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ΔιαδικτύωσηΔιαδικτύωση((Internetworking)Internetworking)
ΈναΈνα διαδίκτυοδιαδίκτυο είναιείναι μιαμια συλλογήσυλλογή απόαπό επιμέρουςεπιμέρους
δίκτυαδίκτυα, , πουπου συνδέονταισυνδέονται μεμε ενδιάμεσεςενδιάμεσες δικτυακέςδικτυακές
συσκευέςσυσκευές καικαι λειτουργείλειτουργεί σανσαν έναένα ενιαίοενιαίο μεγάλομεγάλο

δίκτυοδίκτυο
ΤαΤα πρώταπρώτα δίκτυαδίκτυα ήτανήταν δίκτυαδίκτυα διαμοιρασμούδιαμοιρασμού χρόνουχρόνου
πουπου χρησιμοποιούσανχρησιμοποιούσαν μεγάλουςμεγάλους υπολογιστέςυπολογιστές καικαι
προσαρτημέναπροσαρτημένα τερματικάτερματικά..ΤέτοιαΤέτοια περιβάλλονταπεριβάλλοντα

υλοποιήθηκανυλοποιήθηκαν καικαι απόαπό τηντην IBM IBM μεμε τοτο SNA SNA καικαι μεμε
τηντην δικτυακήδικτυακή αρχιτεκτονικήαρχιτεκτονική τηςτης DigitalDigital

(1),(8)(1),(8)



Local Area NetworksLocal Area Networks

ΤαΤα τοπικάτοπικά δίκτυαδίκτυα LocalLocal--areaarea networksnetworks ((LANsLANs)  )  
αναπτύχθηκαναναπτύχθηκαν μεμε τηντην επανάστασηεπανάσταση τωντων

προσωπικώνπροσωπικών υπολογιστώνυπολογιστών. . ΤαΤα LANs LANs εδωσανεδωσαν
τητη δυνατότηταδυνατότητα σεσε σχετικάσχετικά μικρήμικρή γεωγραφικάγεωγραφικά

περιοχήπεριοχή νανα ανταλλάσονταιανταλλάσονται αρχείααρχεία καικαι
μηνύματαμηνύματα όπωςόπως επίσηςεπίσης καικαι πρόσβασηπρόσβαση σεσε

διαμοιρασμένουςδιαμοιρασμένους πόρουςπόρους όπωςόπως file file καικαι print print 
serversservers

(1),(2),(5)(1),(2),(5)



Wide Area NetworksWide Area Networks

TTαα δίκτυαδίκτυα ευρείαςευρείας περιοχήςπεριοχής WideWide--areaarea
networksnetworks ((WANsWANs) ) διασυνδέουνδιασυνδέουν LANs LANs καικαι

δημιουργούνδημιουργούν συνδεσιμότητασυνδεσιμότητα. . ΜερικέςΜερικές απόαπό τιςτις
τεχνολογίεςτεχνολογίες πουπου χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται γιαγια νανα

συνδέονταισυνδέονται LANs  LANs  περιλαμβάνειπεριλαμβάνει τηντην ΤΤ1, 1, ΤΤ3, 3, 
ATMATM,,ISDNISDN,,ADSLADSL,,Frame RelayFrame Relay

(1),(2),(5),(8)(1),(2),(5),(8)



ΤαΤα επίπεδαεπίπεδα OSIOSI πουπου επικοινωνούνεπικοινωνούν
μεταξύμεταξύ τουςτους(2),(5),(8)(2),(5),(8)



ΔημοφιλήΔημοφιλή LAN LAN πρωτόκολλαπρωτόκολλα πουπου
απεικονίζονταιαπεικονίζονται στοστο μοντέλομοντέλο αναφοράςαναφοράς

OSIOSI



LAN LAN μέθοδοιμέθοδοι πρόσβασηςπρόσβασης στοστο
μέσομέσο((ΙΙ))

ΣταΣτα δίκτυαδίκτυα πουπου χρησιμοποιούνχρησιμοποιούν τηντην
τεχνολογίατεχνολογία CSMA/CD CSMA/CD όπωςόπως τοτο EthernetEthernet οιοι
δικτυακέςδικτυακές συσκευέςσυσκευές ανταγωνίζονταιανταγωνίζονται γιαγια τοτο
μέσομέσο μετάδοσηςμετάδοσης..ΟτανΟταν μιαμια συσκευήσυσκευή θέλειθέλει
νανα στείλειστείλει δεδομέναδεδομένα ακούειακούει τοτο μέσομέσο αναν
κάποιακάποια άλληάλλη συσκευήσυσκευή στέλνειστέλνει καικαι αναν οχιοχι
στέλνειστέλνει τατα δεδομέναδεδομένα τηςτης..ΜετάΜετά ακούειακούει αναν

έχειέχει συμβείσυμβεί σύγκρουσησύγκρουση καικαι αναν ναιναι περιμένειπεριμένει
εναενα τυχαίοτυχαίο μήκοςμήκος χρόνουχρόνου καικαι ξαναστέλνειξαναστέλνει

τατα δεδομέναδεδομένα τηςτης(1),(4),(8)(1),(4),(8)



LAN LAN μέθοδοιμέθοδοι πρόσβασηςπρόσβασης στοστο
μέσομέσο((ΙΙΙΙ))

ΣταΣτα tokentoken--passing passing δίκτυαδίκτυα όπωςόπως τοτο Token Token 
Ring Ring καικαι τοτο FDDI (FDDI (συνήθωςσυνήθως δικτυαδικτυα
δακτυλίουδακτυλίου) ) εναενα πλαίσιοπλαίσιο δικτύουδικτύου πουπου

ονομάζεταιονομάζεται token token περναέιπερναέι στοστο δίκτυοδίκτυο αποαπο
συσκευήσυσκευή σεσε συσκευήσυσκευή. . ΟτανΟταν ηη συσκευήσυσκευή
αποκτήσειαποκτήσει τοτο tokentoken στέλνειστέλνει τατα δεδομέναδεδομένα
καικαι στηστη συνέχειασυνέχεια ελευθερώνειελευθερώνει τοτο token token στοστο

δίκτυοδίκτυο(3),(9)(3),(9)



LAN LAN μέθοδοιμέθοδοι μετάδοσηςμετάδοσης

UnicastUnicast μετάδοσημετάδοση..ΓίνεταιΓίνεται απόαπό αποστολέααποστολέα
σεσε παραλήπτηπαραλήπτη..
Multicast Multicast μετάδοσημετάδοση..ΓίνεταιΓίνεται μεμε αποστολήαποστολή σεσε
συγκεκριμένοσυγκεκριμένο υποσύνολουποσύνολο κόμβωνκόμβων τουτου
δικτύουδικτύου
Broadcast Broadcast μετάδοσημετάδοση..ΗΗ αποστολήαποστολή πακέτουπακέτου
γίνεταιγίνεται προςπρος όλουςόλους τουςτους κόμβουςκόμβους(1),(2),(3)(1),(2),(3)



LAN LAN τοπολογίεςτοπολογίες

ΒΒus us τοπολογίατοπολογία
Ring     //Ring     //
Star       //Star       //
Tree      //Tree      //



WAN networksWAN networks

ΟιΟι τεχνολογίεςτεχνολογίες WAN WAN λειτουργούνλειτουργούν σταστα
χαμηλότεραχαμηλότερα επίπεδαεπίπεδα τουτου μοντέλουμοντέλου OSIOSI



ΣυνδέσειςΣυνδέσεις σημείοσημείο προςπρος
σημείοσημείο

ΜιαΜια point to point point to point σύνδεσησύνδεση παρέχειπαρέχει εναενα απλόαπλό
προεγκατεστημένοπροεγκατεστημένο WAN WAN μονοπάτιμονοπάτι επικοικωνίαςεπικοικωνίας
απόαπό τηντην εγκατάστασηεγκατάσταση τουτου πελάτηπελάτη διαμέσουδιαμέσου ενόςενός
δικτύουδικτύου φορέαφορέα όπωςόπως μιάμιά τηλεφωνικήτηλεφωνική εταιρείαεταιρεία σεσε
έναένα απομακρυσμένοαπομακρυσμένο δίκτυοδίκτυο..ΟιΟι συνδέσειςσυνδέσεις σημείοσημείο
πρόςπρός σημείοσημείο συνήθωςσυνήθως νοικιάζονταινοικιάζονται απόαπό ένανέναν
φορέαφορέα καικαι λέγονταιλέγονται γιγι’’αυτόαυτό νοικιασμένεςνοικιασμένες

γραμμέςγραμμές((leased lines).leased lines).ΓιαΓια μιάμιά γραμμήγραμμή σημείοσημείο πρόςπρός
σημείοσημείο οο φορέαςφορέας διαθέτειδιαθέτει ζευγάριαζευγάρια καλωδίωνκαλωδίων καικαι

δυνατότητεςδυνατότητες υλικούυλικού μόνομόνο γιαγια τηντην γραμμήγραμμή
σαςσας..(2),(3),(5),(8)(2),(3),(5),(8)



ΜεταγωγήΜεταγωγή κυκλώματοςκυκλώματος

ΟιΟι μεταγωγείςμεταγωγείς κυκλώματοςκυκλώματος επιτρέπουνεπιτρέπουν συνδέσειςσυνδέσεις
δεδομένωνδεδομένων οιοι οποίεςοποίες μπορούνμπορούν νανα αρχικοποιηθούναρχικοποιηθούν ότανόταν
χρειάζεταιχρειάζεται καικαι νανα τερματιστούντερματιστούν ότανόταν ηη επικοινωνίαεπικοινωνία έχειέχει
εκπληρωθείεκπληρωθεί..ΑυτόΑυτό δουλεύειδουλεύει πολύπολύ όπωςόπως μιάμιά κανονικήκανονική

τηλεφωνικήτηλεφωνική γραμμήγραμμή γιαγια επικοινωνίαεπικοινωνία ήχουήχου..ΤοΤο ISDNISDN είναιείναι
εναενα καλόκαλό παράδειγμαπαράδειγμα μεταγωγήςμεταγωγής κυκλώματοςκυκλώματος..(2),(4),(8)(2),(4),(8)



ΜεταγωγήΜεταγωγή πακέτουπακέτου

ΗΗ μεταγωγήμεταγωγή πακέτουπακέτου είναιείναι μιάμιά WANWAN τεχνολογίατεχνολογία στηνστην
οποίαοποία οιοι χρήστεςχρήστες μοιράζονταιμοιράζονται κοινούςκοινούς πόρουςπόρους τουτου
φορέαφορέα..ΕπειδήΕπειδή αυτόαυτό επιτρέπειεπιτρέπει στοστο φορέαφορέα νανα κάνεικάνει
καλύτερηκαλύτερη χρήσηχρήση τηςτης υποδομήςυποδομής τουτου, , τοτο κόστοςκόστος στονστον
πελάτηπελάτη είναιείναι γενικάγενικά πολύπολύ καλύτεροκαλύτερο απόαπό τιςτις γραμμέςγραμμές
σημείοσημείο προςπρος σημείοσημείο..ΣεΣε μιαμια κατάστασηκατάσταση μεταγωγήςμεταγωγής
πακέτουπακέτου τατα δίκτυαδίκτυα έχουνέχουν συνδέσειςσυνδέσεις στοστο δίκτυοδίκτυο τουτου
φορέαφορέα, , καικαι πολλοίπολλοί πελάτεςπελάτες μοιράζονταιμοιράζονται τοτο δίκτυοδίκτυο τουτου

