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Στόχοι Μαθήματος 

 
 

• Στα προηγούμενα μαθήματα πραγματοποιήθηκε μια εισαγωγή στις 
έννοιες δικτύωσης, αναλύθηκε, το θεωρητικό μοντέλο OSI και το 
πρώτο επίπεδο που είναι το φυσικό επίπεδο. 

• Στο παρόν μάθημα: 
– Θα αναλυθεί το επίπεδο συνδέσμου δεδομένων. 
– Αλγόριθμοι που επιτυγχάνουν αξιόπιστη και αποδοτική επικοινωνία 

μεταξύ δύο διασυνδεδεμένων υπολογιστών. 
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Σχεδιασμός Επιπέδου Συνδ. Δεδομ. 

 
 

• Το επίπεδο συνδέσμου δεδομένων επιτελεί τις παρακάτω 
λειτουργίες: 
– Παρέχει μια καλά καθορισμένη υποδομή υπηρεσιών στο επίπεδο 

του δικτύου. 
– Αντιμετωπίζει τα λάθη μετάδοσης. 
– Διαμορφώνει το ρυθμό μετάδοσης δεδομένων έτσι ώστε αυτοί 

που παραλαμβάνουν με αργό ρυθμό να μην κατακλυστούν από 
δεδομένα από αυτούς που αποστέλλουν με γρήγορο ρυθμό. 
 

• Λαμβάνει τα πακέτα από το επίπεδο του δικτύου και τα 
ταξινομεί σε πλαίσια (frames) 

• Η διαχείριση των πλαισίων είναι το κύριο ζήτημα του 
επιπέδου συνδέσμου δεδομένων. 
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Πλαίσια 
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Υπηρεσίες προς το Επίπεδο Δικτύου 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Το επίπεδο συνδέσμου δεδομένων παρέχει την υπηρεσία μεταφοράς των 
δεδομένων από το επίπεδο δικτύου του μηχανήματος αποστολής προς το 
επίπεδο δικτύου του μηχανήματος παράληψης. 
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Οι 3 Υπηρεσίες 

 
 

• Μη αναγνωρισμένη διασύνδεση (χωρίς λογική σύνδεση). 
– Χωρίς έλεγχο ορθότητας αποστολής δεδομένων. 
– Καλή για τις περιπτώσεις που τα δεδομένα που καθυστερούν 

είναι χειρότερο από τα κακά δεδομένα. 
– Τα πιο πολλά LAN το χρησιμοποιούν. 

• Αναγνωρισμένη διασύνδεση (χωρίς λογική σύνδεση). 
– Γίνεται έλεγχος αν τα δεδομένα παραλαμβάνονται και αν όχι 

γίνεται αποστολή και πάλι. 
– Ιδανικό σε δίκτυα με αμφίβολη κατάσταση δικτύου (ασύρματα 

κυρίως). 

• Αναγνωρισμένη διασύνδεση προσανατολισμένη στη 
σύνδεση. 
– Πρώτα εγκαθιδρύεται η σύνδεση. 
– Τα δεδομένα ελέγχονται αν αποστέλλονται ορθά. 
– Ελέγχεται και αν αποστέλλονται στην σωστή σειρά. 
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Δημιουργία Πλαισίων 

 
 

• Το φυσικό επίπεδο δέχεται μόνο το σχήμα bit. Το οποίο δεν 
αναγνωρίζει αν περιέχει λάθη. 

• Το επίπεδο δικτύου παράγει τα πακέτα. Τα οποία δεν περιέχου 
πληροφορία ελέγχου. 

• Το επίπεδο συνδέσμου δεδομένων δημιουργεί τα πλαίσια και 
αναλαμβάνει τον έλεγχο της ορθότητας της αποστολής. 
– Διασπά το σχήμα bit σε τμήματα (πλαίσια) και υπολογίζει το checksum 

(άθροισμα των bit) για το πλαίσιο αυτό. Την τιμή την εσωκλείει στο 
πλαίσιο. 

– Όταν το πλαίσιο παραληφθεί το άθροισμα υπολογίζεται ξανά και 
συγκρίνεται. 

• Η δημιουργία των πλαισίων δεν είναι εύκολη. Μέθοδοι: 
– Μέτρηση χαρακτήρων. 
– Bytes Σημαίες. 
– Σημαίες εκκίνησης – τερματισμού. 
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Μέτρηση Χαρακτήρων 
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Bytes Σημαίες  
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Σημαίες Εκκίνησης – Τερματισμού 
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Ανίχνευση και Διόρθωση Λάθους 

 
 

• Αλγόριθμοι για διόρθωση λάθους (ασύρματα συνήθως). 
• Αλγόριθμοι για ανίχνευση λάθους (ενσύρματα 

συνήθως). 
• Η απόσταση Hamming. 



12 

Πρωτόκολλα 

 
 

• Απεριόριστο Πρωτόκολλο. 
• Σταμάτα και περίμενε. 
• Για Θορυβώδη κανάλια. 
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Χρηματοδότηση 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του 
εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών» 
έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 
πόρους. 
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Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου 

Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.   
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Σημείωμα Αναφοράς 

Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Δημήτριος Τσώλης. «Εισαγωγή στη 
Δικτύωση Υπολογιστών. Το Επίπεδο Συνδέσμου Δεδομένων». Έκδοση: 1.0. 
Πάτρα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: 
https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE128. 
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Σημείωμα Αδειοδότησης 
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons 
Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής 
Έκδοση.   Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα 
κ.λ.π.,  τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους 
χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».                      

 

•[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/  
 

•Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: 
• που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το 

διανομέα του έργου και αδειοδόχο 
• που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο 

έργο 
• που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. 

διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο 
 

•Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για 
εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί. 

[1] http:/creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Διατήρηση Σημειωμάτων 

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει: 

 το Σημείωμα Αναφοράς 

 το Σημείωμα Αδειοδότησης 

 τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων 

 το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) 

μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους. 

 


