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Τι είναι οι DNS Servers 

Το πρωτόκολλο "Domain Name System" (DNS Protocol) και οι αντίστοιχοι DNS Servers είναι ένα 

από τα σημαντικότερα μέρη της λειτουργίας του Internet. 

Πρόκειται για τους servers οι οποίοι μεταφράζουν τις διευθύνσεις IP (όπως 

η http://173.194.77.104 και η  http://176.32.98.166) σε διευθύνσεις με πραγματικές λέξεις 

(http://www.google.com και http://www.amazon.com αντίστοιχα). 

 
 

Πώς οι DNS Servers συμβάλλουν στο ταχύτερο Internet 

Κάθε φορά που ζητάμε να επισκεφτούμε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, ο υπολογιστής μας επικοινωνεί 

με έναν DNS Server (DNS lookup). Κάποιες περίπλοκες ιστοσελίδες, που περιέχουν πληροφορίες 

από πολλά διαφορετικά domains, θα χρειαστούν πολλαπλά DNS Lookups πριν καν αρχίσουν να 

φορτώνουν. Ο υπολογιστής μας, λοιπόν, εκτελεί εκατοντάδες DNS Lookups την ημέρα. 

Αν όμως οι DNS Servers που χρησιμοποιούμε είναι απομακρυσμένοι, υπερφορτωμένοι ή απλά 

δεν είναι ενημερωμένοι, αυξάνεται η καθυστέρηση (latency) στην επικοινωνία, η 

οποία επιβραδύνει τη σύνδεσή μας. 

Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να έχουμε σημαντικά ταχύτερο Internet όσον αφορά την 

πλοήγηση απλά και μόνο επιλέγοντας καλύτερους DNS. 

Επιλέγοντας τους ιδανικούς DNS Χειροκίνητα 

Βήμα 1ο.  Μετράμε τις επιδόσεις των DNS που ήδη χρησιμοποιούμε 

Για να έχουμε ταχύτερο Internet με την αλλαγή των DNS θα πρέπει πρώτα να δούμε αν οι 
υπάρχοντες DNS που χρησιμοποιούμε χρήζουν βελτίωσης ή όχι. 

http://www.pcsteps.gr/17435-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%8d%ce%b8%cf%85%ce%bd%cf%83%ce%b7-ip-%cf%84%ce%b9-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9/
http://173.194.77.104/
http://176.32.98.166/
http://www.google.com/
https://developers.google.com/speed/public-dns/docs/performance


Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το δωρεάν εργαλείο DNS Benchmark. 

 

Αφού το κατεβάσουμε και το τρέξουμε (δεν χρειάζεται εγκατάσταση), πηγαίνουμε στην καρτέλα 
Nameservers και πατάμε το κουμπί Run Benchmark. 

 

Για να έχουμε τα πιο ακριβή αποτελέσματα, όσο κάνουμε τη μέτρηση καλό είναι να μην 
χρησιμοποιούμε εντατικά το Internet, π.χ. να μην χρησιμοποιούμε το YouTube ή να κατεβάζουμε 
κάποιο torrent. 

Το πρόγραμμα θα ελέγξει περίπου 150 διαφορετικούς DNS Servers και θα τους συγκρίνει με 
αυτούς που ήδη χρησιμοποιούμε. Η διαδικασία αυτή θα πάρει γύρω στα 3-5 λεπτά. 

 

https://www.grc.com/files/DNSBench.exe
http://www.pcsteps.gr/13965-%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%b2%ce%ac%ce%b6%cf%89-%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%af%ce%b5%cf%82/
http://www.pcsteps.gr/13965-%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%b2%ce%ac%ce%b6%cf%89-%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%af%ce%b5%cf%82/


Το πρόβλημα όμως είναι πως οι περισσότεροι από αυτούς τους server βρίσκονται στις ΗΠΑ, και 
άρα δεν μας είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι.  

Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί αυτός ο πρώτος έλεγχος, το πρόγραμμα θα μας ρωτήσει αν θέλουμε 
να δημιουργήσουμε μια "custom" λίστα που θα περιλαμβάνει 4.849 διεθνείς DNS Servers. 

 

Κάνουμε κλικ στο "Build Custom List", ώστε να δημιουργηθεί η λίστα με τους κοντινότερούς μας 
DNS Servers. Η δημιουργία αυτής της λίστας θα πάρει περίπου 35 λεπτά. 

 

Αφού ολοκληρωθεί η δημιουργία της λίστας, τρέχουμε για δεύτερη φορά το benchmark (από 

την καρτέλα Nameservers -> Run Benchmark), ώστε να βρούμε τους καλύτερους DNS μεταξύ 

αυτών. 

 



Βήμα 2ο. Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα 

Αφού ολοκληρώσουμε και το 2ο Benchmark, βλέπουμε πως όλοι οι γρηγορότεροι DNS είναι 
πλέον τοπικοί. 

 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο router διαθέτει ένα στοιχειώδη DNS, ο οποίος συνδέεται με 

τους DNS του ISP. 

 

Αυτός είναι ο λόγος που στα αποτελέσματα της μέτρησης το κορυφαίο αποτέλεσμα είναι η 

διεύθυνση του Router, 192.168.1.1. Αγνοώντας λοιπόν αυτό το αποτέλεσμα βλέπουμε πως, στο 

παράδειγμα, οι DNS που έχει ορίσει αυτόματα ο ISP δεν βρίσκονται καν στην πρώτη 

δεκάδα. 

 Για να δείτε ποιοι είναι οι DNS που εσείς χρησιμοποιείτε, θα πρέπει να μπείτε στο Web 

Interface του Router σας, συνήθως γράφοντας τη διεύθυνση http://192.168.1.1 ή 

http://192.168.0.1 στη μπάρα των διευθύνσεων του Browser. 

 

Ακόμα πάντως κι αν δεν μπορέσουμε να βρούμε ποιοι είναι οι υπάρχοντες DNS, μπορούμε να 

βάλουμε αυτούς που ανέδειξε το DNS Benchmark, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. 



Βήμα 3ο. Αλλάζοντας τους DNS 

Για να έχουμε ταχύτερο Internet δεν αρκεί απλά να βρούμε ποιοι είναι οι ταχύτεροι DNS, θα 
πρέπει να αρχίσουμε να τους χρησιμοποιούμε. 

Αλλαγή DNS στα Windows 7 / Windows 8 

Κάνουμε δεξί κλικ στο εικονίδιο του δικτύου (ασύρματο ή ενσύρματο, δεν έχει διαφορά) και 
επιλέγουμε "Άνοιγμα Κέντρου δικτύων και κοινής χρήσης". 

 

Κάνουμε κλικ στην ενεργή σύνδεση (στο παράδειγμα την Ethernet0). 

 

Στη συνέχεια επιλέγουμε "Ιδιότητες" 

 



Βρίσκουμε στη λίστα την καταχώρηση "Πρωτόκολλο Internet Έκδοση 4 (TCP/IPv4) - συνήθως 
είναι η τελευταία στη λίστα - την επιλέγουμε και κάνουμε κλικ στις ιδιότητες. 

 

Επιλέγουμε τη "Χρήση των παρακάτω διευθύνσεων διακομιστή DNS", και βάζουμε με τη 
σειρά τους δύο πρώτους DNS Servers από τη λίστα του DNS Benchmark. 

 

Πατάμε ΟΚ στο παράθυρο αυτό, και κλείνουμε τα υπόλοιπα παράθυρα. Εφόσον κάναμε τη 
διαδικασία σωστά στο πρόγραμμα θα φαίνεται πλέον με έντονα γράμματα πως έχουμε επιλέξει 
τους κατάλληλους DNS. 

 

Πλέον έχουμε τους ιδανικούς DNS ώστε να έχουμε το ταχύτερο Internet για την πλοήγησή μας. Θα 
πρέπει να επαναλάβουμε την παραπάνω διαδικασία για όλους τους υπολογιστές του σπιτιού. 



