
ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ
ΚΑΙ ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΣΤΟ ΕΚΚΕ

Ασηµάκης Πανουτσόπουλος

Κείµενα Εργασίας 2003/1
Working Papers 2003/1





ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ
ΚΑΙ ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΣΤΟ ΕΚΚΕ

Ασηµάκης Πανουτσόπουλος

Κείµενα Εργασίας 2003/1
Working Papers 2003/1

Ο Ασηµάκης Πανουτσόπουλος είναι πληροφορικός, στη ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών. 
Είναι κάτοχος Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Πληροφορικής του Τµήµατος Πληροφορικής του 
Πανεπιστηµίου Concordia, Μόντρεαλ, Καναδά.



© Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ISSN 1108 - 1732

Απαγορεύεται η ανατύπωση, η µετάφραση, η αντιγραφή, µερική ή ολική, η παρουσίαση και η προβολή του πα-
ρόντος από οποιοδήποτε οπτικοακουστικό µέσον χωρίς, την έγγραφη άδεια του εκδότη και του συγγραφέα.

Υπεύθυνος έκδοσης: ΕΚΚΕ, ∆ιεύθυνση Επιστηµονικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων
Τυπογραφική Επιµέλεια: Βαγγέλης Ζουρίδης

Οι απόψεις που εκφράζονται στην έκδοση αυτή είναι του συγγραφέα και µόνο και δεν εκφράζουν αναγκα-
στικά τις απόψεις του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.



Περιεχόµενα
1 Εισαγωγή 7
2 ∆ίκτυα Υπολογιστών 9

2.1 Βασικές Έννοιες 9
2.2 Πλεονεκτήµατα ∆ικτύων 9
2.3 Συστατικά ∆ικτύου 10
2.4 Κατηγορίες ∆ικτύων 10
2.5 Συσκευές ∆ικτύων 12
2.6 Οµότιµα ∆ίκτυα και ∆ίκτυα µε ∆ιακοµιστή 13

3 Το ∆ιαδίκτυο-Internet 15
3.1 Βασικές Έννοιες 15
3.2 ∆ιευθυνσιοδότηση 15
3.3 Λειτουργία Internet 16
3.4 Υπηρεσίες Internet 17
3.5 Παγκόσµιος Ιστός Πληροφοριών (WWW) 17
3.6 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο-e-mail 18
3.7 Μεταφορά Αρχείων 19
3.8 Εργαλεία Internet 19

4 Το ∆ίκτυο του ΕΚΚΕ 21
4.1 Αρχιτεκτονική ∆ικτύου 21
4.2 Πληροφοριακό Κέντρο 21
4.3 Χρήση Πόρων και Ασφάλεια ∆ικτύου 22
4.4 Υπολογιστές ∆ιαχείρισης-Servers 22
4.5 Κατηγορίες Χρηστών 23
4.6 Κοινή Χρήση Φακέλων 24
4.7 Κοινή Χρήση Εκτυπωτών 24

5 Το ∆ιαδίκτυο στο ΕΚΚΕ 25
5.1 Γενικά 25
5.2 Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας 25
5.3 Ηλεκτρονικές Σελίδες-Web 25
5.4 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο-e-mail 26
5.5 Ταχυδροµείο µέσω Ηλεκτρονικών Σελίδων-Webmail 26
5.6 Άλλες Υπηρεσίες-Εφαρµογές 27

6 Συµπεράσµατα 29
7 Πηγές-Βιβλιογραφία 31
8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 33

8.1 Παράρτηµα Α-∆ικτυακή ∆οµή 33
8.2 Παράρτηµα Β-Κατάλογος των e-mails στο ΕΚΚΕ 34
8.3 Παράρτηµα Γ-Λεξικό Όρων 37





7

Σήµερα, ζούµε στην αρχή µιας νέας παγκόσµιας εποχής, της κοινωνίας της πληροφορίας. 
Η νέα αυτή κοινωνία θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο ζωής µας  προς κάθε κατεύθυνση (ενηµέρω-
ση, παιδεία, πολιτισµό, απασχόληση, εµπόριο, παραγωγή κ.λπ.) δηµιουργώντας νέα δεδοµένα 
στην πρόοδο και την ευηµερία των πολιτών. Αυτό οφείλεται αφ’ ενός µεν στη ραγδαία ανάπτυ-
ξη της πληροφορικής τεχνολογίας και των επικοινωνιών και αφ’ ετέρου στον πλούσιο, διαθέσι-
µο και συνεχώς αυξανόµενο όγκο πληροφοριών µέσω του διαδικτύου (internet). Για περισσό-
τερες πληροφορίες σχετικά µε το θέµα αυτό βλέπε 1.

Τα δίκτυα, ως οι λεωφόροι των πληροφοριών (information highways), θα αποτελούν τη βα-
σική υποδοµή της κοινωνίας. Η πρόοδος της τεχνολογίας του εξοπλισµού (hardware), του λο-
γισµικού (software) και των επικοινωνιών διευρύνει γοργά το ρόλο τους προς κάθε κατεύθυνση, 
σε κάθε µεµονωµένο άτοµο ή οργανισµούς και επιχειρήσεις κάθε µεγέθους. Τα δίκτυα εξυπηρε-
τούν ολοένα και περισσότερες ανάγκες χρηστών, ενώ ταυτόχρονα καλύπτουν µεγάλες αποστά-
σεις και µεταφέρουν πληροφορίες µ’ όλο και µεγαλύτερες ταχύτητες. Η ηλεκτρονική δικτύωση 
δεν αποτελεί µόνο προνόµιο για µεγάλες επιχειρήσεις, αλλά γίνεται αισθητή στην καθηµερινή 
ζωή του κάθε απλού πολίτη.

Βασικός στόχος αυτού του κειµένου εργασίας είναι η παρουσία του δικτύου και του 
Internet στο ΕΚΚΕ: δοµή, πλεονεκτήµατα και υπηρεσίες. Σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται επίσης 
µια συνοπτική αναφορά στα δίκτυα υπολογιστών και στο Internet. Η δικτυακή υποδοµή στο 
ΕΚΚΕ αναπτύχθηκε σταδιακά τα τελευταία έξι χρόνια, ανάλογα µε τις ανάγκες και την εξεύ-
ρεση πόρων (χρηµατοδότηση, ανθρώπινο δυναµικό). Το δίκτυο του ΕΚΚΕ και οι υπηρεσίες του 
θα συνεχίσoυν να επεκτείνονται, καθώς αντίστοιχα αυξάνονται οι ανάγκες των χρηστών και 
 επεκτείνονται οι τεχνολογικές δυνατότητες. 

Το κοινό στο οποίο απευθύνεται η παρούσα εργασία είναι:
• Ερευνητές και γενικότερα το προσωπικό του ΕΚΚΕ για την καλύτερη εξοικείωσή του µε 
το δικτύου και τις διαθέσιµες υπηρεσίες του, συµβάλλοντας έτσι στην καλύτερη υποστή-
ριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Κέντρου.

• Ειδικοί επιστήµονες Πληροφορικής για τη δηµιουργία σύγχρονων δικτύων πληροφορικών 
συστηµάτων. 

• Οργανισµοί ή επιχειρήσεις, εντάσσοντας στα επιχειρησιακά τους σχέδια την ανάπτυξη ή 
 επέκταση της δικτυακής υποδοµής και Internet.

• Κάθε µεµονωµένο άτοµο που ενδιαφέρεται να διευρύνει τις γνώσεις  τόσο στην αυξανόµε-
νη ενηµέρωση της πληροφορικής τεχνολογίας και των επικοινωνιών, όσο και στην απόκτη-
ση εµπειρίας και χρήσης των διαθέσιµων υπηρεσιών πληροφόρησης.

Τέλος, η παρούσα εργασία είναι αποτέλεσµα του συνεχώς αυξανόµενου ενδιαφέροντος  από 
τη µεριά των ερευνητών και του λοιπού προσωπικού του ΕΚΚΕ σχετικά µε τα θέµατα που πε-
ριγράφονται. Ευελπιστούµε ότι θα προσφέρει τις κατάλληλες απαντήσεις σε διευκρινιστικές 
 απορίες ή ερωτήσεις, που αναφέρονταν  κατά τη διάρκεια της µέχρι τώρα λειτουργίας του δι-
κτύου και των υπηρεσιών Internet στο ΕΚΚΕ.

1. Εισαγωγή
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2.1 Βασικές Έννοιες

Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστηµα επικοινωνιών, στο οποίο συνδέονται δύο ή πε-
ρισσότεροι αυτόνοµοι υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές, έτσι ώστε να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες ή να διαµοιράζουν τον εξοπλισµό τους. Ο όρος ∆ίκτυα Υπολογιστών, από επιστη-
µονικής και τεχνολογικής πλευράς, αποτελεί µια κοινή περιοχή ανάµεσα στην Πληροφορική και 
τις Επικοινωνίες.

Ένα δίκτυο υπολογιστών µπορούµε να το παροµοιάσουµε µ’ ένα σύγχρονο συγκοινωνιακό 
δίκτυο, στο οποίο υπάρχουν: δρόµοι διαφόρων µεγεθών (αστικοί, επαρχιακοί, εθνικοί, διακρα-
τικοί),  µέσα µεταφοράς που µεταφέρουν φορτία από µια αφετηρία στον προορισµό τους, ποικί-
λα φορτία που µεταφέρονται και κανόνες κυκλοφορίας. 

Μία από τις  βασικές υπηρεσίες ενός δικτύου είναι η κοινή και ταυτόχρονη χρήση των πόρων 
του δικτύου, δηλαδή οι χρήστες µπορούν να µοιράζονται τον ίδιο εξοπλισµό (hardware), να εργά-
ζονται στα ίδια προγράµµατα (software), να χρησιµοποιούν τις ίδιες βάσεις δεδοµένων.  Επίσης, 
µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους ανταλλάσσοντας έτσι απόψεις, µηνύµατα ή πληροφορίες, 
χωρίς να µετακινούνται είτε ευρίσκονται στο ίδιο κτήριο είτε σε  αποµακρυσµένες περιοχές.

Τα δίκτυα διακρίνονται από τα συστατικά που τα απαρτίζουν, τις υπηρεσίες που προσφέ-
ρουν, τον τρόπο που συνδέονται, τον τρόπο ελέγχου, τη διακίνηση των δεδοµένων και τον τρόπο 
λειτουργίας τους (επεξεργασίας δεδοµένων). Έτσι υπάρχουν διάφορες κατηγορίες δικτύων. Η 
επι λογή ενός δικτύου εξαρτάται από τις ανάγκες και το µέγεθος ενός οργανισµού ή επιχείρησης, 
όπως: ανθρώπινο δυναµικό, εργασίες ή κτηριακές εγκαταστάσεις (π.χ. γεωγραφική κατανοµή).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνίες βλέπε 9 και 12.

2.2 Πλεονεκτήµατα ∆ικτύων

Ένα σύγχρονο δίκτυο υπολογιστών µας προσφέρει, µεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δυνατότητες:
• Κοινή χρήση πληροφοριών (φακέλων, αρχείων ή δεδοµένων), επιταχύνοντας έτσι πολλές 
διαδικασίες στον εργασιακό χώρο.

• Κοινή χρήση περιφερειακών συσκευών (εκτυπωτές, σαρωτές κ.λπ.), συµβάλλοντας σε οι-
κονοµία χρόνου, χώρου και χρήµατος.

• Αυτοµατοποίηση της ροής εργασίας σε ένα οργανισµό ή επιχείρηση, όπως: καλύτερη επι-
κοινωνία χρηστών, εξοικονόµηση χρόνου και καλύτερο συντονισµό εργασίας.

• Υπηρεσίες ανταλλαγής µηνυµάτων και ηλεκτρονικές συνδιαλέξεις.
• Υπηρεσίες τηλεπρόσβασης. Η δυνατότητα επικοινωνίας από απόσταση ενός αποµακρυσµέ-
νου χρήστη µε άλλους χρήστες και η πρόσβαση στα δεδοµένα και τους πόρους του δικτύου.

• Καταµερισµό φόρτου εργασίας. Όταν η εργασία ενός µέλους του δικτύου υπερβεί τις δυνα-
τότητές του, τότε µέρος της εργασίας αυτής µπορεί να µεταφερθεί σε κάποιον άλλο κόµβο, 
ο οποίος δύναται να  εκτελέσει την εργασία αυτή. 

• ∆ιαχείριση. Η κοινή χρήση πόρων και ο καταµερισµός εργασιών του δικτύου επιτρέπουν 
την καλύτερη διαχείριση και υποστήριξη των συστηµάτων από το τεχνικό προσωπικό.

• Ασφάλεια. Η ασφάλεια διακρίνεται σε σχέση µε το είδος της πληροφορίας και το είδος των 
 ενεργειών του χρήστη. Οι τέσσερις βασικές κατηγορίες ασφάλειας ενός δικτύου είναι: φυσική 
ασφάλεια, ασφάλεια χρηστών, ασφάλεια πληροφοριών και ασφάλεια έναντι εισβολέων.

• Σύνδεση στο Internet. Μοίρασµα µιας σύνδεσης  Internet σ’ όλους τους υπολογιστές που 
 απαρτίζουν το δίκτυο.

• Εφαρµογές. Ένα δίκτυο επιτρέπει την κοινή και ταυτόχρονη χρήση κοινών εφαρµογών. Με-
ρικές από αυτές είναι: Τηλε-εκπαίδευση, τηλε-εργασία, τηλε-αγορά, τραπεζικές συναλ-

2. ∆ίκτυα Υπολογιστών
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λαγές, χρηµαταγορά, κρατήσεις θέσεων ταξιδιών, πίνακες ηλεκτρονικών ανακοινώσεων, 
ηλε κτρονική ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ επιχειρήσεων (EDI), ηλεκτρονικές εφηµερίδες, 
 ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες κ.λπ.

2.3 Συστατικά ∆ικτύου

Τα βασικά στοιχεία που απαρτίζουν ένα σύγχρονο δίκτυο είναι:
• ∆ιακοµιστές/∆ιαχειριστές (Servers). Yπολογιστές που παρέχουν τις υπηρεσίες του δικτύου.
• Σταθµοί εργασίας (workstations). Οι προσωπικοί υπολογιστές (PC)  που είναι συνδεδεµένοι 
στο δίκτυο και χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες του.

• Μέσα µετάδοσης. Τα καλώδια πάνω στα οποία µεταφέρονται οι πληροφορίες.
• Κάρτα δικτύου. Η διασύνδεση (interface) του κάθε υπολογιστή µε το µέσο µετάδοσης.
• Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Το σύνολο των κανόνων που διασφαλίζουν τη διακίνηση πλη-
ροφορίας από τον αποστολέα στον παραλήπτη.

• Το λειτουργικό σύστηµα. Το σύνολο των προγραµµάτων (software) που διεκπεραιώνουν τις 
βασικές λειτουργίες του δικτύου, όπως την παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες.

• Συσκευές δικτύου που εξασφαλίζουν την εύκολη και απρόσκοπτη επικοινωνία των επί µέ-
ρους τµηµάτων του δικτύου.

• Εφαρµογές δικτύου όπως υπηρεσίες Internet, βάσεις δεδοµένων,  ανάκτηση πληροφοριών κ.λπ. 

2.4 Κατηγορίες ∆ικτύων

Τα δίκτυα υπολογιστών διακρίνονται ως προς: τη γεωγραφική περιοχή, τη φυσική τοπολο-
γία, τον τρόπο σύνδεσης ή τον τρόπο διακίνησης και επεξεργασίας των πληροφοριών.

(α) Είδη δικτύων
Τα δίκτυα κατατάσσονται σε δύο κύριες οµάδες ανάλογα µε το µέγεθος, το εύρος ζώνης και 

τον τρόπο λειτουργίας τους. 
Τοπικό ∆ίκτυο (Local Area Network-LAN). Μια οµάδα υπολογιστών που είναι συνδε-

δεµένοι µεταξύ τους  µέσω µιας σύνδεσης επικοινωνίας και βρίσκονται συνήθως κοντά ο ένας 
στον άλλον, για παράδειγµα, µέσα στο ίδιο κτήριο ή στον ίδιο όροφο ενός κτηρίου.

∆ίκτυο Ευρείας Περιοχής (Wide Area Network-WAN) Είναι µια δικτύωση  υπολογιστών 
σε µεγάλες αποστάσεις, χρησιµοποιώντας γραµµές υψηλής ταχύτητας. Ένα τέτοιο δίκτυο απο-
τελείται από ένα ή περισσότερα τοπικά δίκτυα, από διάφορους αυτόνοµους υπολογιστές που 
λειτουργούν σε διάφορα περιβάλλοντα και ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες δικτύων.

