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Η ιστορία του Internet
Χωρίς καμία αμφιβολία, η δημιουργία και αξιοποίηση του παγκόσμιου
υπερδικτύου έχει επιφέρει δραματικές αλλαγές σε δύο τεχνολογικούς τομείς
που έχουν αποδειχθεί κυρίαρχοι στη σύγχρονη εποχή: την πληροφορική και
τις τηλεπικοινωνίες. H εφεύρεση του τηλεγράφου, του τηλεφώνου, του
ραδιοφώνου και, τελικά, των υπολογιστών προετοίμασε το έδαφος για μία
άνευ προηγουμένου σύγκλιση λειτουργιών και δυνατοτήτων. Το Internet
διαθέτει ταυτόχρονα τη δυνατότητα για παγκοσμίου εμβέλειας εκπομπή
πληροφοριών, επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των ατόμων και των
υπολογιστών τους, χωρίς κανένα γεωγραφικό περιορισμό. Η δημιουργία και
εξέλιξή του αποτελούν το πιο επιτυχημένο παράδειγμα των ωφελειών που
προκύπτουν από τη συνεχή επένδυση και αφοσίωση στην έρευνα και την
ανάπτυξη κάποιας υποδομής. Έχοντας ως αρχικό σημείο εκκίνησης την
έρευνα πάνω στην τεχνολογία "packet switching”, που κρίνεται θεμελιώδης
για τη μετέπειτα ανάπτυξη του Internet, οι κυβερνήσεις, η βιομηχανία και η
ακαδημαϊκή έρευνα συνεργάστηκαν επιτυχημένα και επί μακρό χρονικό
διάστημα για την υλοποίηση της εντυπωσιακής και ταυτόχρονα εξαιρετικά
χρήσιμης τεχνολογίας των δικτύων.
Παρ' όλο που στη σημερινή εποχή όροι όπως yandr@compupress.gr και
httρ://www.cgomag.gr
ανθρώπους,

είναι

ελάχιστοι

άμεσα

είναι

αναγνωρίσιμοι

αυτοί

που

από

δισεκατομμύρια

γνωρίζουν

λεπτομερώς

τη

μακροχρόνια και επίπονη διαδικασία εξέλιξης του Διαδικτύου. Η ιστορία του
ξεκινάει από τη δεκαετία του 1950 με μορφή πολύ διαφορετική από τη
σημερινή, ενώ τα κυριότερα στάδια εξέλιξής του ήταν η δημιουργία του
δικτύου ARPANET, η επακόλουθη μετατροπή του σε Internet και, τέλος, η
δημιουργία του World Wide Web που απολαμβάνουμε σήμερα. Κατά τη
διάρκεια

των

δεκαετιών

ομολογία σημαντικότερη

αυτών,

υπηρεσία

του

εμφανίστηκε
Internet

που

η

κατά

γενική

πυροδότησε

την

περαιτέρω έρευνα και διάδοσή του στα πέρατα του κόσμου, το e-mail. Το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο συμπλήρωσε πρόσφατα τριάντα χρόνια από την
εφεύρεσή του και η καθοριστική σημασία του για την εξάπλωση του
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Διαδικτύου μας "υποχρεώνει" να αφιερώσουμε σε αυτό μεγάλο μέρος της
προσοχής μας.

Η δημιουργία και η εξέλιξη του Internet
Κατά τις δεκαετίες του '50 και '60, ο Ψυχρός Πόλεμος βρισκόταν στο
αποκορύφωμά του και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν σε συνεχή
στρατιωτικό και τεχνολογικό ανταγωνισμό με το αντίπαλο δέος, τη Σοβιετική
Ένωση. Το 1955 ο Αμερικανός πρόεδρος Εisenhοwer ανακοίνωσε την
πρόθεση της χώρας του να θέσει σε τροχιά γύρω από τη Γη έναν μικρό
δορυφόρο, δίνοντας έτσι το σύνθημα για μία κούρσα για την κατάκτηση του
Διαστήματος. Η κούρσα αυτή τερματίστηκε μόλις δύο χρόνια αργότερα, με την
εκτόξευση του δορυφόρου Sputnik Ι στις 4 Οκτωβρίου 1957. Το πλήγμα που
δέχθηκε το γόητρο των ΗΠΑ ήταν τόσο ισχυρό, ώστε για πρώτη φορά μετά τη
ρίψη της ατομικής βόμβας δεκατρία χρόνια νωρίτερα η χώρα ένιωσε τρωτή.
Το γεγονός αυτό τροφοδότησε τη στροφή της Αμερικής προς την
τεχνολογία και σχεδόν αμέσως το Υπουργείο Άμυνας (Department οf Defense
- DoD) ίδρυσε τον οργανισμό ARΡA (Adνanced Research Projects Agency),
με σκοπό να συντονίσει και να προωθήσει την τεχνολογική έρευνα μεταξύ των
διάφορων ερευνητικών ινστιτούτων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε όλη την
επικράτειας

της

χώρας.

