
Πληροφορίες για το Port Forwarding 

 

NAT (Network Address Translation) 
  
 

Αρχικά το ΝΑΤ (Network Address Translation, δηλαδή Μετάφραση Διευθύνσεων Δικτύου) 

αναπτύχθηκε σαν ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη διευθύνσεων ΙΡ (IPv4). Έχει γίνει 

πλέον καθιερωμένο χαρακτηριστικό σε όλους τους δρομολογητές (routers). Τα περισσότερα 

συστήματα χρησιμοποιούν το ΝΑΤ για να δώσουν την δυνατότητα σε πολλούς χρήστες σε ένα 

ιδιωτικό δίκτυο να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας μια μοναδική ΙΡ.  

  

Ένα ιδιωτικό δίκτυο (private network) σε μια τυπική ρύθμισή του, χρησιμοποιεί "ιδιωτικές" 

διευθύνσεις ΙΡ όπως: 192.168.x.x ή 10.x.x.x  και ο δρομολογητής (router) συνήθως έχει την ΙΡ 

192.168.1.1. Ο δρομολογητής (router) ωστόσο, είναι συνδεδεμένος και στο διαδίκτυο 

χρησιμοποιώντας μία και μοναδική δημόσια ΙΡ διεύθυνση. 

 

Η κίνηση διεκπεραιώνεται από το ιδιωτικό δίκτυο προς το διαδίκτυο μέσω του δρομολογητή και η 

διεύθυνση αποστολέα κάθε πακέτου μεταφράζεται από ιδιωτική σε δημόσια. Ο δρομολογητής 

καταγράφει τις βασικές πληροφορίες για κάθε ενεργή σύνδεση (ιδιαίτερα την διεύθυνση 

προορισμού και την θύρα).  

Όταν επιστρέφεται απάντηση από το διαδίκτυο στον δρομολογητή, ο τελευταίος χρησιμοποιεί το 
ιστορικό καταγραφής κατά την διάρκεια της εξερχόμενης επικοινωνίας για να αποφασίσει σε 
ποιο σύστημα του εσωτερικού ιδιωτικού δικτύου θα προωθήσει την απάντηση. Για ένα σύστημα 
που βρίσκεται στο διαδίκτυο, ο δρομολογητής παρουσιάζεται σαν να είναι αυτός ο αποστολέας και 
ο αποδέκτης της διαδικτυακής κίνησης.  

Το ΝΑΤ αναπτύχθηκε από την εταιρία Cisco και χρησιμοποιείται σε συσκευές που βρίσκονται ανάμεσα 
στο εσωτερικό δίκτυο και στον υπόλοιπο κόσμο. Το ΝΑΤ έχει πολλές μορφές και μπορεί να εφαρμοστεί 
με διάφορους τρόπους. 



NAPT (Network Address Port Translation) 

 

Μία από τις μορφές / τύπους ΝΑΤ που χρησιμοποιείται ευρέως, είναι το NAPT (Port-level NAT). 

To NAPT μεταφράζει ένα σύνολο ιδιωτικών IP διευθύνσεων σε μία δημόσια IP διεύθυνση, αλλά 

σε διαφορετικές πόρτες (Ports). 

Μία πόρτα (port) είναι ένα εικονικό μονοπάτι από το οποίο γίνεται δρομολόγηση δεδομένων προς 

την συσκευή / εφαρμογή που έχει ρυθμιστεί να την χρησιμοποιεί.  

 

Για να γίνουν πιο κατανοητά τα παραπάνω, δείτε το παρακάτω σχήμα: 

 

 

Για παράδειγμα, βλέπουμε στην παραπάνω εικόνα ότι η κάμερα με ιδιωτική διεύθυνση IP "ακούει" 

εισερχόμενα http requests στην πόρτα 8080.  

Αυτό σημαίνει ότι όταν ένα πακέτο (που έχει σταλεί στη διεύθυνση 94.75.154.23:8080) φτάσει 

στον δρομολογητή με δημόσια IP 94.75.154.23, αυτός θα δρομολογήσει το πακέτο στην 

πόρτα 8080, δηλαδή στη συσκευή με ιδιωτική IP διεύθυνση 192.168.1.10 που έχει ρυθμιστεί να 

"ακούει" στην πόρτα 8080. 

