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ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
ΑΣΚΗΣΗ Ι. (α) (Interconnecting Network Devices)
Router Software and hardware Configuration - Switch Software and hardware Configuration
1. Παρουσίαση συσκευών διαδικτύωσης (hubs, switches, routers)
• hubs: operation at the physical layer / OSI model
• switches: operation at the data-link layer / OSI model
• routers: operation at the network layer / OSI model
2. Kαλωδίωση και διασύνδεση συσκευών διαδικτύωσης
• Cabling the LAN
• Cabling the WAN
Εργασία
Με χρήση των κατάλληλων καλωδίων διασυνδέστε το switch και τον Router 1603 σε ένα Η/Υ του
εργαστηρίου σας και επικοινωνήστε µε αυτά µέσω της σειριακής θύρας του Η/Υ.
3. Λειτουργία και παραµετροποίηση συσκευών δροµολόγησης (routers) και συσκευών µεταγωγής
(switches) µε εντολές Cisco IOS Software µε χρήση του λογισµικού προσοµοίωσης.
Βασικές λειτουργίες του Cisco IOS Software
• Τι συµβαίνει κατά την εκκίνηση ενός Router
• Γραµµή εντολών του Cisco IOS Software (user mode command list, privileged mode command
list, enable/disable)
• Router password configuration
• Eντολές για λήψη βασικών πληροφοριών από τον Router (show version, show running-config,
show startup-config, show interface serial 0/Ethernet 0)
• Disabling or enabling an Interface (shutdown, no shutdown)
• Ιnterface status (serial0 is up/down, line protocol is up/down)
• Configuring a serial interface (configure term, interface serial 0, clock rate 64000, bandwidth 64,
ip address ip-address subnet-mask)
• Saving Configuration (copy running-config startup-config)
• Configuring the switch (global configuration mode / conf term, interface configuration mode /
interface e0/1, show interfaces)
• Configuring the switch ip address (ip address ip-address subnet-mask)
• Configuring the switch default gateway (ip default-gateway ip-address)
• Showing the switch ip address (show ip)
• Managing the MAC address table (dynamic, permanent, restricted static show mac-addresstable)
• Configuring port security
Εργασία
Εκτελέστε τα εργαστήρια Lab 4 και Appendix B µε την καθοδήγηση του διδάσκοντα.
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ΑΣΚΗΣΗ Ι (β). (Interconnecting Network Devices)
Extending switched networks with virtual local area networks (VLANS)
1. ∆ηµιουργία και παραµετροποίηση VLANS µε εντολές Cisco IOS Software µε χρήση του
λογισµικού προσοµοίωσης
• Λειτουργία VLAN (τµηµατοποίηση, ευκαµψία, ασφάλεια)
• VLAN Trunking Protocol (VTP)
• VLAN Configuration (Eνεργοποίηση VTP, Ενεργοποίηση Trunking, ∆ηµιουργία VLANS,
Tοποθέτηση switch ports σε ένα VLAN)
• ∆ηµιουργία ενός νέου VLAN (vlan 2 name vlan2)
• Επιβεβαίωση VLAN (show vlan 2)
• Tοποθέτηση switch ports σε ένα VLAN (interface Ethernet 0/8, vlan-membership static 1)
• Επιβεβαίωση VLAN membership (show vlan-membership)
Εργασία
Mε χρήση του λογισµικού προσοµοίωσης εκτελέστε το εργαστήριο Lab 6.1a µε την καθοδήγηση
του διδάσκοντα.
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ΑΣΚΗΣΗ IΙ. (Interconnecting Networks with TCP/IP)
1. IP addressing – IP address classes (A, B, C, D, E)
2. Addressing χωρίς subnets - Addressing µε subnets – Subnet Addressing – Subnet Mask
3. Subnet Mask χωρίς subnets - Subnet Mask µε subnet
Εργασία
Για να αποφεύγεται η µεγάλη σπατάλη διευθύνσεων έχει επινοηθεί η τεχνική της υποδικτύωσης
(subnetting). Η τεχνική αυτή βασίζεται στη λογική της χρήσης ενός τµήµατος της διεύθυνσης IP για την
δηµιουργία υποδικτύων (subnet). To τµήµα αυτό το παίρνουµε από το πεδίο host address που είναι
αφιερωµένο για την διεύθυνση των υπολογιστών

