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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στην παρούσα Διπλωματική εργασία παρουσιάζονται διδακτικές προσεγγίσεις μέσω 
σχεδίων και εικόνων του προγράμματος Packet Tracer  με στόχο  την εισαγωγή των 
χρηστών – μαθητών αρχικά στις βασικές έννοιες των Δικτύων και του Packet Tracer 
αλλά και στην χρήση και χρησιμότητα  του αντίστοιχου προγράμματος . Επιπλέον 
αναφέρονται και  αναλύονται τα διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνίας με πολλά 
παραδείγματα προγραμματισμού , τοπολογιών και τρόπων σύνδεσης διαφορετικών 
δικτύων με κοινό σκοπό την εκμάθηση των χρηστών – μαθητών πάνω στο πρόγραμμα 
Packet Tracer. 

 

ABSTRACT 
This diploma thesis presents educational approaches through drawings and images 
of the Packet Tracer program, aiming at introducing the student pupils to the basic 
concepts of the networks and the Packet Tracer, as well as in the use and utility of the 
respective program. In addition, the various communication protocols are described 
and analyzed, with many programming examples, topologies and ways of connecting 
different networks with a common purpose of learning users on the Packet Tracer 
program. 
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Πρόλογος 
Το Cisco Packet Tracer είναι ένας προσομοιωτής δικτύου που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί όχι μόνο από φοιτητές αλλά και από εκπαιδευτές και διαχειριστές 
δικτύων. Αυτό το λογισμικό παρέχει μια μεγάλη γκάμα διακοπτών και δρομολογητών 
Cisco που εκτελούνται σε IOS 12 και IOS 15, ασύρματες συσκευές από τη Linksys και 
πολλές συσκευές τελικού τύπου, όπως υπολογιστές και διακομιστές με γραμμή 
εντολών. Είναι κάτι περισσότερο από ένα προσομοιωτή και παρέχει φυσική 
προσομοίωση καθώς και εργαλείο αξιολόγησης. Το εργαλείο αξιολόγησης μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία πρακτικών ερωτήσεων δικτύωσης με ένα 
πολύπλοκο μοντέλο βαθμολόγησης. Ο φυσικός χώρος εργασίας που παρέχεται 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του εύρους των ασύρματων 
συσκευών. 

Το Κεφάλαιο 1 Ξεκινώντας με το πακέτο Tracer, ξεκινάτε  με μια σύντομη εισαγωγή 
του Packet Tracer, τα πρωτόκολλα που υποστηρίζει και εξηγεί την εγκατάστασή του 
σε Windows και Linux. 

Το Κεφάλαιο 2  Συνεχίζετε με τις Συσκευές Δικτύου, καλύπτει συσκευές δικτύου 
της Cisco όπως δρομολογητές, διακόπτες και άλλες γενικές συσκευές όπως γέφυρες, 
διανομείς, αναμεταδότες και εξομοιωτές WAN. Οι συσκευές δικτύου δίνουν τη 
δυνατότητα στις τελικές συσκευές να επικοινωνούν μεταξύ τους. 

Το Κεφάλαιο 3 Πάτε στις Γενικές συσκευές λήψης IP, υπολογιστές, φορητούς 
υπολογιστές και διακομιστές .Σύντομη περιγραφή σε άλλες τελικές συσκευές όπως 
ταμπλέτες και τηλεοράσεις. Οι συσκευές τερματισμού είναι αυτές  που 
χρησιμοποιούνται από τους τελικούς χρήστες, με τους πιο συνηθισμένους 
επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές. 

Το Κεφάλαιο 4 Δημιουργία Τοπολογίας Δικτύου,  διαφορετικοί συνδέσμοι  
δημιουργώντας τις τοπολογίες δικτύου και τη διαμόρφωσή τους με εντολές Cisco.  

Το Κεφάλαιο 5  Παρακάτω προχωράτε στην Πλοήγηση και Τροποποίηση του 
Φυσικού Χώρου Εργασίας, εισάγοντας  το φυσικό χώρο εργασίας στον Packet Tracer.  

Το Κεφάλαιο 6  Συνεχίζοντας στην Ρύθμιση δρομολόγησης με το CLI. Η δουλειά 
του δρομολογητή είναι να κατευθύνει την κυκλοφορία μεταξύ διαφορετικών δικτύων. 

Το Κεφάλαιο 7 Επόμενο είναι το Πρωτόκολλο Πύλης Συνόρων (BGP). Το BGP 
είναι πρωτόκολλο δρομολόγησης συνώνυμο με τους παρόχους υπηρεσιών 
διαδικτύου. 

Το κεφάλαιο 8 Ύστερα το IPv6 στο πακέτο Tracer. Το IPv4 έχει εξαντληθεί και 
ολόκληρος ο κόσμος μεταναστεύει πλέον στο IPv6.  

 

 



Το Κεφάλαιο 9 Παρακάτω είναι η Ρύθμιση ασύρματου δικτύου, έχετε  τις διαθέσιμες 
ασύρματες συσκευές στο Packet Tracer και χρησιμοποιήτε το φυσικό χώρο εργασίας 
για να αποδείξετε  το φάσμα ασύρματων συσκευών. Η ασύρματη δικτύωση 
υλοποιείται παντού μέσω της δικτύωσης της Cisco. Λοιπόν, ποιος χρειάζεται λίγα 
κομμάτια πραγματικού υλικού όταν μπορείτε να σχεδιάσετε πολύπλοκες τοπολογίες 
με δεκάδες (αν όχι εκατοντάδες) συσκευές Cisco και να παρακολουθείτε τα πακέτα να 
κινούνται μεταξύ τους και να τα κάνετε όλα αυτά στον φορητό σας υπολογιστή, που 
κάθεται οπουδήποτε. 

Το Κεφάλαιο 10  Εν κατακλείδη έχετε την Διαμόρφωση VLANs και Trunks, όπου 
εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται το  VLAN, έσεις  τροποποιείτε  τους 
συνδέσμους μεταξύ των μεταγωγών,  ρυθμίζετε τις παραμέτρους του VTP  και 
χρησιμοποιείτε  τη λειτουργία προσομοίωσης για να καταλάβετε τις εκπομπές στο 
περιβάλλον VLAN. Ένα VLAN χρησιμοποιείται για την κατάτμηση ενός τομέα 
μετάδοσης. 

Το Κεφάλαιο 11  Τέλος είσαστε στην Δημιουργία αξιολογήσεων Packet Tracer, 
όπου καλύπτει τον διαθέσιμο Οδηγό δραστηριότητας στο πακέτο Tracer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Ξεκινώντας με Packet Tracer 
 Σε αυτό το κεφάλαιο θα  μάθετε την εγκατάσταση του Packet Tracer, θα περιγράψετε 
τη γραφική του διεπαφή και θα δείτε πώς να δημιουργείτε την πρώτη σας απλή 
τοπολογία. Επειδή πρόκειται για προσομοιωτή, δεν υποστηρίζονται όλα τα 
πρωτόκολλα του πραγματικού κόσμου . Επομένως, θα αρχίσετε να βλέπετε ποια 
πρωτόκολλα υποστηρίζει. 

 

Πρωτόκολλα που υποστηρίζονται από το Packet Tracer 
Ένας προσομοιωτής, όπως υποδηλώνει το όνομα, προσομοιώνει τις συσκευές 
δικτύου και το περιβάλλον του, έτσι τα πρωτόκολλα στο Packet Tracer 
κωδικοποιούνται για να λειτουργούν και να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο που 
θα ήταν σε πραγματικό υλικό. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα υποστηριζόμενα 
πρωτόκολλα από Packet Tracer: 

 

 

 

Τεχνολογίες    -   Πρωτόκολλα 
LAN    -  Ethernet (συμπεριλαμβανομένου CSMA / CD *), ασύρματο * 802.11 a / b / g 
/ n     

 Switching   -  VLANs, 802.1q, trunking, VTP, DTP, STP *, RSTP *, μεταγωγή 
πολλαπλών στρώσεων EtherChannel, LAC. 

TCP / IP    -  HTTP, HTTPS, DHCP, DHCPv6, Telnet, SSH, TFTP, DNS, TCP *, 
UDP,IPv4 *                                                                                 IPv6 ICMP, ICMPv6, 
ARP, IPv6 ND, FTP, SMTP, POP3 

Routing  -   RIPv1, RIPv2, EIGRP, ενιαία περιοχή OSPF, multiarea OSPF, BGP, δια-
VLAN δρομολόγηση και αναδιανομή 
WAΝ     -   HDLC, SLARP, PPP  

Security   -  IPsec, GRE, ISAKMP, NTP, AAA, RADIUS, TACACS, SNMP, SSH. 
QoS      -   Layer 2 QoS, Layer 3 DiffServ QoS, FIFO Hardware , Queueing, Custom 
Queuing, Fair Queuing, MQC και NBAR . 

Miscellaneous   -  ACL (πρότυπα, εκτεταμένα και ονομασμένα), CDP, NAT  
                          (στατική,δυναμική, εσωτερική /έξω και υπερφόρτωση) και NATv6. 
 
 
 
 



Εγκατάσταση του πακέτου Tracer 
Για να κάνετε λήψη του Packet Tracer, μεταβείτε στη διεύθυνση 
https://www.netacad.com στη συνέχεια, κάντε κλικ στο γραφικό Packet Tracer και 
κάντε λήψη του κατάλληλου πακέτου για το λειτουργικό σας σύστημα. 
 
Windows 
Η εγκατάσταση στα Windows είναι αρκετά απλή και απλή. η ρύθμιση έρχεται σε 
ένα μόνο αρχείο που ονομάζεται Packettracer_Setup6.0.1.exe. Ανοίξτε αυτό το αρχείο 
για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση αποδεχτείτε τη συμφωνία άδειας χρήσης, επιλέξτε μια 
τοποθεσία και ξεκινήστε την εγκατάσταση. 
 
Linux 
Οι χρήστες Linux με διανομή Ubuntu / Debian θα πρέπει να κάνουν λήψη του αρχείου 
Το Ubuntu και όσοι χρησιμοποιούν το Fedora / Redhat / CentOS πρέπει να 
κατεβάσουν το αρχείο για FEDORA. Εκχωρήστε άδεια εκτέλεσης σε αυτό το αρχείο 
χρησιμοποιώντας το chmod και εκτελέστε το 
για να ξεκινήσει η εγκατάσταση. 
chmod + x PacketTracer601_i386_installer-rpm.bin 
./PacketTracer601_i386_installer-rpm.bin 
Ολοκληρώστε την εγκατάσταση ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη. 
Επισκόπηση διασύνδεσης .Η διάταξη του Packet Tracer χωρίζεται σε διάφορα 
στοιχεία παρόμοια με μια φωτογραφία σύνταξης. Ταίριασμα της αρίθμησης στο 
παρακάτω screenshot με τις εξηγήσεις τους: 
 

 
                                                         Εικόνα 1.1 
   
 



Τα στοιχεία της διεπαφής Packet Tracer έχουν ως εξής: 
• Περιοχή 1: Γραμμή μενού - Αυτό είναι ένα κοινό μενού που βρίσκεται σε όλες τις 
εφαρμογές λογισμικού χρησιμοποιείται για να ανοίγει, να αποθηκεύει, να εκτυπώνει, 
να αλλάζει προτιμήσεις κ.ο.κ. 
• Περιοχή 2: Κύρια γραμμή εργαλείων - Αυτή η γραμμή παρέχει εικονίδια 
συντόμευσης στις επιλογές μενού οι οποίες είναι συνήθως προσβάσιμες, όπως 
άνοιγμα, αποθήκευση, μεγέθυνση, αναίρεση και επαναφορά, και στη δεξιά πλευρά 
είναι ένα εικονίδιο για την εισαγωγή πληροφοριών δικτύου για το τρέχον δίκτυο. 
• Περιοχή 3: καρτέλες λογικού / φυσικού χώρου εργασίας - Αυτές οι καρτέλες σάς 
επιτρέπουν την εναλλαγή μεταξύ των περιοχών λογικής και φυσικής εργασίας. 
• Περιοχή 4: Χώρος εργασίας - Αυτός είναι ο τομέας όπου δημιουργούνται 
τοπολογίες και εμφανίζονται προσομοιώσεις. 
 •  Περιοχή 5: Κοινή γραμμή εργαλείων - Αυτή η γραμμή εργαλείων παρέχει στοιχεία 
ελέγχου για χειρισμό τοπολογιών, όπως επιλογή, μετακίνηση διάταξης, σημείωση 
σημείων, διαγραφή, επιθεώρηση, αλλαγή μεγέθους σχήματος, και να προσθέσετε 
απλό / πολύπλοκο PDU. 
• Περιοχή 6: Καρτέλες πραγματικού χρόνου / προσομοίωσης - Αυτές οι καρτέλες 
χρησιμοποιούνται για την εναλλαγή μεταξύ των πραγματικών και των 
προσομοιώσεων. Παρέχονται επίσης κουμπιά για τον έλεγχο του και να συλλάβει τα 
πακέτα. 
 
• Περιοχή 7: Κουτί συνιστώσας δικτύου - Αυτή η συνιστώσα περιέχει όλα 
τις συσκευές δικτύου και τις τελικές συσκευές που είναι διαθέσιμες με το Packet Tracer 
και χωρίζεται σε δύο τομείς: 
°° Περιοχή 7a: Κουτί επιλογής τύπου συσκευής - Αυτή η περιοχή περιέχει 
κατηγορίες συσκεύων. 
°° Περιοχή 7b: Κουτί επιλογής συγκεκριμένης συσκευής - Όταν μια κατηγορία 
συσκευής, στο συγκεκριμένο πλαίσιο επιλογής εμφανίζει τα διάφορα μοντέλα 
συσκευών εντός αυτής της κατηγορίας. 
• Περιοχή 8: Κουτί πακέτων στο οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε εξαιρετικά 
προσαρμοσμένες ρυθμίσεις πακέτων για να ελέγξετε την τοπολογία τους από αυτήν 
την περιοχή και να εμφανίζονται τα αποτελέσματα σαν κατάλογος. 
 
 
Δημιουργία μιας απλής τοπολογίας 
Τώρα που είσαστε εξοικειωμένοι με το GUI του Packet Tracer, μπορείτε να 
δημιουργήσετε την πρώτη σας τοπολογία δικτύου πραγματοποιώντας τα παρακάτω 
βήματα: 
1. Από το πλαίσιο δικτύου, κάνετε κλικ στο Τέλος συσκευών και σύρετε και αποθέτετε 
ένα εικονίδιο γενικού υπολογιστή και ένα εικονίδιο γενικού φορητού υπολογιστή στο 
χώρο εργασίας. 
2. Κάντε κλικ στις συνδέσεις, στη συνέχεια κάντε κλικ στο Cross-Over χαλκού, στη 
συνέχεια στο PC0, και επιλέγετε FastEthernet. Μετά από αυτό, κάνετε κλικ στο 
Laptop0 και επιλέγετε FastEthernet. Η λυχνία κατάστασης σύνδεσης πρέπει να 
εμφανίζεται με πράσινο χρώμα, δείχνοντας ότι ο σύνδεσμος είναι πάνω. 
 
 
 



                                          
                                                              Εικόνα 1.2 
 
 
 
3. Κάντε κλικ στον υπολογιστή, μεταβείτε στην καρτέλα Επιφάνεια εργασίας, κάντε 
κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση IP και εισάγετε μια διεύθυνση IP και μια μάσκα 
υποδικτύου. Σε αυτήν την τοπολογία, η προεπιλεγμένη πύλη και οι πληροφορίες 
διακομιστή DNS δεν χρειάζονται καθώς υπάρχουν μόνο δύο συσκευές στο δίκτυο. 
4. Κλείνετε το παράθυρο, ανοίγετε το φορητό υπολογιστή και ορίζετε μια διεύθυνση IP 
σε αυτό με τον τον ίδιο τρόπο. Βεβαιωνόσαστε ότι και οι δύο διευθύνσεις IP βρίσκονται 
στο ίδιο υποδίκτυο. 
 
 

               
                                                                Εικόνα 1.3 
 
 
 
5. Κλείνετε το πλαίσιο διαμόρφωσης IP, ανοίγετε τη γραμμή εντολών και πατάτε την 
IP διεύθυνση της συσκευής στο τέλος για να ελέγξει τη συνδεσιμότητα. 
 
 
 
 



                     
                                                                      Εικόνα  1.4 
 
 
 
 
 Προσθέτετε ένα Ethernet ,μεταβαίνετε σε αυτήν την τοπολογία, ώστε να μπορούν να 
συνδεθούν περισσότερες από δύο συσκευές, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 
 
1. Κάνετε κλικ στην επιλογή Διακόπτες από το πλαίσιο επιλογής τύπου συσκευής και 
εισάγετε οποιονδήποτε διακόπτη στον χώρο εργασίας. 
2. Αφαιρείτε τη σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και του φορητού υπολογιστή 
χρησιμοποιώντας το εργαλείο διαγραφής από  την κοινή μπάρα εργαλείων. 
3. Επιλέγετε το καλώδιο Straight-Through Copper και συνδέετε τον υπολογιστή και 
τον φορητό υπολογιστή με το διακόπτη. Σε αυτό το σημείο, οι δείκτες σύνδεσης στον 
διακόπτη είναι σε χρώμα πορτοκαλί  επειδή τα switchports υποβάλλονται σε 
καταστάσεις ακρόασης και εκμάθησης του πρωτοκόλλου Spanning Tree (STP). 
  
 
 

                                 
                                                                  Εικόνα 1.5 
 
 
 
4. Μόλις ο σύνδεσμος γίνει πράσινος, όπως φαίνεται στο προηγούμενη από πάνω  
εικόνα, πατάτε πάλι για να ελέγξετε τη συνδεσιμότητα.  
5. Για να αποθηκεύσετε  αυτήν την τοπολογία, μεταβαίνετε στο Αρχείο | Αποθηκεύστε 
ως και επιλέγετε μια τοποθεσία. Η τοπολογία θα αποθηκευτεί με επέκταση .pkt, με τις 
συσκευές μέσα την ίδια κατάσταση. 
 
 
 
 
 
 



Περίληψη 
Έχετε εγκαταστήσει με επιτυχία το Packet Tracer και το χρησιμοποιήσατε για να 
δημιουργήσετε μια απλή τοπολογία. Συνεχίζετε  δοκιμάζοντας  διαφορετικές 
τοπολογίες μόνο με υπολογιστές / φορητούς υπολογιστές και διακόπτες για 
εξοικείωση  με το GUI.Τέλος έχετε δει επίσης μια λίστα με πρωτόκολλα που 
υποστηρίζονται από το Packet Tracer . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 Συσκευές δικτύου 
 
Οι συσκευές δικτύου αποτελούν τον πυρήνα της δικτύωσης. Σε αυτό το σημείο, θα 
μάθετε για όλες τις συσκευές δικτύου που είναι διαθέσιμες στο Packet Tracer και τις 
    ενότητες που χρησιμοποιούνται από αυτό. 
 

Συσκευές Cisco και συσκευές Packet Tracer 
 
Η επιλογή Διακόπτες ή δρομολογητές από το πλαίσιο επιλογής τύπου συσκευής 
παραθέτει τόσο συσκευές Cisco όσο και ορισμένες συσκευές που φέρουν την ένδειξη 
Generic. Αυτές είναι προσαρμοσμένες συσκευές Packet Tracer που εκτελούνται σε 
Cisco IOS, αλλά οι υποδοχές που συγκρατούν τις μονάδες είναι διαφορετικές.  
 

Δρομολογητές 
 
Ένας δρομολογητής παρέχει συνδεσιμότητα μεταξύ δύο λογικών δικτύων. Κάθε 
δρομολογητής στο Packet Tracer μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί 
χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κουμπί τροφοδοσίας. Ο διακόπτης τροφοδοσίας 
απαιτείται για να κάνει μια συσκευή να προσομοιώνει το πραγματικό αντίγραφό της. 
Οι μονάδες μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν μόνο μετά την ενεργοποίηση 
της συσκευής. Εάν η τρέχουσα διαμόρφωση δεν αποθηκευτεί, η εναλλαγή ισχύος μιας 
συσκευής θα την αποτρέψει. 
 
Οι παρακάτω δρομολογητές είναι διαθέσιμοι στο πακέτο Tracer: 
 
 
• Cisco 1841: Πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο δρομολογητή υπηρεσιών (ISR) με 
δύο Fast Ethernet Ports, δύο υποδοχές για κάρτες διασύνδεσης υψηλής ταχύτητας 
WAN (HWIC), και μία υποδοχή για τη λειτουργική μονάδα ενοποιημένης ενοποίησης 
(AIM) 
• Cisco 1941: Αυτό είναι παρόμοιο με το προηγούμενο μοντέλο, αλλά εκτελείται σε 
Cisco IOS Έκδοση 15. Έχει δύο θύρες που λειτουργούν σε ταχύτητες Gigabit 
Ethernet. 
• Cisco 2620XM: Πρόκειται για δρομολογητή πολλαπλών υπηρεσιών με μια θύρα 
Fast Ethernet, δύο υποδοχές για κάρτες WAN Interface και μία υποδοχή για AIM. 
• Cisco 2621XM: Αυτό είναι παρόμοιο με το προηγούμενο μοντέλο, εκτός από αυτό 
ο δρομολογητής διαθέτει δύο θύρες Fast Ethernet. 
• Cisco 2811: Αυτό το ISR έρχεται με δύο θύρες Fast Ethernet, τέσσερις υποδοχές 
WIC, και μια διπλή υποδοχή για το AIM. 
• Cisco 2901: Αυτός ο δρομολογητής διαθέτει δύο  Gigabit Ethernet Ports, τέσσερις 
υποδοχές WIC, και δύο υποδοχές επεξεργαστή ψηφιακού σήματος (DSP). Αυτός ο 
δρομολογητής χρησιμοποιεί τη Cisco IOS έκδοση 15. 



• Cisco 2911: Αυτός ο δρομολογητής έχει τρεις  Gigabit Ethernet Ports  και όλα τα 
άλλα χαρακτηριστικά του προηγούμενου δρομολογητή. Εκτελείται σε έκδοση IOS 15. 
• Generic Router-PT: Αυτός είναι ένας προσαρμοσμένος δρομολογητής που 
εκτελείται σε Cisco IOS.Περιέχει 10 υποδοχές και έχει ξεχωριστές μονάδες . 
• Cisco 3560-24PS: Αυτός ο διακόπτης είναι διαφορετικός από τους άλλους επειδή 
είναι ένα στρώμα τριών  switches που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση 
δρομολόγησης εκτός από την εναλλαγή. Το PS  συνεπάγεται  με την  υποστήριξη για 
το Power over Ethernet (PoE), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενεργοποιώντας 
IP τηλέφωνα χωρίς να χρησιμοποιήσετε προσαρμογείς ρεύματος. 
• Bridge PT: Πρόκειται για μια συσκευή που χρησιμοποιείται για την τμηματοποίηση 
ενός δικτύου και έχει μόνο δύο ports . 
• Generic Switch- PT: Πρόκειται για ένα διακόπτη σχεδιασμένο με Packet-Tracer 
που εκτελείται σε Cisco IOS. Αυτός είναι ο μόνος προσαρμόσιμος διακόπτης με 10 
υποδοχές και πολλές μονάδες. Όπως και ο Generic Switch, το τμήμα του διακόπτη 
περιλαμβάνει επίσης ένα Generic Switch με 10 υποδοχές που μπορούν να 
προσαρμοστούν με τις απαιτούμενες ενότητες. Εκτός από τον Generic Switch, και 
άλλοι διακόπτες μοντέλου της Cisco δεν μπορούν να προσαρμοστούν και δεν 
διαθέτουν διακόπτη τροφοδοσίας. Αυτό συμβαίνει επειδή έτσι σχεδιάζονται οι 
πραγματικοί διακόπτες των ίδιων μοντέλων. 
 
