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1. Ππυηόκολλα επικοινυνίαρ 

 

 
1.1. Οπιζμόρ 

 
Χο πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο νξίδεηαη έλα ζύλνιν θαλόλσλ ζπκθσλεκέλσλ θαη 

από ηα δύν επηθνηλσλνύληα κέξε θαη πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απνδνηηθή επηθνηλσλία 

κεηαμύ δύν κεξώλ. Γειαδή, ην πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο είλαη κία δέζκε θαλόλσλ 

ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε επηθνηλσλία ησλ ππνινγηζηώλ ζε έλα δίθηπν. Οη 

θαλόλεο απηνί θαζνξίδνπλ ηε κνξθή, ην ρξόλν θαη ηελ ζεηξά κεηάδνζεο ησλ 

πιεξνθνξηώλ ζην δίθηπν. Δπίζεο, εθηεινύλ έιεγρν θαη δηόξζσζε ζθαικάησλ ζηε 

δηάξθεηα κεηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηώλ. 

 

Σα πξσηόθνιια δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζε θάπνηνλ λα νξίζεη ή λα θαηαλνήζεη ηε 

δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο ρσξίο λα γλσξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ πιηθνύ 

δηθηύσλ ελόο ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζθεπαζηή. Θα κπνξνύζακε λα πνύκε πσο ό, ηη 

είλαη γηα ηελ ππνινγηζηηθή επηζηήκε νη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ είλαη θαη ηα 

πξσηόθνιια γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ ππνινγηζηώλ. 

 

Σα πεξίπινθα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο δεδνκέλσλ δελ ρξεζηκνπνηνύλ έλα κόλν 

πξσηόθνιιν γηα όιεο ηηο εξγαζίεο κεηάδνζεο. Αληηζέησο, ρξεηάδνληαη έλα ζύλνιν 

ζπλεξγαδόκελσλ πξσηνθόιισλ, ην νπνίν θαιείηαη θαη νηθνγέλεηα πξσηνθόιισλ ή 

ζπιινγή πξσηνθόιισλ, ώζηε λα μεπεξαζηνύλ πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ όηαλ 

επηθνηλσλνύλ κεραλέο κέζσ ελόο δηθηύνπ δεδνκέλσλ όπσο είλαη ε βιάβε πιηθνύ, ε 

θαζπζηέξεζε ή απώιεηα παθέησλ θαη ε αιινίσζε δεδνκέλσλ. 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξα πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο, ηα νπνία ζήκεξα πξνθαινύλ πνιιέο 

θνξέο ζύγρπζε ζηνπο ρξήζηεο. ήκεξα, παξόιν πνπ δελ ππάξρεη θάπνην πνπ λα 

είλαη θαζηεξσκέλν πξόηππν, ηα πξσηόθνιια πνπ είλαη πεξηζζόηεξν δηαδεδνκέλα 

είλαη ην TCP/IP, UDP, NETBEUI θαη ην IPX/SPX. 

 

Σημείωση: 

Οη ζνπίηεο πξσηνθόιισλ νλνκάδνληαη ζηνίβεο, επεηδή πεξηιακβάλνπλ κεκνλσκέλα 

πξσηόθνιια πνπ δνπιεύνπλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ηνπ κνληέινπ  OSI. Γηα απηό 

ζα κηιήζνπκε ζε επόκελν θεθάιαην. 

 

 

1.2. Βαζικέρ Λειηοςπγίερ 

 
Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ελόο πξσηνθόιινπ επηθνηλσληώλ είλαη: 

 

 Καηακεπμαηιζμόρ μηνςμάηυν (segmentation) 

Ο ρσξηζκόο ηνπ πξνο απνζηνιή κελύκαηνο ζε κηθξόηεξα ηκήκαηα (blocks). 

ηόρνο ηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ είλαη ν έιεγρνο ζθαικάησλ θαη λα θαιύπηεη 
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θαιύηεξε ηαρύηεηα, γηαηί ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο ζηέιλεηαη μαλά κόλν έλα 

ηκήκα θαη όρη νιόθιεξν ην κήλπκα. 

 

 Δπαναζύνδεζη μηνςμάηυν (reassembly) 

Δπαλαζύλδεζε ηνπ κελύκαηνο από ηα επηκέξνπο ηκήκαηα 

 

 Δνθςλάκυζη μηνςμάηυν (encapsulation) 

Σνπνζέηεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε έλα πιαίζην ην νπνίν πεξηέρεη κεηαμύ άιισλ 

ηηο δηεπζύλζεηο απνζηνιέο θαη παξαιήπηε. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ν 

έιεγρνο ζθαικάησλ, πεδία κεγέζνπο ησλ ηκεκάησλ θ.α. 

 

 Σαξινόμηζη μηνςμάηυν (sequencing) 

Σαμηλόκεζε κε ηε ζσζηή ζεηξά ησλ ηκεκάησλ όηαλ απηά θηάζνπλ ζηνλ 

πξννξηζκό ηνπο. Δθαξκόδεηαη όηαλ ηα δηάθνξα παθέηα κπνξνύλ λα 

αθνινπζήζνπλ δηαθνξεηηθό δξόκν. 

 

 Οπιζμόρ πποηεπαιόηηηαρ διεκπεπαίυζηρ (priority) 

Οξηζκέλα κελύκαηα είλαη δπλαηόλ λα έρνπλ πξνηεξαηόηεηα έλαληη θάπνησλ 

άιισλ. 

 

 Γιαδικαζίερ αζθάλειαρ (security) 

Δμαζθαιίδεη όηη ην κήλπκα ζα κεηαδνζεί ρσξίο θίλδπλν ππνθινπώλ, 

παξεκβνιώλ θαη αιινηώζεσλ. 

 

 Έλεγσορ ζθαλμάηυν (error control) 

Αλαγλώξηζε εζθαικέλεο κεηάδνζεο κελύκαηνο. 

 

 Έλεγσορ ποήρ (flow control) 

Ο απνδέθηεο ησλ κελπκάησλ κπνξεί λα δεηήζεη πεξηνξηζκό πξνζσξηλήο ή 

κόληκεο δηαθνπήο ηεο απνζηνιήο δεδνκέλσλ. 

 

 Γιεςθςνζιοδόηηζη μηνςμάηυν (addressing) 

Απνλνκή θσδηθώλ δηεπζύλζεσλ ζε ηεξκαηηθνύο ζηαζκνύο ηνπ δηθηύνπ. 

 

 

1.3. Ιεπαπσία 

 
Σα πξώηα δίθηπα ππνινγηζηώλ ζρεδηάζηεθαλ θαηά θύξην ιόγν σο πξνο ην πιηθό 

θαη δεπηεξεπόλησο εμέηαδαλ ην ινγηζκηθό. Απηή ε ζηξαηεγηθή πιένλ δελ απνδίδεη. 

ήκεξα ην ινγηζκηθό είλαη δνκεκέλν ζε πςειό βαζκό. 
 
Γηα λα κεησζεί ε δηαδξαζηηθή ηνπο πνιππινθόηεηα, ηα πεξηζζόηεξα δίθηπα 

νξγαλώλνληαη ζε κία ζηοίβα επιπέδυν (layers ή levels), ηα νπνία ρηίδνληαη ην έλα 

πάλσ ζην άιιν. Σν πιήζνο ησλ επηπέδσλ, ην όλνκα, ηα πεξηερόκελα θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ θάζε επηπέδνπ δηαθέξνπλ από δίθηπν ζε δίθηπν. ε δνπιεηά ηνπ θάζε 
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επηπέδνπ είλαη λα πξνζθέξεη θάπνηεο ππεξεζίεο ζηα αλώηεξα επίπεδα θξύβνληαο 

από ηα επίπεδα απηά ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο πινπνίεζεο ησλ παξερόκελσλ 

ππεξεζηώλ. Με άιια ιόγηα, θάζε επίπεδν είλαη έλα είδνο εηθνληθήο κεραλήο πνπ 

παξέρεη θάπνηεο ππεξεζίεο ζην αλώηεξν επίπεδν. 
 
Σν επίπεδν n ζε κία κεραλή πξαγκαηνπνηεί κία ζπλνκηιία κε ην επίπεδν n ζε 

θάπνηα άιιε κεραλή. Οη θαλόλεο θαη νη ζπκβάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κία 

ηέηνηα ζπλνκηιία νλνκάδνληαη ζπλνιηθά πξσηόθνιιν ηνπ επηπέδνπ n. 

 

 
       
     Πξσηόθνιιν Δπηπέδνπ 5 
 

      
     Πξσηόθνιιν Δπηπέδνπ 4 
      

      
     Πξσηόθνιιν Δπηπέδνπ 3 
      

 
Πξσηόθνιιν Δπηπέδνπ 2 

 

      

     
    Πξσηόθνιιν Δπηπέδνπ 1 
 

 

 

 

 

 

Η παξαπάλσ εηθόλα δείρλεη έλα δίθηπν πέληε επηπέδσλ. 

 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαλέλα ζηνηρείν δελ κεηαδίδεηαη άκεζα από ην επίπεδν n ηεο 

κίαο κεραλήο ζην επίπεδό n ηεο άιιεο. Απηό πνπ γίλεηαη είλαη θάζε επίπεδν λα 

κεηαβηβάδεη ηα δεδνκέλα θαη ηηο πιεξνθνξίεο ειέγρνπ ζην επίπεδν πνπ βξίζθεηαη 

θάησ από απηό κέρξη λα θηάζνπκε ζην θαηώηεξν επίπεδν. Κάησ από ην θαηώηεξν 

επίπεδν βξίζθεηαη ην θπζηθό κέζν, κέζσ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε πξαγκαηηθή 

επηθνηλσλία. 

 

 

 

1.4. Απσή ηηρ διαζηπυμάηυζηρ ππυηοκόλλυν 

 
Αλεμάξηεηα από ηα αλ ρξεζηκνπνηνύλ θάπνην κνληέιν δηαζηξσκάησζεο ή ηηο 

ιεηηνπξγίεο ησλ επηπέδσλ, ε ιεηηνπξγία ησλ πνιπεπίπεδσλ πξσηνθόιισλ βαζίδεηαη 

ζε κηα ζεκειηώδε αξρή: ηελ αξρή ηεο δηαζηξσκάησζεο. Απηή ε αξρή ιέεη όηη:  

Δπίπεδν 1 

Δπίπεδν 2 

Φπζηθό κέζν 

Δπίπεδν 1 

Δπίπεδν 2 

Δπίπεδν 3 

Δπίπεδν 4 

Δπίπεδν 5 

Δπίπεδν 3 

Δπίπεδν 4 

Δπίπεδν 5 
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Σα πνιπεπίπεδα πξσηόθνιια είλαη ζρεδηαζκέλα έηζη ώζηε ην επίπεδν n ηνπ 

πξννξηζκνύ λα ιακβάλεη ην ίδην αθξηβώο αληηθείκελν πνπ ζηέιλεη ην επίπεδν n ηεο 

πξνέιεπζεο. 

 

Με απηή ηελ αξρή, ν ζρεδηαζηήο πξσηνθόιισλ κπνξεί θαη επηθεληξώλεηαη ζε έλα 

επίπεδν θάζε θνξά, ρσξίο λα ηνλ απαζρνιεί ε απόδνζε ησλ ππνινίπσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, θαηά ηε δεκηνπξγία κηαο εθαξκνγήο γηα ηελ κεηαθνξά αξρείσλ, ν 

ζρεδηαζηήο αζρνιείηαη κόλν κε δύν αληίγξαθα ηνπ πξνγξάκκαηνο εθαξκνγήο πνπ 

εθηειείηαη ζε δύν ππνινγηζηέο θαη επηθεληξώλεηαη ζηα κελύκαηα πνπ πξέπεη λα 

αληαιιάμνπλ νη ππνινγηζηέο γηα λα επηηεπρζεί ε κεηαθνξά ησλ αξρείσλ. Ο 

ζρεδηαζηήο ππνζέηεη όηη ε εθαξκνγή ζηνλ έλαλ ππνινγηζηή ιακβάλεη ηα ίδηα 

αθξηβώο δεδνκέλα πνπ ζηέιλεη ε εθαξκνγή ηνπ άιινπ ππνινγηζηή. 

 

ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη πην θαζαξά πσο ιεηηνπξγεί ε αξρή ηεο 

δηαζηξσκάησζεο: 
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2. Σο μονηέλο αναθοπάρ ISO/OSI 

 

 
2.1. Διζαγυγή 

 
Σν ππόηςπο διαζύνδεζηρ ανοικηών ζςζηημάηυν (OSI – Open Systems 

Interconnection-Reference Model) αλαπηύρζεθε από ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκό 

Σππνπνίεζεο (ISO –International Standards Organization) ην 1983 θαη νλνκάζηεθε 

έηζη γηαηί απνηέιεζε ηε βάζε αλαθνξώλ θαη ην πιαίζην θαζνξηζκνύ ησλ πξνηύπσλ 

δηαζύλδεζεο αλνηθηώλ ζπζηεκάησλ. ηόρνο ηεο αλάπηπμεο απηνύ ηνπ κνληέινπ 

ήηαλ ε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ πξνέξρνληαλ από 

δηαθνξεηηθνύο θαηαζθεπαζηέο θαη ε ππνζηήξημε εθαξκνγώλ θαηαλεκεκέλεο 

επεμεξγαζίαο, αλεμάξηεηα από ην πιηθό θαη ην ινγηζκηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

 

Πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ην OSI είλαη έλα κνληέιν θαη όρη έλα πξσηόθνιιν πνπ 

κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί θαη λα ηξέμεη ζε θάπνην ζύζηεκα. Οπόηε απηό πνπ θάλνπλ 

νη κεραληθνί είλαη λα αλαπηύζζνπλ πξσηόθνιια πνπ ζπκκνξθώλνληαη ζην κνληέιν 

OSI. 

 

Σν κνληέιν αλαθνξάο OSI απνηειείηαη από επηά αλεμάξηεηα κεηαμύ ηνπο επίπεδα 

ή ζηξώκαηα (layers), θαζέλα από ηα νπνία πινπνηεί έλα ζπγθεθξηκέλν 

πξσηόθνιιν. Αθνινπζεί ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ ζηξσκάησλ ή επηπέδσλ, ζύκθσλα 

κε ηελ νπνία νη ιεηηνπξγίεο ηνπ αλνηθηνύ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν αλαθέξεηαη 

δηακνηξάδνληαη ζε έλα ζύλνιν θαηαθόξπθα δηαξζξσκέλσλ επηπέδσλ. Οη αξρέο πνπ 

εθαξκόζηεθαλ γηα λα θαηαιήμνπκε ζε απηά ηα επηά επίπεδα είλαη νη εμήο: 

 

 Έλα επίπεδν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη εθεί πνπ ρξεηάδεηαη δηαθνξεηηθόο 

αξηζκόο αθαίξεζεο. 

 

 Κάζε επίπεδν πξέπεη λα εθηειεί κία ζαθώο θαζνξηζκέλε ιεηηνπξγία. 

 

 Η ιεηηνπξγία θάζε επηπέδνπ πξέπεη λα επηιέγεηαη κε βάζε ηα θαζνξηζκέλα 

δηεζλώο πξσηόθνιια. 

 

 Σα ζύλνξα ησλ επηπέδσλ πξέπεη λα επηιέγνληαη έηζη ώζηε λα 

ειαρηζηνπνηείηαη ε ξνή πιεξνθνξηώλ κέζσ ηεο δηαζύλδεζεο ησλ επηπέδσλ. 

 

 Σν πιήζνο ησλ επηπέδσλ πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγάιν έηζη ώζηε λα κελ 

ρξεηάδεηαη λα αλαθαηεύνληαη ρσξίο ιόγν δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο ζην ίδην 

επίπεδν θαη ηαπηόρξνλα αξθεηά κηθξό ώζηε ε αξρηηεθηνληθή λα κελ είλαη 

πνιύπινθε. 
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2.2. Δπίπεδα μονηέλος OSI 

 

Σν ζύλνιν ησλ επηπέδσλ πνπ πινπνηνύληαη ζην κνληέιν αλαθνξάο OSI, 

αξρίδνληαο από ην ρακειόηεξν (επίπεδν 1) θαη πξνρσξώληαο πξνο ην πςειόηεξν 

(επίπεδν 7) είλαη ην αθόινπζν: 

 

 

 Δπίπεδο 1- θςζικό επίπεδο: 

Σν θπζηθό επίπεδν είλαη ππεύζπλν γηα ηελ κεηάδνζε ησλ δπαδηθώλ ςεθίσλ 

(bit) κέζσ ησλ δηαθόξσλ θπζηθώλ κέζσλ. Καζνξίδεη ηνπ ηύπνπο 

θαισδίσζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη (νπηηθή ίλα, νκναμνληθό, UTP), ηελ 

ηερληθή κεηάδνζεο (baseband ή broadband), είδε ζπλδεηήξσλ (RJ-45, AUI, 

BNC, RS-232). Αθόκε, πξνζθέξεη κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ζε κνξθή bit, 

ζύγρξνλα ή αζύγρξνλα θαη ε επηζήκαλζε ζθαικάησλ κεηάδνζεο. 

