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7.1.1 ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΙΚΤΥΟΥ 
♦ Ασχολείται µε την µεταφορά των πακέτων και την διαδροµή που θα ακολουθήσουν  

Επικοινωνιακό υποδίκτυο είναι το σύνολο όλων των κόµβων µεταξύ των τελικών Η/Υ 
Το έργο του είναι η µεταφορά των πακέτων από την πηγή στον προορισµό. 
Το επίπεδο δικτύου κάθε κόµβου  αποφασίζει για την διαδροµή που θα ακολουθήσει ένα πακέτο µέχρι να φτάσει 
στον επόµενο κόµβο. Η απόφαση παίρνεται  βάση της τοπολογίας και της κατάστασης του δικτύου κάθε στιγµή. 
Με σκοπό την επιλογή της καλύτερης διαδροµής κάθε στιγµή . 

♦ Συντοµότερη 
♦ Η να εξασφαλίζει οµοιόµορφη φόρτιση των γραµµών.  

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (2 φιλοσοφίες) 
Α)Νοητά κυκλώµατα : Κυρίως για υπηρεσίες µε σύνδεση, όλα τα πακέτα ακολουθούν την ίδια διαδροµή(η 
διαδροµή επιλέγεται πριν την εγκατάσταση της σύνδεσης. Υπάρχει πίνακας σε κάθε κόµβο µε όλα τα νοητά 
κυκλώµατα) 
Για κάθε καταχώρηση υπάρχουν τα εξής στοιχεία 

1. Αριθµός εισαγωγής Νοητού κυκλώµατος.  
2. Γραµµή εισόδου 
3. Αριθµός εξόδου Νοητού κυκλώµατος 
4. Γραµµή εξόδου 

 
Β)Αυτοδυναµία Πακέτα (datagrams): Κάθε πακέτο ακολουθεί τη δική του διαδροµή οι κόµβοι διατηρούν 
πίνακα που λέει σε ποια γραµµή πρέπει να βάλει ένα πακέτο για κάθε πιθανό προορισµό. 
 
7.2.1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TCP/IP 
Προέκυψε από την ανάγκη προτυποποίησης της διαδικασίας επικοινωνίας για διαφορετικούς κατασκευαστές 
υλικού και για διαφορετικό λειτουργικό σύστηµα . Τα πρωτόκολλα  ΤCP/IP είναι τα ιδία για όλους τους H/Y 
Βασικό πλεονέκτηµα : ε το TCP/IP Λειτουργεί το internet αλλά και τα  ενδοτικά(intranet:εσωτερικό δίκτυο µιας 
εταιρίας) 

 
7.2.2 Αντιστοιχία επιπέδων OSI και TCP/IP 

OSI TPC/IP Πρωτόκολλα 
Εφαρµογής  
Παρουσίασης  
Συνοδού 

 
εφαρµογής 

telnet  
FTP  
SMTP 

Μεταφορά Μεταφοράς TCP-UDP                                   
∆ικτύου ∆ικτύου IP/ICMP 
Σύνδεσης δεδοµένων  
Φυσικό 

Πρόσβαση δικτύου  

 
Επίπεδο Βασικές λειτουργίες  
Πρόσβασης 
δικτύου 

Πρόσβαση στο φυσικό µέσο. Περιλαµβάνει τα στοιχεία των φυσικών συνδέσεων, και 
προσφερει τις υπηρεσιες του στο επιπεδο δικτυου 

∆ικτύου  Είναι υπεύθυνο για την µετάδοση στο φυσικό δίκτυο των πακέτων που δηµιουργούνται από 
τοTCP/UDP.  
Tο πρωτόκολλο IP εξασφαλίζει την παγκόσµια διασύνδεσιµοτητα. Tο IP φροντίζει για την 
απόδοση λογικών διευθύνσεων σηµεία διεπαφης και την αντιστοίχηση των λογικών µε τις 
φυσικές διευθύνσεις µε την χρήση των πρωτόκολλων ARP και RARP . Το ICMP αναφέρει 
προβλήµατα του ΙP (πρωτόκολλο ελέγχου) είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο και την δηµιουργία 
µνηµάτων που δηλώνουν την κατάσταση µιας συσκευής    του δικτύου. 

Μεταφοράς Υλοποιεί τις συνδέσεις µεταξύ H/Y 
TCP για αξιόπιστη µεταφορά δεδοµένων UDP χωρίς σύνδεση όχι πολύ αξιόπιστο  

Εφαρµογές  Παρέχει εφαρµογές που χρησιµοποιούν τα πρώτοκολλα του επίπεδου µεταφοράς  

 
7.2.3 Βασικές αρχές επικοινωνίας στην τεχνολογία TCP/IP  και στο διαδίκτυο 
Οι εφαρµογές που βασιζονται στο TCP/IP χρησιµοποιούν τέσσερα επίπεδα ¨ 

