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Κλάσεις λογικών διευθύνσεων (IP address classes)  

Ανάλογα τη χρησιμοποίησή τους σε δίκτυα διαφορετικού είδους και μεγέθους οι IP διευθύνσεις χωρίζονται σε πέντε 

κατηγορίες ή κλάσεις:  

 

Πιο συγκεκριμένα: 

 
class  IP range  
A  1 - 127  
B  128 - 191  
C  192 - 223  
D  224 - 239  
E  240 - 255  

Σε κάθε δίκτυο–υποδίκτυο υπάρχουν τα παρακάτω είδη διευθύνσεων τα οποία δε μπορούν να αποδοθούν σε συσκευές 

που ανήκουν στο δίκτυο-υποδίκτυο:  
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• network address, όπου όλα τα bits από το μέρος του μηχανήματος είναι 0 (π.χ. η 172.16.0.0 είναι η ΙΡ διεύθυνση του 

δικτύου που περιέχει τον host 172.16.34.45)  

• broadcast address, όπου όλα τα bits από το μέρος του μηχανήματος είναι 1 (π.χ. η 172.16.255.255 είναι η broadcast 

διεύθυνση του δικτύου 172.16.0.0) 

Οι υπόλοιπες ενδιάμεσες διευθύνσεις του δικτύου-υποδικτύου είναι διαθέσιμες και μπορούν να αποδοθούν στις 

συσκευές του δικτύου.  

Υπάρχουν 3 σύνολα IP διευθύνσεων δεσμευμένα για ιδιωτική χρήση:  

* Class A: 10.0.0.0-10.255.255.255 (1 Class A network)  

* Class B: 172.16.0.0-172.31.255.255 (16 Class B networks)  

* Class C: 192.168.0.0-192.168.255.255 (256 Class C networks)  

Επίσης το δίκτυο 127.0.0.0 είναι δεσμευμένο για δοκιμές και διαδικασίες loopback.  

 

Μάσκα υποδικτύου (subnet mask)  

Η μάσκα επιτρέπει σε μια συσκευή δικτύωσης ή έναν υπολογιστή να διακρίνει σε μια ΙΡ διεύθυνση ποιο τμήμα είναι το 

κομμάτι δικτύου και ποιο το κομμάτι μηχανήματος. Η μάσκα είναι μια σειρά από 32 bits, όπου τα bits που αφορούν το 

κομμάτι δικτύου έχουν τιμή ‘1’ και τα bits που αφορούν το κομμάτι μηχανήματος έχουν τιμή ‘0’. Η μάσκα παριστάνεται σε 

δεκαδική μορφή με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείται στις ΙΡ διευθύνσεις. Συχνά χρησιμοποιείται μια εναλλακτική 

παράσταση της ΙΡ διεύθυνσης που συνδυάζει και τη μάσκα. Δηλ. η παράσταση 192.168.1.10/24 δηλώνει ότι έχουμε μια ΙΡ 

διεύθυνση κλάσης C και η μάσκα της έχει 24 bits με τιμή ‘1’ ή σε δεκαδική μορφή 255.255.255.0. Στον παρακάτω πίνακα 

φαίνονται οι εξ’ ορισμού μάσκες (default masks) των κλάσεων Α,Β και C.  

 
ΚΛΑΣΗ  DEFAULT MASK (δυαδική μορφή)  DEFAULT MASK (δεκαδική μορφή)  

Α  11111111.00000000.00000000.00000000  255.0.0.0 ή /8  

Β  11111111.11111111.00000000.00000000  255.255.0.0 ή /16  
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C  11111111.11111111.11111111.00000000  255.255.255.0 ή /24  

 

Υποδικτύωση (subnetting)  

Για να αποφεύγεται η μεγάλη σπατάλη διευθύνσεων έχει επινοηθεί η τεχνική της υποδικτύωσης (subnetting). Η τεχνική 

αυτή βασίζεται στη λογική του «δανεισμού» ενός τμήματος από το κομμάτι μηχανήματος για την δημιουργία μικρότερων 

υποδικτύων (subnets). Τα υποδίκτυα που προκύπτουν διακρίνονται από τις διάφορες συσκευές του δικτύου με τη 

βοήθεια της νέας μάσκας που προκύπτει από το άθροισμα της default και των bits που προκύπτουν από το «δανεισμό». 

Το κάθε υποδίκτυο έχει μια διεύθυνση δικτύου, μια διεύθυνση ευρυεκπομπής και τις ενδιάμεσες διαθέσιμες ΙΡ 

διευθύνσεις.  

