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'oπιυ9 αναφ€ρΘηκε οτα lτρoλεγ6μενα, τo βιβλb αυτ6 γρdφτηKε Υlα να διboει
oτoν αναΥνu'lστη Toυl ττρακπκ€q γιboειq πoυ αφoρoι1ν oτιc, βαοικ€q oυνιοτcboεg
λειτoυργiαg τoυ Δια&κτ6oυ oε εττiττεδo εξυττηρετητιιν. To Διαδiκτυo ι.υg ψrυonκ6
αντικεiμενo, μπoρεi να χαραΚτηρlστεi ιιg μdλλoν τroλιjπλoκo. Aυτ6 επειδξ oτη λει-
τoυργiα τιυν oιjyxρoνων διαδικτυακcΙlν τ6π<υν, περιλαμβdνoνται τεxνoλoγfεc, λει-
τoυργικιυν oυοτημdτιυν, δικτιju)ν, βdoειυν δεδoμ(.νιυν, ειδtκιbv εξυττηρετητιυν
(servers), δfiφoρα εiδη πρoyραμματιoμoιj, ειδικd Θ€ματα αoφdλειαg, ει6lκi.c, ατταl-

τηοειg οε υλικ6 κ.λπ. ΕπioηS, oι εμτλεκ6μεvεq τε1voλoγiεq βρioκoνταt oαφrυq oε

φdoη εξ€λιξ\9, γεγoν6q τroυ συνεισφ€ρει εττιττλtoν oτη δυoκoλiα απ6κτηο0ζ oυ-
νoλικηc εικ6να9yια τo Θ€μα.

Στo κεφdλαιo αυτ6, Θα επιyεtρηΘεi ακριβιυq η ανdπτυξη μιαq cιυνoλικξc' εικ6να9
yΠ τo Διαδiκτυo, υπ6 τo πρioμα τrdντα τ<υν oτ6xιυν Tηq συwραφ4q τoυ βιβλioυ
αυτoιj.

1.1 ΔrκrυαK6 υπoδoμ6

Φυαtκd δεν voεiταl Δlαδiκτυo 1ιυρ(5 τηv ατrαlτoιiμενη δlκτυακη υτroδoμη. Αv καl

η εξdταoη τωv δlκτ6ιυv oτα τrλαiαlα συγYραφη5 τoυ βlβλ(oυ θα γ(νεr oτα κεφd-
λαια 4 καl 5, κρiνεταl ατrαραiτηTη μlα ελξrατη εlοαγιυγ( οτo oημεio αυτ6, λ6γcυ

τηg Θεμελlcilδoυ5 oημαoiαg τιυν δrκτ6ιυν oε 6οα Θα εκτεΘoιjν.

'Ενα δ(κτυo υτroλoγlοτc6v, εivαt μια αυλλoγη υτroλoγιoτdlv, ot oτrofoι εivαt φυοlκd
καt λoγlκd oυvδεδεμdνor μεταξ6 Toυs με oτ61o την ανταλλαγ( δεδoμdvo)v Kαl

τrληρoφoρrc6ν καΘc65 Kαι Tηv κolνη 1ρηoη τr6ριυv.

ol μη1αv6g (υτroλογrοτdg καl λolπ65 εξoτrλloμ65) τroυ oυνδdovTαΙ σε τουλξloτov
dvα δΙκτυo, λdγoνταl ξ6νιoι η ξεvιoτ{'q' (hosts), ετrεlδη "φtλoξενoιiv" κdτroια εφαρ-

μoγη τroυ τoυ5 ετrlτρdπεl να ατroτελo6v μdρoq τoυ δlκτ6oυ. ol oυνδε6μεvεs στo
δfκτυo μη1αvd5 δlακρiνovταr μεταξ6 τoυ5 εiτε με τo 6voμd τoυ5 εiτε με τη δlκτυα-
κη τoυ5 δlειiΘυvoη.

Aτrd, τη ατlγμη τroυ Θα δημloυργηΘεi ιjvα δΙκτυo, καl ελε'γ1Θεf 6τt λεlτoυργεi οιυ-
ατd, μτroρε( κανε(5, oτα τrλαiotα τιυν δυνατoτητιtlv Τroυ Toυ τrαρd1oνταl ατ16 d-

Troψη εγKαTεατημdνιυv εφαρμoγc6v καl αoφdλεlαs/ vα χρησIμoτroΙεi τι6ρoυ5 oτrοr-

oυδητroτε υτroλογloτη oαv αυτoi να ηταν τoτrlκoi δηλ. oαν ol τ16ρoι αυτo( vα υ-

τrηργαv oτη μηxανη τroυ 1εlρiζεται. ol τ16ρol αυτoi, μτroρεi vα εivαl ατroΘηκευτl-
κ69 xcδρo5 1δioκo5), εκτυτrιυτd5, dλλα τrερlφερεlακd, εφαρμoγd5 κ.λτr. Γενlκd κdΘε

εiδoυ5 π6ρo5, o oτroiog υτrdρ1εl oε κdτrotoν υτrολoγroτη TΓoU σuμμεTdxεl ατo δi
KTυo/ μτroρεf να διατεΘεf oε oτrotovδ(πoτε dλλo oυμμετιi1εr oε αυτ6.

