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ΚΑΙΝΟΣΟΜΔ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙΑΞΙΟΠΟΙΗΗ 

ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ          COMNET III ΓΙΑ ΣΗ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΔΣΑΓΟΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ & 

ΓΙΚΣΤΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΙΙ 

 

 

Δςμοιπίδηρ Κων/νορ 
Δκπαιδεςηικόρ -Ηλεκηπονικόρ ΣΔ- Ms 

Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ 

kevmele@acn.gr 

 

Βαμβακά Δςαγγελία 
Καθηγήηπια Πληποθοπικήρ 

evangelia_vamvaka@yahoo.gr  

 

Αλεξάνδπος ηαύπορ 
Δκπαιδεςηικόρ -  Φςζικόρ-Ms  

Ραδιοληλεκηπολόγορ 

stalexan@sch.gr  

Βπαδέληρ ηέπγιορ 
Ηλεκηπολόγορ Μησανικόρ –Ms 

ςζηήμαηα Κινηηών Δπικοινωνιών 

pliroforiki@dramahospital.gr 

 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ 
Με ηην επγαζία μαρ αςηή θέλοςμε να παποςζιάζοςμε ένα πλαίζιο δπαζηηπιοηήηων και διδακηικήρ αξιοποίηζηρ 

ηος εκπαιδεςηικού λογιζμικού πποζομοίωζηρ COMNET III,  για ηη διδαζκαλία ηος μαθήμαηορ “Μεηάδοζη 

δεδομένων και δίκηςα Η/Υ ΙΙ”, ηο οποίο  διδάζκεηαι ζηην ηελεςηαία ηάξη ηων ημημάηων πληποθοπικήρ ηων 

Τ.Ε.Ε.. Οι δςναηόηηηερ ηος λογιζμικού είναι πολύ μεγάλερ, εμείρ όμωρ αξιοποιούμε μέπορ ηος λογιζμικού για ηο 

ζσεδιαζμό εκπαιδεςηικών δπαζηηπιοηήηων ζηο βαθμό πος μαρ επιηπέπει ηο επίπεδο ηηρ ηάξηρ μαρ και διαθέπει 

από ζσολική ζε ζσολική σπονιά. Για ηην καηανόηζη βαζικών εννοιών ηων δικηύων σπηζιμοποιούμε 

πποζομοιώζειρ από διάθοπερ ζελίδερ ηος διαδικηύος. 

 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: Μεηάδοζη δεδομένων, πποζομοίωζη, δίκηςα ςπολογιζηών, COMNET III  

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

Η δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο “Μεηάδνζε δεδνκέλσλ θαη δίθηπα Η/Τ” είλαη έλα ηκήκα ηεο 

πιεξνθνξηθήο πνπ παξνπζηάδεη πνιύ κεγάιν ελδηαθέξνλ αιιά θαη αξθεηέο δπζθνιίεο. 

Η δπζθνιία έγθεηηαη ζην όηη νη καζεηέο θαινύληαη λα κάζνπλ έλλνηεο θαη λα θαηαλνήζνπλ 

ιεηηνπξγίεο – κέζσ ηεο παξαδνζηαθήο κεζόδνπ  δηδαζθαιίαο-, νη νπνίεο είλαη μέλεο γη’ απηνύο θαη 

αδηαθαλείο.  

Η θαηαλόεζε ελλνηώλ, όπσο LAN, WAN, ETHERNET,TOKEN RING θαη ησλ δνκηθώλ 

ζηνηρείσλ ελόο δηθηύνπ, όπσο ROUTER, SERVER, HUB, SWITCH, BRIDGE είλαη απαξαίηεηεο. 

Οη παξαπάλσ έλλνηεο -εθηόο από ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν δηδαζθαιίαο-  δηδάζθνληαη ζηνπο 

καζεηέο καο θαη ζην εξγαζηήξην, κέζσ πξνζνκνηώζεσλ ζε Java πνπ βξήθακε ζε ζειίδεο ηνπ 

δηαδηθηύνπ. Σα πεξηβάιινληα κάζεζεο κε ηε ρξήζε πξνζνκνίσζεο αλαγλσξίζηεθαλ σο 

ζεκαληηθά ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο ησλ αθεξεκέλσλ ελλνηώλ  θαη εηδηθόηεξα ζηελ πιεξνθνξηθή. 

