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Μάσκες Υποδικτύου (Subnet Masks) 

Η τεράστια εξάπλωση του Internet οδήγησε στην εξάντληση των διαθέσιμων IPv4 διευθύνσεων. Το γεγονός αυτό 
καθώς και η αδυναμία των δρομολογητών να μπορούν να διατηρούν πολύ μεγάλους πίνακες με τις IP 
διευθύνσεις που πρέπει να δρομολογούν  (πίνακες δρομολόγησης) , οδήγησε στην καθιέρωση των μασκών 
υποδικτύου (subnet masks).  

Μία subnet mask αποτελείται από 32-bits και στόχος της είναι να δηλώνει πόσα bits μιας IP διεύθυνσης 
ανήκουν στη διεύθυνση δικτύου (network part) και πόσα bits ανήκουν στη διεύθυνση του host (host part). 
Αυτό υλοποιείται εκφράζοντας το network κομμάτι της IP διεύθυνσης με bits που έχουν την τιμή 1 και με bits 
που έχουν την τιμή 0 το host κομμάτι της IP διεύθυνσης. Έτσι μια μάσκα υποδικτύου αποτελείται από έναν 
αριθμό συνεχόμενων 1 bits, ακολουθούμενων από μια σειρά συνεχόμενων 0 bits.  

Οι μάσκες υποδικτύου μας επιτρέπουν να χωρίζουμε ένα δίκτυο σε πολλά μικρότερα υποδίκτυα ή ακόμα και να 
ομαδοποιήσουμε πολλά μικρά δίκτυα σε ένα μεγαλύτερο 

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τις βασικές μάσκες υποδικτύου (default subnet masks), για τις τρεις κύριες 
κλάσεις IP διευθύνσεων: 

Class 
Default Subnet Mask 

(δυαδική μορφή) 
Default Subnet Mask 

(δεκαδική μορφή) 
Πρόθεμα 

A 11111111.00000000.00000000.00000000  255.0.0.0 /8 

B 11111111.11111111.00000000.00000000  255.255.0.0 /16 

C 11111111.11111111.11111111.00000000  255.255.255.0 /24 

Πίνακας: Default μάσκες υποδικτύου 

 

Άσκηση με Μάσκα υποδικτύου (Subnetting) 
 
Έστω ότι μια εταιρεία στην Αθήνα χρειάζεται να συνδέσει τους υπολογιστές της στο Internet. Στα γραφεία της 

εταιρείας υπάρχουν συνολικά 125 υπολογιστές και όπως είναι προφανές θα χρειαστεί ένα κλάσης C  δίκτυο, που 

προσφέρει συνολικά μέχρι και 254 IP διευθύνσεις για συσκευές (hosts).  

Έστω ότι το κλάσης C δίκτυο που της διατίθεται είναι το 195.224.64.0 . Η εταιρεία αναθέτει τις πρώτες 125 IP 

διευθύνσεις (από 195.224.64.1 έως 195.224.64.125) στους υπολογιστές της. Οι υπόλοιπες διευθύνσεις (από 

195.224.64.126 έως 195.224.64.254) μένουν αχρησιμοποίητες, ενώ η τελευταία 195.224.64.255 είναι η 

broadcast διεύθυνση του δικτύου (σημείωση: η εκπομπή broadcast αναφέρεται στη αποστολή ενός μηνύματος- 

πακέτου σε όλους τους υπολογιστές που ανήκουν στο υποδίκτυο). 

 
Μετά από λίγο καιρό η εταιρεία αυτή ανοίγει άλλο ένα υποκατάστημα γραφείων στη Θεσσαλονίκη, με 125 

υπολογιστές και θέλει να συνδέσει και αυτούς στο Internet. Μια επιλογή θα ήταν η εταιρεία να αγοράσει άλλο 

ένα κλάσης C δίκτυο για το νέο υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης. Μια άλλη επιλογή είναι η εταιρεία να 

χρησιμοποιήσει τις αχρησιμοποίητες IP διευθύνσεις, από το 195.168.64.0 δίκτυο που της ανήκει ήδη. Καθώς 

όμως το υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης χρειάζεται το δικό του δίκτυο, θα πρέπει το κλάσης C δίκτυο, το οποίο 

έχει ήδη η εταιρεία, να χωριστεί σε περισσότερα δίκτυα ή υποδίκτυα. Αυτό είναι δυνατόν να γίνει με τη χρήση 

μιας subnet mask (μάσκας υποδικτύου): 

 
Η εξορισμού μάσκα (default subnet mask) του δικτύου κλάσεως C της εταιρείας είναι: 

195.168.64.0/24  ή  255.255.255.0  ή  11111111.11111111.11111111.00000000  

Τα πρώτα 24-bits (δηλαδή οι 1) δηλώνουν το Network κομμάτι της διεύθυνσης του δικτύου, ενώ τα 8 τελευταία 

bits (δηλαδή τα 0) δηλώνουν το Host κομμάτι. Αν τα 0 bits αντί για 8 ήταν 7 σε αριθμό, τότε τα 7 hosts bits θα 