Αλλαγή DNS στο router 

Αν το Router μας επιτρέπει να ορίσουμε DNS, κάνοντας κεντρικά την αλλαγή οποιαδήποτε 
συσκευή συνδέεται μέσω του Router θα έχει ταχύτερο Internet με τους ιδανικούς dns. 

 

Επειδή κάθε διαφορετικό router έχει διαφορετικό Web Interface, αν δεν μπορείτε να βρείτε την 
παραπάνω επιλογή, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών του router σας. 

 

Αυτόματη επιλογή των ιδανικών DNS με το Namehelp 

Η χειροκίνητη μέθοδος έχει το μειονέκτημα πως μπορεί να εφαρμοστεί για να έχουμε ταχύτερο 
Internet σε μία μόνο συγκεκριμένη σύνδεση – π.χ. μόνο στο σπίτι ή μόνο στο γραφείο. 

Αν ο υπολογιστής μας είναι laptop και συνδεθούμε από αλλού στο Internet, είναι πιθανό οι ιδανικοί 
DNS να είναι εντελώς διαφορετικοί - και δεν έχει νόημα να μπαίνουμε ξανά σε όλη τη διαδικασία 
των μετρήσεων και των αλλαγών. 

Σε αυτή την περίπτωση το δωρεάν πρόγραμμα Namehelp μπορεί να μας βοηθήσει με την 
αυτόματη εύρεση των ιδανικών DNS ανά πάσα στιγμή, ώστε να έχουμε ταχύτερο Internet από 
όπου κι αν συνδεθούμε. 

 

Εγκατάσταση Namehelp 

Το Namehelp έχει έχει δημιουργηθεί από ερευνητές στο πανεπιστήμιο Northwestern και διατίθεται 

δωρεάν. 

 

http://aqualab.cs.northwestern.edu/component/attachments/download/247
http://aqualab.cs.northwestern.edu/projects/namehelp


Αφού το κατεβάσουμε και το εγκαταστήσουμε, αρκεί να ακολουθήσουμε τα βήματα της 
προηγούμενης ενότητας, για να ορίσουμε χειροκίνητα τον Προτιμώμενο διακομιστή DNS ως 
127.0.0.1 (και αφήνουμε τον εφεδρικό κενό) 

 

To Namehelp δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Θα ρυθμίζει αυτόματα τον υπολογιστή μας για να έχει 

τους ιδανικούς DNS και το ταχύτερο Internet από όπου κι αν συνδεόμαστε στο Internet.  

 Για να δούμε ποια είναι η επίδραση του Namehelp στη σύνδεσή μας, μπορούμε να 

εγκαταστήσουμε το extension του Chrome ή το αντίστοιχο extension του Firefox. Με 

ένα κλικ, θα μας ανοίξει τη σελίδα με τις πληροφορίες του Namehelp. 

 

Συνοψίζοντας 

Όπως αναφέραμε και στην αρχή του άρθρου, με την αλλαγή των DNS θα έχουμε ταχύτερο 

Internet όσον αφορά την πλοήγηση και τη φόρτωση των σελίδων, δεν θα επηρεάσει το Download 

αρχείων ή Torrents. Εντούτοις, από τη στιγμή που δεν κοστίζει τίποτα, και έτσι κι αλλιώς 

χρησιμοποιούμε κάποιους DNS, γιατί να μην χρησιμοποιούμε τους καλύτερους; 

ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: http://www.pcsteps.gr/1462-

%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-internet-dns-servers/  

http://www.pcsteps.gr/1462-%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-internet-dns-servers/#_3__DNS
http://www.pcsteps.gr/1462-%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-internet-dns-servers/#_3__DNS
https://chrome.google.com/webstore/detail/namehelp/infiohmjfbcojeeldbjmffembifmkmnp
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/namehelp/
http://www.pcsteps.gr/1462-%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-internet-dns-servers/
http://www.pcsteps.gr/1462-%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-internet-dns-servers/

