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1. Εισαγωγή 

 

Η δρομολόγηση, στα δίκτυα επικοινωνιών (networks) και στα δίκτυα 

πληροφοριών (Internet), είναι η διαδικασία κατά την οποία πακέτα (packets) 

κατευθύνονται (δρομολογούνται) μέσω κατάλληλης διαδρομής από τη μηχανή 

προέλευσης (αποστολέα) στη μηχανή προορισμού (παραλήπτη). Η 

διαδικασία αυτή υλοποιείται στο τρίτο επίπεδο (network layer 3) βάσει της 

ιεραρχικής δομής των δικτύων σε στοίβα επτά επιπέδων του μοντέλου OSI 

(Σχήμα 1). 

 

 

Εικόνα 1: Η ιεραρχική δομή σε επίπεδα (layers) ενός δικτύου 
επικοινωνιών 

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία της δρομολόγησης, γίνεται η επιλογή 

των κατάλληλων μονοπατιών (paths) σε ένα δίκτυο για την αποστολή των 
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δεδομένων. Στα περισσότερα υποδίκτυα (sub-networks) απαιτείται  

περισσότερο του ενός άλματα (hops) για να φτάσει ένα πακέτο δεδομένων 

στον τελικό προορισμό του. Έτσι, μεταξύ των αλμάτων σε ορισμένα δίκτυα 

περιλαμβάνονται δικτυακές συσκευές (π.χ. routers, switches, bridges, 

gateways). (Βιβλίο 1και 2) 

1.1 Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 
 

Η δρομολόγηση υλοποιείται με τη χρήση πινάκων δρομολόγησης, όπου 

διατηρείται το αρχείο των διαδρομών για κάθε προορισμό. Η βασική αρχή της 

δρομολόγησης με την χρήση πινάκων δρομολόγησης, υλοποιείται με την 

καταγραφή σε κάθε κόμβο του δικτύου της απόστασης από κάθε γειτονικό 

κόμβο  σε έναν πίνακα με εγγραφές (αποστάσεις). Χρησιμοποιώντας τις 

εγγραφές αυτές, μπορεί να αποφασιστεί από ποιά εξερχόμενη πύλη (ακμή) 

θα αποσταλεί το μήνυμα. 

Σε μικρά δίκτυα οι πίνακες δρομολόγησης είναι απλοί και μπορούν  απλώς 

να συμπληρωθούν και με το χέρι. Αυτό όμως, πρέπει να γίνει σε κάθε 

δρομολογητή του δικτύου, ώστε οι δρομολογητές να μπορούν να 

επικοινωνούν και να υπάρχει λεπτομερής έλεγχος του ελέγχου της 

κυκλοφορίας. Έτσι, οι δρομολογητές δεν ενημερώνουν τους άλλους 

δρομολογητές για τις διαδρομές και επιτυγχάνεται μείωση της χρήσης της 

ΚΜΕ και της RAM, και εξοικονόμηση του εύρους ζώνης (bandwidth). 

 Σε μεγάλα δίκτυα όμως, όπου εμπλέκονται και πολύπλοκες τοπολογίες οι 

οποίες μπορεί να αλλάζουν συνεχώς, δημιουργείται προβλήματα στην 

κατασκευή των πινάκων δρομολόγησης με το χέρι. Η δυναμική δρομολόγηση 

επιλύει αυτό το πρόβλημα υλοποιώντας τους πίνακες δρομολόγησης 

αυτόματα, στηριζόμενη στις πληροφορίες που μεταδίδονται μέσω των 

πρωτόκολλων δρομολόγησης, επιτρέποντας το δίκτυο να λειτουργεί σχεδόν 

αυτόνομα στην επίλυση βλαβών και δυσλειτουργιών. Παρόλο που η μετάδοση 

των πληροφοριών αυξάνει τόσο την χρήση της ΚΜΕ και της RAM, όσο και του 

εύρους ζώνης, η δυναμική δρομολόγηση δίνει την δυνατότητα του 

ισορροπημένου φόρτου δρομολόγησης μεταξύ πολλαπλών συνδέσμων. 
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Επιπλέον, τα πρωτόκολλα δυναμικής δρομολόγησης χωρίζονται σε δύο 

βασικές κατηγορίες : 

 Πρωτόκολλα Απόστασης – Διανύσματος (Distance-vector protocols) 

 Πρωτόκολλα Κατάστασης Συνδέσμου (Link-state protocols) 

Η δυναμική δρομολόγηση κατά κόρον κυριαρχεί στο Ίντερνετ (Βιβλίο 

3). Παρόλα αυτά όμως, η επιλογή και ρύθμιση των πρωτοκόλλων 

δρομολόγησης απαιτεί μεγάλες ικανότητες. Έτσι, δεν θα πρέπει να θεωρείτε 

ότι η τεχνολογία των δικτύων έχει εξελιχθεί μέχρι το σημείο της αυτόματης 

δρομολόγησης. 

1.2 Σκοπός της εργασίας 
 

Η ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση των ανθρώπων για μετάδοση 

μεγάλου όγκου και διαφορετικών ειδών δεδομένων στα δίκτυα, όπως ο ήχος, 

η εικόνα, η φωνή και απτικά δεδομένα, καθώς και η ζήτηση για επικοινωνία με 

περισσότερα τους ενός σημείου (Εργασίες 1, 2, 3 και 4), δημιουργεί την 

ανάγκη για μετάδοση των δεδομένων με αποδοτικότερο και ασφαλή τρόπο, 

ώστε να παρέχεται η μέγιστη ποιότητα της μετάδοσης των δεδομένων 

(Εργασίες 5 και 6), ενώ αυξάνει τις απαιτήσεις των δικτύων ώστε να 

μεταφέρουν τα δεδομένα με ταχύτερο ρυθμό (Εργασία 7). Για το σκοπό αυτό, 

σε κάθε δρομολογητή γίνεται αναγκαία η χρήση του κατάλληλου 

πρωτοκόλλου δρομολόγησης, ώστε με τα χαρακτηριστικά που αυτά 

διαθέτουν, καθώς και των αλγορίθμων δρομολόγησης που χρησιμοποιούν, να 

επιτυγχάνεται ο απώτερος σκοπός της μετάδοσης δεδομένων με βέλτιστο και 

αποδοτικότερο ρυθμό. 

Κύριος σκοπός της εργασίας είναι η βελτιστοποίηση του ρυθμού 

διαχείρισης των δεδομένων σε δρομολογητές δικτύου, αναλύοντας, 

συγκρίνοντας και επιλέγοντας  το κατάλληλο πρωτόκολλο, από το σύνολο των 

πρωτοκόλλων δρομολόγησης που χρησιμοποιούνται από τους δρομολογητές. 
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1.3 Περίγραμμα εργασίας 
 

Η υλοποίηση τοπικών δικτύων διαχείρισης διαφορετικών ειδών 

δεδομένων, απαιτεί τόσο γνώση όσο και τεχνολογική εξειδίκευση. Επιπλέον, η 

προσπάθεια μείωσης του κόστους για την υλοποίηση των δικτύων, έχει ως 

αποτέλεσμα την προσπάθεια της βελτιστοποίησης της απόδοσης του δικτύου 

χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές,  όπως της επιλογής κατάλληλου 

πρωτοκόλλου δρομολόγησης.  

Στην παρούσα εργασία έγινε αρχικά μια ανάλυση στο τι είναι 

δρομολογητής, τις λειτουργίες που αυτός επιτελεί στο δίκτυο, καθώς και το 

σημαντικό ρόλο που έχει στα σύγχρονα δίκτυα. Έπειτα, έγινε μια συγκριτική 

ανάλυση και κατηγοριοποίηση των πρωτοκόλλων δρομολόγησης, καθώς και 

ανάλυση των χαρακτηριστικών που αυτά διαθέτουν. Επιπλέον, έγινε αναφορά 

στα συχνότερα αναφερόμενα προβλήματα που συναντάμε στην κατηγορία 

των δυναμικών πρωτοκόλλων δρομολόγησης. 

Στην τρίτη ενότητα, αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά και οι μετρικές των 

αλγόριθμων δρομολόγησης, έγινε κατηγοριοποίηση των αλγορίθμων με βάση 

τα χαρακτηριστικά τους, ενώ δόθηκαν και παραδείγματα υλοποίησης των 

αλγορίθμων.  

Στην επόμενη ενότητα, έγινε αναφορά και ανάλυση σε ειδικά θέματα 

δρομολόγησης που ερευνώνται και παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. 

Στην πέμπτη ενότητα, έγινε προσομοίωση σε τοπικά δίκτυα, όλων των 

πρωτοκόλλων δρομολόγησης, με απώτερο σκοπό τη εύρεση του κατάλληλου 

πρωτοκόλλου που θα επιτελεί αποδοτικότερα την βελτιστοποίηση του ρυθμού 

μετάδοσης των δεδομένων στο δίκτυο. 

Τέλος, έγινε αναφορά των αποτελεσμάτων και των οφελών που 

προέκυψαν, τόσο από την ερευνητική μελέτη όσο και από την προσομοίωση 

των πρωτοκόλλων δρομολόγησης σε τοπικά δίκτυα. 
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2. Δρομολογητής (Router) 

 

 

Εικόνα 2: Δρομολογητές Cisco και το σύμβολο του δρομολογητή 
 

Ο δρομολογητής είναι η συσκευή η οποία παραλαμβάνει και προωθεί 

τα πακέτα στα υποδίκτυα. Έχει την δυνατότητα να συνδέεται με έναν ή 

περισσότερους συνδέσμους συνδέουν κόμβους-δρομολογητές στο ίδιο 

δικτύου αλλά και κόμβους-δρομολογητές σε άλλα δίκτυα. 

Στα μικρά δίκτυα (τοπικά), για τη επικοινωνία των υπολογιστών τόσο 

στο δίκτυο όσο και μεταξύ των υπολογιστών, χρησιμοποιούνται κάποιες 

δικτυακές συσκευές όπως είναι τα switches, οι κάρτες δικτύου και τα hubs, τα 

οποία λειτουργούν στο Επίπεδο 2 (επίπεδο συνδέσμου μετάδοσης 

δεδομένων-Data Link). Για να υπάρχει η δυνατότητα οι χρήστες του 

συγκεκριμένου δικτύου να συνδέονται είτε με το Διαδίκτυο είτε με άλλες 

συσκευές που βρίσκονται εκτός του τοπικού δικτύου, απαιτείται δρομολογητής 

(Router). 

Οι δρομολογητές ανταλλάσουν πακέτα (δεδομένα) μεταξύ των δικτύων 

και λειτουργούν στο Επίπεδο 3 (επίπεδο δικτύου-Network Layer). Η 

λειτουργία των δρομολογητών στο επίπεδο δικτύου σημαίνει ο δρομολογητής 

θα πρέπει να κατανοεί τα πακέτα δεδομένων που φτάνουν σε αυτόν, ώστε  να 

μπορέσει να τα δρομολογήσει στον κατάλληλο προορισμό τους. 

Οι δρομολογητές έχουν ως σκοπό τη διαχείριση των πακέτων που 

ανταλλάσσονται μεταξύ των δικτύων. Κύρια αρμοδιότητα τους είναι η 

παραλαβή και η αποστολή των πακέτων από τον αποστολέα στον 
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παραλήπτη με το γρηγορότερο δυνατό τρόπο. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί 

ότι ο γρηγορότερος τρόπος δεν είναι πάντα η συντομότερη διαδρομή που 

ακολουθεί ένα πακέτο, παρόλο που αυτό επιθυμούμε. 

Σε ένα δίκτυο, τα πακέτα που προορίζονται για το ίδιο δίκτυο 

μεταφέρονται άμεσα από τον αποστολέα στον παραλήπτη χωρίς ενδιάμεσους 

σταθμούς. Παρόλα αυτά, εάν η διεύθυνση προορισμού ενός πακέτου είναι 

εκτός του τοπικού δικτύου, ο αποστολέας στέλνει το πακέτο στο δρομολογητή 

του δικτύου που είναι ορισμένος ως η επιλεγμένη (default) πύλη του δικτύου. 

Ο δρομολογητής αυτός μόλις παραλάβει το πακέτο το οποίο έχει διεύθυνση 

προορισμού εκτός του τοπικού δικτύου, ψάχνει ένα δρομολογητή στο δίκτυο 

προορισμού ώστε να αποστείλει το πακέτο. Όταν τον βρει, προωθεί το 

πακέτο στον επόμενο δρομολογητή. Με άλλα λόγια, η αρμοδιότητα των  

δρομολογητών είναι να προωθούν τα πακέτα που φτάνουν σε αυτούς 

ανάλογα με τους διαθέσιμους δρομολογητές για την επικοινωνία μεταξύ των 

δικτύων και να αποφασίσουν με τη βοήθεια αλγορίθμων δρομολόγησης, τη 

βέλτιστη δυνατή διαδρομή. 

Για να το πετύχει αυτό ο δρομολογητής, σε κάθε δρομολογητή 

υπάρχουν καταχωρημένα όλα τα πιθανά δρομολόγια που γνωρίζει ο 

δρομολογητής καθώς και οι προτεραιότητες για τις προς χρήση διασυνδέσεις 

(αφορούν σε κανόνες για τη διαχείριση κίνησης και φυσιολογικής ροής 

κίνησης). Οι πίνακες δρομολόγησης είναι δυναμικοί, δηλαδή, ανανεώνονται με 

τη βοήθεια των πρωτοκόλλων δρομολόγησης (Ενότητα 3) και των 

αλγορίθμων δρομολόγησης (Ενότητα 4). Οι δρομολογητές συμβουλεύονται 

τους πίνακες αυτούς για να ελέγξουν εάν υφίσταται δρομολόγιο προς ένα 

προορισμό. 

Οι πίνακες δρομολόγησης μπορεί να είναι από μικροί και απλοί έως 

μεγάλου μεγέθους και πολυπλοκότητας. Όλες οι εργασίες ενός δρομολογητή, 

έχουν ένα κόστος. Όταν ένας δρομολογητής αποστέλλει ένα πακέτο 

δεδομένων από έναν κόμβο σε έναν άλλο, προσπαθεί να το υλοποιήσει με το 

ελάχιστο δυνατό κόστος. Το κόστος αυτό είναι τα λεγόμενα άλματα. Σε κάθε 

προώθηση πακέτου μεταξύ δρομολογητών, υπάρχει ένας μετρητής αλμάτων 

στο πακέτο ο οποίος αυξάνει τη τιμή κατά ένα. Όταν αυτός ο μετρητής φτάσει 

στο προκαθορισμένο ανώτατο όριο προτού να φτάσει στον προορισμό του, το 
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πακέτο μπορεί να απορριφθεί ως μη παραδομένο. Το ανώτατο όριο ορίζεται 

από τα πρωτόκολλα δρομολόγησης και είναι διαφορετικό σε κάθε περίπτωση. 

 

Παρόλα αυτά, για τους δρομολογητές, το κόστος δεν είναι μια απόλυτη 

παράμετρος επιλογής της διαδρομής δρομολόγησης, διότι σε ορισμένες 

περιπτώσεις, δεν είναι τόσο “ακριβό” να επιλεγεί η μεγαλύτερη διαδρομή 

μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη. Αυτό μπορεί να συμβεί σε 

περιπτώσεις όπου: 

 

 Για κάποιον λόγο ο πρώτος δρομολογητής καταρρεύσει. Οπότε 

επιλέγεται ο δεύτερος, ο τρίτος κ.ο.κ.  

 Τα δεδομένα κινούνται σχεδόν με την ταχύτητα του φωτός, έτσι, κάποια 

επιπλέον απόσταση δεν κάνει μεγάλη διαφορά σε κόστος 

 

Σε ότι αφορά την ασφάλεια, οι δρομολογητές μπορούν να 

προστατεύσουν ένα δίκτυο. Οι δρομολογητές διαθέτουν μια σειρά από 

χαρακτηριστικά, όπως ενσωματωμένους firewalls, ανιχνευτές εισβολέων, 

πιστοποίηση, κρυπτογράφηση κ.ά που έχουν ως σκοπό την προστασία του 

δικτύου από κακόβουλα στοιχεία. 
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3. Πρωτόκολλα Δρομολόγησης 

 
 

Η κατηγοριοποίηση των πρωτοκόλλων δρομολόγησης χωρίζεται σε δύο 

κύριες κατηγορίες :  

 

 IGP: Interior Gateway Protocols  

 EGP: Exterior Gateway Protocols 

 

 

Εικόνα 3: IGP vs EGP Routing Protocols 

 

Τα πρωτόκολλα που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία εφαρμόζονται 

εσωτερικά, δηλαδή σε εσωτερικά δίκτυα, ενώ τα πρωτόκολλα της δεύτερης σε 

εξωτερικά, δηλαδή στο Διαδίκτυο (Εργασία 8). 

Πιο συγκεκριμένα, τα πρωτόκολλα εσωτερικής πύλης (IGP) αφορούν στην 

εσωτερική δρομολόγηση σε ένα αυτόνομο σύστημα, δηλαδή την ανταλλαγή 

πακέτων μεταξύ των δρομολογητών ενός τοπικού δικτύου. Τα πρωτόκολλα 

εσωτερικής πύλης είναι δυναμικά και διατηρούν αρχείο των διαδρομών που 

χρησιμοποιούν για τη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των συστημάτων του 

ίδιου δικτύου ή στο σύνολο των δικτύων που αποτελούν το αυτόνομο 

σύστημα. 

Αντίθετα, τα πρωτόκολλα εξωτερικής πύλης (EGP) χρησιμοποιούνται για 

την ανταλλαγή δεδομένων εκτός του τοπικού δικτύου, δηλαδή την 

δρομολόγηση πακέτων στο Διαδίκτυο. Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης αυτής 

της κατηγορίας διαχειρίζονται τη δρομολόγηση εκτός του αυτόνομου 

συστήματος και επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ ενός τοπικού 

δικτύου και  του δικτύου  Internet ή οποιουδήποτε άλλου δικτύου.  