θνπόο ηεο ρξήζεο ηεο παξαθάησ εθαξκνγήο είλαη ε θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ 

(πξσηνθόιισλ, ζπζθεπώλ θιπ) θαη όρη ε εθκάζεζε ηνπ ηξόπνπ ρξήζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εθαξκνγήο. Δπεηδή ν ζθνπόο ηεο ρξήζεο ηνπ παξαπάλσ ινγηζκηθνύ δελ είλαη ε εθκάζεζή ηνπ, ε 

παξνπζίαζή ηνπ ζηνπο καζεηέο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα πξνηδέθηνξα θαη κε θπιιάδηα πνπ δίλνληαη 

ζηνπο καζεηέο θαη ζηα νπνία πεξηγξάθνληαη κόλνλ νη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα ηνπο ρξεηαζηνύλ. Η 
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παξνπζίαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνύ COMNET III γίλεηαη ζε  έλα εξγαζηεξηαθό δίσξν θαη  

κία επηπιένλ ώξα γηα εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κ’  απηό. 
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ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΟ COMNET III 

Σν γξαθηθό πεξηβάιινλ ηνπ COMNET III είλαη εύρξεζην, εύθνιν θαη θηιηθό πξνο ην ρξήζηε. 

Η αξρηθή ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαίλεηαη παξαθάησ: 

 
ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο θαίλεηαη ε εξγαιεηνζήθε ζηελ νπνία 

ππάξρνπλ όια ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζην ζηήζηκν ελόο δηθηύνπ,  θαζώο επίζεο 

θαη νη ηξόπνη δηαζύλδεζήο ηνπο . 

Η ηνπνζέηεζε ησλ ζηνηρείσλ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο γίλεηαη κε εύθνιν ηξόπν, επηιέγνληαο 

ην ζπγθεθξηκέλν εηθνλίδην, ζέξλνληαο θαη ηνπνζεηώληαο ην ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θαη 

ζπλδένληάο ηα κε γξακκέο, νη νπνίεο ππάξρνπλ ζηελ εξγαιεηνζήθε. Δηθνλίδηα κπνξνύκε λα 

εηζάγνπκε θαη από ην MENU. 

Σν απνηέιεζκα θαίλεηαη παξαθάησ: 

 
Σνπνζεηώληαο νη καζεηέο ηα ζηνηρεία ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο κπνξνύλ λα θαζνξίζνπλ θαη 

ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο, θάλνληαο δηπιό θιηθ πάλσ ζην εηθνλίδην, όπσο π.ρ.  

Name: ETHERNET 

Type: CSMA/CD 

Parameters: 802.3 CSMA/CD 10BASET  ή 

Name: TOKEN RING 

Link Type: Token passing 

Parameters: 802.5 16 Mbps 
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Αθνύ ζηήζνπκε ην δίθηπν, κπνξνύκε λα επηιέμνπκε δηαθνξεηηθό πξσηόθνιιν, ηηο δηαθνξέο 

ηνπ νπνίνπ κπνξνύκε λα ηηο δνύκε ζην Report κεηά ην ηέινο ηεο πξνζνκνίσζεο. 

Μπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε πεγέο κελπκάησλ e-mail.Σηο  πεγέο απηέο κπνξνύκε λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα κνληεινπνίεζε ηεο κεηαθνξάο ηνπ e-mail από ηνπο δηάθνξνπο θόκβνπο 

ζηνλ e-mail server. 

Οη παξάκεηξνη πνπ κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε ζε κηα πεγή κελπκάησλ e-mail είλαη:  

  
Μπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε πεγέο ειέγρνπ κελπκάησλ (e-mail check message source). 

Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κνληεινπνίεζε ελόο πεξηνδηθνύ ειέγρνπ ηνπ ρξήζηε ζηνλ e-mail server 

γηα λέα κελύκαηα. 

Οη παξάκεηξνη πνπ κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε ζε κηα πεγή ειέγρνπ κελπκάησλ  (e-mail check 

message source) είλαη: 
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Μπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε πεγή απόθξηζεο e-mail (e-mail check response source). 

Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κνληεινπνίεζε ηεο θίλεζεο (download & transport) ησλ e-mail  από ηνλ 

e-mail server. 

Οη παξάκεηξνη πνπ κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε ζε κηα πεγή απόθξηζεο  e-mail είλαη: 

 
Μπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε πεγή αηηήζεσλ αξρείσλ (file request message source), ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κνληεινπνίεζε ησλ αηηεκάησλ γηα download αξρείσλ από ην file server 

(είλαη παξόκνηα κε ηελ πεγή κελπκάησλ). 

Μπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε πεγή απόθξηζεο ηνπ file server (file server response source), ε 

νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κνληεινπνίεζε ηεο κεηαθνξάο ησλ αξρείσλ δηά κέζνπ ηνπ δηθηύνπ 

από ηε ζηηγκή ιήςεο κηαο αίηεζεο γηα θάπνην αξρείν. 

Σειεηώλνληαο ην ζηήζηκν ηνπ δηθηύνπ κπνξνύκε λα δνύκε ηπρόλ ιάζε θαη λα ηα δηνξζώζνπκε 

αθνινπζώληαο ηε δηαδξνκή Simulate –Verify Model. 

 
Οινθιεξώλνληαο ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηύνπ, κπνξνύκε λα ην πξνζνκνηώζνπκε , αθνύ 

θαζνξίζνπκε ηηο παξακέηξνπο πξνζνκνίσζεο, αθνινπζώληαο ηε δηαδξνκή Simulate –Run 

Parameters…. 

πκπιεξώλνληαο ηα παξαθάησ πεδία 
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Γηα λα αξρίζεη ε πξνζνκνίσζε, επηιέγνπκε από ην κελνύ  simulate 

Δπηιέγνπκε Start Simulation 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο κπνξνύκε λα δνύκε ηελ θίλεζε ησλ κελπκάησλ ,ην ίρλνο ησλ 

παξακέηξσλ θαη λα πάξνπκε Report. 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Με ην παξαπάλσ ινγηζκηθό πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2003-04 δύν αζθήζεηο 

ζε δύν ηκήκαηα ησλ 24 καζεηώλ θαη είραλ  θαη νη δύν αζθήζεηο ζπλνιηθή  δηάξθεηα έμη 

δηδαθηηθώλ σξώλ ζην εξγαζηήξην. Καηά ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά έρεη πξνγξακκαηηζζεί ίδηνο 

αξηζκόο αζθήζεσλ, ελώ ηνπο έρεη γίλεη ε παξνπζίαζε ηνπ ινγηζκηθνύ πξνζνκνίσζεο. 

ηνπο καζεηέο πξνεγήζεθε ε δηδαζθαιία ηεο ζεσξίαο κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν ησλ 

παξαγξάθσλ 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 θαη δόζεθε κεγάιε έκθαζε ζηελ θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ πξνηύπσλ ALOHA, CSMA, CSMA/CD  θαη ησλ κνληέισλ OSI  θαη TCP/IP. Μεηά ην πέξαο 

ηεο αλάπηπμεο ησλ ελλνηώλ, ηνπο δόζεθaλ  θύιια εξγαζίαο (αμηνινγώληαο ηα πξνζπαζήζακε λα 

δνύκε πνηα είλαη ηα ζεκεία ζηα νπνία ζα εζηηάζνπκε ζην εξγαζηήξην) ηαπηόρξνλα κε ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο θαη, γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ παξαπάλσ πξνηύπσλ 

θαη κνληέισλ, έγηλε ζην  εξγαζηήξην ε πξνζνκνίσζή ηνπο  επηζθεπηόκελνη  ηηο ηζηνζειίδεο: 

 http://www.invocom.et.put.poznan.pl/~invocom/courses/P1-4/p1-4_3_6.htm για PURE 

ALOHA (ηελεςηαία πποζπέλαζη 8/1/2005) 

 http://www.site.uottawa.ca/~elsaddik/abedweb/applets/Applets/TCP/tcp/bin/index.html 

για ηο TCP/IP(ηελεςηαία πποζπέλαζη 8/1/2005) 

 http://media.pearsoncmg.com/aw/aw_kurose_network_2/applets/csmacd/csmacd.html  

για ηο CSMA/CD (ηελεςηαία πποζπέλαζη 8/1/2005) 

Σνπο δόζεθαλ θύιια εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ, ζηα νπνία εζηίαζαλ πεξηζζόηεξν ζε ζέκαηα 

πνπ δελ θαηαλόεζαλ θαη εληνπίζακε από ηα θύιια εξγαζίαο.  

Δθηειώληαο ηηο εθαξκνγέο απηέο νη καζεηέο ζπκκεηείραλ ζε κεγαιύηεξν βαζκό από ό,ηη ζην 

ζεσξεηηθό κέξνο θαη  επίζεο θηλεηνπνηήζεθαλ καζεηέο νη νπνίνη ζηε ζεσξία ήηαλ αδηάθνξνη.  Γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνύ πξνζνκνίσζεο COMNET III ηνπο δόζεθε ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα 

πνπ ην αλαιύζακε θαη ηνπο δεηήζεθε λα  ζπγθξνηήζνπλ ην δίθηπν. Σνπο πξνηξέςακε κάιηζηα λα 

ζπγθξνηήζνπλ νκάδεο θαη λα επηζθεθζνύλ θνξείο ηεο πόιεο καο (Ννζνθνκείν , Ννκαξρία), νη 

νπνίνη έρνπλ αλαπηύμεη δίθηπα, γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ ζηε ζπγθξόηεζε ηνπ. 