Η µάσκα επιτρέπει σε ένα υπολογιστή ή ένα router να διακρίνει σε µια διεύθυνση IP ποιο τµήµα της
αφορά την διεύθυνση δικτύου και ποιο αφορά την διεύθυνση υπολογιστή. Σαν µάσκα εννοούµε µια
σειρά από 32 bit όπου τα bit της διεύθυνσης δικτύου έχουν τιµή 1 και τα bit της διεύθυνσης υπολογιστή
τιµή 0. Η τιµή της µάσκας παριστάνεται στη συνέχεια σε δεκαδική µορφή µε τον ίδιο τρόπο που
χρησιµοποιείται στις IP διευθύνσεις.
Συχνά συναντάµε µια εναλλακτική γραφή της IP διεύθυνσης που συνδυάζει και την µάσκα. Για
παράδειγµα η 192.3.4.16 /30 υποδηλώνει ότι στην διεύθυνση 192.3.4.16 έχει εφαρµοσθεί µάσκα
υποδικτύου των 30 bit:
11111111.11111111.11111111.11111100
δηλαδή τα 30 πρώτα bit προσδιορίζουν το δίκτυο και τα δύο τελευταία τον υπολογιστή. Η µάσκα
αυτή ισοδύναµα γράφεται 255.255.255.252.
Η εργασία σας περιλαµβάνει τα παρακάτω:
Έστω µια εταιρία µε τέσσερα γραφεία (Αθήνα, Θεσ/νίκη, Ηράκλειο, Πάτρα) που διασυνδέονται
µεταξύ τους µε routers µέσω µισθωµένων γραµµών όπως φαίνεται στο σχήµα . Ας υποθέσουµε ότι η
εταιρία αυτή έχει 10 υπολογιστές στο κάθε γραφείο και κάνει χρήση της κλάσης C δ/νσης 193.3.3.0 µε
χρήση µάσκας υποδικτύου.
1. Σηµειώστε πόσα υποδίκτυα περιλαµβάνει το W.A.N της εταιρίας
2. Σηµειώστε την µάσκα υποδικτύου που θα χρησιµοποιήσετε για να προσδιορίσετε όλα τα υποδίκτυα
και τους υπολογιστές. Αποδώστε τις απαραίτητες IP δ/νσεις ΧΧΧ.ΧΧΧ.ΧΧΧ.ΧΧΧ στα
τερµατικά και τους κόµβους του δικτύου.
3. Σχεδιάστε το δίκτυο που προκύπτει µε χρήση του λογισµικού Cisco ConfigMaker
LAN A (Αθήνα)
LAN B (Θεσ/νίκη)

router A

router B
line AB

line AC

router C

line AD

line CD

LAN C (Ηράκλειο)

line BD

router D

LAN D (Πάτρα)
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ΑΣΚΗΣΗ IIΙ. (Interconnecting Networks with TCP/IP)
DCHP SERVER CONFIGURATION
1. Ρύθµιση του Router 1603 του εργαστηρίου για να λειτουργεί ως DHCP Server
• Εκχώρηση ΙΡ δ/νσης στο Ethernet interface του router: router(config-if)# ip address ip-address
subnet-mask
• Ορίζεται η περιοχή δ/νσεων διευθυνσιοδοτήσεων: router(config)# ip local pool mypool low-address
high-adress
• Ορισµός της ονοµασίας της περιοχής δ/νσεων ΙΡ από όπου θα διευθυνσιοδοτούνται οι υπολογιστές
του LAN το οποίο είναι συνδεδεµένο στο Ethernet interface του router:
router(config)# ip dhcp
pool poolname
• Ορισµός της περιοχής δ/νσεων που θα χρησιµοποιηθούν για δυναµική παραχώρηση στους clients µε
καταχώριση του network id και του host id: router(config-dhcp)# network ip-address subnet-mask
• Ορισµός της IP δ/νσης του default router, για τον DHCP client: router(config-dhcp)# default-router
ip-address
• Oρισµός domain-name και dns-server: router(config-dhcp)# domain-name mydomainame.gr, dnsserver address
• Oρισµός του address lease time: router(config-dhcp)# lease days
Εργασία
α). Mε χρήση του λογισµικού προσοµοίωσης σχεδιάστε και προσοµοιώστε το παρακάτω δίκτυο
Η/Υ. ∆έκα Η/Υ συνδέονται σε ένα τοπικό δίκτυο Ethernet . Στο ίδιο δίκτυο συνδέεται ένας Router
1603 ο οποίος διαθέτει Ethernet interface µε ΙΡ δ/νση 192.168.1.1. Ρυθµίστε τον Router 1603 ώστε
να λειτουργεί ως DHCP Server µε περιοχή δ/νσεων 192.168.1.11 έως 192.168.1.20 . Σηµειώστε
ποιες είναι οι ΙΡ δ/νσεις των υπολογιστών client που τους αποδίδονται αυτόµατα.
β). Στην συνέχεια λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα και τις πληροφορίες της προσοµοίωσης
συνδέστε τον Router 1603 στο τοπικό δίκτυο του εργαστηρίου σας και ρυθµίστε κατάλληλα τις
παραµέτρους του µε χρήση του Cisco ΙΟS software, ώστε να λειτουργεί ως DHCP Server µε
περιοχή δ/νσεων 192.168.1.11 έως 192.168.1.20. Σηµειώστε ποιες είναι οι ΙΡ δ/νσεις των
υπολογιστών σας που τους αποδίδονται αυτόµατα.

