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ΚΕΦ.8 – ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΚΤΥΑ 

Ο άνθρωπος προκειμένου να επικοινωνήσει, δημιούργησε από την αρχαιότητα 
κάποιες τηλεπικοινωνιακές τεχνικές και μεθόδους που είχαν μεγάλη επιτυχία. 

 σύννεφα καπνού & φωτιάς 
 φρυκτωρίες (1100-500 π.Χ.)  
 ακουστικός & υδραυλικός τηλέγραφος (4ος αι.)  
 πύρσεια (150 π.Χ.)  

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και των υπολογιστών οδήγησε σε συστήματα 
τηλεπικοινωνιών, ικανά να μεταφέρουν δεδομένα κάθε μορφής σε ελάχιστο χρόνο. 
 

 
 
Καθημερινά παραδείγματα δικτύων στις μέρες μας είναι: 

 το δίκτυο ύδρευσης μιας πόλης 

 το εθνικό οδικό δίκτυο μιας χώρας 

 το δίκτυο άρδευσης μιας αγροτικής περιοχής 

 το δίκτυο ηλεκτροδότησης μιας πόλης 

 το ενσύρματο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας 

 το ασύρματο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 

 το τοπικό δίκτυο καταστημάτων μιας εταιρείας  

 το δίκτυο των σχολείων ενός Δήμου  

 ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας ατόμων ή ζώων 
 
 
 

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. 
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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). 

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Γνωστά παραδείγματα δικτύων υπολογιστών είναι το σχολικό εργαστήριο 
πληροφορικής που περιλαμβάνει ένα σύνολο από υπολογιστές και άλλα 
περιφερειακά, όπως και το διαδίκτυο, που περιλαμβάνει χιλιάδες επιμέρους 
διασυνδεδεμένα δίκτυα του πλανήτη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνήθως, 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 να ξεπεραστεί το πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ ασύμβατων υπολογιστικών 
συστημάτων, έχουν δημιουργηθεί μια σειρά από κανόνες και διαδικασίες που 
πρέπει να εφαρμόζονται από αυτούς. 

 

Το πιο γνωστό πρωτόκολλο δικτύου που αποτελεί και το βασικό πρωτόκολλο του 
διαδικτύου είναι το TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). 

 

 

 

 

 

 

Ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας (communication protocol) είναι ένα σύνολο 
κανόνων που καθορίζει και εποπτεύει την επικοινωνία μεταξύ δύο σταθμών 

μέσα σε ένα δίκτυο υπολογιστών. 
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Για την υλοποίηση ενός δικτύου υπολογιστών, χρειάζεται η εγκατάσταση ειδικού 
λογισμικού καθώς και μια σειρά από συσκευές όπως: 

 κάρτες δικτύου (network cards - NIC) 
 διανομείς καλωδίων (hubs) 
 μεταγωγείς (switches) 
 δρομολογητές (routers) 

 

 
 
 
Τα βασικά οφέλη που προκύπτουν από ένα δίκτυο υπολογιστών είναι: 

 η επικοινωνία διαφορετικών υπολογιστών  
 η ανταλλαγή δεδομένων 
 ο διαμοιρασμός του εξοπλισμού και των προγραμμάτων  
 η υψηλή αξιοπιστία στην επικοινωνία 
 η ευκολία επέκτασης του δικτύου  
 η εξοικονόμηση χρημάτων 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Τα δίκτυα υπολογιστών κατηγοριοποιούνται βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 
 

Φυσικό Μέσο 
Μετάδοσης 

Γεωγραφική Έκταση 
Τεχνική Προώθησης 

Πληροφορίας 

Ασύρματο δίκτυο Τοπικό δίκτυο Δίκτυο μεταγωγής 

Ενσύρματο δίκτυο Δίκτυο ευρείας περιοχής Δίκτυο ακρόασης 

 Μητροπολιτικό δίκτυο  

 
 
Α) Δίκτυα βάσει του φυσικού μέσου μετάδοσης:  

Αν το μέσο είναι ο αέρας μέσω του οποίου μεταδίδονται ηλεκτρομαγνητικά 
κύματα, τότε έχουμε ασύρματο δίκτυο (wireless network). Όταν χρησιμοποιούμε 
καλώδια, τότε έχουμε ενσύρματο δίκτυο (wired network).  

Οι τύποι των καλωδίων παίζουν σημαντικό ρόλο στην ταχύτητα (ρυθμός 
μετάδοσης) και την ασφαλή μετάδοση των δεδομένων και διακρίνονται σε: 

 

Συνεστραμμένα ζεύγη 
(twisted pairs) 

Είναι χάλκινα σύρματα συνεστραμμένα μέσα σε μονωτικό υλικό, 
είτε με ειδική θωράκιση (π.χ. τα καλώδια STP) είτε χωρίς θωράκιση 

(π.χ. τα καλώδια UTP). Χρησιμοποιούνται σε όλες τις σύγχρονες 
καλωδιώσεις δικτύων, και έχουν χαμηλό κόστος και 

ικανοποιητικούς ρυθμούς μετάδοσης. 