17 
 

 

Interior Gateway Protocols Exterior Gateway Protocols 

IGRP: Interior Gateway Routing 

Protocol 

EGP: Exterior Gateway Protocol 

EIGRP: Enhanced Interior 

Gateway Routing Protocol 

BGP: Border Gateway Protocol 

IS-IS: Intermediate System – 

Intermediate System 

 

OSPF: Open Shortest Path First  

RIP (και RIP II): Routing 

Information Protocol 

 

 
Πίνακας 1: Πρωτόκολλα Δρομολόγησης 

 

3.1 Interior Gateway Protocols 

 

3.1.1 IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) 

 
Το πρωτόκολλο IGRP είναι σχεδιασμένο από τη Cisco και είναι 

πρωτόκολλο διανύσματος-απόστασης .Σχεδιάστηκε ώστε να είναι πιο 

ανεπτυγμένο και να ξεπεράσει τους περιορισμούς που έχει το πρωτόκολλο 

RIP ,όπως είναι η μεγαλύτερη μέγιστη μέτρηση άλματος, ενώ χρησιμοποιεί 

μία μόνο συνδυαστική μετρική. Το πρωτόκολλο IGRP βρίσκει εφαρμογή σε 

μεγάλα δίκτυα και  υποστηρίζει πολλαπλές μετρικές για κάθε ένα 

δρομολογητή του δικτύου (φορτίο ,εύρος ζώνης, καθυστέρηση , αξιοπιστία). 

Οι μετρικές αυτές συνδυάζονται και έτσι δημιουργείται μία  συνδυαστική 

μετρική για τη σύγκριση των δρομολογίων. 

Το πρωτόκολλο IGRP θεωρείται πρωτόκολλο δρομολόγησης με 

κλάσεις (classless). Συγκεκριμένα, δε διαθέτει πεδίο για τον ορισμό του 

subnet mask και έτσι οι δρομολογητές θεωρούν πως όλες οι διευθύνσεις με 

την ίδια κλάση (A,B,C) έχουν το ίδιο subnet mask με αυτό που έχει οριστεί για 

τις εν λόγω διασυνδέσεις. 

 

Επιπλέον, στο πρωτόκολλο IGRP γίνεται ανανέωση των διαθέσιμων 

δρομολογίων 90 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη μέτρηση άλματος είναι 255. 
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Επιπρόσθετα, χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο Bellman-Ford  και η μέγιστη 

Διοικητική απόσταση (administrative distance) είναι 100. 

Αντίθετα, το πρωτόκολλο IGRP έχει αργή σύγκλιση (convergence) και 

δεν υποστηρίζει subnet masks μεταβλητού μήκους (VLSM - variable-length 

subnet mask), ενώ αποστέλλει ολόκληρο τον πίνακα δρομολόγησης (full 

routing table) και εφαρμόζει IP Protocol 9 (Βιβλίο 4). 

 

 ΙGRP 

Interior/ Exterior ? Interior 

Τύπος Διανύσματος - Απόστασης 

Ορισμένες Μετρικές( default) Bandwidth/Delay 

Διοικητική απόσταση 100 

Μεγίστη απόσταση 255 

Σύγκλιση Αργή 

Ενημέρωση   90 δευτερόλεπτα 

Αποστολή πίνακα  Ολόκληρο 

Υποστήριξη VLSM Όχι 

Αλγόριθμος Bellman-Ford   

Υποστήριξη Κλάσεων Όχι 

Πρωτόκολλο IP Protocol 9 

 
Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά Πρωτοκόλλου IGRP 

 

3.1.2 EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) 

 

Το πρωτόκολλο EIGRP είναι κατασκευασμένο και αυτό από την Cisco 

και αποτελεί μια ενισχυμένη έκδοση του πρωτοκόλλου IGRP. Είναι ένα 

υβριδικό πρωτόκολλο που συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός πρωτοκόλλου 

διανύσματος-απόστασης (distance vector) και ενός πρωτοκόλλου κατάστασης 

συνδέσμου (link-state). 
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Το πρωτόκολλο EIGRP χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο DUAL (Diffusing 

Update Algorithm), o οποίος εγγυάται λειτουργία χωρίς βρόχους σε κάθε 

χρονική στιγμή κατά τον υπολογισμό ενός δρομολογίου και επιτρέπει σε 

όλους τους δρομολογητές που περιπλέκονται σε μια αλλαγή τοπολογίας να 

συγχρονιστούν την ίδια στιγμή. Οι δρομολογητές που δεν επηρεάζονται από 

τις αλλαγές δε συμμετέχουν στους υπολογισμούς.  

Επιπλέον, στο πρωτόκολλο ΕIGRP γίνεται ανανέωση των διαθέσιμων 

δρομολογίων μόνο όταν αυτό προκύπτει, ενώ η μέγιστη μέτρηση άλματος 

είναι 224. Επιπρόσθετα, η μέγιστη Διοικητική απόσταση (administrative 

distance) είναι 90 εσωτερικά (internal) και 170 εξωτερικά (external), ενώ η 

σύγκλιση είναι πολύ γρήγορη. 

Ακόμη, το πρωτόκολλο EIGRP υποστηρίζει subnet masks μεταβλητού 

μήκους (VLSM - variable-length subnet mask), ενώ αποστέλλει μόνο τις 

αλλαγές που γίνονται  στον πίνακα δρομολόγησης (routing table) και 

εφαρμόζει IP Protocol 88. Επιπλέον, χρησιμοποιεί λιγότερη CPU σε σχέση με 

το IGRP ,αφού δεν γίνεται επεξεργασία σε πλήρη πακέτα αλλά σε επιμέρους 

πακέτα, και είναι πρωτόκολλο με κλάσεις (Εργασία 9). 

 

 ΕΙGRP 

Interior/ Exterior ? Interior 

Τύπος Υβριδικός 

Ορισμένες Μετρικές( default) Bandwidth/Delay 

Διοικητική απόσταση 90 (internal)/170 (external) 

Μεγίστη απόσταση 224 

Σύγκλιση Πολύ γρήγορη 

Ενημέρωση   Όταν συμβεί 

Αποστολή πίνακα  Μόνο αλλαγές 

Υποστήριξη VLSM Ναι 

Αλγόριθμος DUAL 

Υποστήριξη Κλάσεων Ναι 

Πρωτόκολλο IP Protocol 88 

 
Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά Πρωτοκόλλου ΕIGRP  
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3.1.3 IS-IS (Intermediate System - Intermediate System) 

 
Το πρωτόκολλο IS-IS είναι ένα δημοφιλές πρωτόκολλο που 

σχεδιάστηκε από την Digital Equipment Corporation και χρησιμοποιείται 

ευρέως από τους παρόχους υπηρεσιών. Το πρωτόκολλο IS-IS είναι ένα 

τυποποιημένο πρωτόκολλο κατάστασης συνδέσμου (link-state protocol) , το 

οποίο δημιουργήθηκε για να είναι το οριστικό πρωτόκολλο για το μοντέλο OSI 

(Open Systems Interconnect). Το πρωτόκολλο επιτρέπει γρήγορη σύγκλιση 

με μεγάλη κλιμακοσιμότητά Επιπλέον, αποτελεί ένα ιδιαιτέρως ευέλικτο 

πρωτόκολλο με επεκτάσεις για διάφορες απαιτήσεις. 

Το πρωτόκολλο IS-IS, εκτός της γρήγορης σύγκλισης είναι ελάχιστα 

ευαίσθητο στους βρόχους δρομολόγησης, ενώ έχει αρκετές ομοιότητες με το 

πρωτόκολλο OSPF. Έτσι τα κυριότερα χαρακτηριστικά του είναι: 

 

 η υποστήριξη ιεραρχικής δρομολόγησης 

 η γρήγορη σύγκλιση 

 η υψηλή κλιμακοσιμότητα 

 η δυνατότητα δρομολόγησης πολλαπλών περιοχών 

 χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο Dijkstra για τον υπολογισμό της 

συντομότερης διαδρομής 

 υποστηρίζει subnet masks μεταβλητού μήκους (VLSM - variable-

length subnet mask) 

 η γρήγορη μετάδοση νέας πληροφορίας (flooding) 

 η μέγιστη Διοικητική απόσταση (administrative distance) είναι 

115 

 διαθέτει ευέλικτο ρολόι 

 παρέχει την  δυνατότητα εφαρμογής bit υπερφόρτωσης 

 η δυνατότητα εφαρμογής διαρροής στη διαδρομή 

 αποστέλλει μόνο τις αλλαγές που γίνονται  στον πίνακα 

δρομολόγησης (routing table) 

 γίνεται ανανέωση των διαθέσιμων δρομολογίων μόνο όταν αυτό 

προκύπτει 
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Το πρωτόκολλο IS-IS λειτουργεί ‘πλημμυρίζοντας’ την πληροφορία 

κατάστασης συνδέσμου στο δίκτυο. Κάθε δρομολογητής δομεί αυτόνομα, 

ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους δρομολογητές, τρείς πίνακες δεδομένων. 

Ο πρώτος πίνακας είναι ο πίνακας γειτόνων (neighbor table), όπου 

περιέχεται μια λίστα με όλους τους γειτονικούς δρομολογητές. Ο δεύτερος 

πίνακας είναι ο πίνακας τοπολογίας (topology table), όπου περιέχει μια λίστα 

όλων των διαθέσιμων διαδρομών του δικτύου που ήδη γνωρίζει, και τέλος 

είναι ο πίνακας δρομολόγησης, όπου περιέχεται η καλύτερη διαδρομή για όλα 

τα γνωστά δίκτυα (Εργασία 10).  

 

 IS-IS 

Interior/ Exterior ? Interior 

Τύπος Κατάστασης-Συνδέσμου 

Ορισμένες Μετρικές( default) Κόστος 

Διοικητική απόσταση 115 

Μεγίστη απόσταση Καμία 

Σύγκλιση Γρήγορη 

Ενημέρωση   Όταν συμβεί 

Αποστολή πίνακα  Μόνο αλλαγές 

Υποστήριξη VLSM Ναι 

Αλγόριθμος Dijkstra 

Υποστήριξη Κλάσεων Ναι 

Πρωτόκολλο  

 
 

Πίνακας 4: Χαρακτηριστικά Πρωτοκόλλου IS-IS 
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3.1.4 OSPF (Open Shortest Path First) 
 

Το πρωτόκολλο OSPF σχεδιάστηκε από μία ερευνητική ομάδα της 

IETF (Internet Engineering Task Force) και αποτελεί πρωτόκολλο 

κατάστασης-συνδέσμου που χρησιμοποιείται ευρέως σε μεγάλα δίκτυα λόγω 

της μεγάλης κλιμακοσιμότητάς του. Αυτό το εσωτερικό πρωτόκολλο πύλης 

δικτύου, χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο του Dijkstra για την εύρεση της βέλτιστης 

διαδρομής και έχει μια σειρά από σημαντικά χαρακτηριστικά, όπως τη 

δρομολόγηση τύπου υπηρεσίας, την εξισορρόπηση φορτίου και την 

πιστοποίηση ανταλλαγών (Βιβλίο 5). 

Αρχικά, το πρωτόκολλο OSPF χρησιμοποιεί μια ιεραρχική σχεδίαση 

του δικτύου χρησιμοποιώντας περιοχές (Areas) .Έτσι, σχηματίζει γειτονικές 

σχέσεις (Neighbor relationships) με όλους τους δρομολογητές της ίδιας 

περιοχής. Επιπλέον, υποστηρίζει subnet masks μεταβλητού μήκους (VLSM - 

variable-length subnet mask), ενώ η μέγιστη Διοικητική απόσταση 

(administrative distance) είναι 110. 

Επιπλέον, το ΟSPF πρωτόκολλο χρησιμοποιεί σαν ορισμένη μετρική 

το κόστος, το οποίο υπολογίζεται βάση του εύρους ζώνης (bandwidth)  της 

διασύνδεσης, ενώ δεν διαθέτει όριο στην μέτρηση αλμάτων. Ακόμη, 

υποστηρίζει δρομολόγηση τύπου υπηρεσίας (Εργασία 11). Αυτό σημαίνει 

πως, οι διαχειριστές εγκαθιστούν πολλαπλά δρομολόγια προς κάποιον 

προορισμό, ένα δρομολόγιο για κάθε προτεραιότητα ή/και τύπο υπηρεσίας. 

Για την επιλογή του δρομολογίου γίνεται χρήση της διεύθυνσης προορισμού 

και του πεδίου τύπου υπηρεσίας της IP κεφαλίδας.  

Κάθε δρομολογητής δομεί αυτόνομα, ανεξάρτητα από τους 

υπόλοιπους δρομολογητές, τρείς πίνακες δεδομένων. 

Ο πρώτος πίνακας είναι ο πίνακας γειτόνων (neighbor table), όπου 

περιέχεται μια λίστα με όλους τους γειτονικούς δρομολογητές. Ο δεύτερος 

πίνακας είναι ο πίνακας τοπολογίας (topology table), όπου περιέχει μια λίστα 

όλων των διαθέσιμων διαδρομών του δικτύου που ήδη γνωρίζει, και τέλος 

είναι ο πίνακας δρομολόγησης, όπου περιέχεται η καλύτερη διαδρομή για όλα 

τα γνωστά δίκτυα.  
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Επιπλέον, το πρωτόκολλο OSPF δίνει τη δυνατότητα, εάν ένας 

διαχειριστής ορίσει πολλά διαφορετικά δρομολόγια με ίσο κόστος προς έναν 

τελικό προορισμό, να κατανείμει με ίσο τρόπο την κίνηση σε όλους τους 

δρομολογητές (εξισορρόπηση φορτίου). Αυτό το χαρακτηριστικό αποτελεί ένα 

επιπλέον σημαντικό πλεονέκτημα του πρωτοκόλλου OSPF. 

 

Ένα ακόμα σημαντικό χαρακτηριστικό του πρωτοκόλλου αυτού, είναι η 

δυνατότητα πιστοποίησης όλων των ανταλλαγών δεδομένων μεταξύ των 

δρομολογητών. Υποστηρίζει αρκετά μοντέλα πιστοποίησης και επιπλέον, 

παρέχει την δυνατότητα να επιλέγεται διαφορετικό μοντέλο σε κάθε περιοχή. 

Σκοπός της πιστοποίησης είναι η εγγύηση της μετάδοσης των πληροφοριών 

από έμπιστους δρομολογητές. Τέλος, το πρωτόκολλο παρέχει την δυνατότητα 

στους δρομολογητές να πραγματοποιούν ανταλλαγή πληροφοριών 

δρομολόγησης προερχόμενες από εξωτερικές τοποθεσίες. Η μορφή των 

μηνυμάτων που προέρχονται από εξωτερικές πηγές και των αντίστοιχων 

μηνυμάτων εσωτερικών δρομολογητών διαφέρουν με σαφή τρόπο οπότε δεν 

τίθεται κανένα ζήτημα προέλευσης ή αξιοπιστίας. 

 

Όλα τα πακέτα OSPF μοιράζονται μία κοινή επικεφαλίδα (Header)  24 

bytes . Αυτή η επικεφαλίδα επιτρέπει τον δρομολογητής που την λαμβάνει, να 

επικυρώσει και να υλοποιήσει την  επεξεργασία των πακέτων. Η μορφή των 

κοινών επικεφαλίδων είναι : 

 

0                           7 8                         15 16                       23 24                       31   

ΕΚΔΟΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΡ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ID ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

 

 ΕΚΔΟΣΗ : αναφέρει την έκδοση (1 byte) 

 ΤΥΠΟΣ : αναφέρει τον τύπο του μηνύματος (1 byte) 
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Υπάρχουν πέντε τύποι μηνυμάτων που το καθένα έχει έναν 

συγκεκριμένο σκοπό 

 Hello (για έλεγχο προσπελασιμότητας)  

 Περιγραφή βάσης δεδομένων (Database description )  

 Αίτηση κατάστασης συνδέσμου (Link state request packet ) 

 Ενημέρωση κατάστασης συνδέσμου (Link state update ) 

 Επιβεβαίωση κατάστασης συνδέσμου (Link state acknowledgment 

packet) 

 

Κάθε τύπος μηνύματος από τα πέντε αυτά είδη μηνυμάτων, έχει τη δική 

του επικεφαλίδα με κάποια ειδικά πεδία για την κάθε περίπτωση. 

 

 ΜΗΚΟΣ ΜΥΝΗΜΑΤΟΣ : αναφέρει το συνολικό μέγεθος του 

μηνύματος (2 bytes) 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΡ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ : αναφέρει 

την διεύθυνση ΙΡ του δρομολογητή από όπου προέρχεται το 

μήνυμα (4 bytes) 

 ID ΠΕΡΙΟΧΗΣ : αναφέρει την ID της περιοχής (4  bytes) 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ : αναφέρει το σταθερό ΙΡ του πεδίου 

ελέγχου (2 bytes) 

 ΤΥΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : αναφέρει τον τύπο πιστοποίησης (2 

bytes) 

 

Ο τύπος πιστοποίησης μπορεί να είναι : 

 

 0- No Password 

 1- Plain-text password 

 2- MD5 authentication 

 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ : αναφέρει τα στοιχεία ώστε να επιβεβαιώσει την 

ακεραιότητα του πακέτου (8 bytes) 
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 OSPF 

Interior/ Exterior ? Interior 

Τύπος Κατάστασης-Συνδέσμου 

Ορισμένες Μετρικές( default) Κόστος 

Διοικητική απόσταση 110 

Μεγίστη απόσταση Καμία 

Σύγκλιση Γρήγορη 

Ενημέρωση   Όταν συμβεί 

Αποστολή πίνακα  Μόνο αλλαγές 

Υποστήριξη VLSM Ναι 

Αλγόριθμος Dijkstra 

Υποστήριξη Κλάσεων Ναι 

Πρωτόκολλο IP protocol 89 

 
Πίνακας 5: Χαρακτηριστικά Πρωτοκόλλου OSPF 

 

3.1.5 RIP (Routing Information Protocol) 
 

Το πρωτόκολλο RIP σχεδιάστηκε αρχικά στο Πανεπιστήμιο της 

Καλιφόρνια στο Berkeley για να παρέχει συνεπείς πληροφορίες 

δρομολόγησης και προσπελασιμότητας μεταξύ κόμβων σε μικρά τοπικά 

δίκτυα. Το πρωτόκολλο RIP υλοποιεί άμεσα τη δρομολόγηση διανύσματος-

απόστασης (distance-vector) για τοπικά δίκτυα και χρησιμοποιείται από μια 

μεγάλη ποικιλία συστημάτων (Εργασία 12).  

Αρχικά, οι κόμβοι του δικτύου χωρίζονται σε ενεργούς και παθητικούς. 