φορέαφορέα((carrier).(3),(4),(5)carrier).(3),(4),(5)



ΙδεατάΙδεατά κυκλώματακυκλώματα WANWAN
ΕναΕνα ιδεατόιδεατό κύκλωμακύκλωμα είναιείναι έναένα λογικόλογικό κύκλωμακύκλωμα πουπου

δημιουργείταιδημιουργείται σεσε έναένα διαμοιρασμένοδιαμοιρασμένο δίκτυοδίκτυο μεταξύμεταξύ δύοδύο
δικτυακώνδικτυακών συσκευώνσυσκευών..ΔύοΔύο τύποιτύποι ιδεατώνιδεατών κυκλωμάτωνκυκλωμάτων
υπάρχουνυπάρχουν::SwitchedSwitched (SVC) (SVC) καικαι permanent (PVC).Tpermanent (PVC).Tαα SVCsSVCs

ειναιειναι ιδεατάιδεατά κυκλώματακυκλώματα πουπου ιδρύονταιιδρύονται δυναμικάδυναμικά
κατκατ’’απαίτησηαπαίτηση καικαι τερματίζονταιτερματίζονται ότανόταν ηη μετάδοσημετάδοση έχειέχει
ολοκληρωθείολοκληρωθεί. . PVCsPVCs είναιείναι εναενα μόνιμαμόνιμα ιδρυμένοιδρυμένο ιδεατόιδεατό
κύκλωμακύκλωμα πουπου αποτελείταιαποτελείται απόαπό μιάμιά κατάστασηκατάσταση τηντην

μεταφοράμεταφορά δεδομένωνδεδομένων..PVCsPVCs χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται ότανόταν ηη
μεταφοράμεταφορά δεδομένωνδεδομένων μεταξύμεταξύ συσκευώνσυσκευών είναιείναι σταθερήσταθερή

(3),(5),(8)(3),(5),(8)



WAN Dialup WAN Dialup υπηρεσίεςυπηρεσίες
ΟιΟι dialup dialup υπηρεσίεςυπηρεσίες προσφέρουνπροσφέρουν costcost--effective effective μεθόδουςμεθόδους
γιαγια συνδεσιμότητασυνδεσιμότητα κατάκατά μήκοςμήκος τωντων WAN.WAN.ΔυόΔυό δημοφιλείςδημοφιλείς

dialup dialup υλοποιήσειςυλοποιήσεις υπάρχουνυπάρχουν..ΗΗ Dial on Demand routing Dial on Demand routing 
πουπου είναιείναι μιάμιά τεχνικήτεχνική όπουόπου έναςένας δρομολογητήςδρομολογητής μπορείμπορεί

δυναμικάδυναμικά νανα αρχίσειαρχίσει μιάμιά κλήσηκλήση σεσε εναενα κύκλωμακύκλωμα
μεταγωγήςμεταγωγής ότανόταν χρειάζεταιχρειάζεται νανα στείλειστείλει δεδομέναδεδομένα καικαι ηη Dial Dial 
backup backup πουπου είναιείναι μιάμιά άλληάλλη μέθοδοςμέθοδος ρύθμισηςρύθμισης τηςτης Dial on Dial on 
Demand.Demand.ΟμωςΟμως στηνστην dial backup dial backup τοτο κύκλωμακύκλωμα μεταγωγήςμεταγωγής
χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται γιαγια τηντην παροχήπαροχή backupbackup υπηρεσίαςυπηρεσίας γιαγια
εναενα άλλοάλλο είδοςείδος κυκλώματοςκυκλώματος όπωςόπως τοτο point to point point to point ήή τοτο

packet switchingpacket switching (2),(4),(5)(2),(4),(5)



WAN WAN συσκευέςσυσκευές

ΤαΤα WANWAN χρησιμοποιούνχρησιμοποιούν πολλούςπολλούς τύπουςτύπους απόαπό συσκευέςσυσκευές
πουπου είναιείναι εξειδικευμένεςεξειδικευμένες γιαγια περιβάλλονταπεριβάλλοντα WAN WAN όπωςόπως
WAN WAN μεταγωγείςμεταγωγείς, , access servers, modems, CSU/access servers, modems, CSU/DSUsDSUs καικαι
τερματικάτερματικά ISDN.ISDN.ΑλλεςΑλλες συσκευέςσυσκευές πουπου βρίσκονταιβρίσκονται σεσε

περιβάλλονταπεριβάλλοντα WANWAN καικαι χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται σεσε
υλοποιήσειςυλοποιήσεις WAN WAN περιλαμβάνουνπεριλαμβάνουν δρομολογητέςδρομολογητές, , 

μεταγωγείςμεταγωγείς ATMATM, , καικαι πολυπλέκτεςπολυπλέκτες..(2),(4),(5)(2),(4),(5)



ΒΒridgingridging((ΓεφύρωσηΓεφύρωση)()(ΙΙ))

ΟιΟι γέφυρεςγέφυρες ειναιειναι συσκευέςσυσκευές επικοινωνίαςεπικοινωνίας δεδομένωνδεδομένων πουπου
δουλεύουνδουλεύουν κυρίωςκυρίως στοστο επίπεδοεπίπεδο 2 2 τουτου OSI OSI μοντέλουμοντέλου
αναφοράςαναφοράς..ΑρκετάΑρκετά είδηείδη γεφύρωσηςγεφύρωσης έχουνέχουν αποδειχθείαποδειχθεί
σημαντικάσημαντικά σανσαν διαδικτυακέςδιαδικτυακές συσκευέςσυσκευές..ΗΗ διαφανήςδιαφανής

γεφύρωσηγεφύρωση βρίσκεταιβρίσκεται συνήθωςσυνήθως σεσε Ethernet Ethernet περιβάλλονταπεριβάλλοντα, , 
ενώενώ ηη sourcesource--route route γεφύρωσηγεφύρωση υπάρχειυπάρχει κυρίωςκυρίως σταστα Token Token 

Ring Ring περιβάλλονταπεριβάλλοντα..(1),(4),(8)(1),(4),(8)



ΒΒridgingridging((ΓεφύρωσηΓεφύρωση)()(ΙΙΙΙ))

ΗΗ μεταφραστικήμεταφραστική γεφύρωσηγεφύρωση παρέχειπαρέχει μετάφρασημετάφραση μεταξύμεταξύ
τωντων μορφώνμορφών καικαι τωντων αρχώναρχών μετάβασηςμετάβασης διαφορετικώνδιαφορετικών
τύπωντύπων μέσωνμέσων((συνήθωςσυνήθως Ethernet Ethernet καικαι Token Ring).Token Ring).ΤέλοςΤέλος ηη

sourcesource--route route διάφανήςδιάφανής γεφύρωσηγεφύρωση συνδιάζεισυνδιάζει τουςτους
αλγορίθμουςαλγορίθμους τηςτης διάφανηςδιάφανης γεφύρωσηςγεφύρωσης καικαι τηςτης sourcesource--

route route γεφύρωσηςγεφύρωσης γιαγια νανα καταστήσεικαταστήσει δυνατήδυνατή τηντην
επικοινωνίαεπικοινωνία σεσε ανάμικταανάμικτα Ethernet/Token Ring Ethernet/Token Ring 

περιβάλλονταπεριβάλλοντα..(1),(4),(8)(1),(4),(8)



ΓέφυρεςΓέφυρες--ΜεταγωγείςΜεταγωγείς

ΟιΟι γέφυρεςγέφυρες γενικάγενικά χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται στηνστην κατάτμησηκατάτμηση
ενόςενός LAN LAN σεσε μερικάμερικά μικρότεραμικρότερα segmentssegments..ΟιΟι μεταγωγείςμεταγωγείς
γενικάγενικά χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται στηνστην κατάτμησηκατάτμηση ενόςενός μεγάλουμεγάλου

LANLAN σεσε πολλάπολλά μικρότεραμικρότερα segments.segments.ΟιΟι γέφυρεςγέφυρες γενικάγενικά
έχουνέχουν λίγεςλίγες πόρτεςπόρτες γιαγια διασύνδσηδιασύνδση τωντων LAN LAN ενώενώ οιοι

μεταγωγείςμεταγωγείς έχουνέχουν γενικάγενικά περισσότερεςπερισσότερες πόρτεςπόρτες..(1),(4),(8)(1),(4),(8)



ΓέφυρεςΓέφυρες

ΟιΟι γέφυρεςγέφυρες μπορούνμπορούν νανα ομαδοποιηθούνομαδοποιηθούν σεσε κατηγορίεςκατηγορίες
βασισμένεςβασισμένες σεσε διάφοραδιάφορα χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά προιόντωνπροιόντων. . 

ΧρησιμοποιώνταςΧρησιμοποιώντας εναενα δημοφιλέςδημοφιλές σχήμασχήμα
κατηγοριοποίησηςκατηγοριοποίησης οιοι γέφυρεςγέφυρες ειναιειναι ειτεειτε local local ειτεειτε remoteremote..ΟιΟι

local bridges local bridges παρέχουνπαρέχουν απευθείαςαπευθείας σύνδεσησύνδεση μεταξύμεταξύ
πολλαπλώνπολλαπλών LAN segments LAN segments στηνστην ιδιαιδια περιοχήπεριοχή..ΟιΟι remote remote 

bridges bridges συνδέουνσυνδέουν πολλαπλάπολλαπλά LAN segmentsLAN segments σεσε
διαφορετικέςδιαφορετικές περιοχέςπεριοχές συνήθωςσυνήθως μέσωμέσω

τηλεπικοινωνιακώντηλεπικοινωνιακών γραμμώνγραμμών..(3),(4),(5),(8)(3),(4),(5),(8)



ΤύποιΤύποι μεταγωγέωνμεταγωγέων(switches)(switches)

ΣτηνΣτην store and forward store and forward μεταγωγήμεταγωγή εναενα ολόκληροολόκληρο πλαίσιοπλαίσιο
πρέπειπρέπει νανα ληφθείληφθεί πρινπριν προωθηθείπροωθηθεί..ΑυτόΑυτό σημαίνεισημαίνει οτιοτι ηη
καθυστέρησηκαθυστέρηση μεσαμεσα απόαπό τοτο switch switch εχειεχει σχέσησχέση μεμε τοτο
μέγεθοςμέγεθος τουτου πλαισίουπλαισίου –– μεγαλύτερομεγαλύτερο μήκοςμήκος πλαισίουπλαισίου
σημαίνεισημαίνει περισσότερηπερισσότερη καθυστέρησηκαθυστέρηση διαμέσουδιαμέσου τουτου

