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ΜΑΘΗΜΑ : ΔΙΚΣΤΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΙΙ) 

Οι μακθτζσ ζχουν δυςκολίεσ ςτθν κατανόθςθ διαφόρων δικτυακϊν κεμάτων.  

Μια διδακτικι Πρόταςθ  

Σο λογιςμικό προςομοίωςθσ “Cisco Packet Tracer” μπορεί να βοθκιςει ςτθν 
κατανόθςθ κάποιων δφςκολων ςθμείων ςτο μάκθμα των δικτφων και να λφςει 
απορίεσ των μακθτϊν. 

 

το https://www.netacad.com/ 

 

 

  

1. Δθμιουργοφμε ζνα λογαριαςμό. 

2. Κατεβάηουμε το πακζτο. 

3. Σο εγκακιςτοφμε ςτον υπολογιςτι μασ. 

4. Σο τρζχουμε και το χρθςιμοποιοφμε. 

https://www.netacad.com/
https://www.netacad.com/
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Σο Hub ςτο δίκτυο 

 Είναι μια ςυςκευι δικτφου. 

 Δουλεφει ςτο Φυςικό επίπεδο του OSI δθλαδι ςτο επίπεδο 1. 

 Χρθςιμοποιείται ςτο ςτιςιμο ενόσ LAN όπωσ ςε ζνα γραφείο, ςε ζνα ςχολείο.  

 Για να επικοινωνιςουν οι ςυςκευζσ ςε ζνα τοπικό δίκτυο χρειαηόμαςτε μια ςυςκευι όπωσ το hub ι το 

switch.  Ζχει πολλζσ κφρεσ.  

 Θ τοπολογία του δικτφου με hub είναι τοπολογία αςτζρα.  

 Όταν φτάςει ζνα πακζτο ςτο hub,  θ ςυςκευι ςτζλνει το πακζτο ςε όλεσ τισ κφρεσ.  

 

 Αν για παράδειγμα το pc 1 ςτείλει ςτο pc 6 κάποιο πακζτο, το πακζτο κα ςταλεί ςε όλεσ τισ ςυςκευζσ. Αυτι 

είναι θ αρχι λειτουργίασ του hub. 

Δίκτυο LAN με hub (6 κυρϊν). 
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Θ λειτουργία του hub ςτο δίκτυο με τζςςερεισ εικόνεσ 

Σο hub «αντιγράφει» αυτζσ τισ πλθροφορίεσ και ςτισ εννζα κφρεσ του,  (Εικ. 3). Ενώ μόνο ο υπολογιςτισ pc 6 

πρζπει να λάβει τα δεδομζνα, βλζπουμε ότι κα λάβουν τα δεδομζνα όλοι οι κόμβοι του LAN, είτε χρειάηονται τα 

δεδομζνα είτε όχι. Αυτό είναι το μειονζκτθμα ενόσ hub, αλλά ταυτόχρονα είναι και θ αρχι λειτουργίασ του hub.  

1ο Δίκτυο 

το packet tracer ςτινουμε το δίκτυο με 1 hub και  6 pc. 

Σι μακαίνουμε; 

1) Διαπιςτϊνουμε ότι πρζπει να δϊςουμε ςτισ ςυςκευζσ μασ διεφκυνςθ ΙΡ, διαφορετικά το 

δίκτυο δεν δουλεφει. 

2) Βλζπουμε ότι οι ςυςκευζσ ζχουν MAC Address, τισ οποίεσ δεν ορίηουμε εμείσ. 
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3) Χρθςιμοποιοφμε τθν εντολι ping και διαπιςτϊνουμε ότι χρθςιμοποιεί το πρωτόκολλο 

ICPM. 

4) Δεν κάνουμε καμία ρφκμιςθ ςτο hub. 

5) Βλζπουμε  ότι το Hub  είναι ςυςκευι επιπζδου 1. 

 

Σο δίκτυο ςτο packet tracer με 6 pc και 1 hub 

Για το δίκτυο : 

Επιλζγουμε hub 

(PT-Hub) 

 
Δεν χρειάηεται καμία ρφκμιςθ. 