Ετrtτιλιiov, μπoρεf κανεi5 vα XρησlμoTΓolηoεl dνα δΓκτυo γlα ετrlKolvωνiα. Γtα τrα-
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Τonlκo δiκτυo (LAΝ)
oυvδεδeμθvo oτo
Δloδiκτυo

Σxημo 1. 1 oι μηxαν€q, ol olτoiεg εiναl oυνδεδεμt'νεc, oε (.να δiκτυo, μπoρo6ν να πρooπελα6-
νoυν η μiα π6ρoυq τηc 6λληC,.

βdoεl αρxεiα ατrd αTΓoμαKρUσμdνoυs υπoλoγlσTds, vα δrαβdαεΙ σTαTlKds lσToσε-
λΙδεg, να ανταλλdξεl τrληρoφoρiε5 μdαιυ δυναμlκcδν loτoαελiδωv κ.λτr.

ol μ6voI Trερloρlσμoi εiναl φυoικd η oωoτ( λειτoυργiα τoυ ουνoλlκoιj δlκτιioυ, oι
αTtαlToιjμενεS εφαρμoγd5 ol oτrοΓεg θα καταοτησoυv δυνατη τη δrdθεoη η τη δlα-
κ(vηoη τωv τrληρoφoρrι6v Kαl Tα δtκαtι6ματα τoυ κdΘε Xρηστη του δlκτιioυ σToυs
τrdρoυ5 Troυ διαTiΘενTαΙ απ6 τα ετrlμiρoυ5 oτolxεiα τoυ.

1.1.1 Tα δiκτυα σε φυαΚ6 επiπεδo
Τα δiκτυα ατ16 dπoψη γειυγραφlκη5 6κταoη9 Kαl χρησIμoτrolo6μενηg τεxvoλo-

γiα5, 1ιυρfζoνταl oημερα oε τoττικd (Ι.ΑNs - Local Area Neh,rzorks) και ευρεiαq, ττε-

ριoXηS (WΑNs - Wide Area Networks). Τα τoπlκd δiκτυα, τυτrlκd, περloρfζονταl

231.1
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μερtKds εKατovTdδεs συνδεδεμdνoυs υTroλoγlσTds η / καl τrερlφερεlακι15 oυoκευi5.
o l 1ρ ηoι μoπoloιiμενεg τε1νoλoγiεg τoτrt κc6v δr κτ6cυν τrερlλαμ βdvoυv TlS Εthernet,
FDDI, ΤokenRing κ.α. Tα δi'κτυα ευρεiα5 τrερlo1(5, εκτεivovταl oε μεγαλ6τερεs γε-
rυγραφlκd5 εκτdoεl5 dιυg καl oε 6λoν τoν πλανητη oυνδdovτα5 μεγdλo τrλ(Θo5

1ρηoτcδν. ΣυvηΘloμdνε5 τεxvoλoγiε5 WΑΝ τrερlλαμβdvoυv Frame reΙay, lSDΝ, DSL,
τ1 , E1 , Τ3, Ε3 κ.α. Τo μεγαλιiτερo δiκτυo τroυ d1εl αxηματroτε( εivαl τo ΔιαδΙκτυo
(Ιnternet), τo oτroio μdλroτα dτrιυ5 εivαI γvιυοτd, εξατrλι6νεταl με lλlψlι6δε15 ρυΘ-
μo65. Τα τoτrlκd δiκτυα, μτroροιiv vα oυνδεθoιjv oε δiκτυα ευρεiα5 τrερloxη5. Σε
αxετικ6 κεφdλαro τoυ βlβλiου Θα εξεταoτo6v or τε1νικdg λετrτoμdρεrεg ο6vδεoη5
ενdg τοτrlκoιi δικτιjoυ oτo Δlαδfκτυo (κεφ. 5).

Γtα vα καταoτεΙ δυvατ( η οιiνδεoη τιυν ετrlμdρoυ5 οτoιxεiιυv εv65 δlκτ6oυ, χρησΙ-
μoτrolεiταr κατ' αρxηv εlδrκ6 υλlκ6 (hardware).

Δloδiκτυo

Toπlκo δiκτυo (lΑM

Modem μιoΘιoμενη9 γραμμηs
(Tερματικξ μoνdδα - DSUICSU)

Δρoμoλoγητηg
(router)

Eξυπηρε rητr!g Lξυτ ηρετη τηq

Hλ. Tαιlδooυεioυ ΙσooεΛaδωv

ιuiit '!ru!ο 
(Web seruer)

Σxημo 'l,2 Tυπικd oτoιyεiα βαoικoιj υλικoa υλoπoiηoηC διαδlκτυακξq υπoδoμηq'
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H βαοlκdτερη ουνloτdloα o6νδεoη5 οε €vα δfκτυo, εiναl το μ6οo με τo oτroΙo ετrl-
τυγxdvεταl η φυorκη orjvδεoη τιυv oτoι1εiιυν Troυ μετd1oυν οε αυτ6. To μdαo
o6vδεoη5 εiναl ατην τυτrlκη τrερiτrτιooη κdτrolα μoρφη καλωδiου 1αλκoιi ( oτrτl-
κι6v lvcδv, αλλd ετrioη5 μτrορεf vα εiναl καl κιiτrolα μoρφη αo6ρματη5 ζειiξη5. Ετrf
τoυ μiooυ εκτrdμτrovταr τα δεδoμ6να με σεlρΙαKd τρ6τro 6vα bit τη φoρd.

