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Στόχοι Μαθήματος 

 
 

• Στα προηγούμενα μαθήματα πραγματοποιήθηκε μια εισαγωγή στις 
έννοιες δικτύωσης, αναλύθηκε, το θεωρητικό μοντέλο OSI, το πρώτο 
επίπεδο που είναι το φυσικό επίπεδο (καλώδια και άλλα μέσα 
μετάδοσης), το επίπεδο συνδέσμου δεδομένων (ορθότητα 
αποστολής), το επίπεδο δικτύου (δρομολόγησης) και το επίπεδο 
μεταφοράς. 

• Στο παρόν μάθημα: 
– Θα αναλυθεί το επίπεδο εφαρμογών. 
– Θα παρουσιασθούν σχετικές εφαρμογές λογισμικού δικτύων 
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Το Domain Name System 

 
 

• Κάθε Η/Υ διαθέτει έναν μοναδικό αριθμό IP στο 
Διαδίκτυο με τον οποίο πραγματοποιείται η 
επικοινωνία. 

• Τα IP είναι δύσχρηστα για τον άνθρωπο… π.χ. 
dtsolis@150.140.160.172. 

• Επίσης αν μεταφερθεί ο Η/Υ θα πρέπει να αλλάξει και 
το IP του. Συνεπώς είναι δυσλειτουργικά. 

• Χρησιμοποιούνται ονόματα αλλά τα ονόματα θα πρέπει 
να είναι μοναδικά για να μην υπάρχουν δύο ίδιες 
διευθύνσεις. 

• Άρα θα πρέπει να υπάρχει κεντρική διαχείριση των 
ονομάτων. Αλλά κεντρική διαχείριση για όλο το 
Διαδίκτυο είναι αδύνατη. 

• Για την επίλυση των προβλημάτων δημιουργήθηκε το 
DNS 
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Τι είναι το DNS; 

 
 

• Αναθέτει ονόματα στα IPs. 
• Λειτουργεί όπως περίπου και το ταχυδρομείο. Ιεραρχικές 

διευθύνσεις (όνομα, διεύθυνση, πόλη, χώρα). 
• To Διαδίκτυο έχει διαιρεθεί σε 200 κύριες περιοχές (domains). Οι 

περιοχές αυτές διαιρούνται σε υπό-περιοχές κ.α. 
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Εγγραφές Πηγών (Resource Records) 
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Εξυπηρετητές Ονομάτων (Name Servers) 
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Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 

 
 

• Σύνθεση. 
• Μεταφορά. 
• Αναφορά. 
• Παρουσίαση. 
• Αποθήκευση. 
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Παγκόσμιος Ιστός 
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Χρηματοδότηση 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του 
εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών» 
έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 
πόρους. 
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Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου 

Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.   
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Σημείωμα Αναφοράς 

Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Δημήτριος Τσώλης. «Εισαγωγή στη 
Δικτύωση Υπολογιστών. Το Επίπεδο Εφαρμογής». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. 
Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: 
https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE128. 
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Σημείωμα Αδειοδότησης 
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons 
Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής 
Έκδοση.   Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα 
κ.λ.π.,  τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους 
χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».                      

 

•[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/  
 

•Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: 
• που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το 

διανομέα του έργου και αδειοδόχο 
• που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο 

έργο 
• που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. 

διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο 
 

•Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για 
εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί. 

[1] http:/creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Διατήρηση Σημειωμάτων 

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει: 

 το Σημείωμα Αναφοράς 

 το Σημείωμα Αδειοδότησης 

 τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων 

 το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) 

μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους. 

 