Βλζπουμε ότι ζχει 6 κφρεσ , 
επομζνωσ μπορώ να ςυνδζςω 
μζχρι 6 ςυςκευζσ. 
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Από το devices επιλζγω 6 pc. 

Μπορώ να ςυνδζςω λιγότερεσ 
αν το επικυμώ. 

Περιςςότερεσ δεν μπορώ. Αν 
κζλω περιςςότερεσ πρζπει να 
αυξιςω τισ κφρεσ ςτο hub. 

 

 

Σι είδουσ καλώδιο πρζπει να 
χρθςιμοποιιςουμε για να 
ςυνδζςουμε τουσ υπολογιςτζσ 
ςτο hub; 

Από κάτω δεξιά επιλζγουμε 
καλώδιο straight through 

 

Δεδομζνου ότι οι υπολογιςτζσ και το hub είναι διαφορετικζσ 
ςυςκευζσ, πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε καλώδιο straight through 
Ethernet.  

Ποιο καλώδιο κα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί για τθ ςφνδεςθ ενόσ υπολογιςτι με το hub; 

Τα καλώδια straight through Ethernet χρηςιμοποιοφνται κυρίωσ για ςφνδεςη διαφορετικών ςυςκευών. Και τα 
καλώδια crossover χρηςιμοποιοφνται για τη ςφνδεςη όμοιων ςυςκευών.  

Τα καλώδια straight through χρηςιμοποιοφνται για: 

 Σφνδεςη Switch  με Router 

 Σφνδεςη Switch  με PC ή Server 

 Σφνδεςη Hub  με PC ή Server  

 

Κάνοντασ κλικ ςε ζνα υπολογιςτι π.χ. ςτθ ςυςκευι pc 1 και επιλζγοντασ από τθν καρτζλα desktop  command 

prompt  τρζχουμε τθν εντολι : >ipconfig  /all 

Θ MAC Address. Δεν τθν ορίςαμε εμείσ. 

Θ ΙΡ Address. Σθν ορίςαμε εμείσ. (Static IP) 
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ε κάκε υπολογιςτι πρζπει να δώςουμε μια ΙΡ.  

 

Κάνοντασ κλικ ςε κάκε ςυςκευι και επιλζγοντασ από 

τθν καρτζλα desktop  ΙΡ configuration, δίνουμε τισ ΙΡ 

διευκφνςεισ (θ μάςκα μπαίνει αυτόματα) 

Σο δίκτυο λειτουργεί με δφο καταςτάςεισ. Realtime 
και Simulation. 

 
Ασ υποκζςουμε ότι  θ ςυςκευι  pc 1 κζλει να 

επικοινωνιςει με τθ ςυςκευι  pc 6.  

Eπιλζγουμε realtime mode. 

 

Κάνοντασ κλικ ςτθ ςυςκευι pc 1 και επιλζγοντασ από 
τθν καρτζλα desktop  command prompt  τρζχουμε 
τθν εντολι : >ping 192.168.1.6 

 

Βλζπουμε ότι υπάρχει επικοινωνία. 
Eπιλζγουμε Simulation mode.  

Εκτελοφμε ξανά τθν εντολι ping.  

 Για πιο ςφντομα πλθκτρολογοφμε : 

>ping   –n   2    192.168.1.6   

Αν χρθςιμοποιιςουμε το δεξί κουμπί κα δοφμε τθν 
εντολι να τρζχει με βιματα. 
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Κάνοντασ κλικ με το ποντίκι ςτο ςθμείο που δείχνει το βζλοσ, εμφανίηεται καρτζλα με χριςιμεσ πλθροφορίεσ.  

 

 

pc 1: ξεκινάει θ εντολι ping. Βλζπουμε ότι θ εντολι τρζχει ςε 
επίπεδο 3. Διαβάηουμε το πρωτόκολλο που χρθςιμοποιείται (ICMP), 
τον αποςτολζα (192.168.1.1) και τον παραλιπτθ (192.168.1.6).  

 

 

Σο πακζτο βρίςκεται ςτο hub. Σο hub είναι ςυςκευι επιπζδου 1. 

