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Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 
επικράτηση της χρήσης των μικροϋπολογιστών (προσωπικών υπολογιστών) στις επιχειρήσεις, οδήγησε 

γρήγορα στη δημιουργία πολλών τοπικών δικτύων, μικρού ή μεγαλύτερου μεγέθους. Ωστόσο, καθώς κάθε 
επιχείρηση αναπτύσσεται, γρήγορα δημιουργείται η ανάγκη για επικοινωνία και μετάδοση δεδομένων 
μεταξύ των υποκαταστημάτων της. Η ανάγκη αυτή καλύπτεται σήμερα από τα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 
(Wide Area Networks, WAN).  

Επεκτείνοντας το Δίκτυο 

Τα τοπικά δίκτυα αποτελούν μια πολύ καλή λύση επικοινωνίας σε περίπτωση που το μέγεθος του δικτύου είναι σχετικά 
μικρό και καταλαμβάνει περιορισμένη γεωγραφικά έκταση. Για παράδειγμα μια εταιρία που διαθέτει μόνο ένα πολυόροφο 
κτίριο σε μια πόλη, εξυπηρετείται αποτελεσματικά από ένα τοπικό δίκτυο. Όταν όμως η δραστηριότητα της επεκταθεί σε 
γειτονικές πόλεις, η ανάγκη επικοινωνίας μεταξύ των υποκαταστημάτων της, απαιτεί τη χρήση ενός WAN. Τα WAN είναι 
γνωστά και με τον Αγγλικό όρο Wide Area Networks (WAN). Χρησιμοποιώντας ένα WAN, είναι δυνατόν να διασυνδέσουμε 
μεταξύ τους τα τοπικά δίκτυα κάθε υποκαταστήματος. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται κατάλληλος δικτυακός 
εξοπλισμός (γραμμές σύνδεσης, modem, δρομολογητές κ.α.). Στις γραμμές ενός WAN μπορεί να χρησιμοποιούνται δίκτυα 
μεταγωγής (κυκλώματος ή πιο συχνά πακέτου), δορυφορικές και μικροκυματικές συνδέσεις, οπτικές ίνες, ή ακόμα και 
συστήματα καλωδιακής τηλεόρασης. Ο χρήστης που χρησιμοποιεί ένα WAN δεν πρέπει να καταλαβαίνει καμιά διαφορά ως 
προς τον τρόπο χρήσης του σε σχέση με ένα τοπικό δίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι το WAN είναι διάφανο ως προς τη λειτουργία 
του. 

Είναι αρκετά δύσκολο (ειδικά από άποψης κόστους) για μια εταιρεία να εγκαταστήσει και να διαχειρίζεται από μόνη της 
τις γραμμές ενός WAN. Συνήθως είναι ευκολότερο να νοικιάσει τη χρήση τους από κάποιο φορέα που ειδικεύεται στις 
επικοινωνίες (π.χ. τον ΟΤΕ) ο οποίος συνήθως έχει ήδη έτοιμη την καλωδιακή υποδομή και μπορεί να καλύψει κάθε σημείο 
της χώρας. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής (υπηρεσίες WAN) όπως 
παρέχονται από τους φορείς τηλεπικοινωνιών μπορεί να είναι: 

Α) Οι κλασικές: 
– Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές (το κλασικό τηλεφωνικό δίκτυο) 
– Μόνιμες ή μισθωμένες γραμμές 
– Γραμμές που χρησιμοποιούν το πρότυπο Χ.25 
Β) αλλά και οι πιο σύγχρονες: 
– Frame Relay 
– ISDN 
– ATM 
– xDSL 
 

Σημείωση: Από το 2001, υπάρχει στη χώρα μας πλήρη απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών. Έτσι πλέον κάθε εταιρία 
μπορεί να εγκαθιστά και να διαχειρίζεται εξοπλισμό και γραμμές κατάλληλες για WAN. Λόγω του αυξημένου 
ανταγωνισμού, υπάρχει και αντίστοιχη βελτίωση στην ποιότητα (και το κόστος) των παρεχόμενων 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

Επιλεγόμενες Τηλεφωνικές Γραμμές 

Το γνωστό μας τηλεφωνικό δίκτυο, το οποίο χρησιμοποιούμε εδώ και πολλά χρόνια για μετάδοση φωνής, μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιηθεί για μετάδοση δεδομένων. Το τηλεφωνικό δίκτυο είναι γνωστό διεθνώς και με την ονομασία PSTN, Public 

Switched Telephone Network, το οποίο θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε ως Δημόσιο Τηλεφωνικό Επιλογικό (ή 
Μεταγωγής) Δίκτυο. Η έννοια του “επιλογικού” σχετίζεται με την δυνατότητα που έχουμε να επιλέξουμε με ποιο 
συνδρομητή θα συνομιλήσουμε, σχηματίζοντας τον κατάλληλο αριθμό κλήσης. Θεωρώντας το ως δίκτυο μεταγωγής, θα 
λέγαμε ότι ανήκει στην κατηγορία της μεταγωγής κυκλώματος ενώ οι συνδέσεις που δημιουργούμε είναι προσωρινές. 

Μέσω του τηλεφωνικού δικτύου, μπορούμε να έχουμε μετάδοση δεδομένων μεταξύ υπολογιστών, χρησιμοποιώντας τις 
γραμμές του για να δημιουργήσουμε ένα WAN. Υπάρχουν ωστόσο κάποιοι περιορισμοί: Το τηλεφωνικό δίκτυο σχεδιάστηκε 
για τη μετάδοση φωνής, αναλογικών δηλ. δεδομένων, και μάλιστα με μικρό εύρος συχνοτήτων (όσο χρειάζεται για να 
μεταδίδεται και να αναγνωρίζεται η ανθρώπινη φωνή) ενώ οι υπολογιστές μεταδίδουν γενικά ψηφιακά σήματα. Για να 

H

Οι σημειώσεις είναι βασισμένες στα συγγράμματα:  
[1] Αρβανίτης Α., Κόλυβας Γ., Ούτσιος Σ., Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, ΕΠΑΛ Β’ Τάξη, Τομέας Ηλεκτρονικών, ΟΕΔΒ, Αθήνα 
[2] Κιαγιάς Μ., Δίκτυα Υπολογιστών II – Το Ανεπίσημο Βοήθημα, 2010 
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ξεπεράσουμε αυτό τον περιορισμό, χρησιμοποιούμε ειδικές συσκευές για την σύνδεση των υπολογιστών με το τηλεφωνικό 
δίκτυο, τα γνωστά μας modem. 

Τα modems είναι συσκευές οι οποίες μετατρέπουν το ψηφιακό σήμα των υπολογιστών σε αναλογικό το οποίο μπορεί να 
μεταδοθεί μέσω της τηλεφωνικής γραμμής. Το modem που βρίσκεται στην άλλη μεριά της σύνδεσης αναλαμβάνει την 
ακριβώς αντίστροφη διαδικασία. Αν έχετε χρησιμοποιήσει modem για την σύνδεση σας στο Internet θα έχετε πιθανόν 
ακούσει τον χαρακτηριστικό ήχο που παράγεται από την μετατροπή (διαμόρφωση) του σήματος σε αναλογικό. Ουσιαστικά 
το modem μετατρέπει το ψηφιακό σήμα σε ήχο που μπορεί να μεταδοθεί μέσω της τηλεφωνικής γραμμής. 

 
Εικόνα 1: Σύνδεση υπολογιστών μέσω δικτύου PSTN 

 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική Χρήση 
Υψηλή Διαθεσιμότητα Μικρή Ταχύτητα Απομακρυσμένη Πρόσβαση 
Mικρό Κόστος Μεταβλητή Ποιότητα και Αξιοπιστία Εφαρμογές χωρίς απαιτήσεις υψηλής 

ταχύτητας 
Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά επιλεγόμενων γραμμών 

 

Ο άλλος περιορισμός των επιλογικών τηλεφωνικών συνδέσεων είναι ο σχετικά μικρός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων που 
μπορεί να επιτευχθεί. Η ταχύτητα δεν είναι σταθερή καθώς εξαρτάται από παράγοντες όπως η ποιότητα της γραμμής και 
του κυκλώματος που έχει σχηματιστεί μεταξύ των δύο υπολογιστών που επικοινωνούν.  

Η μέγιστη πρακτική ταχύτητα μετάδοσης που έχει επιτευχθεί σε δίκτυο PSTN είναι σήμερα τα 56Kbps. Πρέπει να 
σημειώσουμε ότι η τεχνολογία αυτή έχει σταματήσει να αναπτύσσεται, καθώς έχει αντικατασταθεί από πιο σύγχρονες και 
έτσι δεν αναμένεται να αυξηθεί η ταχύτητα της στο μέλλον. 

Σήμερα, οι επιλογικές συνδέσεις χρησιμοποιούνται για μετάδοση δεδομένων περιορισμένης χρονικά διάρκειας, όταν δεν 
δικαιολογείται το επιπλέον κόστος χρήσης αφιερωμένης γραμμής ή κάποιας άλλης πιο σύγχρονης τεχνολογίας. Γνωστές 
εφαρμογές της είναι η πρόσβαση στο Internet ή σε άλλες online υπηρεσίες χαμηλής ταχύτητας, η σύνδεση κάποιου 
απομακρυσμένου υπολογιστή (π.χ. ενός φορητού) με το τοπικό δίκτυο μιας εταιρίας, καθώς και η τηλεργασία. Ακόμα, οι 
επιλογικές συνδέσεις χρησιμοποιούνται συχνά ως εφεδρικές σε περίπτωση βλάβης μιας μόνιμης γραμμής. 

Μισθωμένες Γραμμές 

Αντίθετα από τις επιλεγόμενες γραμμές, που πρέπει να δημιουργούνται κάθε φορά που απαιτείται σύνδεση μεταξύ δύο 
σημείων, οι μισθωμένες ή μόνιμες γραμμές παρέχουν μια επικοινωνιακή γραμμή έτοιμη να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα 
στιγμή. Υπάρχουν αναλογικές και ψηφιακές μισθωμένες γραμμές, οι οποίες προσφέρονται από τους διάφορους 
τηλεπικοινωνιακούς φορείς.  

Η αναλογική μισθωμένη γραμμή είναι περισσότερο γρήγορη και αξιόπιστη από την επιλεγόμενη γραμμή. Επίσης είναι 
σχετικά ακριβή, γιατί ο τηλεπικοινωνιακός φορέας δεσμεύει πολύτιμους πόρους του δικτύου του για τη μισθωμένη γραμμή, 
είτε αυτή χρησιμοποιείται είτε όχι. Οι αναλογικές μισθωμένες γραμμές, όπως και οι αναλογικές επιλεγόμενες γραμμές, 
απαιτούν τη χρήση modem, ενώ θέτουν όρια στην ποιότητα και στην ταχύτητα μετάδοσης. 

Όταν απαιτείται υψηλότερη ποιότητα επικοινωνίας και ευκολότερη διαχείσιη, χρησιμοποιούνται οι ψηφιακές 
μισθωμένες γραμμές. Οι ταχήτητες των ψηφιακών γραμμών κυμαίνονται από 19,2 Kbps μέχρι 45 Kbps (για την Ευρώπη) ή 
οι γραμμές Τ1 στα 1,544 Mbps (για τη Β. Αμερική και την Ιαπωνία).  