Καηαιήγνληαο ζηε δνκή ηνπ δηθηύνπ  ηνύο δώζακε θαη  ηα πξσηόθνιια πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη άξρηζαλ λα πινπνηνύλ ην δίθηπν. Οη καζεηέο εξγάδνληαλ αλά νκάδεο δύν 

αηόκσλ θαη ζ’ απηή ηε θάζε ηνύο επεηξάπε ζπλεξγαζία κε άιιεο νκάδεο. Καηά ηε θάζε ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ δηθηύνπ, από ηηο εξσηήζεηο πνπ έζεηαλ νη καζεηέο  έγηλε θαλεξό όηη ήηαλ 

πεξηζζόηεξν εμνηθεησκέλνη θαη έρνπλ θαηαλνήζεη πνιύ θαιύηεξα  έλλνηεο πνπ πξνεγνπκέλσο 

είραλ πξνζνκνηώζεη. 

Σν ινγηζκηθό κάο δίλεη ηε δπλαηόηεηα, πξηλ αξρίζνπκε  ηελ πξνζνκνίσζε, λα δνύκε αλ 

ππάξρνπλ ιάζε. Όιεο νη νκάδεο είραλ ιάζε πνπ  θαηαγξάςακε, ώζηε λα έρνπκε κηα αλάδξαζε 

όζσλ δελ θαηάιαβαλ νη καζεηέο, αθελόο γηα λα ηνπο βνεζήζνπκε λα ηα δηνξζώζνπλ θαη αθεηέξνπ 

λα βειηηώζνπκε  ζηα ζεκεία απηά ηε δηδαζθαιία καο. 

Σν 60% ησλ ιαζώλ ήηαλ θνηλά γηα όιεο ηηο νκάδεο θαη αθνξνύζαλ παξακέηξνπο ησλ πεγώλ 

κελπκάησλ. Δπίζεο κεγάιν ήηαλ θαη ην πνζνζηό πνπ αθνξνύζε ζέκαηα ζηαηηζηηθήο, γηα ηα νπνία 

νη καζεηέο πνιύ ιίγα γλσξίδνπλ. 

Αθνύ δηνξζώζακε ηα ιάζε,  πξνρσξήζακε ζηελ πξνζνκνίσζε  ξπζκίδνληαο ην ρξόλν 

πξνζνκνίσζεο  ή εθηειώληαο ηελ πξνζνκνίσζε  βεκαηηθά. 

http://www.invocom.et.put.poznan.pl/~invocom/courses/P1-4/p1-4_3_6.htm
http://www.site.uottawa.ca/~elsaddik/abedweb/applets/Applets/TCP/tcp/bin/index.html
http://media.pearsoncmg.com/aw/aw_kurose_network_2/applets/csmacd/csmacd.html
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Σειεηώλνληαο ηελ πξνζνκνίσζε θαηαγξάςακε ην ηζηνξηθό ηεο. Αιιάδνληαο  νξηζκέλεο 

παξακέηξνπο ηξέμακε πάιη ηελ ίδηα πξνζνκνίσζε, ζηνλ ίδην αθξηβώο ρξόλν θαη θαηαγξάςακε 

πάιη ην ηζηνξηθό. 

 ύγθξηλαλ  ηηο δύν πξνζνκνηώζεηο. 

 Σνπο δεηήζεθε λα ζπκπιεξώζνπλ έλα θύιιν παξαηεξήζεσλ - ζπκπεξαζκάησλ ζην 

νπνίν δηλόηαλ  ζε ηξεηο γξακκέο ην ζηίγκα ησλ ζεκείσλ ζηα νπνία ζα έπξεπε λα 

εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο. 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ   

Η θαηαλόεζε ελλνηώλ ζρεηηθώλ κε ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ θαη ηα δίθηπα ππνινγηζηώλ, όπσο 

θαη νη έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ηηο ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, είλαη δύζθνιεο γηα ην 

καζεηή. Οη δπζθνιίεο απηέο νθείινληαη ζην γεγνλόο όηη νη έλλνηεο απηέο έρνπλ ζε κεγάιν βαζκό 

γλσζηηθή αδηαθάλεηα. Με ηε ρξήζε ησλ κνληέισλ πξνζνκνίσζεο κπνξεί λα γίλεη πεξηζζόηεξν 

απνηειεζκαηηθή θαη θαηαλνεηή ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο. Πξνζπαζήζακε λα θαιύςνπκε 

κεγάιν κέξνο ησλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ ηνπ βηβιίνπ κέζα από ηε ρξήζε κνληέισλ πξνζνκνίσζεο. 