Π6ρα ατ16 τo φυοlκ6 μdαo τroυ ΧρησlμoτrolεΙται για τr5 αυνδι1αεIg οε dνα δ(κτυo,
εiναl ατrαραiτητε5 Kαl μlα αεlρd ουoκευdg. or μη1αvd9 τroυ μετd1oυν oε dvα δΙ-
KTυO/ TυTrlKd αυνδdovταl oε αυτ6 μdo<υ μrαg δικτυακιis 6ιετταφξs (κιiρταg δlκτιj-
oυ - τυτrtκη oιivδεoη oε τoτrικιi δiκτυo), εν69 διαπoδιαμoρφιοτιi Φodem) ξ μ(qι
τερματικη μoνdδα (αιiνδεoη με δiκτυo ευρεΙα5 τrερlo1(5). Η oιivδεoη μlαs μηΧα-
vηg oτo δ(κτυo εfvαl γεvtκd γνιυοτη ιι5 δικτυακιi διετταφξ (network interface).

Στα τoτrlκd δ(κτυα, κατd καv6να, τα καλι6δlα ατ16 τα δldφoρα ατoιxεiα τoυ δl-
κτιjoυ, oυγκεvτρoivov'Γαι σε εlδIκd5 oυoκευdg τroυ λdγoνται τrλξμνεq, (hubs). Αν
ουνδdovται τroλλd τoτrlκd δiκτυα τoυ δloυ oργαvloμoιi μεταξ6 τoυg η ατrαtτεiται
αυξημdvη ατ16δooη, τιiτε 1ρηolμoτroloιjνται μεταγιυγεiq, (switches). ΕτrioηS, αv
oυvδdovταr τoτrlκd δfκτυα η υτroλoγoτds με d/ιλα ευριiτερα δfκτυα 6τrcυ5 τo Δlα-
δiκτυo, τ6τε 1ρηolμοτroloιjvταt γlα Tη oιivδεαη εξεrδlκευμdvol υτroλoγloτd5 τroυ λd-
γovταl Eρaμoλoγητ6'q' (rauters) καt ol οτroior δρoμoλoγoιiν τη δlακivηση Tωv τrληρo-
φoρlιiv μεταξιi τιυv δlαφoρετtκc6ν δtκτιjιυv' καΘ165 ετrioη5 καl ειδrκdg τερματIκf5
μovdδεg οιiνδεοη5 με μlοθιυμdvεs γραμμdq. Bdβαlα, o κατdλoγo5 τωv δlκτυακι6ν
oυoκευ6ν TΓoυ χρησ|μOτroloιiνταl oε dνα δΙκτυo, δεν τrεριoρΓζεTαΙ στΙs πlo τrdν<υ.

Τυτrικd, α1εδ6v 6λε9 ol τrαρατrdνιυ αυακευi5 μετd τη φυolκη οιiνδεoη Toυs σTo
δfκ'rυo, 1ρεldζoνταl η ετrlδd1oνταl καr ρυΘμ(oεl5 oε ετriτrεδο λoγroμIκo6, 6τrιυ5 Θα
εξετ'αoτεΙ oε εrτ6μενα κεφdλαlα. Γlα να τrρoβεf καvεig oε αυτd5 τl5 ρυΘμ(oεl5,
πρ6τrει vα μιυρiζεl καλd τη λoγrκη oιivδεαη"

1.t.2 To Δrαδiκιυo σε λoγrκ6 εninεδo
'Oτrιυ5 αναφdρΘηκε αμdoιυg τrρlν/ ol φυαικd5 oυvδ6οεl5 δεν αρκo6ν γΙα vα KαTα-
ατεi dvα δ(κτυo λεlτoυργlκ6. Ατrαlτεiταl εlδlκ6 λoγloμlκd, καθc6g Kαl μlα οεlρd ατ16
ρυΘμioεlg oε λoγlκ6 ετrfτrεδo, η oρΘ6τερα, σε μlα oεlρd ατ16 λoγlκd ετriτrεδα, ανd-
λoγα με τroto ετriτrεδo λoγloμlκoιi ρυθμiζεταl κdθε φoρd. Kατd oυvdτrεlα, εΙvαt α-
τroλιiταl5 αvαγκαΙo, vα dxεl κανεΙ5 οαφη dτroψη τηg λoγlκηs δoμ4s εν65 δrκτιioυ.
ΑκoλoυΘοιjν μερlκd ειocrγιυγlκd ατolxεΙα τoυ εiδoυ5.

