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Πρόλογος
 

Σας καλωσορίζουμε στην όγδοη έκδοση του βιβλίου ∆ικτύωση Υπολογιστών: Προσέγγιση 
από Πάνω προς τα Κάτω. Μετά απ’ την έκδοση της πρώτης έκδοσης πριν από 20 χρόνια, 
το βιβλίο μας χρησιμοποιήθηκε σε εκατοντάδες κολέγια και πανεπιστήμια, μεταφράσθηκε 
σε 14 γλώσσες και χρησιμοποιήθηκε από εκατοντάδες χιλιάδες σπουδαστές και χρήστες 
σε όλο τον κόσμο. Ακούσαμε απόψεις από πολλούς απ’ αυτούς τους αναγνώστες και εκ-
πλαγήκαμε από την θετική τους ανταπόκριση. 

Τι Νέο Περιέχει η Όγδοη Έκδοση;
Θεωρούμε ότι ένας σημαντικός λόγος για την επιτυχία αυτού του βιβλίου είναι η ανανε-
ωμένη και επίκαιρη προσέγγιση που προσφέρει στα μαθήματα δικτύωσης υπολογιστών. 
Έχουμε κάνει αλλαγές σε αυτήν την όγδοη έκδοση, αλλά έχουμε επίσης αφήσει αναλλοίω-
τα αυτά που εμείς πιστεύουμε (και έχουν επιβεβαιώσει οι καθηγητές και οι σπουδαστές 
που χρησιμοποίησαν το βιβλίο) ότι είναι τα σημαντικότερα θέματα σ’ αυτό το βιβλίο: την 
προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω, την εστίαση στο Διαδίκτυο και μια μοντέρνα θεώρη-
ση της δικτύωσης υπολογιστών και το φιλικό του στυλ και προσέγγιση για την εκμάθηση 
της δικτύωσης υπολογιστών. Παρά ταύτα έχουμε κάνει πολλές σημαντικές αλλαγές στην 
όγδοη έκδοση. 

Οι αναγνώστες προηγούμενων εκδόσεων του βιβλίου μας μπορεί να θυμούνται ότι κατά 
τη μετάβαση από την έκτη στην έβδομη έκδοση εμβαθύναμε την κάλυψη μας όσον αφορά 
στο επίπεδο δικτύου, αναπτύσσοντας υλικό, το οποίο προηγουμένως καλυπτόταν σε ένα 
μόνο κεφάλαιο, σε ένα νέο κεφάλαιο με εστίαση στο επονομαζόμενο συστατικό «επιπέ-
δου δεδομένων» του επιπέδου δικτύου (Κεφάλαιο 4) και ένα νέο κεφάλαιο με εστίαση στο 
«επίπεδο ελέγχου» του επιπέδου δικτύου (Κεφάλαιο 5). Η αλλαγή εκείνη αποδείχτηκε διο-
ρατική, καθώς η οριζόμενη μέσω λογισμικού δικτύωση (SDN), αναμφίβολα η πιο σημαντι-
κή και ενδιαφέρουσα εξέλιξη της δικτύωσης εδώ και δεκαετίες, υιοθετήθηκε ταχέως στην 
πράξη— τόσο πολύ, ώστε να θεωρείται δύσκολο να φανταστούμε μια εισαγωγή στην σύγ-
χρονη δικτύωση, που να μην καλύπτει την SDN. Η SDN επιπλέον επέτρεψε νέες προόδους 
στην πρακτική της διαχείρισης δικτύων, την οποία επίσης καλύπτουμε με σύγχρονο τρόπο 
και λεπτομερέστερα στην παρούσα έκδοση. Και όπως θα δούμε στο Κεφάλαιο 7 αυτής της 
όγδοης έκδοσης, ο διαχωρισμός των επιπέδων δεδομένων και ελέγχου είναι πλέον επίσης 
βαθιά ενσωματωμένος στις αρχιτεκτονικές των 4G/5G κυψελοειδών δικτύων κινητών επι-
κοινωνιών, όπως είναι μία “all-IP” (βασισμένη πλήρως στο IP) προσπέλαση στα κεντρικά 
δίκτυά τους. Η ταχεία καθιέρωση των δικτύων 4G/5G και των φορητών εφαρμογών που 
αυτά επιτρέπουν είναι αναμφίβολα οι σημαντικότερες αλλαγές που έχουμε δει στη δικτύ-
ωση μετά την κυκλοφορία της έβδομης έκδοσής μας. Για τον λόγο αυτόν επικαιροποιήσαμε 
και εμπλουτίσαμε την κάλυψή μας γι’ αυτόν τον συναρπαστικό τομέα. Πράγματι, η εξελισ-
σόμενη επανάσταση των ασύρματων δικτύων είναι τόσο σημαντική, ώστε θεωρούμε ότι 
αποτελεί κρίσιμο μέρος ενός εισαγωγικού μαθήματος δικτύωσης.