 
 
 

Άλλες συσκευές 
 
Το πακέτο Tracer διαθέτει κάτι περισσότερο από δρομολογητές και διακόπτες της 
Cisco, τους οποίους θα δείτε. Αυτές οι συσκευές δεν έχουν επιλογές διαμόρφωσης . 
• Hub PT: Αυτός ο κόμβος δικτύου ήταν ο παλαιότερος τρόπος σύνδεσης 
πολλαπλών τελών συσκευές μαζί. Εξακολουθεί να υπάρχει στο Packet Tracer έτσι 
ώστε να μπορείτε να προσομοιώσετε και να μάθετε για τις εκπομπές του δικτύου. 
Αυτός ο πακετοποιητής πακέτων του οποίου η συσκευή έχει 10 υποδοχές. 
• Επαναλήπτης PT: Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται για την ενίσχυση του 
σήματος σε ένα καλώδιο όταν το η απόσταση μεταξύ δύο σημείων είναι υψηλή. Θα το 
χρησιμοποιήσετε στο Κεφάλαιο 5,Πλοήγηση και τροποποίηση του χώρου εργασίας. 
Αυτή η συσκευή διαθέτει δύο υποδοχές. 
 
 
• Ομοαξονικός διαχωριστής PT: Χρησιμοποιείται για τη διάσπαση ενός μόνο 
ομοαξονικού συνδέσμου δύο. Έχει τρεις ομοαξονικές θύρες και δεν μπορεί να 
προσαρμοστεί με κανέναν τρόπο. 
 
 
 
 
Προσαρμογή συσκευών με ενότητες 
 



Μια ενότητα συσκευής είναι ένα κομμάτι υλικού που περιέχει πολλές διεπαφές 
συσκευών. Για παράδειγμα, μια μονάδα HWIC-4ESW περιέχει τέσσερις θύρες 
Ethernet (10 MBps). Παρόμοια με έναν πραγματικό δρομολογητή / διακόπτη, η 
συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε τις ενότητες. 
 
 
Ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη δεξιά πλευρά κάθε συσκευής, με μια πράσινη 
ενδεικτική λυχνία LED ότι η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη. Κάντε κλικ σε αυτό το 
διακόπτη για να το απενεργοποιήσετε. Για να προσθέσετε μια λειτουργική μονάδα, την  
σύρετε  από τα αρχεία όπου κατατάσονται  και την ρίχνετγξθε σε μια κενή υποδοχή. 
Εάν μια ενότητα δεν ταιριάζει σε αυτή την υποδοχή, αυτό μας επιστρέφει αυτόματα 
στη λίστα στοιχείων. 
 
 
 
 

        
                                                                       Εικόνα 2.1 
 
Για να καταργήσετε μια ενότητα, απενεργοποιείτε τη συσκευή και  την σύρετε από την 
υποδοχή πίσω στη λίστα στοιχείων. 
 
 

Σύμβαση ονοματοδοσίας 
 
Κάθε δρομολογητής έχει περισσότερες από δώδεκα μονάδες.Τα ομαδοποιήσαμε με 
βάση τις ομοιότητές τους. 
 
• Χαλκός διασύνδεση Ethernet: Αυτή είναι η κανονική διεπαφή LAN, η οποία 
λαμβάνει ένα σύνδεσμο RJ-45 που είναι στερεωμένος σε ένα χάλκινο καλώδιο. Με 



βάση τις ταχύτητες, αυτές οι διεπαφές ονομάζονται Ethernet (10 MBps), FastEthernet 
(100 MBps) και GigabitEthernet (1000 MBps). Οι ενότητες με διεπαφές Ethernet 
μπορούν να αναγνωριστούν με έναν αριθμό που ακολουθείται από E, FE, CE, CFE ή 
CGE. Οι μονάδες με SW παρέχουν λειτουργίες μεταγωγής όταν χρησιμοποιούνται σε 
δρομολογητές. 
 
 
HWIC-4ESW (four Ethernet switching ports)  
WIC-1ENET (single Ethernet port)  
NM-1E (single Ethernet port)  
NM-1FE-TX (single Fast Ethernet port)  
NM-4E (four Ethernet ports)  
NM-ESW-161 (16 Ethernet switching ports)  
PT-ROUTER-NM-1CE, PT-ROUTER-NM-1CFE, PT-ROUTER -NM-1CGE  
 
• Διασύνδεση Ethernet Fiber: Αυτή είναι παρόμοια με την προηγούμενη 
διεπαφή, με εξαίρεση ότι χρησιμοποιεί καλώδιο ινών. Αυτές οι ενότητες 
αναγνωρίζονται με βάση το γράμμα F. 
 
NM-1FE-FX   
PT-ROUTER-NM-1FFE, PT-ROUTER-NM-1FGE  
 
 
 
• Σειριακή διασύνδεση: Οι μονάδες με σειριακές διεπαφές έχουν το γράμμα Τ ή 
το A / S. Η διαφορά είναι ότι αυτές με Τ είναι συγχρονισμένες ενώ οι μονάδες A / S 
είναι ασύγχρονες. Αυτή η διαφορά επηρεάζει μόνο την παραγωγή περιβάλλοντος, 
αλλά σε έναν προσομοιωτή δεν έχει σημασία. 
 
WIC-1T, WIC-2T   
NM-4A/S, NM-8A/S  
PT-ROUTER-NM-1S, PT-ROUTER-NM-1SS  
 
 
 
 
 
• Διεπαφή μόντεμ: Οι μονάδες με αυτή τη διεπαφή έχουν θύρες RJ11 για 
αναλογικά τηλεφωνικά καλώδια. Ταυτοποιούνται με την παρουσία των γραμμάτων AM  
όπως φαίνεται στον παρακάτω κατάλογο: 
 
 
WIC-1AM  
WIC-2AM, WIC-8AM  
PT-ROUTER-NM-1AM  
 
• WIC σε NM: Ορισμένες μονάδες δικτύου (NM) δεν καταλαμβάνουν όλο το χώρο 
μιας υποδοχής, έτσι ώστε να παρέχουν υποδοχές WIC μέσα τους για να φιλοξενήσουν 
μικρότερες κάρτες.Αυτές οι ενότητες μπορούν να αναγνωριστούν από το γράμμα W 
στο τέλος των ονομάτων τους. 



 
 
 
     

 
                                                                            Εικόνα 2.2 
 
 
 
 
NM-1E2W, NM-1FE2W  
NM-2E2W, NM-2FE2W   
NM-2W  
 
• Slot Covers: Το Packet Tracer παρέχει επίσης covers για κενές θέσεις. Ενώ αυτό 
δεν κάνει καμία διαφορά σε έναν προσομοιωτή, μπορεί να δώσει μια πιο καθαρή 
εμφάνιση κατά τη χρήση στη φυσική όψη. 
 
• HWIC-8A: Αυτή η ενότητα είναι νέα στο Packet Tracer 6. Παρέχει οκτώ 
ασύγχρονες συνδέσεις EIA-232 σε θύρες κονσόλας. Μπορεί να είναι ένας 
δρομολογητής που χρησιμοποιείται ως διακομιστής πρόσβασης, εάν αυτή η μονάδα 
είναι συνδεδεμένη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δημιουργία προσαρμοσμένης συσκευής 
 



Αν χρειαζόσασταν ένα δρομολογητή με ένα συγκεκριμένο σύνολο μονάδων, θα 
μπορούσε να είναι αποθαρρυντικό κάθε φορά πριν από τη δημιουργία μιας 
τοπολογίας. Έτσι  το Packet Tracer μας προσφέρει μια λειτουργία για να αποθηκεύετε 
μια συσκευή που έχετε προσαρμόσει ως προσαρμοσμένη συσκευή. Ακολουθείτε τα 
παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη συσκευή: 
 
1.Σύρετε και αποθέτετε μια συσκευή δικτύου στην περιοχή εργασίας. Για αυτό το 
παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε ένα Generic switch: Switch-PT άδειο. 
2. Κάντε κλικ στο διακόπτη για να ανοίξετε το πλαίσιο διαμόρφωσής του και 
απενεργοποιείτε την συσκευή . 
3. Προσθέστε τις πιο χρησιμοποιούμενες ενότητες σε αυτόν τον διακόπτη. 
4. Πατάτε  Tools | Custom Devices Dialog, ή Ctrl + E.  
5. Πατάτε  Select button  στη συνέχεια κάνετε κλικ στον διακόπτη που ήταν 
απλά προσαρμοσμένος. 
6. Πληκτρολογείτε ένα όνομα και περιγραφή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο 
Add and Save.  
 
 
Εξομοίωση WAN 
 
Tο Packet Tracer διαθέτει συσκευές που μιμούνται ένα WAN. 
Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο σύννεφο WAN εξομοίωσης από το πλαίσιο επιλογής 
τύπου συσκευής απαριθμεί τις ακόλουθες συσκευές: 
 
Cloud-PT: Αυτή η συσκευή μοιάζει με σύννεφο στη γραμμή εργαλείων, αλλά κάτω 
από το παράθυρο διαμόρφωσης μοιάζει περισσότερο με ένα δρομολογητή με αρκετές 
υποδοχές. Οι ακόλουθες ενότητες είναι διαθέσιμες για τη συσκευή cloud: 
°° NM-1AM: Αυτή η μονάδα παρέχει μια υποδοχή RJ11 για τη σύνδεση 
μόντεμ που χρησιμοποιούν τηλεφωνικά καλώδια. Το όνομα διεπαφής αυτής της 
ενότητας είναι ModemN, με τον Ν τον αριθμό θύρας. 
°° NM-1CE, NM-1CFE, NM-1CGE: Αυτές οι τρεις ενότητες παρέχουν 
μια διασύνδεση Ethernet, Fast Ethernet ή Gigabit Ethernet αντίστοιχα, 
μέσω των οποίων συνδέονται οι συσκευές με το μόντεμ και το καλώδιο. Εκτός από 
την ταχύτητα, και οι τρεις ενότητες εκτελoύν την ίδια λειτουργία. 
°° NM-1FFE, NM-1FGE: Αυτές οι δύο μονάδες παρέχουν Fast Ethernet ή 
Gigabit Ethernet για τη σύνδεση τους μέσω ίνας. Εκτελέστε την ίδια λειτουργία με τις 
προηγούμενες ενότητες. 
°° NM-1CX: Αυτή η μονάδα διαθέτει ομοαξονική υποδοχή σύνδεσης και 
ένα καλωδιακό μόντεμ. 
°° NM-1S: Σε αυτή τη διεπαφή διατίθεται μια σειριακή θύρα για τη διαμόρφωση 
relay πλαισίου. Η καρτέλα Config για τη διασύνδεση αυτή παρέχει επιλογές για 
δημιουργία αντιστοιχίσης relay πλαισίου. 
DSL-Modem-PT: Πρόκειται για ένα μόντεμ με διασύνδεση Ethernet και μία 
Διασύνδεση RJ11. Η διασύνδεση Ethernet μπορεί να αλλάξει μεταξύ Ethernet, 
FastEthernet και GigibitEthernet. Αυτή η συσκευή δεν έχει καμία 
επιλογή διαμόρφωσης. 
Cable-Modem-PT: Αυτό το μόντεμ είναι παρόμοιο με το προηγούμενο, εκτός από 
αυτό υποστηρίζει μια ομοαξονική θύρα. 
 



 
Πρόσβαση στο CLI 
 
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη διεπαφή γραμμής εντολών μιας συσκευής στο 
Packet Tracer με δύο τρόπους: 
 
• Η καρτέλα CLI 
• H κονσόλας Port 
 
Παρόλο που είναι δυνατή η πρόσβαση σε μια συσκευή μέσω SSH ή Telnet, αυτές είναι 
οι μεθόδοι της Cisco και δεν είναι αποκλειστικά για το Packet Tracer. 
 

Η καρτέλα CLI 
 
Αυτός είναι ο απλούστερος τρόπος πρόσβασης στην διεπαφή γραμμής εντολών μιας 
συσκευής. Κάντε κλικ σε μια συσκευή δικτύου, μεταβείτε στην καρτέλα CLI και θα δείτε 
τη διαδικασία εκκίνησης. 
 
Η κονσόλα Port 
 
Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του τι φαίνεται και ελέγχεται σε αυτή τη μέθοδο και 
το προηγούμενο, αλλά η θύρα κονσόλας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνει 
εμφάνιση τοπολογίας παρόμοια με τον πραγματικό κόσμο. Ακολουθήστε τα βήματα 
για να διαμορφώσετε τη θύρα της κονσόλας: 
1. Προσθέστε έναν υπολογιστή ή φορητό υπολογιστή στον χώρο εργασίας. 
2. Επιλέξτε συνδέσεις και στη συνέχεια κάντε κλικ στο καλώδιο της κονσόλας. 
3. Συνδέστε το καλώδιο κονσόλας της συσκευής δικτύου στη θύρα RS-232 
του υπολογιστή / φορητού υπολογιστή.  
 
 
 
 

                                   
                                                        Εικόνα 2.3 
 
 
 
 
4. Ανοίξτε τον υπολογιστή / φορητό υπολογιστή, μεταβείτε στην καρτέλα Επιφάνεια 
εργασίας, ανοίξτε το τερματικό και στη συνέχεια με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, 
κάντε κλικ στο OK για να δείτε την κονσόλα. H παρακάτω φωτογραφία εμφανίζει την 
κονσόλα του δρομολογητή μέσω του τερματικού: 
 
 



         
                                                             Εικόνα  2.4 
 
 
 
 
Στο βήμα 2, εάν χρησιμοποιείσετε την επιλογή Automatically Choose Connection 
Type, θα συνδέονται οι θύρες Ethernet και των δύο συσκευών. 
 
 
 
Ρύθμιση συσκευών δικτύου 
 
Σε αυτήν την ενότητα, θα μάθετε πώς να ρυθμίζετε τις δρομολογητές και τους 
διακόπτες Cisco χωρίς να χρησιμοποιείται  μια μόνο εντολή.Το πακέτο Tracer παρέχει 
μια καρτέλα Config που περιέχει επιλογές GUI για τις πιο συνηθισμένες διαμορφώσεις. 
Επιπλέον, όπως παίζετε με το GUI, εμφανίζεται επίσης η αντίστοιχη εντολή Cisco IOS. 
Ρίξτε μια ματιά στο παρακάτω εικόνα: 
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Switch>enable 
Switch#configure terminal 
Switch(config)#interface FastEthernet0/1 
Switch(config-if)#shutdown 
 
Χρησιμοποιώντας την καρτέλα Config, μπορείτε να διαμορφώσετε τα εξής: 
 
• Γενικές ρυθμίσεις 
• Δρομολόγηση (σε δρομολογητή και διακόπτη στρώματος 3) 
• Βάση δεδομένων VLAN (σε διακόπτη) 
• Ρυθμίσεις διεπαφής 
 
Ας δούμε ποιες επιλογές προσφέρονται σε κάθε μία από αυτές τις ενότητες. 
 
 
 
 
 



Γενικές ρυθμίσεις 
 
Το πρώτο μέρος των γενικών ρυθμίσεων σάς επιτρέπει να αλλάξετε το εμφανιζόμενο 
όνομα και το όνομα κεντρικού υπολογιστή της συσκευής. Το εμφανιζόμενο όνομα 
μπορεί επίσης να αλλάξει κάνοντας κλικ στο το όνομα κάτω από το εικονίδιο της 
συσκευής. Το αρχείο ρυθμίσεων για τη συσκευή μπορεί επίσης να αποθηκεύονται, να 
διαγράφονται ή να εξάγονται για μεταγενέστερη χρήση. 
 

Δρομολόγηση 
 
Αυτή η ενότητα έχει επιλογές για τη ρύθμιση της στατικής και δυναμικής 
δρομολόγησης. Για να ρυθμίσετε τη στατική δρομολόγηση, εισαγάγετε τη διεύθυνση 
δικτύου, τη μάσκα δικτύου και την επόμενη διεύθυνση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ 
στο Προσθήκη. 
 
Ρυθμίσεις διεπαφής 
 
Αυτή η ενότητα διαφέρει ελαφρώς από το διακόπτη και το δρομολογητή. Οι διακόπτες 
έχουν επιλογές για την τροποποίηση της ρύθμισης ταχύτητας και διπλής όψης και για 
την εκχώρηση μιας θύρας στο VLAN. Επί δρομολογητές, η ενότητα VLAN 
αντικαθίσταται από τη διαμόρφωση διευθύνσεων IP. Ενώ αλλάξετε τις ρυθμίσεις 
ταχύτητας και διπλής όψης, αν το ρυθμίσετε σε οτιδήποτε άλλο 
από αυτόματα, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις είναι οι ίδιες και στις δύο άκρες. Για 
παράδειγμα, αν εσείς το ρυθμίσετε  σε 100 MBps στο ένα άκρο και 10 MBps στην 
άλλη, ο σύνδεσμος δεν θα εμφανιστεί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 Γενικές συσκευές λήξης IP 
 
 
Εάν οι συσκευές δικτύου είναι ο πυρήνας, οι τελικές συσκευές είναι αυτές που 
χρησιμοποιούν αυτόν τον πυρήνα. Το Packet  Tracer προσφέρει ένα ευρύ φάσμα 
συσκευών, ξεκινώντας από υπολογιστές και φορητούς υπολογιστές, σε tablet, PDA 
και ακόμη και σε τηλεόραση! Σε αυτό το κεφάλαιο, θα μάθουμε για κάθε τελική 
συσκευή, τις διαθέσιμες μονάδες για αυτήν και τις επιλογές διαμόρφωσής της. 
 
Desktops and laptops 
 
Οι επιτραπέζιοι υπολογιστές και οι φορητοί υπολογιστές αποτελούν το υψηλότερο 
επίπεδο ρυθμιζόμενων και χρησιμοποιήσιμων συσκευών πελάτη στο Packet Tracer. 
Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ τους όσον αφορά την χρηστικότητα, μόνο οι συμβάσεις 
ονομασίας των ενοτήτων είναι διαφορετικές. 
 
Servers 
 
Οι Servers είναι ένα εντελώς διαφορετικό είδος σε σύγκριση με άλλες τελικές 
συσκευές. Αυτοί έχουν διάφορες λειτουργίες και έχουν επίσης  χώρο για δύο διεπαφές 
δικτύου. Αν κοιτάξετε κάτω από την καρτέλα Config ενός Server, μπορείτε να δείτε τις 
παρακάτω υπηρεσίες οι οποίες είναι διαθέσιμες. Ας δούμε τι προσφέρει κάθε μία από 
αυτές. 
 
HTTP 
 
Η υπηρεσία HTTP προσφέρει ένα Server ιστού που εκτελεί πρωτόκολλα HTTP και 
HTTPS. Ένα πλαίσιο κειμένου κάτω από την ενότητα HTTP που παρέχει επιλογές 
δημιουργίας και επεξεργασίας στατικού κώδικα HTML . Αυτά εμφανίζονται όταν έχει 
πρόσβαση σε αυτόν τον Server  μέσω του προγράμματος περιήγησης ιστού η  
χρησιμότητα άλλων τελικών συσκευών. Αυτή η υπηρεσία είναι ενεργοποιημένη από 
προεπιλογή (on by default). 
 
DHCP 
 
Η υπηρεσία DHCP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκχώρηση διευθύνσεων IP σε 
δρομολογητές. Αυτός ο τομέας έχει επιλογές για τη δημιουργία και επεξεργασία 
ομάδων DHCP των διευθύνσεων IP. Έχει μια προεπιλεγμένη ομάδα που ονομάζεται 
serverPool, η οποία δεν μπορεί να αφαιρεθεί ή να επεξεργαστεί. Αυτή η υπηρεσία είναι 
απενεργοποιημένη από προεπιλογή (off  by default). 
 
TFTP 
 
Αν αντιγραφεί οποιοδήποτε αρχείο από μια συσκευή δικτύου στον εξυπηρετητή TFTP, 
αυτό θα εμφανιστεί επίσης. Αυτή η υπηρεσία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή 



(on  by default). Αναφέρθηκαν τα περισσότερα επιπλέον είναι τα 
DNS,SYSLOG,AAA,NTP,EMAIL,FTP. 
 
Διαμόρφωση τελικών συσκευών 
 
Οι τερματικές συσκευές έχουν μια καρτέλα Επιφάνεια εργασίας, η οποία παρέχει 
πολλές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για έλεγχο και αποσφαλμάτωση του δικτύου. Θα 
μάθουμε για κάθε βοηθητικό πρόγραμμα σε αυτήν την ενότητα. Τα ακόλουθα 
βοηθητικά προγράμματα είναι διαθέσιμα για υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, 
PDA και tablet PC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διαμόρφωση IP 
 
Έχετε ήδη χρησιμοποιήσει το βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης IP στο Κεφάλαιο 1, 
Ξεκινώντας με τον Packet Tracer, όταν δημιουργήσατε μια απλή τοπολογία. Αυτή η 
επιλογή χρησιμοποιείται για να επιλέξετε μεταξύ δυναμικής και στατικής διεύθυνσης 
IP. Η εισαγωγή στατικής διεύθυνσης IP γεμίζει το πεδίο Μάσκα υποδικτύου. ανάλογα 
με την τάξη της διεύθυνσης IP, αυτό το πεδίο μπορεί επίσης να επεξεργαστεί εάν 
απαιτείται. Εάν το DHCP έχει ρυθμιστεί στο Server-PT, επιλέγοντας το DHCP αποκτά 
μια διεύθυνση IP δυναμικά. Αρχίζοντας με το Packet Tracer έκδοση 6, αυτό το 
βοηθητικό πρόγραμμα διαθέτει επίσης μια ενότητα για τη διαμόρφωση διευθύνσεων 
IPv6. 
 
Πληκτρολόγηση 
 
Χρησιμοποιήσατε αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα στο Κεφάλαιο 2, Συσκευές δικτύου, 
για την πρόσβαση στο CLI μέσω της port κονσόλας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 
οι ρυθμίσεις σε αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα μπορούν να παραμείνουν στις 
προεπιλογές τους. Αλλά εάν αλλάξετε την ταχύτητα baud της συσκευής δικτύου, 
πρέπει να αλλάξετε και εδώ, έτσι ώστε να ταιριάζουν. Αυτή η ενότητα δεν είναι 
διαθέσιμη στη συσκευή Server-PT. 
 
 



                     
                                                         Εικόνα  3.1 
                               ( Εμφάνιση παραδειγμάτων για κάθε εντολή) 
 

Web Browser 
 
Το πρόγραμμα περιήγησης στο Web είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα με ελάχιστες 
επιλογές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν αν έχετε μια συσκευή Server-PT 
ρυθμισμένη με HTTP. Αυτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αν υπάρχει Linksys-
WRT300N για πρόσβαση στη διεπαφή ιστού.  
 
