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DNS (σύστημα ονομάτων τομέα):  
Windows 7–8-10  

 
Πηγή πληροφόρησης: http://windows.microsoft.com/el-gr/windows/domain-name-system-faq#1TC=windows-7  

Οι τοποθεσίες Web διαθέτουν μια "φιλική" διεύθυνση που ονομάζεται Ενιαίο αναγνωριστικό πόρου 

(URL) και μια διεύθυνση ΙΡ. Οι χρήστες χρησιμοποιούν τις διευθύνσεις URL για να εντοπίσουν τις 

τοποθεσίες Web, ενώ οι υπολογιστές χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό τις διευθύνσεις ΙΡ. Το DNS 

μεταφράζει τις διευθύνσεις URL σε διευθύνσεις ΙΡ (και αντίστροφα). Για παράδειγμα, εάν 

πληκτρολογήσετε  http://www.microsoft.com  στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης 

Web, ο υπολογιστής σας θα στείλει μια αίτηση στον διακομιστή DNS. Ο διακομιστής DNS μεταφράζει τη 

διεύθυνση URL σε διεύθυνση ΙΡ, ώστε ο υπολογιστής σας να μπορεί να εντοπίσει τον διακομιστή Web 

της Microsoft. 

Τι σημαίνει το τελευταίο τμήμα μιας διεύθυνσης URL; 
Το τελευταίο τμήμα μιας διεύθυνσης URL αποκαλείται όνομα τομέα ανωτάτου επιπέδου (TLD). Τα TLD 

αντιπροσωπεύουν διάφορους τύπους τοποθεσιών Web. Ακολουθούν μερικά συνήθη TLD και η σημασία 

τους: 

Τομέας ανωτάτου επιπέδου Αντιστοιχεί σε 

.com Εμπορική (εταιρική) τοποθεσία 

.net Τοποθεσία διαχείρισης Internet 

.org Μη κερδοσκοπικός οργανισμός 

.gov Υπηρεσία της κυβέρνησης των Η.Π.Α. 

.edu Εκπαιδευτικό ίδρυμα 

Εκτός από τα TLD που παρατίθενται παραπάνω, κάθε χώρα ή περιοχή διαθέτει το δικό της TLD. Για 

παράδειγμα, το TLD του Καναδά είναι .ca. 

Τι είναι η δυναμική ενημέρωση DNS; 
Ορισμένοι υπολογιστές λαμβάνουν μια διαφορετική διεύθυνση ΙΡ κάθε φορά που συνδέονται στο 

Internet. Με αυτόν τον τρόπο, η Υπηρεσία παροχής Internet (ISP) μπορεί να χρησιμοποιεί λίγες 

διευθύνσεις ΙΡ για να εξυπηρετεί πολλούς πελάτες, αλλά αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση του υπολογιστή 

σας στο Internet αλλάζει συνεχώς. Εάν φιλοξενείτε μια τοποθεσία Web, δεν θα θέλετε να αλλάζει 

συνεχώς το όνομα της τοποθεσίας αυτής, ακόμη κι αν η ΙSP σας αλλάζει τη διεύθυνση ΙΡ. Η δυναμική 

ενημέρωση DNS διατηρεί αυτόματα τη σχέση μεταξύ του σταθερού ονόματος της τοποθεσίας Web και 

της μεταβαλλόμενης διεύθυνσης ΙΡ έτσι, ώστε η τοποθεσία Web να μπορεί εύκολα να εντοπιστεί στο 

Internet. 
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Πώς μπορώ να αναζητήσω ένα όνομα DNS ή μια διεύθυνση ΙΡ; 
Για να αναζητήσετε ένα όνομα DNS ή μια διεύθυνση ΙΡ πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet. 

1. Ανοίξτε το παράθυρο γραμμής εντολών κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη . Στο πλαίσιο 

αναζήτησης, πληκτρολογήστε Γραμμή εντολών και στη συνέχεια, στη λίστα αποτελεσμάτων, 

κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών. 

2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε nslookup, κενό και τη διεύθυνση ΙΡ ή το όνομα τομέα (για 

παράδειγμα nslookup microsoft.com) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter. 

 

Τι είναι η μνήμη cache DNS; 
Όταν πληκτρολογείτε μια διεύθυνση Web στο πρόγραμμα περιήγησης Web και πιέζετε Enter, 

αποστέλλετε ένα ερώτημα στον διακομιστή DNS. Εάν το ερώτημα είναι επιτυχές, ανοίγει η επιθυμητή 

τοποθεσία Web. Εάν όχι, θα δείτε ένα μήνυμα σφάλματος. Μια εγγραφή αυτών των επιτυχών και μη 

ερωτημάτων αποθηκεύεται σε μια θέση προσωρινής αποθήκευσης στον υπολογιστή σας, η οποία 

ονομάζεται μνήμη cache DNS. Το DNS ελέγχει πάντα τη μνήμη cache πριν υποβάλει ερώτημα προς 

τον διακομιστή DNS, κι εάν εντοπιστεί μια εγγραφή που ταιριάζει με το ερώτημα, το DNS χρησιμοποιεί 

αυτή την εγγραφή αντί να υποβάλει ερώτημα στον διακομιστή. Με αυτόν τον τρόπο, τα ερωτήματα 

απαντιούνται ταχύτερα και μειώνεται η κίνηση στο δίκτυο και στο Internet. 

 

Πώς μπορώ να δω τα περιεχόμενα της μνήμης cache DNS; 
1. Ανοίξτε το παράθυρο γραμμής εντολών κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη . Στο πλαίσιο 

αναζήτησης, πληκτρολογήστε Γραμμή εντολών και στη συνέχεια, στη λίστα αποτελεσμάτων, 

κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών. 

2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε ipconfig /displaydns. 

 

Πώς μπορώ να κάνω απαλοιφή της μνήμης cache DNS; 
Η απαλοιφή της μνήμης cache DNS επιβάλλει στο DNS να υποβάλλει ερωτήματα στον διακομιστή DNS, 

αντί να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη cache. Ίσως χρειαστεί να 

κάνετε απαλοιφή της μνήμης cache DNS, όταν πραγματοποιείτε αλλαγές σε τοποθεσίες web που 

διαχειρίζεστε ή λαμβάνετε επαναλαμβανόμενα σφάλματα ενώ γνωρίζετε ότι η διεύθυνση web που 

πληκτρολογείτε είναι σωστή. 

Σημείωση 

 Πρέπει να ανοίξετε μια γραμμή εντολών (cmd) με αναβαθμισμένα δικαιώματα για να ολοκληρώσετε 

τα εξής βήματα.  

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη . 

2. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε γραμμή εντολών. 

3. Στη λίστα αποτελεσμάτων, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στη γραμμή εντολών και 

μετά κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση ως διαχειριστής. Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης 

διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή παρέχετε την επιβεβαίωση. 

4. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε ipconfig /flushdns. 
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