4

ΝΑΤ SERVER CONFIGURATION
2. Ρύθµιση του Router 1603 του εργαστηρίου για να λειτουργεί ως ΝΑΤ Server
• Ορισµός της δυναµικής ή της στατικής λειτουργίας του ΝΑΤ server
• Dynamic NAT configuration 1 (ip nat inside source list 1 interface dialer 3 overload, interface
ethernet 0/ip nat inside, interface Dialer 3/ ip address negotiated, ip nat outside)
• Dynamic NAT configuration 2 (ip nat pool pool-name start-ip end-ip netmask subnet-mask, ip
nat inside source list 1 pool pool-name overload, interface ethernet 0/ip nat inside, interface
Dialer 3/ ip address negotiated, ip nat outside)
• Static NAT configuration (ip nat inside source static local-ip global-ip, interface ethernet 0/ip
nat inside, interface Dialer 3/ ip address negotiated, ip nat outside)
Εργασία
α). Mε χρήση του λογισµικού προσοµοίωσης σχεδιάστε και προσοµοιώστε το παρακάτω δίκτυο
Η/Υ. Tρεις Η/Υ µε ΙΡ δ/νσεις 192.168.2.2, 192.168.2.3 και 192.168.2.4 αντίστοιχα συνδέονται σε
ένα τοπικό δίκτυο Ethernet. Στο ίδιο δίκτυο συνδέεται ένας Router 1603 που διασυνδέεται στο
Internet µέσω του BRI interface ώστε οι χρήστες να έχουν µέσω αυτού πρόσβαση στις
διαδικτυακές υπηρεσίες (HTTP, FTP, κλπ.). Ο router διαθέτει Ethernet interface στο οποίο θα
δώσετε ΙΡ 192.168.2.1. Ρυθµίστε τον Router 1603 ώστε να λειτουργεί ως dynamic ΝΑΤ Server.
Ρυθµίστε τον Router 1603 ώστε να δίνει υψηλή προτεραιότητα στην HTTP κίνηση αλλά αυτή να
µην υπερβαίνει τα 50Κbps.
β). Στην συνέχεια λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα και τις πληροφορίες της προσοµοίωσης
σηµειώστε τις εντολές του Cisco IOS configuration οι οποίες είναι απαραίτητες για την λειτουργία
του 1603 ως dynamic nat server. Συνδέστε τον Router 1603 στο τοπικό δίκτυο του εργαστηρίου
σας και ρυθµίστε τον για να λειτουργεί ως dynamic NAT Server.
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ΑΣΚΗΣΗ IV. (Interconnecting Networks with TCP/IP)
DETERMINING IP ROUTES
1. Στατική δροµολόγηση (Static route)
• Oρισµός µονοπατιού για το δίκτυο προορισµού µε χρήση Static route Configuration:
router(config)# ip route network [mask] {address | interface} [distance] [permanent]
Εργασία 1
Mε χρήση του λογισµικού προσοµοίωσης εκτελέστε τα εργαστήρια Lab 5.1a, Lab 5.2a και Lab 5.3a
µε την καθοδήγηση του διδάσκοντα.
Εργασία 2
Mε χρήση του λογισµικού προσοµοίωσης σχεδιάστε και προσοµοιώστε το παρακάτω δίκτυο Η/Υ
µε χρήση δύο routers που συνδέονται µε µισθωµένη γραµµή. Ορίστε τις διαδροµές των πακέτων
από το ένα τοπικό δίκτυο στο άλλο µε χρήση στατικής δροµολόγησης. Επιβεβαιώστε την
λειτουργία του δικτύου στέλνοντας πακέτα από το ένα δίκτυο στο άλλο.
Συνδέσετε δύο Routers back-to-back στο εργαστήριό σας και ρυθµίστε τους ανάλογα ώστε να
δροµολογούν τα πακέτα δεδοµένων από το ένα τοπικό δίκτυο στο άλλο.
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Εργασία 3
α. Mε χρήση του λογισµικού προσοµοίωσης σχεδιάστε και προσοµοιώστε το παρακάτω δίκτυο Η/Υ µε
χρήση τριών routers που συνδέονται µε µισθωµένες γραµµές. Ορίστε τις διαδροµές των πακέτων από
το ένα τοπικό δίκτυο στο άλλο µε χρήση στατικής δροµολόγησης. Στην συνέχεια λαµβάνοντας υπόψη
τα αποτελέσµατα και τις πληροφορίες της προσοµοίωσης σηµειώστε τις εντολές του Cisco IOS
configuration οι οποίες είναι απαραίτητες για την στατική δροµολόγηση. Επιβεβαιώστε την λειτουργία
του δικτύου στέλνοντας πακέτα από το ένα δίκτυο στο άλλο.