Θ αποςτολι πακζτων γίνεται προσ όλεσ τισ ςυςκευζσ. 

 

 

Σα πακζτα από το hub αποςτζλλονται ςε όλεσ τισ 
ςυςκευζσ του δικτφου. 

Οι ςυςκευζσ pc 2, pc 3, pc 4, pc 5 απορρίπτουν το πακζτο, δεν είναι ο 
προοριςμόσ. Αντίκετα το pc 6 το δζχεται. 

παραλιπτθσ 

αποςτολζασ 
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Σο switch ςτο δίκτυο.  

 Σο switch είναι και αυτό μια ςυςκευι δικτφου. υνδζει ςυςκευζσ ςε ζνα δίκτυο υπολογιςτών για τθ 

δθμιουργία ενόσ τοπικοφ δικτφου.  

 ε αντίκεςθ με το hub, ζνα switch ζχει μνιμθ. 

 ε ζνα δίκτυο υπολογιςτών κάκε ςυςκευι αναγνωρίηεται με τθ βοικεια τθσ IP address και τθσ MAC Address.  

 Ζτςι το switch αποκθκεφει ςτθ μνιμθ του ζνα πίνακα με MAC Address. 

 Τπάρχει και άλλθ μια διαφορά μεταξφ hub και switch, πολφ ςθμαντικι. Σο hub είναι μια ςυςκευι επιπζδου 

1, ενώ το switch είναι  μια  ςυςκευι επιπζδου 2. 

2ο Δίκτυο 

Σι μακαίνουμε; 

1) Διαπιςτϊνουμε ότι πρζπει να δϊςουμε ςτισ ςυςκευζσ μασ διεφκυνςθ ΙΡ, διαφορετικά το 

δίκτυο δεν δουλεφει. 

2) Βλζπουμε ότι οι ςυςκευζσ ζχουν MAC Address, τισ οποίεσ δεν ορίηουμε εμείσ. 

3) Χρθςιμοποιοφμε τθν εντολι ping και διαπιςτϊνουμε ότι θ εντολι αυτι χρθςιμοποιεί το 

πρωτόκολλο ICPM. 
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4) Βλζπουμε  τισ διαφορζσ switch – hub. Σο switch είναι ςυςκευι επιπζδου 2 και το hub  

ςυςκευι επιπζδου 1. 

5) Αν δφο άνκρωποι είναι ςτθν ίδια αίκουςα, για να επικοινωνιςουν κα μιλιςουν 

απευκείασ, δεν κα ςτείλουν γράμμα με τον ταχυδρόμο. Με τον ίδιο τρόπο 

διαπιςτϊνουμε ότι όταν δφο ςυςκευζσ είναι ςτο ίδιο LAN θ επικοινωνία γίνεται με τθν 

MAC Address, όχι με τθν ΙΡ. Σθν MAC Address τθν μακαίνει. Δθμιουργεί ζναν πίνακα 

όπου αντιςτοιχεί ΙΡ και MAC Address (πίνακασ ARP). 

6) Βλζπουμε που, πωσ και γιατί χρθςιμοποιείται από το δίκτυο θ διεφκυνςθ εκπομπισ 

(broadcast). 

Με το packet tracer ςτινουμε το δίκτυο με ζνα hub, ζνα switch και  6 pc. 

Για το δίκτυο : 

Επιλζγουμε switch (2960) 

  
Σο switch ζχει 24 κφρεσ fast Ethernet 
και 2 κφρεσ Gigabit Ethernet . 

             

 
Επιλζγουμε hub (PT-Hub) 

 
Ειςάγουμε 6 pc  

 
 Για τθ ςφνδεςθ  switch – pc 

επιλζγουμε καλώδιο straight 
through  

 Για τθ ςφνδεςθ switch – hub 
επιλζγουμε καλώδιο crossover 

  

                  straight  through       crossover 
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Τα καλώδια crossover χρηςιμοποιοφνται για τη ςφνδεςη όμοιων ςυςκευών.  

