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Jim Kurose
Ο Jim Curose είναι ένας διακεκριμένος καθηγητής της Επιστήμης των Υπολο-
γιστών στο University of Massachusetts, Amherst.

Έχει πάρει πολλές διακρίσεις για τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες, που 
περιλαμβάνουν το βραβείο Outstanding Teacher από το National Technological 
University (οκτώ φορές), από το University of Massachussets και από το Northeast 
Association of Graduate Schools. Έχει πάρει το μετάλλιο IEEE Taylor Booth 
Education Medal και έχει αναγνωριστεί για την συμμετοχή του στην πρωτοβουλία 
Massachussetts Commonwealth Information Techonology Initiative. Έχει δεχθεί 
την GE Fellowship, το βραβείο IBM Faculty Development και μια Lilly Teaching 
Fellowship.

Ο Dr. Curose ήταν Editor-In-Chief στο IEEE Transactions of Communications και 
στο IEEE/ACM Transactions on Networking. Είναι ενεργό μέλος των επιτροπών 
για τα IEEE Infocom, ACM SIGCOMM και ACM SIGMETRICS. Είναι fellow στο 
ΙΕΕΕ και στην ACM. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα πρωτό-
κολλα και την αρχιτεκτονική δικτύων, τις μετρήσεις δικτύων, τα δίκτυα sensor, 
την επικοινωνία μέσω πολυμέσων και την μοντελοποίηση και αξιολόγηση της 
απόδοσης. Έχει διδακτορικό στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το Columbia 
University.

Keith Ross
O Keith Ross είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Leonard J. Shustek στο Brooklyn. 
Από το 1985 ως το 1998 ήταν καθηγητής στο University of Pensylvania, όπου 
κατείχε θέσεις στο Department of Systems Engineering και στο Warton Schoole 
of Business. Από το 1998 ως το 2003 ήταν καθηγητής στο τμήμα Multimedia 
Communications στο Institute Eurocom στην Γαλλία. Είναι επίσης συνιδρυτής 
και CEO της εταιρείας Wimba, η οποία αναπτύσσει τεχνολογίες Voice over IP 
και συστημάτων συνεχούς ροής για αγορές ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται την δικτύωση ομοτίμων, 
τις μετρήσεις του ∆ιαδικτύου, την μετάδοση συνεχούς ροής βίντεο, το Web 
caching, τα δίκτυα διανομής περιεχομένου, την ασφάλεια δικτύων, το Voice 
over IP και την στοχαστική μοντελοποίηση. Είναι fellow του ΙΕΕΕ και associate 
editor του ΙΕΕΕ/ACM Transactions on Neteworking. Έχει εργαστεί ως σύμβουλος 
στην Εθνική Επιτροπή Εμπορίου των Η.Π.Α. στο θέμα κοινής χρήσης αρχείων 
P2P. Έχει εργαστεί σε επιτροπές για τα IEEE Infocom, ACM SIGCOMM, ACM 
Multimedia, ACM Internet Measurement Conference και για το ACM SIGMETRICS. 
Έχει πάρει το διδακτορικό του από το University of Michigan.

Συνέντευξη
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Καλώς ήλθατε στην τέταρτη έκδοση του βιβλίου ∆ικτύωση Υπολογιστών: Προσέγγιση από 
Πάνω προς τα Κάτω με Έμφαση στο ∆ιαδίκτυο. Μετά από την έκδοση της πρώτης έκδοσης 
πριν από επτά χρόνια, το βιβλίο μας χρησιμοποιήθηκε σε εκατοντάδες κολέγια και πανε-
πιστήμια και χρησιμοποιήθηκε από δεκάδες χιλιάδες σπουδαστές και χρήστες σε όλο τον 
κόσμο. Ακούσαμε απόψεις από πολλούς απ' αυτούς τους αναγνώστες και εκπλαγήκαμε 
από την θετική τους γνώμη.

Τι Νέο Περιέχει η Τέταρτη Έκδοση

Θεωρούμε ότι ένας σημαντικός λόγος για την επιτυχία αυτού του βιβλίου είναι η ανανεωμένη 
προσέγγιση που προσφέρει στα μαθήματα δικτύωσης υπολογιστών. Γιατί χρειάζεται μια 
ανανεωμένη προσέγγιση; Έχουμε κάνει αλλαγές σ' αυτήν την τέταρτη έκδοση, αλλά έχουμε 
επίσης αφήσει αναλλοίωτα αυτά που εμείς πιστεύουμε (και οι καθηγητές και οι σπουδαστές 
έχουν επιβεβαιώσει) ότι είναι τα σημαντικότερα θέματα σ' αυτό το βιβλίο: η δομημένη του 
προσέγγιση, η εστίαση στο ∆ιαδίκτυο, η προσεκτική προσήλωση στις αρχές και στις πρα-
κτικές και το φιλικό του στυλ για εκμάθηση της δικτύωσης υπολογιστών.
Παρά ταύτα έχουμε κάνει πολλές σημαντικές αλλαγές στην τέταρτη έκδοση. ∆εδομένου 