∆ιεθνή ∆ίκτυο ή ∆ιαδίκτυο (International Network). Είναι µια δικτύωση πολλών τοπι-
κών δικτύων µε δίκτυα ευρείας περιοχής. Ένα διεθνές/παγκόσµιο δίκτυο υπολογιστών συνδέει 
χρήστες διαφορετικών χωρών και ηπείρων. Ένα τέτοιο διαδίκτυο είναι το Internet. 

(β) Καλωδίωση ∆ικτύου (Cabling) 
Το καλώδιο είναι το µέσο πάνω στο οποίο µεταφέρεται η πληροφορία. Η καλωδίωση είναι ο 

τρόπος µε τον οποίο συνδέονται οι υπολογιστές µεταξύ τους. Τα καλώδια χαρακτηρίζονται  από 
το εύρος ζώνης (bandwidth), την ταχύτητα µετάδοσης και την απόσταση µεταξύ των κόµβων 
του δικτύου. Έτσι, η επιλογή του καλωδίου διαδραµατίζει όχι µόνο οικονοµικό ρόλο αλλά και 
τεχνολογικό (απόσταση, ταχύτητα). 

Οι τρεις τύποι καλωδίων που χρησιµοποιούνται είναι:
Καλώδιο συνεστραµµένου ζεύγους (Twisted Pairs). Είναι χάλκινα σύρµατα, παρόµοια µε 

τις τηλεφωνικές γραµµές αλλά µε οκτώ αγωγούς συνεστραµµένους σε τέσσαρα ζεύγη. Είναι το 
πιο οικονοµικό µέσο, αλλά έχει µικρό εύρος ζώνης. Ο ρυθµός µετάδοσης µπορεί να φτάσει τα 
100 Mbps για αποστάσεις 100 µέτρων.

Οµοαξονικό καλώδιο (Coaxial). Είναι παρόµοιο µε αυτό που χρησιµοποιείται στην καλω-
διακή τηλεόραση. Αποτελείται από ένα µονό συµπαγή χάλκινο πυρήνα µέσα σε µονωτικό  υλικό 
µε θωράκιση και εξωτερικά µε προστατευτικό περίβληµα. Επιτρέπει τη γρήγορη και ασφαλή µε-
ταφορά λόγω θωράκισης. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για µικρές ή και για µεγάλες αποστάσεις 
(ένα χιλιόµετρο) σε συνδυασµό µε τους repeaters.
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Καλώδιο οπτικών ινών (Fiber optics). Τα καλώδια αυτά περιέχουν οπτικούς αγωγούς, 
δηλαδή λεπτά γυάλινα σωληνάρια (ίνες) µέσα σε πλαστικό περίβληµα που µεταφέρουν τα δε-
δοµένα ως φωτεινούς παλµούς. Οι οπτικές ίνες µπορούν να καλύψουν µεγάλες αποστάσεις, 
προσφέρουν το πιο γρήγορο και αξιόπιστο µέσο µετάδοσης και η ταχύτητα µετάδοσης είναι 
της τάξης των Gbps. 

(γ) Τοπολογία ∆ικτύου
Η τοπολογία αναφέρεται στη γεωµετρική (φυσική) διάταξη µε την οποία οι διάφοροι κόµ-

βοι (υπολογιστές, συσκευές) συνδέονται µεταξύ τους σε ένα τοπικό δίκτυο. Οι βασικότερες το-
πολογίες είναι:

Τοπολογία ∆ιαύλου (Bus). Αποτελείται από ένα κεντρικό καλώδιο, στο οποίο είναι συνδε-
δεµένοι όλοι οι κόµβοι και µέσω του οποίου τα δεδοµένα είναι διαθέσιµα ταυτόχρονα σ’ όλους 
του κόµβους. Ο κάθε κόµβος λαµβάνει εκείνα τα δεδοµένα που προορίζονται γι’ αυτόν. Στην το-
πολογία αυτή, συνήθως, χρησιµοποιείται το οµοαξονικό καλώδιο, όπου τα άκρα του καταλή-
γουν σε δύο ακροδέκτες τύπου BNC. Η απόσταση του καλωδίου δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 185 
µέτρα-αλλιώς χρησιµοποιούνται repeaters. Η τοπολογία αυτή είναι η  ιδανική και η πιο οικονο-
µική για µικρά δίκτυα, όπου ο αριθµός των υπολογιστών δεν ξεπερνάει τους δέκα.

Τοπολογία Αστέρα (Star). Οι υπολογιστές συνδέονται µε µια κεντρική συσκευή, τον κα-
τανοµέα (Hub), που ρυθµίζει την επικοινωνία των κόµβων µεταξύ τους. Ο κάθε κόµβος, για 
να επικοινωνήσει µε κάποιον άλλον, στέλνει πρώτα µια αίτηση στον κατανοµέα, ώστε να του 
επιτραπεί η σύνδεση. Στην τοπολογία αυτή χρησιµοποιείται το καλώδιο twister pairs (UTP) 
µε ακροδέκτες τύπου RJ-45. Η απόσταση του καλωδίου δεν µπορεί να ξεπεράσει τα 100 µέ-
τρα. Σε µεγάλα δίκτυα µπορούµε να συνδέσουµε πολλά δίκτυα τύπου αστέρα, δηµιουργώντας 
έτσι  ένα ιεραρχικό δίκτυο.

Τοπολογία ∆ακτυλίου (Token Ring). Αποτελείται από ένα καλώδιο, που συνδέει όλους 
τους υπολογιστές µεταξύ τους, δηµιουργώντας ένα κύκλο.  Τα δεδοµένα µεταφέρονται κυκλι-
κά, περνώντας όλους τους κόµβους διαδοχικά. Ο κάθε κόµβος λαµβάνει εκείνα τα δεδοµένα που 
προορίζονται γί  αυτόν. Στην πράξη η δικτύωση γίνεται µέσα από την MAU συσκευή, ανάλογα 
µε τον κατανοµέα στην τοπολογία αστέρα, η οποία διανέµεται αποκλειστικά από την IBM για 
τα δικά της δίκτυα. 

Η επιλογή για την τοπολογία του δικτύου έχει σχέση µε το µέγεθος των κόµβων και µε 
την καλωδίωση. Η τοπολογία bus χρησιµοποιείται συνήθως για µικρά δίκτυα, όπου συνδέονται 
µέχρι δέκα υπολογιστές σε σχετικά µικρό χώρο (ίδιο δωµάτιο ή όροφο).  Εάν όµως, το δίκτυο 
απλώνεται σε διάφορους ορόφους ή εάν πρόκειται να διευρυνθεί σταδιακά, τότε η τοπολογία 
αστέρα είναι η πλέον συµφέρουσα επιλογή.  Ο γενικός κανόνας για την επιλογή του καλωδίου 
είναι: Τα twisted pair ή οµοαξονικά καλώδια χρησιµοποιούνται για αποστάσεις µεταξύ κόµβων 
πού δεν ξεπερνούν τα εκατό µέτρα. Για µεγαλύτερες αποστάσεις (µέχρι ένα χιλιόµετρο) 
χρησιµοποιήστε τα οµοαξονικά καλώδια και για ακόµη µεγαλύτερες χρησιµοποιήστε τις 
οπτικές ίνες. Βέβαια, οι αποστάσεις των καλωδίων µπορούν να επεκταθούν µε τη χρήση των 
ειδικών δικτυακών συσκευών (repeaters). 

(δ) Μέθοδοι-Πρωτόκολλα ∆ιασύνδεσης
Τα πρωτόκολλα διασύνδεσης είναι το σύνολο κανόνων, που καθορίζουν τον τρόπο διακίνη-

σης και ελέγχου των δεδοµένων µέσα σε ένα τοπικό δίκτυο. Τα πιο γνωστά πρωτόκολλα είναι:
Ethernet: Οι υπολογιστές µπορούν κάθε στιγµή να στείλουν πληροφορίες (πακέτα) στο δί-

κτυο. Τα πακέτα αυτά είναι διαθέσιµα σ΄ όλους τους άλλους υπολογιστές του δικτύου, αλλά 
 διαβιβάζονται µόνο σ’ αυτόν στον οποίο απευθύνονται.

Token Passing: Με τη µέθοδο αυτή ένα µήνυµα (token) περνάει απ’ όλους τους υπολογι-
στές. Όταν ο αποστολέας στείλει το token  το δηλώνει και όταν ολοκληρωθεί η µετάδοση ο πα-
ραλήπτης επαναφέρει το token στην αρχική του κατάσταση.

(ε) Ασύρµατα ∆ίκτυα (Wireless Νetwork)
Τα τελευταία χρόνια χρησιµοποιούνται και τα ασύρµατα δίκτυα, όπου το µέσο µετάδο-

σης είναι αντί για καλώδια ο αέρας µε ποµποδέκτες ασύρµατης επικοινωνίας. Οι ασύρµατες 
 συνδέσεις χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθούν  καλώδια 
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(π.χ. κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, µεγάλες αποστάσεις-σύνδεση µεταξύ ηπείρων). 
Έτσι, είναι χρήσιµα σε περιπτώσεις που θέλουµε να συνδέσουµε υπολογιστές σε κοντινά  κτήρια 
ή όταν οι σταθµοί εργασίας αλλάζουν θέση (π.χ φορητοί υπολογιστές). Στα ασύρµατα δίκτυα 
(κινητά, φορητά) το µέσο µετάδοσης είναι ο αέρας και η µετάδοση γίνεται µε µικροκύµατα ή 
 υπέρυθρες ακτινοβολίες. Οι συσκευές που χρησιµοποιούντα είναι: ποµποί, κεραίες, δορυφόροι 
και δέκτες µετάδοσης. 

2.5 Συσκευές ∆ικτύων

Ένα δίκτυο µπορεί να αποτελείται από υποδίκτυα (subnets). Μερικοί από τους λόγους για 
τη δηµιουργία υποδικτύων είναι:

• Μια εταιρία µπορεί να έχει εγκαταστήσει διαφορετικά δίκτυα για τα διαφορετικά τµήµατα 
και σε κάποιο σηµείο να πρέπει να συνδέσει αυτά τα δίκτυα. Τα διαφορετικά τµήµατα µιας 
επιχείρησης µπορεί να έχουν διαφορετικές ανάγκες και να έχουν εγκαταστήσει ευθύς εξ αρ-
χής διαφορετικούς τύπους δικτύων.

• Μια εταιρία µπορεί να αγοράσει µια άλλη και να πρέπει να συνδέσει το δικό της δίκτυο µε 
αυτό της καινούργιας εταιρίας.
• Μια εταιρία επεκτείνεται σε άλλο κτήριο, πόλη ή χώρα  και να πρέπει να συνδέσει το υπάρ-
χον  δίκτυό της µε αυτό της καινούργιας επέκτασης.

Η σύνδεση υπολογιστών και η σύζευξη δικτύων επιτυγχάνεται µε τη χρήση ειδικών συ-
σκευών, όπως: γέφυρες (bridges), δροµολογητές (routers), πύλες επικοινωνίας (gateways), κ.λπ. 
Ακολουθεί µια σύντοµη περιγραφή των διάφορων συσκευών:

Κατανεµητής (Hub): είναι µια συσκευή που επιτρέπει την εύκολη σύνδεση υπολογιστών 
µε τη χρήση καλωδίου τύπου UTP, δηµιουργώντας έτσι ένα τοπικό δίκτυο τύπου αστέρα.

∆ιακλαδωτής (Switch): είναι µια συσκευή παρόµοια µε  το Hub, αλλά που βελτιώνει την 
απόδοση του δικτύου, κατανέµοντας την κυκλοφορία / κίνηση του δικτύου.

Γέφυρα (bridge): είναι µια συσκευή που συνδέει δύο όµοια δίκτυα. Τα δίκτυα είναι συνή-
θως τοπικά και έχουν το ίδιο λειτουργικό σύστηµα. Η τοπολογία του δικτύου δεν παίζει ρόλο. 
Η γέφυρα µπορεί να είναι ένας υπολογιστής, στον οποίο έχουν εγκατασταθεί περισσότερες από 
µία κάρτες δικτύου και ο οποίος είναι συνδεδεµένος (µέσω γραµµών) και µε τα δύο τµήµατα του 
δικτύου. Για παράδειγµα, εάν το τµήµα έρευνας µιας επιχείρησης παρουσιάζει πολύ µεγάλη κί-
νηση στο δίκτυο, αλλά έχει σχετικά µικρές ανάγκες επικοινωνίας µε τα άλλα τµήµατα, µπορού-
µε να το αποκόψουµε από το υπόλοιπο δίκτυο µε τη βοήθεια µιας γέφυρας. 

∆ροµολογητής (Router): είναι µια συσκευή όπως η γέφυρα, µε τη διαφορά ότι έχει τη δυ-
νατότητα να συνδέσει πολλαπλά δίκτυα. Οι δροµολογητές είναι σε θέση να επιλέξουν τον κα-
λύτερο δρόµο για να στείλουν πληροφορίες (πακέτα) στον προορισµό τους. Ανάλογα µε τη κί-
νηση του δικτύου, η µετάδοση πακέτων από τον ένα κόµβο σε άλλον µπορεί να γίνεται από 
πολλές διαφορετικές διαδροµές, σε διαφορετικές χρονικές στιγµές. Αν δεν γνωρίζει που πρέπει 
να πάει κάποιο πακέτο, ξέρει από πού θα πρέπει να ζητήσει οδηγίες για να βρει τη διεύθυνση 
προορισµού-από έναν άλλο δροµολογητή. Εάν το δίκτυο αποτελεί τµήµα του Internet, ο δρο-
µολογητής θα πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζεται ένα τεράστιο αριθµό δυνατών δροµο λογίων 
µεταξύ τοποθεσιών και να αποφασίζει για το ποιος είναι ο καταλληλότερος δρόµος, για να 
στείλει τα πακέτα από το ένα σηµείο στο άλλο.

Πύλη Επικοινωνίας (Gateway): είναι µια συσκευή, συνήθως κάποιος δροµολογητής, που 
µπορεί να συνδέσει όχι µόνο δίκτυα διαφορετικής τοπολογίας, αλλά και δίκτυα µε διαφορετικά 
πρωτόκολλα επικοινωνίας και λειτουργικά συστήµατα. Οι πύλες λειτουργούν σαν µεταφραστές, 
που µεταφράζουν τη µορφή των πακέτων, ώστε να τα καταλάβει το δίκτυο που τα δέχεται.

Επαναµεταδότης (Repeater): είναι µια συσκευή που αναδηµιουργεί ένα ψηφιακό σήµα 
και έτσι καλύπτουµε µεγάλες αποστάσεις. Αν το σήµα µεταφέρεται µε απλά χάλκινα καλώδια, 
οι αναµεταδότες χρειάζονται για κάθε δύο µε τρία χιλιόµετρα.

Ενισχυτής (Booster): είναι µια συσκευή που χρησιµοποιείται για να ενισχύσει ένα αναλο-
γικό σήµα, έτσι ώστε το µήκος του καλωδίου να δύναται να µεγαλώσει. Για απλά χάλκινα κα-
λώδια, ενισχυτές χρειάζονται για κάθε πέντε µε έξι χιλιόµετρα.
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∆ιαµορφωτής/Αποδιαµορφωτής (Modem): είναι µια συσκευή που επιτρέπει σε έναν 
 υπολογιστή να µεταδίδει δεδοµένα µέσω µιας τηλεφωνικής γραµµής σε έναν άλλο υπολογιστή 
και τανάπαλιν. Τα modem µετατρέπουν τα ψηφιακά σήµατα του υπολογιστή σε αναλογικά κύ-
µατα, τα οποία µπορούν να µεταδοθούν µέσω των συνηθισµένων τηλεφωνικών γραµµών φω-
νητικής µετάδοσης. 

2.6 Οµότιµα ∆ίκτυα και ∆ίκτυα µε ∆ιακοµιστή

Υπάρχουν δύο κατηγορίες δικτύων ανάλογα µε τον τρόπο λειτουργίας και επεξεργασίας των 
δεδοµένων:

(α) Οµότιµα ∆ίκτυα (Peer to peer)
Σ΄ αυτό το δίκτυο δεν υπάρχει διακοµιστής (server), αλλά κάθε υπολογιστής αποτελεί έναν 

κόµβο ίσο µε τον διπλανό του (γι’ αυτό ονοµάζονται οµότιµα). Κάθε υπολογιστής µπορεί να λει-
τουργεί µε δύο τρόπους: σαν σταθµός εργασίας χωρίς να µοιράζει τους πόρους του, και σαν δια-
κοµιστής, µοιράζοντας τους πόρους του (π.χ. δίσκο, εκτυπωτή) στα υπόλοιπα µέλη του  δικτύου. 
Τα δίκτυα αυτά έχουν µια χαλαρή σύνδεση και η δοµή τους αλλάζει ανάλογα µε τις ανάγκες των 
χρηστών τους. Προσφέρουν χαµηλό κόστος αγοράς, εύκολη και γρήγορη  εγκατάσταση, αλλά 
 ελάχιστη προστασία. Είναι χρήσιµα για πολύ µικρά δίκτυα (κάτω των δέκα υπολογιστών) µε πε-
ριορισµένες λειτουργικές απαιτήσεις (π.χ. όχι µοίρασµα εφαρµογών).

