 - HTTP       HTTP request type 
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VLANs ( Virtual LAN, Εικονικό δίκτυο)     -      protocol IEEE 802.1Q 
 
Το εικονικό δίκτυο (VLAN) αποτελεί broadcast πεδίο και μπορεί να αποτελείται από πολλά 
πεδία συγκρούσεων (collision domains). Η δημιουργία των VLANs μέσω switch επιπέδου 3 
(layer 3 OSI), γίνεται από τον διαχειριστή του δικτύου (administrator).  
 
Τα VLANs επιτρέπουν στο διαχειριστή δικτύου να ομαδοποιεί σταθμούς εργασίας (hosts) σε 
ένα εικονικό δίκτυο (VLAN), ανεξάρτητα αν αυτοί συνδέονται στο ίδιο switch και πιθανόν 
στον ίδιο χώρο ή όροφο.  Ο διαχειριστής, μέσω ειδικού software του switch, μπορεί να 
δημιουργήσει ξεχωριστά εικονικά δίκτυα (VLANs) και να αντιστοιχίσει σταθμούς εργασίας 
στο VLAΝ. Μπορεί δηλαδή να δημιουργήσει ξεχωριστά broadcast domain για κάθε τμήμα, 
άσχετα σε πιο collision domain ανήκει ο σταθμός εργασίας. 
 
Η επικοινωνία των σταθμών εργασίας που ανήκουν σε διαφορετικά  VLANs μπορεί 
να γίνει: 
 Είτε με δρομολογητή (router) 

 Είτε με switch switch με δυνατότητα μεταγωγής πακέτων (switch επιπέδου) 

 

 
Για να γίνει κατανοητή η έννοια του εικονικού δικτύου ας πάρουμε για παράδειγμα την περίπτωση 
μιας επιχείρησης που έχει τα τμήματα marketing, πωλήσεων, λογιστηρίου, τεχνικής υποστήριξης 
και διοίκησης. Το κτίριο που στεγάζει την επιχείρηση επεκτείνεται σε διάφορους ορόφου. Κάθε 
τμήμα έχει γραφεία σε παραπάνω από ένα ορόφους. Σε κάθε όροφο υπάρχουν switches που 
συνδέονται μεταξύ τους με καλώδιο. Σε κάθε switch συνδέονται οι σταθμοί εργασίας του ορόφου. 
Είναι λογικό η μεγαλύτερη κίνηση να παρατηρείται μεταξύ μεταξύ του server της εταιρίας και 
σταθμών εργασίας, οπότε δημιουργούνται πακέτα στην προσπάθεια του σταθμού εργασίας να 
επικοινωνήσει με τον server. Δημιουργείται ένα εικονικό δίκτυο για κάθε τμήμα ξεχωριστά 
ανεξάρτητα από τον όροφο - switch που βρίσκονται τα γραφεία κάθε τμήματος. 
 

- Τα VLANs είναι λογικές ομαδοποιήσεις συσκευών στο ίδιο broadcast domain (πεδίο 
εκπομπής). Συνήθως υλοποιούνται με switches επιπέδου 3, στα οποία ο διαχειριστής του 
δικτύου τοποθετεί κάποιες διασυνδέσεις (interfaces) σε ένα broadcast πεδίο και κάποιες 
άλλες διασυνδέσεις σε ένα άλλο broadcast πεδίο (αυτό το κάνει μέσω ειδικού software του 
switch). 

