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 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Ενότητες 7.7 – 7.8) 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

31.  Ποια είναι η βασική λειτουργία του πρωτοκόλλου ARP: 

       α. Η μετατροπή των ονομάτων σε IP διευθύνσεις  

       β. Η μετατροπή των IP διευθύνσεων σε MAC διευθύνσεις  

       γ. Ο καθορισμός των διαδρομών, που θα ακολουθήσουν τα πακέτα  

Απάντηση:  Σωστή απάντηση είναι η β. 

 
32. Δώστε με μία φράση τη διαφορά μεταξύ των πρωτοκόλλων ARP και RARP.  
 

Απάντηση:  Είναι αντίστροφα πρωτόκολλα. 

 Το ARP είναι πρωτόκολλο Μετατροπής Διεύθυνσης ΙΡ σε MAC (μετατρέπει τη λογική 
διεύθυνση σε φυσική διεύθυνση).  

 Το RARP είναι πρωτόκολλο Αντίστροφης Μετατροπής Διεύθυνσης MAC σε ΙΡ (μετατρέπει 
τη φυσική διεύθυνση σε λογική διεύθυνση) .  

33. Γιατί χρειάζεται το πρωτόκολλο ARP; 
 

Απάντηση:   

Για να είναι δυνατή η αποστολή δεδομένων μεταξύ συστημάτων, τα οποία δε γνωρίζουν το ένα 
τη φυσική διεύθυνση (MAC Address) του άλλου, θα πρέπει να παρεμβάλλεται ένα σύστημα 
μετατροπής των ΙΡ διευθύνσεων στις αντίστοιχες φυσικές διευθύνσεις. Το πρωτόκολλο ARP 
αναλαμβάνει τη διαδικασία αυτή. 
 

34. Η IP διεύθυνση προσδιορίζει:  

α. Μία συγκεκριμένη σύνδεση στο δίκτυο 
β. Μία συσκευή του δικτύου  
γ. Μία διαδρομή 

 

Απάντηση:  Σωστή απάντηση είναι η α. 

 
35. Εξηγήστε με μία φράση, γιατί η διατήρηση αρχείων σε κάθε υπολογιστή δεν αποτελεί 
καλή λύση ούτε για τη μετατροπή των IP σε MAC διευθύνσεις ούτε για τη μετατροπή των 
συμβολικών ονομάτων σε IP διευθύνσεις. 

Απάντηση:   

Η τεράστια ανάπτυξη του Διαδικτύου θα αύξανε υπερβολικά το μέγεθος ενός τέτοιου αρχείου 
και επιπλέον θα ήταν δύσκολη η ενημέρωσή του για τις καθημερινές μεταβολές οι οποίες 
συμβαίνουν στο Διαδίκτυο. Επίσης, η ύπαρξη μεγάλου μεγέθους αρχείων θα οδηγούσε σε 
σημαντικές καθυστερήσεις λόγω του μεγάλου χρόνου αναζήτησης σε αυτά. 
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36. Δώστε τους βασικούς κανόνες ονοματολογίας του χώρου ονομάτων DNS καθώς και ένα 
παράδειγμα εφαρμογής τους. 

 

Απάντηση:   

Ο χώρος ονομάτων του συστήματος DNS χρησιμοποιεί ιεραρχική αρχιτεκτονική, που διαιρεί το 
χώρο σε σύνολο περιοχών, οι οποίες περαιτέρω μπορούν να διαιρεθούν σε άλλες 
υποπεριοχές.  
 
Η δομή αυτή οδηγεί σε δέντρο, όπως δείχνει και το επόμενο σχήμα: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

• Το πρώτο επίπεδο περιοχών ονομάζονται βασικές περιοχές και βρίσκονται στα δεξιά του 

ονόματος. Στις Η.Π.Α., υπάρχουν επτά τέτοιες περιοχές, στις οποίες κατατάσσονται τα 

δίκτυα ανάλογα με τις δραστηριότητές τους, και είναι οι ακόλουθες:  
  

.arpa:  Ειδικοί οργανισμοί Διαδικτύου (The current ARPA-Internet hosts)  

.com:  Εταιρίες (commercial)  

.edu:   Εκπαιδευτικά ιδρύματα (Education)  

.gov:    Κυβερνητικοί οργανισμοί (Government)  

.mil:    Στρατιωτικοί οργανισμοί (Military)  

.net:   Κέντρα διοίκησης δικτύου (Network)  

.org:   Οργανισμός (Organization) 
 

• Εκτός από τις παραπάνω βασικές περιοχές, που αναφέρονται στις ΗΠΑ, υπάρχει επίσης μία 

βασική περιοχή για κάθε χώρα (βλέπε σχήμα). Οι περιοχές αυτές, συνήθως, προσδιορίζονται 

από μικρό τμήμα του ονόματος της χώρας στην οποία απευθύνονται. Για παράδειγμα ο 

κωδικός της Ελλάδας είναι .gr . 

