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 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

16. Δώστε τις τιμές των πεδίων Μήκος Επικεφαλίδας, Συνολικό Μήκος, DF, MF και Δείκτης 

Εντοπισμού Τμήματος (ΔΕΤ) για ένα αυτοδύναμο πακέτο δεδομένων μήκους 5.000 bytes και 

επικεφαλίδας 20 bytes, το οποίο πρέπει να μεταδοθεί μέσω φυσικού δικτύου, που υποστηρίζει 

πακέτα συνολικού μήκους 820 bytes. Θεωρείστε ότι η επικεφαλίδα των αυτοδύναμων 

πακέτων, που προκύπτουν, αποτελείται μόνο από το σταθερό τμήμα της. 

Απάντηση:  

Το αυτοδύναμο πακέτο δεδομένων (datagram) μήκους 5.000 bytes δεν μπορεί να μεταδοθεί 
ολόκληρο μέσα από το φυσικό δίκτυο, διότι αυτό υποστηρίζει πακέτα συνολικού μήκους 820 
bytes. Επομένως θα πρέπει να διασπαστεί σε μικρότερα κομμάτια (fragments).  

Υπολογισμός κομματιών (fragments) 

Διαιρώντας το 5.000 με το 800 βρίσκουμε τον αριθμό των κομματιών (fragments) στα οποία θα 
διασπαστεί το αρχικό αυτοδύναμο πακέτο (datagram), συν ένα κομμάτι με το υπόλοιπο της 
διαίρεσης. Δηλαδή 5.000/800=6 κομμάτια των 800 bytes και ένα 7ο κομμάτι των 200 bytes. 

Συνολικά το αρχικό αυτοδύναμο πακέτο (datagram) θα σπάσει σε:  

 6 κομμάτια (fragments), με δεδομένα των 800 bytes και επικεφαλίδα 20 bytes και  

 1 κομμάτι (fragment), με δεδομένα των 200 bytes και επικεφαλίδα 20 bytes.  

 Σύνολο 7 καινούργια αυτοδύναμα κομμάτια (fragments).  

 Μήκος 
Επικεφαλίδας 

Συνολικό Μήκος 
Κομματιού 

DF MF 
Δείκτης Εντοπισμού 

Τμήματος (ΔΕΤ) 

 bytes λέξεις των 
32-bits 

(bytes)   (οκτάδες bytes) 

1ο κομμάτι 20 5 
 

820 0 1 0 

2ο κομμάτι 20 5 820 0 1 800/8=100 

3ο κομμάτι 20 5 820 0 1 1600/8=200 

4ο κομμάτι 20 5 820 0 1 2400/8=300 

5ο κομμάτι 20 5 820 0 1 3200/8=400 

6ο κομμάτι 20 5 820 0 1 4000/8=500 

7ο κομμάτι 20 5 220 0 0 4800/8=600 
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 Το πεδίο Μήκος Επικεφαλίδας, λόγω του ότι αυτή αποτελείται μόνο από σταθερό τμήμα της, 
έχει τιμή για όλα τα κομμάτια 20 bytes (5 λέξεις x 32bits = 160bits = 20 bytes). 

 Το πεδίο Συνολικό Μήκος:  Σε κάθε κομμάτι η ποσότητα των δεδομένων (data) θα είναι το 
πολύ 800 bytes (αφού η επικεφαλίδα έχει μήκος 20 bytes).  Άρα το πεδίο Συνολικό Μήκος 
για τα 6 πρώτα κομμάτια είναι 820 bytes, ενώ για το 7ο κομμάτι είναι 220 bytes. 

 Η τιμή του πεδίου DF (πεδίο ένδειξης απαγόρευσης αυτοδύναμου πακέτου): είναι μηδέν (0), 
αφού ο υπολογιστής προορισμού έχει τη δυνατότητα να συναρμολογήσει τα κομμάτια του 
αυτοδύναμου πακέτου. 