Ομοαξονικά καλώδια 
(coaxial cables) 

Είναι δύο κυλινδρικοί αγωγοί που έχουν κοινό άξονα. Παρέχουν 
ασφαλή με υψηλούς ρυθμούς μετάδοση. Τα καλώδια αυτά 

αντικαταστάθηκαν για λόγους κόστους και ευκολίας διαχείρισης 
από τα καλώδια συνεστραμμένων ζευγών. 

Οπτικές ίνες 
(fiber optics) 

Είναι ίνες γυαλιού, οι οποίες έχουν την ιδιότητα να εγκλωβίζουν 
φωτεινές ακτίνες (laser) και να τις οδηγούν προς μια συγκεκριμένη 

κατεύθυνση. Αποτελούν το πιο προηγμένο τεχνολογικά μέσο με 
υψηλή αξιοπιστία και ρυθμό μετάδοσης της τάξης των Gbps. 
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Β) Δίκτυα βάσει της γεωγραφικής έκτασης:  
 

Τοπικό Δίκτυο 
(Local Area Network - LAN) 

Oι υπολογιστές και τα περιφερειακά του δικτύου εκτείνονται σε 
μικρή απόσταση π.χ. σπίτι, σχολείο, επιχείρηση κλπ. 

Δίκτυο Ευρείας Περιοχής 
(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. 

Αστικό – Μητροπολιτικό 
δίκτυο 

(Metropolitan Area 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. 

 

 
 
Γ) Δίκτυα βάσει της τεχνικής προώθησης της πληροφορίας:  
 

Δίκτυο Μεταγωγής 
(Switching Network) 

Στο δίκτυο αυτό υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του παραλήπτη 
(συνομιλητή) όπως στο τηλεφωνικό δίκτυο ή στην ηλεκτρονική 

αλληλογραφία. 

Δίκτυο Ακρόασης 
(Broadcasting Network) 

Στο δίκτυο αυτό το μήνυμα εκπέμπεται σε ένα κοινό μέσο και 
όλοι οι σταθμοί εργασίας έχουν τη δυνατότητα να το λάβουν π.χ. 

ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά και δορυφορικά δίκτυα 
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ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

Αν και στην πραγματικότητα εφαρμόζεται η υβριδική τοπολογία (συνδυασμός 
συνδέσεων μεταξύ των υπολογιστών), οι τρεις βασικές τοπολογίες είναι: 

 
 

Τοπολογία Αρτηρίας 
(Bus Topology) 

Όλοι οι κόμβοι (υπολογιστές και περιφερειακά) είναι συνδεδεμένοι σε 
ένα κεντρικό καλώδιο. Κάθε μήνυμα που στέλνεται από έναν κόμβο 

παραμένει πάνω στη γραμμή και λαμβάνεται μόνο από τον 
παραλήπτη, μια και το κάθε πακέτο πληροφοριών που μεταδίδεται 
φέρει πάνω του τις διευθύνσεις του αποστολέα και του παραλήπτη.  

Πλεονέκτημα: ανεξαρτησία από υπολογιστές 
Μειονέκτημα: εξάρτηση από το καλώδιο 

Τοπολογία Αστέρα 
(Star Topology) 

Υπάρχει ένας κεντρικός κόμβος (υπολογιστής, hub) που λειτουργεί ως 
εξυπηρετητής (server) και ο οποίος διαμεσολαβεί για την επικοινωνία 
μεταξύ δύο κόμβων κάνοντας έλεγχο της διεύθυνσης του παραλήπτη. 

Πλεονέκτημα: ανεξαρτησία από υπολογιστές 
Μειονέκτημα: εξάρτηση από τον κεντρικό υπολογιστή 

Τοπολογία Δακτυλίου 
(Ring Topology) 

Κάθε κόμβος είναι συνδεδεμένος με τον διπλανό του σχηματίζοντας 
ένα κλειστό κύκλωμα με τη χρήση μιας κοινής γραμμής επικοινωνίας. 

Το μήνυμα που στέλνει κάθε υπολογιστής ενισχύεται και 
αναμεταδίδεται από τον κάθε κόμβο στον επόμενο προς μία μόνο 

κατεύθυνση, αλλά μπορεί να διαβαστεί μόνο από τον παραλήπτη του.  

Μειονέκτημα: εξάρτηση από τους υπολογιστές 

 
 
   

Με τον όρο τοπολογία δικτύου (network topology) αναφερόμαστε στον τρόπο 
διάταξης και σύνδεσης των υπολογιστών μέσα σε ένα τοπικό δίκτυο. 


