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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
Forwarding 

table



Network Interface – Δικτυακή Διεπαφή

• Μία δικτυακή διεπαφή είναι ένα υλικό του 
υπολογιστή που συνδέει έναν υπολογιστή σε ένα 
δίκτυο υπολογιστών

 Ρυθμίσεις σύνδεσης Η/Υ στο δίκτυο:

 Στατικός καθορισμός: 

 IP address

 Subnet mask

 Default Gateway

 DNS Server

 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)



Πύλη - Gateway

• Σε ένα δικτύο υπολογιστών, μια πύλη (gateway) είναι ένας κόμβος
(δρομολογητής) που χρησιμεύει ως ένα σημείο πρόσβασης σε
άλλο δίκτυο.



DNS
• Το Domain Name System ή DNS (Σύστημα Ονομάτων Τομέων ή Χώρων ή Περιοχών) είναι

ένα ιεραρχικό σύστημα ονοματοδοσίας για υπολογιστές, υπηρεσίες και οποιοδήποτε
άλλο δικτυακό πόρο συνδέεται σε δίκτυο με πρωτόκολλο IP.

• Κυρίως αντιστοιχίζει domain names (π.χ. www.google.com) με διευθύνσεις IP
• To domain name είναι ένα μοναδικό όνομα που προσδιορίζει ένα δικτυακό πόρο, π.χ. ένα web

διακομιστή



DNS
• Το Domain Name System διανέμει την ευθύνη της ανάθεσης domain names σε διευθύνσεις IP σε

domain servers.

• Ένας domain server διαχειρίζεται μια τεράστια βάση δεδομένων που απεικονίζει τα domain names σε
διευθύνσεις IP.

• Το Domain Name System καθορίζει επίσης τo αντίστοιχο πρωτόκολλο DNS, μέσω του οποίου π.χ. ένας
πελάτης ρωτάει έναν domain server για την IP που αντιστοιχεί σε ένα domain name.



Εντολές σχετικά με DNS

Windows/Unix: nslookup <host>



DHCP
• Το Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

είναι ένα πρωτόκολλο δικτύου που
χρησιμοποιείται για να ρυθμίσετε συσκευές του
δικτύου, έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνούν
σε ένα δίκτυο IP.

• Είναι ένα client/server πρωτόκολλο

• Ένας πελάτης DHCP χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο
DHCP για να αποκτήσει πληροφορίες ρύθμισης
παραμέτρων, όπως μια διεύθυνση IP, μια
προεπιλεγμένη διαδρομή και μία ή περισσότερες
διευθύνσεις διακομιστή DNS από ένα διακομιστή
DHCP.

• Ο πελάτης DHCP χρησιμοποιεί αυτές τις
πληροφορίες για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους
του υπολογιστή στον οποίο τρέχει. Μόλις
ολοκληρωθεί η διαδικασία διαμόρφωσης
ολοκληρωθεί, ο υπολογιστής είναι σε θέση να
επικοινωνήσει στο διαδίκτυο.



Εντολές για τα δικτυακά χαρακτηριστικά

Unix*: ifconfig

• 3 δικτυακές διεπαφές

• Ethernet πρωτόκολλο για 

το physical και το data –

link επίπεδα

• loopback είναι μια 

εικονική διεπαφή δικτύου 

που υλοποιείται μόνο στο 

λογισμικό και δεν 

συνδέεται με 

οποιοδήποτε υλικό. Τα 

δεδομένα όπου ένα 

πρόγραμμα υπολογιστή 

στέλνει στο loopback 

λαμβάνονται αμέσως 

στην ίδια διεπαφή. 

Χρησιμοποείται για 

δοκιμές.



Εντολές για τα δικτυακά χαρακτηριστικά

Windows: ipconfig



Εντολές για δικτυακά στατιστικά

• Unix*: netstat –i

• Windows: netstat -e



Internet Control Message Protocol (ICMP)
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από δικτυακές συσκευές, όπως δρομολογητές, για να 

σταλθούν μηνύματα που αναφέρουν ότι μια υπηρεσία δεν δουλεύει ή ότι μια 
συσκευή δεν είναι προσβάσιμη.

• Ping στέλνει ICMP echo request πακέτα σε ένα σταθμό και περιμένει μία ICMP 
response. Εν τω μεταξύ μετρά τον χρόνο μεταξύ αποστολής και λήψης (round-
trip time) και καταγράφει τα πακέτα που χάνονται.
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Functional Components
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IP δίκτυα



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

στις τελικές συσκευές



Πίνακες Δρομολόγησης

Destination Next Hop

10.1.0.0/24

10.1.2.0/24

10.2.1.0/24

20.1.0.0/16

20.2.1.0/28

eth0

eth1

10.0.1.1

10.0.1.1

10.0.1.1

IP datagrams can be directly delivered 

(“eth0 or eth1”) or are sent to a router 

(“10.0.1.1”)

Η προεπιλεγμένη πύλη (default gateway) είναι ο κόμβος στο δίκτυο υπολογιστών
που το δικτυακό λογισμικό (network stack στο λειτουργικό) χρησιμοποιεί όταν η IP
διεύθυνση δεν ταιριάζει με καμία άλλη στον πίνακα δρομολόγησης.



Εντολές για τον πίνακα δρομολόγησης

Windows/Unix: netstat -r

On-link όταν ο 

αντίστοιχος υπολογιστής 

είναι τοπικά 

προσβάσιμος (στο ίδιο 

υποδίκτυο) και δεν 

υπάρχει ανάγκη gateway

Οι σταθμοί δεν έχουν πλήρεις 

πίνακες δρομολόγησης που να 

περιγράφουν ολόκληρο το 

διαδίκτυο. Σε γενικές γραμμές, 

ξέρουν ακριβώς αρκετά για να 

κάνουν διάκριση μεταξύ " άμεσα 

συνδεδεμένοι " , που σημαίνει " 

στο ίδιο LAN " , και "κάπου 

αλλού ", το οποίο είναι 

πρόβλημα άλλου δρομολογητή.



Πίνακες δρομολόγησης



Πίνακες δρομολόγησης



Εντολές συνδεσιμότητας

Windows/Unix: tracert / traceroute



traceroute

• Time-To-Live field in IP packet header
• Source sends a packet with a TTL of n

• Each router along the path decrements the TTL

• “TTL exceeded” sent when TTL reaches 0

• Traceroute tool exploits this TTL behavior

Send packets with TTL=1, 2, 3, … and record source of 
“time exceeded” message
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