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Θεωρητικό υπόβαθρο:  

Η κάρτα δικτύου (NIC, network interface controller) αποτελεί ένα στοιχείο του υλικού που 

συνδέει έναν υπολογιστή σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Αποτελεί τόσο επίπεδο 1 του OSI (φυσικό 

επίπεδο), όσο και επίπεδο 2 (επίπεδο ζεύξης δεδομένων) μιας και παρέχει πρόσβαση στο φυσικό 

μέσο δικτύωσης αλλά και ένα σύστημα διευθυνσιοδότησης χαμηλού επιπέδου μέσω της χρήσης 

των διευθύνσεων MAC. Η σύνδεση μεταξύ των χρηστών μπορεί να γίνεται είτε με καλώδια, είτε 

ασύρματα.  

Κάθε κάρτα δικτύου Ethernet έχει ένα μοναδικό σειριακό αριθμό από 48-bits που ονομάζεται 

διεύθυνση MAC και ο οποίος είναι αποθηκευμένος σε μνήμη μόνο για ανάγνωση (ROM) πάνω στην 

κάρτα.  

Μια κάρτα δικτύου συνήθως έχει μια υποδοχή RJ45 (συνεστραμμένου ζεύγους, twisted pair), BNC, 

ή AUI για τη σύνδεση του καλωδίου δικτύου, και μερικές διόδους εκπομπής φωτός (LEDs) που 

πληροφορούν το χρήστη για τη δραστηριότητα στο δίκτυο και τη μετάδοση δεδομένων. Οι κάρτες 

δικτύου συνήθως είναι διαθέσιμες σε ταχύτητες των 10/100/1000 Mbit/s. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να 

υποστηρίξουν θεωρητικά ένα μέγιστο ρυθμό μεταφοράς των 10, 100 ή 1000 Megabits ανά 

δευτερόλεπτο (Mbps). 

     
 
 

 

Ενσύρματη PCI κάρτα δικτύου 
(PCI Network Adapter) Θύρα Ethernet σε μητρική πλακέτα-motherboard 

(ενσωματωμένη κάρτα δικτύου στη motherboard) 

Ασύρματη USB κάρτα δικτύου 
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Βασικά χαρακτηριστικά των καρτών δικτύωσης  
 
Η κάρτα δικτύου συνδέει τον υπολογιστή στο τοπικό δίκτυο και επιτρέπει την επικοινωνία με άλλους 

υπολογιστές. Για τον σκοπό αυτό παράγει και λαμβάνει μηνύματα που τα αποκαλούμε πλαίσια 

(frames). Τα πλαίσια ακολουθούν είτε το πρότυπο Ethernet είτε το IEEE 802.3. Κάθε πλαίσιο αρχίζει 

με ένα Preamble (Προοίμιο) που επιτρέπει το συγχρονισμό του δέκτη με τον αποστολέα. Το πλαίσιο 

περιέχει δύο διευθύνσεις 6 byte, μία για τον προορισμό και μία για την πηγή. Ακολουθεί το πεδίο Type 

(Τύπος) ή το πεδίο Length (Μήκος), ανάλογα με το κατά πόσο πρόκειται για πλαίσιο Ethernet ή IEEE 

802.3, αντίστοιχα. Ο Τύπος δείχνει το πρωτόκολλο του ανώτερου στρώματος, συνήθως, το 

πρωτόκολλο IP. Το μήκος δηλώνει πόσα byte βρίσκονται στο πεδίο δεδομένων, από ένα ελάχιστο 0 

μέχρι ένα μέγιστο 1.500 byte. Το πεδίο δεδομένων ακολουθείται από το πεδίο CRC (Άθροισμα 

Ελέγχου) μήκους 4 byte, που ελέγχεται στον δέκτη και αν ανιχνευθεί σφάλμα το πλαίσιο απορρίπτεται. 

Ένα έγκυρο πλαίσιο έχει μήκος τουλάχιστον 64 byte, από τη διεύθυνση προορισμού μέχρι το άθροισμα 

ελέγχου. Εάν το τμήμα δεδομένων ενός πλαισίου είναι μικρότερο από 46 byte, το πεδίο παραγεμίζεται 

(pad) μέχρι το ελάχιστο μέγεθος. Στο επόμενο σχήμα φαίνεται παραστατικά ένα πλαίσιο Ethernet. 

