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Εισαγωγή στη δικτύωση

• Εξερευνήστε τις επιλογές δικτύωσης 

• Επιλέξτε τύπο δικτύου 

• Επιλέξτε υλικό δικτύου 

• Ποια είναι τα στοιχεία της δικτύωσης 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ για το νέο (ή αναβαθµισµένο) υπολογιστή σας µε το λειτουργικό σύ-

στηµα Windows Vista! Ελπίζω πως αφιερώσατε το χρόνο να εξερευνήσετε κάποιες από τις 

καταπληκτικές νέες δυνατότητες όπως η Πλευρική εργαλειοθήκη (Sidebar) των Windows, 

το Ηµερολόγιο των Windows (Windows Calendar), η Συλλογή φωτογραφιών των Win-

dows (Windows Photo Gallery), και το Εργαλείο αποκοµµάτων (Snipping Tool), καθώς και 

τα νέα εργαλεία συστήµατος και ασφαλείας όπως το Windows Defender και το Τείχος 

προστασίας των Windows (Windows Firewall). Έχετε όµως στη διάθεσή σας περισσότερα 

εργαλεία εξερεύνησης, µεταξύ των οποίων και τα εξαιρετικά νέα εργαλεία δικτύωσης.

Αφού διαβάζετε αυτή την εισαγωγή, υποθέτω ότι είστε σχεδόν έτοιµοι να προχωρήσετε 

στη δικτύωση! Επειδή τα Windows Vista παρέχουν διάφορες επιλογές για οικιακά δίκτυα 

και δίκτυα µικρών επιχειρήσεων, και επειδή θέλω να είστε όσο πιο ικανοποιηµένοι γίνεται 

µε το δίκτυο που θα εγκαταστήσετε, θα ξεκινήσω µε µια παρουσίαση των τύπων δικτύων 

από τους οποίους µπορείτε να διαλέξετε και των τύπων του υλικού που θα χρειαστείτε. 

Μετά από αυτό, θα µάθετε κάποιους πρόσθετους όρους δικτύωσης — µερικούς που είναι 

πολύ σηµαντικοί και µερικούς που έχουν αξία µόνο για τους ενθουσιώδεις οπαδούς της 

δικτύωσης! 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εισαγωγή στη δικτύωση
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...Αυτός είναι ο στόχος του βιβλίου· να σας αποκαλύψει όλες τις λειτουργίες δι-

κτύωσης των Windows Vista και να σας µάθει πώς να τις χρησιµοποιείτε για να 

δηµιουργείτε το καλύτερο δίκτυο που µπορείτε. 

Τι προσφέρουν τα Windows Vista 

Αν δεν έχετε εγκαταστήσει ποτέ δίκτυο στο παρελθόν, µην ανησυχείτε. Τα Windows Vista δια-

θέτουν το Κέντρο υποδοχής (Welcome Center) και το Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης 

(Network and Sharing Center) που σας καθοδηγούν στη διαδικασία. Αν έχετε κάποια πείρα στη 

δικτύωση, αναβαθµίζετε το ενσύρµατο δίκτυό σας σε ασύρµατο, ή απλώς προσθέτετε το και-

νούργιο σας PC µε Windows Vista σε ένα υπάρχον δίκτυο, και πάλι δε συντρέχει λόγος ανησυ-

χίας. Τα Windows Vista και το βιβλίο αυτό θα σας βοηθήσουν να πετύχετε αυτό που θέλετε. 

Η δηµιουργία ενός δικτύου όµως περιλαµβάνει περισσότερα πράγµατα από την απλή σύνδεση 

συσκευών. Πρέπει να πείτε στα Windows Vista τι ακριβώς θέλετε να µοιράζεστε και µε ποιον. 

Θα χρειαστεί να διατηρείτε τα ιδιωτικά σας δεδοµένα ιδιωτικά, τα δηµόσια δηµόσια, και να 

διαχειρίζεστε κατάλληλα όλα αυτά τα δεδοµένα. Πρέπει επίσης να δηµιουργήσετε λογαρια-

σµούς χρηστών για όλους όσοι θα έχουν πρόσβαση στο δίκτυο, να ενεργοποιήσετε και να δια-

χειρίζεστε την κοινή χρήση εκτυπωτών, και να βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λει-

τουργία Εντοπισµού δικτύων (Network Discovery). Επίσης, µπορεί να χρειαστεί να προσθέσετε 

µια επέκταση µέσων (media extender), να προσπελάζετε τον υπολογιστή σας από µακριά, ή να 

προσθέσετε έναν Οικιακό ∆ιακοµιστή των Windows (Windows Home Server) για να επεκτείνε-

τε το δίκτυό σας. 

Φυσικά, όλα αυτά — δηλαδή, το πόσο µακριά θα θελήσετε να φτάσετε — είναι στο χέρι σας 

αλλά αυτός είναι ο στόχος του βιβλίου· να σας γνωρίσει όλες τις λειτουργίες δικτύωσης των 

Windows Vista και να σας µάθει πώς να τις χρησιµοποιείτε για να δηµιουργείτε το καλύτερο 

δίκτυο που µπορείτε. Έτσι λοιπόν, ας προχωρήσουµε στη δικτυακή µας κουβεντούλα ξεκινώ-

ντας από τους λόγους για τους οποίους χρειάζεστε ένα δίκτυο. 