Bαoικri τoπoλoγiα

Τo Δlαδfκτυo, εμφανioτηΚε σTo τiλo5 τηg δεκαετiαg τoυ '60, με Tην ανdτrτυξη
τoυ ΑRΡΑnet. o κιiρlo5 oτ6xoq τoυ ΑR,PΑnet, (ταν η τrαρo1η εν65 ατroκεντριυμd-
voυ δlκτιjου υτroλoγlοτlκcilv τrιiρωv, το oτroio δεv Θα βαofζovταν γlα Tη λειτoυρ-
triπ τnlι π-n-λc'^-,-Α αc -;'-^'^ --Α *'- -'''''^-. '--- .-^.. :..--^.^. l-' ^'^-^
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Σxημo 1 ,3 Τoπoλoyiα δικτιjoυ μ€oιι τηg oπoiαC παρixoνται πoλλαπλ('g 6ιαδρoμtq oιjνδεoηC.

1(α εv65 κ6μβoυ Toυ δεv Θα τrρoκαλo6oε τrτιioη 6λoυ του δlκτιioυ. Γlα να εTrΙΤευ-

xΘεf o οτ61o5 αυT6s/ η τoτroλoγiα τoυ δlκτ6oυ Θα τrρdπεl vα παρixεl εναλλαKTl-
κ€9 δlαδρoμds μεταξιi τιυv μηxανι6v Troυ Θα εΙvαι oυνδεδεμdνε5 oτo δfκτυo. Mια
τdτolα τoτroλoγ(α ατrεrκoνfζεταΙ στo αxημα 1.3.

oι υτroλoγloτig oυνδ€oνTαl σε κ6μβoυ9 τoυ δIκτιioυ - η ατroτελoιjν οI δtol κ6μβo -
καt ατ16 τη οτlγμη τroυ μτroρεi vα ακoλoυΘηΘεi μlα δlαδρoμη ατ16 τoν dνα ατoν
d}ιλo εξαoφαλiζεταl η αντΓcrτoI1η ετrl κolvιυνiα.

Πακ6τα

To Δlαδfκτυo χρησιμoTrolε( γlα την αvταλλαyη δεδoμdvιυv μεταξιi τιυv oτotxεiιοv
τoυ, τεxvoλoγ(α ττακετομεTαYωγηS (packet switching). KdΘε εiδoυg τrληρoφορiα
τroυ ταξrδειiεl oε fvα δiκτυo TtαKεToμεTαγα)γη5, ανεξdρτητα ατ16 τo αν τrρ6κειταl
γlα dνα ατrλ6 μηvυμα ηλεκτρovlκo6 ταxυδρoμεioυ, κdτrοlα ιιlτooελiδα η μlα ταtνiα
videο, τεμαx(ζεται oε κoμμdτrα τroυ λ6γoνται πακ6τα (ρackets - αx. 1.4). KdΘε τrα-
κ€τo δρoμoλoγεΓταl ατ16 μlα αυvδεδεμivη μηΧαVη oτηv dλλη μ€1ρr vα φτdoει oτov
τrρooρIoμιi τoυ. Εlδlκευμdvol υτroλoγloτds (δρoμoλoγητ65) καΘlοτoιlv δυvατη τη
δlακivηoη Toυs σTα δrdφoρα δfκτυα' Αυτ6, αε αvτiΘεoη με τα κλαolκd τηλεφιυvl-
κd δfκτυα, 6τroυ για vα καλυφΘεi η ετrlκolνιυvfα μεταξιi διio μερι6ν, α1ηματiζεταr
dvα κιiκλ<υμα o6νδεoη5 αφrεριυμdνo ατroκλεloτικd oε αυτην (κυκλoμεταγιυyη - cir-
cuit switching).

H ατrooτoλη δεδoμdvιοv υτrd μoρφ( εv65 ρειiματoq τrακdτιυν, επlτρdτrεt Tην ατro-
δoτlκ6τερη εκμετdλλευoη τoυ μdooυ μετdδooη5, ετrεlδη τo αντioτolxo ειiρog ζιb-
Ψζ (bandwidth) - δηλ. η τrοo6τητα τιυv δεδoμdνα)v Troυ μτroρoιiν vα μεταδοθoιiv
απ6 τo μdoo oε δεδoμdνη 1ρovlκξ τrερioδo - μτroρεf να μolραoτεf μεταξ6 δlαφoρε-
τl κιiν ετιl κolvcυνoιjvτωv oτolxε iιυν'
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Mηνυμα Hλ. ταxυδρoμεΙoυ

Τμηματα μηvιiματo5 Hλ. ταxυδρoμεioυ
(πακdτα) κατd την μετdδooη

Σxημo 1,4 Στη δrc.κ(νηoη ττληρoφoρtιΔν oτo Δια6iκτυo xρηrlιμoπolεiταl τεyνoλoyiα TrαΚετoμετα-
yυJyηζ.