Προτεραιότητα

δόθηκε

στην

ανάπτυξη

των

υπολογιστών και της πληροφορικής, κλάδοι που είχαν μόλις εμφανιστεί αλλά
παρουσίαζαν ήδη ισχυρή ανάπτυξη, με πολλά πειραματικά προγράμματα,
λειτουργικά συστήματα και αρχιτεκτονικές πλατφόρμες.
Αρχικά, το ενδιαφέρον του ARΡΑ επικεντρώθηκε σε τεχνολογικά θέματα
στρατιωτικού ενδιαφέροντος, που θα εξασφάλιζαν την εδαφική ακεραιότητα
των ΗΠΑ, όπως η έρευνα για το Διάστημα, η βαλλιστική πυραύλων, η
διεξαγωγή

και

παρακολούθηση

πυρηνικών

δοκιμών.

Πολύ

σύντομα

μετατράπηκε στο σημαντικότερο ερευνητικό κέντρο στρατιωτικών θεμάτων,
διαθέτοντας έναν τεράστιο προϋπολογισμό, προσλαμβάνοντας δεκάδες
κορυφαίους επιστήμονες και προωθώντας τη συνεργασία με τα πιο αξιόλογα
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ερευνητικά εργαστήρια στη χώρα. Έτσι, η ανάγκη για συνεχή επικοινωνία και
συνεργασία με ιδρύματα που βρίσκονταν διάσπαρτα σε διάφορες και αρκετά
απέχουσες μεταξύ τους τοποθεσίες, οδήγησε αναπόφευκτα στην έρευνα στον
τομέα των επικοινωνιών.

ARPANET
Η πρώτη καταγεγραμμένη περιγραφή ενός δικτύου κατά τα πρότυπα του
σημερινού !nternet έγινε τον Αύγουστο του 1962 από τον J.C.R. Licklider του
ΜΙΤ. Μέσω μία σειράς ανεπίσημων μηνυμάτων, ο Licklider περιέγραψε ένα
παγκόσμιο δίκτυο συνδεδεμένων υπολογιστών που ονόμασε "Galactic
Netwοrk". Μέσω αυτού, κάθε άνθρωπος θα είχε πρόσβαση σε δεδομένα και
προγράμματα από οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή. Μόλις λίγους μήνες
αργότερα, και συγκεκριμένα στις 4 Οκτωβρίου 1962, ο οργανισμός ARΡΑ
ξεκίνησε ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα με την ονομασία Defense Adνanced
Research Ρrοjects Agency (DARΡA), τοποθετώντας ως επικεφαλής τον Jοhn
Licklider. Κατά τη θητεία του στο πρόγραμμα αυτό, ο Licklider κατάφερε να
πείσει και τους διαδόχους του kan S^herland, Βοb Τaylοr και Lawrence
G ^ b e rts , για τη σπουδαιότητα της ιδέας του δικτύου μεταξύ υπολογιστών.

Ο J.C.R. L ic k lid e r η τσ ν

ο πρώτος που περ«ε
γράψ ε ενα δ ίκ τυ ο κα τα

τα σημεροτα πρότυπα
του Internet.

