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 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

24. Δώστε τη δομή της MAC διεύθυνσης και εξηγείστε τη λειτουργία κάθε πεδίου. 

  

Απάντηση:  

 

 
 

• Το μήκος της MAC Address στο Ethernet είναι 48 bits.   
• Τα πρώτα 24 bits αποτελούν την μοναδική ταυτότητα οργανισμού (OUI,Organization 
Unique Identifier).  
• Το αριστερότερο bit της διεύθυνσης (Ι/G) προσδιορίζει αν η διεύθυνση είναι ατομική ή 
ομαδική (0 ατομική, 1  ομαδική). Αν είναι 1, τότε το υπόλοιπο τμήμα της διεύθυνσης 
προσδιορίζει σύνολο διευθύνσεων, για το οποίο απαιτείται περαιτέρω ανάλυση. Αν όλα τα 
bit της OUI έχουν τεθεί σε 1, η διεύθυνση έχει ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με την οποία 
όλοι οι υπολογιστές του συστήματος γίνονται αποδέκτες του μηνύματος).   
• Το επόμενο bit (U/L) προσδιορίζει ποια αρχή έχει κάνει την ανάθεση της διεύθυνσης. Αν 
είναι 0, τότε η διεύθυνση έχει δοθεί σε παγκόσμιο επίπεδο από την IEEE, ενώ αν είναι 1, 
έχει ανατεθεί τοπικά από την IEEE.  
• Τα επόμενα 22 bits συνθέτουν τη φυσική διεύθυνση υποδικτύου, που ανατέθηκε από 
την IEEE στον συγκεκριμένο οργανισμό.  
• Το επόμενο σύνολο των 24 bits προσδιορίζει διευθύνσεις, η διαχείριση των οποίων 
γίνεται τοπικά από τον οργανισμό. Οργανισμοί, στους οποίους ανατίθενται διευθύνσεις 
υποδικτύου (OUI) από την IEEE, είναι οι εταιρίες κατασκευής καρτών δικτύου, για 
παράδειγμα Ethernet, οι οποίες επιλέγουν τις διευθύνσεις των καρτών, που κατασκευάζουν, 
από την περιοχή διευθύνσεων (24 bits τοπικά ανατιθέμενης φυσικής διεύθυνσης) που τους 
έχει ανατεθεί. Αν κάποιος οργανισμός εξαντλήσει την περιοχή διευθύνσεων, που του έχει 
αναθέσει η ΙΕΕΕ, μπορεί να ζητήσει και δεύτερη διεύθυνση υποδικτύου (OUI).  
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25. Δώστε τη γενική μορφή των IP διευθύνσεων και εξηγείστε τη λειτουργία κάθε πεδίου. 

 

Απάντηση:   

Μια ΙΡ διεύθυνση αποτελείται από τέσσερις αριθμούς οι οποίοι διαχωρίζονται με τελεία, για 
παράδειγμα 187.164.72.38 . Κάθε ένας από αυτούς αντιστοιχεί σε ένα δυαδικό αριθμό των 8 
bits. Επομένως, αφού 4*8=32, μια διεύθυνση ΙΡ αποτελείται από 32 bits.   
 
Μια διεύθυνση ΙΡ χωρίζεται σε δύο μέρη: Το τμήμα Δικτύου και το τμήμα Υπολογιστή, 
όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα:  

 
 
 
 
 
 
Το τμήμα Δικτύου προσδιορίζει το δίκτυο (network), με το οποίο είναι συνδεδεμένος ο 
υπολογιστής (host) και το τμήμα Υπολογιστής προσδιορίζει το συγκεκριμένο υπολογιστή.  

 

 

26. Πόσες κλάσεις IP διευθύνσεων γνωρίζετε και ποιος ήταν ο λόγος που οδήγησε τη 
δημιουργία τους; 

 

Απάντηση:   

Οι σχεδιαστές δικτύου έχουν δημιουργήσει τέσσερις διαφορετικές δομές (κλάσεις) 
διευθύνσεων, τις Α, B, C, D συν μία πέμπτη την Ε, η ο οποία έχει δεσμευθεί για μελλοντική 
χρήση.   
Η δημιουργία αυτών των διαφορετικών κλάσεων πηγάζει από το διαφορετικό μέγεθος των 
δικτύων που υπάρχουν παγκοσμίως άρα και των διαφορετικών αναγκών   
διευθυνσιοδότησης. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν δίκτυα (κυβερνητικά ή μεγάλων εταιρειών 
που παρέχουν υπηρεσίες Διαδικτύου ISPs ) με πολύ μεγάλο αριθμό υπολογιστών, από την άλλη 
μεριά υπάρχουν μικρά δίκτυα με ολιγάριθμα μηχανήματα (π.χ. μικρές επιχειρήσεις). 
 