- Ένα VLAN λειτουργεί σαν ένα κανονικό LAN, αλλά επιτρέπει τους σταθμούς εργασίας 
να ομαδοποιηθούν στο ίδιο broadcast domain, ακόμα και αν δεν είναι συνδεδεμένοι 
στο ίδιο switch . 
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Η αντιστοίχιση των σταθμών εργασίας σε συγκεκριμένα VLANs μπορεί να γίνει με 3 
τρόπους: 

1) Με βάση τη φυσική διεύθυνση του σταθμού εργασίας (MAC address), μέσω 
δηλαδή της κάρτας δικτύου. Στην περίπτωση αυτή ο διαχειριστής του δικτύου 
(administrator) δημιουργεί λίστες με MAC address για κάθε VLAN. Η μέθοδος αυτή είναι 
η πιο δύσκολη στην υλοποίηση δικτύων VLANs (τόσο διαχειριστικά, όσο και από 
πλευράς υλοποίησης), αλλά είναι η πιο γρήγορη από άποψη επιδόσεων δικτύου. 
 

2) Με βάση τις πόρτες των switches. Στην περίπτωση αυτή ο διαχειριστής του δικτύου 
αντιστοιχίζει κάποιες πόρτες των switches σε συγκεκριμένα VLANS. Με αυτή τη λύση, 
κάθε frame με μία MAC address από τον σταθμό αφετηρίας, που θα εισέρχεται στο 
switch από κάποια πόρτα, θα αντιστοιχεί τον υπολογιστή με τη συγκεκριμένη MAC 
address στο αντίστοιχο VLAN, που έχει οριστεί ότι ανήκει η πόρτα. Η λύση αυτή είναι η 
πιο συνηθισμένη και μέτρια από πλευράς ευελιξίας ανασχεδίασης  του δικτύου. 

 

3) Με βάση τη διεύθυνση του πρωτοκόλλου του 3ου επιπέδου του σταθμού 
εργασίας. Για παράδειγμα, με βάση την IP διεύθυνση του υπολογιστή εάν έχουμε 
δίκτυο TCP/IP. H λύση αυτή υλοποιείται  μόνον από switch 3ου επιπέδου. Αποτελεί την 
πιο εύκολη διαχειριστικά λύση, που προσθέτει επιπλέον δυνατότητες διαχωρισμού του 
δικτύου, ειδικά όταν κάνουμε ανασχεδιασμό (reconfiguration) υπάρχοντος δικτύου, με 
εισαγωγή συσκευών. Είναι όμως λιγότερο αποδοτική από άποψη επιδόσεων 
(performance). 

 

Η ακόλουθη τοπολογία παρουσιάζει ένα δίκτυο με όλους τους υπολογιστές μέσα στο 
ίδιο VLAN : 

 
Χωρίς VLANs, μια εκπομπή (broadcast) από τον host A θα φτάσει όλες τις συσκευές στο 
δίκτυο. Με την τοποθέτηση των διεπαφών (interfaces) Fa0/0 και Fa0/1 και στα δύο 
switches σε ένα ξεχωριστό VLAN, μια εκπομπή από τον host A θα φτάσει μόνο στον host Β, 
δεδομένου ότι κάθε VLAN αποτελεί ένα ξεχωριστό broadcast domain) και μόνο o host Β 
είναι μέσα στο ίδιο VLAN, ως host Α.   
 

Αυτό φαίνεται στην παρακάτω εικόνα : 

 



15ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης   Νοέμβριος 2015
    

ΦΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕ17.04, Ηλεκτρονικός ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ  σελ. 11   
 

Πλεονεκτήματα VLAN 

1) Καλύτερη Απόδοση (better performance/bandwidth): Η μετάδοση κίνησης 
(Broadcast traffic) λαμβάνεται και επεξεργάζεται μόνο από συσκευές μέσα στο ίδιο VLAN 
(οφέλη στη διαχείριση δικτύου και σημαντική μείωση της κυκλοφορίας). Μειώνεται η 
άσκοπη κυκλοφορία frames και αυξάνεται η απόδοση του δικτύου. Κάθε εκπομπή 
στέλνεται μόνο στο σχετικό VLAN. 
 