Οι ενεργοί κόμβοι κοινοποιούν τις διαδρομές τους στους υπόλοιπους κόμβους 

του δικτύου. Οι παθητικοί κόμβοι δεν κάνουν κοινοποιήσεις, αλλά μόνο 

δέχονται RIP μηνύματα, τα οποία χρησιμοποιούν για να ενημερώνουν τον 

πίνακα δρομολόγησής τους. Από τα στοιχεία αυτά, οι δρομολογητές εκτελούν 

το πρωτόκολλο σε ενεργητική κατάσταση ενώ οι υπολογιστές υπηρεσίας σε 

παθητική κατάσταση. 
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Το πρωτόκολλο RIP αποστέλλει περιοδικά ενημέρωση κάθε 30 

δευτερόλεπτα, ενώ αποστέλλει ολόκληρο τον πίνακα δρομολόγησης σε κάθε 

περιοδική ενημέρωση. Επιπλέον, χρησιμοποιεί σαν ορισμένη μετρική την 

μέτρηση αλμάτων (Hop count), ενώ χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο Bellman-

Ford για την επιλογή της βέλτιστης διαδρομής. Επιπρόσθετα, η μέγιστη 

Διοικητική απόσταση (administrative distance) είναι 120, ενώ η σύγκλιση είναι 

αργή , ενώ η πρώτη έκδοση (Version 1) δεν υποστηρίζει subnet masks 

μεταβλητού μήκους (VLSM - variable-length subnet mask), ενώ η δεύτερη 

έκδοση (Version 2) υποστηρίζει . 

Αντίθετα, διαθέτει μέγιστη μέτρηση αλμάτων τα 15 άλματα. Αυτό 

σημαίνει, ότι κάθε δίκτυο που απέχει 16 άλματα θεωρείτε για το πρωτόκολλο 

RIP είτε ως κακή διαδρομή (poison route) είτε ως άπειρη μετρικά (infinity 

metric) . 

Η μορφή των μηνυμάτων RIP για την έκδοση 1 του πρωτοκόλλου είναι 

η εξής: 

 

0                           7 8                         15 16                       23 24                       31   

ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝ (1) 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ (1)  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝ (2) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΡ ΔΙΚΤΟΥ 1  

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝ (3) 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝ (4) 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΟ (1)  

Όπως για το δίκτυο (1) συνεχίζεται και για τα υπόλοιπα δίκτυα 

 

Οι δυνατές εντολές του πρωτοκόλλου RIPν1 είναι 11 και αφορούν σε:  

 

 Αίτηση για τμηματικές ή πλήρεις πληροφορίες 

 Επιβεβαίωση ενημέρωσης 

 Αίτηση ενημέρωσης 

 Απάντηση σε ενημέρωση 

 Απάντηση που περιλαμβάνει ζεύγη δικτύου-απόστασης από τον 

πίνακα του αποστολέα 

 Ενεργοποίηση της κατάστασης παρακολούθησης 

 Απενεργοποίηση της κατάστασης παρακολούθησης 

 Δέσμευση για εσωτερική χρήση από τη Sun Microsystems 
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Στην έκδοση 2 του πρωτοκόλλου περιλαμβάνονται στην επικεφαλίδα 

του μηνύματος επιπλέον πληροφορίες που αφορούν σε ένα συγκεκριμένο 

επόμενο άλμα και σε μία σαφή μάσκα υποδικτύου. Οι πληροφορίες αυτές 

καταλαμβάνουν τα bytes που περιείχαν μηδενικά στην έκδοση 1. Πιο 

συγκεκριμένα, η οκτάδα Β περιέχει πλέον μια ετικέτα δρομολογίου για το 

τρέχον δίκτυο (για το δίκτυο 1, 2 κτλ). Η οκτάδα Γ, η πρώτη οκτάδα μηδενικών 

για τις πληροφορίες καθενός δικτύου, πλέον περιλαμβάνει τη μάσκα 

υποδικτύου για το τρέχον δίκτυο (δίκτυο 1,2 κτλ), ενώ η οκτάδα Δ, πλέον 

περιλαμβάνει το επόμενο άλμα για το κάθε δίκτυο (δίκτυο 1,2 κτλ). 

 
 

 

 RIP v1 RIP v2 

Interior/ Exterior ? Interior Interior 

Τύπος Διανύσματος - Απόστασης Διανύσματος - Απόστασης 

Ορισμένες Μετρικές( 

default) 

Άλματα Άλματα 

Διοικητική απόσταση 120 120 

Μεγίστη απόσταση 15 15 

Σύγκλιση Αργή Αργή 

Ενημέρωση  Κάθε 30 δευτερόλεπτα Κάθε 30 δευτερόλεπτα 

Αποστολή πίνακα  Ολόκληρο Ολόκληρο 

Υποστήριξη VLSM Όχι Ναι 

Αλγόριθμος Bellman-Ford Bellman-Ford 

Υποστήριξη Κλάσεων Όχι Ναι 

Πρωτόκολλο UDP port 520  

 
Πίνακας 6: Χαρακτηριστικά Πρωτοκόλλων RIP v1 – RIP v2 
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3.2 Exterior Gateway Protocols 

 

3.2.1 Border Gateway Protocol 

 
Τα πρωτόκολλα Εξωτερικής Πύλης Δικτύου (EGP Protocols) 

χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή πληροφοριών δρομολόγησης μεταξύ 

δύο αυτόνομων συστημάτων (Autonomous Systems). Το μόνο πρωτόκολλο 

που χρησιμοποιείται στα TCP/IP δίκτυα αυτή τη στιγμή, σε αυτή την 

κατηγορία είναι το Πρωτόκολλο Συνοριακής Πύλης Δικτύου (BGP). 

Όταν δύο αυτόνομα συστήματα (AS) συμφωνήσουν στην ανταλλαγή 

πληροφοριών δρομολόγησης, το κάθε σύστημα ορίζει ένα δρομολογητή 

αντιπρόσωπο που το πρωτόκολλο θα μιλά εκ μέρος του. Οι δύο αυτοί 

δρομολογητές των δύο συστημάτων ονομάζονται ομότιμοι. Ο δρομολογητής 

αντιπρόσωπος επιλέγει να επικοινωνήσει με ομότιμη μηχανή που θα 

βρίσκεται κοντά στα σύνορα του αυτόνομου συστήματος, για μείωση της 

απόστασης. Η μηχανή αυτή ονομάζεται συνοριακή πύλη ή συνοριακός 

δρομολογητής. 

Το κύριο χαρακτηριστικό του πρωτοκόλλου είναι πως δεν πρόκειται για 

γνήσιο πρωτόκολλο διανύσματος - απόστασης ούτε για πρωτόκολλο 

κατάστασης συνδέσμου, αλλά για ένα πρωτόκολλο Διανύσματος – 

Μονοπατιού (Path Vector). Επιπλέον, διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά 

όπως: 

 

 Υποδεικνύει το επόμενο άλμα : Παρέχει πληροφορία για το 

επόμενο άλμα, όπως συμβαίνει με τα πρωτόκολλα διανύσματος- 

απόστασης 

 

 Διαδίδει πληροφορίες προσπελασιμότητας : κοινοποιεί και 

ενημερώνει για προσπελάσιμους προορισμούς 

 Υλοποιεί την επικοινωνία μεταξύ αυτόνομων συστημάτων : 

σαν πρωτόκολλο EGP ο ρόλος του είναι η υλοποίηση της 

επικοινωνίας μεταξύ αυτόματων συστημάτων 
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 Συντονίζει πολλαπλούς ομιλητές BGP : το πρωτόκολλο παίζει 

τον ρόλο του συντονιστή κατά την επικοινωνία δύο ισότιμων 

δρομολογητών διαφορετικών αυτόνομων συστημάτων, 

εξασφαλίζοντας συνέπεια στην μετάδοση των δεδομένων 

 Παρέχει αξιόπιστη μεταφορά : χρησιμοποιεί το TCP για όλες 

τις επικοινωνίες 

 Παρέχει πληροφορίες διαδρομών : στις ενημερώσεις που 

αποστέλλει, ενημερώνει τους παραλήπτες των ενημερώσεων για 

τα αυτόνομα συστήματα που υπάρχουν κατά μήκος της 

διαδρομής 

 Οι ενημερώσεις που αποστέλλει είναι αυξητικές : o πλήρης 

πίνακας αποστέλλεται μόνο μία φορά, ενώ στην συνέχεια 

αποστέλλονται μόνο οι αλλαγές εφόσον συμβούν 

 Παρέχει υποστήριξη πολιτικής : κάθε δρομολογητής που 

χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο δύναται να διακρίνει τους 

παραλήπτες των ομάδων των υπολογιστών που ανήκουν στο 

αυτόνομο σύστημα του από  τους παραλήπτες άλλων 

αυτόνομων συστημάτων 

 Υποστηρίζει την αταξική διευθυνσιοδότηση : δεν απαιτεί να 

είναι οι διευθύνσεις προορισμού αυτοπροσδιοριζόμενες, αλλά 

παρέχει την δυνατότητα μαζί με τις διευθύνσεις να αποστέλλεται 

και μάσκα  

 Παρέχει συνάθροιση διαδρομών : δύναται η επιλογή στον 

αποστολέα της συγκέντρωσης πληροφοριών δρομολόγησης και 

αποστολής μιας καταχώρησης σε πολλαπλούς παραλήπτες, 

ώστε να διατηρείτε το εύρος ζώνης του δικτύου 

Κατά την επικοινωνία δύο αυτόνομων συστημάτων, κάθε ομότιμος 

δρομολογητής επιτελεί τρείς βασικές λειτουργίες: 

 

 Συγκεντρώνει και πιστοποιεί τους αρχικούς ομότιμους 

δρομολογητές με ενεργοποίηση σύνδεσης TCP και ανταλλαγή 

μηνυμάτων που πιστοποιούν την συμφωνία επικοινωνίας  
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 Παρέχει συνεχείς επαληθεύσεις για την σωστή επικοινωνία με 

τους ομότιμους δρομολογητές των άλλων αυτόνομων 

συστημάτων και την ομαλή σύνδεση των δικτύων 

   Ενημερώνει στέλνοντας πληροφορίες για την 

προσπελασιμότητα ή μη κάποιας διαθέσιμης διαδρομής.   

 

Η σταθερή επικεφαλίδα με την οποία ξεκινάει κάθε μήνυμα BGP είναι της 

μορφής: 

 

0                                                            15 16                       23 24                       31   

ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ  

ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ  

ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ  

ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ  

ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  

 

 ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ : περιέχεται  μια τιμή που χρησιμοποιείται και από τις δύο 

πλευρές επικοινωνίας για να ορίσουν την αρχή του μηνύματος (16 

bytes) 

 ΜΗΚΟΣ : αναφέρεται το συνολικό μήκος του μηνύματος (2 bytes) 

 ΤΥΠΟΣ :   αναφέρεται ο τύπος του μηνύματος (1 byte) 

 

Υπάρχουν τέσσερις τύποι μηνυμάτων που ανταλλάσουν οι ομότιμοι 

δρομολογητές : 

 ΟΡΕΝ: εκκινεί την επικοινωνία 

 UPDATE: ενημερώνει τις διαθέσιμες διαδρομές 

 NOTIFICATION: ενημερώνει για εσφαλμένο μήνυμα 

 KEEPALIVE: ελέγχει εάν είναι ενεργή η επικοινωνία δύο 

ομότιμων δρομολογητών 

 

Αντίθετα, το  βασικότερο πρόβλημα των πρωτοκόλλων εξωτερικής 

πύλης είναι το ότι δεν μπορούν να μεταφέρουν ή να ερμηνεύσουν τις 

μετρήσεις αποστάσεων. Έτσι, τα πρωτόκολλα αυτά δεν μπορούν να 

υπολογίσουν το κόστος των διαδρομών, εκτός αν προέρχονται από το ίδιο 
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αυτόνομο σύστημα, με αποτέλεσμα να προσδιορίζουν μόνο την ύπαρξη ενός 

δρομολογίου και ως εκ τούτου συχνά αναφέρονται ως πρωτόκολλα 

προσπελασιμότητας και όχι δρομολόγησης. 

Επιπλέον,  κάθε δίκτυο που χρησιμοποιεί αυτό το πρωτόκολλο για να 

παρέχει εξωτερικές πληροφορίες δρομολόγησης θα πρέπει είτε να βασίζεται 

στις πολιτικές είτε να θεωρεί όλες τις διαδρομές ισότιμες. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να ακολουθείτε μόνο μια συγκεκριμένη διαδρομή κατά την 

δρομολόγηση  ενός Η/Υ ενός συστήματος προς το δίκτυο ενός άλλου 

συστήματος, ανεξαρτήτως εάν υπάρχουν και άλλες φυσικές διαδρομές. Έτσι, 

εάν δυο συστήματα συνδέονται μεταξύ τους με περισσότερους από ένα 

δρομολογητές, δεν γίνεται διαμερισμός της κίνησης των δεδομένων, με 

αποτέλεσμα το πρωτόκολλο να θεωρείται ανεπαρκές για βέλτιστη 

δρομολόγηση. 

 BGP 

Interior/ Exterior ? Exterior 

Τύπος Διανύσματος – Μονοπατιού 

Ορισμένες Μετρικές( default) Πολλαπλά χαρακτηριστικά 

Διοικητική απόσταση 20(internal) / 200(external) 

Μεγίστη απόσταση 1(default) / Καμία 

Σύγκλιση Ποικίλει 

Ενημέρωση   Όταν συμβεί 

Αποστολή πίνακα  Μόνο αλλαγές 

Υποστήριξη VLSM Ναι 

Αλγόριθμος Best Path 

Υποστήριξη Κλάσεων Ναι 

Πρωτόκολλο TCP 

 
Πίνακας 7: Χαρακτηριστικά Πρωτοκόλλου BGP 
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3.3  Συχνά αναφερόμενα προβλήματα δυναμικών 

πρωτοκόλλων δρομολόγησης 
 

Κατά την δρομολόγηση, συχνά συναντάμε προβλήματα, τα οποία είτε 

δημιουργούν προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ του δρομολογητή και των 

τερματικών είτε καθυστερούν την μετάδοση των δεδομένων. Σαν τέτοια 

προβλήματα, χαρακτηρίζονται τα εξής : 

 Σύγκλιση (Convergence) : Ο όρος σύγκλιση αναφέρεται στο χρόνο 

που χρειάζεται για όλους τους δρομολογητές ενός δικτύου να 

κατανοήσουν την τρέχουσα τοπολογία του δικτύου. Όταν ένα router 

λάβει μια ενημέρωση από ένα γειτονικό router, συγκρίνει την 

ενημέρωση με τον δικό του πίνακα δρομολόγησης που έχει 

καταχωρημένο . Ο δρομολογητής προσθέτει το κόστος για την 

επικοινωνία του γειτονικού του δρομολογητή με το κόστος μονοπατιού 

που αναφέρθηκε από τον γείτονα, ώστε να καθοριστεί η νέα μετρική. 

Εάν ο δρομολογητής ενημερωθεί για μια καλύτερη διαδρομή 

(μικρότερη συνολική μετρική) σε ένα δίκτυο από το γείτονά του, ο 

δρομολογητής ενημερώνει τον δικό του πίνακα δρομολόγησης. Αυτή η 

διαδικασία είναι μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία. Έτσι, σε μια 

τοπολογία που αποτελείτε από 10 router, τα τελευταία router του 

δικτύου θα γνωρίζουν σχετικά με το δίκτυο του πρώτου router μόνο 

όταν όλα τα ενδιάμεσα router θα ολοκληρώσουν την περιοδική 

ενημέρωση τους. Για παράδειγμα, εάν το διάστημα ενημέρωσης  έχει 

οριστεί στα 60 δευτερόλεπτα το τελευταίο router θα ξέρει την τοπολογία  

του δικτύου σε 60 * 8 = 480 δευτερόλεπτα ή 8 λεπτά. 

 Μετρικές (metrics) : Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας χρησιμοποιούν 

διαφορετικές μετρικές για την επιλογή του βέλτιστου μονοπατιού 

(Εργασία 13). Έτσι, σε κάποια πρωτόκολλα μπορεί να υπολογιστεί με 

βάση ένα και μόνο χαρακτηριστικό μιας διαδρομής. Σε άλλα όμως 

πρωτόκολλα, οι μετρικές υπολογίζονται με πιο πολύπλοκες πράξεις, 

συνδυάζοντας διάφορα χαρακτηριστικά. Οι μετρικές που 

χρησιμοποιούν τα πρωτόκολλα δρομολόγησης πιο συχνά είναι τα εξής: 
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 Μετρητής αλμάτων (Hop count) : είναι το πλήθος των φορών 

που ένα πακέτο περνάει μέσα από τη θύρα εξόδου ενός 

δρομολογητή. 

 Εύρος ζώνης (Bandwidth) : είναι η  χωρητικότητα δεδομένων 

ενός συνδέσμου. 

 Καθυστέρηση (Delay) : είναι το χρονικό διάστημα που 

απαιτείται για να μετακινηθεί ένα πακέτο από την πηγή στον 

προορισμό του. 

 Φόρτιση (Load) : είναι το ποσό της δραστηριότητας σε έναν 

πόρο του δικτύου, όπως π.χ. ένα δρομολογητή ή μια σύνδεση 

 Αξιοπιστία (Reliability) : συνήθως είναι το ποσοστό 

σφάλματος σε bit για κάθε σύνδεσμο του δικτύου. 

 Κόστος (Cost) : είναι μια διαμορφώσιμη αξία, η οποία σε 

δρομολογητές Cisco βασίζεται από προεπιλογή του εύρους 

ζώνης του Interface. 

 Διοικητική απόσταση (Administrative distance) : είναι το μέτρο της 

αξιοπιστίας ότι ένας δρομολογητής του δικτύου γνωρίζει μια διαδρομή 

σε ένα δίκτυο. Μια διοικητική απόσταση είναι ένας ακέραιος αριθμός 

που κυμαίνεται από 0 έως 255. Συνήθως, τα πρωτόκολλα 

δρομολόγησης με χαμηλότερη διοικητική απόσταση είναι πιο αξιόπιστα 

από ότι αυτά που έχουν  μεγαλύτερη τιμή  διοικητικής απόστασης. 