 Η τιμή του πεδίου MF (πεδίο ένδειξης ύπαρξης περισσοτέρων κομματιών):  

o στα έξι (6) πρώτα κομμάτια το πεδίο MF έχει την τιμή: ένα (1), ένδειξη που σημαίνει ότι 
το αυτοδύναμο πακέτο έχει διασπασθεί σε περισσότερα κομμάτια και κάθε ένα από αυτά 
τα κομμάτια δεν είναι το τελευταίο . 

o στο 7ο κομμάτι το πεδίο MF έχει την τιμή: μηδέν (0), πράγμα που σημαίνει ότι είναι το 
τελευταίο πακέτο. 

 Το πεδίο Δείκτης Εντοπισμού Τμήματος (ΔΕΤ)  θα έχει σε κάθε κομμάτι το μήκος των 
δεδομένων σε οκτάδες, άρα: 

Για το 1ο κομμάτι ΔΕΤ=0 

Για το 2ο κομμάτι ΔΕΤ=800/8=100 

Για το 3ο κομμάτι ΔΕΤ=1600/8=200 

Για το 4ο κομμάτι ΔΕΤ=2400/8=300 

Για το 5ο κομμάτι ΔΕΤ=3200/8=400 

Για το 6ο κομμάτι ΔΕΤ=4000/8=500 

Για το 7ο κομμάτι ΔΕΤ=4800/8=600 

 
17. Εάν σε IP αυτοδύναμο πακέτο έχει τεθεί το πεδίο DF σε 1 και ένας δρομολογητής (router) 
βρει, ότι είναι αδύνατο να το προωθήσει (επειδή το φυσικό δίκτυο υποστηρίζει μικρότερου 
μεγέθους πακέτα), τότε τι θα συμβεί; 

 

Απάντηση:  Αφού το φυσικό δίκτυο υποστηρίζει πακέτα μικρότερου μεγέθους, από αυτό που έχει 
το ΙΡ αυτοδύναμο πακέτο (datagram), για να μπορέσει τελικά αυτό να μεταδοθεί μέσω του 
συγκεκριμένου δικτύου θα πρέπει να διασπαστεί σε μικρότερα κομμάτια (fragments).  

Επειδή όμως το πεδίο ένδειξης απαγόρευσης διάσπασης αυτοδύναμου πακέτου DF έχει τιμή 1,  
σημαίνει ότι απαγορεύεται η διάσπαση του αυτοδύναμου πακέτου σε μικρότερα κομμάτια. Για το 
λόγο αυτό, ο δρομολογητής (router) θα ψάξει να βρει εναλλακτική διαδρομή, μέσω άλλου 
φυσικού δικτύου που υποστηρίζει πακέτα μεγαλύτερου μεγέθους, για τη μετάδοση ολόκληρου 
του πακέτου (datagram) στον υπολογιστή προορισμού. Αν δεν μπορέσει να βρει, το αυτοδύναμο 
πακέτο (datagram) θα απορριφθεί. 
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18. Ποιες είναι οι τιμές των πεδίων DF και MF για ένα μη τεμαχισμένο IP αυτοδύναμο πακέτο; 

 

Απάντηση:  Αφού το IP αυτοδύναμο πακέτο δεν έχει διασπαστεί σε μικρότερα κομμάτια, το πεδίο 
MF θα είναι 0. Εάν η διάσπαση δεν έχει γίνει επειδή ο υπολογιστής προορισμού δεν είναι σε 
θέση να ανασυνθέσει από τα κομμάτια το αρχικό IP αυτοδύναμο πακέτο, το πεδίο DF είναι 1 
αλλιώς το DF θα είναι 0. 

 

19. Ένα αυτοδύναμο πακέτο λαμβάνεται με πεδίο Δείκτη Εντοπισμού Τμήματος (ΔΕΤ) 0 και 
πεδίο ένδειξης ύπαρξης περισσοτέρων κομματιών (MF) 1. Σε ποιο συμπέρασμα οδηγείστε; 

 

Απάντηση:  Αφού το πεδίο MF έχει τιμή 1 σημαίνει ότι το αρχικό ΙΡ αυτοδύναμο πακέτο έχει 
διασπαστεί σε μικρότερα κομμάτια (fragments) και το κομμάτι που λαμβάνεται είναι ένα από 
αυτά.  