PC Wireless 
 
Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για τη μονάδα Linksys-WMP300N.Έχει 
επιλογές για την επιλογή ενός ασύρματου δικτύου και τροποποιήσεις των προφίλ για 
να συνδεθείτε με ασύρματους δρομολογητές που δεν εκπέμπουν τους SSID. Αυτές οι 
ρυθμίσεις μπορούν επίσης να αποθηκευτούν, να εισαχθούν ή να εξαχθούν. Αυτό το 
βοηθητικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο μόνο σε συσκευές PC-PT και Laptop-PT, όπως 
άλλες τελικές συσκευές δεν έχουν τη μονάδα Linksys. 
 
VPN 
 
Το βοηθητικό πρόγραμμα VPN χρησιμοποιείται για τη δημιουργία σύνδεσης VPN για 
ασφαλή επικοινωνία. Για να λειτουργήσει αυτό πρέπει ένας δρομολογητής να 
ρυθμιστεί ως διακομιστής VPN. 
 
Traffic Generator 
 



Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα είναι παρόμοιο με τη λειτουργικότητα του Add Simple 
PDU και Add Complex PDU στην κοινή μπάρα εργαλείων. Χρησιμοποιείται για τη 
δημιουργία προσαρμοσμένων πακέτων και την αποστολή τους σε περιοδικά 
διαστήματα. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο για την προσομοίωση ενός πραγματικού 
περιβάλλοντος. 
 
MIB Browser 
 
Το βοηθητικό πρόγραμμα περιήγησης MIB (Database Information Management) 
αποστέλλει SNMP αιτήματα. Αυτό σας επιτρέπει να ανακτήσετε το δρομολογητή και 
να αλλάξετε δεδομένα ή να κάνετε αλλαγές στις συσκευές. 
 
 
Cisco IP Communicator 
 
Το Cisco IP Communicator είναι ένα λογισμικό της Cisco που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να μετατρέψει έναν υπολογιστή σε ένα  IP τηλέφωνο . Αυτό το 
βοηθητικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στο Packet Tracer για την πραγματοποίηση και 
απάντηση κλήσεων χρησιμοποιώντας ένα PC ή ένα φορητό υπολογιστή. 

                      
                                                                     Εικόνα 3.2 
 
 
 
 
 
E Mail    



 
Πρόκειται για ένα βοηθητικό πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πελάτη που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή και λήψη e-mail. Ο πρώτος όταν ανοίξει, 
πρέπει να ρυθμιστεί με το διακομιστή εισερχόμενων μηνυμάτων (POP3), Διακομιστή 
εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP) και διαπιστευτήρια. 
 
PPPoE Dialer 
 
Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα απαιτείται για να δημιουργηθεί μια σύνδεση 
χρησιμοποιώντας μια συσκευή DSL-Modem-PT. Επί ένα τέλος, η συσκευή μόντεμ 
συνδέει αυτόν τον υπολογιστή μέσω Ethernet και στην άλλη άκρη, αυτό 
έχει ένα σύννεφο συνδεδεμένο με ένα τηλεφωνικό καλώδιο. 
 
Text Editor 
 
Το βοηθητικό πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου είναι παρόμοιο με το Σημειωματάριο 
που είναι διαθέσιμο στα Windows. Μπορεί να είναι που χρησιμοποιείται για τη 
δημιουργία, την επεξεργασία και την αποθήκευση αρχείων κειμένου που μπορούν να 
εισαχθούν χρησιμοποιώντας την εντολή dir στο βοηθητικό πρόγραμμα εντολών 
εντολών. 
 
 

Περίληψη 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο, συζητήσαμε όλες τις τελικές συσκευές που είναι διαθέσιμες στο 
Packet Tracer. Αυτό σηματοδοτεί το τέλος της φάσης εκμάθησης των συσκευών. Το 
πακέτο Tracer έχει επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης τους. Τώρα που είστε 
εξοικειωμένοι με όλες τις συσκευές που είναι διαθέσιμες στο Packet Tracer, τις 
λειτουργικές μονάδες και τα βοηθητικά προγράμματα, θα μάθετε πώς να τα 
χρησιμοποιείτε. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



4 Creating a Network Topology 
 
 
Μέχρι στιγμής έχετε μάθει πολλά για τις συσκευές που είναι διαθέσιμες στο Packet 
Tracer. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτές τις συσκευές. Θα 
μάθετε τι χρειάζεται για τη δημιουργία μιας τοπολογίας δικτύου, των συνδέσεών της 
και των ενδείξεων συνδέσμων. Στη συνέχεια, θα ελέγξετε τη συνδεσιμότητα μεταξύ 
των τοπολογιών και μιας PDU (Data Protocol Unit), τόσο απλών όσο και σύνθετων. 
 
 Connecting devices 
 
Η επιλογή του εικονιδίου Συνδέσεις από το πλαίσιο επιλογής τύπου συσκευής 
παραθέτει πολλά καλώδια στο πλαίσιο επιλογής για μία συγκεκριμένη συσκευή. Το 
Packet Tracer παρέχει τα ακόλουθα καλώδια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
τη σύνδεση συσκευών: 
 
• Κονσόλα: Πρόκειται για ένα καλώδιο κονσόλας που χρησιμοποιείται για την 
προβολή της κονσόλας της συσκευής δικτύου από υπολογιστή / φορητό υπολογιστή. 
•Copper straight-through: Πρόκειται για ένα τυπικό καλώδιο Ethernet που 
χρησιμοποιείται για να συνδέσετε δύο συσκευές που λειτουργούν σε διαφορετικά 
επίπεδα του μοντέλου OSI (όπως ο κόμβος στο δρομολογητή και η μετάβαση στον 
υπολογιστή). 
•Copper cross-over: Αυτό το καλώδιο Ethernet συνδέει συσκευές που 
λειτουργούν στο το ίδιο στρώμα OSI (όπως hub to hub, PC to PC, PC to router, και 
PC στον εκτυπωτή). Αυτό το καλώδιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με Ethernet, 
Fast Ethernet και τύπους θύρας Gigabit Ethernet. 
• Fiber: Αυτό το καλώδιο συνδέει τις θύρες Fast Ethernet και Gigabit Ethernet της 
θύρας ινών. 
• Τηλέφωνο: Αυτό το καλώδιο RJ11 συνδέει το αναλογικό τηλέφωνο με ένα 
τηλέφωνο VoIP ή μόντεμ υπολογιστή σε σύννεφο. Συνδέει επίσης τη διεπαφή μόντεμ 
των δρομολογητών. 
• Ομοαξονικό: Το ομοαξονικό καλώδιο συνδέει το σύννεφο με καλωδιακό μόντεμ 
και τηλεόραση με το σύννεφο. 
• Serial DCE και DTE: Τα σειριακά καλώδια συνδέουν τους δρομολογητές και 
συνδέονται δρομολογητές στο σύννεφο. Ο τερματισμός του DCE (τερματισμού του 
κυκλώματος δεδομένων) 
έχει ένα σύμβολο ρολογιού σε αυτό. 
• Octal: Αυτό το καλώδιο εισήχθη στην έκδοση PT 6. Έχει υψηλή πυκνότητα 
συνδετήρα στο ένα άκρο και οκτώ βύσματα RJ45 από την άλλη. 
 
Κατάσταση σύνδεσης 
 
Αφού συνδέσετε τις συσκευές μαζί, θα βρείτε ένα φως σε κάθε άκρο του καλωδίου. 
Αυτό υποδεικνύει την κατάσταση της σύνδεσης, ως εξής: 
 



• Φωτεινό πράσινο: Αυτό υποδηλώνει ότι η φυσική σύνδεση είναι πάνω, αλλά 
δεν δείχνει την κατάσταση του πρωτοκόλλου γραμμής. 
• Πράσινο αναβοσβήσιμο: Αυτό υποδηλώνει δραστηριότητα σύνδεσης. 
• Κόκκινο: Αυτό υποδηλώνει ότι ο φυσικός σύνδεσμος είναι εκτός λειτουργίας. Αυτό 
μπορεί να προκληθεί από λανθασμένα καλώδια ή από μια θύρα που έχει κλείσει 
διοικητικά. 
• Κεχριμπαρί: Αυτό εμφανίζεται μόνο στους διακόπτες και υποδεικνύει ότι η θύρα 
λειτουργεί με αλγόριθμο STP (Spanning Tree Protocol) για τον εντοπισμό βρόχων 
επιπέδου 2. 
 
Ας δείξουμε πώς να συνδέσετε συσκευές σε μια τοπολογία που περιέχει ένα PC, 
φορητό υπολογιστή,διακόπτη και δρομολογητή. Θα χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη 
τοπολογία για αυτό το demo: 
 
 
 

 
Εικόνα 4.1 
 
 
 
 
Αφού προσθέσετε τις συσκευές που εμφανίζονται στην προηγούμενη τοπολογία, 
κάντε κλικ σε έναν τύπο σύνδεσης από το πλαίσιο επιλογής τύπου συσκευής και 
επιλέξτε μια σύνδεση. Κάντε κλικ σε μια συσκευή και στο στο μενού περιβάλλοντος θα 
εμφανιστούν όλες οι διαθέσιμες διεπαφές για τη συσκευή. Επιλέξτε τη διεπαφή και 
επαναλάβετε τα ίδια βήματα στην άλλη συσκευή για να δημιουργήσετε μια σύνδεση 
μεταξύ των δύο. 
 
 



 
Εικόνα 4.2 
 
 
 
 
Εάν ένας δρομολογητής είναι συνδεδεμένος σε οποιαδήποτε συσκευή, η κατάσταση 
του συνδέσμου θα είναι κόκκινη, επειδή οι δρομολογητές έχουν τις θύρες τους σε 
κατάσταση "απενεργοποίησης" από προεπιλογή. Εάν μια συσκευή είναι συνδεδεμένη 
σε ένα διακόπτη, ο σύνδεσμος είναι αρχικά κεχριμπαρένιο στο χρώμα, γεγονός που 
δείχνει ότι περνάει από τις καταστάσεις του STP. 
 
Δοκιμή συνδεσιμότητας με PDU 
 
Μόλις δημιουργηθεί μια τοπολογία, η συνδεσιμότητα μπορεί να δοκιμαστεί μεταξύ 
συσκευών χρησιμοποιώντας απλά ή πολύπλοκα PDU. Αν και είναι δυνατό να γίνει το 
ίδιο πατώντας τις συσκευές από τη διεπαφή γραμμής εντολών τους, χρησιμοποιώντας 
την επιλογή PDU η οποία είναι ταχύτερη για μεγάλες τοπολογίες. 
 
Απλό PDU 
 
Η επιλογή Προσθήκη απλού PDU χρησιμοποιεί μόνο ICMP (μήνυμα ελέγχου Internet) 
Πρωτόκολλο. Θα δημιουργήσετε μια τοπολογία με έναν υπολογιστή και ένα 
διακομιστή για να δείξουμε πώς λειτουργεί αυτή η επιλογή: 
1. Προσθέστε έναν υπολογιστή και ένα διακομιστή στον χώρο εργασίας και συνδέστε 
τα χρησιμοποιώντας ένα χάλκινο καλώδιο crossover. 
2. Αντιστοιχίστε τις διευθύνσεις IP σε αμφότερες στο ίδιο υποδίκτυο. Παράδειγμα, 
PC1: 192.168.0.1/255.255.255.0 και PC2: 192.168.0.2/255.255.255.0. 
3. Από την κοινή γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο εικονίδιο κλειστού φακέλου ή 
χρησιμοποιήστε το πλήκτρο συντόμευσης P. 
4. Ο δείκτης θα αλλάξει σε ένα σύμβολο φακέλου. Κάντε κλικ πρώτα στον υπολογιστή 
και έπειτα 
στο διακομιστή. Τώρα κοιτάξτε το κουτί User Created Packet. Θα δείτε την κατάσταση 
ως επιτυχής και θα δείτε επίσης την πηγή, τον προορισμό και τον τύπο του πακέτου 
που στάλθηκε. 
 
 
 



 
Εικόνα 4.3 
 
 
 

Σύνθετη PDU 
 
Πολύπλοκες PDU με την ίδια τοπολογία PC-Server: 
1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο ανοιχτού φακέλου ή πατήστε C. αυτή είναι η επιλογή Add 
Complex PDU.    
2. Κάντε κλικ στο PC και ανοίγει το παράθυρο Create Complex PDU. Επίλεξε το 
και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP προορισμού (IP του διακομιστή), Εκκίνηση 
Πηγή και τα Πεδία ώρας, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία PDU. 
 
 
 
 

 
Εικόνα 4.4 
3. Τώρα κάντε κλικ στο διακομιστή και στη συνέχεια ανατρέξτε στο κουτί πακέτων που 
έχει δημιουργήσει ο χρήστης. 
 
 
 



 
Εικόνα 4.5 
 
 
 
 
Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία προσομοίωσης 
 
Όλα αυτά έγιναν ενώ εργαζόσασταν σε λειτουργία σε πραγματικό χρόνο, οπότε η μόνη 
ένδειξη της κυκλοφορίας ήταν η κατάσταση σύνδεσης που αναβοσβήνει πράσινο. 
Αλλά, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία προσομοίωσης, μπορείτε να βλέπετε τα πακέτα 
που ρέουν από έναν κόμβο σε ένα άλλο και μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ σε ένα 
πακέτο για να το δούμε ,λεπτομερείς και πληροφορίες που ταξινομούνται από τα 
επίπεδα OSI. Χρησιμοποιήστε την καρτέλα πραγματικού χρόνου / προσομοίωσης για 
να μεταβείτε στη λειτουργία προσομοίωσης. 
Κάντε κλικ στο κουμπί Αυτόματη λήψη / αναπαραγωγή για να ξεκινήσει η δέσμευση 
πακέτων. Δοκιμάστε ένα απλό PDU, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα, 
και η λίστα συμβάντων θα συμπληρωθεί με τρεις καταχωρήσεις, υποδεικνύοντας τη 
δημιουργία ενός πακέτου ICMP, αποστολή ICMP echo και ICMP, η απάντηση που 
ελήφθη: 
 
 

 
Εικόνα 4.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν κάνετε κλικ σε ένα πακέτο (το εικονίδιο φακέλου), θα εμφανιστεί το πακέτο 
Πληροφορίες, κατηγοριοποιημένες σύμφωνα με τα επίπεδα OSI. Τα στοιχεία 
εξερχόμενης PDU στην καρτέλα αναφέρονται και οι πληροφορίες του κάθε στοιχείου 
σε μορφή πακέτου: 
 



 
 

 
Εικόνα 4.7 
 
 
 
Ο τρόπος προσομοίωσης έχει μια ενότητα Ελέγχου αναπαραγωγής που λειτουργεί 
παρόμοια με τα στοιχεία ελέγχου ενός προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων και 
έχει ως εξής: 
• Πίσω: Αυτό το κουμπί μετακινεί τη διαδικασία ένα βήμα πίσω κάθε φορά που γίνεται 
κλικ. 
• Αυτόματη καταγραφή / αναπαραγωγή: Πατώντας αυτό το κουμπί 
πραγματοποιείται όλη η κίνηση του δικτύου που καταγράφεται συνεχώς μέχρι να  ξανά 
πατηθεί το κουμπί. 
• Capture / Forward: Αυτή είναι η χειροκίνητη λειτουργία του προηγούμενου 
κουμπιού. Αυτό πρέπει να πατηθεί κάθε φορά για να μετακινήσετε το πακέτο από το 
ένα μέρος στο άλλο. 
 
 
\ 
 
 
 
 
 



Ομαδοποίηση μιας τοπολογίας 
 
Όταν δημιουργούνται μεγάλες τοπολογίες, γίνεται δύσκολο να τις κατανοήσουμε. Στην 
ομαδοποίηση συνδυάζονται πολλές συσκευές που εσείς επιλέξατε στο εικονίδιο 
σύννεφο. Στη συνέχεια, διπλό κλικ στο σύμπλεγμα το οποίο επεκτείνεται και εμφανίζει 
κανονικά τις συσκευές. Ας δούμε πώς να δημιουργήσουμε ένα σύμπλεγμα: 
1. Θα χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη τοπολογία που περιέχει τρεις διακόπτες και 
εννέα υπολογιστές. 
                            
 
 

 
Εικόνα 4.8 
 
 
 
2. Κάντε κλικ στο κενό δίπλα στο PC3. σύρετε το ποντίκι για να επιλέξετε PC3, PC4, 
PC5, και Switch1. και κάντε κλικ στο κουμπί νέο συμπλέγμα στην επάνω δεξιά γωνία. 
Επαναλάβετε αυτά τα βήματα επιλέγοντας τα άλλα δύο σετ τριών υπολογιστών και 
ένα διακόπτη. 
3. Θα έχετε μια ομαδοποιημένη προβολή ως εξής: 
 
 
 

 
Εικόνα 4.9 
 
 



. 4. Διπλό κλικ σε ένα σύμπλεγμα το οποίο επεκτείνει και εμφανίζει μόνο τις συσκευές 
μέσα. Για να επιστρέψετε κάντε κλικ στο κουμπί πίσω στην επάνω αριστερή γωνία. Οι 
συμπλέκτες μπορούν επίσης να δημιουργηθούν μέσα σε ομάδες. Ένα σύμπλεγμα 
είναι ένα χαρακτηριστικό λογικό γνώρισμα στο χώρο εργασίας και επομένως δεν 
επηρεάζει τον τρόπο εμφάνισης των συσκευών στο φυσικό χώρο εργασίας. 
 
 

Περίληψη 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο, μάθατε τις αποχρώσεις της δημιουργίας μιας τοπολογίας δικτύου 
στο πακέτο Tracer, τους τύπους διαθέσιμων συνδέσεων και τις καταστάσεις 
σύνδεσης. Δοκιμάσαμε τη συνδεσιμότητα χρησιμοποιώντας απλά και πολύπλοκα 
PDU. Η λειτουργία της δοκιμής θα βοηθήσε καθώς χτίζετε σύνθετες τοπολογίες. 
Είδατε τον τρόπο προσομοίωσης του Packet Tracer - προχωρήσατε και εξερευνήσατε 
χρησιμοποιώντας κόμβους και κοιτάξατε την διαφορά μεταξύ των διανομέων και των 
διακοπτών. Τέλος, μάθαμε για τη δημιουργία και την 
διαχείριση συμπλεγμάτων. Στο επόμενο κεφάλαιο, θα μετακινήσετε το φυσικό χώρο 
εργασίας του Packet Tracer και θα αρχίσετε να δημιουργείτε wiring closets, cities, 
offices! Θα μάθετε για τους φυσικούς περιορισμούς κάθε τεχνολογίας δικτύου και τον 
σκοπό των συσκευών όπως οι επαναλήπτες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 Πλοήγηση και τροποποίηση 
στο Φυσικό Χώρο Εργασίας 
 
Ένας προσομοιωτής, όπως λέει το όνομα, μιμείται μόνο λογικά το απαιτούμενο 
περιβάλλον. Ωστόσο, το Packet Tracer είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Επίσης, 
προσομοιώνει συσκευές φυσικά. 
 
 
 
 
Δημιουργία cities, offices και wiring closets 
 
Μέχρι τώρα, έχετε χρησιμοποιήσει το λογικό χώρο εργασίας για να δημιουργήσετε 
τοπολογίες. Ο φυσικός χώρος εργασίας καθιστά την λογική σας τοπολογία πιο 
ρεαλιστική δίνοντάς της μια φυσική διάσταση. Ο φυσικός χώρος εργασίας έχει τέσσερα 
περιβάλλοντα: Intercity, City, Building και Wiring closet. 
Intercity: Αυτό είναι το μεγαλύτερο περιβάλλον που αποτελείται από cities. Οι cities, 
τα buildings και οι wiring closets μπορούν να δημιουργηθούν σε αυτό το επίπεδο 
χρησιμοποιώντας τους ελέγχους στη γραμμή εργαλείων. 
Cities: Αυτό το layer περιέχει buildings και wiring closets. Η προεπιλεγμένη city 
ονομάζεται Αρχική City. Οι cities μπορούν να μετακινηθούν και να τοποθετηθούν 
οπουδήποτε στον χάρτη. 
Buildings: Αυτό το layer περιέχει wiring closets.Tο προεπιλεγμένο building 
ονομάζεται Corporate Office. 
Wiring closet: Αυτό είναι το τελικό layer που περιέχει συσκευές που έχουν 
τοποθετηθεί στην λογική τοπολογία.Αυτή η προεπιλογή ονομάζεται Main wiring closet. 
 

Μετακίνηση συσκευών 
 
Όλες οι συσκευές που χρησιμοποιούνται στον λογικό χώρο εργασίας τοποθετούνται 
στο Main wiring closet. 
1. Δημιουργήστε μια τοπολογία στον λογικό χώρο εργασίας με δύο υπολογιστές. 
Αντικαταστήστε τις προεπιλεγμένες μονάδες με PT-HOST-NM-1FGE (θυμηθείτε να 
απενεργοποιήσετε και τους δύο 
οι υπολογιστές πριν από αυτό), επειδή το Ethernet έχει περιορισμούς απόστασης. 
Συνδέστε και τα δύο μαζί σε ένα καλώδιο ινών και εκχωρήσετε διευθύνσεις IP. 
2. Μεταβείτε στη φυσική προβολή, κάντε κλικ στο New City κουμπί στο κίτρινο και 
μετονομάστε τη νεοδημιουργηθείσα city. Χρησιμοποιήστε το κουμπί navigation και 
μεταβείτε στην Αρχική City | Corporate Office | Main wiring closet. Αυτό περιλαμβάνει 
και τους υπολογιστές στους οποίους εισάγατε το λογικό χώρο εργασίας, όπως 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
 
 
 
 



 
Εικόνα 5.1 
 
 

 
Εικόνα 5.2 
 
 
 
Επιστρέφοντας στη λογική τοπολογία, δεν θα δείτε καμία απολύτως διαφορά στην 
τοποθέτηση των υπολογιστών. Οι συσκευές μπορούν επίσης να μεταφερθούν στις 
cities και στα buildings. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το εικονίδιο της συσκευής 
εμφανίζεται στο φυσικό περιβάλλον. 
 

Διαχείριση καλωδίων και αποστάσεων 
 
Η φυσική προβολή προσθέτει μια διάσταση απόστασης για ενσύρματες και ασύρματες 
συσκευές. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για την επεξεργασία της τοποθέτησης των 
ασύρματων συσκευών. 
 



Cable distances 
 
Η μέτρηση ενός καλωδίου είναι τόσο εύκολη όσο η τοποθέτηση του δείκτη σε ένα 
καλώδιο στη φυσική του όψη. 
 
 

 
Εικόνα 5.3 
 
 
Τα τυπικά καλώδια Ethernet από χαλκό μπορεί να εκτείνονται έως και 100 μέτρα. Ας 
δοκιμάσετε αυτό με τη φυσική άποψη: 
1. Δημιουργήστε τις ίδιες δύο τοπολογίες υπολογιστή που χρησιμοποιήσατε 
προηγουμένως αλλά χρησιμοποιήστε το χάλκινο καλώδιο αντί για το ινώδες. 
 
2. Πλοηγηθείτε στο σταθμό και ελέγξτε την απόσταση μεταξύ τους. Εάν η απόσταση 
είναι λιγότερο από 100 μέτρα, μετακινήστε τα πιο μακριά, μέχρι η απόσταση μεταξύ 
τους είναι πάνω από 100 μέτρα. 
 