Τα καλώδια crossover χρηςιμοποιοφνται για: 

 Σφνδεςη Switch με Switch   

 Σφνδεςη Switch με Hub 

 Σφνδεςη Hub με Hub 

 Σφνδεςη Router με Router 

 Σφνδεςη Router Ethernet θφρα με PC κάρτα δικτφου 

 Σφνδεςη PC με PC 

Δίνουμε ΙΡ ςε κάκε ςυςκευι – pc. Κάνοντασ κλικ ςε κάκε pc και επιλζγοντασ από τθν καρτζλα desktop  ΙΡ 

configuration, δίνουμε τισ ΙΡ διευκφνςεισ (θ μάςκα μπαίνει αυτόματα). ε επόμενθ άςκθςθ μποροφμε να δοφμε 

πωσ θ απόδοςθ ΙΡ μπορεί να γίνει με το πρωτόκολλο DHCP. 

 

 Eπιλζγουμε Simulation mode.  

Κάνουμε κλικ πάνω ςτο pc 1. Επιλζγουμε από τθν καρτζλα desktop Command prompt  

Εκτελοφμε τθν εντολι ping.  Για πιο ςφντομα πλθκτρολογοφμε : >ping –n     2    192.168.1.3  

Αν χρθςιμοποιιςουμε το δεξί κουμπί κα δοφμε τθν εντολι να τρζχει με βιματα  

 

Κακώσ εκτελείται θ εντολι παίρνουμε πλθροφορίεσ και δίνουμε απαντιςεισ ςε ερωτιματα που κζςαμε : 
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Ο pc 1 με ΙΡ 192.168.1.1. κζλει να επικοινωνιςει με τον pc 3 με ΙΡ 192.168.1.3. 

Ο my-Pc-1 ζχει  MAC Address OOOB.BEE7.48EE. Θ MAC Address του my-Pc-3 με ΙΡ 192.168.1.3 δεν είναι 
γνωςτι. 
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Βλζπουμε ότι το switch είναι ςυςκευι επιπζδου 2 (ηεφξθσ) 

το επίπεδο ηεφξθσ θ παράδοςθ των πακζτων γίνεται με τθ χριςθ τθσ MAC Address. 

Ο my-Pc-1 δεν ξζρει τθν MAC Address του my-Pc-3, γι αυτό βλζπουμε ότι ο my-Pc-1 με  MAC Address 
OOOB.BEE7.48EE ςτζλνει  το πακζτο ςε όλεσ τισ ςυςκευζσ τθσ ηεφξθσ (broadcast).  

Ο my-Pc-1 πρζπει να μάκει τθν MAC Address του my-Pc-3. 

 
Σο switch ςτζλνει το πακζτο ςε όλεσ τισ ςυςκευζσ.  Ο my-Pc-2 το απορρίπτει, δεν ζχει ΙΡ 192.168.1.3. 

Σο πακζτο ζχει φτάςει ςτο hub.  
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Σο hub ςτζλνει το πακζτο ςε όλουσ όςουσ ςυνδζονται με αυτό. Βλζπουμε ότι το απορρίπτουν οι ςυςκευζσ 
myPc 4, myPc 5, myPc 6. 

 

 
Σώρα θ MAC Address του my-Pc-3 είναι γνωςτι (00DO.BCC1.D857) 
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Σο επόμενο πακζτο, μετά από το γεγονόσ ότι θ  MAC Address του myPc 3 είναι γνωςτι, απευκφνεται μόνο 
ς’ αυτό. Σο δίκτυο κα αγνοιςει  τισ άλλεσ ςυςκευζσ.  

 
Ο πίνακασ ARP ςτο my-Pc-1. Θ MAC Address του my-Pc-3 είναι τώρα γνωςτι. 

 
Βλζπυμε τον  πίνακα ARP μετά τθν εκτζλεςθ τθσ εντολισ ping από το my-Pc-1 προσ όλουσ τουσ κόμβουσ. Ο 
my-Pc-1 ζχει «μάκει» τισ MAC διευκφνςεισ όλων των ςυςκευών. 

Μποροφμε να τρζξουμε τθν εντολι ping από το my-Pc-1 my-Pc-5. Ετςι κα δοφμε τον διαφορετικό τρ όπο που 
δουλεφει το hub.  

