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7.6 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 
Στην TCP/IP Τεχνολογία ο όρος διεύθυνση χρησιµοποιείται µαζί µε τους όρους όνοµα και διαδροµή οι οποίοι και αυτοί 
σχετίζονται µε την παράδοση ενός αυτοδύναµου πακέτου στον προορισµό του. 
 
Η διεύθυνση προσδιορίζει που βρίσκεται µια συσκευή (δίκτυο) το όνοµα είναι ένας ιδιαίτερος προσδιορισµός για µια 
συσκευή ή ένα δίκτυο. 
Η διαδροµή είναι τα µονοπάτια που πρέπει να ακολουθήσουν τα πακέτα για να φτάσει στον IP προορισµό. 
 
7.6.1 MAC ADDRESS 
ΦΥΣΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ µιας συσκευής (∆ιεύθυνση υλικού) είναι ενσωµατωµένη στην κάρτα δικτύου και είναι µοναδική 
στον κόσµο για να προσδιορίζονται οι συσκευές . 
Αναφέρονται στο υποεπίπεδο ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο το οποίο αναλύει τα εισερχόµενα πακέτα και ελέγχει την 
MAC προορισµού εάν είναι ίδια µε την συσκευή πέρνα το πακέτο στα ανώτερα επίπεδα διαφορετικά τα αγνοεί. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την αποτροπή αδικαιολόγητων καθυστερήσεων που θα είχαµε αν τα πακέτα πέρναγαν ανώτερα 
επίπεδα. 
 
Το µήκος της MAC είναι 48 bits  
Η ανάθεση των MAC γίνεται από το ΙΕΕΕ.  
Σε κάθε εταιρία ή οργανισµό αναθέτει µια µοναδική ταυτότητα οργανισµού (OUI) µε µήκος 24 bits. Τα άλλα 24 bits µπορεί 
ο οργανισµός να τα διανέµει όπως αυτός θέλει για συσκευές.  
         
ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΜΑC 
1 bit   1bit  22bit         24bit 
I/G U/I  ∆ιεύθυνση υποδικτίου ανατιθέµενη 

από τον IΕΕΕ 
Τοπικά ανατιθέµενη φυσικά ∆ιεύθυνση  
από τον οργανισµό η την εταιρία. 

 
0=Individual ατοµική διεύθυνση 
1=Group προσδιορίζει σύνολο διευθύνσεων  

0=Universal διεύθυνση σε παγκόσµιο επίπεδο 
από την ΙΕΕΕ  
1=local έχει ανατεθεί τοπικα 

 
Αν 24bit της OUI=1 τότε όλοι οι υπολογιστές γίνονται αποδεκτές του µηνύµατος. 
Αυτό γίνεται γιατί, αν µια διεύθυνση έχει δοθεί τοπικά, αποκωδικοποιείται σαν διεύθυνση που έχει ανατεθεί από την ΙΕΕΕ 
οπότε και θα είχα πρόβληµα ( καταργείται η µοναδικότητα των φυσικών διευθύνσεων) . 
 
Τα 22bit συν τα δυο προηγούµενα συνθέτουν την φυσική διευθ. Υποδικτίου που ανατέθηκε από την ΙΕΕΕ σε έναν οργανισµό 
ή εταιρία κατασκευής δικτυακών συσκευών. 
 
Τα τελευταία 24bit εiναι ένα σύνολο Φυσ. ∆ιευθ. Τις οποίες διαχειρίζεται η εταιρία (τοπικα για κατασκευή καρτών). Αν 
κάποιος οργανισµός εξαντλήσει το εύρος των MAC τότε ζητεί και δεύτερη OUI. 
  
7.6.2 ΙΡ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  
Το TCΡ χρησιµοποιεί ∆ιευθύνσεις 32 bits για να προσδιοριστή ένας υπολογιστής σε ένα δίκτυο άλλα και το ίδιο το δίκτυο. 
Η IΡ προσδιορίζει την σύνδεση µιας συσκευής στο δίκτυο και όχι την ίδια την συσκευή. 
Όταν αλλάζει θέση ένας Η/Υ στο δίκτυο  αλλάζει και η IP του και όχι η φυσική του. 
Μια συσκευή µπορεί  να έχει παραπάνω από µια ΙΡ αν µια συσκευή είναι συνδεδεµένη σε περισσότερα από 1 δίκτυα. 
Οι ΙΡ ακολουθούν , ιεραρχική διαίρεση του δικτύου σε υποδίκτυα.  
 
ΜΟΡΦΗ της ΙΡ ∆ιεύθυνσης.  Χ.Ζ.Υ.Ω  πχ: 152.87.85.10 
 
                           Εύρος τιµών πρώτου αριθµού Χ 

A CLASS          0       +   7 bits δικτύου + 24 bits για H/Y  (16387064) 1-126 

B CLASS        10     + 14 bits δικτύου + 16 bits για H/Y  (64516)        128-191 

C CLASS      110   + 21 bits δικτύου +   8 bits για H/Y   (254)      192-223 
D CLASS    1110 + 28 bits δικτύου + Οµαδική διευθ 224-239 

E CLASS Για µελλοντική χρήση  0-255 

 
πχ: 152.87.85.10   από το 152 καταλαβαίνω ότι πρόκειται για ΙΡ κλάσης Β 
Έχει ιδιαίτερη σηµασία γιατί διευκολύνει την αποτελεσµατική δροµολόγηση των αυτοδύναµων πακέτων. Αποτελείται από 2 
µέρη Α) πεδίο δικτύου Β) πεδίο υπολογιστών ανάλογα µε την κλάση αλλάζουν και τα bit κάθε πεδίου. 

∆ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 
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