 Δρομολόγηση Βρόγχου (Routing Loops) : Ένας βρόχος 

δρομολόγησης είναι ένας βρόγχος Επιπέδου-3 στο δίκτυο. Επειδή τα 

πρωτόκολλα δρομολόγησης διανύσματος-απόστασης εμπιστεύονται το 

επόμενο router για την κατάρτιση του χάρτη τοπολογίας όλων των 

δικτύων και των δρομολογητών, διατρέχουν τον κίνδυνο δημιουργίας 

βρόχων σε ένα δίκτυο. Έτσι, μπορεί δυνητικά να δημιουργηθούν 

βρόγχοι που να οδηγήσουν τα πακέτα σε ασταμάτητο βρόχο. Αυτοί οι 

βρόχοι θα μπορούσαν να προκαλέσουν κορεσμό σε ένα δίκτυο και να 

οδηγήσουν στην συντριβή του συστήματος. 
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4. Αλγόριθμοι Δρομολόγησης 

 

4.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Αλγορίθμων Δρομολόγησης 

 
 

Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών, έχει γίνει μια μεγάλη 

προσπάθεια από τους ερευνητές και τους κατασκευαστές δρομολογητών, για 

την εύρεση  νέων αλγόριθμων δρομολόγησης, οι οποίοι να προκαλούν 

βελτίωση σε κάποιο από τα προβλήματα της  δρομολόγησης(Βιβλίο 6). 

Παρόλα αυτά, τόσο οι υπάρχοντες αλγόριθμοι όσο και οι μελλοντικοί, 

διακατέχονται από μια σειρά από ιδιότητες , οι οποίες είναι απαραίτητες για 

την ορθή εφαρμογή τους στα δίκτυα (Εργασία 14). Οι σημαντικότερες από 

αυτές  είναι οι εξής : 

 απλότητα (simplicity) 

 ορθότητα (correctness) 

 βέλτιστη απόδοση (optimal efficiency) 

 σταθερότητα (stability) 

 ανθεκτικότητα (robustness) 

 δικαιοσύνη (fairness) 

 

Γενικότερα, κάθε αλγόριθμος που δημιουργείται πρέπει να έχει αυτές 

τις ιδιότητες, ώστε να είναι απλός και σαφής στη διατύπωσή του, αλλά και 

βέλτιστος(Εργασία 15). Επιπλέον, θέλουμε ο αλγόριθμός να είναι 

λειτουργικός, δηλαδή να φέρει ως αποτέλεσμα τη λύση για την οποία 

σχεδιάστηκε. Τέλος, θέλουμε να είναι αποδοτικός. Στον ευρύτερο χώρο των 

αλγορίθμων η αποδοτικότητα χαρακτηρίζει έναν αλγόριθμο όταν έχει 

πολυωνυμικό χρόνο εκτέλεσης. 

Επιπλέον, η ιδιότητα της σταθερότητας είναι εκείνη που εγγυάται ότι ο  

αλγόριθμος δρομολόγησης θα φτάσει σε κατάσταση ισορροπίας (και θα 

παραμείνει σε αυτή) σε ένα λογικό χρονικό διάστημα. Το λογικό χρονικό 

διάστημα απαιτείται γιατί πολλοί αλγόριθμοι λειτουργούν για πολύ χρόνο 

χωρίς να φτάσουν ποτέ στην κατάσταση ισορροπίας. 
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Ακόμη, η ανθεκτικότητα είναι η ιδιότητα εκείνη που αφορά στην 

ικανότητα του αλγορίθμου να αντιμετωπίζει τις ενδεχόμενες αποτυχίες τόσο 

στο υλικό όσο και στο λογισμικό (κατάρρευση router, servers, γραμμών, 

αλλαγή της τοπολογίας του δικτύου) χωρίς να απαιτείται, σε κάθε αποτυχία, ο 

τερματισμός όλων των εργασιών που εκτελούνται στους servers και η 

επανεκκίνηση του δικτύου (reboot). 

Τέλος, η δικαιοσύνη είναι η αναγκαία ιδιότητα της ικανοποίησης όλων 

των αιτήσεων που φτάνουν σε κάποιο δρομολογητή, ελαχιστοποιώντας τη 

μέση καθυστέρηση ανά πακέτο. Αυτή η ιδιότητα είναι συνήθως αντίθετη με 

την ιδιότητα της βέλτιστης απόδοσης, όπου είναι επιθυμητή η μεγιστοποίηση 

της συνολικής ικανότητας διεκπεραίωσης. Ως βέλτιστη λύση, στα περισσότερα 

δίκτυα, επιλέγεται η μείωση του πλήθους των ενδιάμεσων αλμάτων για κάθε 

πακέτο, έτσι ώστε να μειωθεί η καθυστέρηση και η ποσότητα του εύρους 

ζώνης που καταναλώνεται. 

4.2 Μετρικές 

 
Στους αλγόριθμους δρομολόγησης εκτός των ιδιοτήτων που πρέπει να 

έχουν κατά την διάρκεια του σχεδιασμού τους για την δρομολόγηση πακέτων, 

υπάρχουν και κάποια άλλα χαρακτηριστικά, όπως κάποιες μετρικές βάσει των 

οποίων ο κάθε αλγόριθμος δρομολόγησης υπολογίζει και επιλέγει την 

βέλτιστη διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσει το καθένα πακέτο ή όλα τα 

πακέτα κατά την διάρκεια μιας συνδιάλεξης. Συγκεκριμένα, κάποιες μετρικές 

αποτελούν χαρακτηριστικά των πρωτοκόλλων δρομολόγησης και η τιμή τους 

χρησιμοποιείται για την απόφαση επιλογής της βέλτιστης διαδρομής. Οι 

μετρικές που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι το πλήθος των ενδιάμεσων 

αλμάτων, η μέτρηση της χρήσης των συνδέσμων, η ταχύτητα του μονοπατιού, 

το εύρος του μονοπατιού, το μήκος της διαδρομής, η απώλεια πακέτων, η 

καθυστέρηση, η αξιοπιστία του μονοπατιού, ο ρυθμός διεκπαιρεωτικής 

ικανότητας, το μέγεθος της ουράς και το κόστος. Αυτές οι μετρικές, στους 

αλγορίθμους δρομολόγησης που χρησιμοποιούνται, θεωρούνται, με μια 

αφηρημένη έννοια, ως κόστος. Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη έννοια του 
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κόστους διαφέρει από τη μετρική “κόστος“ , η οποία αναφέρεται στο κόστος 

της επικοινωνίας. 

Από τις παραπάνω μετρικές, αυτές που χρησιμοποιούνται συχνότερα 

είναι οι εξής : 

  καθυστέρηση (delay) : είναι ο χρόνος που απαιτείται για ένα 

πακέτο να φτάσει από τον αποστολέα στον προορισμό του. 

Στον υπολογισμό του χρόνου αυτού, περιλαμβάνονται και άλλοι 

χρόνοι, όπως είναι ο χρόνος μετάδοσής του πακέτου, ο χρόνος 

που απαιτείται για την κωδικοποίηση της μετάδοσης του 

πακέτου, ο χρόνος που απαιτείται για τα δεδομένα να 

διασχίσουν την διαδρομή και ο χρόνος λήψης και 

αποκωδικοποίησης των δεδομένων. Στα πραγματικά δίκτυα , η 

καθυστέρηση περιλαμβάνει και επιπρόσθετο χρονικό κόστος, το 

οποίο προκύπτει από την κίνηση που συναντά το πακέτο κατά 

την διάρκεια της διαδρομής του. 

  απώλεια πακέτων (packet loss) : αναφέρεται συχνά ως 

ποσοστό απώλειας πακέτων (Packet Loss Ratio). Η 

συγκεκριμένη μετρική αποτελεί σημαντικότατη παράμετρο 

καθώς, ένα μεγάλο ποσοστό απώλειας πακέτων μειώνει τόσο 

την ποιότητα της επικοινωνίας σε όσο και αυξάνει τις 

επαναλήψεις μετάδοσης πακέτων. Επιπλέον, ένα μεγάλο 

ποσοστό απώλειας πακέτων καθυστερεί την επικοινωνία, ενώ 

μειώνει και το διαθέσιμο εύρος. 

  μήκος μονοπατιού (path’s length) : είναι το συνολικό μήκος 

του μονοπατιού που χρειάζεται να διανύσει ένα πακέτο για να 

καταλήξει από τον αποστολέα στην μηχανή προορισμού. 

Ορισμένοι αλγόριθμοι δρομολόγησης θεωρούν ότι αυτή η 

μετρική είναι όμοια με τη μετρική που βασίζεται στο πλήθος των 

ενδιάμεσων αλμάτων. 

 Εύρος μονοπατιού (path bandwidth) : είναι το μέγεθος των 

δεδομένων που μπορούν να διέλθουν από ένα σημείο του 

μονοπατιού σε ένα άλλο σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Με 

άλλα λόγια, το εύρος μετράει τα διαθέσιμα ή καταναλισκόμενα 
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αποθέματα δεδομένων και μετριέται σε bits/second. Στους 

αλγορίθμους δρομολόγησης το εύρος μονοπατιού 

χρησιμοποιείται για την επιλογή του προτιμότερου  τύπου 

σύνδεσης (π.χ. Gigabit, Ethernet,  FastEthernet). Μια σημαντική 

παρατήρηση είναι πως οι εντολές για το εύρος του μονοπατιού 

δεν επηρεάζουν τη χωρητικότητα του φυσικού μέσου. 

  μέγεθος ουράς (queue length) : αναφέρεται στο μέγεθος του 

αποθηκευτικού χώρου όπου τα εισερχόμενα πακέτα του 

δρομολογητή παραμένουν,  μέχρι την προώθηση τους σε 

κάποιο εξερχόμενο σύνδεσμο. Στην περίπτωση που  η ουρά 

είναι γεμάτη, τότε πακέτα που φτάνουν στον δρομολογητή δεν 

μπορούν να αποθηκευτούν και χάνονται (packet loss). Αν η 

ουρά είναι άδεια, τότε ο δρομολογητής μπορεί να ικανοποιήσει 

μεγαλύτερα ποσά κίνησης (throughput). 

 κόστος (cost) : αναφέρεται ως το επικοινωνιακό κόστος και 

αφορά στο χρηματικό κόστος της χρήσης των συνδέσεων του 

δικτύου. Η μετρική αυτή είναι αρκετά σημαντική στις 

περιπτώσεις που στο δίκτυο χρησιμοποιούνται ιδιωτικά 

υποδίκτυα, τα οποία έχουν ενδεχομένως επαυξημένη ή 

επιπλέον χρέωση χρήσης των συνδέσεών τους ή σε 

περιπτώσεις χρονοχρέωσης. 

Οι μετρικές δρομολόγησης μίας διαδρομής υπολογίζονται είτε 

αθροιστικά, είτε κατ' ελάχιστον ή πολλαπλασιαστικά. Στις περισσότερες των 

περιπτώσεων όμως, ισχύει ο αθροιστικός υπολογισμός, όπου, το συνολικό 

κόστος της διαδρομής είναι το άθροισμα του κόστους  κάθε συνδέσμου σε όλη 

την διαδρομή.  

Στην περίπτωση του κατ' ελάχιστου υπολογισμού (concave), το 

συνολικό κόστος της διαδρομής είναι το ελάχιστο από τα κόστη του κάθε 

συνδέσμου της διαδρομής , ενώ στην περίπτωση του πολλαπλασιαστικού , το 

συνολικό κόστος προκύπτει από το γινόμενο των κοστών κάθε συνδέσμου 

της διαδρομής. 
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4.3 Κατηγοριοποίηση Αλγορίθμων Δρομολόγησης 
 

Γενικότερα, οι αλγόριθμοι δρομολόγησης μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε διάφορες ομάδες βάσει κάποιων διακριτικών 

χαρακτηριστικών τους. Ειδικότερα, η βασική ομαδοποίηση χωρίζει τους 

αλγορίθμους δρομολόγησης σε δύο κύριες ομάδες, τους προσαρμοστικούς 

αλγόριθμους (adaptive) και τους μη προσαρμοστικούς αλγορίθμους (non-

adaptive). Οι προσαρμοστικοί αλγόριθμοι δρομολόγησης συχνά αναφέρονται 

και ως δυναμικοί αλγόριθμοι (dynamic) ενώ οι μη προσαρμοστικοί ως στατικοί 

(static) (Εργασία 16). Μια επιπλέον κατηγοριοποίηση αλγορίθμων, τους 

διακρίνει σε γενικούς (global) και σε αποκεντρικοποιημένους (decentralized). 

Τέλος, υπάρχει και μια άλλη ενδιαφέρουσα κατηγοριοποίηση, που τους 

διακρίνει σε αλγορίθμους κατάστασης συνδέσμων και σε αλγορίθμους 

διανύσματος απόστασης. 

Παρακάτω, γίνεται αναφορά των διακριτικών χαρακτηριστικών τις κάθε 

περίπτωσης κατηγοριοποίησης. 

  

4.3.1 Στατικοί και Δυναμικοί Αλγόριθμοι Δρομολόγησης 
 

Η κατηγοριοποίηση των αλγορίθμων δρομολόγησης σε στατικούς (μη 

προσαρμοστικούς) και σε δυναμικούς (προσαρμοστικούς), βασίζεται κατά 

κύριο λόγο στην αλλαγή η μη της διαδρομής για ένα συγκεκριμένο δίκτυο. Οι 

στατικοί αλγόριθμοι δρομολόγησης, για την απόφαση της δρομολόγησης δεν 

λαμβάνουν υπόψη τους την υπάρχουσα κίνηση, αλλά ούτε και την 

υπάρχουσα τοπολογία του δικτύου. Με άλλα λόγια, οι στατικοί αλγόριθμοι δεν 

λαμβάνουν υπόψη τους τις μετρικές που αναφέρθηκαν προηγούμενα. 

Ουσιαστικά, αυτό που συμβαίνει είναι ο σχεδιασμός ενός δρομολογίου από 

την αρχή, και η εφαρμογή του στους δρομολογητές κατά την εκκίνηση του 

δικτύου. Επιπλέον, ορίζεται ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο για μεγάλο χρονικό 

διάστημα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η στατική δρομολόγηση να θεωρείτε 

ως μια αργή αλλαγή διαδρομών σε ένα δίκτυο. 
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Από την άλλη, οι δυναμικοί αλγόριθμοι  αλλάζουν την επιλεγόμενη 

διαδρομή τακτικά, συνήθως περιοδικά, λαμβάνοντας υπόψη τους τόσο  το 

κόστος αλλαγής των συνδέσμων, όσο και τις αλλαγές στην κίνηση και την 

τοπολογία του δικτύου. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες ακραίες περιπτώσεις,  

όπου η επιλογή της διαδρομής γίνετε για κάθε πακέτο που αποστέλλεται από 

κάποιο δρομολογητή. 

Επιπλέον, μπορεί να γίνει μια περαιτέρω κατηγοριοποίηση των 

αλγόριθμων δυναμικής δρομολόγησης, με κριτήριο του εάν λαμβάνουν 

πληροφόρηση μόνο από τους γειτονικούς δρομολογητές ή από το σύνολο των 

δρομολογητών του δικτύου. Επίσης, θα μπορούσε να αποτελεί κριτήριο για 

την κατηγοριοποίηση των δυναμικών αλγορίθμων, το εάν λαμβάνουν την 

απόφαση για μία νέα δρομολόγηση περιοδικά ή μόνο όταν συμβαίνουν 

αλλαγές στην τοπολογία  ή στην κίνηση του δικτύου μεγαλύτερες του σημείου 

που έχει θέσει ο σχεδιαστής ή με το εάν οι δρομολογητές έχουν την 

δυνατότητα να επιλέγουν βέλτιστο δρομολόγιο για κάθε ζεύγος κόμβων 

αποστολέα-παραλήπτη, έχοντας πρωτίστως γνώση για τα κόστη όλων των 

συνδέσμων του δικτύου.  

 

4.3.2 Γενικοί και Αποκεντρικοποιημένοι Αλγόριθμοι 

Δρομολόγησης 
 

Η δεύτερη από τις βασικές κατηγοριοποιήσεις που γίνεται στους 

αλγόριθμους δρομολόγησης, τους διακρίνει σε γενικούς αλγορίθμους και σε 

αποκεντρικοποιημένους. Οι πρώτοι, , βασίζονται στην κατάσταση των 

συνδέσμων του δικτύου ενώ οι δεύτεροι υλοποιούν δρομολόγηση με 

διανύσματα απόστασης. 

Στην κατηγορία των γενικών αλγορίθμων, όλο το σύνολο των 

δρομολογητών έχει γνώση για την πλήρη τοπολογία του δικτύου και επιπλέον, 

οι δρομολογητές  συλλέγουν πληροφορίες για το κόστος όλων των 

συνδέσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατηγορίας αλγορίθμων 

είναι ο αλγόριθμος του Dijkstra, ο οποίος θα αναλυθεί παρακάτω. 
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Αντίθετα, στην κατηγορία των αποκεντρικοποιημένων αλγορίθμων, οι 

δρομολογητές έχουν γνώση μόνο των δρομολογητών με τους οποίους έχουν 

άμεση σύνδεση, και συλλέγουν πληροφορίες για τα κόστη των συνδέσεων 

των γειτόνων τους. Έτσι, οι αποκεντρικοποιημένοι αλγόριθμοι δρομολόγησης 

υλοποιούν επαναληπτικούς υπολογισμούς και ανταλλαγή πληροφοριών με 

τους γείτονες τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατηγορίας 

αλγορίθμων είναι ο αλγόριθμος των Bellman-Ford ο οποίος αναλύεται 

παρακάτω. 

Εντούτοις, θα πρέπει να τονιστεί ότι το επιθυμητό είναι οι αλγόριθμοι 

δρομολόγησης που εφαρμόζουμε στα πραγματικά δίκτυα να είναι δυναμικοί 

και αποκεντρικοποιημένοι. 

 

4.3.3 Ιεραρχική Δρομολόγηση 
 

Η κατηγοριοποίηση των αλγορίθμων σε γενικούς ή 

αποκεντρικοποιημένους και στατικούς ή δυναμικούς αντιμετωπίζει τα δίκτυα 

με εξιδανικευμένο τρόπο. Έτσι, αντιμετωπίζει τους δρομολογητές σαν όμοιους 

και θεωρεί πως το δίκτυο είναι επίπεδο. Όμως, στην πραγματικότητα, αυτό θα 

μπορούσε να γίνει μόνο σε μικρά δίκτυα. Στην σημερινή εποχή, όπου το 

μέγεθος των  δικτύων καθώς και το πλήθος των δρομολογητών αυξάνεται, η 

συγκεκριμένη θεώρηση θα δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα στην 

δρομολόγηση. Έχοντας σαν δεδομένο ότι οι αλγόριθμοι διατηρούν εγγραφές 

με τους πίνακες δρομολόγησης των διαδρομών μεταξύ όλων των πιθανών 

ζευγών  δρομολογητών, το μέγεθος της μνήμης καθώς και ο χρόνος 

επεξεργασίας και το εύρος ζώνης θα ήταν τεράστια, με αποτέλεσμα την 

κατάρρευση του δικτύου. 