• Κάτω από κάθε βασική περιοχή υπάρχει δεύτερο επίπεδο περιοχών, που προσδιορίζει 

συνήθως τον οργανισμό, στον οποίο ανήκει το δίκτυο. Οι περιοχές δευτέρου επιπέδου 

ονομάζονται domains και καθεμία είναι μοναδική. Συνήθως, τα ονόματα (domain names), 

που τους εκχωρούνται, είναι αντιπροσωπευτικά και αντικατοπτρίζουν την εταιρία ή τον 

οργανισμού, στον οποίο ανήκουν. Τα domain names βρίσκονται αριστερά των ονομάτων των 

βασικών περιοχών και διαχωρίζονται από αυτά με τελεία.  
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Για παράδειγμα, το σύστημα ntua.gr ανήκει στη βασική περιοχή της Ελλάδας και το domain 

name ntua αναφέρεται στην περιοχή, που έχει παραχωρηθεί στο Εθνικό Μετσόβειο 

Πολυτεχνείο Ε.Μ.Π. (National Technical University of Athens - NTUA).  

• Ο οργανισμός ή η εταιρία, στην οποία έχει παραχωρηθεί ένα domain name, είναι ο 

αποκλειστικός υπεύθυνος για τη διαχείρισή του. Έτσι ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να 

διαιρέσει το δίκτυο σε μικρότερα υποδίκτυα. Κάθε νέο υποδίκτυο αντιστοιχεί σε περιοχή 

ονομάτων τρίτου επιπέδου, που ονομάζεται subdomain. Στην ονοματολογία του χώρου 

ονομάτων, βρίσκεται στα αριστερά των domain names και διαχωρίζεται από αυτά με τελεία.  

 
 
 

37. Ποιος είναι ο ρόλος ενός DNS εξυπηρετητή ονόματος;  

 

Απάντηση:   

Ο εξυπηρετητής ονόματος (Νame Server) μετατρέπει τα ονόματα περιοχών (π.χ. 

www.ote.gr ), καθώς και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε διευθύνσεις ΙΡ.  

 

 
 

Οι εξυπηρετητές βρίσκονται σε διάφορα σημεία στο δίκτυο, παρέχουν πληροφορία 

απεικόνισης των ονομάτων σε διευθύνσεις και συνεργάζονται μεταξύ τους. 

Κάθε εξυπηρετητής ονόματος εξυπηρετεί συγκεκριμένο τμήμα περιοχής (δικτύου) ή όλη την 

περιοχή, εάν δίκτυο είναι μικρό. Το τμήμα αυτό ονομάζεται ζώνη. Με αυτό το τρόπο, η βάση 

δεδομένων διαιρείται σε μη επικαλυπτόμενα τμήματα (ζώνες). Οι εξυπηρετητές ονόματος κάθε 

ζώνης (Βασικοί και Εφεδρικοί, Preferred DNS Server – Alternate DNS Server) δεν βρίσκονται στην 

ίδια τοποθεσία. Αυτό συμβαίνει για λόγους ασφαλείας.  

Με την οργάνωση των εξυπηρετητών κατά ζώνες, που συνδέονται μεταξύ τους ιεραρχικά, η 

ιεραρχική οργάνωση των ονομάτων ακολουθείται και στους εξυπηρετητές. Έτσι, το σύστημα 

DNS λειτουργεί με τη μορφή συνόλου φωλιασμένων ζωνών. Κάθε εξυπηρετητής ονόματος 

επικοινωνεί με τους εξυπηρετητές της αμέσως υψηλότερης και χαμηλότερης (εάν υπάρχει) 

ιεραρχικά ζώνης. 

