
Εντολή route 
 

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση και διαχείριση του πίνακα δρομολόγησης σε έναν υπολογιστή και 
κυρίως για τον ορισμό στατικών δρομολογίων προς συγκεκριμένα δίκτυα και υπολογιστές μέσω μιας 
δικτυακής διασύνδεσης (κάρτας δικτύου) αμέσως μετά τη ρύθμιση και ενεργοποίησή της. 
 

 Στα windows η εμφάνιση του πίνακα δρομολόγησης γίνεται με τη συνοδεία της διαταγής PRINT 

C: \>route PRINT -4 

 

 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Έστω ένας Η/Υ με δύο κάρτες δικτύου. Στη μία έχει δίκτυο με 192.168.5.χ και η κάρτα στο 192.168.5.3 
και στην άλλη βγαίνει ο dsl router  με 192.168.100.1 . Σε αυτό λοιπόν το pc όταν κανoυμε ping 
www.google.com με περνάει από το dsl router. Αν όμως κάνουμε ping 192.168.5.10 τότε πάει πάλι να 
το περάσει από το router (192.168.100.1 o router και 192.168.100.2 η καρτα του pc) και όχι από την 
άλλη κάρτα που έχει την διεύθυνση 192.168.5.χ. 

 Με την εντολή route καθορίζουμε το δρομολογητή (Gateway) για κάθε δίκτυο προορισμού.  

Στα windows η εντολή συντάσσεται ως εξής: 
 
route add <destination_net> mask <destination_subnet_mask> <gateway_address> 

 

 Στην περίπτωση που έχουμε άμεση δρομολόγηση, δηλαδή δρομολόγηση πακέτων σε δίκτυο ίδιο 
με το δίκτυο ενός interface (υπολογιστές σ' ένα τοπικό δίκτυο LAN), δεν χρειάζεται να δώσουμε 
εντολή με sτatic route.  

 

 Θα πρέπει να δώσουμε την εντολή: 
route add 192.168.5.0 mask 255.255.255.0 192.168.5.n , όπου 192.168.5.n η IP της κάρτας μας.  

http://www.google.com/


Ρύθμιση παραμέτρων πολλών πυλών σε ένα δίκτυο 

Εάν έχετε πολλαπλούς προσαρμογείς δικτύου στον υπολογιστή σας και ρυθμίσετε τις παραμέτρους 
μιας προεπιλεγμένης πύλης (η οποία δημιουργεί μια προεπιλεγμένη δρομολόγηση στον πίνακα 
δρομολόγησης ΙΡ για όλους τους προορισμούς που δεν βρίσκονται στο υποδίκτυο) για κάθε 
προσαρμογέα, οι πληροφορίες του δικτύου ενδέχεται να μην δρομολογούνται προς τους σωστούς 
προορισμούς, όταν συνδέεστε σε ασυνεχή δίκτυα-ξεχωριστά δίκτυα, τα οποία δεν είναι σχεδιασμένα 
να επικοινωνούν απευθείας. Για όλους τους προορισμούς που δεν βρίσκονται στο υποδίκτυο 
χρησιμοποιείται μια μοναδική πύλη, ακόμη κι αν ρυθμίσετε πολλές προεπιλεγμένες πύλες. 

 Ένα παράδειγμα είναι, όταν ένας υπολογιστής συνδέεται ταυτόχρονα με ένα intranet με πολλαπλά 
υποδίκτυα και με το Internet. Ρυθμίζοντας μια προεπιλεγμένη πύλη και για τους δύο προσαρμογείς, 
μπορείτε είτε να επικοινωνείτε με όλους τους υπολογιστές στο Internet είτε με όλους τους 
υπολογιστές στο intranet, αλλά δεν μπορείτε να τα κάνετε και τα δύο ταυτόχρονα. 

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, ενεργήστε ως εξής: 

 Ρυθμίστε μια προεπιλεγμένη πύλη για τον προσαρμογέα δικτύου που συνδέεται με το δίκτυο, 
το οποίο διαθέτει τις πιο πολλές διαδρομές (συνήθως αυτός είναι ο προσαρμογέας δικτύου 
που συνδέεται με το Internet). 