Επειδή η μετάδοση είναι από άκρη σε άκρη ψηφιακή, για τη σύνδεση του δικτύου με τη γραμμή δε χρησιμοποιείται 
Modem αλλά άλλη συσκευή που ονομάζεται μονάδα εξυπηρέτησης καναλιού-δεδομένων (Channel Service Unit/Data 
Service Unit, CSU/DSU). Αυτή, αφενός, μετατρέπει το ψηφιακό σήμα, που παράγουν οι διάφοροι σταθμοί του δικτύου, σε 
ψηφιακό σήμα κατάλληλης μορφής, ώστε να μπορεί να μεταδοθεί στη γραμμή, αφετέρου περιέχει ειδικά ηλεκτρονικά 
κυκλώματα προστασίας των εγκαταστάσεων του παροχέα της υπηρεσίας.  
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Βασικό μειονέκτημα των ψηφιακών μισθωμένων γραμμών είναι ότι, αν παρουσιάσουν πρόβλημα, διακόπτεται η 

λειτουργία τους. Δεν υπάρχει, δηλαδή, η δυνατότητα να κρατηθεί η σύνδεση ανοιχτή σε χαμηλότερη ταχύτητα (κάτι που 
μπορεί να γίνει σε αναλογική γραμμή). 

Η τιμολόγηση μισθωμένης γραμμής είναι συνάρτηση της ταχύτητας και της απόστασης μεταξύ των δύο ακραίων σημείων 
και όχι του όγκου δεδομένων που διακινούνται μέσα σε αυτή. Αν πρόκειται να συνδέσουμε με αφιερωμένες γραμμές μικρό 
αριθμό σημείων και οι συνδέσεις να χρησιμοποιούνται πολλές ώρες την ημέρα, μπορεί η επιλογή τους να αποτελεί την πιο 
συμφέρουσα λύση από άποψη κόστους. 

 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική Χρήση 
Υψηλή Διαθεσιμότητα Μεγάλο μηνιαίο πάγιο τέλος Διασύνδεση τοπικών δικτύων, που 

βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση Ασφάλεια, ανήκει αποκλειστικά στο 
χρήστη 

Αν η γραμμή είναι ψηφιακή, 
δύσκολη η εφεδρεία σε περίπτωση 
προβλήματος στη γραμμή Mικρό κόστος, στην περίπτωση 

διαρκούς μετάδοσης μεγάλης 
ποσότητας δεδομένων 

Μόνιμη σύνδεση στο Internet 

Υψηλές ταχύτητες 
Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά μισθωμένων γραμμών 

Χ.25 

Το Χ.25 είναι τεχνολογία μεταγωγής πακέτου, όπου τα δεδομένα μεταδίδονται στο δίκτυο μεταγωγής σε μικρά κομμάτια, 
τα πακέτα. Το δίκτυο Χ.25 αποτελείται, ουσιαστικά, από κόμβους μεταγωγής πακέτων (Packet Switching Nodes, PSNs), οι 
οποίοι δρομολογούν κατάλληλα τα πακέτα, ώστε να φθάσουν στον προορισμό τους. 

Η διεπαφή μεταξύ του εξοπλισμού του χρήστης και του δικτύου μεταγωγής πακέτων περιγράφεται από το πρότυπο Χ.25, 
που αφορά τα τρία κατώτερα επίπεδα του μοντέλου του OSI. Στο πρότυπο Χ.25, ο ακραίος εξοπλισμός του χρήστη 
αναφέρεται σαν τερματικός εξοπλισμός δεδομένων (Data Terminal Equipment, DTE), και ο κόμβος μεταγωγής πακέτων, με 
τον οποίο συνδέεται ένα DTE, αναφέρεται σαν εξοπλισμός επικοινωνίας δεδομένων (Data Communication Equipment, DCE). 
Αν κάποιες από τις συσκευές του χρήστη δεν έχουν τη δυνατότητα διαχείρισης πακέτων Χ.25 (π.χ. ασύγχρονα τερματικά), 
υπάρχει δυνατότητα σύνδεσής τους σε τέτοιο δίκτυο μέσω της μονάδας συναρμολόγησης-αποσυναρμολόγησης πακέτων 
(Packet Assembler-Disassembler, PAD). 

 
Εικόνα 2: Δίκτυο Χ.25 

 

Τα πρώτα δίκτυα Χ.25 χρησιμοποιούσαν απλές τηλεφωνικές γραμμές για τη μετάδοση δεδομένων, που αποτελούσαν 
αρκετά αναξιόπιστο μέσο μετάδοσης και επέτρεπαν την εμφάνιση αρκετών λαθών. Για το λόγο αυτό το Χ.25 
χρησιμοποιούσε ειδικές μεθόδους ανίχνευσης λαθών και επαναμετάδοσης δεδομένων. Με τις σημερινές τηλεπικοινωνιακές 
γραμμές, που εμφανίζουν πολύ μικρότερη πιθανότητα σφαλμάτων και είναι πολύ περισσότερο αξιόπιστες, ο εκτεταμένος 
έλεγχος λαθών του Χ.25 δεν είναι πια απαραίτητος και επιπλέον επιδρά αρνητικά στην ταχύτητα μετάδοσης των 
δεδομένων. Για το λόγο αυτό σήμερα χρησιμοποιούνται πολύ πιο «χαλαρά» πρωτόκολλα όσον αφορά τον έλεγχο λαθών και 
τις επαναμεταδόσεις. 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική Χρήση 
Αξιοπιστία Μικρή Ταχύτητα Εφαρμογές τερματικού προς κεντρικό 

υπολογιστή Mικρό κόστος, στην περίπτωση 
σποραδικής κίνησης 

Αργή απόκριση 

Διαθέσιμη παντού Μόνο για δεδομένα 
Διαχείριση του WAN από το φορέας 

Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά Χ.25 
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Το κόστος της υπηρεσίας Χ.25 είναι πολύ προσιτό. Η τιμολόγηση γίνεται ανάλογα με το ποσό δεδομένων που 

διακινήθηκε, κάνοντας αρκετά ελκυστική τη χρήση της στην περίπτωση μετάδοσης μικρού ποσού δεδομένων σποραδικά. Αν 
και έχουν εμφανισθεί καινούριες τεχνολογίες, όπως το ISDN και το Frame Relay, σε αρκετά μέρη του κόσμου 
χρησιμοποιείται η τεχνολογία Χ.25, γιατί είναι η πιο φθηνή ή ακόμη και η μόνη διαθέσιμη. 

ISDN 

Εκτός από τις κλασικές υπηρεσίες τηλεφωνίας (φωνής), τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε μεγάλη ζήτηση για παροχή 
και άλλων υπηρεσιών (μετάδοση δεδομένων, εικόνας, video), Οι διάφοροι φορείς τηλεπικοινωνιών αναγκάστηκαν να 
δημιουργήσουν εξειδικευμένα δίκτυα (εκτός από το τηλεφωνικό που υπήρχε) για την μετάδοση των αντίστοιχων 
δεδομένων. Για παράδειγμα, ο ΟΤΕ ανέπτυξε τα δίκτυα Hellaspac και Hellascom για μετάδοση δεδομένων υπολογιστών. 
Ακόμα δημιουργήθηκαν δίκτυα για μετάδοση δεδομένων κειμένου telex (το οποίο όμως έχει πλέον καταργηθεί), δίκτυα 
καλωδιακής τηλεόρασης κ.α. Η ανάπτυξη ξεχωριστών δικτύων για κάθε διαφορετικό είδος υπηρεσίας, έχει μειονεκτήματα 
όπως: 
ü Μεγάλο κόστος διαχείρισης και συντήρησης των διαφορετικών τεχνολογιών από κάθε τηλεπικοινωνιακό φορέα.  
ü Αυξημένο κόστος για τον τελικό χρήστη, ο οποίος πρέπει να συντηρεί διαφορετικό εξοπλισμό για κάθε υπηρεσία, και να 

πληρώνει συνδρομή στον τηλεπικοινωνιακό φορέα. Με δεδομένο ότι ο φορέας έχει πολλά έξοδα για τα δίκτυα αυτά, οι 
τιμές των συνδρομών είναι αντίστοιχα αρκετά αυξημένες. 

ü Τα παραπάνω οδηγούν συνήθως σε αποθάρρυνση της εμπορικής ανάπτυξης. 
Τα παραπάνω προβλήματα έρχεται να λύσει το Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (Integrated Services Digital 

Network, ISDN). Το ISDN επιτρέπει τη μετάδοση φωνής, εικόνας, video και δεδομένων σε ψηφιακή μορφή χρησιμοποιώντας 
την υπάρχουσα υποδομή δισύρματων τηλεφωνικών καλωδίων. Με την βοήθεια του ISDN, το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 

γίνεται ανεξάρτητο από το είδος της πληροφορίας που διακινείται, αφού μέσα από αυτό (και με καθαρά ψηφιακή μορφή), 
μπορεί πλέον να διακινηθούν δεδομένα υπολογιστών, φωνή, video. Αντίστοιχα, τυποποιείται και το είδος της διασύνδεσης 
διάφορων συσκευών (από διάφορους κατασκευαστές) στο δίκτυο, και δεν χρειάζεται ειδικός (και ενδεχομένως ακριβός) 
εξοπλισμός για την προσαρμογή τους. Τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το ISDN είναι: 
• Ψηφιακή Μετάδοση: Όλα τα δεδομένα στο δίκτυο ISDN κινούνται σε ψηφιακή μορφή. Ακόμα και η φωνή (τηλεφωνική 

συνδιάλεξη) ψηφιοποιείται πριν σταλεί στη γραμμή. 
• Η σηματοδοσία γίνεται μέσω ιδιαίτερου καναλιού (common channel signaling). Η σηματοδοσία περιλαμβάνει τα 

βοηθητικά σήματα με τα οποία γίνεται η διαχείριση μιας επικοινωνίας (π.χ. το κουδούνισμα σε μια τηλεφωνική κλήση, η 
διαδικασία έναρξης και λήξης μιας σύνδεσης κ.λ.π.) 

• Ο ενιαίος τρόπος με τον οποίο συνδέονται συσκευές και χρήστες στο δίκτυο: Οι υπηρεσίες του δικτύου είναι όλες 
διαθέσιμες μέσω ενός και μόνο τύπου σύνδεσης (από την ίδια απόληξη (πρίζα)). 

Αν και το ISDN χρησιμοποιεί την ήδη υπάρχουσα τηλεπικοινωνιακή υποδομή (τα ίδια χάλκινα τηλεφωνικά καλώδια που 
χρησιμοποιούνται στην κλασικό τηλεφωνικό σύστημα), ωστόσο απαιτεί την εγκατάσταση μιας ειδικής συσκευής στη μεριά 
του χρήστη. Πρόκειται για την συσκευή τερματισμού δικτύου NT1. Ο παροχέας της υπηρεσίας ISDN (π.χ. ΟΤΕ) εγκαθιστά τη 
συσκευή αυτή στο χώρο του συνδρομητή και την συνδέει στον κόμβο ISDN στο τηλεφωνικό κέντρο που μπορεί να βρίσκεται 
αρκετά χιλιόμετρα μακριά. Η σύνδεση γίνεται με το κανονικό καλώδιο (συνεστραμμένων ζευγών) του συνδρομητή που 
χρησιμοποιούνταν παλιότερα για το απλό τηλέφωνο. Η κίνηση έπειτα δρομολογείται στο δίκτυο του τηλεπικοινωνιακού 
φορέα με καθαρά ψηφιακό τρόπο (χρησιμοποιώντας τεχνικές μεταγωγής πακέτων, νοητού κυκλώματος κλπ). Η συσκευή 
τερματισμού NT1 μπορεί να συνδεθεί με μέχρι 8 συσκευές σε απόσταση μέχρι 150 μέτρα. Οι συσκευές αυτές μπορεί να 
είναι είτε ειδικές για ISDN (μη ξεχνάμε ότι πρόκειται για ψηφιακά δεδομένα), είτε οι κλασικές αναλογικές τηλεφωνικές 
συσκευές μέσω του ειδικού τερματικού προσαρμογέα ΤΑ. Οι ειδικές συσκευές μπορεί να είναι ψηφιακά τηλέφωνα, FAX, 
εικονοτηλέφωνα κλπ. 

