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Παράδειγμα 3.2.1 κατάτμησης αυτοδύναμου πακέτου IP (σελίδα 86 βιβλίου) 
 
Ένα αυτοδύναμο πακέτο IP προερχόμενο από ένα δίκτυο Token Ring πρόκειται να προωθηθεί στον 
υπολογιστή προορισμού ο οποίος βρίσκεται σε δίκτυο Ethernet. Τα δυο δίκτυα συνδέονται με έναν 
δρομολογητή IP. Στο δίκτυο Token Ring (2ο επίπεδο) το MTU = 4.482 bytes, δηλαδή το πλαίσιο μπορεί να 
μεταφέρει δεδομένα μέγιστου μεγέθους 4.482 bytes.  Από την άλλη μεριά το δίκτυο Ethernet έχει MTU = 
1.500 bytes, δηλαδή το πλαίσιό του μπορεί να μεταφέρει το πολύ 1.500 bytes. Τα δεδομένα ενός 
πλαισίου Token Ring τα οποία είναι ένα πακέτο IP δεν “χωρούν” σε ένα πλαίσιο Ethernet. Συνεπώς το 
πακέτο IP πρέπει να διασπαστεί. Αυτό επιτρέπεται εφόσον το DF=0. Να περιγραφεί η διαδικασία 
κατάτμησης και επανασύνθεσης του αρχικού πακέτου. 

 
ΛΥΣΗ  

 Token Ring MTU (Datagram) = 4.482 bytes 

 Ethernet MTU = 1.500 bytes 
 
Βασιζόμενοι στο RFC 791 έχουμε: 
 

 Επικεφαλίδα 20 bytes σε κάθε πακέτο. 

 Αρχικό datagram πακέτο με συνολικό μήκος 4.482 bytes, το οποίο περιέχει 4.462 bytes δεδομένων 
και 20 bytes επικεφαλίδα. 

 Τα fragments περιέχουν:  1480, 1480, 1480 and 22 bytes of data (1.480+1.480+1.480+22=4.462 
bytes) 

 

 Όλα τα πακέτα πρέπει να περιέχουν ένα πλήθος των λέξεων δεδομένων που είναι πολλαπλάσιο 
του 8. Κάθε bit της επικεφαλίδας (header) είναι πολύτιμο. 

 

 Μήκη πακέτου: Το αρχικό πακέτο (Datagram) περιέχει 4.482 bytes.  
o Μήκος επικεφαλίδας (IP Header Length) = 20 bytes 
o Μήκος ωφέλιμου φορτίου (payload length) :  Payload Length = 4.482 - 20 = 4.462 bytes  

(Μήκος δεδομένων) 
 

 Το αρχικό πακέτο κατακερματίζεται, διότι το μήκος του είναι μεγαλύτερο από το MTU του 
δικτύου Ethernet (1.500 Bytes): 
 

o Το  1ο πακέτο περιέχει 1.500 Bytes,  το  οποίο περιλαμβάνει 20 bytes (IP header) + 1.480 bytes 
(Data Payload). 

 

o Το  2ο πακέτο περιέχει 1.500 Bytes,  το  οποίο περιλαμβάνει 20 bytes (IP header) + 1.480 bytes 
(Data Payload). 
 

o Το  3ο πακέτο περιέχει 1.500 Bytes,  το  οποίο περιλαμβάνει 20 bytes (IP header) + 1.480 bytes 
(Data Payload). 

 

o Το 4ο πακέτο θα περιέχει  το υπόλοιπο που απομένει από τα δεδομένα (data):  
(4.462-1.480-1.480-1.480 = 22 bytes) και θα έχει συνολικό μήκος 42 bytes ( 20 bytes (IP header) + 
22 bytes (Data Payload) ). 
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1ο τμήμα 2ο τμήμα 3o τμήμα 4ο τμήμα 

Μήκος επικεφαλίδας 
(λέξεις των 32bit) 

5 5 5 5 

Συνολικό μήκος (bytes) 1.500 1.500 1.500 42 

Μήκος δεδομένων (bytes) 1.480 1.480 1.480 22 

Πεδίο αναγνώρισης 0x2b41 0x2b41 0x2b41 0x2b41 

DF (σημαία) 0 0 0 0 

MF (σημαία) 1 1 1 0 

Σχετική θέση τμήματος 
(οκτάδες bytes) 

0 
    

 
     

         

 
     

              

 
     

 

 

 


