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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

14. Ποιος είναι ο ρόλος των καρτών δικτύου (Network Interface Card, NIC); 

Απάντηση: Οι κάρτες δικτύου χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν τερματικές συσκευές 

δεδομένων DTE (Data Terminal Equipment), συνήθως υπολογιστές, σε δίκτυο. Οι κάρτες δικτύου 

παρέχουν τη φυσική σύνδεση μεταξύ του καλωδίου του δικτύου και του εσωτερικού διαύλου 

του υπολογιστή. Μετατρέπουν τα καθαρά  bits του υπολογιστή, σε πληροφορία συμβατή με τα 

ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του πρωτοκόλλου του δικτύου. 

 

15. Ποιος είναι ο ρόλος του hub σε ένα τοπικό δίκτυο (LAN); 

Απάντηση:  Το hub χρησιμοποιείται για να ενώσει δύο ή περισσότερα καλώδια τύπου Ethernet 

των συστάσεων 1Base5, 10BaseT, 10BaseFL, 100BaseTX και 100BaseFX καθώς και του Gigabit 

Ethernet.  

Το hub παρέχει ηλεκτρική ενίσχυση (αναζωογόνηση) στο σήμα, που έρχεται από τμήμα 

δικτύου Ethernet και ταυτόχρονα το επαναλαμβάνει σε όλες τις πόρτες του.  

Με τη χρήση hubs, συνδεδεμένων μεταξύ τους με Ethernet καλώδια, μπορούμε να αυξήσουμε 

τη διαδρομή που μπορεί να διανύσει το σήμα, στο διπλάσιο ή και περισσότερο, εάν 

παρεμβάλλουμε και άλλα hubs.  

 

16. Τοπολογία δικτύου, που αποτελείται από μερικά hub διασυνδεδεμένα μεταξύ τους, 
δημιουργεί:  

α. Κοινό πεδίο συγκρούσεων (collision domain)  

β. Ξεχωριστά πεδία συγκρούσεων ανά hub  

γ. Δεν δημιουργεί κανένα κοινό πεδίο συγκρούσεων 

Απάντηση:  α. Κοινό πεδίο συγκρούσεων (collision domain). Hubs συνδεδεμένα μεταξύ τους 

αποτελούν ένα κοινό πεδίο συγκρούσεων. 
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25. Ποιες είναι οι διαφορές γεφυρών (bridges) και μεταγωγέων (switches); 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  ΟΙ ΓΕΦΥΡΕΣ (BRIDGES) EINAI ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Απάντηση:  

 Switch (μεταγωγέας) 

 

Bridge (γέφυρα) 

 

Ταχύτητα προώθησης 
των πακέτων 

Μεγάλη ταχύτητα Μικρή ταχύτητα 

Μηχανισμός προώθησης 
πακέτων  

Μέσω hardware, ειδικών 
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (Chip 
Asic)  

Μέσω προγράμματος (software) και 
main processor 

Ειδικές λειτουργίες Α) Κάθε πόρτα του switch αποτελεί ένα 
πεδίο σύγκρουσης (Collision Domain).  
Το switch καθορίζει την προέλευση και 
τον προορισμό των εισερχόμενων 
δεδομένων και κατευθύνει τα 
δεδομένα στην πόρτα που πρέπει να 
πάνε. 
Β) Οι πόρτες του switch μπορεί να 
χωριστούν σε πολλές ξεχωριστές 
περιοχές εκπομπής (broadcast 
domains), μέσω χρήσης εικονικών 
δικτύων VLANs .  
 

Μια γέφυρα κοιτάζει τον προορισμό 
του πλαισίου (frame) πριν από την 
αποστολή  του. Αν η διεύθυνση 
προορισμού (destination address) 
δεν είναι στην άλλη πλευρά της 
γέφυρας, δεν μεταδίδει τα 
δεδομένα στην απέναντι πλευρά.  
 
Έτσι η γέφυρα βοηθά στο να σπάσει 
ένας μεγάλο broadcast domain  
(πεδίο μετάδοσης) σε 2 μικρότερα 
broadcast domains.  
 

 

26. Οι μεταγωγείς (switches), εκτός από τη λειτουργία ‘store and forward’, σε ποια άλλη μορφή 
μπορούν να λειτουργήσουν και ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε 
τρόπου λειτουργίας; 

Απάντηση: Τα switches, εκτός από τη δυνατότητα προώθησης των πλαισίων με τρόπο ‘store and 
forward’, έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν και με τρόπο ‘cut-trough’.  

 To switch σε κατάσταση λειτουργίας ‘cut-trough’, εξετάζει μέρος του πλαισίου (frame) και, κυρίως, 
τη διεύθυνση προορισμού (destination MAC address) και προβαίνει σε προώθηση του πλαισίου. Έτσι 
η λειτουργία ‘cut-trough’ είναι πιο γρήγορη από τη λειτουργία ‘store and forward’. 
 