 
Τερματικός Προσαρμογέας (ΤΑ): Όπως είπαμε ήδη, για να συνδέσουμε ένα κλασικό αναλογικό τηλέφωνο σε μια 
γραμμή ISDN, χρειάζεται ειδικός προσαρμογέας. Γιατί συμβαίνει αυτό; Καθώς το ISDN χρησιμοποιεί ψηφιακή 
μετάδοση, το κλασικό τηλέφωνο δεν μπορεί να συνδεθεί απευθείας – τα δεδομένα φωνής είναι αναλογικά. Ο 
προσαρμογέας TA διαθέτει ένα μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό (ADC, Analog to Digital Converter) ο οποίος 
μετατρέπει τη φωνή από τη συσκευή σε ψηφιακά δεδομένα, καθώς και μετατροπέα ψηφιακού σε αναλογικό (DAC, 
Digital to Analog Converter) ο οποίος κάνει την αντίστροφη διαδικασία. Στην πραγματικότητα ο προσαρμογέας αυτός 
βρίσκεται συνήθως ενσωματωμένος στη συσκευή NT1 που μας δίνει ο παροχέας. Για παράδειγμα ο ΟΤΕ δίνει τη 
συσκευή Netmod η οποία περιέχει μέσα και το ΤΑ. 

 
Μπορούμε να συνδυάσουμε το βασικό και τον πρωτεύοντα ρυθμό για να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο με μια κεντρική 

θέση και πολλές περιφερειακές. Στην κεντρική θέση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σύνδεση πρωτεύοντος ρυθμού και 
στις περιφερειακές βασικού ρυθμού. Έτσι μπορούμε για παράδειγμα να συνδέσουμε ταυτόχρονα ένα κεντρικό υπολογιστή 
σε 30 περιφερειακούς υπολογιστές (23 για Αμερική και Ιαπωνία). Η υπηρεσία ISDN είναι χρήσιμη όταν η μετάδοση 
δεδομένων δεν είναι συνεχής και οι ανάγκες σε ταχύτητα κυμαίνονται. Καθώς γίνεται κλήση για την αποκατάσταση της 
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σύνδεσης, ο συνδρομητής πληρώνει για όση ώρα μεταφέρει δεδομένα (σε αντίθεση με την ADSL που η μετάδοση είναι 
συνεχής και η χρέωση είναι πάγια). Καθώς σήμερα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο άλλες τεχνολογίες με μόνιμη 
σύνδεση (ADSL), το ISDN συνήθως περιορίζεται για χρήση ως εφεδρική σύνδεση σε απομακρυσμένα μηχανήματα/δίκτυα, 
σε περίπτωση βλάβης της κύριας γραμμής. 

 
Εικόνα 4: Ο εξοπλισμός του ISDN 

 
Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική Χρήση 
Κόστος ανάλογο με την κίνηση Αν και αναπτύσσεται διαρκώς δεν 

είναι ακόμα παγκόσμια διαθέσιμο 
Σποραδική κίνηση που 
περιλαμβάνει φωνή, εικόνα, 
δεδομένα 

Μεταφορά φωνής, εικόνας και 
δεδομένων 

Υψηλό κόστος για συνεχή 
μεταφορά δεδομένων 

Σαν εφεδρική γραμμή μαζί με τις 
ασύγχρονες επιλεγόμενες 
τηλεφωνικές γραμμές Γρήγορη εγκαθίδρυση σύνδεσης 

Πίνακας 4: Χαρακτηριστικά ISDN 

Frame Relay 

Καθώς η ανάπτυξη δικτύων βασίζεται όλο και περισσότερο στη χρήση οπτικών ινών και ψηφιακών μεθόδων μετάδοσης, 
εμφανίστηκαν νέες τεχνολογίες μεταγωγής πακέτων, όπως για παράδειγμα το Frame Relay, που απαιτούν πολύ λιγότερο 
έλεγχο σφαλμάτων από ότι οι παλιότερες τεχνολογίες. Το Frame Relay, είναι σύγχρονη τεχνολογία γρήγορης μεταγωγής 
πακέτων μεταβλητού μεγέθους. Σε αυτή την τεχνολογία έχουν αφαιρεθεί αρκετές λειτουργίες ελέγχου οι οποίες δεν είναι 
απαραίτητες σε αξιόπιστο και ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον. Επίσης, έχει προδιαγραφεί η διεπαφή μεταξύ τερματικής 
συσκευής (DTE) και δικτύου (DCE).  

Τα δίκτυα τεχνολογίας Frame Relay είναι αρκετά δημοφιλή γιατί εκτελούν πολύ πιο γρήγορα από άλλα συστήματα 
μεταγωγής πακέτου βασικές λειτουργίες προώθησης πακέτων. Αυτό συμβαίνει επειδή με τη χρήση μόνιμων νοητών 
κυκλωμάτων είναι εκ των προτέρων καθορισμένη η διαδρομή που θα ακολουθήσουν τα πακέτα μιας σύνδεσης από άκρη σε 
άκρη. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν συσκευές που να τεμαχίζουν και να επανασυναρμολογούν τα πακέτα ή να 
αποφασίζουν για την καλύτερη διαδρομή. 

Επίσης, τα δίκτυα Frame Relay είναι δυνατό να παρέχουν στους χρήστες τους εύρος ζώνης ανάλογα με τις ανάγκες τους. 
Υποστηρίζουν ταχύτητες από 64 Kbps έως 2,048 Mbps. Η τιμολόγηση της χρήσης του δικτύου Frame Relay εξαρτάται από το 
επιθυμητό εύρος ζώνης. Για την πρόσβαση τοπικού δικτύου σε δίκτυο Frame Relay απαιτείται μισθωμένη ψηφιακή γραμμή 
για τη σύνδεση με τον πλησιέστερο κόμβο, δρομολογητής με κάρτα Frame Relay και συσκευή CSU/DSU για τον 
μετασχηματισμό του ψηφιακού σήματος. 

Η υπηρεσία Frame Relay είναι οικονομικότερη από τη χρήση αφιερωμένων γραμμών, όταν πρόκειται να διασυνδεθούν 
αρκετά τοπικά δίκτυα σε πολλές απομακρυσμένες περιοχές. Απαιτείται λιγότερο υλικό στα κεντρικά γραφεία του χρήστη-
πελάτη της υπηρεσίας, αφού αρκεί μία μόνο γραμμή Ε1/Τ1 (μεταξύ του πελάτη και του παροχέα της υπηρεσίας) για το 
σύνολο των απαιτούμενων γραμμών. Ακόμη, ο φορέας της υπηρεσίας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και καλή 
λειτουργία του δικτύου Frame Relay, αντίθετα με τις αφιερωμένες γραμμές, όπου υπεύθυνος είναι ο χρήστης-πελάτης. 
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Εικόνα 5: Ένα δίκτυο Frame Relay, είναι ένα σύστημα από σημείο σε σημείο 

 αφού χρησιμοποιεί μόνιμα νοητά κυκλώματα 
 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική Χρήση 
Υψηλές ταχύτητες και μικρότερες 
καθυστερήσεις λόγω περιορισμένου 
ελέγχου ροής και σφαλμάτων 

Σχετικά υψηλό αρχικό κόστος 
(μισθωμένη γραμμή για την 
πρόσβαση στον κόμβο Frame 
Relay) 

Διασύνδεση πολλών 
απομακρυσμένων τοπικών δικτύων 

Αξιοποίηση των σύγχρονων 
μεθόδων ψηφιακής μετάδοσης 

Η καλύτερη εναλλακτική λύση ως 
προς τις ψηφιακές αφιερωμένες 
γραμμές (από άκρη σε άκρη) Διαχείριση του WAN από το φορέα 

και όχι από το χρήστη 
Φθηνότερη μόνιμη σύνδεση σε 
σχέση με την αφιερωμένη γραμμή 

Πίνακας 5: Χαρακτηριστικά Frame Relay 

ATM 

Ο ασύγχρονος τρόπος μεταφοράς (Asynchronous Transfer Mode, ATM) είναι σύγχρονη και πολλά υποσχόμενη 
εφαρμογή της τεχνικής της μεταγωγής. Συνδυάζει την αποδοτικότητα της μεταγωγής πακέτων με την αξιοπιστία της 
μεταγωγής κυκλώματος. Για τη μετάδοση των δεδομένων, χρησιμοποιεί σταθερού μεγέθους πακέτα των 53 bytes, τις 
κυψέλες (cells). Από αυτά, τα 5 πρώτα bytes αποτελούν της ΑΤΜ επικεφαλίδα (header) και τα υπόλοιπα 48 bytes την 
ωφέλιμη πληροφορία του χρήστη (payload). Το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται κυψέλες σταθερού μεγέθους, επιβαρύνει 
πολύ λιγότερο τις διεργασίας μεταγωγής και δρομολόγησης που εκτελούνται σε κάθε κόμβο του δικτύου ΑΤΜ. Έτσι, 
μπορούν να επιτευχθούν πολύ υψηλές ταχύτητες μεταγωγής των δεδομένων, που μπορούν να φθάσουν και στα 622 Mbps. 

Η τεχνολογία ΑΤΜ προδιαγράφτηκε αρχικά για τη δημιουργία του ISDN ευρείας ζώνης και αναμένεται να παίξει πολύ 
σημαντικό ρόλο στο μέλλον των επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας. Ένα δίκτυο ΑΤΜ αποτελείται από μεταγωγείς ΑΤΜ 
υψηλής ταχύτητας, οι οποίοι δρομολογούν χωρίς καθόλου καθυστέρηση τις εισερχόμενες κυψέλες. Έτσι, η τεχνολογία ΑΤΜ 
προσφέρει πολύ υψηλές ταχύτητες ακόμη και κάτω από συνθήκες ιδιαίτερα αυξημένης κίνησης στο δίκτυο. 

Σα μέσο μετάδοσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα μέσα, όπως συνεστραμμένο ζεύγος 
καλωδίων, ομοαξονικό καλώδιο, οπτική ίνα. Ο εξοπλισμός, που απαιτείται στο ΑΤΜ, προσφέρεται σήμερα από 
περιορισμένο αριθμό κατασκευαστών. Η μετατροπή της υπάρχουσας υποδομής σε καθαρά ΑΤΜ περιβάλλοντα απαιτεί σε 
μεγάλο βαθμό αντικατάσταση του εξοπλισμού, κάτι που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην ταχεία και σε μεγάλη 
κλίμακα εξάπλωση της τεχνολογίας ΑΤΜ. Έχει όμως ήδη αρχίσει να αποτελεί κύρια επιλογή στην ανάπτυξη δικτύων κορμού. 

 
Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική Χρήση 
Πολύ υψηλές ταχύτητες  
(έως και 2,4 Gbps) 

Πρότυπα που ακόμη 
αναπτύσσονται 

Κίνηση μεγάλου όγκου φωνής, 
εικόνας και δεδομένων 

Μεταφορά φωνής, εικόνας και δεδομένων 
ακόμη και σε πραγματικό χρόνο 

Όχι ευρέως διαθέσιμη 

Βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου 
εύρους ζώνης 

Πίνακας 6: Χαρακτηριστικά ΑΤΜ 

xDSL 

Η τεχνολογία xDSL (Digital Subscriber Line) αποτελεί μια εξέλιξη της τεχνολογίας ISDN και συνεχίζει να χρησιμοποιεί τα 
χάλκινα τηλεφωνικά καλώδια που χρησιμοποιούνται ήδη για τη μετάδοση φωνής. Το τμήμα του καλωδίου που ξεκινάει από 
τον συνδρομητή και καταλήγει στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό του παροχέα, ονομάζεται συνδρομητικός (τοπικός) 
βρόχος (local loop). Η γραμμή DSL υπάρχει σε διάφορες παραλλαγές, έτσι το x στην ονομασία μπορεί να συμβολίζει το 
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ADSL, R-ADSL, HDSL, SDSL, VDSL. Η τεχνολογία γενικά αποτελεί εξέλιξη του ISDN βασικού ρυθμού που παρέχει δύο κανάλια 
δεδομένων με ταχύτητα 64Kbps και ένα κανάλι σηματοδοσίας ταχύτητας 16Kbps. Ο βασικός λόγος που ώθησε την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας DSL είναι η χαμηλή ταχύτητα που επιτυγχάνονταν με τις προηγούμενες τεχνολογίες, ειδικά όσο αφορά τους 
οικιακούς χρήστες. Για παράδειγμα, η τυπική σύνδεση με τη βοήθεια modem σε PSTN γραμμή φτάνει μέχρι την ταχύτητα 
των 56Kbps (θεωρητικά) η οποία όμως δεν μπορεί να μεταφέρει το είδος των δεδομένων (πολυμέσα όπως ήχος και video, 
τηλεδιάσκεψη κλπ) που απαιτούνται στις σύγχρονες εφαρμογές Internet. Πράγματι, τα 56Kbps σήμερα μόλις που επαρκούν 
για απλές χρήσεις όπως το email. Μεγάλες ταχύτητες μπορούν φυσικά να επιτευχθούν με τεχνολογία οπτικών ινών (Fiber to 
Home), το κόστος της όμως είναι γενικά απαγορευτικό για οικιακή χρήση. 

