
Ασ αναλυςουμε μερικεσ εννοιεσ που προκαλουν ςυγχυςθ ςε 

μερικουσ από εμασ ι δεν είναι τοςο ςαφεισ. Για λογουσ 

ευκολιασ ςτθν αναλυςθ των εννοιων κανουμε τθν παραδοχθ 

ότι ενα Δικτυο μπορει να φιλοξενθςει 254 υπολογιςτεσ.Αυτθ θ 

λεπτομερεια ιςωσ φανει αςθμαντθ ςτθν αρχθ,αλλα κα 

καταλαβετε τθ χρθςιμοτθτα τθσ ςτθν πορεια. 

 

 

 

Από κεωρια εχουμε μακει ότι ενασ υπολογιςτθσ ςε ζνα δικτυο 

προςδιοριηεται από μια Ip διευκυνςθ που ζχει τθ γενικι 

μορφι X.Y.Z.W  

όπου τα X, Y, Z  είναι αρικμοί που παίρνουν τιμζσ από 0 ζωσ 

255 και το W είναι αρικμοσ που παιρνει τιμεσ από 1 εωσ 254. 

Παραδειγμα : 192.168.3.2 

Aυτθ κα μπορουςε να είναι θ ΙP διευκυνςθ ενόσ Η/Τ ςε ζνα 

δικτυο. 

 

Μια Ip διευκυνςθ που ζχει τθ γενικι μορφι X.Y.Z.W  

όπου τα X, Y, Z  είναι αρικμοί που παίρνουν τιμζσ από 0 ζωσ 

255 και ο W είναι αρικμόσ που παιρνει τθν τιμι 0. 



Παραδειγμα : 192.168.3.0 

Aυτθ κα μπορουςε να είναι μια ΙP διευκυνςθ Δικτφου 

 

 

 

Μια Ip διευκυνςθ που ζχει τθ γενικι μορφι X.Y.Z.W  

όπου τα X, Y, Z  είναι αρικμοί που παίρνουν τιμζσ από 0 ζωσ 

255 και ο W είναι αρικμόσ που παιρνει τθν τιμι 255. 

Παραδειγμα : 192.168.3.255 

Aυτθ κα μπορουςε να είναι θ ΙP διευκυνςθ Εκπομπισ ςε 

Δικτυο. 

Η Μαςκα Δικτφου χρθςιμοποιειται  για να μασ προςδιοριςει 

ποιο πεδιο μιασ ΙP διευκυνςθσ  προςδιοριηει το δικτυο μασ και 

διαχωριηει ποιο πεδιο τθσ ΙP διευκυνςθσ μπορει να 

χρθςιμοποιθκει για  τουσ Hosts που βριςκονται ςε αυτό το 

δικτυο. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 

Εςτω ζνα δίκτυο με ΙP διευκυνςθ 206.62.226.0 το οποιο 

μπορει να φιλοξενθςει 254 Η/Τ ι αλλιϊσ  254 Hosts. 



Συχαιεσ Ip Διεκυνςεισ Η/Των που ανθκουν ςτο παραπανω 

δικτυο: 

IP H/Y 1:206.62.226.
IP H/Y 2:206.62.226.
IP H/Y 3:206.62.226.

 

Παρατθρουμε ότι κάκε Η/Τ που ανικει ςε αυτό το δικτυο κα   
διαφερει απο ζναν αλλο μονο ςτο πεδιο με τα χρωματιςμενα 
νουμερα.υνεπωσ αυτό το πεδιο προςδιοριηει Hosts ενϊ τα 
αλλα πεδια είναι κοινα για ολουσ τουσ Hosts του δικτυου και 
προςδιοριηουν το δικτυο. 

Αρα θ Μαςκα  του Δικτφου  206.62.226.0 είναι : 

206.62.226.0/24 ι αλλιωσ 255.255.255.0 

Σο παραπανω ςυμπεραςμα προεκυψε επειδθ κάκε αρικμόσ 

που παιρνει τιμεσ από 0 εωσ 255 ςτο δεκαδικο ςυςτθμα 

αναπαραςταται με 8 δυαδικα ψθφια ςτο δυαδικο ςυςτθμα. 

Αρα για να προςδιοριςουμε το πεδιο τθσ διευκυνςθσ που 

αφορα το δικτυο και να το διαχωριςουμε απ το πεδιο των 

Hosts κελουμε 3 δεκαδικουσ αρικμουσ ι αλλιωσ 3X8=24 

δυαδικα ψθφια! 

                                          255.255.255.0 

 

11111111  . 11111111 . 11111111. 00000000 

 

Aν μετρθςεισ τουσ Αςςουσ κα ςου βγουν 24! 



 

 

 

 

 

Σι είναι το Subnetting και ςε τι χρθςιμευει? 

