
Στεργίου Ανδρέας , Τσακίρης Μιχαήλ – Ιωάννης , Φουσκαρής Ηρακλής

ΔΙΚΤΥΟ 

ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ARPANET



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) 

ήταν το πρώτο στον κόσμο δίκτυο μεταγωγής πακέτου και το 

δίκτυο πυρήνας ενός συνόλου που θα συνέθετε το παγκόσμιο 

Διαδίκτυο (internet). Το δίκτυο χρηματοδοτήθηκε από το Γραφείο 

ερευνών Αμύνης (Defense Advanced Research Projects Agency 

(DARPA) του τμήματος άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών για 

χρήση στα πανεπιστήμια και εργαστήρια ερευνών στις Η.Π.Α.. Η 

μεταγωγή πακέτων του ARPANET βασίστηκε σε σχέδια του 

Lawrence Roberts του εργαστηρίου 'Lincoln Laboratory'.

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ARPANET



ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ARPANET

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://theconversation.com/how-the-internet-was-born-from-the-arpanet-to-the-internet-68072&psig=AOvVaw1Gy7lcUf98mxsUncJXpg9J&ust=1519973015370954


1969

Στις 5 Δεκεμβρίου 1969, ο Οργανισμός Προηγμένων Ερευνητικών Προγραμμάτων 

(ARPA) του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ συνδέθηκε με τέσσερις κόμβους δικτύων 

υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας του Λος Άντζελες (UCLA), το Stanford

Research Institute (SRI) στο Menlo Park , Calif.
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1970

Το Μάρτιο του 1970, το ARPANET έφτασε στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων 

Πολιτειών, όταν ένας κόμβος διεπαφής επεξεργασίας μηνυμάτων (Interface Message 

Processor ή IMP) τεχνολογίας BBN του Cambridge, Massachusetts συνδέθηκε στο 

δίκτυο.
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1972

Μέχρι το 1972 οι συνδεδεμένοι στο ARPANET υπολογιστές έχουν φτάσει τους 23, 

οπότε και εφαρμόζεται για πρώτη φορά το σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail).

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ARPANET
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1973

Το 1973 μια υπερατλαντική δορυφορική σύνδεση συνέδεσε το Norwegian Seismic

Array (NORSAR) στο ARPANET, κάνοντας την Νορβηγία την πρώτη χώρα εκτός των 

Η.Π.Α. που συνδέθηκε στο δίκτυο. Την ίδια περίοδο ένα επίγειο κύκλωμα πρόσθεσε ένα 

IMP του Λονδίνου.

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ARPANET



1975

To 1975, το ARPANET ανακυρύχθηκε

"λειτουργικό". Η υπηρεσία Άμυνας 

Πληροφοριακών Συστημάτων Defense

Communications Agency πήρε τον έλεγχο 

αφότου το ARPA προορίζονταν να 

χρηματοδοτήσει προηγμένες έρευνες.

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ARPANET



1970-1981

Κατόπιν, το ARPANET μεγάλωσε: 9 IMP τον Ιούνιο του 1970, 13 IMP τον 

Δεκέμβριο του 1970, κατόπιν 18 τον Σεπτέμβριο του 1971 (όταν το δίκτυο 

περιλάμβανε 23 πανεπιστήμια και κυβερνητικά host). 29 IMP Τον Αύγουστο του 

1972 και 40 τον Σεπτέμβριο του 1973. Τον Ιούνιο του 1974, υπήρχαν 46 IMP, 

τον Ιούλιο του 1975 το δίκτυο αριθμούσε 57 IMP. Το 1981, ο αριθμός ήταν 213 

κεντρικοί υπολογιστές (host), με έναν host να προστίθεται κατά προσέγγιση 

κάθε είκοσι μέρες.

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ARPANET



1977

Το 1978 έγινε TCP/IP, προσετέθη
δηλαδή το Internet Protocol (IP)
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1983

Το 1983, το ARPANET χωρίστηκε από τους 

στρατιωτικούς ιστοτόπους των Η.Π.Α. οι οποίοι 

πήγαν στο δικό τους στρατιωτικό δίκτυο (MILNET) 

για ακατηγοροποίητες επικοινωνίες του τμήματος 

άμυνας. Ο συνδυασμός ονομάστηκε Defense

Data Network (DDN). Ο διαχωρισμός του 

στρατιωτικού και πολιτικού δικτύου μείωσαν τους 

κόμβους του ARPANET από 113 σε 68. Τα 

Gateways μετέδιδαν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

(e-mail) ανάμεσα στα δύο δίκτυα. Το MILNET 

αργότερα έγινε το NIPRNet.

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ARPANET



Οι ανησυχίες για το Arpanet

Το ARPANET ήταν ένα τελικό προϊόν μιας δεκαετίας των εξελίξεων στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που προκάλεσαν στρατιωτικές ανησυχίες ότι οι Σοβιετικοί 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τους αεριωθούμενους βομβαρδιστές τους για να 

προκαλέσουν την έκπληξη των πυρηνικών επιθέσεων εναντίον των Ηνωμένων 

Πολιτειών.
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ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ



EXTRANET
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EXTRANET

 EXTRANET

 ΔΟΜΗ ΤΩΝ EXTRANET

 ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ EXTRANET

 ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ EXTRANET

 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ EXTRANET
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EXTRANET

 Τα Internet, Intranet και Extranet είναι οι πιο δημοφιλείς πλατφόρμες 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου.  Το διαδίκτυο είναι η πιο κοινή πλατφόρμα για Β2C 

HΕ, το Intranet είναι η πιο κοινή πλατφόρμα για την εσωτερική διαχείριση 

μίας εταιρείας και το extranet είναι η πιο κοινή πλατφόρμα για Β2ΒΗΕ. Το 

κοινό πρωτόκολλο που παρέχει την απαιτούμενη δια-λειτουργικότητα 

μεταξύ των τριών είναι το TCP/IP.  Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις 

διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των τριών αυτών τεχνολογιών.