Ο L e o n a rd K lc in r o c k α π ο κ α
λ ε ιτ ο ι κα ι “π α τ έ ρ α ς τ ο υ In

ternet", Αογω τη ς εργασιος
του για τα δίκτυα packet
rv w itc h in g

Παράλληλα με τη θεωρητική σύλληψη του Διαδικτύου, ο Leοnard
ΚΙθιπγοοΚ που ήδη εργαζόταν για το ΑRΡΑ, ανέπτυσσε εναλλακτικούς
τρόπους για την αποστολή δεδομένων. Θεώρησε ότι η διαδικασία κατάτμησης
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της αρχικής πληροφορίας σε "πακέτα", αποστολής τους ξεχωριστά και
επανασύνδεσής τους στον τελικό προορισμό, ήταν περισσότερο συμφέρουσα
και ευέλικτη από τη συμβατική πρακτική, που υπαγόρευε το "άνοιγμα" μίας και
μοναδικής γραμμής και αποστολή της πληροφορίας μέσω αυτής. Η νέα
μέθοδος πλεονεκτούσε στο ότι δεν βασιζόταν σε μία μόνο γραμμή για την
αποστολή των δεδομένων, ενώ παράλληλα με την κατάτμηση των δεδομένων
σε πακέτα γίνονταν δυσκολότερες η παρεμβολή και σύλληψη της αρχικής
πληροφορίας. Τα δύο αυτά πλεονεκτήματα δημιουργούσαν ένα πιο αξιόπιστο
και ασφαλές δίκτυο, οδηγώντας το Leοnard Kleinrock στη δημοσίευση της
πρώτης εργασίας του με θέμα την τεχνολογία "packet switching" τον Ιούλιο
του 1964.
Κατά τα δύο επόμενα χρόνια, η έρευνα για την ανάπτυξη του πρώτου
δικτύου επιταχύνθηκε και στα τέλη του 1966 ο νέος επικεφαλής του
προγράμματος DARΡA, Lawrence G. Rοberts, παρουσίασε τα πρώτα σχέδια
για το ΑRΡΑΝEΤ. Στο συνέδριο όπου ανακοίνωσε το γεγονός αυτό, έγινε
προφανές ότι χωρίς να γνωρίζουν η μία για την έρευνα της άλλης, οι ομάδες
έρευνας του ΜΙΤ, Νatiοnal Ρhysics Laboratory και RAΝD ^ φ ο ^ ί ο ^
εργάζονταν ταυτόχρονα για την ανάπτυξη δικτύων ευρείας περιοχής (Wide
Area Νetwοrks), και έτσι οι καλύτερες τεχνολογίες που είχαν ήδη αναπτυχθεί
ενσωματώθηκαν στο σχεδιασμό του ARPANET.
Η τελική απαίτηση πριν από την υλοποίηση του δικτύου ήταν η ανάπτυξη
του πρωτοκόλλου που να επέτρεπε στους υπολογιστές την αποστολή και
λήψη μηνυμάτων και δεδομένων, γνωστού και ως Interface Message
Prοcessοr (IMP). Ο σχετικός διαγωνισμός έληξε τον Δεκέμβριο του 1968 και η
εταιρεία που προσλήφθηκε για την ανάπτυξή του ήταν η Bolt Beranek and
Newman (ΒΒΝ). Τον Οκτώβριο του 1969 ήρθε, επιτέλους, η στιγμή για να
δοκιμαστεί και στην πράξη η θεωρία των δικτύων. Σε υπολογιστές των
Πανεπιστημίων UCLA και Stanford εγκαταστάθηκαν IMP και στόχος του
πρώτου αυτού πειράματος ήταν η σύνδεση (togin) των φοιτητών του UCLA
στους υπολογιστές του Stanford, η πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων του
τελευταίου

και

η

αποστολή

πληροφοριών.

Έπειτα

από

ορισμένες
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αποτυχημένες προσπάθειες, η σύνδεση επιτεύχθηκε και το δίκτυο ΑRΡΑΝEΤ
είχε μόλις δημιουργηθεί.
Μέχρι τον Δεκέμβριο του 1969 το δίκτυο αποτελούσαν τέσσερις συνολικά
hosts, αφού στους αρχικούς υπολογιστές προστέθηκαν τα ερευνητικά κέντρα
της Santa Βarbara και Utah. Κατά τους μήνες που ακολούθησαν, οι
επιστήμονες εργάστηκαν για τη βελτιστοποίηση του λογισμικού και την
επέκταση των δυνατοτήτων του δικτύου. Παράλληλα, τον Δεκέμβριο του 1970
το Νetwοrk Wοrking Group ^W G ), υπό την εποπτεία του S.Crocker,
ολοκλήρωσε το αρχικό πρωτόκολλο Host-to-Host οομαζόμενο Νetwοrk
A n tra l Ρ ^ ο^ Ι (ΝCΡ), και η εγκατάστασή του σε ολόκληρο το δίκτυο
επέτρεψε την παραγωγή των πρώτων εφαρμογών. Καθ' όλο το χρονικό αυτό
διάστημα, η ανάπτυξη του ΑRΡΑΝΕΤ ήταν συνεχής και τον Δεκέμβριο του
1971 το δίκτυό του συνέδεε 23 hosts μεταξύ τους.

ΑΠΟ ΤΟ ARPANET ΣΤΟ INTERNET
Τον Οκτώβριο του 1972 το ΑRΡΑΝΕΤ γνώρισε για πρώτη φορά τα φώτα
της δημοσιότητας στο πλαίσιο του πρώτου Διεθνούς Συνεδρίου για
Υπολογιστές

και

Επικοινωνίες (Intematbnal

Computer Cοmmunicatiοn

Conference ICCC), που έγινε στην Ουάσινγκτον. Ο Βοb Kahn, καθηγητής στο
ΜΙΤ και μετέπειτα ερευνητής στην εταιρεία ΒΒΝ, οργάνωσε μία πολύ μεγάλη
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και επιτυχημένη παρουσίαση του δικτύου συνδέοντας υπολογιστές από
σαράντα διαφορετικές τοποθεσίες. Το επίτευγμα αυτό κέντρισε το ενδιαφέρον
της επιστημονικής κοινότητας και σύντομα έκαναν την εμφάνισή τους πολλά
ακόμη δίκτυα. Στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και διάδοσης του ΑRΡΑΝΕΤ
συνέβαλε τα μέγιστα και η εφεύρεση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον
Ray TCmlinson. Σκοπός του Τοmlinsοn, που εργαζόταν στην εταιρεία ΒΒΝ,
ήταν η διευκόλυνση των ερευνητών του ΑRΡΑΝΕΤ για τη μεταξύ τους
επικοινωνία

