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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε 

σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων με όλους. 

Πόσες γραμμές σύνδεσης (επικοινωνιακές γραμμές) χρειάζεστε; 

 

Απάντηση: Από τη θεωρία γνωρίζουμε ότι για τη σύνδεση Ν συνδρομητών, 

κάθε συνδρομητής θα χρειαζόταν Ν-1 τηλεφωνικές συσκευές (στην περίπτωση 

μας υπολογιστές) και θα απαιτούνται συνολικά  
      

 
 επικοινωνιακές γραμμές.  

Άρα στην περίπτωση μας έχουμε:  

Ν=20 (διότι έχουμε 20 υπολογιστές που θέλουν αν επικοινωνήσουν) και 

αντικαθιστώντας το Ν στον τύπο:     
      

 
 = 

        

 
 = 

     

 
 = 

   

 
 = 190  

Άρα χρειαζόμαστε 190 γραμμές σύνδεσης.  

 

 

2. Από τι αποτελείται ένα επικοινωνιακό δίκτυο; 

 

Απάντηση: Ένα επικοινωνιακό δίκτυο αποτελείται από κόμβους 

επικοινωνίας και γραμμές επικοινωνίας.  

Οι κόμβοι επικοινωνίας μπορεί να είναι τερματικοί (π.χ. τηλεφωνικές 

συσκευές, υπολογιστές) ή β) επικοινωνιακοί (π.χ. τηλεφωνικά κέντρα, 

δρομολογητές (routers), πύλες (gateways), επαναλήπτες (repeaters) ) 

 

 

3. Ποιά είναι τα οφέλη από τη χρήση των δικτύων επικοινωνίας; 

 

Απάντηση: Τα οφέλη από τη χρήση των δικτύων επικοινωνίας είναι: 

 Διαμερισμός πόρων 

 Υψηλή αξιοπιστία 

 Εξοικονόμηση χρημάτων 

 Επικοινωνία 

 

 

4. Ποιά είναι η θεμελιώδης αρχή, στην οποία βασίζεται κάθε τύπου ανταλλαγή 

πληροφορίας σε ένα δίκτυο επικοινωνίας; 

 

Απάντηση: Η θεμελιώδης αρχή των επικοινωνιακών συστημάτων λέει ότι "Η 

πληροφορία μεταφέρεται και αποθηκεύεται στο δίκτυο επικοινωνίας με 

τη μορφή ψηφιακών bits (0 ή 1)".  
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5. Ποιές είναι οι κατηγορίες των υπηρεσιών επικοινωνίας; 

 

Απάντηση: Από την άποψη του χρήστη οι υπηρεσίες επικοινωνίας μπορεί να 

είναι Σύγχρονες ή Ασύγχρονες. Οι Ασύγχρονες επικοινωνίες μπορεί να είναι 

είτε υπηρεσίες με σύνδεση είτε υπηρεσίες χωρίς σύνδεση. 

 

 

6. Το κλασσικό ταχυδρομείο ως επικοινωνιακή υπηρεσία είναι: 

  α. Σύγχρονη 

  β. Ασύγχρονη 

 

Απάντηση: Το κλασσικό ταχυδρομείο είναι μία Ασύγχρονη υπηρεσία και πιο 

συγκεκριμένα είναι μια Ασύγχρονη υπηρεσία χωρίς σύνδεση 

(connectionless service). 

 

 

7.  Ένα δίκτυο πακετοποιημένης φωνής προσφέρει υπηρεσία Σύγχρονη ή 

Ασύγχρονη και  γιατί; 

  

Απάντηση:  Ένα δίκτυο πακετοποιημένης φωνής μπορεί να προσφέρει 

Ασύγχρονη  υπηρεσία (π.χ. τηλεφωνία μέσω IP). Είναι δυνατόν μία 

σύγχρονη υπηρεσία επικοινωνίας (όπως είναι τηλεφωνικό δίκτυο) να υλοποιηθεί 

πάνω από μια ασύγχρονη επικοινωνία.   