ΣΕΚΕΡΤΖΗ Θ. ΣΑΛΤΑΣ Π. ΣΑΛΤΑΣ Β.
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EXTRANET

 ‘Ένα extranet ή «διευρυμένο intranet» χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο TCP/IP 

του διαδικτύου, για να συνδέσει μεταξύ τους intranets–ενδοεταιρικά δίκτυα 

που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες. Οι μεταδόσεις extranet

συνήθως γίνονται μέσω του Internet, που προσφέρει μικρή διασφάλιση 

απορρήτου ή ασφάλεια μετάδοσης. Το Internet με τεχνολογία σηράγγων 

είναι γνωστό σαν εικονικά ιδιωτικό δίκτυο (virtually private network-VPN). Τα 

extranets παρέχουν διασφαλισμένη συνδεσιμότητα ανάμεσα στα intranets

μίας εταιρείας και στα intranets των επιχειρηματικών της εταίρων, σε 

προμηθευτές υλικών, σε οικονομικές υπηρεσίες, σε κυβερνητικές υπηρεσίες 

και σε πελάτες. Το προστατευμένο περιβάλλον του  extranet επιτρέπει τη 

συνεργασία μεταξύ ομάδων, το μοίρασμα πληροφοριών αποκλειστικά και 

την ανταλλαγή τους με ασφάλεια. 
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Δομή των Extranets
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 Τα extranet απαρτίζονται από μία ευρεία ποικιλία συστατικών και 
συμμετεχόντων και υπάρχουν αρκετά εναλλακτικά σενάρια μορφοποίησής 
τους. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα εσωτερικά εταιρικά δίκτυα (intranets), 
εξυπηρετητές Web, λογισμικό ασφαλείας (firewalls), πάροχοι υπηρεσιών 
διαδικτύου (IPSs), τεχνολογία σηράγγων (tunneling technology), λογισμικό 
διασύνδεσης (interface software) και εμπορικές εφαρμογές. Η αρχή της 
δημιουργίας σηράγγων (tunneling technology) είναι η βασική αρχή που 
καθιστά δυνατή την δημιουργία του extranet.  Σημαίνει πιο αναλυτικά, την 
ασφαλή μεταγωγή στοιχείων διαμέσου του διαδικτύου, μέσω αναγνώρισης 
της ταυτότητας και της κρυπτογράφησης όλων των πακέτων ΙΡ. Υπάρχουν 
αρκετά πρωτόκολλα διαθέσιμα, αλλά το ΙΡ Security που προτείνει το ΙΕΤF 
(International Engineering Task Force) είναι από τα πιο δημοφιλή 
πρωτόκολλα



Οφέλη των Extranet

 1. Βελτιωμένη εσωτερική επικοινωνία. Βελτιωμένα κανάλια επιχειρηματικής συνεργασίας. Επιτυχημένο 
μάρκετινγκ, πωλήσεις και υποστήριξη πελατών. Υποστήριξη ομαδικών δραστηριοτήτων.

 2.Ενίσχυση της παραγωγικότητας. Έγκαιρη πληροφόρηση. Μείωση του φόρτου πληροφόρησης. 
Παραγωγική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ομάδων εργασίας. Εκπαίδευση, ανάλογα με τις 
απαιτήσεις.

 3. Βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών. Μείωση του χρόνου διάθεσης του προϊόντος στην αγορά. 
Δυνατότητα ταυτόχρονης διαμόρφωσης. Χαμηλότερα κόστη σχεδιασμού και παραγωγής. 

 4. Μείωση σφαλμάτων. Βελτιωμένες συγκριτικές αγορές. Μείωση ταξιδιών και συναντήσεων. Μείωση 
των διοικητικών και λειτουργικών εξόδων. Εξάλειψη του κόστους έντυπης δημοσίευσης.

 5. Μετάδοση πληροφοριών. Χαμηλόκοστη δημοσίευση. Αξιοποίηση των υπαρχόντων 
πληροφοριακών συστημάτων συμβατικής τεχνολογίας. Ευκολία στην συντήρηση και στην εφαρμογή 
του συστήματος μεταφοράς πληροφοριών. Κατάργηση της έντυπης δημοσίευσης και των 
ταχυδρομικών εξόδων, βελτίωση των πελατειακών σχέσεων. Νέες επιχειρησιακές ευκαιρίες.
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Που εφαρμόζεται το Extranet

Εφαρμογές του 
extranet

εταιρείες παροχής 
πληροφοριών

ο ταξιδιωτικός τομέας 
και βιομηχανίες 

παραγωγής 
προϊόντων

εταιρείες υπολογιστών
κτηματομεσιτικές 

εταιρείες και οι 
καταναλωτές. 

εταιρείες παροχής 
οικονομικών 
υπηρεσιών
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Εμπορικά Μοντέλα Εφαρμογών 

Extranets

 ΑΜP P-Σύνδεση Πελατών Επιχείρησης για Πώληση Ανταλλακτικών. 

GENERAL MOTORS–Σύνδεση Περιπτέρων Αντιπροσώπων. VHA INC-Σύνδεση 

με Προμηθευτές για Αγορές CSX TECHNOLOGY–Εντοπίζει την φάση της 

αποστολής ADAPTEC INC–Μείωση του χρόνου σχεδιασμού μέσω της 

Σύνδεσης με τους Προμηθευτές CATERPILLAR INC– Μείωση του χρόνου 

ανάπτυξης των προϊόντων μέσω Σύνδεσης με τους Προμηθευτές ΚΙNKO’S

INC–Διασύνδεση των Υπαλλήλων  της σε Παγκόσμιο Επίπεδο. Το Εxtranet

της FedEΧ βρίσκεται ενσωματωμένο σε αυτό της Cisco
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ΤΕΛΟΣ
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ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

 EXTENDORS 

 REPEATΕRS

 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο (LAN) επιτρέπει τη σύνδεση υπολογιστών

χωρίς καλώδια. Με το ασύρματο δίκτυο είναι εύκολο, καθώς χρησιμοποιεί

ραδιοκύματα για να επιτρέπει τη σύνδεση και την επικοινωνία κινητών

συσκευών εντός μιας συγκεκριμένης εμβέλειας.



ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

Σύνδεση των υπολογιστών σας

Όλοι οι φορητοί και πολλοί επιτραπέζιοι υπολογιστές διαθέτουν ενσωματωμένο WiFi και

μπορούν να συνδεθούν στο ασύρματο δίκτυό σας αμέσως μόλις τεθεί σε λειτουργία.

Κατάσταση του υπάρχοντος δικτύου σας

Η προσθήκη ενός ασύρματου δικτύου LAN δε σημαίνει ότι θα αλλάξετε το υπάρχον

ενσύρματο δίκτυό σας. Ωστόσο, τα ασύρματα δίκτυα που υποστηρίζουν φωνητικές

επικοινωνίες θα πρέπει να παρέχουν ευρεία κάλυψη.



ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

 Θέση των σημείων πρόσβασης

Η κάλυψη ασύρματου δικτύου LAN δεν είναι απεριόριστη: κάθε σημείο
πρόσβασης καλύπτει έως 1 χλμ. Η εμβέλεια ενός σημείου πρόσβασης
ενδέχεται να επηρεάζεται από εμπόδια, όπως π.χ. από τοίχους και
περίκλειστους χώρους. Η εμβέλεια ενός σημείου πρόσβασης ενδέχεται να
επηρεάζεται από εμπόδια, όπως π.χ. από τοίχους και περίκλειστους
χώρους.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια ενός ασύρματου δικτύου είναι ένα κεντρικό ζήτημα που θα
πρέπει να εξετάσετε και αποτελεί καθιερωμένη διαδικασία κατά τη
δημιουργία ενός ασύρματου δικτύου.



EXTENDORS
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REPEATERS

Στα συστήματα ψηφιακής επικοινωνίας, ένας επαναλήπτης είναι μια
συσκευή που λαμβάνει ένα ψηφιακό σήμα σε ένα ηλεκτρομαγνητικό ή
οπτικό μέσο μετάδοσης και αναγεννά το σήμα κατά μήκος του επόμενου
σκέλους του μέσου.

Οι επαναλήπτες απομακρύνουν τον ανεπιθύμητο
θόρυβο σε ένα εισερχόμενο σήμα. Σε αντίθεση με ένα
αναλογικό σήμα, το αρχικό ψηφιακό σήμα, ακόμη και
αν είναι αδύναμο ή παραμορφωμένο, μπορεί να γίνει
αντιληπτό και να αποκατασταθεί σαφώς.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΑΣΎΡΜΑΤΗΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ

Ευκολία χρήσης

Φορητότητα

Παραγωγικότητα

Εύκολη ρύθμιση

Δυνατότητα κλιμάκωσης

Ασφάλεια

Κόστος

https://www.pcsteps.gr/1311-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%8d%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%af%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b9-lan/


ΜΕΙΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΑΣΎΡΜΑΤΗΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ

Τα σημερινά ασύρματα τοπικά δίκτυα λειτουργούν παρόμοια με τα

παλιά δίκτυα τεχνολογίας Ethernet. Μόνο ένας σταθμός εργασίας

μπορεί να μεταδίδει κάθε στιγμή δεδομένα. Το γεγονός αυτό καθιστά το

δίκτυο ευάλωτο σε ένα φαινόμενογνωστό ως “slamming” δηλαδή την

απασχόληση του δικτύου για πολλή ώρα από έναν μόνο σταθμό

 Ένα ασύρματο δίκτυο έχει σημαντικά χαμηλότερο bandwidth από τα
σημερινά δίκτυα καλωδίων. Το να υπερφορτώσει κανείς τέτοια δίκτυα
(ειδικά μόνο ένας υπολογιστής) είναι εξαιρετικά δύσκολο. Επιπλέον η
επιβάρυνση του δικτύου από τα πρωτόκολλα ασύρματης διασύνδεσης,

διαχείρισης και αποφυγής συγκρούσεων τυπικά μειώνει το χρήσιμο
bandwidth στο 45-50%.



ΜΕΙΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΑΣΎΡΜΑΤΗΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ

Τα ασύρματα δίκτυα είναι ευάλωτα σε παρεμβολές. Εάν ένας ισχυρός

αναμεταδότης, που λειτουργεί στην ίδια ραδιοσυχνότητα με ένα

ασύρματο δίκτυο, βρίσκεται κοντά στο δίκτυο τότε το δίκτυο μπορεί να

καταστεί άχρηστο.

Τα ασύρματα δίκτυα είναι ευάλωτα σε επιθέσεις. Από τη στιγμή που το

ασύρματο μέσο είναι κοινόχρηστο, όλοι οι ασύρματοι σταθμοί εργασίας

μπορούν να «δουν» όλη την κίνηση. Μια πολιτική ασφαλείας είναι

απαραίτητη σε κάθε εγκατάσταση ασύρματου δικτύου.



ΜΕΙΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΑΣΎΡΜΑΤΗΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ

Τα ασύρματα δίκτυα δεν είναι ασφαλή εξ’ ορισμού. Πρέπει να ληφθεί

υπόψη η ασφάλιση του δικτύου σε πολλά επίπεδα

συμπεριλαμβανομένων του ποιος έχει πρόσβαση στο μέσο.



ΤΕΛΟΣ

Ευχαριστούμε πολύ!!!