ότι το θέμα της ασφάλειας δικτύων έχει τρομακτική σημασία, έχουμε δώσει περισσότερη 
έμφαση στην ασφάλεια δικτύων, έχουμε εισάγει θέματα ασφάλειας δικτύων σε μια νέα 
ενότητα στο πρώτο κεφάλαιο, έχουμε προσθέσει νέο υλικό που σχετίζεται με την ασφά-
λεια δικτύων σ' όλα τα κεφάλαια και έχουμε ενημερώσει και επεκτείνει την κάλυψη των 
ασύρματων δικτύων, με πρόσθετο νέο υλικό για τα θέματα 802.11 (WiFi), 802.16 (WiMAX) 
και κυψελωτών δικτύων. Η κάλυψη για τα θέματα εφαρμογών συστημάτων ομοτίμων 
(Ρ2Ρ) – μιας οικογένειας πρωτοκόλλων εφαρμογών με όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα 
– περιλαμβάνει, εκτός των πρωτοκόλλων κοινής χρήσης αρχείων, πρωτόκολλα διανομής 
αρχείων, όπως είναι το BitTorrent και νέες εφαρμογές πολυμέσων σε συστήματα ομοτίμων, 
όπως είναι το Voice over IP με χρήση του Skype. Τα κεφάλαια για τα τοπικά δίκτυα υπολο-
γιστών και για την δικτύωση και εφαρμογές πολυμέσων έχουν επίσης ενημερωθεί ώστε να 
περιέχουν τις αλλαγές τόσο σε θέματα θεωρίας, όσο και σε πρακτικά θέματα σε αυτά τα 
πεδία. Έχουμε ενημερώσει το Κεφάλαιο 1 και έχουμε προσθέσει νέο υλικό για την ανάλυση 
της διεκπεραιωτικής ικανότητας (throughput) από-άκρο-σε-άκρο. Σ' όλο το βιβλίο έχουμε 
περιλάβει παραδείγματα από την αιχμή της τεχνολογίας και ενημερωμένες παραπομπές. 
Στο υλικό στο τέλος κάθε κεφαλαίου έχουμε προσθέσει νέα προβλήματα για το σπίτι, καθώς 
και πρόσθετες πρακτικές ασκήσεις για το εργαστήριο.

Πρόλογος
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Το Αναγνωστικό Κοινό

Αυτό το βιβλίο αποτελεί την εισαγωγή στην δικτύωση υπολογιστών. Μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί σε τμήματα πληροφορικής και ηλεκτρολόγων μηχανικών. Σε ό,τι αφορά τις 
γλώσσες προγραμματισμού, το βιβλίο υποθέτει ότι ο σπουδαστής έχει γνώσεις C, C++ ή 
Java. Ένας σπουδαστής που έχει προγραμματίσει σε C ή C++ και όχι σε Java δεν πρέπει 
να έχει δυσκολία να παρακολουθήσει το υλικό που περιέχει προγραμματισμό, ακόμη κι αν 
αυτό το υλικό παρουσιάζεται σε περιβάλλον Java. Αν και αυτό το βιβλίο είναι ακριβέστερο 
και αναλυτικότερο από πολλά άλλα εισαγωγικά βιβλία για δικτύωση υπολογιστών, σπάνια 
χρησιμοποιεί μαθηματικές αρχές, που δεν έχουν διδαχθεί στο λύκειο. Έχουμε κάνει ηθε-
λημένη προσπάθεια να αποφύγουμε την χρήση προχωρημένων μαθηματικών, θεωρίας 
των πιθανοτήτων ή αρχών στοχαστικής ανάλυσης. Το βιβλίο είναι λοιπόν κατάλληλο για 
προπτυχιακά τμήματα και για το πρώτο έτος μεταπτυχιακών τμημάτων. Πρέπει επίσης 
να είναι χρήσιμο σε επαγγελματίες στην βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών.

Τι το Μοναδικό Προσφέρει Αυτό το Βιβλίο

Το θέμα της δικτύωσης υπολογιστών είναι τρομακτικά περίπλοκο, περιλαμβάνει πολλές 
αρχές, πρωτόκολλα και τεχνολογίες που μπλέκονται μεταξύ τους μ' ένα περίπλοκο τρόπο. 
Για να ταιριάξουν σ' αυτήν την εμβέλεια και πολυπλοκότητα, πολλά βιβλία για δικτύωση 
υπολογιστών οργανώνονται συνήθως γύρω από τα "επίπεδα" της αρχιτεκτονικής ενός 
δικτύου. Με μία οργάνωση σε επίπεδα, οι σπουδαστές μπορούν να δουν μέσα από την 
πολυπλοκότητα της δικτύωσης υπολογιστών – μαθαίνουν για τις αρχές και τα πρωτόκολλα 
στο ένα κομμάτι της αρχιτεκτονικής, ενώ ταυτόχρονα βλέπουν την μεγάλη εικόνα του πώς 
συνεργάζονται όλα τα κομμάτια. Για παράδειγμα, πολλά βιβλία οργανώνονται γύρω από 
την αρχιτεκτονική OSI των επτά επιπέδων. Από παιδαγωγική πλευρά η προσωπική μας 
εμπειρία είναι ότι μια τέτοια προσέγγιση εκπαίδευσης είναι πραγματικά άκρως επιθυμητή. 
Παρά ταύτα, έχουμε δει ότι η παραδοσιακή προσέγγιση διδασκαλίας από επάνω προς τα 
κάτω – δηλαδή, από το φυσικό επίπεδο προς το επίπεδο εφαρμογής – δεν είναι η καλύτερη 
προσέγγιση για ένα μοντέρνο τμήμα εκπαίδευσης δικτύωσης υπολογιστών.

