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Γ΄ ΣΑΞΗ ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΤ - Α΄ Σετράμηνο 2011-2012
ήματα
Η Ηιεθηξνληθή Δπηθνηλσλία επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα ζπζθεπώλ (π.ρ. ηειέθσλν, ππνινγηζηήο) πνπ αληαιιάζνπλ
ζήκαηα. Τα ζήκαηα πνπ αληαιιάζζνληαη δηαθξίλνληαη ζε:
 Αλαινγηθά, πνπ εκθαλίδνπλ ζπλερή κεηαβνιή ελόο κεγέζνπο ζην ρξόλν, π.ρ. ηεο ειεθηξηθήο ηάζεο
 Ψεθηαθά, πνπ εκθαλίδνληαη λα παίξλνπλ δηαθξηηέο ηηκέο π.ρ. κόλν 5 Volt ή 0 Volt.
Η κεηάδνζε ησλ ζεκάησλ γίλεηαη κε ρξήζε θάπνησλ Μέζσλ Μεηάδνζεο. Σηηο ελζύξκαηεο κεηαδόζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη ράιθηλα
θαιώδηα πνπ ηα δηαξξέεη ειεθηξηθό ξεύκα ή νπηηθέο ίλεο πνπ ηηο δηαζρίδνπλ αθηίλεο θσηόο. Οη αζύξκαηεο κεηαδόζεηο γίλνληαη
κε ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα πνπ κπνξνύλ θαη ηαμηδεύνπλ ζην θελό.
Η θάζε ζπζθεπή θαη ην θάζε κέζν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθνύ είδνπο ζήκαηα, έηζη ζπρλά ρξεηάδεηαη ε κεηαηξνπή
ηνπο από ςεθηαθά ζε αλαινγηθά θαη αληίζηξνθα. Γηα παξάδεηγκα θαηά ηελ επηθνηλσλία δύν ππνινγηζηώλ κέζσ ηνπ
ηειεθσληθνύ δηθηύνπ, ηα ςεθηαθά ζήκαηα ηνπ ππνινγηζηή ηνπ απνζηνιέα δηακνξθώλνληαη από ην modem ηνπ ζε αλαινγηθά γηα
λα ηαμηδέςνπλ ζην ηειεθσληθό θαιώδην θαη απνδηακνξθώλνληαη πάιη ζε ςεθηαθά από ην modem ηνπ ππνινγηζηή ηνπ δέθηε.
(modem: mo-dulator/dem-odulator, δηακνξθσηήο/από-δηακνξθσηήο)

Πρωτόκολλα Επικοινωνίασ
Τα πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο είλαη θαλόλεο θαη κέζνδνη θνηλά απνδεθηνί πνπ νξίδνπλ ηνλ ηξόπν ζύλδεζεο ησλ ζπζθεπώλ
θαη αληαιιαγήο ησλ ζεκάησλ ζε κηα ειεθηξνληθή επηθνηλσλία. Κάζε είδνο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηεί θαη έλα
αληίζηνηρν πξσηόθνιιν. Γηα παξάδεηγκα ζην ηνπηθό δίθηπν ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ ζρνιείνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην Ethernet, ζηε
ζύλδεζε καο ζην Δηαδίθηπν ην πξσηόθνιιν TCP/IP θαη ζην αζύξκαην δίθηπν ηνπ ζρνιείνπ ην πξσηόθνιιν γηα WiFi 802.11 b/g/n.

