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7.4 UDP (δεν είναι προσανατολισµένο στη σύνδεση) 
Παρέχει υπηρεσίες αυτοδύναµου πακέτου 
Χρησιµοποιείται κυρίως από εφαρµογές στις οποίες κρίσιµος παράγοντας είναι η ταχύτητα και στις 
οποίες δεν έχει νόηµα η επαναµεταδοση των δεδοµένων π.χ.µεταδοσης φωνής όπου δεν έχει νόηµα 
η επαναµεταδοση πακέτων αλλά  η καθιστεριση που θα πρέπει να είναι ελάχιστη γιατί θα έχουν 
κακής ποιότητας οµιλία. 
 
∆ιαφορά TCP-UDP.  
• Το UDP  δεν εκτελεί τόσες λειτουργίες όσες το TCP.  
• ∆εν τεµαχίζει τα δεδοµένα  
• ∆εν κρατάει αντίγραφο από τα σταλµένα δεδοµένα για να τα  επαναµεταδόση  σε περίπτωση 

σφάλµατος. 
• ∆εν εξασφαλίζει την παράδοση των τµηµάτων µε την σειρά τους. 
Άρα κατάσταση όπως: απώλεια µηνυµάτων πολλαπλά αντίγραφα µεγάλες καθυστέρησης λήψη 
µηνυµάτων εκτός σειράς έλεγχος ροής διακοπή της επικοινωνίας της χρειάζονται οι εφαρµογές. 
 
Η επικοινωνία του UDP µε τα προγράµµατα γίνεται µε τις UDP (ports). Τα UDP Ports παρέχουν τη 
δυνατότητα στο λογισµικό του  UDP να χρησιµοποιείται ταυτόχρονα από διαφορετικές εφαρµογές. 
Κάθε UDP ports είναι ένας θετικός ακέραιος αριθµός του 16 bit ο οποίος βρίσκεται στην 
επικεφαλίδα του UDP τµήµατος. Η ανάθεση της UDP port σε κάποια εφαρµογή γίνετε από τα Λ.Σ. 
όµως και εδώ κάποιες εφαρµογές χρησιµοποιούν συγκεκριµένες θύρες. 
Χρησιµοποιούνται όπως οι TCP port     

 
 
Προσφέρει στο IP πρ. τη δυνατότητα πολυπλεξίας διάφορων εφαρµογών µε βάση τα UDP PORTS.                             

 
 

7.5 Πρωτόκολλο IP 

Επίπεδο ∆ικτύου  
Βασίζεται στην ιδέα των αυτοδύναµων πακέτων τα οποία µεταφέρονται ανεξάρτητα στον 
προορισµό τους χωρίς να εξασφαλίζεται η αξιόπιστη µετάδοσή τους. Οι έλεγχοι γίνονται στο 
επίπεδο µεταφοράς από το TCP. 
 
Τα τµήµατα από το TCP ή UDP προωθούνται στο IP προσδιορίζοντας την διεύθυνση του 
προορισµού, το IP µετά προσθέτει την δική του επικεφαλίδα. 
  
Μόλις γίνει αυτό, το IP είναι υπεύθυνο να βρει την κατάλληλη διαδροµή µέχρι τον παραλήπτη. 
Βλέπε σχ. 7-14 σελ. 242 
Όταν προσδιοριστεί η διαδροµή αναλαµβάνει το επίπεδο πρόσβασης δικτύου.  
 

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
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Πεδία Επικεφαλίδας  
• Αναγνώρισης: προσδιορίζει σε ποιο πακέτο ανήκει το κάθε κοµµάτι (Fragment). Κοµµάτια µε 

ίδια τιµή αναγνώρισης ανήκουν στο ίδιο πακέτο. 

• Ένδειξης ύπαρξης περισσότερων κοµµατιών (MF): αν τιµή = 1 τότε έχω διάσπαση σε 
κοµµάτια 

• Ένδειξη απαγόρευσης διάσπασης αυτ. πακετ (DF) : αν τιµη = 1 τοτε απαγόρευση διατήρησης 

• ∆είκτης εντοπισµού τµήµατος: Βάζει σε σειρά τα κοµµάτια του αυτοδ. πακ.  

• Internet ∆ιευθυνσης πηγή + προορισµού: 

• Αριθµός πρωτόκολλου: λέει που να παραδοθεί το Α.Π. δηλαδή στην TCP ή UDP 

• Άθροισµα ελέγχου: επιτρέπει στο IP να ελέγχει την ορθότητα της επικεφαλίδας του Α.Π. 

• Έκδοση: προσδιορίζει την έκδοση πρωτόκολλου IP  στην οποία ανήκει το Α.Π. Είναι 
σηµαντικό όλοι που χειρίζονται το ίδιο Α.Π. να ακολουθούν την ίδια έκδοση πρωτόκολλου. 

• Μήκος Επικεφαλίδας: δηλώνει το µήκος της επικεφαλίδας σε λέξεις των 32bits (min = 5 
λέξεις)  

• Συµπλήρωσης: Επειδή το µήκος της επικεφαλίδας δεν είναι πολλαπλάσιο των 32bits = 8 Byte = 
1 λεξη χρησιµοποιείται ώστε το µήκος της επικεφαλίδας να είναι τελικό πολλαπλάσιο του 32bits  

• IP Επιλογές: χρησιµοποιείται για ειδικές λειτουργίες του πρωτόκολλου. 

• Συνολικό µήκος: δίνει το µήκος όλου του Α.Π. (max = 64Kbytes = 65536 Bytes)  

• Είδος Εξυπηρέτησης: δηλώνει τι είδους εξυπηρέτησης ζητάει από το επικ. υπόδικτο. Τα 
χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την υπηρεσία υποδικτυου και χρησιµοποιεί το IP είναι:  
ρυθµοαπόδοση, Αξιοπιστία,                Καθυστέρηση 

• Χρόνος Ζωής: είναι µετρητής . Όταν ένα Α.Π. περνάει από έναν δροµολογητή τότε αυτός ο 
µετρητής µειώνεται τουλάχιστον κατά ένα, όταν φτάσει στη τιµή 0 τότε το πακέτο απορρίπτεται. 
Έτσι πακέτα που δεν βρίσκουν τον προορισµό τους δεν µένουν στο δίκτυο αλλά µετά από λίγο 
καταστρέφονται. 
 
Επίσης διαβάζουµε το παράδειγµα στην σελίδα 245-246 
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