Γιατί χρειάζεστε ένα δίκτυο 

Αν στο σπίτι ή στο γραφείο σας έχετε περισσότερα από ένα PC, χρειάζεστε πραγµατικά ένα 

είδος δικτύου. Υπάρχουν ίσως περίπου 1000 λόγοι γι' αυτό αλλά, για να περιορίσουµε το βι-

βλίο σε ένα λογικό µέγεθος, εδώ θα σας δώσω τους 10 πιο βασικούς για µένα: 

• Για να µοιράζεστε πληροφορίες, µεταξύ των οποίων δεδοµένα, µουσική, εικόνες, ταινίες, 

και άλλα πολυµέσα 

• Για να µοιράζεστε πόρους όπως εκτυπωτές, ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές, και σαρωτές 

• Για να εγκαταστήσετε και να χρησιµοποιείτε ένα τείχος προστασίας (όπως ένας δροµολογη-

τής —  router) που θα προστατεύει το δίκτυό σας από ανεπιθύµητα εισερχόµενα δεδοµένα 
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• Για να ρυθµίσετε τον έλεγχο πρόσβασης για κάθε χρήστη, µε όνοµα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης 

• Για να ασκείτε κεντρική διαχείριση, διατηρώντας τα δεδοµένα που χρειάζονται όλοι οι χρή-

στες σε ένα διακοµιστή (server) ή κοινόχρηστο σκληρό δίσκο 

• Για να δουλεύετε ασύρµατα σε ένα φορητό υπολογιστή από οποιοδήποτε δωµάτιο του σπι-

τιού σας (ή από τη βεράντα ή τον κήπο σας) 

• Για να συνδέεστε στο ∆ιαδίκτυο από οποιονδήποτε υπολογιστή του δικτύου 

• Για να παίζετε παιχνίδια µε άλλους στο σπίτι σας ή στο ∆ιαδίκτυο 

• Για να εφαρµόσετε µια στρατηγική λήψης αντιγράφων ασφαλείας σε επίπεδο δικτύου, ώ-

στε να διατηρείτε ασφαλή τα δεδοµένα σας 

• Για να µοιράζεστε ένα ηµερολόγιο µε σηµαντικές ηµεροµηνίες, επαγγελµατικές συναντή-

σεις, αθλητικές εκδηλώσεις, και επισκέψεις στο γιατρό και τον οδοντίατρο 

Τύποι διευθετήσεων δικτύου 

Όταν ξέρετε ότι είστε έτοιµοι για ένα δίκτυο, πρέπει να βρείτε ποιο είδος δικτύου είναι το κα-

τάλληλο για σας. Το πιο πιθανό είναι να διαλέξετε έναν από τους εξής τύπους: άµεση σύνδεση, 

Ethernet, και ασύρµατο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις διευθετήσεις των δικτύων γενικά. Έχουν 

γραφτεί ολόκληρα βιβλία για κάθε τύπο δικτύου, και µε κανέναν τρόπο δε θέλω εδώ να τα 

ανταγωνιστώ. Σας δίνω µόνο µια µικρή περιγραφή για τις διαθέσιµες επιλογές, τους τύπους, 

και το υλικό των δικτύων για να ξεκινήσετε, και στο υπόλοιπο βιβλίο θα αναπτύξω τα θέµα-

τα αυτά όπου χρειάζεται. 

ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ 

Αν έχετε να συνδέσετε σε δίκτυο µόνο δύο υπολογιστές και εµπιστεύεστε όλους όσοι έχουν 

πρόσβαση σε αυτούς, µπορείτε να διαλέξετε ένα απλό δίκτυο άµεσης σύνδεσης (direct con-

nection network). Αυτός ο τύπος σύνδεσης είναι σχεδόν προϊστορικός όµως· ήταν ένας από 

τους πρώτους τρόπους µε τους οποίους οι χρήστες δικτύωναν τα PC τους και είναι τροµερά 

αργός. Ακόµη και όταν έχετε µόνο δύο PC, πρέπει να εξετάσετε κάποια άλλη µέθοδο. Παρου-

σιάζω εδώ αυτόν τον τρόπο ως επιλογή, αλλά σίγουρα δεν είναι η καλύτερη. 

Ένα δίκτυο άµεσης σύνδεσης συνδέει δύο υπολογιστές που ο καθένας λειτουργεί ανεξάρτητα 

από τον άλλον αλλά µπορούν να µοιράζονται δεδοµένα και άλλες πληροφορίες. Με αυτό το 

είδος δικτύου, το µόνο που χρειάζεστε είναι οι δύο υπολογιστές σας και ένα µοναδικό καλώδιο. 

Πρόκειται για καλή επιλογή όταν δε θέλετε να ξοδέψετε πολλά χρήµατα σε υλικό, και µπορεί 

να είναι η µοναδική αν κάποιος από τους δύο υπολογιστές είναι παλαιότερο µοντέλο, όπως για 
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παράδειγµα ένας υπολογιστής µε προεγκατεστηµένα τα Windows 95 ή τα Windows 98. Επίσης, 

είναι καλή επιλογή όταν θέλετε να µοιράσετε µια σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο µεταξύ των δύο PC. 

ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΜΗ∆ΕΝΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΜ 

Το καλώδιο µηδενικού µόντεµ (null modem cable) ήταν ένα από τα πρώτα εξαρτήµατα υλικού 

που χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία ενός οικιακού δικτύου. Το καλώδιο µηδενικού µό-

ντεµ συνδέει δύο υπολογιστές χρησιµοποιώντας τις σειριακές ή τις παράλληλες θύρες τους. Τα 

παλιά χρόνια, όλοι οι υπολογιστές διέθεταν αυτές τις θύρες, αλλά τώρα δεν είναι και τόσο συ-

χνές. Οι νεότεροι υπολογιστές συνήθως δε διαθέτουν εκ κατασκευής σειριακές θύρες, παρόλο 

που ακόµη µπορείτε να βρείτε παράλληλες. Έτσι, αν θέλετε να συνδέσετε δύο υπολογιστές µε 

αυτή τη µέθοδο, πρέπει να επαληθεύσετε ότι υπάρχει σειριακή ή παράλληλη θύρα και στα δύο 

PC ώστε να µπορείτε να πραγµατοποιήσετε τη σύνδεση. 

∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ ETHERNET 

Μπορείτε να συνδέσετε δύο υπολογιστές απευθείας µε ένα διασταυρωµένο καλώδιο Ethernet 

(Ethernet crossover cable). Για να δουλέψει η µέθοδος αυτή, πρέπει και οι δύο υπολογιστές να 

διαθέτουν κάρτα διασύνδεσης δικτύου (network interface card — NIC). Οι κάρτες NIC διαθέ-

τουν µια υποδοχή στην οποία συνδέεται το καλώδιο Ethernet µέσω του οποίου επικοινωνούν 

οι δύο υπολογιστές. Είναι µια καλή επιλογή τόσο για ευρυζωνικές όσο και για µέσω τηλεφώνου 

συνδέσεις µε το ∆ιαδίκτυο, επειδή τα δεδοµένα ταξιδεύουν γρήγορα µεταξύ των δύο υπολογι-

στών, ακόµη και όταν στην πράξη µόνον ένας από αυτούς είναι συνδεδεµένος στο ∆ιαδίκτυο. 

Ο άλλος έχει και αυτός απρόσκοπτη πρόσβαση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Αν ο ένας υπολογιστής διαθέτει κάρτα NIC ενώ ο άλλος όχι, εξετάστε την πι-

θανότητα να χρησιµοποιήσετε ένα µετατροπέα USB σε Ethernet αν ο υπολογιστής αυτός 

έχει µια ελεύθερη θύρα USB. Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε µια κάρτα Ethernet (που 

είναι ένας τύπος NIC) ή να αγοράσετε ένα µετατροπέα σειριακής θύρας σε Ethernet αν δεν 

έχετε την προηγούµενη δυνατότητα. 

ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ USB 

Για να συνδέσετε εύκολα δύο PC, µπορείτε να δοκιµάσετε ένα καλώδιο άµεσης σύνδεσης USB 

σε USB. Η Microsoft διαθέτει ένα τέτοιο καλώδιο, το οποίο ονοµάζεται καλώδιο Εύκολης µετα-

φοράς (Easy Transfer). Όταν γίνει η σύνδεση, εφόσον ικανοποιείτε τις υπόλοιπες απαιτήσεις 

(όπως να έχετε τα κατάλληλα διαπιστευτήρια και ενεργοποιηµένη την κοινή χρήση), το δίκτυο 

ρυθµίζεται µόνο του αυτόµατα. 

ΥΠΕΡΥΘΡΟ 

Με το κατάλληλο υλικό, µπορείτε να συνδέσετε δύο υπολογιστές µε τη χρήση υπέρυθρου σή-

µατος. Όπως και οι θύρες USB, όταν γίνει η σύνδεση, εφόσον ικανοποιείτε τις υπόλοιπες απαι-

τήσεις (όπως να έχετε τα κατάλληλα διαπιστευτήρια και ενεργοποιηµένη την κοινή χρήση), το 

δίκτυο ρυθµίζεται µόνο του αυτόµατα. 
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ETHERNET 

Αν πρέπει να συνδέσετε περισσότερους από δύο υπολογιστές και δεν υπάρχει ήδη κάποιο δί-

κτυο — ή αν έχετε ένα ενσύρµατο δίκτυο µε πολλούς υπολογιστές συνδεδεµένους σε έναν 

οµφαλό (hub), µεταγωγό (switch), ή δροµολογητή (router) και απλώς θέλετε να προσθέσετε 

σε αυτό µια µηχανή µε Windows Vista (και να την κάνετε αφεντικό στο δίκτυο) — αξίζει να 

καταλήξετε στη λύση του Ethernet. Η επιλογή αυτή έχει πολλές δυνατότητες επέκτασης, που 

σηµαίνει ότι µπορείτε να προσθέτετε εύκολα υπολογιστές, εκτυπωτές, και άλλο υλικό, όπως 

συσκευές λήψης αντιγράφων ασφαλείας σαν τους εξωτερικούς σκληρούς δίσκους ή ένα σύ-

στηµα Windows Home Server. 

Στα δίκτυα Ethernet, οι υπολογιστές συνδέονται µέσω µιας συσκευής υλικού, κατά προτίµηση 

ενός δροµολογητή, αν και µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και έναν οµφαλό (ή διακλαδωτήρα) ή 

ένα µεταγωγό (περισσότερα για τις διαφορές αυτών των συσκευών στη συνέχεια του κεφα-

λαίου). Ο δροµολογητής, όπως και ο οµφαλός ή ο µεταγωγός, έχει θύρες Ethernet και µπορεί 

να υποστηρίξει πολλούς υπολογιστές. Θα αγοράσετε τον τύπο δροµολογητή που χρειάζεστε. 

Γενικά, ένας δροµολογητής µε έξι θύρες είναι αρκετός. 

Εγώ προτιµώ τη λύση του δροµολογητή επειδή µπορεί να δει οποιοδήποτε µήνυµα, ερώτηµα, 

ή αίτηση δεδοµένων στέλνει οποιοσδήποτε υπολογιστής του δικτύου, και να εξασφαλίσει ότι οι 

πληροφορίες θα φτάσουν εκεί που πρέπει και πουθενά αλλού. Οι δροµολογητές είναι ιδιαίτερα 

χρήσιµοι για το διαχωρισµό δύο ξεχωριστών δικτύων, όπως είναι το ∆ιαδίκτυο και το προσωπι-

κό σας οικιακό δίκτυο. Επειδή γνωρίζουν ποια δεδοµένα πρέπει να πάνε πού και ποια δεδοµένα 

δεν πρέπει να περάσουν καθόλου, οι δροµολογητές σάς βοηθούν να κρατήσετε το δίκτυό σας 

ασφαλές από τους κινδύνους του ∆ιαδικτύου όπως οι ιοί και άλλες επιθέσεις. 

