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• Επίπεδο εφαρμογής 
(Application layer):
• Συντονισμός εφαρμογών

• Επίπεδο μεταφοράς 
(Transport layer):
• Παράδοση πακέτων μεταξύ 

εφαρμογών

• Επίπεδο δικτύου (Network 
layer):
• Δρομολόγηση πακέτων από 

πηγή σε προορισμό

• Επίπεδο σύνδεσης (Data Link 
layer):
• Αξιόπιστη μεταφορά frames 

πάνω από έναν κόμβο σε 
ένα γειτονικό μέσω μίας 
σύνδεσης
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Λειτουργίες και πρωτόκολλα μεταφοράς
• Παρέχουν λογική επικοινωνία μεταξύ 

διεργασιών/εφαρμογών που τρέχουν σε διαφορετικά 
μηχανήματα

• Βασικές λειτουργίες

• Αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων

• Multiplexing/demultiplexing

• Έλεγχος ροής

• Έλεγχος συμφόρησης

• Τα πρωτόκολλα μεταφοράς τρέχουν στους τελικούς 
σταθμούς

• Σημείο αποστολής: χωρίζει τα μηνύματα της εφαρμογής 
σε τμήματα και τα περνάει στο επίπεδο δικτύου

• Σημείο λήψης: συναρμολογεί τα τμήματα σε μηνύματα 
και τα περνάει στο επίπεδο εφαρμογής

• Περισσότερα από ένα πρωτόκολλα μεταφοράς είναι 
διαθέσιμα στις εφαρμογές:

• TCP and UDP



Transport vs. network layer

• Επίπεδο δικτύου (network layer): λογική επικοινωνία μεταξύ 
εξυπηρετητών

• Επίπεδο μεταφοράς (transport layer): λογική επικοινωνία μεταξύ 
διεργασιών

• Ενισχύει τις υπηρεσίες του επιπέδου δικτύου



TCP/UDP
• TCP

• Αξιόπιστη μεταφορά

• Επαναμεταδόσεις μη παραληφθέντων ή 
εσφαλμένων πακέτων

• Απορρίπτονται τα διπλότυπα

• Και με τις υπόλοιπες λειτουργίες

• Παράδοση πακέτων με τη σωστή σειρά

• Τα πακέτα στέλνονται σε ακολουθίες

• Διαιρούνται σε segments

• Αριθμούνται

• Συναρμολογούνται στο προορισμό

• Έλεγχος ροής

• Έλεγχος συμφόρησης

• Εγκαθίδρυση σύνδεσης

• Χρησιμοποιεί μόνιμες συνδέσεις

• UDP 
• Μη-αξιόπιστη μεταφορά, παράδοση πακέτων με 

τυχαία σειρά



TCP/UDP και εφαρμογές



Transmission Control Protocol - TCP

• TCP: 3 Φάσεις
• Εγκατάσταση Σύνδεσης

• Μεταφορά δεδομένων

• Τερματισμός Σύνδεσης

• Εγκατάσταση Σύνδεσης: «Τριπλή» χειραψία

• Ο πελάτης στέλνει ένα πακέτο SYN

• Ο εξυπηρετητής απαντά με ένα SYN ACK

• Ο πελάτης στέλνει ένα πακέτο ACK

• Τερματισμός Σύνδεσης: Δυο «διπλές» χειραψίες

• Ο πελάτης στέλνει ένα πακέτο FIN
• Ο εξυπηρετητής απαντά με ένα ACK
• Ο εξυπηρετητής στέλνει ένα πακέτο FIN
• Ο πελάτης απαντά με ένα ACK



User Datagram Protocol - UDP
• (Aπλό) Πρωτόκολλο Μεταφοράς

• Δεν χρησιμοποιεί μόνιμες συνδέσεις

• Δεν είναι αξιόπιστο = δεν εγγυάται ότι τα πακέτα θα φθάσουν στον προορισμό 
τους

• Αλλά: είναι γρήγορο και χωρίς overhead



Port numbers
• Κάθε TCP ή UDP διεργασία/υπηρεσία διαθέτει μια θύρα (port) στην οποία 

«ακούει»
• π.χ., Για να επικοινωνήσουμε με έναν server πρέπει να ξέρουμε την IP address του και το 

port number που ακούει

• Οι clients χρησιμοποιούν τα ‘εφήμερα’ ports

• Τα ports πρέπει να είναι μοναδικά στο συγκεκριμένο μηχάνημα



Port numbers
οι Ευρέως Γνωστές Θύρες (well-known ports)

π.χ., FTP στο port 21, HTTP στο port 80



Επικεφαλίδες πακέτων



Επικεφαλίδες πακέτων

• Sequence Number (SeqNo):
• Sequence number is 32 bits long. 

• So the range of SeqNo is 
0 <= SeqNo <= 232 -1   4.3 Gbyte 

• Each  sequence number identifies a byte in the byte stream

• Initial Sequence Number (ISN) of a connection is set during connection 
establishment
Q: What are possible requirements for ISN ?



Επικεφαλίδες πακέτων

• Acknowledgement  Number (AckNo):
• The AckNo contains the next SeqNo that a hosts wants to receive

Example:
The acknowledgement  for a segment with 
sequence numbers 0-1500 is AckNo=1501

• A hosts uses the Acknowlegement Number field to send 
acknowledgements. (If a host sends an AckNo in a segment it sets the  “ACK 
flag”)

• Acknowledgements are piggybacked, i.e.,
a segment  from A -> B can contain an acknowledgement for a data sent in 
the B -> A direction

Q: Why is piggybacking good ?



Sockets
• Ένα network socket είναι ένα τελικό σημείο μιας ροής επικοινωνίας μεταξύ 

διεργασιών μέσω δικτύου υπολογιστών.
• Κατά τη διάρκεια δικτυακής επικοινωνίας τα sockets των διεργασιών μπορούν 

να είναι σε διάφορες καταστάσεις



Sockets: TCP States in “Normal” 
Connection Lifetime

SYN (SeqNo = x)

SYN (SeqNo = y, AckNo = x + 1 )

(AckNo = y + 1 )

SYN_SENT
(active open)

SYN_RCVD

ESTABLISHED

ESTABLISHED

FIN_WAIT_1

(active close)

LISTEN
(passive open)

FIN (SeqNo = m)

CLOSE_WAIT

(passive close)

(AckNo = m+ 1 )

FIN (SeqNo = n )

 (AckNo = n+1)
LAST_ACK

FIN_WAIT_2

TIME_WAIT

CLOSED



Multiplexing/demultiplexing

Multiplexing στην πηγή: 
συγκεντρώνοντας δεδομένα από 
πολλές διεργασίες, με στοιχεία 
διαφοροποίησης το port number

Demultiplexing στον 
προορισμό: παράδοση 
δεδομένων στην 
αντίστοιχη διεργασία
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Εντολές για συνδέσεις TCP, UDP

• Windows/ Unix*: netstat –a



Ερωτήσεις?

Χρησιμοποιήθηκαν εν μέρη εικόνες και κείμενο από:

• J. Kurose and K. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach

• CS 498MC: Systems and Networking Lab

• CSEE W4140: Networking Laboratory

• wikipedia