Μια Προσέγγιση από Επάνω προς τα Κάτω

Το βιβλίο μας άνοιξε ένα νέο δρόμο πριν από 7 χρόνια, χρησιμοποιώντας μία οργάνωση από 
επάνω προς τα κάτω – δηλαδή, αρχίζοντας από το επίπεδο εφαρμογής και προχωρώντας 
προς τα κάτω, προς το φυσικό επίπεδο. Η προσέγγιση από επάνω προς τα κάτω έχει 
αρκετά σημαντικά πλεονεκτήματα. Πρώτα δίνει έμφαση στο επίπεδο εφαρμογής, το οποίο 
είναι το κομμάτι της δικτύωσης υπολογιστών με την μεγαλύτερη εξέλιξη. Πράγματι, πολλές 
από τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην δικτύωση υπολογιστών – περιλαμβανομένου του 
Web, της συνεχούς ροής ήχου και βίντεο και της διανομής περιεχομένου – έχουν γίνει στο 
επίπεδο εφαρμογής. Μια πρώιμη έμφαση στα θέματα του επιπέδου εφαρμογής διαφέρει 
απ' τις προσεγγίσεις που ακολουθούνται στα περισσότερα άλλα βιβλία, τα οποία αφιερώ-
νουν μία μικρή (ή και καθόλου) ποσότητα ύλης στις εφαρμογές δικτύωση, στις απαιτήσεις 
τους, στα παραδείγματα επιπέδου εφαρμογής (π.χ., πελάτη-εξυπηρέτη και ομοτίμων) και 
στις διασυνδέσεις προγραμματισμού εφαρμογών.
∆εύτερο, η εμπειρία μας ως καθηγητές μας λέει ότι η εκπαίδευση των εφαρμογών 

δικτύωσης στα αρχικά μαθήματα είναι ένα δυνατό κίνητρο. Οι σπουδαστές συγκινούνται 
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ιδιαίτερα όταν μαθαίνουν πως εργάζεται μια εφαρμογή δικτύωσης – εφαρμογές όπως το 
e-mail και το Web, τις οποίες χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση. Όταν ένας σπουδαστής 
κατανοήσει τις εφαρμογές, μπορεί να κατανοήσει τις υπηρεσίες δικτύου που χρειάζονται 
για υποστήριξη αυτών των εφαρμογών. Ο σπουδαστής μπορεί κατόπιν, με την σειρά του, 
να εξετάσει τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούν να παρέχονται και να υλο-
ποιούνται αυτές οι υπηρεσίες σε χαμηλότερα επίπεδα. Έτσι η κάλυψη σε αρχικά στάδια 
των εφαρμογών παρέχει ένα κίνητρο για το υπόλοιπο βιβλίο.
Τρίτο, η προσέγγιση από επάνω προς τα κάτω επιτρέπει στους καθηγητές να εισά-

γουν την ανάπτυξη εφαρμογών δικτύου σε μια αρχική φάση. Οι σπουδαστές δεν βλέπουν 
μόνο πώς εργάζονται οι δημοφιλείς εφαρμογές και πρωτόκολλα, αλλά επίσης μαθαίνουν 
πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσουν τις δικές τους εφαρμογές δικτύου και πρωτόκολλα 
επιπέδου εφαρμογής. Με την προσέγγιση από επάνω προς τα κάτω, οι σπουδαστές κα-
ταλαβαίνουν απ' την αρχή τις βασικές αρχές των διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών 
(application programming interfaces, API), τα μοντέλα υπηρεσιών και τα πρωτόκολλα – που 
είναι σημαντικές αρχές, οι οποίες επανεμφανίζονται σε όλα τα επόμενα επίπεδα. Παρέχο-
ντας παραδείγματα προγραμματισμού socket σε Java, τονίζουμε τις βασικές ιδέες χωρίς να 
μπερδεύουμε τους σπουδαστές με περίπλοκο κώδικα. Οι προπτυχιακοί σπουδαστές στα 
τμήματα ηλεκτρολόγων μηχανικών και πληροφορικής δεν πρέπει να έχουν δυσκολία να 
παρακολουθήσουν τον κώδικα Java. 