β. Ενεργοποιείστε σε κάθε router µία εφεδρική διαδροµή η οποία θα ενεργοποιείται σε περίπτωση που
υπάρξει διακοπή στην κύρια γραµµή. Ο χρόνος ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της εφεδρικής
γραµµής θα είναι 10 και 20 δευτερόλεπτα αντίστοιχα, µετά την διακοπή και επανέναρξη λειτουργίας
της κύριας γραµµής
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2. ∆υναµική δροµολόγηση (Dynamic route)
• Ενεργοποίηση distance vector πρωτοκόλλου rip, igrp:
router(config)# router protocol
router(config-router)# network network-number
Εργασία 1
Mε χρήση του λογισµικού προσοµοίωσης εκτελέστε τα εργαστήρια Lab 5.4a και Lab 5.5a µε την
καθοδήγηση του διδάσκοντα.
Εργασία 2
α. Mε χρήση του λογισµικού προσοµοίωσης σχεδιάστε και προσοµοιώστε το παρακάτω δίκτυο Η/Υ µε
χρήση τριών routers που συνδέονται µε µισθωµένες γραµµές. Ορίστε τις διαδροµές των πακέτων από
το ένα τοπικό δίκτυο στο άλλο µε χρήση δυναµικής δροµολόγησης (rip, igrp). Επιβεβαιώστε την
λειτουργία του δικτύου στέλνοντας πακέτα από το ένα δίκτυο στο άλλο.
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ΑΣΚΗΣΗ IV. (Establishing Serial Point-to-Point Connections)
Tύποι συνδέσεων σε W.A.N δίκτυα
• Μισθωµένες γραµµές (Σύγχρονη σειριακή σηµείο προς σηµείο σύνδεση / PPP link)
• Μεταγωγής κυκλώµατος (Ασύγχρονη σειριακή, PSTN / ISDN)
• Μεταγωγής Πακέτου (Σύγχρονη σειριακή , VCs / νοητά κυκλώµατα)
Configuring PPP
Configuring a PPP point-to-point link: router(config-if)# encapsulation ppp
Εργασία 1
Mε χρήση του λογισµικού προσοµοίωσης εκτελέστε το εργαστήριο Lab 10.1a και Lab 10.2a µε την
καθοδήγηση του διδάσκοντα.
Εργασία 2
Mε χρήση του λογισµικού προσοµοίωσης σχεδιάστε και προσοµοιώστε το παρακάτω δίκτυο Η/Υ µε χρήση
δύο routers που συνδέονται µε µία µισθωµένη γραµµή και µε χρήση του PPP πρωτοκόλλου.
Ενεργοποιείστε τα αντίστοιχα σειριακά interfaces των routers και την µεταξύ τους σύνδεση. Επιβεβαιώστε
το αποτέλεσµα κάνοντας ping από το ένα δίκτυο στο άλλο.
Στην συνέχεια συνδέσετε δύο Routers back-to-back στο εργαστήριό σας και ρυθµίστε τους ανάλογα ώστε
να επικοινωνούν µε PPP σύνδεση. Επιβεβαιώστε το αποτέλεσµα κάνοντας ping από το ένα δίκτυο στο
άλλο.
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ΑΣΚΗΣΗ V. (ISDN BRI Configuration)
ISDN BRI Configuration
• παραµετροποίηση σύνδεσης ISDN BRI
• ορισµός στατικών δροµολογήσεων (static routes)
• ενεργοποίηση της σύνδεσης κατά απαίτηση (Dial on demand routing)
• παραµετροποίηση της κλήσης (configuring the dialer information)
Εργασία 3
Mε χρήση του λογισµικού προσοµοίωσης εκτελέστε το εργαστήριο Lab 10.5a µε την καθοδήγηση του
διδάσκοντα.
ΑΣΚΗΣΗ VI. (FRAME RELAY Configuration)
Configuring a Frame Relay connection
• λειτουργία σύνδεσης Frame Relay (DLCI)
• παραµετροποίηση σύνδεσης Frame Relay (point-to-point, Multipoint)
• παραµετροποίηση της ροής δεδοµένων στην σύνδεση Frame Relay (CIR, Bc, Be)
• Frame Relay και Virtual Private Networks (VPN)
Εργασία 4
Mε χρήση του λογισµικού προσοµοίωσης εκτελέστε τα εργαστήρια Lab 10.3a και Lab 10.4a µε την
καθοδήγηση του διδάσκοντα.
Εργασία 5
Mε χρήση του λογισµικού προσοµοίωσης σχεδιάστε και παραµετροποιείστε το παρακάτω δίκτυο ώστε να
λειτουργεί ως VPN (Virtual Private Network) µε συνδέσεις Frame Relay µέσω Internet.
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ΑΣΚΗΣΗ VII. (Αccess Lists)
Λίστες Πρόσβασης (Αccess Lists)
• ∆ιαχείριση IP κίνησης
• Φιλτράρισµα των πακέτων καθώς αυτά διέρχονται από τον Router (επιτρεπτά και µη επιτρεπτά
πακέτα διέλευσης)
• Φιλτράρισµα των πακέτων που φθάνουν ή φεύγουν από τις virtual ports του Router (vty access)
• Παραµετροποίηση στις ΙP λίστες πρόσβασης (IP access list configuration)
Εργασία 1
Mε χρήση του λογισµικού προσοµοίωσης εκτελέστε τα εργαστήρια Lab 9.1a και Lab 9.2a µε την
καθοδήγηση του διδάσκοντα.