Α)Σο subnetting είναι μια διαδικαςια κατά τθν οποια ζνα 

δικτυο χωριηεται ςε υποδικτυα. 

Β)Χρθςιμευει ϊςτε να αποφευχκει θ ςπαταλθ ip διευκυνςεων 

ςε περιπτωςθ που οι διακεςιμεσ ip διευκυνςεισ είναι 

υπερβολικα περιςςοτερεσ από τουσ hosts που εχουμε ςε ζνα 

δικτυο. 

 

 

Πωσ υλοποιειται το Subnetting? 

Θα προςπακθςουμε  να κατανοθςουμε πωσ υλοποιειται το 

Subnetting αλλα και να προςδιοριςουμε  τθν εννοια Subnet 

Mask ι αλλιωσ μαςκα υποδικτφου μεςα από ζνα παραδειγμα: 



 

Δεδομενα: 

Εςτω και παλι το δικτυο με IP  206.62.226.0 και Μαςκα 

Δικτφου 206.62.226.0/24 ι αλλιωσ 255.255.255.0 

Ζθτοφμενα: 

Eςτω ότι κελω να χωριςω το παραπανω δικτυο ςε 8 ιςα 

υποδικτυα: 

 

ΑΝΑΛΤΗ: 

Πωσ ια βρω 

Α) ποςουσ υπολογιςτεσ μπορω να εχω ςε κάιε υποδικτυο , 

Β)ποια ια είναι η IP διευιυνςη του καιε υποδικτφου και  

Γ)ποια ια είναι η διευιυνςη εκπομπθσ του κάιε 

υποδικτφου?? 

 

Παμε να ςκεφτουμε λογικα:εχω 24 bit για αναπαραςταςθ τθσ 

μαςκασ Δικτυου και  

8 bits για τθν αναπαραςταςθ των διευκυνςεων των hosts,τθσ 

διευκυνςθσ δικτυου και τθσ διευκυνςθσ εκπομπισ. 



ME 8 bit αναπαραςτω τουσ αρικμουσ από το 0 εωσ 255 αρα 

256 αρικμουσ. 

256 αρικμουσ /8 ομαδεσ= 32 αρικμουσ θ κάκε ομαδα 

 

Αρα το κάκε υποδικτυο εχει 32 διευκυνςεισ απ τισ οποιεσ , μια 

κα αναπαραςτιςει τθν διευκυνςθ του κακε υποδικτυου,μια  

κα αναπαραςτθςει τθ διευκυνςθ εκπομπθσ του κάκε 

υποδικτυου και οι  άλλεσ 30 κα αναπαραςτουν τουσ hosts του 

κάκε υποδικτυου. 

Για τθν αναπαραςταςθ των διευκφνςεων 30 υπολογιςτων ςτο 

κάκε δικτυο χρειαηομαςτε 5 bit. 

Αρα από τα 8 bit που ειχα πριν για hosts, τωρα χρειαηομαι 5 

και τα υπολοιπα 8-5=3 bit χρθςιμοποιουνται για τον 

προςδιοριςμο τθσ διευκυνςθσ του κάκε υποδικτφου. 

 

 

Οποτε ευκολα προκυπτει ότι Η  μάςκα υποδικτφου κα είναι 

206.62.226.0/27  

Γιατι 27=(24+3)!!! 

255.255.255.224 

11111111  . 11111111 . 11111111. 11100000 

 Αν μετρθςεισ τουσ Αςςουσ κα ςου βγουν 27!!! 

 



Διευκυνςθ ΙP Τποδίκτυου #0: 
206.62.226.00000000206.62.226.0 
Διευκυνςθ ΙP των Ηοsts του Τποδίκτυου #0 
206.62.226.1,2,3,4,5…30 
Διευκυνςθ ΙP Εκπομπισ Τποδίκτυου #0: 
206.62. 226.31 
 
 
Διευκυνςθ ΙP Τποδίκτυου #1::  
206.62.226.00100000 206.62.226.32 
 Διευκυνςθ ΙP των Ηοsts του Τποδίκτυου #1 
206.62.226.33,34….62 
Διευκυνςθ ΙP Εκπομπισ Τποδίκτυου #1: 
206.62.226.63 
 
 
Διευκυνςθ ΙP Τποδίκτυου #2:  
206.62.226.01000000 206.62.226.64 
Διευκυνςθ ΙP των Ηοsts του Τποδίκτυου #2 
206.62.226.65,66,67…94 
Διευκυνςθ ΙP Εκπομπισ Τποδίκτυου #2: 
206.62.226.95 
 
