
Struktura pakietu protokołu IP

Poniżej przedstawiono strukturę pakietu protokołu IP oraz wyjaśnienie
znaczenia informacji zawartych w poszczególnych polach tego pakietuT

Wersja IHL Typ usługi -TOSb Długość całkowita

Identyfikacja Znaczniki Przesunięcie fragmentacji
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RysT CT Struktura pakietu protokołu IP

Wersja – informacja o wersji protokołu IP 8obecnie używana jest wersja A:T

IHL bInternet Header Length) – określa długość nagłówka w DUKbitowych słowach
8minimum E:T

Typ usługi bTOS – Type Of Service) – wskazuje typ lub poziom wymaganych usługT

Długość całkowita – liczba bajtów całego pakietu 8nagłówek ” dane:T

Przesunięcie fragmentacji –w przypadku fragmentacji pakietu zawartość tego pola
wskazuje położenie danego fragmentu w początkowym pakiecie mierzone w
jednostkach MKbajtowychT

Identyfikacja – liczba całkowita identyfikująca pakietT Po fragmentacji każdy
fragment ma identyczną wartość tego polaT

Znaczniki – trzy bityW „nie fragmentuj”, „dalsze fragmenty”, „zarezerwowany”T

Czas życia bTTL – Time To Live) – określa maksymalną liczbę węzłów sieci
8routerów: przez które może jeszcze przejść dany pakietT Każdy router przekazując
pakiet zmniejsza wartość tego pola o jeden, a gdy TTL osiągnie zero pakiet jest
usuwany z sieciT
Protokół –wskazuje protokół warstwy A, którego informacje przenosi dany pakietT

Suma kontrolna nagłówka – C0 bitowa suma kontrolna obejmująca nagłówek danego
pakietuT

Adresy źródłowy i docelowy – DU bitowe numery IP nadawcy i odbiorcy danego
pakietuT
Opcje – pole o zmiennej długości umożliwiające npT wymuszenie przesyłania pakietu
określoną trasą, rejestrację przebytej przez pakiet trasy oraz czasu lokalnego w
poszczególnych węzłach sieci przez które przechodzi pakietT

Wypełnienie – uzupełnia nagłówek zerami tak, aby jego długość była całkowitą
wielokrotnością DU bitówT

Dane – przesyłane przez pakiet dane z warstwy wyższej 8npT segment TCP lub
datagram UDP:T

Struktura komunikatu protokołu ARP

Poniżej przedstawiono strukturę komunikatów zapytania i odpowiedzi
protokołu ARP oraz wyjaśnienie znaczenia informacji zawartych w poszczególnych
polach tych komunikatówT
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RysT UT Struktura komunikatu protokołu ARP

Rodzaj sprzętu – określa rodzaj adresu używanego przez sprzętT Dla sieci Ethernet
wartość tego pola wynosi CT

Rodzaj protokołu – określa protokół sieciowy 8warstwy D:, którego adresy są
mapowane z adresami sprzętowymi przy użyciu protokołu ARPT Dla protokołu IP
wartość tego pola wynosi 6x6M66T

Rozmiar adresu MAC – określa rozmiar adresu sprzętowego 8MAC: znajdowanego
przez protokół ARP na podstawie adresu protokołu sieciowegoT Dla sieci Ethernet
wartość tego pola wynosi 0T

Rozmiar adresu protokołu – określa rozmiar adresu protokołu sieciowego 8D
warstwy: na podstawie którego protokół ARP znajduje adres sprzętowyT Dla sieci z
protokołem IP vTA wartość tego pola wynosi AT

Rodzaj operacji – zawartość tego pola informuje czy dany komunikat jest zapytaniem
ARP 8wartość C:, odpowiedzią ARP 8wartość U:, zapytaniem RARP 8wartość D:, czy
też odpowiedzią RARP 8wartość A:T

Adres MAC stacji nadawczej – adres sprzętowy hosta wysyłającego dany
komunikatT W przypadku odpowiedzi ARP, pole to zawiera znaleziony adres MACT

Adres IP stacji nadawczej – adres sieciowy 8IP: hosta wysyłającego dany komunikatT

Adres MAC stacji odbiorczej – adres sprzętowy hosta, dla którego przeznaczony jest
dany komunikat ARPT W przypadku zapytania ARP w polu tym umieszczona jest
wartość zerowaT

Adres IP stacji nadawczej – adres sieciowy 8IP: hosta, dla którego przeznaczony jest
dany komunikat ARPT W przypadku zapytania ARP pole to zawiera numer IP hosta
którego adres MAC ma być znalezionyT