Στη μετάδοση των bits, που αντιπροσωπεύουν τη φωνή, η ακολουθία των bits 

διαιρείται σε πακέτα. Τα πακέτα μεταδίδονται Ασύγχρονα. Έτσι τελικά ο χρήστης 

απολαμβάνει την υπηρεσία του κλασσικού τηλεφωνικού δικτύου (δηλαδή μια 

σύγχρονη υπηρεσία) μέσω όμως από της υλοποίησης πακετοποιημένης φωνής 

(Ασύγχρονης υπηρεσίας). 

 

 

8. Με τη μεταγωγή, η πληροφορία που στέλνει ένας σταθμός, περνά από  

διαδοχικούς  κόμβους του δικτύου, που λέγονται Πολυπλέκτες: 

    α. Σωστό 

   β. Λάθος 

 

Απάντηση: Με την μεταγωγή η πληροφορία που στέλνει ένας σταθμός περνάει 

από διαδοχικούς κόμβους του δικτύου, για να φτάσει τελικά στο σταθμό 

προορισμού. Οι Κόμβοι αυτοί λέγονται Κόμβοι Μεταγωγής (Switched Nodes).  

 

Άρα η απάντηση είναι: Λάθος. 
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9. Θεωρήστε, ότι το τηλεφωνικό κανάλι έχει εύρος 4 KHz. Πόσα τέτοια 

τηλεφωνικά κανάλια είναι δυνατό να μεταδοθούν μέσα από τηλεπικοινωνιακό 

κανάλι με εύρος από 60 KHz έως 108 KHz; 

 

Απάντηση: Από τη θεωρία γνωρίζουμε ότι το εύρος ζώνης ενός καναλιού 

μετάδοσης (Bandwidth) δίνεται από τον τύπο: B=fmax-fmin.  

Από τα δεδομένα της άσκησης έχουμε (fmax=108KHz, fmin=48KHz), άρα το 

εύρος ζώνης καναλιού μετάδοσης είναι: B=108KHz-60KHz=48KHz.  

Επίσης από τη θεωρία γνωρίζουμε ότι το σύνολο των τηλεφωνικών καναλιών 

δίνεται από τον τύπο:  

Σύνολο τηλεφωνικών καναλιών= 
 ύ                 ύ    ά      

 ύ              ύ        ύ
 = 

      

     
 = 12  

Άρα 12 τηλεφωνικά κανάλια μπορούν να μεταδοθούν από το συγκεκριμένο 

τηλεπικοινωνιακό κανάλι. 

 

10. Τα ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα παρέχουν τη δυνατότητα πολυπλεξίας 30 

τηλεφωνικών καναλιών με την τεχνική TDM. Δύο ακόμη τηλεφωνικά κανάλια 

χρησιμοποιούνται για ειδικούς σκοπούς (συγχρονισμό και σηματοδοσίες). Αν το 

μήκος του πλαισίου είναι 125 μsec, βρείτε πόσο διαρκεί κάθε χρονοθυρίδα 

(timeslot). 

 
Απάντηση: Έχουμε 30 τηλεφωνικά κανάλια και 2 κανάλια ειδικών σκοπών, 

συνολικά έχουμε 32 τηλεφωνικά κανάλια. Δίνεται επίσης το μήκος πλαισίου 

(frame time) = 125μsec.  

 

Με την τεχνική πολυπλεξίας TDM θα έχουμε:  

 

  διάρκεια χρονοθυρίδας (timeslot) =
              

               
  

32

125
 = 3,906 μsec 
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11. Περιγράψτε την αρχή λειτουργίας της Στατιστικής Πολυπλεξίας Διαίρεσης 

Χρόνου (STDM). 

 

Απάντηση: Με τη στατιστική πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου (STDM) οι 

χρονοθυρίδες (timeslots) δεν είναι εκ των προτέρων εκχωρημένες σε 

συγκεκριμένες πηγές. Αντ΄αυτού, τα δεδομένα των πηγών αποθηκεύονται 

προσωρινά σε ειδικούς καταχωρητές (buffers) και μεταδίδονται το συντομότερο 

δυνατό, χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες χρονοθυρίδες. Έτσι η STDM 

εκμεταλλεύεται αποτελεσματικά τη φυσική γραμμή σύνδεσης. Η σύνδεση δεν 

μένει ποτέ ανενεργή, όσο υπάρχουν δεδομένα για μετάδοση. 