Σο hub πάντα κα ςτζλνει όλα τα πακζτα και 
ςτα τρία pc που ςυνδζονται με αυτό. Δεν 
μακαίνει ποτζ ποιο μθχάνθμα είναι ο 
παραλιπτθσ. Είναι μια ςυςκευι χωρίσ 
μνιμθ. 

 

υνοψίηοντασ 

Θ διεφκυνςθ MAC λζει ποια είναι θ ςυςκευι και δεν κα αλλάξει ποτζ. 

Θ διεφκυνςθ IP μασ λζει ποφ βρίςκεται θ ςυςκευι και μπορεί να αλλάξει. 

Σόςο θ διεφκυνςθ IP όςο και θ διεφκυνςθ MAC διαςφαλίηουν ότι το μινυμα παραδίδεται ςτθ ςωςτι ςυςκευι 
ςτο ςωςτό δίκτυο και ςυνεργάηονται τζλεια ςτον κόςμο TCP/IP.  
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Ο δρομολογθτισ (router) ςτο δίκτυο. 

1. Ο δρομολογθτισ (router) είναι μια δικτυακι ςυςκευι που ςτζλνει πακζτα δεδομζνων από 
ζνα δίκτυο ςε ζνα άλλο. Όταν λζμε δίκτυο εννοοφμε διαφορετικά τοπικά δίκτυα.  

2. Ζτςι αν δφο διαφορετικά LAN κζλουν να επικοινωνιςουν μεταξφ τουσ, χρειάηονται ζναν 
δρομολογθτι (router) για να πετφχουν αυτι τθν επικοινωνία. Αυτι θ επικοινωνία δεν 
μπορεί να επιτευχκεί με το switch γιατί το switch ςυνδζει ςυςκευζσ που ανικουν ςτο ίδιο 
LAN. 

3. Ο δρομολογθτισ ςυνδζει το λιγότερο δφο δίκτυα. Δφο τοπικά δίκτυα ι δφο WAN ι ζνα LAN 
με το internet (το δίκτυο ενόσ ISP). Ο δρομολογθτισ του ςπιτιοφ μασ ι μιασ επιχείρθςθσ 
ζχει δφο διεπαφζσ. Θ μια διεπαφι ςυνδζεται με το τοπικό δίκτυο και θ άλλθ διεπαφι με 
τον δρομολογθτι του παρόχου μασ. 

4. Σο switch είναι ςυςκευι επιπζδου 2, λειτουργεί ςτο Επίπεδο Ηεφξθσ. Ο router είναι 
ςυςκευι επιπζδου 3 αφοφ λειτουργεί ςτο Επίπεδο Δικτφου. 

5. Όπωσ το switch ζτςι και ο δρομολογθτισ ζχει μνιμθ. Tο switch αποκθκεφει πίνακα με τισ 
MAC Address ςτθν μνιμθ του. O δρομολογθτισ αποκθκεφει πίνακεσ δρομολόγθςθσ.  

Με το packet tracer ςτινουμε το παρακάτω δίκτυο που αποτελείται από δφο LAN που 
ςυνδζονται με ζνα δρομολογθτι. Σο LAN 1 ζχει 6 pc και ζνα switch. Σο LAN 2 ζχει 5 pc 
και ζνα switch.  
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Σι μακαίνουμε; 

1. Διαπιςτϊνουμε ότι πρζπει να δϊςουμε ςτισ ςυςκευζσ μασ διεφκυνςθ ΙΡ, διαφορετικά τα 

δίκτυα δεν δουλεφουν. 

2. Βλζπουμε ότι οι ςυςκευζσ ζχουν MAC Address, τισ οποίεσ δεν ορίηουμε εμείσ. 

3. Ρυκμίηουμε τον δρομολογθτι.  

4. Βλζπουμε τθν αναγκαιότθτα οριςμοφ προεπιλεγμζνθσ πφλθσ  (Gateway). 

