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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 
Γραμμή Εντολών (Command Prompt) στα Windows (XP/7/8): Εντολές Δικτύου 

 
 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
Η γραμμή εντολών (Command Prompt ή cmd) στα Windows είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο, που 
μας δίνει δυνατότητες πέραν από αυτές του γραφικού περιβάλλοντος. Χρησιμοποιώντας τη 
γραμμή εντολών, οι προχωρημένοι χρήστες μπορούν να τρέξουν εντολές που είναι αδύνατον να 
εκτελεστούν στο γραφικό περιβάλλον των Windows, και μας δίνουν πολύ μεγαλύτερο έλεγχο στο 
σύστημά μας. 
 
Άνοιγμα της γραμμής εντολών 

Υπάρχουν δύο τρόποι να ανοίξουμε τη γραμμή εντολών: α) ως απλός χρήστης (user) και β) 

ως διαχειριστής (admin). Σαν απλοί χρήστες μπορούμε να τρέξουμε την πλειοψηφία των 

εντολών, όμως είμαστε περιορισμένοι όσον αφορά κάποιες εντολές γύρω από βαθύτερες πτυχές 

του συστήματος ή να κάνουμε αλλαγές σε προστατευμένα αρχεία και φακέλους του συστήματος. 

Σαν διαχειριστές, έχουμε πρόσβαση στο σύνολο των εντολών και απεριόριστη πρόσβαση στο 

σύστημα. 

 

A) Πώς ανοίγουμε την γραμμή εντολών ως απλοί χρήστες 

Πατάμε στο πληκτρολόγιο ταυτόχρονα το κουμπί με το σήμα των Windows και το R. 

 
 

Στο παράθυρο "Εκτέλεση" που θα ανοίξει, γράφουμε CMD και πατάμε ΟΚ. 
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Β) Πώς ανοίγουμε την γραμμή εντολών ως διαχειριστές 

Στα Windows 7, πηγαίνουμε στο μενού Έναρξης και γράφουμε στην αναζήτηση CMD. 

 

Στο εικονίδιο που θα εμφανιστεί, κάνουμε δεξί κλικ  Εκτέλεση ως διαχειριστής. 

 

Στα Windows 8, πηγαίνουμε στην οθόνη έναρξης με τα πολύχρωμα πλακάκια. Ξεκινάμε να 

γράφουμε CMD και θα εμφανιστεί αυτόματα η αναζήτηση. 

 

Κάνουμε δεξί κλικ στο εικονίδιο της γραμμής εντολών, και επιλέγουμε "Εκτέλεση ως 

διαχειριστής". 

 

 



3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΜΑΡΑΚΗ ΜΑΤΘΙΛΔΗ (ΠΕ20) , ΦΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΕ17.04) 

 

Λήψη πληροφοριών για τη σύνδεση του Η/Υ στο δίκτυο 

1) Εντολή ipconfig 

Για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση σας στο δίκτυο, πρέπει να 

χρησιμοποιήσετε την εντολή ipconfig. Πληκτρολογήστε ipconfig στη γραμμή εντολών και 

πατήστε Enter. Όπως θα δείτε και στην εικόνα που ακολουθεί, με την ipconfig μπορείτε να δείτε 

όλες τις συσκευές δικτύου που έχετε εγκατεστημένες στο υπολογιστή σας καθώς και την IP 

διεύθυνση της καθεμίας. Επίσης θα πάρετε πληροφορίες για τις IP της Μάσκας υποδικτύου 

(subnet mask) και της προεπιλεγμένης πύλης (Router) αλλά και πληροφορίες σχετικά με την 

κατάσταση των συσκευών δικτύου. 

 
Η εντολή ipconfig μπορεί να δεχτεί πολλές διαφορετικές μεταβλητές. Για να δείτε όλες τις 

μεταβλητές, πληκτρολογείστε ipconfig /? και πατήστε Enter. 

 
 Εντολή ipconfig /all 

Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μεταβλητή  /all  με την οποία μπορούμε να πάρουμε 

ακόμα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση μας στο δίκτυο. Στην εικόνα που 

ακολουθεί θα δείτε πληροφορίες για το DNS, τη  MAC Address (Media Access Control)  (είναι 

το πεδίο Φυσική διεύθυνση) και άλλες πληροφορίες σχετικά με την κάθε συσκευή. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ipconfig
http://en.wikipedia.org/wiki/MAC_address
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2) Εντολές με τις οποίες αλλάζω IP ( ipconfig /release  και  ipconfig/renew ) 

Αξίζει να σημειωθεί πως με την ipconfig μπορείτε να εκτελέσετε και ορισμένες χρήσιμες εργασίες 

με τη χρήση των σωστών παραμέτρων. Για παράδειγμα οι εντολές ipconfig /release  και  

ipconfig /renew  εξαναγκάζουν τον προσαρμογέα δικτύου σας να ανανεώσει την τρέχουσα IP 

διεύθυνση. Αυτές οι παράμετροι είναι πολύ χρήσιμες σε δίκτυα DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol), ώστε να μοιραστούν όλες οι IP διευθύνσεις αυτόματα. Για την ακρίβεια, 

το σύστημα σας απορρίπτει την τρέχουσα IP και ζητάει μια νέα διεύθυνση από τον DHCP server 

αλλά μπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιμη σε ορισμένες περιπτώσεις. 