 

 

 Δπίπεδο 2-επίπεδο ζύνδεζηρ δεδομένυν: 

Δίλαη ππεύζπλν γηα ηελ δεκηνπξγία παθέησλ πξννξηζκνύ ζηα νπνία 

επηζπλάπηεηαη δηεύζπλζε πξννξηζκνύ θαη απνζηνιέο θαζώο θαη γηα έιεγρν 

ζθαικάησλ. Καζνξίδεη επίζεο ηνλ ηξόπν πξόζβαζεο πξνο ην κέζν 

κεηάδνζεο. 

 

 Δπίπεδο 3- επίπεδο δικηύος 

Δίλαη ππεύζπλν γηα ηηο ιεηηνπξγίεο δξνκνιόγεζεο θαη δηεπζπλζηνδόηεζεο 

ησλ ππνινγηζηώλ θαη ηελ κεηαηξνπή ησλ ινγηθώλ δηεπζύλζεσλ ζε θπζηθέο 

δηεπζύλζεηο. Δθαξκόδεη πξνηεξαηόηεηα ζηελ κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ, 

Routing, δεκηνπξγία θαη ελνπνίεζε παθέησλ. 

 

 Δπίπεδο 4- επίπεδο μεηαθοπάρ: 

Αλαιακβάλεη ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ απ’ άθξε ζ’ άθξε ζην δίθηπν, 

ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ππεξεζίεο ησλ ρακειόηεξσλ επηπέδσλ. Παξέρεη 

βεβαίσζε παξαιαβήο ησλ παθέησλ, αλακεηαδίδεη ηα ρακέλα παθέηα εθόζνλ 

απαηηείηαη, ηεξεί ηε ζεηξά ησλ παθέησλ θαη εθαξκόδεη πνιππιεμία 

 

 Δπίπεδο 5- επίπεδο ζςνόδος: 

Διέγρεη ηελ έλαξμε, ηελ ζπληήξεζε θαη ηνλ ηεξκαηηζκό ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ 

επηπέδνπ 4. 

 

 Δπίπεδο 6- επίπεδο παποςζίαζηρ: 

Αλαιακβάλεη ηε κνξθνπνίεζε θαη ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

αληαιιάζζνληαη. 

 

 Δπίπεδο 7- επίπεδο εθαπμογών: 

Σν επίπεδν εθαξκνγώλ πεξηέρεη κία πνηθηιία πξσηνθόιισλ πνπ απαηηνύληαη 

από ηνπο ρξήζηεο. Έλα επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελν πξσηόθνιιν εθαξκνγήο 

είλαη ην Πξσηόθνιιν Μεηαθνξάο Τπέξ-Κεηκέλνπ (Hypertext Transfer 

Protocol- HTTP), ην νπνίν είλαη ε βάζε ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ.  
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ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε ηα επηά επίπεδα ηνπ κνληέινπ. 

 

 

Σα επίπεδα 1,2,3 αθνξνύλ ηηο ππεξεζίεο-ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξνληαη από ην 

δίθηπν, ελώ ηα επίπεδα 4,5,6,7 έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ ρξήζηε. Δπεηδή, αθξηβώο όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, θάζε επίπεδν εθηειεί 

κία κνλαδηθή ιεηηνπξγία θαη ηαπηόρξνλα όια καδί κεηαθέξνπλ πιεξνθνξία πξνο 

ηα πάλσ, είλαη εύθνιν γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο θαη ηνπο κεραληθνύο δηθηύσλ λα 

ιύλνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ ζην δίθηπν. 

 

     ΥΡΗΣΗ 
 

 

 

   Δπίπεδο 
 

  

 7 

 

  

 6 

 

  

 5 

 

 

 4 

 

 

 3 

 

 

 2 

 

 

 1 

 

 

      ΚΑΝΑΛΙ  ΜΔΣΑΓΟΗ 

 

 

 

2.3. Ππυηόκολλα μεηαθοπάρ (Transport Protocols) 
 

 

Όπσο είδακε ζην 2.2. ην επίπεδν κεηαθνξάο ηνπ επηπέδνπ OSI δηεθπεξαηώλεη ηε 

κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ από ρξήζηε ζε ρξήζηε, απαιιάζζνληαο έηζη ηα αλώηεξα 

επίπεδα από θάζε θξνληίδα λα πξνζθέξνπλ αμηόπηζηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ από ην 

έλα άθξν ηεο επηθνηλσλίαο ζην άιιν. 

Application 

Presentation 

Session 

Transport 

Network 

Physical 

Datalink 
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Σα πξσηόθνιια κεηαθνξάο είλαη ππεύζπλα γηα ηελ επίηεπμε κίαο ζύλδεζεο θαη ηελ 

εμαζθάιηζε όηη όια ηα δεδνκέλα ζα θηάζνπλ ζηνλ πξννξηζκό ηνπο κε αζθάιεηα. 

Οξίδνληαη ζην ηέηαξην επίπεδν ηνπ κνληέινπ OSI, ην επίπεδν κεηαθνξάο. πλήζσο 

ν όξνο «πξσηόθνιιν κεηαθνξάο» ππνλλνεί ππεξεζίεο κεηαθνξάο, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα ρακειόηεξα επίπεδα, ηα 

νπνία κεηαθέξνληαη ζε κνξθή παθέησλ από ηνλ έλαλ θόκβν ζηνλ άιιν. 

 

Σα πξσηόθνιια κεηαθνξάο πνιπκέζσλ δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη πνιύπινθα ή 

«βαξηέο» εθαξκνγέο, όπσο είλαη έλα πξσηόθνιιν γηα πνιιέο ρξήζεηο ζαλ ην 

TCP/IP. Ο ζθνπόο ησλ πξσηνθόιισλ κεηαθνξάο είλαη λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο 

νη νπνίεο είλαη ζπγθεθξηκέλεο ζε έλα ινγηθό εύξνο εθαξκνγώλ θαη λα πξνζθέξνπλ 

ππεξεζίεο νη νπνίεο είλαη εμεηδηθεπκέλεο θαη δελ είλαη θνηλέο ζε όιεο ηηο 

εθαξκνγέο. Άξα απηά ηα πξσηόθνιια δελ είλαη απαξαίηεηα ζηηο γεληθέο ππεξεζίεο 

δηθηύσλ. 

 

Με άιια ιόγηα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο γηα έλα θνηλό ζύλνιν ππεξεζηώλ 

πνιπκέζσλ, νη νπνίεο ζα κπνξνύλ εύθνια λα δηαθξηζνύλ ζε ζρέζε κε απιέο 

ππεξεζίεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα: 

 

 Μία βαζηθή ππεξεζία πιαηζίνπ είλαη απαξαίηεηε γηα λα νξίδεη ηελ κνλάδα 

κεηαθνξάο, ηππηθό θνηλό κε ηελ κνλάδα ζπγρξνληζκνύ. 

 Μπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε ε πνιππιεμία κηαο θαη κπνξεί λα ζέινπκε λα 

δώζνπκε δηαθνξεηηθά κέζα ζε δηαθνξεηηθά θαλάιηα δεδνκέλσλ, αιιά 

κπνξεί θαη λα ζέινπκε λα πξνζθνιιήζνπκε όισλ ησλ εηδώλ ηα κέζα ζην 

ίδην IP παθέην. 

 

Σν ζπλεζέζηεξν παξάδεηγκα πξσηνθόιινπ κεηαθνξάο είλαη ην TCP (Transmission 

Control Protocol). Άιια πξσηόθνιια κεηαθνξάο είλαη ηα UDP (User Datagram 

Protocol), SCTP (Stream Control Transmission Protocol) θ.α. 

 

 

 

2.4. Μεηάδοζη βέληιζηηρ πποζπάθειαρ 
 

 

Η κεηάδνζε βέιηηζηεο πξνζπάζεηαο (best effort delivery) πεξηγξάθεη κία ππεξεζία 

δηαδηθηύνπ θαηά ηελ νπνία ην δηαδίθηπν δελ εγγπάηαη όηη ηα δεδνκέλα ζα 

κεηαδνζνύλ ή όηη έλαο ρξήζηεο ζα ελεκεξσζεί γηα ηελ πνηόηεηα ηεο ππεξεζίαο πνπ 

ηνπ πξνζθέξεηαη ή ηηο πξνηεξαηόηεηεο. ε έλα δίθηπν βέιηηζηεο πξνζπάζεηαο όινη 

νη ρξήζηεο ιακβάλνπλ ππεξεζίαο βέιηηζηεο πξνζπάζεηαο, γεγνλόο πνπ ζεκαάηλεη 

όηη ν ξπζκόο δεδνκέλσλ απνζηνιήο ή ιήςεο όπσο θαη ν ρξόλνο κεηάδνζεο 

εμαξηάηαη θάζε θνξά από ηελ ηξέρνπζα θίλεζε ηνπ δηθηύνπ. 

 

Σν UDP πξσηόθνιιν πξνζθέξεη ηελ ίδηα κεηάδνζε βέιηηζηεο πξνζπάζεηαο πνπ 

πξνζθέξεη θαη ην IP πξσηόθνιιν. Γηα απηά ζα κηιήζνπκε παξαθάησ. 
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2.5. Θύπερ (ports) 

 
ηηο επόκελεο ελόηεηεο ζα ζπλαληήζνπκε αξθεηέο θνξέο ηελ έλλνηα ηεο ζύξαο. 

 

ηελ επηζηεκή ησλ ππνινγηζηώλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην δηαδίθηπν ππνινγηζηώλ 

ν όξνο «αξηζκόο ζύξαο» είλαη κέξνο ηεο πιεξνθνξίαο δηεύζπλζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαγλσξηζηνύλ νη απνζηνιείο θαη νη απνδέθηεο ησλ 

κελπκάησλ πνπ ζηέιλνληαη. Σόζν ην TCP όζν θαη ην UDP ρξεζηκνπνηνύλ επξέσο 

ηνπο αξηζκνύο ζπξώλ. 

 

Οη αξηζκνί ζπξώλ ζπζρεηίδνληαη κε δηεπζιπλζεηο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη δνπιέπνπλ 

αθξηβώο όπσο νη επεθηάζεηο ηνπ ηειεθώλνπ. Γειαδή, αθξηβώο όπσο έλα βαζηθό 

ηειεθσληθό θέληξν κηαο εηαηξείαο κπνξεί λα θαιέζεη θάζε εξγαδόκελν κε βάζε 

έλαλ αξηζκό –θαιείηαη αξηζκόο επέθηαζεο- έηζη θαη ν ππνινγηζηήο έρεη κία βαζηθή 

δηεύζπλζε θαη έλα ζύλνιν από αξηζκνύο ζπξώλ πνπ δηαρεηξίδνληαη ηηο 

εηζεξρόκελεο θαη ηηο εμεξρόκελεο ζπλδέζεηο. 

 

Καη ζην TCP θαη ζην UDP νη αξηζκνί ζπξώλ μεθηλνύλ από ην 0 θαη θηάλνπλ ην 

65535. 

 

 

3. Μονηέλο αναθοπάρ TCP/IP 

 
3.1. Σι είναι ηο TCP/IP 

 
Η ηθαλόηεηα δηαζύλδεζεο πνιιώλ δηθηύσλ κε δηαθαλή ηξόπν, ε ηθαλόηεηα ηνπ 

δηθηύνπ λα επηβηώλεη  από απώιεηεο ζην πιηθό ηνπ ππνδηθηύνπ ρσξίο λα 

ηεξκαηίδνληαη νη ππάξρνπζεο ζπλδέζεηο θαη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο εθαξκνγώλ κε 

ξηδηθά δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο, από κεηαθνξά αξρείσλ έσο κεηάδνζε νκηιίαο ζε 

πξαγκαηηθό ρξόλν, νδήγεζαλ ζηε ζρεδίαζε κηαο αξρηηεθηνληθήο γλσζηή σο 

Μονηέλο Αναθοπάρ TCP/IP. 

 

Σν TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol, δηλαδή 

Ππυηόκολλο Δλέγσος Δκπομπήρ/ Ππυηόκολλο ηος Γιαδικηύος) είλαη κία 

ελαιιαθηηθή πξόηαζε ηνπ κνληέινπ OSI θαη απνηειείηαη από κία ζπιινγή 

πξσηνθόιισλ επηθνηλσλίαο ζηα νπνία βαζίδεηαη ην Γηαδίθηπν αιιά θαη κεγάιν 

πνζνζηό ησλ εκπνξηθώλ δηθηύσλ. Σα αξρηθά TCP/IP αλαθέξνληαη ζε δύν από ηα 

ζεκαληηθόηεξα πξσηόθνιια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην Γηαδίθηπν, δειαδή ζηο 

TCP και ζηο IP θαη όρη ζε όια ηα πξσηόθνιια ηνπ Γηαδηθηύνπ. 

 

Σν TCP/IP κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

έλα ζύλνιν ηεζζάξσλ επηπέδσλ 

(layers) πνπ ην θαζέλα ιύλεη έλα 

ζύλνιν πξνβιεκάησλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηελ κεηάδνζε 

δεδνκέλσλ θαη παξέρεη κία 

θαζνξηζκέλε κε ζαθήλεηα 

ππεξεζία ζηα πξσηόθνιια 
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αλώηεξνπ επηπέδνπ. Σα αλώηεξα 

επίπεδα είλαη πην θνληά ζηνλ 

άλζξσπν-ρξήζηε, αζρνινύληαη κε 

αθεξεκέλα ζηνηρεία θαη 

ζηεξίδνληαη ζηα ρακειόηεξα 

επίπεδα γηα λα κεηαηξέςνπλ ηα 

ζηνηρεία απηά ζε θπζηθέο κνξθέο 

πνπ κπνξνύλ ηειηθά λα 

κεηαδνζνύλ κέζα από ηα δίθηπα.  

 

 
 

 

Σα επίπεδα απηά είλαη: 

 

 Δπίπεδο διαδικηύος 

Η δνπιεηά ηνπ είλαη λα επηηξέπεη ζηνπο ππνινγηζηέο ππεξεζίαο λα εηζάγνπλ 

ηα παθέηα ηνπο ζε νπνηνδήπνηε δίθηπν θαη απηά λα ηαμηδεύνπλ αλεμάξηεηα 

πξνο ηνλ πξννξηζκό ηνπο. 

 
 Δπίπεδο μεηαθοπάρ 

Έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα επηηξέπεη ζηηο νκόηηκεο νληόηεηεο ζηνπο ππνινγηζηέο 

ππεξεζίαο λα πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ λα ζπλνκηινύλ. Έρνπλ νξηζηεί 

δύν πξσηόθνιια κεηαθνξάο από άθξνπ εηο άθξν. Σν Πξσηόθνιιν Διέγρνπ 

Μεηάδνζεο ή TCP θαη ην Πξσηόθνιιν Απηνδύλακσλ Παθέησλ ή UDP. 

 

 Δπίπεδο εθαπμογών 

Πεξηέρεη όια ηα πξσηόθνιια αλώηεξνπ επηπέδνπ. 

 

 Σο επίπεδο διαζύνδεζηρ μεηαξύ ςπολογιζηή ςπηπεζίαρ και δικηύος 

Σν κνληέιν αλαθνξάο TCP/IP δε ιέεη θαη πνιιά γηα ην ηη ζπκβαίλεη εθεί, 

αιιά απιώο παξαηεξεί όηη ν ππνινγηζηήο ππεξεζίαο πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε 

ην δίθηπν ρξεζηκνπνηώληαο θάπνην πξσηόθνιιν έηζη ώζηε λα κπνξεί λα 

ζηέιλεη παθέηα IP. 
 

 

Σα πξσηόθνιια πνπ ππάξρνπλ ζην TCP/IP γηα ηνλ ρεηξηζκό ηεο επηθνηλσλίαο ησλ 

δεδνκέλσλ είλαη: 

 

 Σν TCP/IP (Transmission Control Protocol), γηα επηθνηλσλία αλάκεζα ζε 

εθαξκνγέο 
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 Σν UDP (User Datagram Protocol), γηα απιή επηθνηλσλία αλάκεζα ζε 

εθαξκνγέο 

 Σν IP (Internet Protocol), γηα επηθνηλσλία αλάκεζα ζε ππνινγηζηέο 

 Σν ICMP (Internet Control Message Protocol), γηα ιάζε θαη ζηαηηζηηθέο 

 Σν DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), γηα δπλακηθή 

δηεπζπλζηνδόηεζε. 