ΑΣΥΡΜΑΤΑ 

Τα ασύρµατα δίκτυα είναι τα πιο καταπληκτικά από όλα. ∆εν είναι πολύ ακριβά για να τα δη-

µιουργήσετε, και είναι πλήρως επεκτάσιµα. Φυσικά, θα χρειαστείτε σχετικά νέο εξοπλισµό αλ-

λά, αν χρησιµοποιείτε τα Windows Vista σε ένα ή περισσότερα PC και έχετε µία ή δύο ακόµα 

µηχανές µε Windows XP να συνδέσετε, το πιο πιθανό είναι ότι ικανοποιείτε όλες τις ελάχιστες 

απαιτήσεις. 

Τα ασύρµατα δίκτυα χρησιµοποιούν ραδιοκύµατα, ακριβώς όπως τα κινητά τηλέφωνα και τα 

walkie-talkie. Για να επωφεληθείτε από αυτή την τεχνολογία όµως, όλοι οι υπολογιστές του 

δικτύου πρέπει να διαθέτουν έναν ασύρµατο ποµπό, αλλιώς πρέπει να διαθέσετε σεις µερικά 

ευρώ και να προµηθευτείτε έναν για κάθε υπολογιστή που θέλετε να συνδέσετε ασύρµατα. 

Επίσης, για να τα συνδέσετε όλα, θα χρειαστείτε έναν ασύρµατο δροµολογητή. Οι φορητοί 

υπολογιστές γενικά χρησιµοποιούν ασύρµατη κάρτα, ενώ οι επιτραπέζιοι µπορούν να συνδε-

θούν σε ένα ασύρµατο δίκτυο µε τη χρήση ενός προσαρµογέα USB ή µιας κάρτας PCI εγκατε-

στηµένης µέσα στον υπολογιστή. Σε ένα ασύρµατο δίκτυο, οι υπολογιστές στην πράξη ανακα-

λύπτουν ο ένας τον άλλο. Αν διαθέτετε το κατάλληλο υλικό και τη δυνατότητα να αγοράσετε 

τον κατάλληλο εξοπλισµό, σας συνιστώ να χρησιµοποιήσετε ασύρµατο δίκτυο. 
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Τύποι υλικού δικτύων 

Για τα διάφορα δίκτυα θα χρειαστείτε διαφορετικό υλικό. Η κατανόηση αυτών που απαιτεί 

κάθε τύπος δικτύου θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε ποιο δίκτυο είναι το κατάλληλο για σας. 

Αν έχετε λίγο-πολύ αποφασίσει ότι θέλετε απλώς να συνδέσετε τους δύο υπολογιστές σας µε 

ένα διασταυρωµένο καλώδιο Ethernet, δε χρειάζεται να αγοράσετε πολλά πράγµατα. Αν όµως 

έχετε τέσσερις ή πέντε υπολογιστές και θέλετε να τους συνδέσετε σε ένα ενσύρµατο ή ασύρ-

µατο δίκτυο, θα χρειαστείτε κάποια εξαρτήµατα επιπλέον! Ας αφιερώσουµε λοιπόν λίγο χρόνο 

για να δούµε το υλικό το οποίο είναι απαραίτητο για τους τρεις τύπους δικτύων που αναφέρα-

µε στο κεφάλαιο αυτό: άµεση σύνδεση, Ethernet, και ασύρµατο. Μέχρι να τελειώσετε αυτή 

την ενότητα, θα πρέπει να είστε σε θέση να αποφασίσετε τι είναι το πιο κατάλληλο για την 

περίπτωσή σας. 

ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ 

Αν ψάχνετε για ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για να συνδέσετε δύο υπολογιστές και δε σας 

απασχολεί η ταχύτητα του δικτύου ή η ύπαρξη δροµολογητή για την προστασία των δεδοµέ-

νων σας, ίσως αυτό είναι το κατάλληλο δίκτυο για σας. Εξάλλου, δε θα κάνετε πολλά έξοδα για 

να δηµιουργήσετε ένα δίκτυο άµεσης σύνδεσης. Ένα καλώδιο µηδενικού µόντεµ κοστίζει περί-

που 10 €. Οι µετατροπείς σειριακής θύρας σε Ethernet, αν χρειαστείτε κάποιον, κοστίζουν πε-

ρίπου 100 €. Ένα διασταυρωµένο καλώδιο Ethernet έχει τιµή περίπου 10-20 €, ανάλογα µε το 

µήκος του. Οι µετατροπείς USB σε Ethernet ξεκινούν από 20 €. Οι υπέρυθροι µετατροπείς και 

τα καλώδια άµεσης σύνδεσης USB είναι επίσης φθηνά. Πρόκειται όµως για την πιο βασική 

µορφή δικτύου, οπότε µην περιµένετε και πολλά! 