ΑΣΚΗΣΗ VII.
Λίστες Πρόσβασης (Αccess Lists)
• ∆ιαχείριση IP κίνησης
• Φιλτράρισµα των πακέτων καθώς αυτά διέρχονται από τον Router (επιτρεπτά και µη επιτρεπτά
πακέτα διέλευσης)
• Φιλτράρισµα των πακέτων που φθάνουν ή φεύγουν από τις virtual ports του Router (vty access)
• Παραµετροποίηση στις ΙP λίστες πρόσβασης (IP access list configuration)
Mε χρήση του λογισµικού προσοµοίωσης εκτελέστε τα εργαστήρια Lab 9.1a και Lab 9.2a µε την
καθοδήγηση του διδάσκοντα.
Telnet
Mε χρήση του λογισµικού προσοµοίωσης εκτελέστε τo εργαστήριo Lab 7.4a µε την καθοδήγηση του
διδάσκοντα.
Cisco Discovery Protocol
Mε χρήση του λογισµικού προσοµοίωσης εκτελέστε τo εργαστήριo Lab 7.6a µε την καθοδήγηση του
διδάσκοντα.
IP Name Resolution
Mε χρήση του λογισµικού προσοµοίωσης εκτελέστε τo εργαστήριo Lab 7.5a µε την καθοδήγηση του
διδάσκοντα.
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ΑΣΚΗΣΗ VIII. (PUBLIC DATA NETWORKS)
∆ηµόσια ∆ίκτυα δεδοµένων στον Ελλαδικό χώρο
• Περιγραφή των εγκατεστηµένων δηµόσιων δικτύων µεταβίβασης δεδοµένων του Ο.Τ.Ε που
υφίστανται στον Ελλαδικό χώρο.
1. ISDN
2. HELLASCOM – Ψηφιακό δίκτυο µισθωµένων κυκλωµάτων
3. HELLASPAC I, II (X.25 – Frame Relay)
4. ΗELLASTREAM (ATM).
• Τοπολογία των δικτύων
• Τεχνικά χαρακτηριστικά.
• Περιγραφή της λειτουργίας τους.
• Παρεχόµενες Υπηρεσίες και κόστος παρεχόµενων υπηρεσιών (καµπύλη κόστους σε σχέση µε τον
χρόνο χρήσης)
• Παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη για την σχεδίαση και την υλοποίηση της βέλτιστης λύσης κατά
την σχεδίαση ενός δικτύου υπολογιστών
Σχεδίαση και υλοποίηση του δικτύου υπολογιστών και επικοινωνιών µίας Τράπεζας.
1. Περιγραφή του δικτύου υπολογιστών και επικοινωνιών της Τράπεζας
Εισαγωγή
Η Τράπεζα διαθέτει ένα δίκτυο από 30 καταστήµατα κατανεµηµένα σε όλο τον Ελλαδικό χώρο.
∆ιακρίνονται σε καταστήµατα (20) και υποκαταστήµατα (10). Επίσης διαθέτει ένα Κέντρο
Μηχανογράφησης στην Αθήνα.
Στην τράπεζα βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταµένο πρόγραµµα αναδιάρθρωσης των πληροφοριακών
συστηµάτων της σε περιβάλλον Ε.R.P (enterprise resource planning) προκειµένου να καλυφθεί µοντέλο
λειτουργίας τραπεζικών εφαρµογών που να βασίζεται στους πελάτες και τα προϊόντα υποστηριζόµενο από
ισχυρό πληροφοριακό σύστηµα διοίκησης (ΜΙS).
Μηχανογραφικό Κέντρο
Η Τράπεζα στηρίζει τη µηχανογράφηση των λειτουργιών της και τα πληροφοριακά της συστήµατα σε
ισχυρούς κεντρικούς υπολογιστές (servers). Στο Μηχανογραφικό Κέντρο της Τράπεζας στην Αθήνα, θα
εγκατασταθούν συστήµατα, ισχυρά, τεχνολογικά σύγχρονα, κεντρικά, επεκτατά , µε εφεδρείες, ικανά να
