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Επίπεδο δικτύου (Network layer)
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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 ζεύξης δεδομένων 
(Data Link layer):
• Αξιόπιστη μεταφορά frames 

πάνω από ένα σύνδεσμο



Επίπεδο δικτύου (Network layer)

• Πρωτόκολλα δρομολόγησης

• IP πρωτόκολλο για τη
διευθυνσιοδότηση των
συσκευών και τη μορφή των
πακέτων

• Πρωτόκολλα ελέγχου



Επίπεδο δικτύου (Network layer)

Network

Layer

Routing Protocols

PIM

OSPF

RIP

Application

Layer

Data Link

Layer

IP

ARP Ethernet

Network

Interface

Transport

Layer
TCP UDP

SNMPFTP DNSHTTP

ICMP

IGMP

ping

application
Telnet

DHCP

• Πολλά υψηλότερα πρωτόκολλα
• Πολλά χαμηλότερα πρωτόκολλα
• IP το μοναδικό πρωτόκολλο της 

κατηγορίας του
• IP version 4 (IPv4) όσο και IP version 6 

(IPv6)
• IP παρέχει μία υπηρεσία 

• μη-αξιόπιστης: does not make an 
attempt to recover lost packets

• connectionless: Each packet 
(“datagram”) is handled 
independently

• best-effort: does not make any (e.g. 
delay) guarantees on the service 

παράδοσης πακέτων (“datagram 
service”)

• Υψηλότερα πρωτόκολλα ασχολούνται με 
τα πακέτα που χάνονται ή τα διπλά 
πακέτα



Επίπεδο δικτύου (Network layer)
• Το IP είναι το υψηλότερο πρωτόκολλο που υλοποιείται τόσο σε δρομολογητές όσο και 

στις τελικές συσκευές



Επίπεδο δικτύου (Network layer)
• IP datagram



IP διεύθυνση
• Η IP διεύθυνση χαρακτηρίζει «μοναδικά» ένα υπολογιστή στο διαδίκτυο που 

χρησιμοποιεί το Internet Protocol για την επικοινωνία

• Χρησιμοποιείται για την δρομολόγηση στο Network layer 

• Μια IP διεύθυνση έχει τη γενική μορφή X.Y.Z.W όπου τα X, Y, Z, W είναι αριθμοί που 
παίρνουν τιμές από 0 έως 255 (Dotted-decimal notation)

• Στην πραγματικότητα μία IP διεύθυνση είναι ένας δυαδικός αριθμός 32-bit, που για να 
γίνει περισσότερο κατανοητός στους ανθρώπους χωρίζεται σε 4 ομάδες των 8 bit (1 
byte - octet) και κατόπιν κάθε ομάδα μεταφράζεται στον αντίστοιχο δεκαδικό αριθμό. 



• Υπάρχει το κομμάτι του δικτύου που χαρακτηρίζει το δίκτυο και το 
κομμάτι του σταθμού που χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο σταθμό

IP διεύθυνση

network prefix host number

• Παράδειγμα: 150.140.141.181

• Network id: 150.140.0.0

• Host number: 141.181

• Subnet mask: 255.255.0.0 or   ffff0000

150.140 141.181



IANA

• Η Internet Assigned Numbers Authority (IANA) είναι υπεύθυνη για την παγκόσμια 
ανάθεση IP διευθύνσεων

• Αναθέτει τόσο IPv4 όσο και IPv6 διευθύνσεις

• Η ανάθεση γίνεται ιεραρχικά. Τελικοί χρήστες παίρνουν από τον πάροχο τους (Internet 
service providers - ISPs). ISPs παίρνουν από έναν local Internet registry (LIR) ή έναν
National Internet Registry (NIR), ή από τον αντίστοιχο Regional Internet Registry (RIR)

• Η IANA αναθέτει στους RIRs τα διαθέσιμα σύνολα IP διευθύνσεων με βάση τις ανάγκες 
τους