 

Ένα δίκτυο έχει διεύθυνση 71.0.0.0/8 και θέλουμε να το χωρίσουμε σε 4 υποδίκτυα. Το μεγαλύτερο θα πρέπει να 

υποστηρίζει μέχρι 10000 μηχανήματα. Τι μάσκα πρέπει να δηλώσω στα μηχανήματά μου και ποια θα είναι τα υποδίκτυα 

που θα δημιουργηθούν; 

Παράδειγμα 1: Υπολογισμός υποδικτύων για κλάσης Α δίκτυο 

Η μάσκα του αρχικού σχήματος είναι η 255.0.0.0. Για να προκύψουν 4 υποδίκτυα σε αυτό το δίκτυο θα πρέπει να 

δεσμεύσω από την IP διεύθυνση τόσα ακόμα bits ώστε να μπορώ να παραστήσω τουλάχιστον (4+2) ακόμα αριθμούς (ο 

πρώτος και ο τελευταίος δεν χρησιμοποιείται), δηλαδή: 

Απάντηση: 

2x ≥ 6 ή x ≥ 3. Κρατάμε την τιμή 3 με την οποία επιτυγχάνω να έχω τον πιο κοντινό αριθμό υποδικτύων (8) σε σχέση με το 

στόχο (6). 

Αυτό σημαίνει επιπλέον τρεις ‘1’ στη νέα μάσκα δηλαδή: Νέα μάσκα υποδικτύου: 255.224.0.0 (έντεκα συνεχόμενοι ‘1’).  

Δεσμεύεται λοιπόν χώρος που είχε αρχικά δοθεί για μηχανήματα ώστε να μπορέσει κάποιος να διευθυνσιοδοτήσει τα νέα 

υποδίκτυα εντός του αρχικού.  

Τα bits που περισσεύουν για μηχανήματα είναι πλέον 21, άρα κάθε ένα από τα υποδίκτυα μπορούν να υποστηρίξουν 

μέχρι 221 – 2 = 2.097.150 μηχανήματα (πολύ περισσότερα από τον στόχο των 10000, άρα το σενάριο είναι εφικτό). 
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Τιμή n Διεύθυνση δικτύου Μηχάνημα (αρχή) Μηχάνημα (τέλος) Διεύθυνση 
ευρυεκπομπής 

n 71.n.0.0 71.n.0.1 71.nεπόμενο-1.255.254 71.nεπόμενο-1.255.255 

0 Δεν χρησιμοποιείται Δεν χρησιμοποιείται Δεν χρησιμοποιείται Δεν χρησιμοποιείται 

32 71.32.0.0 71.32.0.1 71.63.255.254 71.63.255.255 

64 71.64.0.0 71.64.0.1 71.95.255.254 71.95.255.255 

96 71.96.0.0 71.127.0.1 71.127.255.254 71.127.255.255 

128 71.128.0.0 71.159.0.1 71.159.255.254 71.159.255.255 

160 71.160.0.0 71.191.0.1 71.191.255.254 71.191.255.255 

192 71.192.0.0 71.192.0.1 71.223.255.254 71.223.255.255 

224 Δεν χρησιμοποιείται Δεν χρησιμοποιείται Δεν χρησιμοποιείται Δεν χρησιμοποιείται 

 

Ένα δίκτυο έχει διεύθυνση 135.44.0.0/16 και θέλουμε να το χωρίσουμε σε 18 υποδίκτυα. Το μεγαλύτερο θα πρέπει να 

υποστηρίζει μέχρι 1800 μηχανήματα. Τι μάσκα πρέπει να δηλώσω στα μηχανήματά μου, ποια θα είναι τα υποδίκτυα που 

θα δημιουργηθούν και ποια τα μηχανήματα σε κάθε υποδίκτυο; 

Παράδειγμα 2: Υπολογισμός υποδικτύων για κλάσης Β δίκτυο 

Η μάσκα του αρχικού σχήματος είναι η 255.255.0.0. Για να προκύψουν 18 υποδίκτυα σε αυτό το δίκτυο θα πρέπει να 

δεσμεύσω από την IP διεύθυνση τόσα ακόμα bits ώστε να μπορώ να παραστήσω τουλάχιστον (18+2) ακόμα αριθμούς (ο 

πρώτος και ο τελευταίος δεν χρησιμοποιείται), δηλαδή: 

Απάντηση: 
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2x ≥ 20 ή x ≥ 5. Κρατάμε την τιμή 5 με την οποία επιτυγχάνω να έχω τον πιο κοντινό αριθμό υποδικτύων (32-2) σε σχέση με 

το στόχο (18). 

Αυτό σημαίνει επιπλέον πέντε ‘1’ στη νέα μάσκα δηλαδή: Νέα μάσκα υποδικτύου: 255.255.248.0 (είκοσι ένας συνεχόμενοι 

‘1’).  

Δεσμεύεται λοιπόν χώρος που είχε αρχικά δοθεί για μηχανήματα ώστε να μπορέσει κάποιος να διευθυνσιοδοτήσει τα νέα 

υποδίκτυα εντός του αρχικού.  

Τα bits που περισσεύουν για μηχανήματα είναι πλέον 11, άρα κάθε ένα από τα υποδίκτυα μπορούν να υποστηρίξουν 

μέχρι 211 – 2 = 2046 μηχανήματα (περισσότερα από τον στόχο των 1800, άρα το σενάριο είναι εφικτό). 