Επιπλέον των ανωτέρω αλλαγών, έχουμε επίσης αναθεωρήσει πολλές ενότητες του 
βιβλίου και έχουμε προσθέσει νέο υλικό, το οποίο αποτυπώνει τις αλλαγές στο εύρος της 
δικτύωσης. Σε κάποιες περιπτώσεις αποσύραμε υλικό της προηγούμενης έκδοσης.  
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Όπως πάντα, ό,τι υλικό έχει αποσυρθεί από την τυπωμένη έκδοση μπορείτε να το βρείτε 
στον συνοδευτικό ιστότοπο του βιβλίου μας. Οι σημαντικότερες αλλαγές σ’ αυτήν την 
όγδοη έκδοση είναι οι ακόλουθες:

• Το Κεφάλαιο 1 έχει ενημερωθεί, ώστε να αντανακλά τη συνεχώς αυξανόμενη απήχηση 
και χρήση του Διαδικτύου και των δικτύων 4G/5G.

• Το Κεφάλαιο 2, το οποίο καλύπτει το επίπεδο εφαρμογής, έχει ενημερωθεί σημαντικά, 
συμπεριλαμβάνοντας υλικό για τα νέα πρωτόκολλα HTTP/2 και HPPT/3 του Διαδικτύου. 

• Το Κεφάλαιο 3 έχει ενημερωθεί έτσι, ώστε να αποτυπώνει την πρόοδο και την εξέλιξη 
της χρήσης των πρωτοκόλλων ελέγχου συμφόρησης και ελέγχου σφαλμάτων του επιπέ-
δου μεταφοράς κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. Αν και το υλικό αυτό έχει παραμείνει 
σχετικά αμετάβλητο για αρκετό διάστημα, έχει υπάρξει ένας αριθμός σημαντικών εξε-
λίξεων μετά την έβδομη έκδοση. Έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοσθεί αρκετοί νέοι αλγό-
ριθμοι ελέγχου συμφόρησης πέραν των «κλασικών» αλγορίθμων TCP. Παρέχουμε λεπτο-
μερέστερη κάλυψη  του TCP CUBIC, του προεπιλεγμένου σε πολλά χρησιμοποιούμενα 
συστήματα πρωτοκόλλου TCP, και εξετάζουμε βασισμένες στην καθυστέρηση πακέτων 
προσεγγίσεις για τον έλεγχο συμφόρησης, συμπεριλαμβανομένου του νέου πρωτοκόλ-
λου BBR, το οποίο χρησιμοποιείται στο δίκτυο κορμού της Google. Εξετάζουμε επίσης 
το πρωτόκολλο QUIC, το οποίο είναι ενσωματωμένο στο πρότυπο HTTP/3. Παρόλο που 
τεχνικά το QUIC δεν είναι ένα πρωτόκολλο επιπέδου μεταφοράς — παρέχει αξιοπιστία 
του επιπέδου εφαρμογών, έλεγχο συμφόρησης και υπηρεσίες πολυπλεξίας σύνδεσης  
στο επίπεδο εφαρμογών — χρησιμοποιεί πολλές απ’ τις αρχές ελέγχου σφαλμάτων και 
συμφόρησης που αναπτύσσουμε στις αρχικές ενότητες του Κεφαλαίου 3.

• Το Κεφάλαιο 4, το οποίο καλύπτει το συστατικό «επίπεδο δεδομένων» του επιπέδου 
δικτύου, έχει αναθεωρηθεί γενικά σε πολλά σημεία. Προσθέσαμε μία νέα ενότητα για 
τα αποκαλούμενα ενδιάμεσα κουτιά (middleboxes), τα οποία επιτελούν λειτουργίες του 
επιπέδου δικτύου διαφορετικές απ’ αυτές της δρομολόγησης (routing) και της προώ-
θησης (forwarding), όπως έλεγχο προσπέλασης πακέτων (firewalling) και εξισορρόπη-
ση φόρτου (load balancing). Τα ενδιάμεσα κουτιά βασίζονται φυσικά στη γενικευμένη 
λειτουργία προώθησης «ταίριασμα και ενέργεια» των συσκευών επιπέδου δικτύου που 
καλύπτουμε νωρίτερα στο Κεφάλαιο 4. Προσθέσαμε επίσης επίκαιρο νέο υλικό πάνω 
σε θέματα όπως αυτά της ποσότητας προσωρινής αποθήκευσης (buffering) που είναι 
«ακριβώς ό,τι πρέπει» για δρομολογητές δικτύου, της δικτυακής ουδετερότητας (net 
neutrality), και των αρχών αρχιτεκτονικής του Διαδικτύου.

• Το Κεφάλαιο 5, το οποίο καλύπτει το συστατικό «επίπεδο ελέγχου» του επιπέδου δι-
κτύου, περιέχει επικαιροποιημένο υλικό για την SDN, και μία σε μεγάλο βαθμό καινού-
ρια διαπραγμάτευση της διαχείρισης δικτύων. Η χρήση της SDN έχει εξελιχθεί πέραν 
της διαχείρισης πινάκων προώθησης πακέτων ώστε να περιλαμβάνει επιπλέον τη δι-
αχείριση της διαμόρφωσης των συσκευών του δικτύου. Παρουσιάζουμε δύο νέα πρω-
τόκολλα, τα NETCONF και YANG, η υιοθέτηση και χρήση των οποίων έχει προωθήσει 
αυτήν την καινούρια προσέγγιση όσον αφορά στη διαχείριση δικτύων.

