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1.1 Οριςμόσ δικτφου 

δίκτυο το *δiktio+ Ο40 : 1. πολφπλοκο ςυνικ. ςφμπλεγμα από γραμμζσ ι αγωγοφσ που 
διαςταυρώνονται με τρόπο που μοιάηει με δίχτυ: 
Συγκοινωνιακό ~ / οδικό, ςιδηροδρομικό, ακτοπλοϊκό, αεροπορικό ~, το ςφνολο των δρόμων, 
των ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν και των καλάςςιων και εναζριων οδϊν που ςυνδζουν τουσ 
διάφορουσ τόπουσ μεταξφ τουσ. ~ φδρευςησ / αρδευτικό /αποχετευτικό / ηλεκτρικό / 
τηλεφωνικό ~, το ςφνολο των ςωλθνϊςεων και των αγωγϊν που ξεκινοφν από μια κεντρικι 
μονάδα και με διακλαδϊςεισ φτάνουν ςτουσ καταναλωτζσ. Ραδιοφωνικό / τηλεοπτικό 
~,ςφςτθμα από ραδιοφωνικοφσ ι τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ που ςυνδζονται μεταξφ τουσ, ϊςτε 
να εκπζμπουν ταυτόχρονα το ίδιο πρόγραμμα. || (πλθροφ.) ~ (ηλεκτρονικών υπολογιςτών), 
τρόποσ ςφνδεςθσ υπολογιςτών, ώςτε να επικοινωνοφν μεταξφ τουσ. || (πλθροφ.) το 
ίντερνετ. 2. ςφνολο απόπρόςωπα ι από επιχειριςεισ που ςυνεργάηονται με μια ςχζςθ 
αλλθλεξάρτθςθσ: H επιχείρηςή μασ ζχει ~ εμπορικών αντιπροςώπων. Εμπορικό ~. || ςφνολο 
από πρόςωπα με μεγάλεσ διαςυνδζςεισ, που δρουν παράνομα ι μυςτικά: Εξαρθρώθηκε ~ 
κακοποιών / εμπόρων ναρκωτικών / καταςκόπων. 
 *Λεξικό Τριανταφυλλίδη+ *λόγ. < αρχ. δίκτυον (δεσ ςτο δίχτυ) ςημδ. γαλλ. reseau & αγγλ. net] 



δυο βαςικά δομικά ςτοιχεία, τουσ 
κόμβουσ και τισ γραμμζσ που 
ενώνουν τουσ κόμβουσ 

Κόμβοι 

Γραμμζσ 



υπολογιςτισ 

εννοείται κάκε  

• ψθφιακόσ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ 
γενικισ χριςθσ,  

• περιφερειακι ςυςκευι υπολογιςτι ι 
ςυςκευι διακίνθςθσ δεδομζνων / 
πλθροφοριϊν θ οποία ζχει τθ 
δυνατότθτα διαςφνδεςθσ ςε δίκτυο. 



δίκτυο υπολογιςτών 

• είναι ζνα ςφςτθμα επικοινωνιϊν το 
οποίο διακζτει ςυςκευζσ 
τθλεπικοινωνιϊν, τθλεπικοινωνιακοφσ 
κόμβουσ κακϊσ και φυςικά μζςα 
διζλευςθσ τθσ πλθροφορίασ. 



τοπολογία δικτφου. 
• Η μορφι ςφνδεςθσ μεταξφ των 

κόμβων ενόσ δικτφου ονομάηεται 

Πρωτόκολλα επικοινωνίασ. 

(Περιγραφι) αυςτθροί κανόνεσ και πρότυπα 
που διζπουν το τθλεπικοινωνιακό τμιμα και τθν 
υλοποίθςθ του υλικοφ μζρουσ κακϊσ επίςθσ και 
κανόνεσ ςυνομιλίασ μεταξφ των υπολογιςτϊν 

(Οριςμόσ) είναι ζνα ςφνολο κανόνων, που ζχουν  
ςυμφωνθκεί από τα δυο επικοινωνοφντα μζρθ 
και εξυπθρετοφν τθ μεταξφ τουσ ανταλλαγι 
πλθροφοριϊν 



1.2 .1Επίπεδα μοντζλου αναφοράσ OSI 
[Open Systems Interconnection] (ISO),  

επίπεδα μοντζλου TCP/IP (DARPA)  
και θ αντιςτοιχία τουσ 



Δικτφωςθ = πολφπλοκθ διαδικαςία 

Για τθν υλοποίθςθ μιασ δικτυακισ 
εφαρμογισ πρζπει: 

• να επινοθκεί ζνασ τρόποσ 
αναπαράςταςθσ των δεδομζνων 

• να καταςκευαςτοφν ιδιαίτερεσ 
δικτυακζσ διαςυνδζςεισ και καλώδια, 

• να επινοθκεί και να υλοποιθκεί ο 
τρόποσ εφρεςθσ μιασ διαδρομισ 

• και να αποκαταςτακεί θ επικοινωνία 
από άκρο ςε άκρο. 