Διευκυνςθ ΙP Τποδίκτυου #3:  
206.62.226.01100000 206.62.226.96 
Διευκυνςθ ΙP των Ηοsts του Τποδίκτυου #3 
206.62.226.97,98..126 
Διευκυνςθ ΙP Εκπομπισ Τποδίκτυου #3: 
206.62.226.127 
 
 
 
 
 
 



Διευκυνςθ ΙP Τποδίκτυου #4:  
206.62.226.10000000 206.62.226.128 
 Διευκυνςθ ΙP των Ηοsts του Τποδίκτυου #4 
206.62.226.129,130….158 
Διευκυνςθ ΙP Εκπομπισ Τποδίκτυου #4: 
206.62.226.159 
 
 
 
 
 
Διευκυνςθ ΙP Τποδίκτυου #5: 
206.62.226.10100000 206.62.226.160 
Διευκυνςθ ΙP των Ηοsts του Τποδίκτυου #5 
206.62.226.161,162…190 
Διευκυνςθ ΙP Εκπομπισ Τποδίκτυου #5: 
206.62.226.191 
 
Διευκυνςθ ΙP Τποδίκτυου #6:  
206.62.226.11000000 206.62.226.192 
Διευκυνςθ ΙP των Ηοsts του Τποδίκτυου #6 
206.62.226.193,194…222  
Διευκυνςθ ΙP Εκπομπισ Τποδίκτυου #6:  
206.62.226.223 
 
Διευκυνςθ ΙP Τποδίκτυου #7: 206.62.226.11100000 
206.62.226.224 
Διευκυνςθ ΙP των Ηοsts του Τποδίκτυου #7 
206.62.226.225-254 
Διευκυνςθ ΙP Εκπομπισ Τποδίκτυου #7:  
206.62.226.255 
 

 

 



 

Αποςτολι δεδομζνων από ζναν  Η/Τ Α ςε ζναν  Η/Τ Β  
 

Περιπτωςη 1 
Ο Α και ο Β  βριςκονται ςτο ιδιο υποδικτυο. 
 
Ο Α εχει μια ΑRP λιςτα ςτθν οποία αποκυκεφει αντιςτοιχιεσ ΙP Addresses-MAC Addresses. 
Ελεγχει αν ςε αυτι τθ λιςτα υπαρχει θ αντιςτοιχiα  ΙP Address-MAC Address που αφορα τον 
B. 
 
Τποπεριπτωςθ 1 Α 
τθν ΑRP λιςτα του Α υπαρχει θ αντιςτοιχiα  ΙP Address-MAC Address που αφορα τον B: 
 
 
 
Αρχιηει θ επικοινωνια μεταξυ του  Α και του  Β και ο  Α ςτελνει το πρωτο πακετο δεδομζνων 
ςτον Β. 
 
Τποπεριπτωςθ 1Β  
τθν ΑRP λιςτα του Α δεν υπαρχει θ αντιςτοιχiα  ΙP Address-MAC Address που αφορα τον B: 
 
Ο Α εκπζμπει ςτο υποδικτυο μια ΑRP αιτθςθ που περιεχει τθν ΙP Address του Β και εχει τθν 
εξθσ μορφθ: 
 

IP Address Aποςτολεα «IP Address       Η/Τ Α» 

MAC Address Aποςτολεα «MAC Address  Η/Τ Α» 

ΙP Address Παραλθπτθ  «IP Address       Η/Τ Α» 

ΜAC Address Παραλθπτθ ΚΕΝΟ ΠΕΔΙΟ 

 
H παραπανω αιτθςθ ςτελνεται ςε ολουσ τουσ Η/Τ του υποδικτυου αλλα απανταται μονο 
απ’ τον Η/Τ Β.Σο απαντθτικο μθνυμα του Β εχει τθν εξθσ μορφθ: 
 

IP Address Aποςτολεα «IP Address       Η/Τ B» 

MAC Address Aποςτολεα «MAC Address  Η/Τ B» 

ΙP Address Παραλθπτθ  «IP Address       Η/Τ Α» 

ΜAC Address Παραλθπτθ  «MAC Address       Η/Τ Α» 

 
τθ ςυνεχεια επιτυγχανεται θ επικοινωνία μεταξυ των Α και Β και οι πλθροφοριεσ των 
πρωτων 2 πεδιων του παραπανω μθνυματοσ αποκθκευονται ςτθν ARP λιςτα του Η/Τ Α. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Περιπτωςη 2 
Ο Α και ο Β  βριςκονται ςε διαφορετικο υποδικτυο. 
 