• Το Κεφάλαιο 6, το οποίο καλύπτει το επίπεδο ζεύξης, έχει ενημερωθεί ούτως ώστε 
να αποτυπώνει την συνεχιζόμενη εξέλιξη των τεχνολογιών επιπέδου ζεύξης, όπως το 
Ethernet. Επιπλέον, έχουμε ενημερώσει και εμπλουτίσει τη διαπραγμάτευσή μας όσον 
αφορά τα δίκτυα κέντρων δεδομένων, τα οποία βρίσκονται στην καρδιά της τεχνολογί-
ας που κατευθύνει μεγάλο μέρος του σύγχρονου εμπορίου μέσω του Διαδικτύου.

• Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, το Κεφάλαιο 7 έχει ενημερωθεί και αναθεωρηθεί σε ση-
μαντικό βαθμό, με σκοπό να αποτυπώσει τις πολλές αλλαγές στην ασύρματη δικτύωση 
μετά την κυκλοφορία της έβδομης έκδοσης, από τα μικρής εμβέλειας Bluetooth piconets 
(μικροσκοπικά δίκτυα) έως τα μέσης εμβέλειας  ασύρματα δίκτυα τοπικής περιοχής 802.11 
(WLAN) και τα ευρείας περιοχής 4G/5G ασύρματα κυψελοειδή δίκτυα. Αποσύραμε την
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κάλυψη των παλαιότερων δικτύων 2G και 3G χάριν μίας ευρύτερης και λεπτομερέ-
στερης παρουσίασης των σημερινών δικτύων 4G LTE και των αυριανών δικτύων 5G. 
Επικαιροποιήσαμε την κάλυψή μας όσον αφορά θέματα κινητικότητας, από το τοπικό 
ζήτημα της μεταπομπής φορητών συσκευών μεταξύ σταθμών βάσης έως το καθολικό 
ζήτημα της διαχείρισης ταυτότητας και της περιαγωγής φορητών συσκευών μεταξύ 
διαφορετικών καθολικών κυψελοειδών δικτύων.

• Το Κεφάλαιο 8, το οποίο καλύπτει την ασφάλεια δικτύων, έχει ενημερωθεί έτσι ώστε 
να αντικατοπτρίζει ιδίως τις αλλαγές στην ασφάλεια ασύρματων δικτύων, με καινούριο 
υλικό για την ασφάλεια WPA3 σε δίκτυα WLAN, και για την αμοιβαία αυθεντικοποίηση 
και εμπιστευτικότητα συσκευής/δικτύου σε δίκτυα 4G/5G.

Από την παρούσα έκδοση έχουμε αφαιρέσει το Κεφάλαιο 9 για την πολυμεσική  δικτύ-
ωση. Με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι εφαρμογές πολυμέσων διαδίδονταν όλο και 
περισσότερο, είχαμε ήδη μεταφέρει σε προηγούμενα κεφάλαια υλικό του Κεφαλαίου 9 σχε-
τικό με θέματα συνεχούς ροής βίντεο, χρονοπρογραμματισμού πακέτων και δικτύων δια-
νομής υλικού. Όπως σημειώθηκε νωρίτερα, όλο το αποσυρμένο υλικό απ’ αυτήν και απ’ 
τις παλαιότερες εκδόσεις μπορεί να βρεθεί στον συνοδευτικό ιστότοπο του βιβλίου μας.

Αναγνωστικό Κοινό
Αυτό το βιβλίο προορίζεται για ένα εισαγωγικό μάθημα στην δικτύωση υπολογιστών. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε τμήματα πληροφορικής όσο και ηλεκτρολόγων μηχανι-
κών. Σε ό,τι αφορά στις γλώσσες προγραμματισμού, το βιβλίο υποθέτει ότι ο φοιτητής έχει 
γνώσεις C, C++, Java ή Python (και μόνο για ορισμένα σημεία). Αν και αυτό το βιβλίο είναι 
ακριβέστερο και αναλυτικότερο από πολλά άλλα εισαγωγικά βιβλία για δικτύωση υπολογι-
στών, σπάνια χρησιμοποιεί μαθηματικές αρχές, που δεν έχουν διδαχθεί στο λύκειο. Έχου-
με κάνει ηθελημένη προσπάθεια να αποφύγουμε τη χρήση προχωρημένων μαθηματικών, 
θεωρίας πιθανοτήτων ή αρχών στοχαστικής διαδικασίας (αν και έχουμε συμπεριλάβει κά-
ποια προβλήματα για το σπίτι για φοιτητές με τέτοιο προχωρημένο υπόβαθρο). Το βιβλίο 
είναι επομένως κατάλληλο για προπτυχιακά μαθήματα και για το πρώτο έτος μεταπτυ-
χιακών σπουδών. Πρέπει επίσης να είναι χρήσιμο σε επαγγελματίες στην βιομηχανία των 
τηλεπικοινωνιών.