 

 

 

http://www.ote.gr/


15o ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης  Μάρτιος 2016 

ΦΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕ17.04, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ             σελ. 4 

Επιπλέον πληροφορίες 

 

Το Σύστημα DNS βασίζεται σε μια διανεμημένη βάση δεδομένων η οποία «τρέχει» 
στους εξυπηρετητές (servers) του συστήματος και αποτελείται από ζώνες DNS οργανωμένες σε 
μια δενδρική δομή. Οι εξυπηρετητές DNS χωρίζονται στους αρχικούς (root) εξυπηρετητές, τους 
εξουσιοδοτημένους (authoritative) εξυπηρετητές, και τους αποθηκευτικούς (caching) 
εξυπηρετητές. Οι εξουσιοδοτημένοι εξυπηρετητές DNS χωρίζονται σε πρωτεύοντες και 
εναλλακτικούς (masters and slaves). Συνήθως κάποιος από τους πρωτεύοντες 
εξουσιοδοτημένους εξυπηρετητές ενός ονόματος χώρου είναι ο πρωταρχικός. Σε αυτόν γίνονται 
συνήθως οι αλλαγές. 

 

Με µία άλλη προσέγγιση υπάρχουν τρεις τύποι εξυπηρετητών ονοµάτων: τοπικοί (local), 

δροµολόγησης (root) και επίσηµοι (authoritative). Οι τρεις τύποι αυτοί εξυπηρετητών 

ονοµάτων επικοινωνούν µεταξύ τους αλλά και µε τους host όπως περιγράφεται παρακάτω.  

 

 Τοπικοί Εξυπηρετητές Ονοµάτων: Κάθε παροχέας υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (Internet Service 

Provider – ISP), όπως ένα πανεπιστήµιο, έχει έναν τοπικό εξυπηρετητή ονοµάτων, ο οποίος 

αποκαλείται και προκαθορισµένος (default). Όταν ένας host κάνει µία DNS επερώτηση αυτή 

στέλνεται πρώτα στον τοπικό εξυπηρετητή ονοµάτων του host. Συνήθως η IP διεύθυνση του 

εξυπηρετητή αυτού δίνεται από τον ίδιο το χρήστη στις ρυθµίσεις της πρόσβασης στο 

∆ιαδίκτυο. Ο τοπικός εξυπηρετητής ονοµάτων συνήθως βρίσκεται πολύ κοντά στο host του 

χρήστη και καλύπτουν τις επερωτήσεις για άλλους host του ίδιου ISP, χωρίς την παρεµβολή 

κάποιου άλλου εξυπηρετητή ονοµάτων.  

 

 Εξυπηρετητές Ονοµάτων ∆ροµολόγησης: Όταν ένας τοπικός εξυπηρετητής ονοµάτων δεν 

περιέχει εγγραφή για το αιτούµενο όνοµα host, τότε λειτουργεί ως ένας DNS πελάτης και 

κάνει επερώτηση σε έναν από τους εξυπηρετητές ονοµάτων δροµολόγησης. Αν ο τελευταίος 

έχει µία εγγραφή για το όνοµα του host την στέλνει ως απάντηση στον τοπικό εξυπηρετητή 

ονοµάτων, και ακολούθως ο τοπικός εξυπηρετητής ονοµάτων στέλνει την απάντηση στον 

αιτούντα host. Σε διαφορετική περίπτωση στέλνει την αίτηση στον επίσηµο εξυπηρετητή 

ονοµάτων που είναι υπεύθυνος για το συγκεκριµένο όνοµα host, και του οποίου την 

διεύθυνση IP γνωρίζει εκ των προτέρων.  

 

 Επίσηµοι Εξυπηρετητές Ονοµάτων: Κάθε host είναι εγγεγραµµένος σε κάποιον επίσηµο 

εξυπηρετητή ονοµάτων. Συνήθως ο επίσηµος εξυπηρετητής ονοµάτων είναι ο εξυπηρετητής 

ονοµάτων του τοπικού ISP. Για µεγαλύτερη αξιοπιστία κάθε host εγγράφεται σε τουλάχιστον 

δύο επίσηµους εξυπηρετητές ονοµάτων. Κάθε επίσηµος εξυπηρετητής ονοµάτων έχει 

πάντοτε µία έγκυρη αντιστοιχία µεταξύ του ονόµατος του host και της IP διεύθυνσής του, και 

όταν δεχθεί επερώτηση από κάποιον εξυπηρετητή ονοµάτων δροµολόγησης ανταποκρίνεται 

µε την εγγραφή αυτή. Στη συνέχεια ο εξυπηρετητής ονοµάτων δροµολόγησης προωθεί την 

εγγραφή αυτή στον τοπικό εξυπηρετητή ονοµάτων και ο τελευταίος µε τη σειρά του την 

προωθεί στον αιτούντα host. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82

