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(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στόχος του  α ή ατος είναι η παροχή των αναγκαίων  εωρητικών και πρακτικών γνώσεων για την 
κατανόηση των ι ιαιτεροτήτων που περιλα   νει η επικοινωνία και η  ικτύωση  εταξύ 
υπολογιστικών συστη  των,  για να ανταλλ ξουν πληροφορίες, τον τρόπο οργ νωσής τους στα 
πλαίσια ενός παγκόσ ιου  ικτύου, αρχιτεκτονικές και πρωτόκολλα τα οποία χρησι οποιούνται για 
την ασφαλή ανταλλαγή  ε ο ένων, και τη χρήση εφαρ ογών π νω από  ίκτυα. Ι ιαίτερη έ φαση 
 ίνεται στα επίπε α  φαρ ογής, Μεταφορ ς και Δικτύου. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του  α ή ατος ο φοιτητής   τρια  α είναι σε  έση να: 

 Γνωρίζει τις  ασικές αρχές που  ιέπουν τη λειτουργία των  ικτύων υπολογιστών όπως είναι 
το  οντέλο αναφορ ς του TCP/IP και τα πρωτόκολλα που το συνο εύουν. 

 Κατανοεί τις έννοιες και τα ζητή ατα που σχετίζονται  ε τη  ιαστρω  τωση και τα 
πρωτόκολλα του Δια ικτύου,  ε ι ιαίτερη έ φαση στα τρία υψηλότερα επίπε α 
(εφαρ ογής,  εταφορ ς και  ικτύου). 

 Αναλύει και αξιολογεί την  ικτυακή κίνηση  εταξύ υπολογιστικών συστη  των και να 
προσαρ όζει τις παρα έτρους λειτουργίας τους. 

 Υπολογίζει  έλτιστες  ια ρο ές για τη  ρο ολόγηση των  ε ο ένων που ανταλλ σσουν 
υπολογιστές  έσω του Δια ικτύου. 

 Προτείνει λύσεις σε ζητή ατα  ικτύωσης υπολογιστών. 

Γενικές Ικανότητες 

 Αναζήτηση, αν λυση και σύν εση  ε ο ένων και πληροφοριών,  ε τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

 Προσαρ ογή σε νέες καταστ σεις  

 Αυτόνο η εργασία  

  ργασία σε  ιεπιστη ονικό περι  λλον  

 Παραγωγή νέων ερευνητικών ι εών 

https://eclass.hmu.gr/courses/ECE197/


 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ενότητες Θεωρητικών Διαλέξεων 
 
1. Εισαγωγή 

1.1. Τι είναι το Δια ίκτυο. 
 ισαγωγή σε έννοιες όπως τερ ατικ  συστή ατα, εφαρ ογές, ζεύξεις επικοινωνίας, 
 ρο ολογητές, πρωτόκολλα. 

1.2. Άκρα Δικτύου 
 ισαγωγή σε έννοιες συσχετισ ένες  ε τα  κρα του Δια ικτύου, όπως τερ ατικ  
συστή ατα, εφαρ ογές,  οντέλο πελ τη εξυπηρετητή,  οντέλο  ιο ότι ων συστη  των, 
συν εσιστρεφής και ασυν εσιστρεφής υπηρεσίες. 

1.3. Πυρήνας Δικτύου 
 ισαγωγή σε έννοιες συσχετισ ένες  ε τα  κρα του Δια ικτύου, όπως συστή ατα 
 εταγωγής πακέτου (στατιστική πολυπλεξία) και κυκλώ ατος (πολυπλεξία στον χρόνο και 
στις συχνότητες), σύγκριση  εταξύ των  ύο  ασικών αρχιτεκτονικών. 

1.4. Δο ή Δια ικτύου 
Δίκτυο από Δίκτυα. Backbone και ISPs. 

1.5. Δίκτυα  εταγωγής πακέτων 
Πηγές κα υστέρησης, απώλειες πακέτων.  

1.6.  πίπε α πρωτοκόλλων. 
 ισαγωγή στην έννοια των πρωτοκόλλων. Τι είναι τα επίπε α και πώς σχετίζονται  εταξύ 
τους. Στοί α πρωτοκόλλων Δια ικτύου.  ν υλ κωση πληροφορίας. 