Τι το Μοναδικό Προσφέρει Αυτό το Βιβλίο;
Το αντικείμενο της δικτύωσης υπολογιστών είναι τρομακτικά περίπλοκο, περιλαμβάνο-
ντας πολλές αρχές, πρωτόκολλα και τεχνολογίες που πλέκονται μεταξύ τους με έναν πε-
ρίπλοκο τρόπο. Για να αντιμετωπίσουν επιτυχώς αυτήν την έκταση και πολυπλοκότητα, 
πολλά βιβλία για δικτύωση υπολογιστών οργανώνονται συνήθως γύρω απ’ τα «επίπεδα» 
της αρχιτεκτονικής δικτύων. Με μία οργάνωση σε επίπεδα, οι φοιτητές μπορούν να κατα-
λάβουν πλήρως την πολυπλοκότητα της δικτύωσης υπολογιστών – μαθαίνουν τις ξεχωρι-
στές αρχές και πρωτόκολλα στο ένα τμήμα της αρχιτεκτονικής, ενώ ταυτόχρονα βλέπουν 
τη μεγάλη εικόνα τού πώς συνεργάζονται όλα τα κομμάτια μεταξύ τους. Από παιδαγωγική 
σκοπιά, η προσωπική μας εμπειρία είναι ότι μια τέτοια προσέγγιση σε επίπεδα όντως λει-
τουργεί καλά. Παρά ταύτα, έχουμε δει ότι η παραδοσιακή προσέγγιση διδασκαλίας – από 
κάτω προς τα επάνω· δηλαδή, από το φυσικό επίπεδο προς το επίπεδο εφαρμογής – δεν 
είναι η καλύτερη προσέγγιση για ένα μοντέρνο μάθημα στην δικτύωση υπολογιστών.



Μια Προσέγγιση από Πάνω προς τα Κάτω 
Το βιβλίο μας άνοιξε ένα νέο δρόμο πριν από 20 χρόνια αντιμετωπίζοντας τη δικτύωση με 
μια οργάνωση από πάνω προς τα κάτω – δηλαδή, αρχίζοντας από το επίπεδο εφαρμογής 
και προχωρώντας κάτω, προς το φυσικό επίπεδο. Οι γνώμες που λάβαμε από καθηγη-
τές και φοιτητές έχουν επιβεβαιώσει ότι αυτή η προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω έχει 
πολλά πλεονεκτήματα και λειτουργεί πράγματι καλά από παιδαγωγικής πλευράς. Πρώτον, 
δίνει έμφαση στο επίπεδο εφαρμογής (έναν «χώρο με μεγάλη ανάπτυξη» στην δικτύωση 
υπολογιστών). Πράγματι, πολλές από τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην δικτύωση υπολογι-
στών – περιλαμβανομένου του Διαδικτύου και της ροής πολυμέσων – έχουν λάβει χώρα στο 
επίπεδο εφαρμογής. Μία πρώιμη έμφαση στα θέματα του επιπέδου εφαρμογής διαφέρει 
απ’ τις προσεγγίσεις που ακολουθούνται στα περισσότερα άλλα βιβλία, τα οποία αφιερώ-
νουν μία μικρή ύλης σε δικτυακές εφαρμογές, απαιτήσεις τους, στα παραδείγματα επιπέδου 
εφαρμογής (π.χ. πελάτη-εξυπηρέτη και ομοτίμων-P2P) και στις διεπαφές προγραμματισμού 
εφαρμογών. Δεύτερον, η εμπειρία μας ως εκπαιδευτές (και εκείνης πολλών εκπαιδευτών 
που έχουν χρησιμοποιήσει το βιβλίο μας) είναι ότι η διδασκαλία εφαρμογών δικτύωσης στα 
αρχικά μαθήματα είναι ένα ισχυρό κίνητρο. Οι φοιτητές συγκινούνται ιδιαίτερα όταν μαθαί-
νουν πώς λειτουργούν οι δικτυακές εφαρμογές – εφαρμογές όπως το e-mail, η συνεχής ροή 
βίντεο και το Διαδίκτυο, τις οποίες οι περισσότεροι χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση. 
Όταν ένας φοιτητής κατανοήσει τις εφαρμογές, μπορεί να κατανοήσει τις δικτυακές υπηρε-
σίες που χρειάζονται για υποστήριξη αυτών των εφαρμογών. Ο φοιτητής μπορεί κατόπιν, 
με την σειρά του, να εξετάσει τους διάφορους τρόπους με τους οποίους τέτοιες υπηρεσίες 
μπορούν να παρέχονται και να υλοποιούνται στα χαμηλότερα επίπεδα. Έτσι η κάλυψη των 
εφαρμογών σε αρχικά στάδια παρέχει κίνητρο για το υπόλοιπο βιβλίο.