μεταγωγέαμεταγωγέα..ΗΗ cutcut--through through μεταγωγήμεταγωγή επιτρέπειεπιτρέπει τοτο switch switch νανα
ξεκινήσειξεκινήσει τηντην προώθησηπροώθηση τουτου πλαισίουπλαισίου ότανόταν αρκετόαρκετό αποαπο
τοτο πλαίσιοπλαίσιο έχειέχει ληφθείληφθεί καικαι νανα πάρειπάρει ετσιετσι μιαμια απόφασηαπόφαση
προώθησηςπροώθησης..ΑυτόΑυτό ελατώνειελατώνει τηντην καθυστέρησηκαθυστέρηση διαμέσουδιαμέσου

τουτου μεταγωγέαμεταγωγέα(3),(4),(5),(8)(3),(4),(5),(8)



ATMATM μεταγωγείςμεταγωγείς

ΟιΟι Asynchronous Transfer Mode Asynchronous Transfer Mode μεταγωγείςμεταγωγείς παρέχουνπαρέχουν
υψηλέςυψηλές ταχύτητεςταχύτητες μεταγωγήςμεταγωγής καικαι κλιμακωτοκλιμακωτο bandwidth bandwidth 

στηνστην ομάδαομάδα εργασίαςεργασίας, , στοστο backbone backbone τουτου δικτύουδικτύου
επιχείρησηςεπιχείρησης καικαι στηνστην ευρείαευρεία περιοχήπεριοχή..ΤαΤα ΑΤΜΑΤΜ switches switches 
υποστηρίζουνυποστηρίζουν ήχοήχο, , videovideo, , καικαι εφαρμογέςεφαρμογές δεδομένωνδεδομένων καικαι
ειναιειναι σχεδιασμένασχεδιασμένα τατα μετάγουνμετάγουν μονάδεςμονάδες πληροφορίαςπληροφορίας
καθορισμένουκαθορισμένου μεγέθουςμεγέθους πουπου καλούνταικαλούνται κελιάκελιά(cells) (cells) πουπου
χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται στηνστην επικοινωνίαεπικοινωνία ATM. (3),(4),(5),(8)ATM. (3),(4),(5),(8)



LAN LAN μεταγωγείςμεταγωγείς
ΟιΟι LanLan switches switches χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται στηνστην διασύνδεσηδιασύνδεση
πολλαπλώνπολλαπλών LAN segments.LAN segments.ΗΗ LAN LAN μεταγωγήμεταγωγή παρέχειπαρέχει

αφοσιωμένηαφοσιωμένη, , απαλλαγμένηαπαλλαγμένη απόαπό συγκρούσειςσυγκρούσεις
επικοινωνίαεπικοινωνία μεταξύμεταξύ τωντων δικτυακωνδικτυακων συσκευώνσυσκευών μεμε

υποστήριξηυποστήριξη πολλαπλώνπολλαπλών ταυτόχρονωνταυτόχρονων συνομιλιώνσυνομιλιών. . ΤαΤα
LanLan switches switches ειναιειναι σχεδιασμένασχεδιασμένα γιαγια τηντην μεταγωγήμεταγωγή data data 

frames frames σεσε υψηλέςυψηλές ταχύτητεςταχύτητες. . (3),(4),(5),(8)(3),(4),(5),(8)



ΔρομολόγησηΔρομολόγηση((Routing)Routing)
ΔρομολόγησηΔρομολόγηση ειναιειναι ηη ενέργειαενέργεια τηςτης μετακίνησηςμετακίνησης

πληροφορίαςπληροφορίας κατακατα μήκοςμήκος ενόςενός διαδικτύουδιαδικτύου απόαπό τηντην πηγήπηγή
προςπρος τοντον προορισμόπροορισμό..ΚαταΚατα μήκοςμήκος τηςτης διαδρομήςδιαδρομής

τουλάχιστοντουλάχιστον έναςένας ενδιάμεσοςενδιάμεσος κόμβοςκόμβος συναντάταισυναντάται..ΗΗ
δρομολόγησηδρομολόγηση συνήθωςσυνήθως αντιπαραβάλλεταιαντιπαραβάλλεται μεμε τηντην
γεφύρωσηγεφύρωση μεμε τοτο σκεπτικόσκεπτικό οτιοτι είναιείναι τοτο ίδιοίδιο ακριβώςακριβώς
πράγμαπράγμα..ΗΗ κύριακύρια διαφοράδιαφορά μεταξύμεταξύ τωντων δύοδύο ειναιειναι οτιοτι ηη

γεφύρωσηγεφύρωση συμβαίνεισυμβαίνει στοστο επίπεδοεπίπεδο 2(2(επίπεδοεπίπεδο
διασύνδεσηςδιασύνδεσης δεδομένωνδεδομένων) ) τουτου OSI OSI μοντελουμοντελου αναφοράςαναφοράς , , 
ενώενώ ηη δρομολόγησηδρομολόγηση συμβαίνεισυμβαίνει στοστο επίπεδοεπίπεδο 3 (3 (επίπεδοεπίπεδο

δικτύουδικτύου).).(1),(4),(8)(1),(4),(8)



ΣτόχοιΣτόχοι σχεδίασηςσχεδίασης

ΟιΟι αλγόριθμοιαλγόριθμοι δρομολόγησηςδρομολόγησης συχνάσυχνά έχουνέχουν ενανεναν ήή
περισσότερουςπερισσότερους απόαπό τουςτους παρακάτωπαρακάτω στόχουςστόχους..

ΒελτιστότηταΒελτιστότητα((optimality)optimality)
ΑπλότηταΑπλότητα καικαι χαμηλόχαμηλό overheadoverhead

ΔύναμηΔύναμη καικαι σταθερότητασταθερότητα((Robustness and stability)Robustness and stability)
ΓρήγορηΓρήγορη σύγκλισησύγκλιση

ΕυελιξίαΕυελιξία



ΤύποιΤύποι αλγορίθμωναλγορίθμων
δρομολόγησηςδρομολόγησης

ΟιΟι αλγόριθμοιαλγόριθμοι δρομολόγησηςδρομολόγησης μπορούνμπορούν νανα
κατηγοριοποιηθούνκατηγοριοποιηθούν κατάκατά τύποτύπο..ΤαΤα κλειδιάκλειδιά
διαφοροποίησηςδιαφοροποίησης περιλαμβάνουνπεριλαμβάνουν τατα εξήςεξής::

ΣτατικοίΣτατικοί αντιαντι δυναμικώνδυναμικών
ΜονούΜονού μονοπατιούμονοπατιού αντίαντί πολλαπλούπολλαπλού μονοπατιούμονοπατιού

ΕπίπεδοιΕπίπεδοι αντίαντί ιεραρχικώνιεραρχικών
HostHost--intelligent intelligent αντίαντί routerrouter--intelligentintelligent

IntradomainIntradomain αντιαντι interdomaininterdomain
LinkLink--state state αντιαντι distance vectordistance vector

(2),(3),(5)(2),(3),(5)



Network managementNetwork management((ΙΙ))
ΣεΣε μερικέςμερικές περιπτώσειςπεριπτώσεις περιλαμβάνειπεριλαμβάνει μιαμια μοναχικήμοναχική

ελεγκτικήελεγκτική δικτυακήδικτυακή δραστηριότηταδραστηριότητα αναφοράςαναφοράς γεγονότωνγεγονότων
μαζίμαζί μεμε ενανεναν αναλυτήαναλυτή πρωτοκόλλωνπρωτοκόλλων..ΣεΣε άλλεςάλλες

περιπτώσειςπεριπτώσεις ηη δικτυακήδικτυακή διαχείρησηδιαχείρηση περιλαμβάνειπεριλαμβάνει μιαμια
κατανεμημένηκατανεμημένη βάσηβάση δεδομένωνδεδομένων,,αυτόματηαυτόματη ερώτησηερώτηση τωντων
δικτυακώνδικτυακών συσκευώνσυσκευών καικαι highhigh--end end σταθμούςσταθμούς εργασίαςεργασίας
πουπου δημιουργούνδημιουργούν γραφικέςγραφικές όψειςόψεις πραγματικούπραγματικού χρόνουχρόνου
τωντων δικτυακώνδικτυακών αλλαγώναλλαγών τοπολογίαςτοπολογίας καικαι κίνησηςκίνησης..ΓενικάΓενικά ηη

δικτυακήδικτυακή διαχείρησηδιαχείρηση ειναιειναι μιαμια υπηρεσίαυπηρεσία πουπου
χρησιμοποιείχρησιμοποιεί πλήθοςπλήθος απόαπό εργαλείαεργαλεία, , εφαρμογέςεφαρμογές καικαι
συσκευέςσυσκευές γιαγια νανα βοηθήσειβοηθήσει τουςτους διαχειριστέςδιαχειριστές δικτύωνδικτύων

στονστον έλεγχοέλεγχο καικαι τητη συντήρησησυντήρηση τωντων δικτύωνδικτύων(4)(4)



Network managementNetwork management((ΙΙΙΙ))

ΜιαΜια τυπικήτυπική αρχιτεκτονικήαρχιτεκτονική διαχείρησηςδιαχείρησης δικτύωνδικτύων
συντηρείσυντηρεί πολλέςπολλές σχέσειςσχέσεις(4)(4)



Network managementNetwork management((ΙΙΙΙΙΙ))
ΗΗ διαχείρησηδιαχείρηση δικτύουδικτύου αναφέρεταιαναφέρεται στιςστις παρακάτωπαρακάτω

κατηγορίεςκατηγορίες
Performance managementPerformance management
Configuration managementConfiguration management
Accounting managementAccounting management

Fault managementFault management
Security managementSecurity management

(4)(4)



EthernetEthernet
O O οροςορος Ethernet Ethernet αναφέρεταιαναφέρεται στηνστην οικογένειαοικογένεια τωντων local area local area 
network network προιόντωνπροιόντων πουπου καλύπτονταικαλύπτονται απόαπό τοτο ΙΕΕΕΙΕΕΕ 802.3 802.3 
standard standard πουπου ορίζειορίζει αυτόαυτό πουπου ειναιειναι γνωστόγνωστό ωςως CSMA/CD CSMA/CD 
πρωτόκολλοπρωτόκολλο..ΤρείςΤρείς ρυθμοίρυθμοί δεδομένωνδεδομένων ορίστηκανορίστηκαν γιαγια
λειτουργίαλειτουργία πάνωπάνω απόαπό οπτικέςοπτικές ίνεςίνες καικαι συνεστραμμένασυνεστραμμένα

καλώδιακαλώδια..
10 10 Mbps Mbps --10Base10Base--T T ethernetethernet

100 Mbps100 Mbps--Fast EthernetFast Ethernet
1000 Mbps 1000 Mbps ––Gigabit EthernetGigabit Ethernet

To 10To 10--Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet ειναιειναι σεσε ανάπτυξηανάπτυξη καικαι θαθα εκδοθείεκδοθεί
σανσαν τοτο ΙΕΕΕΙΕΕΕ 802.3802.3aeae βοήθημαβοήθημα στοστο 802.2 802.2 βασικόβασικό πρότυποπρότυπο..