Πρωτdκoλλα

Η τεxvoλoγΙα TrαKεToμεTαγωγηs τroυ χρησlμoτrolεiταl ατo Δtαδfκτυo, τrρoσθdTεl
τroλυπλοκ6τητα. H δlαδtκαoiα κατdτμηoηg εv65 μηνιjμαTos σε μlKρd τrαKdTα/ o
τrρooδroρloμ6s τηs δlαδρoμηg τιυν τrακdτων Kαt η oυvαρμoλ6γηoη τoυg rioτε vα
αναουvτεΘεΙ τo μηvυμα σTov UTroλoγlοτη - δdκτη, οδηγηoε οτη δημloυρy(α πριll-
τoκ6}λιιιv.

Στo φυolκ6 K6σμO, τα τrριυτ6κoλλα, αυνtστo6ν τυπlκoιis καv6νε5 αυμτrερlφoρd5.
Στlg δlεΘνεi5 σXdσεls, τα τrριυτdκoλλα ελαxloτoTroloιiv τα τrρoβληματα τroυ δημl-
oυργoιiνταl ατ16 τl5 πoλlτloμrκd5 δrαφoρdg 6ταν τα δldφoρα κρdτη oυvεργdζo-
νταl. Mε τη oυμφιrlνiα σε dvα κοιν6 oιjνoλo καν6νοlv, ol oτroioι εiναl αvεξdρτητol
τιυv εΘfμωv κdΘε 6Θνoυ9, τα δlτrλιυματικd τrρωτ6κολλα ελαxlοτoτrolo6ν τl5 Τrαρα-
vοηoεl5, καΘ' dvα5 1νιυρfζεl τrcυ5 να συμTrερlφερθεi καt τrcirg vα ερμηvε6oεl τr5 ε-
vdργεlεg τιυv υτroλoiτrιυν.

'oμoIα, 6ταv ετrικolνωνoιjν υτrολoγιοτd5, εivαl ατrαραiτητo να oρlοτεi dνα α6voλo
καν6νιυν τroυ Θα δldτrεl τηv ετrικolvιυviα τoυ5. Τα τrριυτdκoλλα oτη α6vδεοη Tων
υτroλoγloτcδv, καΘoρiζoυν 6λoυ5 τoυ5 καν6vεs Kαl TΙS λετrτoμdρεlεs Toυ τΙωs Τα
oυοτηματα, εiτε αυτd εiναl λoγrομlκd εiτε υλlκ6, θα ετrlκolνιυvoιjv Kαl με τl μdoα.

To βαolκ6 τrριυτ6κoλλo ατo Δlαδfκτυo εivαl τo ΤCP/P (Τransmission ControΙ Proto-
co l l I nte r n et P r otoco Ι) .

Περf δrευΘ6voεωv

Ε(ναl πρoφαν€g' 6τι γlα vα oυvδεθo6ν υτroλoγlοτd5 μεταξ6 Toυs/ με ακoτ16 αυτo(
vα ετrIKolνα)vo6v, Θα τrρdτrεr κdΘε iναg ατ16 αυτo65 vα χαραKTη ρ(ζεται με μoναδl-
κ6 τρ6τro αε αxdαη με Toυs υτ16λolτroυ5. Στηv τrερiτrτιυοη τη5 o6vδεoη5 υτroλoγl-

1.1
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στd)ν με Tελγoλoγi'α Δlαδlκτιioιr, κdΘε υτroλoγlατη9 dxει μiα δlειiΘυvoη. Mτroρεi
κανεΓg να ακεφτεf τη δlειjθυνoη αυτr|, ιυ5 κdτι αvdλoγο με Tιs γvωστig δrευΘιiv-
σεlS Tωv στrlτlιi)v, με τη δlαφoρd 6τl εδcδ αvτf γlα oδ6 καr αρrΘμ6 υτrdρ1oυv τdo-
αερr5 αρlΘμoi 1ιυρroμdvor με τελεiα, dτrω5 γlα τrαρdδεlγμα:

Ι92.L68.t '1'1"

ΔlευΘιivοεl5 του εiδoυ5 αυτoιi, λdγovται διευΘιivoειq, ΙP. KdΘε αρlΘμ65 ατ16 την
τετρdδα, μτroρεf να τrdρεI τlμd5 οτο δrdoτημα Ο _ 255, KαΙ σTηv ατ16δooη τoυ
τrρdτrεl vα τηρηΘoιiν συγKεKρlμfvol καν6vεg (βλ. +.+1. Εiναι τrρoφαvd5 6τr, η δlε6-
Θυναη κdΘε υπoλoγloτ( τrρdτrεl vα εivαl μovαδlκη oτo δiκτυo, oτo oτroio αυτι15 εi-
ναl ουvδεδεμdvog dμεoα. 'oτrιυ5 Θα φανεΙ oτη oυνd1εlα, τrρdτrεt vα δoΘεf lδιαiτε-
ρη oημαοiα οτη φρdαη ''εiναι oυνδε6εμiνoq dμεoα''.

