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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Για να αναπτυχθεί ένα δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN) χρειάζονται ειδικές συσκευές 

διασύνδεσης;     α. Σωστό   β. Λάθος 

Απάντηση: Ο σχηματισμός δικτύων WAN επιτυγχάνεται με τη χρήση κατάλληλων γραμμών και 

συσκευών (modems, γέφυρες (bridges), μεταγωγείς (switches), δρομολογητές (routers) κ.αλ.). 

Άρα η απάντηση είναι:  α. Σωστό. 

 

2. Οι αναλογικές τηλεφωνικές γραμμές είναι δυνατόν να μεταφέρουν και ……. 

Απάντηση:  Οι αναλογικές τηλεφωνικές γραμμές, που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία 

μέσω τηλεφωνικών συσκευών, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και για την επικοινωνία 

υπολογιστών (μετάδοση ψηφιακών δεδομένων). Συγκεκριμένα το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο 

μεταγωγής (PSTN, Public Switched Telephone Network), προσφέρει μέσω των επιλεγόμενων 

τηλεφωνικών γραμμών, τις γραμμές σύνδεσης που απαιτούνται για το σχηματισμό WAN. 

 

3. Το modem χρησιμοποιείται μόνο σε επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές:  

α. Σωστό β. Λάθος 

Απάντηση:  α. Λάθος 

   

4. Το Internet είναι το μεγαλύτερο WAN του κόσμου. Περιγράψτε με δυο λόγια το ρόλο, που 
πιστεύετε ότι έπαιξαν/παίζουν οι Επιλεγόμενες και οι Μισθωμένες τηλεφωνικές γραμμές στην 
ανάπτυξη του αυτή. 

Απάντηση:  
Οι επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές, μέσω του δημοσίου τηλεφωνικού δικτύου μεταγωγής 
(PSTN), παρείχαν την 1η γραμμή σύνδεσης στο Internet (1992), μέσω της απλής dial-up γραμμής 
των 56 kbps, με τη χρήση ειδικής συσκευής modem, από την πλευρά του χρήστη. 

Οι ψηφιακές μισθωμένες τηλεφωνικές γραμμές, μέσω των γραμμών Ε1/Τ1, δώσανε υψηλότερη 
ποιότητα επικοινωνίας και υψηλές ταχύτητες (τάξεως 19,2kbps μέχρι 45Mbps). Για την Ευρώπη, 
οι γραμμές Ε1 δίνουν αρχικά 2,048 Mbps. Μέσω αυτών των τεχνολογιών ξεκίνησε η διάδοση της 
ευριζωνικότητας και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, για το γρήγορο internet το οποίο έχουμε 
σήμερα (adsl2+, vdsl, vdsl2 κλπ.) 

  

5. Οι γραμμές Ε1 είναι …………………. μισθωμένες γραμμές με ταχύτητα ……………….., που 
χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη. 

Απάντηση:  Οι γραμμές Ε1 είναι ψηφιακές μισθωμένες γραμμές με ταχύτητα 2,048Mbps , που 
χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη. 
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6. Ποιες είναι οι βασικές χρήσεις των μισθωμένων γραμμών; 

Απάντηση:  Βασικές χρήσεις των μισθωμένων γραμμών: A) Η διασύνδεση τοπικών δικτύων 

(LANs), που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση, Β) Η μόνιμη σύνδεση στο Διαδίκτυο (Internet). 
 

9. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία …………………. οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων 
απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα. 

Απάντηση:  Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN (Integrated Services Digital Network, Ψηφιακό 
Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών) οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν 
διαφορετικά δίκτυα.  

Το ISDN επιτρέπει να μεταδίδεται ταυτόχρονα  φωνή (voice), εικόνα (video) και δεδομένα (data), 
σε ψηφιακή μορφή μέσω του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου. 

 

10. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία του ISDN; 

Απάντηση:  

Τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το ISDN είναι: 

 Η Ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή, από την μία 
άκρη στην άλλη άκρη του δικτύου, δηλαδή από τη μία τερματική γραμμή στην άλλη. 

 Η σηματοδοσία, που γίνεται μέσω ιδιαίτερου καναλιού. Με τον όρο σηματοδοσία 
ορίζουμε όλα εκείνα τα βοηθητικά σήματα με τα οποία διαχειριζόμαστε μια επικοινωνία 
(έναρξη, κλήση, κουδουνισμός κλπ.). 

 Η ενιαία και πολλαπλού σκοπού διασύνδεση των χρηστών στο δίκτυο. Ένας χρήστης 
μπορεί να απολαμβάνει τις διάφορες υπηρεσίες του δικτύου, με μια μόνο σύνδεση μέσω 
της ίδιας πρίζας. 

 

11. Η τεχνολογία ISDN είναι ασύμφορη από την άποψη του κόστους, όταν απαιτείται συνεχής 
μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων. 

