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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5o -  Διατάξεις Συνδέσεων Δικτύου 

Δρομολογητές (Routers) 

Cisco 2801 Integrated Services Router 

 

 Οι δρομολογητές (routers) ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες αναλαμβάνουν την αποστολή και 
λήψη πακέτων δεδομένων μεταξύ ενός ή περισσοτέρων διακομιστών (servers), άλλων 
δρομολογητών και πελατών, κατά μήκος πολλαπλών δικτύων (αυτό ονομάζεται 
δρομολόγηση).  Ο κύριος σκοπός ενός router είναι να συνδέει πολλαπλά δίκτυα και να 
προωθεί τα πακέτα που προορίζονται είτε στα δίκτυά του, είτε σε άλλα δίκτυα. 

 Κύρια λειτουργία των δρομολογητών είναι η διασύνδεση των δικτύων στο 3ο επίπεδο του 
μοντέλου αναφοράς OSI (επίπεδο δικτύου).  

 Οι δρομολογητές συνδέουν τα επιμέρους δίκτυα με βάση το πρωτόκολλο, που 
χρησιμοποιούν για την επικοινωνία τους οι σταθμοί εργασίας. Η δρομολόγηση των 
πακέτων γίνεται με βάση τη λογική διεύθυνση (IP address) που έχουμε δώσει στους 
σταθμούς εργασίας. 

 

 Οι δρομολογητές υποστηρίζουν μεγάλη ποικιλία πρωτοκόλλων, καθώς και πόρτες 
διασύνδεσης, τόσο σε LAN όσο και σε WAN. Κάθε δρομολογητής χρησιμοποιεί ένα ή 
περισσότερα πρωτόκολλα δρομολόγησης. Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης δημιουργήθηκαν 
για δρομολογητές . Αυτά τα πρωτόκολλα έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπουν την 
ανταλλαγή των πινάκων δρομολόγησης μεταξύ των δρομολογητών. Υπάρχουν πολλά 
διαφορετικά πρωτόκολλα δρομολόγησης, το καθένα σχεδιασμένο για συγκεκριμένα μεγέθη 
του δικτύου. Με βάση αυτά τα πρωτόκολλα ο δρομολογητής καθορίζει ποιος ή ποιοι 
διακομιστές ή δρομολογητές είναι οι καταλληλότεροι κάθε χρονική στιγμή και 
δρομολογεί τα πακέτα δεδομένων προς αυτούς. Ορισμένα πολύ γνωστά πρωτόκολλα 
δρομολόγησης (Routing protocols) είναι τα: RIP, OSPF, BGP, IS-IS, Distance Vector, Link State 
RIP, IGRP, EIGRP. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82_(%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1_%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1_%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1_%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=RIP&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/OSPF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=BGP&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=IS-IS&action=edit&redlink=1
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 Οι δρομολογητές αναλαμβάνουν τη διασύνδεση απομακρυσμένων τοπικών δικτύων LANs, 
μέσω τηλεπικοινωνιακών γραμμών (WANs), κάνοντας χρήση πρωτοκόλλων που παρέχουν 
διασύνδεση στο 3ο επίπεδο του OSI. Για τη διασύνδεση απομακρυσμένων LANs μέσω δικτύων 
WAN, οι δρομολογητές παρέχουν τις κατάλληλες πόρτες, ανάλογα με τη τεχνολογία του 
δικτύου WAN που θα χρησιμοποιηθεί (π.χ. πόρτες σύγχρονες/ασύγχρονες). 

 Μια από τις κύριες λειτουργίες του δρομολογητή είναι η δρομολόγηση των πακέτων 
από την πηγή στον προορισμό τους. Η δρομολόγηση περιλαμβάνει δύο βασικές 
διαδικασίες: α) τον καθορισμό του βέλτιστου μονοπατιού, σε περίπτωση εναλλακτικών 
διαδρομών και β) τη μεταφορά των πακέτων. Η επιλογή της διαδρομής μπορεί να 
βασιστεί σε διάφορα κριτήρια σε συνάρτηση με τον αλγόριθμο δρομολόγησης που έχουμε 
επιλέξει. 

 Αλγόριθμοι δρομολόγησης: υπολογίζουν το καταλληλότερο μονοπάτι για τη μεταγωγή 
ενός πακέτου στον προορισμό του. Καθορίζουν δηλαδή  το  συντομότερο μονοπάτι 
ανάμεσα στον αποστολέα και τον παραλήπτη. Δημιουργούν πίνακες  δρομολόγησης 
(routing tables) με πληροφορίες για τις διάφορες διαδρομές. 