2) Εύκολη Διαχειριστική Αρχιτεκτονική δικτύου: Τα VLANs καταστούν ευκολότερη τη 
διαχείριση του δικτύου, επειδή οι χρήστες με παρόμοιες απαιτήσεις δικτύου μοιράζονται 
το ίδιο VLAN. Όταν ένα νέο switch συνδεθεί, όλες οι ρυθμίσεις και οι διαδικασίες που 
έχουν ήδη ρυθμιστεί για το συγκεκριμένο VLAN, θα τεθούν σε εφαρμογή, όταν θα 
αποδοθούν πόρτες του switch σε χρήστες. Κάθε VLAN παίρνει ένα όνομα και αυτό κάνει 
πιο εύκολη τη δουλειά του διαχειριστή δικτύου. Τεχνικώς Οι σταθμοί εργασίας (hosts) 
μπορούν να ομαδοποιηθούν από μια υπηρεσία (software) [λογική ομαδοποίηση σταθμών 
εργασίας] και όχι από μια φυσική τοποθεσία. Απλοποιείται έτσι σε μεγάλο βαθμό ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή του δικτύου, διότι οι σταθμοί εργασίας του VLAN 
μπορούν να ρυθμιστούν μέσω του λογισμικού. Χωρίς VLANs, η ομαδοποίηση hosts 
απαιτεί εργασίες μετεγκατάστασης κόμβων ή επιπλέον καλωδίωσης για συνδέσεις 
σταθμών εργασίας (επεκτασιμότητα δικτύου).  

 

3) Μείωση του κόστους: Τα VLANs αποτελούν μια οικονομική εναλλακτική λύση για το 
φυσικό διαχωρισμό δικτύων. Είναι φθηνότερα από το να δημιουργήσεις ένα δίκτυο με 
routers, επειδή συνήθως δρομολογητές είναι ακριβότεροι από τα switches. Μειωμένη 
ανάγκη για δαπανηρές αναβαθμίσεις του δικτύου και πιο αποτελεσματική χρήση του 
υπάρχοντος εύρους ζώνης. 

 

4) Ασφάλεια (Security): Τα VLANs παρέχουν οφέλη για την ασφάλεια, δεδομένου ότι 
τα ευαίσθητης κυκλοφορίας δεδομένα μπορoύν να απομονωθούν σε ένα ξεχωριστό 
VLAN, μειώνοντας τις πιθανότητες παραβιάσεων εμπιστευτικών πληροφοριών. Η 
αποστολή των πακέτων δεδομένων εντός ενός δικτύου VLAN γίνεται μέσω ενός σωστά 
διαμορφωμένου μεταγωγέα (switch) VLAN. Έτσι, ο υπολογιστής μπορεί να ανταλλάσσει 
δεδομένα μόνο με εξουσιοδοτημένους χρήστες. Χωρίς το VLAN, όλοι οι υπολογιστές σε ένα 
ενσύρματο δίκτυο μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει περιορισμένη 
ασφάλεια αλλά και περιορισμένη ταχύτητα. Τα VLANs παρέχουν βελτιωμένη ασφάλεια στο 
δίκτυο. Σε ένα περιβάλλον δικτύου VLAN, με πολλαπλά broadcast domain, οι διαχειριστές του 
δικτύου έχoυν τον έλεγχο κάθε πόρτας και χρήστη. Ένας κακόβουλος χρήστης δεν θα μπορεί 
να συνδέεται πλέον σε μια θέση εργασίας. Ο διαχειριστής του δικτύου ελέγχει κάθε πόρτα 
του δικτύου και ρυθμίζει τους πόρους που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν. 

 
VLAN Groups 
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Collision Domain (Σύγκρουση Τομέα)  

    

Μια ομάδα Ethernet ή Fast Ethernet συσκευές σε ένα τοπικό δίκτυο ( LAN), που είναι συνδεδεμένο 
με επαναλήπτες (repeaters), ανταγωνίζονται για την πρόσβαση στο δίκτυο.  Η κατάσταση 
αυτή είναι συνήθως στο περιβάλλον ενός συγκεντρωτή (hub) όπου κάθε τμήμα της υποδοχής 
συνδέεται σε ένα συγκεντρωτή (hub), που αντιπροσωπεύει  μόνο μια σύγκρουση τομέα (collision 
domain)  και μόνο μία εκπομπή τομέα (broadcast domain).   