καλύψουν τον όγκο των συναλλαγών που θα δηµιουργείται από τα καταστήµατα/υποκαταστήµατα και τις
∆/νσεις της Τράπεζας. Οι κεντρικοί υπολογιστές θα συνεργάζονατι µε τα τοπικά δίκτυα υπολογιστών των
καταστηµάτων και των υποκαταστηµάτων.
Συστήµατα Καταστηµάτων/Yποκαταστηµάτων (LAN)
Απαιτούνται αποκεντρωµένα (σε επίπεδο καταστηµάτων/υποκαταστηµάτων) , ευέλικτα και ισχυρά
περιφερειακά συστήµατα, διατεταγµένα σε µορφή τοπικού δικτύου (LAN), που θα συνεργάζονατι µε τους
κεντρικούς υπολογιστές (servers) στη βάση συνεργατικής επεξεργασίας. Oι σταθµοί εργασίας θα είναι
πολλαπλής χρήσης, προγραµµατιζόµενοι και θα καλύπτουν τόσο τις ανάγκες των εφαρµογών ΄΄front
office΄΄όσο και τις ανάγκες των εφαρµογών ΄΄marketing΄΄ και ΄΄back office΄΄, παρέχοντας πλήρη ευελιξία
στο σχεδιασµό και την τοπολογική διάταξη του καταστήµατος.
Μέχρι δέκα (10) σταθµοί εργασίας στα καταστήµατα και µέχρι (5) σταθµοί εργασίας στα
υποκαταστήµατα. θα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες τοπικής κίνησης. Επίσης κάθε
κατάστηµα/υποκατάστηµα θα περιλαµβάνει και ένα τοπικό server o οποίος θα προσφέρει υπηρεσίες σε
επίπεδο τοπικού δικτύου (διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, επικοινωνίας, εφαρµογών, αρχείου, ασφαλείας).
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Τηλεπικοινωνίες
Η Τράπεζα θα αναπτύξει ένα ισχυρό ιδιωτικό επικοινωνιακό δίκτυο (intranet/extranet) το οποίο θα έχει
πρόσβαση στο διαδίκτυο και θα υποστηρίζει εφαρµογές σε περιβάλλον WWW (http, e-mail, ftp κλπ.).
Επιπλέον θα παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες ηλεκτρονικής τράπεζας (web bank) µε δυνατότητα
εκτέλεσης συναλλαγών µέσω διαδικτύου (e-banking). Θα βασίζεται σε εκτεταµένο backbone (δίκτυο
υποδοµής) κόµβων συνδεόµενων µε το Μηχ/κό κέντρο µέσω γραµµών Ο.Τ.Ε. Κάθε κόµβος πρόσβασης
στο δίκτυο θα διαθέτει εκτός από την κύρια γραµµή επικοινωνίας και µία εφεδρική, έτσι ώστε η
επικοινωνία µε το µηχανογραφικό κέντρο να είναι αδιάλειπτη. Το δίκτυο αυτό θα είναι εύκολα
επεκτεινόµενο και αναβαθµίσιµο προκειµένου να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε απαιτήσεις της Τράπεζας,
λειτουργικές και τεχνολογικές, µε τελικό στόχο να καλύψει όλες τις επικοινωνιακές ανάγκες δεδοµένων
(data), φωνής (voice) και εικόνας (image). To intranet θα διασυνδέει όλα τα καταστήµατα και τα
υποκαταστήµατα συµπεριλαµβανοµένων και των ATM (ένα ΑΤΜ ανά κατάστηµα/υποκατάστηµα) µε το
Μηχανογραφικό Κέντρο.
2. Εργασία
Α. Σχεδιάστε το βέλτιστο και συµφερότερο δίκτυο επικοινωνιών της Τράπεζας επιλέγοντας τις
πόλεις τις αρεσκείας σας για τα καταστήµατα/υποκαταστήµατα και την Αθήνα για το