Τρίτον, η προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω επιτρέπει στους εκπαιδευτές να ει-
σάγουν την ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών σε μια αρχική φάση. Οι φοιτητές όχι μόνον 
βλέπουν πώς λειτουργούν δημοφιλείς εφαρμογές και πρωτόκολλα, αλλά επίσης μαθαίνουν 
πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσουν τις δικές τους δικτυακές εφαρμογές και πρωτόκολλα 
επιπέδου εφαρμογής. Με την προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω, οι φοιτητές καταλα-
βαίνουν απ’ την αρχή τις έννοιες του προγραμματισμού υποδοχών (socket programming), 
των μοντέλων υπηρεσιών και των πρωτοκόλλων – σημαντικές αρχές, οι οποίες επανεμφα-
νίζονται σε όλα τα επόμενα επίπεδα. Παρέχοντας παραδείγματα προγραμματισμού υπο-
δοχών σε Python, τονίζουμε τις κεντρικές ιδέες χωρίς να μπερδεύουμε τους φοιτητές με 
περίπλοκο κώδικα. Οι προπτυχιακοί φοιτητές στα τμήματα ηλεκτρολόγων μηχανικών και 
πληροφορικής δεν πρέπει να έχουν δυσκολία να παρακολουθήσουν τον κώδικα σε Python.

Εστίαση στο Διαδίκτυο
Αν και δεν αναφέρουμε πλέον στον τίτλο τη φράση «Παρουσίαση του ∆ιαδικτύου» απ’ την 
τέταρτη έκδοση του βιβλίου, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εστιάζουμε πλέον στο Διαδίκτυο! 
Φυσικά και όχι! Επειδή το Διαδίκτυο έχει γίνει τόσο κυρίαρχο, πιστέψαμε ότι κάθε βιβλίο 
που αναφέρεται στην δικτύωση πρέπει να εστιάζεται ιδιαίτερα στο Διαδίκτυο και επο-
μένως ότι αυτή φράση είναι κάπως περιττή. Συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε την αρχιτε-
κτονική και τα πρωτόκολλα του Διαδικτύου ως πρωταρχικά οχήματα για την μελέτη των 
θεμελιωδών αρχών της δικτύωσης υπολογιστών. Φυσικά περιλαμβάνουμε επίσης αρχές 
και πρωτόκολλα από άλλες δικτυακές αρχιτεκτονικές. Αλλά όμως η έμφαση δίδεται σα-
φώς στο Διαδίκτυο, ένα γεγονός που αντικατοπτρίζεται με σαφήνεια στην οργάνωση του 
βιβλίου, στο οποίο κάνουμε χρήση της αρχιτεκτονικής πέντε επιπέδων του Διαδικτύου: τα 
επίπεδα εφαρμογής, μεταφοράς, δικτύου, ζεύξης και το φυσικό επίπεδο.
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Ένα άλλο πλεονέκτημα τού να θέσουμε το Διαδίκτυο στο επίκεντρο είναι ότι οι περισσό-
τεροι φοιτητές των τμημάτων πληροφορικής και ηλεκτρολόγων μηχανικών έχουν ζήλο να 
μάθουν για το Διαδίκτυο και τα πρωτόκολλά του. Γνωρίζουν ότι το Διαδίκτυο είναι μια 
επαναστατική και ανατρεπτική τεχνολογία και μπορούν να δουν ότι αλλάζει τον κόσμο εκ 
βάθρων. Δεδομένης της τεράστιας εφαρμογής του Διαδικτύου, οι φοιτητές είναι περίεργοι 
για το τι βρίσκεται στο παρασκήνιο. Έτσι, είναι εύκολο για έναν εκπαιδευτή να τους συ-
ναρπάσει ώστε να μάθουν τις βασικές αρχές, όταν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ως βασικό 
οδηγό.