και

συνεργασία,

ενώ

σύντομα

ενσωμάτωσε

στο

βασικό

πρόγραμμα αρκετές δυνατότητες που επέτρεπαν μία περιορισμένη διαχείριση
των emails.
Το 1973 οι ερευνητές του ARPA (Khan), σε στενή συνεργασία με
επιστήμονες από το Stanford (Vint Cerf), ξεκίνησαν ένα νέο ερευνητικό
πρόγραμμα με σκοπό την ανάπτυξη τεχνικών που θα επέτρεπαν τη σύνδεση
ετερογενών δικτύων που βασίζονταν στην τεχνολογία packet switching. Το
πρόγραμμα αυτό ονομάστηκε Internetting και το σύστημα δικτύων που
προέκυψε από τη συγκεκριμένη έρευνα έγινε γνωστό ως Internet. Έναν χρόνο
αργότερα, ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη μίας κοινής "γλώσσας" που θα
επέτρεπε στα διαφορετικά αυτά δίκτυα να επικοινωνούν μεταξύ τους. Η
γλώσσα αυτή έγινε γνωστή ως ^ansmission A n tra l Profocol/Internet
Profocol ή απλώς TCP/IP και η ανάπτυξή της σηματοδότησε μία κρίσιμη
καμπή στην ανάπτυξη των δικτύων.
Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του TCP/IP ήταν η ανοικτή
αρχιτεκτονική του με τελικό σκοπό την υλοποίηση του οράματος του Licklider
για το "Galactic Netwοrk". Έτσι, κάθε δίκτυο στο εσωτερικό του θα έπρεπε να
μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα, χωρίς παράλληλα να
τίθενται περιορισμοί και να απαιτούνται μετατροπές για τη συνεργασία του με
το Internet. Επίσης, μέσα σε κάθε δίκτυο θα έπρεπε να υπάρχει κάποια πύλη
(gateway), που θα επέτρεπε τη σύνδεσή του με τον "εξωτερικό κόσμο". Η
πύλη αυτή θα ήταν ένας υπολογιστής αρκετά ισχυρός ώστε να ανταποκρίνεται
στην κίνηση του δικτύου, ο οποίος θα εκτελούσε το απαραίτητο λογισμικό που
θα αναλάμβανε την αποστολή και λήψη των "πακέτων". Ταυτόχρονα, το
λογισμικό θα έπρεπε να μη συγκρατεί πληροφορίες για τη διερχόμενη κίνηση,
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με τελικό στόχο τη μείωση του φόρτου εργασίας του υπολογιστή, την
επιτάχυνση των δικτύων και την απομάκρυνση του κινδύνου ελέγχου και
λογοκρισίας των διερχόμενων μηνυμάτων.
Ως προς τη λειτουργία του πρωτοκόλλου, ο σχεδιασμός του προέβλεπε
την προώθηση των "πακέτων" διαμέσου της ταχύτερης διαδρομής, ενώ στην
περίπτωση που κάποιος υπολογιστής είχε τεθεί εκτός λειτουργίας ή
καθυστερούσε σημαντικά, τα "πακέτα" θα ακολουθούσαν εναλλακτικό δρόμο.
Τέλος, μία εξίσου σημαντική αρχή του ^ Ρ /ΙΡ είναι ο χαρακτηρισμός του ως
πρωτόκολλο best effort. Με απλά λόγια αυτό σήμαινε ότι σε περίπτωση που
κάποιο "πακέτο" δεν έφτανε στον προορισμό του, τότε θα έπρεπε ο
αποστολέας να το ξαναστείλει αυτόματα.
Ένα σημαντικό σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε είναι ότι το
σύστημα αυτό σχεδιάστηκε για έναν κόσμο που βασιζόταν σε mainframes
ιδιοκτησίας