Private IP address spaces

• Ένα ιδιωτικό δίκτυο είναι ένα δίκτυο που χρησιμοποιεί ιδιωτικές  IP διευθύνσεις

• Οι διευθύνσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως ιδιωτικές, επειδή δεν έχουν ανατεθεί 
σε παγκόσμιο επίπεδο, που σημαίνει ότι δεν έχουν κατανεμηθεί σε κάποια 
συγκεκριμένη οργάνωση

• IP πακέτα που απευθύνονται από αυτούς δεν μπορούν να μεταδοθούν στο κοινό 
στο Διαδίκτυο.



Υποδικτύωση

• Πρόβλημα: Οι διάφοροι οργανισμοί 
έχουν διάφορα δίκτυα με αυτόνομη 
διαχείριση και διαφορετικές ανάγκες

• Λύση 1: Ανάθεση νέων IP διευθύνσεων 
σε κάθε δίκτυο

• Λύση 2: Εισαγωγή ενός ακόμα επιπέδου 
στην ιεραρχία της διευθυνσιοδότησης

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ηλεκτρολόγοι

Βιβλιοθήκη

H/Y

• Υποδικτύωση - Subnetting είναι η λύση (ή ακριβέστερα μία από τις λύσεις) 

που υιοθετήθηκε για την αντιμετώπιση του προβλήματος της σπατάλης IP 

διευθύνσεων



Υποδικτύωση

• Υποδικτύωση - Subnetting ονομάζεται η διαδικασία εκείνη κατά την οποία "σπάμε" ένα 

μεγάλο IP δίκτυο σε μικρότερα "κομμάτια" τα οποία ονομάζονται Subnets (υποδίκτυα)

• Το host κομμάτι μιας IP διεύθυνσης χωρίζεται σε subnet number και σε ένα μικρότερο
host number.

• Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μια ιεραρχία 3-επιπέδων (network, subnet, host)

Class B network host

16 bits

with

subnetting
host

Subnet

mask
(255.255.255.0)

network subnet

Network Prefix (16 bits)

1

1111111111111111111111100000000

0

10

Extended Network Prefix (24 bits)

• Χαρακτηριστικά subnets

• ο κάθε οργανισμός μπορεί να κάνει το subnetting που 

• εσωτερικά αναγνωρίζονται ως ξεχωριστά δίκτυα

• εξωτερικά είναι μη ορατά
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Υποδικτύωση: Παράδειγμα

• Υποδίκτυο #0: 206.62.226.00000000 206.62.226.0
• Υποδίκτυο #1: 206.62.226.00100000 206.62.226.32
• Υποδίκτυο #2: 206.62.226.01000000 206.62.226.64
• Υποδίκτυο #3: 206.62.226.01100000 206.62.226.96
• Υποδίκτυο #4: 206.62.226.10000000 206.62.226.128
• Υποδίκτυο #5: 206.62.226.10100000 206.62.226.160
• Υποδίκτυο #6: 206.62.226.11000000 206.62.226.192
• Υποδίκτυο #7: 206.62.226.11100000 206.62.226.224.....

• Εστω το class C δίκτυο 206.62.226.0/24 το οποίο θέλω να χωρίσω σε 8 ίσα υποδίκτυα

• Η νεα μάσκα υποδικτύου θα είναι 206.62.226.0/27 ή 255.255.255.224



Υποδικτύωση: Παράδειγμα
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IPv4 Μάσκα Δικτύου (subnet mask)

Subnet mask: 255.255.255.224

Subnet mask: 255.255.255.0



CIDR - Classless Interdomain Routing
• Το Classless Inter-Domain Routing (CIDR) αναπτύχθηκε σε αντικατάσταση του παραδοσιακού subnetting

• Η βασική ιδέα είναι ότι αντιστοιχίζεται σε μία IP διεύθυνση, ο αριθμός των σημαντικών bits που αποτελούν 
το κομμάτι του δικτύου