Διδασκαλία των Αρχών της Δικτύωσης 
Δύο από τα μοναδικά χαρακτηριστικά του βιβλίου –η προσέγγισή του από πάνω προς τα 
κάτω και η εστίαση στο Διαδίκτυο– έχουν εμφανισθεί στους υπότιτλους του βιβλίου. Αν 
μπορούσαμε να στριμώξουμε μια τρίτη φράση στον υπότιτλο, αυτή θα περιείχε την λέξη 
αρχές. Ο τομέας της δικτύωσης είναι τώρα αρκετά ώριμος, ώστε να μπορούμε να προσ-
διορίσουμε αρκετές θεμελιωδώς σημαντικές αρχές. Για παράδειγμα, στο επίπεδο μεταφο-
ράς, τα θεμελιώδη ζητήματα περιλαμβάνουν αξιόπιστη επικοινωνία διαμέσου ενός αναξι-
όπιστου επίπεδου δικτύου, εγκαθίδρυση/τερματισμό σύνδεσης και χειραψία, συμφόρηση 
και έλεγχο ροής, καθώς και πολύπλεξη. Στο επίπεδο δικτύου, τρεις ιδιαίτερα σημαντικές 
αρχές είναι η εύρεση «καλών» διαδρομών ανάμεσα σε δύο δρομολογητές, η διασύνδεση 
ενός μεγάλου αριθμού ετερογενών δικτύων και η διαχείριση της πολυπλοκότητας ενός 
μοντέρνου δικτύου. Στο επίπεδο ζεύξης δεδομένων, ένα θεμελιώδες πρόβλημα είναι η κοι-
νή χρήση ενός καναλιού πολλαπλής πρόσβασης. Στην ασφάλεια δικτύων, οι τεχνικές για 
παροχή εμπιστευτικότητας, αυθεντικοποίησης και ακεραιότητας μηνυμάτων βασίζονται 
όλες σε θεμελιώδεις αρχές κρυπτογραφίας. Το βιβλίο αυτό αναγνωρίζει βασικά ζητήμα-
τα δικτύωσης και μελετά προσεγγίσεις στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης αυτών των 
ζητημάτων. Ο φοιτητής που μαθαίνει αυτές τις αρχές θα αποκτήσει γνώσεις με μεγάλη 
«διάρκεια ζωής» – πολύ καιρό μετά απ’ τη στιγμή που πολλά απ’ τα σημερινά πρότυπα 
και πρωτόκολλα θα έχουν καταστεί απαρχαιωμένα, οι αρχές που εμπεριέχουν θα παρα-
μείνουν σημαντικές. Πιστεύουμε ότι ο συνδυασμός της χρήσης του Διαδικτύου ώστε να 
εισάγουμε τους φοιτητές στο θέμα και της εστίασης κατόπιν στα θεμελιώδη ζητήματα και 
τις προσεγγίσεις επίλυσής τους θα επιτρέψει στους φοιτητές να κατανοήσουν γρήγορα 
όλα όσα χρειάζονται για σχεδόν οποιαδήποτε τεχνολογία δικτύωσης.

Πόροι για Φοιτητές
Πόροι για φοιτητές είναι διαθέσιμοι στον συνοδευτικό ιστότοπο (Companion Website [CW]) 
στη διεύθυνση pearson.com/cs-resources. Στους πόρους συμπεριλαμβάνονται:

• Υλικό διαδραστικής εκπαίδευσης: Ο ιστότοπος του βιβλίου περιέχει VideoNotes – πα-
ρουσιάσεις βίντεο των σημαντικών θεμάτων του βιβλίου από τους συγγραφείς, κα-
θώς και περιήγηση σε λύσεις προβλημάτων, παρόμοιων μ’ αυτά που παρατίθενται 
στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Έχουμε επίσης προσθέσει στον ιστότοπο VideoNotes και 
ηλεκτρονικά προβλήματα για τα Κεφάλαια 1 ως 5. Όπως σε προηγούμενες εκδόσεις, 
ο ιστότοπος περιέχει τα διαδραστικά «ζωντανά» γραφικά που παρουσιάζουν πολλές 
απ’ τις βασικές αρχές της δικτύωσης. Οι καθηγητές μπορούν να ενσωματώσουν αυτά 
τα διαδραστικά χαρακτηριστικά στις διαλέξεις τους ή να τα χρησιμοποιήσουν ως ασκή-
σεις εργαστηρίου.
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• Πρόσθετο τεχνικό υλικό. Επειδή σε κάθε νέα έκδοση του βιβλίου προσθέταμε νέο υλικό, 
έπρεπε να αφαιρούμε μερικά από τα υπάρχοντα θέματα, για να κρατήσουμε το βιβλίο 
σε λογικό όγκο. Το υλικό που υπήρχε σε παλαιότερες εκδόσεις του βιβλίου συνεχίζει να 
παρουσιάζει ενδιαφέρον και μπορείτε να το βρείτε στον ιστότοπο του βιβλίου.

• Προγραμματιστικές ασκήσεις. Ο ιστότοπος περιέχει επίσης πολλές προγραμματιστι-
κές ασκήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν την δημιουργία ενός πολυνηματικού εξυπηρέτη 
Web (multithreaded Web server), την δημιουργία ενός προγράμματος πελάτη e-mail με 
διεπαφή GUI, τον προγραμματισμό των πλευρών αποστολής και λήψης ενός αξιόπι-
στου πρωτοκόλλου μεταφοράς δεδομένων, τον προγραμματισμό ενός κατανεμημένου 
αλγορίθμου δρομολόγησης και πολλά περισσότερα.

• Εργαστήρια Wireshark. Η κατανόηση των πρωτοκόλλων δικτύων μπορεί να γίνει πληρέστε-
ρη, εάν τα δείτε σε λειτουργία. Ο ιστότοπος περιέχει πολυάριθμες ασκήσεις σε Wireshark 
που επιτρέπουν στους φοιτητές να παρατηρούν την αλληλουχία των μηνυμάτων που 
ανταλλάσσονται ανάμεσα στις δύο οντότητες ενός πρωτοκόλλου. Ο ιστότοπος περιλαμ-
βάνει ξεχωριστές εργαστηριακές ασκήσεις σε Wireshark για τα πρωτόκολλα HTTP, DNS, 
TCP, UDP, IP, ICMP, Ethernet, ARP, WiFi, SSL και στην ανίχνευση όλων των πρωτοκόλλων 
που σχετίζονται με την ικανοποίηση ενός αιτήματος για μεταφορά μίας ιστοσελίδας. Θα 
συνεχίσουμε να προσθέτουμε νέες εργαστηριακές ασκήσεις με την πάροδο του χρόνου.