1.7. Σύντο η ιστορία 
 
 

2. Επίπεδο Εφαρμογής 
2.1. Γενικές έννοιες. Περιγραφή και επεξήγηση ορολογίας. Αναφορ  σε παρα είγ ατα 

πρωτοκόλλων εφαρ ογής. Ορισ ός της έννοιας του πρωτοκόλλου. Αναλυτικότερη 
περιγραφή του  οντέλου πελ τη εξυπηρετητή. Η έννοια της  ύρας και η 
 ιευ υνσιο ότηση των  ιεργασιών σε συν εσιστρεφής  και ασυν εσιστρεφής υπηρεσίες. 

2.2. Case study: Web και HTTP 
 ισαγωγή στις έννοιες του Web server, browser, ιστοσελί ας, URL.  πισκόπηση του ΗΤΤΡ 
πρωτοκόλλου. Παρα ένουσες και  η συν έσεις. Δο ή  ηνύ ατος αίτησης και απόκρισης 
ΗΤΤΡ και  ι φορα εί η τους. 

2.3. Case study: FTP 
Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του FTP. Σύν εση ελέγχου και σύν εση  ε ο ένων. 

2.4. Case study: Ηλεκτρονικό Ταχυ ρο είο 
Δο ικ  στοιχεία ενός συστή ατος email. Τύποι  ηνυ  των του πρωτοκόλλου και  ο ή 
τους. Περιγραφή POP και IMAP. 

2.5. Domain Name System 
Περιγραφή του σκοπού και της λειτουργίας του DNS. Δο ικ   έρη του (root, top-level,  
authoritative και local name servers). Ανα ρο ική και σειριακή αναζήτηση. Πώς 
κλι ακώνεται. 

2.6. Διο ότι α Συστή ατα 
Κεντρική φιλοσοφία των  ιο ότι ων συστη  των. Σύγκριση  ε το  οντέλο 
πελ τη εξυπηρετητή. Πλεονεκτή ατα και  ειονεκτή ατα. 
 

3. Επίπεδο Μεταφοράς  
3.1.  ισαγωγή  

 πίπε ο υπεύ υνο για την λογική επικοινωνία. Ορισ ός της έννοιας των segments. Σχέση 
 ε το επίπε ο  ικτύου.  

3.2. Πολυπλεξία και αποπολυπλεξία 
Ο ρόλος του αρι  ού  ύρας. Ορισ ός UDP και TCP socket. 

3.3. Ασυν εσιστρεφής  εταφορ  

 Προαγωγή της ελεύ ερης,  η ιουργικής και επαγωγικής σκέψης 



Λεπτο ερειακή περιγραφή της ασυν εσιστρεφής υπηρεσίας του UDP. Πλεονεκτή ατα και 
 ειονεκτή ατα.  φαρ ογές. Δο ή UDP segment. Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας 
του checksum. 

3.4. Αρχές αξιόπιστης  εταφορ ς 
Περιγραφή πρωτοκόλλου αξιόπιστης  εταφορ ς π νω από αξιόπιστο καν λι. 
Περιγραφή πρωτοκόλλου αξιόπιστης  εταφορ ς σε καν λι  ε σφ λ ατα σε bits. 
Περιγραφή πρωτοκόλλου αξιόπιστης  εταφορ ς σε καν λι  ε σφ λ ατα σε bits και 
απώλειες πακέτων. 
 ισαγωγή της έννοιας του παρα ύρου. Περιγραφή του πρωτοκόλλου Go-Back-N. 
 ισαγωγή της έννοιας της ατο ικής επι ε αίωσης. Περιγραφή του πρωτοκόλλου Selective 
Repeat. 

3.5. Συν εσιστρεφής  εταφορ  
Λεπτο ερειακή περιγραφή της συν εσιστρεφής υπηρεσίας του TCP, αξιοποιώντας το 
προηγού ενο τ ή α (3.4). Δο ή segment TCP. Αρι  ός ακολου ίας, 3-way handshake. 
Σεν ρια επανα ετ  οσης (time-outs, triple duplicate acks, ταχεία επανα ετ  οση). 
Υπολογισ ός time-out. 

3.6. Αρχές ελέγχου ροής και συ φόρησης 
Αναλυτική περιγραφή  ηχανισ ού ελέγχου ροής. Τι είναι έλεγχος συ φόρησης στο 
Δια ίκτυο. Τύποι ελέγχου συ φόρησης. Έλεγχος συ φόρησης στο TCP. Ο ρόλος του 
παρα ύρου και οι  ηχανισ οί (Πολλαπλασιαστική  είωση και προσ ετική αύξηση, αργή 
επανεκκίνηση και fast recovery). 
 
