
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   [ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΙΡ ] 

 
1. ε ζνα ΙΡ αυτοδφναμο πακζτο για το πεδίο «Ζκδοςθ» χρθςιμοποιοφνται 4 bit ενώ για το πεδίο 
«Μικοσ Επ/δασ» άλλα 4 bit. Ζνα πακζτο λαμβάνεται με τα εξισ πρώτα 8 bit: 01000011….. Σο 
πακζτο αυτό απορρίπτεται. Μπορείτε να εξθγιςετε το λόγο;  
 

Σα τζςςερα πρώτα bit δείχνουν τθν ζκδοςθ, θ οποία είναι ςωςτι. Σα επόμενα 4 bit όμωσ, τα 
οποία είναι το πεδίο «Μικοσ Επικεφαλίδασ», αντιςτοιχοφν ςτον αρικμό 3. Όμωσ ο ελάχιςτοσ 
αρικμόσ τον οποίο μπορεί να πάρει το πεδίο «Μικοσ Επικεφαλίδασ» είναι το 5 (ςχολ. βιβλ. 
ςελ.244). Αυτό ςθμαίνει ότι το πακζτο ζχει αλλοιωκεί κατά τθ διαδρομι του και για αυτό τον 
λόγο απορρίπτεται.  

 
2. Σο πεδίο «Μικοσ Επικεφαλίδασ» ενόσ ΙΡ αυτοδφναμου πακζτου ζχει τθν τιμι 0101 ενώ το πεδίο 
«υνολικό Μικοσ» τθν τιμι 0000000000110010. Να βρεκεί πόςα byte δεδομζνων μεταφζρει το 
πακζτο.  
 

το πεδίο «Μικοσ Επικεφαλίδασ» αντιςτοιχεί ο αρικμόσ 5, που ςθμαίνει ότι  υπάρχει μόνο το 
ςτακερό μικοσ τθσ επικεφαλίδασ, δθλαδι 5 x 4 = 20byte. το πεδίο «υνολικό Μικοσ» 
υπάρχει ο αρικμόσ 50. Άρα το πακζτο μεταφζρει 50byte – 20byte = 30byte δεδομζνων.  

 
3. Καταφκάνει ζνα αυτοδφναμο ΙΡ πακζτο. Σο πεδίο MF ζχει τθν τιμι 0. Μποροφμε να 
ςυμπεράνουμε αν το πακζτο ζχει τμθκεί; Σο κομμάτι είναι το πρώτο, μεςαίο ι τελευταίο τμιμα;  
 

υμπζραςμα για το αν το πεδίο ζχει τμθκεί δεν μποροφμε να βγάλουμε μόνο από τθν τιμι 
του πεδίου MF. ε περίπτωςθ που ζχει τμθκεί, το πακζτο είναι όντωσ το τελευταίο, διότι το 
MF είναι 0. Μπορεί όμωσ και να μθν ζχει τμθκεί, οπότε πάλι το MF=0.  

 
4. Καταφκάνει ζνα αυτοδφναμο ΙΡ πακζτο. Σο πεδίο MF ζχει τθν τιμι 1. Μποροφμε να 
ςυμπεράνουμε αν το πακζτο ζχει τμθκεί; Σο κομμάτι είναι το πρώτο, μεςαίο ι τελευταίο τμιμα;  
 

Αφοφ το πεδίο MF ζχει τιμι 1, ςθμαίνει ότι α) ζχει ςίγουρα τμθκεί και β) δεν είναι το 
τελευταίο γιατί τότε θ τιμι του MF κα ιταν 1. Άρα είναι είτε πρώτο είτε ενδιάμεςο. Για να 
μπορζςουμε να ποφμε τι ακριβώσ είναι πρζπει να γνωρίηουμε και τθν τιμι του Δείκτθ 
Εντοπιςμοφ Σμιματοσ.  