ορισμένων

πολύ

μεγάλων

εταιρειών,

κυβερνήσεων

και

πανεπιστημίων. Επομένως, το σύστημα θεωρούσε δεδομένο ότι το foternet
θα αποτελούνταν από ένα πολύ περιορισμένο αριθμό υπο-δικτύων, υπόθεση
που στη συνέχεια ανατράπηκε. Έτσι, αν και το πρωτόκολλο ^ Ρ /ΙΡ
πρωτοπαρουσιάστηκε κατά το έτος 1974, απαιτήθηκαν πολλές μετατροπές
και επανασχεδιάσεις μέχρις ότου ολοκληρωθεί και να γίνει συνολικά
αποδεκτό. Μία από τις σημαντικότερες παραδοχές, που στη συνέχεια
ξεπεράστηκαν από τις εξελίξεις, αφορούσε στη χωρητικότητα του συστήματος
διευθύνσεων !Ρ. Οι 32-bit διευθύνσεις χρησιμοποιούσαν τα πρώτα 8 bit για τη
σήμανση του δικτύου και τα υπόλοιπα 24 bit για τον καθορισμό του
συγκεκριμένου hοst στο δίκτυο. Οι ερευνητές είχαν την εποχή εκείνη υπόψη
τους ένα μοντέλο Internet που θα λειτουργούσε σε εθνικό επίπεδο και θα
συνέδεε έναν μικρό αριθμό δικτύων. Για το λόγο αυτόν, τα 256 δίκτυα που
υποστήριζε και συνεχίζει να υποστηρίζει το σύστημα φαίνονταν να επαρκούν.
Στη σημερινή εποχή, οι δεκάδες εκατομμύρια υπολογιστές που υπάρχουν δεν
είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν κατά τον ίδιο τρόπο, και έτσι τη λύση
υπόσχεται να δώσει το πρωτόκολλο !Ρν6.
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ΑΠΟ ΤΟ INTERNET ΣΤΟΝ WWW
Η πλήρης υιοθέτηση του πρωτοκόλλου TCP/IP κατά το έτος 1980
επέτρεψε το διαχωρισμό του δικτύου ΑRΡΑΝΕΤ σε δύο ξεχωριστά δίκτυα και
σηματοδότησε τη μετάβαση από το ΑRΡΑΝΕΤ στο Internet. Έτσι το 1983 ένα
μέρος του δικτύου αποσπάστηκε από το υπόλοιπο, σχηματίζοντας το δίκτυο
MILNET με σκοπό την υποστήριξη στρατιωτικών ερευνών και επιχειρήσεων.
Το υπόλοιπο κομμάτι του δικτύου που αποτέλεσε την πρωταρχική μορφή του
Internet παρέμεινε στη διάθεση της επιστημονικής κοινότητας, που το
χρησιμοποίησε για τους δικούς της ερευνητικούς σκοπούς. Δύο χρόνια
αργότερα, το Internet γνώριζε ραγδαία ανάπτυξη και πέρα από την προφανή
χρήση του από ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, σχηματίστηκαν πολλές
μικροκοινωνίες

που

το χρησιμοποιούσαν για

επικοινωνία

μέσω

του

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η δυνατότητα των emails να "ταξιδεύουν" δια
μέσου διαφορετικών δικτύων και συστημάτων κατέδειξε τη δυνατότητα
χρήσης του ως ένα ευρύ μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
Σημαντικός σταθμός για την εξέλιξη του Internet ήταν η εισαγωγή των
Domain Νame Seiners (DΝS) το 1984. Μέχρι τότε, κάθε hοst που συνδεόταν
με το δίκτυο αποκτούσε ένα συγκεκριμένο όνομα και το σύνολο των ονομάτων
και διευθύνσεών τους είχε περιληφθεί σε μία λίστα την οποία οι χρήστες
έπρεπε να συμβουλεύονται. Το νέο σύστημα επέτρεψε την ταξινόμηση των
διευθύνσεων ανά χώρα, ενώ δημιούργησε και ορισμένες υποκατηγορίες
dοmain για τις ΗΠΑ, όπως edυ (educatbnal), ram (cοmmercial) και gον
(goνemmental). Με τον τρόπο αυτό, τα ονόματα των hosts μπορούσαν να
απομνημονευτούν

ευκολότερα,

ενώ

η

διεύθυνση

ww w^da.ed^

για

παράδειγμα, αντιστοιχούσε αυτόματα στη διεύθυνση του ανάλογου Irast.
Η εξέλιξη αυτή οδήγησε το 1987 στη δημιουργία της πρώτης εμπορικής
εταιρείας για το Internet, της UUNET. Ακολούθησαν και άλλες εταιρείες, παρ'
όλο που το Internet παρέμενε ακόνη ένας ιδιαίτερα δύσχρηστος χώρος και οι
χρήστες θα έπρεπε να γνωρίζουν πολλές δυσνόητες εντολές. Η ταχύτητα
μεταφοράς των πληροφοριών ήταν πολύ μικρή, η αναζήτησή τους πολύ
δύσκολη και τα μόνα ελκυστικά στοιχεία του ήταν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
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τα newsgroups και οι λίστες μηνυμάτων (mailing lists). Ένα από τα σημαντικά
αυτά προβλήματα ξεπεράστηκε το 1990, όταν το Πανεπιστήμιο McGill
Unwe^ty δημιούργησε την πρώτη μηχανή αναζήτησης που ονομάστηκε
Archie.
Χωρίς καμία αμφιβολία, η δημιουργία και αξιοποίηση του παγκόσμιου
υπερδικτύου έχει επιφέρει δραματικές αλλαγές σε δύο τεχνολογικούς τομείς
που έχουν αποδειχθεί κυρίαρχοι στη σύγχρονη εποχή: την πληροφορική και
τις τηλεπικοινωνίες. H εφεύρεση του τηλεγράφου, του τηλεφώνου, του
ραδιοφώνου και, τελικά, των υπολογιστών προετοίμασε το έδαφος για μία
άνευ προηγουμένου σύγκλιση λειτουργιών και δυνατοτήτων. Το Internet
διαθέτει ταυτόχρονα τη δυνατότητα για παγκοσμίου εμβέλειας εκπομπή
πληροφοριών, επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των ατόμων και των
υπολογιστών τους, χωρίς κανένα γεωγραφικό περιορισμό. Η δημιουργία και
εξέλιξή του αποτελούν το πιο επιτυχημένο παράδειγμα των ωφελειών που
προκύπτουν από τη συνεχή επένδυση και αφοσίωση στην έρευνα και την
ανάπτυξη κάποιας υποδομής. Έχοντας ως αρχικό σημείο εκκίνησης την
έρευνα πάνω στην τεχνολογία "packet switching”, που κρίνεται θεμελιώδης
για τη μετέπειτα ανάπτυξη του Internet, οι κυβερνήσεις, η βιομηχανία και η
ακαδημαϊκή έρευνα συνεργάστηκαν επιτυχημένα και επί μακρό χρονικό
διάστημα για την υλοποίηση της εντυπωσιακής και ταυτόχρονα εξαιρετικά
χρήσιμης τεχνολογίας των δικτύων.

