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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

Ο άνθρωπος προκειμένου να επικοινωνήσει, δημιούργησε 

από την αρχαιότητα κάποιες τηλεπικοινωνιακές τεχνικές και 

μεθόδους που είχαν μεγάλη επιτυχία. 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και των υπολογιστών οδήγησε σε συστήματα 

τηλεπικοινωνιών που μεταφέρουν δεδομένα κάθε μορφής σε ελάχιστο χρόνο. 



ΔΙΚΤΥΟ 

Με τον όρο δίκτυο (network) εννοούμε ένα σύνολο 

αντικειμένων (π.χ. τηλεφώνων, υπολογιστών) ή ανθρώπων που 
συνδέονται με έναν σύνθετο τρόπο μεταξύ τους, για να 

εξυπηρετήσουν κάποιο σκοπό. 



ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΚΤΥΑ 

 το δίκτυο ύδρευσης μιας πόλης 

 το εθνικό οδικό δίκτυο μιας χώρας 

 το δίκτυο άρδευσης μιας περιοχής 

 το δίκτυο ηλεκτροδότησης μιας πόλης 

 το ενσύρματο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας 

 το ασύρματο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 

 το δίκτυο καταστημάτων μιας εταιρείας  

 το δίκτυο σχολείων ενός Δήμου  

 ένα κοινωνικό δίκτυο ατόμων ή ζώων 



ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΚΤΥΑ 

Δίκτυο Μετρό 

Εθνικό Οδικό Δίκτυο Δίκτυο Καταστημάτων 



ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένα σύνολο 

από υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους μέσω 

κάποιου μέσου μετάδοσης, ώστε να μπορούν να 

ανταλλάσσουν δεδομένα και να μοιράζονται διάφορες 
περιφερειακές συσκευές (π.χ. εκτυπωτές). 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Το σχολικό εργαστήριο 

πληροφορικής περιλαμβάνει 

ένα σύνολο από υπολογιστές 

και άλλα περιφερειακά. 

το διαδίκτυο περιλαμβάνει 

χιλιάδες επιμέρους 

διασυνδεδεμένα δίκτυα του 

πλανήτη. 



ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

 Ένα δίκτυο υπολογιστών μεγάλης έκτασης, μπορεί να 

περιλαμβάνει σταθμούς με διαφορετικές τεχνολογίες υλικού 

ή εγκατεστημένου λογισμικού (π.χ. λειτουργικό σύστημα), 

κάνοντας την επικοινωνία των σταθμών πιο δύσκολη. 

Για τον λόγο αυτό έχουν 

δημιουργηθεί μια σειρά 

από κανόνες και 

διαδικασίες που πρέπει 

να εφαρμόζονται από 

όλους τους σταθμούς. 



ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας (communication protocol) είναι 

ένα σύνολο κανόνων που καθορίζει και εποπτεύει την 
επικοινωνία μεταξύ δύο σταθμών μέσα σε ένα δίκτυο 

υπολογιστών. 



ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP/IP 

 Είναι το βασικό πρωτόκολλο του διαδικτύου το οποίο ρυθμίζει 
την επικοινωνία πακέτων μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη. 

TCP  

(Transmission Control Protocol) 

Διασπάει τα δεδομένα σε τμήματα 

και αναλαμβάνει την ασφαλή 

αποστολή του στο δέκτη όπου εκεί 
συνθέτει ξανά το αρχικό μήνυμα.  

IP  

(Internet Protocol) 

Δημιουργεί πακέτα δεδομένων από 

τα TCP τμήματα και τα δρομολογεί 
κατάλληλα στον τελικό προορισμό. 



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

κάρτα δικτύου  
(network card - NIC) 

Επιτρέπει τη σύνδεση κάθε υπολογιστή σε ένα δίκτυο. 

διανομέας καλωδίων 
(hub) 

Επιτρέπει τη διασύνδεση διαφορετικών συσκευών του 

δικτύου. 

μεταγωγέας  
(switches) 

Φιλτράρει τα δεδομένα μεταξύ των επιμέρους τμημάτων 

ενός δικτύου.  

δρομολογητής  
(router) 

Δρομολογεί τα δεδομένα που δέχεται από το modem  

στον κατάλληλο υπολογιστή του δικτύου. 