Δίκτυα
Δίθηπν ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο νλνκάδνπκε ηελ δηαζύλδεζε αλεμάξηεησλ ππνινγηζηώλ θαη πεξηθεξηαθώλ (εθηππσηέο,
scanners, θάκεξεο, θηλεηά ηειέθσλα θαη άιιεο ζπζθεπέο δηθηύνπ), ώζηε λα ππάξρεη δπλαηόηεηα αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κεηαμύ
ηνπο θαζώο θαη θνηλήο ρξήζεο ησλ πόξσλ ηνπο (εμνπιηζκνύ, πξνγξακκάησλ, ζύλδεζεο ζην Internet θιπ)
Ιεραρχία των κόμβων
Τα δίθηπα δηαθξίλνληαη ζε Οκόηηκα (Peer to Peer) θαη ζε Βαζηζκέλα ζε Δμππεξεηεηή (Server based), αλάινγα κε ηελ
ηεξαξρία πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο θόκβνπο ηνπο. Σηα πξώηα θάζε ππνινγηζηήο έρεη ηζόηηκα δηθαηώκαηα ρξήζεο ησλ πόξσλ
κε ηνπο άιινπο, ελώ ζηα δεύηεξα ηνπιάρηζηνλ έλαο ππνινγηζηήο παίδεη θεληξηθό ξόιν ζην δίθηπν θαη παξέρεη ππεξεζίεο ζηα
ππόινηπα κέιε.
Έηζη, ζηα νκόηηκα δίθηπα ν θάζε ηδηνθηήηεο επηιέγεη πνηνπο πόξνπο ηνπ ππνινγηζηή ηνπ ζα δηακνηξαζηεί κε άιια κέιε ηνπ
δηθηύνπ. Αληίζεηα, ζηα δίθηπα βαζηδόκελα ζε εμππεξεηεηή ππάξρεη έλαο εηδηθόο ρξήζηεο ή νκάδα ρξεζηώλ, νη Γηαρεηξηζηέο
(Administrators), πνπ ειέγρνπλ ην δίθηπν θαη εθρσξνύλ δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ζηνπο ππόινηπνπο ρξήζηεο – πειάηεο
(clients), ζε δεδνκέλα θαη πόξνπο ηνπ δηθηύνπ.
Τα νκόηηκα δίθηπα έρνπλ
 κηθξόηεξν θόζηνο πινπνίεζεο,
 είλαη όκσο δύζθνια ζηελ ζπληήξεζε θαη
 έρνπλ κεησκέλε αζθάιεηα.
 Γηα απηό ελδείθλπληαη γηα κηθξά δίθηπα

Σηα βαζηδόκελα ζε εμππεξεηεηή δίθηπα
 Μπνξεί λα παξέρεηαη πξόζβαζε ζε θνηλά αξρεία
απνζεθεπκέλα κόλν ζηνλ εμππεξεηεηή
 Μπνξεί λα ππάξρεη έιεγρνο ηεο πξόζβαζεο ησλ
ρξεζηώλ
 Επεθηείλνληαη θαη ζε κεγάιν πιήζνο ππνινγηζηώλ
 Αιιά είλαη πην αθξηβά θαη πεξίπινθα, ελώ αλ
ραιάζεη ν server κπνξεί λα θαηαξξεύζεη ην δίθηπν.