 

Πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη αλ θαη ην TCP παξνπζηάδεηαη σο κέξνο ηεο ζπιινγήο 

πξσηνθόιισλ TCP/IP, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη έλα αλεμάξηεην πξσηόθνιιν 

γεληθήο ρξήζεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη κε άιια ζπζηήκαηα παξάδνζεο. 

Γηα παξάδεηγκα είλαη δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε έλα δίθηπν όπσο ην Ethernet 

αιιά θαη ζε θάπνην πεξίπινθν δηαδίθηπν. 

 

 

3.2. Internet Protocol - IP 

 
Σν IP ζεσξείηαη από ηα ζεκαληηθόηεξα πξόηππα πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί ζηνλ ρώξν 

ησλ δηθηύσλ επηθνηλσλίαο ππνινγηζηώλ. Η ιεηηνπξγία ηνπ ηαηξηάδεη απόιπηα ζε 

πεξηβάιινληα δηαζπλδεδεκέλσλ εηεξνγελώλ δηθηύσλ ππνινγηζηώλ πνπ 

απνηεινύληαη από κεραλέο πνηθίισλ κεγεζώλ θαη ππνινγηζηηθήο ηζρύνο. 

 

Η πην ζεκαληηθή Internet ππεξεζία απνηειείηαη από έλα:  

 κε-αμηόπηζην, γηαηί ε κεηαθνξά παθέηνπ δελ είλαη εγγπεκέλε 

 θαιύηεξεο πξνζπάζεηαο, γηαηί ην Internet θάλεη κία αξθεηά θαιή πξνζπάζεηα 

γηα λα κεηαθέξεη ηα παθέηα  

 ρσξίο ζπλδέζεηο, γηαηί θάζε παθέην αληηκεησπίδεηαη αλεμάξηεηα από ηα 

άιια 

ζύζηεκα δηαλνκήο παθέησλ αλάινγε κε ηελ ππεξεζία πνπ παξέρεηαη από ην πιηθό 

ελόο δηθηύνπ. 

 

Σν IP ππυηόκολλο νξίδεη ην κεραληζκό ηεο κε-αμηόπηζηεο, ρσξίο ζπλδέζεηο 

κεηάδνζεο παθέησλ. Οξίδεη ηε βαζηθή κνλάδα κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ 

αθξηβή κνξθή ησλ δεδνκέλσλ απηώλ θαζώο κεηαδίδνληαη ζην Γηαδίθηπν. Δπηπιένλ 

ηνπ ηππηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηεο κνξθήο ησλ δεδνκέλσλ, ην IP πεξηιακβάλεη θαη 

έλα ζύλνιν θαλόλσλ πνπ νξίδνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα 

επεμεξγάδνληαη ηα παθέηα θαη ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ιαζώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

IP ελζσκαηώλεη ηελ ηδέα ηεο κε-αμηόπηζηεο κεηαθνξάο θαη ηεο ζρεηηθήο κε απηή 

ηδέα ηεο δξνκνιόγεζεο παθέησλ. Σν IP βξίζθεηαη ζε αληηζηνηρία ππεξεζηώλ κε ην 

OSI layer 3- network layer. 
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3.3. Transmission Control Protocol - TCP 

 
3.3.1. Διζαγυγή 

 
Έλα επίπεδν πάλσ πην πάλσ από ην IP, ζην επίπεδν κεηαθνξάο (transport 

layer), βξίζθνληαη ηα TCP και UDP. Οη software βηβιηνζήθεο ησλ TCP, UDP 

ρξεζηκνπνηνύλ ην IP θαη παξέρνπλ έλα πην απινπνηεκέλν πεξηβάιινλ γηα λα 

γξαθνύλ δηθηπαθέο εθαξκνγέο. 

 

Σν TCP ζρεδηάζηεθε κε βαζηθό ζηόρν ηελ ππνζηήξημε δπλαηνηήησλ 

αμηόπηζηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ δεπγαξηώλ δηαδηθαζηώλ ζε ππνινγηζηέο πνπ 

βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά αιιά δηαζπλδεδεκέλα δίθηπα επηθνηλσλίαο. Δίλαη ην 

πξσηόθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηεμνρήλ ζην Γηαδίθηπν. Σν TCP 

δεκηνπξγεί κία αηειείσηε ζεηξά από κελύκαηα, ηα νπνία θαίλνληαη ζαλ κία 

ζπλερήο ξνή δεδνκέλσλ. Απηή ε ξνή είλαη δύν θαηεπζύλζεσλ θαη ηαπηόρξνλα 

πνιύ αμηόπηζηε. 

 

Σο TCP είναι ππυηόκολλο επικοινυνίαρ, όσι λογιζμικό. 

 

 

 

3.3.2. Υαπακηηπιζηικά ηος TCP 

 
Σα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ TCP είλαη: 

 

 Δίναι connection protocol 

Άξα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν κεηαμύ ησλ δύν ππνινγηζηώλ. Πξηλ μεθηλήζεη ε 

κεηαθνξά δεδνκέλσλ πξέπεη λα γίλεη έλα ηξηπιό handshaking (SYN, SYN-

ACK, ACK) κεηαμύ ησλ δύν ππνινγηζηώλ θαη ην αληίζηνηρν ζηνλ 

ηεξκαηηζκό ηεο απνζηνιήο. 

 

 Δίναι αξιόπιζηο 

Σν TCP ηνπ παξαιήπηε ελεκεξώλεη ζπλερώο ην TCP ηνπ απνζηνιέα γηα ην 

πνην είλαη ην επόκελν παθέην πνπ πεξηκέλεη, ζύκθσλα κε ηνλ αύμνληα 

αξηζκό ησλ παθέησλ πνπ έρεη ήδε ιάβεη. Αλ αληηιεθζεί όηη θάπνην παθέην 

ράζεθε ζηελ πνξεία ηόηε επηβάιιεη επαλακεηάδνζε θαη αλ ην παθέην δελ 

κπνξεί λα έξζεη κεηά από πνιιαπιέο επαλακεηαδόζεηο ηόηε ε ζύλδεζε 

δηαθόπηεηαη. 

 

 Δγγςάηαι ηην ζυζηή ζειπά άθιξηρ ηυν δεδομένυν ζηην εθαπμογή ηος 

παπαλήπηη 

Όηαλ ηα δεδνκέλα έξζνπλ ζηελ είζνδν ηνπ παξαιήπηε κε ιάζνο ζεηξά ηόηε 

ην TCP layer θξαηάεη απηά ηα δεδνκέλα κέρξη λα έξζνπλ θαη ηα 

πξνεγνύκελά ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα παξαδίδεη ζηελ εθαξκνγή κε ηελ 

ζσζηή ζεηξά. 
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 Απόππιτη διπλών δεδομένυν 

 

 Πποζθέπει αςηομαηοποιημένο έλεγσο ποήρ δεδομένυν 

Όηαλ ν buffer ηνπ παξαιήπηε γεκίζεη ηόηε ζηακαηάεη πξνζσξηλά ηελ 

κεηάδνζε ή ειαηηώλεη ηνλ ξπζκό κεηάδνζήο ηνπ κέρξη λα αδεηάζεη ν buffer. 

 

  Πποζθέπει αςηομαηοποιημένο έλεγσο ζςμθόπηζηρ 

Σν TCP πξνζπαζεί λα επηηύρεη κία κέγηζηε απόδνζε κεηαθνξάο δεδνκέλσλ 

απνθεύγνληαο ηελ ζπκθόξεζε δεδνκέλσλ ζηνπο routers ηνπ Γηαδηθηύνπ. 

 

 Δγγςάηαι ηην ακεπαιόηηηα ηος «μονοπαηιού επικοινυνίαρ» 

 

 

Δμαηηίαο ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ, ην TCP ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

επηβάιιεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη όπνπ ε αθεξαηόηεηα ησλ δεδνκέλσλ είλαη 

πςίζηεο ζεκαζίαο. Σέηνηνπ είδνπο εθαξκνγέο είλαη web surfing, e-mails, file 

transfers θαη νπνηαδήπνηε άιιε κεηαθνξά αξρείσλ δεδνκέλσλ αλάκεζα ζε 

δύν ππνινγηζηέο. 

 

 
3.3.3. Κεθαλίδα ηος TCP 

 
Σν επόκελν ζρήκα δείρλεη ηελ κνξθή ελόο ηκήκαηνο TCP. Κάζε ηκήκα αξρίδεη 

κε κία θεθαιίδα ζηαζεξήο κνξθήο, κεγέζνπο 20 δπαδηθώλ ςεθίσλ. Η ζηαζεξή 

θεθαιίδα κπνξεί λα αθνινπζείηαη από επηινγέο θεθαιίδαο, Μεηά ηηο επηινγέο, 

κπνξεί λα αθνινπζνύλ κέρξη 65495 byte δεδνκέλσλ, όπνπ ηα 20 πξώηα 

αλαθέξνληαη ζηελ θεθαιίδα IP θαη ηα δεύηεξα 20 ζηελ θεθαιίδα TCP.  

 
Θύξα πξνέιεπζεο Θύξα πξννξηζκνύ 

Αξηζκόο αθνινπζίαο 

Αξηζκόο επηβεβαίσζεο 

Μήθνο 

θεθαιίδ

αο TCP 

 

Δ
Π

Δ
 

Δ
Π

Ι 

Χ
Θ

Η
 

Δ
Π

Α
 


Τ

Γ
 

Σ
Δ

Ρ
 

Μέγεζνο παξαζύξνπ 

Άζξνηζκα ειέγρνπ Γείθηεο επεηγόλησλ 

Δπηινγέο (0 ε πεξηζζόηεξεο 32κπηηεο ιέμεηο) 

Γεδνκέλα (πξναηξεηηθά) 

 

 

 Θύξα πξνέιεπζεο θαη Θύξα πξννξηζκνύ: 

Καζνξίδνπλ ηα ηνπηθά ηεξκαηηθά ζεκεία ηεο ζύλδεζεο. 

 

 Αξηζκόο αθνινπζίαο θαη αξηζκόο επηβεβαίσζεο: 

Σν παθέην πνπ είλαη ζηε ζεηξά θαη ε επηβεβαίσζεο νξζήο ιήςεο ελόο 

παθέηνπ. 
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 Μήθνο θεθαιίδαο TCP: 

Πόζεο 32κπηηεο ιέμεηο πεξηέρεη ε θεθαιίδα TCP. 

 

 ΔΠΔ: παίξλεη ηελ ηηκή 1 αλ είλαη ζε ρξήζε ν Γείθηεο επεηγόλησλ. 

 

 ΔΠΙ: παίξλεη ηελ ηηκή 1 γηα λα δείμεη όηη ν Αξηζκόο επηβεβαίσζεο είλαη 

έγθπξνο. 

 

 ΧΘΗ: ππνδεηθλύεη δεδνκέλα ζηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ε ιεηηνπξγία 

ΧΘΗΗ. 

 

 ΔΠΑ: ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επαλαθνξά κηαο ζύλδεζεο πνπ έρεη 

κπιερηεί ιόγσ ηεο θαηάξξεπζεο ελόο ππνινγηζηή ππεξεζίαο ή εμαηηίαο 

θάπνηαο άιιεο αηηίαο. Αθόκε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απόξξηςε ελόο κε 

έγθπξνπ ηκήκαηνο ή γηα ηελ άξλεζε ζε κία απόπεηξα αλνίγκαηνο 

ζύλδεζεο. 

 

 ΤΓ: ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εγθαζίδξπζε ζπλδέζεσλ. 

 

 ΣΔΡ: ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ηεξκαηηζκό κηαο ζύλδεζεο. 

 

 Μέγεζνο παξαζύξνπ: 

Γείρλεη πόζα byte κπνξνύλ λα ζηαινύλ μεθηλώληαο από ην byte πνπ 

επηβεβαηώλεηαη. 

 

 Άζξνηζκα ειέγρνπ: 

Πεξηιακβάλεη ηελ θεθαιίδα, ηα δεδνκέλα θαη ηελ εηθνληθή 

ςεπδνθεθαιίδα. 

 

 Δπηινγέο: 

Παξέρεη κία κέζνδν πξνζζήθεο βνεζεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ πνπ δελ 

θαιύπηνληαη από ηελ θαλνληθή θεθαιίδα. 

 

 

4. Ππυηόκολλο Αςηοδύναμυν Πακέηυν – UDP 
 

 

4.1. Αναγνώπιζη ηος απόλςηος πποοπιζμού 
 

Σα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ζηνπο πεξηζζόηεξνπο ππνινγηζηέο ππνζηεξίδνπλ 

πολςππογπαμμαηιζμό, πνπ ζεκαίλεη όηη επηηξέπνπλ ζε πνιιαπιέο εθαξκνγέο λα 

εθηεινύληαη ηαπηόρξνλα. Αλαθεξόκαζηε ζε θάζε πξόγξακκα πνπ εθηειείηαη κε 

ηνπο όξνπο δηεξγαζία (process), task, πξόγξακκα εθαξκνγώλ ή δηεξγαζία επηπέδνπ 
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ρξήζηε θαη ηα ζπζηήκαηα νλνκάδνληαη πνιπεπεμεξγαζηηθά ζπζηήκαηα. Ο 

θαζνξηζκόο όηη κηα ζπγθεθξηκέλε δηεξγαζία ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κεραλή είλαη ν 

απόιπηνο πξννξηζκόο γηα έλα datagram είλαη θαηά θάπνην ηξόπν παξαπιαλεηηθόο. 

Απηό ζπκβαίλεη γηα ηξεηο ιόγνπο: 

 

 Οη δηεξγαζίεο δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη δπλακηθά κε 

απνηέιεζκα νη απνζηνιείο ζπάληα λα γλσξίδνπλ αξθεηά ώζηε λα 

πξνζδηνξίζνπλ κηα δηεξγαζία ζε κηα άιιε κεραλή. 

 

 Θα ζέιακε λα κπνξνύκε λα αληηθαζηζηνύκε ηηο δηεξγαζίεο πνπ 

ιακβάλνπλ datagrams ρσξίο λα ελεκεξώλνπκε όινπο ηνπο απνζηνιείο. 

 

 Υξεηάδεηαη λα αλαγλσξίδνπκε πξννξηζκνύο κε βάζε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

πινπνηνύλ ρσξίο λα γλσξίδνπκε ηηο δηεξγαζίεο πνπ πινπνηνύλ ηελ 

ιεηηνπξγία. 

 

Αληί λα ζθεθηόκαζηε κηα δηεξγαζία σο ηελ απόιπηε δηεύζπλζε, ζα θαληαζηνύκε 

όηη θάζε κεραλή πεξηέρεη έλα ζύλνιν από αθεξεκέλα ζεκεία πξννξηζκνύ πνπ 

νλνκάδνληαη θύπερ ππυηοκόλλος (protocol ports). Κάζε ζύξα πξσηνθόιινπ 

αλαγλσξίδεηαη από έλαλ ζεηηθό αθέξαην. Σν ηνπηθό ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα παξέρεη 

έλαλ κεραληζκό interface πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη δηεξγαζίεο γηα λα θαζνξίζνπλ κηα 

ζύξα ή γηα λα πξνζπειάζνπλ. 

 

Σα πεξηζζόηεξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα παξέρνπλ ζύγρξνλε πξόζβαζε ζηηο ζύξεο. 

Από ηελ πιεπξά κηαο ζπγθεθξηκέλεο δηεξγαζίαο, ε ζύγρξνλε πξόζβαζε ζεκαίλεη 

όηη νη ππνινγηζκνί ζηακαηνύλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ιεηηνπξγίαο πξόζβαζεο ζε 

ζύξα. Γεληθά νη ζύξεο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο ζε buffers, έηζη ώζηε ηα 

δεδνκέλα πνπ θηάλνπλ πξνηνύ λα είλαη έηνηκε ε δηεξγαζία λα ηα δερηεί λα κελ 

ραζνύλ. Γηα ηελ απνζήθεπζε ζε buffers, ην ινγηζκηθό ηνπ πξσηνθόιινπ πνπ 

βξίζθεηαη κέζα ζηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, ηνπνζεηεί ηα παθέηα πνπ θηάλνπλ γηα 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζύξα ζε κηα νπξά κέρξη κηα δηεξγαζία λα ηα εμάγεη. 

