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Διαδίκτυο



  

Ύλη Μαθημάτων VII

Μαθ. 8 : Διαδίκτυο

●Ρύθμιση Δικτύου (DNS/hosts), 
●Firefox (addons, ρυθμίσεις/ πρόσθετες μηχανές 
αναζήτησης), 
●Chat/Pidgin, 
●Filezilla/FTP, 
●Cloud (χρήση dropbox/owncloud), 
●Torrent/P2P



  

Ρύθμιση διεπαφής δικτύου ως

● Στατική IP
● DHCP
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Ρύθμιση διεπαφής δικτύου με Στατική IP σε περιβάλλον GNU/Linux

Debian/Ubuntu: /etc/network/interfaces
--------------------------------------------------------------------
# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback

# Configuration for eth0
# This line ensures that the interface will be brought up during boot
auto eth0
allow-hotplug eth0

# The address and gateway are necessary.
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.10
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1
--------------------------------------------------------------------

https://wiki.debian.org/NetworkConfiguration
https://help.ubuntu.com/community/NetworkConfigurationCommandLine/Automatic
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Ρύθμιση διεπαφής δικτύου με Στατική IP σε περιβάλλον GNU/Linux

Centos/RHEL/Fedora: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
--------------------------------------------------------------------
# Configuration for eth0
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=none

# This line ensures that the interface will be brought up during boot.
ONBOOT=yes
# eth0 - This is the main IP address that will be used for most outbound 
connections.
# The address, netmask, and gateway are all necessary.
IPADDR=192.169.1.10
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.169.1.1
--------------------------------------------------------------------

https://www.centos.org/docs/5/html/Deployment_Guide-en-US/s1-networkscripts-
interfaces.html
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Βασικές πόρτες υπηρεσιών

Υπηρεσία Βασικές πόρτες λειτουργίες

Web/http (Apache/Nginx)
Web/https (Apache/Nginx)

80
443

Email/Εισερχόμενα/POP3 (Courier/Dovecot)
Email/Εισερχόμενα/IMAP (Courier/Dovecot)
Email/Εξερχόμενα/SMTP (Postfix/Exim)

110 | 995 (SSL)
143 | 993 (SSL)
25 | 587  (TLS)

ftp 21

ssh 22

ns 53

Βάσεις δεδομένων (MySQL/MariaDB) 3306

Panel (ISPConfig, Virtualmin) 8080, 10000



  

Γενική λειτουργία HTTP

Αίτημα για     domain.gr

H/Y

Πελάτης/Browser

GNU/Linux Διακομιστής Web

hello.php

HTML

Επιστρέφει    το αποτέλεσμα



  

Γενική λειτουργία DNS I 

Αίτημα για domain.gr   ---> IP;

H/Y

GNU/Linux Διακομιστής Web

Τοπικοί
NS

NS
Παρόχου

NS
OpenDNS

NS
...

INTERNET



  

Γενική λειτουργία DNS II

GNU/Linux Διακομιστής Web

NS
Παρόχου

DNS Ζώνη

domain.gr  A  192.168.1.100
www.domain.gr  A  192.168.1.100
ftp.domain.gr  CNAME  domain.gr
mail.domain.gr   A   192.168.1.200

domain.gr  MX  mail.domain.gr



  

Γενική λειτουργία DNS III

domain.gr  
IP = XXX.XXX.XXX.XXX

H/Y
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Τοπικοί
NS

NS
Παρόχου

NS
OpenDNS

NS
...

INTERNET



  

Χρήσιμες εντολές δικτύου (1/2):

●ifconfig
Εμφανίζει τις ρυθμίσεις δικτύου.
Παράδειγμα: # ifconfig -a

●nslookup
Πρόγραμμα για την υποβολή ερωτημάτων σε διακομιστές ονομάτων διαδικτύου.
Παράδειγμα: # nslookup greeklug.gr

●dig
Εργαλείο για την ανάκτηση πληροφοριών από διακομιστές ονομάτων DNS. Εκτελεί 

αναζητήσεις DNS και εμφανίζει τις απαντήσεις που επιστρέφονται από το διακομιστή.
Παράδειγμα: # dig any @8.8.8.8 greeklug.gr

●whois
Εργαλείο για την ανάκτηση πληροφοριών από την υπηρεσία καταλόγου whois.
Παράδειγμα: # whois linux.com
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Χρήσιμες εντολές δικτύου (2/2):

●telnet
Η εντολή telnet χρησιμοποιείται για τη διαδραστική επικοινωνία με έναν άλλο 

υπολογιστή/διακομιστή, σε συγκεκριμένη πόρτα χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο Telnet.
Παράδειγμα: # telnet mail.fsfe.org 25

●ping
Χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο ICMP για να αποσπάσει μια απάντηση από έναν κεντρικό 

υπολογιστή ή πύλη.
Παράδειγμα: # ping fsf.org

●traceroute
Παρακολουθεί την διαδρομή/κόμβους με IP των πακέτων προς ένα συγκεκριμένο 

προορισμό.
Παράδειγμα: # traceroute greeklug.gr
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