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Κάρτα δικτύου (NIC) 

Διανομέας Καλωδίων (HUB) 

Καλώδια Ethernet 

Σύνδεσμοι (ports) Μεταγωγέας (Switch) Δρομολογητής (Router) 



ΧΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ (ROUTER) 



Σύνδεση χωρίς Router 

Σύνδεση με Router 



ΣΥΣΚΕΥΕΣ HUB & SWITCH 



ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΕΑ (HUB) 



ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ (ROUTER) 



ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 

(ACCESS POINT) 



ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 επικοινωνία διαφορετικών υπολογιστών  

 ανταλλαγή δεδομένων 

 διαμοιρασμός του εξοπλισμού και των προγραμμάτων  

 υψηλή αξιοπιστία στην επικοινωνία 

 ευκολία επέκτασης του δικτύου  

 εξοικονόμηση χρημάτων 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 

ΤΟΠΙΚΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ 

ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ 



ΒΑΣΕΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 
(Wired Network) 

Χρήση καλωδίων για σύνδεση 

υπολογιστών 

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 
(Wireless Network) 

Χρήση ηλεκτρομαγνητικών 

σημάτων μέσω του αέρα 



ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ 

ΖΕΥΓΗ 

Χαμηλό κόστος 

Καλοί ρυθμοί μετάδοσης 

ΟΜΟΑΞΩΝΙΚΑ 

ΚΑΛΩΔΙΑ 

Υψηλό κόστος 

Ασφάλεια μετάδοσης 

Υψηλοί ρυθμοί μετάδοσης 

ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 

Μεταδίδουν φως (laser) 

Υψηλή αξιοπιστία 

Ρυθμοί μετάδοσης Gbps 

STP 

UTP 



ΒΑΣΕΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 

ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
(Local Area Network - LAN) 

Oι υπολογιστές και τα περιφερειακά του 

δικτύου εκτείνονται σε μικρή απόσταση 
π.χ. σπίτι, σχολείο, επιχείρηση κλπ 

ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
(Wide Area Network - WAN) 

Καλύπτει μεγάλες γεωγραφικές 

περιοχές όπως μία χώρα, μία ήπειρο ή 
και ολόκληρο τον πλανήτη (Internet). 

Αποτελείται από αυτόνομους 

υπολογιστές και επιμέρους δίκτυα π.χ. 

δίκτυο τράπεζας ή πολυεθνικής εταιρίας. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
(Metropolitan Network - MAN) 

Είναι ενδιάμεση κατηγορία δικτύου που 

είναι μεγαλύτερο από το τοπικό δίκτυο 

και μπορεί να καλύπτει μέχρι και τα όρια 

μιας πόλης π.χ. δίκτυο ενός δήμου. 



ΒΑΣΕΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 

MAN 



ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ 
(Switching Network) 

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του 

παραλήπτη (συνομιλητή) όπως στο 
τηλεφωνικό δίκτυο ή στην 

ηλεκτρονική αλληλογραφία. 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 
(Broadcasting Network) 

Το μήνυμα εκπέμπεται σε ένα κοινό 

μέσο και όλοι οι σταθμοί εργασίας 
έχουν τη δυνατότητα να το λάβουν 

π.χ. ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά δίκτυα 



 Υπάρχουν τρία βασικά είδη τοπολογιών που επηρεάζουν τον 
τρόπο επικοινωνίας των σταθμών μεταξύ τους: 

ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Είναι ο τρόπος διάταξης και σύνδεσης των υπολογιστών και 

των περιφερειακών μέσα σε ένα τοπικό δίκτυο (LAN).  



Ένας κεντρικός υπολογιστής (server) ικανοποιεί τις ανάγκες των υπολοίπων, 

επιτρέποντας ή όχι την μεταξύ τους επικοινωνία.  

ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΕΡΑ 

(+) Ανεξαρτησία από υπολογιστές (-) Εξάρτηση από Server 



Κάθε υπολογιστής δέχεται δεδομένα από τον προηγούμενο και τα προωθεί 

στον επόμενο μέχρι να φτάσουν τον τελικό τους αποδέκτη.  

ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 

(+) Ευκολία σύνδεσης (-) Εξάρτηση από τους υπολογιστές 



Όλοι οι υπολογιστές συνδέονται σε ένα ενιαίο καλώδιο και ο καθένας από 

τα δεδομένα που λαμβάνει, ανοίγει αυτά που τον αφορούν.  

ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑΣ 

(+) Ανεξαρτησία από υπολογιστές (-) Εξάρτηση από το καλώδιο 