Επειδή ο Δείκτης Εντοπισμού Τμήματος (ΔΕΤ) του κομματιού αυτού είναι 0, σημαίνει ότι αυτό 
είναι το 1ο  από τα διασπασμένα κομμάτια (fragments) του αυτοδύναμου πακέτου. Ο παραλήπτης 
(υπολογιστής προορισμού) θα πρέπει να περιμένει να δεχθεί και τα υπόλοιπα κομμάτια, για να 
έχει τη δυνατότητα να συναρμολογήσει το αρχικό IP αυτοδύναμο πακέτο. 

 

20. Ένα IP αυτοδύναμο πακέτο λαμβάνεται με πεδία Δείκτη Εντοπισμού Τμήματος (ΔΕΤ) 200 και 
MF 1. Σε ποιο συμπέρασμα οδηγείστε; 

Απάντηση:  Αφού το πεδίο MF έχει τιμή 1 σημαίνει ότι το αρχικό ΙΡ αυτοδύναμο πακέτο έχει 
διασπαστεί σε μικρότερα κομμάτια (fragments) και το κομμάτι που λαμβάνεται είναι ένα από 
αυτά.  

Επειδή ο Δείκτης Εντοπισμού Τμήματος (ΔΕΤ) του κομματιού αυτού είναι 200, σημαίνει ότι αυτό 
είναι ένα ενδιάμεσο κομμάτι από τα διασπασμένα κομμάτια (fragments) του αυτοδύναμου 
πακέτου. Δεν είναι δηλαδή, ούτε 1ο κομμάτι, ούτε τελευταίο κομμάτι.  Ο παραλήπτης 
(υπολογιστής προορισμού) θα πρέπει να περιμένει να δεχθεί και τα υπόλοιπα κομμάτια, για να 
έχει τη δυνατότητα να συναρμολογήσει το αρχικό IP αυτοδύναμο πακέτο. 

 

21. Ένα IP αυτοδύναμο πακέτο με μέγεθος 1.500 οκτάδες στέλνεται με DF=1 σε δίκτυο με 
μέγεθος πακέτου 1.500 οκτάδες. Το μονοπάτι προς τον προορισμό γίνεται διαμέσου δικτύων 
που υποστηρίζουν πακέτα με μέγιστο μέγεθος 2.000 και 4.470 οκτάδες. Θα πραγματοποιηθεί 
διάσπαση του πακέτου σε μικρότερα; 

 

Απάντηση:  Αφού το πεδίο DF έχει τιμή 1 σημαίνει ότι το αρχικό ΙΡ αυτοδύναμο πακέτο δεν 
μπορεί να διασπαστεί σε μικρότερα κομμάτια (fragments).  

Επειδή όμως το IP αυτοδύναμο πακέτο έχει μέγεθος 1.500 οκτάδες και το μονοπάτι προς τον 
προορισμό (φυσικό δίκτυο) υποστηρίζει πακέτα με μέγεθος 2.000 και 4.470 οκτάδες και το δίκτυο 
προορισμού υποστηρίζει μεγέθη πακέτων 1.500 οκτάδων, δεν θα υπάρξει πρόβλημα στη 
μετάδοσή του IP αυτοδύναμου πακέτου (δεν χρειάζεται δηλαδή να διασπασθεί σε μικρότερα). 

 Υποθέτουμε ότι το μέγεθος 1.500 οκτάδες είναι το συνολικό μέγεθος του πακέτου, 
συμπεριλαμβανομένων των δομένων και της επικεφαλίδας. 
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22. Ένα IP αυτοδύναμο πακέτο με μέγεθος 1.500 οκτάδες και Πεδίο Αναγνώρισης 100 στέλνεται 
με DF=0 σε δίκτυο με μέγεθος πακέτου 1.500 οκτάδες. Το μονοπάτι προς τον προορισμό γίνεται 
διαμέσου δικτύου που υποστηρίζει πακέτα με μέγιστο μέγεθος 2.000 οκτάδες. Το δίκτυο 
προορισμού υποστηρίζει πακέτα των 1.500 οκτάδων.  