ΛογικήΛογική σχέσησχέση Ethernet Ethernet καικαι ISO ISO 
μοντέλομοντέλο αναφοράςαναφοράς



ΤοΤο βασικόβασικό ΙΕΕΕΙΕΕΕ 802.3 802.3 MAC MAC 
μορφήμορφή πλαισίουπλαισίου δεδομένωνδεδομένων



Fiber Distributed Data Fiber Distributed Data Interface(IInterface(I))

To FDDI To FDDI καθορίζεικαθορίζει εναενα 100100Mbps tokenMbps token--passing passing διπλούδιπλού
δακτυλίουδακτυλίου LAN LAN μεμε χρήσηχρήση καλωδίουκαλωδίου οπτικήςοπτικής ίναςίνας..ΤοΤο FDDI FDDI 

χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται συχνάσυχνά σανσαν υψηλήςυψηλής ταχύτηταςταχύτητας
τεχνολογίαςτεχνολογίας δίκτυουδίκτυου κορμούκορμού(backbone)(backbone) γιατίγιατί υποστηρίζειυποστηρίζει
υψηλόυψηλό bandwidthbandwidth καικαι μεγαλύτερεςμεγαλύτερες αποστάσειςαποστάσεις απόαπό ότιότι τατα

χαλκιναχαλκινα καλώδιακαλώδια..(9)(9)



FDDI(II)FDDI(II)
To FDDI To FDDI χρησιμοποιείχρησιμοποιεί countercounter––rotating rotating πρωτεύονταπρωτεύοντα καικαι

δευτερεύονταδευτερεύοντα δακτύλιοδακτύλιο(9)(9)



FDDI(III)FDDI(III)
ΟιΟι πηγέςπηγές τουτου φωτόςφωτός διαφέρουνδιαφέρουν γιαγια SingleSingle--mode mode καικαι

multimode multimode ίνεςίνες(9)(9)



FDDI FDDI μορφήμορφή πλαισίουπλαισίου(IV)(IV)
ΤοΤο FDDI frame format FDDI frame format ειναιειναι ίδιοίδιο μεμε τοτο format format τουτου πλαισίουπλαισίου
Token Ring.Token Ring.ΑυτήΑυτή ειναιειναι μιαμια απόαπό τιςτις περιοχέςπεριοχές πουπου τοτο FDDI FDDI 

δανείζεταιδανείζεται αρκετάαρκετά πράγματαπράγματα απόαπό παλιότερεςπαλιότερες LAN LAN 
τεχνολογίεςτεχνολογίες όπωςόπως τοτο Token Ring.Token Ring.ΤαΤα FDDIFDDI πλαίσιαπλαίσια

μπορούνμπορούν νανα είναιείναι έωςέως καικαι 4500 4500 bytesbytes.(9).(9)



Token Ring /IEEE 802.5Token Ring /IEEE 802.5
ΤοΤο token ring token ring δίκτυοδίκτυο αναπτύχθηκεαναπτύχθηκε απόαπό τηντην IBM IBM σταστα
1970.1970.ΤοΤο ΙΕΕΕΙΕΕΕ 802.5 802.5 καικαι τοτο token ring token ring καθορίζουνκαθορίζουν τοτο

κουπόνικουπόνι καικαι τατα πλαίσιαπλαίσια δεδομένωνδεδομένων//εντολώνεντολών..



Frame RelayFrame Relay

TTοο frame relay frame relay ειναιειναι εναενα υψηλήςυψηλής επίδοσηςεπίδοσης wan wan πρωτόκολλοπρωτόκολλο πουπου
λειτουργείλειτουργεί στοστο φυσικόφυσικό καικαι στοστο διασυνδεσηςδιασυνδεσης δεδομένωνδεδομένων επίπεδαεπίπεδα τουτου
μοντέλουμοντέλου αναφοράςαναφοράς OSIOSI..ΤοΤο frame relay frame relay αρχικάαρχικά σχεδιάστηκεσχεδιάστηκε γιαγια
χρήσηχρήση κατάκατά μήκοςμήκος τωντων ISDN interfaces.ISDN interfaces.ΕιναιΕιναι εναενα παράδειγμαπαράδειγμα

τεχνολογίαςτεχνολογίας μεταγωγήςμεταγωγής πακέτωνπακέτων..ΤαΤα δίκτυαδίκτυα μεταγωγήςμεταγωγής πακέτωνπακέτων
επιτρέπουνεπιτρέπουν στουςστους end stationsend stations νανα μοιραστούνμοιραστούν δυναμικάδυναμικά τοτο δικτυακόδικτυακό
μέσομέσο καικαι τηντην διαθέσιμηδιαθέσιμη χωρητικότηταχωρητικότητα((bandwidth).bandwidth).ΔύοΔύο τεχνικέςτεχνικές

χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται στιςστις τεχνολογίεςτεχνολογίες μεταγωγήςμεταγωγής πακέτωνπακέτων
ΠακέταΠακέτα μεταβλητούμεταβλητού μήκουςμήκους καικαι
ΣτατιστικήΣτατιστική πολυπλεξίαπολυπλεξία (9)(9)



ΣυσκευέςΣυσκευές Frame RelayFrame Relay
ΣυσκευέςΣυσκευές προσκολημμένεςπροσκολημμένες σεσε εναενα WAN frame relay WAN frame relay 

δίκτυοδίκτυο ανήκουνανήκουν σεσε μιάμιά απόαπό τιςτις δύοδύο επόμενεςεπόμενες κατηγορίεςκατηγορίες..
Data terminal Data terminal equipment(DTEequipment(DTE))

Data circuitData circuit--terminating equipment(DCEterminating equipment(DCE)(9))(9)



FR FR SwitcedSwitced Virtual CircuitsVirtual Circuits
ΤαΤα SVCsSVCs ειναιειναι προσωρινέςπροσωρινές συνδέσειςσυνδέσεις πουπου χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται σεσε

καταστάσειςκαταστάσεις πουπου απαιτούναπαιτούν μόνομόνο σποραδικήσποραδική μεταφοράμεταφορά δεδομένωνδεδομένων
μεταξύμεταξύ DTE DTE κατακατα μήκοςμήκος τουτου frame relay frame relay δικτύουδικτύου..ΜιαΜια επικοινωνιακήεπικοινωνιακή

σύνοδοςσύνοδος κατακατα μήκοςμήκος ενόςενός SVC SVC αποτελείταιαποτελείται αποαπο τιςτις τέσσεριςτέσσερις
ακόλουθεςακόλουθες λειτουργικέςλειτουργικές καταστάσειςκαταστάσεις..

Call setupCall setup--To To ιδεατόιδεατό κύκλωμακύκλωμα μεταξύμεταξύ δύοδύο frame relay DTE frame relay DTE συσκευώνσυσκευών
εγκαθίσταταιεγκαθίσταται

Data transferData transfer--ΔεδομέναΔεδομένα μεταφέρονταιμεταφέρονται μεταξύμεταξύ τωντων DTE DTE συσκευώνσυσκευών
πάνωπάνω απόαπό τοτο ιδεατόιδεατό κύκλωμακύκλωμα

Idle Idle ––ΗΗ σύνδεσησύνδεση μεταξύμεταξύ τωντων DTE DTE συσκευώνσυσκευών ειναιειναι ενεργήενεργή αλλάαλλά δενδεν
υπάρχειυπάρχει μεταφοράμεταφορά δεδομένωνδεδομένων

Call termination Call termination ––ΤοΤο ιδεατόιδεατό κύκλωμακύκλωμα μεταξύμεταξύ τωντων DTE DTE συσκευώνσυσκευών
τερματίζεταιτερματίζεται..(3),(4),(5),(9)(3),(4),(5),(9)



FR Permanent Virtual CircuitsFR Permanent Virtual Circuits
TTαα PVCsPVCs ειναιειναι συνδέσειςσυνδέσεις μόνιμαμόνιμα εγκατεστημένεςεγκατεστημένες πουπου
χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται γιαγια συχνήσυχνή καικαι απρόσκοπτηαπρόσκοπτη μεταφοράμεταφορά
δεδομένωνδεδομένων μεταξύμεταξύ DTE DTE συσκευώνσυσκευών κατακατα μήκοςμήκος ενόςενός

Frame Relay Frame Relay δικτύουδικτύου..ΗΗ επικοινωνίαεπικοινωνία κατακατα μήκοςμήκος ενόςενός PVC PVC 
δενδεν απαιτείαπαιτεί τιςτις καταστάσειςκαταστάσεις αρχικοποίησηςαρχικοποίησης καικαι

τερματισμούτερματισμού πουπου υπάρχουνυπάρχουν σταστα SVCsSVCs..ΤαΤα PVCsPVCs πάντοτεπάντοτε
λειτουργούνλειτουργούν σεσε μιαμια απόαπό τιςτις δύοδύο λειτουργικέςλειτουργικές καταστάσειςκαταστάσεις..

Data transfer Data transfer –– ΔεδομέναΔεδομένα μεταφέρονταιμεταφέρονται μεταξύμεταξύ τωντων DTE DTE 
συσκευώνσυσκευών πάνωπάνω απόαπό τοτο ιδεατόιδεατό κύκλωμακύκλωμα

Idle Idle –– ΗΗ σύνδεσησύνδεση μεταξύμεταξύ τωντων DTE DTE συσκευώνσυσκευών ειναιειναι ενεργήενεργή
αλλάαλλά δενδεν υπάρχειυπάρχει μεταφοράμεταφορά δεδομένωνδεδομένων..ΑντίθεταΑντίθετα μεμε τατα
SVCsSVCs τατα PVCsPVCs δενδεν τερματίζονταιτερματίζονται σεσε καμιάκαμιά περίπτωσηπερίπτωση

οτανοταν υπάρχειυπάρχει ηη idle idle κατάστασηκατάσταση. . (3),(4),(5),(9)(3),(4),(5),(9)



Frame Relay Frame Relay πλαίσιοπλαίσιο
ΠέντεΠέντε πεδίαπεδία συνιστούνσυνιστούν τοτο πλαίσιοπλαίσιο Frame RelayFrame Relay



High Speed Serial InterfaceHigh Speed Serial Interface
ΤοΤο HSSI HSSI ειναιειναι εναενα

DTE/DCE interface DTE/DCE interface πουπου
αναπτύχθηκεαναπτύχθηκε απόαπό τηντην
Cisco Systems Cisco Systems καικαι τηντην

ΤΤ33plus Networking plus Networking γιαγια νανα
επιδείξειεπιδείξει τηντην ανάγκηανάγκη γιαγια
υψηλώνυψηλών ταχυτήτωνταχυτήτων

επικοινωνίεςεπικοινωνίες πάνωπάνω απόαπό
WAN WAN συνδέσειςσυνδέσεις. . 