 

 Οι δρομολογητές έχουν τη δυνατότητα να φιλτράρουν πακέτα: είτε με βάση το 
πρωτόκολλο, είτε τις διευθύνσεις πηγής ή προορισμού των πακέτων ή τα λογικά υποδίκτυα 
(subnets). Επίσης μπορούμε να δημιουργήσουμε δικά μας κριτήρια φιλτραρίσματος, εάν 
έχουμε τη σχετική γνώση.  

o Ένα φίλτρο μπορεί:  

α) να απορρίψει ένα πακέτο (drop),  

β) να αποδεχθεί ένα πακέτο (accept),  

γ) να καταγράψει το πακέτο σε κάποιο αρχείο (log),  

δ) να αλλάξει προτεραιότητες στην προώθησή του πακέτου 
 

 Κάθε πόρτα ενός router είναι ένα ξεχωριστό broadcast πεδίο (broadcast domain). Το 
broadcast domain είναι ένα τμήμα του δικτύου στο οποίο οποιαδήποτε συσκευή του δικτύου 
μπορεί να μεταδώσει δεδομένα απευθείας σε άλλη συσκευή, χωρίς να περάσει από ένα 
δρομολογητή. 
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ROUTERS (ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) 

 

  Οι δύο κύριοι τύποι δρομολόγησης : Στατική δρομολόγηση και δυναμική δρομολόγηση 

 

 

 

 Ο δρομολογητής μαθαίνει για απομακρυσμένα δίκτυα από γειτονικούς δρομολογητές ή από 
έναν διαχειριστή (administrator). Ο δρομολογητής τότε δημιουργεί έναν πίνακα 
δρομολόγησης (routing table), που περιγράφει πώς μπορούν να βρεθούν τα 
απομακρυσμένα δίκτυα. Αν το δίκτυο είναι άμεσα συνδεδεμένο τότε ο δρομολογητής γνωρίζει 
ήδη πώς θα φτάσετε στο δίκτυο. Εάν τα δίκτυα δεν είναι συνδεδεμένα, ο δρομολογητής πρέπει 
να μάθει πώς θα φτάσει στο απομακρυσμένο δίκτυο είτε με τη στατική δρομολόγηση (ο 
διαχειριστής τοποθετεί χειροκίνητα τις διαδρομές στον πίνακα του router) ή με τη δυναμική 
δρομολόγησης (συμβαίνει αυτόματα χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα δρομολόγησης).  

 

 

Routing tables 
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 Οι δρομολογητές στη συνέχεια  ενημερώνουν ο ένας το άλλον  για όλα τα δίκτυα που 
ξέρουν. Αν συμβεί μια αλλαγή π.χ. ένας δρομολογητής βγει εκτός λειτουργίας, τα δυναμικά 
πρωτόκολλα δρομολόγησης ενημερώνουν αυτόματα όλα τα routers για αυτή την αλλαγή. Εάν 
χρησιμοποιείται στατική δρομολόγηση, ο διαχειριστής πρέπει να ενημερώσει χειροκίνητα για 
όλες τις αλλαγές, σε όλους τους δρομολογητές, και ως εκ τούτου κανένα πρωτόκολλο 
δρομολόγησης δεν χρησιμοποιείται. 

 Μόνο η Δυναμική δρομολόγηση χρησιμοποιεί πρωτόκολλα δρομολόγησης, οι οποίες 
επιτρέπουν τους δρομολογητές να : 

 Ανακαλύπτουν δυναμικά και να διατηρούν δρομολόγια (routes) 

 Υπολογίζουν διαδρομές (routes) 

 Μοιράζουν ενημερώσεις δρομολόγησης σε άλλους δρομολογητές 

 Καταλήγουν σε συμφωνία με άλλους δρομολογητές σχετικά με την τοπολογία του δικτύου 

 

Πώς λειτουργεί ένα router; 
 

 Όταν ένας router δέχεται ένα πακέτο, ψάχνει στον δικό του πίνακα δρομολόγησης (routing table), 
ώστε να κάνει το καλύτερο ταίριασμα μεταξύ της διεύθυνσης προορισμού του IP πακέτου με μια από 
τις διευθύνσεις δικτύου που περιέχει ο πίνακας δρομολόγησης του. Αφού γίνει το ταίριασμα, το 
πακέτο “ενθυλακώνεται” και παραδίδεται στο επίπεδο 2 (Layer 2) του OSI, προκειμένου να 
προωθηθεί. 