Αντίθετα, με την ιεραρχική δρομολόγηση, τα δίκτυα διαιρούνται σε 

υποδίκτυα, όπου οι δρομολογητές γνωρίζουν μόνο τις διαδρομές του 

υποδικτύου, και λειτουργούν σαν αυτόνομα συστήματα.  Έτσι, το κάθε 

αυτόνομο σύστημα χρησιμοποιεί τον δικό του αλγόριθμο δρομολόγησης, ενώ 
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υπάρχει μεγάλο κέρδος ως προς την μνήμη που απαιτείται. Παρόλα αυτά, το 

σημαντικότερο μειονέκτημα της ιεραρχικής δρομολόγησης είναι το κόστος των 

διαδρομών, για το λόγο ότι αυξάνεται το μήκος των διαδρομών. 

4.4 Αλγόριθμοι κατάστασης συνδέσμων (Link state 

Algorithms) 
 

Οι αλγόριθμοι κατάστασης συνδέσμων, πέρα των πλεονεκτημάτων και 

τις ευκολίας τους, βασίζονται κατά κύριο λόγο σε πέντε βασικά σημεία. Έτσι, ο 

κάθε δρομολογητής του δικτύου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις : 

 την εύρεση με την αποστολή του πακέτου χαιρετισμού όλων των 

γειτονικών κόμβων-δρομολογητών σε όλο το μήκος του δικτύου. 

 την μέτρηση της απόστασης από κάθε γειτονικό κόμβο-

δρομολογητή με την αποστολή ενός ειδικού πακέτου αντήχησης 

μέσω του συνδέσμου, το οποίο θα πρέπει να επιστραφεί από 

τον προορισμό του. Με τον τρόπο αυτό και αφού υπολογιστεί ο 

χρόνος της διαδρομής και της καθυστέρησης, θα υπολογιστεί 

μια εκτίμηση της απόστασης μεταξύ των δρομολογητών. 

 την κατασκευή πακέτων που θα περιέχουν ολόκληρη την 

πληροφορία(την ταυτότητα του αποστολέα, τον αριθμό της 

ακολουθίας, την ηλικία του πακέτου, την λίστα των γειτονικών 

δρομολογητών, την καθυστέρηση από τον αποστολέα). 

 την αποστολή πακέτου σε όλους τους δρομολογητές του δικτύου 

με την χρήση του αλγόριθμου της πλημμύρας. 

 την εύρεση της συντομότερης διαδρομής προς τους 

δρομολογητές του δικτύου με την χρήση  του αλγόριθμου του 

Dijkstra.    
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4.4.1 Αλγόριθμος Δρομολόγησης του Dijkstra 
 

Ο αλγόριθμος δρομολόγησης του Dijkstra, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως 

άπληστος, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατηγορίας των 

γενικών αλγορίθμων, οι οποίοι επιλέγουν σαν βέλτιστη διαδρομή το 

συντομότερο δρομολόγιο μεταξύ δύο δρομολογητών (Εργασία 17). Καθώς 

αναπαρίσταται το δίκτυο ως γράφος, όπου οι κόμβοι αναπαριστούν τους 

δρομολογητές και οι ακμές τις διαδρομές, το μήκος της διαδρομής μπορεί να 

είναι είτε το πλήθος των αλμάτων μεταξύ των κόμβων είτε η χιλιομετρική 

απόσταση των κόμβων. 

Με τον τρόπο αυτό, εάν σε κάθε ακμή του γράφου αντιστοιχούσαμε 

βάρη που θα αντιστοιχούσαν στη μέση καθυστέρηση αναμονής και μετάδοσης 

του συνδέσμου, τότε η συντομότερη διαδρομή θα ήταν και η ταχύτερη 

διαδρομή. 

Στον αλγόριθμο δρομολόγησης του Dijkstra, τα κόστη των ακμών και η 

τοπολογία του δικτύου είναι γνωστά σε όλους τους κόμβους-δρομολογητές. Η 

ενημέρωση του δικτύου υλοποιείται με την μετάδοση της κατάστασης των 

συνδέσμων σε όλους τους κόμβους-δρομολογητές αλλά και παρέχοντας τους 

αρχικά την ίδια πληροφορία. 

Η βασική ιδέα της υλοποίησης του αλγορίθμου του Dijkstra είναι η 

αρχική σήμανση των κόμβων του δικτύου είτε ως μόνιμους ή είτε ως 

προσωρινούς. Έτσι, γίνεται αρχικά  μαρκάρισμα όλων των κόμβων ως 

προσωρινοί και σε κάθε ακμή δίνεται ως βάρος η απόσταση των 

συνδεόμενων κόμβων. Επιπλέον, σε κάθε κόμβο, εκτός του χαρακτηρισμού 

του ως μόνιμου ή προσωρινού, αποδίδεται και μια εγγραφή (ετικέτα) , η οποία 

παρουσιάζει την απόστασή του συγκεκριμένου κόμβου  από τον κόμβο 

προέλευσης και την καλύτερη γνωστή (ως εκείνη την χρονική στιγμή) 

διαδρομή. Κατά την εκκίνηση του δικτύου, η τιμή όλων των ετικετών  ισούται 

με το ‘άπειρο’. Κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου, οι ετικέτες ενημερώνονται 

δυναμικά και περιέχουν τις τρέχουσες καλύτερες διαδρομές. Μετά την 

εκτέλεση του αλγόριθμου, όταν μία ετικέτα περιέχει τη συντομότερη διαδρομή, 

τότε ο κόμβος αυτός επιλέγεται και  μαρκάρεται ως μόνιμος και δεν αλλάζει 
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στο μέλλον. Στην ουσία, ο αλγόριθμος υπολογίζει για κάθε ένα κόμβο του 

δικτύου, τις διαδρομές με το ελάχιστο κόστος προς κάθε κόμβο του γράφου 

(δικτύου) και επιστρέφει ένα πίνακα, όπου περιέχονται αυτές οι διαδρομές για 

κάθε κόμβο. Επί της ουσίας, πρόκειται για έναν επαναληπτικό αλγόριθμο ο 

οποίος, μετά από ν επαναλήψεις, θα έχει επιστρέψει τις διαδρομές ελαχίστου 

κόστους για ν προορισμούς. 

Έστω ότι ορίζουμε τον παρακάτω συμβολισμό : 

 c(u, k) : το κόστος του συνδέσμου μεταξύ των κόμβων u και k, 

όπου ο κόμβος u θεωρείται ως ο κόμβος προέλευσης και ο 

κόμβος k ως ο κόμβος προορισμός. Αν οι κόμβοι u, k δε 

συνδέονται με ακμή (φυσικό σύνδεσμο) μεταξύ τους, τότε η τιμή 

του c θα είναι το άπειρο. 

 D(i) : η τρέχουσα τιμή του κόστους μονοπατιού από τον κόμβο 

προέλευσης μέχρι τον κόμβο i 

 p(i) : ο κόμβος-πατέρας του κόμβου i στο μονοπάτι από τον 

κόμβο προέλευσης ως τον κόμβο i 

 N : το σύνολο των κόμβων του γράφου των οποίων το μονοπάτι 

ελαχίστου κόστους είναι γνωστό 

Παρουσιάζεται ο αλγόριθμος δρομολόγησης : 

Αλγόριθμος Dijkstra’s Algorithm 

1.Αρχικοποίηση : 

2. N = {x} 

3. για όλους τους κόμβους i 

4. εάν ο κόμβος i ενώνεται με ακμή-φυσικό σύνδεσμο με τον κόμβο x 

5. τότε D(i) = c(x, i) 

6. αλλιώς D(i) = ∞ 

7. 

8. Επανάληψη των παρακάτω εντολών  
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9. βρες τον κόμβο y є N : D(y) = min 

10. πρόσθεσε τον κόμβο y στο σύνολο N 

11. ανανέωσε τις τιμές D(i) για όλους τους κόμβους i που ενώνονται με 

ακμή - φυσικό σύνδεσμο με τον κόμβο y και δεν ανήκουν στο σύνολο N 

12. D(i) = min {D(i), D(y) + c(y, i)} 

13. /* η τιμή του κόστους του κόμβου i είναι το κόστος του κόμβου y 

επαυξημένο με το κόστος της ακμής από τον κόμβο y στον κόμβο i */ 

14. μέχρι όλοι οι κόμβοι του γράφου (δικτύου) να ανήκουν στο σύνολο 

Ν  

 

Στις περισσότερες των περιπτώσεων,  η υλοποίηση του αλγορίθμου 

του Dijkstra, στα παραδείγματα εφαρμοσμένων σε μη κατευθυνόμενο 

γράφων, υλοποιείται με επαναληπτικές διατρέξεις του γράφου, μαρκάρισμα 

των κόμβων και προσθήκη της πληροφορίας κόστους σε ένα πίνακα. Από μια 

άλλη πλευρά, μπορεί να θεωρηθεί πως για κάθε κόμβο δημιουργείται και ένα 

διαφορετικό δέντρο με ρίζα τον κόμβο (spanning tree). 

4.4.2 Παράδειγμα Αλγορίθμου Dijkstra 
 

Στο παρακάτω παράδειγμα υλοποιείται ο υπολογισμός της 

συντομότερης διαδρομής μεταξύ δύο κόμβων με την εφαρμογή του 

αλγορίθμου του Dijkstra. Έστω ότι έχουμε το δίκτυο που φαίνεται στον γράφο 

του Σχήματος 4. Όλοι οι κόμβοι αντιστοιχούν σε δρομολογητές, ενώ οι ακμές 

σε φυσικούς συνδέσμους μεταξύ δρομολογητών. Επιπλέον, τα βάρη των 

ακμών αντιστοιχούν στην απόσταση μεταξύ δύο δρομολογητών. Έτσι, 

αναζητούμε να βρούμε την συντομότερη διαδρομή από τον κόμβο Α στον 

κόμβο G. 
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Εικόνα 4:  Γράφος που αναπαριστά ένα μικρό δίκτυο 

 

Αρχικά, όλοι οι κόμβοι έχουν στις ετικέτες τους αποθηκευμένη τη τιμή ∞ 

(άπειρο). Μαρκάρεται ο κόμβος Α ως μόνιμος και ελέγχονται όλοι οι κόμβοι 

που είναι σε άμεση σύνδεση μαζί του. Οι κόμβοι αυτοί είναι ο B και C.Έτσι, ο 

κόμβος Β αποθηκεύει στην ετικέτα του την τιμή 2 και ο κόμβος C την τιμή 1. 

Και οι δύο κόμβοι αποθηκεύουν επιπλέον ως κόμβο προέλευσης τον Α. Από 

τους κόμβους που έχουν διατρεχτεί (Β και C ) επιλέγεται ως τρέχων κόμβος 

αυτός που έχει την μικρότερη τιμή στην ετικέτα του, δηλαδή ο C. 

Επαναλαμβάνουμε τον έλεγχο για τους κόμβους που είναι σε άμεση επαφή με 

τον C. Ο κόμβος D αποθηκεύει την τιμή 4 και ο κόμβος F την τιμή 3. Από τους 

3 κόμβους που έχουν διατρεχτεί και δεν έχουν μαρκαριστεί ως μόνιμοι κόμβοι 

επιλέγεται πάλι ο κόμβος με τη μικρότερη τιμή στην ετικέτα, δηλαδή ο F. 

Τελικά, αποδεικνύεται πως η συντομότερη διαδρομή από τον κόμβο Α στον 

κόμβο G είναι δια μέσου των κόμβων C και F . 

4.4.3 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Αλγορίθμου Dijkstra 
 

Ως πλεονέκτημα του αλγορίθμου θεωρείται, αρχικά, η απλότητά του 

αλλά και η βεβαιότητα πως, τελικά, θα επιστρέψει την συντομότερη διαδρομή. 

Από την άλλη, για ένα γράφο (δίκτυο) αποτελούμενο από n κόμβους, 

κάθε επανάληψη απαιτεί τον έλεγχο όλων των κόμβων i που δεν ανήκουν στο 

σύνολο Ν . Από εδώ προκύπτουν n*(n + 1)/2 συγκρίσεις. Οπότε, ο 

αλγόριθμος απαιτεί σημαντικό χρόνο. Επιπλέον, ως κύριο μειονέκτημά του 
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αλγορίθμου είναι πως λόγο της άπληστης αναζήτησης που πραγματοποιεί, 

καταναλώνει σημαντικό χρόνο και χώρο σε κάποιες άσκοπες διατρέξεις. 

Τέλος, ένα ακόμα μειονέκτημά του είναι η αδυναμία του να διαχειριστεί ακμές 

με αρνητικά βάρη, που έχει ως αποτέλεσμα να φτάνει σε άκυκλους γράφους, 

οι οποίοι σχεδόν πάντα δεν επιστρέφουν το συντομότερο μονοπάτι. 

 

4.5 Αλγόριθμοι Διανύσματος-Απόστασης (Distance Vector 

algorithm) 
 

H κατηγορία των αλγορίθμων διανύσματος-απόστασης ανήκει στην 

ευρύτερη κατηγορία των δυναμικών αλγορίθμων, και χρησιμοποιούνταν πολύ 

πριν των αλγορίθμων κατάστασης-συνδέσμων. 

 

4.5.1 Αλγόριθμος Δρομολόγησης Bellman-Ford 
 

Ο αλγόριθμος των Bellman-Ford αποτελεί  αντιπροσωπευτικό 

παράδειγμα της κατηγορίας των δυναμικών αλγορίθμων διανύσματος-

απόστασης. Στην κατηγορία αυτή, ο κάθε δρομολογητής του δικτύου έχει 

καταχωρημένο έναν πίνακα με μία εγγραφή για κάθε κόμβο του δικτύου. Η 

εγγραφή αυτή περιέχει πληροφορία για την καλύτερη απόσταση προς κάθε 

προορισμό, αλλά και τη διαδρομή προς τον συγκεκριμένο προορισμό. Η 

ενημέρωση των πινάκων γίνεται μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ 

των γειτόνων του δικτύου. Η συντομότερη διαδρομή (βέλτιστη διαδρομή) 

μπορεί να βασίζεται : 

 

 στη χρονική καθυστέρηση 

 στο πλήθος των ενδιάμεσων αλμάτων 

 στο συνολικό πλήθος των πακέτων που βρίσκονται στις ουρές κατά 

μήκος της διαδρομής 

 

Έστω ότι έχουμε τον παρακάτω συμβολισμό : 
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• Dx (y): το εκτιμώμενο ελάχιστο κόστος από τον κόμβο x στον 

κόμβο y  

• c(x, i): το κόστος κάθε κόμβου i από τον κόμβο x  

• Dx = [Dx (y) : y є N ]: το διάνυσμα απόστασης του κόμβου x  

• Di = [Di (y) : y є N ]: το διάνυσμα κάθε γειτονικού κόμβου i του 

κόμβου x, για τον οποίο ο κόμβος x διατηρεί το διάνυσμα 

αποστάσεών του 

 

Κατά την εκτέλεση, κάθε κόμβος του δικτύου στέλνει περιοδικά σε 

όλους τους γειτονικούς τους κόμβους το διάνυσμα αποστάσεών του. Έτσι, 

όταν ο κόμβος x λαμβάνει το εκτιμώμενο διάνυσμα αποστάσεων από τους 

γειτονικούς του κόμβους, ενημερώνει το δικό του διάνυσμα αποστάσεων 

χρησιμοποιώντας την παρακάτω εξίσωση των Bellman-Ford : 

 

Dx (y) ← mini c(x, i) + Di (y), ∀ y є N 

 

Η ανανέωση των διανυσμάτων αποστάσεων των κόμβων του δικτύου 

μπορεί να γίνει είτε κατανεμημένα είτε περιοδικά. Στην περίπτωση της 

κατανεμημένης ανανέωσης, ο κάθε κόμβος στέλνει ενημερωτικό μήνυμα 

ανανέωσης των διανυσμάτων αποστάσεων μόνο εάν αλλάξει το δικό του 

διάνυσμα αποστάσεων και στην συνέχεια οι γειτονικοί κόμβοι ενημερώνουν 

τους δικούς τους γείτονες αν είναι απαραίτητο. Στην περίπτωση της 

περιοδικής ενημέρωσης, η ανανέωση των πινάκων προκαλείται είτε από 

αλλαγή στα κόστη των συνδέσμων του δικτύου είτε από μήνυμα ανανέωσης 

των διανυσμάτων απόστασης που λαμβάνει ο κόμβος από τους γειτονικούς 

του κόμβους. 

 

Παρουσιάζεται ο αλγόριθμος δρομολόγησης : 

Αλγόριθμος Bellman-Ford 

 

1. Αρχικοποίηση :  

2. για κάθε κόμβο i 

3. αν ο κόμβος i είναι πηγή  



48 
 

4. c(i, i) = 0  

5. αν ο κόμβος είναι προορισμός  

6. c(x, i) = ∞  

7. στους προγόνους του i όρισε την τιμή null  

8. Επανέλαβε τις παρακάτω εντολές (για τον υπολογισμό και ανανέωση των 

διανυσμάτων) :  

9. Για k = 1 έως k = |i| − 1:  

10. Για κάθε ακμή (x, i) στο γράφο (όπου x ορίζεται ο κόμβος-πηγή και i ο 

κόμβος-προορισμός)  

11. αν c(x, x) + Dx (i) < c(x, i)  

12. c(x, i) = c(x, x) + Dx (i)  

13. όρισε ως πρόγονο του i τον κόμβο x 

 

4.5.2 Παράδειγμα αλγορίθμου Bellman-Ford 

 
 

Στο παρακάτω παράδειγμα υλοποιείται ο υπολογισμός της 

συντομότερης διαδρομής μεταξύ δύο κόμβων με την εφαρμογή του 

αλγορίθμου του Bellman-Ford. Έστω ότι έχουμε το δίκτυο που φαίνεται στον 

γράφο του Σχήματος 5. Όλοι οι κόμβοι αντιστοιχούν σε δρομολογητές, ενώ οι 

ακμές σε φυσικούς συνδέσμους μεταξύ δρομολογητών. Επιπλέον, τα βάρη 

των ακμών αντιστοιχούν στην απόσταση μεταξύ δύο δρομολογητών. Έτσι, 

αναζητούμε να βρούμε την συντομότερη διαδρομή από τον κόμβο Α προς 

οποιονδήποτε κόμβο του γράφου. 