 
 

 
Εικόνα 5.4 
 
 
 
3. Τώρα επιστρέψτε στη λογική προβολή και θα διαπιστώσετε ότι η κατάσταση 
σύνδεσης και των δύο υπολογιστών είναι κόκκινο επειδή η σύνδεση κατέληξε λόγω 
της απόστασης. 
 
 
 
 



 
Εικόνα 5.5 
 
 
 
Χειρισμός καλωδίων 
 
Ας μεταβείτε τώρα στο τμήμα χειρισμού καλωδίων του φυσικού χώρου εργασίας. 
Μόλις έχετε πολλές συσκευές, γίνεται σύγχυση για να δούμε ποιο καλώδιο συνδέεται 
με αυτό το πακέτο.Ο φυσικός χώρος εργασίας του Tracer διαθέτει ένα χαρακτηριστικό 
που επιτρέπει την κωδικοποίηση των καλωδίων. 
 
 
 

 
Εικόνα 5.6 
 
 
 
Ο φυσικός χώρος εργασίας έχει επίσης την δυνατότητα δημιουργίας σημείου κλίσης 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αφαιρέσετε την εμπλοκή των καλωδίων. Για να 
δημιουργήσετε ένα σημείο κλίσης, κάντε κλικ σε ένα καλώδιο και επιλέξτε Create 
bendPoint, από το μενού περιβάλλοντος. Οποιοσδήποτε αριθμός σημείων κάμψης 
μπορεί να δημιουργηθεί σε έναν μόνο σύνδεσμο. 
 
 



 
 

 
Εικόνα 5.7 
 
 
 
Επιπλέον, τα σημεία κάμψης μπορούν επίσης να ομαδοποιηθούν για να σχηματίσουν 
τα σημεία ομάδας. Για να δημιουργήσετε ένα σημείο ομάδας, σύρετε ένα σημείο 
κάμψης και τοποθετήστε το σε άλλο σημείο κλίσης. Ο κόκκινος κύκλος θα αλλάξει σε 
κίτρινο τετράγωνο. 
 
 
 
 

 
Εικόνα 5.8 
 
 
 
Για να διαγράψετε ένα σημείο κάμψης, χρησιμοποιήστε το εργαλείο διαγραφής από τη 
γραμμή Common Tools και κάντε κλικ στο κουμπί στο σημείο καμπής. Αυτό αφαιρεί 
μόνο το σημείο κάμψης και η σύνδεση εξακολουθεί να παραμένει. Για να διαγράψετε 
ένα σημείο ομάδας, χρησιμοποιήστε το ίδιο εργαλείο διαγραφής και κάντε κλικ στο 
σημείο ομάδας. Ένα μενού περιβάλλοντος περιέχει επιλογές είτε για την ομαδοποίηση 
ενός μόνο σημείου κλίσης είτε για να τα ομαδοποιήσετε όλα. Αυτό καταργεί μόνο τους 
ομαδικούς πόντους,  τα σημεία κάμψης παραμένουν όπως είναι. 
 



Προσαρμογή εικονιδίων και φόντου 
 
Παρόλο που το Packet Tracer προσφέρει το δικό του σύνολο εικονιδίων για κάθε 
συσκευή, είναι επίσης είναι δυνατόν να το αλλάξετε με το δικό σας εικονίδιο. Για να 
αλλάξετε το εικονίδιο μιας συσκευής, κάντε κλικ κάτω από την Φυσική καρτέλα και 
κάντε κλικ στο εικονίδιο Προσαρμογή στη λογική προβολή. 
 
 

 
Εικόνα 5.9 
 
 
 
Εάν ένα εικονίδιο είναι προσαρμοσμένο στη φυσική προβολή, οι αλλαγές του είναι 
ορατές μόνο αν είναι τοποθετημένο κάπου έξω από το wiring closet . Τα υπόβαθρα 
και των δύο λογικών και οι φυσικοί χώροι εργασίας μπορούν επίσης να 
προσαρμοστούν. Για να αλλάξετε το φόντο του λογικού χώρου εργασίας, κάντε κλικ 
στο κουμπί Ορισμός φόντου και επιλέξτε μια εικόνα. Εάν η επιλεγμένη εικόνα είναι 
μικρότερη από τον χώρο εργασίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Display Tiled 
Επιλογή φόντου εικόνας. Στο φυσικό χώρο εργασίας, το φόντο μπορεί να αλλάξει για 
κάθε ένα από τα υπεραστικά, του city, του building του wiring closet  με τον ίδιο τρόπο. 
 
 
 

Περίληψη 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο, έχετε μάθει για το φυσικό χώρο εργασίας του Packet Tracer.Το 
οποίο θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε πολλές νέες δυνατότητες για τη χρήση 
ασύρματων συσκευών. Η προσαρμογή στα εικονίδια και στα υπόβαθρα όχι μόνο 
βελτιώνουν την αισθητική αλλά και βοηθούν στη διαφοροποίηση μεταξύ συσκευών 
που ανήκουν σε διαφορετικούς οργανισμούς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 Ρύθμιση της δρομολόγησης με 
CLI 
 
 
Έχετε τελικά φτάσει στο σημαντικό μέρος της δικτύωσης-δρομολόγησης. Η 
δρομολόγηση επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ πολλών λογικών δικτύων. Όταν 
ρυθμίζετε τη δρομολόγηση τη γραμμή εντολών του Packet Tracer, παρόμοια με τη 
διαμόρφωση του φυσικού υλικού,Θα βρείτε ότι το Packet Tracer προσφέρει ένα 
γραφικό περιβάλλον για να ρυθμίσετε τη στατική και την RIP δρομολόγηση 
πρωτόκολλα. Εκτός από αυτό, θα δείτε επίσης πώς λειτουργεί το εξισορρόπηση 
φορτίου με τη λειτουργία προσομοίωσης, η οποία θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε 
καλύτερα τα πράγματα. 
 
Στατική δρομολόγηση 
 
Η στατική δρομολόγηση είναι η μέθοδος no-brainer, για τη ρύθμιση της δρομολόγησης 
παρόλο που απαιτεί περισσότερη δουλειά. Με το Packet Tracer, η στατική 
δρομολόγηση μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας μόνο το GUI. Σε αυτήν τη 
μέθοδο, ρυθμίζουμε ένα δρομολογητή με έναν προορισμό και μια πύλη για να την 
φτάσουμε. Έτσι, κάθε δρομολογητής σε μια τοπολογία θα πρέπει να γνωρίζει τα μέσα 
για να φτάσει σε όλους τους προορισμούς στο δίκτυο, που απαιτεί χειρωνακτική 
εργασία. 
 
 

Στατική δρομολόγηση με GUI 
 
 
 

 
Εικόνα 6.1 
 
 



 
Αυτό το δίκτυο έχει τέσσερις δρομολογητές σε μια τοπολογία δακτυλίου, χωρίς 
υπολογιστές ή διασυνδέσεις loopback. Επειδή θα χρησιμοποιήσετε μόνο το GUI εδώ, 
η διαμόρφωση θα διατηρηθεί σε a ελάχιστο. Η τοπολογία μπορεί να ρυθμιστεί 
εκτελώντας τα παρακάτω βήματα: 
 
 Κάντε κλικ σε εικονίδιο δρομολογητή, μεταβείτε στην καρτέλα Config, επιλέξτε μια 
διεπαφή και ρυθμίστε τις παραμέτρους τη διεύθυνση IP. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει 
το πλαίσιο ελέγχου On (Ενεργοποίηση) σε αυτήν την ενότητα σε 
φέρει την κατάσταση του λιμένα επάνω. Για αυτό το παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε 
τα παρακάτω Διευθύνσεις IP: 
 
   Router  Interface  IP Address  

   R1  FastEthernet0/0  192.168.10.1  

                                                                    
FastEthernet0/1  

                              192.168.20.1  

R2  FastEthernet0/0  192.168.10.2  
                                                                      
FastEthernet0/1  

                               192.168.30.1  

   R3  FastEthernet0/ 192.168.20.2  
                                                                   
FastEthernet0/1      

                               192.168.40.1  

   R4  FastEthernet0/0  192.168.30.2  
                                                                    
FastEthernet0/1   

                               192.168.40.2  

 



 
Εικόνα 6.2 
 
 
 
Οι παρακάτω ρυθμίσεις θα χρησιμοποιηθούν για τη ρύθμιση της στατικής 
δρομολόγησης χρησιμοποιώντας το GUI. Η ιδέα εδώ είναι να εισάγετε όλες τις 
διαδρομές που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες σε ένα δρομολογητή και μια πύλη IP 
που ανήκει σε ένα δίκτυο που είναι άμεσα συνδεδεμένο. 
  
Device                 Network/Mask                                             Next Hop 
R1                       192.168.30.0/255.255.255.0                       192.168.10.2 
                           192.168.40.0/255.255.255.0                       192.168.20.2 
  
R2                       192.168.20.0/255.255.255.0                       192.168.10.1 
                            192.168.40.0/255.255.255.0                       192.168.30.2 
 
R3                       192.168.10.0/255.255.255.0                       192.168.20.1 
                            192.168.30.0/255.255.255.0                       192.168.40.2 
 
R4                       192.168.10.0/255.255.255.0                       192.168.30.1 
                            192.168.20.0/255.255.255.0                       192.168.40.1 
 
Τώρα χρησιμοποιήστε απλό PDU και δοκιμάστε τη συνδεσιμότητα μεταξύ όλων των 
δρομολογητών. 



Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία προσομοίωσης για να βρείτε τη διαδρομή 
που λαμβάνετε από τα πακέτα. Κάντε κλικ στο εικονίδιο επιθεώρησης ή πατήστε I και 
επιλέξτε ένα δρομολογητή. Θα εμφανιστεί για κάθε δρομολογητή ένας πίνακας που 
περιέχει τέσσερις διαδρομές. 
 
 
 

 
Εικόνα 6.3 
 
 
 
Αλλά διαμορφώσατε μόνο δύο διαδρομές, άρα γιατί τέσσερις; Οι επιπλέον δύο 
διαδρομές είναι τα υποδίκτυα των απευθείας συνδεδεμένων συνδέσμων. 
Σε αυτήν την τοπολογία, αν και υπάρχει εναλλακτική διαδρομή προς κάθε δίκτυο, μόνο 
μία η διαδρομή χρησιμοποιείται επειδή αυτή είναι η διαδικασία που έχετε διαμορφώσει. 
 

Στατική δρομολόγηση με το CLI 
 
Η διαμόρφωση και η τοπολογία θα είναι η ίδια σε αυτή την ενότητα. Θα δούμε μόνο 
τις εντολές που απαιτούνται για μια συσκευή. Η τοπολογία μπορεί να ρυθμιστεί με την 
εκτέλεση των ακόλουθων παρακάτω βήματων: 
1. Αναθέστε τις διευθύνσεις IP στις διεπαφές του κάθε δρομολογητή χρησιμοποιώντας 
τις παρακάτω εντολές: 
R1(config)#interface FastEthernet0/0  
R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0  
R1(config-if)#no shutdown  
R1(config-if)#exit  
R1(config)#interface FastEthernet0/1  
R1(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0  
R1(config-if)#no shutdown  
R1(config-if)#exit 
2. Ρυθμίστε τη στατική δρομολόγηση με την εντολή διαδρομής IP, χρησιμοποιώντας 
την παρακάτω σύνταξη: 
R1(config)#ip route <Destination Prefix> <Destination prefix mask> <Gateway IP> 
3. Για τον δρομολογητή R1, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες εντολές: 
R1(config)#ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.10.2  
R1(config)#ip route 192.168.40.0 255.255.255.0 192.168.20.2 
 
Χρησιμοποιήστε το απλό PDU για να ελέγξετε τη συνδεσιμότητα. Αν λάβετε μήνυμα 
που υποδεικνύει την αποτυχία, μπορείτε να μεταβείτε στη λειτουργία προσομοίωσης 
και να δείτε ποιος δρομολογητής δεν έχει ρυθμιστεί σωστά. 



 
Δυναμικά πρωτόκολλα δρομολόγησης 
 
Όταν μάθατε για τη στατική δρομολόγηση διαπιστώσατε ότι πολλές χειροκίνητες 
ρυθμίσεις και η αλλαγή της τοπολογίας απαιτούν χειροκίνητη διαμόρφωση στις 
αλλαγές. Τα δυναμικά πρωτόκολλα λειτουργούν μεταξύ τους μέσω διαδρομών 
διαφήμισης. Η διαμόρφωση είναι το αντίθετο της στατικής δρομολόγησης. Εδώ, 
μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τη δυναμική δρομολόγηση στις απαιτούμενες 
διεπαφές. Το πρωτόκολλο δρομολόγησης στη συνέχεια σχηματίζει "γειτονιά" με 
άλλους δρομολογητές και τους στέλνει άμεσα τα συνδεδεμένα δρομολόγια και άλλα 
δρομολόγια. Με αυτό τρόπο, όλοι οι δρομολογητές ανταλλάσσουν ενημερώσεις 
μεταξύ τους. Όταν συμβαίνει μια αλλαγή τοπολογίας, αυτές οι ενημερώσεις 
αποστέλλονται από δρομολογητές που μαθαίνουν για αυτή την απώλεια 
συνδεσιμότητας. 
 
Ρύθμιση της RIP με το GUI 
 
Το Packet Tracer προσφέρει ένα GUI για να διαμορφώσει ένα δυναμικό πρωτόκολλο 
δρομολόγησης που ονομάζεται RIP (Πρωτόκολλο δρομολόγησης πληροφοριών). 
Αυτή η ενότητα GUI είναι παρόμοια με την ενότητα της στατικής δρομολόγησης. Έχει 
μόνο ένα πλαίσιο κειμένου για την απευθείας εισαγωγή της διεύθυνσης δικτύου. 
Μπορεί να πιστεύετε ότι η υπόλοιπη διαμόρφωση είναι παρόμοια με τη στατική 
διαμόρφωση, αλλά δεν είναι. 
 
Ενώ στη στατική διαμόρφωση εισάγαμε διαδρομές άλλων δρομολογητών, στο RIP, 
εισάγουμε τις διευθύνσεις IP του δικτύου των διεπαφών του δρομολογητή. Κάνοντας 
αυτό, ενεργοποιείτε αυτό το πρωτόκολλο δρομολόγησης σε μια συγκεκριμένη 
διεπαφή. Για να διαμορφώσετε δυναμική δρομολόγηση με το GUI, ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήματα: 
 
1. Δημιουργήστε την ίδια τοπολογία τεσσάρων δρομολογητών που χρησιμοποιήσαμε 
προηγουμένως και αντιστοιχίστε την με τις ίδιες διευθύνσεις IP μέσω του Config tab.  
2. Κάντε κλικ στο RIP, ρυθμίζοντας τον κάθε δρομολογητή  μόνο με την IP Δικτύου 
των δικών του διεπαφών, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
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3. Καταχωρίστε τις ακόλουθες διευθύνσεις IP δικτύου: 
Device  RIP Network  
R1  192.168.10.0  
192.168.20.0  
R2  192.168.10.0  
192.168.30.0  
R3  192.168.20.0  
192.168.40.0  
R4  192.168.30.0  
192.168.40.0  
 
 
 

4. Μόλις διαμορφωθεί η τοπολογία, χρησιμοποιήστε το απλό PDU για να ελέγξετε την 
συνδεσιμότητα. Ας ελέγξουμε για δύο έμμεσα συνδεδεμένους δρομολογητές (R1 και 
R4 ή R2 και R3). Μόλις η σύνδεση είναι επιτυχής, ας δούμε πώς η δυναμική 
δρομολόγηση εργάζεται πάνω σε αλλαγές της τοπολογίας. 



5. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο διαγραφής και αφαιρέστε είτε τη σύνδεση μεταξύ R1 
και R2 είτε τη σύνδεση μεταξύ R1 και R3. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία 
προσομοίωσης και δοκιμάστε τη συνδεσιμότητα με την απλή PDU. Θα διαπιστώσετε 
ότι το πακέτο παίρνει την εναλλακτική, μακρύτερη διαδρομή και καταφέρνει να φτάσει 
στον προορισμό. 
 
 
Αν δοκιμάσατε το βήμα 5 της τοπολογίας στατικής δρομολόγησης, το πακέτο θα 
απέτυχε καθώς δεν μπήκαμε σε καμία εναλλακτική πύλη στο κάθε δίκτυο προορισμού. 
Αυτό είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της χρήσης ενός δυναμικού πρωτοκόλλου 
δρομολόγησης. 
 
Ρύθμιση της RIP με το CLI 
 
Για να ρυθμίσετε τη δυναμική δρομολόγηση χρησιμοποιώντας την καρτέλα CLI, 
εκτελέστε τα εξής ακόλουθα  βήματα: 
1. Χρησιμοποιήστε τις ίδιες εντολές που χρησιμοποιούνται στη στατική ενότητα για να 
αντιστοιχίσετε τις διευθύνσεις IP στις διεπαφές. 
2. Στη συνέχεια, από τη λειτουργία global διαμόρφωσης, εισάγετε τη λειτουργία config 
του RIP με την έκδοση της ακόλουθης εντολής: 
R1(config)#router rip 
3. Χρησιμοποιήστε την εντολή δικτύου, ακολουθούμενη από τη διεύθυνση IP δικτύου. 
Για την συσκευή R1, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές: 
R1(config-router)#network 192.168.10.0  
R1(config-router)#network 192.168.20.0 
4. Διαμορφώστε όλους τους άλλους δρομολογητές με τον ίδιο τρόπο. Χρησιμοποιήστε 
το απλό PDU για να δοκιμάσετε τη συνδεσιμότητα. 
Τώρα που ξέρετε πώς να ρυθμίσετε τις βασικές στατικές και δυναμικές 
δρομολογήσεις, ας προχωρήσουμε στον πίνακα δρομολόγησης. 
 
 

Ο πίνακας δρομολόγησης 
 
Ένας πίνακας δρομολόγησης παραθέτει όλες τις προτιμώμενες διαδρομές που είναι 
γνωστές σε ένα δρομολογητή. Έχετε δύο τρόπους, ο ένας χρησιμοποιώντας το 
εργαλείο επιθεώρησης του ιχνηθέτη πακέτων και ο άλλος χρησιμοποιώντας την show 
ΙΡ διαδρομή της εντολής Cisco IOS. Με οποιοδήποτε τρόπο, θα δείτε ένα table με 
πολλές στήλες και πληροφορίες. Πρόκειται να δούμε τι σημαίνει καθεμία από αυτές. 
Ακολουθεί ένα δείγμα εξόδου μίας εντολής που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του 
πίνακα δρομολόγησης: 
R1>show ip route  
C 192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0  
R 192.168.20.0/24 [120/1] via 192.168.10.1, 00:00:18, FastEthernet0/0  
C 192.168.30.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1  
R 192.168.40.0/24 [120/1] via 192.168.30.2, 00:00:08, FastEthernet0/1 
Η πρώτη στήλη δηλώνει το πρωτόκολλο δρομολόγησης. Το γράμμα C είναι για 
σύνδεση και R είναι για την RIP. Εάν ελέγξετε τον πίνακα δρομολόγησης μετά τη 
ρύθμιση της στατικής δρομολόγησης, θα βρείτε το γράμμα S. 



 

Κοινή χρήση φορτίου 
 
Στην τοπολογία που διαμορφώνετε σε αυτό το κεφάλαιο, μπορείτε να βρείτε 
ότι κάθε δρομολογητής έχει δύο διαδρομές για να φτάσει σε κάθε προορισμό. Nα δείτε 
πως οι δρομολογητές χρησιμοποιούν αυτές τις πολλαπλές διαδρομές μαζί και 
φορτώνουν την εξισορρόπηση της κίνησης σε αυτά. 
 
Εξισορρόπηση φορτίου με RIP 
 
Πρώτα παίρνετε το RIP επειδή δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι συγκεκριμένο για την 
εξισορρόπηση του φορτίου.Εάν υπάρχουν πολλές διαδρομές για να φτάσετε σε έναν 
προορισμό δικτύου με την ίδια μέτρηση, η αυτόματη φόρτωση RIP τους εξισορροπεί. 
Θα χρησιμοποιήσετε έναν τύπο διεπαφής γνωστό ως loopback για να το επιτύχετε 
αυτό. Ένα loopback είναι μια εικονική διεπαφή που συμπεριφέρεται σαν πραγματική 
διεπαφή και λαμβάνει διευθύνσεις IP. Θα χρησιμοποιήσετε την ίδια τοπολογία που 
έχουμε χρησιμοποιήσει σε αυτό το κεφάλαιο, και απλώς προσθέτετε μια πρόσθετη 
διεπαφή. Στο δρομολογητή R4, θα προσθέσουμε μια διεπαφή loopback 
χρησιμοποιώντας τα εξής ακόλουθα βήματα: 
 
1. Δυστυχώς, δεν είναι δυνατό να το κάνετε αυτό με το γραφικό περιβάλλον, μεταβείτε 
στην καρτέλα CLI του R4 και εισάγετε τις ακόλουθες εντολές: 
R4(config)#interface loopback 0  
R4(config-if)#ip address 192.168.100.0 255.255.255.0 
2. Τώρα στον ίδιο δρομολογητή, ας ενεργοποιήσετε τη διεπαφή για RIP. Πηγαίνετε 
στο RIPconfig και εισάγετε την IP Δικτύου της διασύνδεσης. 
R4(config)#router rip  
R4(router-if)#network 192.168.100.0 
3. Δηλαδή, δημιουργήστε ένα πολύπλοκο PDU που αποστέλλεται κάθε δύο 
δευτερόλεπτα. 
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4. Μεταβείτε στη λειτουργία προσομοίωσης και θα διαπιστώσετε ότι  το πρώτο πακέτο 
παίρνει την διαδρομή R1-R2-R4 ενώ η δεύτερη λαμβάνει την διαδρομή R1-R3-R4. 
Μπορείτε επίσης να δείτε ποια δρομολόγια είναι ισορροπημένη η κίνηση στο δίκτυο 
εξετάζοντας τον παρακάτω πίνακα δρομολόγησης: 
Router>show ip route  
R 192.168.30.0/24 [120/1] via 192.168.10.2, 00:00:12, FastEthernet0/0  
R 192.168.40.0/24 [120/1] via 192.168.20.2, 00:00:14, FastEthernet0/1  
R 192.168.100.0/24 [120/2] via 192.168.20.2, 00:00:08, FastEthernet0/1  
[120/2] via 192.168.10.2, 00:00:08, FastEthernet0/0 
 
Εδώ εμφανίζονται μόνο οι διαδρομές RIP. Σημειώστε ότι η διαδρομή 192.168.100.0/24 
έχει δύο πύλες αυτό υποδεικνύει ότι η κίνηση στο δίκτυο είναι ισορροπημένη. 
 