Εστίαση στο ∆ιαδίκτυο

Σ' αυτήν την τέταρτη έκδοση του βιβλίου δεν αναφέρουμε πλέον στον τίτλο τις λέξεις "με 
έμφαση στο ∆ιαδίκτυο". Μήπως αυτό σημαίνει ότι δεν ασχολούμαστε πλέον με το ∆ιαδί-
κτυο; Φυσικά και όχι! Επειδή το ∆ιαδίκτυο έχει γίνει τόσο κυρίαρχο, πιστέψαμε ότι κάθε 
βιβλίο που αναφέρεται στην δικτύωση πρέπει να εστιάζεται ιδιαίτερα στο ∆ιαδίκτυο και 
ότι αυτή η φράση είναι περιττή. Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις του βιβλίου μας 
συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε την αρχιτεκτονική και τα πρωτόκολλα του ∆ιαδικτύου, ως 
βασικά οχήματα για την μελέτη των θεμελιωδών αρχών της δικτύωσης υπολογιστών. Φυσικά 
περιλαμβάνουμε επίσης αρχές και πρωτόκολλα από άλλες αρχιτεκτονικές δικτύου. Αλλά 
όμως η έμφαση δίνεται σαφώς στο ∆ιαδίκτυο, ένα γεγονός που εμφανίζεται σαφώς στην 
οργάνωση του βιβλίου με την αρχιτεκτονική πέντε επιπέδων του ∆ιαδικτύου: τα επίπεδα 
εφαρμογής, μεταφοράς, δικτύου, ζεύξης και το φυσικό επίπεδο.
Ένα άλλο πλεονέκτημα του να θέσουμε το ∆ιαδίκτυο στο επίκεντρο είναι ότι οι περισ-

σότεροι σπουδαστές των τμημάτων πληροφορικής και ηλεκτρολόγων μηχανικών έχουν 
ζήλο να μάθουν για το ∆ιαδίκτυο και για τα πρωτόκολλά του. Χρησιμοποιούν το ∆ιαδίκτυο 
σε καθημερινή βάση (τουλάχιστον για να στέλνουν e-mail και για να κινούνται στο Web) 
και έχουν ακούσει ότι το ∆ιαδίκτυο είναι μία επαναστατική τεχνολογία, η οποία αλλάζει 
τον κόσμο εκ βάθρων. ∆εδομένης της τεράστιας εφαρμογής που έχει το ∆ιαδίκτυο, οι 
σπουδαστές είναι περίεργοι για το τι βρίσκεται στο παρασκήνιο. Έτσι, είναι εύκολο ένας 
καθηγητής να τους κάνει να ενδιαφερθούν για τις βασικές αρχές, όταν χρησιμοποιούν το 
∆ιαδίκτυο σαν επίκεντρο.

Αναφορά στις Αρχές

∆ύο από τα μοναδικά χαρακτηριστικά του βιβλίου – η προσέγγισή του από επάνω προς τα 
κάτω και η εστίαση στο ∆ιαδίκτυο – εμφανίζονται στον υπότιτλο του βιβλίου. Θα μπορού-
σαμε να εισάγουμε μια τρίτη φράση στον υπότιτλο, η οποία θα περιείχε την λέξη αρχές. Το 
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πεδίο της δικτύωσης είναι τώρα αρκετά ώριμο, και μπορούμε να προσδιορίσουμε αρκετές 
θεμελιωδώς σημαντικές αρχές. Για παράδειγμα, στο επίπεδο μεταφοράς, τα θεμελιώδη θέ-
ματα περιλαμβάνουν αξιόπιστη επικοινωνία επάνω σε ένα αναξιόπιστο επίπεδο δικτύου, 
καθορισμό/τερματισμό της σύνδεσης και χειραψία, συμφόρηση και έλεγχο ροής, καθώς  και 
πολυπλεξία. Στο επίπεδο δικτύου, δύο ιδιαίτερα σημαντικές αρχές είναι η εύρεση "καλών" 
διαδρομών ανάμεσα σε δύο δρομολογητές και η διαχείριση της διασύνδεσης ενός μεγάλου 
αριθμού ετερογενών συστημάτων. Στο επίπεδο ζεύξης δεδομένων, ένα θεμελιώδες πρόβλημα 
είναι η κοινή χρήση ενός καναλιού πολλαπλής προσπέλασης. Στην ασφάλεια δικτύων, οι 
τεχνικές για παροχή εμπιστευτικότητας, αυθεντικοποίησης και για ακεραιότητας μηνυμάτων 
βασίζονται όλες σε θεμελιώδεις κρυπτογραφικές αρχές. Το βιβλίο αυτό ορίζει βασικά ζητή-
ματα δικτύωσης και μελετά προσεγγίσεις προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης αυτών 
των ζητημάτων. Πιστεύουμε ότι ο συνδυασμός της χρήσης του ∆ιαδικτύου προκειμένου να 
εισάγουμε τους σπουδαστές στο θέμα και μετά να δώσουμε έμφαση στις προσεγγίσεις και 
στην λύση των θεμάτων θα επιτρέψει στους σπουδαστές να κατανοήσουν γρήγορα όλα 
όσα χρειάζονται για την τεχνολογία δικτύωσης.

Ο Ιστοτόπος

Αυτό το βιβλίο διαθέτει έναν εκτεταμένο συνοδευτικό ιστοτόπο για όλους τους αναγνώστες, 
στην διεύθυνση http://www.aw.com/kurose-ross, ο οποίος περιλαμβάνει:

• Υλικό διαδραστικής εκπαίδευσης: Ο ιστοτόπος περιέχει διαδραστικές μικροεφαρμογές 
Java, που επιδεικνύουν βασικές αρχές δικτύωσης. Ο ιστοτόπος επίσης διαθέτει διαδρα-
στικές ερωτήσεις εξέτασης, που επιτρέπουν στους σπουδαστές να ελέγξουν αν έχουν 
κατανοήσει τα διάφορα θέματα. Οι καθηγητές μπορούν να ενσωματώσουν αυτά τα 
διαδραστικά χαρακτηριστικά στις διαλέξεις τους ή να τα χρησιμοποιήσουν σαν ασκήσεις 
εργαστηρίου.