NAS SERVER

(ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ 

ΔΙΣΚΟΣ)

Γιώργος Φωτόπουλος

Κωνσταντίνα Στρατούρη

Τάσος Φουρτουλάκης



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Ο αποθηκευτικός χώρος που είναι 
συνδεδεμένος στο δίκτυο είναι ένας τύπος 
συσκευής αποθήκευσης αρχείων 
αποκλειστικής χρήσης που παρέχει κόμβους 
τοπικού δικτύου (LAN) με κοινόχρηστο 
αποθηκευτικό χώρο που βασίζεται σε αρχεία 
μέσω μιας τυπικής σύνδεσης Ethernet.

 Οι συσκευές NAS δεν διαθέτουν 
πληκτρολόγιο ή οθόνη. Ρυθμίζονται και 
διαχειρίζονται με πρόγραμμα βοηθητικών 
προγραμμάτων βάσει προγράμματος 
περιήγησης. 

NAS SERVER
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Λειτουργίες

• η ικανότητά του να παρέχει πολλαπλούς πελάτες στο δίκτυο 
με πρόσβαση στα ίδια αρχεία.

• Πριν από το NAS, οι επιχειρήσεις συνήθως είχαν 
εκατοντάδες ή και χιλιάδες χωριστούς διακομιστές αρχείων. 

Λειτουργίες

• Σήμερα, όταν απαιτείται χωρητικότητα αποθήκευσης, οι 
συσκευές NAS μπορούν απλά να εξοπλίζονται με μεγάλους 
δίσκους ή να συσσωρεύονται.

• Στο σπίτι, οι συσκευές ΝΑS χρησιμοποιούνται συχνά για την 
αποθήκευση και την προβολή αρχείων πολυμέσων και για 
αυτοματοποιημένα αντίγραφα ασφαλείας. 

Λειτουργίες

• Στην επιχείρηση, ένας πίνακας NAS μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως εφεδρικός στόχος για την 
αρχειοθέτηση και την αποκατάσταση καταστροφών.

• Εάν μια συσκευή NAS διαθέτει λειτουργία διακομιστή, 
μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως: 

• ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

• πολυμέσα 

• βάση δεδομένων ή διακομιστής εκτύπωσης για μια μικρή 
επιχείρηση. 

ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ NAS
NAS SERVER



ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Στην επιχείρηση, ένας πίνακας NAS 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

εφεδρικός στόχος για την 
αρχειοθέτηση και την αποκατάσταση 

καταστροφών.

Εάν μια συσκευή NAS διαθέτει 
λειτουργία διακομιστή, μπορεί επίσης 
να λειτουργήσει ως: 

•ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

•πολυμέσα 

•βάση δεδομένων ή διακομιστής εκτύπωσης για 
μια μικρή επιχείρηση. 

•Ορισμένα προϊόντα NAS ανώτερης κατηγορίας 
μπορούν να διατηρούν αρκετούς δίσκους για 
να υποστηρίξουν την τεχνολογία αποθήκευσης 
RAID προκειμένου να αποδώσει καλύτερους 
χρόνους υψηλή διαθεσιμότητα και πλεονασμό.

NAS SERVER



ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ NAS

Υψηλού επιπέδου ή επιχείρηση NAS: Το υψηλό επίπεδο της αγοράς καθοδηγείται από 
επιχειρήσεις που πρέπει να αποθηκεύουν τεράστιες ποσότητες αρχείων, 
συμπεριλαμβανομένων εικόνων εικονικής μηχανής. 

NAS Midmarket: Αυτό το τέλος της αγοράς μπορεί να φιλοξενήσει επιχειρήσεις που 
απαιτούν αρκετές εκατοντάδες terabytes δεδομένων. Εντούτοις, οι συσκευές NAS 
midmarket δεν μπορούν να συσσωρευτούν, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν σιλό 
του συστήματος αρχείων όταν απαιτούνται πολλαπλές συσκευές NAS.

NAS χαμηλού επιπέδου ή επιφάνειας εργασίας: Το χαμηλό τέλος της αγοράς απευθύνεται 
σε μικρές επιχειρήσεις και οικιακούς χρήστες που χρειάζονται τοπική κοινόχρηστη 
αποθήκευση. Όλο και περισσότερο, η αγορά αυτή μετατοπίζεται προς ένα μοντέλο 
σύννεφο NAS

NAS SERVER



ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ NAS 

 1) Με την πάροδο του χρόνου, η βασική λειτουργικότητα των συσκευών NAS 

διευρύνθηκε για να υποστηρίξει την εικονικοποίηση. 

 2) Οι πωλητές προσφέρουν συστήματα NAS με συστοιχία. Ένα συσσωρευμένο 

σύστημα NAS είναι ένα κατανεμημένο σύστημα αρχείων που εκτελείται ταυτόχρονα 

σε πολλαπλούς κόμβους NAS

 3) Ορισμένες συσκευές NAS εκτελούν ένα τυπικό λειτουργικό σύστημα (OS), όπως 

τα Microsoft Windows, ενώ άλλα ενδέχεται να εκτελούν το ιδιόκτητο λειτουργικό 

σύστημα του πωλητή. 

 4) Σε μια παραδοσιακή εγκατάσταση αποθήκευσης που συνδέεται με το δίκτυο, η 

κεφαλή NAS - που είναι το υλικό που εκτελεί τις λειτουργίες ελέγχου NAS - παρέχει 

πρόσβαση στην αποθήκευση back-end μέσω σύνδεσης στο Internet.

NAS SERVER
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IP NETWORK
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 ΟΡΙΣΜΟΣ- ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ IP NETWORK

 ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΤΟ IP NETWORK

 ΕΙΔΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ IP NETWORK

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΛΤΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

IP NETWORK



ΟΡΙΣΜΟΣ- ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ IP NETWORK

• Ένα δίκτυο IP είναι ένα δίκτυο

επικοινωνίας που χρησιμοποιεί

πρωτόκολλο Internet (IP) για την

αποστολή και λήψη μηνυμάτων

μεταξύ ενός ή περισσοτέρων

υπολογιστών. 