(β) ∆ίκτυα µε ∆ιακοµιστή (Client/Server)
Η αρχιτεκτονική client/server χρησιµοποιείται για µεγάλα δίκτυα και προσφέρεται για 

 υπηρεσίες και εφαρµογές, που απαιτούν ταυτόχρονη λειτουργία από πολλούς χρήστες. Σ΄ αυτό 
το δίκτυο υπάρχει τουλάχιστον ένας server (διακοµιστής/διαχειριστής) που παρέχει τις υπηρεσίες 
του  δικτύου και οι clients (πελάτες-οι υπολογιστές των χρηστών), που ζητούν από τον server και 
χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες του. Στα µεγάλα δίκτυα µπορούν να συνυπάρξουν περισσότεροι του 
 ενός αφοσιωµένοι servers, εκτελώντας ο καθένας συγκεκριµένη λειτουργία, όπως  διαχειριστές 
για βάσεις δεδοµένων, Internet, αρχείων, εκτυπωτών κ.λπ. Τα δίκτυα αυτά είναι  ακριβά στην εγκα-
τάσταση, αλλά προσφέρουν προστασία και καλή διαχείριση των πόρων του συστήµατος.  Απο-
τελούν ιδανικό περιβάλλον για ανάπτυξη ή χρήση εφαρµογών client/server (πελάτη/διακοµιστή), 
όπου η επεξεργασία µοιράζεται ανάµεσα στον πελάτη και το διακοµιστή, καθένας από τους οποί-
ους λαµβάνει τη διεκπεραίωση για ένα µέρος της εφαρµογής.  Επίσης, ο server διαχειρίζεται την 
ταυτόχρονη προσπέλαση πληροφοριών σε πολλούς χρήστες. Για παράδειγµα, οι clients παρουσι-
άζουν πληροφορίες εκτελώντας  µια εφαρµογή που αντλεί  στοιχεία από τη βάση δεδοµένων που 
βρίσκεται στον server.
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3.1 Βασικές Έννοιες

∆ιαδίκτυο είναι η διασύνδεση και επικοινωνία πολλών τοπικών δικτύων µε  δίκτυα  ευρείας 
περιοχής. Το Internet (International Network)-διαδίκτυο είναι το µεγαλύτερο δίκτυο υπολογι-
στών στον κόσµο. Μερικές ονοµασίες που χρησιµοποιούνται για το Internet είναι: ∆ιαδίκτυο, 
Κυβερνοχώρος,  Πληροφορική Λεωφόρος, Υπερλεωφόρος της Πληροφορίας κ.λπ.

Η διαδικτύωση, η σύνδεση δηλαδή πολλών επί µέρους δικτύων σ΄ ένα παγκόσµιο  δίκτυο 
δηµιουργεί καινούργιες προοπτικές και αλλάζει όχι µόνο τον τρόπο που οι χρήστες επικοινω-
νούν µεταξύ τους, αλλά και τον τρόπο εργασίας τους. Το Internet αποτελεί την πρώτη µορφή 
των µεγάλων παγκόσµιων δικτύων που θα δούµε στο µέλλον. Έχει ήδη εξαπλωθεί παγκοσµίως, 
προσφέροντας στα µέλη του ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών, είτε βρίσκονται σε µια µεγαλού-
πολη είτε σ’ ένα αποµακρυσµένο χωριό ή νησί.

Η διαχείριση του Internet δεν γίνεται από κάποιο κεντρικό όργανο που επιβλέπει την οµαλή 
λειτουργία και διακίνηση των πληροφοριών. Το Internet δεν ανήκει σε καµιά κυβέρνηση ή επι-
χείρηση και δεν υπάρχει ανώτατη κυβερνητική επικράτεια µε κανόνες και ρυθµίσεις στους χρή-
στες. Tο Internet  όµως, αποτελείται από κόµβους υψηλής ταχύτητας (backbones) που ανήκουν 
σε ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, ερευνητικά κέντρα ή ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι κόµβοι αυτοί µπορεί 
να είναι τοπικοί, περιφερειακοί, εθνικοί ή διακρατικοί. Η διαχείριση του Internet στηρίζεται σ΄ 
αυτoύς τους κατά τόπους φορείς, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες του στους χρήστες-πελά-
τες τους. Το Internet βασίζεται στην αρχή των ίσων δικτυακών δυνατοτήτων των κόµβων του. 
Ωστόσο, µπορεί στο Internet να µην υπάρχει κεντρικός έλεγχος, αλλά υπάρχει µια  οµάδα εργα-
σίας (Task Force), που επιβλέπει την εξέλιξη του Internet και σχεδιάζει για το µέλλον του (βλέ-
πε http://www.ietf.org). Επίσης υπάρχει το κέντρο πληροφοριών του Internet, το οποίο, µεταξύ 
άλλων, είναι υπεύθυνο για την απόδοση DNS διευθύνσεων (βλέπε http://www.internic.org).

Η ραχοκοκκαλιά του Internet (Backbone) είναι κόµβοι µε αυξηµένες δυνατότητες επι-
κοινωνίας, αλληλοσυνδεόµενοι σε δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN) υψηλών ταχυτήτων. Μέχρι 
πρόσφατα οι ραχοκοκκαλιές ανήκαν σε οργανισµούς µη κερδοσκοπικούς, επιδοτούµενους πολ-
λές φορές από κρατικά ή διακρατικά (ΕΕ) όργανα. Η τάση σήµερα είναι αυτές οι ραχοκοκκα-
λιές να παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια. Έτσι, στην Ελλάδα σήµε-
ρα µερικοί Φορείς Πρόσβασης που αποτελούν την ελληνική ραχοκοκκαλιά του Internet είναι: 
Ε∆ΕΤ (www.grnet.gr), FORTHnet (www.forthnet.gr), OTEnet (www.otenet.gr), Hellas On Line 
(www.hol.gr) κ.λπ. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Internet βλέπε 16 και 17.

3.2 ∆ιευθυνσιοδότηση

∆ιεύθυνση IP. Κάθε υπολογιστής ή εφαρµογή για να επικοινωνήσει ή να συνδεθεί µε κά-
ποιον άλλον υπολογιστή στο Internet, χρειάζεται τη διεύθυνσή του. Η διεύθυνση αυτή που 
 ονοµάζεται IP (Internet Protocol) address, είναι ένας µοναδικός αριθµός, που προσδιορίζει κάθε 
 υπολογιστή που είναι συνδεδεµένος στο  Internet και που ισχύει παγκοσµίως. Είναι ένας 32-µπι-
τος αριθµός που αποτελείται από τέσσαρα µέρη που χωρίζονται µεταξύ τους µε τελείες. Το κά-
θε µέρος είναι ένας δεκαδικός αριθµός (των 8 bit) από το 0 έως το 255. Για παράδειγµα, η IP 
 διεύθυνση του διακοµιστή Internet του ΕΚΚΕ είναι 194.177.213.33.

Όνοµα DNS. Επειδή η αποµνηµόνευση των IP αριθµητικών διευθύνσεων δεν είναι εύκο-
λη για τους χρήστες, εκτός από την IP διεύθυνση, κάθε υπολογιστής/κόµβος στο Internet µπο-
ρεί να προσδιορίζεται και από ένα µοναδικό όνοµα (DNS name). Τα ονόµατα αυτά αποδίδονται 

3. Το ∆ιαδίκτυο-Internet
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σύµφωνα µε κάποιες συµβάσεις µέσω του συστήµατος DNS (Domain Name System - Σύστηµα 
∆ιευθυνσιοδότησης κατά Τοµέα των κόµβων του Internet). Στην Ελλάδα, ο υπεύθυνος φορέας 
για την κατοχύρωση και διαχείριση των ονοµάτων DNS είναι η FORTHNET (www.forthnet.gr). 
Η αντιστοιχία µεταξύ των IP διευθύνσεων και ονοµάτων γίνεται από τους διακοµιστές DNS. 
Το DNS όνοµα αποτελείται από δύο ή περισσότερα µέρη (λέξεις), χωριζόµενα µε τελείες και 
έχει τη µορφή: server_name.provider.country. Το πρώτο µέρος (server_name) είναι το  όνοµα 
του  υπολογιστή (server), το δεύτερο (provider) του οργανισµού ή της εταιρίας και το τρίτο 
προσδιορίζει το είδος της υπηρεσίας (δικτύου) ή τη γεωγραφική περιοχή (χώρα) και µπορεί 
να είναι: gov (κυβερνητικές υπηρεσίες), edu (εκπαιδευτικά ιδρύµατα), mil (στρατιωτικές υπη-
ρεσίες), com (εµπορικοί οργανισµοί), net (διαχειριστικοί κόµβοι), org (λοιποί οργανισµοί), us 
( Αµερική), ca (Καναδάς), de (Γερµανία), fr (Γαλλία), se (Σουηδία), gr (Ελλάδα) κ.λπ.

Για παράδειγµα, στην IP διεύθυνση του διακοµιστή Internet του ΕΚΚΕ, αντιστοιχεί το 
 όνοµα mail.ekke.gr ή απλά ekke.gr.

3.3 Λειτουργία Internet

Για τη λειτουργία του Internet χρειάζονται τα εξής: ο εξοπλισµός (υπολογιστές, συσκευές), 
οι  υποδοµές (επικοινωνιακά δίκτυα), οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες, οι διαθέσιµες υπηρεσίες 
(εφαρµογές), οι κανόνες κυκλοφορίας των πληροφοριών (πρωτόκολλα) και τέλος οι χρήστες που 
χρησιµοποιούν τις πληροφορίες.

(α) Κυκλοφορία πληροφοριών
Ολόκληρη η κυκλοφορία των πληροφοριών στo Internet βασίζεται στο πρωτόκολλο TCP/

IP. Το TCP/IP είναι το διεθνές πρωτόκολλο που χρησιµοποιεί το Internet και αποτελεί την 
 πλέον αξιόπιστη µέθοδο για µεταφορά πληροφοριών µεταξύ δύο υπολογιστών (αποστολέα-
παραλήπτη) πού χρησιµοποιούν διαφορετική τεχνολογία ή διαφορετικό λειτουργικό σύστηµα. 
Η  διαδικασία για τη διακίνηση πληροφοριών από τον αποστολέα στον παραλήπτη είναι η 
εξής: οι πληροφορίες «τεµαχίζονται» και «συσκευάζονται» σε πακέτα (packets ή datagrams). 
Κάθε πακέτο περιλαµβάνει, εκτός από την πληροφορία αυτή καθεαυτή και πληροφορία για 
τον αποστολέα και παραλήπτη του, δηλαδή από ποιόν κόµβο έρχεται και για ποιόν κόµβο 
προορίζεται. Στη συνέχεια, δροµολογείται προς τον παραλήπτη, ακολουθώντας όλη τη 
διαδικασία µέσα από τις ραχοκοκκαλιές και τις πύλες του Internet. Κάθε πακέτο δεν έχει 
προκαθορισµένη διαδροµή, αλλά χρησιµοποιεί διαφορετικό δρόµο, τον οποίο αποφασίζει 
σε κάθε διασταύρωση, ανάλογα µε την κίνηση που συναντά στους κόµβους του διαδικτύου. 
Όταν τα πακέτα φτάσουν στον προορισµό τους, αρχίζει η αντίστροφη διεργασία, πρώτον, εάν 
γίνει αντιληπτό ότι κάποιο από τα πακέτα λείπει τότε ζητείται να σταλεί ξανά και δεύτερον τα 
πακέτα αναδηµιουργούνται στην αρχική τους µορφή.

(β) Πρωτόκολλα Internet
Μερικά από τα βασικά πρωτόκολλα που χρησιµοποιούντα στο Internet είναι:
Το πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol) που αναλαµβάνει τη συσκευασία των 

πληροφοριών σε πακέτα, την διευθυνσιοδότηση και αρίθµησή τους, τη δροµολόγηση των πακέ-
των, τον έλεγχο ροής κ.λπ. Επίσης, εξασφαλίζει την ακριβή µεταφορά των πληροφοριών και τη 
σωστή αποστολή των πληροφοριών στον παραλήπτη τους.

Το πρωτόκολλο IP (Internet Protocol) που χρησιµεύει απλά για τη µεταβίβαση των πληρο-
φοριών (πακέτα) από τον αποστολέα στον παραλήπτη.

Το πρωτόκολλο HTTP  (HyperText Transfer Protocol) που χρησιµοποιείται από τον Web 
για την οργάνωση, επεξεργασία και παρουσίαση πληροφοριών. 

Το πρωτόκολλο SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) που χρησιµοποιείται για τη µεταφο-
ρά ηλεκτρονικών µηνυµάτων µεταξύ mail server και Internet.

Το πρωτόκολλο POP  (Post Offi ce Protocol) που στέλνει τα µηνύµατα (e-mails) από το mail 
server στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη.

Το πρωτόκολλο FTP (File Transfer Protocol) που παρέχει τη δυνατότητα µεταφοράς αρχεί-
ων µεταξύ δύο υπολογιστών.

Το πρωτόκολλο Telnet (Terminal Emulation) που επιτρέπει τη σύνδεση και πρόσβαση σε 
 αποµακρυσµένους υπολογιστές.
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(γ) ∆ιακοµιστές Internet
Ανάλογα µε το µέγεθος του δικτύου και τις παρεχόµενες υπηρεσίες µπορούµε να έχουµε 

 ένα ή περισσότερους διακοµιστες (servers) Internet, ως εξής: 
Web server που παρέχει την υπηρεσία WWW.
Mail server που υποστηρίζει το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.
Ftp server που αποθηκεύει αρχεία και επιτρέπει τη µεταφορά τους.
News server που υποστηρίζει τις οµάδες συνοµιλιών.
Chat server που υποστηρίζει τις συνοµιλίες κ.λπ.

(δ) Φορείς Παροχής Υπηρεσιών
Οι υπηρεσίες και η σύνδεση στο Internet επιτυγχάνεται δια µέσου ενός παροχέα  υπηρεσιών 

πρόσβασης στο Internet-Internet Service Provider (ISP). Για την εύρυθµη λειτουργία και 
 αξιοπιστία του Internet, o φορέας αυτός θα πρέπει να  διαθέτει: διακοµιστές Internet (Servers) 
υψηλών δυνατοτήτων, τηλεπικοινωνιακές γραµµές µεγάλου εύρους (backbones) και συσκευές 
Internet όπως δροµολογητές (rooters) κ.λπ. Μερικοί φορείς πρόσβασης στο Internet που 
 υπάρχουν σήµερα στην Ελλάδα είναι: Ε∆ΕΤ (www.grnet.gr), FORTHnet (www.forthnet.gr), 
OTEnet (www.otenet.gr), Hellas On Line (www.hol.gr) κ.λπ.

Kάθε χώρα έχει µερικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Internet. Οι φορείς κάθε χώρας συ-
νάπτουν συµφωνίες µε αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού και έτσι διασφαλίζεται η διεθνής 
 επικοινωνία στο Internet. Τα δίκτυα των διαφόρων διακρατικών φορέων που ενώνονται µεταξύ 
τους σxηµατίζουν το διαδίκτυο Internet.

(ε) Σύνδεση στο Internet
Ο απαραίτητος εξοπλισµός που χρειάζεται ένας µεµονωµένος χρήστης (π.χ. από το σπίτι 

του) για σύνδεση µε το Internet είναι: ένας προσωπικός υπολογιστής, ένα Modem, µία τηλεφω-
νική γραµµή, πρόγραµµα επικοινωνίας (Netscape, MS Internet Explorer) και σύµβαση µε  φορέα 
παροχής υπηρεσιών Internet. Όταν υπάρχουν πολλοί χρήστες, όπως σ΄ ένα οργανισµό ή  εταιρία 
που διαθέτει τοπικό δίκτυο (LAN), τότε µπορεί να υπάρχει µια κοινή σύνδεση στο Internet µε το 
διακοµιστή (server) του δικτύου.