 



Στρωματοποιθμζνθ αρχιτεκτονικι 
• το ζργο τθσ δικτφωςθσ διαςπάςτθκε ςε 

επιμζρουσ λειτουργίεσ οι οποίεσ 
μποροφν να υλοποιθκοφν ανεξάρτθτα, 
παρζχοντασ και εναλλακτικζσ επιλογζσ 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ 

Με τθ ςτρωματοποιθμζνθ αρχιτεκτονικι 
πετυχαίνουμε: 
•  Διαχωριςμό του προβλιματοσ τθσ 

επικοινωνίασ ςε μικρότερα και πιο εφκολα 
διαχειρίςιμα προβλιματα 

• Εφκολθ προςκικθ, αλλαγι ι βελτίωςθ 
υπθρεςιϊν, αφοφ οι απαιτοφμενεσ αλλαγζσ 
περιορίηονται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο επίπεδο. 



υπολογιςτικό ςφςτθμα 

• είναι ζνασ υπολογιςτισ (πολλζσ φορζσ 
και ομάδα υπολογιςτών) με το 
ςυνοδευτικό λογιςμικό, τισ 
περιφερειακζσ ςυςκευζσ και τα μζςα 
επικοινωνίασ ο οποίοσ μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί αυτόνομα για τθν 
επεξεργαςία και διακίνθςθ 
πλθροφοριϊν. 



ανοιχτό ςφςτθμα 

• Όταν το ςφςτθμα αυτό, για τθν 
επικοινωνία του με άλλα ςυςτιματα, 
χρθςιμοποιεί πρότυπα και 
πρωτόκολλα διεκνϊν οργανιςμϊν 
όπωσ ISO/IEC, IEEE, ITU(πρϊθν CCITT) 
κ.λπ. και όχι ιδιόκτθτα πρότυπα 
εταιρειϊν, τότε χαρακτθρίηεται 
ανοιχτό ςφςτθμα 



Αρχιτεκτονικι δικτφου 

Είναι: 

•  τα διάφορα τμιματα υλικοφ και 
λογιςμικοφ από τα οποία είναι 
καταςκευαςμζνο,  

• ο ρόλοσ που παίηουν ςτθν 
επικοινωνία,  

• θ μεταξφ τουσ ςχζςθ –οι διεπαφζσ  

• και τα πρωτόκολλα που 
ακολουκοφνται. 



1.2.1 Το μοντζλο αναφοράσ για τθ 
Διαςφνδεςθ Ανοικτών Συςτθμάτων (OSI) 



Το Φυςικό Επίπεδο 

• αςχολείται με τθ μετάδοςθ των bit (1|0) που 
απαρτίηουν τθν ομαδοποιθμζνθ πλθροφορία 
(πλαίςιο δεδομζνων), μζςω του φυςικοφ μζςου το 
οποίο μπορεί να είναι καλϊδιο, οπτικι ίνα ι 
αςφρματθ ηεφξθ. (Τα bit κωδικοποιοφνται ωσ 
θλεκτρικά, οπτικά ι θλεκτρομαγνθτικά ςιματα). 

• Αςχολείται επίςθσ με τα θλεκτρικά, μθχανικά και 
λειτουργικά χαρακτθριςτικά των διεπαφών 
(interfaces), το είδοσ και τα χαρακτθριςτικά του 
φυςικοφ μζςου, τον τφπο του ςυνδετιρα 
(connector), ποιο ςιμα αναπαριςτά το 1 και ποιο 
το 0 κακϊσ και με το ςυγχρονιςμό των ςυςκευϊν.  

• Γενικά μιλϊντασ, αναφζρεται ςε χειροπιαςτά-
φυςικά πράγματα. 