Μόνο μία συσκευή στη σύγκρουση τομέα (collision domain)  μπορεί να διαβιβάσει κάθε 
στιγμή. Οι άλλες συσκευές στον τομέα ακούνε το δίκτυο, ώστε να αποφευχθούν οι συγκρούσεις 
δεδομένων.  Οι συγκρούσεις μειώνουν την αποτελεσματικότητα του δικτύου. Αν μεταδίδουν 
ταυτόχρονα δύο συσκευές, μια σύγκρουση παρουσιάζεται, και οι δύο συσκευές πρέπει να 
αναμεταδώσουν εκ νέου σε μεταγενέστερο χρόνο.  
 

    Η βασική στρατηγική πάει κάπως έτσι:  

 Ένας υπολογιστής ακούει στο καλώδιο για να δεί αν κάποιος άλλος υπολογιστής διαβιβάζει, 

το οποίο επισημαίνεται με την αλλαγή της τάσης στο καλώδιο.  Εάν είναι απασχολημένο, ο 

υπολογιστής ακούει και περιμένει. 

 Όταν το καλώδιο δεν είναι κατειλημμένο, ένας υπολογιστής επιχειρεί να μεταδώσει. 

 Ένας άλλος υπολογιστής ενδέχεται να προσπαθήσει να μεταδώσει την ίδια στιγμή και αυτό 

προκαλεί μια σύγκρουση. 

 Και οι δύο υπολογιστές που επιχείρησαν να μεταδώσουν πρέπει να σταματήσουν και να 

περιμένει ο καθένας ένα τυχαίο χρονικό διάστημα (αλλιώς θα συγκρουστούν ξανά αμέσως) 

και  στη συνέχεια να επιχειρήσουν να μεταδώσουν εκ νέου. 

 

Οι υπολογιστές στο δίκτυο εντοπίζουν τις συγκρούσεις από ασυνήθιστα αλλαγή τάσης των 
καλωδίων. Τα σήματα από πολλαπλά συστήματα επικαλύπτουν και στρεβλώνουν το ένα το άλλο.  Η 
επικάλυψη των σημάτων θα ωθήσει την τάση πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.  Αυτό είναι που 
διαπιστώνεται από τους υπολογιστές, οι οποίοι απορρίπτουν τα κατεστραμμένα πλαίσια. 

 

Στο ανωτέρω σχήμα έχουμε 6 collision domains 
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 Broadcast Domain (Εκπομπή Τομέα) 

    Μια εκπομπή τομέα (broadcast domain) είναι ένα λογικό τμήμα ενός δικτύου υπολογιστών, στο 
οποίο όλοι οι σταθμοί μπορούν να επικοινωνήσουν με τους άλλους σταθμούς, μέσω εκπομπής στο 
στρώμα σύνδεσης δεδομένων (Data Link Layer).  Μια εκπομπή τομέα μπορεί να είναι εντός του 
ιδίου τοπικού δικτύου (LAN) ή μπορεί να κατευθύνεται προς άλλα τμήματα τοπικών δικτύων. 

 

 Κάθε υπολογιστής που συνδέεται με τον ίδιο Ethernet επαναλήπτη (repeater) ή μεταγωγέα 
(switch) είναι μέλος της ίδιας εκπομπής τομέα (broadcast domain). Περαιτέρω, οποιοσδήποτε 
υπολογιστής που είναι συνδεδεμένος με το ίδιο σύνολο των διασυνδεδεμένων μεταγωγέων / 
επαναληπτών (switches/repeaters) είναι μέλος της ίδιας εκπομπής τομέα. 

