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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 
 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΛΩΝ TCP ΚΑΙ UDP 
 

TCP UDP 

Θέση στο Μοντέλο 
TCP/IP 

Ανήκει στο Επίπεδο Μεταφοράς Ανήκει στο Επίπεδο Μεταφοράς 

Πρωτόκολλο  Προσανατολισμένο σε σύνδεση 
(Connection-Oriented) 

Αυτοδύναμου πακέτου 
(Connectionless) 

Χωρισμός δεδομένων 
σε πολλαπλά 
Τμήματα (Segments) 
ή αλλιώς πακέτα 
δεδομένων 

ΝΑΙ 
 
Παραλαμβάνει μηνύματα από τις 
εφαρμογές, τα τεμαχίζει σε Τμήματα 
(Segments) συγκεκριμένου μεγέθους, 
που συνήθως δεν υπερβαίνουν τα 64 
Kbytes (TPDU, Transport Protocol Data 
Union).   

ΟΧΙ 
 
Δεν τεμαχίζει τα δεδομένα σε 
πολλαπλά τμήματα (segments) 

Αξιοπιστία μετάδοσης Εξασφαλίζει την αξιόπιστη μεταφορά 
δεδομένων.  
 
1. Υπάρχει επιβεβαίωση της αποστολής 
και της λήψης δεδομένων. 
  
2. Υπάρχει επαναμετάδοση τμημάτων 
(segments)-πακέτων δεδομένων, σε 
περιπτώσεις σφαλμάτων που έχουν 
χαθεί ή αλλοιωθεί (κατά την πορεία τους 
από Πηγή στον Προορισμό). 
 
3. Εξασφαλίζεται η παράδοση των 
τμημάτων (segments)-πακέτων 
δεδομένων, με τη σωστή σειρά και έτσι η 
σωστή επανασύνθεση του αρχικού 
μηνύματος. 
 
4. Εξασφαλίζεται η από άκρο σε άκρο 
επικοινωνία 

Δεν παρέχει αξιόπιστη μεταφορά 
δεδομένων. 
 
1. Δεν κρατά αντίγραφα από τα 

τμήματα (segments), για να 
κάνει επαναμετάδοση , σε 
περιπτώσεις  που χαθούν ή 
συμβούν σφάλματα μετάδοσης. 
 

2. Δεν εξασφαλίζει ότι τα τμήματα 
(segments) θα παραδοθούν 
στον Προορισμό τους με τη 
σωστή σειρά, όπως δηλαδή 
στάλθηκαν από τον αποστολέα 
(Πηγή). 

Έλεγχος ροής (flow 
control) 

Υποστηρίζει τον μηχανισμό ελέγχου 
ροής δεδομένων 
 
Υποστηρίζει τον μηχανισμό με τον οποίο 
υπάρχει έλεγχος της ποσότητας 
δεδομένων, που μπορούν να μεταδίδονται 
κάθε φορά από την Πηγή στον Προορισμό, 
έτσι ώστε τα δύο άκρα της σύνδεσης να 
μπορούν να επικοινωνούν στον ίδιο ρυθμό 
μετάδοσης. 

Δεν υποστηρίζει τον μηχανισμό 
ελέγχου ροής δεδομένων 
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Ταχύτητα μετάδοσης Είναι ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΓΟ 
 
Η ταχύτητα ελαττώνεται λόγω της 
πολυπλοκότητας, των πολλών ελέγχων 
που κάνει (επιβεβαιώσεις κλπ), αλλά και 
της ανάγκης σύνδεσης πριν τη μετάδοση 
των δεδομένων (connection oriented 
system) 
 

Είναι ΤΑΧΥΤΑΤΟ 
 
Δεν έχει την πολυπλοκότητα του 
TCP (δεν εκτελεί τόσες λειτουργίες 
όσο το TCP). 
 
Χρησιμοποιείται κυρίως από 
εφαρμογές, στις οποίες κρίσιμος 
παράγοντας είναι η ταχύτητα και 
όχι η ποιότητα (π.χ. μετάδοσης 
φωνής (audio) και video streaming 
  

Χρήση - Αποστολή email (SMTP) 
- Πλοήγηση στο www (HTTP, HTTPS) 
- Μεταφορά αρχείων (FTP) 
- Απομακρυσμένη σύνδεση μέσω TELNET 

Κ. 

- Απλή μεταφορά αρχείων (TFTP) 
- Live video (web-camera) 
- Online Gaming 
- Φωνή μέσω διαδικτύου (VoIP) 
- Τηλεδιάσκεψη 

κ.α 

Κύριο χαρακτηριστικό 
Πρωτοκόλλου 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

 

 

 Σύγκριση TCP Tμήματος (Segment) με UDP Datagram 
 

 