Mε βdοη τη δlειiθυνoη lP, η oτroiα περιλαμβdνεταl σTα δlακινoιiμενα τrακdτα, τα
λογrαμrκd'πoυ υλoτroloι1ν τα τrρωτ6κολλα ατroατdλλoυv τα τrακdτα σTo oωoτ6
δfκτυo Kαl σTη oωοτη μηχανη oτo δiκτυo.

Πoλσπλεξn καr Θυρfδεg

Mlλι6νταg γενtκd, dνα5 υτroλoγιoτηg d1εr dνα μ6vo αημεio φυolκξ9 oιjνδεoηg γlα
κdΘε δikτυο, τυτrtκd την δlετrαφη δtκτιjoυ η τo δlαπoδlαμoρφιrrτη (modem). oλα
τα δεδoμdνα τroυ τrροoρiζoνταl γlα To συγKεKρlμdνo υτroλoγloτη, φτdvoυν σε αυ-
τ6v μdαω τηg μovαδIκ(5 αυτξ5 o6νδεoη9. Εvτoιiτoι5, τα δεδoμiνα μτroρε(να τrρo-
oρiζοvται γlα δldφoρε5 εφαρμoγdg. Γlα τrαρdδεlγμα, ατov iδro υτroλoγloτη/ μτro-
ρεΙ κανεΙ5 vα τrαραλαμβdνει τo ηλεκτρoνrκ6 τα1υδρoμεio τoυ, αλλd Kα| να εΤΓΙ-

oκdτrτεταt οελiδεg τroυ υπdρ1oυv σTo Δrαδiκτυo μdorο αvτioTolχωv δlαφορετr-
κι6ν εφαρμoγriν. KdΘε φoρd η τrρoιiΘηοη των τrακiτιυν TrρoS τη o<υoτη εφαρμo-
γη γ(vεταl μdoιυ τηg χρησηs αvτioτor1ιυν Θυρi6ιυν (ρorfs).

Πlo oυγκεκρlμdvα, εκτdg ατ16 τl5 πληρoφορiε5 δlειiθυνoη5, με βdoη τlg oτroiε5 τα
πακdτα φτιiνoυv οτo oαrατ6 δiκτυο KαI To oιυoτ6 υτroλογloτη, τα δεδoμdvα πoυ
δlακtνoι]νταI μdoιυ Toυ ΔlαδlKτιjoυ oυvoδειiovτα| Kα| ατ16 τrληρoφoρ(ε5, με βdoη
τl5 oτroiεg αναμιυρiζεται η Θυρδα (ρort) τrρooριομoιi' Kαl KαT'ετr€κταoη η εφαρ-
μoγη τrρo5 τηv oτroiα ατrευΘ6voνταt τα πακdτα (αx. 1.5).

o υτroλoγlατη5 αναγνιυPGεται απ6 την δlε6Θυvοη |P, η oτroiα μεταφdρεταt oτo
τrακdτo Kαl χρησIμoπ'οlεΙταl απιi τo τrραrτdκoλλο lP, cδoτε vα φτdοoυν τα δεδo-

μdνα oτοv oαloτ6 δiκτυo καI υτrολoγtατη εντd5 τoυ δtκτιioυ. Στo πακdτo, υτrdρxεl
ετrioηg και dνα5 αριθμιi5 θυρδα5, o οτroio5 XρησιμoτroΙεiταr ατ16 τα τrριυτιiκoλλα
υψηλdτερoυ ετrlτrdδoυ, τt'Χ. τo TCP, οioτε να ατιoοταλoιjv τα δεδoμdvα σTη σcυ-
oτη εφαρμoγ4. Τo ζειjγog Θυρfδα _ δlε6Θυνoη lΡ, oρiζεl τη λεγ6μεvη ειταφη (sock-
et) καl καΘoρiζεl μοvooημαvτα μrα οιiνδεoη (βλ. 4.3.3).

Mε τoν τrαραπdναr τρ6τro ετrlτυγxdνεταl o ουvδυαoμ6g τroλλι6ν τrηγι6v δεδoμd-
vωv σε dvα ρειJμα δεδομdvι,lv. H τεxνlκη αυτη εivαι 1νιυoτη ωqττoλι1πλεξη 4ττo-
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Σxημo 1.5 H πρoιiΘηoη τ<υν πακi'τιιν 1τρoζ τoν εκdclτoτε oιιoτ6 οτ6yo (ττ.x. εφαρμoγη) yiνεται
με χρηση πoλ6πλεξη9 (Φ. Παρdδειyμα ττακξτoυ ηλ' ταxυδρoμεioυ (β)'

Movι6λo πελdτn - εξυnnρετnτ6

oI τrερloo6τερεs Uτrηρεσfε5 oτo Δlαδ(κτυo εiναl βαoloμdvε5 oτo μovτdλo ττελdτη
- εξυττηρετητιi @lient - server). Σιiμφιυνα με τo μoντdλo αυτ6, dvα τrρ6γραμμα,
τroυ λdγεται ττελdτηS @lient), αtτεiται μlα υτrηρεσΙα ατrd dvα dλλo τrρ6γραμμα
τroυ λdγεται εξυττηρετητιis (server).