• Πρόσθετο τεχνικό υλικό. Επειδή έπρεπε να προσθέτουμε νέο υλικό σε κάθε νέο έκδοση 
του βιβλίου, έπρεπε να αφαιρούμε μερικά από τα υπάρχοντα θέματα, ώστε να κρατή-
σουμε το βιβλίο σε λογικό όγκο. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσουμε χώρο για νέο 
υλικό περί μεταγωγής LAN έχουμε αφαιρέσει υλικό για τους κεντρικούς σταθμούς (hubs) 
και τις γέφυρες (bridges). Για να δημιουργήσουμε χώρο για νέο υλικό που αφορά στην 
ασφάλεια, έχουμε αφαιρέσει υλικό που αφορά σε παλιότερα θέματα ασφάλειας (π.χ., 
Kerberos και σχήματα διανομής κλειδιού). Υλικό που υπήρχε σε παλαιότερες εκδόσεις του 
βιβλίου και συνεχίζει να παρουσιάζει ενδιαφέρον μπορείτε να το βρείτε στον ιστοτόπο 
του βιβλίου.

• Ασκήσεις προγραμματισμού. Ο ιστοτόπος περιέχει επίσης πολλές ασκήσεις προγραμματι-
σμού. Οι ασκήσεις προγραμματισμού περιλαμβάνουν την δημιουργία ενός πολυνηματικού 
εξυπηρέτη Web, την δημιουργία ενός προγράμματος πελάτη e-mail με μια διασύνδεση 
GUI, τον προγραμματισμό των πλευρών αποστολής και λήψης ενός αξιόπιστου πρω-
τοκόλλου μεταφοράς δεδομένων, τον προγραμματισμό ενός κατανεμημένου αλγορίθμου 
δρομολόγησης και πολλά περισσότερα.

• Εργαστήρια Ethereal. Η κατανόηση των πρωτοκόλλων δικτύων μπορεί να γίνει πληρέστε-
ρη, αν τα δείτε πώς εργάζονται. Ο ιστοτόπος περιέχει αρκετές ασκήσεις στο εργαστήριο 
που επιτρέπουν στους σπουδαστές να παρατηρούν την αλληλουχία των μηνυμάτων 
που ανταλλάσσονται ανάμεσα σε δύο πρωτόκολλα. Ο ιστοτόπος  περιλαμβάνει ασκήσεις 
για τα πρωτόκολλα HTTP, DNS, UDP, IP, ICMP, Ethernet, ARP, WiFi και SSL.
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Παιδαγωγικά Χαρακτηριστικά

∆ιδάσκουμε ο καθένας μας το θέμα της δικτύωσης υπολογιστών για σχεδόν 20 χρόνια. 
Μεταφέρουμε μέσα σ' αυτό το βιβλίο μια συνδυασμένη εμπειρία εκπαίδευσης 30 χρόνων 
σε πάνω από 3000 σπουδαστές. Είμαστε επίσης ενεργοί ερευνητές σε θέματα δικτύωσης 
υπολογιστών μέχρι σήμερα. (Στην πραγματικότητα, ο Jim και ο Keith συναντήθηκαν για 
πρώτη φορά ως σπουδαστές masters σε ένα τμήμα δικτύωσης υπολογιστών που διδασκό-
ταν από τον Mischa Schwartz το 1979, στο Columbia University). Θεωρούμε ότι όλα αυτά 
μας δίνουν μια σωστή αίσθηση του πού βρισκόταν η δικτύωση και του πού θα κατευθυνθεί 
στο μέλλον. Παρά ταύτα, έχουμε κατανικήσει την επιθυμία μας να βασίσουμε το υλικό του 
βιβλίου στα ερευνητικά μας ενδιαφέροντα. Έτσι, αυτό το βιβλίο αναφέρεται στην μοντέρνα 
δικτύωση υπολογιστών – αναφέρεται σε σύγχρονα πρωτόκολλα και τεχνολογίες, όπως και 
στις βασικές αρχές πίσω από αυτά τα πρωτόκολλα και τις τεχνολογίες. Επίσης πιστεύου-
με ότι η εκμάθηση (και η εκπαίδευση;) της δικτύωσης μπορεί να είναι διασκεδαστική. Μία 
αίσθηση χιούμορ, χρήση παρομοιώσεων και πραγματικά παραδείγματα σ' αυτό το βιβλίο 
θα κάνουν ελπίζουμε το υλικό περισσότερο διασκεδαστικό.