Θα πραγματοποιηθεί διάσπαση του πακέτου σε μικρότερα; Εάν «ναι», κάντε λίστα των 
πακέτων, που θα προκύψουν αναφέροντας τις τιμές των πεδίων: Αναγνώριση, MF, DF και 
Δείκτη Εντοπισμού Τμήματος. 

Απάντηση:  Υποθέτουμε ότι το συνολικό μέγεθος 1.500 οκτάδες, είναι το συνολικό μέγεθος του ΙΡ 
αυτοδύναμου πακέτου (δηλαδή δεδομένα και επικεφαλίδα). 

Επειδή το πεδίο ένδειξης απαγόρευσης διάσπασης αυτοδύναμου πακέτου DF έχει τιμή 0,  
σημαίνει ότι το IP αυτοδύναμο πακέτο (datagram) έχει τη δυνατότητα να διασπαστεί σε 
μικρότερα (fragments), αν τυχόν διέλθει από φυσικά δίκτυα που υποστηρίζουν  μέγιστο αριθμό 
πακέτου μικρότερο των 1.500 οκτάδων.  

Αυτό όμως τελικά δε θα συμβεί, διότι το μεν μονοπάτι προορισμού διαθέτει φυσικό δίκτυο το 
οποίο υποστηρίζει πακέτα μέχρι 2.000 οκτάδες, ενώ το ίδιο το δίκτυο προορισμού υποστηρίζει 
πακέτα μέχρι 1.500 οκτάδες. 

Άρα δεν θα πραγματοποιηθεί διάσπαση του IP αυτοδύναμου πακέτου, διότι δεν χρειάζεται. 

 
 

23. Ένα IP αυτοδύναμο πακέτο με μέγεθος 1.500 οκτάδες και Πεδίο Αναγνώρισης 100 στέλνεται 
με DF=0 σε δίκτυο με μέγεθος πακέτου 1.500 οκτάδες.  

Το μονοπάτι προς τον προορισμό γίνεται διαμέσου δικτύου που υποστηρίζει πακέτα με μέγιστο 
μέγεθος 625* οκτάδες. Το δίκτυο προορισμού υποστηρίζει πακέτα των 1.500 οκτάδων.  

Θα πραγματοποιηθεί διάσπαση του πακέτου σε μικρότερα; Εάν «ναι», κάντε λίστα των 
πακέτων, που θα προκύψουν αναφέροντας τις τιμές των πεδίων: Αναγνώριση, MF, DF και Δείκτη 
Εντοπισμού Τμήματος (ΔΕΤ). 

*Προσοχή: Ο αριθμός που αναφέρει το βιβλίο είναι 625. Αν θεωρήσουμε μήκος επικεφαλίδας το ελάχιστο 

επιτρεπτό μήκος των 5 λέξεων (=20 bytes) δεν μπορούμε να  έχουμε ακέραια πηλίκα για τις τιμές του πεδίου «Δείκτης 
Εντοπισμού Τμήματος». 

Απάντηση:   

Το IP αυτοδύναμο πακέτο (datagram) μήκους 1.500 bytes, δεν μπορεί να μεταδοθεί ολόκληρο 
μέσα από το φυσικό δίκτυο του μονοπατιού προορισμού, διότι αυτό υποστηρίζει πακέτα 
συνολικού μήκους 620 bytes. Επομένως το ΙΡ αυτοδύναμο πακέτο θα πρέπει να διασπαστεί σε 
μικρότερα κομμάτια (fragments).  