Εικόνα 5: Γράφος που αναπαριστά ένα δίκτυο 
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Έπειτα, δημιουργούμε τον πίνακα αποστάσεων για όλα τα ζεύγη των 

κόμβων. Κατά την αρχικοποίηση του αλγορίθμου, με μηδέν σημειώνεται η 

απόσταση του κόμβου από τον εαυτό του, με άπειρο οι τιμές των συνδέσμων 

που δεν συνδέονται με ακμή και τέλος αναφέρουμε τις τιμές των αποστάσεων 

που συνδέονται με φυσικό τρόπο σύμφωνα με τον γράφο. 

 
 

 
 
 

ΑΠΟ 

ΠΡΟΣ 

ΚΟΜΒΟΣ Α Β C D 

A 0 7 4 ∞ 

B ∞ 0 3 ∞ 

C 2 2 0 5 

D ∞ 3 3 0 

 

Πίνακας 8:  Αρχικοποιημένος πίνακας γράφου 

 

Προσπαθώντας να υπολογίσουμε την απόσταση όλων κόμβων από 

τον κόμβο Α, θα ανανεώνουμε επαναληπτικά των πίνακα αποστάσεων. Έτσι, 

έστω ότι   με Di ορίζουμε την απόσταση από τον κόμβο Α προς τον i−οστό 

κόμβο του δικτύου. Με Diν θα συμβολίσουμε την απόσταση από τον κόμβο i 

στον κόμβο ν. Οπότε, για k = 1 τα Di παίρνουν τις τιμές που έχει ο 

αρχικοποιημένος πίνακας αποστάσεων.  

 

 

 

Συγκεκριμένα :  

 

 Για k = 1:  DΑ = 0, DΒ = 7, DC = 4, DD = ∞ 

 Για k = 2 : DΑ = 0 

                 DΒ = min {DB, DCB,DDB} = min {7,6,∞} = 6 

                 DC = min {DC, DBC,DDC } = min {4,10,∞} = 4 

                 DD = min {DD, DBD,DCD} = min {∞,∞, 9} = 9 

 Για k = 3 : DΑ = 0 

                 DΒ = min {DB, DCB,DDB} = min {6,6,12} = 6 

                 DC = min {DC, DBC,DDC } = min {4,9,12} = 4 

                 DD = min {DD, DBD,DCD} = min {9,∞, 9} = 9 
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Οι τιμές που προκύπτουν από την τελευταία επανάληψη (k=3) 

αποτελούν τις συντομότερες αποστάσεις μεταξύ του κόμβου A και όλων των 

υπολοίπων κόμβων του δικτύου. 

 
 

4.6 Σύγκριση αλγορίθμων Link-State και Distance Vector 

 
Τόσο οι αλγόριθμοι κατάστασης-συνδέσμου όσο και οι αλγόριθμοι 

διανύσματος-απόστασης, οι οποίοι είναι δυναμικοί αλγόριθμοι δρομολόγησης, 

διαθέτουν  αρκετά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.  

Αρχικά, οι αλγόριθμοι κατάστασης-συνδέσμου είναι απλοί αλγόριθμοι 

και όταν τα κόστοι των συνδέσμων δεν έχουν αρνητική τιμή, επιστρέφουν 

σίγουρα το συντομότερο δρομολόγιο. Επιπλέον, δίνει την δυνατότητα σε κάθε 

δρομολογητή να μεταδώσει μηνύματα πληροφορίας σε κάθε δρομολογητή του 

δικτύου, ενώ σε περίπτωση αδυναμίας ενός δρομολογητή, θα μεταδώσει 

λάθος κόστος μόνο για τον συγκεκριμένο σύνδεσμο. Τέλος, επιτρέπει στον 

κάθε δρομολογητή να υπολογίζει μόνο τον δικό του πίνακα δρομολόγησης. 

Από την άλλη πλευρά, επειδή ο αλγόριθμος είναι άπληστος, 

καταναλώνει χρόνο και χώρο σε υπολογισμούς που είναι αχρείαστοι και  όταν 

τα κόστοι των συνδέσμων περιέχουν αρνητική τιμή, καταλήγουν σε άκυκλο 

γράφο και σχεδόν ποτέ δεν επιστρέφουν την συντομότερη διαδρομή. Ακόμα, 

σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργείτε ταλάντωση λόγο του μικρού χρόνου 

σύγκλισης. 

Οι αλγόριθμοι διανύσματος-απόστασης έχουν γρήγορη αντίδραση στα 

καλά νέα, δηλαδή όταν όλα στο δίκτυο δουλεύουν κανονικά. Από την άλλη 

πλευρά όμως, έχουν αργή αντίδραση στα άσχημα νέα, όπως η κατάρρευση 

ενός δρομολογητή στο δίκτυο που συχνά αναφέρεται και σαν πρόβλημα 

μέτρησης στο άπειρο. Επιπλέον, κατά την επιλογή δρομολογίων, δεν 

λαμβάνουν υπόψιν τους το εύρος ζώνης των συνδέσμων και επιτρέπουν την 

αποστολή μηνυμάτων πληροφοριών μόνο στους γειτονικούς κόμβους. Τέλος, 

όταν κάποιος δρομολογητής καταρρεύσει, θα μεταδώσει το λάθος κόστος για 

ολόκληρο το μονοπάτι που περιέχει το σφάλμα και δεδομένου ότι ο πίνακας 

αποστάσεων κάθε δρομολογητή χρησιμοποιείται από όλους τους 
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δρομολογητές για ενημέρωση, το σφάλμα θα φτάσει σε όλους τους 

δρομολογητές του δικτύου. 

5. Ειδικά Θέματα Δρομολόγησης 

5.1 Δρομολόγηση πλημμύρας (Flooding routing) 
 

Ο αλγόριθμος της πλημμύρας συναντάται κυρίως στην στατική 

δρομολόγηση. Κατά την δρομολόγηση της πλημμύρας κάθε πακέτο που 

φτάνει σε κάποιο κόμβο, δρομολογείτε σε όλες τις ακμές του κόμβου εκτός 

από αυτήν από όπου προήλθε. Έτσι, λοιπόν γίνεται αντιληπτό ότι κάθε 

κόμβος γίνεται και πομπός και δέκτης. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται 

μεγάλο πλήθος αντιγράφων των πακέτων, το οποίο αυξάνει εκθετικά σε 

σχέση με το πλήθος τον κόμβων. Κατά την χρήση του όμως σε πραγματικές 

εφαρμογές, οι αλγόριθμοι της πλημμύρας είναι περισσότερο περίπλοκοι, 

αφού προσπαθούν να λάβουν μέτρα για την άσκοπη αντιγραφή πακέτων και 

την αποφυγή του να οδηγηθούν σε ατέρμονα βρόγχο. Παρακάτω, 

παρουσιάζονται κάποιες παραλλαγές αλγορίθμων πλημμύρας που 

χρησιμοποιούν διαφορετικά μέτρα για την αποφυγή άσκοπης αντιγραφής 

πακέτων. 

Κατά την πρώτη παραλλαγή, χρησιμοποιείται ένας μετρητής αλμάτων, 

ο οποίος περιέχεται στην επικεφαλίδα του κάθε πακέτου. Ο μετρητής αυτός 

μειώνεται σε κάθε άλμα, ενώ όταν γίνεται μηδέν, το πακέτο απορρίπτεται. Η 

τιμή του μετρητή θα πρέπει για την καλύτερη απόδοση του να ισούται με το 

μήκος της διαδρομής από τον κόμβο προέλευσης έως τον κόμβο 

προορισμού, ενώ το χειρότερο σενάριο είναι η τιμή του να ισούται με το 

πλήρες μήκος του δικτύου. 

Κατά την δεύτερη παραλλαγή, χρησιμοποιείται η επιλεκτική πλημμύρα 

(selective flooding), κατά την οποία οι δρομολογητές προωθούν τα πακέτα 

μόνο στις εξερχόμενες ακμές, οι οποία έχουν κατά προσέγγιση, κατεύθυνση 

προς τον προορισμό του πακέτου.  

Κατά την τρίτη παραλλαγή, παρακολουθείτε και γίνεται καταγραφή των 

πακέτων που έχουν αντιγραφεί ξανά, ώστε να μην γίνεται ξανά αποστολή 

τους. Η τεχνική αυτή υλοποιείται με την χρήση ενός αριθμού ακολουθίας, ο 
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οποίος τοποθετείται από τον δρομολογητή προέλευσης σε κάθε πακέτο που 

λαμβάνει. Έτσι, κάθε δρομολογητής διατηρεί μια λίστα για κάθε δρομολογητή 

προέλευσης, η οποία δείχνει τους αριθμούς ακολουθίας που έχουν ήδη 

εμφανισθεί από την συγκεκριμένη προέλευση. Με αυτόν τον τρόπο, 

ελέγχονται όλα τα εισερχόμενα πακέτα και αντιγράφονται και αποστέλλονται 

μόνο τα πακέτα των οποίων ο αριθμός δεν βρίσκεται στην λίστα. Επιπλέον, 

λειτουργεί και ένας μετρητής, ο οποίος ελέγχει αν σε όλες τις λίστες έχουν 

εμφανιστεί όλοι οι αριθμοί μέχρι τον x. 

Από τις τρείς αυτές παραλλαγές, αυτή που βρίσκει μεγαλύτερη χρήση 

στις περισσότερες πρακτικές εφαρμογές, είναι η παραλλαγή της επιλεκτικής 

πλημμύρας. Ο αλγόριθμος της επιλεκτικής πλημμύρας παρουσιάζει την 

μικρότερη καθυστέρηση και βρίσκει εφαρμογή στην επίλυση μαθηματικών 

προβλημάτων, στην θεωρία των παιγνίων και σε συστήματα peer-to-peer 

διαμοίρασης αρχείων. Επιπλέον, χρησιμοποιείται στα ασύρματα δίκτυα, 

παρέχοντας την δυνατότητα σε όλους τους σταθμούς, που βρίσκονται σε μια 

συγκεκριμένη εμβέλεια, να λαμβάνουν  από τους άλλους σταθμούς του 

δικτύου. Τέλος, οι αλγόριθμοι της επιλεκτικής πλημμύρας χρησιμοποιούνται 

ως μέτρο σύγκρισης για τους υπόλοιπους αλγορίθμους δρομολόγησης γιατί 

σχεδόν πάντα επιστρέφουν την συντομότερη διαδρομή. 

Βασικά πλεονεκτήματα των αλγορίθμων πλημμύρας, πέρα της 

χαμηλότερης καθυστέρησης, αποτελούν το γεγονός είναι απλοί αλγόριθμοι και 

εξασφαλίζουν ότι όλα τα πακέτα θα φτάσουν στον προορισμό τους. 

Από την άλλη πλευρά, βασικό μειονέκτημα, πέρα του ότι είναι μη 

αποδοτικοί, είναι η υπερβολικά μεγάλη χρήση των συνδέσμων και τους 

εύρους ζώνης του δικτύου. Ακόμη, σημαντικό μειονέκτημα αποτελεί το 

γεγονός ότι ένας κόμβος μπορεί να λάβει το ίδιο πακέτο αρκετές φορές, λόγο 

των αντιγράφων, αλλά και το γεγονός ότι ένα πακέτο μπορεί να βρεθεί σε 

κατάσταση ατέρμονα βρόγχου. 
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5.2 Δρομολόγηση πολλαπλών μονοπατιών (Multipath 

routing) 

 
Η δρομολόγηση πολλαπλών μονοπατιών, αποτελεί μια διαφορετική 

επιλογή για στατική δρομολόγηση προς ένα προορισμό. Οι αλγόριθμοι 

πολλαπλών μονοπατιών, αν και δεν χρησιμοποιούνται ευρέως στην πράξη, 

αναζητούν και καταγράφουν όλα τα πιθανά μονοπάτια από έναν κόμβο 

προέλευσης προς ένα κόμβο προορισμού και επιστέφουν ένα με τυχαίο 

τρόπο. Κατά την πρόσφατη εφαρμογή τους σε δίκτυα δυναμικής 

δρομολόγησης, η διαδρομή επιλέγεται βάση του σχετικού φόρτου των 

διάφορων μονοπατιών. 

Βασικά πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνικής αποτελούν η 

αξιοπιστία, λόγο της ύπαρξης διαφορετικών μονοπατιών σε περίπτωση 

κατάρρευσης ενός κόμβου, η επαυξημένη ασφάλεια και η καλύτερη χρήση του 

εύρους ζώνης του δικτύου. 

 

5.3 Δρομολόγηση ευρείας εκπομπής (Broadcasting Routing)  
 

Η δρομολόγηση ευρείας εκπομπής υλοποιεί την ταυτόχρονη αποστολή 

ενός πακέτου σε κάθε κόμβο προορισμό. Στην βιβλιογραφία έχουν προταθεί 

διαφορετικοί μέθοδοι υλοποίησης του συγκεκριμένου τύπου δρομολόγησης. 

Κατά την πιο απλή μέθοδο, ο κόμβος αποστολέας στέλνει ένα 

διαφορετικό πακέτο με ίδιο περιεχόμενο σε κάθε κόμβο προορισμό. Βασικό 

πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η απλότητα της και οι μηδενικές 

απαιτήσεις της από το δίκτυο. Από την άλλη πλευρά. Κύριο μειονέκτημα της 

είναι η σπατάλη του εύρους ζώνης και η μεγάλη απαίτηση της σε μνήμη. 

Μια δεύτερη μέθοδος είναι η δρομολόγηση πολλαπλών προορισμών. 

Κατά την μέθοδο αυτή, κάθε πακέτο περιέχει μια λίστα με όλους τους 

επιθυμητούς προορισμούς. Έτσι, όταν ένα πακέτο φτάνει σε κάποιο 

δρομολογητή, ο δρομολογητής ελέγχει τους πιθανούς προορισμούς και 

προετοιμάζει τις εξωτερικές συνδέσεις που χρειάζονται. Έπειτα, ο 
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δρομολογητής παράγει αντίγραφα του πακέτου και τα αποστέλλει σε κάθε μία 

από τις προκαθορισμένες εξόδους με διαφορετικό προορισμό το καθένα. Με 

τον τρόπο αυτό, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, κάθε πακέτο 

περιλαμβάνει στην περιγραφή του μόνο ένα δρομολογητή προορισμό. 

Σαν μια εναλλακτική μέθοδος, είναι η υλοποίηση της ευρείας 

μετάδοσης με την εφαρμογή του αλγόριθμου της πλημμύρας. Η μέθοδος 

όμως αυτή έχει το μειονέκτημα της μεγάλης  χρήσης του εύρους ζώνης. 

Μια άλλη εναλλακτική μέθοδος, είναι η χρήση των δέντρων απαγωγής 

(spanning trees). H υλοποίηση της μεθόδου βασίζεται, στο εάν ο κάθε 

δρομολογητής του δικτύου γνωρίζει ποιες συνδέσεις ανήκουν στο δέντρο 

απαγωγής ή σκελετού. Έτσι,  ο δρομολογητής μπορεί να αντιγράφει τα 

πακέτα που λαμβάνει για κάθε γραμμή του δέντρου, εκτός της εισερχόμενης. 

Βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής, είναι η άριστη χρήση του εύρους 

ζώνης του δικτύου. 

Τέλος, μια εναλλακτική μέθοδος υλοποίησης της δρομολόγησης 

ευρείας μετάδοσης είναι η προώθηση αντίστροφης διαδρομής. Η υλοποίηση 

της γίνεται με εξής τρόπο : όταν κάποιο πακέτο φθάνει σε ένα δρομολογητή, ο 

δρομολογητής ελέγχει εάν το πακέτο που έφτασε, χρησιμοποίησε την γραμμή 

της αποστολής πακέτων, που χρησιμοποιεί ο δρομολογητής προς τον 

συγκεκριμένο δρομολογητή αποστολέα. Έτσι, εάν έχει χρησιμοποιηθεί η ίδια 

γραμμή, τότε η πιθανότητα να έχει χρησιμοποιηθεί η συντομότερη διαδρομή 

είναι μεγάλη, και ο δρομολογητής αντιγράφει το πακέτο και προωθεί τα 

αντίγραφα σε όλες τις εξωτερικές ακμές, εκτός από αυτή από την οποία έλαβε 

το πακέτο. Από την άλλη πλευρά, εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί η ίδια γραμμή, 

η πιθανότητα το πακέτο να είναι αντίγραφο είναι μεγάλη, και έτσι το πακέτο 

απορρίπτεται.   
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6.  Μεθοδολογία 
 

 
 Σε αυτή την ενότητα, δίνεται η αιτιολόγηση της επιλεχθείσας 

μεθοδολογίας, ανάμεσα σε περισσότερους τους ενός τρόπων που συγκρίνουν 

και συγκρίνονται. Τρεις βασικοί τρόποι έχουν την δυνατότητα για 

αποτελεσματική ανάλυση των πρωτοκόλλων σε ένα δίκτυο, οι οποίες είναι οι 

μαθηματικές ή αναλυτικές αξιολογήσεις, οι άμεσες μετρήσεις και η 

προσομοίωση σε υπολογιστή. 

 Λαμβάνοντας υπόψη όλων των περιορισμών και των παραμέτρων 

που υπάρχουν, η προσομοίωση σε υπολογιστή είναι η πιο συμβατή μέθοδος 

για την έρευνά μας. 

 Αρχικά, η μαθηματική ανάλυση έχει αρκετά πλεονεκτήματα, όπως 

είναι το χαμηλό κόστος και η ικανότητα της να προσεγγίζει με μεγάλη ακρίβεια 

τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Από την άλλη, βασικό μειονέκτημα της 

συγκεκριμένης μεθόδου αποτελεί το μεγάλο κόστος της σε χρόνο, αφού για 

την μοντελοποίηση του δικτύου και την εξαγωγή αποτελεσμάτων, πρέπει να 

πραγματοποιηθούν επαναλαμβανόμενες μαθηματικές πράξεις. 

 Οι άμεσες μετρήσεις ως επιλογή προσέγγισης, θα δημιουργούσαν 

μεγάλα έξοδα, τόσο για την προμήθεια ενός δρομολογητή που θα μπορούσε 

να υποστηρίξει όλα πρωτόκολλα δρομολόγησης, όσο και με την ανάγκη της 

προσομοίωσης του σε ένα πραγματικό δίκτυο, παρόλο που τα αποτελέσματα 

των μετρήσεων θα ήταν ακριβή. 