 

4. Επίπεδο Δικτύου  
4.1.  ισαγωγή και Μοντέλα Υπηρεσιών Δια ικτύου 

Περιγραφή των εννοιών της  ρο ολόγησης και της προώ ησης. Υπηρεσία σύν εσης 
(εικονικ  κυκλώ ατα, υλοποίησης τους, πίνακας προώ ησης κτλ). Δίκτυα αυτο ύνα ων 
πακέτων. Διαφορές  ε τα εικονικ  κυκλώ ατα. Πίνακας προώ ησης. 

4.2. Ιεραρχική Δρο ολόγηση 
Τι είναι και πώς επιτυγχ νεται. Περιγραφή της έννοιας των Αυτόνο ων Συστη  των. 

4.3. Το Πρωτόκολλο ΙΡ 
Διε υνσιο ότηση. Πώς σχετίζεται  ε την ιεραρχική  ρο ολόγηση. Υπο ίκτυα και 
 ιευ ύνσεις ΙΡ. Classfull και Classless  ιε υνσιο ότηση. Λειτουργία πίνακα προώ ησης. 
Δο ή πακέτου ΙΡ. 

4.4. Αρχές Δρο ολόγησης 
Δρο ολόγηση Κατ στασης Ζεύξης. Περιγραφή αλγόρι  ου Dijkstra. Δρο ολόγηση 
Ανύσ ατος Απόστασης. Περιγραφή αλγόρι  ου Distance Vector. Σύγκριση των  ύο 
προσεγγίσεων. Πλεονεκτή ατα και  ειονεκτή ατα. 

4.5. Δρο ολόγηση στο Δια ίκτυο 
Δρο ολόγηση εντός Αυτόνο ων Συστη  των. Περιγραφή  ηχανισ ού RIP  ασισ ένου σε 
Δρο ολόγηση Ανύσ ατος Απόστασης και OSPF,  ασισ ένου σε Δρο ολόγηση Κατ στασης 
Ζεύξης. Δρο ολόγηση  εταξύ Αυτόνο ων Συστη  των. Περιγραφή αλγορί  ου BGP. 

4.6. IPv6 
 ισαγωγή και κίνητρα. Δο ή πακέτου. Μέ ο οι  ετ  ασεις από ΙΡν4 σε ΙΡν6.  ι ικ  
Θέ ατα του επιπέ ου Δικτύου.  υρυεκπο πή, Πολυεκπο πή, Κινητικότητα, Quality of 
Service. 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 
Στο εργαστηριακό  έρος του  α ή ατος οι φοιτητές έχουν τη  υνατότητα της πρακτικής 
εφαρ ογής των εννοιών της  εωρίας  ε τη χρήση ασκήσεων που καλύπτουν εκτενώς την ύλη. 
Η ασκήσεις είναι  ασισ ένες στην χρήση εξο οιωτή  ικτύων. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Στην τ ξη Πρόσωπο  ε πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  ξει ικευ ένο Λογισ ικό εξο οίωσης  ικτύων. 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση Τ.Π. . στη  ι ασκαλία 

Χρήση Τ.Π. . στην εργαστηριακή εκπαί ευση 

Χρήση Τ.Π. . στην επικοινωνία  ε τους φοιτητές  έσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρ ας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

 ργαστήριο 13 

Αυτοτελής  ελέτη 52 

 ργαστηριακή Άσκηση 33 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Μέ ο οι Αξιολόγησης: 
 

1. Γραπτή εξέταση  ε  ρωτήσεις Σύντο ης Απ ντησης 

(60%) 

2. Προφορική εξέταση εργαστηριακών ασκήσεων 

(40%) 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται στους φοιτητές 
κατ  την έναρξη του εξα ήνου και  ρίσκονται αναρτη ένα 
στην ιστοσελί α του  α ή ατος στο eClass. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 James F. Kurose Keith W. Ross, Δικτύωση Υπολογιστών: Προσέγγιση από Πάνω προς τα 
Κάτω με Έμφαση στο Διαδίκτυο. Εκδόσεις Μ.Γκιούρδας, ISBN: 978-960-512-657-5 

 A.S.Tanenbaum, ∆ίκτυα Υπολογιστών, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, ISBN: 960-7510-70-4.  

 Bruce S. Davie, Larry L. Peterson, David Clark, Computer Networks: A Systems Approach, 2nd 
Edition, Morgan Kaufmann Publishers, (October 14, 1999), ISBN: 1558605142 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 IEEE Communications Surveys and Tutorials 

 IEEE Communications Magazine 

 IEEE Journal on Selected Areas in Communications 

 IEEE Network 

 Elsevier Computer Networks 

 IEEE Access 

 