ETHERNET 

Τα δίκτυα Ethernet είναι αρκετά δηµοφιλή, γρήγορα, και αξιόπιστα, ενώ η εγκατάστασή τους 

είναι εύκολη. Σχεδόν όλοι οι σύγχρονοι υπολογιστές διαθέτουν εκ κατασκευής τις απαιτούµε-

νες κάρτες NIC, και µπορείτε να αγοράσετε καλώδια Ethernet, οµφαλούς, µεταγωγούς, και 

δροµολογητές σε οποιοδήποτε κατάστηµα ειδών πληροφορικής και στο ∆ιαδίκτυο. Πριν όµως 

καταλήξετε στην επιλογή αυτή για το δίκτυό σας, πρέπει να γνωρίζετε τι κάνει κάθε εξάρτηµα, 

σε τι χρειάζεται, και πόσο κοστίζει. 

ΚΑΡΤΕΣ NIC 

Μια κάρτα NIC είναι µια κάρτα PCI που τοποθετείται στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. 

Μπορεί επίσης να είναι µια εξωτερική συσκευή µε τη µορφή ενός µετατροπέα, όπως όταν συν-

δέετε ένα PC σε ένα δίκτυο Ethernet µέσω ενός µετατροπέα USB σε Ethernet ή κάτι παρόµοιο. 

Για να συνδέσετε τα PC σας σε υλικό Ethernet όπως ένας οµφαλός, µεταγωγός, ή δροµολογη-

τής, κάθε PC χρειάζεται µια κάρτα NIC (ή ένα µετατροπέα). Το κόστος ποικίλει, αλλά γενικά 

µια κάρτα NIC που τοποθετείτε µόνοι σας σε ένα PC γραφείου κοστίζει λιγότερο από 30 €, και 

οι µετατροπείς το ίδιο ή ακόµα λιγότερα. Οι τιµές ποικίλουν ανάλογα µε την ταχύτητα της 

κάρτας NIC και άλλους παράγοντες. Ό,τι πληρώνετε παίρνετε! 
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ΚΑΛΩ∆ΙΟ ETHERNET 

Το καλώδιο Ethernet είναι φτηνό. Πρέπει να αγοράσετε τα ταχύτερο καλώδιο που µπορεί να 

υποστηρίξει το υλικό σας και, τις περισσότερες φορές, αυτό είναι Cat 5 ή Cat 6. Αν και θα 

µπορούσα να αφιερώσω ολόκληρα κεφάλαια στην ανάλυση της τεχνικής πλευράς των πραγ-

µάτων, όπως ο τρόπος µε το οποίο τα καλώδια µεταδίδουν δεδοµένα, τι κάνουν οι αγωγοί που 

περιέχουν και πώς συνδέονται, και γιατί τα καλώδια Cat 6 είναι ταχύτερα από τα Cat 5, προς 

το παρόν αρκεστείτε στο ότι όσο πιο νέα είναι η τεχνολογία τόσο πιο γρήγορο είναι το δίκτυο. 

Θα χρειαστείτε ένα καλώδιο Ethernet για κάθε υπολογιστή που θέλετε να συνδέσετε στο δί-

κτυό σας. Το καλώδιο πρέπει να έχει αρκετό µήκος ώστε να φτάνει από τον οµφαλό, το µετα-

γωγό, ή το δροµολογητή στο PC που θέλετε να συνδέσετε. Μερικές φορές, η απόσταση είναι 

αρκετά µεγάλη. Τα πιο καινούργια σπίτια συχνά διαθέτουν καλωδιώσεις Ethernet µέσα στους 

τοίχους αλλά, αν µένετε σε πιο παλιό σπίτι, ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε µόνοι σας τα 

καλώδια. 

ΟΜΦΑΛΟΙ 

Για τη δικτύωση των υπολογιστών σας έχετε τρεις τρόπους. Ο ένας είναι ο οµφαλός (hub). 

Οµφαλοί, µεταγωγοί, και δροµολογητές µοιάζουν πολύ µεταξύ τους, αλλά λειτουργούν διαφο-

ρετικά και παρέχουν διαφορετικά επίπεδα απόδοσης και ασφάλειας. Ο οµφαλός είναι η πιο τα-

πεινή συσκευή από τις τρεις και, εποµένως, η πιο φτηνή. 

Οι οµφαλοί περιέχουν πολλές θύρες Ethernet· µπορεί να επιλέξετε να αγοράσετε έναν οµφαλό 

που διαθέτει τέσσερις, έξι, οκτώ, ή ακόµη και δέκα θύρες. Γενικά, οι οµφαλοί αναπαράγουν 

όλα τα εισερχόµενα δεδοµένα σε όλες τις άλλες θύρες του δικτύου. ∆υστυχώς, τα δεδοµένα 

που στέλνονται από τη µια θύρα (του PC αποστολέα) σχεδόν πάντα χρειάζονται µόνο σε µία 

από τις υπόλοιπες θύρες (του PC αποδέκτη), µε αποτέλεσµα στο δίκτυο να κυκλοφορούν πολ-

λά δεδοµένα τα οποία δεν είναι απαραίτητα. Αυτό επιβραδύνει τη λειτουργία του δικτύου. Α-

ντίθετα, το πιο ακριβό υλικό διαβάζει τον προορισµό κάθε πακέτου δεδοµένων και το στέλνει 

στη σωστή θύρα, εξαλείφοντας τα άχρηστα δεδοµένα από το δίκτυο. Το κύριο πλεονέκτηµα 

της χρήσης ενός οµφαλού είναι η ευκολία της εγκατάστασης και της ρύθµισής του, και η εξί-

σου εύκολη ενσωµάτωση µια σύνδεσης µε το ∆ιαδίκτυο. (Και αν η σύνδεσή σας µε το ∆ιαδί-

κτυο γίνεται µέσω ενός µόντεµ/δροµολογητή, ίσως δε χρειάζεστε τίποτε άλλο από τη συσκευή 

αυτή!) 