Πλαίσια Ιστορικών Αναφορών και Αρχών στην Πράξη

Το πεδίο της δικτύωσης υπολογιστών, που αρχίζει από τα τέλη της δεκαετίας του '60, 
έχει μια πλούσια και εντυπωσιακή ιστορία. Έχουμε καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια να 
διηγηθούμε την ιστορία της δικτύωσης υπολογιστών. Αυτό γίνεται με μια ειδική ενότητα 
ιστορίας στο Κεφάλαιο 1 και με περίπου δέκα πλαίσια ιστορικών αναφορών μέσα στα υπό-
λοιπα κεφάλαια. Σ' αυτά τα ιστορικά κομμάτια, καλύπτουμε την εφεύρεση της μεταγωγής 
πακέτου, την εξέλιξη του ∆ιαδικτύου, την γέννηση των βασικών γιγάντων της δικτύωσης, 
όπως είναι οι Cisco και 3Com και πολλά άλλα σημαντικά γεγονότα. Οι σπουδαστές θα πα-
ρακινηθούν απ' αυτά τα ιστορικά κομμάτια. Περιλαμβάνουμε ειδικά πλαίσια, που δίνουν 
έμφαση σε σημαντικές αρχές της δικτύωσης υπολογιστών. Αυτά τα πλαίσια θα βοηθήσουν 
τους σπουδαστές να κατανοήσουν πώς εφαρμόζονται ορισμένες θεμελιώδεις αρχές στην 
μοντέρνα δικτύωση. Η επιπλέον κάλυψη του θέματος της ασφάλειας δικτύων εμφανίζεται 
σε μια νέα σειρά πλαισίων με τίτλο "Εστίαση στην Ασφάλεια" σε καθένα από τα κεφάλαια 
του βιβλίου.

Συνεντεύξεις

Έχουμε περιλάβει ένα ακόμη πρωτότυπο χαρακτηριστικό που πρέπει να εμπνεύσει και 
να παρακινήσει τους σπουδαστές – συνεντεύξεις με διάσημους νεοτεριστές στο πεδίο της 
δικτύωσης. Περιλαμβάνουμε συνεντεύξεις με τους Len Kleinrock, Bram Cohen, Sally Floyd, 
Vint Cerf, Simon Lam, Charlie Perkinhs, Henning Schulzrinne, Steven Bellovin και Jeff Case.
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Συμπληρώματα για Καθηγητές

Προσφέρουμε ένα πλήρες συμπληρωματικό πακέτο προκειμένου να βοηθήσουμε τους 
καθηγητές να διδάξουν αυτό το μάθημα. Αυτό το υλικό μπορείτε να προσπελάσετε στο 
Addison-Wesley Instructor's Resource Center (http://www.aw.com/irc). Επισκεφθείτε το κέ-
ντρο πόρων καθηγητών ή στείλτε e-mail στο computing@aw.com για πληροφορίες περί της 
προσπέλασης των συμπληρωμάτων για καθηγητές.

• ∆ιαφάνειες PowerPoint. Ο ιστοτόπος του βιβλίου περιλαμβάνει διαφάνειες PowerPoint 
και για τα οκτώ κεφάλαια του βιβλίου. Οι διαφάνειες καλύπτουν κάθε κεφάλαιο με λε-
πτομέρειες. Χρησιμοποιούμε γραφικά και κίνηση (αντί να βασίζονται σε μονότονο κείμενο 
με κουκκίδες) ώστε να κάνουμε τις διαφάνειες ενδιαφέρουσες και οπτικά ελκυστικές. 
Προσφέρουμε τις πρωτότυπες διαφάνειες PowerPoint στους καθηγητές, για να μπορέ-
σουν να τις προσαρμόσουν, ώστε να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες εκπαίδευσης. 
Αρκετές απ' αυτές τις διαφάνειες μας έχουν προσφερθεί από άλλους καθηγητές, που 
έχουν διδάξει από αυτό το βιβλίο.

• Λύσεις Προβλημάτων για το Σπίτι. Ο ιστοτόπος παρέχει ένα εγχειρίδιο λύσεων για τα 
προβλήματα για το σπίτι αυτού του βιβλίου. Αυτές οι λύσεις είναι μόνο για τους καθη-
γητές.

Συσχετίσεις των Κεφαλαίων

Το πρώτο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου παρουσιάζει μια αυτόνομη επισκόπηση της δικτύω-
σης υπολογιστών. Εισάγοντας πολλές βασικές αρχές και ορολογία, αυτό το κεφάλαιο θέτει 
την σκηνή για το υπόλοιπο βιβλίο. Όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια εξαρτώνται απευθείας απ' 
αυτό το πρώτο κεφάλαιο. Συνιστούμε, αφού ολοκληρώσετε το Κεφάλαιο 1, οι καθηγητές 
να καλύψουν τα Κεφάλαια 2 ως 5 με την σειρά, διδάσκοντας με την φιλοσοφία εκπαίδευσης 
από επάνω προς τα κάτω. Καθένα από αυτά τα πέντε κεφάλαια χρησιμοποιεί υλικό από 
τα προηγούμενα κεφάλαια.
Αφού ολοκληρώσει τα πρώτα πέντε κεφάλαια, ο καθηγητής έχει μεγάλη ευελιξία. ∆εν 

υπάρχουν συσχετίσεις ανάμεσα στα τέσσερα τελευταία κεφάλαια, οπότε μπορεί να τα 
διδάξει με οποιαδήποτε σειρά επιθυμεί. Αλλά όμως, καθένα απ' αυτά τα τέσσερα τελευ-
ταία κεφάλαια εξαρτάται από το υλικό των πέντε πρώτων κεφαλαίων. Πολλοί καθηγητές 
διδάσκουν τα πέντε πρώτα κεφάλαια και μετά διδάσκουν ένα από τα τελευταία τέσσερα 
κεφάλαια.