Τιμή n Διεύθυνση δικτύου Μηχάνημα (αρχή) Μηχάνημα (τέλος) Διεύθυνση 
ευρυεκπομπής 

n 135.44.n.0 135.44.n.1 135.44.nεπόμενο-1.254 135.44.nεπόμενο-1.255 

0 Δεν χρησιμοποιείται Δεν χρησιμοποιείται Δεν χρησιμοποιείται Δεν χρησιμοποιείται 

8 135.44.8.0 135.44.8.1 135.44.15.254 135.44.15.255 

16 135.44.16.0 135.44.16.1 135.44.23.254 1354.44.23.255 

24 135.44.24.0 135.44.24.1 135.44.31.254 1354.44.31.255 

32 135.44.32.0 135.44.32.1 135.44.39.254 1354.44.39.255 

40 135.44.40.0 135.44.40.1 135.44.47.254 1354.44.47.255 

48 135.44.48.0 135.44.48.1 135.44.55.254 1354.44.55.255 

56 135.44.56.0 135.44.56.1 135.44.63.254 1354.44.63.255 

64 135.44.64.0 135.44.64.1 135.44.71.254 1354.44.71.255 
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72 135.44.72.0 135.44.72.1 135.44.79.254 1354.44.79.255 

80 135.44.80.0 135.44.80.1 135.44.87.254 1354.44.87.255 

88 135.44.88.0 135.44.88.1 135.44.95.254 1354.44.95.255 

… … … … … 

240 135.44.240.0 135.44.240.1 135.44.247.254 1354.44.247.255 

248 Δεν χρησιμοποιείται Δεν χρησιμοποιείται Δεν χρησιμοποιείται Δεν χρησιμοποιείται 

 

Ένα δίκτυο έχει διεύθυνση 194.10.10.0/24 και θέλουμε να το χωρίσουμε σε 7 υποδίκτυα. Το μεγαλύτερο θα πρέπει να 

υποστηρίζει μέχρι 8 μηχανήματα. Τι μάσκα πρέπει να δηλώσω στα μηχανήματά μου, ποια θα είναι τα υποδίκτυα που θα 

δημιουργηθούν και ποιες διευθύνσεις θα έχουν τα μηχανήματα αυτών; 

Παράδειγμα 3: Υπολογισμός υποδικτύων για κλάσης C δίκτυο 

Η μάσκα του αρχικού σχήματος είναι η 255.255.255.0. Για να προκύψουν 7 υποδίκτυα σε αυτό το δίκτυο θα πρέπει να 

δεσμεύσω από την IP διεύθυνση τόσα ακόμα bits ώστε να μπορώ να παραστήσω τουλάχιστον (7+2) ακόμα αριθμούς (ο 

πρώτος και ο τελευταίος δεν χρησιμοποιείται), δηλαδή: 

Απάντηση: 

2x ≥ 9 ή x ≥ 4. Κρατάμε την τιμή 4 με την οποία επιτυγχάνω να έχω τον πιο κοντινό αριθμό υποδικτύων (14) σε σχέση με το 

στόχο (7). 

Αυτό σημαίνει επιπλέον τέσσερεις ‘1’ στη νέα μάσκα δηλαδή: Νέα μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.240 (είκοσι οκτώ 

συνεχόμενοι ‘1’).  

Δεσμεύεται λοιπόν χώρος που είχε αρχικά δοθεί για μηχανήματα ώστε να μπορέσει κάποιος να διευθυνσιοδοτήσει τα νέα 

υποδίκτυα εντός του αρχικού.  
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Τα bits που περισσεύουν για μηχανήματα είναι πλέον 4, άρα κάθε ένα από τα υποδίκτυα μπορούν να υποστηρίξουν μέχρι 

24 – 2 = 14 μηχανήματα (περισσότερα από τον στόχο των 8, άρα το σενάριο είναι εφικτό). 

Τιμή n Διεύθυνση δικτύου Μηχάνημα (αρχή) Μηχάνημα (τέλος) Διεύθυνση 
ευρυεκπομπής 

n 194.10.10.n 194.10.10.n+1 194.10.10.nεπόμενο-2 194.10.10. nεπόμενο-1 

0 Δεν χρησιμοποιείται Δεν χρησιμοποιείται Δεν χρησιμοποιείται Δεν χρησιμοποιείται 

16 194.10.10.16 194.10.10.17 194.10.10.30 194.10.10.31 

32 194.10.10.32 194.10.10.33 194.10.10.46 194.10.10.47 

48 194.10.10.48 194.10.10.49 194.10.10.62 194.10.10.63 

… … … … … 

208 194.10.10.208 194.10.10.209 194.10.10.222 194.10.10.223 

224 194.10.10.224 194.10.10.225 194.10.10.238 194.10.10.239 

240 Δεν χρησιμοποιείται Δεν χρησιμοποιείται Δεν χρησιμοποιείται Δεν χρησιμοποιείται 

 

 