• Η IP διεύθυνση 192.168.0.15 με subnet 255.255.255.0, χρησιμοποιώντας το CIDR μπορεί να γραφτεί 
ως 192.168.0.15/24

• Αυτό δίνει τη δυνατότητα για ευκολότερη αναφορά (reference) σε ένα σύνολο δικτύων με μία μόνο 
εγγραφή

• Δύο τμήματα σε μία διεύθυνση το network και το host

• Για παράδειγμα



CIDR:  Prefix Size vs. Network Size

CIDR Block Prefix                # of Host Addresses

/27 32 hosts

/26 64 hosts

/25 128 hosts

/24 256 hosts

/23 512 hosts

/22 1,024 hosts

/21 2,048 hosts

/20 4,096 hosts

/19 8,192 hosts

/18 16,384 hosts

/17 32,768 hosts

/16 65,536 hosts

/15 131,072 hosts

/14 262,144 hosts

/13 524,288 hosts



IPv6 - IP Version 6

• Διαδέχεται το IPv4 (32 bits)

• Βασικό χαρακτηριστικό του IPv6 είναι ότι αυξάνει σημαντικά το μέγεθος της IP διεύθυνσης σε 128 

bits (16 bytes)

• Διαπιστώθηκε ότι με το subnetting δεν μπορούσε να αποφευχθεί η εξάντληση των IPv4 

διευθύνσεων. Το IPv6 θα λύσει αυτό το πρόβλημα.

• Το μεγαλύτερο address space επιτρέπει ευελιξία στην διευθυνσιοδότηση

• Το IPv6 μπορεί να υποστηρίξει 2128 (3.4×1038) διευθύνσεις, το οποίο είναι περίπου 5×1028

διευθύνσεις για κάθε άνθρωπο!!!

• IPv4 έχει το μέγιστο

232  4 billion διευθύνσεις

• IPv6 έχει το μέγιστο

2128 = (232)4  4 billion x 4 billion x 4 billion x 4 billion διευθύνσεις

• Επιπλέον βελτιώσεις (ασφάλεια, multicast)



IPv6 - IP Version 6

• Οι διευθύνσεις IPv6 είναι 128 bits, γράφονται οκτώ 16-bit ακέραιοι (με 

δεκαεξαδικούς χαρακτήρες για κάθε ακέραιο) και χωρίζονται με “:” (column)

• Βοηθητικοί συμβολισμοί:
• Τα μηδενικά στην αρχή ενός πεδίου μπορούν να παραληφθούν :

CEDF:BP76:0000:0000:009E:0000:3025:DF12 
 CEDF:BP76:0:0:9E :0:3025:DF12 

• Tο διπλό column “::” μπορεί να αντικαταστήσει πολλαπλά πεδία με μηδενικά “:0000:0000”

CEDF:BP76:0:0:FACE:0:3025:DF12     CEDF:BP76::FACE:0:3025:DF12

• IPv6 διευθύνσεις που προκύπτουν από IPv4, έχουν 96 σημαντικά μηδενικά bits. Στο συμβολισμό 
επιτρέπεται η χρήση της IPv6 διεύθυνσης στα τελευταία 32 bits

::80:8F:89:90    ::128.143.137.144

CEDF:BP76:3245:4464:FACE:2E50:3025:DF12



IPv6 - IP Version 6

• Τμήματα μίας IPv6 διεύθυνσης

• Type: Set to “010” for provider-based addresses
• Registry: identifies the agency that registered the address
The following fields have a variable length (recommeded length in “()”)

• Provider: Id of Internet access provider (16 bits)

• Subscriber: Id of the organization at provider (24 bits)

• Subnetwork: Id of subnet within organization (32 bits)

• Interface: identifies an interface at a node (48 bits)

Registry

ID

Provider 

ID
010

Subscriber 

ID

Interface 

ID

Subnetwork

ID



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