Ισορροπία φορτίου με στατική δρομολόγηση 
 
Η στατική δρομολόγηση απαιτεί πρόσθετη διαμόρφωση για μια ισορροπημένη 
διαδρομή. Εκχωρήστε διευθύνσεις IP σε όλες τις φυσικές διεπαφές και ρυθμίστε 
επίσης το loopback διασύνδεσης όπως εξηγείται στην ενότητα RIP. Για να ρυθμίσετε 
μια ισορροπημένη διαδρομή φορτίου με στατική δρομολόγηση, ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήματα: 



 
1. Μεταβείτε στο δρομολογητή R2 και R3 και διαμορφώστε μια διαδρομή προς το 
loopback του δρομολογητή R4 χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες εντολές: 
R2 (config) #ip διαδρομή 192.168.100.0 255.255.255.0 192.168.30.2 
R3 (config) #ip διαδρομή 192.168.100.0 255.255.255.0 192.168.40.2 
 
2. Τώρα για το R1, πρέπει να διαμορφώσετε δύο διαδρομές για να φτάσετε στο 
192.168.100.0/24. Πρέπει να πείτε στον δρομολογητή ότι υπάρχουν δύο τρόποι για 
να φτάσετε στο δρομολογητή R4 loopback. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας τις 
ακόλουθες εντολές: 
R1 (config) #ip διαδρομή 192.168.100.0 255.255.255.0 192.168.10.2 
R1 (config) #ip διαδρομή 192.168.100.0 255.255.255.0 192.168.20.2 
3. Χρησιμοποιήστε το ίδιο πολύπλοκο PDU για να δείτε άν η κυκλοφορία είναι 
ισορροπημένη. 
 
Μετά από αυτήν τη ρύθμιση, αν κοιτάξετε τον πίνακα δρομολόγησης, θα βρείτε ότι στο 
δίκτυο η 192.168.100.0/24 έχει δύο διαδρομές, παρόμοιες με τις RIP. 
 
 
 

Περίληψη 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο, είδατε πώς να ρυθμίζετε τη στατική και δυναμική δρομολόγηση 
με RIP στο Cisco Packet Tracer. Μέχρι τώρα θα καταλάβετε τις διαφορές μεταξύ των 
δύο τους και τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα του καθενός. Επίσης, 
είδαμε τη ρύθμιση της αντιστάθμισης φορτίου με τα δύο RIP και την στατική 
δρομολόγηση. Στο επόμενο κεφάλαιο, θα μιλήσουμε μόνο για ένα πρωτόκολλο 
δρομολόγησης που ονομάζεται Border Protocol πύλης (BGP). Αν και είναι επίσης ένα 
δυναμικό πρωτόκολλο δρομολόγησης, διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από άλλα 
πρωτόκολλα δυναμικής δρομολόγησης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 Border Gateway Protocol (BGP) 
 
Το Διαδίκτυο είναι ένα τεράστιο δίκτυο και αποτελείται από πολλά μικρότερα δίκτυα. 
Για να μάθετε για τις διαδρομές σε άλλα δίκτυα, πρέπει κάθε δίκτυο να εκτελεί ένα 
πρωτόκολλο δρομολόγησης. Ενώ τα πρωτόκολλα όπως το EIGRP (πρωτόκολλο 
δρομολόγησης διευρυμένης εσωτερικής πύλης), το OSPF (Open Shortest Path First) 
και το RIP (Routing Information Protocol) λειτουργούν καλά για πολλά δίκτυα, δεν 
κλιμακώνονται για να υποστηρίξουν τις ανάγκες ενός γιγαντιαίου δικτύου όπως το 
Διαδίκτυο, ούτε παρέχουν το επίπεδο διοικητικού διαχωρισμού που απαιτείται. Έτσι, 
το BGP (Border Gateway Protocol) χρησιμοποιείται από τον ISP (Internet Service 
Provider) και τις μεγάλες επιχειρήσεις για να διαφημίζουν τις διαδρομές IP μεταξύ τους. 
Σε αυτό το κεφάλαιο, θα μάθετε για το BGP και τα χαρακτηριστικά του σε σύγκριση με 
άλλα πρωτόκολλα δρομολόγησης. Θα μάθετε επίσης τις εντολές που 
χρησιμοποιούνται στη BGP και τις παραμέτρους στο Cisco Packet Tracer. 
 
Τι είναι το BGP; 
 
Το BGP είναι ένα πολύ ισχυρό πρωτόκολλο δρομολόγησης που χρησιμοποιείται για 
την ανταλλαγή πληροφοριών δρομολόγησης μεταξύ πολλών αυτόνομων συστημάτων 
(AS). Αυτό θέτει το ερώτημα για το τι είναι ένα AS . Ένα AS είναι μια συλλογή 
προθεμάτων IP ( IP δικτύου ανάγνωσης) που διατηρούνται από έναν διαχειριστή 
δικτύου. Αυτός ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου θα μπορούσε να είναι επιχείρηση ή 
πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου. Κάθε AS έχει έναν αριθμό που του έχει οριστεί ως 
ASN (Αυτόνομος αριθμός συστήματος). Οι δημόσιοι αριθμοί AS αποδίδονται από την 
IANA (Αρχή Ηλεκτρονικών Αριθμοδότησης) στα RIR (Περιφερειακά Μητρώα 
Διαδικτύου). Αυτά τα RIR, με τη σειρά τους,  αναθέτονται σε μεμονωμένες επιχειρήσεις 
ή παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου. Η διαμόρφωση του BGP εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από το πώς συνδέεται ένας οργανισμός 
σε έναν ISP. Υπάρχουν τέσσερις τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει αυτό: 
 
• Ενιαία σύνδεση (ένας σύνδεσμος σε έναν ISP): Αυτός είναι ο 
απλούστερος σχεδιασμός (εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα) και έχει έναν 
σύνδεσμο από την επιχείρηση που συνδέει στον ISP. Αυτό το σχέδιο δεν έχει 
πλεονασμό ή ανακατεύθυνση: 
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• Διπλή διεύθυνση (δύο ή περισσότερες συνδέσεις σε έναν ISP): 
Αυτός ο σχεδιασμός έχει έναν μόνο ISP αλλά έχει δύο ή περισσότερους συνδέσμους 
που συνδέονται με αυτό. Αυτό παρέχει κάποιο ποσοστό αξιοπιστίας σε περίπτωση 
προβλημάτων σύνδεσης. Η παρακάτω εικ έχει παραδείγματα διπλού σχεδιασμού: 
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• Ενιαία πολλαπλή σύνδεση (ένας σύνδεσμος σε δύο ή 
περισσότερους ISPs): Αυτή η περίπτωση (εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα) 
έχει πολλαπλούς πάροχους υπηρεσιών διαδικτύου με έναν σύνδεσμο που συνδέεται 
σε κάθε ένα από αυτούς: 



                                    

Εικόνα 7.3 

 

 

• Διπλή επικοινωνία (δύο ή περισσότεροι σύνδεσμοι ανά ISP σε δύο ή περισσότερους 
ISP): Αυτός ο σχεδιασμός (που εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα) παρέχει το 
υψηλότερο επίπεδο αξιοπιστίας και  διαθεσιμότητας. Σε αυτή την περίπτωση, 
υπάρχουν δύο ή περισσότεροι ISP με δύο ή περισσότερους σύνδεσμους που 
συνδέουν το καθένα από αυτά: 

 

 



Εικόνα 7.4 

Το BGP μπορεί να μην χρησιμοποιείται πάντα σε όλα τα σχέδια που συζητήθηκαν 
προηγουμένως. Για ορισμένα σχέδια, όπως το single home, είναι καλύτερα να έχετε 
απλώς μια στατική προεπιλεγμένη διαδρομή στο επιχειρηματικό δρομολογητή προς 
τον ISP και μία άλλη στην πλευρά ISP για το δίκτυο της επιχείρησης. Ωστόσο, η 
εφαρμογή του BGP σε δίκτυα πολλαπλών δικτύων εξασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται η 
πιο αποδοτική διαδρομή καθώς αυτά τα δίκτυα έχουν δύο ή περισσότερες συνδέσεις 
με τους ISP. 

Υπάρχουν δύο τύποι BGP: 

• eBGP (Εξωτερικό BGP) 

• iBGP (Εσωτερικό BGP) 

 

Εξωτερικό BGP 
Αυτός ο τύπος BGP χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή διαδρομών μεταξύ δύο τύπων 
AS. Η διοικητική απόσταση του eBGP είναι 20. Από προεπιλογή, τα πακέτα 
ενημέρωσης στο eBGP έχoυν το TTL ρυθμισμένο στο 1, έτσι ώστε να το λαμβάνουν 
μόνο οι απευθείας συνδεδεμένοι δρομολογητές BGP. Ωστόσο, αυτή η συμπεριφορά 
μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας εντολές. Επίσης, ένα eBGP peer θα δείξει όλες 
τις έγκυρες διαδρομές που έχει μάθει από το eBGP και το iBGP . Όταν ένας γείτονας 
eBGP δείχνει μια διαδρομή, ορίζει το επόμενο πεδίο hop της διαδρομής προς τη δική 
της διεύθυνση. 

Εσωτερικό BGP 

Αυτός ο τύπος BGP χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή διαδρομών εντός ενός AS. Η 
διοικητική απόσταση του iBGP είναι 200. Οι ενημερώσεις στο iBGP δεν έχουν 
περιορισμούς τιμής TTL. Ισχύει ένας iBGP ιστότοπος .Μην δείχνετε μια διαδρομή σε 
άλλο ιστότοπο iBGP αν η διαδρομή είναι μέσω iBGP. Αυτό γίνετε για να αποφευχθεί 
η δρομολόγηση βρόχων μέσα σε ένα AS. Το πεδίο next-hop της διαδρομής που 
ενημερώνεται παραμένει αμετάβλητο όταν ένας ιστότοπος iBGP δείχνει σε άλλο 
ιστότοπο iBGP. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να τροποποιηθεί με τη χρήση εντολών. 

Σημείωση: Η Cisco Packet Tracer Έκδοση 5.3.3 δεν υποστηρίζει το iBGP. 

 

 

 

 



BGP έναντι πρωτοκόλλων δυναμικής δρομολόγησης 
Παρόλο που το BGP λειτουργεί όπως οποιοδήποτε άλλο πρωτόκολλο δρομολόγησης, 
διαφέρει από αυτήν την παρτίδα. Τα IGP (πρωτόκολλα εσωτερικής πύλης) όπως τα 
RIP, OSPF και EIGRP είναι ενεργοποιημένης διασύνδεσης. Χρησιμοποιείται η 
δήλωση δικτύου στη διαμόρφωση πρωτοκόλλου δρομολόγησης, για να αναφέρουμε 
μια διεύθυνση IP δικτύου και όλες τις διευθύνσεις IP των διεπαφών που εμπίπτουν η 
συγκεκριμένη περιοχή δικτύου έχει ενεργοποιημένο ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. 
Στις ενεργοποιημένες αυτές διεπαφές, αυτά τα IGP στέλνουν μηνύματα εκπομπής ή 
πολυεκπομπής που περιέχουν  πληροφορίες του δικτύου διαδρομής. Για να 
λειτουργήσει αυτό, οι δύο δρομολογητές που τρέχουν IGPs πρέπει να είναι άμεσα 
συνδεδεμένοι. Οι μετρήσεις που χρησιμοποιούνται από τους IGP για να επιλέξουν την 
καλύτερη διαδρομή είναι ο αριθμός των λυκίσκων, το εύρος ζώνης, η καθυστέρηση και 
ούτω καθεξής. Από την άλλη πλευρά, το BGP δεν έχει την έννοια των διεπαφών, διότι 
στο σύνολο ο δρομολογητής θεωρείται ότι βρίσκεται στο AS. Οι γείτονές του δεν 
ανακαλύπτονται αυτόματα και πρέπει να αναφέρονται στατικά με την εντολή του 
γείτονα. Μετά από αυτό, στο BGP τα μηνύματα είναι απεριόριστα σε πακέτα TCP. Το 
BGP τρέχει στη θύρα TCP 179 και ακούει Μηνύματα BGP. Ένας γείτονας δεν 
χρειάζεται να είναι άμεσα συνδεδεμένος και μπορεί να είναι αρκετούς λυκίσκους 
μακριά. Αλλά, από προεπιλογή, η τιμή TTL ενός μηνύματος BGP είναι 1. Έτσι, αν είναι 
ομότιμο και δεν συνδέονται άμεσα, πρέπει να αυξηθεί. Ο τρόπος της BGP για την 
επιλογή του καλύτερου μονοπατιού είναι εντελώς διαφορετική από τις IGP. 
Χρησιμοποιεί μια ποικιλία χαρακτηριστικών διαδρομής (PA) όπως την επόμενη 
προσβασιμότητα hop, το βάρος, και  τον AS_PATH (αριθμός ASs στη διαδρομή προς 
τον προορισμό). Επιπλέον, το BGP έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται εκατοντάδες 
χιλιάδες IP. 

 

Ρύθμιση του BGP στο Packet Tracer 
Πρώτον, ας δούμε τις εντολές που χρησιμοποιούνται στο BGP: 

router bgp <asn> 

Για παράδειγμα: 

R1(config)#router bgp 120 

Αυτή η εντολή ενεργοποιεί το BGP σε δρομολογητή και μεταβαίνει στη λειτουργία 
διαμόρφωσης του δρομολογητή. Το ASN μπορεί να είναι οποιαδήποτε τιμή μεταξύ 1 
και 65535. Μόλις ενεργοποιηθεί, η διαδικασία BGP πρέπει να επιλέξετε ένα 
αναγνωριστικό δρομολογητή. Από προεπιλογή, για να επιλέξετε ένα αναγνωριστικό 
δρομολογητή το BGP χρησιμοποιεί τις ακόλουθες μεθόδους με προτεραιότητα. 



• Ρυθμιζόμενη: Αυτή είναι η ταυτότητα του δρομολογητή που έχει ρυθμιστεί 
χρησιμοποιώντας το bgp router-id υποσύνολο του δρομολογητή. 

• Υψηλότερο loopback: Αυτή είναι η υψηλότερη αριθμητική διεύθυνση IP που έχει 
διαμορφωθεί σε οποιαδήποτε up loopback διεπαφή τη στιγμή της προετοιμασίας της 
διαδικασίας BGP 

• Άλλες υψηλότερες διεπαφές: Αυτή είναι η υψηλότερη αριθμητική διεύθυνση IP που 
έχει διαμορφωθεί σε οποιαδήποτε διεπαφή μη βρόχου επαναφοράς κατά την 
προετοιμασία της διαδικασίας BGP. 

Το αναγνωριστικό του δρομολογητή μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας την 
ακόλουθη εντολή: 

bgp router-id X.X.X.X 

Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη εντολή για να 
διαμορφώσετε το αναγνωριστικό του δρομολογητή: 

R1(config-router)#bgp router-id 1.1.1.1 

Για τη διαμόρφωση ενός γείτονα BGP, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη 
εντολή: 

R1(config-router)#neighbor X.X.X.X remote-as <asn> 

Για παράδειγμα: 

R1(config-router)#neighbor 10.0.0.2 remote-as 130 

Το ASN εισήχθη για απομακρυσμένο - όπως θα έπρεπε να είναι το ASN του γειτονικού 
δρομολογητή. Αυτές είναι οι αλλαγές στο eBGP και είναι οι ίδιες στο iBGP. Ας δούμε 
ένα παράδειγμα. Για την αλλαγή του eBGP χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες εντολές: 

R1(config)#router bgp 120  
R1(config-router)#neighbor 10.0.0.2 remote-as 130 

Για την αλλαγή του iBGP χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες εντολές: 

R1(config)#router bgp 120  
R1(config-router)#neighbor 192.168.1.20 remote-as 120 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, κατά την ανταλλαγή δρομολογίων εντός ενός AS, 
το iBGP δεν τροποποιεί το επόμενο πεδίο hop. Αυτό μπορεί να γίνει προβληματικό 
επειδή το επόμενο hop είναι η IP του γειτονικού δρομολογητή AS, και αν δεν 
αναδιανεμηθεί χρησιμοποιώντας ένα IGP, το εσωτερικό δίκτυο θα απορρίψει τις 
διαδρομές επειδή το επόμενο hop δεν είναι έγκυρο. Έτσι, η ακόλουθη εντολή ορίζει τη 
δική της IP ως το επόμενο hop μιας διαδρομής:  



R1(config-router)#neighbor X.X.X.X next-hop-self 

Το BGP διαθέτει επίσης εντολή δικτύου. Αυτό χρησιμοποιείται για να καθορίσει μια 
διαδρομή που θα την δείξει στο BGP. Αυτή η διαδρομή θα πρέπει να υπάρχει στον 
πίνακα δρομολόγησης που θα είναι στο BGP: 

R1(config-router)#network 10.20.20.0 mask 255.255.255.0 

Είναι επίσης δυνατό να παραλείψετε την εντολή της μάσκας. 

Υπάρχουν πολλές άλλες εντολές στο BGP που δεν υποστηρίζει το Packet Tracer, έτσι 
θα προχωρήσουμε και θα διαμορφώσουμε μια τοπολογία χρησιμοποιώντας αυτές τις 
εντολές. Για αυτή την άσκηση, θα χρησιμοποιήσετε ένα ενιαίο σχεδιασμό με 
διαφορετικό τρόπο (που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα) ως Packet Tracer δεν 
υποστηρίζει iBGP: 

 

Εικόνα 7.5 

 

Αυτή η τοπολογία έχει τέσσερις δρομολογητές δύο που ανήκουν σε διαφορετικές 
επιχειρήσεις και η άλλoι δύο που ανήκουν σε διαφορετικούς ISP. Και οι δύο 
δρομολογητές επιχειρήσεων έχουν διασυνδέσεις loopback με τις διευθύνσεις IP που 
εμφανίζονται στην τοπολογία.  



 

Εικόνα 7.6 

Παρακάτω είναι τα βήματα για να ρυθμίσετε το BGP στην τοπολογία του πλέγματος 
δικτύου: 

1.Ας αρχίσουμε τη διαμόρφωση του BGP στους επιχειρηματικούς δρομολογητές: 
Enterprise1(config)#router bgp 10200 

Enterprise1(config-router)# bgp router-id 0.0.0.1 

Enterprise1(config-router)#neighbor 10.0.0.2 remote-as 30200 

Enterprise1(config-router)# neighbor 10.0.0.10 remote-as 50300 

Enterprise1(config-router)# network 20.30.0.0 mask 255.255.0.0 

Enterprise2(config)#router bgp 3400 

Enterprise2(config-router)# bgp router-id 0.0.0.2 

Enterprise2(config-router)#neighbor 10.0.0.6 remote-as 30200 

Enterprise2(config-router)# neighbor 10.0.0.14 remote-as 50300 

Enterprise2(config-router)# network 40.30.0.0 mask 255.255.0.0 

2. Ας ρυθμίσουμε τώρα τους δρομολογητές ISP: 

ISP1(config)#router bgp 30200 

ISP1(config-router)# bgp router-id 1.1.1.1 

ISP1(config-router)# neighbor 10.0.0.1 remote-as 10200 

ISP1(config-router)# neighbor 10.0.0.5 remote-as 3400 



ISP2(config)#router bgp 50300 

ISP2(config-router)# bgp router-id 2.2.2.2 

ISP2(config-router)#neighbor 10.0.0.9 remote-as 10200 

ISP2(config-router)# neighbor 10.0.0.13 remote-as 3400 

3. Θα πρέπει τώρα να βλέπετε μηνύματα κονσόλας  που τα οποία δείχνουν ότι ένας 
γείτονας BGP είναι έτοιμος: 

%BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.0.0.9 Up 

%BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.0.0.13 Up 

4. Τώρα δοκιμάστε ανταλλαγή από την Enterprise1 στη διεύθυνση loopback της 
Enterprise2: 

Enterprise1>ping 40.30.0.1 

5. Βλέπετε ότι αποτυγχάνει. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το πακέτο αίτησης ICMP 
χρησιμοποιεί μια διεύθυνση πηγής 10.0.0.1, οπότε όταν αυτό το πακέτο λαμβάνεται 
από την Enterprise2, αυτό δεν έχει διαδρομή 10.0.0.0/30 για αποστολή απάντησης. 
Χρησιμοποιήσατε το εντολή δικτύου  μόνο για τις διαδρομές των διευθύνσεων 
loopback, ως εκ τούτου θα χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση πηγής του ίδιου του 
loopback χρησιμοποιώντας ένα εκτεταμένο ping: 

 

Enterprise1> ενεργοποίηση 

Enterprise1 # ping 

Πρωτόκολλο [IP]: 

Διεύθυνση IP προορισμού: 40.30.0.1 

Εκτεταμένες εντολές [n]: y 

Διεύθυνση πηγής ή διεπαφή: loopback0 

Πληκτρολογήστε την ακολουθία διαφυγής για να ακυρώσετε. Αποστέλλοντας 5, 100 
byte ICMP Echos σε 40.30.0.1, το χρονικό όριο είναι 2 δευτερολέπτων: 

Το πακέτο αποστέλλεται με διεύθυνση πηγής 20.30.0.1!!!!! Το ποσοστό επιτυχίας είναι 
100 τοις εκατό (5/5), ελάχιστη / avg / max = 62/62/63 ms 

6. Έτσι, έχετε ρυθμίσει με επιτυχία το eBGP. Ας ρίξουμε μια ματιά και στη 
δρομολόγηση. 

Πίνακας BGP: 



 

Εικόνα 7.6 

Αν κοιτάξετε στη στήλη Path, μπορείτε να δείτε τα ASN που εισέρχονται από τη 
διαδρομή προς τον προορισμό. Το σύμβολο> υποδεικνύει μια προτεινόμενη 
διαδρομή. 

Περίληψη 
Σε αυτό το κεφάλαιο μάθατε τα διάφορα σχέδια που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί για 
να συνδεθούν στο διαδίκτυο. Επιλέον είδατε το ευρέως χρησιμοποιούμενο 
πρωτόκολλο δρομολόγησης BGP, τα χαρακτηριστικά του σε σύγκριση με το IGP, και 
τη διαμόρφωσή του. Δυστυχώς, το πακέτο Tracer δεν υποστηρίζει iBGP.Στο επόμενο 
κεφάλαιο, θα μάθετε για τον τελευταίο μετατροπέα παιχνιδιών δικτύων-IPv6. Εσείς θα 
ξεκινήσετε με τη μάθηση με το πώς να αντιστοιχίσετε τις διευθύνσεις IP σε αυτήν και 
στη συνέχεια να προχωρήσετε στη διαμόρφωση της δρομολόγησης. Τέλος, θα μάθετε 
πώς να χρησιμοποιείτε τόσο το IPv4 όσο και το IPv6 σε ένα δίκτυο. 

 

 

 

 



8 IPv6 στο Packet Tracer 
Το IPv4 έχει 4,3 δισεκατομμύρια διευθύνσεις, οι οποίες μπορεί να φαίνονται 
υπερβολικά πολλές. Ωστόσο, χρειάστηκαν μόνο δύο δεκαετίες για την εξάντλησή τους. 
Το IPv6 έχει έρθει στη διάσωση με τη μορφή διευθύνσεων 128-bit. Το Packet Tracer 
υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών IPv6. Θα ξεκινήσετε με την εκμάθηση πώς 
να αντιστοιχίζετε τις διευθύνσεις IP σε διαφορετικές συσκευές και πώς να ρυθμίζετε τη 
δρομολόγηση μεταξύ τους. Τέλος, θα δημιουργήσετε μια εγκατάσταση που θα 
επιτρέπει την επικοινωνία IPv6 μέσω συσκευών IPv4. 