 

 πληκτρολογείστε ipconfig /release και πατήστε Enter 

 
 

 πληκτρολογείστε ipconfig /renew και πατήστε Enter 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol
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3) Εύρεση της MAC διεύθυνσης της κάρτας δικτύου του υπολογιστή μας ( εντολή getmac ) 

  πληκτρολογήσετε την εντολή getmac και να πατήσετε Enter 

 

 

4) Δείτε τις ενεργές TCP συνδέσεις του υπολογιστή σας ( εντολή netstat ) 

Μια ακόμα χρήσιμη εντολή δικτύου είναι η netstat με αυτή την εντολή μπορείτε να δείτε τις 

ενεργές συνδέσεις του υπολογιστή σας σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Απλά πληκτρολογήστε 

netstat και πατήστε Enter. 

 
Η εντολή netstat έχει και αυτή πολλές παραμέτρους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, με τη 

μόνη διαφορά ότι οι παράμετροι αυτής της εντολής συντάσσονται με '-' και όχι με '/'.  

Επίσης, η netstat είναι ιδανική για να εντοπίσετε εάν κάποιο trojan ή spyware έχει μολύνει τον 

υπολογιστή σας και έχει δημιουργήσει συνδέσεις σε άλλους υπολογιστές.  

Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογείστε nestat -b, πατήστε Enter και θα δείτε ποιο εκτελέσιμο 

αρχείο προκάλεσέ την κάθε σύνδεση. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Netstat
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5) Εντολή δοκιμής σύνδεσης σε μία ιστοσελίδα ή σ’ έναν υπολογιστή του δικτύου μας ή 
στο router ( εντολή ping ) 

Για να δοκιμάσετε αν υπάρχει σύνδεση με μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή με κάποια άλλη 

συσκευή του δικτύου σας (π.χ. το router) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή ping 

ακολουθούμενη από την διεύθυνση της ιστοσελίδας ή από μια IP (π.χ. ping www.sch.gr ) 

Η εντολή ping έχει μια πολύ χρήσιμη παράμετρο, με την οποία μπορείτε να κάνετε ping σε μια 

τοποθεσία και να την σταματήσετε όποτε εσείς θέλετε. Για παράδειγμα πληκτρολογήστε ping -t 

192.168.1.1 . Αν θέλετε να σταματήσετε τη διαδικασία και να δείτε μερικά στατιστικά πατήστε Ctrl 

+ Break. Για να τερματίσετε τελείως τη διαδικασία πατάμε Ctrl + C. 

 

6) Δείτε τη διαδρομή μεταξύ δύο υπολογιστών ενός δικτύου  ( εντολή tracert ) 

H tracert (traceroot), είναι μια εντολή δανεισμένη από τα συστήματα UNIX. Εμφανίζει την 

διαδρομή που ακολουθούν τα δεδομένα από ένα υπολογιστή σε ένα άλλο και κάθε 

διαδρομή αποτελείται από 'hops' κάθε φορά που αλλάζουν κόμβο ή υπολογιστή. Η tracert 

δείχνει μέχρι και 30 hops και είναι χρήσιμη για να δείτε εάν η κίνηση των δεδομένων καθυστερεί 

σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο ή αν ακολουθούν λάθος διαδρομή.  

 
Στο παράδειγμα βλέπουμε τη διαδρομή που κάνει ο υπολογιστής μας μέχρι να συνδεθεί με τον 

server του www.google.com 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ping
http://www.sch.gr/
http://en.wikipedia.org/wiki/Traceroute
http://www.google.com/
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ΑΣΚΗΣΗ 

1. Χρησιμοποιώντας τη κονσόλα εντολών να βρείτε τα παρακάτω χαρακτηριστικά 

μέσω του Η/Υ που εργάζεστε στο εργαστήριο: 

 

a. Προσαρμογέας Ethernet:………………………………...…………………………….. 
 
b. Διεύθυνση IP:…………………………………………….……………………………… 
 
c. Μάσκα υποδικτύου (Subnet Mask):………………………….……………………….. 
 
d. Προεπιλεγμένη πύλη (Gateway):……………………………………………………… 
 
e. Περιγραφή κάρτας δικτύου:……………………………………………………………. 
 
f. Διακομιστής DCHP:……………………………………………………………………... 
 
g. Διακομιστής DNS:……………………………………………………………………… 
 
h. Έναρξης εκμίσθωσης:………………………………………………………………….. 
 
i. Λήξη εκμίσθωσης:………………………………………………………………….. 
 

2. Χρησιμοποιώντας τη κονσόλα εντολών να ανανεώσετε την παραπάνω ip address 

που σας έχει εκχωρήσει ήδη το router. 

 
a. Ποιες εντολές θα χρησιμοποιήσετε;…………………………………………………… 
 
b. Ποια είναι η νέα σας ip;…………………………………………………………………. 
 