Τν ζρνιηθό εξγαζηήξην βαζίδεηαη ζε Εμππεξεηεηή, σζηόζν επεηδή ν εμππεξεηεηήο παξνπζίαζε έλα πξόβιεκα παξακέλεη
θιεηζηόο θαη ην δίθηπν ιεηηνπξγεί κε νκόηηκνπο ππνινγηζηέο!
Έκταςη
Αλάινγα κε ηελ έθηαζε πνπ θαιύπηνπλ, ηα δίθηπα δηαθξίλνληαη ζε Τνπηθά (LAN), Μεηξνπνιηηηθά (ΜΑΝ) θαη Δπξείαο Πεξηνρήο
(WAN).
Τοπολογίεσ
Αλάινγα κε ηνλ θπζηθό ηξόπν δηαζύλδεζήο ηνπο, ηα δίθηπα δηαθξίλνληαη ζε Αξηεξίαο, Αζηέξα,
Γαθηπιίνπ ή Υβξηδηθά. Σηελ ηνπνινγία Αζηέξα, έλαο ππνινγηζηήο ή έλα HUB (θαηαλεκεηήο θαισδίσλ) έρεη θεληξηθό ξόιν ζηε
δηαζύλδεζε ησλ ππνινγηζηώλ, όπως και ζηην περίπηωζη ηοσ ζτολικού εργαζηηρίοσ.
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Διαδίκτυο
Τν Γηαδίθηπν (Internet) είλαη έλα δίθηπν πνπ απνηειείηαη από ρηιηάδεο δίθηπα θάζε κνξθήο, δηαζθνξπηζκέλα ζε νιόθιεξε ηελ
πδξόγεην. Δεκηνπξγήζεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60 αξρέο ηνπ ’70 από ην Ακεξηθαληθό Υπνπξγείν Άκπλαο, ελώ κέρξη ηε
δεθαεηία ηνπ ’80 ρξεζηκνπνηνύληαλ κόλν από ηνλ ζηξαηό θαη ηα ακεξηθάληθα παλεπηζηήκηα. Η Υπεξεζία ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ
(World Wide Web) δεκηνπξγήζεθε ην 1989 από ηνλ θπζηθό Tim Burners Lee θαη έθηνηε έρεη ελζσκαηώζεη πνιιέο άιιεο
ππεξεζίεο ηνπ Δηαδηθηύνπ.
Πρωτόκολλο TCP/IP
Όπσο αλαθέξακε, ην Δηαδίθηπν ρξεζηκνπνηεί κία νκάδα πξσηνθόιισλ πνπ ελ ζπληνκία αλαθέξνληαη σο TCP/IP γηα ηελ
επηθνηλσλία ησλ ππνινγηζηώλ. Γηα ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ από έλαλ ππνινγηζηή-απνζηνιέα ζε έλαλ ππνινγηζηήπαξαιήπηε κέζσ ηνπ Δηαδηθηύνπ αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία, πνπ κνηάδεη αξθεηά κε ηελ απνζηνιή ελόο γξάκκαηνο κε ην
ηαρπδξνκείν:
1. Τα δεδνκέλα (π.ρ. έλα αξρείν) ρσξίδνληαη ζε παθέηα
2. Σε θαζέλα από ηα παθέηα πξνζηίζεληαη νη δηεπζύλζεηο IP ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε θαζώο θαη ν
αύμνληαο αξηζκόο ηνπ παθέηνπ.
3. Κάζε παθέην είλαη πιένλ αλεμάξηεην θαη κπνξεί λα ηαμηδέςεη από δηαθνξεηηθή δηαδξνκή πξνο ηνλ παξαιήπηε,
αλάινγα κε ηελ θίλεζε πνπ επηθξαηεί ζην Δηαδίθηπν.
4. Σηνλ ππνινγηζηή ηνπ παξαιήπηε ηα αξρηθά δεδνκέλα αλαζπλζέηνληαη από ηα παθέηα. Τν πξσηόθνιιν TCP