 Από την άλλη, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία προσομοιωτών, που 

καλύπτει την ανάγκη μας για υλοποίηση και συγκριτική ανάλυση των 

πρωτοκόλλων δρομολόγησης σε τοπικό δίκτυο, όπως είναι ο NS-2, o NS-3, o 

Qualnet, o Riverbed Modeller και ο Packet Tracer της Cisco. Με απώτερο 

σκοπό την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, επιλέχτηκε ο προσομοιωτής 

Riverbed Modeller 17.5, ο οποίος αποτελεί έναν επαγγελματικό προσομοιωτή 

δικτύων και ανάλυσης εφαρμογών και παρέχει μια σειρά σημαντικών 

εργαλείων 

 Έτσι, ο προσομοιωτής Riverbed Modeller 17.5 δίνει την δυνατότητα 

ορισμού της ακριβούς επιλογής του μοντέλου των κόμβων, με την επιλογή 

των κατάλληλων συνδέσεων και των αντικειμένων που αποτελούν το δίκτυο, 
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την επιλογή των κατάλληλων πρωτοκόλλων δρομολόγησης που αποτελεί και 

σκοπό της παρούσας εργασίας, την δυνατότητα του συνοψισμού της 

συμπεριφοράς της διαδικασίας του δικτύου, την δυνατότητα σχεδιασμού του 

επιθυμητού τοπικού δικτύου σε σχεδιαστικό παράθυρο και τέλος, την 

προσομοίωση του δικτύου που έχει σχεδιαστεί.  

  Η διαδικασία της προσομοίωσης του δικτύου θα υλοποιηθεί 

σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα : 

 

 

 
Εικόνα 6:  Διαδικασία Προσομοίωσης 
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7.  Προσομοίωση Πρωτοκόλλων σε Τοπικά δίκτυα 
 

7.1  Πρώτη προσομοίωση τοπικού δικτύου με την χρήση του 

προσομοιωτή RIVERBED MODELLER 17.5 
 

H παρακάτω εικόνα δείχνει το τοπικό δίκτυο που υλοποιήθηκε με την 

χρήση του Riverbed modeller 17.5, για την προσομοίωση και δοκιμή 

διαφορετικών πρωτοκόλλων δρομολόγησης χρησιμοποιώντας διαφορετικά 

είδη δεδομένων. 

 

 
 

Εικόνα 7: Τοπικό Δίκτυο Δρομολογητών 

Το σενάριο περιέχει 8 δρομολογητές Cisco 7000, οι οποίοι συνδέονται 

μεταξύ τους με την χρήση PPP_DS3 καλωδίου Ethernet με εύρος (bandwidth) 

44.736Mbps, ενώ οι σταθμοί και ο server συνδέονται με καλώδιο Ethernet 

‘1000 BaseT’ LAN. 

Τα δεδομένα στο δίκτυο παρέχονται από τον Η/Υ (Main_FTP_PC) που 

συνδέεται στον Main_Router προς τον FTP_Server που συνδέεται στον 

Router_7, και από τον Η/Υ (Main_Video_PC) που συνδέεται στον 

Main_Router προς την αίθουσα (Workstation_Video) που συνδέεται στον 

Router_7. 

Στο δίκτυο οι ρυθμίσεις παραμέτρων εφαρμογής (application 

configuration) και η διαμόρφωση προφίλ (profile configuration) ορίστηκαν για 
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μεταφορά αρχείων FTP και Video. Επιπλέον, ορίστηκε μια διακοπή-ανάκτηση 

από τον σύνδεσμο μεταξύ Main_Router  προς το  Router_8. Στο παραπάνω 

δίκτυο εφαρμόζονται σταδιακά όλα τα πρωτόκολλα δρομολόγησης, όπως το 

RIP, IGRP, EIGRP, OSPF και IS-IS (Εργασία 18-24), για την δοκιμή τους και 

την εξεύρεση του κατάλληλου πρωτοκόλλου για το συγκεκριμένο δίκτυο. 

7.1.2  Υλοποίηση με 8 αλλαγές στην κατάσταση σύνδεσης 
 

Το δίκτυο μοντελοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε ο σύνδεσμος μεταξύ του 

Main_Router και του Router_8, να αποτυγχάνει σε τέσσερα χρονικά 

διαστήματα και να επανακτάται μετά από κάθε αποτυχία. Το χρονικό σημείο 

της κατάρρευσης-ανάκτησης του συνδέσμου είναι το ίδιο και εξετάζεται επί 

του συνόλου των πέντε πρωτόκολλα δρομολόγησης (RIP, IGRP, EIGRP, 

OSPF και IS-IS), ενώ η συνολική διάρκεια της προσομοίωσης είναι 15 λεπτά. 

 

Σύνδεσμος Χρονικό Σημείο Είδος Συμβάντος 

Main_Router-Router_8 100 FAIL 

Main_Router-Router_8 150 RECOVER 

Main_Router-Router_8 200 FAIL 

Main_Router-Router_8 250 RECOVER 

Main_Router-Router_8 300 FAIL 

Main_Router-Router_8 350 RECOVER 

Main_Router-Router_8 400 FAIL 

Main_Router-Router_8 450 RECOVER 

 

Πίνακας 9: Χρονική Στιγμή Διακοπής- Ανάκτησης Συνδέσμου 

 

 

Αποτελέσματα προσομοίωσης 

Network Convergence Duration: είναι ο χρόνος που χρειάζεται το δίκτυο, 

ώστε να συγκλίνει και όλοι οι δρομολογητές να έχουν τον ίδιο πίνακα 

δρομολόγησης και να είναι στην ίδια κατάσταση. Όπως φαίνεται και από τα 
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αποτελέσματα της προσομοίωσης, το πρωτόκολλο IS-IS είναι ταχύτερο, ενώ 

το πιο αργό είναι το IGRP. 

  

 

 

Εικόνα 8: Network Convergence Duration 

 

 

Network Traffic Dropped: είναι το πλήθος των πακέτων που χάνονται κατά 

την μετάδοση στο δίκτυο. Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα της 

προσομοίωσης, τα πρωτόκολλα IS-IS και IGRP έχουν την μικρότερη 

απώλεια, ενώ το ΕIGRP την μεγαλύτερη. 

 

Εικόνα 9: Network Traffic Dropped 
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Video Packet Delay Variation: είναι ο χρόνος (καθυστέρηση) μεταξύ 

διαδοχικών πακέτων. Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα της 

προσομοίωσης, το πρωτόκολλο IGRP έχει την καλύτερη απόδοση , ενώ το 

OSPF την χειρότερη. 

 

Εικόνα 10: Video Packet Delay Variation 

 

Videoconferencing Packet end to end delay: είναι το χρονικό διάστημα 

που χρειάζεται το πακέτο ώστε να ‘ταξιδέψει’ από την πηγή στον προορισμό. 

Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, το πρωτόκολλο 

EIGRP έχει την μικρότερη καθυστέρηση, ενώ το IGRP την μεγαλύτερη. 

 

Εικόνα 11: Videoconferencing Packet end to end delay 
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Traffic received of Videoconferencing: είναι η ποσότητα των δεδομένων 

που παραλήφθηκε κατά την μετάδοση. Όπως φαίνεται και από τα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης, όλα τα πρωτόκολλα εκτός του IS-IS, 

παρέλαβαν την ίδια ποσότητα δεδομένων. 

 

     

Εικόνα 12: Traffic received of Videoconferencing 

Traffic sent of Videoconferencing: είναι η ποσότητα των δεδομένων που 

αποστάλθηκε κατά την μετάδοση. Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα 

της προσομοίωσης, όλα τα πρωτόκολλα εκτός του IS-IS, μετέδωσαν την ίδια 

ποσότητα δεδομένων. 

 

Εικόνα 13: Traffic sent of Videoconferencing 
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7.1.3  Υλοποίηση με 10 αλλαγές στην κατάσταση σύνδεσης 
 

Το δίκτυο μοντελοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε ο σύνδεσμος μεταξύ του 

Main_Router και του Router_8, να αποτυγχάνει σε πέντε χρονικά διαστήματα 

και να επανακτάται μετά από κάθε αποτυχία. Το χρονικό σημείο της 

κατάρρευσης-ανάκτησης του συνδέσμου είναι το ίδιο και εξετάζεται επί του 

συνόλου των πέντε πρωτόκολλα δρομολόγησης (RIP, IGRP, EIGRP, OSPF 

και IS-IS), ενώ η συνολική διάρκεια της προσομοίωσης είναι 30 λεπτά. 

 

Σύνδεσμος Χρονικό Σημείο Είδος Συμβάντος 

Main_Router->Router_8 200 FAIL 

Main_Router->Router_8 300 RECOVER 

Main_Router->Router_8 400 FAIL 

Main_Router->Router_8 500 RECOVER 

Main_Router->Router_8 600 FAIL 

Main_Router->Router_8 700 RECOVER 

Main_Router->Router_8 800 FAIL 

Main_Router->Router_8 1000 RECOVER 

Main_Router->Router_8 1200 FAIL 

Main_Router->Router_8 1400 RECOVER 

 

Πίνακας 10: Χρονική Στιγμή Διακοπής- Ανάκτησης Συνδέσμου 

 

Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Network Convergence Duration: Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα 

της προσομοίωσης, το πρωτόκολλο IS-IS είναι ταχύτερο, ενώ το πιο αργό 

είναι το IGRP. 
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Εικόνα 14: Network Convergence Duration 

 

Network Traffic Dropped: Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα της 

προσομοίωσης, τα πρωτόκολλα IS-IS και EIGRP έχουν την μικρότερη 

απώλεια, ενώ το RIP την μεγαλύτερη, η οποία αυξάνει συνεχώς κατά το 

πέρας του χρόνου. 

 

 

Εικόνα 15: Network Traffic Dropped 
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Video Packet Delay Variation: Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα της 

προσομοίωσης, το πρωτόκολλο EIGRP και το OSPF έχουν την καλύτερη 

απόδοση, ενώ το πρωτόκολλο RIP την χειρότερη. 

 

Εικόνα 16: Video Packet Delay Variation 

 

Videoconferencing Packet end to end delay: Όπως φαίνεται και από τα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης, το πρωτόκολλο RIP έχει την μικρότερη 

καθυστέρηση, ενώ το IGRP την μεγαλύτερη. 

 

Εικόνα 17: Videoconferencing Packet end to end delay  
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Traffic received of Videoconferencing: Όπως φαίνεται και από τα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης, όλα τα πρωτόκολλα εκτός του IS-IS, 

μετέφεραν στον παραλήπτη την ίδια ποσότητα δεδομένων. Επιπλέον, 

φαίνεται ότι με το πρωτόκολλο RIP, ο παραλήπτης παρέλαβε περίπου την 

μισή ποσότητα δεδομένων από ότι με τα άλλα πρωτόκολλα. 

 

Εικόνα 18: Traffic received of Videoconferencing 

 

Traffic sent of Videoconferencing: Όπως φαίνεται και από τα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης, όλα τα πρωτόκολλα εκτός του IS-IS και 

του RIP, μετέδωσαν την ίδια ποσότητα δεδομένων. Το πρωτόκολλο RIP 

συνέχισε να μεταδίδει περισσότερα δεδομένα, από τη σωστή ποσότητα.   

 

Εικόνα 19: Traffic sent of Videoconferencing 
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7.2  Δεύτερη προσομοίωση τοπικού δικτύου με την χρήση του 

προσομοιωτή RIVERBED MODELLER 17.5 
 

H παρακάτω εικόνα δείχνει το τοπικό δίκτυο που υλοποιήθηκε με την 

χρήση του Riverbed modeller 17.5, για την προσομοίωση και δοκιμή 

διαφορετικών πρωτοκόλλων δρομολόγησης χρησιμοποιώντας διαφορετικά 

είδη δεδομένων. 

 

 

 

Εικόνα 20: Τοπικό Δίκτυο Δρομολογητών και Σταθμών εργασίας 

 

Το δεύτερο σενάριο περιέχει 8 δρομολογητές Cisco 7000, οι οποίοι 

συνδέονται μεταξύ τους με την χρήση PPP_DS3 καλωδίου Ethernet με εύρος 

(bandwidth) 44.736Mbps, ενώ οι σταθμοί και ο server συνδέονται με καλώδιο 

Ethernet ‘1000 BaseT’ LAN. 

Τα δεδομένα στο δίκτυο παρέχονται από τον σταθμό Η/Υ 

(Main_workstation_FTP) που συνδέεται στον Main_Router προς τον 

FTP_Server που συνδέεται στον Router_7. Επιπλέον, από τον σταθμό Η/Υ 

(Main_workstation_Video) που συνδέεται στον Main_Router προς την 

αίθουσα (Workstation_Video) που συνδέεται στον Router_7, ενώ παρέχονται 

και δεδομένα φωνής (VoIP) από τον σταθμό Η/Υ (Main_workstation_VoIP) 

προς τον σταθμό Η/Υ (workstation_VoIP) που είναι και αυτός συνδεδεμένος 

στον Router_7. 

Στο δίκτυο οι ρυθμίσεις παραμέτρων εφαρμογής (application 
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configuration) και η διαμόρφωση προφίλ (profile configuration) ορίστηκαν για 

μεταφορά αρχείων FTP, Video και VoIP. Επιπλέον, ορίστηκε μια διακοπή-

ανάκτηση από τον σύνδεσμο μεταξύ Router_4 προς το  Main_Router. Στο 

παραπάνω δίκτυο εφαρμόζονται σταδιακά όλα τα πρωτόκολλα 

δρομολόγησης, όπως το RIP, IGRP, EIGRP, OSPF και IS-IS, για την δοκιμή 

τους και την εξεύρεση του κατάλληλου πρωτοκόλλου για το συγκεκριμένο 

δίκτυο. 

7.2.1  Υλοποίηση με 8 αλλαγές στην κατάσταση σύνδεσης 
 

Το δίκτυο μοντελοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε ο σύνδεσμος μεταξύ του 

Router_4 και του Main_Router, να αποτυγχάνει σε τέσσερα χρονικά 

διαστήματα και να επανακτάται μετά από κάθε αποτυχία. Το χρονικό σημείο 

της κατάρρευσης-ανάκτησης του συνδέσμου είναι το ίδιο και εξετάζεται επί 

του συνόλου των πέντε πρωτόκολλα δρομολόγησης (RIP, IGRP, EIGRP, 

OSPF και IS-IS), ενώ η συνολική διάρκεια της προσομοίωσης είναι 15 λεπτά. 

Σύνδεσμος Χρονικό Σημείο Είδος Συμβάντος 

Router_4->Main_Router 150 FAIL 

Router_4->Main_Router 200 RECOVER 

Router_4->Main_Router 250 FAIL 

Router_4->Main_Router 300 RECOVER 

Router_4->Main_Router 350 FAIL 

Router_4->Main_Router 400 RECOVER 

Router_4->Main_Router 450 FAIL 

Router_4->Main_Router 500 RECOVER 

 

Πίνακας 11: Χρονική Στιγμή Διακοπής- Ανάκτησης Συνδέσμου 

 

Αποτελέσματα προσομοίωσης 

Network Convergence Duration: Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα 

της προσομοίωσης, το πρωτόκολλο IS-IS είναι ταχύτερο, ενώ το πιο αργό 

είναι το OSPF. 
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Εικόνα 21: Network Convergence Duration 

 

Videoconferencing Packet Delay Variation: Όπως φαίνεται και από τα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης, το πρωτόκολλο EIGRP έχει την μικρότερη 

καθυστέρηση, ενώ το RIP την μεγαλύτερη. 

 

 

Εικόνα 22: Video Packet Delay Variation 

Videoconferencing Packet end to end delay: Όπως φαίνεται και από τα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης, τα πρωτόκολλα EIGRP, IGRP και OSPF 

έχουν σχεδόν την ίδια καθυστέρηση, ενώ το RIP την μεγαλύτερη. 
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Εικόνα 23: Videoconferencing Packet end to end delay  

 

Traffic received of Videoconferencing: Όπως φαίνεται και από τα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης, όλα τα πρωτόκολλα εκτός του IS-IS και 

του RIP, μετέφεραν στον παραλήπτη την ίδια ποσότητα δεδομένων. 

Επιπλέον, φαίνεται ότι με το πρωτόκολλο RIP, ο παραλήπτης έλαβε ελάχιστη 

ποσότητα δεδομένων από ότι με τα άλλα πρωτόκολλα, ενώ με το 

πρωτόκολλο IS-IS δεν παρέλαβε καθόλου δεδομένα. 

 

Εικόνα 24: Traffic received of Videoconferencing 
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Traffic sent of Videoconferencing: Όπως φαίνεται και από τα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης, όλα τα πρωτόκολλα εκτός του IS-IS και 

του RIP, μετέδωσαν την ίδια ποσότητα δεδομένων. Το πρωτόκολλο RIP 

συνέχισε να μεταδίδει περισσότερα δεδομένα, από τη σωστή ποσότητα, ενώ 

το IS-IS δεν μετέδωσε καθόλου δεδομένα.  

 

Εικόνα 25: Traffic sent of Videoconferencing 

Voice Packet Delay Variation: είναι ο χρόνος (καθυστέρηση) ανάμεσα σε 

συνεχόμενα πακέτα δεδομένων φωνής. Όπως φαίνεται και από τα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης, το πρωτόκολλο IGRP έχει την μικρότερη 

καθυστέρηση, ενώ το πρωτόκολλο RIP την μεγαλύτερη. 

 

Εικόνα 26: Voice Packet Delay Variation 
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Voice Packet end to end Delay: είναι το χρονικό διάστημα που χρειάζεται το 

πακέτο φωνής να φθάσει από τον αποστολέα, στον παραλήπτη. Όπως 

φαίνεται και από τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, το πρωτόκολλο OSPF 

έχει την μικρότερη καθυστέρηση, ενώ το RIP την μεγαλύτερη. 