Στην στατιστική πολυπλεξία ο χρόνος μετάδοσης δεν διαιρείται σε ίσες 

χρονοθυρίδες αλλά μοιράζεται σε χρονοθυρίδες διαφορετικού μεγέθους, 

ανάλογα με τρέχουσες ανάγκες επικοινωνίας των υπολογιστών στο δίκτυο. Με 

αυτόν τον τρόπο κάποιος πόρος του δικτύου, διαμοιράζεται σε πολλαπλούς 

χρήστες. 

 

 
 

12. Κατά την επικοινωνία δύο σταθμών, ο τρόπος με τον οποίο κάθε σταθμός 

είναι σε θέση να γνωρίζει την ορθή ή όχι παραλαβή των δεδομένων που 

έστειλε, αποτελεί μέρος ενός ............................................ 

Απάντηση:    Κατά την επικοινωνία δύο σταθμών, ο τρόπος με τον οποίο κάθε 

σταθμός είναι σε θέση να γνωρίζει την ορθή ή όχι παραλαβή των δεδομένων 

που έστειλε, αποτελεί μέρος ενός Πρωτοκόλλου επικοινωνίας. 
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13. Τι καλείται Αρχιτεκτονική Δικτύου; 
 

Απάντηση: To σύνολο των επιπέδων, των πρωτοκόλλων και των διεπαφών 

μεταξύ των επιπέδων αποτελούν την Αρχιτεκτονική Δικτύου. 

 

 Επίσης η Αρχιτεκτονική Δικτύου καθορίζει:  

α) το ρόλο των διαφόρων τμημάτων του λογισμικού (software) και του 

υλικού (hardware) στη διαδικασία της επικοινωνίας, 

β) τη σχέση μεταξύ λογισμικού (software) και υλικού (hardware)  και 

γ) τα πρωτόκολλα τα οποία πρέπει να ακολουθούνται 

 
 

14. Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της Στρωματοποιημένης Αρχιτεκτονικής 

Δικτύου; 

 

Απάντηση: Με τη Στρωματοποιημένη Αρχιτεκτονική πετυχαίνουμε: 

 Διαχωρισμό του προβλήματος της επικοινωνίας σε μικρότερα και πιο 

εύκολα διαχωρίσιμα προβλήματα,  

 Εύκολη προσθήκη ή βελτίωση υπηρεσιών, αφού οι απαιτούμενες αλλαγές, 

περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο 

 
 

15. Κάθε επίπεδο προσφέρει τις υπηρεσίες του στο επίπεδο, που βρίσκεται πάνω 

από αυτό μέσω: 

  α. του Πρωτοκόλλου 

  β. της διασύνδεσης / διεπαφής 

  γ. της Αρχιτεκτονικής δικτύου 

  δ. του 3ου επιπέδου 

 

Απάντηση: Κάθε επίπεδο προσφέρει τις υπηρεσίες του στο επίπεδο, που 

βρίσκεται πάνω από αυτό μέσω της διασύνδεσης / διεπαφής (interface). 

 

 
16. Το μοντέλο αναφοράς OSI είναι μια Αρχιτεκτονική δικτύου 

.................................... επιπέδων. 

  
 Απάντηση:  Το μοντέλο αναφοράς OSI είναι μια Αρχιτεκτονική δικτύου επτά       

επιπέδων. 

 
17. Στο μοντέλο αναφοράς OSI η επικοινωνία, στην πραγματικότητα, γίνεται: 

  α. Κατακόρυφα μεταξύ γειτονικών επιπέδων 

  β. Οριζόντια μεταξύ των ομότιμων επιπέδων των επικοινωνούντων σταθμών 

      εργασίας 
  γ. Μεταξύ δύο οποιονδήποτε επιπέδων 

Απάντηση: Στο μοντέλο αναφοράς OSI η επικοινωνία, στην πραγματικότητα, 

γίνεται Κατακόρυφα μεταξύ γειτονικών επιπέδων. 
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18. Το ........................................... είναι υπεύθυνο για το διαχωρισμό των 

μηνυμάτων σε πακέτα. 