 

Γηα ηελ επηθνηλσλία ζε κηα μέλε ζύξα, έλαο απνζηνιέαο πξέπεη λα γλσξίδεη θαη ηελ 

IP δηεύζπλζε ηεο κεραλήο πξννξηζκνύ θαη ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ηεο ζύξαο 

πξννξηζκνύ ζε απηή ηε κεραλή. Κάζε κήλπκα κεηαθέξεη θαη ηνλ αξηζκό ηεο ζύξαο 

πξννξηζκνύ ζηελ μέλε κεραλή ζηελ νπνία ζηέιλεηαη ην κήλπκα θαζώο θαη ν 

αξηζκόο ηεο ζύξαο ηεο πεγήο ζηε κεραλή ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα ζηέιλνληαη νη 

απαληήζεηο. Έηζη είλαη δπλαηόλ γηα νπνηαδήπνηε δηεξγαζία πνπ ιακβάλεη έλα 

κήλπκα λα απαληήζεη ζηνλ απνζηνιέα. 
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4.2. Σι είναι ηο UDP 

 

 
ηε ζπιινγή πξσηνθόιισλ TCP/IP, ηο Ππυηόκολλο Αςηοδύναμυν Πακέηυν 

Υπήζηη (User Datagram Protocol - UDP) παξέρεη ην βαζηθό κεραληζκό πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ηα πξνγξάκκαηα εθαξκνγώλ γηα λα ζηέιλνπλ απηνδύλακα παθέηα 

ζε άιια πξνγξάκκαηα εθαξκνγώλ. Σν UDP παξέρεη ζύξεο πξσηνθόιισλ πνπ 

ρξεζηκεύνπλ ζηε δηάθξηζε κεηαμύ ησλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία εθηεινύληαη ζε κηα 

κεραλή. Γειαδή, θάζε κήλπκα UDP πεξηιακβάλεη, εθηόο από ηα δεδνκέλα, έλαλ 

αξηζκό ζύξαο πξννξηζκνύ θαη έλαλ αξηζκό ζύξαο πξνέιεπζεο, γεγνλόο πνπ δίλεη 

ηε δπλαηόηεηα ζην ινγηζκηθό UDP ηνπ πξννξηζκνύ λα παξαδώζεη ην κήλπκα ζην 

ζσζηό παξαιήπηε θαη αθόκε επηηξέπεη ζηνλ παξαιήπηε λα ζηείιεη κηα απάληεζε. 

 

Σν UDP ρξεζηκνπνηεί ην Πξσηόθνιιν Internet γηα λα κεηαθέξεη έλα κήλπκα από 

κηα κεραλή ζε κηα άιιε θαη παξέρεη ηελ ίδηα κε αμηόπηζηε, αζπλδεζκηθή παξάδνζε 

απηνδύλακσλ παθέησλ όπσο θαη ην IP. Γε ρξεζηκνπνηεί ζήκαηα επηβεβαίσζεο γηα 

λα ζηγνπξεπηεί όηη ηα κελύκαηα έθηαζαλ ζηνλ πξννξηζκό ηνπο, δελ ηαμηλνκεί ηα 

εηζεξρόκελα κελύκαηα θαη δελ παξέρεη αλαηξνθνδόηεζε γηα λα ειέγμεη ην ξπζκό 

ξνήο ησλ πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ησλ κελπκάησλ. Άξα, ηα κελύκαηα UDP κπνξεί λα 

ραζνύλ, λα αλαπαξαρζνύλ ή λα θηάζνπλ ζηνλ πξννξηζκό ηνπο εθηόο ζεηξάο. 

Δπηπιένλ ηα παθέηα κπνξεί λα θηάλνπλ πνιύ γξήγνξα θαη ν δείθηεο λα κελ 

πξνιαβαίλεη λα ηα επεμεξγαζηεί. 

 

Αο ζεκεηώζνπκε όηη δελ είλαη πνιινί εθείλνη πνπ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ρξήζε 

ηνπ πξσηνθόιινπ UDP έλαληη ηνπ TCP θαη απηό δηόηη θάζε θνκκάηη πιεξνθνξίαο 

πνπ κεηαθέξεηαη, από νπνηνδήπνηε επίπεδν (εθαξκνγήο, ζπλόδνπ θ.α.) ην TCP 

ηνπο δίλεη αμηνπηζηία κεηαθνξάο.  

 
 



20 

 

 

4.3. Υαπακηηπιζηικά 

 
Σν UDP είλαη έλα ζρεδόλ 

κεδεληθό πξσηόθνιιν, κε ηελ 

έλλνηα όηη θάλεη ηα ειάρηζηα πνπ 

κπνξεί λα θάλεη έλα πξσηόθνιιν 

επηπέδνπ κεηαθνξάο. Οι μόνερ 

ςπηπεζίερ πος παπέσει είναι ηο 

checksum ηυν ππορ μεηάδοζη 

δεδομένυν και ηηρ πολςπλεξίαρ 

ηυν ports επικοινυνίαρ ηος 

ςπολογιζηή. Γηα απηό ην ιόγν θαη 

πνιιέο θνξέο αλαθέξεηαη κε ην 

όλνκα Unreliable Datagram 

Protocol. Δίλαη, όκσο θαη έλα από 

ηα βαζηθά πξσηόθνιια πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζην Γηαδίθηπν. 

Μία αθόκε ελαιιαθηηθή νλνκαζία 

ηνπ πξσηνθόιινπ είλαη Universal 

Datagram Protocol. 

 

 

 

Υξεζηκνπνηώληαο ην UDP ηα πξνγξάκκαηα κπνξνύλ λα ζηείινπλ κηθξά κελύκαηα, 

γλσζηά σο datagrams, ην έλα ζην άιιν. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ UDP είλαη ηα εμήο: 

 

 Δίναι αναξιόπιζηο: 

Γελ κπνξεί λα εγγπεζεί ηε αθεξαηόηεηα ή ηε ζσζηή ζεηξά άθημεο ησλ 

δεδνκέλσλ. Σα παθέηα (datagrams) κπνξνύλ λα θηάζνπλ ζε δηαθνξεηηθή 

ζεηξά, λα εκθαλίδνληαη δηπιά ή λα κελ έξζνπλ θαη θαζόινπ ρσξίο θακία 

εηδνπνίεζε. 

 

 Δίναι γπήγοπο: 

Σν παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθό ηνπ εμαζθαιίδεη κηθξή θαζπζηέξεζε (delay) 

θαη έηζη ζεσξείηαη γξήγνξν. 

 

 Πολλαπλή σπηζηικόηηηα: 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηόζν ζε Unicast όζν θαη ζε Multicast δίθηπα, 

θαζώο δελ είλαη connection protocol. 

 

 Δίναι «ελαθπύ»: 

Σν UDP δελ είλαη απαηηεηηθό ζε πόξνπο. Γελ δεκηνπξγεί κεγάιν overhead 

ζην δίθηπν, θαζώο δελ ειέγρεη αλ όλησο θάπνην παθέην έρεη θηάζεη ή όρη. 

 

 Έσει μικπό header: 

Σν UDP έρεη 8 bytes header. Απηό ζεκαίλεη κηθξόηεξν επηπιένλ overhead 

ζην δίθηπν. 
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4.4. Γιαηί ςπάπσει ηο UDP 

 
ύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξακε παξαπάλσ ην TCP θαληάδεη ζαλ κηα ηδαληθή ιύζε 

γηα ηελ ζσζηή θαη αμηόπηζηε θπξίσο κεηαθνξά δεδνκέλσλ. Γιαηί, όμυρ, ςπάπσει 

ηο UDP ή ακόμα καλύηεπα γιαηί ηο σπηζιμοποιούμε; 
 

Σν UDP ππάξρεη γηαηί ππάξρνπλ εθαξκνγέο ζηηο νπνίεο δελ καο ελδηαθέξεη ηόζν ε 

αθεξαηόηεηα ησλ δεδνκέλσλ όζν ηα δεδνκέλα λα θηάζνπλ όζν πην γξήγνξα γίλεηαη 

ζηνλ παξαιήπηε, έζησ θαη κε θάπνηα απώιεηα. Δθεί δειαδή πνπ ην TCP είλαη αξγό 

θαη δελ καο εμππεξεηεί, έξρεηαη λα πάξεη ηελ ζέζε ηνπ ην UDP.  

 

Μεξηθέο εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην UDP είλαη νη παξαθάησ: 

 

 Δθαξκνγέο νη νπνίεο κεηαδίδνπλ real-time audio/video, όπσο IPVT, VolP. 

Δδώ καο ελδηαθέξεη ηα δεδνκέλα λα θηάλνπλ ηελ ζσζηή ρξνληθή ζηηγκή. 

Οπνηαδήπνηε απώιεηά ηνπο καο επεξεάδεη κόλν ζηελ πνηόηεηα ηνπ 

αλαπαξαγόκελνπ ζήκαηνο. 

 

 Servers, νη νπνίνη απαληάλε ζε κηθξά αηηήκαηα ελόο ηεξάζηηνπ αξηζκνύ από 

clients, όπσο ζηα online παηρλίδηα. Οη servers δελ απαζρνινύληαη κε ην λα 

ειέγρνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ θάζε connection θαη ησλ παξακέηξσλ ηνπ, 

ρξεζηκνπνηώληαο UDP θαη έηζη κπνξνύλ λα εμππεξεηήζνπλ έλα πνιύ 

κεγαιύηεξν αξηζκό ρξεζηώλ ζε αληίζεζε κε ην αλ ρξεζηκνπνηνύζαλ TCP. 

 

 Κάπνηεο πνιύ ζεκαληηθέο εθαξκνγέο όπσο ην Domain Name System (DNS), 

Simple Network Management Protocol (SNMP), Dynamic Host 

Configuration Protocol (DHCP), Routing Information Protocol (RIP). 

 

 

Μεηά από ηα παξαπάλσ βιέπνπκε όηη έλα πξόγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

πξσηόθνιιν UDP πξέπεη λα αζρνιεζεί κε ηα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο πνπ 

κπνξεί λα πξνθύςνπλ: 

ηελ αμηόπηζηε παξάδνζε, ην packetization θαη ηελ επαλαζπλαξκνιόγεζε, ηνλ 

έιεγρν ξνήο, ηελ απνθπγή ζπκθόξεζεο θ.α. Δπίζεο, δεδνκέλνπ όηη ην UDP 

ζηεξείηαη κεραληζκώλ απνθπγήο θαη ειέγρνπ δηθηπαθήο ζπκθόξεζεο απαηηνύληαη 

network-based κεραληζκνί γηα λα ειαρηζηνπνηεζνύλ ηα πηζαλά πξνβιήκαηα 

θαηάξξεπζεο δηθηύνπ ιόγσ αλεμέιεγθηα πςειώλ ξπζκώλ απνζηνιήο παθέησλ 

UDP. 

 

Με άιια ιόγηα, δεδνκέλνπ όηη νη απνζηνιείο UDP δελ κπνξνύλ λα αληρλεύζνπλ 

ζπκθόξεζε, ηα ζηνηρεία ησλ δηθηύσλ, όπσο νη routers, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ 

ηερληθέο packet queuing θαη απόξξηςεο παθέησλ γηα λα ειέγρνπλ ηελ ππεξβνιηθή 

θίλεζε παθέησλ UDP ζηα δίθηπα. 

 

Έλα πξόγξακκα εθαξκνγήο πνπ ρξεζηκνπνηεί UDP είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλν 

γηα ηνλ ρεηξηζκό ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αμηνπηζηίαο θαη όζσλ απηό ζπλεπάγεηαη, 
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όπσο ε απώιεηα κελύκαηνο, ε αλαπαξαγσγή κελύκαηνο, ε θαζπζηέξεζε, ε 

παξάδνζε εθηόο ζεηξάο θαη ε απώιεηα ζπλδεηηθόηεηαο. Γπζηπρώο, νη ζρεδηαζηέο 

ησλ πξνγξακκάησλ εθαξκνγώλ ζπρλά παξαβιέπνπλ ηα πξνβιήκαηα απηά θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκό ηνπ ινγηζκηθνύ. Δπηπιένλ, νη πξνγξακκαηηζηέο ζπρλά δνθηκάδνπλ ηελ 

απόδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ δηθηύσλ ζε αμηόπηζηα ηνπηθά δίθηπα κε κηθξή 

θαζπζηέξεζε θαη γηα ην ιόγν απηό ν έιεγρνο κπνξεί λα κε δείμεη ηα πηζαλά 

πξνβιήκαηα. Έηζη, πνιιά πξνγξάκκαηα εθαξκνγώλ πνπ βαζίδνληαη ζην UDP 

ιεηηνπξγνύλ θαιά ζε ηνπηθό πεξηβάιινλ, παξνπζηάδνπλ όκσο ηξαγηθά πξνβιήκαηα 

όηαλ ρξεζηκνπνηνύλ ζε κεγαιύηεξα δηαδίθηπα TCP. 

 

 

 

5. Λειηοςπγικέρ πποδιαγπαθέρ UDP 
 

 

5.1. Μοπθή μηνύμαηορ UDP 
 

 

Κάζε κήλπκα UDP νλνκάδεηαη απηνδύλακν παθέην ρξήζηε. Από ηελ πιεπξά ηνπ 

ζρεδηαζκνύ ην απηνδύλακν παθέην ρξήζηε απνηειείηαη από δύν κέξε: 

 

i. κία θεθαιίδα UDP – UDP header θαη 

ii. κία πεξηνρή δεδνκέλσλ UDP- UDP data area 

 

ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη αλαιπηηθά ε κνξθή ησλ πεδίσλ ζε έλα απηνδύλακν 

παθέην UDP. 

 

 

 

0         16              31 

Θύξα πεγήο UDP Θύξα πξννξηζκνύ UDP 

Μήθνο κελύκαηνο UDP Άζξνηζκα ειέγρνπ UDP 

Γεδνκέλα 

… 
 

 

Παξαηεξνύκε όηη ε δνκή ηνπ UDP παθέηνπ είλαη πην απιή από ηελ δνκή ηνπ TCP 

παθέηνπ, γεγνλόο πνπ είλαη ινγηθό θαζώο όπσο είπακε ην UDP είλαη πην απιό από 

ην TCP. 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα, ε θεθαιίδα ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα πεδία 16 δπαδηθώλ 

ςεθίσλ, ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ηελ ζύξα από ηελ νπνία ζηάιζεθε ην κήλπκα, ηε 
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ζύξα γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ην κήλπκα, ην κήθνο ηνπ κελύκαηνο θαη έλα 

άζξνηζκα ειέγρνπ UDP. 

 

Σν πεδίν Θύπα πποέλεςζηρ UDP είλαη ε ζύξα ηνπ απνζηνιέα από ηελ νπνία 

πξνήιζε ην παθέην. Πεξηέρεη δειαδή ηνλ 16κπηην αξηζκό ζύξαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ ζεκείνπ εθθίλεζεο ηνπ παθέηνπ ζην 

κεράλεκα ηεο πεγήο. Δάλ ν παξαιήπηεο επηζπκεί απαληάεη ζε πεξίπησζε πνπ 

ζειήζεη ζε απηή ηε ζύξα. Σν ζπγθεθξηκέλν πεδίν δελ είλαη ππνρξεσηηθό. Όηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη πξνζδηνξίδεη ηε ζύξα ζηελ νπνία πξέπεη λα ζηαινύλ νη 

απαληήζεηο, ελώ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζα πξέπεη λα έρεη ηελ 

ηηκή κεδέλ. 

 

Αληίζηνηρα θαη ε Θύπα πποοπιζμού UDP πεξηέρεη ηνλ 16κπηην αξηζκό ζύξαο 

πξσηνθόιινπ UDP πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ ηεξκαηηθνύ 

ζεκείνπ ζην κεράλεκα ηνπ πξννξηζκνύ.  

 

Σν πεδίν Μήκορ μηνύμαηορ UDP έρεη κέγεζνο 16 δπαδηθά ςεθία θαη 

πεξηιακβάλεη ην κέγεζνο ηνπ παθέηνπ ζε bytes. Σν κηθξόηεξν δπλαηό κέγεζνο είλαη 

8 bytes, αθνύ ε θεθαιίδα απηή θαζ’ απηή θαηαιακβάλεη ηόζν ρώξν. Θεσξεηηθά ην 

κέγεζνο ηνπ UDP παθέηνπ δελ κπνξεί λα μεπεξλάεη ηα 65527 bytes, αιιά πξαθηηθά 

ην όξην κεηώλεηαη ζηα 65507 bytes ιόγσ δηάθνξσλ πεξηνξηζκώλ εηζαγόκελσλ από 

ην πξσηόθνιιν IPv4 ζην επίπεδν δηθηύνπ. 