Εκτός της τηλεφωνικής γραµµής (dial-up), η σύνδεση στο Internet  µπορεί να γίνει µε ISDN 
ή µε µισθωµένες γραµµές (leased lines). Το κόστος σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι µεγαλύτερο, 
αλλά προσφέρεται µεγαλύτερη αξιοπιστία και ταχύτητα στη σύνδεση. Επίσης, στην Ελλάδα ο 
ΟΤΕ δηµιούργησε τους αριθµούς ΕΠΑΚ (Ενιαίος Πανελλαδικός Αριθµός Κλήσεως) που επι-
τρέπει στους χρήστες του Internet, που χρησιµοποιούν την απλή τηλεφωνική γραµµή, να έχουν 
χαµηλότερη χρέωση.

3.4 Υπηρεσίες Internet

Κάθε χρήστης, που είναι συνδεδεµένος στο Internet έχει πρόσβαση σε µια σειρά από παρε-
χόµενες υπηρεσίες, όπως:

• Παγκόσµιος Ιστός Πληροφοριών (World Wide Web), 
• Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail),
• Μεταφορά Αρχείων (FTP-File Transfer Protocol),
• Συζητήσεις και ειδησεογραφικές οµάδες (chat, newsgroups), 
• Σύνδεση σε υπολογιστή από απόσταση (Telnet),
• Εργαλεία Internet (όπως: ping, fi nger)  που µας δίδουν πληροφορίες για υπολογιστές ή χρή-
στες που είναι συνδεδεµένοι στο Internet.

Οι τρεις πρώτες υπηρεσίες είναι οι πιο σηµαντικότερες και διαδεδοµένες. Γι’ αυτό γίνεται 
µια λεπτοµερής περιγραφή στις επόµενες παραγράφους.

3.5 Παγκόσµιος Ιστός Πληροφοριών (WWW)

Ο WWW (World Wide Web-Παγκόσµιος Ιστός Πληροφοριών) αποτελεί τη βασικότερη 
 υπηρεσία του Internet. Ο WWW ή απλώς Web προσφέρει τη δυνατότητα περιήγησης, αναζή-
τησης, εντοπισµού, µεταφοράς και παρουσίασης πληροφοριών µε εύχρηστο και φιλικό τρόπο. 
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Οι πληροφορίες αυτές περιέχονται σε ειδικά οργανωµένα κείµενα (υπερκείµενα) που ονοµάζο-
νται web pages, ιστοσελίδες, ηλεκτρονικές σελίδες ή σελίδες του Web.

∆οµή και λειτουργία του Web. Για την οργάνωση και παρουσίαση πληροφοριών ο Web εί-
ναι δοµηµένος πάνω στη χρήση των τριών επιµέρους τεχνολογιών:

• Multimedia-Πολυµέσα. Οι πληροφορίες περιέχουν όχι µόνο κείµενα αλλά έγγραφα 
(documents)  µε πληροφορίες σε πολλές µορφές, όπως: γραφικά, εικόνα, ήχο, animation 
(κινούµενη εικόνα), video κ.λπ.

• Hypertext-υπερκείµενα. Τα δεδοµένα παρέχουν εµφανείς συνδέσµους (links, hyperlinks) µε 
άλλα κείµενα, που µπορούν να µας οδηγήσουν από το ένα σηµείο του Web στο άλλο· και 
τέλος

• Internet-παγκόσµια αναγνωσιµότητα. Τα υπερκείµενα µπορούν να βρίσκονται στον ίδιο δι-
ακοµιστή (web server) ή σε άλλους διακοµιστές Web ανά τον κόσµο (websites).

Τα δεδοµένα του Web ονοµάζονται επίσης υπερµέσα (hypermedia). Επίσης, ο Web, ως  ένα 
κατανεµηµένο σύστηµα υπερκειµένου (distributed hypertext system), είναι δοµηµένος σε µία 
client/server αρχιτεκτονική, όπου:

• Ο web server-διακοµιστής: α) αποθηκεύει τα υπερκείµενα και διοχετεύει τις πληροφορίες 
στον client, και β) χειρίζεται τις αιτήσεις για επικοινωνία µε άλλους υπολογιστές (clients). 

• Ο client-πελάτης ζητεί από τον Web server και παρουσιάζει τα περιεχόµενα των πληροφο-
ριών της αναζήτησης.

• Το Πρωτόκολλο. Το σύνολο των κανόνων που χρησιµοποιείται για τη διεκπεραίωση αυτών 
των διαδικασιών ονοµάζεται HTTP-HyperText Transfer Protocol.

∆ευθυνσιοδότηση Web. Κάθε διαθέσιµη πληροφορία, που παρέχεται από τον Web 
( ιστοσελίδα, αρχείο), έχει µια µοναδική διεύθυνση που ονοµάζεται URL (Uniform 
Resource Locator)-Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων. Η διεύθυνση αυτή έχει τη µορφή: protocol:
//service.provider.country ή protocol://service.provider.country/location. Το πρώτο µέρος 
(protocol) δηλώνει το πρωτόκολλο, λογισµικό επικοινωνίας, και µπορεί να είναι: http, ftp, news 
κ.λπ. Ακολουθούν τα τρία σύµβολα “://”. Το δεύτερο µέρος (service) είναι η υπηρεσία που προ-
σφέρει την  πληροφορία και µπορεί να είναι: www, ftp κ.λπ. Το τρίτο µέρος είναι η διεύθυνση 
του παραλήπτη, το όνοµα του υπολογιστή (server) και ο τύπος ή η χώρα (com, edu, gr κ.λπ), 
 όπου βρίσκεται η πληροφορία. Τέλος, η θέση του αντικειµένου (location) στη URL διεύθυνση 
είναι προαιρετική (π.χ. homepage.htm). Για παράδειγµα, η διεύθυνση http://www.ekke.gr δηλώ-
νει την αρχική ιστοσελίδα, από την υπηρεσία WWW, βάση του πρωτοκόλλου HTTP, που βρί-
σκεται στον υπολογιστή www.ekke.gr. Μερικά άλλα παραδείγµατα είναι:

ftp://www.ekke.gr  Σύνδεση µε τον ftp server του Πολυτεχνείου.
telnet://www.ekke.gr Σύνδεση telnet µε τον Web server του ΕΚΚΕ.
news://news.ekt.org.gr Σύνδεση µε τον news server του ΕΚΤ.

Η Γλώσσα του Web. Για τη δηµιουργία ιστοσελίδων xρησιµοποιούνται ειδικές γλώσσες 
προγραµµατισµού όπως: HTML, Java και Javascript. Οι σελίδες της HTML (HyperText Markup 
Language) είναι απλά κείµενα σε µορφή ASCII που περιέχουν ειδικές εντολές µορφοποίησης 
και παραποµπές (tags). Η Java είναι µία αντικειµενοστραφής γλώσσα και προσφέρει στις ιστο-
σελίδες µια δυναµικά µεταβαλλόµενη υπόσταση. Περισσότερες πληροφορίες για τις γλώσσες 
HTML και Java βλέπε 18 και 19 αντίστοιχα.

3.6 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο-e-mail

Το e-mail (electronic mail) είναι µία άλλη από τις καινοτοµίες που εισήγαγε το Internet στο 
χώρο εργασίας. Συµβάλλει στην άµεση πληροφόρηση, καθώς οι χρήστες µπορούν να ανταλλάσ-
σουν ηλεκτρονικά γράµµατα όπως: µηνύµατα, επιστολές, έγγραφα κ.λπ. 

∆ιευθυνσιοδότηση. Κάθε ηλεκτρονικό γράµµα πρέπει να έχει έναν αποστολέα και τουλά-
χιστον έναν παραλήπτη. Κάθε χρήστης (αποστολέας ή παραλήπτης) πρέπει να έχει µια µοναδι-
κή ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).
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Η διεύθυνση e-mail αποτελείται από το όνοµα του χρήστη, το διαχωριστικό σύµβολο @ (at)  
και το όνοµα του υπολογιστή (mail server). Εχει τη µορφή: user_name@server_name.country.  
Π.χ. admin@ekke.gr

Λειτουργία e-mail. To e-mail στηρίζεται στο πρωτόκολλο SMTP (Simple Mail Transfer 
Protocol). Η αποστολή ενός e-mail γίνεται από το πρόγραµµα του e-mail, το οποίο το στέλνει 
στο διακοµιστή SMTP (Outgoing mail SMTP server), π.χ. mail.ekke.gr. Στη συνέχεια, δροµολο-
γείται προς τον παραλήπτη, ακολουθώντας το µακρύ ταξίδι µέσα από τους δροµολογητές και τις 
πύλες του Internet.  Αντίστοιχα, η λήψη µιας επιστολής γίνεται από το πρόγραµµα του e-mail, το 
οποίο ελέγχει τον διακοµιστή SMTP (Incoming mail SMTP server) και αν υπάρχουν µηνύµατα 
τα µεταφέρει στον προσωπικό υπολογιστή του παραλήπτη. Επειδή, τον ίδιο διακοµιστή (mail 
server) µπορούν να τον χρησιµοποιούν πολλοί χρήστες, στο Internet χρησιµοποιείται η έννοια 
του ταχυδροµικού γραφείου, γνωστού ως Post Offi ce (POP-Post Offi ce Protocol).

Σ’ ένα e-mail/γράµµα µπορούν να επισυναφθούν (µε την εντολή Attachment) κάθε είδους 
αρχεία όπως: κείµενα, εικόνες κ.λπ. Επίσης, στα πλαίσια της καλύτερης ηλεκτρονικής αλληλο-
γραφίας, αναπτύχθηκε η χρήση των ηλεκτρονικών καταλόγων ή οµάδων (mailing lists). Η δυ-
νατότητα που προσφέρει ένα οµαδικό e-mail επιτρέπει την από κοινού και ταυτόχρονη αποστο-
λή ενός µηνύµατος σε κάθε µέλος της αντίστοιχης οµάδας.

Τελευταία, αναπτύχθηκε µια νέα τάση στη χρήση του e-mail, το Webmail-Ταχυδροµείο µέ-
σω ηλεκτρονικών σελίδων. Ολόκληρη η επικοινωνία γίνεται µέσα από τον Web (απ’ όπου και το 
όνοµα Web), όπου δεν χρειάζονται ειδικές ρυθµίσεις και τα µηνύµατα µπορούν να «διαβαστούν» 
από όποιο αποµακρυσµένο υπολογιστή πού είναι όµως συνδεδεµένος µε το Internet. 

3.7 Μεταφορά Αρχείων

Η υπηρεσία αυτή του Internet είναι εξ ίσου δηµοφιλής και παρέχει τη δυνατότητα µετα-
φοράς αρχείων από κάποιο υπολογιστή (server)  σε κάποιον άλλον µε τη χρήση του FTP (File 
Transfer Protocol-Πρωτόκολλο Μεταφοράς αρχείων). Τα αρχεία αυτά βρίσκονται σε χιλιάδες η-
λεκτρονικές τοποθεσίες (ftp sites), που προσφέρουν την υπηρεσία γνωστή ως Anonymous FTP, 
επιτρέποντας στους χρήστες του Internet να συνδεθούν µαζί τους και να µεταφέρουν τα  αρχεία 
που χρειάζονται. Τα διαθέσιµα αρχεία είναι είτε ελεύθερης χρήσης (freeware), είτε κοινής χρή-
σης (shareware). Τα shareware υπόκεινται σε περιορισµούς, π.χ. είναι ερασιτεχνικά ή δοκιµαστι-
κά (µε ηµεροµηνία λήξης).

Η αναζήτηση και µεταφορά αρχείων µπορεί να γίνει µε τρεις τρόπους:

• Μέσω ιστοσελίδων. Η αναζήτηση και µεταφορά (download) γίνεται µε τη µορφή υπερκει-
µένου, µε επιλογή των υπογραµµισµένων λέξεων πού «κρύβουν» τις πληροφορίες.

• Μέσω προγράµµατος πλοήγησης µε χρήση πρωτοκόλλου FTP. Για παράδειγµα δίδοντας 
τη διεύθυνση “ ftp://www.ntua.gr” βλέπουµε τον κατάλογο από διαθέσιµα αρχεία που 
µπορούµε να «κατεβάσουµε» από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

• Από τη γραµµή εντολών. Για παράδειγµα, πληκτρολογώντας την εντολή ftp www.ntua.gr, 
θα σας ζητηθεί να συµπληρώσετε το όνοµα του χρήστη (που είναι anonymous) και τον κω-
δικό πρόσβασης (που είναι το e-mail σας). Η γραµµή εντολών είναι µεν πιο δύσχρηστη, 
αλλά προσφέρει µεγαλύτερη ευελιξία, καθώς είναι στη διάθεσή µας όλες οι εντολές του 
FTP, όπως: dir, cd, pwd, get, put, και το “?” για βοήθεια.

3.8 Εργαλεία Internet

Η ραγδαία εξάπλωση του Internet και ο τεράστιος όγκος των διαθέσιµων πληροφοριών, συ-
νετέλεσε στην ανάπτυξη ειδικών και εύχρηστων εργαλείων, για την αποτελεσµατική χρήση και 
διαχείριση των πληροφοριών αυτών. Μερικά από αυτά τα εργαλεία είναι:

Εργαλεία Πλοήγησης (Web Browsers) ή Φυλλοµετρητές. Τα εργαλεία αυτά δηµιουργή-
θηκαν παράλληλα µε την ανάπτυξη του Web και χρησιµοποιούνται για την περιήγηση, αναζή-
τηση, εντοπισµό, µεταφορά και παρουσίαση των Web πληροφοριών. Εκτός από την πλοήγη-
ση στον  Web, τα εργαλεία αυτά προσφέρουν µια ολοκληρωµένη εφαρµογή για πολλές από τις 
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 υπηρεσίες του Internet, όπως: Webmail, chat, newsgroups, ftp κ.λπ. Τα πιο δηµοφιλέστερα 
εργαλεία πλοήγησης που χρησιµοποιούνται είναι τα: InternetExplorer της Microsoft και το 
Navigator (ή Communicator) της Netscape.

Προγράµµατα e-mail. Τα πιο δηµοφιλέστερα προγράµµατα που χρησιµοποιούνται για το 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείου είναι τα: Outlook Express της Microsoft και Messenger της Netscape. 
Άλλα γνωστά είναι το Eudora, Pegasus, καθώς επίσης το mail του UNIX.

Μηχανές Αναζήτησης (Search Engines). Είναι ειδικά εργαλεία που επιτρέπουν την α-
ναζήτηση µε λέξεις-κλειδιά (έρευνα, εντοπισµό) και εµφανίζουν καταλόγους µε τις επιθυµη-
τές πληροφορίες. Μερικές διευθύνσεις για αυτό το σκοπό είναι: http://www.yahoo.com, http:
//www.altvista.com, http://www.lycos.com, http://www.kasaa.com. Επίσης, όλοι σχεδόν οι φορείς 
παροχής υπηρεσιών Internet έχουν στην αρχική τους ιστοσελίδα εµφανή πλαίσιο κειµένου µε 
την ένδειξη «Αναζήτηση» ή “Search” για την εύκολη αναζήτηση πληροφοριών.

Εργαλεία ανάπτυξης. Η ανάπτυξη ιστοσελίδων στο Internet γίνεται µε τη χρήση ειδικών 
εργαλείων, όπως: HTML Editors, Ms Front Page κ.λπ.
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Το δίκτυο του ΕΚΚΕ είναι ένα τοπικό δίκτυο (LAN) µεσαίου µεγέθους που εξασφαλίζει 
στο ερευνητικό και λοιπό προσωπικό του ΕΚΚΕ πρόσβαση στο διαδίκτυο, στην Τράπεζα Κοι-
νωνικών ∆εδοµένων, στη Βιβλιοθήκη του ΕΚΚΕ, στις ∆ιοικητικές και Οικονοµικές εφαρµογές 
και σε άλλους διαθέσιµους πόρους του δικτύου (αρχεία, φάκελοι, εκτυπωτές).

Το δίκτυο αποτελείται από πέντε περίπου υπολογιστές διαχείρισης (Servers), εκατό περίπου 
σταθµούς εργασίας, διάφορες περιφερειακές συσκευές (εκτυπωτές, σαρωτές κ.λπ) και διάφορες 
συσκευές δικτύου Hubs (κατανεµητές). Ακολουθεί µια πιο λεπτοµερής περιγραφή του δικτύου. 

4.1 Αρχιτεκτονική ∆ικτύου

Η αρχιτεκτονική του δικτύου του ΕΚΚΕ απεικονίζεται στο Παράρτηµα Α-∆ικτυακή ∆οµή. 