IP NETWORK



ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΤΟ IP NETWORK

• Ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί μια μάσκα στη δικτυακή του σύνδεση

που του επιτρέπει να καθορίσει εάν ο υπολογιστής που θέλει να μιλήσει

μέσω του τοπικού δικτύου είναι ενεργά στο τοπικό δίκτυο ή σε δίκτυο

εκτός του τοπικού δικτύου.

IP NETWORK



ΕΙΔΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ IP NETWORK

Μέσα σε ένα δεδομένο εύρος διευθύνσεων IP που χρησιμοποιούνται σε

κάθε δίκτυο IP είναι ειδικές διευθύνσεις που προορίζονται για:

Διευθύνσεις κεντρικού υπολογιστή

 Διευθύνσεις δικτύου

 Διευθύνσεις εκπομπής

IP NETWORK



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

• Η διεύθυνση IP ενός κεντρικού

υπολογιστή είναι η διεύθυνση ενός

συγκεκριμένου κεντρικού υπολογιστή σε

ένα δίκτυο IP. Όλοι οι κεντρικοί

υπολογιστές σε ένα δίκτυο πρέπει να

έχουν μια μοναδική διεύθυνση IP. Αυτή η

διεύθυνση IP δεν είναι συνήθως η πρώτη

ή η τελευταία διεύθυνση IP στο εύρος

διευθύνσεων IP δικτύου ως η πρώτη

διεύθυνση IP και η τελευταία διεύθυνση.

IP NETWORK

ΣΥΣΤΗΜΑ IP NETWORK



Διακομιστής μεσολάβησης
(Proxy Server)

Νίκος Σιάμπος
Γιάννης Σάλτας

Αλέξανδρος Τσολιάκος



Διακομιστής μεσολάβησης
(Proxy Server)

Περιεχόμενα
• Ο διακομιστής μεσολάβησης
• Χαρακτηριστικά
• Ηttps
• Τύποι και δυνατότητες
• Βελτίωση της απόδοσης

Διακομιστής μεσολάβησης (Proxy Server)



Ο διακομιστής μεσολάβησης

Ο Διακομιστής μεσολάβησης έχει στόχο να βελτιώσει την ταχύτητα 
πλοήγησης στο Διαδίκτυο και να μειώσει την κίνηση του δικτύου προς 
το Διαδίκτυο. Τοποθετείται ενδιάμεσα των χρηστών και του 
Διαδικτύου. Λαμβάνει τα αιτήματα ιστοσελίδων από έναν χρήστη, 
προσκομίζει τη σελίδα από το Διαδίκτυο, και έπειτα την δίνει στον 
υπολογιστή που την ζήτησε. Ο proxy server μπορεί να είναι και μέρος 
ενός firewall και να αποτρέπει τους χάκερς από το να 
χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο για να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
υπολογιστές ενός ιδιωτικού δικτύου.

Διακομιστής μεσολάβησης (Proxy Server)



Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά ενός διακομιστή μεσολάβησης:

 Γρήγορη Μνήμη (Cache)

 Ανώνυμη Πλοήγηση Χρηστών (Anonymous User Navigation)

 Έλεγχος διακινούμενου Περιεχομένου (Content Management)

 Φιλτράρισμα Κίνησης Δικτύου (Filtering)

Διακομιστής μεσολάβησης (Proxy Server)



Https(Hypertext Transfer Protocol Secure)

Το πρωτόκολλο αυτό θεωρητικά δεν επιτρέπει σε διακομιστές 
μεσολάβησης να δουν το περιεχόμενο του ερωτήματος ή της 
απάντησης. Όμως η αλυσίδα TLS/SSL στηρίζεται στην ύπαρξη ενός 
έμπιστου ριζικού πιστοποιητικού πιστοποιημένου από μία αρχή 
πιστοποίησης (certificate authority). Στο περιβάλλον μιας επιχείρησης 
ή ενός ιδρύματος μπορεί να έχει καταχωρηθεί στους υπολογιστές ένα 
πιστοποιητικό της επιχείρησης το οποίο να αναγνωρίζεται ως ριζικό 
και ο διακομιστής μεσολάβησης να έχει πρόσβαση στο ιδιωτικό του 
κλειδί. Σε αυτήν την περίπτωση ο διακομιστής μεσολάβησης δρώντας 
ως επιτιθέμενος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα.

Διακομιστής μεσολάβησης (Proxy Server)



Δυνατότητες

Ένας διακομιστής μεσολάβησης μπορεί να προσφέρει: 

 Πιο γρήγορη πρόσβαση σε ιστοσελίδες ή αρχεία που ήδη έχουν ζητηθεί 
από άλλους χρήστες.

 Μπορεί να τροποποιεί την απάντηση. 

 Να αφαιρεί ή να προσθέτει κείμενο.

 Να ελέγχει τα αρχεία ή τις παραπομπές σε αρχεία για ιούς.

 Να μετατρέπει τη μορφή των αρχείων. 

 Να περιορίζει την ταχύτητα ή την ποσότητα δεδομένων για κάθε 
υπολογιστή.

 Να καταγράφει τη χρήση του διαδικτύου για κάθε υπολογιστή.

Διακομιστής μεσολάβησης (Proxy Server)



Βελτίωση της απόδοσης

 Ένας διακομιστής μεσολάβησης κρυφής μνήμης επιταχύνει τις αιτήσεις 
υπηρεσίας ανακτώντας περιεχόμενο αποθηκευμένο από προηγούμενη 
αίτηση που έγινε από τον ίδιο πελάτη ή ακόμα και από άλλους πελάτες. 
Τα πρωτόκολλα κρυφής μνήμης διατηρούν τα τοπικά αντίγραφα των 
συχνά απαιτούμενων πόρων, επιτρέποντας σε μεγάλους οργανισμούς να 
μειώσουν σημαντικά τη χρήση τους και το κόστος τους, ενώ αυξάνουν 
σημαντικά την απόδοση.