 Ένας router δεν ελέγχει την ορθότητα των δεδομένων που περιέχονται στο πακέτο, αλλά μόνο τις 
διευθύνσεις του επιπέδου 3 (Layer 3), έτσι ώστε να αποφασίσει για την προώθηση του πακέτου. 
Εκτός από τις διευθύνσεις του επιπέδου 3 (Layer 3), ο router μπορεί να ελέγξει και για κάποιες άλλες 
πληροφορίες της επικεφαλίδας του πακέτου, όπως π.χ. το quality of service (QoS). 

 Αφού προωθηθεί το πακέτο, ο router δεν διατηρεί καμία “ιστορική” πληροφορία (καταγραφή) για το 
πακέτο, παρά μόνο την πράξη της προώθησής του, η οποία συλλέγεται ως στατιστική πληροφορία. 

 Ένας πίνακας (routing table) διατηρεί πληροφορίες που μπορεί να προέρχονται από διάφορές πηγές 
όπως: 

 η προεπιλεγμένη, η στατική δρομολόγηση (default or static route), η οποία μπορεί να ρυθμιστεί 
χειροκίνητα   και 

 το δυναμικό πρωτόκολλο δρομολόγησης (dynamic routing protocol), όπου ο router μαθαίνει 
“δρομολόγια” από άλλους routers. 

 Η προεπιλεγμένη (η στατική) δρομολόγηση (default or static route) είναι αυτή που χρησιμοποιείται 
όταν η δρομολόγηση όλων των προορισμών δεν διαφοροποιείται στον πίνακα (routing table).  Αυτή 
χρησιμοποιείται στα μικρά δίκτυα, όπως είναι π.χ. τα οικιακά η τα δίκτυα μικρών επιχειρήσεων, όπου 
η προεπιλεγμένη (η στατική) δρομολόγηση απλά στέλνει όλη την κίνηση στον πάροχο - Internet Service 
Provider (ISP). 

 Η προεπιλεγμένη (η στατική) δρομολόγηση μπορεί να ρυθμιστεί “χειροκίνητα” ως static route ή 
μπορεί να αποκτηθεί από το δυναμικό πρωτόκολλο δρομολόγησης (dynamic routing protocol) ή από 
το DHCP. Ο router μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως DHCP client, όσο και ως DHCP server. 

 Ένας router μπορεί να τρέξει περισσότερα από ένα πρωτόκολλα δρομολόγησης ταυτόχρονα, ειδικά 
όταν λειτουργεί ως αυτόνομο σύστημα δρομολόγησης που βρίσκεται στα όρια μεταξύ των τμημάτων 
ενός δικτύου, το οποίο (δίκτυο) καλείται να τρέχει διαφορετικά πρωτόκολλα δρομολόγησης. Σε αυτήν 
την περίπτωση, η επανακατανομή (redistribution) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διαμοιρασμό της 
πληροφορίας μεταξύ των διαφορετικών πρωτοκόλλων που τρέχουν στον ίδιο router. 
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 Οι αποφάσεις προώθησης μπορεί να περιλαμβάνουν και αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδα 
διαφορετικά από το επίπεδο 3. Μια λειτουργία προώθησης η οποία βασίζεται στις πληροφορίες του 
επιπέδου 2 ονομάζεται γέφυρα (bridge) και προωθεί την κίνηση στο επίπεδο 2 των συσκευών που 
διευθυνσιοδοτούνται μέσω MAC address στο Ethernet. 

 Το router διαχειρίζεται όλες τις διευθύνσεις IP στο τοπικό δίκτυο. O DHCP Server (Dynamic Host 
Configuration Protocol) αναλαμβάνει να αποδώσει αυτόματα μία μοναδική διεύθυνση IP σε κάθε 
συσκευή στο τοπικό δίκτυο, είτε πρόκειται για υπολογιστή ή για smartphone / tablet / δικτυακό 
εκτυπωτή / Smart TV κλπ. 

 Το NAT (Network Address Translator) είναι η λειτουργία του router που κατευθύνει την πληροφορία 
από το Internet στην κατάλληλη συσκευή του τοπικού δικτύου, μέσω του Switch. 

 
Αν δεν υπήρχε το NAT, θα υπήρχε πρόβλημα με την πρόσβαση των συσκευών του τοπικού δικτύου 
στο Internet. 