∆ικτυακή καλωδίωση. Το ΕΚΚΕ χρησιµοποιεί έξι ορόφους. Σε κάθε όροφο υπάρχει ένας 
πίνακας δικτυακών γραµµών, όπου ευρίσκονται συσκευές δικτύου (hubs), στις οποίες καταλή-
γουν τα καλώδια του δικτύου από κάθε δωµάτιο. Οι πίνακες αυτοί συνδέονται µε ένα κεντρικό 
πίνακα δικτυακών γραµµών που ευρίσκεται στο Πληροφοριακό Κέντρο. Οι δικτυακές γραµµές 
χρησιµοποιούν καλώδια UTP µε βύσµατα (τύπου RJ-45) εφάµιλλα των τηλεφωνικών γραµµών, 
αλλά µε οκτώ αγωγούς. Η δοµηµένη αυτή καλωδίωση, εκτός του ότι είναι πιο οικονοµική, προ-
σφέρει και καλύτερη διαχείριση του δικτύου.

Τοπολογία δικτύου. Το δίκτυο του ΕΚΚΕ χρησιµοποιεί την ιεραρχική τοπολογία τύπου 
 αστέρα. Αποτελείται από πέντε περίπου υπολογιστές διαχείρισης (Servers), εκατό περίπου σταθ-
µούς εργασίας, διάφορες περιφερειακές συσκευές (εκτυπωτές, σαρωτές) και είκοσι περίπου hubs 
(κατανεµητές). Τα hubs συνδέονται µεταξύ τους ιεραρχικά, δηµιουργώντας έτσι τρία ή και τέσσα-
ρα επίπεδα δικτύου. Στο πρώτο επίπεδο, το κέντρο του αστέρα, υπάρχει µια  συσκευή switch µε την 
οποία συνδέονται οι Servers,  τα υπόλοιπα hubs του κεντρικού πίνακα (δεύτερο  επίπεδο) και τη συ-
σκευή rooter για σύνδεση στο Internet. Η διάταξη αυτή του δικτύου σε  µία  ιεραρχική µορφή αστέ-
ρα εξασφαλίζει τη σύνδεση όσο το δυνατόν περισσότερων hubs̀  και σταθµών εργασίας.

Λειτουργικά συστήµατα δικτύου. Τα δύο δηµοφιλέστερα λειτουργικά συστήµατα χρησι-
µοποιούνται: MS Windows NT και UNIX. Το NT είναι πιο οικονοµικό και χαρακτηρίζεται για την 
εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση.  Το UNIX είναι µεν πιο ακριβό 
και δύσκολο στη διαχείριση αλλά προσφέρει περισσότερη αξιοπιστία. Χρησιµοποιείται σε µε-
σαία και µεγάλα δίκτυα για βαριές εφαρµογές (π.χ. µεγάλες βάσεις δεδοµένων).

Το λογισµικό που περιέχει κάθε προσωπικός υπολογιστής (workstation)  του δικτύου είναι 
τα MS Windows 95/98/2000 (βλέπε 10), MS Offi ce (Word, Excell,  Access, Power point), Norton 
Avtivirus. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείρι-
ση των λειτουργικών συστηµάτων βλέπε 10 έως 15. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις 
λειτουργίες/υπηρεσίες των Servers και clients θα βρείτε στις επόµενες παραγράφους «Υπολογι-
στές ∆ιαχείρισης» και «Κατηγορίες Χρηστών» αντίστοιχα. 

4.2 Πληροφοριακό Κέντρο

Το Πληροφοριακό κέντρο ευρίσκεται σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, στον οποίο έχει πρό-
σβαση µόνο το ειδικευµένο προσωπικό της ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνών. Στο χώρο αυτό 
είναι εγκατεστηµένα µεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

• Ειδικός πίνακας δικτυακών γραµµών. Εδώ ευρίσκονται τα κεντρικά Hubs όπου καταλήγουν 
τα καλώδια των δικτυακών πινάκων κάθε ορόφου. Επίσης, είναι τοποθετηµένες άλλες ει-
δικές συσκευές δικτύου για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών του δικτύου και τη σύνδε-
σή τους µε το Internet. 

• Υπολογιστές ∆ιαχείρισης (servers) προσφέροντας τις ανάλογες υπηρεσίες στο δίκτυο (βλέ-
πε επόµενη παράγραφο).

4. Το ∆ίκτυο του ΕΚΚΕ
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• Ειδικός πίνακας ρεύµατος για τη σταθερή παροχή ρεύµατος, ανεξάρτητα από τις άλλες λει-
τουργικές ανάγκες ρεύµατος του Κέντρου.

• Συσκευές UPS για τη σταθερή τροφοδοσία ρεύµατος και συνεπώς προφύλαξη  των συστη-
µάτων (υπολογιστές, συσκευές δικτύου) σε περίπτωση προσωρινής διακοπής ή εναλλαγής 
της τάσης ρεύµατος.

• Κλιµατιστικό για να διασφαλίζεται η σταθερή θερµοκρασία κατά τη συνεχή λειτουργία των 
συστηµάτων.

4.3 Χρήση Πόρων και Ασφάλεια ∆ικτύου

Μία από τις βασικές υπηρεσίες ενός δικτύου είναι η κοινή χρήση των πόρων του µεταξύ 
των χρηστών. Με τον όρο Πόροι ∆ικτύου εννοούµε όλα εκείνα τα συστατικά του δικτύου, που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν άµεσα από τον χρήστη όπως: υπολογιστές (Servers, PC)  και τα 
εξαρτήµατά τους (δίσκοι, CD-ROMS), λογισµικά πακέτα (software), περιφερειακές συσκευές 
( εκτυπωτές) και αρχεία ή δεδοµένα. Η κοινή χρήση των πόρων του δικτύου προέρχεται συνή-
θως από τους Servers. Μέλη/χρήστες όµως του δικτύου µπορούν να διαθέτουν τους πόρους 
τους στα υπόλοιπα µέλη του δικτύου (οµότιµα δίκτυα).

Ωστόσο, το δίκτυο λόγω του ότι είναι διαθέσιµο και κατά συνέπεια εκτεθειµένο σε κάθε είδους 
άσκοπη ή δόλια χρήση,  χρειάζεται µηχανισµούς ασφάλειας για την εύρυθµη λειτουργία του. Η 
προφύλαξη του δικτύου εξασφαλίζεται, µεταξύ άλλων, µε τις ακόλουθες δυνατότητες ασφάλειας:

• Φυσική ασφάλεια (διαµόρφωση χώρου),
• Κατηγορίες χρηστών (βλέπε επόµενη παράγραφο),
• Λογαριασµοί χρηστών και κωδικοί πρόσβασης τους,
• ∆ικαιώµατα πρόσβασης χρηστών σε πόρους του δικτύου, 
• Προφύλαξη από ξένους χρήστες-ανεπιθύµητους εισβολείς (ειδικά αντιβιοτικά προγράµµα-
τα-anti-virus, fi rewall), και 

• Εφεδρικά αντίγραφα (backups).

4.4. Υπολογιστές ∆ιαχείρισης-Servers

∆ιαχειριστής Internet. Είναι ένας UNIX/Sun Ultra 5 server (βλέπε 13 έως 15), που παρέ-
χει πρόσβαση στο Internet σ’ όλους τους χρήστες του δικτύου. Συνδέεται µέσω ενός εσωτερι-
κού Hub µε όλους τους υπολογιστές του συστήµατος. Επίσης, συνδέεται µέσω ενός εξωτερικού 
Rooter µε τον παροχέα Ε∆ΕΤ στο διαδίκτυο. Παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• ∆ιαχείριση του δικτύου του ΕΚΚΕ (υπηρεσία Samba),
• ∆ιαχείριση συστήµατος ονοµάτων περιοχών δικτύου (υπηρεσία DNS),
• Αυτόµατη απόδοση διευθύνσεων IP (υπηρεσία DHCP),
• ∆ιαχείριση ηλεκτρονικών (Web) σελίδων του ΕΚΚΕ (υπηρεσία Apache),
• ∆ιαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail),
• ∆ιαχείριση µνήµης (χωρητικότητα δίσκου) χρηστών (υπηρεσία Quota).

Βοηθητικός ∆ιαχειριστής ∆ικτύου. Είναι ένας βοηθητικός NT server (βλέπε 11 και 12), 
που συνδέεται µέσω ενός εσωτερικού Hub µε όλους τους υπολογιστές του συστήµατος, παρέ-
χοντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• ∆ιαχείριση της περιοχής δικτύου ΕΚΚΕ2,
• ∆ιαχείριση ηλεκτρονικών (Web) σελίδων της Περιβαλλοντικής Γωνιάς (βλέπε 8),
• ∆ιαχείριση αρχείων (fi le server) για την Κεντρική ∆ιοίκηση, των ∆ιευθύνσεων και Ινστι-
τούτων του ΕΚΚΕ,

• ∆ιαχείριση δύο εκτυπωτών δικτύου (print server).

∆ιαχειριστής Βάσεων ∆εδοµένων. Είναι ένας UNIX/Sun Ultra Entererise 3000 server, που 
περιέχει την Tράπεζα Κοινωνικών ∆εδοµένων και δεδοµένα βιβλιοθήκης. Συνδέεται µέσω ε-
νός εσωτερικού Hub µε όλους τους υπολογιστές του συστήµατος, παρέχοντας τους πόρους του 
στους χρήστες. Σε αυτόν τον Server είναι εγκατεστηµένα τα εξής συστήµατα:

• Oracle server για UNIX,
• Βάση κοινωνικών δεδοµένων (βλέπε 3 και 7),
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• Σύστηµα βιβλιοθήκης,
• Σύστηµα εφεδρικών αντιγράφων (backup).

∆ιαχειριστής ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Εφαρµογών. Είναι ένας NT server, που συν-
δέεται µε το υπάρχον δίκτυο µέσω ενός εσωτερικού Hub και παρέχει πρόσβαση στο εξουσιοδο-
τηµένο διοικητικό προσωπικό του ΕΚΚΕ, προσφέροντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• ∆ιοικητικές και οικονοµικές εφαρµογές του Κέντρου,
• Oracle server για NT, 
• ∆ιαχείριση αρχείων Ειδικού Λογαριασµού,
• ∆ιαχείριση δύο εκτυπωτών δικτύου.

Επί πλέον υπάρχει ένας εφεδρικός NT Server και ένας LINUX Server για τις ιστοσελίδες 
του ηλεκτρονικού καταλόγου της βιβλιοθήκης.

4.5. Κατηγορίες Χρηστών

Κάθε χρήστης του δικτύου πρέπει να έχει έναν λογαριασµό σε µία από τις περιοχές του 
(Domain).  Η βασική περιοχή του δικτύου ονοµάζεται ΕΚΚΕ και η δευτερεύουσα ΕΚΚΕ2. 
Ο λογαριασµός κάθε χρήστη περιλαµβάνει το όνοµά του, τον κωδικό πρόσβασής του και τα 
δικαιώµατα ή τους περιορισµούς σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να χρησιµοποι-
ήσει το δίκτυο. Οι λογαριασµοί των χρηστών δηµιουργούνται από το ειδικευµένο προσω-
πικό της ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνών. Στο ΕΚΚΕ υπάρχουν οι εξής κατηγορίες χρη-
στών, ανάλογα µε τις δραστηριότητες σε ό,τι αφορά τις ανάγκες της εργασίας τους:

Χρήστες ∆ιαχείρισης. Για κάθε υπολογιστή ∆ιαχείρισης (∆ιακοµιστή-Server) υπάρχει 
 ένας ειδικός λογαριασµός για τη διαχείρισή του. Υπάρχουν πέντε τέτοιοι λογαριασµοί, οι οποίοι 
χρησιµοποιούνται από τo εξειδικευµένο προσωπικό της ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνών.

Χρήστες ∆ικτύου. Κάθε χρήστης Η/Υ του ΕΚΚΕ έχει πρόσβαση στο δίκτυο, χρησιµο-
ποιώντας τον ατοµικό του λογαριασµό και κωδικό πρόσβασης. Επί πλέον έχει τη δυνατότητα 
να συνδεθεί µε µία ή δύο περιοχές του δικτύου (domains), ΕΚΚΕ ή ΕΚΚΕ2, ανάλογα ποιους 
πόρους του δικτύου θέλει να χρησιµοποιήσει. Υπάρχουν περίπου εκατό χρήστες δικτύου, οι 
οποίοι έχουν πρόσβαση στο Internet, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και γενικά τους διαθέσι-
µους πόρους του δικτύου.

Χρήστες Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (e-mail). Κάθε χρήστης Η/Υ, που έχει πρόσβα-
ση στο δίκτυο του ΕΚΚΕ, έχει το προσωπικό του e-mail. Επειδή  υπάρχει περιορισµένος χώρος 
(µνήµη) προσωρινής αποθήκευσης των e-mails στον server, οι χρήστες αυτοί θα πρέπει να µετα-
φέρνουν τα e-mail τους στον προσωπικό τους υπολογιστή.

Χρήστες Ηλεκτρονικών Σελίδων (Web). Οι χρήστες αυτοί έχουν πρόσβαση στο Web 
Server για την ανάπτυξη ή ανανέωση των Web σελίδων του ΕΚΚΕ. Χρησιµοποιούν ειδικά ερ-
γαλεία δηµιουργίας ιστοσελίδων όπως MS Front Page, Perl, κ.λπ..

Χρήστες Βάσεων ∆εδοµένων. Οι χρήστες αυτοί είναι εξειδικευµένοι χρήστες του συστή-
µατος UNIX/Sun Enterprise 3000, για τη διαχείριση της Oracle, την ανάπτυξη εφαρµογών, και 
τη διαχείριση των βάσεων δεδοµένων, όπως της Τράπεζας Κοινωνικών ∆εδοµένων του ΕΚΚΕ. 
Χρησιµοποιούν ειδικά εργαλεία ανάπτυξης εφαρµογών όπως Centura.

Χρήστες Στατιστικών ∆εδοµένων. Οι χρήστες αυτοί έχουν πρόσβαση στο στατιστικό πα-
κέτο SPSS και είναι εξειδικευµένοι  ερευνητές του ΕΚΚΕ για την επεξεργασία και ανάλυση 
στατιστικών δεδοµένων.

Χρήστες ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Εφαρµογών. Στο σύστηµα αυτό έχει πρόσβαση 
το εξειδικευµένο προσωπικό της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού και Ειδικού λογαριασµού. Με εξαίρε-
ση τη µισθοδοσία και το λογιστήριο, οι εφαρµογές αυτές δεν είναι ακόµη σε πλήρη λειτουργία.
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Χρήστες Βιβλιοθήκης. Είναι εξειδικευµένοι χρήστες του συστήµατος UNIX/Sun Enterprise 
3000, για τη διαχείριση ή απλώς τη χρήση του πακέτου της βιβλιοθήκης Geac Advance.

4.6 Κοινή Χρήση Φακέλων 

Η κοινή χρήση φακέλων και αρχείων µέσω του δικτύου είναι ένας τρόπος διακίνησης της 
πληροφορίας στο ΕΚΚΕ. Τα κείµενα, που προέρχονται από την Kεντρική ∆ιοίκηση, τα Ινστι-
τούτα και τις ∆ιευθύνσεις του Κέντρου, βρίσκονται στoυς ανάλογους φακέλους στην περιοχή 
του ∆ικτύου. Έτσι στην περιοχή του ∆ικτύου ΕΚΚΕ2/DYE βρίσκονται οι εξής φάκελοι: 

• ADMIN-πληροφορίες από το Γραφείο του/της Προέδρου,
• DS-αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
• DD-∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού,
• IURS-Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας,
• INSPO-Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής,
• INPOS-Ινστιτούτο Πολιτικής Κοινωνιολογίας,
• DYE-∆ιεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών,
• GD-Γραφείο ∆ιαµεσολάβησης,
• EpitropiData-Επιτροπή ∆εδοµένων,
• Library-Βιβλιοθήκη,
• Ekdosis-Εκδόσεις.

Επίσης, στην περιοχή του ∆ικτύου ΕΚΚΕ2/ADMIN  βρίσκονται αρχεία του Ειδικού Λογα-
ριασµού. Για κάθε φάκελο υπάρχει κάποιος υπεύθυνος από το αντίστοιχο Ινστιτούτο ή ∆ιεύθυν-
ση, για τη διαχείρισή του (εγγραφή, διαγραφή ή ανανέωση αρχείων).

Επί πλέον, οι χρήστες του δικτύου έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν (δίνουν το δικαίω-
µα) την πρόσβαση σε φακέλους ή αρχεία του προσωπικού τους υπολογιστή στους υπόλοιπους 
χρήστες (οµότιµα δίκτυα).

Σηµείωση: H εσωτερική διακίνηση των πληροφοριών στο ΕΚΚΕ θα πρέπει να γίνεται µε 
τη χρήση της υπηρεσίας αυτής και όχι του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για να µην επιβαρύνε-
ται άδικα το σύστηµα (δηλαδή ο Mail Server).