Υπολογισμός κομματιών (fragments) 

Διαιρώντας το 1.500 με το 600 βρίσκουμε τον αριθμό των κομματιών (fragments) στα οποία θα 
διασπαστεί το αρχικό αυτοδύναμο πακέτο (datagram), συν ένα κομμάτι με το υπόλοιπο της 
διαίρεσης. Δηλαδή 1.500/600=2 κομμάτια των 600 bytes και ένα 3ο κομμάτι των 300 bytes. 

Συνολικά το αρχικό IP αυτοδύναμο πακέτο (datagram) θα σπάσει σε:  

 2 κομμάτια (fragments) με δεδομένα των 600 bytes και επικεφαλίδα 20 bytes και  

 1 κομμάτι με δεδομένα των 300 bytes και επικεφαλίδα 20 bytes  

 Σύνολο 3 καινούργια αυτοδύναμα κομμάτια (fragments) 
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 Μήκος 
Επικεφαλίδας 

(bytes) 

Συνολικό 
Μήκος 

Κομματιού 
(bytes) 

Αναγνώριση DF MF Δείκτης Εντοπισμού 
Τμήματος (ΔΕΤ) 

1ο κομμάτι 20 620 100 0 1 0 

2ο κομμάτι 20 620 100 0 1 600/8=75 

3ο κομμάτι 20 320 100 0 0 1200/8=200 

 

 Το πεδίο Μήκος Επικεφαλίδας, λόγω του ότι αυτή αποτελείται μόνο από σταθερό τμήμα της, 
έχει τιμή για όλα τα κομμάτια 20 bytes. (Επειδή δε μας έχει δοθεί μέγεθος επικεφαλίδας, 
θεωρούμε ότι αυτή έχει το ελάχιστο επιτρεπτό μέγεθος των 5 λέξεων = 5 x 32 bits = 160 bits = 
20 bytes).   

 Το πεδίο Συνολικό Μήκος:  Σε κάθε κομμάτι η ποσότητα των δεδομένων (data) θα είναι το 
πολύ 600 bytes (αφού η επικεφαλίδα έχει μήκος 20 bytes).  Άρα το πεδίο Συνολικό Μήκος 
για τα 2 πρώτα κομμάτια είναι 620 bytes, ενώ για το 3ο κομμάτι είναι 320 bytes. 

 Η τιμή του πεδίου DF (πεδίο ένδειξης απαγόρευσης αυτοδύναμου πακέτου): είναι μηδέν (0), 
αφού ο υπολογιστής προορισμού έχει τη δυνατότητα να συναρμολογήσει τα κομμάτια του 
αυτοδύναμου πακέτου. 

 Η τιμή του πεδίου MF (πεδίο ένδειξης ύπαρξης περισσοτέρων κομματιών):  

o στα τρία (3) πρώτα κομμάτια το πεδίο MF έχει την τιμή:  ένα (1), ένδειξη που σημαίνει ότι 
το αυτοδύναμο πακέτο έχει διασπασθεί σε περισσότερα κομμάτια και κάθε ένα από αυτά 
τα κομμάτια δεν είναι το τελευταίο . 

o στο 3ο κομμάτι το πεδίο MF έχει την τιμή: μηδέν (0) πράγμα που σημαίνει ότι αυτό είναι 
το τελευταίο κομμάτι. 

 Η τιμή του πεδίου Αναγνώρισης θα είναι: για όλα τα κομμάτια 100 [όλα τα κομμάτια 
(fragments) που ανήκουν στο ίδιο IP αυτοδύναμο πακέτο, έχουν την ίδια τιμή στο πεδίο 
Αναγνώρισης] 

 Το πεδίο Δείκτης Εντοπισμού Τμήματος (ΔΕΤ) θα έχει σε κάθε κομμάτι το μήκος των 
δεδομένων σε οκτάδες, άρα: 

 Για το 1ο κομμάτι ΔΕΤ=0 

 Για το 2ο κομμάτι ΔΕΤ=600/8=75 

 Για το 3ο κομμάτι ΔΕΤ=1200/8=150 

 

 