(3),(4),(5),(9)(3),(4),(5),(9)

HSSI HSSI TechnicalTechnical CharacteristicsCharacteristics

CharacteristicCharacteristic ValueValue

MaximumMaximum signalingsignaling raterate 52 52 MbpsMbps

MaximumMaximum cablecable lengthlength 50 50 feetfeet

NumberNumber ofof connectorconnector pointspoints 50 50 

InterfaceInterface DTEDTE--DCE DCE 

ElectricalElectrical technologytechnology DifferentialDifferential ECL ECL 

TypicalTypical powerpower consumptionconsumption 610 610 mWmW

TopologyTopology PointPoint--toto--pointpoint

CableCable typetype ShieldedShielded twistedtwisted--pairpair wirewire



Integrated Services Digital NetworkIntegrated Services Digital Network

ΤοΤο ISDN ISDN αποτελείταιαποτελείται απόαπό ψηφιακήψηφιακή τηλεφωνίατηλεφωνία καικαι
υπηρεσίεςυπηρεσίες μεταφοράςμεταφοράς δεδομένωνδεδομένων πουπου προσφέρονταιπροσφέρονται

απόαπό τουςτους regional regional τηλεφωνικούςτηλεφωνικούς φορείςφορείς..ΤοΤο ISDN ISDN 
περιλαμβάνειπεριλαμβάνει τηντην ψηφιοποίησηψηφιοποίηση τουτου τηλεφωνικούτηλεφωνικού δικτύουδικτύου

πουπου επιτρέπειεπιτρέπει φωνήφωνή, , δεδομέναδεδομένα , , κείμενοκείμενο γραφικάγραφικά , , 
μουσικήμουσική βίντεοβίντεο καικαι άλλοάλλο υλικόυλικό πηγήςπηγής νανα μεταφέρεταιμεταφέρεται

πάνωπάνω απόαπό υπάρχουσεςυπάρχουσες τηλεφωνικέςτηλεφωνικές γραμμέςγραμμές. . 
(3),(4),(5),(9)(3),(4),(5),(9)



Integrated Services Digital Integrated Services Digital 
NetworkNetwork((ΙΙΙΙ))

ΤοΤο ISDN ISDN δηλώνειδηλώνει ενανεναν αριθμόαριθμό απόαπό σημείασημεία αναφοράςαναφοράς πουπου ορίζουνορίζουν
λογικάλογικά interfaces interfaces μεταξύμεταξύ λειτουργικώνλειτουργικών ομάδωνομάδων, , όπωςόπως τατα ΤΑΤΑss καικαι τατα
NT1s. NT1s. ΤαΤα ISDN ISDN σημείασημεία αναφοράςαναφοράς περιλαμβάνουνπεριλαμβάνουν τατα ακόλουθαακόλουθα::

R R –– ΤοΤο σημείοσημείο αναφοράςαναφοράς μεταξύμεταξύ οχιοχι--ISDN ISDN υλικούυλικού καικαι ενόςενός ΤΑΤΑ
S S –– ΤοΤο σημείοσημείο αναφοράςαναφοράς μεταξύμεταξύ τερματικούτερματικού χρήστηχρήστη καικαι τοτο NT2.NT2.

T T –– To To σημείοσημείο αναφοράςαναφοράς μεταξύμεταξύ ΝΤΝΤ1 1 καικαι ΝΤΝΤ2 2 συσκευώνσυσκευών
U U –– ΤοΤο σημείοσημείο αναφοράςαναφοράς μεταξύμεταξύ ΝΤΝΤ1 1 συσκευώνσυσκευών καικαι υλικούυλικού

τερματισμούτερματισμού γραμμήςγραμμής στοστο δίκτυοδίκτυο φορέαφορέα..ΤοΤο U U σημείοσημείο αναφοράςαναφοράς ειναιειναι
σχετικόσχετικό στηστη ΒόρειοΒόρειο ΑμερικήΑμερική μόνοόπουμόνοόπου ηη ΝΤΝΤ1 1 λειτορυγίαλειτορυγία δενδεν

παρέχεταιπαρέχεται απόαπό τοντον φορέαφορέα δικτύουδικτύου. . (3),(4),(5),(9)(3),(4),(5),(9)



ISDN servicesISDN services

ΥπάρχουνΥπάρχουν δύοδύο τύποιτύποι υπηρεσιώνυπηρεσιών πουπου σχετίζονταισχετίζονται μεμε τοτο
ISDNISDN

ΤοΤο ISDN Basic Rate Interface (BRI) ISDN Basic Rate Interface (BRI) προσφέρειπροσφέρει δύοδύο ΒΒ
κανάλιακανάλια καικαι εναενα D D κανάλικανάλι ((2B+D)2B+D)

ΤοΤο ISDN Primary Rate Interface (PRI) ISDN Primary Rate Interface (PRI) προσφέρειπροσφέρει 23 B 23 B 
κανάλιακανάλια καικαι 1 1 D D κανάλικανάλι στηνστην ΒόρειαΒόρεια ΑμερικήΑμερική καικαι ΙαπωνίαΙαπωνία, , 
φιάχνονταςφιάχνοντας εναενα bit rate bit rate τωντων 1.544 1.544 MbpsMbps--To PRI D To PRI D κανάλικανάλι

τρέχειτρέχει σταστα 6464kbps (3),(4),(5),(9)kbps (3),(4),(5),(9)



Point to Point Point to Point πρωτόκολλοπρωτόκολλο
ΤοΤο PPP PPP παρέχειπαρέχει μιαμια μέθοδομέθοδο γιαγια μετάδοσημετάδοση datagramsdatagrams πάνωπάνω απόαπό
σειριακέςσειριακές point to point point to point γραμμέςγραμμές, , καικαι περιέχειπεριέχει τρίατρία βασικάβασικά μέρημέρη..

1.1.ΜιαΜια μέθοδομέθοδο ενθυλάκωσηςενθυλάκωσης τωντων datagramsdatagrams πάνωπάνω απόαπό σειριακέςσειριακές
γραμμέςγραμμές..ΤοΤο ΡΡΡΡΡΡ χρησιμοποιείχρησιμοποιεί τοτο HDLC HDLC ((High Level Data Link High Level Data Link 

Control) Control) πρωτόκολλοπρωτόκολλο σανσαν βάσηβάση γιαγια ενθυλάκωσηενθυλάκωση datagramsdatagrams πάνωπάνω σεσε
point to point point to point γραμμέςγραμμές..

2.2.ΕναΕνα επεκτάσιμοεπεκτάσιμο LCP LCP γιαγια εγκαθίδρυσηεγκαθίδρυση, , ρύθμισηρύθμιση καικαι έλεγχοέλεγχο τηςτης
γραμμήςγραμμής σύνδεσηςσύνδεσης δεδομένωνδεδομένων..

3.3.ΜιαΜια οικογένειαοικογένεια απόαπό NCPsNCPs γιαγια εγκαθίδρυσηεγκαθίδρυση καικαι ρύθμισηρύθμιση διαφορετικώνδιαφορετικών
πρωτοκόλλωνπρωτοκόλλων επιπέδουεπιπέδου δικτύουδικτύου..ΤοΤο ΡΡΡΡΡΡ σχεδιάστηκεσχεδιάστηκε γιαγια νανα
επιτρέπειεπιτρέπει τηντην ταυτόχρονηταυτόχρονη χρήσηχρήση πολλαπλώνπολλαπλών πρωτοκόλλωνπρωτοκόλλων

επιπέδουεπιπέδου δικτύουδικτύου(1),(8),(9)(1),(8),(9)



Switched Switched MultimegabitMultimegabit Data ServiceData Service

ΤοΤο SMDSSMDS ειναιειναι μιαμια υψηλήςυψηλής ταχύτηταςταχύτητας , , μεταγωγήςμεταγωγής
πακέτουπακέτου,, datagram based, WAN datagram based, WAN δικτυακήδικτυακή τεχνολογίατεχνολογία πουπου
χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται γιαγια επικοινωνίαεπικοινωνία πάνωπάνω απόαπό τατα δημόσιαδημόσια

δίκτυαδίκτυα δεδομένωνδεδομένων((PDNsPDNs))..ΤοΤο SMDS SMDS μπορείμπορεί νανα
χρησιμοποιήσειχρησιμοποιήσει οπτικήοπτική ίναίνα ήή χαλκινοχαλκινο

καλώδιοκαλώδιο..ΥποστηρίζειΥποστηρίζει ταχύτητεςταχύτητες 1.544 1.544 Mbps Mbps πάνωπάνω απόαπό
Digital Signal Level 1(DS1)Digital Signal Level 1(DS1) δυνατότητεςδυνατότητες μετάδοσηςμετάδοσης ήή

44.736 44.736 Mbps Mbps πάνωπάνω απόαπό Digital Signal Level 3(DS3)Digital Signal Level 3(DS3)
δυνατότητεςδυνατότητες μετάδοσηςμετάδοσης (3),(5),(9)(3),(5),(9)



Distributed Queue Dual BusDistributed Queue Dual Bus

ΤοΤο DQDB DQDB ειναιειναι έναένα πρωτόκολλοπρωτόκολλο επικοινωνίαςεπικοινωνίας τουτου
επιπέδουεπιπέδου διασύνδεσηςδιασύνδεσης δεδομένωνδεδομένων πουπου σχεδιάστηκεσχεδιάστηκε γιαγια

χρήσηχρήση σταστα μητροπολιτικάμητροπολιτικά δίκτυαδίκτυα((ΜΑΝΜΑΝ).). To DQDB To DQDB 
υποδεικνύειυποδεικνύει μιαμια τοπολογίατοπολογία δικτύουδικτύου πουπου αποτελείταιαποτελείται απόαπό

δύοδύο μονοδρομικούςμονοδρομικούς λογικούςλογικούς διαδρόμουςδιαδρόμους πουπου
διασυνδέουνδιασυνδέουν πολλαπλάπολλαπλά συστήματασυστήματα..ΕχειΕχει οριστείοριστεί στοστο

ΙΕΕΕΙΕΕΕ 802.6 802.6 DQDB DQDB πρότυποπρότυπο(3),(5),(9)(3),(5),(9)



Distributed Queue Dual BusDistributed Queue Dual Bus((ΙΙΙΙ))

ΤοΤο DQDBDQDB πρόσβασηςπρόσβασης αποτελείταιαποτελείται απόαπό τατα βασικάβασικά SMDS SMDS 
δικτυακάδικτυακά στοιχείαστοιχεία..