 

Σν πεδίν Άθποιζμα ελέγσος UDP έρεη κέγεζνο 16 δπαδηθά ςεθία θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο νξζόηεηαο ηνπ παθέηνπ ζην ζύλνιό ηνπ, 

δειαδή ηόζν ηεο θεθαιίδαο όζν θαη ησλ δεδνκέλσλ. ηε ζπλέρεηα ην UDP παθέην 

πεξλάεη ζην επίπεδν δηθηύνπ, ην νπνίν αλαιακβάλεη ηε κεηάδνζή ηνπ ζην δίθηπν 

ππνινγηζηώλ. Σν επίπεδν απηό ηνπνζεηεί κία αθόκε θεθαιίδα ζην παθέην, ε νπνία 

δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ έθδνζή ηνπ. Σν άζξνηζκα ειέγρνπ UDP είλαη 

πξναηξεηηθό. Αλ ην πεδίν Άζξνηζκα ειέγρνπ UDP έρεη κεδεληθή ηηκή, απηό 

ζεκαίλεη όηη ην άζξνηζκα ειέγρνπ δελ έρεη ππνινγηζηεί. Οη ζρεδηαζηέο επέιεμαλ 

απηό λα είλαη πξναηξεηηθό γηα λα δώζνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηηο εθαξκνγέο λα 

ιεηηνπξγνύλ κε ιίγε ππνινγηζηηθή ππεξθόξησζε όηαλ ρξεζηκνπνηνύλ UDP ζε 

ηνπηθά δίθηπα πςειήο αμηνπηζηίαο. Μάιηζηα, θαζώο ην IP δελ ππνινγίδεη ην 

άζξνηζκα ειέγρνπ ζην ηκήκα δεδνκέλσλ ηνπ απηνδύλακνπ παθέηνπ IP, ην 

άζξνηζκα ειέγρνπ UDP παξέρεη ην κνλαδηθό ηξόπν εγγύεζεο όηη ηα δεδνκέλα 

έρνπλ θηάζεη αλέπαθα ζηνλ πξννξηζκό ηνπο θαη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη. 

 

 

 

5.2. Φεςδοκεθαλίδα  UDP 
 

 

Σν άζξνηζκα ειέγρνπ θαιύπηεη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο από όζεο ππάξρνπλ ζην 

ίδην απηνδύλακν παθέην UDP. Πξνθεηκέλνπ ην UDP λα ππνινγίζεη ην άζξνηζκα 

ειέγρνπ, ηνπνζεηεί κία ςεπδνθεθαιίδα (pseudo-header) ζην απηνδύλακν παθέην, 

πξνζαξηά κηα νθηάδα κεδεληθώλ γηα λα δώζεη ζην παθέην κέγεζνο πνιιαπιάζην 
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ησλ 16 δπαδηθώλ ςεθίσλ θαη ππνινγίδεη ην άζξνηζκα ειέγρνπ γηα όιν ην 

αληηθείκελν. Η ςεπδνθεθαιίδα καδί κε ηελ νθηάδα πνπ πξνζηίζεηαη επηπιένλ δελ 

κεηαδίδνληαη κε ην απηνδύλακν παθέην UDP, άξα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 

ζην κήθνο. Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα ειέγρνπ, ην ινγηζκηθό πξώηα 

απνζεθεύεη ηελ ηηκή κεδέλ ζην πεδίν Άζξνηζκα ειέγρνπ UDP θαη κεηά 

ζπγθεληξώλεη έλα ζπκπιήξσκα σο πξνο έλα από όιν ην αληηθείκελν, καδί κε ηελ 

ςεπδνθεθαιίδα, ηελ θεθαιίδα UDP θαη ηα δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε. 

 

Η ςεπδνθεθαιίδα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηβεβαηώζεη όηη ην απηνδύλακν παθέην 

UDP έρεη θηάζεη ζην ζσζηό πξννξηζκό. Να πνύκε όηη, ν ζσζηόο πξννξηζκόο 

απνηειείηαη από κηα ζπγθεθξηκέλε κεραλή θαη κηα ζπγθεθξηκέλε ζύξα 

πξσηνθόιινπ ζε απηή ηε κεραλή. Η ίδηα ε θεθαιίδα UDP πξνζδηνξίδεη κόλν ηνλ 

αξηζκό ηεο ζύξαο πξσηνθόιινπ. Οπόηε γηα λα πξνζδηνξηζηεί ν πξννξηζκόο 

ππνινγίδεηαη έλα άζξνηζκα ειέγρνπ ζηελ κεραλή πξνέιεπζεο πνπ θαιύπηεη ηε 

δηεύζπλζε πξννξηζκνύ IP θαζώο επίζεο θαη ην απηνδύλακν παθέην UDP. ηνλ 

ηειηθό πξννξηζκό, ην ινγηζκηθό UDP επαιεζεύεη ην άζξνηζκα ειέγρνπ πνπ έιαβε 

από ηελ θεθαιίδα. Αλ ηα αζξνίζκαηα ειέγρνπ ζπκθσλνύλ, ηόηε ην απηνδύλακν 

παθέην πξέπεη λα θηάζεη ζηνλ επηζπκεηό ππνινγηζηή ππεξεζίαο θαη ζηε ζσζηή 

ζύξα πξσηνθόιινπ ηνπ ππνινγηζηή απηνύ. 

ηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη νη δώδεθα νθηάδεο ηεο ςεπδνθεθαιίδαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ αζξνίζκαηνο ειέγρνπ UDP. 

 

 

 

0        8           16           31 

Γηεύζπλζε πεγήο IP 

Γηεύζπλζε πξννξηζκνύ IP 

Μεδέλ Πξσηόθνιιν Μήθνο UDP 

 

 

 

Σα πεδία Γηεύζπλζε πξνέιεπζεο IP θαη Γηεύζπλζε πξννξηζκνύ IP πεξηέρνπλ ηηο 

δηεπζύλζεηο IP πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 

απνζηνιή ηνπ κελύκαηνο UDP. Σν πεδίν Πξσηόθνιιν πεξηέρεη ηνλ θσδηθό ηύπνπ 

πξσηνθόιινπ IP – γηα ην UDP είλαη 17- θαη ην πεδίν Μήθνο UDP πεξηέρεη ην 

κήθνο ηνπ απηνδύλακνπ παθέηνπ UDP, ρσξίο ηελ ςεπδνθεθαιίδα. 

 

ηελ εηθόλα παξαθάησ βιέπνπκε ηελ ςεπδνθεθαιίδα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ 

checksum. 
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5.3. Δνθςλάκυζη και διαζηπυμάηυζη ηος UDP 

 

 

To UDP είλαη πξσηόθνιιν ηνπ επηπέδνπ κεηαθνξάο. ην κνληέιν 

δηαζηξσκάησζεο πξσηνθόιισλ ην UDP βξίζθεηαη πάλσ από ην επίπεδν 

Πξσηνθόιινπ Γηαδηθηύνπ (IP). Σα πξνγξάκκαηα εθαξκνγώλ πξνζπειαύλνπλ ην 

UDP, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί IP γηα λα ζηείιεη θαη λα ιάβεη απηνδύλακα παθέηα. 

Σν γεγνλόο όηη ην UDP βξίζθεηαη πάλσ από ην IP ζεκαίλεη όηη έλα πιήξεο κήλπκα 

UDP ελζπιαθώλεηαη ζε έλα απηνδύλακν παθέην IP θαζώο ηαμηδεύεη ζε έλα 

δηαδίθηπν. 

 

ηε εηθόλα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε ηελ δηαζηξσκάησζε ηνπ UDP αλάκεζα ζηα 

πξνγξάκκαηα εθαξκνγώλ θαη ην IP. 

 

 

Δθαξκνγή 

Απηνδύλακν Παθέην Υξήζηε- 

UDP 

Internet (IP) 

Γηαζύλδεζε Γηθηύνπ 
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Η ελζπιάθσζε ζεκαίλεη όηη ην UDP ηνπνζεηεί κία θεθαιίδα ζηα δεδνκέλα πνπ 

ζηέιλεη ν ρξήζηεο θαη ηα κεηαβηβάδεη ζην IP. Με ηε ζεηξά ηνπ ην επίπεδν IP 

ηνπνζεηεί κία θεθαιίδα ζε απηά πνπ ιακβάλεη από ην UDP. Σέινο, ην επίπεδν 

δηαζύλδεζεο δηθηύνπ ελζπιαθώλεη ην παθέην ζε έλα πιαίζην πξηλ ην ζηείιεη από ηε 

κία κεραλή ζηελ άιιε.  

 

Σώξα ζα δνύκε ηη γίλεηαη θαηά ηελ άθημε ηνπ παθέηνπ. Όηαλ ην παθέην θηάλεη ζην 

ρακειόηεξν επίπεδν ηνπ ινγηζκηθνύ δηθηύνπ αξρίδεη λα ζηέιλεηαη ζηαδηαθά ζηα 

αλώηεξα επίπεδα. Κάζε επίπεδν αθαηξεί κία θεθαιίδα πξηλ ην κεηαβηβάζεη ζην 

επόκελν επίπεδν θαη έηζη όηαλ ην αλώηαην επίπεδν κεηαβηβάζεη ην παθέην ζηελ 

ιακβάλνπζα δηεξγαζία έρνπλ αθαηξεζεί όιεο νη θεθαιίδεο. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππόςε καο 

ηελ αξρή ηεο δηαζηξσκάησζεο, ε νπνία εθαξκόδεηαη ζην UDP θαη έηζη ην 

απηνδύλακν παθέην UDP πνπ ιακβάλεηαη από ην IP ζηε κεραλή πξννξηζκνύ είλαη 

όκνην κε ην απηνδύλακν παθέην πνπ ην UDP κεηαβίβαζε ζην IP, ζηε κεραλή 

πξνέιεπζεο. Άξα θαη ηα δεδνκέλα πνπ κεηαθέξεη ην UDP ζε κηα δηεξγαζία ρξήζηε 

ζηε ιακβάλνπζα κεραλή είλαη αθξηβώο ίδηα κε εθείλα πνπ ε δηεξγαζία ρξήζηε 

κεηαβίβαζε ζην UDP ζηε κεραλή πξνέιεπζεο. 

 

πλνςίδνληαο, έρνπκε λα πνύκε όηη ην επίπεδν IP είλαη ππεύζπλν κόλν γηα ηελ 

κεηαθνξά δεδνκέλσλ κεηαμύ δύν ππνινγηζηώλ ππεξεζίαο ζε έλα δηαδίθηπν, θαη 

άξα κόλν ε θεθαιίδα IP πξνζδηνξίδεη ηνπο ππνινγηζηέο πξνέιεπζεο θαη 

πξννξηζκνύ. Από ηελ άιιε ην επίπεδν UDP είλαη ππεύζπλν κόλν γηα ηελ 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ πξνειεύζεσλ θαη πξννξηζκώλ ζε έλαλ ππνινγηζηή, δειαδή 

πξνζδηνξίδεη ηηο ζύξεο πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ ζε έλαλ ππνινγηζηή ππεξεζίαο. 

 

 

 

5.4. Πολύπλεξη και αποπολύπλεξη ηος UDP 
 

 

Σν ινγηζκηθό ζε όια ηα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο πξσηνθόιισλ ζα πξέπεη λα 

πνιππιέθεη ή λα απνπνιππιέθεη δηάθνξα αληηθείκελα ηνπ επόκελνπ επηπέδνπ. Σν 

ινγηζκηθό UDP παξέρεη αθόκα έλα παξάδεηγκα πνιύπιεμεο θαη απνπνιύπιεμεο. 

Γέρεηαη απηνδύλακα παθέηα UDP από πνιιά πξνγξάκκαηα εθαξκνγώλ θαη ηα 

κεηαβηβάδεη ζην IP γηα κεηάδνζε θαη αθόκε δέρεηαη εηζεξρόκελα παθέηα UDP από 

ην IP θαη ηα κεηαβηβάδεη ζην θαηάιιειν πξόγξακκα εθαξκνγήο. 

 

Θεσξεηηθά όιε ε δηαδηθαζία ηεο πνιύπιεμεο ή ηεο απνπνιύπιεμεο αλάκεζα ζην 

ινγηζκηθό UDP θαη ζηα πξνγξάκκαηα εθαξκνγώλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ 

κεραληζκνύ ζπξώλ. Οπζηαζηηθά θάζε πξόγξακκα εθαξκνγήο, πξηλ ζηείιεη έλα 

απηνδύλακν παθέην, πξέπεη λα απνθηήζεη κηα ζύξα πξσηνθόιινπ θαη έλαλ 

αληίζηνηρν αξηζκό ζύξαο. Αθνύ γίλεη απηό, θάζε απηνδύλακε παθέην, πνπ 

ζηέιλεηαη κέζσ ηεο ζύξαο από ην πξόγξακκα εθαξκνγήο, ζα έρεη ηνλ αξηζκό ηεο 

ζύξαο- πνπ εθρσξήζεθε- ζην πεδίν Θύξα πξνέιεπζεο UDP. ηε ζπλέρεηα, όηαλ 



27 

 

επεμεξγάδεηαη ε είζνδνο, ην UDP δέρεηαη ηα εηζεξρόκελα απηνδύλακα παθέηα από 

ην ινγηζκηθό IP θαη ηα απνπνιππιέθεη κε βάζε ηε Θύξα πξννξηζκνύ UDP. 

 

Η δηαδηθαζία απηή θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. 

 

 
 

Ο πην εύθνινο ηξόπνο λα αλαπαξαζηήζνπκε ζην κπαιό καο κηα ζύξα UDP είλαη κε 

ηε κνξθή κηαο νπξάο. Όηαλ έλα πξόγξακκα εθαξκνγήο εθηειεί ηηο θαηάιιειεο 

ελέξγεηεο γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη κία ζύξα, ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα δεκηνπξγεί κηα 

εζσηεξηθή νπξά πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη ηα εηζεξρόκελα κελύκαηα. πλήζσο, 

ε εθαξκνγή νξίδεη ή αιιάδεη ην κέγεζνο ηεο νπξάο. Μόιηο ην UDP ιάβεη έλα 

κήλπκα, ειέγρεη γηα λα δεη αλ ν αξηζκόο ηεο ζύξαο πξννξηζκνύ ηαηξηάδεη κε θάπνηα 

από ηηο ελεξγέο ζύξεο, Αλ απηό δελ ζπκβαίλεη ηόηε ζηέιλεη έλα κήλπκα ζθάικαηνο 

ηύπνπ κε πξνζπειάζηκε ζύξα θαη απνξξίπηεη ην απηνδύλακν παθέην. Αλ, όκσο, 

βξεζεί ε αληίζηνηρε ζύξα, ηόηε ην UDP ηνπνζεηεί ην λέν παθέην ζηε ζύξα από ηελ 

νπνία ζα κπνξέζεη λα ην πξνζπειάζεη θάπνην πξόγξακκα εθαξκνγήο. Αθόκε, αλ ε 

ζύξα είλαη πιήξεο, ηόηε δεκηνπξγείηαη ζθάικα θαη ην UDP απνξξίπηεη ην 

εηζεξρόκελν παθέην. 

 

 

5.5. Τπολογιζμόρ αθποίζμαηορ ελέγσος UDP 

 
 

Η κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ αζξνίζκαηνο ειέγρνπ 

νξίδεηαη ζην RFC 768 σο εμήο:  

Σν άζξνηζκα ειέγρνπ είλαη ην 16κπηην ζπκπιήξσκα σο πξνο έλα ηνπ 

ζπκπιεξώκαηνο σο πξνο έλα ηνπ αζξνίζκαηνο ηεο ςεπδνθεθαιίδαο ησλ 
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πιεξνθνξηώλ από ην IP header, ην UDP header θαη ηα δεδνκέλα ζπκπιεξσκέλα κε 

νθηάδεο κεδεληθώλ –αλ είλαη απαξαίηεην.  

Με άιια ιόγηα όιεο νη 16κπηηεο ιέμεηο αζξνίδνληαη ρξεζηκνπνηώληαο αξηζκεηηθή 

ζπκπιεξώκαηνο σο πξνο έλα. ηε ζπλέρεηα παίξλνπκε ην ζπκπιήξσκα σο πξνο 

έλα ηνπ αζξνίζκαηνο ώζηε λα πάξνπκε ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ Άζξνηζκα ειέγρνπ 

UDP. Αλ ην απνηέιεζκα είλαη κεδέλ, δειαδή θαη ηα 16 δπαδηθό ςεθία λα είλαη 

κεδέλ, ηόηε αθνύ ζα ζηαιεί ζαλ ζπκπιήξσκα σο πξνο έλα, ζα ζηαινύλ θαη ηα 16 

δπαδηθά ςεθία κε ηελ ηηκή 1. 