Η τεχνολογία xDSL μπορεί να προσφέρει ταχύτητες της τάξης των Mbps. Χρησιμοποιεί τον συνδρομητικό βρόχο ως μέρος 
του κυκλώματος μεταφοράς των δεδομένων. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας δεν απαιτεί επαναλήπτες ή ενισχυτές, και 
υποστηρίζει ταχύτητες προτύπων Ε1 (2,048 Mbps) και Τ1 (1,544 Mbps) για μετάδοση δεδομένων. Ταυτόχρονα είναι δυνατή 
και η μετάδοση φωνής για λειτουργία ως κανονικό τηλεφωνικό δίκτυο. Σε κάθε άκρο της σύνδεσης χρησιμοποιείται μια 
συσκευή τερματισμού (baseband modem). Η συσκευή αυτή λειτουργεί όπως το modem, λαμβάνοντας ροή ψηφιακών 
δεδομένων και μετατρέποντας τη σε αναλογικό σήμα το οποίο είναι κατάλληλο για τη μεταφορά μέσω του συνδρομητικού 
βρόχου. Το σήμα αυτό είναι σημαντικά υψηλότερου ρυθμού (μεγαλύτερης συχνότητας) από το κλασικό τηλεφωνικό σήμα 
(φωνή). 

 
Εικόνα 6: Πρόσβαση τοπικού δικτύου σε δίκτυο ευρείας περιοχής μέσω τεχνολογίας SDSL 

 
Ανάλογα με το αν η ταχύτητα μετάδοσης προς τις δύο κατευθύνσεις είναι ίδια ή διαφορετική έχουμε τις παραλλαγές της 

σύγχρονης DSL (SDSL, ίδια ταχύτητα upstream και downstream) και ασύγχρονης DSL (ADSL, διαφορετικές ταχύτητες 
upstream / downstream). Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές xDSL που υποστηρίζουν αυτά τα είδη μεταδόσεων. Αν για 
παράδειγμα μας ενδιαφέρει η οικιακή χρήση, είναι σημαντικό να έχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα στη λήψη δεδομένων, οπότε 
χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ταχύτητα downstream (για να βλέπουμε ιστοσελίδες, να κατεβάζουμε αρχεία κλπ). Υπάρχουν 
περιπτώσεις που μας ενδιαφέρει να έχουμε μεγάλη ταχύτητα μετάδοσης (upstream) όπως για παράδειγμα αν παρέχουμε 
υπηρεσίες στο διαδίκτυο (web server κλπ) ή για τηλεδιάσκεψη. Μια τέτοια γραμμή DSL μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
υποκατάστατο μιας μισθωμένης γραμμής E1 ή Τ1. 

 

Τεχνολογία Σημασία Αριθμός Ζευγών Ταχύτητα Μέγιστη Απόσταση 
ADSL Assymetric DSL 1 8 Mbps downstream 

1,5 Mbps upstream 
3 Km 
6,6 – 7,5 Km 

ADSL Lite  1 1 Mbps downstream 
384 Kbps upstream 

 

HDSL High-bit-rate DSL 2 
3 

2 Mbps Full Duplex (E1) 
1,5 Mbps Full Duplex (T1) 

3,5 – 4,5 Km 

SDSL Single Line DSL 1 2 Mbps Full Duplex (E1) 
1,5 Mbps Full Duplex (T1) 

3 Km 

VDSL Very-high-bit rate DSL 1 13 – 52 Mbps downstream 
1,5 – 2,3 Mbps upstream 

0,3 – 1,4 Km 

Πίνακας 7: Τεχνολογίες xDSL 
 

Οι διάφορες παραλλαγές της τεχνολογίας DSL είναι σε διαρκή εξέλιξη ενώ ταυτόχρονα και το κόστος εγκατάστασης και 
λειτουργίας τους όλο και μειώνεται. Για το λόγο αυτό αναμένεται ότι στα επόμενα χρόνια η τεχνολογία DSL θα έχει όλο και 
μεγαλύτερη εφαρμογή και θα αποτελεί την πλέον διαδεδομένη τεχνολογία για παροχή υπηρεσιών όπως η πρόσβαση 
τελικών χρηστών στο Διαδίκτυο και σε online υπηρεσίες, η τηλεδιάσκεψη, το video κατά απαίτηση (video on demand), η 
δικτυακή τηλεόραση, μετάδοση φωνής, IP telephony κ.α.  
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Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική Χρήση 
Αξιοποίηση υπάρχουσας υποδομής Μικρή Απόσταση Πρόσβαση σε Internet, intranet, 

τηλεφωνία μέσω IP (VoIP, Voice 
Over IP) 

Πολύ υψηλές ταχύτητες. Χαμηλό κόστος 
εγκατάστασης και λειτουργίας 

Διασύνδεση τοπικών δικτύων, 
υποκατάστατο γραμμών Ε1 και Τ1. 
Video κατά παραγγελία(Video on 
Demand), τηλεόραση υψηλής 
ευκρίνειας 

Υποστήριξη μετάδοσης δεδομένων και 
φωνής μέσα από την ίδια τηλεφωνική 
γραμμή 

Πίνακας 8: Χαρακτηριστικά xDSL 

Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα 

Συνήθως οι εταιρίες, οργανισμοί, αναπτύσσουν τα ιδιωτικά δίκτυά τους σε μεγάλη έκταση κάνοντας χρήση 
αποκλειστικών συνδέσεων. Αυτό γιατί έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε ασφάλεια, εύρος ζώνης, ποιότητα υπηρεσίας. Το 
κόστος σε αυτή την περίπτωση είναι υψηλό. Από την άλλη, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί δημόσιο δίκτυο δεδομένων, 
διατηρώντας την ιδιωτικότητα και το χαμηλόκόστος. Σαν δημόσιο δίκτυο δεδομένων έχει επικρατήσει η χρήση του 
Διαδικτύου, λόγω της μεγάλης εξάπλωσής και την φθηνής πρόσβασης. Προκύπτουν έτσι τα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα 
(Virtual Private Networks, VPN), όπου με τη βοήθεια της τεχνολογίας tunneling τα δεδομένα κρυπτογραφούνται ώστε να 
μην είναι δυνατόν να υποκλαπούν και να αναγνωριστούν από άλλους και μετά περικλείονται σε πακέτα TCP/IP και 
μεταδίδονται μέσω Διαδικτύου. Όταν φθάνουν στον προορισμό ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία ώστε να 
επιστρέψουν στην αρχική τους μορφή. Η δημιουργία των VPN μπορεί να παραλληλισθεί με τη χρήση μισθωμένων γραμμών, 
οι οποίες στην πραγματικότητα προσομοιώνονται με τη χρήση των πρωτοκόλλων tunneling στο Διαδίκτυο. 

 

Διαδικτύωση- Internet 
ο επίπεδο δικτύου ασχολείται με τη μεταφορά των πακέτων από την αφετηρία στον προορισμό τους και 
καθορίζει τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν. Στα δίκτυα ευρείας περιοχής, τα πακέτα για να φτάσουν στον 
προορισμό τους χρειάζεται να περάσουν από ένα αριθμό ενδιάμεσων κόμβων. Οι κόμβοι αυτοί συμμετέχουν στη 
διαδικασία παράδοσης. Το επίπεδο δικτύου παρέχει μια νοητή γραμμή επικοινωνίας μεταξύ δύο υπολογιστών 
ενός δικτύου. Το σημαντικό σημείο είναι ότι το επίπεδο δικτύου δεν χρησιμοποιείται μόνο στους κόμβους πηγής  

και προορισμού αλλά και σε όλους τους ενδιάμεσους κόμβους που συμμετέχουν στην επικοινωνία. Για να μπορέσει να 
παραδοθεί ένα πακέτο θα πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους όλα τα επίπεδα δικτύου των ενδιάμεσων και των αρχικών 
κόμβων (πηγής και προορισμού). Αυτό σημαίνει ότι οι ενδιάμεσοι κόμβοι θα πρέπει να διαθέτουν και να μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν όλα τα κατώτερα επίπεδα του OSI, τουλάχιστον μέχρι το επίπεδο δικτύου. Το σύνολο των ενδιάμεσων 
κόμβων που εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ των τελικών υπολογιστών ονομάζεται επικοινωνιακό υποδίκτυο. Σκοπός 
του υποδικτύου αυτού είναι η μεταφορά των πακέτων από την πηγή στον προορισμό. Με τον τρόπο αυτό γίνεται λογικός 
διαχωρισμός μεταξύ των θεμάτων επικοινωνίας και των θεμάτων των εφαρμογών.  

Το επίπεδο δικτύου σε κάθε κόμβο αποφασίζει για τη διαδρομή που θα ακολουθήσει κάθε πακέτο μέχρι να φτάσει στον 
επόμενο κόμβο. Η διαδρομή αυτή βασίζεται στα στοιχεία που έχει ο κόμβος στη διάθεση του και τα οποία αφορούν 
συνήθως την τοπολογία του δικτύου καθώς και την κατάσταση των γραμμών επικοινωνίας. Γίνεται πάντοτε προσπάθεια να 
επιλεχθεί η καλύτερη δυνατή διαδρομή: Για παράδειγμα καλύτερη μπορεί να είναι η συντομότερη (αυτή που περνάει από 
τον μικρότερο δυνατό αριθμό ενδιάμεσων κόμβων) ή αυτή που τη δεδομένη στιγμή χρησιμοποιεί τους κόμβους που έχουν 
τη μικρότερη κίνηση (εξασφαλίζοντας έτσι ότι η κατανομή του φορτίου στο δίκτυο είναι ομοιόμορφη, και δεν υπάρχουν 
υπερφορτωμένες και άδειες γραμμές).  

Το επίπεδο δικτύου προσφέρει γενικά δύο κατηγορίες υπηρεσιών: 
ü Υπηρεσίες χωρίς σύνδεση 
ü Υπηρεσίες προσανατολισμένες σε σύνδεση 

Ανεξάρτητα από τον τύπο υπηρεσιών που υποστηρίζει το επίπεδο δικτύου, το επικοινωνιακό υποδίκτυο μπορεί να 
βασίζεται σε δύο διαφορετικές φιλοσοφίες: 

• Νοητού Κυκλώματος (Virtual Circuit, VC) 
• Αυτοδύναμων πακέτων (datagrams) 
Τα νοητά κυκλώματα χρησιμοποιούνται κυρίως για υπηρεσίες με σύνδεση. Στην περίπτωση αυτή, όλες οι αποφάσεις 

που αφορούν τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν τα πακέτα μέσα από το επικοινωνιακό δίκτυο λαμβάνονται από την αρχή, 
και πριν ξεκινήσει η κανονική μετάδοση των δεδομένων. Όλα τα πακέτα που ανήκουν στην ίδια επικοινωνία θα 
ακολουθήσουν την ίδια διαδρομή. Φαίνεται έτσι σαν να υπάρχει ένα συγκεκριμένο μονοπάτι μέσα από τους κόμβους, το 
οποίο όμως δεν έχει δημιουργηθεί από πραγματικές φυσικές γραμμές αλλά από συμφωνία των κόμβων μεταξύ τους. 

