
Επικοινωνίες  

Η εκπαιδευτική διάταξη τοπικών δικτύων Local 
Area Network (LAN) DTR-17 παρέχει πρακτικές 
ασκήσεις για την κατανόηση των ουσιαστικών 
αρχών των δικτύων. Βοηθά το χρήστη στην 
εξοικείωση όλων των διαβαθμίσεων των δικτύων, 
το σχεδιασμό των καλωδίων και την κατασκευή 
ολοκληρωμένων δικτύων Η/Υ. Ο χρήστης μπορεί 
επίσης να κατανοήσει και να εφαρμόσει διάφορες 
τοπολογίες του προτύπου IEEE.  

Πραγματικές συνδέσεις μπορούν να γίνουν με 
μεγάλη ευκολία σε διάφορες τοπολογίες και να 
μεταφερθούν δεδομένα. Ο χρήστης θα μάθει 
για τα πρωτόκολλα και τις τοπολογίες που 
χρησιμοποιούνται στα δίκτυα, για τις μετρήσεις 
του ρυθμού του σφάλματος και για την 
επίδραση των σφαλμάτων στα διάφορα 
πρωτόκολλα. Το ευέλικτο λογισμικό που 
παρέχεται θα βοηθήσει το χρήστη να 
παρατηρεί τα χαρακτηριστικά των διαφόρων 
συνδεσμολογιών δικτύου και θα τα 
αναπαραστήσει γραφικά.  

Το εγχειρίδιο του σπουδαστή περιγράφει τις 
ουσιαστικές θεωρητικές αρχές και παρέχει μία 
λεπτομερή πειραματική διαδικασία για τον 
κάθε τύπο τοπολογίας και διάταξης. 

 
 

 

DTR-17 ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ LAN (Local Area Networks) 
Εκπαιδευτικό σύστημα επικοινωνίας δεδομένων  
  

  
 
 
 
 
 

 

• Επικοινωνία από Η/Υ σε Η/Υ - IEEE 
802.3 

• Δίκτυο Peer to peer (ιδίων δικαιωμάτων) 
• Δίκτυο Client - server (πελάτη – 

εξυπηρετητή) 
• Σχεδιασμός της τοπολογίας αστέρα 

(star) με τη χρήση 100Base-Tx 
• Σχεδιασμός της τοπολογίας διαύλου 

(bus) με τη χρήση 10Base-2 
• Σχεδιασμός της τοπολογίας δακτυλίου 

(ring) με τη χρήση DB9 
• Κατασκευή των καλωδίων για τις 

συνδέσεις του δικτύου  
• Σχεδιασμός του δικτύου με τη χρήση  

συνδέσμων RJ45,BNC & DB9  
• Προγραμματισμός υποδοχής και 

επεξεργασία  
• Κρυπτογράφηση και 

αποκρυπτογράφηση δεδομένων  
• Διάφορα πρωτόκολλα LAN  
• Ρυθμός δεδομένων έως 100Mbps 
• Μεταβαλλόμενο μέγεθος πακέτου  
• Μεταβαλλόμενη καθυστέρηση πακέτου  
• Δημιουργία σφάλματος (χειρός και 

αυτόματη) 
• Γραφική αναπαράσταση πραγματικού 

χρόνου της εκπομπής και της λήψης  
• Λογισμικό φιλικό στο χρήστη  
• Βλάβες μέσω διακοπτών και στα 

κυκλώματα και στο λογισμικό  
• Κατανοητό εγχειρίδιο πειραμάτων & 

αναφορών  
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         ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Κυκλώματα  
Σύνδεση Η/Υ σε Η/Υ με τη χρήση συνδέσμων RJ-45  
Τοπολογία αστέρα (star) με τη χρήση συνδέσμων  
RJ45  
Τοπολογία διαύλου (bus) με τη χρήση συνδέσμων  
BNC  
Τοπολογία δακτυλίου (ring) με τη χρήση συνδέσμων  
DB9 
Ταχύτητα διάδοσης δεδομένων : 10/100 Mbps 
4 κόμβοι  
Τροφοδοσία  120/220 V±10%, 50/60 Hz  
Κατανάλωση 1.8 VA (περίπου) 
Διαστάσεις (mm) W 370 × H 265 × D 125 
 