 

Δδώ πξέπεη λα πνύκε όηη ε δηαθνξά αλάκεζα ζην IPv4 θαη IPv6 ππάξρεη ζηα 

δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ checksum. 

 

 

5.5.1. IPv4 
 
 

Όηαλ ην UDP ρξεζηκνπνηεί IPv4, ην άζξνηζκα ειέγρνπ ππνινγίδεηαη 

ρξεζηκνπνηώληαο κία ςεπδνθεθαιίδα πνπ πεξηέρεη κεξηθέο πιεξνθνξίεο ίδηεο 

από ηελ θαλνληθή θεθαιίδα ηνπ IPv4, όκσο δελ είλαη αθξηβώο ίδηα κε ηελ 

θαλνληθή θεθαιίδα ηνπ IPv4 πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζηείιεη έλα IP παθέην. 
 

ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε ςεπδνθεθαιίδα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

κόλν γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ αζξνίζκαηνο ειέγρνπ. 
 

 

 

 

 

bits 0 – 7 8 – 15 16 – 23 24 – 31 

0 Γηεύζπλζε πξνέιεπζεο 

32 Γηεύζπλζε πξννξηζκνύ 

64 Μεδεληθά Πξσηόθνιιν Μήθνο UDP 

96 Θύξα πεγήο Θύξα πξννξηζκνύ 

128 Μήθνο Άζξνηζκα ειέγρνπ 

160+ Γεδνκέλα 

 
 

 

Οη δηεπζύλζεηο πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ είλαη απηέο πνπ ππάξρνπλ θαη ζηελ 

θεθαιίδα ηνπ IPv4. Σν πεδίν Πξσηόθνιιν γηα UDP είλαη 17 (0x11). Σν πεδίν 

Μήθνο UDP είλαη ην κήθνο ηεο θεθαιίδαο UDP θαη ησλ δεδνκέλσλ. 
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Γηα ην IPv4 ν ππνινγηζκόο ηνπ αζξνίζκαηνο ειέγρνπ είλαη πξναηξεηηθόο. Δάλ 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη πξέπεη λα ηίζεηαη ζηελ ηηκή κεδέλ. 

 

 

5.5.2. IPv6 
 

 

Όηαλ ην UDP ρξεζηκνπνηεί IPv6 ν ππνινγηζκόο ηνπ αζξνίζκαηνο ειέγρνπ είλαη 

ππνρξεσηηθόο. Η κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ είλαη 

δηαθνξεηηθόο θαη νξίδεηαη ζην RFC 2460 σο εμήο: 

 

Οπνηνδήπνηε πξσηόθνιιν κεηαθνξάο ή πξσηόθνιιν αλσηέξνπ επηπέδνπ, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο δηεπζύλζεηο από ην IP header ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ  

Αζξνίζκαηνο ειέγρνπ ηνπ πξέπεη λα δηαθνξνπνηείηαη γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί κε 

IPv6 ώζηε λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηηο 128κπηηεο δηεπζύλζεηο IPv6.  

 

Καη εδώ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ αζξνίζκαηνο ειέγρνπ ρξεζηκνπνηείηαη κία 

ςεπδνθεθαιίδα παξόκνηα, αιιά όρη ίδηα, κε ηελ θαλνληθή θεθαιίδα IPv6. Απηή 

παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: 

 

Η δηεύζπλζε πξνέιεπζεο είλαη απηή πνπ ππάξρεη θαη ζηελ θεθαιίδα ηνπ IPv6. 

Η δηεύζπλζε πξννξηζκνύ είλαη ν ηειηθόο πξννξηζκόο. Αλ ην παθέην IPv6 δελ 

πεξηέρεη θεθαιίδα routing απηή ζα είλαη ε δηεύζπλζε πξννξηζκνύ ζηελ 

θεθαιίδα IPv6.  

Η ηηκή ηνπ πεδίνπ Δπόκελε θεθαιίδα είλαη ε ηηκή πξσηνθόιινπ γηα UDP, 

δειαδή 17. Σν πεδίν Μήθνο UDP είλαη ην κήθνο ηεο θεθαιίδαο UDP θαη ησλ 

δεδνκέλσλ. 
 

bits 0 – 7 8 – 15 16 – 23 24 – 31 

0 

Γηεύζπλζε πξνέιεπζεο 
32 

64 

96 

128 

Γηεύζπλζε πξννξηζκνύ 
160 

192 

224 

256 Μήθνο UDP 

288 Μεδεληθά Δπόκελε Κεθαιίδα 

320 Θύξα πεγήο Θύξα πξννξηζκνύ 

352 Μήθνο Άζξνηζκα ειέγρνπ 

384+ Γεδνκέλα 
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5.6. Απιθμοί θςπών UDP 

 
Δδώ ζα δνύκε πσο εθρσξνύληαη νη αξηζκνί ησλ ζπξώλ. Θα αλαθεξζνύκε ζε απηό 

ην ζέκα, δηόηη απνηειεί έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα, αθνύ πξηλ επηθνηλσλήζνπλ δύν 

ππνινγηζηέο ζα πξέπεη πξώηα λα ζπκθσλήζνπλ ζρεηηθά κε ηνπο αξηζκνύο ησλ 

ζπξώλ ηνπο. 
 

Τπάξρνπλ δύν θύξηεο πξνζεγγίζεηο ζην ζέκα ηεο εθρώξεζεο ζπξώλ. 

 

Η πξώηε πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηεί κηα κενηπική απσή, ε νπνία αλαιακβάλεη λα 

εθρσξεί αξηζκνύο ζπξώλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη λα θνηλνπνηεί ηε ιίζηα κε 

όιεο ηηο εθρσξήζεηο. ηε ζπλέρεηα, όιν ην ινγηζκηθό δεκηνπξγείηαη κε βάζε απηή 

ηε ιίζηα. Απηνύ ηνπ είδνπο ε πξνζέγγηζε νλνκάδεηαη παγθόζκηα εθρώξεζε 

(universal assignment) θαη νη εθρσξήζεηο ζπξώλ πνπ δεκηνπξγνύληαη /νξίδνληαη 

από ηελ θεληξηθή αξρή νλνκάδνληαη επξέσο γλσζηέο εθρσξήζεηο ζπξώλ (well-

known port assignments). 

 

Η δεύηεξε πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηεί δςναμική ανηιζηοίσιζη. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, νη ζύξεο δελ είλαη παγθνζκίσο γλσζηέο. Αληίζεηα, θάζε θνξά πνπ έλα 

πξόγξακκα ρξεηάδεηαη κηα ζύξα, ην ινγηζκηθό δηθηύνπ ηνπ εθρσξεί κία. 

Πξνθεηκέλνπ λα κάζνπκε ηηο ηξέρνπζεο εθρσξήζεηο ζπξώλ ζε θάπνηνλ άιινλ 

ππνινγηζηή πξέπεη λα ηνπ ζηείινπκε κία ζρεηηθή αίηεζε. Σόηε ε κεραλή 

πξννξηζκνύ απαληά δίλνληαο ηνλ ζσζηό αξηζκό ζύξαο. 

 

Οη ζρεδηαζηέο ηνπ κνληέινπ TCP/IP δελ ρξεζηκνπνηνύλ νύηε ηελ πξώηε νύηε ηελ 

δεύηεξε πξνζέγγηζε απνθιεηζηηθά. Η πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηνύλ είλαη κία 

πβξηδηθή, ε νπνία εθρσξεί νξηζκέλνπο αξηζκνύο ζπξώλ εθ ησλ πξνηέξσλ, αθήλεη 

όκσο θαη πνιιά πεξηζώξηα γηα εθρώξεζε αξηζκώλ ζε ηνπνζεζίεο θαη πξνγξάκκαηα 

εθαξκνγώλ. Οη εθρσξεκέλνη αξηζκνί ζπξώλ μεθηλνύλ από ρακειέο ηηκέο θαη 

επεθηείλνληαη πξνο ηα πάλσ, αθήλνληαο δηαζέζηκεο ηηο κεγαιύηεξεο ηηκέο γηα 

δπλακηθέο εθρσξήζεηο. 

 

 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί έλαο πίλαθαο όπνπ ππάξρνπλ κεξηθνί από ηνπο ηξέρνληεο 

εθρσξεκέλνπο αξηζκνύο ζπξώλ UDP. 

 

 

 

Γεκαδική 

ηιμή 
Λέξη-κλειδί 

Λέξη-κλειδί 

UNIX 
Πεπιγπαθή 

0 - - Γεζκεπκέλε 

7 ECHO echo Αληήρεζε 

9 DISCARD discard Απόξξηςε 

11 USERS systat Δλεξγνί ρξήζηεο 

13 DAYTIME daytime Ηκέξα/ Ώξα 
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15 - netstat Πξόγξακκα 

θαηάζηαζεο δηθηύνπ 

17 QUOTE qotd Απόθζεγκα ηεο εκέξαο 

19 CHARGEN chargen Γελλήηξηα ραξαθηήξσλ 

37 TIME time Ώξα 

42 NAMESERVER name Γηαθνκηζηήο νλνκάησλ 

ππνινγηζηώλ 

ππεξεζίαο 

43 NICNAME who is Πνηνο είλαη 

53 DOMAIN nameserver Γηαθνκηζηήο νλνκάησλ 

πεξηνρήο 

67 BOOTPS bootps Γηαθνκηζηήο BOOTP ή 

DHCP 

68 BOOTPC bootpc Πειάηεο BOOTP ή 

DHCP 

69 TFTP tftp ηνηρεηώδεο 

πξσηόθνιιν 

κεηαθνξάο αξρείσλ 

88 KERBEROS Kerberos Τπεξεζία αζθαιείαο 

Kerberos 

111 SUNRPC sunrpc Κιήζεηο 

απνκαθξπζκέλσλ 

δηαδηθαζηώλ Sun 

123 NTP ntp Πξσηόθνιιν Ώξαο 

Γηθηύνπ 

161 - snmp Πξσηόθνιιν SNMP 

162 - snmp-trap Παγηδεύζεηο SNMP 

512 - biff Γηαηαγή comsat ηνπ 

UNIX 

513 - who Γαίκσλ rwho ηνπ 

UNIX 

514 - syslog Αξρείν θαηαγξαθήο 

ζπζηήκαηνο 

525 - timed Γαίκσλ Time 
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6. UDP server και client 

 

 
6.1. Διζαγυγή ζηην έννοια ηος client-server computing 

 
 

Γεληθά, ην client-server computing αλαθέξεηαη ζε κηα βαζηθή αιιαγή ζην ζηπι ησλ 

ππνινγηζηώλ, ηελ αιιαγή από ηα ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηα κεραλήκαηα ζηα 

ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηνλ ρξήζηε. 

 

 

 

Δηδηθόηεξα, έλα ζύζηεκα client-

server είλαη έλα ζύζηεκα ζην 

νπνίν ην δίθηπν ελώλεη δηάθνξνπο 

ππνινγηζηηθνύο πόξνπο, ώζηε νη 

clients  λα κπνξνύλ λα δεηνύλ 

ππεξεζίεο από έλαλ server, ν 

νπνίνο πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο ή 

επηπξόζζεηε ππνινγηζηηθή ηζρύ. 

Με άιια ιόγηα, ν client ζέηεη κηα 

αίηεζε θαη ν server επηζηξέθεη κηα 

αληαπόθξηζε ή θάλεη κηα ζεηξά 

από ελέξγεηεο. Ο server κπνξεί λα 

ελεξγνπνηείηαη άκεζα γηα ηελ 

αίηεζε απηή ή λα πξνζζέηεη ηελ 

αίηεζε ζε κηα νπξά. 

 

Σν client-server computing είλαη πνιύ ζεκαληηθό, δηόηη επηηπγράλεη ηα εμήο: 

 

 Απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο ππνινγηζηηθήο ηζρύνο. 

 Μείσζε ηνπ θόζηνπο ζπληήξεζεο, δεκηνπξγώληαο ζπζηήκαηα client-server 

πνπ απαηηνύλ ιηγόηεξε ζπληήξεζε θαη θνζηίδνπλ ιηγόηεξν ζηελ 

αλαβάζκηζε. 

 Αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο, πξνζθέξνληαο ζηνπο ρξήζηεο μεθάζαξε 

πξόζβαζε ζηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο κέζσ ζηαζεξώλ θαη εύθνισλ ζηε 

ρξήζε δηαζπλδέζεσλ. 

 Αύμεζε ηεο επειημίαο θαη ηεο δπλαηόηεηαο δεκηνπξγίαο ζπζηεκάησλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ πνιιά πεξηβάιινληα. 

 

6.2. Βαζικό client-server μονηέλο 

 
Η πιεπξά ηνπ client πξώηα ζηέιλεη έλα κήλπκα γηα λα θαιέζεη ζε εηνηκόηεηα ηνλ 

server. Από ηε ζηηγκή πνπ ν client θαη ν sever έρνπλ επηθνηλσλία κεηαμύ νπο, ν 

client κπνξεί λα ππνβάιιεη ηελ αίηεζή ηνπ. 



33 

 

 
 

 
6.2.1. Client 

 
Ο client είλαη ν αηηώλ ησλ ππεξεζηώλ. Γελ κπνξεί παξά λα είλαη έλαο 

ππνινγηζηήο. Οη ππεξεζίεο πνπ δεηάεη έλαο client κπνξεί λα ππάξρνπλ ζηνπο 

ίδηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο ή ζε απνκαθξπζκέλνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο πνπ 

ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κέζσ ελόο δηθηύνπ. Να ηνλίζνπκε, αθόκε, όηη ν client 

είλαη απηόο πνπ μεθηλάεη πάληα ηελ επηθνηλσλία. 

Μηα client κεραλή πξέπεη λα κπνξεί λα θάλεη ηα αθόινπζα: 

 

 Να ηξέρεη ην ινγηζκηθό ησλ γξαθηθώλ δηεπαθώλ ρξεζηώλ (GUIs). 

 Να δεκηνπξγεί ηηο αηηήζεηο γηα πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο ζηέιλεη ζηνλ 

server. 

 Να απνζεθεύεη ηηο επηζηξεθόκελεο πιεξνθνξίεο. 

 

Απηέο νη αηηήζεηο θαζνξίδνπλ πόζε κλήκε ρξεηάδεηαη, πνηα ηαρύηεηα 

επεμεξγαζίαο ζα κπνξνύζε λα βειηηώζεη ηνλ ρξόλν αληαπόθξηζεο θαη πόζε 

ρσξεηηθόηεηα απνζήθεπζεο απαηηείηαη.  

 

 

6.2.2. Server 

 
Ο server απαληάεη ζηηο αηηήζεηο πνπ γίλνληαη από ηνπο clients. Γελ μεθηλάλε ηηο 

επηθνηλσλίεο, αιιά πεξηκέλνπλ ηηο αηηήζεηο ησλ clients.  

 

Σα ζπζηαηηθά ηνπ server είλαη πνιύ απιά. Μηα κεραλή server πξέπεη λα κπνξεί 

λα θάλεη ηα αθόινπζα: 

 

 Να απνζεθεύεη, λα αλαθηά θαη λα πξνζηαηεύεη πιεξνθνξίεο 

 Να επηζεσξεί ηηο αηηήζεηο ησλ clients. 

 Να δεκηνπξγεί εθαξκνγέο δηαρείξηζεο πιεξνθνξηώλ, όπσο δεκηνπξγία 

αληηγξάθσλ, αζθάιεηα θ.α. 

 Να δηαρεηξίδεηαη πιεξνθνξίεο. 
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6.2.3. Γίκηςα 
 

Σα δίθηπα είλαη ηα πην άγλσζηα ζπζηαηηθά ζηελ εμίζσζε ησλ client- server. 

Απηό ζπκβαίλεη δηόηη ηα ζπζηήκαηα απηά είλαη ζρεδηαζκέλα γηα λα θάλνπλ ηα 

δίθηπα δηάθαλα ζηνλ ρξήζηε. Δπηπιένλ, ηα δίθηπα πξέπεη λα είλαη αμηόπηζηα. 

Πξέπεη λα κπνξνύλ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ επηθνηλσλία, λα ειέγρνπλ ζθάικαηα 

θαη λα μεπεξλνύλ ακέζσο ηηο απνηπρίεο. 