 

Απάντηση: Το επίπεδο Μεταφοράς (Transport layer) είναι υπεύθυνο για το 

διαχωρισμό των μηνυμάτων σε πακέτα. 

 

 

19. Το κατώτερο επίπεδο του μοντέλου αναφοράς OSI είναι το επίπεδο 

Εφαρμογής: 

  α. Σωστό 

  β. Λάθος 

 

Απάντηση:  Λάθος, διότι το κατώτερο επίπεδο του μοντέλου αναφοράς OSI 

είναι το Φυσικό επίπεδο (Physical layer). 

 

 

20. Ποιές είναι οι βασικές λειτουργίες του επιπέδου Δικτύου; 

 

Απάντηση: Οι βασικές λειτουργίες του επιπέδου Δικτύου (Network layer) 

είναι οι εξής:  

 Απόδοση διευθύνσεων στα πακέτα  

 Μετατροπή των λογικών διευθύνσεων και ονομάτων σε φυσικές 

διευθύνσεις. 

Έτσι πετυχαίνει την μετάδοση της πληροφορίας από τον σταθμό πηγής στον 

σταθμό προορισμού μέσω του δικτύου.  

 

 

21. Σε ποιό επίπεδο του μοντέλου αναφοράς OSI ανήκει ένα πρόγραμμα 

ανάγνωσης ιστοσελίδας (web browser); 

  α. Μεταφοράς 

  β. Εφαρμογής 

  γ. Σύνδεσης δεδομένων 

  δ. Συνόδου 

 

Απάντηση: Το πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδας (web browser) ανήκει στο 

επίπεδο Εφαρμογής (Application layer). 
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22. Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά στοιχεία των Τοπικών Δικτύων (LANs - 

Local Area Networks). 

 

Απάντηση:  Χαρακτηριστικά Τοπικ ν Δικτύων (LANs): 

1) Έχουν περιορισμένη γεωγραφική έκταση (π.χ. αίθουσα, κτίριο ή 
συγκρότημα κτιρίων και καλύπτουν έκταση μερικών μέτρων και σπάνια 

λίγων χιλιομέτρων, ανάλογα με το φυσικό μέσο μετάδοσης, π.χ. χάλκινο 
καλώδιο, οπτική ίνα, αέρας κλπ) 

2) Έχουν υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων (10 έως 1000Mbps) 

3) Έχουν μικρή καθυστέρηση μετάδοσης δεδομένων 

4) Έχουν μικρό αριθμό σφαλμάτων 

5) Έχουν μικρό σχετικά αριθμό συνδεδεμένων συσκευών 

6) Χρησιμοποιούν ιδιωτικά μέσα μετάδοσης 

 

 

23. Για τη μετάδοση δεδομένων σε ένα Τοπικό Δίκτυο (Lan) χρησιμοποιείται η 

μέθοδος της................................................................................. 

 

Απάντηση: Για τη μετάδοση δεδομένων σε ένα Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών 

(Lan) χρησιμοποιείται η μέθοδος της πολλαπλής πρόσβασης (multiple 

access). Είναι μια ειδική παραλλαγή της στατιστικής πολυπλεξίας διαίρεσης 

χρόνου (SDTM). 

 
 

24. Ποιές είναι οι διαφορές των Τοπικών Δικτύων (LANs) από τα Δίκτυα Ευρείας 

Περιοχής (WANs); 

 

Απάντηση: Διαφορές των Τοπικών Δικτύων από τα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής: 

1) Καλύπτουν διαφορετικές γεωγραφικές εκτάσεις (μικρές τα LAN, μεγάλες τα WAN) 

2) Έχουν διαφορετικές τεχνικές υλοποίησης 

3) Οι ρυθμοί μετάδοσης (bit rate) στα LAN είναι τυπικά πολύ μεγαλύτεροι από ότι 

στα WAN και έτσι μπορούν να υποστηρίξουν εφαρμογές πολύ πιο απαιτητικές σε 

εύρος ζώνης (π.χ. φωνή, κινούμενη εικόνα κλπ). 

4) Το κόστος αγοράς, συντήρησης και διαχείρισης ενός LAN ανήκει στο ιδιοκτήτη 

αυτού (π.χ. μια εταιρία ή ένας οργανισμός). 

 