 Οι διακομιστές μεσολάβησης Web χρησιμοποιούνται συνήθως για την 
προσωρινή αποθήκευση ιστοσελίδων από έναν διακομιστή ιστού.

 Ένας οργανισμός μπορεί να έχει πολλά συστήματα στο ίδιο δίκτυο ή υπό 
τον έλεγχο ενός μόνο διακομιστή, απαγορεύοντας τη δυνατότητα 
μεμονωμένης σύνδεσης στο Internet για κάθε σύστημα.

Διακομιστής μεσολάβησης (Proxy Server)



Πολλά σχολεία εμποδίζουν την πρόσβαση σε 
δημοφιλείς ιστοσελίδες όπως το Facebook. Οι 
μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
διακομιστές μεσολάβησης για να 
παρακάμψουν αυτήν την ασφάλεια. Ωστόσο, 
συνδέοντας τους διακομιστές μεσολάβησης, 
ενδέχεται να ανοίγουν τον εαυτό τους σε 
κίνδυνο μεταφέροντας ευαίσθητες 
πληροφορίες όπως προσωπικές φωτογραφίες 
και κωδικούς πρόσβασης μέσω του 
διακομιστή μεσολάβησης. Ορισμένα φίλτρα 
περιεχομένου αποκλείουν διακομιστές 
μεσολάβησης, προκειμένου να μην 
επιτρέπεται στους χρήστες να παρακάμπτουν 
το φίλτρο.

Διακομιστής μεσολάβησης (Proxy Server)



ACCESS POINT
ΒΙΚΥ ΣΙΔΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΟΥΠΤΣΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΟΥΡΤΗ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ορισμός

Συνδέσεις

Διαφοράς επέκτασης σειράς και σημείου πρόσβασης

Λειτουργίες συσκευής

Διαφορά σημείου πρόσβασης και range extender

Γιατί τα σημεία πρόσβασης είναι καλύτερα για τις επιχειρήσεις

Πλεονεκτήματα ασύρματων σημείων πρόσβασης 

ACCESS POINT



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης 

χρησιμεύει για να συνδέσει ή να 

"γεφυρώσει" τους ασύρματους πελάτες σε 

ένα ενσύρματο δίκτυο Ethernet. Τα σημεία 

πρόσβασης συγκεντρώνουν όλους τους 

πελάτες WiFi σε ένα τοπικό δίκτυο με τη 

λεγόμενη "υποδομή" λειτουργία. 

ACCESS POINT



ΤΙ ΕIΝΑΙ ΤΟ ACCESS POINT;

Στη δικτύωση υπολογιστών , ένα σημείο ασύρματης πρόσβασης ( WAP ), ή 

γενικότερα ένα σημείο πρόσβασης ( AP ), είναι μια συσκευή υλικού

δικτύωσης που επιτρέπει σε μια συσκευή Wi-Fi να συνδεθεί σε ένα ενσύρματο 

δίκτυο.  

Το access points συνήθως συνδέεται σε δρομολογητή (μέσω ενσύρματου 

δικτύου) ως αυτόνομη συσκευή, αλλά μπορεί επίσης να αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα του ίδιου του δρομολογητή.

ACCESS POINT



ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ένα AP συνδέεται απευθείας με ένα 

ενσύρματο τοπικό δίκτυο , συνήθως 

Ethernet , και το AP παρέχει τότε ασύρματες 

συνδέσεις χρησιμοποιώντας τεχνολογία 

ασύρματου LAN , συνήθως Wi-Fi, για να 

χρησιμοποιούν άλλες ενσύρματες 

συνδέσεις. Τα AP υποστηρίζουν τη σύνδεση 

πολλών ασύρματων συσκευών μέσω της 

ενσύρματης σύνδεσης τους. 

Linksys "WAP54G" 802.11g 

ασύρματο σημείο πρόσβασης 

ACCESS POINT
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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΙΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΙ 

ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ;

Αύξηση της 
απόστασης

σήματος
WLAN

Λειτουργεί ως 
αναμεταδότης 

δικτύου

Συνδέεται 
ασύρματα με ένα 

δρομολογητή 
WiFi ή σημείο 

πρόσβασης. 

λειτουργούν 
μόνο με 

περιορισμένο 
σύνολο άλλων 

συσκευών

Βελτίωση 
ποιότητας 
δικτύου

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ

ACCESS POINT



ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Χρησιμοποιείται για τη 
δημιουργία ενός 

ασύρματου τοπικού 
δικτύου 

Μπορεί να συνδεθεί σε 
άλλο σημείο 

πρόσβασης ή σε έναν 
ενσύρματο 

δρομολογητή Ethernet. 

Υποστηρίζει μέχρι και 
255 υπολογιστές-

πελάτες

Χρησιμοποιείται για 
την επέκταση ενός 

υφιστάμενου οικιακού 
δικτύου

Συνδέεται με 
ευρυζωνικό

δρομολογητή

Το σημείο πρόσβασης 
είναι πιο ευέλικτο και 

μπορεί να ρυθμιστεί σε 
λίγες λειτουργίες

ACCESS POINT



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ TP-LINK TL-WA7510N

Ως ασύρματη συσκευή εξωτερικού χώρου είναι ειδικά 

σχεδιασμένο για ασύρματη δικτύωση μεγάλων 

αποστάσεων. Διαθέτει ισχύ ασύρματης μετάδοσης 500mw. 