Ιστότοπος συγγραφέων. Πέρα απ’ τον συνοδευτικό ιστότοπο, οι συγγραφείς διατη-
ρούν ένα δημόσιο ιστότοπο, http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross, ο οποίος περιέχει πρό-
σθετο διαδραστικό υλικό για φοιτητές και αντίγραφα δημοσίως διαθέσιμου υλικού από τον 
Ιστότοπο, όπως διαφάνειες PowerPoint και υλικό εργαστηριακών ασκήσεων σε Wireshark. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ιστότοπος http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/ inter-
active, που περιέχει διαδραστικές ασκήσεις, οι οποίες δημιουργούν (και παρουσιάζουν λύ-
σεις για) προβλήματα παρόμοια με επιλεγμένα προβλήματα του τέλους των κεφαλαίων. 
Καθώς οι φοιτητές μπορούν να παραγάγουν (και να προβάλουν τις λύσεις για) έναν απερι-
όριστο αριθμό παρόμοιων προβλημάτων, μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται μέχρι να 
κατανοήσουν πλήρως το υλικό του βιβλίου.

Παιδαγωγικά Χαρακτηριστικά
Ο καθένας μας διδάσκει δικτύωση υπολογιστών για περισσότερα από 30 χρόνια. Μετα-
φέρουμε μέσα σε αυτό το βιβλίο μία συνδυασμένη εμπειρία εκπαίδευσης 60 χρόνων σε 
πολλές χιλιάδες φοιτητών. Είμαστε επίσης ενεργοί ερευνητές σε θέματα δικτύωσης υπο-
λογιστών όλο αυτό το διάστημα. (Στην πραγματικότητα, ο Jim και ο Keith συναντήθηκαν 
για πρώτη φορά σαν μεταπτυχιακοί φοιτητές σε ένα μάθημα δικτύωσης υπολογιστών 
που διδασκόταν 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 πιθανώς στο μέλλον. Παρά ταύτα, έχουμε αντισταθεί στον πειρασμό να βασί-
σουμε το υλικό του βιβλίου στα ερευνητικά μας ενδιαφέροντα. Πιστεύουμε ότι μπορείτε να 
επισκεφθείτε τους προσωπικούς μας ιστότοπους εάν ενδιαφέρεσθε για την έρευνά μας. 
Έτσι, αυτό το βιβλίο αναφέρεται στην μοντέρνα δικτύωση υπολογιστών – αναφέρεται σε 
σύγχρονα πρωτόκολλα και τις τεχνολογίες, όπως και στις υποκείμενες αρχές πίσω απ’ 
αυτά τα πρωτόκολλα και τεχνολογίες. Επίσης πιστεύουμε ότι η εκμάθηση (και η διδασκα-
λία!) της δικτύωσης μπορεί να είναι διασκεδαστική. Μια αίσθηση χιούμορ, χρήση παρομοι-
ώσεων και παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο σε αυτό το βιβλίο ελπίζουμε ότι θα 
κάνουν αυτό το υλικό περισσότερο διασκεδαστικό.
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Συμπληρώματα για Εκπαιδευτές
Προσφέρουμε ένα πλήρες συμπληρωματικό πακέτο για να βοηθήσουμε τους εκπαιδευτές 
να διδάξουν αυτό το μάθημα. Το υλικό αυτό μπορείτε να προσπελάσετε στο Pearson’s 
Instructor Resource Center (http://www.pearsonhighered.com/irc). Επισκεφθείτε το κέντρο 
πόρων εκπαιδευτών προκειμένο να πάρετε πληροφορίες σχετικά με την προσπέλαση συ-
μπληρωμάτων για εκπαιδευτές.

• ∆ιαφάνειες PowerPoint®. Παρέχουμε διαφάνειες PowerPoint και για τα οκτώ κεφάλαια. 
Οι διαφάνειες έχουν ενημερωθεί πλήρως στην παρούσα όγδοη έκδοση και καλύπτουν 
κάθε κεφάλαιο λεπτομερώς. Χρησιμοποιούν γραφικά και κίνηση (αντί να βασίζονται σε 
μονότονο κείμενο με κουκκίδες) για να κάνουν τις διαφάνειες ενδιαφέρουσες και οπτικά 
ελκυστικές. Προσφέρουμε τις πρωτότυπες διαφάνειες PowerPoint, για να μπορέσετε 
να τις προσαρμόσετε, ώστε να ικανοποιούν τις δικές ανάγκες εκπαίδευσης. Μερικές 
από αυτές τις διαφάνειες αποτελούν συνεισφορά από άλλους εκπαιδευτές, που έχουν 
διδάξει από το βιβλίο μας. 