4.7 Κοινή Χρήση Εκτυπωτών 

Η κοινή χρήση εκτυπωτών αποτελεί µια καλή εκµετάλλευση των δυνατοτήτων ενός δικτύου. Ο 
εκτυπωτής αποτελεί µια ακριβή περιφερειακή συσκευή και,  συνήθως, τον βλέπουµε  δίπλα σ’ έναν 
υπολογιστή. Ωστόσο, στην περίπτωση των δικτύων χρησιµοποιούνται οι εκτυπωτές δικτύου, δηλα-
δή εκτυπωτές που διαθέτουν µια κάρτα δικτύου, που είναι δυνατόν να συνδεθούν και να χρησιµο-
ποιηθούν από περισσότερους από έναν χρήστες. Στο ΕΚΚΕ, υπάρχουν τέσσερις εκτυπωτές δικτύ-
ου, που χρησιµοποιούνται από ειδικές οµάδες χρηστών όπως: Κεντρική ∆ιοίκηση, Ειδικός Λογαρια-
σµός, ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών και Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας. 

Οι χρήστες όµως του δικτύου έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν (δώσουν το δικαίωµα) την πρό-
σβαση στον εκτυπωτή του προσωπικού τους υπολογιστή στους υπόλοιπους χρήστες (οµότιµα δίκτυα).
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5.1 Γενικά

Το τοπικό δίκτυο (LAN) του ΕΚΚΕ και κάθε υπολογιστής του είναι κόµβος ενός ευρύτε-
ρου παγκόσµιου δικτύου υπολογιστών (WAN), πόρων και υπηρεσιών και όχι ένα ξεκοµµένο και 
 απόµακρο υπολογιστικό σύστηµα.

Η διαδικτύωση, δικτύωση του δικτύου του ΕΚΚΕ µε το Internet, γίνεται δια µέσου του 
 Ε∆ΕΤ-εθνικός φορέας παροχής πρόσβασης στο Internet-βλέπε επόµενη παράγραφο.

Οι IP διευθύνσεις που χρησιµοποιούνται στο ΕΚΚΕ είναι από 194.177.213.0 µέχρι 
194.177.213.128. Από αυτές, οι πρώτες 35 χρησιµοποιούνται για τα κεντρικά συστήµατα (servers, 
συσκευές) και οι λοιπές δίδονται αυτόµατα στους χρήστες (µέσω της υπηρεσίας DHCP). Έτσι, 
η IP διεύθυνση του διακοµιστή Internet του ΕΚΚΕ είναι 194.177.213.33. Στην διεύθυνση αυτή 
 αντιστοιχεί το DNS όνοµα πού είναι mail.ekke.gr ή απλά ekke.gr.

Ακολουθεί µια πιο λεπτοµερής αναφορά των υπηρεσιών Internet στο ΕΚΚΕ.

5.2 Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας

Η σύνδεση ενός µεµονωµένου χρήστη ή µιας οµάδας χρηστών ενός τοπικού δικτύου στο 
Internet επιτυγχάνεται δια µέσου κάποιου Internet Service Provider (ISP)-Φορέας Παροχής 
Πρόσβασης στο Internet.

Το Ε∆ΕΤ είναι το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας για παροχή υπηρεσιών Internet 
υψηλού επιπέδου στην ακαδηµαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας (βλέπε 3). Έτσι, το 
ΕΚΚΕ, ως Ερευνητικό Κέντρο του Υπουργείου Ανάπτυξης, συνδέεται στο Internet δια µέ-
σου του Ε∆ΕΤ. Το Ε∆ΕΤ, επίσης, αποτελεί µέρος ενός ευρύτερου πανευρωπαϊκού δικτύου, 
 προσφέροντας υψηλής ποιότητας και ταχύτητας υπηρεσίες Internet στην Ευρωπαϊκή Ακαδη-
µαϊκή και Ερευνητική κοινότητα. Επί πλέον, διαχειρίζεται τον κόµβο Athens Internet Exchange 
(βλέπε 5), προσφέροντας τοπική διασύνδεση µεταξύ των εµπορικών δικτύων των µεγαλύτερων 
εταιριών παροχής υπηρεσιών Internet στη χώρα µας.

5.3 Ηλεκτρονικές Σελίδες-Web

Η διεθνής κατοχυρωµένη ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΚΚΕ είναι: http://www.ekke.gr. 
Στην ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες: 

• ΕΚΚΕ γενικά, όπως: ιστορικό, οργανωτική δοµή και διοίκηση,  κεντρικοί στρατηγικοί 
 άξονες και ερευνητικές δραστηριότητες.

• Ινστιτούτα: στρατηγικοί άξονες, ερευνητικά έργα και ανθρώπινο δυναµικό.
• Τράπεζα Κοινωνικών ∆εδοµένων-ΤΚ∆ που αποτελείται από: την ειδική τράπεζα πληροφο-
ριών, το αρχείο κοινωνικών δεδοµένων και δεικτών, και το περιβάλλον διαχείρισης κοινω-
νικών δεδοµένων (βλέπε 3 και 7).

• ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών, Βιβλιοθήκη, Εκδόσεις και Γραφείο ∆ιαµεσολάβησης.
• Περιβαλλοντική γωνιά (βλέπε 8).
• Ηλεκτρονικό κατάλογο βιβλιοθήκης.
• Νέα, όπως: ανακοινώσεις, ερευνητικές δραστηριότητες και ενηµερωτικά δελτία.

Οι ηλεκτρονικές σελίδες παρέχονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 
Τα προγράµµατα που χρησιµοποιούνται στο ΕΚΚΕ για τη χρήση των ηλεκτρονικών σελί-

δων είναι τα: Internet Explorer της Microsoft και Communicator της Netscape.

5. Το ∆ιαδίκτυο στο ΕΚΚΕ
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5.4  Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο-e-mail

Το e-mail είναι µία µέθοδος µεταβίβασης δεδοµένων µεταξύ αποµακρυσµένων υπολο-
γιστών, σύµφωνα µε το πρότυπο επικοινωνίας δεδοµένων. Τα δεδοµένα στέλνονται από τον 
 αποστολέα στον παραλήπτη/παραλήπτες µε τη χρήση ηλεκτρονικής διεύθυνσης και αποθη-
κεύονται σ’ έναν υπολογιστή διαχείρισης (e-mail server) για µεταγενέστερη πρόσβαση από 
τον παραλήπτη/παραλήπτες.

Στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κάθε χρήστης έχει ένα e-mail, την ταχυδροµική διεύθυνση. 
Η µορφή της διεύθυνσης αυτής στο ΕΚΚΕ είναι: ονοµα@ekke.gr. Στο ΕΚΚΕ υπάρχουν οι ακό-
λουθες κατηγορίες  e-mails:

Ατοµικά. Κάθε ερευνητής του ΕΚΚΕ έχει το προσωπικό του e-mail. 
Θεσµικά. Υπάρχει ένα µοναδικό e-mail για τη γραµµατεία της Κεντρικής ∆ιοίκησης, του 

κάθε Ινστιτούτου, των ∆ιευθύνσεων ή Τµηµάτων του Κέντρου.  Αυτό επιτρέπει την εύρυθµη λει-
τουργία των υπηρεσιών του Κέντρου, ανεξαρτήτως προσώπων. 

Οµαδικά (Λίστες). Ένα οµαδικό e-mail είναι µια λίστα από ατοµικά ή θερµικά e-mails, που 
ανήκουν σε µια οµάδα χρηστών. Υπάρχει ένα ξεχωριστό οµαδικό e-mail για κάθε Ινστιτούτο και 
∆ιεύθυνση, καθώς επίσης για όλα τα Ινστιτούτα και το ΕΚΚΕ ως σύνολο. Έτσι, επιτρέπεται η 
εύκολη αποστολή µηνυµάτων σε οµάδες χρηστών e-mail στο ΕΚΚΕ. Στο Παράρτηµα Β γίνεται 
µια λεπτοµερής καταγραφή όλων των e-mails.

Τα προγράµµατα, που χρησιµοποιούντα στο ΕΚΚΕ για τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυ-
δροµείου, είναι τα: Outlook Express της Microsoft και Messenger της Netscape. Εκεί ο χρήστης 
θα πρέπει να δηµιουργήσει πρώτα ένα λογαριασµό (Account), στον οποίο θα προσδιορίζονται: 
το όνοµα του χρήση, η διεύθυνση e-mail, ο κωδικός πρόσβασης, η σύνδεση δια µέσου LAN, οι 
Incoming και Outgoing SMTP servers  (που είναι mail.ekke.gr) και το είδος του Incoming Server 
(που είναι POP3). Η διεύθυνση του e-mail και ο κωδικός της παρέχονται στους χρήστες από το 
ειδικευµένο προσωπικό της ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνών.

Σηµείωση: Οι χρήστες του δικτύου θα πρέπει να «διαβάζουν» τα προσωπικά τους µηνύµατα σε τα-
κτικά χρονικά διαστήµατα για να µην επιβαρύνεται άδικα το σύστηµα (π.χ. η χωρητικότητα δίσκου του 
mail server) και για να µην δηµιουργούνται προβλήµατα στα e-mails των άλλων χρηστών του δικτύου ι-
διαίτερα µε τη χρήση των οµαδικών µηνυµάτων. 

5.5 Ταχυδροµείο µέσω Ηλεκτρονικών Σελίδων-Webmail

Πέρα από τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που περιγράψαµε στην προηγούµενη 
παράγραφο, το ΕΚΚΕ διαθέτει µια συµπληρωµατική υπηρεσία, το Webmail, που επιτρέπει στους 
χρήστες του δικτύου να προσπελάσουν τα προσωπικά τους µηνύµατα µε τη χρήση του Web. 

Αυτός ο τρόπος πρόσβασης δίδει στο χρήστη τη δυνατότητα να «διαβάζει» τα προσωπι-
κά του µηνύµατα από οποιαδήποτε υπολογιστή και από οποιαδήποτε σηµείο, αρκεί να υπάρ-
χει πρόσβαση στο Internet. Επίσης, η υπηρεσία αυτή είναι εύχρηστη και δεν απαιτεί περαιτέρω 
ρυθµίσεις κάποιου προγράµµατος e-mail.

Η υπηρεσία αυτή ενεργοποιείται ανοίγοντας την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://
www.ekke.gr/webmail. Μετά την πρόσβαση σε αυτή τη διεύθυνση, εµφανίζεται το παράθυ-
ρο “Welcome to Mail”, οπότε θα χρειαστεί να συµπληρωθούν µόνο τα πεδία username και 
password. Έτσι, για παράδειγµα, εάν η διεύθυνση του e-mail είναι my_email@ekke.gr, στο 
πεδίο username συµπληρώνετε το my_mail και στο πεδίο password συµπληρώνετε τον κωδι-
κό πρόσβασης.

Η υπηρεσία αυτή είναι σηµαντική και χρήσιµη για εκείνους του ερευνητές του ΕΚΚΕ, που 
αναγκάζονται να ευρίσκονται στο εξωτερικό ή εκτός γραφείου, λόγω των ερευνητικών τους 
 υποχρεώσεων, αλλά ταυτόχρονα τους είναι απαραίτητη η ενηµέρωση του ηλεκτρονικού τους 
ταχυδροµείου. 

Σηµείωση: Προτείνεται να χρησιµοποιείται η υπηρεσία αυτή µόνον όταν ο χρήστης για κάποιο λό-
γο δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει τον προσωπικό του υπολογιστή. Επίσης, συνιστάται να αποθηκεύονται 
τα µηνύµατα (e-mails) στον προσωπικό υπολογιστή µας και να διαγράφονται από τον mail server για να 
µην επιβαρύνεται άδικα το σύστηµα (δηλαδή ο mail server).
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5.6 Άλλες Υπηρεσίες-Εφαρµογές

Μερικές πρόσθετες υπηρεσίες ή εργαλεία που χρησιµοποιούνται στο Internet είναι: 
Telnet. Το πρόγραµµα αυτό επιτρέπει την άµεση σύνδεση (από απόσταση) ενός υπολογιστή 

µε κάποιον από τους υπολογιστές (servers) του δικτύου. Για τη σύνδεση αυτή, χρειάζεται δικαί-
ωµα πρόσβασης (λογαριασµός χρήστη και κωδικός πρόσβασης). Συνήθως, η σύνδεση γίνεται µε 
Servers για τη χρήση των πληροφοριών ή των υπηρεσιών που προσφέρουν. Ο προσωπικός υπο-
λογιστής του χρήστη συµπεριφέρεται ως τερµατικό (Terminal) του Server. Π.χ. από τη γραµµή 
εντολών, πληκτρολόγησε: telnet www.ekke.gr. 

Ping-Packet Internet Groper. Μια πολυχρησιµοποιηµένη εντολή, η οποία µας επιτρέπει να 
ελέγξουµε εάν η διεύθυνση του αποδέκτη υπάρχει ή εάν η επικοινωνία είναι εφικτή. Η εντολή 
αυτή χρησιµοποιείται συνήθως σε τοπικό επίπεδο και ελέγχει εάν µια σύνδεση στο δίκτυο είναι 
πλήρης, από το Server στον σταθµό εργασίας, στέλνοντας ένα µήνυµα στον Server. Η χρήση της 
είναι: ping <tcp/ip διεύθυνση>. Π.χ. ping 194.177.123.33 ή ping mail.ekke.gr.

Tracert. Η εντολή αυτή δίδει τη δυνατότητα ανίχνευσης και την αιτία  αργοπορίας 
στο Internet. Για παράδειγµα, εάν θέλουµε να µάθουµε τη διαδροµή ή την καθυστέρη-
ση των δεδοµένων από και προς τον Web server  της Microsoft, δίδουµε τη εντολή: tracert 
www.microsoft.com.

Ipconfi g ή winipcfg. Είναι ένα χρήσιµο εργαλείο των MS Windows, που µας επιτρέπει να 
ελέγξουµε εάν οι ρυθµίσεις του δικτύου και Internet είναι σωστές. Μας παρέχει τις εξής πλη-
ροφορίες:  όνοµα υπολογιστή (mail.ekke.gr), διακοµιστή DNS (194.177.213.33), διεύθυνση IP 
(194.177.213.xxx), µάσκα δικτύου (255.255.255.128), πύλη (194.177.213.126) κ.λπ. 

Finger. Ένα πρόγραµµα του UNIX που παρέχει πληροφορίες για κάποιο χρήστη του 
Internet ή για κάποιον server του Internet. Από τη γραµµή εντολών, η µορφή της εντολής αυ-
τής είναι: fi nger <e-mail address>. Για παράδειγµα, η εντολή fi nger admin@mail.ekke.gr, δίδει 
πληροφορίες για το χρήστη admin που βρίσκεται στον υπολογιστή (server) mail.ekke.gr. Επίσης, 
 υπάρχει το εργαλείο NetLab σε περιβάλλον MS Windows, που δίδει πληροφορίες, σε εύχρηστη 
µορφή, αντίστοιχες µε τις εντολές ping, trace, fi nger κ.λπ.

Ftp. Το πρόγραµµα αυτό µας επιτρέπει τη µεταφορά αρχείων από έναν υπολογιστή (server) 
του δικτύου σ’ έναν άλλον. Με το ftp µπορούµε να συνδεθούµε (χρειάζεται δικαίωµα πρόσβα-
σης) µ’ έναν αποµακρυσµένο υπολογιστή (server), να δούµε τα περιεχόµενα του σκληρού δί-
σκου και να µεταφέρουµε από αυτόν αρχεία. Επίσης, υπάρχει το εργαλείο WS_FTP για το γρα-
φικό περιβάλλον των MS windows.

Chat-Συνοµιλία. Είναι µια υπηρεσία συζήτησης του Internet, που µπορούµε να χρησιµο-
ποιήσουµε για να επικοινωνούµε, σε πραγµατικό χρόνο, µε ανθρώπους όπου κι αν βρίσκονται. 
Το Chat ευρίσκεται στην οµάδα προγραµµάτων Internet Explorer. Οι συνοµιλίες γίνονται µε την 
παρέµβαση του διακοµιστή συζήτησης (Chart Server). Κάθε χρήστης συνδέεται µε το συγκεκρι-
µένο διακοµιστή και ανοίγει ένα κανάλι συζήτησης προς κάθε ενδιαφερόµενο. Μέσα  από  αυτό, 
ο επισκέπτης µπορεί να επικοινωνήσει γραπτώς ή ακόµη µε ήχο και εικόνα αν διαθέτει τον απα-
ραίτητο εξοπλισµό-κάρτα ήχου, ένα µικρόφωνο και µια µικρή κάµερα, γρήγορη γραµµή σύνδε-
σης στο Internet.