 Μην ρυθμίζετε προεπιλεγμένη πύλη για οποιονδήποτε άλλον προσαρμογέα δικτύου. Αντί γι' 
αυτό, χρησιμοποιήστε πρωτόκολλα στατικών ή δυναμικών δρομολογήσεων, για να 
προσθέσετε τις δρομολογήσεις προς τα άλλα συνεχή δίκτυα στον τοπικό πίνακα 
δρομολόγησης ΙΡ. Εάν η υποδομή δρομολόγησης χρησιμοποιεί Πρωτόκολλο πληροφοριών 
δρομολόγησης (RIP) για IPv4, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία ακρόασης RIP στα 
Windows, η οποία επιτρέπει στον υπολογιστή σας να ενημερωθεί για άλλες διαδρομές στο 
δίκτυο με "ακρόαση" των εκπεμπόμενων μηνυμάτων RIP, και έπειτα να προσθέσει τις 
διαδρομές IPv4 στον πίνακα δρομολόγησης. Εάν η υποδομή δρομολόγησης δεν χρησιμοποιεί 
RIP, δεν είναι δυνατή η χρήση της ακρόασης RIP. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
την εντολή route add -p, για να προσθέσετε τις μεμονωμένες διαδρομές στον πίνακα 
δρομολόγησης IPv4. Για την έκδοση IPv6, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εντολή netsh 
interface ipv6 add route. 

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας προεπιλεγμένης πύλης 

1. Ανοίξτε τις Συνδέσεις δικτύου κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, κάνοντας 
κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε προσαρμογέας 
και, στη συνέχεια, στο πεδίο "Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης", κάντε κλικ στην επιλογή 
Προβολή συνδέσεων δικτύου.  

2. Κάντε δεξιό κλικ στον προσαρμογέα δικτύου, για τον οποίο θέλετε να ρυθμίσετε μια 
προεπιλεγμένη πύλη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες. Αν σας ζητηθεί 
κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή 
παρέχετε την επιβεβαίωση. 

3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δίκτυο. 
4. Στην περιοχή Αυτή η σύνδεση χρησιμοποιεί τα εξής στοιχεία, κάντε κλικ στην επιλογή 

Πρωτόκολλο Internet έκδοση 4 (TCP/IPv4) ή στην επιλογή Πρωτόκολλο Internet έκδοση 6 
(TCP/IPv6), και στη συνέχεια επιλέξτε Ιδιότητες. 

5. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη απόδοση 
διεύθυνσης IP ή στην επιλογή Χρήση της ακόλουθης διεύθυνσης IP. 



Παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Πρωτοκόλλου Internet Έκδοσης 4 (TCP/IPv4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προσαρμογέα δικτύου, έτσι ώστε να εξασφαλίζει αυτόματη 
απόδοση διεύθυνσης ΙΡ, η προεπιλεγμένη πύλη εκχωρείται από τον διακομιστή DHCP. Εάν 
καθορίσετε μια εναλλακτική ρύθμιση παραμέτρων (IPv4 μόνον), η προεπιλεγμένη πύλη θα είναι η 
διεύθυνση ΙΡ που βρίσκεται στο πλαίσιο "Προεπιλεγμένη πύλη" της καρτέλας "Εναλλακτική ρύθμιση 
παραμέτρων". Μπορείτε να καθορίσετε μόνον μια προεπιλεγμένη πύλη. 

Εάν καθορίσετε μια ρύθμιση παραμέτρων ΙΡ με μη αυτόματο τρόπο, η προεπιλεγμένη πύλη θα είναι 
η διεύθυνση ΙΡ που βρίσκεται στο πλαίσιο "Προεπιλεγμένη πύλη" της καρτέλας "Γενικά".  

 

 

Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία ακρόασης RIP 

1. Ανοίξτε την επιλογή "Προγράμματα και δυνατότητες" κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη  και 
στις επιλογές Πίνακας ελέγχου, Προγράμματα και, στη συνέχεια, στην επιλογή Προγράμματα 
και δυνατότητες.  

2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 
των δυνατοτήτων των Windows. Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή 
επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή παρέχετε την επιβεβαίωση. 

3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ακρόαση RIP και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Για να προσθέσετε διαδρομές για IPv4 με μη αυτόματο τρόπο 

1. Ανοίξτε το παράθυρο γραμμής εντολών κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη . Στο πλαίσιο 
αναζήτησης, πληκτρολογήστε Γραμμή εντολών και στη συνέχεια, στη λίστα αποτελεσμάτων, 
κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών.  