δήλωναν ότι οι διαθέσιμες IP διευθύνσεις για hosts είναι 27 = 128 και η μάσκα υποδικτύου (subnet mask) θα 

ήταν: 

195.168.64.0/25  ή  255.255.128.0  ή  11111111.11111111.11111111.10000000  
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Μια τέτοια μάσκα υποδικτύου (subnet mask) θα “έσπαγε” το δίκτυο σε 2 μικρότερα υποδίκτυα (subnets), όπου 

το καθένα θα μπορούσε να έχει από 128-2=126 συνδεδεμένους hosts (υπολογιστές). Κάτι τέτοιο θα ήταν ιδανικό 

για την παραπάνω εταιρεία, καθώς θα κάλυπτε τις ανάγκες για τα δύο καταστήματα της, σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη.  

Έτσι τα γραφεία της Αθήνας θα ανήκαν στο δίκτυο 195.168.64.0 με μάσκα 255.255.255.128 και broadcast 

address 195.168.64.127, ενώ τα γραφεία  της Θεσσαλονίκης θα ανήκαν στο δίκτυο 195.168.64.128 με μάσκα 

255.255.255.128 και broadcast address 195.168.64.255. 

Όπως φάνηκε από το παραπάνω παράδειγμα αλλάζοντας την εξορισμού μάσκα δικτύου (default mask), είναι 

δυνατό να σπάσουμε ένα δίκτυο σε μικρότερα υποδίκτυα. Αυτό επιτυγχάνεται «δανείζοντας» μερικά bits από το 

Host κομμάτι στο Network κομμάτι της IP διεύθυνσης. Όσο περισσότερα bits δανείζουμε τόσα περισσότερα 

υποδίκτυα δημιουργούμε, μειώνοντας όμως το συνολικό αριθμό από hosts (υπολογιστές) που μπορεί να έχει 

κάθε υποδίκτυο. 

Ο παρακάτω πίνακας δίνει τις πιθανές μάσκες για ένα κλάσης C δίκτυο: 

Subnet mask 

(συντόμευση) 

Subnet mask 

(δεκαδική μορφή) 
Subnet mask (δυαδική μορφή) 

Πλήθος 

Subnets 

Πλήθος 

Hosts / Subnet 

/24 255.255.255.0 11111111.11111111.11111111.00000000  1 256-2 = 254 

/25 255.255.255.128 11111111.11111111.11111111.10000000  2 128-2 = 126 

/26 255.255.255.192 11111111.11111111.11111111.11000000  4 64-2 = 62 

/27 255.255.255.224 11111111.11111111.11111111.11100000  8 32-2 = 30 

/28 255.255.255.240 11111111.11111111.11111111.11110000  16 16-2 = 14 

/29 255.255.255.248 11111111.11111111.11111111.11111000  32 8-2 = 6 

/30 255.255.255.252 11111111.11111111.11111111.11111100  64 4-2 = 2 

 
Σημείωση: η τελευταία στήλη του πίνακα αναφέρεται στις συνολικές IP διευθύνσεις, αλλά όχι και στις ελεύθερες 

για χρήση Host IP διευθύνσεις. Ο αριθμός των αποτελεσματικών IP διευθύνσεων είναι αυτός που αναφέρεται 

στον πίνακα μείον 2 , καθώς η πρώτη από όλες τις διευθύνσεις είναι η διεύθυνση του ιδίου του υποδικτύου, ενώ 

η τελευταία είναι η broadcast διεύθυνση που χρησιμεύει στη μαζική αποστολή πακέτων σε όλους τους hosts του 

δικτύου. 

 

Εύρεση των subnets ANDing 

Στην περίπτωση που γνωρίζουμε την IP διεύθυνση και τη μάσκα ενός Host και θέλουμε να βρούμε σε ποιο 

υποδίκτυο ανήκει, αρκεί να γράψουμε  τη μάσκα κάτω από την IP διεύθυνση, σε δυαδική μορφή, και να 

εκτελέσουμε ένα λογικό AND μεταξύ των δύο. 

Παράδειγμα 

Δίνεται ο Host με IP διεύθυνση 195.64.244.130  και  μάσκα 255.255.255.224 . Να προσδιοριστεί η διεύθυνση 

υποδικτύου. 

 
195.64.224.130   11000011.01000000.11100000.10000010  

255.255.255.224  11111111.11111111.11111111.11100000  

                ------------------------------  AND ---------------------------- 

Subnet    11000011.01000000.11100000.10000000   = 195.64.244.128 

 

Μετατροπή από δυαδικό σε δεκαδικό 

1        1         0      0     0     0    1    1 

128    64     32    16    8     4    2    1    (128 + 64 + 2 + 1 = 195)   
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Άσκηση εξάσκησης - κατανόησης 
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