• Πρωτόκολλο εφαρµογής (πχ email) 
• Πρωτόκολλο επιπέδου µεταφοράς (πχ TEC) 
• Πρωτόκολλο επιπέδου δικτυού (πχ IP παρέχει βασικές υπηρεσίες) 
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• Τα πρωτοκολλά που είναι απαραίτητα µεταφορές των πακέτων για την διατήρηση του φυσικού µέσου (πχ 
Ethernet) 

Βλέπε παράδειγµα σελ 231 (κίτρινο πλαίσιο) 
Πως γίνεται η µεταφορά ενός πακέτου από έναν υπολογιστή ενός δικτυού Α ένα άλλο διαφορετικού δικτυού. Σελ 
232 παράδειγµα 

 
7.3 Πρωτόκολλο TCP Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης 

Παρέχει υπηρεσίες προσανατολισµένες σε σύνδεση και εξασφαλίζει την αξιόπιστη µεταφορά δεδοµένων 
από άκρο σε άκρο 

Λαµβάνει από τα πρωτόκολλα ανωτέρου επίπεδου τα προς µετάδοση δεδοµένα και τα µεταδίδει µονό 
όταν συµπληρωθεί πακέτο µε µέγεθος ισο µε αυτό που έχει συµφωνηθεί κατά την εγκατάσταση της σύνδεσης  

Αν τα µηνύµατα > από συµφωνηθέν µέγεθος τα σπάει σε µικρότερα. Καθένα από αυτά τα πακέτα 
ονοµάζεται ΤΜΗΜΑ. Κάθε ΤΜΗΜΑ αποτελείται από την Επικεφαλίδα και τα ∆εδοµένα 
                   

 
Η Επικεφαλίδα περιέχει πληροφορίες οι οποίες βοηθούν το TCP  να διαχειριστεί τα διαφορά ΤΜΗΜΑΤΑ. Όταν 
τα τµήµατα φτάσουν στον προορισµό τους το TCP αναλαµβάνει να τα τοποθετήσει στην σωστή σειρά. 

Η επικεφαλίδα χωρίζεται σε πεδία  
1) Αριθµός Σειράς : Προσδιορίζει τη θέση του τµήµατος στο αρχικό πακέτο. 
2) Αριθµός Επιβεβαίωσης : Εξασφαλίζει ότι ένα τµήµα έφτασε σωστά. Είναι ένας αριθµός ο οποίος δείχνει 

µέχρι ποιον αριθµό οκτάδας έχει φτάσει  σωστά στον παραλήπτη. Αν ο αποστολέας δεν λάβει επιβεβαίωση 
εντός  λογικού χρονικού ορίου στέλνει τα δεδοµένα ξανά 

3) Παράθυρο (έλεγχος ροής) : Ελέγχει την ροή των δεδοµένων δηλαδή αν µπορεί να ο παραλήπτης να δεχτεί 
και άλλα δεδοµένα ή πόσα δεδοµένα µπορεί να δεχτεί. Είναι ο έλεγχος της ποσότητας δεδοµένων που 
µπορούν να µεταδίδονται κάθε φορά . 
∆ιάβασµα σελίδα 235 παράδειγµα + 10 σειρές ποιο πάνω 

4) TCP Ports (TCP θύρες): Είναι αριθµός που συσχετίζει τα διάφορα τµήµατα µε τις συνδέσεις στις οποίες 
ανήκουν. Συσχέτιση τµηµάτων µε τις συνδέσεις (εφαρµογών) Είναι αφηρηµένα σηµεία επικοινωνίας. θετικός 
ακέραιος αριθµός των 16 bit 

Κάθε εφαρµογή χρησιµοποιεί τυχαία TCP θύρες. Κάθε φορά που έχω µια νέα σύνδεση προσδιορίζονται τα TC 
ports (πηγές, Προορισµού), τα οποία γίνονται γνωστά και στα δυο άκρα επικοινωνίας, αναθέτονται τυχαία από το 
Λ Σ για κάθε νέα σύνδεση , όµως µερικές εφαρµογές χρησιµοποιούν συγκεκριµένες TCP θύρες. 
 
7.3.1 Tcp Συνδέσεις  
Νοητή σύνδεση, εγκαθίσταται από το TCP και χρησιµοποιείται για σύνδεση 2 τελικών σηµείων. 
Επειδή κάθε τµήµα ακολουθά δικιά του διαδροµή µπερδεύονται µεταξύ τους, αλλά και µε τµήµατα άλλων 
συνδέσεων. Το tcp αναλαµβάνει να προσδιορίσει ποιο τµήµα ανήκει σε ποια σύνδεση και να το παραδώσει στην 
ανάλογη εφαρµογή.  
Για να γίνει αυτό κάθε σύνδεση περιγράφεται από 4 αριθµούς: 
1) IP πηγής               2)TCP port πηγής 3) IP προορισµού     4)TCP port προορισµού 
Αρα πακέτα µε ίδια 4-αδα αριθµών ανήκουν στην ίδια σύνδεση. 
 

επ ∆Ε∆ΟΜ. 
 

επ ∆Ε∆ΟΜ. επ ∆Ε∆ΟΜ. 

ΠΑΚΕΤΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
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