Συνοπτικά, η διαδικασία αυτή υλοποιείται επειδή ο αποστολέας του πακέτου δεν είναι σε θέση να 

γνωρίζει την εσωτερική / ιδιωτική διεύθυνση της συσκευής έτσι ώστε να δρομολογήσει το πακέτο 

απευθείας σε αυτήν και γι' αυτό χρησιμοποιείται το NAPT. Το NAPT επίσης χρησιμοποιείται 

πολλές φορές για λόγους ασφαλείας. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Πόρτες (Ports) 

 

 Οι πόρτες (ports) είναι ένας 16-bit αριθμός. Αυτό σημαίνει ότι το εύρος τους είναι από 1 

έως 65535. 

 Χωρίζονται σε TCP και UDP πόρτες ανάλογα με την κεφαλίδα του πακέτου που 

καθορίζεται από την εφαρμογή που δημιουργεί το πακέτο. 

 Οι πόρτες που χρησιμοποιεί κάθε εφαρμογή ορίζονται συνήθως από τον δημιουργό της 

εφαρμογής. 

 Κάθε πόρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από μία εφαρμογή κάθε χρονική στιγμή. 

 Οι πόρτες από 0 εώς 1023 έχουν οριστεί από 

την ΙΑΝΑ (Internet Assigned Numbers Authority) ως πόρτες που εξυπηρετούν διαδικασίες 

συστήματος και παρέχουν υπηρεσίες δικτύου ευρέως διαδεδομένες. 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται σχετικός πίνακας με κάποιες από αυτές: 

PORT PROTOCOL ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 TCP & UDP TCP Port Service Multiplexer (TCPMUX)  

20 TCP & UDP FTP Data Transfer  

22 TCP & UDP 
Secure Shell (SSH) - used for secure logins, file transfers (scp, sftp) 
and port forwarding  

25 TCP 
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) - Used for e-mail routing 
between mail servers  

53 TCP & UDP Domain_Name_System  

80 TCP Hypertext Transfer Protocol (HTTP)  

110 TCP Post Office Protocol v3 (POP3)  

118 TCP & UDP SQL (Structured Query Language) Services  

158 TCP & UDP SQL Service  

194 TCP & UDP Internet Relay Chat (IRC)  

220 TCP & UDP Internet Message Access Protocol (IMAP), version 3  

389 TCP & UDP Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)  

443 TCP HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over SSL/TLS)  

554 TCP & UDP Real Time Streaming Protocol (RTSP)  

587 TCP e-mail message submission (SMTP)  

843 TCP Adobe Flash (Unofficial)  

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/TCP_Port_Service_Multiplexer
http://en.wikipedia.org/wiki/FTP
http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell
http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell
http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/Post_Office_Protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/SQL
http://en.wikipedia.org/wiki/SQL
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/Lightweight_Directory_Access_Protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/HTTPS
http://en.wikipedia.org/wiki/Real_Time_Streaming_Protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/Mail_submission_agent
http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash


Port Forwarding 

 

To Port Forwarding είναι η διαδικασία που πρέπει να γίνει, για να είναι ένας υπολογιστής που 

βρίσκεται πίσω από έναν δρομολογητή (Router), προσβάσιμος από άλλους υπολογιστές στο 

διαδίκτυο.  

 

Η διαδικασία αυτή γίνεται σε όλους τους δρομολογητές με τον ίδιο τρόπο σε 3 απλά βήματα: 

1) Ρυθμίζουμε την εφαρμογή που θέλουμε, να "ακούει" στην συγκεκριμένη πόρτα (στο 

παράδειγμά μας είναι η 8080). 

 

2) Ρυθμίζουμε το Router να επιτρέπει την κίνηση στη συγκεκριμένη πόρτα και να την 

δρομολογεί στην συσκευή που θέλουμε, δηλώνοντας external και internal port (στην 

περίπτωση απλών δικτύων και εφαρμογών που εξυπηρετούμε, αυτές συμπίπτουν πάντα.  

 
Στο παράδειγμά μας, θα είναι internal port: 8080, external port: 8080 για την ιδιωτική / 

εσωτερική IP 192.168.1.10 της κάμερας στην οποία θέλουμε να δρομολογείται η κίνηση. 

 

3) Κάνουμε reboot τον δρομολογητή και την συσκευή (πχ κάμερα). 

 

 

 

 

 

 

Πηγή πληροφόρησης: https://www.cosmote.gr/fixed/help-and-support/faq/terms/-/support/article/1212852  

https://www.cosmote.gr/fixed/help-and-support/faq/terms/-/support/article/1212852