ΥλικάΥλικά φορέαφορέα –– ΕναςΕνας μεταγωγέαςμεταγωγέας λειτουργείλειτουργεί στοστο SMDS SMDS 
δίκτυοδίκτυο σανσαν έναςένας σταθμόςσταθμός στοστο διάδρομοδιάδρομο((bus)bus)

CPE CPE –– ΜιάΜιά ήή περισσότερεςπερισσότερες CPE CPE συσκευέςσυσκευές λειτουργούνλειτουργούν
σανσαν σταθμοίσταθμοί στοστο διάδρομοδιάδρομο

SNISNI-- ΤοΤο SNI SNI λειτουργείλειτουργεί σανσαν τοτο interface interface μεταξύμεταξύ τουτου CPE CPE 
καικαι τουτου υλικούυλικού τουτου φορέαφορέα((carrier equipment). (3),(5),(9)carrier equipment). (3),(5),(9)



T1/E1T1/E1
H T1/E1 H T1/E1 γραμμήγραμμή σχεδιάστηκεσχεδιάστηκε γιαγια χρήσηχρήση στιςστις

επιχειρήσειςεπιχειρήσεις..ΗΗ ΤΤ1 1 κατέχεικατέχει 24 24 ΤΤDM DM κανάλιακανάλια πουπου τρέχουντρέχουν
κατακατα μήκοςμήκος ενόςενός καλωδίουκαλωδίου μεμε δυόδυό χαλκιναχαλκινα ζευγάριαζευγάρια..ΗΗ ΕΕ1 1 

προσφέρειπροσφέρει 32 32 κανάλιακανάλια παρπαρ’’όλοόλο πουπου εναενα ειναιειναι
αφοσιωμένοαφοσιωμένο στονστον συγχρονισμόσυγχρονισμό πλαισίωνπλαισίων..ΟπωςΟπως είναιείναι καικαι
τοτο BRIBRI, , ηη ΤΤ1/1/ΕΕ1 1 σύνδεσησύνδεση πηγαίνειπηγαίνει κατευθείανκατευθείαν στονστον telcotelco
μεταγωγέαμεταγωγέα..ΗΗ σύνδεσησύνδεση ειναιειναι αφοσιωμένηαφοσιωμένη , , έτσιέτσι όπωςόπως εναενα

BRIBRI, , ηη ΤΤ1/1/ΕΕ1 1 γραμμήγραμμή παραμένειπαραμένει συνδεμένησυνδεμένη καικαι
επικοινωνιακήεπικοινωνιακή μεμε τοτο switchswitch όληόλη τηντην ώραώρα-- ακόμηακόμη καικαι αναν
δενδεν υπάρχουνυπάρχουν ενεργέςενεργές κλήσειςκλήσεις..ΚαθέναΚαθένα απόαπό τατα κανάλιακανάλια
ΤΤ1/1/ΕΕ1 1 ειναιειναι απλώςαπλώς εναενα ΒΒ κανάλικανάλι πουπου σημαίνεισημαίνει οτιοτι είναιείναι

εναενα 6464--ΚΚ DS0. H T1/E1 DS0. H T1/E1 αναφέρεταιαναφέρεται σανσαν ψηφιακήψηφιακή
υπηρεσίαυπηρεσία 11 ((DS1). (3),(5),(9)DS1). (3),(5),(9)



Digital Subscriber LineDigital Subscriber Line

H DSL H DSL τεχνολογίατεχνολογία ειναιειναι μιαμια modem modem τεχνολογίατεχνολογία πουπου
χρησιμοποιείχρησιμοποιεί τιςτις υπάρχουσεςυπάρχουσες τηλεφωνικέςτηλεφωνικές γραμμέςγραμμές

συνεστραμμένωνσυνεστραμμένων καλωδίωνκαλωδίων γιαγια τηντην μεταφοράμεταφορά
δεδομένωνδεδομένων υψηλήςυψηλής χωρητικότηταςχωρητικότητας((high bandwidth)high bandwidth) όπωςόπως

πολυμέσαπολυμέσα καικαι βίντεοβίντεο στουςστους συνδρομητέςσυνδρομητές τηςτης
υπηρεσίαςυπηρεσίας..ΟΟ όροςόρος χχDSL DSL καλύπτεικαλύπτει ενανεναν αριθμόαριθμό απόαπό

παρόμοιεςπαρόμοιες καικαι ανταγωνιστικέςανταγωνιστικές μορφέςμορφές DSL DSL τεχνολογιώντεχνολογιών
όπωςόπως οιοι ADSL, SDSL, HDSL, HDSLADSL, SDSL, HDSL, HDSL--2,G.SHDL,IDSL 2,G.SHDL,IDSL καικαι

VDSL. (3),(5),(9)VDSL. (3),(5),(9)



Asynchronous Transfer ModeAsynchronous Transfer Mode

ATM ATM ειναιειναι μιαμια μεταγωγήςμεταγωγής κελιούκελιού καικαι πολυπλεκτικήπολυπλεκτική
τεχνολογίατεχνολογία πουπου συνδυάζεισυνδυάζει τατα οφέληοφέλη τηςτης μεταγωγήςμεταγωγής
κυκλώματοςκυκλώματος((εγγυημένηεγγυημένη χωρητικότηταχωρητικότητα καικαι σταθερήσταθερή
καθυστέρησηκαθυστέρηση μετάδοσηςμετάδοσης) ) μεμε αυτάαυτά τηςτης μεταγωγήςμεταγωγής

πακέτουπακέτου ((ευελιξίαευελιξία καικαι αποδοτικότητααποδοτικότητα γιαγια αυξομειωμένηαυξομειωμένη
κίνησηκίνηση intermittent traffic).intermittent traffic).ΠαρέχειΠαρέχει κλιμακωτήκλιμακωτή

χωρητικότηταχωρητικότητα bandwidth bandwidth απόαπό μερικάμερικά Megabit Megabit αναανα second second 
εωςεως αρκετάαρκετά Gigabit Gigabit αναανα second (second (GbpsGbps). (3),(5),(9)). (3),(5),(9)



Quality of serviceQuality of service

H H ποιότηταποιότητα υπηρεσίαςυπηρεσίας αναφέρεταιαναφέρεται στηνστην δυνατότηταδυνατότητα ενόςενός
δικτύουδικτύου νανα παρέχειπαρέχει καλύτερεςκαλύτερες υπηρεσίεςυπηρεσίες σεσε επιλεγμένεςεπιλεγμένες
δικτυακέςδικτυακές κυκλοφορίεςκυκλοφορίες πάνωπάνω απόαπό διάφορεςδιάφορες τεχνολογίεςτεχνολογίες
πουπου περιλαμβάνουνπεριλαμβάνουν τατα Frame Relay, Asynchronous transfer Frame Relay, Asynchronous transfer 

mode(ATMmode(ATM), Ethernet ), Ethernet καικαι 802.1 802.1 δίκτυαδίκτυα, , SONET, SONET, καικαι IPIP--
routed routed δίκτυαδίκτυα πουπου μπορείμπορεί νανα χρησιμοποιούνχρησιμοποιούν

οποιαδήποτεοποιαδήποτε ήή όλεςόλες απόαπό τιςτις underlying underlying τεχνολογίεςτεχνολογίες..



ΑσύρματηΑσύρματη επικοινωνίαεπικοινωνία

ΗΗ ασύρματηασύρματη επικοινωνίαεπικοινωνία μπορείμπορεί νανα γίνειγίνει μέσωμέσω
ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία μέσωμέσω ραδιοσυχνοτήτωνραδιοσυχνοτήτων

ΜικροκυματικήΜικροκυματική επικοινωνίαεπικοινωνία μεμε τητη βοήθειαβοήθεια υψηλαυψηλα
κατευθυνόμενωνκατευθυνόμενων κεραιώνκεραιών

ΥπέρυθρηΥπέρυθρη χαμηλούχαμηλού εύρουςεύρους επικοινωνίαεπικοινωνία γιαγια παράδειγμαπαράδειγμα
απόαπό remote controls remote controls ήή μέσωμέσω IRDAIRDA



ΑσύρματηΑσύρματη επικοινωνίαεπικοινωνία

ΤαΤα ασύρματαασύρματα τηλεπικοινωνιακάτηλεπικοινωνιακά δίκτυαδίκτυα συνήθωςσυνήθως
υλοποιούνταιυλοποιούνται μεμε κάποιοκάποιο είδοςείδος απομακρυσμένουαπομακρυσμένου

συστήματοςσυστήματος μετάδοσηςμετάδοσης πληροφορίαςπληροφορίας πουπου χρησιμοποιείχρησιμοποιεί
ηλεκτρομαγνητικάηλεκτρομαγνητικά κύματακύματα όπωςόπως ραδιοκύματαραδιοκύματα γιαγια τοτο

φορέαφορέα καικαι αυτήαυτή ηη υλοποίησηυλοποίηση λαμβάνειλαμβάνει χώραχώρα στοστο φυσικόφυσικό
επίπεδοεπίπεδο τουτου δικτύουδικτύου



ΑσύρματαΑσύρματα LANsLANs

ΕναςΕνας τύποςτύπος ασύρματωνασύρματων δικτύωνδικτύων ειναιειναι εναενα Wireless Local Wireless Local 
Area Network. Area Network. ΟπωςΟπως καικαι μεμε άλλεςάλλες ασύρματεςασύρματες συσκευέςσυσκευές
χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται ραδιοκύματαραδιοκύματα αντίαντί καλωδίωνκαλωδίων γιαγια τηντην
μεταφοράμεταφορά δεδομένωνδεδομένων αποαπο καικαι πρόςπρός τουςτους υπολογιστέςυπολογιστές

στοστο ίδιοίδιο δίκτυοδίκτυο..(7),(8),(10)(7),(8),(10)



WiWi--Fi(wirelessFi(wireless fidelity)fidelity)

ΤοΤο WiWi--FiFi ειναιειναι εναενα συχνάσυχνά χρησιμοποιούμενοχρησιμοποιούμενο ασύρματοασύρματο
δίκτυοδίκτυο σταστα συστήματασυστήματα υπολογιστώνυπολογιστών πουπου δίνειδίνει τητη

δυνατότηταδυνατότητα σύνδεσηςσύνδεσης στοστο InternetInternet ήή σεσε άλλεςάλλες μηχανέςμηχανές
πουπου έχουνέχουν WiWi--FiFi λειτουργικότητεςλειτουργικότητες..ΤαΤα WiWi--FiFi δίκτυαδίκτυα
κάνουνκάνουν broadcast broadcast ραδιοκύματαραδιοκύματα πουπου μπορούνμπορούν νανα
συλλεχθούνσυλλεχθούν αποαπο WiWi--FiFi συλλέκτεςσυλλέκτες πουπου είναιείναι
προσκολλημένοιπροσκολλημένοι σεσε υπολογιστέςυπολογιστές. .. .(7),(8),(10)(7),(8),(10)



WiWi--FiFi

ΟΟ όροςόρος WiWi--FiFi ((WiWirelessreless FiFidelitydelity) ) χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται γιαγια νανα
προσδιορίσειπροσδιορίσει τιςτις συσκευέςσυσκευές πουπου βασίζονταιβασίζονται στηνστην

προδιαγραφήπροδιαγραφή IEEE 802.11 b/g IEEE 802.11 b/g καικαι λειτουργούνλειτουργούν στηνστην ISM ISM 
bandband, , δηλαδήδηλαδή σεσε συχνότητεςσυχνότητες 2.4GHz 2.4GHz γιαγια τηντην EEυρώπηυρώπη

(7),(8),(10)(7),(8),(10)

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=ISM_band&action=edit
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=ISM_band&action=edit
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=ISM_band&action=edit


WiWi--FiFi εφαρμογέςεφαρμογές

ΗΗ διασύνδεσηδιασύνδεση τωντων εσωτερικώνεσωτερικών δικτύωνδικτύων σεσε μεγάλεςμεγάλες
ταχύτητεςταχύτητες είναιείναι μιαμια άλληάλλη απόαπό τιςτις εφαρμογέςεφαρμογές πουπου
προσφέρειπροσφέρει αυτήαυτή ηη τεχνολογίατεχνολογία. . ΈτσιΈτσι πολλάπολλά κτίριακτίρια