Η γέννηση του World Wide Web
Η ιδέα του World Wide Web πρωτοεμφανίστηκε το 1989 από τον Tim
Berners-Lee και άλλους επιστήμονες του οργανισμού CERN στη Γενεύη.
Στόχος του ήταν η δημιουργία ενός δικτύου από sites, που θα επέτρεπαν την
αναζήτηση και μεταφορά των πληροφοριών που περιέχουν μέσω ενός ειδικού
πρωτοκόλλου που έγινε γνωστό ως Hypertext Transfer Protoral (HTTP).
Έναν χρόνο αργότερα, ο Tim Berners-Lee ανέπτυξε ένα πρόγραμμα
"browser/editor", το οποίο ονόμασε World Wide Web και άρχισε να το διαθέτει
δωρεάν μέσω ενός FTP site. Το επόμενο βήμα ήταν η ανάπτυξη ενός
12
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βελτιωμένου "bowser", δηλαδή ενός συστήματος που θα επέτρεπε σε
συνδέσμους (links) να "κρύβονται" μέσα στο κείμενο και για το σκοπό αυτό
χρησιμοποίησε τη γλώσσα HyperText Μarkup Language (ΗΤΜL).

Screenshot σττο τον πρώτο browser με γραφικό ττερι
βσλλον που αναπτύχθηκε το 1990 και ονομαζόταν
“World Wide Web”. Ετρεχε σε υπολογιστή NeXT και
διεθετε χρώματα και εικόνες

Αρχικά, η ανάπτυξη του WWW ήταν μικρή και μέχρι το τέλος του 1992
υπήρχαν μόλις 50 Web sites. Έναν χρόνο μετά, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε
150. Το

1993 ο Μark Αndreesen του

NCSΑ (Natbnal

Center for

SυρerCοmρuting Applicatbns) στο MlinQis κυκλοφόρησε το Μοsaic X. Το
πρόγραμμα ήταν εύκολο στην εγκατάσταση και τη χρήση, ενώ συνοδευόταν
από 24-ωρη τεχνική υποστήριξη. Η δοκιμαστική έκδοσή του παραχωρήθηκε
δωρεάν σε διάφορα πανεπιστήμια και σύντομα γνώρισε τεράστια διάδοση.
Έως το 1994 δεκάδες χιλιάδες αντίγραφά του είχαν εγκατασταθεί σε
υπολογιστές παγκοσμίως. Οι υπηρεσίες που παρείχε οδήγησαν όχι μόνο
στην περαιτέρω ανάπτυξη του Wοrld Wide Web, αλλά και στην εξάπλωση
των

προσωπικών

υπολογιστών.

Ο

Παγκόσμιος

Ιστός

είχε

γίνει

πραγματικότητα και το μέγεθος καθώς και οι υπηρεσίες που προσφέρει
αυξάνονται έκτοτε εκθετικά.
Όλο και περισσότερες χώρες συνδέονται στο NSFNET, μεταξύ των
οποίων και η Ελλάδα το 1990. Παράλληλα, εμφανίζονται στο Internet διάφορα
εμπορικά δίκτυα που ανήκουν σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών Internet
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(Internet Service Providers - ISP) και προσφέρουν πρόσβαση στο Internet για
όλους. Οποιοσδήποτε διαθέτει PC και modem μπορεί να συνδεθεί με το
Internet σε τιμές που μειώνονται διαρκώς. Το 1995, το NSFNET καταργείται
πλέον επίσημα και το φορτίο του μεταφέρεται σε εμπορικά δίκτυα.