T 
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Φυσικά, αυτό σημαίνει ότι για μια συγκεκριμένη σύνδεση κάθε κόμβος που μετέχει θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίσει 

ότι το εισερχόμενο πακέτο ανήκει σε αυτήν και να θυμάται σε ποιο επόμενο κόμβο πρέπει να το στείλει (καθώς όλα τα 
πακέτα μιας τέτοιας σύνδεσης πρέπει να ακολουθούν την ίδια διαδρομή). Για να γίνει αυτό, κάθε κόμβος του 
επικοινωνιακού υποδικτύου διαθέτει ένα πίνακα με μια καταχώριση για κάθε νοητό κύκλωμα στο οποίο μετέχει (ένας 
κόμβος μπορεί κάθε φορά να μετέχει σε ένα αριθμό από νοητά κυκλώματα και πρέπει να αναγνωρίζει ποιο πακέτο ανήκει 
σε ποιο κύκλωμα). Τα στοιχεία που περιλαμβάνει μια τέτοια καταχώριση είναι: 

§ Αριθμός εισερχόμενου νοητού κυκλώματος 
§ Γραμμή εισόδου 
§ Αριθμός εξερχόμενου νοητού κυκλώματος 

                 
Εικόνα 7: Γενική εικόνα δικτύου υπολογιστών   Εικόνα 8: Λειτουργία νοητών κυκλωμάτων 

 
Σε κάθε περίπτωση, όταν γίνεται εγκατάσταση μιας σύνδεσης δικτύου ανατίθεται σε αυτήν ένας μοναδικός 

αναγνωριστικός αριθμός, ο αριθμός νοητού κυκλώματος. Ο αριθμός αυτός παράγεται τοπικά από τον κόμβο που ξεκινάει 
την αποστολή και δεν μπορεί να είναι ίδιος με κανένα άλλο που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή από τον ίδιο κόμβο 
για κάποια άλλη σύνδεση. Ο αναγνωριστικός αριθμός γίνεται γνωστός και αποθηκεύεται στους πίνακες κατάστασης όλων 
των ενδιάμεσων κόμβων που μετέχουν στη συγκεκριμένη επικοινωνία. Βέβαια, μπορεί σε κάποιο ενδιάμεσο κόμβο ο 
αριθμός αυτός να χρησιμοποιείται ήδη από μια άλλη σύνδεση και να μην είναι ελεύθερος. Για αυτό το λόγο οι κόμβοι αυτοί 
έχουν την δυνατότητα να τροποποιούν την πληροφορία αυτή (ποιος αριθμός έχει τροποποιηθεί και με ποιο τρόπο) στον 
πίνακα κατάστασης τους. Στην Εικόνα 8 φαίνεται μια τέτοια περίπτωση: Τα πακέτα από τον κόμβο Α με αναγνωριστικό 
αριθμό νοητού κυκλώματος 3, μεταδίδονται στο Β με αναγνωριστικό αριθμό 2, καθώς το 3 χρησιμοποιείται ήδη για την 
επικοινωνία D και V. 

Στα υποδίκτυα αυτοδύναμων πακέτων δεν επιλέγεται διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν όλα τα πακέτα μιας 
επικοινωνίας, ακόμα και αν χρησιμοποιούμε υπηρεσίες με σύνδεση. Κάθε πακέτο μπορεί να ακολουθήσει διαφορετική 
διαδρομή για να φτάσει στον προορισμό του. Στην περίπτωση αυτή, οι πίνακες των κόμβων περιέχουν στοιχεία που 
προσδιορίζουν σε ποια γραμμή (κόμβο) πρέπει να σταλεί κάθε εισερχόμενο πακέτο ώστε να φτάσει στον προορισμό του. 

Τόσο στην περίπτωση που ένα δίκτυο χρησιμοποιεί αυτοδύναμα πακέτα, όσο και στη περίπτωση που χρησιμοποιεί 
νοητά κυκλώματα, μπορούμε να έχουμε υπηρεσίες με σύνδεση και υπηρεσίες χωρίς σύνδεση. 

Τεχνολογία TCP/IP 

Αν και στις μέρες μας ο όρος TCP/IP χρησιμοποιείται για να περιγράψει πολλές διαφορετικές έννοιες, η ερμηνεία που 
έχει επικρατήσει περισσότερο αναφέρεται σε ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας για μεταφορά δεδομένων. To TCP/IP σημαίνει 
Transmission Control Protocol / Internet Protocol και θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι πρόκειται για συνδυασμό αυτών των 
δύο πρωτοκόλλων. Στην πραγματικότητα ωστόσο, το TCP και το IP είναι δύο χωριστά πρωτόκολλα (χρησιμοποιούνται όμως 
πάρα πολύ συχνά σε συνδυασμό όπως θα δούμε, καθώς το ένα χρειάζεται για να μεταφέρει τα δεδομένα που δημιουργεί 
το άλλο). Ακόμα το TCP/IP αποτελεί στην πραγματικότητα μια τεχνολογία επικοινωνίας η οποία περιλαμβάνει και πλήθος 
άλλων πρωτοκόλλων που δεν περιέχονται στο όνομα του. Το όνομα TCP/IP έχει επικρατήσει επειδή πρόκειται για τα δύο 
πιο γνωστά πρωτόκολλα της ομάδας. Η ελληνική απόδοση των όρων είναι Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης/Πρωτόκολλο 
Διαδικτύου. Η ανάγκη για τη δημιουργία του TCP/IP προέκυψε από το γεγονός ότι πριν από αυτό, συσκευές διαφορετικών 
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κατασκευαστών ή με διαφορετικά λειτουργικά δεν μπορούσαν (εύκολα) να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Η επικράτηση του 
TCP/IP οφείλεται στους παρακάτω λόγους: 
è Είναι πρωτόκολλο ανοικτό και διαθέσιμο σε όλους 
è Υπήρχε ανάγκη για ένα μόνο κοινό πρότυπο 

Το πρωτόκολλο TCP/IP έχει σήμερα καθολική αναγνώριση και λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο στις συσκευές όλων των 
κατασκευαστών, εξασφαλίζοντας έτσι εύκολη επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών υπολογιστικών συστημάτων. Μάλιστα 
όταν χρησιμοποιείται TCP/IP, δεν χρειάζεται καμιά διαδικασία μετατροπής δεδομένων για τη μεταφορά από ένα σύστημα 
σε ένα άλλο (ακόμα και αν αυτά είναι διαφορετικών κατασκευαστών, αποτελούνται από διαφορετικό υλικό (hardware) ή 
χρησιμοποιούν διαφορετικά λειτουργικά συστήματα). 

Τα δίκτυα που χρησιμοποιούν τα πρωτόκολλα TCP/IP, αναφέρονται και ως διαδίκτυα TCP/IP (TCP/IP internets). Δεν θα 
πρέπει ωστόσο να μπερδεύουμε την έννοια των TCP/IP διαδικτύων με το Παγκόσμιο Διαδίκτυο (Internet). Ένα διαδίκτυο 
TCP/IP μπορεί να είναι ένα οποιοδήποτε δίκτυο βασίζεται στην τεχνολογία TCP/IP. Το Διαδίκτυο (Internet) όμως είναι το 
μεγαλύτερο παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών το οποίο εκτείνεται σε όλες τις ηπείρους και συνδέει μεταξύ τους εκατομμύρια 
υπολογιστών. Η τεχνολογία του βασίζεται φυσικά στα πρωτόκολλα TCP/IP (στην πραγματικότητα δημιουργείται ενώνοντας 
μεταξύ τους πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών). Είναι επίσης δυνατόν να σχεδιάσουμε το εσωτερικό (τοπικό) δίκτυο 
μιας εταιρίας ώστε να λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο με το Internet. Θα μπορούσαμε π.χ. να δημιουργήσουμε τις 
εφαρμογές της εταιρίας μας με τέτοιο τρόπο ώστε ο χειρισμός τους να γίνεται μέσω ιστοσελίδων Παγκόσμιου Ιστού (World 
Wide Web, WWW). Ένα τέτοιο ιδιωτικό δίκτυο που μοιάζει στη λειτουργία του με το Internet, ονομάζεται εσωτερικό 
ιδιωτικό δίκτυο τεχνολογίας TCP ή intranet.  

Σχέση OSI και  TCP/IP 

Το TCP/IP και το OSI ουσιαστικά αναπτύχθηκαν ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα σύγκρουση μεταξύ των 
δύο προτύπων, ωστόσο υπάρχουν κάποιες ουσιαστικές διαφορές. Το πρότυπο OSI χωρίζει τη λειτουργία του δικτύου σε 
επίπεδα. Το TCP/IP χρησιμοποιεί επίσης το ίδιο μοντέλο. Μια από τις βασικές διαφορές των δύο είναι ότι το OSI 
χρησιμοποιεί επτά επίπεδα ενώ το TCP/IP μόνο τέσσερα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει αντιστοιχία των επιπέδων ένα – 
προς –ένα. Όπως μπορείτε να δείτε στην Εικόνα 9, πλήρης αντιστοιχία υπάρχει στα επίπεδα μεταφοράς και δικτύου. Τα 
επίπεδα εφαρμογής, παρουσίασης και συνόδου του OSI συνδυάζονται στο επίπεδο εφαρμογής του TCP/IP, ενώ και τα 
επίπεδα σύνδεσης δεδομένων και φυσικό συνδυάζονται στο επίπεδο πρόσβασης δικτύου. Ο συνδυασμός των επιπέδων 
σύνδεσης δεδομένων και φυσικού στο TCP/IP είναι απαραίτητος, καθώς βασική αρχή της τεχνολογίας TCP/IP είναι η 
υλοποίηση πρωτοκόλλου χωρίς σύνδεση. Στην πραγματικότητα ωστόσο, ακόμα και στο μοντέλο OSI το επίπεδο σύνδεσης 
δεδομένων και το φυσικό επίπεδο συνδυάζονται σε ένα έξυπνο ελεγκτή (κάρτα) δικτύου. 

Στην Εικόνα 10 παρουσιάζονται τα επίπεδα του TCP/IP σε σχέση με τα επίπεδα του OSI ενώ παρουσιάζονται και τα 
πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση κάθε επιπέδου. Πάνω από τα πρωτόκολλα TCP/IP, βρίσκονται τα 
πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στο επίπεδο εφαρμογής. Τα πρωτόκολλα αυτά έχουν δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο 
ώστε να χρησιμοποιούν για την επικοινωνία είτε το Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης TCP είτε το Πρωτόκολλο Αυτοδύναμων 
Πακέτων Χρήστη, User Datagram Protocol, UDP στο επίπεδο μεταφοράς. Στο επίπεδο δικτύου χρησιμοποιείται το 
Πρωτόκολλο Διαδικτύου, IP καθώς και το Πρωτόκολλο Μηνύματος Ελέγχου Διαδικτύου, Internet Control Message Protocol, 
ICMP. Καθώς τα πρωτόκολλα αυτά υλοποιούνται με λογισμικό (προγράμματα) το σχήμα δείχνει και τη σχέση των 
προγραμμάτων μεταξύ τους. 