 

Σα δίθηπα ειέγρνληαη από ην ινγηζκηθό ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ θαη 

δηαρείξηζεο γηα λα ειέγρνπλ ηηο ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο ηνπ server θαη 

πξνζηαηεύνπλ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ client θαη ηνπ server από ην λα έρνπλ 

άκεζε ζύλδεζε κεηαμύ ηνπο. Σν ινγηζκηθό δηαρείξηζεο εζηηάδεηαη ζηελ παξνρή 

αμηόπηζησλ ππεξεζηώλ, ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ ζην δίθηπν αη 

ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ρξόλσλ «πηώζεο» ηνπ δηθηύνπ. 

 

 

 

6.3. Ππογπαμμαηιζμόρ με UDP 
 
 

Σν πξσηόθνιιν UDP, αλ θαη δελ εγγπάηαη ηελ κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ καο, 

έρεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηεπθνιύλνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό 

δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ: 

 

 Γελ ππάξρεη ε έλλνηα ηεο ζύλδεζεο (connection) ζε αληίζεζε κε ην TCP. 

Έηζη, δελ απαηηείηαη ε ρξήζε treads γηα εμππεξέηεζε πνιιαπιώλ clients. 

 

 Έλα παθέην δεδνκέλσλ UDP απηό-πεξηνξίδεη (self-delimits) ηα δεδνκέλα 

ηνπ. Όηαλ ην ιάβνπκε μέξνπκε όηη ηα δεδνκέλα πνπ καο έζηεηιαλ είλαη 

απηά θαη κόλν απηά, νύηε ιηγόηεξα νύηε πεξηζζόηεξα. 

 

Σώξα, κηαο θαη γλσξίδνπκε ηελ ζεσξία ησλ δηαδηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ, 

παξαζέηνπκε κηα ζεηξά ελλνηώλ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ην UDP (λα πνύκε όηη 

είλαη ζρεηηθέο θαη κε ην TCP). 

 

 Γιεςθύνζειρ: 

Απνηεινύληαη από δύν κέξε. Σν πξώην είλαη ε δηεύζπλζε IP, πνιιέο 

θνξέο νλνκάδεηαη θαη host ή interface αθνύ αληηζηνηρεί κηα δηεύζπλζε 

αλά δηθηπαθή ζύλδεζε ηνπ ππνινγηζηή. Σν δεύηεξν είλαη ν αξηζκόο port. 

Δάλ ην πξόγξακκά καο παίδεη ηνλ ξόιν ηνπ server πξέπεη λα δεζεί ζε έλα 

γλσζηό port γηα λα μέξνπλ νη clients πνπ ζα ζπλδεζνύλ. Σππηθά κηα 

εθαξκνγή ρσξίο δηθαηώκαηα superuser κπνξεί λα δεζεί κόλν ζε ports. 

 

 Μέγιζηορ απιθμόρ λαμβανόμενυν δεδομένυν: 
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Όιεο νη ζπλαξηήζεηο ιήςεο γηα ην UDP δέρνληαη σο παξάκεηξν bufsize 

ηνλ κέγηζην αξηζκό δεδνκέλσλ πνπ κπνξνύλ λα επηζηξέςνπλ. Απηό δελ 

ζεκαίλεη όηη ε ζπλάξηεζε ιήςεο ζα επηζηξέςεη κόλν αθνύ εκθαληζηνύλ 

bufsize bytes δεδνκέλσλ. Μπνξεί λα επηζηξέςεη θαη κε ιηγόηεξα 

δεδνκέλα. Αλ ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ θηάζεη είλαη πεξηζζόηεξα από 

bufsize bytes ε ζπλάξηεζε ιήςεο ζα επηζηξέςεη αθξηβώο bufsize bytes. 

Έπεηηα ζα πξέπεη λα επαλαιεθζεί ε θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο θαη γηα ηα 

ππόινηπα. 

 

 Γημιοςπγία sockets: 

Γεκηνπξγνύκε αληηθείκελα socket κε ηελ ρξήζε ηεο κεζόδνπ 

socket.socket(). 

 

 «Γέζιμο» με διεύθςνζη λήτηρ: 

Μεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ έλα socket είλαη unbound. Γηα λα δεζεί κε 

ζπγθεθξηκέλε δηεύζπλζε ρξεζηκνπνηνύκε ηε κέζνδν bind(). 

 

 Κλείζιμο socket: 

Γίλεηαη κε ηελ κέζνδν close(). 

 

 

 

6.4. Γείγμαηα απλού κώδικα 
 

6.4.1. UDP server-client ζε C 

 
Παξαθάησ ζα δνύκε έλα απιό παξάδεηγκα πξνγξάκκαηνο server-client ζε C.  

Ο server ηξέρεη ζε έλα ηνπηθό ππνινγηζηή πεξηκέλνληαο αίηεζε από έλαλ 

απνκαθξπζκέλν ππνινγηζηή, ν νπνίνο δεηάεη ηελ παξνύζα ώξα ηνπ server. Ο 

server ζηελ ζπλέρεηα επηζηξέθεη ηελ current ώξα ηνπ ζηνλ client, ν νπνίνο κε 

ηελ ζεηξά ηνπ ηελ εκθαλίδεη. 

 

Ο client ζηέιλεη έλα datagram ζηνλ server, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα 

επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο θαη επηζηξέθεη κηα απάληεζε.  Ο server 

πεξηκέλεη ην datagram από ηνπο clients θαη όηαλ ιακβάλεη έλα datagram πνπ 

πεξηέρεη ην κήλπκα "GET TIME\r\n" επηζηξέθεη ηελ παξνύζα ώξα. 

 

Αξρηθά αλνίγνπκε ζύλδεζε ζηα Windows. ηε ζπλέρεηα αλνίγνπκε έλα socket 

γηα ην UDP. Μεηά από απηό θηηάρλνπκε ηνλ server. 

Πξώηα θαζαξίδνπκε ηελ κλήκε. ηε ζπλέρεηα θαζνξίδνπκε ηελ κνξθή ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ηνλ αξηζκό ηεο ζύξαο. Αλάινγα κε ηηο παξακέηξνπο πνπ 

εηζάγνληαη ν server είηε ζα πξνζπαζήζεη λα πάξεη ηελ δηθή ηνπ IP δηεύζπλζε 

είηε θαζνξίδεηαη ρεηξνθίλεηα. Σώξα ην επόκελν βήκα είλαη λα θάλνπκε bind 

ηελ δηεύζπλζε ηνπ server ζην socket. Σώξα ν server είλαη έηνηκνο λα «αθνύζεη» 

ηα datagrams από ηνπο clients. Μόιηο ν server ιάβεη ην datagram ζπγθξίλεη ηηο 

πιεξνθνξίεο κέζα ζε απηό κε ην αιθαξηζκεηηθό "GET TIME\r\n". Αλ ηα δπν 
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απηά αιθαξηζκεηηθά είλαη ίδηα ηόηε ν server επηζηξέθεη ηελ ώξα. ε θάζε άιιε 

πεξίπησζε ε αίηεζε απνξξίπηεηαη ζαλ κε έγθπξε αίηεζε.  

 

 

/* Open windows connection */ 

if (WSAStartup(0x0101, &w) != 0) 

{ 

    fprintf(stderr, "Could not open Windows connection.\n"); 

    exit(0); 

} 

/* Open a datagram socket */ 

sd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); 

if (sd == INVALID_SOCKET) 

{ 

    fprintf(stderr, "Could not create socket.\n"); 

    WSACleanup(); 

    exit(0); 

} 

 

/* Clear out server struct */ 

memset((void *)&server, '\0', sizeof(struct sockaddr_in)); 

 

/* Set family and port */ 

server.sin_family = AF_INET; 

server.sin_port = htons(port_number); 

 

/* Set address automatically if desired */ 

if (argc == 2) 

{ 

    /* Get host name of this computer */ 

    gethostname(host_name, sizeof(host_name)); 

    hp = gethostbyname(host_name); 

 

    /* Check for NULL pointer */ 

    if (hp == NULL) 

    { 

        fprintf(stderr, "Could not get host name.\n"); 

        closesocket(sd); 

        WSACleanup(); 

        exit(0); 

    } 

 

    /* Assign the address */ 

    server.sin_addr.S_un.S_un_b.s_b1 = hp->h_addr_list[0][0]; 

    server.sin_addr.S_un.S_un_b.s_b2 = hp->h_addr_list[0][1]; 

    server.sin_addr.S_un.S_un_b.s_b3 = hp->h_addr_list[0][2]; 

    server.sin_addr.S_un.S_un_b.s_b4 = hp->h_addr_list[0][3]; 

} 

/* Otherwise assign it manually */ 

else 

{ 

    server.sin_addr.S_un.S_un_b.s_b1 = (unsigned char)a1; 

    server.sin_addr.S_un.S_un_b.s_b2 = (unsigned char)a2; 

    server.sin_addr.S_un.S_un_b.s_b3 = (unsigned char)a3; 

    server.sin_addr.S_un.S_un_b.s_b4 = (unsigned char)a4; 

} 

 

/* Bind address to socket */ 

if (bind(sd, (struct sockaddr *)&server,  
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                     sizeof(struct sockaddr_in)) == -1) 

{ 

    fprintf(stderr, "Could not bind name to socket.\n"); 

    closesocket(sd); 

    WSACleanup(); 

    exit(0); 

} 

 

client_length = (int)sizeof(struct sockaddr_in); 

 

/* Receive bytes from client */ 

bytes_received = recvfrom(sd, buffer, BUFFER_SIZE, 0,  

            (struct sockaddr *)&client, &client_length); 

if (bytes_received < 0) 

{ 

    fprintf(stderr, "Could not receive datagram.\n"); 

    closesocket(sd); 

    WSACleanup(); 

    exit(0); 

} 

 

/* Check for time request */ 

if (strcmp(buffer, "GET TIME\r\n") == 0) 

{ 

    /* Get current time */ 

    current_time = time(NULL); 

             

    /* Send data back */ 

    if (sendto(sd, (char *)&current_time,  

         (int)sizeof(current_time), 0,  

         (struct sockaddr *)&client, client_length) !=  

                                 (int)sizeof(current_time)) 

    { 

        fprintf(stderr, "Error sending datagram.\n"); 

        closesocket(sd); 

        WSACleanup(); 

        exit(0); 

    } 

} 

 

Όζνλ αθνξά ηώξα ην πξόγξακκα ηνπ client, είλαη έλαο απιόο UDP client, ν 

νπνίνο ζηέιλεη αίηεζε ζηνλ server γηα λα πάξεη ηελ παξνύζα ώξα θαη κεηά 

πεξηκέλεη λα ιάβεη πίζσ απηή ηελ ώξα. Η ζύλδεζε ζηα Windows αξρηθά είλαη 

αλνηρηή. ηε ζπλέρεηα αλνίγεη θαη ην socket. Ο θώδηθαο είλαη πνιύ απιόο θαη 

παξόκνηνο κε ηνλ θώδηθα ηνπ server. 
 

 

 

/* Tranmsit data to get time */ 

server_length = sizeof(struct sockaddr_in); 

if (sendto(sd, send_buffer, (int)strlen(send_buffer) + 1,  

       0, (struct sockaddr *)&server, server_length) == -1) 

{ 

    fprintf(stderr, "Error transmitting data.\n"); 

    closesocket(sd); 

    WSACleanup(); 

    exit(0); 

} 
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/* Receive time */ 

if (recvfrom(sd, (char *)&current_time,  

               (int)sizeof(current_time), 0,  

               (struct sockaddr *)&server,  

               &server_length) < 0) 

{ 

    fprintf(stderr, "Error receiving data.\n"); 

    closesocket(sd); 

    WSACleanup(); 

    exit(0); 

} 

 

closesocket(sd); 

WSACleanup(); 

 

 

 

6.4.2. UDP server-client ζε Java 

 

 
UDPServer.java 

import java.io.*; 

import java.net.*; 

 

class UDPServer 

{ 

   public static void main(String args[]) throws Exception 

      { 

         DatagramSocket serverSocket = new DatagramSocket(9876); 

            byte[] receiveData = new byte[1024]; 

            byte[] sendData = new byte[1024]; 

            while(true) 

               { 

                

  DatagramPacket receivePacket = new DatagramPacket(receiveData, 

receiveData.length); 

                  serverSocket.receive(receivePacket); 

                

  String sentence = new String( receivePacket.getData()); 

                  System.out.println("RECEIVED: " + sentence); 

                

  InetAddress IPAddress = receivePacket.getAddress(); 

                  int port = receivePacket.getPort(); 

                

  String capitalizedSentence = sentence.toUpperCase(); 

                  sendData = capitalizedSentence.getBytes(); 

                  DatagramPacket sendPacket = 

                  new DatagramPacket(sendData, sendData.length, 

IPAddress, port); 

                  serverSocket.send(sendPacket); 

               } 

      }} 
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UDPClient.java 

import java.io.*; 

import java.net.*; 

 

class UDPClient 

{ 

   public static void main(String args[]) throws Exception 

   { 

      BufferedReader inFromUser = 

         new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); 

      DatagramSocket clientSocket = new DatagramSocket(); 

    

  InetAddress IPAddress = InetAddress.getByName("localhost"); 

      byte[] sendData = new byte[1024]; 

      byte[] receiveData = new byte[1024]; 

      String sentence = inFromUser.readLine(); 

      sendData = sentence.getBytes(); 

      DatagramPacket sendPacket = new DatagramPacket(sendData, 

sendData.length, IPAddress, 9876); 

      clientSocket.send(sendPacket); 

    

  DatagramPacket receivePacket = new DatagramPacket(receiveData

, receiveData.length); 

      clientSocket.receive(receivePacket); 

    

  String modifiedSentence = new String(receivePacket.getData())

; 

      System.out.println("FROM SERVER:" + modifiedSentence); 

      clientSocket.close(); 

   } 

} 

 

 

 

 

7. ύγκπιζη UDP με TCP 
 

 

Αξρηθά πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη θαη ηα δύν είλαη πξσηόθνιια ηνπ επηπέδνπ 

κεηαθνξάο ηεο ζνπίηαο TCP/IP θαη πξνζθέξνπλ δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο γηα 

εθαξκνγέο θαη πξσηόθνιια εθαξκνγώλ. 

 

Η ζεκειηώδεο δηαθνξά ηνπο είλαη όηη ην UDP είλαη πξσηόθνιιν ρσξίο ζύλδεζε 

(connectionless), επεηδή ζηέιλεη ηα δεδνκέλα ρσξίο πάληα λα επηηπγράλεη κηα ζύλδεζε, 

ελώ ην TCP είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ ζύλδεζε, επεηδή πξνηνύ θαηαθέξεη λα 

αξρίζεη ε κηα δηαδηθαζία εθαξκνγήο λα ζηέιλεη ηα δεδνκέλα ζε κηα άιιε πξέπεη θαη νη 

δύν δηαδηθαζίεο λα «ζπκθσλήζνπλ» ε κία κε ηελ άιιε. 

 

Γηα ην TCP, από ηε ζηηγκή πνπ εγθαζηδξπζεί κηα ζύλδεζε κε επηηπρία όια ηα δεδνκέλα 

απνζηέιινληαη από ηνλ έλαλ ππνινγηζηή ζηνλ άιινλ ζε κνξθή παθέησλ 

ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ζύλδεζε απηή. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ TCP είλαη ηα εμήο: 
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 Αξιοπιζηία 

Σν TCP ρξεζηκνπνηεί δηάθνξνπο κεραληζκνύο νύησο ώζηε λα δηαζθαιίζεη όηη 

ηα παθέηα πνπ κεηαδίδνληαη από ηνλ απνζηνιέα ζα θηάζνπλ ζίγνπξα ζηνλ 

παξαιήπηε θαη ζηελ ζσζηή ζεηξά. Οη κεραληζκνί απηνί πεξηιακβάλνπλ ηελ 

επηβεβαίσζε ιήςεο παθέηνπ από ηνλ παξαιήπηε, ηελ επαλαπνζηνιή παθέησλ 

πνπ ράζεθαλ θαη ηνλ θαζνξηζκό ελόο timeout. ηελ πεξίπησζε πνπ ραζεί 

θάπνην παθέην, ν απνζηνιέαο πξνζπαζεί θαη πάιη λα ην ζηείιεη. Δπίζεο, εάλ ν 

παξαιήπηεο δηαπηζηώζεη όηη έλα παθέην δελ ηνπ έρεη έξζεη ηόηε ζα δεηήζεη 

από ηνλ απνζηνιέα λα ηνπ ην ζηείιεη μαλά. 

