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• Επίπεδο εφαρμογής 
(Application layer):
• Συντονισμός εφαρμογών

• Επίπεδο μεταφοράς 
(Transport layer):
• Παράδοση πακέτων μεταξύ 

εφαρμογών

• Επίπεδο δικτύου (Network 
layer):
• Δρομολόγηση πακέτων από 

πηγή σε προορισμό

• Επίπεδο σύνδεσης (Data Link 
layer):
• Αξιόπιστη μεταφορά frames 

πάνω από έναν κόμβο σε 
ένα γειτονικό μέσω μίας 
σύνδεσης

Επίπεδο Σύνδεσης (Datalink layer)

Application

Transport

Network Operating system

User-level programs

Data Link



Υπηρεσίες επιπέδου σύνδεσης

• Πρόσβαση σύνδεσης

• Αξιόπιστη μεταφορά μεταξύ γειτονικών κόμβων

• Έλεγχος ροής

• Εντοπισμός σφαλμάτων

• Διόρθωση σφαλμάτων

• half-duplex and full-duplex
• με half duplex, κόμβοι και στα δύο άκρα της σύνδεσης 

μπορούν να μεταδώσουν αλλά όχι ταυτόχρονα



Επικοινωνία προσαρμογέων (interfaces)

• Σημείο αποστολής:
• Συμπυκνώνει τα datagram σε 

πλαίσια

• Προσθέτει έλεγχο 
σφαλμάτων, έλεγχο ροής κ.α.

• Σημείο λήψης
• Ψάχνει για σφάλματα, rdt, 

έλεγχο ροής

• εξάγει datagram, περνώντας 
σε ανώτερο επίπεδο στο 
σημείο λήψης

controller controller

sending host receiving host

datagram datagram

datagram

frame
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Τύποι Συνδέσεων
• Broadcast Networks: Όλοι οι σταθμοί μοιράζονται το ίδιο κανάλι 

επικοινωνίας

• Point-to-Point Networks: Ζεύγη σταθμών είναι συνδεδεμένοι ανα
δύο

Broadcast Network Point-to-Point Network



Πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης
• Κοινό κανάλι εκπομπής

• Δύο ή περισσότερες μεταδόσεις από κόμβους

• σύγκρουση αν ένας κόμβος λάβει δύο ή περισσότερα σήματα την 
ίδια χρονική στιγμή

Πρωτόκολλο πολλαπλής πρόσβασης

• Μηχανισμός που καθορίζει πως οι κόμβοι μοιράζονται ένα κανάλι πχ, 
καθορίζει πότε ένα κόμβος μπορεί να μεταδώσει

• Επικοινωνία για την κοινή χρήση καναλιού πρέπει να χρησιμοποιεί το 
ίδιο κανάλι



Πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης
• Διαχωρισμός καναλιών

• Διαιρεί το κανάλι σε μικρότερα κομμάτια” (time slots, frequency, code)
• Διαθέτει ένα κομμάτι σε έναν κόμβο για αποκλειστική χρήση
• Time Division, Frequency Division

• Τυχαία πρόσβαση
• Τα κανάλια δε διαιρούνται, επιτρέπουν συγκρούσεις
• “ανάκτηση” από συγκρούσεις
• ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
• Ανίχνευση φορέα : εύκολη σε μερικές τεχνολογίες (ενσύρματες), δύσκολη σε άλλες (ασύρματες)
• CSMA/CD used in Ethernet
• CSMA/CA used in 802.11

• “Taking turns”
• Κόμβοι εκτρέπονται αλλά κόμβοι που έχουν να στείλουν περισσότερα μπορούν να έχουν μεγαλύτερες 

εκτροπές
• polling from central site, token passing
• Bluetooth, FDDI, IBM Token Ring 



MAC και IP διευθύνσεις
• MAC (ή LAN ή physical ή Ethernet) διευθύνσεις

• Μια διεύθυνση Media Access Control (διεύθυνση MAC) είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό που αποδίδεται σε μία 

δικτυακή διεπαφή για την επικοινωνία στο φυσικό τμήμα του δικτύου.

