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Εντολή κονσόλας route 
 

Η εντολή route διαχειρίζεται πίνακες δρομολόγησης δικτύου. 

 

Σύνταξη της εντολής 

ROUTE [-f] [-p] [-4|-6] command [destination] 

                  [MASK netmask]  [gateway] [METRIC metric]  [IF interface] 

 

 

route -f   Καταργεί τους πίνακες δρομολόγησης για όλες τις καταχωρήσεις πυλών.  Εάν 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια εντολή, οι πίνακες καταργούνται πριν την εκτέλεση της 
εντολής. 

 

route  -p          Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την εντολή ADD, καθιστά μια διαδρομή 
μόνιμη σε όλες τις εκκινήσεις του συστήματος. Από προεπιλογή, οι διαδρομές δεν διατηρούνται 
μετά την επανεκκίνηση του συστήματος. Για τις υπόλοιπες εντολές, που επηρεάζουν πάντα τις 
κατάλληλες μόνιμες διαδρομές αγνοείται.  

 

route  -4  Επιβολή χρήσης IPv4. 

 

route  -6           Επιβολή χρήσης IPv6. 

 

command      Μια από αυτές: 

route  PRINT     Εκτυπώνει μια διαδρομή 

route  ADD       Προσθέτει μια διαδρομή 

              route DELETE    Διαγράφει μια διαδρομή 

              route CHANGE    Τροποποιεί μια υπάρχουσα διαδρομή 

 

destination   Καθορίζει τον κεντρικό υπολογιστή. 

MASK          Καθορίζει ότι η επόμενη παράμετρος είναι η τιμή 'netmask'. 

netmask      Καθορίζει την τιμή μιας μάσκας υποδικτύου για αυτήν την καταχώρηση διαδρομής. 

         Εάν δεν καθορίζεται, ισχύει η προεπιλογή σε 255.255.255.255. 

gateway      Καθορίζει την πύλη. 

interface    Ο αριθμός διασύνδεσης για την καθορισμένη διαδρομή. 

METRIC       Καθορίζει το μετρικό στοιχείο, δηλαδή το κόστος για τον προορισμό. 

 

Όλα τα συμβολικά ονόματα που χρησιμοποιούνται για τον προορισμό αναζητούνται στο αρχείο 
βάσης δεδομένων του δικτύου NETWORKS. Τα συμβολικά ονόματα για την πύλη αναζητούνται στο 
αρχείο βάσης δεδομένων κεντρικού υπολογιστή HOSTS. 

Εάν η εντολή είναι PRINT ή DELETE. Ο προορισμός είτε η πύλη, μπορεί να ορίζεται ως χαρακτήρας 
μπαλαντέρ, (ο χαρακτήρας μπαλαντέρ προσδιορίζεται ως αστερίσκος '*') ή το όρισμα πύλης 
μπορεί να παραλειφθεί. 
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Εάν ο προορισμός περιλαμβάνει το σύμβολο * ή ?, θεωρείται μοτίβο κελύφους και εκτυπώνονται 
μόνο οι διαδρομές προορισμού που συμφωνούν. Το σύμβολο '*' αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε 
συμβολοσειρά και το σύμβολο '?' αντιστοιχεί σε οποιονδήποτε χαρακτήρα.  

Παραδείγματα: 157.*.1,   157.*,   127.*,   *224*. 

 

Η αντιστοίχιση μοτίβου επιτρέπεται μόνο στην εντολή PRINT. 

 

Διαγνωστικές σημειώσεις: 

Η μη έγκυρη τιμή MASK δημιουργεί ένα σφάλμα, δηλαδή όταν  (DEST & MASK) != DEST. 

Παράδειγμα: 

> route ADD 157.0.0.0 MASK 155.0.0.0 157.55.80.1 IF 1 

Η προσθήκη διαδρομής απέτυχε: Η καθορισμένη παράμετρος μάσκας δεν είναι έγκυρη. 
(Προορισμός & Μάσκα) != Προορισμός. 

 

Παραδείγματα: 

 

    > route PRINT 

    > route PRINT -4 

    > route PRINT -6 

    > route PRINT 157*        .... Εκτυπώνονται μόνον όσα ταιριάζουν με 157* 

  

 

    > route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0  157.55.80.1 METRIC 3 IF 2 

                

προορισμός       μάσκα    πύλη     μετρικό στοιχείο   διασύνδεση 

       

Εάν η παράμετρος IF δεν είναι καθορισμένη, επιχειρείται η εύρεση της βέλτιστης διασύνδεσης για 
μια καθορισμένη πύλη. 

     

> route ADD 3ffe::/32 3ffe::1 

 

> route CHANGE 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.5 METRIC 2 IF 2 

 Η παράμετρος CHANGE χρησιμοποιείται για την τροποποίηση της πύλης ή/και του μετρικού 
στοιχείου μόνο. 

 

    > route DELETE 157.0.0.0 

    > route DELETE 3ffe::/32 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 

Σε έναν φορητό υπολογιστή (laptop) δίνουμε την εντολή στην κονσόλα εντολών: 

C:\Users\user\Desktop>ROUTE PRINT 

 

Και επιστρέφει η οθόνη: 
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