Εικόνα 2.1: Η κατάσταση σύνδεσης ανά χώρα, όπως είχε στις 15/6/1997. Με
μωβ εμφανίζονται οι χώρες με πλήρη σύνδεση στο Internet, με πράσινο οι
χώρες που διαθέτουν πρόσβαση μόνον στην υπηρεσία E-mail και με κίτρινο
οι χώρες που δεν διαθέτουν κανένα είδος σύνδεσης.
Η ανακάλυψη του WWW σε συνδυασμό με την ευκολία απόκτησης
πρόσβασης στο Internet προσέλκυσε έναν μεγάλο αριθμό καινούργιων
χρηστών και έφερε την "έκρηξη” που παρακολουθήσαμε τα τελευταία χρόνια.
Σήμερα, όπως φαίνεται και από την παραπάνω εικόνα, το μεγαλύτερο
μέρος του πληθυσμού της Γης ζει σε χώρες που είναι συνδεδεμένες στο
Internet. Παρατηρούμε ότι καθημερινά περιοδικά και εφημερίδες εκδίδονται
"on-line” και μας παραπέμπουν στις διευθύνσεις τους, επιχειρήσεις και ιδιώτες
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φτιάχνουν τις δικές τους σελίδες στο WWW, κλπ. Είναι προφανές ότι το
Intemet δεν αποτελεί πλέον ένα δίκτυο των φοιτητών και των ερευνητών,
αλλά ότι επεκτείνεται και επιδρά στις καθημερινές πρακτικές όλων μας. Ήδη
μιλάμε για ηλεκτρονικό εμπόριο, τηλεργασία, τηλεκπαίδευση, τηλεϊατρική,
κλπ. μέσα από το Intemet.

ΤΙΜ BERNERS-LEE
Ο "πατέρας" του World Wide Web είναι ο Βρετανός φυσικός Tim
Berners-Lee. Σήμερα είναι 51 χρόνων (2009) και εργάζεται στο ΜΊΤ
(Massachusetts

Institute of Technology),

ενώ τον Μάρτιο του

1999

αναδείχθηκε από το "Time magazine" ως ένας από τους σημαντικότερους
εκατό ανθρώπους του 20ου αιώνα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η δημιουργία και
διάδοση του Παγκόσμιου Ιστού υπήρξαν περισσότερο δύσκολες απ' ότι
πιστεύουν οι περισσότεροι. Σε συζητήσεις που είχε την εποχή εκείνη με
συναδέλφους του στα εργαστήρια του CERN (Ελβετία) και εταιρείες
παραγωγής λογισμικού, η ιδέα αντιμετωπίστηκε μάλλον "χλιαρά". Η κυριότερη
αιτία πίσω από την απρόσμενη αυτή αντίδραση ήταν η δυσκολία που
παρουσίαζε η περιγραφή της. "Πριν να εφευρεθεί ο World Wide Web, ήταν
πολύ δύσκολο να εξηγήσει κανείς τι ακριβώς ήταν...", απαντά συχνά ο ίδιος.
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Απαιτήθηκαν αλλεπάλληλες κρούσεις προς τους προϊσταμένους του,
ώστε να λάβει τελικά την έγκρισή τους για να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο
πρόγραμμα. Το 1991, συνεργαζόμενος με το Βέλγο συνάδελφό του Rοbert
Cailliau, κατάφερε να σχεδιάσει τα βασικά hypertexts πρωτόκολλα και την
πλατφόρμα browser-sewer,

που σήμερα αποτελούν τον πυρήνα του

Παγκόσμιου Ιστού. Ανάλογα, όμως, προβλήματα αντιμετώπισε και με την
εύρεση της κατάλληλης ονομασίας για τον εικονικό κόσμο που οραματιζόταν.
Αφού απέρριψε όρους όπως "Mesh" (ηχητικά παρεμφερής με την λέξη "mess"
που σημαίνει ακαταστασία), "ΜΟΙ" (Mine Of ^format^n, δηλαδή "ορυχείο
πληροφοριών") και "TIM" (The ^formatton Mine), κατέληξε στον όρο ^ ο ^
Wide Web", αντιπροσωπεύοντας την πολλαπλή συνδεσιμότητα μεταξύ των
πληροφοριών.
Σήμερα, ο Tim Berners-Lee, αποτελεί τη ζωντανή απόδειξη ότι η υπομονή
και επιμονή ενός ανθρώπου μπορεί όντως να αλλάξει τον κόσμο. Η
έμπνευση, η ικανότητα και η συστηματική εργασία του οδήγησαν στη
δημιουργία του Παγκόσμιου Ιστού, μίας έννοιας που έχει πλέον εισβάλει στην
καθημερινή ζωή

μας.

Το σημαντικότερο,

όμως,

είναι

ότι η έλλειψη

υποστήριξης εκ μέρους πολλών οργανισμών και εταιρειών δεν κατάφερε να
σταθεί εμπόδιο στα σχέδιά του, αποδεικνύοντας έτσι την αφοσίωση που
επέδειξε σε όλη τη διάρκεια ανάπτυξης του Wοrld Wide Web.