μπορούνμπορούν νανα συνδεθούνσυνδεθούν απόαπό σημείοσημείο σεσε σημείοσημείο μεμε κεραίακεραία. . 
ΣεΣε αυτέςαυτές τιςτις περιπτώσειςπεριπτώσεις είναιείναι απαραίτητοαπαραίτητο νανα στρέψειςστρέψεις
σωστάσωστά τηντην κεραίακεραία καικαι νανα κάνειςκάνεις μιαμια επανεκτίμησηεπανεκτίμηση τωντων
συνθηκώνσυνθηκών κορεσμούκορεσμού τουτου καναλιούκαναλιού γιαγια νανα επιλέξειςεπιλέξεις τοτο

κανάλικανάλι μεμε τητη λιγότερηλιγότερη υπερφόρτωσηυπερφόρτωση εκπομπήςεκπομπής. . 
(7),(8),(10)(7),(8),(10)



Fixed wireless dataFixed wireless data

ΤοΤο Fixed wireless data Fixed wireless data είναιείναι εναενα ασύρματοασύρματο δίκτυοδίκτυο
δεδομένωνδεδομένων πουπου μπορείμπορεί νανα χρησιμοποιηθείχρησιμοποιηθεί στηστη σύνδεσησύνδεση
δύοδύο ήή περισσότερωνπερισσότερων κτιρίωνκτιρίων μεμε σκοπόσκοπό τηντην επέκτασηεπέκταση ήή τοτο

μοίρασμαμοίρασμα τουτου network bandwidth network bandwidth χωρίςχωρίς τητη φυσικήφυσική
καλωδίωσηκαλωδίωση τωντων κτιρίωνκτιρίων



Fixed wireless dataFixed wireless data

ΟιΟι υπηρεσίεςυπηρεσίες Fixed wireless dataFixed wireless data συνήθωςσυνήθως χρησιμοποιούνχρησιμοποιούν
μιαμια κατευθυνόμενηκατευθυνόμενη ραδιοραδιο κεραίακεραία σεκάθεσεκάθε άκρηάκρη τουτου
σήματοςσήματος((τουτου κτιρίουκτιρίου).).ΑυτέςΑυτές οιοι κεραίεςκεραίες εναιεναι γενικάγενικά

μεγαλύτερεςμεγαλύτερες αποαπο αυτέςαυτές πουπου βλέπουμεβλέπουμε στοστο στήσιμοστήσιμο τωντων
WiWi--FiFi καικαι ειναιειναι σχεδιασμένεςσχεδιασμένες γιαγια outside use.outside use.ΑυτέςΑυτές οιοι

κεραίεςκεραίες συνήθωςσυνήθως σχεδιάστηκανσχεδιάστηκαν γιαγια νανα χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται
στηνστην χωρίςχωρίς άδειαάδεια χρήσηςχρήσης ISM band ISM band στιςστις

ραδιοσυχνότητεςραδιοσυχνότητες(900 (900 MHz,1.8GHz,2.4GHz MHz,1.8GHz,2.4GHz καικαι 5 GHz).5 GHz).



Wireless MANWireless MAN

AAυτόυτό είναιείναι εναενα είδοςείδος ασύρματουασύρματου δικτύουδικτύου πουπου
συνδέεισυνδέει αρκετάαρκετά ασύρματαασύρματα LANLAN.. WiMAXWiMAX ειναιειναι οο
όροςόρος πουπου χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται γιαγια νανα αναφερόμαστεαναφερόμαστε
σταστα ασύρματαασύρματα ΜΑΝΜΑΝ. . WiMAXWiMAX σημαίνεισημαίνει Worldwide Worldwide 

Interoperability for Microwave Access.Interoperability for Microwave Access.



WiMAXWiMAX

ΤοΤο WiMAXWiMAX ειναιειναι μιαμια τηλεπικοινωνιακήτηλεπικοινωνιακή τεχνολογίατεχνολογία πουπου
αποσκοπείαποσκοπεί στηνστην παροχήπαροχή ασύρματωνασύρματων δεδομένωνδεδομένων σεσε

μακρινέςμακρινές αποστάσειςαποστάσεις μεμε διάφορουςδιάφορους τρόπουςτρόπους αποαπο point to point to 
point point συνδέσειςσυνδέσεις εωςεως πλήρουςπλήρους κυψελικούκυψελικού τύπουτύπου mobile mobile 
πρόσβασηπρόσβαση..ΒασίστηκεΒασίστηκε στοστο ΙΕΕΕΙΕΕΕ 802.16 802.16 πρότυποπρότυπο πουπου
επίσηςεπίσης ονομάζεταιονομάζεται Wireless MAN.Wireless MAN.ΤοΤο WiMAXWiMAX επιτρέπειεπιτρέπει
σεσε ένανέναν χρήστηχρήστη νανα συνδέεταισυνδέεται στιστι ΔιαδίκτυοΔιαδίκτυο απόαπό ένανέναν
φορητόφορητό υπολογιστήυπολογιστή χωρίςχωρίς νανα υπάρχειυπάρχει φυσικήφυσική σύνδεσησύνδεση
τουτου φορητούφορητού σεσε δρομολογητήδρομολογητή ήή hubhub ήή σεσε μεταγωγέαμεταγωγέα μεμε τητη

βοήθειαβοήθεια Ethernet Ethernet καλωδίουκαλωδίου. . (7),(8),(10)(7),(8),(10)



Mobile Devices NetworkMobile Devices Network

ΤοΤο GSMGSM (Global System for Mobile Communication) (Global System for Mobile Communication) δίκτυοδίκτυο
σεσε τρίατρία βασικάβασικά συστήματασυστήματα πουπου είναιείναι τοτο σύστημασύστημα

μεταγωγήςμεταγωγής, , τοτο σύστημασύστημα σταθμούσταθμού βάσηςβάσης καικαι τοτο σύστημασύστημα
λειτουργίαςλειτουργίας καικαι υποστήριξηςυποστήριξης. . ΤοΤο κινητόκινητό τηλέφωνοτηλέφωνο

συνδέεταισυνδέεται στοστο σύστημασύστημα τουτου σταθμούσταθμού βάσηςβάσης τοτο οποίοοποίο στηστη
συνέχειασυνέχεια συνδέεταισυνδέεται στοστο σύστημασύστημα λειτουργίαςλειτουργίας καικαι

υποστήριξηςυποστήριξης (7),(8),(10)(7),(8),(10)



Personal Communication ServicePersonal Communication Service

ΤοΤο PCS PCS ειναιειναι τοτο όνομαόνομα γιαγια τηντην 19001900MHz MHz ράδιοράδιο μπάνταμπάντα
πουπου χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται ψηφιακέςψηφιακές κινητέςκινητές τηλεφωνικέςτηλεφωνικές

υπηρεσίεςυπηρεσίες στονστον ΚαναδάΚαναδά στοστο ΜεξικόΜεξικό καικαι στιςστις ΗνωμένεςΗνωμένες
ΠολιτείεςΠολιτείες..ΗΗ Code division Multiple Access (CDMA), Code division Multiple Access (CDMA), τοτο

GSM GSM καικαι τοτο DD--AMPS AMPS μπορούνμπορούν νανα χρησιμοποιηθούνχρησιμοποιηθούν στιςστις
συχνότητεςσυχνότητες τουτου PCS. (7),(8),(10)PCS. (7),(8),(10)



ISIS--54  IS54  IS--136136

ΤαΤα ISIS--54 54 καικαι ISIS--136136 είναιείναι δεύτερηςδεύτερης γενιαςγενιας (2(2G) G) συστήματασυστήματα
κινητήςκινητής τηλεφωνίαςτηλεφωνίας πουπου είναιείναι γνωστάγνωστά σανσαν Digital Digital 

AMPS(DAMPS(D--AMPS). AMPS). ΧρησιμοποιούνταιΧρησιμοποιούνται στηνστην ΑμερικήειδικάΑμερικήειδικά
στιςστις ΗνωμένεςΗνωμένες πολιτείεςπολιτείες καικαι στονστον ΚαναδάΚαναδά..ΤοΤο DD--AMPS AMPS 
διανύειδιανύει τατα τελευταίατελευταία τουτου καικαι τατα υπάρχονταυπάρχοντα δίκτυαδίκτυα

αντικαθίστανταιαντικαθίστανται απόαπό GSM/GPRS GSM/GPRS καικαι αποαπο τεχνολογίεςτεχνολογίες
CDMA2000.CDMA2000.



GPRSGPRS

ΤοΤο General Packet Radio Service General Packet Radio Service ειναιειναι μιαμια κινητήκινητή
υπηρεσίαυπηρεσία δεδομένωνδεδομένων πουπου είναιείναι διαθέσιμηδιαθέσιμη σεσε
χρήστεςχρήστες τουτου GSM GSM καικαι τωντων ISIS--136 136 κινητώνκινητών

τηλεφώνωντηλεφώνων. . (7),(6),(10)(7),(6),(10)



GPRS coding schemeGPRS coding scheme
ΟιΟι ταχύτητεςταχύτητες μεταφοράςμεταφοράς εξαρτώνταιεξαρτώνται απόαπό τηντην

κωδικοποίησηκωδικοποίηση καναλιούκαναλιού πουπου χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται..ΤοΤο λίγότερολίγότερο
εύρωστοεύρωστο αλλάαλλά γρηγορότερογρηγορότερο σχήμασχήμα κωδικοποίησηςκωδικοποίησης ((CSCS--

4) 4) ειναιειναι διαθέσιμοδιαθέσιμο κοντάκοντά σεσε εναενα transceivertransceiver σταθμόσταθμό
βάσηςβάσης(BTS),(BTS), ενώενώ τοτο πιόπιό εύρωστοεύρωστο σχήμασχήμα κωδικοποίησηςκωδικοποίησης
((CS1) CS1) χησιμοποιείταιχησιμοποιείται ότανόταν οο κινητόςκινητός σταθμόςσταθμός ειναιειναι αρκετάαρκετά

μακριάμακριά αποαπο ενανεναν BTS.BTS.
Coding scheme Coding scheme -- Speed(kbit/sSpeed(kbit/s))

CS1         8.0CS1         8.0
CS2       12.0CS2       12.0
CS3       14.4CS3       14.4
CS4       20.0CS4       20.0



3G3G
ΗΗ 33G G ειναιειναι ηη τρίτητρίτη γενιάγενιά κινητήςκινητής τηλεφωνίαςτηλεφωνίας γιαγια πρότυπαπρότυπα
καικαι τεχνολογίεςτεχνολογίες μεταμετα τηντην 22G.G.ΤαΤα πρότυπαπρότυπα προέρχονταιπροέρχονται
απόαπό τηντην International Telecommunications Union (ITU). International Telecommunications Union (ITU). ΗΗ

IMTIMT--2000 2000 αποτελείταιαποτελείται αποαπο έξιέξι radio interfacesradio interfaces
WW--CDMACDMA

CDMACDMA--20002000
TDTD--CDMA/TDCDMA/TD--SCDMASCDMA

UWC(UWC(συνήθωςσυνήθως υλοποιείταιυλοποιείται μεμε EDGE)EDGE)
DECTDECT

OFDMA (6),(7),(10)OFDMA (6),(7),(10)