 

Αντιστοίχιση διευθύνσεων IPv6 
Ξεκινώντας από την έκδοση Packet Trace Version 6, το βοηθητικό πρόγραμμα 
ρύθμισης παραμέτρων IP στην καρτέλα Desktop των τελικών συσκευών έχει τη 
δυνατότητα να εισαγάγει μια διεύθυνση IPv6. Ας ξεκινήσετε με μια απλή τοπολογία 
που αποτελείται από δύο υπολογιστές και έναν δρομολογητή συνδεδεμένο σε ένα 
διακόπτη, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 8.1 

Υπάρχουν τρεις τρόποι αντιστοίχισης διευθύνσεων IPv6 σε μια συσκευή και θα δούμε 
το καθένα από αυτούς. 

 

Αυτόματη διαμόρφωση 
 

Η αυτόματη διαμόρφωση απαιτεί τη μικρότερη δυνατή διαμόρφωση, αλλά δυσκολεύει 
στο να θυμάστε τις διευθύνσεις IPv6. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί τη διεύθυνση MAC 
της συσκευής, για να δημιουργήσετε μια διεύθυνση IPv6 με το πρόθεμα FE80 ::. 



εκτελέστε τα παρακάτω βήματα να αντιστοιχίσετε διευθύνσεις IPv6 με τη χρήση της 
αυτόματης διαμόρφωσης: 

1. Ξεκινήστε με τη διαμόρφωση του δρομολογητή. Εισαγάγετε τη λειτουργία 
διαμόρφωσης διεπαφών και ενεργοποιήστε το IPv6 στη διασύνδεση. 

R0 (config) # ipv6 unicast-δρομολόγηση 

R0 (config) #επαφή FastEthernet0 / 0 

R0 (config-if) # ενεργοποίηση ipv6 

2. Στη συνέχεια, θα διαμορφώσετεε μια τοπική διεύθυνση σύνδεσης και μια παγκόσμια 
διεύθυνση unicast σε αυτή τη διεπαφή. Θα χρησιμοποιήσετε το eui-64 για να μειώσετε 
τη διαμόρφωση. 

R0 (config-if) # ipv6 διεύθυνση autoconfig 

R0 (config-if) # ipv6 προσθήκη 2000 :: / 64 eui-64 

R0 (config-if) #no τερματισμός λειτουργίας 

3. Βεβαιωθείτε ότι η διασύνδεση είναι επάνω και έχει δύο διευθύνσεις IPv6. 

R0>sh ipv6 interface brief 

FastEthernet0/0 [up/up] 

FE80::2D0:58FF:FE65:E701 

2000::2D0:58FF:FE65:E701 

4. Αυτές οι διευθύνσεις IPv6 ενδέχεται να διαφέρουν όταν τις δοκιμάσετε, καθώς 
βασίζονται στη διεύθυνση MAC. Ενεργοποιήστε τη δρομολόγηση έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η αναγνώριση αυτού του δρομολογητή ως προεπιλεγμένη πύλη. 

R0 (config) # ipv6 unicast-δρομολόγηση 

5. Η διαμόρφωση του δρομολογητή γίνεται , ας προχωρήσουμε στους υπολογιστές. 
Πήγαινετς στην καρτέλα Επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, ανοίξτε τη Ρύθμιση IP 
και στο IPv6 Τμήμα διαμόρφωσης, επιλέξτε Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων. Η πύλη 
και το IP του υπολογιστή και η διεύθυνση θα εκχωρηθεί αυτόματα, όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα: 

 



 

Εικόνα 8.2 

 

6. Χρησιμοποιήστε το απλό εργαλείο PDU για να ελέγξετε τη συνδεσιμότητα. θα δείτε 
πακέτα ICMPv6 μετακινώντας μεταξύ των κόμβων. Για να προβάλετε τη διεύθυνση 
IPv6 από την εντολή γραμμή των υπολογιστών, χρησιμοποιήστε την εντολή 
ipv6config. 

 

Στατικό IPv6 
 

Οι διευθύνσεις IPv6 μπορούν επίσης να αντιστοιχιστούν στατικά σε όλες τις συσκευές. 
Θα χρησιμοποιήσετε επίσης την ίδια τοπολογία για αυτό το τμήμα. Θα εκτελέσετε τα 
παρακάτω βήματα για την ρύθμιση των παραμέτρων 

Το IPv6 διευθύνεται στατικά: 

1. Ξεκινήστε ρυθμίζοντας τη στατική διεύθυνση IPv6 στον δρομολογητή. 

R0 (config) #interface fastethernet0 / 0 



R0 (config-if) # ενεργοποίηση ipv6 

R0 (config-if) # ipv6 διεύθυνση 2000 :: 1/64 

R0 (config-if) #no τερματισμός λειτουργίας 

2. Μεταβείτε στην καρτέλα Επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, ανοίξτε το βοηθητικό 
πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων IP και εισαγάγετε μια διεύθυνση IPv6 με το ίδιο 
πρόθεμα. 

3. Τώρα χρησιμοποιήστε το απλό εργαλείο PDU για να ελέγξετε τη συνδεσιμότητα. 
Μόλις και οι δύο μέθοδοι λειτουργήσουν καλά, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στον 
πίνακα των γειτόνων IPv6. Αυτός είναι παρόμοιος με τον πίνακα ARP του IPv4. 

 

 

Εικόνα 8.3 

Τώρα που έχετε διαμορφώσει τις διευθύνσεις IPv6 σε ένα μόνο δίκτυο, ας ρυθμίσετε 
τις παραμέτρους σε περισσότερα δίκτυα που να επιτρέπουν τη δρομολόγηση μεταξύ 
τους. 

 

Στατική και δυναμική δρομολόγηση IPv6 
 

Είναι παρόμοια με το IPv4. Το IPv6 υποστηρίζει πάρα πολύ τη στατική και τη δυναμική 
δρομολόγηση.Επιπλέον η διαμόρφωση και οι  εντολές για τη στατική δρομολόγηση  
είναι παρόμοια με το IPv4. 

 

 

 



Στατική δρομολόγηση 
Τροποποιώντας την ίδια τοπολογία που χρησιμοποιήσατε προηγουμένως, ας 
προσθέσετε ένα δρομολογητή, διακόπτη, και δύο υπολογιστές για να δημιουργήσετε 
ένα ξεχωριστό δίκτυο, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

 

Εικόνα 8.4 

Το πρώτο δίκτυο θα χρησιμοποιεί διευθύνσεις που αρχίζουν από το 2000: 1 :: / 64 και 
το δεύτερο δίκτυο θα χρησιμοποιεί διευθύνσεις που αρχίζουν από το 2000: 2 :: / 64. Η 
σύνδεση μεταξύ των δύο  δρομολογητών θα έχουν διευθύνσεις IP 2001 :: 10/64 και 
2001 :: 20/64. 

 

Ακολουθεί ένας πίνακας που περιγράφει την τοπολογία: 



 

Εικόνα 8.5 

Μετά την εκχώρηση των απαραίτητων διευθύνσεων IP και τις πύλες, ανοίξτε την 
καρτέλα CLI για τον δρομολογητή R1 και ξεκινήστε τη διαμόρφωση της δρομολόγησης 
ακολουθώντας τις συγκεκριμένες εντολές: 

R1 (config) # ipv6 unicast-δρομολόγηση 

R1 (config) # ipv6 διαδρομή 2000: 2 :: / 64 2001 :: 20 

Στη συνέχεια, ανοίξτε την καρτέλα CLI για το R2 και ρυθμίστε τη δρομολόγηση. 

R2 (config) # ipv6 unicast-δρομολόγηση 

R2 (config) # ipv6 διαδρομή 2000: 1 :: / 64 2001 :: 10 

Τώρα χρησιμοποιήστε το εργαλείο του απλού PDU για να ελέγξετε τη συνδεσιμότητα. 
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την  tracert εντολή σε έναν υπολογιστή για να 
δείτε τη διαδρομή που λαμβάνει ένα πακέτο. 

PC> tracert 2000: 2 :: 3 

 

«Tracing route to 2000:2::3 over a maximum of 30 hops:» 



 

 

Δυναμική δρομολόγηση 
Το Packet Tracer προσφέρει τα ίδια πρωτόκολλα δυναμικής δρομολόγησης για IPv6: 
RIPv6, EIGRP και OSPF. Θα ρυθμίσουμε το RIPv6 σε αυτήν την ενότητα. Σημειώστε 
ότι το RIPv6 δεν αντιπροσωπεύει RIP Έκδοση 6. Eίναι RIP για διευθύνσεις IPv6. Για 
αυτή την άσκηση, θα χρησιμοποιήσετε την τοπολογία που εμφανίζεται στην παρακάτω 
εικόνα . 

 

 

 

 

Εικόνα 8.6 

 

 



Οι λεπτομέρειες πρόσθετης αντιστοίχισης IP εμφανίζονται μόνο στον παρακάτω 
πίνακα: 

 

Εικόνα 8.7 

Θα δούμε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους RIP σε ένα δρομολογητή και 
πώς μπορείτε να κάνετε το ίδιο και στους άλλους. 

R1 (config) #επαφή FastEthernet0 / 0 

R1 (config-if) # διεύθυνση ipv6 2000: 1 :: 1/64 

R1 (config-if) # ipv6 αντιγραφή Net1 ενεργοποίηση 

R1 (config-if) # ενεργοποίηση ipv6 

R1 (config-if) #επαφή FastEthernet0 / 1 

R1 (config-if) # διεύθυνση IPv6 2001 :: 10/64 

R1 (config-if) # ipv6 αντιγραφή Net1 ενεργοποίηση 

R1 (config-if) # ενεργοποίηση ipv6 

Σημειώστε ότι η εντολή ipp6 rip χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του RIP σε μια 
συγκεκριμένη διεπαφή. Εισάγοντας την ενεργοποίηση του ipv6 rip Net1 στην πρώτη 
διεπαφή αρχίζει η διαδικασία RIPv6. Η συμβολοσειρά Net1 μπορεί να είναι 
οποιοδήποτε όνομα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ονομασία της διαδικασίας 
RIP.  

Στη διαμόρφωση, χρησιμοποιήστε τα συνηθισμένα διαγνωστικά εργαλεία (ping σε 
απλό PDU) για να ελέγξετε το συνδεσιμότητα. 

 

 



 Για να προβάλετε τη βάση δεδομένων RIP, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή: 

R1 # sh ipv6 βάση δεδομένων rip 

RIP διαδικασία "Net1" τοπική RIB 

2000: 2 :: / 64, μετρικό 2, εγκατεστημένο 

FastEthernet0 / 1 / FE80 :: 201: 97FF: FE87: E5A9, λήγει σε 173 δευτερόλεπτα 

2000: 3 :: / 64, μετρικό 3, εγκατεστημένο 

FastEthernet0 / 1 / FE80 :: 201: 97FF: FE87: E5A9, λήγει σε 173 δευτερόλεπτα 

2001 :: / 64, μετρικό 2 

FastEthernet0 / 1 / FE80 :: 201: 97FF: FE87: E5A9, λήγει σε 173 δευτερόλεπτα 

2001: 1 :: / 64, μετρικό 2, εγκατεστημένο 

FastEthernet0 / 1 / FE80 :: 201: 97FF: FE87: E5A9, λήγει σε 173 δευτερόλεπτα 

RIP διαδικασία "LINK" τοπική RIB 

 

Παρακολουθήστε τη διαδρομή του πακέτου για να δείτε το μονοπάτι που χρειάζεται. 

PC>tracert 2000:3::2 

Tracing route to 2000:3::2 over a maximum of 30 hops: 

 

 

Εικόνα 8.8 

 

 



Χρησιμοποιώντας και IPv4 και IPv6 

Σε αυτή την ενότητα θα δείτε πώς επικοινωνούν οι κεντρικοί υπολογιστές με IPv6 και 
με άλλους που λειτουργούν μόνο με IPv4. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι για να γίνει 
αυτό. Θα συζητήσουμε το IPV6 μέσω σήραγγας IPv4 χρησιμοποιώντας τη γενική 
δρομολόγηση Ενθυλάκωσης (GRE). 

Η μέθοδος GRE ενσωματώνει πακέτα IPv6 σε πακέτα και μεταφορές IPv4 μέσω του 
δικτύου IPv4. Η συσκευή λήψης αποκρυπτογραφεί το πακέτο και στέλνει μόνο τις 
πληροφορίες IPv6 στον κεντρικό υπολογιστή. Για αυτή την άσκηση, θα 
χρησιμοποιήσετε  μετά την παρακάτω τοπολογία: 

 

 

Εικόνα 8.9 

 

Για τη δρομολόγηση, θα ρυθμίσετε το EIGRP στις διεπαφές IPv4 για τους τρεις 
δρομολογητές και στατική δρομολόγηση σε R2 και R3. Θα ξεκινήσετε με τη 
διαμόρφωση του R1, ο οποίος είναι ο δρομολογητής μόνο για IPv4. 

R1 (config) #int fa0 / 0 

R1 (config-if) # δεν κλείνει 

R1 (config-if) #ip προσθέστε 10.0.0.1 255.255.255.0 

R1 (config) #int fa0 / 1 

R1 (config-if) # δεν κλείνει 

R1 (config-if) #ip προσθέστε 10.2.0.1 255.255.255.0 

R1 (config -) # router eigrp 1 

R1 (διακομιστής ρυθμίσεων) #network 10.0.0.0 



 

Τώρα στον δρομολογητή R2, θα διαμορφώσετε τις διευθύνσεις IPv4 και IPv6 και 

δρομολόγησης, αντίστοιχα. 

R2 (config) # ipv6 unicast-δρομολόγηση 

R2 (config) # int fa0 / 1 

R2 (config-if) #no τερματισμός λειτουργίας 

R2 (config-if) # ipv6 προσθέστε 2000: 1 :: 1/64 

R2 (config) #router eigrp 1 

R2 (config-router) #network 10.0.0.0 0.0.0.255 

 

Κάνετε το ίδιο για το δρομολογητή R3. 

R3 (config) # ipv6 unicast-δρομολόγηση 

R3 (config) #int fa0 / 1 

R3 (config-if) #no τερματισμός λειτουργίας 

R3 (config-if) # ipv6 προσθέστε 2000: 2 :: 1/64 

R3 (config) #int fa0 / 0 

R3 (config-if) #no τερματισμός λειτουργίας 

R3 (config-if) #ip προσθέστε 10.2.0.2 255.255.255.0 

 

Η μόνη διαμόρφωση που απομένει είναι η δημιουργία σήραγγας. Για το router R2, 
εκτελέστε την παρακάτω λίστα εντολών: 

R2 (διαμόρφωση) #η σήραγγα 0 

R2 (config-if) πηγή #tunnel f0 / 0R2 (config-if) #tunnel προορισμός 

10.2.0.2 

R2 (config-if) mode #tunnel ipv6ip 

R2 (config-if) # διεύθυνση IPv6 2010 :: 1/64 

 



Σημειώστε ότι η διεύθυνση IP προορισμού είναι η διεύθυνση IPv4 της διασύνδεσης f0 
/ 0 του R3. Διαμορφώστε το άλλο άκρο της σήραγγας στο δρομολογητή R3. 

R3 (config) #int σήραγγα 0 

R3 (config-if) πηγή #tunnel f0 / 0 

R3 (config-if) #tunnel προορισμός 10.0.0.2 

R3 (config-if) mode #tunnel ipv6ip 

R3 (config-if) # διεύθυνση IPv6 2010 :: 2/64 

 

Το μόνο που απομένει τώρα είναι να ρυθμίσετε τις στατικές διαδρομές IPv6 για τα 
προθέματα 2000: 1 :: / 64 και 2000: 2 :: / 64. 

R2 (config) # ipv6 διαδρομή 2000: 2 :: / 64 2010 :: 2 

R3 (config) # ipv6 διαδρομή 2000: 1 :: / 64 2010 :: 1 

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο απλό PDU για να ελέγξετε τη συνδεσιμότητα μεταξύ PC0 
και PC1. Χρησιμοποιήστε το tracer για να εντοπίσετε τη διαδρομή που ακολουθεί το 
πρωτόκολλο ICMPv6. 

PC> tracert 2000: 2 :: 2 

 

 

Εικόνα 8.10 

 

Αυτό δείχνει τα πακέτα IPv6 που διέρχονται από τη σήραγγα. 



 

Περίληψη 
Σε αυτό το κεφάλαιο μάθατε πώς να χρησιμοποιείτε το IPv6 με το Packet Tracer. 
Είδατε πώς για να ρυθμίζετε τη στατική και RIP δρομολόγηση IPv6 και επίσης να 
ρυθμίσετε τους κεντρικούς υπολογιστές που λειτουργούν μόνο με IPv6 να 
επικοινωνούν μέσω διαδρομής IPv4 με κυκλοφορία σήραγγας. Στο επόμενο κεφάλαιο, 
θα διερευνήσουμε τον κόσμο των ασύρματων συσκευών και θα μάθετε πώς για να 
χρησιμοποιήσετε το φυσικό χώρο εργασίας για να προσδιορίσετε το εύρος αυτών των 
συσκευών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 Ρύθμιση ασύρματου δικτύου 

Τα ασύρματα δίκτυα αναπτύσσονται παντού. μπορεί κανείς να βρει hotspot Wi-Fi 
στους περισσότερους δημόσιους χώρους. Το Packrt Tracer διαθέτει περιορισμένο 
αριθμό ασύρματων συσκευών, αλλά παρέχει απεριόριστο αριθμό δυνατοτήτων. Όταν 
διαμορφώνετε ένα ασύρματο δίκτυο, πρέπει να εξετάσετε το φυσικό εύρος 
συνδεσιμότητας. Παρόλο που είναι μόνο προσομοιωτής, ο χώρος εργασίας του 
Packet Tracer θα μας επιτρέψει να δοκιμάσετε την ασύρματη εμβέλεια του δικτύου 
μας χρησιμοποιώντας την ικανότητά του να μετακινεί τις συσκευές. Προς το τέλος 
αυτού του κεφαλαίου, θα ρυθμίσετε επίσης έναν διακομιστή RADIUS για την παροχή 
ελέγχου ταυτότητας για το ασύρματο δίκτυό μας. 

 

Ασύρματες συσκευές και μονάδες 
Το Packet Tracer παρέχει ασύρματες μονάδες για υπολογιστές / φορητούς 
υπολογιστές και για δρομολογητές για την ενεργοποίηση της ασύρματης σύνδεσης. 
Ακολουθούν οι ασύρματες ενότητες: 

 
•Linksys-WMP300N: Αυτό είναι διαθέσιμο για διακομιστές, υπολογιστές και φορητούς 
υπολογιστές. Παρέχει μια ασύρματη διεπαφή 2,4 GHz με πρωτόκολλα που 
υποστηρίζουν το Ethernet. Μόλις συνδεθεί, αυτή η λειτουργική μονάδα μπορεί να 
διαμορφωθεί μέσω του βοηθητικού προγράμματος PC Wireless που είναι διαθέσιμο 
στην καρτέλα Επιφάνεια εργασίας. 

•PC-HOST-NM-1W: Πρόκειται για μια βασική ασύρματη διασύνδεση που παρέχει μία 
ασύρματη διεπαφή 2,4 GHz με υποστήριξη για Ethernet. Αυτή η ενότητα δεν μπορεί 
να ρυθμιστεί. 

•PC-HOST-NM-1W-A: Αυτό είναι παρόμοιο με τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης 
μονάδας, εκτός από το ότι παρέχει ασύρματη διεπαφή 5 GHz. 

•HWIC-AP-AG-B: Αυτή είναι μια μονάδα δρομολογητή που λειτουργεί με τους 
δρομολογητές 1841 και 2811. Λειτουργεί ως ολοκληρωμένο σημείο πρόσβασης και 
υποστηρίζει ενιαία ζώνη 802.11b / g ή ραδιόφωνα διπλής ζώνης 802.11a / b / g. 

 

Τώρα, θα εξετάσετε τις συσκευές. Το πακέτο Tracer διαθέτει ασύρματες συσκευές 
τέλος καθώς και σημεία πρόσβασης. 



• TabletPC-PT / PDA-PT / WirelessEndDevice-PT: Αυτές οι τρεις συσκευές παρέχουν 
την ίδια λειτουργικότητα, αντιπροσωπεύουν μόνο διαφορετικά πράγματα. Τέλος αυτές 
οι συσκευές διαθέτουν και ενσωματωμένη ασύρματη διασύνδεση. 

• AccessPoint-PT / AccessPoint-PT-A / AccessPoint-PT-N: Αυτά είναι γενικά 
ασύρματα σημεία πρόσβασης με ελάχιστες επιλογές διαμόρφωσης. Όλα τους έχουν 
μια κεραία και μια θύρα για σύνδεση σε μια συσκευή, όπως δρομολογητή ή DHCP 
server. 

• Linksys-WRT300N: Αυτή η ασύρματη συσκευή παρέχει μια διεπαφή ιστού παρόμοια 
με αυτή που παρέχεται από ένα πραγματικό μοντέλο Linksys για τη διαμόρφωση ενός 
SSID (Service Set Identifier), τον ασύρματο έλεγχο ταυτότητας, τη θύρα WAN και 
πολλά άλλα. Αυτό η συσκευή έχει 4 θύρες Ethernet LAN και 1 θύρα WAN Ethernet 
που μπορεί να είναι συνδεδεμένο σε δρομολογητή ή κάποιο μοντέλο που παρέχει 
διαδίκτυο. Τώρα που γνωρίζουμε τις συσκευές δικτύου που είναι διαθέσιμες στο 
Packet Tracer, ας αρχίσουμε τη ρύθμιση ενός ασύρματου δικτύου. Θα 
χρησιμοποιήσουμε δύο σημεία πρόσβασης με δύο διαφορετικά SSID, όπως φαίνεται 
στο παρακάτω σχήμα: 

 

 

Εικόνα 9.1 

 

Για μια αλλαγή, θα χρησιμοποιήσουμε το TabletPC-PT και το PDA-PT ως ασύρματες 
τελικές συσκευές.  

Θα διαπιστώσετε ότι αυτές οι συσκευές ζευγαρώνουν τυχαία με διαφορετικά σημεία 
πρόσβασης. 



 Έτσι, θα ορίσουμε το πεδίο SSID του Access Point0 στο Office και εκείνο του Σημείου 
πρόσβασης 1 προς επισκέπτη. 

 

Ανοίξτε κάθε σημείο πρόσβασης, μεταβείτε στην καρτέλα Config, επιλέξτε Θύρα 1 και 
αλλάξτε το SSID όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

 

Εικόνα 9.2 

 

Τώρα ανοίξτε κάθε ασύρματη συσκευή τερματισμού, μεταβείτε στην καρτέλα Config, 
επιλέξτε την επιλογή Wireless (Ασύρματη σύνδεση) κάτω από το INTERFACE και 
αλλάξτε το SSID του, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 



 

Εικόνα 9.3 

 

Τώρα θα δείτε ασύρματες γραμμές από κάθε τελική συσκευή που θα συνδέονται με 
τα αντίστοιχα σημεία πρόσβασης. Αντιστοιχίστε όλες τις διευθύνσεις IP από το ίδιο 
υποδίκτυο και χρησιμοποιήστε το εργαλείο απλό PDU για να ελέγξετε τη 
συνδεσιμότητα. 