• Λύσεις Προβλημάτων για το Σπίτι. Παρέχουμε ένα εγχειρίδιο λύσεων αυτού του βιβλίου 
για τα προβλήματα για το σπίτι, τις προγραμματιστικές ασκήσεις και τα εργαστήρια 
σε Wireshark. Όπως προαναφέρθηκε, έχουμε εισαγάγει πολλά νέα προβλήματα για το 
σπίτι στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Για περισσότερα διαδραστικά προβλήματα και λύσεις, 
οι καθηγητές (και οι φοιτητές) μπορούν να συμβουλευθούν τον συνοδευτικό ιστότοπο 
του βιβλίου στην Pearson ή τον ιστότοπο διαδραστικών προβλημάτων των συγγραφέ-
ων στη διεύθυνση http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive.

Εξαρτήσεις των Κεφαλαίων
Το πρώτο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου παρουσιάζει μια αυτόνομη επισκόπηση της δικτύ-
ωσης υπολογιστών. Εισάγοντας πολλές βασικές αρχές και ορολογία, αυτό το κεφάλαιο 
θέτει τις βάσεις για το υπόλοιπο βιβλίο. Όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια εξαρτώνται απευ-
θείας απ’ αυτό το πρώτο κεφάλαιο. Μετά την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 1, συνιστούμε 
στους εκπαιδευτές να καλύψουν τα Κεφάλαια 2 έως 6 με τη σειρά, ακολουθώντας την 
από πάνω προς τα κάτω φιλοσοφία μας. Κάθε ένα απ’ αυτά τα πέντε κεφάλαια χρησιμο-
ποιεί υλικό από τα προηγούμενα κεφάλαια. Αφού ολοκληρώσει τα πρώτα έξι κεφάλαια, 
ο εκπαιδευτής έχει μεγάλη ευελιξία. Δεν υπάρχουν αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα στα δύο τε-
λευταία κεφάλαια, οπότε μπορεί να τα διδάξει με οποιαδήποτε σειρά. Εν τούτοις, τα δύο 
αυτά κεφάλαια βασίζονται στο υλικό των έξι πρώτων κεφαλαίων. Πολλοί εκπαιδευτές 
διδάσκουν τα έξι πρώτα κεφάλαια και μετά διδάσκουν ένα απ’ τα τελευταία δύο κεφάλαια 
για «επιδόρπιο».

Μία Τελευταία Σημείωση: Θα Θέλαμε να σας Ακούσουμε
Ενθαρρύνουμε φοιτητές και εκπαιδευτές να μας στείλουν e-mail με σχόλια που ίσως έχουν 
για το βιβλίο μας. Ήταν σπουδαίο για μας που λάβαμε τόσα πολλά σχόλια από τόσους 
πολλούς εκπαιδευτές και φοιτητές από όλον τον κόσμο για τις πρώτες επτά εκδόσεις μας. 
Έχουμε συμπεριλάβει πολλές από αυτές τις προτάσεις σε επόμενες εκδόσεις του βιβλίου. 
Επίσης ενθαρρύνουμε τους εκπαιδευτές να μας στείλουν νέα προβλήματα για το σπίτι (και
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τις λύσεις τους), τα οποία θα μπορούσαν να συμπληρώσουν τα υπάρχοντα. Θα τα δημο-
σιεύσουμε και αυτά στο τμήμα του ιστοτόπου που προορίζεται μόνον για εκπαιδευτές. 
Επιπλέον, ενθαρρύνουμε τους εκπαιδευτές και τους φοιτητές να δημιουργήσουν νέα δι-
αδραστικά κινούμενα γραφικά τα οποία να επεξηγούν τις αρχές και τα πρωτόκολλα του 
βιβλίου. Αν έχετε ένα κινούμενο γραφικό που θεωρείτε ότι είναι κατάλληλο γι’ αυτό το κεί-
μενο, παρακαλούμε να μας το στείλετε. Αν το κινούμενο γραφικό (περιλαμβανομένων του 
συμβολισμού και της ορολογίας) είναι κατάλληλο, θα είναι χαρά μας να το συμπεριλάβουμε 
στον ιστότοπο του βιβλίου, με τη δέουσα αναφορά στους δημιουργούς του.

Επομένως, όπως λέει και μία γνωστή ρήση: «συνεχίστε να στέλνετε κάρτες και γράμ-
ματα!». Πραγματικά, παρακαλούμε να συνεχίσετε να μας στέλνετε ενδιαφέροντα URL, 
να μας υποδεικνύετε τυπογραφικά λάθη, να διαφωνείτε με ισχυρισμούς μας και να μας 
λέτε τι λειτουργεί και τι όχι. Πείτε μας τι πιστεύετε ότι πρέπει να περιληφθεί ή να μην 
περιληφθεί στην επόμενη έκδοση. Στείλτε μας e-mail στις διευθύνσεις kurose@cs.umass.
edu και keithross@nyu.edu.
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