ειέγρεη επηπιένλ αλ έθηαζαλ όια ηα παθέηα ζσζηά, θάηη πνπ δελ είλαη ππνρξεσηηθό π.ρ. ζε εθαξκνγέο
πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ όπσο ην Skype.
Ονόματα, Διευθύνςεισ, Σύνδεςη ςτο Διαδίκτυο
Κάζε ππνινγηζηήο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην Δηαδίθηπν έρεη κία κνλαδηθή δηεύζπλζε IP, πνπ είλαη έλαο αξηζκόο 32bit θαη
ζπλήζσο γξάθεηαη σο εμήο π.ρ. 145.178.1.12 , δειαδή 4 ηξηςήθηνη αξηζκνί από ην 0-255 ρσξηζκέλνη κε ηξεηο ηειείεο. Επεηδή έηζη
όκσο κπνξνύκε λα δηεπζπλζηνδνηήζνπκε κόλν 232 (~ 4 δηζεθαηνκκύξηα) ππνινγηζηέο, ε λέα έθδνζε ηνπ πξσηνθόιινπ IP, ε v6,
πξνβιέπεη ρξήζε 128bit δηεπζύλζεσλ.
Τε δηεύζπλζε IP ηνπ ππνινγηζηή καο, καο ηελ εθρσξεί ν Πάξνρόο καο (ISP – Internet Service Provider, όπσο είλαη νη
Forthnet, HOL, Connx) κέζσ ηνπ νπνίνπ ζπλδεόκαζηε ζην Δηαδίθηπν. Έρεη ην δηθαίσκα λα ηελ αιιάδεη θάζε θνξά θαη γηα λα
απνθηήζνπκε ζηαηηθή δηεύζπλζε (static IP) πιεξώλνπκε έλα κεγαιύηεξν πνζό (είλαη ρξήζηκν ζε όζνπο πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο
ζε άιινπο κε θάπνηνλ server). Γηα λα δηαζθαιηζηεί όκσο ε κνλαδηθόηεηα ηεο θάζε IP δηεύζπλζεο ππάξρεη έλα ηεξαξρηθό ζύζηεκα
εθρώξεζεο ησλ δηεπζύλζεσλ από νξγαληζκνύο όπσο ε ΙΑΝΑ θαη ε RIPE σο ηνπο εζληθνύο παξόρνπο. Κάζε νξγαληζκόο έρεη έλα
ζπγθεθξηκέλν εύξνο δηεπζύλζεσλ πνπ κπνξεί λα εθρσξεί ζηνπο ππνινγηζηέο ηεο πεξηνρήο ηνπ.
Επεηδή είλαη δύζθνιν λα απνκλεκνλεύζεη θάπνηνο κηα IP δηεύζπλζε, ππάξρεη θαη έλα δεύηεξν ζύζηεκα νλνκαηνδνζίαο ησλ
ππνινγηζηώλ κε βάζε ιέμεηο πνπ ρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο κε ηειείεο. π.ρ. www.di.uoa.gr ή www.whitehouse.gov. Απηά ηα
νλόκαηα ιέγνληαη Domain Names θαη γηα λα απνθηήζνπκε έλα γηα κεξηθά ρξόληα, ζα πξέπεη λα πιεξώζνπκε θάπνην αληίηηκν
ζηνλ αληίζηνηρν θνξέα πνπ έρεη ην δηθαίσκα λα δίλεη ηέηνηα νλόκαηα. Τν πνην domain name αληηζηνηρεί ζε πνηα δηεύζπλζε IP
βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν ζε θάπνηνπο ππνινγηζηέο πνπ είλαη δηάζπαξηνη ζην Δηαδίθηπν θαη ιέγνληαη DNS (Domain Name
Servers). Έλα domain name έρεη ηελ εμήο ζεκαζία:
.gr