Επίπεδο Ζεφξθσ ι Σφνδεςθσ Δεδομζνων 

• παρζχει τθ φυςικι διευκυνςιοδότθςθ (MAC Addresses) και είναι 
υπεφκυνο για τον ζλεγχο του μζςου μετάδοςθσ και του πότε 
μποροφν να εκπεμφκοφν δεδομζνα ςε αυτό. (Η λειτουργία αυτι 
παρζχεται από το υποεπίπεδο Ελζγxου Πρόςβαςθσ ςτο Μζςο 
(Media Access Control)). 

• Το υποεπίπεδο Λογικοφ Ελζγχου τθσ Ζεφξθσ (Logical Link Control) 
εξαςφαλίηει τθν αξιόπιςτθ επικοινωνία μεταξφ δυο άμεςα 
ςυνδεδεμζνων γειτονικϊν κόμβων (βρίςκονται ςτο ίδιο 
φυςικό/τοπικό δίκτυο). Εκτελεί βαςικζσ λειτουργίεσ 
ανίχνευςθσ/διόρκωςθσ ςφαλμάτων, ελζγχου ροισ των 
πλθροφοριϊν και ςυγχρονιςμοφ πλαιςίων.  

• Η ομάδα των bit που ςυνκζτουν τθν μονάδα πλθροφορίασ αυτοφ 
του επιπζδου ονομάηεται πλαίςιο (frame). Η αρχι και το τζλοσ 
του πλαιςίου ςθματοδοτοφνται κατάλλθλα ϊςτε να μπορεί να 
ςυγχρονιςτεί ο άλλοσ κόμβοσ. 



Το επίπεδο Δικτφου 

• παρζχει τθ λογικι διευκυνςιοδότθςθ με ενιαίο και μοναδικό τρόπο 
για όλθ τθν ζκταςθ των διαςυνδεμζνων μεταξφ τουσ δικτφων. 

• Φροντίηει ϊςτε πακζτα διαφόρων μεγεκϊν να μποροφν να 
παραδοκοφν από τον αποςτολζα ςτον τελικό κόμβο του παραλιπτθ 
διαςχίηοντασ όλουσ τουσ ενδιάμεςουσ κόμβουσ και δίκτυα, που 
ενδεχομζνωσ μεςολαβοφν μζχρι τον τελικό προοριςμό. 

•  Ζργο του είναι θ εφρεςθ τθσ κατάλλθλθσ διαδρομισ και παράδοςθ 
του πακζτου δεδομζνων ςτον τελικό κόμβο θ οποία χαρακτθρίηεται 
ωσ δρομολόγθςθ (routing). Στθν προςπάκεια αυτι το πακζτο μπορεί 
να χρειαςτεί να διαςπαςτεί ςε διάφορα τμιματα τα οποία μπορεί να 
φτάςουν από άλλεσ διαδρομζσ και με διαφορετικι ςειρά, όμωσ το 
επίπεδο δικτφου κα τα επαναςυνκζςει και κα αναφζρει οποιαδιποτε 
προβλιματα παράδοςθσ προκφψουν.  

• Το επίπεδο δικτφου ςτο μοντζλο OSI παρζχει υπθρεςίεσ με ςφνδεςθ 
και χωρίσ ςφνδεςθ 



Το επίπεδο Δικτφου (Network layer) 

• παρζχει τθ λογικι διευκυνςιοδότθςθ για όλθ τθν 
ζκταςθ των διαςυνδεμζνων μεταξφ τουσ δικτφων 

• Φροντίηει ϊςτε τα πακζτα να μποροφν να 
παραδοκοφν από τον αποςτολζα ςτον τελικό κόμβο 

• Ζργο του είναι θ εφρεςθ τθσ κατάλλθλθσ διαδρομισ 
(δρομολόγθςθ). 



Το επίπεδο Μεταφοράσ (Transport layer) 

• παρζχει όλεσ τισ λειτουργίεσ και τα μζςα που 
απαιτοφνται ϊςτε να επιτευχκεί μια από άκρο ςε 
άκρο επικοινωνία μεταξφ προγραμμάτων ι 
διεργαςιών, 

• περιλαμβάνει τισ απαιτιςεισ για: 
– τθν κακυςτζρθςθ αποκατάςταςθσ επικοινωνίασ,  

– τθν πικανότθτα απϊλειασ τθσ ςφνδεςθσ,  

– τον επιτυγχανόμενο ρυκμό διακίνθςθ (throughput),  

– Το βακμό προτεραιότθτασ και τθν αςφάλεια. 