α. Σωστό β. Λάθος 

Απάντηση:  α. Σωστό 

 

19. Ποια βασική απαίτηση, όσον αφορά τη χρησιμοποιούμενη τηλεφωνική γραμμή, θέτει η 
τεχνολογία xDSL; 

Απάντηση:  Η τεχνολογία xDSLαπαιτεί την απουσία των πηνίων φόρτισης (loading colls), τα 
οποία τοποθετήθηκαν αρχικά στα καλώδια χαλκού κατά μήκος του συνδρομητικού βρόχου, 
με σκοπό την αύξηση της ποιότητας επικοινωνίας. Τα πηνία αυτά θα πρέπει να αφαιρεθούν 
από τα καλώδια, διότι περιορίζουν το εύρος ζώνης της γραμμής, από 3 έως 8 KHz (συχνότητες 
φωνής, voice band), για να µπορεί να λειτουργήσει η τεχνολογία xDSL. H xDSL γραμμή 
χρησιμοποιεί υψηλές συχνότητες που δεν περνάνε από τα πηνία αυτά. 

 
balanced loaded telephone line 
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20. Πότε προτιμάται η τεχνολογία ADSL και πότε η τεχνολογία SDSL; 

Απάντηση: Για πρόσβαση στο διαδίκτυο χρησιμοποιούμε την τεχνολογία ADSL, ενώ για 

διασύνδεση τοπικών δικτύων LAN, αντί για τις ψηφιακές επικοινωνιακές γραμμές E1/T1, 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία SDSL.  

 

Επιπλέον πληροφορίες για σύγκριση των 2 τεχνολογιών 

      H τεχνολογία ADSL χρησιμοποιείται για ασύμμετρη μετάδοση δεδομένων, δηλαδή τα 
δεδομένα μεταδίδονται με διαφορετική ταχύτητα προς τις δύο κατευθύνσεις (διαφορετική 
ταχύτητα download και upload). Συγκεκριμένα στη τεχνολογία ADSL η ταχύτητα του download 
είναι 8 Mbps και του upload είναι 1,5 Mbps.  

     Η τεχνολογία SDSL χρησιμοποιείται για συμμετρική μετάδοση δεδομένων, με ταχύτητα 2 
Mbps και προς τις δύο κατευθύνσεις (ίδια ταχύτητα download και upload: 2 Mbps full duplex 
(Ευρώπη, γραμμές Ε1) ή 1,5Mbps full duplex (Β. Αμερική, Ιαπωνία, γραμμές Τ1)).  

Συμπερασματικά: 

 η τεχνολογία ADSL πλεονεκτεί στο downstream rate:  8Mbps, έναντι 2 Mbps που 
διαθέτει η τεχνολογία SDSL. 

 Η τεχνολογία SDSL πλεονεκτεί στο upstream rate: 2Mbps έναντι 1,5Mbps της 
τεχνολογίας ADSL. 
 

Όμως οι περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν την τεχνολογία ADSL, γιατί:  
1) παρέχει επαρκή ταχύτητα upload και συνήθως οι περισσότεροι κατεβάζουν αρχεία ή 
παρακολουθούν video, από ό,τι ανεβάζουν στο διαδίκτυο,  
2) με την τεχνολογία ADSL μπορούν να έχουν μια τηλεφωνική συσκευή στην ίδια γραμμή, ενώ 
με τη τεχνολογία SDSL δεν μπορούν,  
3) η ADSL τεχνολογία είναι μια τυποποιημένη τεχνολογία, αναγνωρισμένη από όλες τις 
κατασκευάστριες εταιρείες, ενώ η τεχνολογία SDSL είναι ιδιόκτητη και ποτέ δεν έχει 
τυποποιηθεί 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15o ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης  Δεκέμβριος 2015 

ΦΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕ17.04, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ             σελ. 4 

ADSL standards 

 