 Δρομολογητές (Routers) και άλλες συσκευές από υψηλότερα στρώματα διαμορφώνουν 
όρια  μεταξύ εκπομπής τομέων (broadcast domains). 

 Η εκπομπή τομέα (broadcast domain)  είναι σε σύγκριση με τη σύγκρουση τομέα 
(collision domain), στην οποία θα είναι όλοι οι κόμβοι πάνω στο ίδιο σύνολο των 
διασυνδεδεμένων επαναληπτών (repeaters), διαιρούμενο με μεταγωγείς (switches) 
και  γέφυρες (bridges). Η σύγκρουση τομέων (collision domains) είναι γενικά μικρότερη και 
περιέχεται στην εκπομπή τομέων (broadcast domains).  

 
Στο ανωτέρω σχήμα έχουμε 3 broadcast domains 

 

Όλες οι δικτυακές συσκευές μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους στο data link 

layer (OSI layer 2) χρησιμοποιώντας το broadcast: 

 

 Κάθε hub αποτελεί ένα collision domain 

 Κάθε switch port  αποτελεί ένα collision domain  

 Όλες οι πόρτες ενός hub ή ενός switch ανήκουν εξ ορισμού στο ίδιο broadcast domain.  

 Όλες οι πόρτες ενός router ανήκουν σε διαφορετικά broadcast domains 

 Τα routers δεν προωθούν broadcasts από το ένα broadcast πεδίο σε άλλο. 
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15ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης   Νοέμβριος 2015
    

ΦΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕ17.04, Ηλεκτρονικός ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ  σελ. 15   
 

 

 Στο παρακάτω σχήμα πόσα collision domains και broadcast domains διακρίνετε; 
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Ethernet Physical Layer Specifications 

Designation Cable Type Topology Speed Maximum 
Segment Length 

10Base5 RG-8 coaxial Bus 10 Mbps 500 meters 

10Base2 RG-58 coaxial Bus 10 Mbps 185 meters 

10Base-T Category 3 UTP Star 10 Mbps 100 meters 

Fiber Optic Inter-Repeater Link 
(FOIRL) 

62.5/125 multimode fiber optic Star 10 Mbps 1000 meters 

10Base-FL 62.5/125 multimode fiber optic Star 10 Mbps 2000 meters 

10Base-FB 62.5/125 multimode fiber optic Star 10 Mbps 2000 meters 

10Base-FP 62.5/125 multimode fiber optic Star 10 Mbps 500 meters 

100Base-TX Category 5 UTP Star 100 Mbps 100 meters 

100Base-T4 Category 3 UTP Star 100 Mbps 100 meters 

100Base-FX 62.5/125 multimode fiber optic Star 100 Mbps 412 meters 

1000Base-LX 9/125 singlemode fiber optic Star 1000 Mbps 5000 meters 

1000Base-LX 50/125 or 62.5/125 multimode 
fiber optic 

Star 1000 Mbps 550 meters 

1000Base-SX 50/125 multimode fiber optic (400 
MHz) 

Star 1000 Mbps 500 meters 

1000Base-SX 50/125 multimode fiber optic (500 
MHz) 

Star 1000 Mbps 550 meters 

1000Base-SX 62.5/125 multimode fiber optic 
(160 MHz) 

Star 1000 Mbps 220 meters 

1000Base-SX 62.5/125 multimode fiber optic 
(200 MHz) 

Star 1000 Mbps 275 meters 

1000Base-LH 9/125 singlemode fiber optic Star 1000 Mbps 10 km 

1000Base-ZX 9/125 singlemode fiber optic Star 1000 Mbps 100 km 

1000Base-CX 150-ohm shielded copper cable Star 1000 Mbps 25 meters 

1000Base-T Category 5 (or 5E) UTP Star 1000 Mbps 100 meters 

 

 

 