• Κάθε κάρτα δικτύου (network adapter) χαρακτηρίζεται από μια MAC διεύθυνση (48 bits – βασισμένη στα standard 

IEEE 802)

• Η MAC διεύθυνση χαρακτηρίζει «μοναδικά» ένα υπολογιστή σε ένα τοπικό δίκτυο (LAN). Χρησιμοποιείται για την 

δρομολόγηση στο Data Link layer του OSI (2nd layer)

• Οι MAC διευθύνσεις ανατίθενται από τον κατασκευαστή όταν φτιάχνεται μια κάρτα δικτύου

• Ο κατασκευαστής αγοράζει τμήμα του χώρου των MAC διευθύνσεων (για να εξασφαλίσει τη μοναδικότητα)

• Η εκχώρηση της MAC διεύθυνσης από την IEEE



MAC και IP διευθύνσεις
Κάθε adapter στο LAN έχει μοναδική διεύθυνση LAN 

Broadcast address =
FF-FF-FF-FF-FF-FF

= adapter

1A-2F-BB-76-09-AD

58-23-D7-FA-20-B0

0C-C4-11-6F-E3-98

71-65-F7-2B-08-53

LAN
(wired or
wireless)



MAC και IP διευθύνσεις
• Μια διεύθυνση IP είναι μια αριθμητική ετικέτα που ανατίθεται σε κάθε συσκευή (π.χ. 

υπολογιστή, εκτυπωτή) που συμμετέχει σε ένα δίκτυο υπολογιστών που χρησιμοποιεί το 

Internet Protocol για την επικοινωνία.

• Η IP διεύθυνση χαρακτηρίζει «μοναδικά» ένα υπολογιστή στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιείται για την 

δρομολόγηση στο Network layer του OSI (3nd layer)

• H MAC διεύθυνση χαρακτηρίζει την κάρτα δικτύου και δεν μπορεί να αλλαχθεί από τον 

χρήστη, ενώ η IP διεύθυνση μπορεί (και ίσως πρέπει) να αλλάξει καθώς ο υπολογιστής 

μετακινείται από ένα δίκτυο σε άλλο

• MAC επίπεδη διεύθυνση➜ φορητότητα
• Μπορεί να μεταφέρει την LAN κάρτα από ένα LAN σε ένα άλλο

• Ιεραρχική διεύθυνση IP δεν είναι φορητή
• Η διεύθυνση εξαρτάται από την IP υποδικτύου στο οποίο ο κόμβος είναι συνδεδεμένος

• Αναλογία:
• MAC διεύθυνση: όπως ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης

• IP διεύθυνση: όπως η ταχυδρομική διεύθυνση



MAC και IP διευθύνσεις
 To σημαντικό είναι ότι:

 Οι IP διευθύνσεις είναι πάντα global, και καταδεικνύουν τον αποστολέα

και τον παραλήπτη.

 Οι διευθύνσεις MAC είναι πάντα τοπικές, διευθύνσεις χρησιμοποιούνται

συνήθως μόνο για την επικοινωνία συσκευής προς συσκευή σε τοπικό

επίπεδο (π.χ. μέσα σε ένα υποδίκτυο). Ο αποστολέα και ο παραλήπτης

είναι τα άκρα του ίδιου συνδέσμου.

 Τα IP δίκτυα κρατάνε μια αντιστοίχιση μεταξύ της IP διεύθυνσης μιας συσκευής

και της MAC διεύθυνσης της συσκευής. Αυτή η αντιστοίχιση είναι γνωστή σαν

ARP cache ή ARP table

Ethernet MAC 

address 

(48 bit)ARP

IP address

(32 bit)



Address Resolution Protocol - ARP
• Το Address Resolution Protocol (ARP) χρησιμοποιείται για να βρεθεί μια διεύθυνση

του επιπέδου συνδέσμου (link layer) ή διεύθυνση υλικού (hardware address) ή MAC
address ενός μηχανήματος με βάση μια διεύθυνση του επιπέδου επικοινωνίας
(network layer) ή (κυρίως) IP address.



Address Resolution Protocol - ARP

• Κάθε κόμβος IP 
(εξυπηρετητής, 
δρομολογητής) σε ένα LAN 
έχει έναν πίνακα ARP 

• ARP πίνακας: αντιστοιχίσεις 
για IP/MAC διευθύνσεις για 
μερικούς κόμβους LAN

< IP address; MAC address; TTL>

• TTL (Time To Live): χρόνος 
μετά τον οποίο η 
αντιστοίχιση της διεύθυνσης 
θα έχει ξεχαστεί(typically 20 
min)

Ερώτηση: πως καθορίζεται η
MAC διεύθυνση του B, όταν είναι
γνωστή η IP διεύθυνση  του Β?

1A-2F-BB-76-09-AD

58-23-D7-FA-20-B0

0C-C4-11-6F-E3-98

71-65-F7-2B-08-53

LAN

137.196.7.23

137.196.7.78

137.196.7.14

137.196.7.88



ARP Packet Format

Destination

address

6

ARP Request or ARP Reply

28

Source

address

6 2

CRC

4

Type

0x8060
Padding

10

Ethernet II header

Hardware type (2 bytes)

Hardware address 

length (1 byte)

Protocol address 

length (1 byte)
Operation code (2 bytes)

Target hardware  address (tha)*

Protocol type (2 bytes)

Source hardware address (sha)*

Source protocol address (spa)*

Target protocol address (tpa)*

* Note: The length of the address fields is determined by the corresponding address length fields



Address Resolution Protocol - ARP

• Inverse ARP (InARP) χρησιμοποιείται για να βρεθεί μια διεύθυνση πρωτοκόλλου 
με βάση μια διεύθυνση υλικού 

• Reverse ARP (RARP) προτείνει την ίδια υπηρεσία, αλλά για να βρεθεί η 
διεύθυνση υλικού του ίδιου του αποστολέα. 