Ασύρματα δίκτυα και φυσικοί χώροι εργασίας 

Στον πραγματικό κόσμο, κάθε ασύρματη συσκευή έχει μια εμβέλεια μέχρι την οποία 
μπορεί να παρέχει ασύρματη σύνδεση συνδεσιμότητα. Το πακέτο Tracer 
προσομοιώνει αυτό το εύρος με τη χρήση φυσικών χώρων εργασίας. Μπορείτε να 
δείτε τι συμβαίνει όταν ένας φορητός υπολογιστής με ασύρματη διασύνδεση 
απομακρύνεται ασύρματη εμβέλεια.  

Για αυτή την άσκηση, θα χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη τοπολογία: 

 



 

Εικόνα 9.4 

 

Αυτή η τοπολογία έχει ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης (σημείο πρόσβασης 0) 
συνδεδεμένο σε ένα διακόπτη (Switch0), το οποίο είναι συνδεδεμένο σε έναν 
υπολογιστή (PC0). Έχουμε επίσης ένα φορητό υπολογιστή με μία ασύρματη 
διασύνδεση. Ρυθμίστε τις διευθύνσεις IP τόσο στον υπολογιστή όσο και στον φορητό 
υπολογιστή. θα χρησιμοποιήσουμε διευθύνσεις IP 10.0.0.1 και 10.0.0.2 αντίστοιχα. 
Τώρα πατήστε αυτές τις συσκευές το ένα από το άλλο για να δοκιμάσετε 
συνδεσιμότητα. Προχωρώντας στο φυσικό χώρο εργασίας, μεταβείτε στην Home City 
| Corporate Office. Θα βρείτε ένα στρογγυλό πλέγμα που αντιπροσωπεύει το εύρος 
του σημείου ασύρματης πρόσβασης. Τώρα θα μεταφέρετε το φορητό υπολογιστή στο 
νέο office building, εκτός από την καλωδίωση closet και τοποθετήστε το στο corporate 
office, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

 

Εικόνα 9.5 



 

Επιστρέφοντας στο corporate office, μετακινήστε το φορητό υπολογιστή από αυτή την 
ασύρματη σειρά και δοκιμάστε τη συνδεσιμότητα πατώντας τον υπολογιστή. Θα 
διαπιστώσετε ότι αυτό αποτυγχάνει λόγω του φορητού υπολογιστή είναι εκτός 
εμβέλειας, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

 

Εικόνα 9.6 

 

Έτσι, επιδείξαμε το φάσμα των ασύρματων συσκευών χρησιμοποιώντας τον φυσικό 
χώρο εργασίας. 

 

Ρύθμιση ενός σημείου πρόσβασης Linksys 

Μέχρι στιγμής, έχετε διαμορφώσει ασύρματα δίκτυα χωρίς πρόσθετα χαρακτηριστικά, 
όπως κρυπτογράφηση ή DHCP. Σε αυτήν την ενότητα, θα χρησιμοποιήσετε τις 
συσκευές Linksys που είναι διαθέσιμες στο Packet Tracer και θα δημιουργήσετε μια 
τοπολογία με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα προσθέσετε επίσης ένα διακομιστή 
(RADIUS) σε αυτήν την τοπολογία και θα ενεργοποιήσετε την RADIUS 
αυθεντικοποίηση. Το WPA2-PSK θα είναι ο τρόπος επαλήθευσης που θα κάνουμε, 
επιλέξτε στον δρομολογητή Linksys (Ασύρματο δρομολογητή0). Μετά την οικοδόμηση 
αυτής της τοπολογίας, αλλάξτε η προεπιλεγμένη ενότητα του φορητού υπολογιστή 
(Laptop0) με μια μονάδα Linksys-WMP300N. Ανοίξτε τον δρομολογητή Linksys, 
μεταβείτε στην καρτέλα GUI, μεταβείτε στην καρτέλα Ασύρματη σύνδεση και αλλάξτε 



το Πεδίο SSID. Θα χρησιμοποιήσετε το Linksys για αυτό το demo, όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 9.7 

 

Ανοίξτε το διακομιστή, μεταβείτε στην καρτέλα Config, επιλέξτε AAA και ρυθμίστε την 
RADIUS πιστοποίηση ταυτότητας με τέσσερα διαπιστευτήρια χρήστη. 

Η διαμόρφωση δικτύου θα είναι η εξής: 

 

 

Εικόνα 9.8 

 

Η ρύθμιση του χρήστη θα είναι η εξής: 

 



 

 

Διαμορφώστε μια στατική διεύθυνση IP για το διακομιστή ως 192.168.0.50. Στη 
συνέχεια, κάτω από την καρτέλα GUI του δρομολογητή Linksys, πλοηγηθείτε στο 
Wireless | Ασφάλεια ασύρματου δικτύου και πληκτρολογήστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: 

 

 

 

 

Μεταβείτε στις ασύρματες συσκευές λήψης, μεταβείτε στην καρτέλα Config, επιλέξτε 
Wireless (Ασύρματο) και πληκτρολογήστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: 

• SSID: Linksys 

• Έλεγχος ταυτότητας: WPA2 

• User ID: john 

• Κωδικός πρόσβασης: secr3t 

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε διαφορετικό πιστοποιητικό ταυτότητας για κάθε 
ασύρματη συσκευή τερματισμού. Είναι διαμορφωμένο, η τελική συσκευή θα πάρει μια 
διεύθυνση IP και θα δείτε την ασύρματη σύνδεση που υποδεικνύει μια σύνδεση. 

Τώρα, θα ρυθμίσετε το φορητό υπολογιστή που διαθέτει τη μονάδα Linksys. Μεταβείτε 
στην καρτέλα Επιφάνεια εργασίας, ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραμμα PC Wireless, 
επιλέξτε την καρτέλα Προφίλ και κάντε κλικ στο Νέο. Εισάγετε οποιοδήποτε όνομα 
εδώ, θα δείτε μια λίστα με το όνομα SSID, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνθετες ρυθμίσεις 
και ένας οδηγός θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία. 

 



 

 

Εικόνα 9.9 

 

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο απλό PDU για να ελέγξετε τη συνδεσιμότητα. Αν 
χρησιμοποιείτε τη λειτουργία προσομοίωσης πριν από την πραγματοποίηση 
ασύρματης σύνδεσης μεταξύ δύο συσκευών, θα δείτε το πακέτο RADIUS 
αποστέλλεται στον διακομιστή από το δρομολογητή. 

 

 

Περίληψη 
Αυτό το κεφάλαιο σας εισήγαγε στις ασύρματες συσκευές που χρησιμοποιούνται στο 
Packet Tracer. Επίσης διαμορφώσατε μια απλή ασύρματη τοπολογία χωρίς έλεγχο 
ταυτότητας και χρησιμοποίησατε το φυσικό χώρο εργασίας για να αποδείξετε το 
φάσμα των ασύρματων συσκευών. Τέλος, ανακατεύσατε τεχνολογίες όπως WPA2, 
RADIUS και DHCP και δημιουργήσατε μια τοπολογία που χρησιμοποιεί Συσκευές 



Linksys. Στο επόμενο κεφάλαιο, θα δείτε πώς να τμηματοποιήσετε ένα δίκτυο στο 
Layer 2, διαμορφώνοντας VLAN και επίσης θα δείτε πώς μπορείτε να διαμορφώσετε 
τη δρομολόγηση μεταξύ VLANs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 Ρύθμιση VLAN και κορμών 
 
Ένας διακόπτης διακόπτει τους τομείς σύγκρουσης και είναι ένας μόνο τομέας 
εκπομπής. Λοιπόν, πώς να σπάσει τα single broadcast domains σε πολλαπλά; Το 
VLAN (Virtual LAN) το καθιστά  δυνατό και σε έναν ενιαίο διακόπτη μπορείτε να έχετε 
πολλαπλούς τομείς εκπομπής. Αλλά μόλις δημιουργήσετε πολλά VLAN σε ένα 
διακόπτη, γίνεται κουραστικό  να επαναλάβετε την ίδια διαμόρφωση σε όλους τους 
άλλους διακόπτες. Αυτό γίνεται με το VTP (VLAN Trunking Protocol). Έχουμε λοιπόν 
πολλαπλούς διακόπτες με διαφορετικά VLAN και VTP, διευκολύνοντας έτσι την 
διαχείριση. Αλλά πώς να φτιάξετε μια συσκευή σε ένα VLAN που να επικοινωνεί με 
μια συσκευή σε άλλο VLAN; Θα το καλύψετε με τη δρομολόγηση του InterVLAN. 

 

Δημιουργία VLAN και VTP τομέων 
Το VLAN είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη διαίρεση ενός δικτύου ενός 
επιπέδου 2 σε πολλούς τομείς εκπομπής. Αυτό γίνεται για να περιορίσετε την 
επικοινωνία μεταξύ συσκευών που μοιράζονται το ίδιο μέσο μετάδοσης. Ωστόσο, 
αυτές οι συσκευές μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω μιας συσκευής 
στρώματος 3, όπως ενός δρομολογητή. Αυτό είναι παρόμοιο με τη σύνδεση των 
συσκευών σε διαφορετικούς διακόπτες και στη συνέχεια τη σύνδεση όλων σε ένα 
δρομολογητή για να χωρίσετε την κυκλοφορία ραδιοφώνου Καθώς δημιουργούνται 
όλο και περισσότερα VLANs, γίνεται κουραστική η αναπαραγωγή της διαμόρφωσης 
σε όλους τους διακόπτες, γι 'αυτό και δημιουργήθηκε το VTP. Θα μάθετε πρώτα τη 
δημιουργία VLAN και την εκχώρηση θύρας σε αυτό. Στο VLAN 1 είναι που 
δημιουργούνται από προεπιλογή όλοι οι διακόπτες και όλες οι θύρες που βρίσκονται 
σε αυτό. Αυτό το VLAN είναι που ονομάζεται και VLAN διαχείρισης. 

Για να δημιουργήσετε ένα VLAN, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή: 

Sw1 (config) #vlan 2 

Το αναγνωριστικό VLAN μπορεί να είναι μεταξύ 1 και 1001. Τα αναγνωριστικά 1002, 
1003, 1004 και 1005 διατηρούνται. Αφού εισαχθεί αυτή η εντολή, θα μεταφερθείτε στη 
VLAN λειτουργία υποδιαμόρφωσης. Αυτός είναι ο τόπος όπου μπορείτε να ορίσουμε 
ένα όνομα στο VLAN. 

Sw1 (config-vlan)  

Η αντιστοίχιση ενός ονόματος σε ένα VLAN είναι προαιρετική. από προεπιλογή, το 
όνομα είναι VLAN0002. Επoμένος, θα αναθέσουμε μερικές θύρες σε αυτό το VLAN. 



Για να αντιστοιχίσετε πολλές θύρες σε ένα μόνο VLAN, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 
εντολή εύρους, η οποία στη συνέχεια επιλέγει πολλαπλές διεπαφές. 

Sw1 (config) # εύρος διακύμανσης f0 / 10-20 

Για να αντιστοιχίσετε αυτές τις θύρες στο VLAN 2, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη 
εντολή: 

Sw1 (config-if-range) #αποτρέπει την πρόσβαση του vlan 2 

Ας ελέγξουμε αν οι θύρες είχαν πράγματι ανατεθεί στο σωστό VLAN. 

Sw1 # εμφάνιση vlan 

 

 

 

Εικόνα 10.1 

Σημειώστε ότι στο παραπάνω παράδειγμα, κάποια από την έξοδο έχουν παραλειφθεί 
για συντομία. 

Θα δημιουργήσουμε τώρα μια τοπολογία με τρεις διακόπτες για να επιδείξουμε ότι το 
VTP. VTP έχει τρεις λειτουργίες: διακομιστής, πελάτης και διαφάνεια. 

• Server: Αυτή είναι η προεπιλεγμένη λειτουργία του VTP. σε αυτή τη λειτουργία, 
επιτρέπονται διακόπτες για να τροποποιήσουν τα VLAN τους και να στείλουν στο VTP. 



• Πελάτης: Σε αυτήν τη λειτουργία, οι διακόπτες ακούν τις διαφημίσεις VTP από 
άλλους διακόπτες διακομιστή. Οι μεταβιβαστές πελατών δεν επιτρέπεται να 
τροποποιήσουν το VLAN τους βάση δεδομένων τοπικά. 

• Διαφανής: Αυτή η λειτουργία λειτουργεί ανεξάρτητα από άλλους διακόπτες. Σε 
αυτό, ο διακόπτης προωθεί μόνο τις διαφημίσεις VTP που λαμβάνει και δεν παράγει 
κανένα, ούτε τροποποιεί τα δικά του VLAN με βάση τις διαφημίσεις VTP. 

Για την επίδειξη θα χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη τοπολογία: 

 

 

Εικόνα 10.2 

 

1. Στον πρώτο διακόπτη (VTP-Server), θα έχουμε τέσσερα VLAN με διαφορετικά 
ονόματα. Στη συνέχεια, θα θέσουμε όλες τις θύρες των διακοπτών σε διακόπτη στο 
κανάλι. 

VTP-Server (config) #επαφή Fa0 / 1 

VTP-Server (config-if) #switchport κορμός λειτουργίας 

VTP-Διαφανές (config) # εύρος διακύμανσης Fa0 / 1-2 

VTP-Διαφανής (config-if-range) # Μετακίνηση τρόπου μετακίνησης 

VTP-πελάτης (config) #info Fa0 / 1 

VTP-πελάτης (config-if) #switchport κορμός λειτουργίας 

2. Δεδομένου ότι το VTP είναι ήδη σε κατάσταση διακομιστή, θα αλλάξουμε μόνο τον 
τομέα VTP όνομα και ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης. VTP-Server (config) #vtp τομέα 
My-Office Αλλαγή ονόματος στον  τομέα VTP από NULL σε My-Office VTP-Server 



(config) #vtp κωδικός πρόσβασης s3cRet και Ρύθμιση του κωδικού πρόσβασης της 
βάσης δεδομένων VLAN της συσκευής στο s3cRet 

3. Μετακινηθείτε στο δεύτερο διακόπτη (VTP-Transparent) και κάντε το διαφανές. 

VTP-Διαφανής (config) #vtp λειτουργία διαφανής 

4. Η τελική εργασία είναι να μετακινήσετε τον τρίτο διακόπτη (VTP Client) σε λειτουργία 
πελάτη. 

Πελάτης VTP-πελάτη (config) #vtp 

5. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε τον τομέα αυτού του διακόπτη, ο πελάτης θα πάρει το 
όνομα του τομέα από το διακομιστή. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να ορίσετε τον κωδικό 
πρόσβασης VTP. 

VTP-πελάτης (config) #vtp κωδικός πρόσβασης s3cRet 

Η διαμόρφωση πραγματοποιείται. Χρησιμοποιήστε την εντολή show vlan στον πελάτη 
VTP για να δείτε τα νέα VLAN. Αυτό το παράδειγμα είναι μόνο για να επιδείξουμε το 
VTP. Αυτή η τοπολογία δεν θα επιτρέψει την κανονική επικοινωνία μεταξύ VTP-Server 
και VTP-Client, καθώς ο διακόπτης στη μέση (VTP-Transparent) δεν διαθέτει κανένα 
από τα VLAN που ρυθμίσαμε. 

 

Διαδρομή InterVLAN με δρομολογητές και στρώμα 3 διακοπτών 

Αν και το VLAN χρησιμοποιείται για τη διάσπαση του τομέα μετάδοσης, είναι 
απαραίτητο να ενεργοποιηθεί επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων VLAN στο 
επίπεδο 3 χρησιμοποιώντας τη δρομολόγηση IP. Αυτό είναι που ονομάζεται 
δρομολόγηση InterVLAN και μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας και τους δύο 
δρομολογητές και το επίπεδο 3 διακοπτών. Αυτό απαιτεί τη διάθεση διαφορετικού 
υποδικτύου IP για συσκευές σε κάθε VLAN. Θα ρυθμίσουμε τη δρομολόγηση του 
InterVLAN συνδέοντας το δρομολογητή σε ένα διακόπτη χρησιμοποιώντας έναν ενιαίο 
σύνδεσμο. Όλη η επισκεψιμότητα σε άλλα δίκτυα VLAN περνά μέσω αυτού του 
συνδέσμου, στον δρομολογητή και πάλι μέσω αυτού του συνδέσμου. Αυτή η μέθοδος 
διαμόρφωσης καλείται επίσης router-on-a-stick, καθώς ένας μόνο σύνδεσμος προς το 
δρομολογητή διαχειρίζεται όλη την κυκλοφορία. 

 

InterVLAN σε δρομολογητή 

Θα χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη τοπολογία για αυτήν τη ρύθμιση: 

 



 

Εικόνα 10.3 

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, κάθε VLAN θα έχει διευθύνσεις IP από 
διαφορετικά εύρη δικτύου και η διεπαφή του δρομολογητή θα έχει τρεις διευθύνσεις 
IP-καθεμία από τις οποίες ανήκει σε ένα διαφορετικό δίκτυο. 

1. Αφού οι διευθύνσεις IP έχουν αντιστοιχιστεί σε όλους τους υπολογιστές, 
δημιουργήστε τα απαραίτητα VLAN στο διακόπτη και ορίστε τις θύρες σε αυτές. 

Sw1 (config) #int εύρος f0 / 2-3 

Sw1 (config-if-range) #αποτρέπει την πρόσβαση στο vlan 10 

Εύρος sw1 (config-if-range) #int f0 / 4-5 

Sw1 (config-if-range) #αποκλεισμός πρόσβασης vlan 20 

Εύρος sw1 (config-if-range) #int εύρος f0 / 6-7 

Sw1 (config-if-range) #απαναφέρει πρόσβαση στο vlan 30 

 



2. Ρυθμίστε τη θύρα μεταγωγής που συνδέεται στο δρομολογητή ως σύνδεσμος 
κορμού. Περισσότερα σχετικά με αυτό στην ενότητα Switch-to-switch trunk links. 

Sw1 (config) #int f0 / 1 

Sw1 (config-if) #switchport κορμός λειτουργίας 

3. Τώρα, μεταβείτε στο τμήμα του δρομολογητή διαμόρφωσης, φέρτε τη διεπαφή 
επάνω. 

R1 (config) #int f0 / 0 

R1 (config-if) # δεν κλείνει 

4. Θα δημιουργήσουμε τώρα τις υποπεριοχές. Ο καθένας θα έχει τη δική του 
διεύθυνση IP σε ένα διαφορετικό δίκτυο. 

R1 (config-subif) #int f0 / 0.10 

R1 (config-subif) #κατάμεση εγγραφής dot1Q 10 

R1 (config-subif) #ip διεύθυνση 10.10.0.1 255.255.255.0 

R1 (config-subif) #int f0 / 0.20 

R1 (config-subif) #κατάμεση εγγραφής dot1Q 20 

R1 (config-subif) #ip διεύθυνση 10.20.0.1 255.255.255.0 

R1 (config-subif) #int f0 / 0,30 

R1 (config-subif) #κατάμεση εγγραφής dot1Q 30 

R1 (config-subif) #ip διεύθυνση 10.30.0.1 255.255.255.0 

5. Παρατηρήστε εδώ την εντολή εγκλωβισμού. Ορίζει το αναγνωριστικό VLAN  

6. Δοκιμάστε τώρα τη σύνδεση μεταξύ κεντρικών υπολογιστών σε διαφορετικά VLAN 
χρησιμοποιώντας απλές μονάδες PDU ή ping. Το πρώτο πακέτο θα διαρκεί πάντα, 
καθώς χρειάζεται κάποιο χρόνο για την ολοκλήρωση του ARP (Protocol Resolution 
Resolution). 

Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το tracert για να δείτε τη διαδρομή που λαμβάνει το 
πακέτο. 

InterVLAN σε ένα διακόπτη στρώσης- 3 

Ο μόνος διακόπτης στρώματος 3 που υπάρχει στο Packet Tracer είναι ο  3560-24PS. 
Θα τον χρησιμοποιησουμε στην ίδια τοπολογία αντικαθιστώντας μόνο τον 
δρομολογητή με το διακόπτη στρώσης 3, όπως  εμφανίζεται και στην παρακάτω 
εικόνα: 



 

 

Εικόνα 10.4 

 

Η δημιουργία και η διαμόρφωση των VLANs είναι η ίδια στο διακόπτη στρώματος 2, 
για αυτό και δεν θα επαναληφθεί εδώ. Έτσι, θα προχωρήσουμε αμέσως στο διακόπτη 
στρώματος 3. 

1. Δεδομένου ότι ο σύνδεσμος διακόπτη στο διακόπτη στρώσης 2 είχε ρυθμιστεί σε 
λειτουργία καναλιού με την εντολή κορμού και τρόπο λειτουργίας switchport, στην ίδια 
θύρα στο στρώμα 3 ο διακόπτης θα βρίσκεται επίσης στην λειτουργία καναλιού. Αυτό 
μπορεί να επιβεβαιωθεί ως εξής: 

MSw1 # sh κορμό διασύνδεσης 



 

 

Εικόνα 10.5 

 

Η κατάσταση του καναλιού δείχνει αυτό. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 
αυτόματο τρόπο λειτουργίας αυτής της θύρας που μετακινείται στον κορμό θα 
συζητηθεί στην επόμενη ενότητα (Switch-to-switch συνδέσεις κορμού). 

2. Θα διαμορφώσετε αυτό που ονομάζεται SVI (Switch Virtual Interface),το οποίο θα 
λειτουργεί ως διεπαφές στρώματος 3 για κάθε VLAN. 

MSw1 (config) #int vlan 10 

MSw1 (config-if) #ip προσθέστε 10.10.0.1 255.255.255.0 

MSw1 (config-if) #int vlan 20 

MSw1 (config-if) #ip προσθέστε 10.20.0.1 255.255.255.0 

MSw1 (config-if) #int vlan 30 

MSw1 (config-if) #ip προσθέστε 10.30.0.1 255.255.255.0 

3. Αυτές οι διεπαφές θα παραμείνουν κάτω, καθώς αυτός ο διακόπτης στρώματος 3 
δεν διαθέτει VLAN 10, 20 και 30. Έτσι θα τα δημιουργήσετε ως εξής: 

MSw1 (config) #vlan 10 

MSw1 (config-vlan) #vlan 20 

MSw1 (config-vlan) #vlan 30 



 

4. Καθώς εισάγετε κάθε εντολή, θα εμφανιστεί το σχετικό SVI. Η IP δρομολόγησης 
που πρέπει να ενεργοποιηθεί. 

MSw1 (config) #ip δρομολόγηση 

5. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο απλό PDU για να ελέγξετε τη συνδεσιμότητα. 

Και εδώ, το πρώτο πακέτο θα διαρκεί πάντα καθώς η διαδικασία ARP διαρκεί αρκετό 
καιρό. 

 

Switch-to-switch Διακόπτες 
Όταν δύο διακόπτες συνδέονται μεταξύ τους, πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός 
αναγνώρισης, το VLAN ανήκει σε ένα πλαίσιο. Δεν μιλάμε για το φυσικό στρώμα, αλλά 
για το στρώμα σύνδεσης δεδομένων. 

 Όταν δύο διακόπτες συνδέονται μεταξύ τους, στον καθένας πρέπει να  γνωρίζετε σε 
ποιο VLAN προορίζεται η κίνηση.  