Μηχανογραφικό Κέντρο.
Τι είδους συνδέσεις θα χρησιµοποιήσετε για κάθε κατάστηµα/υποκατάστηµα, για κάθε ΑΤΜ και για
το Μηχανογραφικό Κέντρο Server.
Υπολογίστε την απαιτούµενη ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων ανά γραµµή διασύνδεσης
(Throughput).
Προϋπολογίστε το κόστος (εφάπαξ και µηνιαίο) για όλες αυτές τις συνδέσεις.
Αιτιολογείστε την δική σας επιλογή για το είδος δικτύου που θα αναπτύξετε (ISDN, HELLASPAC,
HELLASCOM κλπ.).
Ως υπόβαθρο σχεδίασης θα χρησιµοποιηθεί ένας ηλεκτρονικός γωγραφικός/πολιτικός χάρτης ης Ελλάδας.
Επιλέξτε το καταλληλότερο δίκτυο µεταξύ αυτών που διαθέτει ο Ο.Τ.Ε (Hellascom (Ψηφιακές µισθωµένες
γραµµές), Hellaspac (X.25, Frame-Relay), HELLASTREAM (ATM), I.S.D.N) ή άλλοι Πάροχοι
Τηλεπ/κών Υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο.
Κριτήρια επιλογής θα αποτελούν η τεχνολογική ωριµότητα του δικτύου, η αξιοπιστία του, η ασφάλεια, η
ταχύτητα, η διαθεσιµότητα, η δυνατότητα διαχείρισης και το κόστος.
Οι απαιτούµενες ταχύτητες των γραµµών διασύνδεσης µεταξύ των κόµβων πρόσβασης και του κεντρικού
κόµβου (µηχ/κό κέντρο) θα υπολογιστούν λαµβάνοντας υπόψη την κίνηση δεδοµένων (data traffic) µεταξύ
των σταθµών εργασίας και του Μηχανογραφικού Κέντρου.
Το data traffic εξαρτάται από τις εφαρµογές που θα χρησιµοποιήσει η τράπεζα (πληροφοριακά συστήµατα
υποστήριξης των τραπεζικών προϊόντων, πληροφοριακό σύστηµα διοίκησης, κλπ.) και θα υπολογιστεί
σύµφωνα µε τις παρακάτω παραδοχές.
1. Πλήθος δοσοληψιών (Transactions) κάθε σταθµού εργασίας ανά λεπτό: Τ=1
2. Πλήθος µηνυµάτων που ανταλλάσσονται ανά δοσοληψία: Μ=2
3. Μήκος µηνύµατος του σταθµού εργασίας (σε bytes): Β1=1000
4. Μήκος µηνύµατος του Κεντρικού server (σε bytes): Β2=2000
5. Mέσο µήκος µηνύµατος: Β=(Β1+ Β2)/2
6. Μέσος χρόνος εργασίας συνεχούς εργασίας των σταθµών εργασίας: 4 ώρες/ηµέρα
7. Για τον υπολογισµό της πραγµατικής κίνησης δεδοµένων θα πρέπει να υπολογιστούν και οι λοιποί
πρόσθετοι χαρακτήρες (header overhead) των πρωτοκόλλων επικοινωνίας οι οποίοι προστίθενται
στην υπολογιζόµενη κίνηση. Στατιστικά και κατά προσέγγιση ο συντελεστής επιβάρυνσης
λαµβάνεται ίσος µε 1,2.
8. H υπολογιζόµενη πραγµατική κίνηση δεδοµένων αναφέρεται στις ώρες µέγιστης ζήτησης (µέγιστη
κίνηση)
και
θεωρείται
ότι
τότε
επικοινωνεί
το
80%
του
αριθµού
των
καταστηµάτων/υποκαταστηµάτων ταυτόχρονα µε τον κεντρικό server και απασχολείται το 80%
των σταθµών εργασίας σε κάθε κατάστηµα/υποκατάστηµα και το ΑΤΜ. Σε κανονικές συνθήκες η
κίνηση µπορεί να ελαττωθεί κατά 50% της µέγιστης (µέση κίνηση).