Έχει λιγότερες παρεμβολές και υψηλή απόδοση. Είναι 

σχεδιασμένη για εκπομπή που καλύπτει 60 μοίρες στο 

οριζόντιο επίπεδο και στο κάθετο. Είναι σχεδιασμένο για να 

λειτουργεί σε πολύ σκληρές συνθήκες, ακόμη και στις πιο 

ακραίες κλιματικές συνθήκες(χιόνι, αέρα, βροχή). 

Υποστηρίζει καταστάσεις λειτουργίας AP Client Router

(WISP Client), AP Router, Bridge, Repeater και Client.

ACCESS POINT

http://blog.e-wireless.gr/wp-content/uploads/2015/03/TL-WA7510N-04-meso.jpg


ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ RANGE 
EXTENDER

ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Ένα σημείο πρόσβασης είναι μια 

συσκευή που δημιουργεί ένα ασύρματο 

τοπικό δίκτυο ή WLAN, συνήθως σε ένα 

γραφείο ή σε ένα μεγάλο κτίριο. Ένα 

σημείο πρόσβασης συνδέεται με έναν 

ενσύρματο δρομολογητή, διακόπτη ή 

διανομέα μέσω ενός καλωδίου Ethernet

και προβάλλει ένα σήμα Wi-Fi σε μια 

καθορισμένη περιοχή. 

RANGE EXTENDER

Mια επέκταση σειράς επεκτείνει την 

εμβέλεια ενός υπάρχοντος δικτύου Wi-Fi. 

Επειδή οι συσκευές επέκτασης σειράς 

συνδέονται ασύρματα με τους 

δρομολογητές Wi-Fi, πρέπει να 

τοποθετούνται εκεί όπου το σήμα του 

δρομολογητή Wi-Fi είναι ήδη ισχυρό, όχι 

στη θέση του πραγματικού νεκρού 

σημείου. 

ACCESS POINT



ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1. Μπορούν να χειριστούν πάνω από 60 

ταυτόχρονες συνδέσεις το καθένα

2. Οι χρήστες μπορούν να περιφέρονται ελεύθερα 

από δωμάτιο σε δωμάτιο χωρίς να υφίστανται 

διακοπές δικτύου

3. Οι συσκευές τους μετακινούνται απρόσκοπτα 

από το ένα σημείο πρόσβασης στο επόμενο 

χωρίς να ρίχνουν τη σύνδεση ACCESS POINT

ACCESS POINT



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Τα σημεία πρόσβασης σας 

δίνουν την ελευθερία να 

κλιμακώνετε τον αριθμό 

συσκευών που υποστηρίζονται 

στο δίκτυο σας 

Μπορούν να εγκατασταθούν 

οπουδήποτε μπορείτε να 

εγκαταστήσετε καλώδιο 

Ethernet

Μπορείτε να περιορίσετε 

τον αριθμό των χρηστών 

χωρίς να επηρεάσετε την 

ασφάλεια του δικτύου

Περιλαμβάνει δυνατότητα 

συμπλέγματος

ACCESS POINT



ΤΕΛΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ!! 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!



DYNAMIC DNS

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ

ΘΑΛΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΤΖΙΝ ΤΖΙΑ ΣΙΝ

DYNAMIC DNS (DDNS)



ΤΙ EIΝΑΙ ΤΟ DDNS

Το DDNS είναι ένα σύστημα που 
αποθηκεύει τις πληροφορίες για τα 
ονόματα οικοδεσποτών (host) και 
τα ονόματα περιοχών στα δίκτυα. 
Επίσης παρέχει μία διεύθυνση ip
για κάθε όνομα οικοδεσποτών 
(host).

DYNAMIC DNS (DDNS)



DDNS FOR INTERNET ACCESS DEVICES

Οι δυναμικοί παροχείς DNS προσφέρουν ένα πρόγραμμα-πελάτη 
λογισμικού που αυτοματοποιεί την ανακάλυψη και καταχώρηση των 
δημόσιων διευθύνσεων IP του συστήματος-πελάτη. Το πρόγραμμα-πελάτης 
εκτελείται σε υπολογιστή ή συσκευή στο ιδιωτικό δίκτυο. Συνδέεται με τα 
συστήματα παροχής του DDNS με μοναδικό όνομα σύνδεσης. ο πάροχος
(π.χ μια ιδιωτική εταιρεία παροχής internet) χρησιμοποιεί το όνομα για να 
συνδέσει την ανακαλυφθείσα δημόσια διεύθυνση IP του οικείου δικτύου 
με ένα όνομα κεντρικού υπολογιστή στο σύστημα ονομάτων τομέα. 
Ανάλογα με τον πάροχο, το όνομα του κεντρικού υπολογιστή (του server) 
είναι καταχωρημένο σε έναν τομέα που ανήκει στον πάροχο ή στο όνομα 
τομέα του πελάτη. Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να λειτουργήσουν με 
διάφορους μηχανισμούς.

DYNAMIC DNS (DDNS)



ΣYΣΤΗΜΑ ΟΝΟΜAΤΩΝ ΤΟΜEΑ

Το DDNS βασίζεται σε μια κατανεμημένη βάση δεδομένων που χρειάζεται 
κάποιο χρόνο για να ενημερωθεί παγκοσμίως. Καθώς το σύστημα αυξήθηκε 
αυτό το καθήκον έγινε δύσκολο για κάθε ένα site να χειριστεί, και μια νέα δομή 
διαχείρισης εισήχθη για να διαδώσει τις ενημερώσεις μεταξύ πολλών 
καταχωρητές domain name. Το DDNS είναι κατάλληλο μόνο για υπηρεσίες που 
δεν αλλάζουν  συχνά τη διεύθυνση IP, όπως η Βικιπαίδεια. Οι διακομιστές που 
εκτελούνται σε συγκεκριμένους τύπους παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου, ιδίως 
καλωδιακά μόντεμ, είναι πιθανό να αλλάξουν τη διεύθυνσή  IP σε πολύ 
σύντομα χρονικά διαστήματα, με τη σειρά ημερών ή ωρών.

