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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 ΑΣΚΗΣΗ με σύνδεση Ν συνδρομητών, Ν-1 τηλεφωνικών συσκευών και Ν(Ν-1)/2 επικοινωνιακών 
γραμμών. (σελίδα 11) 
Δείτε και λύστε την Άσκηση 1 του βιβλίου (σελίδα 48) 
   

 Τι είναι το Επικοινωνιακό δίκτυο; (σελίδα 12) ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Πόσα είναι τα είδη των κόμβων  και τι γνωρίζετε για αυτά; (σελίδα 12) 

 Να αναφέρετε μερικά από τα οφέλη από τη χρήση των δικτύων επικοινωνίας. (σελίδα 13) ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Μια μισθωμένη γραμμή Ε1 μεταξύ δύο απομακρυσμένων σημείων παρέχει υπηρεσία μεταφοράς, 

πληροφορίας ανά πάσα στιγμή με ταχύτητα  2 Mbps (Σωστό/Λάθος) (σελίδα 15) 

 Θεμελιώδης αρχή ανταλλαγής πληροφορίας: η πληροφορία μεταφέρεται και αποθηκεύεται στο δίκτυο 

επικοινωνίας με τη μορφή bits. (σελίδα 15) 

 Τι είναι η σύγχρονη υπηρεσία επικοινωνίας; Να αναφέρετε παράδειγμα. (σελίδα 16) ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Τι είναι η ασύγχρονη υπηρεσία επικοινωνίας; Να αναφέρετε παράδειγμα. Να δοθεί σχήμα (σελίδα 16) 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Τι γνωρίζετε για την ασύγχρονη υπηρεσία επικοινωνίας, η οποία χρησιμοποιεί υπηρεσία με σύνδεση; Να 

δοθεί σχήμα (σελίδα 16-17) ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Τι γνωρίζετε για την ασύγχρονη υπηρεσία επικοινωνίας, η οποία χρησιμοποιεί υπηρεσία χωρίς σύνδεση; 

Να δοθεί σχήμα (σελίδα 17) ΠΡΟΣΟΧΗ 

o ήχος, κινούμενη εικόνα  Σύγχρονη υπηρεσία επικοινωνίας 

o απομακρυσμένο τερματικό  Ασύγχρονη υπηρεσία επικοινωνίας 

o ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ομάδες συζητήσεων  Ασύγχρονη υπηρεσία επικοινωνίας χωρίς 

σύνδεση 

 Τι γνωρίζετε για την τεχνική της μεταγωγής (switching); (Σελίδα 19) – ΠΡΟΣΟΧΗ και για Σωστό/Λάθος 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Τι  είναι οι κόμβοι μεταγωγής και τι είναι οι επικοινωνιακοί κόμβοι; (σελίδα 19).  

ΑΣΚΗΣΗ: Στο σχήμα 1-9 της σελίδας 20 να αναφέρετε ποιοι κόμβοι είναι μεταγωγής και ποιοι 

επικοινωνιακοί… 

 Τι ονομάζουμε Πολυπλεξία (multiplexing); Να δοθεί σχήμα πολυπλέκτη-αποπολυπλέκτη με 8-γραμμές 

εισόδου και 8-γραμμές εξόδου (σελίδα 20)  

 Τι γνωρίζετε για την τεχνική της μεταγωγής κυκλώματος; Να αναφέρετε και να αναλύσετε τις φάσεις 

μεταγωγής κυκλώματος. (σελίδα 21)   ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Να αναφέρετε παράδειγμα δικτύου μεταγωγής κυκλώματος (σελίδα 23)   

 Γιατί η τεχνική της μεταγωγής κυκλώματος μπορεί να είναι αρκετά αναποτελεσματική; (σελίδα 21-22) 

 Να αναφέρετε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από τη χρήση της τεχνική της μεταγωγής κυκλώματος 

(σελίδα 21-22) 

 Να αναφέρετε τα κύρια χαρακτηριστικά της τηλεφωνικής επικοινωνίας (Σημείωση σελίδας 23) 