ΜΕΤΑΓΩΓΟΙ 

Οι µεταγωγοί (switches) επίσης διαθέτουν πολλές θύρες Ethernet· µπορεί να επιλέξετε να αγο-

ράσετε ένα µεταγωγό που διαθέτει τέσσερις, έξι, οκτώ, ή ακόµη περισσότερες θύρες. Ο µετα-

γωγός φιλτράρει και προωθεί δεδοµένα, αντί απλώς να τα προωθεί σε όλες τις θύρες του δι-

κτύου. Οι µεταγωγοί χρησιµοποιούν µια τεχνολογία που έχει το όνοµα διαφανής γεφύρωση 

(transparent bridging) για να στείλει ένα σήµα µετάδοσης το οποίο εντοπίζει τον προορισµό 

των δεδοµένων πριν τα στείλει. Αφού µάθει πού πρέπει να στείλει τα δεδοµένα, τα στέλνει. 

Έτσι επιταχύνει το δίκτυο µειώνοντας την ποσότητα των δεδοµένων που κυκλοφορούν σε 
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αυτό. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από έναν οµφαλό, που στέλνει όλα τα δεδοµένα σε όλους 

όσοι είναι στο δίκτυο για να τα παραλάβει ο κατάλληλος παραλήπτης. 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 

Ένας δροµολογητής (router) συνδέει δύο ή περισσότερα δίκτυα. Είναι η καλύτερη επιλογή για 

ένα οικιακό δίκτυο µε κοινόχρηστη σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο. Οι δροµολογητής συνδυάζει τις 

λειτουργίες του οµφαλού, του µεταγωγού, και του τείχους προστασίας (firewall), αποτελώντας 

µια καλύτερη επιλογή για να διατηρήσετε το δίκτυό σας ασφαλές από τους κακούς. Ο δροµο-

λογητής είναι επίσης πιο έξυπνος από έναν οµφαλό ή ένα µεταγωγό. 

Ο δροµολογητής προσδιορίζει πού πρέπει να σταλούν τα δεδοµένα και την ταχύτερη διαδροµή 

για να τα στείλει, πριν προχωρήσει στην αποστολή τους. Αυτό το καταφέρνει διατηρώντας 

έναν πίνακα µε τις ταχύτερες διαδροµές από το ένα σηµείο στο άλλο, µε αποτέλεσµα να βελ-

τιώνεται η ταχύτητα του δικτύου. Υπάρχει η πεποίθηση ότι οι δροµολογητές παρέχουν την 

καλύτερη προστασία από τους χάκερ σε σχέση µε τα τείχη προστασίας µέσω λογισµικού, επει-

δή οι διευθύνσεις Πρωτοκόλλου ∆ιαδικτύου (Internet Protocol — IP) δεν είναι άµεσα εκτεθει-

µένες στο ∆ιαδίκτυο. Αυτό κάνει αδύνατη τη σάρωση (scanning) του τοπικού δικτύου. Υπάρ-

χουν διαθέσιµοι δροµολογητές τόσο για ενσύρµατα όσο και για ασύρµατα δίκτυα. 

Θα έχετε ήδη έναν ευρυζωνικό δροµολογητή αν διαθέτετε ευρυζωνική σύνδεση µε το ∆ιαδί-

κτυο. Ένας ευρυζωνικός δροµολογητής σηµαίνει πως δύο ή περισσότεροι υπολογιστές µπο-

ρούν να µοιραστούν τη σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο. Ένας ευρυζωνικός δροµολογητής συνδέει το 

δίκτυό σας µε το ∆ιαδίκτυο µε µία µοναδική διεύθυνση IP. Μπορείτε να αγοράσετε ένα βασικό 

ευρυζωνικό δροµολογητή µε περίπου 70 €. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Όταν αγοράζετε οποιονδήποτε τύπο οµφαλού, µεταγωγού, ή δροµολογητή, 

να διαλέγετε πάντοτε κάποιον µε λίγο περισσότερες θύρες από όσες νοµίζετε ότι θα χρεια-

στείτε. Ποτέ δεν ξέρετε πότε θα χρειαστεί να προσθέσετε άλλον έναν υπολογιστή στο δί-

κτυό σας. 

ΑΣΥΡΜΑΤΑ 

Ο δρόµος που πρέπει να ακολουθήσετε είναι ο ασύρµατος. Προκαλεί προβλήµατα ασφαλείας 

τα οποία πρέπει να αντιµετωπίσετε, όπως κατά πόσον ο γείτονάς σας µπορεί να έχει πρόσβαση 

στο ασύρµατο δίκτυο ή στη σύνδεσή σας µε το ∆ιαδίκτυο αλλά, αν τα ρυθµίσετε σωστά, αυτό 

δεν πρέπει να σας απασχολεί. Το ασύρµατο υλικό είναι επίσης φτηνό και, από τη στιγµή που 

θα ρυθµίσετε το δροµολογητή, πράγµα που µπορεί να σας πάρει κάποιο χρόνο, η δυνατότητα 

να δουλεύετε οπουδήποτε θέλετε µέσα στην εµβέλεια του ασύρµατου δροµολογητή αξίζει και 

µε το παραπάνω το χρόνο που θα αφιερώσετε. 

ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ 

Για να µπορέσει ένας υπολογιστής να συνδεθεί σε ένα ασύρµατο δίκτυο, χρειάζεται έναν α-

σύρµατο προσαρµογέα (wireless adapter). Αν έχετε ένα σύγχρονο υπολογιστή, µπορεί να δια-
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θέτει ήδη ενσωµατωµένο. Αν έχετε παλαιότερους υπολογιστές ή κάποια από τα πιο φτηνά µο-

ντέλα, θα πρέπει να αγοράσετε έναν εξωτερικό ασύρµατο προσαρµογέα που συνδέεται σε µια 

θύρα USB, µια κάρτα ασύρµατου προσαρµογέα (για φορητό υπολογιστή), ή να αγοράσετε και 

να εγκαταστήσετε µια κάρτα ασύρµατου προσαρµογέα PCI µέσα στο ίδιο το PC σας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Αν έχετε έναν υπολογιστή χωρίς ασύρµατο προσαρµογέα και δεν έχετε τα 

χρήµατα να αγοράσετε κάποιον, µπορείτε να συνδέσετε µε καλώδιο το PC σας σε µια από 

τις διαθέσιµες θύρες Ethernet του ασύρµατου δροµολογητή. 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 

Ένα ασύρµατο δίκτυο περιλαµβάνει έναν ασύρµατο δροµολογητή. Ο δροµολογητής συνδέει τα 

PC του δικτύου µεταξύ τους και, επίσης, µε το µόντεµ της ψηφιακής συνδροµητικής γραµµής 

(digital subscriber line — DSL) ή το καλωδιακό µόντεµ. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον α-

σύρµατο δροµολογητή µε την ευρυζωνική σύνδεση για να µοιραστείτε µια σύνδεση στο ∆ιαδί-

κτυο µε όλους όσοι συµµετέχουν στο δίκτυο. Ακόµη και ο πιο αργός ασύρµατος δροµολογητής 

συχνά είναι ταχύτερος από τη σύνδεση DSL ή την καλωδιακή, οπότε η ταχύτητα περιήγησής 

σας στον Ιστό δεν πρόκειται να µειωθεί από τον ασύρµατο δροµολογητή. 

Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνολογίες ασύρµατων δροµολογητών, τις οποίες θα συνοψίσω στη 

συνέχεια, παρόλο που δεν είναι εδώ η κατάλληλη θέση για τεχνικά ζητήµατα (είναι το Κεφά-

λαιο 1, στο κάτω-κάτω!). Όταν αγοράζετε ασύρµατο δροµολογητή, απλώς βεβαιωθείτε ότι 

είναι συµβατός µε τους ασύρµατους προσαρµογείς και τα σηµεία πρόσβασης (access points). 

Προµηθευτείτε την πιο σύγχρονη τεχνολογία που αντέχουν τα οικονοµικά σας, και συµβου-

λευθείτε το τεχνικό προσωπικό των καταστηµάτων. 

Να µια σύντοµη λίστα των ασύρµατων τεχνολογιών: 

• Τα δεδοµένα µεταφέρονται ασύρµατα µε συχνότητα 2.4 gigahertz (GHz) ή 5 GHz και χρη-

σιµοποιούν τα πρότυπα δικτύωσης 802.11. 

• Η 802.11b ήταν η πρώτη έκδοση. Είναι η πιο αργή και η πιο φτηνή. 

• Η 802.11g είναι νεότερη και ταχύτερη, αλλά στον ορίζοντα φαίνονται ακόµη πιο γρήγορες 

εκδόσεις. Προς το παρόν, η έκδοση 801.11g είναι η πιο δηµοφιλής. 

• Η 802.11a µεταδίδει δεδοµένα µε συχνότητα 5 GHz αλλά δε χρησιµοποιείται ευρέως. 

• Η 802.11n είναι η ταχύτερη και σύντοµα θα αποτελέσει το πρότυπο. 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Τα σηµεία ασύρµατης πρόσβασης (wireless access points — WAP) είναι πρόσθετα εξαρτήµατα 

υλικού ενός ασύρµατου δικτύου, που συµπεριφέρονται ως ποµποί και δέκτες των ασύρµατων 

σηµάτων. Γενικά, είναι µικρές συσκευές υλικού µε ενσωµατωµένους προσαρµογείς δικτύου, 

κεραίες, και ραδιοποµπούς. Τα πιο σύγχρονα σηµεία πρόσβασης µπορούν να υποστηρίξουν 

µέχρι 255 υπολογιστές! Περισσότερα γι' αυτά θα µάθετε στο Κεφάλαιο 5. 



30  Μέρος I Ξεκίνηµα  

Πρόσθετοι όροι των δικτύων  

που πρέπει να γνωρίζετε 

Καλύψαµε µόνο την επιφάνεια όσον αφορά τα δίκτυα, τις διευθετήσεις τους, το υλικό των 

δικτύων, και τις τεχνολογίες των δικτύων, αλλά δεν είναι αυτά µόνο που πρέπει να γνωρίζετε 

για να ξεκινήσετε. Καθώς συνεχίζετε την ανάγνωση του βιβλίου, θα µάθετε περισσότερα για 

όλα όσα παρουσιάσαµε στο κεφάλαιο αυτό. Πάντως, για να εξασφαλίσουµε ότι θα παρουσιά-

σουµε όλους τους σηµαντικούς όρους, να κάποιες λέξεις που πρέπει να γνωρίζετε: 

Ευρυζωνική (broadband)   Οποιαδήποτε σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο η οποία είναι ταχύτε-

ρη από τη σύνδεση µέσω τηλεφώνου. Σε αυτές περιλαµβάνονται οι DSL και οι καλωδια-

κές. 

Ευρυζωνική µετάδοση (broadband transmission)   Η ταχύτητα µε την οποία µεταδίδο-

νται τα δεδοµένα µέσω του δικτύου. Γενικά, όσο πιο νέα είναι η τεχνολογία, τόσο πιο 

γρήγορη είναι η µετάδοση. 

Καλώδιο κατηγορίας 5 (Cat 5)   Τύπος καλωδίωσης που χρησιµοποιείται συνήθως σε 

δίκτυα Ethernet για τη σύνδεση των υπολογιστών µε το υλικό του δικτύου. 