DYNAMIC DNS (DDNS)



DDNS ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Dynamic DNS είναι ένα αναμενόμενο χαρακτηριστικό και απαίτηση για 
συσκευές ασφαλείας που βασίζονται σε IP όπως DVR και κάμερες IP. 

Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, χρησιμοποιείται ένα απλό API ενημέρωσης 
βασισμένο σε HTTP, καθώς επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση ενός 
προγράμματος-πελάτη DDNS σε ένα υλικολογισμικό μιας συσκευής. Οι 
περισσότερες υπηρεσίες DDNS που βασίζονται στον ιστό χρησιμοποιούν ένα 
τυπικό σχήμα ασφαλείας για όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Αυτό 
απαιτεί πρώτα να δημιουργήσει ένας χρήστης στον ιστότοπο του διακομιστή 
DDNS και στη συνέχεια να ρυθμίσει τη συσκευή του ώστε να αποστέλλει 
ενημερώσεις στο διακομιστή DDNS κάθε φορά που ανιχνεύεται μια αλλαγή 
διεύθυνσης IP.



ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ DDNS

Το DNS επιτρέπει την ανεύρεση ενός εξυπηρετητή ή μιας υπηρεσίας σε έναν 
εξυπηρετητή χρησιμοποιώντας ένα όνομα. Επίσης το DNS χρησιμοποιείται για 
να αντιστοιχίσει διευθύνσεις IP με ονόματα.  Ο διαχειριστής ενός δικτύου 
μπορεί να χρησιμοποιήσει ονόματα για να επικοινωνήσει. Τα ονόματα των 
διευθύνσεων IP λειτουργούν και κατά κάποιον τρόπο σαν εγγυήσεις μιας και 
μόνο οι διαχειριστές των δικτύων - κάτοχοι των διευθύνσεων μπορούν να τα 
αλλάξουν. Στην λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το όνομα της 
διεύθυνσης IP του εξυπηρετητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρείται 
απόδειξη του ότι είναι αυτός που λέει. Στο σύστημα DDNS είναι δυνατή η 
αντιστοίχιση άπειρων ονομάτων σε μία διεύθυνση IP ή μια ομάδα διευθύνσεων 
IP. Αυτό διευκολύνει λογιστικά την διαχείριση εξυπηρετητών δικτυακών 
υπηρεσιών και βοηθά στην οικονομία διευθύνσεων IP.



ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ
DNS;

Στο διαδίκτυο, θα βρείτε διάφορες αιτιολογίες οι οποίες όμως στο σύνολό τους 
είναι άκυρες. Δεν θα έχετε, περισσότερη ασφάλεια ή ιδιωτικότητα ή ο,τιδήποτε
σχετικό κάνοντας αλλαγή DNS server.

Στην πράξη θα σας βοηθήσει αν η σύνδεσή σας σέρνεται, είτε για πιο μεγάλη 
ταχύτητα, αν και αυτό θα βοηθήσει πιο πολύ σε επαρχία και σε μέρη όπου η 
σύνδεση είναι ως 2mbs. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα φίλτρο προστασίας.
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ΜΟΡΦΕΣ IP 

 Η IP της Google είναι 173.194.66.94. Μπαίνοντας στο http://173.194.66.94 
μας υποδέχεται η γνωστή σελίδα, με όλες τις λειτουργίες.

 Θεωρητικά, για να μπαίναμε στο Google ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση, 
θα έπρεπε να γράψουμε την IP της στη μπάρα των διευθύνσεων. Αυτό όμως 
θα δυσκόλευε σημαντικά τη χρήση του Internet.

DYNAMIC DNS (DDNS)



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ IP

Η διεύθυνση IP είναι το θεμέλιο οποιουδήποτε δικτύου, είτε μιλάμε για ένα 
μικρό τοπικό δίκτυο, ή για ολόκληρο το Internet. Κάθε συσκευή που συνδέεται 
σε ένα οποιοδήποτε δίκτυο, αποκτάει μία διεύθυνση IP: μία αριθμητική 
διεύθυνση που είναι μοναδική για τη συγκεκριμένη συσκευή στο συγκεκριμένο 
δίκτυο.

DYNAMIC DNS (DDNS)



Η δουλειά τους είναι 
να αντιστοιχούν την 

διεύθυνση 
www.google.com στην 

IP 173.194.66.94, 

DYNAMIC DNS (DDNS)



ΔΥΝΑΜΙΚΗ IP

Η συντριπτική πλειοψηφία των συνδέσεων Internet που αγοράζουμε από τους 
παρόχους διαθέτουν δυναμική IP. Αυτό σημαίνει πως κάθε φορά που 
συνδεόμαστε στο Internet, αν πχ κλείσουμε το router και το ξανανοίξουμε μετά 
από 1-2 λεπτά, μας ανατίθεται μία νέα εξωτερική διεύθυνση IP. Ακόμα όμως κι 
αν δεν κλείσουμε το router, ο ίδιος ο πάροχος Internet μας αλλάζει τη 
διεύθυνση IP κάθε κάποιο διάστημα (συνήθως μερικές ημέρες).
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ΣΤΑΤΙΚΗ IP

Η βασική διαφορά της 

διεύθυνσης IP με την 

ταχυδρομική διεύθυνση 

είναι πως η IP μας δεν 

παραμένει αναγκαστικά 

σταθερή.

Οι πάροχοι Internet 

χρεώνουν επιπλέον για το 

προνόμιο μιας στατικής 

IP, για την ίδια ταχύτητα 

σύνδεσης. Συνήθως 

αποκαλούν τις συνδέσεις 

αυτές business ή Office.

DYNAMIC DNS (DDNS)