NetMeeting-Τηλεδιάσκεψη. Το NetMeeting, το οποίο είναι ενσωµατωµένο στο Internet 
Explorer, προσφέρει ένα νέο τρόπο οµιλίας, διάσκεψης και γενικώς τρόπο εργασίας στο Internet. 
Για την καλύτερη αξιοποίησή του, χρειάζεται  πρόσθετος εξοπλισµός: µια κάρτα ήχου, ένα µι-
κρόφωνο και µια µικρή κάµερα, γρήγορη γραµµή σύνδεσης στο Internet. Έτσι µπορούµε να 
 επικοινωνούµε µε το άτοµο που βρίσκεται στο άλλο άκρο της Γης, ακούγοντας τη φωνή του και 
βλέποντας την εικόνα του.
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 Η ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό  στοιχείο της  ανθρώπινης κοι-
νωνίας. Σήµερα, όπου ζούµε στην αρχή της κοινωνίας της πληροφορίας, η πληροφορία αρχί-
ζει να γίνεται η κεντρική κινητήρια δύναµη της παγκόσµιας οικονοµίας. Έτσι βλέπουµε από τη 
µια µεριά την επικοινωνιακή υποδοµή (δίκτυα, Internet) να ανοίγεται και να εξαπλώνεται, και α-
πό την άλλη φορείς να  παράγουν και διαθέτουν πληροφορίες, εκµεταλλευόµενοι τις τεχνολο-
γικές εξελίξεις. Στην κοινωνία της πληροφορίας δύο είναι τα κύρια µέρη: το  περιεχόµενο των 
 πληροφοριών (information contents)-τις πληροφορίες αυτές καθαυτές, και η πρόσβαση στις πλη-
ροφορίες (information access) µε δίκτυα και επικοινωνίες. Στο ΕΚΚΕ, για την ανάπτυξη υποδο-
µών µε σκοπό τη δηµιουργία τράπεζας κοινωνικών δεδοµένων γίνεται λόγος σε προηγούµενο 
κείµενο εργασίας (βλέπε 7).

Στην παρούσα εργασία έγινε µια περιγραφή του δικτύου και του Internet στο ΕΚΚΕ (δο-
µή, πλεονεκτήµατα και υπηρεσίες). Για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού έγινε, επίσης, µια 
συνοπτική περιγραφή των δικτύων υπολογιστών και του Internet, όπως: βασικές έννοιες και 
 ορολογία, συστατικά που απαρτίζουν ένα δίκτυο, χαρακτηριστικά και αρχές πού διέπουν τη 
λειτουργία των δικτύων, σχεδιασµός και ανάπτυξη τοπικών δικτύων και υπηρεσίες που προ-
σφέρουν τα δίκτυα και το Internet. Η δικτυακή αυτή υποδοµή στο ΕΚΚΕ αναπτύχθηκε σταδι-
ακά τα τελευταία έξι χρόνια ανάλογα µε τις ανάγκες και την εξεύρεση πόρων (χρηµατοδότη-
ση, ανθρώπινο δυναµικό). Το δίκτυο θα συνεχίσει να αναβαθµίζεται και να αναπτύσσεται ως 
επακόλουθο των αυξανόµενων αναγκών του Κέντρου (περισσότεροι χρήστες, αύξηση όγκου 
εργασιών, ανάπτυξη ΤΚ∆ κ.λπ.), τις εξελίξεις στην Πληροφορική τεχνολογία και τις Επικοι-
νωνίες, την εξεύρεση πόρων και τη συνεχή εξοικείωση του προσωπικού του Κέντρου µε την 
πρόοδο και διεύρυνση των τεχνολογικών δυνατοτήτων.

Έχοντας υπόψη την υπάρχουσα δικτυακή υποδοµή στο ΕΚΚΕ και τις αυξανόµενες ανά-
γκες του Κέντρου, ακολουθεί µια περιγραφή από προτάσεις βελτίωσης για την καλύτερη από-
δοση και αξιοπιστία του δικτύου:

∆ιαχειριστής Internet. Αγορά ενός νέου UNIX Internet server, παρόµοιο µε αυτό των βά-
σεων δεδοµένων, προσφέροντας έτσι καλύτερες επιδόσεις, µεγαλύτερη χωρητικότητα δίσκου 
και ξεχωριστό σύστηµα backup. Ο δε υπάρχων Sun Ultra 5 server θα δύναται να χρησιµοποιεί-
ται ως εφεδρικός. Επίσης, µπορούµε να έχουµε δύο Internet Servers: ο ένας να χρησιµοποιείται 
µόνο ως Mail server και ο άλλος ως Web server. 

Επανακαλωδίωση. Στην υπάρχουσα καλωδιακή εγκατάσταση του δικτύου υπάρχουν δι-
κτυακές γραµµές µε ταχύτητα 10 Mbps. Χρειάζεται, λοιπόν, επανακαλωδίωση µε νέα  καλώδια 
(τύπου cat 5 UTP), έτσι ώστε όλες οι γραµµές του δικτύου να προσφέρουν ταχύτητα της τάξης 
των 100 Mbps. 

Backbone γραµµές. Χρειάζεται εγκατάσταση µε γραµµές backbone (όπως καλώδια οπτι-
κών ινών), ειδικότερα µεταξύ των ορόφων και πινάκων των δικτυακών γραµµών για να προ-
σφέρουν υψηλή ταχύτητα.

6. Συµπεράσµατα
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Συσκευές δικτύου. Χρειάζονται τουλάχιστον τέσσερα hubs και τέσσερα switching hubs 
των εικοσιτεσσέρων θέσεων έκαστο ταχύτητας 100 Mbps για την καλύτερη κατανοµή της κυ-
κλοφορίας στο δίκτυο.

∆ιευθύνσεις IP. Το ΕΚΚΕ διαθέτει 128 διευθύνσεις IP, οι οποίες τις περισσότερες φορές 
 είναι επαρκείς για τις ανάγκες του Κέντρου. Όταν όµως όλο το προσωπικό του ΕΚΚΕ εργάζε-
ται ταυτόχρονα στο Internet (πράγµα που συµβαίνει αρκετές φορές) τότε οι διευθύνσεις IP δεν 
είναι αρκετές και µερικοί χρήστες δεν δύνανται να χρησιµοποιήσουν το Internet. Χρειάζονται 
λοιπόν περισσότερες διευθύνσεις IP.

Internet terminal server. Η υπηρεσία αυτή θα προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης στο δί-
κτυο του ΕΚΚΕ µέσω τηλεφωνικών γραµµών. Αυτό θα απαιτήσει µερικές τηλεφωνικές γραµ-
µές. Έτσι οι χρήστες του ΕΚΚΕ θα δύνανται από το σπίτι τους να βλέπουν τα e-mail τους.

Ασύρµατη σύνδεση. Η ασύρµατη σύνδεση θα είναι χρήσιµη σ’ εκείνους τους ερευνητές 
του ΕΚΚΕ, που αναγκάζονται να µετακινούνται συνεχώς,  παραµένοντας όµως συνδεδεµένοι 
µε το χώρο εργασίας τους. Επίσης, προτείνεται η ασύρµατη σύνδεση του απέναντι µισθωµένου 
κτηρίου του ΕΚΚΕ µε το κεντρικό κτήριο.

Σύστηµα Ασφάλειας. Μια συσκευή δικτύου Firewall ή διακοµιστής Proxy, που παρεµβάλ-
λεται µεταξύ του τοπικού δικτύου και του Internet, φιλτράροντας τόσο την πρόσβαση προς τα 
έξω όσο και την ανεπιθύµητη πρόσβαση από το Internet προς τους υπολογιστές του τοπικού δι-
κτύου. 

Επιµόρφωση. Τέλος, χρειάζεται διαρκής επιµόρφωση και ενηµέρωση του προσωπικού για 
τις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις και εξελίξεις, µε σκοπό την καλύτερη ανάπτυξη και χρήση 
υποδοµών στο ΕΚΚΕ, που µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην καλύτερη επίτευξη και αξιο-
ποίηση των  ερευνητικών δραστηριοτήτων του Κέντρου.

Τέλος, η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην τόνωση του ενδιαφέροντος για τη συνεχή επέ-
κταση και αναβάθµιση της δικτυακής υποδοµής µε επενδύσεις σε σύγχρονο εξοπλισµό και αν-
θρώπινο δυναµικό. 
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8.2 Παράρτηµα Β-Κατάλογος των e-mails στο ΕΚΚΕ

Στο ΕΚΚΕ έχουν δηµιουργηθεί τα ακόλουθα οµαδικά (λίστες) και θεσµικά e-mails για κά-
θε Ινστιτούτο και ∆ιεύθυνση του Κέντρου:

(α) Για το Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας το οµαδικό 
e-mail είναι iurs_all@ekke.gr και περιλαµβάνει τα ακόλουθα e-mails: 

Θ. Μαλούτας - maloutas@ekke.gr
Γραµµατεία Ινστιτούτου - iurs@ekke.gr 
Κ. Σακελλαρόπουλος - ksakel@ekke.gr 
Β. Παπλιάκου - vpapliakou@ekke.gr 
E. Ζακοπούλου - ezacop@ekke.gr 
Ρ. Καυταντζόγλου  - rcaftan@ekke.gr 
Λ. Αλιπράντη - lalipranti@ekke.gr 
A. Χατζηγιάννη - ahadji@ekke.gr 
K. Tσακίρης - ktsaki@ekke.gr 
K. Aβδελίδη - kavdelidi@ekke.gr 
I. Σαγιάς - isayas@ekke.gr 
K. Γκότσος - kgortsos@ekke.gr 
Π. Καµούτση - fkamoutsi@ekke.gr 
E. Σορώκος - esorokos@ekke.gr 
A. Mάρκου - amarkou@ekke.gr 
M. Πετρονώτη - marinap@ekke.gr 
E. Άλλισον - eallison@ekke.gr

(β) Για το Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής το οµαδικό e-mail είναι 
inspo_all@ekke.gr  και περιλαµβάνει τα ακόλουθα e-mails: 

Ι. Σακέλλης - iosak@ekke.gr 
Γραµµατεία Ινστιτούτου - inspo@ekke.gr
Χ. Καππή - ckappi@ekke.gr 
Π. Κοτταρίδη - yitsakot@ekke.gr 
Π. Φαγαδάκη - efagad@ekke.gr 
A. Tεπέρογλου - ateperoglou@ekke.gr 
Α. Φρονίµου - efronimou@ekke.gr 
Ν. Φακιολάς - nfakio@ekke.gr 
M. Nαούµη - mnaoumi@ekke.gr 
Γ. Παπαπέτρου - gpapape@ekke.gr 
Χ. Συµεωνίδου - hsymeonidou@ekke.gr 
Α. Μουρίκη - amour@ekke.gr 
∆. Μπαλούρδος - dbalourdos@ekke.gr 
M. Tζωρτζοπούλου - mtzortzo@ekke.gr 
M. Kετσετζοπούλου - mketsetzo@ekke.gr
∆. Καραντινός - dkaradinos@ekke.gr 
Μ. Χρυσάκης - echrysakis@ekke.gr 
∆. Ζιώµας - dziomas@ekke.gr 
Ν. Μπούζας - nbouzas@ekke.gr
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(γ) Για το Ινστιτούτο Πολιτικής Κοινωνιολογίας το οµαδικό e-mail είναι 
inpos_all@ekke.gr και περιλαµβάνει τα ακόλουθα e-mails: 

∆. Χαραλάµπης - dcharal@ekke.gr 
Γραµµατεία Ινστιτούτου - inpos@ekke.gr
E. Tσακίρη - etsakiri@ekke.gr 
Ι. Τσίγκανου - jtsiganou@ekke.gr 
Ι. Μιχελογιαννάκης - jmichelog@ekke.gr 
Α. Φραγκίσκου - afrangi@ekke.gr 
Χ. Βαρουξή - cvarouxi@ekke.gr 
O. Σελέκου - oselekou@ekke.gr 
Θ. Σταθοπούλου - theosta@ekke.gr
Ο. Τσακιρίδη - otsakiridi@ekke.gr 
Χ. Στρατουδάκη - hstrat@ekke.gr 
Ν. Σαρρής - nsarris@ekke.gr
Ι. Βούλγαρης - y_v@ekke.gr

(δ) Για τη ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών το οµαδικό e-mail είναι 
dye_all@ekke.gr και περιλαµβάνει τα ακόλουθα e-mails:

Ι. Κάλλας - jkallas@ekke.gr 
Γραµµατεία ∆ιεύθυνσης - dye@ekke.gr 
Α. Πανουτσόπουλος - apanou@ekke.gr 
Χ. Φρέντζου - cfredzu@ekke.gr
Σ. Φυσιλάνης - sfys@ekke.gr 
N. Ξυπολιτάκος - nxipolit@ekke.gr 
A. ∆ανέλη - adaneli@ekke.gr 
∆. Κονδύλη - dkondyli@ekke.gr 
M. Tοπάλη - mtopali@ekke.gr
Α. Λιναρδής - alinardis@ekke.gr
Μ. Φρυδάκης  - mf13@ekke.gr
∆. Παυλόπουλος - dpavlo@ekke.gr

(ε) Για την Κεντρική ∆ιοίκηση και τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού του κέντρου 
το οµαδικό e-mail  είναι admin_all@ekke.gr και περιλαµβάνει τα ακόλουθα e-mails:

Πρόεδρος ∆.Σ. ΕΚΚΕ - president@ekke.gr 
Φ. Βασιλόγιαννης - phlsph@ekke.gr
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - admin@ekke.gr
Λογιστήριο - logistirio@ekke.gr
Κ. Θεοδωρόπουλος - ktheodo@ekke.gr
Α. Κοκκινίδης - akokkinidis@ekke.gr
Ειδικός Λογαριασµός - el@ekke.gr

(ζ) Για τη Βιβλιοθήκη και τις Εκδόσεις το οµαδικό e-mail είναι lib_all@ekke.gr 
και περιλαµβάνει τα ακόλουθα e-mails:

A. Kώτση - akotsi@eke.gr 
A. Aντωνιάδου - atourgeli@ekke.gr
K. ∆ήµου - kdimou@ekke.rg
Βιβλιοθήκη - library@ekke.gr
Εκδόσεις - ekdosis@ekke.gr 
Β. Ζουρίδης - vzouridis@ekke.gr
Επιθεώρηση - grsr@ekke.gr
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(η) Για τους Θεσµικούς χρήστες του ΕΚΚΕ υπάρχουν τα ακόλουθα e-mails:

Γραµµατεία Προέδρου  - president@ekke.gr
Γραµµατεία Ινστιτούτοu Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας - iurs@ekke.gr
Γραµµατεία Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής - inspo@ekke.gr
Γραµµατεία Ινστιτούτου Πολιτικής Κοινωνιολογίας - inpos@ekke.gr
Γραµµατεία ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνών - dye@ekke.gr
Γραµµατεία ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού - admin@ekke.gr 
Βιβλιοθήκη - library@ekke.gr
Εκδόσεις - ekdosis@ekke.gr 
Επιθεώρηση - grsr@ekke.gr
Ειδικός Λογαριασµός - el@ekke.gr 
Λογιστήριο - logistirio@ekke.gr
Επισκέπτες - guest@ekke.gr

(θ) Για τα e-mails όλων των Ινστιτούτων και ∆ιευθύνσεων του Κέντρου έχει  
δηµιουργηθεί το ekke_all@ekke.gr και περιλαµβάνει τα ακόλουθα θεσµικά e-mails:

iurs_all@ekke.gr 
inspo_all@ekke.gr 
inpos_all@ekke.gr
dye_all@ekke.gr 
admin_all@ekke.gr
lib_all@ekke.gr 

Έτσι, για παράδειγµα εάν θελήσουµε να στείλουµε ένα µήνυµα σ’ όλους τους  ερευνητές του 
Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας θα χρησιµοποιήσουµε µόνο τη διεύθυνση 
iurs_all@ekke.gr. Επίσης, εάν θελήσουµε να  στείλουµε ένα µήνυµα σ’ όλους τους  ερευνητές 
των Ινστιτούτων και ∆ιευθύνσεων θα χρησιµοποιήσουµε µόνο τη διεύθυνση ekke_all@ekke.gr. 
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8.3 Παράρτηµα Γ-Λεξικό Όρων

AIX-Athens Internet Exchange. Κόµβος που προσφέρει τοπική διασύνδεση µεταξύ των ε-
µπορικών δικτύων των µεγαλύτερων εταιριών παροχής υπηρεσιών Internet της χώρας.