5. Χρθςιμοποιοφμε τθν εντολι ping και διαπιςτϊνουμε ότι χρθςιμοποιεί το πρωτόκολλο 

ICPM. 

Παράδειγμα ςφνδεςθσ 2 LAN με τθ χριςθ router. 

Κάκε ςυςκευι ςτο LAN 1 ζχει ΙΡ που το τμιμα δικτφου είναι 10. 

Κάκε ςυςκευι ςτο LAN 2 ζχει ΙΡ που το τμιμα 
δικτφου είναι 192.168.1 

Για κάκε ςυςκευι από το δίκτυο LAN 1 που 
κζλει να επικοινωνιςει με μια άλλθ ςυςκευι 
ςτο LAN 1, το switch είναι αρκετό για να 
ικανοποιιςει αυτι τθν επικοινωνία. 

Οι διευκφνςεισ MAC χρθςιμοποιοφνται για τθν 
επικοινωνία ςτο τοπικό δίκτυο.  

Επομζνωσ αν ο υπολογιςτισ με ΙΡ 10.0.0.8 , 
MAC Address 65-40-F4-D0-98-52 που ανικει ςτο 

δίκτυο LAN 1, κζλει να επικοινωνιςει με τον υπολογιςτι που ζχει ΙΡ 192.168.1.5, MAC Address 
00-0Β-CD-20-26-24 που ανικει ςτο δίκτυο LAN 2,  πρζπει αυτι τθν επικοινωνία να τθν κάνει ο 
router. 

Θ διεπαφι του Router 10.0.0.10 είναι θ προεπιλεγμζνθ πφλθ για το LAN 1 και  θ διεπαφι του 
Router 192.168.1.10 είναι θ προεπιλεγμζνθ πφλθ για το LAN 2.  

Όταν ο 10.0.0.10 κζλει να ςτείλει δεδομζνα ςτο 192.168.1.5, θ αποςτολι κα πρζπει να γίνει 
από τον router. Σα δεδομζνα ςτζλνονται ςτον router και ο router τα προωκεί ςτο LAN 2 μζςω 
τθσ διεπαφισ με ΙΡ 192.168.1.10 που είναι θ προεπιλεγμζνθ πφλθ του LAN 2. 
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Ρφκμιςθ δρομολογθτι  

 

 

Switch Router 
Είναι μια ςυςκευι δικτφου υπολογιςτών που 
χρθςιμοποιείται για να ςυνδζει ςυςκευζσ ςε ζνα 
δίκτυο. 

Σο router είναι μια ςυςκευι δικτφου που 
χρθςιμοποιείται για να ςυνδζει δίκτυα.  

Λειτουργεί ςτο επίπεδο ηεφξεισ (υςκευι επιπζδου 2). Λειτουργεί ςτο επίπεδο Δικτφου (υςκευι επιπζδου 3).  

Ζχει μνιμθ και αποκθκεφει πίνακα με τισ διευκφνςεισ 
MAC. 

Ζχει μνιμθ και αποκθκεφει πίνακεσ δρομολόγθςθσ.  

Οι αποφάςεισ λαμβάνονται με βάςθ τθ διεφκυνςθ 
MAC Address. 

Οι αποφάςεισ λαμβάνονται με βάςθ τθ διεφκυνςθ ΙΡ.  

Σο Switch μπορεί να λειτουργιςει ςε κατάςταςθ Half 
Duplex και ςε κατάςταςθ Full Duplex. 

Σο Router μπορεί να λειτουργεί ςε κατάςταςθ Full 
Duplex. 

Είναι ςυςκευι για τοπικά δίκτυα – LAN. 
Είναι ςυςκευι για τοπικά δίκτυα – LAN, μθτροπολιτικά 
δίκτυα – MAN και δίκτυα WAN. 

 

Για να ςυνδζςουμε τον δρομολογθτι με τα δφο δίκτυα 
χρθςιμοποιοφμε τισ δφο κφρεσ  Gigabit Ethernet 0 και 1 

Ορίηουμε τισ ΙΡ για κάκε μια 

διεπαφι ανάλογα με το 

δίκτυο που τισ ςυνδζουμε 

Πρζπει να είναι  on 