Γlα τrαρdδεlγμα, 6ταv κdπolo5 ετrtoκfτrτεταl ιοτoτdτroυq oτo Δlαδfκτυo, τo τrρ6-
γραμμα τrερlηγηοη5 tοτooελiδιυv (browser) TI-oυ ΧρησΙμoτrolεζ ατroτελεf τo τιρ6-
γραμμα τrελdτη, τo oτroΙo αlτεΙταl oελiδε5 ατrd τo τrρ6γραμμα εξυτrηρετητη τoυ l-
oτoτ6τroυ τroυ ετrloκdτrτεταl. H ατ16κρIοη εκ' μdρoυg τoυ πρoγρdμμαTos εξυτrη-
ρετητ( oτηv αiτηαη Toυ τrρoγρdμματo5 τrελdτη, αvαφdρεταl ωs υττηρεαiα
(servlce).

Στo Δrαδfκτυo, υτrdρxoυv δrdφoρol τιjτroι τrρογραμ μdτιυv εξυτrηρετητriν
(seryers), ol oτroiol ουνoλIκd ατroκαλoιjvται εξυτrηρετητ6'9 Διαδικτιjoυ (Ιnternet
serycκ)- ol εΕι lτrnοετnτ/c τrοιl θrι εFετryrττοliιr πτrt RlRλin qiιlαr nl πrχλnlιAn,.

29



30 KΕΦΑΛΑΙo ΕΙΣAΓΩΓΙΙ(Α ΣToΙΧΕΙA

o Εξυττηρετητιis oνoμdτιιν Τoμtιιν (DNs). 'Εvα5 εξυπηρετητη5 ovoμdτιοv Τoμ6_
ιυv - DNS (Domain Narne Seryer) δlατηρεi μlα βdoη δεδoμdνων, oτην oπoiα κατ,
oυoiα τηρoιiνταl τrληρoφoρ(ε5 αντloτoixιαη5 ovoμdτcυv με δlευΘ6νoεlg ΙP για
κdΘε μηxανη (hosf), τroυ υτrdρxεl oτoν τoμ6α (domain) τoυ Δlαδtκτ6oυ γlα τo o-
τroΓo εiναI υτrειiΘυνo5 o δεδoμiνo5 εξυτrηρετητη9 DΝS' και δlαΘdτεl τl5 εv λ6γιυ
πληρoφορiε5 οε dλλoυ5 τrαρdμoloυ5 εξυπηρετητ6s η σε oυvδεδεμfvoυ5 τrελd-
τε5 oε 6λo τo Δlαδiκτυo. Πρακτlκd, iνα5 εξυτrηρετητη5 DNS εiναl ατroλιiτ<ο5 α-
τrαραiτητo5 6ταν αvταλλdooεται ηλεκτρovlκη αλληλoγραφfα η τrρoατrελα6νo-
vταl tατoοελδεg oτo Δlαδiκτυo.

o Εξυττηρετητιiq, ηλεκτρoνικoιi τα11υδρoμεΙoυ (Μai] serνer). O εξυτrηρετητξ5 τoυ
τ6τroυ αυτo6, δlεκτrεραlc6νεl την ανταλλαγη ηλεκτρoνικo6 ταxυδρoμεioυ.'oταν
χρησlμo1Tolεiταl dνα τrρ6γραμμα τrελdτηg ηλεκτρoνlκo6 ταxυδρoμεΓoυ για να α-
πooταλεi dνα μηvυμα πρo5 κdτrolα διειiθυνoη, fνα τrρ6γραμμα εξυπηρετητη5
ηλεκτρoνlκoιJ τα1υδρoμεioυ, τo oτroio εκτελεΓταl οε μηxανη oυνδεδεμdvη οτo
ΔlαδΓκτυo, Θα αvαλdβει vα απooτελει τo μηνυμα οτηv καΘoρlομ6νη δlειiθυvοη.

o Εξυττηρετητξq ιcιτooελΙδιιν (Web serνer). o εξυτrηρετητη5 τoυ τιiπoυ αυτoιi,
oτην oυo(α δημoolειjεl loτooελiδε5 oτo Δlαδiκτυo.'Ετσι, dταν ατ16 κdτroιov 1ρη-
oτη καΘoρΓζεTαl μlα υτrdρ1oυoα δlε6Θυvοη oε iνα πρdγραμμα τrερl(γηoη5 l-
oτoαελδ<υv (web browser), o εξυπηρετητη5 ιατooελiδιυv με τη συYΚεKρ|μdνη δl-
ε6Θυνoη Θα ετrloτρdψεl την αrτο6μενη oελδα.