 
5. Καταφκάνει ζνα αυτοδφναμο ΙΡ πακζτο. Σο πεδίο MF ζχει τθν τιμι 1 και ο ΔΕΣ είναι 0 Μποροφμε 
να ςυμπεράνουμε αν το πακζτο ζχει τμθκεί; Σο κομμάτι είναι το πρώτο, μεςαίο ι τελευταίο τμιμα;  
 

Για να ζχει το πεδίο MF τιμι 1 ςθμαίνει ότι είναι τμιμα ενόσ μεγαλφτερου πακζτου. ίγουρα 
δεν είναι το τελευταίο τμιμα, γιατί τότε θ τιμι του πεδίου MF κα ιταν 0, άρα είναι ι πρώτο ι 
μεςαίο. Επειδι όμωσ ο ΔΕΣ είναι 0 ςθμαίνει ότι το τμιμα αυτό είναι το πρώτο.  

 
6. Ζνα ΙΡ αυτοδφναμο πακζτο υνολικοφ Μικουσ 5140 byte και επικεφαλίδα των 20 byte πρόκειται 
να μεταδοκεί μζςω φυςικοφ δικτφου, το οποίο υποςτθρίηει πακζτα υνολικοφ Μικουσ 1500byte. 
Σο πεδίο Αναγνώριςθσ του πακζτου είναι 100 ενώ τα πεδία DF, MF και Δείκτθσ Εντοπιςμοφ 
Σμιματοσ ζχουν όλα τιμι 0. Να βρεκεί ο αρικμόσ των κομματιών ςτα οποία κα τεμαχιςτεί το 
αρχικό αυτοδφναμο πακζτο και να ςυμπλθρωκοφν για το κακζνα τα πεδία Αναγνώριςθσ, υνολικό 
μικοσ δεδομζνων, DF, MF και Δείκτθσ Εντοπιςμοφ Σμιματοσ.  

 
Για να βροφμε τον αρικμό των κομματιών:  
Αρικμόσ = Μικοσ Δεδομζνων/Μικοσ Δεδομζνων Κόμβου ( +1 αν υπόλοιπο<>0). Άρα:  
ΠΡΟΟΧΗ ! τουσ υπολογιςμοφσ μασ πρζπει πάντα να χρθςιμοποιοφμε τα κακαρό 
μικοσ δεδομζνων και όχι το ςυνολικό μικοσ – που περιζχει και τθν επικεφαλίδα  

Αρικμόσ = 5120/1480 = 3 + 1 = 4   (5120 =5140-20 και 1480=1500-20) 
 
Γνωρίηοντασ τον αρικμό αυτό και τον τρόπο υπολογιςμοφ  ΔΕΣ: 
ΔΕΣ=(Αρικμόσ Κομματιοφ -1)*ΙΝΣ(Μικοσ Κόμβου/8 )     ΙΝΣ-> το ακζραιο μζροσ  



ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   [ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΙΡ ] 

 
Και ότι όλα τα κομμάτια ζχουν τον ίδιο αρικμό αναγνώριςθσ ςυντάςςουμε τον 
παρακάτω πίνακα: 
 

 1ο κομμάτι 2ο κομμάτι 3ο κομμάτι 4ο κομμάτι 
Αναγνώριςθ 100 100 100 100 

υνολικό Μικοσ 1480 + 20 1480+20 1480+20 680+20 
DF 0 0 0 0 

MF 1 1 1 0 
ΔΕΣ 0 185 370 555 

 
Σο ςυνολικό μικοσ για όλα τα κομμάτια πλιν του τελευταίου είναι το μικοσ 
δεδομζνων του κόμβου + τθν επικεφαλίδα, ενώ για το τελευταίο είναι το υπόλοιπο 
των δεδομζνων 5120 – (3*1480) = 680 + τθν επικεφαλίδα  
Σο πεδίο DF ζχει τιμι 0 διότι δθλώνει ότι ζχουμε διάςπαςθ  
Σο πεδίο MF για τα πρώτα 3 κομμάτια είναι 1 -> δθλαδι ακολουκοφν και άλλα ενώ 
για το τελευταίο είναι 0 -> δεν ακολουκεί άλλο 
 