 

 ειπά πακέηυν 

Δάλ δύν παθέηα απνζηαινύλ ζε κία ζύλδεζε ην έλα κεηά ην άιιν ηόηε ην 

πξσηόθνιιν TCP εγγπάηαη όηη ζα θηάζνπλ ζηνλ παξαιήπηε κε ηελ ίδηα ζεηξά 

κε ηελ νπνία ζηάιζεθαλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ιείπεη έλα παθέην θαη έξζνπλ 

κειινληηθά παθέηα, ηόηε απηά θαηαθξαηνύληαη ζηνλ buffer κέρξηο όηνπ θηάζεη 

ην παθέην πνπ ιείπεη. Σόηε αλαδηαηάζζνληαη θαη εκθαλίδνληαη κε ηελ ζσζηή 

ζεηξά ζηνλ παξαιήπηε. 

 

 Βαπύηηηα 

Σν πξσηόθνιιν TCP ζεσξείηαη ηδηαίηεξα βαξύ, δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλόηνο όηη 

ρξεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ ηξία παθέηα γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηεο ζύλδεζεο, πξηλ 

αθόκε κεηαδνζεί νπνηνδήπνηε παθέην δεδνκέλσλ. Δπίζεο, νη κεραληζκνί 

αμηνπηζηίαο πνπ πινπνηεί ην θάλνπλ αθόκε πην βαξύ, πξάγκα πνπ έρεη θπζηθά 

ζεκαληηθό αληίθηππν ζηελ ηαρύηεηα κεηάδνζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

 Streaming 

Σα δεδνκέλα ζαλ «stream» ρσξίο ηίπνηα λα distinguishing όπνπ ην έλα παθέην 

ηειεηώλεη ην άιιν μεθηλάεη. Σα παθέηα κπνξεί λα είλαη ρσξηζκέλα ή ελσκέλα 

ζε κεγαιύηεξα ή κηθξόηεξα stream δεδνκέλσλ arbitrarily. 

 

 

Σν UDP είλαη έλα πην απιό θαη ειαθξύ πξσηόθνιιν, ζην νπνίν δελ ππάξρεη ε έλλνηα 

ηεο ζύλδεζεο. Κάζε παθέην UDP δηαλύεη ην δίθηπν ζαλ κηα μερσξηζηή απηόλνκε 

κνλάδα θαη όρη ζαλ κηα ζεηξά παθέησλ ζε κία ζύλδεζε, όπσο ζην TCP. Σα θύξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ UDP είλαη ηα εμήο: 

 

 Αναξιόπιζηο 

Καηά ηελ απνζηνιή ελόο παθέηνπ ν απνζηνιέαο δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη 

εάλ ην παθέην ζα θηάζεη ζσζηά ζηνλ πξννξηζκό ηνπ ή εάλ ζα ραζεί κέζα ζηνλ 

παξαιήπηε νύηε ε επαλακεηάδνζε ελόο ρακέλνπ παθέηνπ. 

 

 Γεν ςπάπσει ζειπά 

Σα παθέηα UDP, ζε αληίζεζε κε ην TCP, δελ αξηζκνύληαη θαη θαηά ζπλέπεηα 

δελ ππάξρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα πξέπεη λα θηάζνπλ 

ζηνλ παξαιήπηε. 
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 Δλαθπύ 

Σν πξσηόθνιιν είλαη απηό θαζ’ απηό ειαθξύ ζε ζύγθξηζε κε ην TCP δηόηη δελ 

εθαξκόδεη όινπο ηνπο κεραληζκνύο αμηόπηζηεο επηθνηλσλίαο πνπ ππάξρνπλ 

ζην δεύηεξν. Απηό έρεη σο ζπλέπεηα λα είλαη αξθεηά πην γξήγνξν. 

 

 Datagrams 

Κάζε παθέην UDP ζεσξείηαη σο κεκνλσκέλε νληόηεηα πνπ ζα πξέπεη λα 

κεηαδνζεί νιόθιεξε. Καηά ζπλέπεηα δελ πθίζηαηαη ε έλλνηα ηεο δηνρέηεπζεο 

παθέησλ κέζα ζε έλα θαλάιη/ ζύλδεζε. 

 

 

 
 

 

 

8. Δπίλογορ – Πεπίλητη 

 
ην παξόλ έγγξαθν κηιήζακε γηα ηα πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο θαη αλαιύζακε δύν 

από απηά, ην Πξσηόθνιιν Απηνδύλακσλ Παθέησλ Υξήζηε (User Datagram Protocol - 

UDP) θαη ην Πξσηόθνιιν Διέγρνπ Δθπνκπήο/ Πξσηόθνιιν ηνπ Γηαδηθηύνπ 

(Transmission Control Protocol/ Internet Protocol, δειαδή TCP/IP). Μηιήζακε γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηελ δνκή ηνπο, ηηο νκνηόηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο, όπσο 

επίζεο αλαπηύμακε θαη ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε απηέο ηηο δύν έλλνηεο, όπσο 

είλαη ην κνληέιν OSI ηνπ ISO. 

 

Δδώ θαη δύν δεθαεηίεο πεξίπνπ έρεη αλαπηπρζεί κηα θαηλνύξηα ηερλνινγία, ε νπνία 

θαζηζηά δπλαηή ηε δηαζύλδεζε πνιιώλ αλόκνησλ δηθηύσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο σο 

κηα ζπληνληζκέλε κνλάδα. Η ηερλνινγία απηή νλνκάδεηαη δηαδηθηύσζε. Δίδακε ην 

Internet από ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε θαη δηαπηζηώζακε όηη απνηειείηαη από έλα ζύλνιν 

πξνγξακκάησλ εθαξκνγώλ, ηα νπνία πξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηνύλ ηα ππάξρνληα 
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δίθηπα πξνθεηκέλνπ λα επηηειέζνπλ ρξήζηκεο εξγαζίεο επηθνηλσλίαο. Σέηνηεο 

εθαξκνγέο είλαη γηα παξάδεηγκα ν Παγθόζκηνο Ιζηόο, ην Ηιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν 

θαη ε Μεηαθνξά Αξρείσλ. Από ηελ πιεπξά ηνπ πξνγξακκαηηζηή έρνπκε λα πνύκε όηη 

δεκηνπξγεί απηά ηα πξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηώληαο πξσηόθνιια ηεο ζνπίηαο TCP/IP.  

 

Αλάινγα, ινηπόλ, κε ηελ εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά εθαξκόδεηαη θαη 

δηαθνξεηηθό πξσηόθνιιν (UDP ή TCP). Λόγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ (αμηόπηζην, 

έιεγρν ξνήο δεδνκέλσλ, δπλαηόηεηα επαλακεηάδνζεο θαη άθημεο ζηε ζσζηή ζεηξά 

θ.α.) ην TCP θαίλεηαη ηδαληθό γηα ηελ ζσζηή θαη αμηόπηζηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ 

αλάκεζα ζε δύν κεραλήκαηα. Σν UDP, όκσο, έξρεηαη λα θαιύςεη ηελ αλάγθε γηα 

κεηάδνζε πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλσλ γξήγνξα. Τπάξρνπλ, δειαδή εθαξκνγέο πνπ 

δελ καο ελδηαθέξεη ηα δεδνκέλα λα θηάζνπλ ζσζηά αιιά λα θηάζνπλ γξήγνξα. Οπόηε 

ην UDP νπζηαζηηθά αληηθαζηζηά ην TCP εθεί πνπ ην TCP είλαη αξγό. 
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9. Γλυζζάπι Όπυν και ςνηομογπαθιών 
 

 

 

ACK 

(acknowledgement) 

επηβεβαίσζε 

 

DNS 

(Domain Name System – ύζηεκα Ολνκάησλ Πεξηνρώλ) 

Η ειεθηξνληθή θαηαλεκεκέλε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

αληηζηνίρηζε νλνκάησλ κεραλεκάησλ ζε δηεπζύλζεηο IP. Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεη 

μερσξηζηέο αληηζηνηρίζεηο κεηαμύ πξννξηζκώλ αιιεινγξαθίαο θαη δηεπζύλζεσλ IP. 

 

DHCP 

(Dynamic Host Configuration Protocol – Πξσηόθνιιν Γπλακηθήο Γηεπζέηεζεο 

Τπνινγηζηώλ Τπεξεζίαο) 

Έλα πξσηόθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη ππνινγηζηέο ππεξεζίαο γηα λα ιάβνπλ όιεο 

ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο δηεπζέηεζεο, ζπκπεξηιακβαλόκελεο ηεο δηεύζπλζεο 

IP. 

 

Ethernet 

Μηα δεκνθηιήο ηερλνινγία ηνπηθνύ δηθηύνπ. Δίλαη έλα παζεηηθό νκναμνληθό 

θαιώδην-νη δηαζπλδέζεηο πεξηέρνπλ όια ηα ελεξγεηηθά ζηνηρεία. 

 

HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol – Πξσηόθνιιν Μεηαθνξάο Τπεξ-θεηκέλνπ) 

Σν πξσηόθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά εγγξάθσλ Ιζηνύ από έλα 

δηαθνκηζηή ζε έλα θπιινκεηξεηή. 

 

ICMP 

(Internet Control Message Protocol – Πξσηόθνιιν Μελπκάησλ Διέγρνπ Internet) 

Αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ IP, ην νπνίν ρεηξίδεηαη ηα κελύκαηα ζθαικάησλ θαη 

ειέγρνπ. Πεξηιακβάλεη επίζεο κηα αίηεζε/ απάληεζε αληήρεζεο, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ειέγμεη αλ ν πξννξηζκόο είλαη πξνζπειάζηκνο θαη αλ 

απαληάεη. 

 

Internet 

Η ζπιινγή δηθηύσλ θαη δξνκνινγεηώλ πνπ εθηείλεηαη ζε πεξηζζόηεξεο απ[ό 200 

ρώξεο, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί πξσηόθνιια TCP/IP γηα λα ζρεκαηίζεη έλα εληαίν 

ζπλεξγαηηθό εηθνληθό δίθηπν. 

 

IPv4 

(Internet Protocol version 4) 

Η επίζεκε νλνκαζία ηεο ηξέρνπζαο έθδνζεο ηνπ IP 
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IPv6 

(Internet Protocol version 6) 

Η επίζεκε νλνκαζία ηεο ηξέρνπζαο έθδνζεο ηνπ IP 

 

NACK 

(Negative Acknowledgement- Αξλεηηθή Δπηβεβαίσζε) 

 

Αναμεηάδοζη πλαιζίυν 

Σν όλνκα κηαο ζπλδεζκνζηξεθνύο ηερλνινγίαο δηθηύνπ ε νπνία πξνζθέξεηαη από 

ηηο ηειεθσληθέο εηαηξείεο. 

 

ανηιζηοίσηζη διεύθςνζηρ 

Η κεηάθξαζε κηαο δηεύζπλζεο αλώηεξνπ επηπέδνπ ζε κηα ηζνδύλακε δηεύζπλζε 

ρακειόηεξνπ επηπέδνπ 

 

αξιόπιζηη μεηαθοπά 

Υαξαθηεξηζηηθό ελόο κεραληζκνύ, ν νπνίνο εγγπάηαη λα παξαδώζεη ηα δεδνκέλα 

ρσξίο απώιεηα, ρσξίο αιινίσζε, ρσξίο επαλάιεςε θαη κε ηελ ίδηα ζεηξά πνπ απηά 

ζηάιζεθαλ ή λα πιεξνθνξήζεη ηνλ απνζηνιέα όηη ε παξάδνζε δελ είλαη δπλαηή. 

 

απ’ άκπος ειρ άκπο 

Υαξαθηεξηζηηθό όπνηνπ κεραληζκνύ ιεηηνπξγεί κόλν ζηελ αξρηθή πξνέιεπζε θαη 

ηνλ ηειηθό πξννξηζκό. 

 

αποπολύπλεξη 

Ο δηαρσξηζκόο από κηα θνηλή είζνδν ζε πνιιέο εμόδνπο. 

 

αζςνδεζμική ςπηπεζία 

Υαξαθηεξηζηηθό νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο παξάδνζεο παθέησλ πνπ ρεηξίδεηαη θάζε 

παθέην ή απηνδύλακν παθέην σο μερσξηζηή νληόηεηα θαη επηηξέπεη ζηα 

επηθνηλσλνύληα ζηνηρεία λα κεηαδίδνπλ δεδνκέλα πξηλ ηελ απνθαηάζηαζε 

επηθνηλσλίαο. 

 

αςηοδύναμο πακέηο IP 

ε βαζηθή κνλάδα πιεξνθνξηώλ πνπ κεηαθέξεηαη ζε έλα δηαδίθηπν TCP/IP.  

 

διαδίκηςο 

βι. Internet 

 

διακομιζηήρ 

(server) 

Έλα εθηεινύκελν πξόγξακκα ην νπνίν παξέρεη ππεξεζίεο ζε πειάηεο κέζσ ελόο 

δηθηύνπ. 
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διεύθςνζη 

Μηα αθέξαηα ηηκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ελόο ζπγθεθξηκέλνπ 

ππνινγηζηή, ε νπνία πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζε θάζε παθέην πνπ απνζηέιιεηαη ζηνλ 

ππνινγηζηή. 

 

δπομολογηηήρ 

(router) 

Έλαο απνθιεηζηηθόο ππνινγηζηήο εηδηθνύ ζθνπνύ πνπ ζπλδέεηαη ζε δύν ή 

πεξηζζόηεξα δίθηπα θαη πξνσζεί παθέηα από ην έλα ζην άιιν. 

 

έλεγσορ ποήρ 

Έιεγρνο ηεο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία νη ππνινγηζηέο ππεξεζίαο ή νη δξνκνινγεηέο 

εηζάγνπλ παθέηα ζε έλα δίθηπν ή δηαδίθηπν, ζπλήζσο γηα λα απνθύγνπλ ηε 

ζπκθόξεζε. 

 

ενθςλάκυζη 

Η ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από δηαζηξσκαησκέλα πξσηόθνιια, ζηελ νπνία έλα 

πξσηόθνιιν ρακειόηεξνπ επηπέδνπ δέρεηαη έλα κήλπκα από έλα πξσηόθνιιν 

πςειόηεξνπ επηπέδνπ θαη ην ηνπνζεηεί ζην ηκήκα δεδνκέλσλ ηνπ πιαηζίνπ 

ρακεινύ επηπέδνπ. Η ελζπιάθσζε ζεκαίλεη όηη ηα απηνδύλακα παθέηα πνπ 

ηαμηδεύνπλ ζε έλα θπζηθό δίθηπν έρνπλ κηα αθνινπζία θεθαιίδσλ, όπνπ ε πξώηε 

θεθαιίδα πξνέξρεηαη από ην πιαίζην θπζηθνύ δηθηύνπ, ε δεύηεξε από ην IP θ.ν.θ. 

 

θύπα ππυηοκόλλος 

Η αθαηξεηηθή έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα πξσηόθνιια κεηαθνξάο TCP/IP γηα λα 

θάλνπλ δηάθξηζε κεηαμύ πνιιώλ πξννξηζκώλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ππνινγηζηή 

ππεξεζίαο. 

 

κεθαλίδα 

Πιεξνθνξίεο ζηελ αξρή ελόο παθέηνπ ή κελύκαηνο, νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ηα 

πεξηερόκελα θαη θαζνξίδνπλ έλα πξννξηζκό. 

 

πακέηο 

Υξεζηκνπνηείηαη άηππα γηα αλαθνξά ζε νπνηνδήπνηε κηθξό κπινθ δεδνκέλσλ πνπ 

απνζηέιιεηαη ζε έλα δίθηπν κεηαγσγήο παθέησλ. 

 

παπάδοζη βέληιζηηρ πποζπάθειαρ 

(best-effort delivery) 

Υαξαθηεξηζηηθό ησλ ηερλνινγηώλ δηθηύνπ πνπ δελ παξέρνπλ αμηνπηζηία ζηα 

επίπεδα ζύλδεζεο. Σν πξσηόθνιιν IP ιεηηνπξγεί ζσζηά ζε πιηθό παξάδνζεο 

βέιηηζηεο πξνζπάζεηαο, επεηδή ην IP δελ ζεσξεί όηη ην ππνθείκελν δίθηπν παξέρεη 

αμηνπηζηία. Σν πξσηόθνιιν UDP παξέρεη ππεξεζίεο βέιηηζηεο πξνζπάζεηαο γηα ηα 

πξνγξάκκαηα εθαξκνγώλ. 
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τεςδοκεθαλίδα 

Πιεξνθνξίεο δηεπζύλζεσλ IP πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ, νη νπνίεο 

απνζηέιινληαη ζηελ θεθαιίδα IP, αιιά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην άζξνηζκα ειέγρνπ 

TCP ή UDP. 
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