• Το επίπεδο μεταφοράσ, ςτο OSI παρζχει υπθρεςίεσ 
προςανατολιςμζνεσ ςε ςφνδεςθ (connection 
oriented) και υπθρεςίεσ χωρίσ ςφνδεςθ 
(connectionless). 



Το επίπεδο Μεταφοράσ (Transport layer) 

• Το επίπεδο αυτό ζχει να διαχειριςτεί 
–  τισ επιβεβαιϊςεισ λιψθσ των πακζτων,  

– Τισ επανεκπομπζσ,  

– τουσ χρονιςτζσ αναμονισ και μετρθτζσ προςπακειϊν  

– και το ςθμαντικότερο να τα κρφψει όλα αυτά από τα 
ανϊτερα ςτρϊματα.  

Είναι το χαμθλότερο επίπεδο που παρζχει από άκρο 
ςε άκρο επικοινωνία και είναι υπό τον ζλεγχο του 
χριςτθ 



Το επίπεδο Συνόδου (Session layer) 

• Επιτρζπει ι απαγορεφει τθν παροχι 
ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ, 

•  αποκακιςτά τθ ςφνδεςθ εάν για κάποιο 
λόγο διακοπεί  

• και περιλαμβάνει λειτουργίεσ όπωσ θ 
εξακρίβωςθ του χριςτθ, θ χρζωςθ κ.λπ. 

(π.χ.οι διαδικαςίεσ login και logout) 



Το επίπεδο Παρουςίαςθσ (Presentation 
layer) 

• αςχολείται με τθν αναπαράςταςθ τθσ 
πλθροφορίασ που μεταφζρεται από 
εφαρμογι ςε εφαρμογι κακϊσ επίςθσ 
και με τθ δομι των δεδομζνων. 

– Στο επίπεδο αυτό γίνεται θ ςυμπίεςθ των 
δεδομζνων για καλφτερθ εκμετάλλευςθ 
τθσ χωρθτικότθτασ του καναλιοφ 
επικοινωνίασ και θ κρυπτογράφθςθ 



επίπεδο Εφαρμογισ (Application layer) 

• είναι το ανϊτερο και τελευταίο επίπεδο 
προσ τον χριςτθ  

• και παρζχει τον τρόπο για να μπορεί μια 
εφαρμογι να “ςυνομιλεί” με μια άλλθ. 

– Εδϊ δθμιουργοφνται από τισ εφαρμογζσ τα 
πρωτογενι τα δεδομζνα που πρόκειται να 
μεταφερκοφν 



Χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ τθσ 
διαςτρωματωμζνθσ αρχιτεκτονικισ 

• Στο μοντζλο τθσ διαςτρωματωμζνθσ αρχιτεκτονικισ 
ενόσ δικτφου, το κάκε επίπεδο Ν “ςυνομιλεί” με το 
αντίςτοιχο ομότιμό του ςτθν απζναντι πλευρά, 
χρθςιμοποιώντασ ζνα πρωτόκολλο του ίδιου 
επιπζδου το οποίο κακορίηει τθ ςυμπεριφορά και 
τουσ διαλόγουσ μεταξφ τουσ.  

• Η λειτουργία αυτι όμωσ, εκτελείται ζμμεςα κακώσ 
κάκε επίπεδο ζχει δυνατότθτα άμεςθσ 
επικοινωνίασ μόνο με τα γειτονικά του, το ανϊτερο 
(επίπεδο Ν+1) απ’αυτό και το κατϊτερο (επίπεδο 
Ν-1) το οποίο βρίςκεται χαμθλότερά του.  

• Ο μθχανιςμόσ επικοινωνίασ μεταξφ γειτονικϊν 
επιπζδων χαρακτθρίηεται ωσ διεπαφι (interface).  





1.2.2 Το μοντζλο δικτφωςθσ 
TCP/IP 



Επίπεδο Πρόςβαςθσ (Διεπαφισ) 
Δικτφου (Network Access ι link layer).  

• Το μοντζλο TCP/IP δεν αναφζρει πολλά για 
το τι ςυμβαίνει εδϊ, εκτόσ από το ότι ο 
υπολογιςτισ (host) πρζπει να ςυνδεκεί με 
το δίκτυο χρθςιμοποιϊντασ κάποιο 
πρωτόκολλο ϊςτε να μπορεί να ςτζλνει 
πακζτα IP ςε αυτό. 

• Ζτςι ςυνθκίηεται ςτθ κζςθ του να 
χρθςιμοποιοφνται τα δυο κατϊτερα 
επίπεδα του μοντζλου OSI, το 

– a) Φυςικό και το 

– b) Ζεφξθσ Δεδομζνων. 