Kdθε υτrηρεoiα, εiτε TΓρ6KεlTαl για αvταλλαγη ηλεκτρoνικo6 τα1υδρoμεioυ, ε(τε

γlα δημooiευση μlαs lατooελiδα5, εi'Tε γlα τη μετdφραoη εv65 oν6ματo9 oε δlειj-
θυνoη lP, κ.o.κ., βαo(ζεται οε αντ(oτol1α εlδtκd τrρωτ6κoλλα ετrlκolνιυνiα5 ετrlτ16-
δoυ εφαρμoΥ4S, τα oτrorα χρησlμoτΓoιo6v τlg υτrηρεoiεg δlακivησηs Toυ βααικo6
τrρωτoκdλλoυ ΤCPiIP. Γrα τrαρdδεlγμα/ γlα τη δlακivηoη τυτrικι6v lσTOσελi'δων/
χρησΙμoTrolεiταl τo τrριυτ6κoλλo HTTP, ενιb γlα Tη δlακivηoη ηλεκτρovικo6 ταxυ-
δρoμεioυ, ΧρησlμoTrolεΙταl τo τrρωτ6κολλo SMTP (ay.1'6). Καl τα διjo αυτd πριυ-
τ6κoλλα ετrtτrdδoυ εφαρμoγηs/ ΧρησlμoTroloιiν τα 1αμηλ6τερoυ ετrιτrdδoυ τrρcυτd-
κoλλα TCP/IP.

Γlα μlα δεδoμdνη υτrηρεoΓα, ανdλoγα τo λεlτoυργlκd oιioτημα αλλd ακdμα Καl γlα
τo iδlο λεrτoυργικd υτrdρ1oυv δlαθdolμα δldφoρα τrρoγρdμμαται τα oTΓofα με βd-
ση Tα αντrσTolΧα καΘlεριυμdνα πλdov τrριυτdκoλλα oε ετriτrεδο εφαρμoγη9 δIεκ-
περαlcδvoυv Tη συγKεKρIμdνη υτrηρεoiα. Στo βlβλio αυτ6/ γlα τo τrερIβdλλoν Lin-
uX/ Θα εξεταοτoιiν τα ακ6λoιlΘα:

a BιΝD (BerkΙey ιnternet Νame Domaln) ιo5 εξυτrηρετητη5 ovoμdτιoν τoμdων.

o Apache cο5 εξυτrηρετητη5 loτoαελiδιoν (web server).

Ο Sendmail cο5 εξυτrηρετητηg ηλεκτρovlκo6 τα1υδρoμεioυ (mail server).
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Σxημo 1,6 Tυττlκd, oτo Διαδiκτυo €να πρ6yραμμα πελατηC, τo oπoio εκτελεiταt oε εvα υπoλoyl-
oτη oυvδεδεμ{νo clτo Διαδiκτυo, αιτεiταt μlα υlτηρεoiα αlτ6 t'να πρ6yραμμα εξυπη-
ρετητη τo oπoio εκτελεiταt σε μια μηXανξ επioηg oυνδεδεμt'νη oτo Διαδiκτυo.

Συpd στην τrρdξη, ol 6ρo| πελ6Tηq, (client) Kαt Kυρiωs o εξυπηρεTητηg (server),

XρησΙμoTΓoloιjvταl ετrioηs Kαl γlα Vα τrερlγρdψoυν Kαl φυοrκoι15 υτroλoΥlσT6s, αλ-
λd η oρoλoγiα oτηv τrερiτrτιοoη αυτ( εiναl τε1νlκd εoφαλμdνη. Στηv τυτrlκ( τrερi-
τtΤωση κdΘε τrρ6γραμμα εξυπηρdτηoηs γlα πραKTlΚoι,5 λdγoυ5 πoU Θα φαvoι1v
οτη oυvd1εlα Toυ βlβλ(oυ, εKTελεiTαl σε ξεΧoJρ|στη φυolκη μηΧανη. Αυτ6 dμιυg
δεv oημα(νει 6τl δεv μτroρεf ιrτov iδιo φυolκ6 υτroλογlοτη να εκτελoιlvταl ταυτ6_
Χρovα και αvεξdρτητα/ dνω τoυ εν65 τrρoγρdμματα εξυτrηρdτηoη5.

H μεγdλη τrλεloψηφiα Tων τrρoγραμμdτιυv τrελατι6ν, εκτελεiταl σε τrρoσωτrlKoιjs
υπoλoγoτdg με τυτrrκd λειτoυργrκd αυoτηματα ταWindows τo ΜacoS ητo Linux,
εvc6 τα τrρογρdμματα εξυτrηρdTησηS εKTελo6vTαl αε μεγαλιiτερα dιυg τrολιi μεγd-
λα oυoτηματα με λεlτoυργικ6 Linux η κdτrolα d}ιλη τιαρα}λαγ( τoυ Ι'Jnix ηεrδlκd5
εκδ6αε19 τιιν Windows.

1. 1.3 Tυnrκ6g ρυΘμfoεrg λoγroμrκod

Εivαr φαvερ6 ατrd τα τrαρατrdνιυ dτl, η φυoικη αιivδεoη δεν αρκεi ατ16 μ6vη τηg
γlα Τη 1ρηοlμοτrofηση ToU δrκτιioυ. Γενtκd, τrdρα ατ16 τι5 φυorκ€5 oυvδdoεr5 τrρd-
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