Μοντέλο OSI  Μοντέλο TCP/IP (Internet) 
Επίπεδο Εφαρμογής  

Επίπεδο Εφαρμογής Επίπεδο Παρουσίασης  
Επίπεδο Συνόδου  

   

Επίπεδο Μεταφοράς  Επίπεδο Μεταφοράς 
   

Επίπεδο Δικτύου  Επίπεδο Δικτύου 
   

Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων  Επίπεδο Πρόσβασης Δικτύου 
(Φυσικές Συνδέσεις) Φυσικό Επίπεδο  

Εικόνα 9: Μοντέλα OSI και TCP/IP  
 

 Εφαρμογές Εφαρμογές 
   

Επίπεδο Εφαρμογής (Telnet, FTP, SMTP) (TFTP) 
   

Επίπεδο Μεταφοράς TCP UDP 
   

Επίπεδο Δικτύου IP/ICMP 
Εικόνα 10: Στοίβα πρωτοκόλλων του μοντέλου TCP/IP  

Επεξήγηση των Πρωτοκόλλων: Τα πρωτόκολλα εφαρμογής που φαίνονται στην αριστερή στήλη χρησιμοποιούν το 
πρωτόκολλο TCP στο επίπεδο μεταφοράς. Τα πρωτόκολλα εφαρμογής της δεξιάς στήλης χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο 
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UDP στο επίπεδο μεταφοράς. Και στις δύο περιπτώσεις, στο επίπεδο δικτύου χρησιμοποιούνται τα πρωτόκολλα IP και 
ICMP. Τα πρωτόκολλα που αναφέρονται στο σχήμα είναι: 
ü Telnet (Teletype Network): χρησιμεύει για την απομακρυσμένη σύνδεση και χειρισμό (σε περιβάλλον γραμμής εντολών) 

ενός υπολογιστή από ένα άλλο. Στις μέρες μας έχει αντικατασταθεί από το πολύ πιο ασφαλές SSH (Secure Shell). 
ü FTP (File Transfer Protocol ή Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων): χρησιμοποιείται για τη μεταφορά αρχείων από ένα 

υπολογιστή σε ένα άλλο. Το χρησιμοποιούμε και σήμερα για να “κατεβάσουμε” αρχεία από τους λεγόμενους 
εξυπηρετητές FTP. 

ü SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ή Απλό Πρωτόκολλο Μεταφοράς Ταχυδρομείου): το χρησιμοποιούν μεταξύ τους οι 
εξυπηρετητές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο Internet για να μεταφέρουν τα μηνύματα που στέλνουμε μέχρι 
τον παραλήπτη. 

ü TFTP (Απλό Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων –Trivial FTP): χρησιμοποιείται για μεταφορά αρχείων όπως και το FTP 
αλλά έχει πολύ μικρότερες δυνατότητες και πολυπλοκότητα και χρησιμοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις όπου δεν 
μπορεί (ή δεν χρειάζεται) να χρησιμοποιηθεί το κανονικό FTP. 

Βασικές Αρχές Επικοινωνίας στην Τεχνολογία TCP/IP και στο Διαδίκτυο  

Για να αντιληφθούμε την επικοινωνία σύμφωνα με το μοντέλο TCP/IP, αρκεί να κατανοήσουμε την Εικόνα 11. Όπως 
βλέπουμε, στο υψηλότερο επίπεδο (εφαρμογών) του TCP/IP βρίσκονται οι εφαρμογές οι οποίες χρησιμοποιούν τα επίπεδα 
που βρίσκονται κάτω από αυτό, δηλαδή τα μεταφοράς, δικτύου και πρόσβασης δικτύου. Το επίπεδο εφαρμογών του δικού 
μας υπολογιστή μπορεί να θεωρηθεί ότι επικοινωνεί με το αντίστοιχο επίπεδο εφαρμογών του απομακρυσμένου 
προκειμένου να ολοκληρωθεί μια εργασία (για παράδειγμα η αποστολή ενός μηνύματος Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου με 
βάση το πρωτόκολλο SMTP το οποίο ανήκει στο επίπεδο εφαρμογής). Τα ενδιάμεσα επίπεδα προσαρμόζουν και 
μεταφέρουν τα δεδομένα που παράγονται από το επίπεδο εφαρμογής. Στο παράδειγμα μας χρησιμοποιούμε το 
πρωτόκολλο SMTP: 
1) Τα αρχικά δεδομένα παράγονται από την εφαρμογή του χρήστη και παραδίδονται στο πρωτόκολλο που εκτελείται στο 

επίπεδο εφαρμογής. Το SMTP προσθέτει τις εντολές και τα μηνύματα που απαιτούνται για να γίνει η επικοινωνία με τον 
απομακρυσμένο εξυπηρετητή SMTP  

2) Τα δεδομένα από το επίπεδο εφαρμογής παραδίδονται στο επίπεδο μεταφοράς στο οποίο μετατρέπονται σε πακέτα 
TCP ή UDP ανάλογα με την εφαρμογή. Για το SMTP χρειαζόμαστε επικοινωνία TCP. 

3) Τα πακέτα από το επίπεδο μεταφοράς εισέρχονται στο επίπεδο δικτύου όπου προστίθενται οι πληροφορίες διεύθυνσης 
IP που απαιτούνται για τη δρομολόγηση. 

4) Τέλος, μεταφέρονται στο επίπεδο πρόσβασης δικτύου όπου προσαρμόζονται στο πρωτόκολλο του φυσικού μέσου 
(Ethernet, ADSL, token ring κλπ) και παραδίδονται μέσα από τη δικτυακή συσκευή (π.χ. την κάρτα δικτύου) στο φυσικό 
μέσο. 

Προφανώς, στην μεριά του παραλήπτη ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία. Τα δεδομένα εισέρχονται από το φυσικό 
μέσο (επίπεδο πρόσβασης δικτύου) και ανεβαίνουν τα επίπεδα προς τα πάνω, όπου διαδοχικά ανασυνθέτονται μέχρι να 
φτάσουν στο επίπεδο εφαρμογής και να παραληφθούν από το πρωτόκολλο SMTP. Το πρωτόκολλο SMTP θεωρεί ότι η 
μετάδοση είναι αξιόπιστη (μη ξεχνάμε ότι γίνεται μέσω TCP, το οποίο είναι αξιόπιστο πρωτόκολλο). Ο έλεγχος λαθών (π.χ. 
πακέτα που χάθηκαν ή αλλοιώθηκαν) γίνεται στο επίπεδο μεταφοράς από το πρωτόκολλο TCP. 

 

 
Εικόνα 11: Επικοινωνία στο Διαδίκτυο  

 
Η τεχνολογία TCP/IP βασίζεται σε μοντέλο που θεωρεί ότι οι υπολογιστές συνδέονται μεταξύ τους διαμέσου ενός 

μεγάλου αριθμού δικτύων. Με λίγα λόγια, τα δεδομένα από τον υπολογιστή πηγής θα περάσουν από ένα αριθμό 
ενδιάμεσων μηχανημάτων μέχρι να φτάσουν στον υπολογισμό προορισμού. Τα δίκτυα αυτά συνδέονται μεταξύ τους με τη 



 Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 
 

13 | Σ ε λ ί δ α  
 

 
βοήθεια ειδικών μηχανημάτων που ονομάζονται δρομολογητές. Η αποστολή των πακέτων πρέπει να γίνεται με τέτοιο 
τρόπο ώστε ο χρήστης να μην αντιλαμβάνεται την διαδικασία (πρέπει να είναι διάφανη). Έτσι ο χρήστης δεν χρειάζεται να 
γνωρίζει από ποια ενδιάμεσα μηχανήματα και δρομολογητές θα περάσουν τα πακέτα για να φτάσουν στον προορισμό τους. 
Το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζει πρακτικά, είναι η διεύθυνση IP του παραλήπτη. 

Συνήθως μας είναι πιο εύκολο να θυμόμαστε ονόματα παρά αριθμούς, για το σκοπό αυτό υπάρχει κατάλληλο λογισμικό 
και μια βάση δεδομένων με την οποία αντιστοιχίζονται τα ονόματα στις IP διευθύνσεις τους (πρόκειται για την υπηρεσία 
DNS). Χρησιμοποιώντας απλώς το όνομα, γίνεται η κατάλληλη αναζήτηση και η σύνδεση στην αντίστοιχη IP διεύθυνση. Τα 
πρωτόκολλα TCP/IP έχουν δημιουργηθεί με βάση την τεχνολογία χωρίς σύνδεση. Τα πακέτα μεταδίδονται στο δίκτυο 
αυτόνομα, καθένα από αυτά μπορεί να ακολουθεί διαφορετική διαδρομή μέχρι να φτάσει στον προορισμό του. 

 
Το Domain Name System ή DNS (Σύστημα Ονομάτων Τομέα) είναι ένα σύστημα με το οποίο αντιστοιχίζονται οι 
διευθύνσεις IP σε ονόματα τομέων (Domain Names). Τα ονόματα τομέων όπως και οι διευθύνσεις IP που 
αναπαριστούν είναι μοναδικά, έχουν μια ιεραρχία και διαβάζονται από αριστερά προς τα δεξιά. Η σχέση μεταξύ ενός 
ονόματος και της διεύθυνσης IP δεν είναι 1 προς 1. Δηλαδή σε ένα όνομα μπορεί να αντιστοιχούν πολλές IP 
διευθύνσεις. Για παράδειγμα, η διεύθυνση www.google.gr αντιστοιχεί σε τρεις IP διευθύνσεις, την 66.102.9.99, την 
66.102.9.104 και την 66.102.9.147. Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε τρεις εξυπηρετητές που λειτουργούν ταυτόχρονα 
εκτελώντας την ίδια εργασία, αλλά μοιράζονται τον φόρτο εργασίας διά τρία. Σε αυτήν την περίπτωση ο διακομιστής 
DNS εκτελεί εξισορρόπηση φορτίου μεταξύ των τριών άλλων διακομιστών. 
Σημασία του DNS: Το σύστημα DNS επιτρέπει την ανεύρεση ενός διακομιστή (server) με βάση το όνομά του. Ο 
διακομιστής μπορεί να υποστηρίζει έναν αριθμό από υπηρεσίες, όπως http, ftp, smtp κλπ., δίνοντας μας τη 
δυνατότητα να συνδεθούμε σε μια ιστοσελίδα (HTTP), σε μια αποθήκη αρχείων (FTP), ή να πάρουμε το mail μας 
(POP). Έτσι είναι ευκολότερο να θυμόμαστε την ιστοσελίδα www.google.gr παρά τη διεύθυνση 66.102.9.99. 

 
Οι δρομολογητές που χρησιμοποιούνται στο Internet πρέπει να λειτουργούν μέχρι το επίπεδο δικτύου. Θα θυμάστε ότι 

και στο μοντέλο OSI λέγαμε ακριβώς το ίδιο, απλώς το OSI έχει ένα επιπλέον επίπεδο πριν το επίπεδο δικτύου. Γιατί όμως 
συμβαίνει αυτό; Ο δρομολογητής όταν λαμβάνει κάποιο πακέτο μιας μετάδοσης πρέπει να αποφασίσει σε ποιον επόμενο 
δρομολογητή θα το στείλει. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι το πακέτο να φτάσει στον προορισμό του. Για να το 
αποφασίσει όμως αυτό ο δρομολογητής θα πρέπει να κοιτάξει την διεύθυνση IP προορισμού. Γνωρίζουμε ότι οι 
διευθύνσεις IP προστίθενται στο επίπεδο δικτύου, άρα και για να τις διαβάσουμε από ένα πακέτο πρέπει να το 
“αποκωδικοποιήσουμε” μέχρι το επίπεδο δικτύου. 

Παράδειγμα: Έστω ότι μια εφαρμογή στον υπολογιστή πηγής θέλει να επικοινωνήσει με την αντίστοιχη στον υπολογιστή 
προορισμού: 
1) Τα δεδομένα δημιουργούνται στο επίπεδο εφαρμογής του υπολογιστή από στολής και κατεβαίνουν τα επίπεδα προς τα 

κάτω, σχηματίζοντας το πακέτο που πρόκειται τελικά να μεταδοθεί. Φτάνοντας στο επίπεδο πρόσβασης δικτύου, το 
πακέτο μεταβιβάζεται στο τοπικό δίκτυο του υπολογιστή αποστολής. 