 

27. Εξηγείστε πως με μια διεύθυνση κλάσης Α μπορεί να γίνει διαίρεση ενός δικτύου σε 
υποδίκτυα εσωτερικά σε έναν Οργανισμό ή Eταιρεία; 

 

Απάντηση:   

Σύντομη απάντηση 
Αν υποθέσουμε πως σε ένα Οργανισμό του έχει ανατεθεί η IP διεύθυνση 120.Χ.Χ.Χ που είναι 
τύπου Α.  Ο Οργανισμό αυτός μπορεί να χρησιμοποιήσει το 2ο μέρος της διεύθυνσης αυτής για 
μια πρώτη διαίρεση, με αποτέλεσμα να έχει δύο υποδίκτυα της μορφής 120.4.Χ.Χ και 120.5.Χ.Χ. 
Για τον έξω κόσμο όλα τα πακέτα που έχουν τις 2 αυτές διευθύνσεις δρομολογούνται με τον ίδιο 
τρόπο ενώ εσωτερικά ο οργανισμός έχει ξεχωριστές εγγραφές για τα 2 δίκτυα. 
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Λεπτομερής απάντηση 
Εάν ένας Οργανισμός επιθυμεί με διεύθυνση κλάσης Α να δημιουργήσει μικρότερα υποδίκτυα 
εσωτερικά, θα πρέπει να «δανειστεί» ψηφία από το τμήμα Υπολογιστής της ΙΡ διεύθυνσης και 
με αυτά τα ψηφία να αυξήσει το μέγεθος της Μάσκας Υποδικτύου. Όσο περισσότερα ψηφία 
«δανείζονται», τόσο πιο πολλά υποδίκτυα μπορούν να δημιουργηθούν. Κάθε ένα όμως από 
αυτά τα υποδίκτυα θα μπορεί να περιέχει όλο και λιγότερους υπολογιστές (hosts). 
  
Παράδειγμα:  
Εάν γίνει δανεισμός 1bit από το τμήμα Υπολογιστής της ΙΡ διεύθυνσης, η Μάσκα Υποδικτύου 

γίνεται: 11111111.10000000.00000000.00000000, (δηλαδή 255.128.0.0). Τότε δημιουργούνται 

δύο υποδίκτυα, τα ΧΧΧΧΧΧΧΧ.0 και ΧΧΧΧΧΧΧΧ.1 , όπου «Χ» ο αριθμός 0 ή 1. Για το τμήμα 

υπολογιστή μένουν 23 bit και επομένως μπορούν να συνδεθούν μέχρι 8.388.606 host 

υπολογιστές για κάθε ένα από τα δύο αυτά δίκτυα. 

 
 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Τιμές που μπορεί να πάρει μια ΙΡ διεύθυνση κλάσης Α 

 

Οι διευθύνσεις της κλάσης Α (σε δυαδική μορφή) πρέπει πάντα να αρχίζουν με 0. Επίσης, 

για το τμήμα Δικτύου αφιερώνονται άλλα 7 bits (συνολικά η πρώτη αριστερή οκτάδα), που 

αντιστοιχούν σε 27=128 διαφορετικές τιμές. 

 

Άρα στο τμήμα Δικτύου, οι τιμές κυμαίνονται από 00000000 μέχρι 01111111. Δεδομένου 

ότι η τιμή 00000000 δεν είναι επιτρεπτή, οι τιμές που μπορεί να πάρει το τμήμα Δικτύου 

μιας ΙΡ διεύθυνσης κλάσης Α, είναι από 00000001 έως και 01111111. Οι τιμές αυτές 

αντιστοιχούν στους δεκαδικούς από 1 μέχρι 127. 