 Αντίθετα, το switch σε κατάσταση λειτουργίας ‘store and forward’, εξετάζει όλο το πλαίσιο (frame) 
και σε περίπτωση που υπάρχει λάθος στο πεδίο Ακολουθίας Ελέγχου Πλαισίου (FCS, Frame Check 
Sequence), το απορρίπτει. Έτσι η λειτουργία ‘store and forward’ δεν προωθεί πλαίσια (frames) με 
λάθη στο δίκτυο, με συνέπεια να μην δημιουργείται συμφόρηση και το δίκτυο να είναι πιο αξιόπιστο. 
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28. Σε τι χρησιμεύει η δυνατότητα δημιουργίας VLANs σε εσωτερικό δίκτυο; 

Απάντηση:. Το ιδεατό τοπικό δίκτυο (virtual LAN – VLAN) έρχεται να καλύψει την ανάγκη 

δημιουργίας πολλαπλών και ανεξάρτητων περιοχών καθολικής εκπομπής (broadcast 

domains), μεταξύ υπολογιστών, ανεξάρτητα από τη φυσική τους τοποθέτηση στο χώρο.   

Δηλαδή, πάνω στο ίδιο μέσο πολλαπλής πρόσβασης μπορούν να δημιουργηθούν πολλά VLANs ή 

ένα VLAN μπορεί να υπάρξει μεταξύ υπολογιστών που διασυνδέονται σε ανεξάρτητα και 

απομακρυσμένα φυσικά μέσα.  
 

Με τη δημιουργία VLANs επιτυγχάνουμε την ομαδοποίηση των χρηστών σε ομοειδή 

λειτουργικά σύνολα, ανεξάρτητα από το που βρίσκονται οι υπολογιστές τους. Το σημαντικό 

όφελος από αυτό το διαχωρισμό είναι η αυξημένη προστασία από κακόβουλη ή εσφαλμένη 

χρήση του δικτύου. Η σύσταση ενός VLAN πραγματοποιείται διαμέσου του λογισμικού των 

δικτυακών συσκευών, από τον διαχειριστή δικτύου (administrator). Έτσι, είναι πολύ εύκολη η 

ανασύστασή του σε περιπτώσεις όπου π.χ. αλλάζει γραφείο ένας υπάλληλος ή προστίθεται ένα 

νέο μέλος σε μία ομάδα. 
 

Ένα Εικονικό δίκτυο (VLANs) αποτελεί ένα broadcast domain (πεδίο καθολικής εκπομπής) και 
μπορεί να αποτελείται από πολλά διαφορετικά πεδία συγκρούσεων (collision domains). Η 
δημιουργία ενός εικονικού δικτύου γίνεται μέσω του διαχειριστή δικτύου (administrator).  
 

Τα Virtual LANs (VLANs) μπορούν να θεωρηθούν ως μια ομάδα συσκευών οι οποίες 

βρίσκονται σε διαφορετικά φυσικά LAN αλλά επικοινωνούν μεταξύ τους σαν να βρίσκονται 

στο ίδιο φυσικό LAN. 
 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Broadcast
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29. Σταθμοί εργασίας, που συνδέονται μέσω hubs σε διαφορετικές πόρτες ενός μεταγωγέα 
(switch), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, αλλά ανήκουν στο ίδιο VLAN, τότε οι σταθμοί 
ανά hub ανήκουν: 
          α. Σε διαφορετικά collision και broadcast domain 
          β. Σε ίδια collision domain και σε διαφορετικά broadcast ανά hub 
          γ. Σε ίδια collision και broadcast domain 
          δ. Σε διαφορετικά collision domain και στο ίδιο broadcast domain. 

 
 

 Απάντηση:   δ. Σε διαφορετικά collision domains και στο ίδιο broadcast domain.  

 Εξήγηση:  κάθε VLAN αποτελεί ένα broadcast πεδίο, το οποίο μπορεί να αποτελείται από πολλά 
διαφορετικά πεδία συγκρούσεων (collision domain). Εδώ έχουμε:  1 VLAN, με 1 switch και 3 
hubs.  Άρα έχουμε 1 VLAN  1 broadcast domain, 1 Switch με 3 ports  3 collision domains   &   
3 hubs  3 collision domains. Άρα έχουμε πολλά collision domains (6) και 1 broadcast domain. 