 Να αναλύσετε την τεχνική της μεταγωγής πακέτου. Να δοθεί σχήμα (σελίδες 24-25) ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Να αναφέρετε πλεονεκτήματα της τεχνικής μεταγωγής πακέτου και να τη συγκρίνετε με την τεχνική της 

μεταγωγής κυκλώματος (σελίδες 25-26) 

 Τι πετυχαίνουμε με την τεχνική του Ασύγχρονου Τρόπου Μετάδοσης (ΑΤΜ); (σελίδα 26) 
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 Να αναφέρετε τις μεθόδους δρομολόγησης πακέτων σε ένα δίκτυο μεταγωγής πακέτων (σελίδες 26-28) 

 Τι γνωρίζετε για τη μέθοδο δρομολόγησης αυτοδύναμου πακέτου; Να δοθεί σχήμα. Ποια είναι τα 

πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της μεθόδου; (σελίδες 26-27) ΠΡΟΣΟΧΗ 

o Χαρακτηριστική περίπτωση δικτύου Αυτοδύναμου πακέτου είναι το Διαδίκτυο (Internet, TCP/IP) 

(Σωστό/Λάθος) (σελίδα 27) 

 Τι γνωρίζετε για τη μέθοδο νοητού κυκλώματος (virtual circuit); Να δοθεί σχήμα. Ποια είναι τα 

πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της μεθόδου; (σελίδα 28) ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Τι γνωρίζετε για την πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας (FDM); (σελίδα 30)  -Να δοθεί σχήμα (σελίδα 29) 

 Τι γνωρίζετε για την πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου (TDM); (σελίδα 30)  - Να δοθεί σχήμα (σελίδα 29) 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Τι γνωρίζετε για τη στατιστική πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου (statistical TDM); (σελίδα 30) ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Τι ονομάζουμε: α) Πρωτόκολλο επικοινωνίας, β) Oντότητα, γ) Σύστημα;  (σελίδα 31) 

 Τι ονομάζουμε Αρχιτεκτονική Δικτύου; (σελίδα 32 και Επισήμανση σελίδας 34) ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Στρωματοποιημένης Αρχιτεκτονικής δικτύου; (σελίδα 32) ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Τι ονομάζουμε διεπαφή (interface); (σελίδα 33) 

 Τι γνωρίζετε για τα Ανοικτά συστήματα (open systems); (σελίδα 35 – Επισήμανση)              ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Να αναφέρετε τα επτά επίπεδα του μοντέλου αναφοράς OSI (σελίδα 36) ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες όλων των επιπέδων του OSI (σελίδες 37-39)  ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων (LANs) (σελίδα 41)  ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Ποια μέθοδος χρησιμοποιείται στα Τοπικά Δίκτυα για να μεταδίδονται τα πακέτα δεδομένων; (δείτε τη 

Σημείωση σελίδας 41)  ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Τι γνωρίζετε για τα Δίκτυα ευρείας περιοχής (WANs); (σελίδες 41-42) 

 Να συγκρίνετε τα τοπικά δίκτυα (LANs) με τα δίκτυα ευρείας περιοχής (WANs) (σελίδες 42-43) ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

 ΑΣΚΗΣΗ  

Θεωρήστε ότι το τηλεφωνικό κανάλι έχει εύρος 4ΚΗz. Πόσα τέτοια τηλεφωνικά κανάλια είναι δυνατό να 

μεταδοθούν μέσα από τηλεπικοινωνιακό κανάλι με εύρος 60 KHz έως 108 KHz;  

Δείτε και λύστε την Άσκηση 9 του βιβλίου (σελίδα 48)  
 

 ΑΣΚΗΣΗ 
Τα ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα παρέχουν τη δυνατότητα πολυπλεξίας 30 τηλεφωνικών καναλιών με την 

τεχνική πολυπλεξίας διαίρεσης χρόνου (TDM). Δύο ακόμη τηλεφωνικά κανάλια χρησιμοποιούνται για 

ειδικούς σκοπούς. Αν το μήκος του πλαισίου είναι 125μsec, βρείτε πόσο διαρκεί κάθε χρονοθυρίδα 

(timeslot). 

Δείτε και λύστε την Άσκηση 10 του βιβλίου (σελίδα 48)    

 