Version Standard name 
Common 

name 

Downstream 

rate 

Upstream 

rate 
Approved in 

ADSL 
ANSI T1.413-1998 

Issue 2  

ADSL 8.0 Mbit/s 1.0 Mbit/s 1998 

ADSL ITU G.992.2  ADSL Lite (G.lite) 1.5 Mbit/s 0.5 Mbit/s 1999-07 

ADSL ITU G.992.1  ADSL (G.dmt) 8.0 Mbit/s 1.3 Mbit/s 1999-07 

ADSL ITU G.992.1 Annex A  ADSL over POTS 12.0 Mbit/s 1.3 Mbit/s 2001 

ADSL ITU G.992.1 Annex B  ADSL over ISDN 12.0 Mbit/s 1.8 Mbit/s 2005 

ADSL2 ITU G.992.3 Annex L  RE-ADSL2 5.0 Mbit/s 0.8 Mbit/s 2002-07 

ADSL2 ITU G.992.3  ADSL2 12.0 Mbit/s 1.3 Mbit/s 2002-07 

ADSL2 ITU G.992.3 Annex J  ADSL2 12.0 Mbit/s 3.5 Mbit/s 2002-07 

ADSL2 ITU G.992.4  splitterless ADSL2 1.5 Mbit/s 0.5 Mbit/s 2002-07 

ADSL2+ ITU G.992.5  ADSL2+ 24.0 Mbit/s 1.4 Mbit/s 2003-05 

ADSL2+ ITU G.992.5 Annex M  ADSL2+M 24.0 Mbit/s 3.3 Mbit/s 2008 

 
Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Asymmetric_digital_subscriber_line  
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/ANSI_T1.413_Issue_2
https://en.wikipedia.org/wiki/ANSI_T1.413_Issue_2
https://en.wikipedia.org/wiki/ITU_G.992.2
https://en.wikipedia.org/wiki/G.lite
https://en.wikipedia.org/wiki/ITU_G.992.1
https://en.wikipedia.org/wiki/G.dmt
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ITU_G.992.1_Annex_A&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ITU_G.992.1_Annex_B&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/ITU_G.992.3_Annex_L
https://en.wikipedia.org/wiki/ITU_G.992.3
https://en.wikipedia.org/wiki/ITU_G.992.3_Annex_J
https://en.wikipedia.org/wiki/ITU_G.992.4
https://en.wikipedia.org/wiki/ITU_G.992.5
https://en.wikipedia.org/wiki/ITU_G.992.5_Annex_M
https://en.wikipedia.org/wiki/Asymmetric_digital_subscriber_line
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21. Κατά την επιλογή τεχνολογίας WAN λαμβάνονται υπόψη παράγοντες, που εξαρτώνται τόσο 
από τον ……………………… όσο και από τον χρήστη. 

Απάντηση: Κατά την επιλογή τεχνολογίας WAN λαμβάνονται υπόψη παράγοντες, που εξαρτώνται 
τόσο από τον τηλεπικοινωνιακό φορέα όσο και από τον χρήστη. 
 

22. Αναλύστε, με λίγα λόγια, 4 κριτήρια επιλογής λύσης για τη διασύνδεση τοπικού δικτύου 
(LAN) σε δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN). 

Απάντηση:  

Κριτήρια επιλογής, από την πλευρά του χρήστη:  

1. Πόσο μεγάλο είναι το δίκτυο του τηλεπικοινωνιακού φορέα  
2. Πόσο ευαίσθητες είναι στη χρονική καθυστέρηση (time delay) οι εφαρμογές που 

χρησιμοποιεί ο χρήστης (π.χ. e-mails, live-streaming) 
3. Τι είδη υπολογιστών και εφαρμογών χρησιμοποιούνται 
4. Εάν υπάρχει ανάγκη για εφεδρικές γραμμές, λόγω της ύπαρξης κρίσιμων εφαρμογών 

(π.χ. στις Τράπεζες) 

Κριτήρια επιλογής, από την πλευρά  του τηλεπικοινωνιακού φορέα: 

1. Ταχύτητα. Μπορεί η τεχνολογία WAN να υποστηρίξει τον απαιτούμενο όγκο 
δεδομένων, σε αρκετά ικανοποιητική ταχύτητα; 

2. Κόστος. Πόσο θα κοστίσει η υπηρεσία και ο απαιτούμενος εξοπλισμός;  
3. Ασφάλεια. Μπορεί η υπηρεσία WAN και ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός να 

εμποδίσουν την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες; 
4. Διαχείριση. Παρέχεται στο χρήστη-πελάτη η δυνατότητα διαχείρισης του δικτύου του, 

ώστε να ελέγχει το κόστος των υπηρεσιών WAN; 
5. Διαθεσιμότητα. Είναι η υπηρεσία WAN διαθέσιμη σε περιοχές, όπου ο χρήστης-

πελάτης θα τη χρειαστεί; 

 

24. Η εταιρεία, όπου εργάζεστε θέλει να συνδέσει στο Internet εξυπηρετητή Web (web server), 
ο οποίος αναμένεται να δέχεται χιλιάδες κλήσεις κάθε μέρα. Μεταξύ της λύσης ISDN και 
μισθωμένης γραμμής, ποια θα επιλέγατε και γιατί; 

Απάντηση:  

Για μόνιμη σύνδεση στο Internet, 24-ώρες το 24-ώρο, υποχρεωτικά θα επιλέγαμε τις 
ψηφιακές μισθωμένες γραμμές, με πρόβλεψη όμως για εφεδρεία, σε περίπτωση 
προβλήματος στη γραμμή. Η σύνδεση ενός εξυπηρετητή web (web Server), προϋποθέτει, 
λειτουργία του server 24 ώρες το 24-ώρο, όλες τις ημέρες του χρόνου. Άρα υποχρεωτικά θα 
πρέπει να είναι online και οι γραμμές να είναι  συνεχώς «ανοικτές». 
 
Η τεχνολογία των ψηφιακών μισθωμένων γραμμών παρέχει: υψηλές ταχύτητες, υψηλή 
ποιότητα επικοινωνίας, ευκολία στη διαχείριση από το διαχειριστή (administrator), ασφάλεια 
αποκλειστικά στο χρήστη (άρα στο διαχειριστή), μικρό κόστος σε σύγκριση με το μεγάλο όγκο 
διακινούμενης πληροφορίας και διαρκή μετάδοση δεδομένων.  
 
Όλα τα ανωτέρω, δεν μπορεί να τα παρέχει ταυτόχρονα η τεχνολογία ISDN! 