• Κάθε host που είναι συδεδεμένος σ'ένα δίκτυο που βασίζεται στο ARP κρατάει 
έναν κατάλογο (ARP table) ζεύγων του τύπου Διεύθυνση πρωτοκόλλου → 
Αντίστοιχη διεύθυνση υλικού

• Εντολή arp



ARP Spoofing
• Malicious host sends unsolicited ARP replies to take over another 

host’s IP address

• To do what?
• Passive sniffing

• Modifying packets

• Denial-of-service attack



Proxy ARP

• Host or router responds to ARP Request that arrives from one of its 
connected networks for a host that is on another of its connected 
networks. 

128.143.137.1/16

00:e0:f9:23:a8:20

128.143.71.1/

24

128.143.0.0/16

Subnet

128.143.71.0/24

Subnet

Router137

ARP Request: 

What is the MAC address 

of 128.143.71.21?

128.143.137.144/16
128.143.71.21/24

00:20:af:03:98:28

Argon Neon

ARP Reply: 

The MAC address of 

128.143.71.21 is 

00:e0:f9:23:a8:20



MAC & IP addressing - Routing



MAC & IP addressing - Routing
Hosts do not have complete routing tables describing the entire Internet. They generally

know just enough to distinguish between "directly connected", meaning "on the same

LAN", and "somewhere else", which makes it some router's problem.

 Is the destination directly connected?

( my_ip AND netmask ) = ( destination_IP AND netmask )

 ΝΑΙ. Use ARP to find the MAC address and deliver the frame directly across the

attached network.

Send an ARP request, a broadcast frame on the local network that will not be

forwarded by routers. It takes the form, "I am looking for the device using IP

address such-and-such. Who has it?“ Expect to receive an ARP reply, a response

from the requested host, of the form "I have that IP address, and here is my MAC

address". Then send the packet, encapsulated as:

MAC: destination MAC address

IP: destination IP address

 ΌΧΙ…. Συνέχισε παρακάτω



MAC & IP addressing - Routing
 Do I have a host-specific, a network-specific or a default route?

Check in the routing table whether there a route to exactly that one IP address or to the

corresponding network? ( route AND netmask ) = ( destination_IP AND netmask )

 ΝΑΙ. Do what that route says. That route will specify forwarding the packet through some

directly-connected router. So, first you have to find that router's MAC address so you can send

the frame across the LAN.

 ΌΧΙ…. Συνέχισε παρακάτω

 The packet is unrouteable! Report an error?

Send an ICMP message to the originating host, type "Destination Unreachable" and specifically

"Network Unreachable".



Αποστολή ενός πακέτου δεδομένων από τον Α στον C

139.130.204.1 (G) είναι η 

προκαθορισμένη πύλη

(“default” gateway)

MAC & IP addressing - Routing



MAC & IP addressing - Routing
 ο C δεν είναι στο τοπικό δίκτυο του A

 ο Α κοιτάει τον πίνακα δρομολόγησης 

του και στέλνει ένα ARP μήνυμα για να 

μάθει την MAC του G

 ο Α στείλει το πακέτο με προορισμό 

τον υπολογιστή C, με διευθυνση 

υλικού παραλήπτη την MAC του G και 

διευθυνση IP του C

 O B αγνοεί το πακέτο

 o G διαβάζει το πακέτο (αφου του 

προοριζεται με βαση την διευθυνση 

υλικου παραληπτη), αλλά 

καταλαβαίνει ότι δεν προορίζεται για 

αυτόν

 o G δεν ξέρει την MAC του C για 

αυτόν τον λόγο στέλνει ένα ερώτημα 

ARP

 ο C απαντά μέσω ARP με την MAC 

του

 o G λαμβάνει την ARP απάντηση και 

στέλνει το πακέτο δεδομένων στο C

 Ο C λαμβάνει το πακέτο

application
transport
network

link
physical

application
transport
network

link
physical

application
transport
network

link
physical

network
link

physical



Ερωτήσεις?

Χρησιμοποιήθηκαν εν μέρη εικόνες και κείμενο από:

• J. Kurose and K. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach

• CS 498MC: Systems and Networking Lab

• CSEE W4140: Networking Laboratory

• wikipedia