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9. Η απαιτούµενη ταχύτητα (bandwidth) της γραµµής διασύνδεσης ισούται κατ’ εκτίµηση µε το 120%
της υπολογιζόµενης για αυτή πραγµατικής κίνησης, λαµβάνοντας υπόψη και τις επανεκποµπές
λόγω σφαλµάτων µετάδοσης.
10. Οι επιδόσεις των γραµµών διασύνδεσης (performances) είναι συνάρτηση των επιδόσεων του
εξοπλισµού της τράπεζας (σταθµοί εργασίας, servers, routers) και του εξοπλισµού του Τηλεπ/κού
δικτύου που θα χρησιµοποιηθεί. Το πιο ενδιαφέρον µέγεθος σχετικό µε την επίδοση µίας σύνδεσης
από άκρο σε άκρο είναι η καθυστέρηση µεταβίβασης των δεδοµένων µεταξύ των δύο άκρων.
Αυτή η καθυστέρηση ορίζεται ως εξής: delay = propagation + transmit + queue.
Kαθυστέρηση µεταβίβασης δεδοµένων = Καθυστέρηση διάδοσης +
καθυστέρηση µετάδοσης + Καθυστέρηση ουράς αναµονής.
Καθυστέρηση διάδοσης = Distance / c , Kαθυστέρηση µετάδοσης = TransferSize / Bandwidth
Bandwidth (Throughput) = TransferSize / TransferTime (καθυστέρηση µετάδοσης)
Η καθυστέρηση διάδοσης και η καθυστέρηση ουράς αναµονής θεωρούνται αµελητέες σε σχέση µε την
καθυστέρηση µετάδοσης και δεν λαµβάνονται υπόψη.
Β. Τι είδους και ταχύτητας (bandwidth) συνδέσεις θα χρησιµοποιήσετε ως εφεδρεία στους κόµβους
διασύνδεσης. Αιτιολογείστε την απάντησή σας
Γ. Περιγράψτε τις τεχνικές προδιαγραφές του δικτύου δοµηµένης καλωδίωσης που θα
κατασκευαστεί σε κάθε κατάστηµα/υποκατάστηµα της τράπεζας και του δικτυακού επικοινωνιακού
εξοπλισµού διασύνδεσης (modems, LAN switches, routers). Τι λειτουργικό σύστηµα δικτύου θα
χρησιµοποιήσετε και τι σύστηµα διαχείρισης δικτύου. Αιτιολογείστε τις απαντήσεις σας.
∆. Ποια είναι η άποψή σας για τον τρόπο διασύνδεσης του δικτύου της τράπεζας µε το Internet, ώστε
να έχουν πρόσβαση όλοι οι σταθµοί εργασίας των χρηστών αλλά και να δίνεται η δυνατότητα στους
πελάτες της τράπεζας να εκτελούν εφαρµογές e-banking µέσω Internet. Θα πρέπει να αναφέρετε τον
απαιτούµενο εξοπλισµό σε hardware και software.
Σηµείωση:
Η εργασία της άσκησης VIΙI θα υλοποιηθεί από οµάδες των δύο ή τριών ατόµων και θα παραδοθεί το
αργότερο µέχρι την ηµερ/νία των εξετάσεων του εργαστηρίου.
Η ορθή εκτέλεση και η έγκαιρη παράδοση της εργασίας είναι υποχρεωτική και η βαθµός της προστίθεται
στον βαθµό της εξέτασης του εργαστηρίου σε ποσοστό 20% εφόσον όµως αυτός είναι τουλάχιστο πέντε
(5).
Χρήσιµες δ/νσεις στο Ιnternet για την άσκηση VIΙI :
http://www.ote.gr,
http://www.ote.gr/oteweb/greek/network/networks.htm,
http://www.ote.gr/oteweb/greek/services/bus_networks.htm,
http://www.ote.gr/oteweb/greek/services/isdnb.htm
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