 Το modem κομμάτι του οικιακού router συνδέεται με το Internet και παίρνει μια εξωτερική 
διεύθυνση IP. 

 Το switch κομμάτι του οικιακού router διαχειρίζεται τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ των συσκευών 
στο τοπικό δίκτυο (LAN), π.χ. μέσω μιας οικιακής ομάδας. 

 Το router κομμάτι του οικιακού router αναλαμβάνει τη μεταφορά των δεδομένων ανάμεσα στα δύο 
ξεχωριστά δίκτυα: το Internet (WAN) και το τοπικό δίκτυο (LAN). 

 

Ως εκ τούτου, κάθε οικιακό router έχει εξ' ορισμού δύο IP:  

 την εσωτερική IP , για το τοπικό δίκτυο LAN, που συνήθως είναι 192.168.1.1 ή 192.168.0.1 και  

 την εξωτερική IP, για τη σύνδεση στο Internet (WAN)  

Οι υπολογιστές και οι άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο τοπικό δίκτυο (κινητό, tablet κλπ) 
έχουν μόνον εσωτερικές IP και χρησιμοποιούν μία εξωτερική IP, αυτή του router.  

 

Πώς γίνεται όμως πάνω από μία συσκευές να έχουν την ίδια εξωτερική IP; 

Mέσω του Network Address Translator (NAT): Το σύστημα του NAT, το οποίο αποτελεί μέρος του router, 
είναι μια μεθοδολογία που αλλάζει την πληροφορία σχετικά με τη διεύθυνση IP σε κάθε πακέτο 
δεδομένων, καθώς αυτά περνούν από το router.  Tο NAT "μαρκάρει" από ποιόν υπολογιστή ήρθε το 
αίτημα για την πληροφορία, και κατ' επέκταση γνωρίζει αν η πληροφορία από το Internet πρέπει να πάει 
στον υπολογιστή 192.168.0.20 ή στο κινητό 192.168.0.50 και τη δρομολογεί κατάλληλα. 

 



15o ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης  Δεκέμβριος 2015 

ΦΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕ1704, Ηλεκτρονικός ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ         σελ. 6 

Routing table (πίνακας δρομολόγησης) 
 
Ο πίνακας δρομολόγησης είναι η «καρδιά» της λειτουργίας ενός δρομολογητή. Συνήθως 
αποθηκεύει τις διευθύνσεις των τοπικών υποδικτύων (subnetworks), τυχόν στατικές διαδρομές 
οι οποίες έχουν ρυθμιστεί από το διαχειριστή του δικτύου, και διαδρομές τις οποίες «έμαθε» 
δυναμικά από το δρομολογητή, χρησιμοποιώντας ένα πρωτόκολλο δρομολόγησης. Το software 
του επιπέδου δικτύου (Network layer) του OSI μπορεί να πάρει όλες τις αποφάσεις 
δρομολόγησης απλά σε συνεννόηση με αυτόν τον πίνακα. 

 

 Παράδειγμα routing table 
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Πώς επικοινωνούν στο LAN οι H/Y μέσω του ROUTER; 

Πηγή πληροφόρησης: http://www.learncisco.net/ 

 

Layer 2 Addressing. MAC Addresses 

 

 

Layer 3 Addressing. IP Addresses 

 

 

IP Routing. Packet Delivery Process 
 

The first step is for applications to resolve DNS names if they use DNS names, translate them into an 

IP address and select the transport protocol to use. In this example, we are using UDP. As the 

information trickles down the layered model and it gets to the network layer, then the next question 

becomes, where is the destination, is it local or is it remote? 

 
 

http://www.learncisco.net/
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Each layer will add its own overhead in the form of headers until it reaches again layer 3, which will 

put it in IP header and then request the layer 2 to actually send a packet. 

 
 

 

Layer 2 replies saying “I do not have information on that IP, I do not have the MAC address and so I 

am going to try to resolve via an ARP request." The packet will be parked and remain in buffers until 

the ARP request is completed. 

 
 

At this point of the process, right between layer 3 and 2, the device will say, "Well, according to this IP 

address and this mask, we have /24 here. The destination is in a different network. I am in network 

192.168.3 and the destination is on network 192.168.4." 
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This is again because of the subnet mask, which is saying that the network identifier is located in the 

first 3 bytes of the IP address. So the ARP process says, "Well, I do not need to resolve them for the 

MAC address of the intended destination. I am not a router and I do not know how to send this, but 

my default gateway will know, so I am going to try to resolve for the MAC address of the default 

gateway, which is configured in the IP protocol configuration of the device." 