Ο Α ςτελνει ςε ολο το υποδικτυο μια ΑRP αιτθςθ με τθν εξθσ μορφθ: 

IP Address Aποςτολεα «IP Address       Η/Τ Α» 

MAC Address Aποςτολεα «MAC Address  Η/Τ Α» 

ΙP Address Παραλθπτθ  «IP Address       Η/Τ Α» 

ΜAC Address Παραλθπτθ ΚΕΝΟ ΠΕΔΙΟ 

 
H αιτθςθ αυτι φτανει ςτον δρομολογθτθ ,ο οποιοσ γνωριηει ότι ο Β βριςκεται ςε 
διαφορετικο υποδικτυο με τον Α και με τθ ςειρα του ςτελνει ζνα απαντθτικο μθνυμα ςτον Α 
που εχει τθν εξθσ μορφθ: 
 

IP Address Aποςτολεα «IP        Address        Η/Τ B» 

MAC Address Aποςτολεα «MAC  Address        ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ» 

ΙP Address Παραλθπτθ «IP        Address       Η/Τ  Α» 

ΜAC Address Παραλθπτθ «ΜΑC   Address       Η/Τ Α» 

 
Mη ςασ παραξενευει η αντίφαςη ότι ςτο πεδιο  IP Address Aποςτολεα περιεχεται το IP 
Address του Η/Υ Β και  ςτο πεδιο MAC Address Aποςτολεα περιεχεται το MAC  Address  
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ .Ο δρομογολογητησ διαμορφωνει με αυτό τον τροπο τα πεδια ςτο 
μηνυμα του ώςτε ο Α να ςτειλει ςε αυτον ςτη ςυνεχεια τα δεδομενα που προοριζονται 
για τον Β. !!!! 
 
Ετςι γινεται λοιπον!ο Α ,που «εχει πιαςτει κορόιδο» απ’ τον δρομολογητη ςτελνει το 
πακετο που προοριζεται για τον Β ςτον δρομολογητη,καιωσ το πακετο εχει τα ακολουια 
ςτοιχεια: 

IP Address Aποςτολεα «IP        Address        Α» 

MAC Address Aποςτολεα «MAC  Address        Α» 

ΙP Address Παραλθπτθ «IP        Address       Η/Τ  Β»!!! 

ΜAC Address Παραλθπτθ MAC  Address        ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ!!» 

 
 
 
Εχει δηλαδη ωσ ΜΑC Address Παραληπτη ,το ΜAC Address του δρομολογητη.Αφου 
φταςει το πακετο ςτον δρομολογητη,αυτοσ γνωριζει «το βρωμικο παιχνιδι που επαιξε 
ςτον Α»,αφου ο τελικοσ παραληπτησ πρεπει να είναι ο Β.Ο ςκοποσ αγιαζει τα μεςα 
όμωσ.Ευιυσ αμεςωσ ο Δρομολογητησ  ια μπει ςτη διαδικαςια να αποςτειλει το πακετο 
ςτον  Β. 
  
 
 
 
 



 
τθν ΑRP λιςτα του δρομολογθτθ όμωσ,δεν είναι αποκθκευμενθ θ αντιςτοιχιςθ IP Address-
MAC Address που αφορα τον Β.Γι’ αυτό το λογο ο δρομολογθτθσ ςτελνει ςτο υποδικτυο που 
βριςκεται ο Β μια ΑRP αιτθςθ που εχει τθν εξισ μορφι: 
 

IP Address Aποςτολεα «IP        Address        ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ» 

MAC Address Aποςτολεα «MAC  Address        ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ» 

ΙP Address Παραλθπτθ «IP        Address       Η/Τ  Β» 

ΜAC Address Παραλθπτθ ΚΕΝΟ ΠΕΔΙΟ 

 
Η παραπανω αιτθςθ ςτελνεται ςε ολουσ τουσ Η/Τ που βριςκονται ςτο υποδικτυο που 
ανθκει ο Β,αλλα απανταται μονο από τον Β αφου ςτθν αιτθςθ περιεχεται το ΙP Address του. 
Ο Β ςτελνει ζνα απαντθτικο μθνυμα ςτον Δρομολογθτθ που εχει τθν εξθσ μορφθ: 
 

IP Address Aποςτολεα «IP        Address        Η/Τ Β» 

MAC Address Aποςτολεα «MAC  Address        Η/Τ Β» 

ΙP Address Παραλθπτθ «IP        Address      ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ» 

ΜAC Address Παραλθπτθ «MAC Αddress             ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ» 

 
Όταν λαβει το μθνυμα ο δρομολογθτθσ,εχει πλεον ςτθν ARP λιςτα του και τισ 2 
αντιςτοιχθςεισ IP Address-MAC Address,δθλαδθ και αυτθ που αφορα τον Α ,αλλα και αυτι 
που αφορα τον Β!υνεπωσ από αυτό το ςθμειο και μετα είναι εφικτθ θ επικοινωνια 
αναμεςα ςτον Α και τον Β μεςω του Δρομολογθτθ! 
 
 

Ελπιηω να βοθκθςα…. 