7. Ζνα ΙΡ αυτοδφναμο πακζτο υνολικοφ Μικουσ 2140 byte και επικεφαλίδα των 20 byte πρόκειται 
να μεταδοκεί μζςω φυςικοφ δικτφου, το οποίο ςασ πλθροφοροφν ότι κα διακινεί πακζτα 
υνολικοφ Μικουσ 650 byte. Μπορείτε να ςυντάξετε πίνακα διάςπαςθσ? 

 

Κακαρά δεδομζνα = 2140-20=2120 
Σο MTU = 650 byte άρα κακαρό κόμβου = 650-20 = 630 

Αρικμόσ κομματιών = 2120/630 = 3,36.. άρα  4 κομμάτια  
Κάκε κομμάτι κα ζχει κακαρό μικοσ = INT(630/8) * 8 = 78 *8 = 624 

υνεπώσ κα ζχουμε 3 κομμάτια των 624 και 1 το τελευταίο = 2120 – (3*624) = 248 
ΔΕΣ1= (1-1)* INT(630/8) = 0 * 78 =0    DF=0 MF=1 

ΔΕΣ2= (2-1)* INT(630/8) = 1 * 78 =78  DF=0 MF=1 
ΔΕΣ3= (3-1)* INT(630/8) = 2 * 78 =156  DF=0 MF=1 

ΔΕΣ4= (4-1)* INT(630/8) = 3 * 78 =236  DF=0 MF=0 
 

8. Ζνα ΙΡ αυτοδφναμο πακζτο υνολικοφ Μικουσ 3260 byte και επικεφαλίδα των 20 byte πρόκειται 
να μεταδοκεί μζςω φυςικοφ δικτφου, το οποίο διακζτει δφο κόμβουσ, ο ζνασ εκ των οποίων 
υποςτθρίηει μζγιςτο ςυνολικό μικοσ  740 bytes και ο άλλοσ 860 bytes. Μπορείτε να ςυντάξετε 
Πίνακα διάςπαςθσ? 

 

τθν τεχνολογία TCP/IP πριν αρχίςει θ διακίνθςθ των πακζτων ςτο επίπεδο του 

Δικτφου, ζχει προαποφαςιςτεί είτε με το νοθτό κφκλωμα με προςανατολιςμζνθ 
ςφνδεςθ είτε με νοθτό κφκλωμα αυτοδφναμων πακζτων, το μζγιςτο μζγεκοσ του κάκε 

πακζτου. Αυτό το μζγεκοσ είναι το ελάχιςτο από τα μεγζκθ που επιτρζπουν όλοι οι  
ςυμμετζχοντεσ κόμβοι του επικοινωνιακοφ υποδικτφου.  

Άρα ςτθ περίπτωςι μασ ο πρώτοσ κόμβοσ με τα 740 bytes (720+20) είναι αυτόσ που 
κα κακορίςει τα υπολογιηόμενα πεδία του πίνακα διάςπαςθσ.  
ΑρικΚομματιών=3240/720 =4 +1=5 
Σα 4 πρώτα ζχουν υνολικό μικοσ 720+20 και το πζμπτο 3240-(4*720)=360+20 
Πεδίο αναγνώριςθσ όλα το ίδιο πχ 200 
DF όλα 0 και MF όλα 1 εκτόσ του πζμπτο που κα ζχει 0 
ΔΕΣ1=0, ΔΕΣ2=(2-1)*720/8=90, ΔΕΣ3=(3-1)*720/8=180, ΔΕΣ4=(4-1)*720/8=270 και 
ΔΕΣ5=(5-1)*720/8=360 