2) Το πακέτο κατευθύνεται στο δρομολογητή του τοπικού δικτύου ο οποίος αναγνωρίζει ότι έχει προορισμό το Internet και 
το προωθεί. 

3) Το πακέτο κινείται από δρομολογητή σε δρομολογητή μέσω του επικοινωνιακού υποδικτύου (των ενδιάμεσων 
δρομολογητών) μέχρι να φτάσει στο δίκτυο προορισμού. Ο κάθε δρομολογητής από τον οποίο περνάει το πακέτο, 
αναλύει την επικεφαλίδα του και βρίσκει αν προορίζεται για το δικό του δίκτυο. Αν αυτό δεν συμβαίνει το στέλνει σε 
άλλο δρομολογητή, ανάλογα με τη διεύθυνση IP που βρήκε στην επικεφαλίδα. 

4) Όταν το πακέτο βρεθεί στο δίκτυο προορισμού, παραλαμβάνεται από τον αντίστοιχο δρομολογητή και παραδίδεται στο 
τοπικό δίκτυο. Από εκεί οδηγείται στον υπολογιστή προορισμού όπου και ανεβαίνει ανάποδα τα επίπεδα μέχρι να 
φτάσει στο επίπεδο εφαρμογής. Τελικά, το επίπεδο εφαρμογής θα δώσει το πακέτο στην κατάλληλη εφαρμογή 
ολοκληρώνοντας έτσι τη διαδικασία μεταφοράς του πακέτου. 

Πρωτόκολλο TCP 

Το Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης, Transmission Control Protocol ή TCP αποτελεί το βασικό πρωτόκολλο που 
βρίσκεται στο επίπεδο μεταφοράς της τεχνολογίας TCP/IP. Το TCP παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες, προσανατολισμένες σε 
σύνδεση, με επικοινωνία από άκρο σε άκρο. Το πρωτόκολλο TCP λαμβάνει τα προς μετάδοση δεδομένα από τα πρωτόκολλα 
του ανώτερου επιπέδου (Εφαρμογής). Για παράδειγμα λαμβάνει από το SMTP τα δεδομένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
που πρέπει να αποσταλούν στον απομακρυσμένο αντίστοιχο εξυπηρετητή. Το TCP μεταδίδει μόνο όταν το πλήθος των 
δεδομένων που έχει λάβει είναι επαρκές για να συμπληρωθεί το μέγεθος του πακέτου που έχει συμφωνηθεί κατά την 
εγκατάσταση της σύνδεσης. Από την άλλη όταν λάβει δεδομένα τα οποία υπερβαίνουν αυτό το μέγεθος πακέτου, τα σπάει 
σε μικρότερα. Τα μικρότερα αυτά πακέτα στην ορολογία του TCP ονομάζονται τμήματα ή segments. Το τμήμα αποτελεί την 
μονάδα μεταφοράς στο πρωτόκολλο TCP. Κάθε τμήμα αποτελείται από την Επικεφαλίδα (Header) και τα προς μετάδοση 
Δεδομένα (Data). Η επικεφαλίδα γενικά αποτελείται από τα βοηθητικά δεδομένα που προσθέτει το TCP και είναι 
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απαραίτητα για τη μετάδοση. Τα δεδομένα είναι φυσικά κομμάτι των πραγματικών δεδομένων του χρήστη που θα 
μεταφερθούν από το συγκεκριμένο τμήμα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 12: Επικοινωνία στο επίπεδο δικτύου     Εικόνα 13: Διάσπαση δεδομένων σε TCP τμήματα 
 

Η επικεφαλίδα περιέχει αρκετά πεδία, αλλά αυτά που θα μας απασχολήσουν εδώ είναι: 
§ Ο Αριθμός Σειράς ή Sequence Number 
§ Ο Αριθμός Επιβεβαίωσης ή Acknowledgment number 
§ Το Παράθυρο ή Window Size 
§ Οι Θύρες (ports) TCP αφετηρίας και προορισμού 
Τα δεδομένα που έχουν χωρισθεί σε τμήματα πρέπει όταν φτάσουν στον προορισμό τους να ενωθούν ξανά για να 

δημιουργήσουν το αρχικό μεγαλύτερο πακέτο. Για να γίνει αυτό πρέπει να μπουν στη σωστή σειρά. Αυτή είναι και η 
λειτουργία του πεδίου που ονομάζεται Αριθμός Σειράς. Κάθε τμήμα έχει το δικό του αριθμό σειράς, ο οποίος δηλώνει σε 
ποια θέση πρέπει να μπει το συγκεκριμένο τμήμα μαζί με τα υπόλοιπα για να δημιουργηθεί ξανά το αρχικό πακέτο. Για 
παράδειγμα, αν ο αριθμός σειράς έχει την τιμή 3, σημαίνει ότι πρόκειται για το τρίτο σε σειρά τμήμα από αυτά που 
διασπάσθηκε το αρχικό πακέτο. Καθώς η επικοινωνία βρίσκεται σε εξέλιξη, ο παραλήπτης πρέπει να μπορεί να 
επιβεβαιώνει στον αποστολέα ότι λαμβάνει δεδομένα. Για το σκοπό αυτό ο παραλήπτης στέλνει τμήματα επιβεβαίωσης 
λήψης χρησιμοποιώντας στην επικεφαλίδα τους τον Αριθμό Επιβεβαίωσης. Ο αριθμός επιβεβαίωσης δηλώνει ότι έχουν 
ληφθεί όλες οι οκτάδες (bytes) μέχρι και αυτό τον αριθμό. Αν ο αποστολέας δεν λάβει επιβεβαίωση μέσα σε ένα λογικό 
χρονικό διάστημα, θα επαναλάβει τη μετάδοση των δεδομένων. 

Το πρωτόκολλο TCP ελέγχει επίσης την ποσότητα των δεδομένων που μεταδίδονται κάθε φορά. Η λειτουργία αυτή είναι 
γνωστή ως έλεγχος ροής και πραγματοποιείται με τη βοήθεια του πεδίου επικεφαλίδας τμήματος που ονομάζεται 
Παράθυρο (Window size). Για να έχουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση η μετάδοση είναι συνεχής, δηλαδή ο αποστολέας 
δεν περιμένει να λάβει επιβεβαίωση λήψης ενός τμήματος για να στείλει το επόμενο (διαφορετικά θα είχαμε πολύ μικρό 
ρυθμό μετάδοσης). Από την άλλη βέβαια δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια αποστολή χωρίς κάποιο είδος επιβεβαίωσης 
λήψης. Αν στέλνουμε με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από αυτή που μπορεί να δεχθεί ο απομακρυσμένος υπολογιστής, 
κάποια στιγμή θα γεμίσει η ενδιάμεση μνήμη που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων και ο 
παραλήπτης θα αρχίσει να απορρίπτει τα εισερχόμενα δεδομένα αφού δεν θα έχει που να τα αποθηκεύσει. Για το λόγο 
αυτό και τα δύο άκρα της σύνδεσης πρέπει να υποδεικνύουν πόσα δεδομένα μπορούν να δεχθούν κάθε φορά, βάζοντας 
τον αντίστοιχο αριθμό οκτάδων στο πεδίο “Παράθυρο” της επικεφαλίδας. 

Τέλος υπάρχει η έννοια των θυρών ΤCP (TCP ports). Αν θέλαμε να δώσουμε ένα ορισμό για τη θύρα TCP θα λέγαμε ότι 
είναι ένας αριθμός που χαρακτηρίζει πλέον μέσα στο μηχάνημα του αποστολέα (ή του παραλήπτη) την ίδια την εφαρμογή 
που πρόκειται να λάβει τα δεδομένα του συγκεκριμένου TCP τμήματος. Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, σκεφτείτε ότι ένα 
TCP τμήμα που λαμβάνεται σαν τμήμα μιας μετάδοσης δεν ξέρει σε ποια εφαρμογή να κατευθυνθεί. Το πρόβλημα δεν θα 
υπήρχε προφανώς αν ένας υπολογιστής εκτελούσε κάθε φορά μόνο μια εφαρμογή επικοινωνίας (π.χ. αν μπορούσαμε να 
δούμε μόνο μια σελίδα στο Internet κάθε φορά, και να μην εκτελούμε ταυτόχρονα καμιά άλλη δικτυακή εφαρμογή), αλλά 
αυτό δεν συμβαίνει. Το πρόβλημα λύνεται αν κάθε τμήμα περιέχει μέσα του ένα αριθμό θύρας που θα το κατευθύνει στην 
εφαρμογή για την οποία προορίζεται. 

Πρωτόκολλο UDP 

Το πρωτόκολλο TCP μεταξύ άλλων είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση 
τους στον προορισμό. Είδαμε επίσης ότι το TCP είναι πρωτόκολλο με σύνδεση και προσφέρει αξιόπιστη επικοινωνία. 
Εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα θα ληφθούν σωστά και στην αντίθετη περίπτωση φροντίζει για την επαναμετάδοση τους. Η 
διαδικασία αυτή είναι διάφανη όσο αφορά τα πρωτόκολλα εφαρμογής που εξυπηρετούνται από το TCP: Αν κάνουμε μια 
μεταφορά αρχείου μέσω FTP και κάποια TCP τμήματα δεν φτάσουν, το TCP θα τα μεταδώσει ξανά και η εφαρμογή FTP δεν 
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θα ενημερωθεί για αυτό. Τα σημαντικά αυτά πλεονεκτήματα του πρωτοκόλλου TCP έρχονται με κάποιο κόστος: Εκτελώντας 
τόσες λειτουργίες (τεμαχισμός, έλεγχος λαθών, έλεγχος σειράς, κλπ) το TCP είναι σχετικά πολύπλοκο πρωτόκολλο στη 
λειτουργία του. Ένα αποτέλεσμα αυτής της πολυπλοκότητας είναι ότι εισάγει κάποιες καθυστερήσεις στην επικοινωνία. 
Καθώς μάλιστα είναι πρωτόκολλο με σύνδεση, πρέπει να έχει και αρχική επικοινωνία με τον υπολογιστή στην άλλη μεριά 
πριν καν ξεκινήσει η μετάδοση. Όταν χρειαζόμαστε όλες αυτές τις λειτουργίες που παρέχει, το TCP είναι το κατάλληλο 
πρωτόκολλο. Υπάρχουν όμως εφαρμογές που ένα πιο απλό πρωτόκολλο θα μας εξυπηρετούσε καλύτερα. Τέτοια είδη 
εφαρμογών είναι: 
ü Εφαρμογές που τα μηνύματα τους χωράνε κάθε φορά σε ένα μόνο τμήμα. Προφανώς σε αυτή την περίπτωση δεν 

χρειαζόμαστε τη λειτουργία τεμαχισμού που μας παρέχει το TCP. 
ü Εφαρμογές που δεν έχει σημασία αν χαθούν κάποια δεδομένα στη μετάδοση, ή δεν έχει νόημα η επαναμετάδοση 

τους: Για παράδειγμα σε εφαρμογές φωνής δεν έχει νόημα να μεταδώσουμε ξανά δεδομένα που χάθηκαν, μας 
ενδιαφέρει ωστόσο η μετάδοση να προχωράει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και χωρίς καθυστερήσεις. Διαφορετικά θα 
έχουμε φωνή πολύ κακής ποιότητας. 

ü Γενικά εφαρμογές που έχει περισσότερη σημασία να μπορούμε να μεταδώσουμε με τις μικρότερες δυνατές 
καθυστερήσεις και μεγαλύτερη ταχύτητα παρά με ακρίβεια και αξιοπιστία. 