Μία Τελευταία Σημείωση

Ενθαρρύνουμε τους καθηγητές και τους σπουδαστές να δημιουργήσουν μικροεφαρμογές 
Java που επιδεικνύουν τις αρχές και τα πρωτόκολλα του βιβλίου. Αν έχετε μια μικροεφαρ-
μογή που θεωρείτε ότι είναι κατάλληλη γι' αυτό το βιβλίο, μπορείτε να την στείλετε στους 
συγγραφείς. Αν η μικροεφαρμογή (περιλαμβανομένων του συμβολισμού και της ορολογίας) 
είναι κατάλληλη, με χαρά μας θα την περιλάβουμε στον ιστοτόπο του βιβλίου, με μία ανα-
φορά στους συγγραφείς της μικροεφαρμογής. Επίσης ενθαρρύνουμε τους καθηγητές να 
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μας στείλουν νέα προβλήματα για το σπίτι (και τις λύσεις τους), τα οποία θα μπορούσαν 
να συμπληρώσουν τα υπάρχοντα προβλήματα για το σπίτι. Θα δημοσιεύσουμε και αυτά 
τα προβλήματα στο τμήμα μόνο για καθηγητές του ιστοτόπου.
Επίσης ενθαρρύνουμε τους σπουδαστές και τους καθηγητές να μας στείλουν e-mail με τα 

σχόλια που ίσως έχουν για το βιβλίο μας. Ήταν σπουδαίο για μας που λάβαμε τόσα πολλά 
σχόλια από τόσους πολλούς καθηγητές και σπουδαστές από όλο τον κόσμο για την πρώτη 
μας έκδοση. Μπορείτε να μας στείλετε ενδιαφέροντα URL, να μας υποδείξετε τυπογραφικά 
μας λάθη, να διαφωνήσετε με τους ισχυρισμούς μας και να μας πείτε τι δουλεύει και τι δεν 
δουλεύει. Πείτε μας τι πιστεύετε ότι πρέπει να περιληφθεί ή να μην περιληφθεί στην επό-
μενη έκδοση. Στείλτε μας e-mail στις διευθύνσεις kurose@cs.umass.edu και ross@poly.edu.

Ευχαριστίες

Από την εποχή που αρχίσαμε να γράφουμε αυτό το βιβλίο, το 1996, πολλοί άνθρωποι μας 
πρόσφεραν ανεκτίμητη βοήθεια και μας επηρέασαν στο πώς να διαμορφώσουμε τις σκέψεις 
μας για το πώς να οργανώσουμε και να διδάξουμε καλύτερα ένα τμήμα περί δικτύωσης. 
Θέλουμε να πούμε ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους όσοι μας βοήθησαν. Επίσης θέλουμε 
να ευχαριστήσουμε τους εκατοντάδες αναγνώστες από όλο τον κόσμο – σπουδαστές, 
καθηγητές, επαγγελματίες – που μας έστειλαν τις σκέψεις και τα σχόλιά τους για προη-
γούμενες εκδόσεις του βιβλίου και συστάσεις για μελλοντικές εκδόσεις του βιβλίου. Ειδικές 
ευχαριστίες οφείλονται στους:

Al Aho (Columbia University)
Hisham Al-Mubaid (University of Houston-Clear Lake)
Pratima Akkunoor (Arizona State University)
Paul Amer (University of Delaware)
Shamiul Azom (Arizona State University)
Paul Barford (University of Wisconsin)
Bobby Bhattacharjee (University of Maryland)
Steven Bellovin (Columbia University)
Pravin Bhagwat (Wibhu)
Supratik Bhattacharyya (previously at Sprint)
Ernst Biersack (Eurécom Institute)
Shahid Bokhari (University of Engineering & Technology, Lahore)
Jean Bolot (Sprint)
Daniel Brushteyn (former University of Pennsylvania student)
Ken Calvert (University of Kentucky)
Evandro Cantu (Federal University of Santa Catarina)
Jeff Case (SNMP Research International)
Jeff Chaltas (Sprint)
Vinton Cerf (Google)
Byung Kyu Choi (Michigan Technological University)
Bram Cohen (BitTorrent, Inc.)
Constantine Coutras (Pace University)
John Daigle (University of Mississippi)
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Edmundo A. de Souza e Silva (Federal University of Rio de Janiero)
Philippe Decuetos (Eurécom Institute)
Christophe Diot (Thomson Research)
Michalis Faloutsos (University of California at Riverside)
Wu-chi Feng (Oregon Graduate Institute)
Sally Floyd (ICIR, University of California at Berkeley)
Paul Francis (Cornell)
Lixin Gao (University of Massachusetts)
JJ Garcia-Luna-Aceves (University of California at Santa Cruz)
Mario Gerla (University of California at Los Angeles)
David Goodman (Polytechnic University)
Tim Griffin (Cambridge University)
Max Hailperin (Gustavus Adolphus College)
Bruce Harvey (Florida A&M University, Florida State University)
Carl Hauser (Washington State University)
Rachelle Heller (George Washington University)
Phillipp Hoschka (INRIA/W3C)
Wen Hsin (Park University)
Albert Huang (former University of Pennsylvania student)
Esther A. Hughes (Virginia Commonwealth University)
Jobin James (University of California at Riverside)
Sugih Jamin (University of Michigan)
Shivkumar Kalyanaraman (Rensselaer Polytechnic Institute)
Jussi Kangasharju (University of Darmstadt)
Sneha Kasera (University of Utah)
Hyojin Kim (former University of Pennsylvania student)
Leonard Kleinrock (University of California at Los Angeles)
David Kotz (Dartmouth College)
Beshan Kulapala (Arizona State University)
Rakesh Kumar (Polytechnic University)
Miguel A. Labrador (University of South Florida)
Steve Lai (Ohio State University)
Tim-Berners Lee (World Wide Web Consortium)
Lee Leitner (Drexel University)
Brian Levine (University of Massachusetts)
William Liang (former University of Pennsylvania student)
Willis Marti (Texas A&M University)
Nick McKeown (Stanford University)
Josh McKinzie (Park University)
Deep Medhi (University of Missouri, Kansas City)
Bob Metcalfe (International Data Group)
Sue Moon (KAIST)
Erich Nahum (IBM Research)
Christos Papadopoulos (Colorado Sate University)
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Craig Partridge (BBN Technologies)
Radia Perlman (Sun Microsystems)
Jitendra Padhye (Microsoft Research)
Kevin Phillips (Sprint)
George Polyzos (Athens University of Economics and Business)
Sriram Rajagopalan (Arizona State University)
Ramachandran Ramjee (Microsoft Research)
Ken Reek (Rochester Institute of Technology)
Martin Reisslein (Arizona State University)
Jennifer Rexford (Princeton University)
Leon Reznik (Rochester Institute of Technology)
Sumit Roy (University of Washington)
Avi Rubin (Johns Hopkins University)
Dan Rubenstein (Columbia University)
Douglas Salane (John Jay College)
Despina Saparilla (Lucent Bell Labs)
Henning Schulzrinne (Columbia University)
Mischa Schwartz (Columbia University)
Harish Sethu (Drexel University)
K. Sam Shanmugan (University of Kansas)
Prashant Shenoy (University of Massachusetts)
Clay Shields (Georgetown University)
Subin Shrestra (University of Pennsylvania)
Mihail L. Sichitiu (NC State University)
Peter Steenkiste (Carnegie Mellon University)
Tatsuya Suda (University of California at Irvine)
Kin Sun Tam (State University of New York at Albany)
Don Towsley (University of Massachusetts)
David Turner (California State University, San Bernardino)
Nitin Vaidya (University of Illinois)
Michele Weigle (Clemson University)
David Wetherall (University of Washington)
Ira Winston (University of Pennsylvania)
Raj Yavatkar (Intel)
Yechiam Yemini (Columbia University)
Ming Yu (State University of New York at Binghamton)
Ellen Zegura (Georgia Institute of Technology)
Hui Zhang (Carnegie Mellon University)
Lixia Zhang (University of California at Los Angeles)
Shuchun Zhang (former University of Pennsylvania student)
Xiaodong Zhang (Ohio State University)
ZhiLi Zhang (University of Minnesota)
Phil Zimmermann (independent consultant)
Cliff C. Zou (University of Central Florida)
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Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλη την ομάδα του οίκου Addison-Wesley, που 
έκανε σπουδαία δουλειά (και κατάφερε να συνεργαστεί μ' εμάς τους δύο λεπτολόγους 
συγγραφείς!): Michael Hirsch, Marilyn Lloyd και Lindsey Triebel. Ευχαριστούμε επίσης τις 
γραφίστριες Janet Theurer και Patrice Rossi Calkin, για την δουλειά τους με τις εξαίρετες 
εικόνες της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης έκδοσης και τις Nancy Kotary, Alicia Williams και 
Scott Harris για την εξαίρετη παραγωγή αυτής της έκδοσης. Τέλος, ευχαριστούμε ιδιαίτερα 
τον Michael Hirsch, τον εκδότη μας του Addison-Wesley και την Susan Hartman, την προη-
γούμενή μας εκδότρια στον οίκο Addison-Wesley. Το βιβλίο αυτό δεν θα ήταν αυτό που είναι 
(και ίσως να μην είχε εκδοθεί καθόλου), χωρίς την διαχείριση, την συνεχή τους ενθάρρυνση, 
υπομονή και εμμονή.
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Πίνακας Πε ριε χο μέ νων

Κεφάλαιο 1 ∆ίκτυα Υπολογιστών και το ∆ιαδίκτυο 1

1.1 Τι Είναι το ∆ιαδίκτυο; 2
1.1.1 Αναλυτική Περιγραφή 2
1.1.2 Περιγραφή μιας Υπηρεσίας 5
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