Λογισμικό  
Επιλογή Αστέρα (Star), Διαύλου (Bus) & Δακτυλίου 
(Ring) 
Πρωτόκολλα : CSMA/CD, CSMA/CA, stop n wait, go 
back to N, selective repeat, sliding window, token 
bus, token ring 
Μέγεθος πακέτου: 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 
8192, 16384 
Καθυστέρηση εσωτερικού πακέτου: 1000 - 5000 ms 
Δημιουργία σφάλματος : Η γνωστοποίηση έχει 
χαθεί, το πακέτο των δεδομένων είναι 
προβληματικό, αυτόματη δημιουργία σφάλματος  
Κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση 
δεδομένων  
Πλήρης ανάλυση των δικτύων & των πρωτοκόλλων  
 
Γραφική αναπαράσταση  
Γραφική αναπαράσταση των δεδομένων στην 
οθόνη του Η/Υ με λεπτομέρειες του πακέτου  
 
Λεπτομέρειες του δικτύου  
Όνομα Η/Υ, διεύθυνση IP, αριθμός θύρας, 
κατάσταση δικτύου, διεύθυνση MAC και λειτουργικό 
σύστημα OS στον Η/Υ. 
 
Ανάλυση δικτύων & πρωτοκόλλων   
Σειριακός αριθμός πακέτου, όνομα αρχείου, μέγεθος 
αρχείου, αριθμός αρχείου, όνομα δέκτη, ομάδα 
εργασίας, διεύθυνση IP του δέκτη, συνολικά πακέτα, 
μήκος πακέτου, χρόνος λήξης, πρωτόκολλο, 
τοπολογία, δέκτης, διεύθυνση MAC, αριθμός θύρας, 
χρόνος έναρξης αποστολής αρχείου, χρόνος 
ολοκλήρωσης αποστολής αρχείου, χρόνος 
εκπομπής, ρυθμός δεδομένων ( Mbps), σφάλμα. 

Απαιτούμενα παρελκόμενα  

Η/Υ Pentium 4, 256 MByte RAM, σκληρός δίσκος με 
200 MBytes ελεύθερα, CD ROM, θύρα USB, MS 
Windows XP 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαιτούνται δύο Η/Υ για τα 

περισσότερα πειράματα. Τρεις έως 
τέσσερις Η/Υ προτείνονται για τα 
πειράματα με τις τοπολογίες αστέρα 
(star), διαύλου (bus) και δακτυλίου 
(ring) 

 
Πειράματα  

Σχεδιασμός καλωδίων δικτύου και εφαρμογή  
Εφαρμογή της σύνδεσης Η/Υ σε Η/Υ μέσω IEEE 
802.3 
Εφαρμογή της τοπολογίας αστέρα (star) με τη χρήση  
100BaseTx 
Εφαρμογή της τοπολογίας διαύλου (bus) με τη 
χρήση 10Base2 
Εφαρμογή της τοπολογίας δακτυλίου (ring) με τη 
χρήση DB9 
Εφαρμογή του δικτύου Peer to Peer (ιδίων 
δικαιωμάτων) 
Εφαρμογή του δικτύου Client- Server (πελάτη – 
εξυπηρετητή)  
Μελέτη των πρωτοκόλλων CSMA/CD και CSMA/CA  
Μελέτη του ελέγχου ροής : 
 -  Stop-n-wait (στάση και αναμονή) 
 -  Sliding window (ολισθαίνον παράθυρο) 
 -  Go back to n (επιστροφή στο n) 
 -  Selective repeat (επιλεκτική επανάληψη) 
Token ring 
Token bus 
Μέτρηση του συνολικού όγκου δεδομένων   
Επίδραση των σφαλμάτων bit στα διάφορα 
πρωτόκολλα  
Προγραμματισμός υποδοχής  
Μελέτη των ασυρμάτων LAN 
 
Εκπαιδευτικό Υλικό  
Το εγχειρίδιο των πειραμάτων έχει συνταχθεί από 
παιδαγωγούς ειδικούς στην τεχνολογία των δικτύων. 
Η διαδικασία του κάθε πειράματος περιγράφεται 
ξεκάθαρα ώστε να επιτρέπει στο σπουδαστή την 

Cat. No. 9092762152 
Άλλο ένα ποιοτικό προϊόν της εταιρείας :
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση. 