Για τις περιπτώσεις αυτές, έχει σχεδιαστεί ένα ακόμα πρωτόκολλο στο 
επίπεδο μεταφοράς, το UDP, User Datagram Protocol ή διαφορετικά 
Πρωτόκολλο Αυτοδύναμων Πακέτων Χρήστη. Γενικά για το UDP 
μπορούμε να πούμε: 
è Είναι πολύ απλούστερο από το TCP: Δεν διαθέτει τεμαχισμό, για το 

λόγο αυτό κάθε μήνυμα που μεταδίδεται από μια εφαρμογή μέσω 
UDP πρέπει να χωράει εξ’ολοκλήρου σε ένα τμήμα UDP. 

è Είναι πρωτόκολλο αυτοδύναμου πακέτου χωρίς σύνδεση: Η 
αποστολή ξεκινάει αμέσως χωρίς να γίνει επικοινωνία με την άλλη 
μεριά. Δεν έχει έτσι επιπλέον καθυστερήσεις. 

è Δεν διαθέτει έλεγχο λαθών. Δεν κάνει επαναμετάδοση δεδομένων 
και δεν κρατάει αντίγραφο των δεδομένων που στάλθηκαν για 
επιβεβαίωση. Δεν εξασφαλίζει επίσης ότι τα τμήματα θα φτάσουν 
στον προορισμό τους με τη σωστή σειρά.  

Αν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί UDP χρειάζεται να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα της δεν έχουν επηρεαστεί από τα 
παραπάνω προβλήματα, θα πρέπει να τα ελέγξει η ίδια. Μεταφέρεται ο έλεγχος λαθών από το επίπεδο μεταφοράς στο 
επίπεδο εφαρμογής. Όπως και με το πρωτόκολλο TCP, το UDP χρησιμοποιεί θύρες (ports), τα UDP ports. Η χρήση τους είναι 
ακριβώς ίδια με του πρωτοκόλλου TCP και προσδιορίζονται από ένα ακέραιο αριθμό 16 bits (παίρνουν δηλ. τιμές από 0 – 
65535). Ο αριθμός αυτός γράφεται στην επικεφαλίδα του UDP τμήματος. 

Πρωτόκολλο IP 

Στο επίπεδο δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP, συναντάμε το πρωτόκολλο IP, Internet Protocol. Η λειτουργία του IP 
βασίζεται αποκλειστικά στην ιδέα του αυτοδύναμου πακέτου ή datagram, το οποίο σημαίνει ότι τα πακέτα μεταφέρονται 
από την πηγή στον προορισμό χωρίς να ακολουθούν συγκεκριμένη διαδρομή (το κάθε ένα μπορεί να ακολουθήσει 
διαφορετική). Οι έλεγχοι για αξιόπιστη μετάδοση γίνονται από το επίπεδο μεταφοράς, εφόσον χρησιμοποιείται το 
πρωτόκολλο TCP. Κάθε φορά που το TCP ή το UDP πρωτόκολλο από το επίπεδο μεταφοράς θέλει να μεταδώσει κάποιο 
τμήμα, το παραδίδει στο πρωτόκολλο IP. Η μόνη άλλη πληροφορία που χρειάζεται το IP (και η οποία του παρέχεται από το 
επίπεδο μεταφοράς) είναι η διεύθυνση του υπολογιστή προορισμού. Αυτό είναι και το μόνο στοιχείο που ενδιαφέρει το 
πρωτόκολλο IP. Το IP δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το περιεχόμενο του τμήματος ή για το πως (και αν) σχετίζεται με το 
προηγούμενο ή επόμενο τμήμα που λαμβάνει. Απλώς τα προωθεί στον προορισμό τους. Για να γίνει αυτό βέβαια, θα 
πρέπει το IP αφού παραλάβει το τμήμα από το επίπεδο μεταφοράς να προσθέσει τη δική του επικεφαλίδα με τα 
απαραίτητα στοιχεία, σχηματίζοντας έτσι ένα αυτοδύναμο IP πακέτο. Το μέγιστο μήκος του πακέτου αυτού έχει ορισθεί στα 
64 Kbytes. Μετά το σχηματισμό του πακέτου, αποστολή του IP είναι να βρει την κατάλληλη διαδρομή που θα το οδηγήσει 
στον προορισμό του. 

Μετά τον προσδιορισμό της διαδρομής του πακέτου, γίνεται η μετάδοση του μέσω των φυσικών δικτύων (που 
αντιστοιχούν στο επίπεδο πρόσβασης δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP – ή στα επίπεδα σύνδεσης δεδομένων και φυσικό του 
OSI – και περιγράφονται από τα αντίστοιχα πρωτόκολλα π.χ. Ethernet και τα φυσικά μέσα και συσκευές – καλώδια, κάρτες 
δικτύου – τα οποία χρησιμοποιούνται). Ένα φυσικό δίκτυο μπορεί ωστόσο να χρησιμοποιεί διαφορετικό μέγιστο μήκος 
μονάδας μεταφοράς σε σχέση με τα 64 Kbyte που χρησιμοποιεί το IP. 

Η διάσπαση των πακέτων σε fragments γίνεται όταν το πακέτο φτάσει στον πρώτο δρομολογητή του δικτύου. Ο 
δρομολογητής αντιλαμβάνεται ότι το φυσικό δίκτυο που συνδέεται σε αυτόν δεν μπορεί να μεταδώσει ολόκληρο το πακέτο 
που έλαβε και το διασπά σε κομμάτια. Μη ξεχνάμε ότι ο δρομολογητής είναι μια συσκευή που λειτουργεί στο επίπεδο 
δικτύου και άρα αντιλαμβάνεται τις πληροφορίες της επικεφαλίδας IP. Τα κομμάτια που δημιουργούνται είναι και αυτά 
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εντελώς αυτοδύναμα και ανεξάρτητα μεταξύ τους και μπορεί πάλι το καθένα να ακολουθήσει διαφορετική διαδρομή μέχρι 
τον προορισμό.  

Το πεδίο Αναγνώριση στην επικεφαλίδα του πακέτου IP χρησιμοποιείται ώστε το IP να αναγνωρίζει σε ποιο αυτοδύναμο 
IP πακέτο ανήκει το fragment που λαμβάνει τη δεδομένη στιγμή. Όλα τα κομμάτια που έχουν την ίδια τιμή σε αυτό το 
πεδίο, ανήκουν στο ίδιο αυτοδύναμο πακέτο. 

Το πεδίο Δείκτης Εντοπισμού Τμήματος στην επικεφαλίδα του πακέτου IP χρησιμοποιείται ώστε το IP να αναγνωρίζει σε 
ποια θέση πρέπει να τοποθετηθεί το συγκεκριμένο fragment που λαμβάνεται για να δημιουργηθεί ξανά το αυτοδύναμο IP 
πακέτο. Προφανώς το IP χρειάζεται και ένα τρόπο να γνωρίζει αν το πακέτο που λαμβάνει τη δεδομένη στιγμή είναι ένα 
κανονικό ξεχωριστό αυτοδύναμο πακέτο ή αν αποτελεί τμήμα (fragment) κάποιου πακέτου. Για το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιείται το πεδίο More Fragments (MF) ή Ένδειξη Ύπαρξης Περισσότερων Κομματιών. Αν αυτό το πεδίο έχει την τιμή 
1, σημαίνει ότι τη δεδομένη στιγμή λαμβάνουμε ένα fragment ενός μεγαλύτερου πακέτου. Αν έχει την τιμή 0 σημαίνει είτε 
ότι λαμβάνουμε το τελευταίο fragment ή ότι το πακέτο είναι αυτοδύναμο. Σε κάθε πακέτο που έχει κομματιαστεί, όλα τα 
κομμάτια έχουν MF=1 εκτός από το τελευταίο.  

Είναι πιθανόν ο υπολογιστής προορισμού να μην μπορεί για οποιοδήποτε λόγο να δεχθεί δεδομένα τα οποία έχουν 
κομματιαστεί. Αν συμβαίνει αυτό, θέτει την τιμή του πεδίου Don’t Fragment, (DF), Ένδειξης Απαγόρευσης Διάσπασης 
Αυτοδύναμου Πακέτου στην τιμή 1. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να βρεθεί διαδρομή μέσα από το φυσικό δίκτυο η 
οποία να είναι ικανή να περάσει τα αυτοδύναμα IP πακέτα χωρίς να τα κομματιάσει. Αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, το 
αυτοδύναμο πακέτο απορρίπτεται. 

Τα υπόλοιπα πεδία που υπάρχουν στην επικεφαλίδα είναι τα εξής: 
• Έκδοση: Προσδιορίζει την έκδοση του πρωτοκόλλου που χρησιμοποιείται. Για να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ πηγής και 

προορισμού πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιείται η ίδια έκδοση πρωτοκόλλου. 
• Μήκος Επικεφαλίδας: Δηλώνει το μήκος της επικεφαλίδας του πακέτου σε λέξεις των 32 bits. Η μικρότερη τιμή που 

μπορεί να έχει το πεδίο αυτό είναι 5.  
• Είδος Εξυπηρέτησης: Με το πεδίο αυτό δηλώνει ο υπολογιστής το είδος της υπηρεσίας που ζητάει από το επικοινωνιακό 

υποδίκτυο. Τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την υπηρεσία που προσφέρει το υποδίκτυο και που 
χρησιμοποιούνται από το IP για να περιγράψουν τις απαιτήσεις του είναι: Η ρυθμοαπόδοση, η αξιοπιστία και η 
καθυστέρηση (=Μεγαλύτερος ρυθμός μετάδοσης, όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοπιστία ή τη μικρότερη δυνατή 
καθυστέρηση). 

• Συνολικό Μήκος: Δίνει το συνολικό μήκος του συγκεκριμένου IP πακέτου, στο οποίο περιλαμβάνεται τόσο η 
επικεφαλίδα όσο και τα δεδομένα.  

• Χρόνος Ζωής: Πρόκειται για ένα μετρητή που μειώνεται κατά 1 κάθε φορά που το πακέτο διέρχεται από ένα 
δρομολογητή. Όταν φτάσει την τιμή μηδέν, το πακέτο απορρίπτεται (το καταστρέφει ο δρομολογητής στον οποίο 
βρίσκεται εκείνη τη στιγμή). Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται να περιφέρονται στο δίκτυο “χαμένα” πακέτα που έχουν 
χάσει τον προορισμό τους και κάνουν κύκλους ή απλά έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ να φτάσουν στον προορισμό 
τους λόγω λανθασμένης διαδρομής ή διεύθυνσης. 

• Αριθμός Πρωτοκόλλου: Πρόκειται για ένα αριθμό που χαρακτηρίζει το πρωτόκολλο του επιπέδου μεταφοράς στο οποίο 
θα πρέπει το IP να παραδώσει το εισερχόμενο αυτοδύναμο πακέτο.  

• Άθροισμα Ελέγχου: Επιτρέπει στο πρωτόκολλο IP στην απέναντι πλευρά (προορισμός) να ελέγξει την ορθότητα των 
δεδομένων της επικεφαλίδας. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς η επικεφαλίδα τροποποιείται κάθε φορά που περνάει από 
κάποιο δρομολογητή αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα να συμβεί κάποιο σφάλμα. 

• Διεύθυνση Πηγής: Πρόκειται για τη διεύθυνση IP του υπολογιστή πηγής.  
• Διεύθυνση Προορισμού: Πρόκειται για τη διεύθυνση IP του υπολογιστή προορισμού. Η διεύθυνση αυτή διαβάζεται από 

τους ενδιάμεσους δρομολογητές (ή τον αντίστοιχο δικτυακό εξοπλισμό) προκειμένου να προωθήσουν το πακέτο στον 
προορισμό του. 

• IP Επιλογές: Χρησιμοποιείται για ειδικές λειτουργίες του πρωτοκόλλου. 
• Συμπλήρωση: Χρησιμοποιείται ώστε το μέγεθος της επικεφαλίδας να είναι πάντα πολλαπλάσιο των 32 bits.  
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