 

Συμπερασματικά, μια ΙΡ διεύθυνση κλάσης Α μπορεί να πάρει τιμές από 1.0.0.0 μέχρι 

127.255.255.255 

 

 

Ελάχιστη τιμή Μάσκας Υποδικτύου κλάσης Α 

 

Η Μάσκα Υποδικτύου της κλάσης Α πρέπει να ξεκινά με ελάχιστη τιμή 255.0.0.0. Αυτό 

γίνεται διότι  η 1η οκτάδα των ψηφίων μιας ΙΡ διεύθυνσης κλάσης Α αντιστοιχεί στο τμήμα 

Δίκτυο, ενώ οι υπόλοιπες τρεις οκτάδες στο τμήμα Υπολογιστής.  

 

 Επομένως, ένα δίκτυο κλάσης Α μπορεί να έχει τιμή μέχρι 255.255.254.x , δηλαδή 

111111111111111111111110 = 16.777.214 υπολογιστές (host). 
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28. Εξηγείστε πως με μια Μάσκα υποδικτύου μπορούμε να πάρουμε τη διεύθυνση 
υποδικτύου, γνωρίζοντας την IP διεύθυνση υπολογιστή; Δώστε ένα παράδειγμα. 

Απάντηση:   

Η Μάσκα Υποδικτύου είναι ένας αριθμός με τη βοήθεια του οποίου μπορούμε να 

διαχωρίσουμε μια διεύθυνση ΙΡ στο τμήμα του Δικτύου και στο τμήμα του Υπολογιστή. Η 

Μάσκα Υποδικτύου έχει μήκος 32 bits και η πράξη η οποία γίνεται μεταξύ αυτής και της 
διεύθυνσης ΙΡ, προκειμένου να προκύψουν τα υποδίκτυα, είναι η δυαδική πράξη AND.  

 
Παράδειγμα:  
Έστω μια ΙΡ διεύθυνση (σε δυαδική μορφή) και  11000000.10101000.01111011.10000100 

μια Μάσκα υποδικτύου (σε δυαδική μορφή)           11111111.11111111.11111111.00000000 

Εφαρμογή λογικής πράξης AND         --------------------------------------------------------- 

 Διεύθυνση υποδικτύου             11000000.10101000.01111011.00000000 

 

         192.168.123.0   
 

 

29. Δώστε την έννοια των διευθύνσεων 255.255.255.255 και 124.56.255.255 

 

Απάντηση:   

 Η διεύθυνση 255.255.255.255 δηλώνει ότι παραλήπτες του μηνύματος είναι ΟΛΟΙ οι 

υπολογιστές του δικτύου, ανεξάρτητα από το υποδίκτυο στο οποίο βρίσκονται (αποτελεί 

δηλαδή  την ομαδική διεύθυνση του τρέχοντος δικτύου, δηλαδή το μήνυμα απευθύνεται σε 

όλα τα δίκτυα χαμηλότερης ιεραρχίας στο τρέχον δίκτυο). 

 Η διεύθυνση 124.56.255.255 δηλώνει ότι παραλήπτες του μηνύματος είναι όλοι οι 

υπολογιστές που ανήκουν στο υποδίκτυο 124.56 . 
  

 

30. Πως προσδιορίζονται τα τμήματα Δικτύου και Υπολογιστή διεύθυνσης IP στο σύστημα 
Ανεξαρτήτου Κλάσεων Δρομολόγησης Υπερ-περιοχών (CIDR); 

Απάντηση:   

Το σύστημα Ανεξαρτήτου Κλάσεων Δρομολόγησης Υπερ-περιοχών (CIDR) καταργεί τις κλάσεις 
διευθύνσεων, με αποτέλεσμα τα τμήματα Δικτύου και Υπολογιστή κάθε διεύθυνσης να 
καθορίζονται κατά περίπτωση με βάση τις ανάγκες κάθε οργανισμού.  Το μέγεθος των τμημάτων 
Δικτύου και Υπολογιστή προσδιορίζονται από έναν αριθμό, που συνοδεύει τις διευθύνσεις και 
δηλώνει το μέγεθος της μάσκας δικτύου (τμήμα Δικτύου) κάθε διεύθυνσης. O αριθμός αυτός 
ονομάζεται πρόθεμα.  
 
Για παράδειγμα, στη διεύθυνση 207.13.01.48/25 ,  το /25 είναι το πρόθεμα δικτύου και 
σημαίνει ότι τα πρώτα 25 bits της διεύθυνσης χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του 
δικτύου και τα υπόλοιπα 7 bits χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του συγκεκριμένου 
υπολογιστή. 
 

 