Σύστηµα Ονοµασίας Τοµέων (Domain Name System — DNS)   Το σύστηµα που µετα-

φράζει τα φιλικά προς το χρήστη ονόµατα τοποθεσιών Ιστού, όπως το www.microsoft.com, 

στη σχετική διεύθυνση IP. Οι τοποθεσίες του ∆ιαδικτύου εντοπίζονται µε τη χρήση της α-

ντίστοιχης διεύθυνσης IP, και το σύστηµα αυτό διατηρεί µια λίστα µε όλα τα ονόµατα και 

τις διευθύνσεις από όλο τον κόσµο. 

Ethernet   Ένα πρωτόκολλο τοπικού δικτύου (local area network — LAN) που χρησιµο-

ποιεί καλώδια Cat για τη µετάδοση δεδοµένων. Το Ethernet λειτουργεί σε ταχύτητες 10 

megabit το δευτερόλεπτο (Mbps), 100 Mbps, και 1000 Mbps. 

Τείχος προστασίας (firewall)   Λογισµικό ή συνδυασµός υλικού και λογισµικού που προ-

στατεύει ένα ιδιωτικό δίκτυο από επιθέσεις και µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση από το 

∆ιαδίκτυο. 

∆ιεύθυνση IP   Ένας µοναδικός αριθµός που ανατίθεται σε κάθε υπολογιστή που έχει 

πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. Ένας πάροχος υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (Internet service provider 

— ISP) σας δίνει ένα µοναδικό αριθµό κάθε φορά που συνδέεστε στο ∆ιαδίκτυο. 

LAN   ∆ίκτυο που περιορίζεται σε ένα σπίτι ή ένα γραφείο, όπως το δίκτυο που θα δη-

µιουργήσετε µε τη βοήθεια αυτού του βιβλίου. 

Μόντεµ   Μια συσκευή που επιτρέπει τη µετάδοση ψηφιακών δεδοµένων µέσω των ανα-

λογικών τηλεφωνικών γραµµών. 

Θύρα (port)   Συνδέσεις που θα βρείτε στο πίσω µέρος του υπολογιστή σας και σε οµφα-

λούς, µεταγωγούς, και δροµολογητές. 
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Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης/Πρωτόκολλο ∆ιαδικτύου (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol — TCP/IP)   Σύνολο κανόνων που διέπουν τον τρόπο ανταλλα-

γής δεδοµένων µέσω του ∆ιαδικτύου. 

∆ίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area Network — WAN)   Ένα µεγαλύτερο δίκτυο, όπως 

αυτό ενός µεγάλου οργανισµού, που εκτείνεται σε µια ολόκληρη πόλη ή χώρα. Ο όρος 

αυτός χρησιµοποιείται επίσης και για να χαρακτηρίσει το ∆ιαδίκτυο. 

ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

Πριν ξεκινήσετε για το πλησιέστερο κατάστηµα πώλησης ειδών πληροφορικής και αρχίσετε 

να αγοράζετε εξοπλισµό, αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφθείτε τι πραγµατικά θέλετε. 

Πρέπει να πάρετε µια σωστή απόφαση σχετικά µε τον τύπο του δικτύου που ταιριάζει στις 

ανάγκες σας πριν αγοράσετε οτιδήποτε. 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Αν θέλετε να ξοδέψετε όσο το δυνατόν λιγότερα, καταγράψτε αυτά που έχετε ήδη. Έχουν 

όλοι οι υπολογιστές σας κάρτες NIC αλλά κανένας ασύρµατο προσαρµογέα; Το δίκτυο 

Ethernet στοιχίζει λιγότερο να το δηµιουργήσετε. Αν όµως όλοι  οι υπολογιστές σας εκτός 

από έναν ή δύο διαθέτουν ασύρµατους προσαρµογείς, ένα ασύρµατο δίκτυο µπορεί να κο-

στίσει λιγότερο. Επιπλέον, αν διαθέτετε ήδη έναν ευρυζωνικό δροµολογητή που προστα-

τεύει το δίκτυό σας, µπορεί να χρειάζεστε µόνον έναν οµφαλό για να µοιραστείτε τη σύν-

δεση µε τους άλλους υπολογιστές. 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Αν θέλετε το ταχύτερο και το ασφαλέστερο δίκτυο που είναι δυνατόν, θα χρειαστεί να αγο-

ράσετε τον πιο σύγχρονο εξοπλισµό. ∆εν πρέπει να αγοράσετε µια κάρτα NIC των 10 Mbps 

για καθένα από τα PC και να τις συνδέσετε σε ένα δροµολογητή των 100 Mbps και να πι-

στεύετε ότι θα έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση. Αν θέλετε επιδόσεις και ταχύτητα, 

φροντίστε να διαθέσετε τα απαραίτητα χρήµατα, να αγοράσετε συµβατό υλικό, και να προ-

µηθευτείτε τα πιο σύγχρονα εξαρτήµατα. 

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ Η ΑΣΥΡΜΑΤΟ 

Αν απλώς νοµίζετε ότι µπορεί να θελήσετε να περιηγηθείτε στο ∆ιαδίκτυο ενώ κάθεστε στη 

βεράντα σας, οφείλετε στον εαυτό σας να προσανατολιστείτε σε ασύρµατο δίκτυο εξαρχής. 

Αν δε σας πειράζει να είστε συνδεδεµένοι µέσω καλωδίων και δουλεύετε πάντοτε στον υπο-

λογιστή σας από ένα µόνο δωµάτιο ή γραφείο, µπορείτε να παραµείνετε στο Ethernet αν 

θέλετε. 