 

Εικόνα 27: Voice Packet end to end Delay  

Traffic received of Voice: είναι η ποσότητα των δεδομένων φωνής που 

παρελήφθη από τον παραλήπτη. Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα 

της προσομοίωσης, όλα τα πρωτόκολλα εκτός του IS-IS και του RIP, 

μετέφεραν στον παραλήπτη την ίδια ποσότητα δεδομένων. Επιπλέον, 

φαίνεται ότι με το πρωτόκολλο RIP, ο παραλήπτης παρέλαβε ελάχιστη 

ποσότητα δεδομένων από ότι με τα άλλα πρωτόκολλα, ενώ με το 

πρωτόκολλο IS-IS δεν παρέλαβε καθόλου δεδομένα. 
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Εικόνα 28:Traffic received of Voice 

Traffic sent of Voice: είναι η ποσότητα των δεδομένων φωνής που 

αποστάλθηκε από τον αποστολέα. Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα 

της προσομοίωσης, όλα τα πρωτόκολλα εκτός του IS-IS και του RIP, 

μετέδωσαν την ίδια ποσότητα δεδομένων. Το πρωτόκολλο RIP συνέχισε να 

μεταδίδει περισσότερα δεδομένα, από τη σωστή ποσότητα, ενώ το IS-IS 

μετέδωσε περίπου τα μισά δεδομένα.  

 

 

Εικόνα 29:Traffic sent of Voice 

 

Jitter of VOIP : είναι η μεταβολή του χρόνου καθυστέρησης, που υποδεικνύει 

την διακύμανση της καθυστέρησης των ληφθέντων πακέτων. 
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Εικόνα 30: Jitter of VOIP 

 7.2.2  Υλοποίηση με 10 αλλαγές στην κατάσταση σύνδεσης 
 

Το δίκτυο μοντελοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε ο σύνδεσμος μεταξύ του 

Router_4 και του Main_Router, να αποτυγχάνει σε πέντε χρονικά διαστήματα 

και να επανακτάται μετά από κάθε αποτυχία. Το χρονικό σημείο της 

κατάρρευσης-ανάκτησης του συνδέσμου είναι το ίδιο και εξετάζεται επί του 

συνόλου των πέντε πρωτόκολλα δρομολόγησης (RIP, IGRP, EIGRP, OSPF 

και IS-IS), ενώ η συνολική διάρκεια της προσομοίωσης είναι 25 λεπτά. 

 

Σύνδεσμος Χρονικό Σημείο Είδος Συμβάντος 

Router_4->Main_Router 150 FAIL 

Router_4->Main_Router 250 RECOVER 

Router_4->Main_Router 350 FAIL 

Router_4->Main_Router 450 RECOVER 

Router_4->Main_Router 550 FAIL 

Router_4->Main_Router 650 RECOVER 

Router_4->Main_Router 750 FAIL 

Router_4->Main_Router 900 RECOVER 

Router_4->Main_Router 1050 FAIL 

Router_4->Main_Router 1200 RECOVER 

 

Πίνακας 12: Χρονική Στιγμή Διακοπής- Ανάκτησης Συνδέσμου 
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Αποτελέσματα προσομοίωσης 

Network Convergence Duration: Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα 

της προσομοίωσης, το πρωτόκολλο IS-IS είναι ταχύτερο, ενώ το πιο αργό 

είναι το RIP. 

 

 

Εικόνα 31: Network Convergence Duration 

 

Videoconferencing Packet Delay Variation: Όπως φαίνεται και από τα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης, το πρωτόκολλο EIGRP έχει την μικρότερη 

καθυστέρηση, ενώ το RIP την μεγαλύτερη. 

 

Εικόνα 32: Video Packet Delay Variation 
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Videoconferencing Packet end to end delay: Όπως φαίνεται και από τα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης, τα πρωτόκολλα EIGRP την μικρότερη 

καθυστέρηση, ενώ το RIP την μεγαλύτερη. 

 

Εικόνα 33: Videoconferencing Packet end to end delay  

Traffic received of Videoconferencing: Όπως φαίνεται και από τα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης, όλα τα πρωτόκολλα εκτός του IS-IS και 

του RIP, μετέφεραν στον παραλήπτη την ίδια ποσότητα δεδομένων. 

Επιπλέον, φαίνεται ότι με το πρωτόκολλο RIP, ο παραλήπτης έλαβε ελάχιστη 

ποσότητα δεδομένων από ότι με τα άλλα πρωτόκολλα, ενώ με το 

πρωτόκολλο IS-IS δεν παρέλαβε καθόλου δεδομένα. 

 

Εικόνα 34: Traffic received of Videoconferencing 
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Traffic sent of Videoconferencing: Όπως φαίνεται και από τα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης, όλα τα πρωτόκολλα εκτός του IS-IS και 

του RIP, μετέδωσαν την ίδια ποσότητα δεδομένων. Το πρωτόκολλο RIP 

συνέχισε να μεταδίδει περισσότερα δεδομένα, από τη σωστή ποσότητα, ενώ 

το IS-IS δεν μετέδωσε καθόλου δεδομένα.  

 

 

Εικόνα 35: Traffic sent of Videoconferencing 

Voice Packet Delay Variation: Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα της 

προσομοίωσης, το πρωτόκολλο IGRP έχει την μικρότερη καθυστέρηση, ενώ 

το πρωτόκολλο RIP την μεγαλύτερη. 

 

Εικόνα 36: Voice Packet Delay Variation 
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Voice Packet end to end Delay: Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα 

της προσομοίωσης, το πρωτόκολλο OSPF έχει την μικρότερη καθυστέρηση, 

ενώ το RIP την μεγαλύτερη. 

 

Εικόνα 37: Voice Packet end to end Delay  

Traffic received of Voice: Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα της 

προσομοίωσης, όλα τα πρωτόκολλα εκτός του IS-IS και του RIP, μετέφεραν 

στον παραλήπτη την ίδια ποσότητα δεδομένων φωνής. Επιπλέον, φαίνεται ότι 

με το πρωτόκολλο RIP, ο παραλήπτης παρέλαβε ελάχιστη ποσότητα 

δεδομένων φωνής από ότι με τα άλλα πρωτόκολλα, ενώ με το πρωτόκολλο 

IS-IS δεν παρέλαβε καθόλου δεδομένα. 

 

Εικόνα 38: Traffic received of Voice 
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Traffic sent of Voice: Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα της 

προσομοίωσης, όλα τα πρωτόκολλα εκτός του IS-IS και του RIP, μετέδωσαν 

την ίδια ποσότητα δεδομένων. Το πρωτόκολλο RIP συνέχισε να μεταδίδει 

περισσότερα δεδομένα, από τη σωστή ποσότητα, ενώ το IS-IS μετέδωσε 

περίπου τα μισά δεδομένα.  

 

 

Εικόνα 39: Traffic sent of Voice 

 

Jitter of VOIP : είναι η μεταβολή του χρόνου καθυστέρησης, που υποδεικνύει 

την διακύμανση της καθυστέρησης των ληφθέντων πακέτων. 

 

Εικόνα 40: Jitter of VOIP 
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7.3  Τρίτη προσομοίωση τοπικού δικτύου με την χρήση του 

προσομοιωτή RIVERBED MODELLER 17.5 

 

H παρακάτω εικόνα απεικονίζει το τοπικό δίκτυο ενός ακαδημαϊκού 

χώρου, που υλοποιήθηκε με την χρήση του Riverbed modeller 17.5. Οι 

αποστάσεις μεταξύ των στοιχείων είναι σε χιλιόμετρα. Η προσομοίωση 

υλοποιήθηκε για την δοκιμή διαφορετικών πρωτοκόλλων δρομολόγησης 

χρησιμοποιώντας μεγάλο όγκο δεδομένων. 

 

 

Εικόνα 41: Τοπικό Δίκτυο Δρομολογητών 

Το σενάριο περιέχει 10 δρομολογητές Cisco 7000, οι οποίοι συνδέονται 

μεταξύ τους με την χρήση PPP_DS3 καλωδίου Ethernet με εύρος (bandwidth) 

44.736Mbps, ενώ οι σταθμοί και ο server συνδέονται με καλώδιο Ethernet 

‘1000 BaseT’ LAN. 

Τα δεδομένα στο δίκτυο παρέχονται στο δίκτυο από τον σταθμό Library 

που συνδέεται στον Main_Router προς τον FTP_Server που συνδέεται στον 

Router_4, από την αίθουσα Lab_1 που συνδέεται στον Router_1 προς τον 

Server_3 συνδέεται στον Router_7 και από την αίθουσα Lab_2 που συνδέεται 

στον Router_5 προς τον Server_2 που συνδέεται στον Router_8. 

Στο δίκτυο οι ρυθμίσεις παραμέτρων εφαρμογής (application 

configuration) και η διαμόρφωση προφίλ (profile configuration) ορίστηκαν για 

μεταφορά αρχείων FTP μεγάλου όγκου. Επιπλέον, στην πρώτη 
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προσομοίωση δεν ορίστηκε καμία διακοπή-ανάκτηση. Στο παραπάνω δίκτυο 

εφαρμόζονται σταδιακά όλα τα πρωτόκολλα δρομολόγησης, για την δοκιμή 

τους και την εξεύρεση του κατάλληλου πρωτοκόλλου για το συγκεκριμένο 

δίκτυο. 

 7.3.1 Υλοποίηση με 4 αλλαγές στην κατάσταση σύνδεσης 

 

Το δίκτυο μοντελοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε ο σύνδεσμος μεταξύ του 

Router_1 και του Router_3, και του Router_8 με το Router_3, να 

αποτυγχάνoυν σε ένα χρονικό διάστημα και να επανακτώνται μετά από κάθε 

αποτυχία. Το χρονικό σημείο της κατάρρευσης-ανάκτησης των συνδέσμων 

είναι το ίδιο και εξετάζεται επί του συνόλου των πέντε πρωτόκολλα 

δρομολόγησης (RIP, IGRP, EIGRP, OSPF και IS-IS), ενώ η συνολική διάρκεια 

της προσομοίωσης είναι 45 λεπτά. 

Σύνδεσμος Χρονικό Σημείο Είδος Συμβάντος 

Router_1-> Router_3 200 FAIL 

Router_1-> Router_3 400 RECOVER 

Router_8-> Router_3 800 FAIL 

Router_8-> Router_3 1000 RECOVER 

Πίνακας 13: Χρονική Στιγμή Διακοπής- Ανάκτησης Συνδέσμου 

 

Αποτελέσματα προσομοίωσης 

Network Convergence Duration: Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα 

της προσομοίωσης, το πρωτόκολλο IS-IS είναι ταχύτερο, ενώ το πιο αργό 

είναι το IGRP. 



81 
 

 

Εικόνα 42: Network Convergence Duration 

 

Network Traffic Dropped: Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα της 

προσομοίωσης, το πρωτόκολλα OSPF έχει την μικρότερη απώλεια, ενώ το 

IS-IS την μεγαλύτερη, η οποία αυξάνει συνεχώς κατά το πέρας του χρόνου. 

 

Εικόνα 43: Network Traffic Dropped 
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Number of hops: είναι ο μέσος αριθμός των αλμάτων που χρειάζεται το κάθε 

πακέτο ώστε να φτάσει στον προορισμό του. Όπως φαίνεται και από το 

αποτέλεσμα της προσομοίωσης το πρωτόκολλο RIP έχει τον μικρότερο μέσο 

αριθμό αλμάτων, ενώ το OSFP τον μεγαλύτερο. 

  

Εικόνα 44: Number of hops 

 

Delay: είναι το χρονικό διάστημα (καθυστέρηση) που χρειάζονται τα πακέτα 

ώστε να παραληφθούν από όλους τους σταθμούς. Το πρωτόκολλο RIP 

παρουσιάζει την μικρότερη καθυστέρηση, ενώ το IS-IS την μεγαλύτερη. 

 

 

Εικόνα 45: Delay 
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 7.3.2  Υλοποίηση με 10 αλλαγές στην κατάσταση σύνδεσης 

 

Το δίκτυο μοντελοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε ο σύνδεσμος μεταξύ του 

Router_3 και του Router_6, να αποτυγχάνει σε πέντε χρονικά διαστήματα και 

να επανακτάται μετά από κάθε αποτυχία. Το χρονικό σημείο της 

κατάρρευσης-ανάκτησης του συνδέσμου είναι το ίδιο και εξετάζεται επί του 

συνόλου των πέντε πρωτόκολλα δρομολόγησης (RIP, IGRP, EIGRP, OSPF 

και IS-IS), ενώ η συνολική διάρκεια της προσομοίωσης είναι 45 λεπτά. 

Σύνδεσμος Χρονικό Σημείο Είδος Συμβάντος 

Router_3->Router_6 100 FAIL 

Router_3->Router_6 300 RECOVER 

Router_3->Router_6 400 FAIL 

Router_3->Router_6 500 RECOVER 

Router_3->Router_6 1000 FAIL 

Router_3->Router_6 1200 RECOVER 

Router_3->Router_6 1400 FAIL 

Router_3->Router_6 1500 RECOVER 

Router_3->Router_6 1700 FAIL 

Router_3->Router_6 1900 RECOVER 

Πίνακας 14: Χρονική Στιγμή Διακοπής- Ανάκτησης Συνδέσμου 

Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Network Convergence Duration: Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα 

της προσομοίωσης, το πρωτόκολλο IS-IS είναι ταχύτερο, ενώ το πιο αργό 

είναι το IGRP. 
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Εικόνα 46: Network Convergence Duration 

Network Traffic Dropped: Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα της 

προσομοίωσης, τα πρωτόκολλα IGRP και RIP έχουν την μικρότερη απώλεια, 

ενώ το IS-IS την μεγαλύτερη, η οποία αυξάνει συνεχώς κατά το πέρας του 

χρόνου. 

  

Εικόνα 47: Network Traffic Dropped 

 

Number of hops: Όπως φαίνεται και από το αποτέλεσμα της προσομοίωσης 

το όλα τα πρωτόκολλα έχουν σχεδόν ίσο μέσο αριθμό αλμάτων. 
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Εικόνα 48: Number of hops 

 

Delay: Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, το 

πρωτόκολλο IGRP παρουσιάζει την μικρότερη μέση καθυστέρηση, ενώ το 

πρωτόκολλο IS-IS την μεγαλύτερη με διαφορά.   

 

 

Εικόνα 49: Delay 
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7.4  Αποτελέσματα-Παρατηρήσεις Προσομοιώσεων 
 

Από τις προσομοιώσεις που υλοποιήθηκαν, προέκυψαν κάποια 

ενδιαφέροντα αποτελέσματα και παρατηρήσεις, τα οποία και καταγράφονται 

παρακάτω. 

Στην πρώτη προσομοίωση, παρατηρούμε ότι τα πρωτόκολλα EIGRP 

και OSPF χρειάζονται μικρότερο χρόνο σύγκλισης από ότι τα υπόλοιπα 

πρωτόκολλα, ενώ και ο χρόνος που χρειάζεται το πακέτο για να φτάσει από 

τον προορισμό στον παραλήπτη, είναι ο μικρότερος. Επιπλέον, κατά την 

πρώτη προσομοίωση, είναι αξιοσημείωτη η μικρή καθυστέρηση μεταξύ των 

πακέτων που παρουσιάζουν  τόσο το EIGRP και το OSPF, όσο και το IGRP. 

Κατά την δεύτερη προσομοίωση, παρατηρούμε ότι το πρωτόκολλο 

EIGRP έχει με διαφορά την ταχύτερη σύγκλιση, ενώ μαζί με το πρωτόκολλο 

IGRP έχουν και την μικρότερη καθυστέρηση στην μετάδοση πακέτων φωνής. 

Από την άλλη, το πρωτόκολλο OSPF παρουσιάζει την μικρότερη 

καθυστέρηση στον χρόνο που χρειάζεται ώστε να ληφθούν τα πακέτα φωνής 

από τον παραλήπτη, ενώ παρουσιάζει και την μικρότερη καθυστέρηση σε ότι 

αφορά το Jitter. 

Κατά την τρίτη προσομοίωση, παρατηρούμε ότι το πρωτόκολλο OSPF 

έχει την μικρότερη απώλεια πακέτων, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 

το πρωτόκολλο RIP μετέδωσε τα πακέτα κάνοντας χρήση λιγότερων κατά 

μέσο όρο αλμάτων. 

Εν κατακλείδι, από τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων γίνεται 

αντιληπτό ότι τα χαρακτηριστικά τα οποία διαθέτουν τόσο το πρωτόκολλο 

EIGRP όσο και το OSPF, τα καθιστούν ικανά να διαχειριστούν την μετάδοση 

των πακέτων διαφορετικών ειδών με ταχύτερο και αποδοτικότερο τρόπο σε 

σχέση  με τα πρωτόκολλα IGRP, RIP και IS-IS.   

 

 



87 
 

Συμπεράσματα – Μελλοντικές Εργασίες 
 

Με την ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη των επιχειρήσεων και των 

βιομηχανιών για υλοποίηση τοπικών δικτύων, που θα μεταφέρουν μεγάλου 

όγκου δεδομένα, αλλά και διαφορετικών ειδών, γίνεται αντιληπτή η σημασία 

των πρωτοκόλλων δρομολόγησης στην υλοποίηση αυτού του στόχου. 

Το κάθε πρωτόκολλο έχοντας κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά και 

ιδιαιτερότητες, βρίσκει εφαρμογή στους δρομολογητές των δικτύων 

επικοινωνίας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την μετάδοση των δεδομένων, 

υπολογίζοντας μια σειρά από παραμέτρους, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη 

μετάδοση των δεδομένων. 

Στην εργασία αυτή, έγινε μια λεπτομερής ανάλυση των 

χαρακτηριστικών και των επιδόσεων των πρωτοκόλλων, έχοντας ως σκοπό  

την κριτική επιλογή των κατάλληλων πρωτοκόλλων για κάθε είδους δίκτυο. 

Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων 

καταλήγουμε στο ότι το πρωτόκολλο EIGRP, παρόλο που είναι ένα ιδιόκτητο 

πρωτόκολλο της Cisco, είναι το καλύτερο για την ταχύτερη σύγκλιση. 

Επιπλέον, το πρωτόκολλο OSPF είναι κατάλληλο για δίκτυα μεγάλου 

μεγέθους, τα οποία δεν διαθέτουν περιορισμό αλμάτων, ενώ παραμένει το 

δημοφιλέστερο πρωτόκολλο λόγο του γεγονότος ότι είναι ένα ελεύθερο  

πρωτόκολλο με γρήγορη σύγκλιση, το οποίο αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα 

προβλήματα που προκύπτουν κατά την δρομολόγηση όπως το EIGRP. 

Από την άλλη, το πρωτόκολλο RIPν2 ενδείκνυται για χρήση στα μικρά 

κυρίως δίκτυα. 
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