 

30. Ποιες είναι οι κύριες διαφορές μεταξύ των δρομολογητών (routers), των μεταγωγέων 
(switches); 

Απάντηση:  

Switches:  

 Λειτουργούν στο 2ο επίπεδο (Σύνδεσης Δεδομένων) του μοντέλου αναφοράς OSI 

 Τα Layer 2 switches διαχειρίζονται πλαίσια (frames), τα Layer 3 switches διαχειρίζονται πλαίσια και 
πακέτα (packets) 

 «Δρομολόγηση» των πλαισίων εντός του τοπικού δικτύου LAN 

 Τα switches κατασκευάζουν πίνακες Switch (tables), αποθηκεύουν MAC address στους πίνακες 
Switch και εφαρμόζουν φιλτραρίσματα στη διακίνηση πακέτων  και χρησιμοποιούν αλγορίθμους 
μάθησης 

 Τo switch δημιουργεί ένα broadcast domain και collision domains όσα και οι πόρτες του 
 Διαβιβάζουν τα πακέτα μέσω της MAC Address 

 

Routers:  

 Λειτουργούν στο 3ο επίπεδο (Δικτύου) του μοντέλου αναφοράς OSI 

 Διαχειρίζονται πακέτα (packets) 

 Δρομολόγηση των πακέτων μεταξύ διαφορετικών δικτύων (LAN, MAN, WAN) 

 Τα routers κατασκευάζουν πίνακες δρομολόγησης (routing tables) και εφαρμόζουν αλγορίθμους 
δρομολόγησης. Αποθηκεύει IP address στoν πίνακα δρομολόγησης (routing table)  

 Κάθε πόρτα ενός router είναι ένα ξεχωριστό broadcast πεδίο (broadcast domain). Ο router έχει 
πολλαπλά collision domains και πολλαπλά broadcast domains. 

 Δρομολογούν τα πακέτα με βάση τη λογική διεύθυνση (IP address)  

https://el.wikipedia.org/wiki/Broadcast
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31. Ποιες είναι οι διαφορές στην υλοποίηση φίλτρων μεταξύ routers και των switches και 

bridges; 

 Απάντηση:  

Τα routers έχουν τη δυνατότητα να φιλτράρουν πακέτα (firewalls) :  

i. είτε με βάση το πρωτόκολλο,  

ii. είτε τις διευθύνσεις πηγής (source address) ή προορισμού (destination address) 
των πακέτων ή τα λογικά υποδίκτυα (subnets) 

Επίσης μπορούμε να δημιουργήσουμε δικά μας κριτήρια φιλτραρίσματος, εάν έχουμε 
τη σχετική γνώση.  

Έτσι ένα φίλτρο μπορεί:  

α) να απορρίψει ένα πακέτο (drop),  

β) να αποδεχθεί ένα πακέτο (accept),  

γ) να καταγράψει το πακέτο σε κάποιο αρχείο (log),  

δ) να αλλάξει προτεραιότητες στην προώθησή του πακέτου. 

 

Το switch είναι μια συσκευή η οποία φιλτράρει και προωθεί ένα πακέτο δεδομένων μεταξύ 

των τμημάτων ενός δικτύου. Τα Switches λειτουργούν στο data link layer (layer 2) και 

μερικές φορές στο network layer (layer 3) του μοντέλου αναφοράς OSI, υποστηρίζοντας 

κάθε είδους πρωτόκολλο.  

 

--------------------------------- ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ --------------------------------------- 

Η γέφυρα (bridge) έχει την δυνατότητα να διαχωρίζει, να φιλτράρει (filtering), τα δεδομένα 

(πλαίσια) με βάση κάποια κριτήρια. Η λειτουργία αυτή ονομάζεται φιλτράρισμα, ενώ το 

πρόγραμμα που εκτελεί η γέφυρα και περιέχει τις οδηγίες με βάση τις οποίες γίνεται ο 

διαχωρισμός ονομάζεται φίλτρο. Μέσω του φιλτραρίσματος, η γέφυρα μεταδίδει τα πλαίσια 

από το ένα δίκτυο στο άλλο μόνο αν πραγματικά ο προορισμός τους βρίσκεται στο άλλο δίκτυο. 

Πλαίσια που δημιουργούνται από ένα υπολογιστή ενός τμήματος του δικτύου και απευθύνονται 

σε ένα άλλο υπολογιστή του ίδιου τμήματος, απορρίπτονται (φιλτράρονται) από τη γέφυρα και 

δεν μεταδίδονται (άσκοπα) στο άλλο τμήμα. Έτσι κερδίζουμε εύρος ζώνης στο δίκτυο (αφού το 

φυσικό μέσο δεν μεταφέρει άχρηστα δεδομένα). Η λειτουργία του φιλτραρίσματος είναι 

ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι γέφυρες έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται σε επεκτάσεις 

των τοπικών δικτύων διευκολύνοντας έτσι τη διαχείριση ολόκληρου του τοπικού δικτύου.  

 