WW--CDMACDMA

ΗΗ Wideband code Division Multiple Access Wideband code Division Multiple Access είναιείναι εναςενας τύποςτύπος
33G G κυψελωτούκυψελωτού δικτύουδικτύου. . ΤοΤο WW--CDMA CDMA ειναιειναι τοτο

πρωτόκολλοπρωτόκολλο μετάδοσηςμετάδοσης μεμε τηντην υψηλότερηυψηλότερη ταχύτηταταχύτητα πουπου
χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται στοστο ΙαπωνικόΙαπωνικό σύστημασύστημα FOMA FOMA καικαι στοστο

UMTS UMTS σύστημασύστημα τοτο οποίοοποίο τρίτηςτρίτης γενιάςγενιάς επακόλουθοεπακόλουθο στοστο
2G GSM 2G GSM δίκτυοδίκτυο πουπου πουπου υλοποιούνταιυλοποιούνται παγκοσμίωςπαγκοσμίως



CDMA2000CDMA2000

ΤοΤο CDMA2000 CDMA2000 είναιείναι έναένα υβριδικόυβριδικό 2.52.5G/3GG/3G πρωτόκολλοπρωτόκολλο
κινητούκινητού τηλεπικοινωνιακούτηλεπικοινωνιακού προτύπουπροτύπου πουπου χρησιμοποιείχρησιμοποιεί

τοτο CDMA CDMA , , εναενα πολλαπλήςπολλαπλής πρόσβασηςπρόσβασης σχήμασχήμα γιαγια
ψηφιακόψηφιακό radioradio, , γιαγια αποστολήαποστολή ήχουήχου , , δεδομένωνδεδομένων, , καικαι

δεδομένωνδεδομένων σηματοδοσίαςσηματοδοσίας μεταξύμεταξύ κινητώνκινητών τηλεφώνωντηλεφώνων
καικαι cell sites. (6),(7),(10)cell sites. (6),(7),(10)



OFDMAOFDMA

ΤοΤο Orthogonal Frequency Division Multiple Access Orthogonal Frequency Division Multiple Access ειναιειναι μιαμια
πολυχρηστικήπολυχρηστική έκδοσηέκδοση τουτου δημοφιλούςδημοφιλούς OFDM OFDM ψηφιακούψηφιακού

σχήματοςσχήματος διαμόρφωσηςδιαμόρφωσης..ΗΗ πολλαπλήπολλαπλή πρόσβσηπρόσβση
επιτυγχάνεταιεπιτυγχάνεται αναθέτονταςαναθέτοντας υποσύνολαυποσύνολα τωντων υποφορέωνυποφορέων

σεσε ξεχωριστούςξεχωριστούς χρήστεςχρήστες. . (6),(7),(10)(6),(7),(10)



EDGE or Enhanced GPRSEDGE or Enhanced GPRS

ΤοΤο Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE) Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE) ειναιειναι μιαμια
ψηφιακήψηφιακή τεχνολογίατεχνολογία κινητήςκινητής τηλεφωνίαςτηλεφωνίας πουπου τουτου

επιτρέπειεπιτρέπει νανα αυξάνειαυξάνει τοτο ρυθμόρυθμό μετάδοσηςμετάδοσης δεδομένωνδεδομένων καικαι
νανα βελτιώνειβελτιώνει τηντην αξιοπιστίααξιοπιστία τηςτης μετάδοσηςμετάδοσης

δεδομένωνδεδομένων..ΠαρόλοΠαρόλο πουπου τεχνικάτεχνικά είναιείναι εναενα 33G G δίκτυοδίκτυο
γενικάγενικά κατηγοριοποιείταικατηγοριοποιείται σανσαν έναένα unofficial standard 2.75G, unofficial standard 2.75G, 
εξαιτίαςεξαιτίας τηςτης χαμηλότερηςχαμηλότερης ταχύτηταςταχύτητας δικτύουδικτύου. . (6),(7),(10)(6),(7),(10)



Wireless networking standardsWireless networking standards

ΤώραΤώρα υπάρχουνυπάρχουν τέσσερατέσσερα ασύρματηςασύρματης δικτύωσηςδικτύωσης
πρότυπαπρότυπα..ΤοΤο 802.11802.11b b ειναιειναι τοτο πρότυποπρότυπο γιαγια επιχειρήσειςεπιχειρήσεις
καικαι έχειέχει μεγάλομεγάλο εύροςεύρος γιαγια χρήσηχρήση σεσε μεγάλεςμεγάλες περιοχέςπεριοχές
γραφείωνγραφείων..ΤοΤο 802.11802.11a a προσφέρειπροσφέρει μεγαλύτερομεγαλύτερο bandwidth bandwidth 
καικαι λιγότεραλιγότερα προβλήματαπροβλήματα παρεμβολώνπαρεμβολών αλλάαλλά είναιείναι γιαγια

μικρότερομικρότερο εύροςεύρος..ΤοΤο Bluetooth Bluetooth χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται γιαγια μικρούμικρού
εύρουςεύρους προσωρινήπροσωρινή δικτύωσηδικτύωση σεσε συνεδριακούςσυνεδριακούς χώρουςχώρους, , 

σχολείασχολεία ήή σπίτιασπίτια..ΗΗ πιοπιο πρόσφατηπρόσφατη προσθήκηπροσθήκη στηνστην
ασύρματηασύρματη λίσταλίστα προτύπωνπροτύπων ειναιειναι τοτο 802.11802.11g g τοτο οποίοοποίο
εγινεεγινε επίσημοεπίσημο πρότυποπρότυπο τοντον ΙούνιοΙούνιο τουτου 2003. 2003. (6),(7),(10)(6),(7),(10)



Wireless networking standardsWireless networking standards

Throughput   Range   Frequency  HotThroughput   Range   Frequency  Hot--spot Access  Power Drainspot Access  Power Drain
802.11b     5Mbps       150feet    2.4GHz          Excellent    802.11b     5Mbps       150feet    2.4GHz          Excellent    ModerateModerate
802.11g     20Mbps      150feet   2.4GHz          Excellent     802.11g     20Mbps      150feet   2.4GHz          Excellent     ModerateModerate
802.11a      22Mbps     100feet    5GHz              Poor       802.11a      22Mbps     100feet    5GHz              Poor       HighHigh
Dual band   22Mbps     150feet   2.4Dual band   22Mbps     150feet   2.4--5GHz       Excellent          Moderate5GHz       Excellent          Moderate
Bluetooth    500kbps    30feet     2.4GHz             Poor      Bluetooth    500kbps    30feet     2.4GHz             Poor      LowLow



BluetoothBluetooth

To Bluetooth To Bluetooth ειναιειναι περίπουπερίπου διαφορετικόδιαφορετικό πρότυποπρότυπο αποαπο
τηντην 802.11 802.11 σουίτασουίτα τωντων προδιαγραφώνπροδιαγραφών προσφέρονταςπροσφέροντας
περισσότερηπερισσότερη ευελιξίαευελιξία αλλάαλλά σεσε μικρότερημικρότερη κλίμακακλίμακα πουπου
λέγεταιλέγεται PANPAN((Personal Area Network).Personal Area Network).ΤοΤο πραγματικόπραγματικό

throughput throughput τουτου ειναιειναι 500500kbps kbps καικαι τοτο εύροςεύρος τουτου ειναιειναι μερικέςμερικές
δωδεκάδεςδωδεκάδες πόδιαπόδια..ΑλλάΑλλά σεσε αντίθεσηαντίθεση μεμε τατα 802.11 wireless 802.11 wireless 
LAN LAN –– oriented oriented πρότυπαπρότυπα πουπου συνήθωςσυνήθως τρέχουντρέχουν διαμέσουδιαμέσου
κεντρικώνκεντρικών σημείωνσημείων πρόσβασηςπρόσβασης, , όλεςόλες οιοι συσκευέςσυσκευές μεμε
BluetoothBluetooth ράδιοράδιο καικαι κεραίακεραία μπορούνναμπορούννα μιλήσουνμιλήσουν στοστο
καθένακαθένα μεμε λίγηλίγη ήή καμιάκαμιά προετοιμασίαπροετοιμασία σεσε μιαμια πιόπιό peer to peer to 

peer peer μορφήμορφή. . (6),(7),(10)(6),(7),(10)



Wireless adWireless ad--hoc networkshoc networks

EEνανα Wireless adWireless ad--hoc networkhoc network είναιείναι εναενα δίκτυοδίκτυο υπολογιστώνυπολογιστών
στοστο οποίοοποίο οιοι γραμμέςγραμμές επικοινωνίαςεπικοινωνίας ειναιειναι ασύρματεςασύρματες. . ΤοΤο
δίκτυοδίκτυο ειναιειναι adad--hoc hoc γιατίγιατί κάθεκάθε κόμβοςκόμβος ειναιειναι διατεθειμένοςδιατεθειμένος
νανα προωθήσειπροωθήσει δεδομέναδεδομένα σεσε άλλουςάλλους κόμβουςκόμβους, , καικαι έτσιέτσι ηη
απόφασηαπόφαση γιαγια τοτο ποιοίποιοί κόμβοικόμβοι θαθα προωθήσουνπροωθήσουν δεδομέναδεδομένα
γινεταιγινεται δυναμικάδυναμικά βασισμένηβασισμένη στηστη συνδεσιμότητασυνδεσιμότητα τουτου

δικτύουδικτύου (6),(7),(10)(6),(7),(10)



ΜΜANETsANETs

EEνανα Mobile adMobile ad--hoc network hoc network ειναιειναι εναενα είδοςείδος ασύρματουασύρματου adad--
hoc hoc δικτύουδικτύου καικαι είναιείναι εναενα αυτορυθμιζόμενοαυτορυθμιζόμενο δίκτυοδίκτυο κινητώνκινητών
δρομολογητώνδρομολογητών((καικαι σχετικώνσχετικών κόμβωνκόμβων) ) πουπου συνδέονταισυνδέονται μεμε
ασύρματεςασύρματες γραμμέςγραμμές –– ηη ένωσηένωση τωντων οποίωνοποίων δημιουργείδημιουργεί
μιάμιά τυχαίατυχαία τοπολογίατοπολογία..ΟιΟι δρομολογητέςδρομολογητές ειναιειναι ελεύθεροιελεύθεροι νανα
κινούνταικινούνται τυχαίατυχαία καικαι νανα οργανώνονταιοργανώνονται όπωςόπως θέλουνθέλουν..ΕτσιΕτσι

ηη ασύρματηασύρματη τοπολογίατοπολογία δικτύουδικτύου μπορείμπορεί νανα αλλάζειαλλάζει
γρήγοραγρήγορα καικαι απρόβλεπτααπρόβλεπτα..ΕναΕνα τέτοιοτέτοιο δίκτυοδίκτυο μπορείμπορεί νανα
δουλεύειδουλεύει μόνομόνο τουτου ηη νανα συνδεθείσυνδεθεί στοστο Internet. (6),(7),(10)Internet. (6),(7),(10)
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