Καηαθέξακε νη καζεηέο λα αληηκεησπίδνπλ ηηο ιηγόηεξεο δπλαηέο δπζθνιίεο ζηελ εκπέδσζε 

ζεκαληηθώλ ελλνηώλ. 

Σν ινγηζκηθό πξνζνκνίσζεο COMNET III επηιέρζεθε θαη ρξεζηκνπνηείηαη, γηαηί 

πεξηιακβάλεη ζε κία εθαξκνγή ζρεδόλ όιεο ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ δηδάζθνληαη ζην κάζεκα 

απηό. 

Η επηηπρία ηεο επηινγήο γηα ηε ρξήζε θαίλεηαη από ηελ εύθνιε πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο ηνπ ινγηζκηθνύ θαη από ην θύιινπ παξαηεξήζεσλ – ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζπκπιήξσζαλ 

κεηά ην πέξαο ηεο πξνζνκνίσζεο. 

ηηο λέεο κνξθέο εθπαίδεπζεο κε ηε ρξήζε Η/Τ, όπσο είλαη ε πξνζνκνίσζε (:κέζνδνο 

κειέηεο ελόο ζπζηήκαηνο θαη εμνηθείσζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, κε ηε βνήζεηα ελόο άιινπ 

ζπζηήκαηνο πνπ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο -αλ όρη όιεο- είλαη ν Η/Τ) ην πξνζόκνην δελ έρεη απιά 

κηα όιν θαη πεξηζζόηεξν δηεπξπκέλε παξνπζία /εκπινθή ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

ζηνρεύνπλ ζηε γλώζε ηνπ πξαγκαηηθνύ, αιιά ε γλώζε ηνπ πξνζνκνίνπ ζπρλά ππνθαζηζηά απηό 

πνπ ν Foucault νλνκάδεη βνύιεζε γηα γλώζε ηνπ ίδηνπ ηνπ πξαγκαηηθνύ αληηθεηκέλνπ.  

Πξέπεη επίζεο λα πξνζέμνπκε ηνπο θηλδύλνπο από ηηο εθαξκνγέο ησλ πξνζνκνηώζεσλ . Οη  

θίλδπλνη απηνί πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

“Αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν πνπ έρεη ζρεδηαζηεί έλα ζύζηεκα νη καζεηέο ζπρλά δελ θάλνπλ 

ζαθή δηάθξηζε  αλάκεζα ζην κνληέιν πνπ ν πξνγξακκαηηζηήο έρεη ελζσκαηώζεη ζην πξόγξακκα 

θαη ηελ ίδηα ηελ πξαγκαηηθόηεηα”. Μηα ηέηνηα ζύγρπζε κπνξεί λα δηακνξθώζεη έηζη ηελ αληίιεςε 

ζηνπο καζεηέο , όηη νη δπλαηόηεηεο αλαθαηαζθεπήο πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ ησλ δηαδηθαζηώλ 

πξνζνκνίσζεο είλαη ην ίδην δεδνκέλεο  γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ πξνζνκνηώλεηαη. 

Δπηπιένλ ππάξρεη θίλδπλνο παξεξκελεηώλ από ηελ “επθνιία” ρεηξηζκνύ ησλ κεηαβιεηώλ ζηηο 

πξνζνκνηώζεηο  - “νη πξνζνκνηώζεηο κπνξνύλ λα δώζνπλ ζηνπο καζεηέο ηελ εληύπσζε όηη νη 

κεηαβιεηέο κηαο θπζηθήο δηαδηθαζίαο κπνξνύλ πάληα εύθνια, ηζόηηκα θαη αλεμάξηεηα λα 

ειεγρζνύλ”- κπνξεί λα εληζρύζεη  αθόκε πεξηζζόηεξν ηελ παξαπάλσ ζύγρπζε 

(Γεκεηξαθνπνύινπ, 1999). 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1. COMNET III. Planning for Network Managers. 

2. COMNET III. Tutorial 
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