Επίπεδο Διαδικτφου (TCP/IP) 

• Ιςχφει ό,τι και ςτο 3ο επίπεδο του OSI 
(Δικτφου) με τθ διαφορά ότι το επίπεδο 
Διαδικτφου του TCP/IP παρζχει μόνο 
υπθρεςία χωρίσ ςφνδεςθ. 

• Το βαςικό πρωτόκολλο αυτοφ του επιπζδου 
είναι το πρωτόκολλο Διαδικτφου (Internet 
Protocol) IP 



Επίπεδο Μεταφοράσ (Transport layer) 
(TCP/IP) 

• Ιςχφει γενικά ό,τι και ςτο 4ο επίπεδο 
του OSI (Μεταφοράσ). 

– μπορεί να παρζχει, μζςω διαφορετικϊν 
πρωτοκόλλων, υπθρεςίεσ 
προςανατολιςμζνεσ ςε ςφνδεςθ 
(connection oriented) παρζχεται από το 
TCP. ι χωρίσ ςφνδεςθ (connectionless) 
παρζχεται από το UDP. 



Επίπεδο Εφαρμογισ 
(Application layer) (TCP/IP) 

• Αντιςτοιχεί ςτα 3 ανϊτερα επίπεδα OSI. 

• Περιλαμβάνει όλα τα πρωτόκολλα των γνωςτϊν 
υπθρεςιϊν του Διαδικτφου όπωσ απομακρυςμζνθ 
ςφνδεςθ τερματικοφ (TELNET), μεταφορά αρχείων 
(FTP), θλεκτρονικό ταχυδρομείο (SMTP/ POP3/ 
IMAP), τα νεϊτερα DNS για τθν αντιςτοίχθςθ 
ονομάτων υπολογιςτϊν με τισ διευκφνςεισ τουσ ςτο 
δίκτυο, HTTP, το πρωτόκολλο μεταφοράσ 
ιςτοςελίδων του World Wide Web και πολλά άλλα. 



1.3 Ενκυλάκωςθ 



Ενκυλάκωςθ 
• Ζτςι κατά τθν αποςτολι δεδομζνων από τθ μια 

εφαρμογι ςτθν απομακρυςμζνθ, τα δεδομζνα 
προωκοφνται από το κάκε επίπεδο προσ τα κάτω, 
ςτο αμζςωσ κατϊτερο.  

• Κάκε επίπεδο προςκζτει ςτα δεδομζνα 
πλθροφορίεσ ελζγχου για το αντίςτοιχο, απζναντι, 
επίπεδο ϊςτε να εξαςφαλίςει τθν επιτυχι 
παράδοςι τουσ.  

• Οι πλθροφορίεσ ελζγχου προςτίκενται μπροςτά 
από τα δεδομζνα που πρόκειται να αποςταλοφν και 
ονομάηονται επικεφαλίδα.  

– Οριςμζνα επίπεδα προςκζτουν πλθροφορίεσ και ςτο τζλοσ των 
δεδομζνων (όπωσ το 2ο επίπεδο του OSI) με ςκοπό να 
εξαςφαλίςτει θ αναγνϊριςθ ςφαλμάτων κατά τθ μετάδοςθ ςτο 
φυςικό μζςο. 



Ενκυλάκωςθ 

• Κάκε επίπεδο χειρίηεται τθν 
πλθροφορία που λαμβάνει από το 
ανϊτερό του ωσ δεδομζνα και 
προςκζτει μπροςτά τουσ τθ δικι του 
επικεφαλίδα. Η προςκικθ ςαν 
περίβλθμα των πλθροφοριϊν ελζγχου 
ςτα δεδομζνα ονομάηεται 
ενκυλάκωςθ (encapsulation). 





Πακζτο και πλαίςιο 

• Παρατθρϊντασ τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία 
ςτθ διεπαφι του επιπζδου διαδικτφου με 
το ηεφξθσ δεδομζνων, ζνα αυτοδφναμο 
πακζτο του επιπζδου διαδικτφου 
τοποκετείται μζςα, δθλαδι ενκυλακώνεται 
ςε ζνα πλαίςιο του επιπζδου ηεφξθσ 
δεδομζνων κακώσ περικλείεται ανάμεςα 
ςτθν επικεφαλίδα και ςτθν ακολουκία 
ελζγχου του πλαιςίου (Frame Check 
Sequence). 
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