 

This is probably one of the first and most common sources of errors and mistakes and in 

troubleshooting this, we should make sure that the right default gateway IP address is configured. If I 

do not know where to send it or which router should process this, then the packet will not get there. 
 

 
 

Here is the ARP request. It is a destination broadcast at layer 2 and the request itself contains the IP 

address to resolve, which in this case is 192 168 32, the IP address of the router. It is probably 

interesting to mention the existence of a functionality called proxy ARP, in which routers may be 

configured to reply to any ARP request, even though the request may not be directed to the IP 

address of that router. This is to treat them as gateways of last resort and be able to reply to calls for 

a default gateway that may be coming from misconfigured machines. This will have its own set of 

security implications and issues and so it is probably disregarded by certain security policies. 
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In any case, the router will receive the request and start the packet forwarding process. It will first 

save the MAC address and IP address of the sending machine in its own ARP table. The router is an IP 

device just like any other and so it will comply with all the rules of IP. 

 
 

At this point, the router will send an ARP reply saying, "Hey, this is me and here is my MAC address; 

start forwarding packets to me." 

Now the sending host has a mapping in its ARP table that links the gateway IP address to the gateway 

MAC address. It is ready to send packets to that gateway for them to be forwarded toward the 

destination. 

 
 

Remember, those entries will eventually time out and so the ARP process may be repeated 

throughout the conversation depending on idle times and absolute times. 
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The packet that was on hold is released and sent using the intended destination’s IP address, the 

source IP address of the sender, the source MAC of the sender, and the destination MAC is the 

router’s MAC address. 

Since we are talking about routing function only in the router, then we understand how this device 

will get up to a certain layer with only the routing function. The router works at layer 3 only, and so it 

will see the frame coming in. It will digest it and process it, because it is destined to itself in terms of 

MAC address at layer 2. It will decapsulate and send to layer 3 and it is at layer 3, where the routing 

and forwarding function takes place. That is why even though the destination IP address is not that of 

the router, the router will say, "Well I am a router, so I want to forward this according to my routing 

table." 

 
 

In browsing the routing table, the router will realize that the destination IP is an entry in that table. 

Look at 192.168.4.0 with the appropriate mask is a directly connected segment; it is actually located 

on Fast Ethernet 0/1. The decision is then to send directly to the layer 2 process and have layer 2 

resolve the MAC address of the destination. If this was not a directly connected segment, then the 

entry in the routing table would point to the next-hop in the form of an IP address of another router 

in the path. At that point, the router would request forwarding to that intermediate device and so the 

ARP resolution would go on against that device to find its own MAC address. Now the case here, this 

is a simple scenario with two connected networks. 
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Because of that, the network layer of the router will assemble the IP header, including the IP address 

of the destination machine in the destination IPs field. Notice how the source address is still the 

original sending machine. The router is a broker that will simply forward a packet and aid and help in 

the communications process. At layer 2, it is an intermediate step, and that is why the MAC address is 

changed. But at layer 3, we are still talking about a packet being sent from this source to that 

destination. 

 
 

Layer 2 will say, "Hey, that is very good, but I still do not have the MAC address of the destination 

machine, so as a process of the router, I am going to try to resolve that address according to the IP 

address in the ARP request." Remember, this is a broadcast at layer 2, and so all machines in that 

segment will see it, process it, and determine whether they need to reply or not. 

 
 

So the destination machine will receive and process the ARP request. 
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Quickly notice that the IP address is a match and reply with its own MAC address. 

 
 

Before the ARP reply is sent, the destination machine will also save the mapping of the router’s IP to 

its MAC address in the ARP table. So it is interesting to see how machines will populate the ARP table, 

not only when they see an ARP reply, but also when they se an ARP request. This process is not very 

efficient, because it uses broadcasts, but it is pretty effective; all machines will quickly know who is 

around in terms of layer 3 to layer 2 mappings. 

 
 

The router will see the ARP reply, know the MAC address of the destination machine, and be ready to 

assemble the full packet with source and destination IPs related to the original source and the 

intended destination and the source MAC being the routers MAC, and destination MAC being that 

machine’s MAC. 
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Ένα παράδειγμα με ARP table σε routers: Μπορείτε να δείτε τι διευθύνσεις IP , τις διευθύνσεις 

MAC και τις διασυνδέσεις (interfaces) όπου βρίσκονται οι διευθύνσεις MAC. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