2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε route -p add [προορισμός] [mask <μάσκα δικτύου>] 
[πύλη] [metric <μέτρηση>] [if <περιβάλλον εργασίας>]. 

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει τις παραμέτρους της εντολής route -p add  

Παράμετρος  Περιγραφή  

προορισμός Καθορίζει τον προορισμό δικτύου της διαδρομής. Ο προορισμός μπορεί να είναι μια 
διεύθυνση ΙΡ ή ένα πρόθεμα υποδικτύου (γνωστό και ως διεύθυνση δικτύου ή ως 
αναγνωριστικό δικτύου) (όπου τα bit κεντρικού υπολογιστή του προθέματος είναι 
ρυθμισμένα στο 0), μια διεύθυνση IP για δρομολόγηση κεντρικού υπολογιστή ή 0.0.0.0 
για την προεπιλεγμένη δρομολόγηση. 

mask Καθορίζει τη μάσκα υποδικτύου, η οποία συσχετίζεται με τον προορισμό του δικτύου. 
Η μάσκα υποδικτύου μπορεί να είναι η κατάλληλη μάσκα υποδικτύου για μια 
διεύθυνση ΙΡ ή πρόθεμα υποδικτύου, 255.255.255.255 για μια διαδρομή ή 0.0.0.0 για 
την προεπιλεγμένη διαδρομή. Εάν δεν οριστεί, χρησιμοποιείται η μάσκα υποδικτύου 
255.255.255.255. Λόγω της σχέσης μεταξύ του προορισμού και της μάσκας 
υποδικτύου στον καθορισμό των δρομολογήσεων, ο προορισμός δεν είναι δυνατό να 
είναι πιο συγκεκριμένος από την αντίστοιχη μάσκα υποδικτύου του. Με άλλα λόγια, 
δεν είναι δυνατό να υπάρχει bit ρυθμισμένο στο 1 στον προορισμό, εάν το αντίστοιχο 
bit στη μάσκα υποδικτύου είναι 0.  

gateway Καθορίζει τη διεύθυνση ΙΡ προώθησης ή επόμενης μεταπήδησης, μέσω της οποίας 
είναι προσβάσιμο το σύνολο διευθύνσεων, που προσδιορίζονται από τον προορισμό 
δικτύου και τη μάσκα υποδικτύου. Για τις τοπικά προσαρτημένες διαδρομές 
υποδικτύου, η διεύθυνση πύλης είναι η διεύθυνση ΙΡ που εκχωρείται στο περιβάλλον 
εργασίας, το οποίο επισυνάπτεται στο υποδίκτυο. Για τις απομακρυσμένες 
δρομολογήσεις (διαθέσιμες σε έναν ή σε περισσότερους δρομολογητές), η διεύθυνση 
πύλης είναι μια άμεσα προσβάσιμη διεύθυνση ΙΡ, η οποία εκχωρείται σε γειτονικό 
δρομολογητή. 

metric Καθορίζει μια μέτρησης κόστους ακέραιου αριθμού (που κυμαίνεται από 1 έως 9999) 
για τη διαδρομή, που χρησιμοποιείται κατά την επιλογή μεταξύ πολλών διαδρομών 
στον πίνακα δρομολόγησης, οι οποίες ταιριάζουν στη διεύθυνση προορισμού ενός 
προωθούμενου πακέτου. Επιλέγεται η διαδρομή με τη χαμηλότερη μέτρηση. Η 
μέτρηση είναι δυνατό να επηρεάσει τον αριθμό των μεταπηδήσεων, την ταχύτητα της 
διαδρομής, την αξιοπιστία της διαδρομής, την ταχύτητα μετάδοσης της διαδρομής ή 
τις ιδιότητες διαχείρισης. 

if Καθορίζει το ευρετήριο περιβάλλοντος εργασίας για το περιβάλλον εργασίας, μέσω 
του οποίου επιτυγχάνεται η πρόσβαση στον προορισμό. Για μια λίστα περιβαλλόντων 
εργασίας και των αντίστοιχων ευρετηρίων τους, χρησιμοποιήστε την οθόνη της 
εντολής route print. Για το ευρετήριο περιβάλλοντος εργασίας μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε δεκαδικές ή δεκαεξαδικές τιμές. Στις δεκαεξαδικές τιμές, η ένδειξη 
0x προηγείται του δεκαεξαδικού αριθμού. Εάν η παράμετρος if δεν οριστεί, το 
περιβάλλον εργασίας καθορίζεται από τη διεύθυνση της πύλης. 