 
 

Κάθε κάρτα δικτύου διαθέτει μια φυσική διεύθυνση, αυτήν του υποστρώματος MAC. Έχει μήκος 48 bit 

και η δομή της ορίζεται στο πρότυπο IEEE 802. Το υψηλότερης τάξης bit (47ο ), που είναι και το πρώτο 

bit της διεύθυνσης που μεταδίδεται, ορίζει το κατά πόσο πρόκειται για Ομαδική (τιμή 1) ή Ατομική (τιμή 

0) διεύθυνση. Όταν ένα πλαίσιο στέλνεται σε ομαδική διεύθυνση, το λαμβάνουν όλες οι κάρτες δικτύου 

της ομάδας. Αυτή η αποστολή ονομάζεται πολλαπλή διανομή (multicast). Το πλαίσιο που περιέχει 

μόνο 1 στο πεδίο προορισμού (δηλαδή “11…1”) υποδηλώνει εκπομπή (broadcast) και λαμβάνεται από 

όλες τις κάρτες του τοπικού δικτύου. Το 46ο bit (γειτονικό του bit υψηλότερης τάξης και δεύτερο σε 

σειρά μετάδοσης) διαχωρίζει τις τοπικές (τιμή 1) από τις παγκόσμιες (τιμή 0) διευθύνσεις. Οι τοπικές 

διευθύνσεις εκχωρούνται από τον διαχειριστή του τοπικού δικτύου και δεν έχουν σημασία έξω από το 

τοπικό δίκτυο. Οι μοναδικές (παγκόσμιες) διευθύνσεις εκχωρούνται από το ΙΕΕΕ ως εξής: τα επόμενα 

22 bit της διεύθυνσης προσδιορίζουν τον κατασκευαστή της κάρτας και τα τελευταία 24 bit είναι ο 

αύξων αριθμός της κάρτας. Έτσι εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν δυο υπολογιστές οπουδήποτε στον 

κόσμο με την ίδια παγκόσμια διεύθυνση. 

Ενδεικτικά Led στη LAN port κάρτας δικτύου 10/100/1000 Mbps (Gigabit) 
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ΑΣΚΗΣΗ 

 

Χρησιμοποιώντας το γραφικό περιβάλλον της κάρτας δικτύωσης του υπολογιστή σας, βρείτε 

και καταγράψτε:  

 

 

1.1 Την ονομασία της κάρτας δικτύωσης (network adapter) : 

 

1.2 Την ταχύτητα σύνδεσης : 

 

1.3 Τη διεύθυνση υπο-στρώματος MAC σε δεκαεξαδική μορφή. [Υπόδειξη: θα χρειαστεί να 

αφήσετε το δρομέα του ποντικιού ακίνητο πάνω από το πεδίο του ονόματος της κάρτας.]  

 

 

1.4 Τον κατασκευαστή της κάρτας δικτύωσης : 

 

1.5 Τα συνδεδεμένα με αυτήν πρωτόκολλα δικτύωσης : 

 

1.6 Τη διακοπή (interrupt – IRQ) που χρησιμοποιεί : 

 

1.7 Την έκδοση του οδηγού (driver) της κάρτας και το όνομα του σχετικού αρχείου :  

 

1.8 Τη θέση της στο PCI bus του υπολογιστή : 

 

 

 

 

 

 

 

Υπενθύμιση 

Βασικά χαρακτηριστικά των καρτών δικτύωσης 

 

Κάθε κάρτα δικτύου διαθέτει μια φυσική διεύθυνση, αυτήν του υποστρώματος MAC. Έχει 

μήκος 48 bit και η δομή της ορίζεται στο πρότυπο IEEE 802. Το πρώτο bit ορίζει το εάν 

πρόκειται για Ομαδική ή Ατομική διεύθυνση, το δεύτερο bit το εάν είναι Τοπική ή Μοναδική 

διεύθυνση, τα επόμενα 22 bit προσδιορίζουν τον κατασκευαστή της κάρτας και τα τελευταία 24 

bit είναι ο αύξων αριθμός της κάρτας. Διεύθυνση με μόνο “11…1” υποδηλώνει εκπομπή 

(broadcast).  

 

 

 

 