Η ηειεπηαία ιέμε δείρλεη ηε ρώξα πνπ θαηαρσξήζεθε ην όλνκα π.ρ. gr, uk ή αλ είλαη ζηηο ΗΠΑ πνηα ζα είλαη ε
ρξήζε ηνπ π.ρ. εκπνξηθή .com, ηεο θπβεξλεζεο .gov θιπ.

.uoa

Τν δεύηεξν ζπλζεηηθό από ην ηέινο είλαη ην όλνκα ηνπ δηθηύνπ πνπ απέθηεζε ην domain name π.ρ. ην uoa είλαη ην
University of Athens.

.di

Τν di είλαη ην ππνδίθηπν πνπ αλήθεη ν ππνινγηζηήο, εδώ είλαη ην Department of Informatics, θαη νξίδεηαη από ηνλ
δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηύνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο.

www

Η πξώηε ιέμε είλαη ην όλνκα ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ππνινγηζηή-server θαη δίλεηαη από ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ
ππνδηθηύνπ ηνπ Τκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο.

Ποιοσ διοικεί το Διαδίκτυο;
Τν Δηαδίθηπν δελ δηνηθείηαη από θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκό ή θνξέα. Σπληνλίδεηαη από επηκέξνπο επηηξνπέο θαη
νξγαλώζεηο κε δηεζλή ραξαθηήξα, αιιά θαη από ηδησηηθέο εηαηξείεο ή παλεπηζηήκηα. Δίλαη από θαηαζθεπήο άλαξρν θαη
αλεμάξηεην. Οη κόλεο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεηάδνληαη ζπληνληζκό είλαη ε εθρώξεζε δηεπζύλζεσλ IP θαη domain names θαη ε
ζπκθσλία γηα ρξήζε θνηλήο απνδνρήο πξσηνθόιισλ επηθνηλσλίαο (HTTP, FTP, TCP).
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Τπηρεςίεσ
Youtube

Skype
(VoIP)

torrent

Email
(POP3, SMTP)

Διαδίκτυο
Telnet, SSH
(απομακρυςμζνθ
ςφνδεςθ ςε ΗΥ)

Chat (π.χ.MSN)

FTP
(ανταλλαγι αρχείων)

WWW
Παγκόςμιοσ Ιςτόσ
(πρωτόκολλο HTTP)
Απλζσ
Ιςτοςελίδεσ

Μθχανζσ
Αναηιτθςθσ

Social Networks
(Facebook)

WEB 2.0

…

Blogs

Wikis
(Wikipedia)

…



Email: Μία δηεύζπλζε email έρεη ηε κνξθή π.ρ. donald_duck7@gmail.com θαη απνηειεί ζπλδπαζκό ηνπ νλόκαηνο ηνπ
ρξήζηε θαη ηνπ domain name ηνπ ππνινγηζηή πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα email (mail server), ρσξηζκέλα κε ην ζύκβνιν ‘@’ θαη
πξέπεη λα έρεη κόλν ιαηηληθά γξάκκαηα, αξηζκνύο θαη ηα ζύκβνια ‘.’ θαη ‘_’. Έηζη, ν ρξήζηεο donald_duck7 έρεη έλα ρώξν
ζηνλ ζθιεξό δίζθν ηνπ ππνινγηζηή πνπ ρεηξίδεηαη ηα email ζην δίθηπν gmail.com, γηα λα δέρεηαη θαη λα απνζεθεύεη ηα email
πνπ ηνπ απνζηέιινληαη.



WWW: Ο Παγθόζκηνο Ιζηόο βαζίδεηαη ζην πξσηόθνιιν HTTP θαη ζην κνληέιν Πειάηε – Δμππεξεηεηή. Ο Πειάηεο
ρξεζηκνπνηεί έλα πξόγξακκα πνπ ιέγεηαη Φπιινκεηξεηήο (Browser), όπσο είλαη νη Internet Explorer, Firefox, Chrome θα,
θαη ν Εμππεξεηεηήο έλα πξόγξακκα πνπ ιέγεηαη Δμππεξεηεηήο Ιζηνύ (web server).
Ο θπιινκεηξεηήο έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα εκθαλίδεη ηηο ηζηνζειίδεο κε εηθόλεο θαη θείκελα πνπ ηνπ ζηέιλεη ν web server. Οη
ηζηνζειίδεο είλαη, ζηελ νπζία, αξρεία θεηκέλνπ γξακκέλα ζε γιώζζα HTML ζπλνδεπόκελα θπξίσο από εηθόλεο. Η
HTML είλαη κία Γιώζζα Μνξθνπνίεζεο Υπεξθεηκέλνπ – πεξηγξάθεη, δειαδή, πνύ θαη πώο ζα εκθαλίδεηαη ην θάζε
ζηνηρείν (θείκελν, εηθόλα) ηεο ηζηνζειίδαο θαη αλ ζα είλαη Υπεξζύλδεζκνο (link) ζε θάπνηα άιιε ηζηνζειίδα.
Κάζε δηαζέζηκνο πόξνο (ηζηνζειίδεο, αξρεία εηθόλαο, ήρνπ θιπ) ζην Γηαδίθηπν έρεη κία κνλαδηθή δηεύζπλζε, ώζηε λα
κπνξεί λα ππάξρεη έλαο Υπεξζύλδεζκνο πξνο απηόλ. Η δηεύζπλζε απηή ιέγεηαη URL θαη απνηειείηαη από ηξία ηκήκαηα.
Γηα παξάδεηγκα, ε URL δηεύζπλζε http :// w ww .par ag lid in g.gr /gl id ing /in de x.h tm απνηειείηαη από
1. ην κέξνο http:// πνπ δείρλεη ην πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο κε ηνλ server πνπ είλαη απνζεθεπκέλνο ν πόξνο (εδώ
πξόθεηηαη γηα web server),
2. ην δεύηεξν κέξνο είλαη ην domain name ηνπ ππνινγηζηή πνπ ηξέρεη ν server (εδώ είλαη www.paragliding.gr)
3. ην ηξίην κέξνο δείρλεη ηε δηαδξνκή ηνπ αξρείνπ κέζα ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ server (εδώ είλαη ην αξρείν index.html κέζα
ζην θάθειν gliding). Όηαλ παξαιείπεηαη, ν web server απνζηέιιεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα αξρεία, αλ ππάξρνπλ, κε
νλόκαηα π.ρ. index.html ή index.php θιπ.