 

3. Χρησιμοποιώντας τη κονσόλα εντολών να επικοινωνήσετε με το router του 

εργαστηρίου.  

a. Ποιά εντολή θα δώσετε;……………………………….………………………………..  

 

b. Υπάρχει απώλεια πακέτων στην αποστολή και λήψη (εάν ναι δώστε το ποσοστό 

απώλειας; ……………………………… 

 

4. Χρησιμοποιώντας τη κονσόλα εντολών δώστε την εντολή  tracert www.sch.gr και 

καταγράψτε τη διαδρομή που διανύει ένα πακέτο στο Internet καθώς και τους 

δρομολογητές-κόμβους (nodes).  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9……. 
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
 

 Πιο κάτω ακολουθεί η λίστα με τις σημαντικότερες εντολές για το Windows Command 
Prompt και το τι κάνει η κάθε μια. 

 

1. slui - Windows Activation Wizard. 

2. optionalfeatures - Turn on/off Windows features. 

3. appwiz.cpl - Add/Remove Programs. 

4. bdeadmin.cpl - BDE Administrator. 

5. control /name microsoft.backupandrestorecenter - Windows Backup and Restore 

6. mobsync - Sync Center. 

7. certmgr.msc - User Certificates. 

8. osk - On-Screen Keyboard. 

9. napclcfg.msc - NAP Client Configuration. 

10. cliconfg - SQL Server Client Network Utility. 

11. control userpasswords - User Accounts. 

12. msconfig - System Configuration. 

13. telephon.cpl - Phone and Modem Connection. 

14. wab - Contacts. 

15. control userpasswords2 or netplwiz - Control User Accounts. 

16. mmc - Empty Console. 

17. joy.cpl - Game Controllers. 

18. fsmgmt.msc - Shared folders. 

19. sysedit - System Configuration Editor. 

20. 

- regedit or regedt32 - To open Registry Editor. 

- regedit -m - To open multiple Registry Editor windows. 

21. azman.msc - Authorization Manager. 

22. devmgmt.msc - Device Manager. 

23. taskmgr - Windows Task Manager. 

24. diskmgmt.msc - Disk Management. 

25. compmgmt.msc - Computer Management. 

26. iscsicpl or %SystemRoot%\system32\iscsicpl.exe - iSCSI Initiator. 

27. control printers - Devices and Printers. 

28. msinfo32 - System Information. 

29. cmd - Windows Command Prompt. 

30. lpksetup - Install/uninstall languages. 

31. %SystemRoot%\system32\perfmon.msc /s - Performance Monitor. 

32. cleanmgr - Disk Cleanup. 

33. eventvwr, eventvwr.msc, or %SystemRoot%\system32\eventvwr.msc /s - Event 

Viewer. 

34. utilman - Ease of Access Center. 

35. control folders - Folder Options. 

36. powercfg.cpl - Power Options. 

37. control international - Region and Language. 

38. control admintools - Administrative Tools 

39. mdsched or %SystemRoot%\system32\MdSched.exe - Windows Memory Diagnostic. 

40. Control - Control Panel. 

41. %SystemRoot%\system32\WF.msc or wf.msc - Windows Firewall with Advanced 
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Security. 

42. taskschd.msc or %SystemRoot%\system32\taskschd.msc /s - Task Scheduler. 

43. control fonts - Windows Fonts. 

44. Type cmd and click OK, then type tasklist and press Enter - System Idle Process. 

45. computerdefaults - Set Program Access and Computer Defaults. 

46. desk.cpl - Screen Resolution. 

47. control color - Window Color and Appearance. 

48. control keyboard - Keyboard Properties. 

49. wscui.cpl - Action Center. 

50. timedate.cpl - Date and Time. 

51. ncpa.cpl - Network Connections. 

52. mmsys.cpl - Sound Properties. 

53. main.cpl or control mouse - Mouse Properties. 

54. sysdm.cpl - System Properties. 

55. syskey - Securing the Windows Account Database. 

56. rstrui - System Restore. 

57. credwiz - Stored User Names and Passwords. 

58. dcomcnfg - Component Services. 

59. %SystemRoot%\system32\odbcad32.exe - ODBC Data Source Administrator. 

60. services.msc - Windows 7 Services. 

61. charmap - Character Map. 

62. tabletpc.cpl - Pen and Touch. 

63. lusrmgr.msc - Local Users and Groups. 

64. dxdiag - DirectX Diagnostic Tool. 

65. collab.cpl - People Near Me. 

66. wmimgmt.msc - Windows Management Instrumentation (WMI). 

67. defender - Turn On/Off Windows Defender. 

 

 

 

 

 

 

Πηγές πληροφόρησης: http://www.pcsteps.gr/ , https://el.wikipedia.org/ , http://www.pcmag.com/ 

 

  

http://www.pcsteps.gr/
https://el.wikipedia.org/
http://www.pcmag.com/