ASCII- American Standard Code for Information Interchange. Αµερικάνικος Πρότυπος 
Κώδικας για Ανταλλαγή Πληροφοριών. Κωδικοποιεί το σύνολο των χαρακτήρων (γράµµατα, α-
ριθµοί, σύµβολα) µε τους συνδυασµούς επτά δυαδικών ψηφίων για χρήση από τον υπολογιστή.

Backbone-∆ίκτυο Στήριξης ή Ραχοκοκκαλιά. Γραµµές υψηλής ταχύτητας ή µια σειρά συν-
δέσεων που σχηµατίζουν µια κεντρική λεωφόρο µέσα σε ένα δίκτυο.

Bandwidth-Εύρος ζώνης. Το πλάτος (εύρος) συχνότητας ενός σήµατος. Μετριέται σε KHz. 
Όταν λέµε ότι ένα κανάλι έχει µικρότερο εύρος ζώνης, σηµαίνει τη µετάδοση λιγότερων πλη-
ροφοριών στον ίδιο χρόνο.

BNC Connector. Ακροδέκτης που χρησιµοποιείται, συνήθως, στα οµοαξονικά καλώδια 
για τη σύνδεση τοπικών δικτύων.

Booster-Ενισχυτής. Είναι µια συσκευή δικτύου που χρησιµοποιείται για να ενισχύσει ένα 
αναλογικό σήµα, έτσι ώστε το µήκος του καλωδίου να δύναται να µεγαλώσει.

Bps-Bits per Second. ∆υαδικά ψηφία ανά δευτερόλεπτο. Μονάδα µέτρησης της ταχύτητας 
που µια συσκευή µεταδίδει τα δεδοµένα.

Bridge-Γέφυρα. Είναι µια συσκευή δικτύου που συνδέει δύο όµοια δίκτυα. Τα δίκτυα είναι 
συνήθως τοπικά και έχουν το ίδιο λειτουργικό σύστηµα.

Coaxial cable. Οµοαξονικό καλώδιο που χρησιµοποιείται για τη σύνδεση τοπικών δικτύων.

DHCP-Dynamic Host Confi guration Protocol. Πρωτόκολλο ∆υναµικής ∆ιευθέτησης 
 Υπολογιστών ∆ιαχείρισης. Επιτρέπει σε κάθε υπολογιστή ενός τοπικού δικτύου να παίρνει αυ-
τόµατα µια διεύθυνση IP από τον αντίστοιχο υπολογιστή διαχείρισης (DHCP Server).

DNS-Domain Name System. Σύστήµα αντιστοίχησης και διαχείρισης ονοµάτων περιοχών 
δικτύου µε τις διευθύνσεις TCP/IP.

DNS Server-∆ιακοµιστής DNS. Ένας κόµβος (υπολογιστής ή λειτουργία σ’ έναν υπολογι-
στή) που χρησιµεύει για την αντιστοίχηση των ονοµάτων µε τις διευθύνσεις IP. 

Domain -Περιοχή δικτύου. Μια οµάδα χρηστών που µοιράζονται την ίδια πολιτική ασφά-
λειας σε µια βάση δεδοµένων λογαριασµών.

EDI-Electronic Data Interchange. Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ επιχειρήσεων. 
E-mail-Electronic Mail. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. 
E-mail Server-∆ιακοµιστής e-mail. Ένα σύστηµα (υπολογιστής ή λειτουργία σ’ έναν υπο-

λογιστή) που χρησιµεύει για την αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών µηνυµάτων.
Ethernet. Πρότυπο δικτύου, που περιγράφει τη µορφή των δεδοµένων που  στέλνονται στο 

δίκτυο, αλλά και τις µεθόδους για την επίλυση σύγκρουσης των δεδοµένων.

Fiber optics cable. Καλώδιο οπτικών ινών που χρησιµοποιείται για τη σύνδεση τοπικών δικτύων.
Firewall-Συσκευή προστασίας. Η συσκευή εκείνη που αναλαµβάνει να προφυλάσσει το 

σύστηµα αλλά και το δίκτυο από κάθε µορφής κακόβουλες ενέργειες κατά τη διάρκεια σύνδε-
σης στο διαδίκτυο. 

Gateway-Πύλη Επικοινωνίας. Μια συσκευή δικτύου, συνήθως κάποιος δροµολογητής, που 
µπορεί να συνδέσει όχι µόνο δίκτυα διαφορετικής τοπολογίας, αλλά και δίκτυα µε διαφορετικά 
πρωτόκολλα επικοινωνίας και λειτουργικά συστήµατα.

HTML-HyperText Markup Language-Γλώσσα Περιγραφής Υπερκειµένου. Γλώσσα µε 
την οποία περιγράφονται υπερκείµενα (βλέπε hypertext).

HTTP-HyperText Transfer Protocol. Πρωτόκολλο µεταφοράς υπερκειµένου πάνω στο 
οποίο θεµελιώνεται το WWW.

Hub-Κατανεµητής. Eίναι µια συσκευή δικτύου που επιτρέπει µια κοινή σύνδεση µεταξύ υπο-
λογιστών µε τη χρήση καλωδίου τύπου UTP, δηµιουργώντας έτσι ένα τοπικό δίκτυο αστέρα.
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Ηypertext-Υπερκείµενα. Αρχεία που εκτός από κείµενο, εικόνες, ήχο, video, κ.λπ. , περι-
έχουν και σηµεία-συνδέσµους µε άλλα αρχεία στον ίδιο διακοµιστή ή σε άλλους διακοµιστές 
Web ανά τον κόσµο.

Internet-∆ιαδίκτυο. Μια παγκόσµια συλλογή διασυνδεδεµένων δικτύων που χρησιµοποι-
ούν όλα το πρωτόκολλο TCP/IP.

Intranet-Ενδοδίκτυο. Ένα δίκτυο διασυνδεδεµένων υπολογιστών µέσα σε ένα δεδοµένο 
οργανισµό, που χρησιµοποιεί την τεχνολογία Internet. 

IP - Internet Protocol. Πρωτόκολλο ∆ιαδικτύωσης. Το πρωτόκολλο που αναλαµβάνει τη 
µεταβίβαση των πληροφοριών (πακέτα) από τον αποστολέα στον παραλήπτη.

IP Address-∆ιεύθυνση  IP. Είναι ένας (32-µπιτος) αριθµός που καθορίζει τη µοναδικότητα 
του κάθε υπολογιστή και του κάθε κόµβου (server) στο Internet, έτσι ώστε να µπορεί να επικοι-
νωνήσει κανείς µαζί του. 

ISDN-Integrated Services Digital Network.  Ψηφιακό ∆ίκτυο Ολοκληρωµένων Υπηρεσι-
ών. Ένα δίκτυο το οποίο µπορεί να παρέχει έναν αριθµό υπηρεσιών που να περιλαµβάνουν πολ-
λές µορφές πληροφόρησης (κείµενο, φωνή, εικόνα, δεδοµένα) µέσω ενός απλού ψηφιακού συν-
δέσµου επικοινωνιών.

ISO-International Standards Organization. ∆ιεθνής Οργάνωση Τυποποίησης.
ISP-Internet Service Provider. Φορέας παροχής υπηρεσιών  Internet.

Java. Μια αντικειµενοστραφής γλώσσα προγραµµατισµού που χρησιµοποιείται για τη δη-
µιουργία «µικρών εφαρµογών» (applets) σε ιστοσελίδες (web pages).

JavaScript. Μια γλώσσα προγραµµατισµού (κώδικας-Script) που εκτελείται µέσα από κώ-
δικα HTML. 

Kbps-Kilobps. 1 Kbps = 1000 bps, βλέπε bps.

LAN-Local Area Network. Τοπικό ∆ίκτυο. Μια οµάδα υπολογιστών που είναι συνδεδεµέ-
νοι µεταξύ τους  µέσω µιας σύνδεσης επικοινωνίας και βρίσκονται συνήθως κοντά ο ένας στον 
άλλον (για παράδειγµα, µέσα στο ίδιο κτήριο ή στον ίδιο όροφο ενός κτηρίου), έτσι ώστε να 
µπορούν να µοιράζονται τα ίδια δεδοµένα ή πόρους τους.

LINUX. Το λειτουργικό σύστηµα που έχει ένας προσωπικός υπολογιστής ή υπολογιστής 
∆ιαχείρισης (Server).

MAU-Multistation Access Unit. Συσκευή Πρόσβασης Πολλαπλών Σταθµών. Eίναι µια συ-
σκευή δικτύου, όπως το Hub, για τη σύνδεση τοπικών δικτύων τοπολογίας δακτυλίου. Η συ-
σκευή αυτή διανέµεται αποκλειστικά από την IBM για τα δικά της δίκτυα.

Μbps-Megabps. 1 Μbps = 1000 Κbps, βλέπε Κbps.
Modem-MOdulator/DEModulator-∆ιαµορφωτής/Αποδιαµορφωτής. Μια  συσκευή που 

µετατρέπει ψηφιακά δεδοµένα (που δηµιουργούνται, π.χ. από έναν υπολογιστή) σε µια µορφή η 
οποία µπορεί να µεταδοθεί µε κανονικές τηλεφωνικές γραµµές σε έναν άλλο υπολογιστή.

MS-Microsoft. Η εταιρία Microsoft Corporation.
MS Windows. Το λειτουργικό σύστηµα της Microsoft που έχει ένας προσωπικός υπολογι-

στής (workstation).
MS Windows ΝΤ. Το λειτουργικό σύστηµα της Microsoft που έχει ένας προσωπικός υπο-

λογιστής ή υπολογιστής ∆ιαχείρισης (Server).

Network-∆ίκτυο. ∆ύο ή περισσότεροι υπολογιστές που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους  µέ-
σω µιας σύνδεσης επικοινωνίας µε σκοπό την κοινή χρήση των πόρων τους και ανταλλαγή πλη-
ροφοριών.

Network node-Κόµβος ∆ικτύου. Είναι ένας υπολογιστής ή συσκευή σε ένα δίκτυο. Με την 
ευρύτερη έννοια, κόµβος ενός δικτύου µπορεί να είναι ένα τοπικό δίκτυο ή και σύνολο δικτύων, 
που συνήθως χαρακτηρίζεται από γραµµές υψηλής ταχύτητας.

NIC-Network Interface Card. Κάρτα δικτύου που διασυνδέει κάθε υπολογιστή µε το µέ-
σο µετάδοσης (καλώδιο) σ’ ένα δίκτυο.

ΝΤ. Βλέπε MS Windows ΝΤ. 
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OSI-Open System Interconnection. ∆ιασύνδεση Ανοικτών Συστηµάτων της ISO. Πρότυ-
πα που προσδιορίζουν ότι, ο εξοπλισµός και το λογισµικό των υπολογιστών που κατασκευάζο-
νται από διαφορετικούς προµηθευτές, πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν µεταξύ τους.

PC-Personal Computer. Προσωπικός Υπολογιστής.

Repeater-Επαναµεταδότης. Μια συσκευή δικτύου, που αναδηµιουργεί  ψηφιακά σήµατα, 
για να µπορούν να µεταδοθούν σε επιπρόσθετα τµήµατα ενός δικτυακού καλωδίου, έτσι ώστε 
να καλύπτονται µεγάλες αποστάσεις.

RJ-45 Connector. Ακροδέκτης που χρησιµοποιείται, συνήθως, στα καλώδια συνεστραµ-
µένου ζεύγους για τη σύνδεση τοπικών δικτύων.

Router-∆ροµολογητής. Μια συσκευή δικτύου όπως η γέφυρα µε τη διαφορά ότι έχει τη δυ-
νατότητα να συνδέσει πολλαπλά δίκτυα.

Server-∆ιακοµιστής ή ∆ιαχειριστής. Ένας υπολογιστής που παρέχει κάποια υπηρεσία 
στους άλλους υπολογιστές ενός δικτύου. Π.χ. διακοµιστής αρχείων, εκτυπωτών, βάσεων δεδο-
µένων, Internet κ.λπ. 

SMTP-Simple Mail Transfer Protocol. Πρωτόκολλο για τον τρόπο επικοινωνίας ηλε-
κτρονικών µηνυµάτων (e-mail) µεταξύ του διακοµιστή e-mail και του Internet. 

SPSS-Statistical Package for Social Science. Στατιστικό Πακέτο για Κοινωνικές Επιστήµες.  
Subnet-Υποδίκτυο. Είναι ένα τµήµα ενός δικτύου το οποίο λειτουργεί ως χωριστό δίκτυο.
Sun. Η εταιρία Sun Microsystems, Inc.
Switch-∆ιακλαδωτής-Μια συσκευή δικτύου, όπως το Hub, που επι πλέον βελτιώνει την α-

πόδοση του δικτύου κατανέµοντας την κυκλοφορία / κίνηση του δικτύου.

TCP/IP-Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετά-
δοσης / Πρωτόκολλο ∆ιαδικτύωσης. Επιτρέπει την επικοινωνία µεταξύ υπολογιστών διαφόρων 
τύπων, καθορίζοντας τον τρόπο µε τον οποίο τα µέλη ενός δικτύου αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, 
παρέχοντας ταυτόχρονα πρόσβαση στο Internet και τις υπηρεσίες του. Συγκεκριµένα, τα πρω-
τόκολλα διαδικτύωσης TCP/IP αναλαµβάνουν τη συσκευασία των πληροφοριών σε πακέτα, τη  
διευθυνσιοδότηση και αρίθµησή τους, την αξιόπιστη µεταβίβασή τους από τον αποστολέα στον 
παραλήπτη και την ανασυγκρότηση των αρχικών πληροφοριών.

Token Passing. Πρότυπο δικτύου, που περιγράφει το τρόπο διακίνησης και ελέγχου των δε-
δοµένων µέσα σε ένα τοπικό δίκτυο.

Twisted pairs cable. Καλώδιο συνεστραµµένου ζεύγους που χρησιµοποιείται για τη σύν-
δεση τοπικών δικτύων.

UNIX. Το λειτουργικό σύστηµα που έχει ένας υπολογιστής διαχείρισης (Server).
UPS-Uninterruptible Power Supply. Τροφοδοσία αδιάλειπτης παροχής ρεύµατος. Συ-

σκευή η οποία διατηρεί, για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα, την κανονική τάση ηλεκτρικού 
ρεύµατος σε περιπτώσεις διακοπής ή εναλλαγής τάσης ρεύµατος.

URL-Uniform Resource Locator.  Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων. Ένα σύστηµα για το σχη-
µατισµό ηλεκτρονικών διευθύνσεων του Web.

UTP-Unshielded Twisted Pairs cable. Αθωράκιστο στριµµένο καλώδιο. Βλέπε twisted 
pairs cable.

WAN-Wide Area Network-∆ίκτυο Ευρείας Περιοχής. Είναι µια σύνδεση πολλών τοπι-
κών δικτύων µέσα από γραµµές υψηλής ταχύτητας. Το δίκτυο αυτό  καλύπτει µια µεγαλύτερη 
 έκταση από ένα µόνο κτήριο ή συγκρότηµα κτηρίων.

Web. Βλέπε WWW.
Webmail-Ταχυδροµείο µέσω Ηλεκτρονικών Σελίδων.
Web page. Ιστοσελίδα ή ηλεκτρονική σελίδα.
Web Server. ∆ιακοµιστής Web. Ένας κόµβος (υπολογιστής ή λειτουργία σ’ έναν υπολογι-

στή) στον παγκόσµιο ιστό (Web) του Internet, που δέχεται αιτήσεις από αποµακρυσµένους υπο-
λογιστές, στέλνοντας πίσω τις ζητούµενες πληροφορίες.
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Web Site. Ηλεκτρονική τοποθεσία. Οι ηλεκτρονικές σελίδες που µπορεί να δει κανείς σ’ 
 ένα συγκεκριµένο διακοµιστή  Web στο Internet.

Wireless Νetwork. Ασύρµατο δίκτυο, όπου το µέσο µετάδοσης είναι αντί για καλώδια ο 
 αέρας µε ποµποδέκτες ασύρµατης επικοινωνίας

Workstation-Σταθµός εργασίας.
WWW-World Wide Web. Παγκόσµιος Ιστός Πληροφοριών. Η βασικότερη υπηρεσία του 

Internet για την αναζήτηση, περιήγηση, εντοπισµό και µεταφορά πληροφοριών.

Ελληνικά  Ακρώνυµα

∆ΥΕ-∆ιεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών

Ε∆ΕΤ-Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας

ΕΕ-Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΚΚΕ-Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

ΕΠΑΚ-Ενιαίος Πανελλαδικός Αριθµός Κλήσεως

Η/Υ-Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

ΤΚ∆-Τράπεζα Κοινωνικών ∆εδοµένων 
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