 Με την παράμετρο -p, η καθορισμένη διαδρομή προστίθεται στο μητρώο και χρησιμοποιείται για 
την προετοιμασία του πίνακα δρομολόγησης ΙΡ, κάθε φορά που ξεκινά το πρωτόκολλο TCP/IP.  



Για να προσθέσετε διαδρομές για IPv6 με μη αυτόματο τρόπο 

1. Ανοίξτε το παράθυρο γραμμής εντολών κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη . Στο πλαίσιο 
αναζήτησης, πληκτρολογήστε Γραμμή εντολών και στη συνέχεια, στη λίστα αποτελεσμάτων, 
κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών.  

2. Στη γραμμή εντολών πληκτρολογήστε netsh interface ipv6 add route [prefix=]<διεύθυνση 
IPv6>/<ακέραιος> [interface=]<συμβολοσειρά> [[nexthop=]<διεύθυνση IPv6>] 
[[siteprefixlength=]<ακέραιος>] [[metric=]<ακέραιος>] [[publish=]<τιμή>] 
[[validlifetime=]<ακέραιος>|infinite] [[preferredlifetime=]<ακέραιος>] [[store=]<τιμή>]. 

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει τις παραμέτρους της εντολής netsh interface ipv6 add route 

Παράμετρος  Περιγραφή  

prefix Το πρόθεμα διεύθυνσης ή υποδικτύου, για το οποίο προστίθεται μια διαδρομή. 

interface Το όνομα ή το ευρετήριο του περιβάλλοντος εργασίας. 

nexthop Η διεύθυνση πύλης, εάν το πρόθεμα δεν είναι με σύνδεση. 

siteprefixlength Το μήκος του προθέματος για ολόκληρη την τοποθεσία, εάν είναι με σύνδεση. 

metric Η μέτρηση της διαδρομής. 

publish Αντιπροσωπεύει μια από τις ακόλουθες τιμές:  

o no: Μη κοινοποιημένη στις Κοινοποιήσεις διαδρομής (προεπιλογή) 
o age: Κοινοποιημένη στις Κοινοποιήσεις διαδρομής με μειούμενες διάρκειες 

ζωής 
o yes: Κοινοποιημένη στις Κοινοποιήσεις διαδρομής με μη μεταβαλλόμενες 

διάρκειες ζωής 

Όταν η δημοσίευση είναι ρυθμισμένη στην τιμή "age", η Κοινοποίηση διαδρομής θα 
περιέχει την έγκυρη διάρκεια ζωής που απομένει έως τη διαγραφή. Όταν η 
δημοσίευση είναι ρυθμισμένη στην τιμή "yes", η διαδρομή δεν θα διαγραφεί ποτέ, 
ανεξάρτητα από την τιμή έγκυρης διάρκειας ζωής, και κάθε Κοινοποίηση διαδρομής 
θα περιέχει την (ίδια) καθορισμένη έγκυρη διάρκεια ζωής. Όταν η δημοσίευση είναι 
ρυθμισμένη στις τιμές "no" ή "age", η διαδρομή θα διαγραφεί μετά το πέρας της 
έγκυρης διάρκειας ζωής.  

validlifetime Η διάρκεια ζωής μιας έγκυρης διαδρομής εκφραζόμενη σε ημέρες, ώρες, λεπτά και 
δευτερόλεπτα (για παράδειγμα: 1d2h3m4s). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι "infinite."  

preferredlifetime Η διάρκεια ζωής κατά την οποία προτιμάται η διαδρομή. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 
ίση με την έγκυρη διάρκεια ζωής. 

store Αντιπροσωπεύει μια από τις ακόλουθες τιμές: 

o active: Η αλλαγή διαρκεί μόνον έως την επόμενη εκκίνηση 
o persistent: Η αλλαγή είναι μόνιμη (προεπιλογή) 

 