Σπλνιηθά, ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη από ηελ ζηηγκή πνπ πιεθηξνινγνύκε κία δηεύζπλζε URL ζηνλ θπιινκεηξεηή
καο κέρξη λα εκθαληζηεί κία ηζηνζειίδα (ή εηθόλα θιπ) είλαη ε εμήο:
1. Ο θπιινκεηξεηήο ζηέιλεη έλα αίηεκα πξνο έλαλ εμππεξεηεηή DNS θαη δεηάεη λα κάζεη ηελ δηεύζπλζε IP ηνπ ππνινγηζηή
πνπ έρεη ην Domain Name πνπ πιεθηξνινγήζακε.
2.

Σηε δηεύζπλζε IP πνπ καο επέζηξεςε ν DNS, ζηέιλνπκε ην αίηεκά καο γηα κία ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα-αξρείν (π.ρ. ηo
/plirofories.html), αιιηώο καο επηζηξέθεηαη ε αξρηθή ηζηνζειίδα ηνπ server (πνπ ζπλήζσο βξίζθεηαη ζην αξρείν index.html).

3.

Ο web server, πνπ βξίζθεηαη ε ηζηνζειίδα,
a. παίξλεη από ην αίηεκά καο ηελ δηεύζπλζε IP ηνπ ππνινγηζηή καο,
b. ρσξίδεη ην αξρείν ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζε αλεμάξηεηα παθέηα πνπ πεξηέρνπλ ηηο δηεύζπλζεηο IP απνζηνιέαπαξαιήπηε, ηνλ αύμνληα αξηζκό ηνπ θαη έλα κέξνο από ηα δεδνκέλα, θαη ηα ζηέιλεη πξνο εκάο (πιθανόν ηο καθένα
να ακολοσθήζει διαθορεηική διαδρομή)

4.

Ο ππνινγηζηήο καο ιακβάλεη ηα παθέηα, αλαζπλζέηεη ην αξρείν ηεο ηζηνζειίδαο θαη ην απνζεθεύεη ζηνλ ππνινγηζηή καο

5.

Ο θπιινκεηξεηήο αλνίγεη ην αξρείν ηεο ηζηνζειίδαο θαη πξνβάιιεη ηα ζηνηρεία ηεο όπσο ηνπ νξίδεη ε γιώζζα HTML.

6.

Αλ ζην αξρείν HTML αλαθέξεηαη όηη πξέπεη λα εκθαληζηνύλ θαη θάπνηεο εηθόλεο ή άιια ζηνηρεία, ηόηε επαλαιακβάλεη ηε
δηαδηθαζία γηα θάζε ζηνηρείν, ζηέιλνληαο ην αληίζηνηρν αίηεκα πξνο ηνπο ππνινγηζηέο πνπ είλαη απνζεθεπκέλα, βάζεη ηνπ
URL ηνπο.
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