Εδώ έρχεται η σήμανση VLAN  όταν  ένα πλαίσιο κινείται πάνω από μια σύνδεση 
διακόπτη-διακόπτη, ο διακόπτης πηγής επισημαίνει το πλαίσιο με το αναγνωριστικό 
VLAN και αυτός ο σύνδεσμος διακόπτης-διακόπτης είναι γνωστός ως κορμός. 

Παρακάτω είναι μία εικόνα  ενός εισερχόμενου και ενός εξερχόμενου PDU, που 
συλλαμβάνεται σε κατάσταση προσομοίωσης, όταν ένας υπολογιστής σε VLAN 10 
pinged από ένα PC σε VLAN 30: 

 



 

Εικόνα 10.6 

 

Παρατηρήστε το πεδίο TCI (Tag Control Information) που περιέχει δεκαεξαδική 
τιμή,υποδηλώνει το αναγνωριστικό VLAN. Έτσι, το εισερχόμενο PDU έχει 0xa, το 
οποίο είναι μια πηγή VLAN 10, και το εξερχόμενο PDU έχει 0x1e, που είναι ένας 
προορισμός VLAN 30. 

 

Τρόπος ανάλυσης broadcasts στην προσομοίωση 

Η ιδέα του VLAN είναι να χωρίσει τον τομέα εκπομπής: έτσι, σε αυτό το τμήμα, θα το 
κάνουμε δείτε πώς μεταδίδονται οι εκπομπές σε περιβάλλον VLAN χρησιμοποιώντας 
τη προσομοίωση τρόπος. 

 Χρησιμοποιήστε την ίδια τοπολογία InterVLAN που χρησιμοποιήσατε 
προηγουμένως. Από το ping του PC0 έως 255.255.255.255, αυτό ορίζει τη διεύθυνση 
MAC προορισμού σε FFFF.FFFF.FFFF, η οποία είναι η διεύθυνση εκπομπής του 
στρώματος 2. 

 Αλλάξτε τη λειτουργία προσομοίωσης και δείτε τι συμβαίνει. Ο διακόπτης λαμβάνει 
ένα πακέτο ICMP από το PC0 και στέλνει δύο αντίγραφα του αυτό: ένα στο 
δρομολογητή και ένα στο PC1. Εάν αυτό το δίκτυο δεν χωριζόταν σε VLAN, το πακέτο 
ICMP θα είχε αποσταλεί σε κάθε υπολογιστή συνδεδεμένο στον διακόπτη. 

 



Περίληψη 
Σε αυτό το κεφάλαιο μάθατε πώς να χρησιμοποιείτε τις συσκευές στο Packet Tracer 
για τη δημιουργία VLAN, και να ρυθμίσετε το VTP ώστε να διευκολύνεται η διαχείριση 
τους. Διαμορφώσατε επίσης το InterVLAN δρομολόγηση με τους δρομολογητές και 
τους διακόπτες στρώματος 3.  

Έτσι, μέχρι τώρα θα είχατε εξοικειωθεί τα SVI αυτών των μεταγωγέων στρώματος 3. 
Τέλος, μάθαμε για τις διαφορές μεταξύ οι φυσιολογικοί σύνδεσμοι μεταγωγής-
υπολογιστή και οι διακόπτες διακόπτη-διακόπτες, οι οποίοι ονομάζονται επίσης 
κιβώτια. 

 Ο η λειτουργία προσομοίωσης του Packet Tracer είναι τεράστια βοήθεια εδώ, καθώς 
επιτρέπει την απεικόνισητη ροή πακέτων σε περιβάλλον VLAN. Το επόμενο και 
τελευταίο κεφάλαιο θα σας δείξει πώς να δημιουργήσετε πρακτικές αξιολογήσεις στο 
πακέτο Tracer, ώστε να μπορείτε να τα διανείμετε και επίσης να τα χρησιμοποιήσετε 
για να δοκιμάσετε τους σπουδαστές σας ή τους υποψηφίους συνέντευξης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 Δημιουργία αξιολογήσεων 
Packet Tracer 

 

 

Έχετε τελικά φθάσει στο τελευταίο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου. Μέχρι στιγμής, 
χρησιμοποιείτε το Packet Tracer για να μάθουμε τα πράγματα οι ίδιοι, αλλά σε αυτό 
το κεφάλαιο, θα δημιουργήσετε αξιολογήσεις με το Packet Tracer για να ελέγξετε πόσα 
άλλα άτομα έχουν μάθει. Εκτός του ότι είναι ένας προσομοιωτής, το Packet Tracer 
συνδυάζει το χαρακτηριστικό ενός εργαλείου αξιολόγησης με πολλές δυνατότητες.  

Η δημιουργία μιας αξιολόγησης είναι τόσο εύκολη όσο και η δημιουργία ενός αρχικού 
δικτύου ή δημιουργώντας ένα δίκτυο απαντήσεων (ή μάλλον ένα τελικό δίκτυο). Ο 
Οδηγός δραστηριότητας σάς καθοδηγεί στη δημιουργία μιας αξιολόγησης. Η 
πρόσβαση γίνεται με την πλοήγηση στις Επεκτάσεις | Οδηγός δραστηριότητας ή 
πατώντας Alt + W.  

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα δημιουργήσατε μια απλή αξιολόγηση με έναν υπολογιστή, 
δρομολογητή, διακόπτη και ένα διακομιστή και να διαμορφώσετε μια απλή λίστα 
ελέγχου πρόσβασης (ACL). 

 

Η οθόνη υποδοχής και οι οδηγίες 
Η οθόνη υποδοχής σάς επιτρέπει να καταχωρίσετε τις πληροφορίες συγγραφέα 
(όνομα συγγραφέα και σχόλια). Στην ενότητα "Οδηγίες" εισάγετε ερωτήματα και 
στόχους για να δει ο χρήστης. Αυτή η ενότητα χρησιμοποιεί σύνταξη HTML για να 
μορφοποιήσει τις οδηγίες. Ένα σύνολο υποστηριζόμενων ετικετών εμφανίζεται στο 
αρχείο βοήθειας του Packet Tracer. 

 



 

Εικόνα 11.1 

 

Αυτό είναι ένα παράδειγμα χρήσης λίστας με παραγγελίες HTML με τις ετικέτες <ol> 
και <li>. 

 

 

Το αρχικό δίκτυο 

 
Το παρακάτω σχήμα είναι αυτό που ο εξεταστής θα δει όταν ανοίγει το αρχείο 
αξιολόγησης. Κάνοντας κλικ στην επιλογή Εμφάνιση αρχικού δικτύου θα μεταβείτε στο 
λογικό χώρο εργασίας, από όπου θα πρέπει να προσθέσετε συσκευές. Θα 
προσθέσουμε μόνο τις συσκευές που εμφανίζονται εδώ, τέλος να μην τις συνδέσετε ή 
να τις αντιστοιχίσετε με διευθύνσεις IP. 

 



 

 

Εικόνα 11.2 

 

Θα ανοίξετε την καρτέλα CLI του δρομολογητή, θα αλλάξουμε το όνομα του κεντρικού 
υπολογιστή και θα  ενεργοποιήσουμε τον κωδικό πρόσβασης, εισάγοντας τις 
ακόλουθες εντολές: 

Router> en 

Router # conf t 

Router (config) #hostname R1 

R1 (config) #enable secret  cisco 

Θα σταματήσετε τη δημιουργία του αρχικού δικτύου εδώ. Κάντε κλικ στο εικονίδιο 
καπέλο και ραβδί στην κάτω αριστερή γωνία για να επιστρέψετε στον οδηγό.  

Αποθηκεύστε αυτήν την τοπολογία κάνοντας κλικ στην εξαγωγή αρχικού δικτύου σε 
αρχείο. θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το αρχείο στο δίκτυο απαντήσεων. Τώρα, θα 
επιλέξουμε τα χαρακτηριστικά που θα κλειδώνονται στην κύρια διασύνδεση, έτσι ώστε 
οι χρήστες να μην λαμβάνουν βοήθεια από τα διάφορα εργαλεία του Packet Tracer.  

Υπάρχουν πολλά στοιχεία που πρέπει να  ελέγχονται στην καρτέλα "Κλείδωμα 
επιλογών". Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει τα στοιχεία που πρέπει να ελεγχθούν με την 
επιλογή Διεπαφή: 

 



 

 

Εικόνα 11.3 

 

Στη συνέχεια, θα δείτε τα στοιχεία που θα επιλεγούν με την επιλογή Topology. 

 

 



Εικόνα 11.4 

 

Τώρα, για την επιλογή "Υπάρχουσες συσκευές", ελέγξτε τα στοιχεία που πρέπει να 
επιλεγούν σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα. 

 Θα δούμε πρώτα τη λίστα ελέγχου του υπολογιστή: 

 

 

 

Εικόνα 11.6 

 

Η επιλογή Router στο End Devices έχει ελέγξει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 



 

 

Εικόνα 11.7 

 

Η επιλογή Server στο End Devices έχει τα ακόλουθα επιλεγμένα στοιχεία: 

 

 

 

 

Εικόνα 11.8 



 

Η προσομοίωση πρέπει τώρα να έχει ελεγχθεί πλήρως. 

 

Το δίκτυο απαντήσεων 
Τώρα ας προχωρήσουμε στη δημιουργία του δικτύου απαντήσεων. Ανοίξτε το δίκτυο 
απαντήσεων και εισαγάγετε το αρχείο που αποθηκεύσαμε προηγουμένως. Τώρα θα 
ολοκληρώσετε αυτό το δίκτυο ρύθμισης. 

 Αυτό είναι το τελικό δίκτυο που θέλουν να δημιουργούν οι τελικοί χρήστες. Κάντε κλικ 
στο Εμφάνιση Answer Network και θα μεταβείτε πάλι στη λογική προβολή με τις 
τέσσερις ίδιες  συσκευές .  

Το τελικό σας δίκτυο θα μοιάζει με το ακόλουθο σχήμα: 

 

 

 

Εικόνα 11.9 

 

Θα χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις διεύθυνσης IP: 

• PC: Οι διευθύνσεις που εκχωρούνται έχουν ως εξής: 

°° διεύθυνση IP: 10.10.0.2 

°° Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0 

°° Gateway: 10.10.0.1 

• Router: Οι ρυθμιζόμενες ρυθμίσεις είναι οι εξής: 

°° GigabitEthernet0 / 0: 10.10.0.1 (Συνδεδεμένο με το διακόπτη) 

°° GigabitEthernet0 / 1: 30.10.0.1 (Συνδεμένο στον διακομιστή) 

• Server: Οι διευθύνσεις που εκχωρούνται έχουν ως εξής: 



°° διεύθυνση IP: 30.10.0.10 

°° Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0 

°° Πύλη: 30.10.0.1 

Αφού εκχωρήσετε διευθύνσεις IP στον υπολογιστή και στον διακομιστή, κάντε το ίδιο 
και στο δρομολογητή. 

R1 (config) #int g0 / 0 

R1 (config-if) #ip προσθέστε 10.10.0.1 255.255.255.0 

R1 (config-if) # δεν κλείνει 

R1 (config-if) #int g0 / 1 

R1 (config-if) #ip προσθέστε 30.10.0.1 255.255.255.0 

R1 (config-if) # δεν κλείνει 

Τώρα, θα ρυθμίσετε το εκτεταμένο ACL στον δρομολογητή, έτσι ώστε μόνο το ICMP 
(Internet). 

Το πρωτόκολλο μηνύματος ελέγχου και η επισκεψιμότητα HTTP επιτρέπεται. 

R1 (config) #ip permit icmp επέκταση 100 

R1 (config-ext-nacl) #permit icmp οποιοσδήποτε κεντρικός υπολογιστής 30.10.0.10 

R1 (config-ext-nacl) #αποδέχεστε tcp σε οποιονδήποτε κεντρικό υπολογιστή 
30.10.0.10 eq www 

R1 (config) #int g0 / 0 

R1 (config-if) #ip ομάδα πρόσβασης 100 in 

 

Ελέγξτε εάν τα πράγματα λειτουργούν σωστά ανοίγοντας τον υπολογιστή και 
πατώντας το διακομιστή. Στη συνέχεια προσπαθήστε να δοκιμάστε τη συνδεσιμότητα 
χρησιμοποιώντας την εντολή ftp από τον υπολογιστή στη διεύθυνση IP του 
διακομιστή. 

 



 

Εικόνα 11.10 

Η σύνδεση FTP αποτυγχάνει όπως αναμένεται (όπως φαίνεται στην προηγούμενη 
εικόνα). Τώρα ανοιχτό το βοηθητικό πρόγραμμα του προγράμματος περιήγησης στο 
Web και να δείτε εάν ο διακομιστής ιστού είναι προσπελάσιμος. Για να  ενσωματώσετε 
την αξιολόγησή μας, πρέπει να δοκιμάσουμε το ίδιο και με τις PDU. 

• Δημιουργήστε ένα απλό PDU για να ελέγξετε το ICMP. Αυτό θα πρέπει να επιτύχει. 

• Δημιουργήστε ένα πολύπλοκο PDU για να δοκιμάσετε το HTTP. Αυτό θα πρέπει να 
επιτύχει. 

• Δημιουργήστε ένα πολύπλοκο PDU για να ελέγξετε το FTP. Αυτό πρέπει να 
αποτύχει. 

 

 

Εικόνα 11.11 



 

 

Τώρα που το δίκτυό μας απάντησης έχει δοκιμαστεί (όπως φαίνεται στο προηγούμενο 
σχήμα), κάντε κλικ στο εικονίδιο καπέλο και μαγικό ραβδί για να επιστρέψετε στον 
Οδηγό δραστηριότητας. Μόλις εσύ είναι πίσω στον οδηγό, εξάγετε αυτό το δίκτυο και 
αποθηκεύστε το. Τώρα πρέπει να επιλέξουμε όλα τα στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη 
κατά την αξιολόγηση αυτής της εκτίμησης.  

Θα αξιολογήσετε τις διευθύνσεις IP του υπολογιστή, του διακομιστή και του 
δρομολογητή, συνδέσεις μεταξύ όλων των συσκευών και τη σύνδεση μεταξύ του 
υπολογιστή και του διακομιστή. Οι ακόλουθες επιλογές θα επιλεγούν κάτω από το 
δέντρο αξιολόγησης: 

• PC / Server: Επιλέγουμε τα ακόλουθα στοιχεία κάτω από αυτή τη λίστα ελέγχου: 

προεπιλεγμένη πύλη 

°° Ports: Επιλέξτε το στοιχείο FastEthernet0 και μέσα σε αυτό το enable 

η ακόλουθη: διεύθυνση IP 

Κατάσταση θύρας 

Μάσκα υποδικτύου 

Σύνδεση με διακόπτη / δρομολογητή: Στο πλαίσιο αυτής της λίστας ελέγχου, 
ενεργοποιείτε τον Τύπο 

• Router: Ενεργοποιείτε τα ακόλουθα στοιχεία στη λίστα ελέγχου: 

°° ACL 

°° Ports: Ελέγξτε τα ακόλουθα στοιχεία μέσα στην επιλογή Θύρες: 

GigabitEthernet0 / 0: Ενεργοποιούμε την ομάδα πρόσβασης In, IP Address, Subnet 

Μάσκα και Τύπος κάτω από την επιλογή Link to switch 

GigabitEthernet0 / 1: Ενεργοποιείτε τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου και τον 
τύπο στην επιλογή Σύνδεση με διακομιστή. 

Αφού ο χρήστης ολοκληρώσει τη διαμόρφωση όλων αυτών των στοιχείων, πρέπει να 
ελέγξει τη συνδεσιμότητα. 

Μεταβείτε στην καρτέλα Δοκιμή σύνδεσης και θα δείτε τις τρεις μονάδες PDU που 
έχουν δημιουργηθεί από τον χρήστη που δημιουργήσαμε. Το πεδίο Κατάσταση 
δοκιμής για τα πρώτα δύο πακέτα (ICMP και HTTP) πρέπει να δείξει επιτυχία και η 



τρίτη να δείξει αποτυχία. Αυτό θα είναι ενσωματωμένο ελέγξτε αν οι ρυθμίσεις ACL 
έχουν ρυθμιστεί σωστά. 

Μεταβείτε στην καρτέλα Ρυθμίσεις και ρυθμίστε την αντίστροφη μέτρηση του 
χρονομέτρου. Η ρύθμιση της αντίστροφης μέτρησης θα εμφανίσει αυτόματα στο 
παράθυρο του δικτύου απαντήσεων μόλις τελειώσει ο χρόνος. Εμείς θα το θέσουμε 
σε 20 λεπτά. 

Κάντε κλικ στο κουμπί Κωδικός πρόσβασης και ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης. 
Στους τελικούς χρήστες θα ζητηθεί  αυτός ο κωδικός πρόσβασης, εάν προσπαθήσουν 
να αποκτήσουν την πρόσβαση στον οδηγό δραστηριότητας κατά την αξιολόγηση. 

 

Δοκιμή της δραστηριότητας 
Τώρα που έχετε ετοιμάσει την αξιολόγησή σας, πρέπει να το δοκιμάσετε και να δείτε 
αν λειτουργεί τρόπο. Κάντε κλικ στο κουμπί Δοκιμή δραστηριότητας. Συμπληρώστε 
την αξιολόγηση και δείτε πώς αυξάνεται η πληροφορία ποσοστού ολοκλήρωσης. Θα 
πρέπει επίσης να προσπαθήσετε πράγματα από τη λίστα "Κλειδωμένο" για να δείτε 
πώς συμπεριφέρεται ο Packet Tracer. 

Μόλις είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, επιστρέψτε στον οδηγό 
δραστηριότητας και κάντε κλικ στο Αποθηκεύσετε. Το αρχείο αξιολόγησης μόνο θα 
αποθηκευτεί με επέκταση .pka. Αυτό το αρχείο μπορεί να είναι διανέμεται σε 
οποιονδήποτε πρέπει να λάβει την αξιολόγηση. Εάν ο τελικός χρήστης προσπαθήσει 
να ανοίξει ο οδηγός δραστηριότητας, θα εμφανιστεί μια ερώτηση με κωδικό 
πρόσβασης. 

 

Περίληψη 
Αυτό το κεφάλαιο σας παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός 
πακέτου Tracer εκτίμηση. Ο μηχανισμός αξιολόγησης παρέχει πολλές δυνατότητες 
συνεργασίας μεταβλητές. Μια μεταβλητή επιτρέπει ευελιξία στην προμήθεια ενός 
ευρέος φάσματος εισόδων χρηστών. 

Το Packet Tracer παρέχει επίσης μια μηχανή scripting. χρησιμοποιώντας τις 
δεξιότητες προγραμματισμού σας,μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερη 
διαδραστικότητα στην αξιολόγηση. 

 

 

 



 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1)Ποιά είναι τα πρώτα 24 bits σε μια διεύθυνση mac; 

Α)Nic 

Β)Bia 

Γ)Oui 

Δ)Vai 

 

2)Ποιά από τις παρακάτω δηλώσεις περιγράφει το δίκτυο που εμφανίζεται στο 
γραφικό; (επιλέξτε δύο) 

 

Α) Υπάρχουν δύο τομείς εκπομπής στο δίκτυο. 

Β) Υπάρχουν τέσσερις τομείς εκπομπής στο δίκτυο. 

Γ) Υπάρχουν έξι τομείς εκπομπής στο δίκτυο. 

Δ) Υπάρχουν τέσσερις τομείς σύγκρουσης στο δίκτυο. 

Ε) Υπάρχουν πέντε τομείς σύγκρουσης στο δίκτυο. 

Ζ) Υπάρχουν επτά τομείς σύγκρουσης στο δίκτυο. 

 

3)Μια θύρα διεπαφής δικτύου έχει ενεργοποιηθεί σε ανίχνευση σύγκρουσης και 
ανίχνευση φορέα σε ένα κοινό δίκτυο συνεστραμμένου ζεύγους. Από αυτή τη δήλωση, 
τι είναι γνωστό για τη θύρα διεπαφής δικτύου; 



Α) Πρόκειται για θύρα διακοπτών 10 Mb / s. 

B) Αυτή είναι μια θύρα διακοπτών 100 Mb / s. 

Γ) Πρόκειται για μια θύρα Ethernet που λειτουργεί σε μισή αμφίδρομη κατάσταση. 

Δ) Αυτή είναι μια θύρα Ethernet που λειτουργεί σε πλήρη αμφίδρομη λειτουργία. 

Ε) Αυτή είναι μια θύρα σε μια κάρτα διασύνδεσης δικτύου σε έναν υπολογιστή. 

 

4)Σε ένα δίκτυο ethernet, κάτω από ποια δυο σενάρια μπορούν να μεταδώσουν 
συσκευές; (επιλέξτε δύο) 

Α) Όταν λαμβάνουν ένα ειδικό σήμα. 

Β) Όταν υπάρχει μεταφορέας. 

Γ) Όταν δεν εντοπίζουν κάποια άλλη συσκευή που στέλνει. 

Δ) Όταν το μέσο είναι αδρανές. 

Ε) Όταν ο διακομιστής παρέχει πρόσβαση. 

 

 

5)Που δύο τοποθεσίες μπορούν να ρυθμιστούν ως πηγή για την εικόνα ios στην 
εντολή συστήματος εκκίνησης; (επιλέξτε δύο) 

A) RAM 

B) NVRAM 

C) flash memory 

D) HTTP server 

E) TFTP server 

F) Telnet server 

 

6)Που γίνεται η δρομολόγηση στο μοντέλο αναφοράς dod tcpip; 

Α) Εφαρμογής 

Β) Internet 

Γ) Δικτύου 



Δ) Μεταφοράς 

 

 

7) Σε ποια στρώση του μοντέλου OSI χρησιμοποιείται το RSTP για την αποφυγή 
βρόχων; 

Α) data link 

Β) network 

Γ) physical 

Δ) transport 

 

 

8) Ποιά εντολή δείχνει τις ενεργές συνδέσεις Telnet; 

Α) H προβολή περιόδων σύνδεσης. 

Β) Η εμφάνιση cdp γειτόνων. 

Γ) Αυτή που δείχνει τους χρήστες. 

Δ) Που δείχνει την ουρά. 

 

 

9) Ποιές  δύο επιλογές είναι έγκυρες μέθοδοι σύνδεσης WAN; 

A) PPP 

B) WAP 

Γ) DSL 

Δ)L2TPV3 

E)Ethernet 

 

 

10) Τι κάνει ο διακόπτης Layer 2 για να αποφασίσει πού να προωθήσει ένα ληφθέν 
πλαίσιο; 



Α) Διεύθυνση προέλευσης MAC 

Β) Διεύθυνση προέλευσης IP 

Γ) Θύρα διακόπτη πηγής 

Δ) Διεύθυνση προορισμού IP 

Ε) Διεύθυνση θύρας προορισμού 

Ζ) Διεύθυνση προορισμού ΜΑC 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Ερώτηση 1- Γ 

Ερώτηση 2- Α & Ζ 

Ερώτηση 3- Γ 

Ερώτηση 4- Α & Ε 

Ερώτηση 5- Γ & Ε 

Ερώτηση 6- Β 

Ερώτηση 7- Α 

Ερώτηση 8- Α 

Ερώτηση 9- Α & Γ 

Ερώτηση 10- Ζ 
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