30 χρόνια email
Είναι γεγονός ότι στην πρόσφατη ιστορία τα τεχνολογικά άλματα
διαδέχονται με αστραπιαίο ρυθμό το ένα το άλλο. Εντούτοις, ελάχιστες είναι οι
περιπτώσεις τεχνολογιών όπου η παρουσίαση και εισαγωγή τους οδήγησαν
στη δραστική αλλαγή της ζωής, των συνηθειών και του τρόπου εργασίας μας.
Ένα

παράδειγμα

τέτοιας

τεχνολογικής

καινοτομίας

στο

χώρο

των

επικοινωνιών ήταν η εφεύρεση του τηλεγράφου από το Samυel Β. Morse στις
24 M o i^ 1844. Η εφεύρεση αυτή συμπληρώθηκε από τον Alexander Graham
Bell, ο οποίος στις 10 Mαρτίου 1876 χρησιμοποίησε το τηλέφωνο για να
καλέσει το βοηθό του στο διπλανό δωμάτιο. Τέλος, ο Guglielmo Marconi
16
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βραβεύτηκε το 1909 με το Νόμπελ Φυσικής για την αποστολή του πρώτου
ασύρματου μηνύματος 14 χρόνια νωρίτερα.
Στην πιο πρόσφατη ιστορία μία αναλόγου μεγέθους και σημασίας
εφεύρεση είναι το email, για την ανάπτυξή του οποίου υπεύθυνος είναι ο Ray
Tοmlinsοn. Η ακριβής χρονολογία αποστολής του πρώτου ηλεκτρονικού
μηνύματος δεν είναι γνωστή, ξέρουμε όμως ότι έγινε στα τέλη του 1971 και
πιθανότατα τον Οκτώβριο. Το περιεχόμενο του μηνύματος επίσης δεν είναι
γνωστό, αφού είχαν προηγηθεί αμέτρητες αποτυχημένες προσπάθειες
αποστολής διαγνωστικών κυρίως

μηνυμάτων.

Σύμφωνα

με τον

Ray

^m lm son, το πιθανότερο είναι ότι το περιεχόμενο του πρώτου email να
αποτελείτο από μία ακολουθία γραμμάτων όπως "QWERTYUIOP", δηλαδή
την πρώτη σειρά γραμμάτων στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή PDP-10 που
χρησιμοποιούσε. Δυστυχώς, ούτε το "κείμενο" αυτό αλλά ούτε και το όνομα
του δημιουργού του πέρασαν στα βιβλία της ιστορίας. Ακόμη και σήμερα, όσοι
αναγνωρίζουν το όνομά του Ray ^m linson τον θυμούνται περισσότερο ως
τον άνθρωπο που επέλεξε το σύμβολο @ για τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και
λιγότερο ως τον εφευρέτη της εφαρμογής που τροφοδότησε την επανάσταση
της ηλεκτρονικής πληροφορίας.

ΛΙΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑ...
Το 1968 το Υπουργείο Αμύνης των ΗΠΑ προσέλαβε την εταιρεία ΒοΚ
Beranek & Newman (ΒΒΝ) για την κατασκευή του ARPANET,

του

προκατόχου του Internet. Στην εταιρεία αυτή εργαζόταν και ο Ray ^mUnson,
ο οποίος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου του 1971
αποτελούσε μέλος μιας μικρής ομάδας προγραμματιστών που ανέπτυσσαν
ένα σύστημα time-sharing υπό την ονομασία ΤΕΝΕΧ. Το σύστημα αυτό
βασιζόταν σε υπολογιστές Digital PDP-10 και ο ιδιαίτερος τομέας εργασίας
του Ray Tοmlinsοn ήταν η βελτίωση του προγράμματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου SNDMSG. Το πρόγραμμα αυτό, του οποίου η ονομασία
προέρχεται από τις αγγλικές λέξεις "send message", λειτουργούσε τοπικά και
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στους χρήστες που

μοιράζονταν

τον ίδιο

υπολογιστή

να

ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά μηνύματα.
Η τεχνολογία αυτή είχε ήδη παρουσιαστεί από τις αρχές της δεκαετίας του
1960 και το πρόγραμμα SNDMSG αποτελούσε έναν μόνο αντιπρόσωπο από
μία ποικιλία παρόμοιων εφαρμογών. Παρ' όλα αυτά, ο όρος "ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο” είναι μάλλον καταχρηστικός, αφού το "γραμματοκιβώτιο" κάθε
αποδέκτη βρισκόταν στον ίδιο υπολογιστή και δεν ήταν τίποτε περισσότερο
από ένα απλό αρχείο. Η μόνη διαφορά του σε σχέση με τα υπόλοιπα αρχεία
ήταν ότι οι χρήστες μπορούσαν μεν να γράφουν μηνύματα στο τέλος του
(append), αλλά μόνο ο ιδιοκτήτης του μπορούσε να διαβάσει το περιεχόμενό
τους ή να διαγράψει το σύνολο ή μέρος των μηνυμάτων που περιείχε.

Αν και ευθυνεται για την εφεύρεση του ηλε
κτρονικου ταχυδρομείου, το όνομα του Ray
Tomlinson δεν καταφερε να ττερασει οπτήν
ΙΟ I όρια.

Ο Ray ^m linson γρήγορα κατάλαβε ότι ο σημαντικός αυτός περιορισμός
μπορούσε

εύκολα

να

ξεπεραστεί,

με

τη

βοήθεια

του

πειραματικού

πρωτοκόλλου CPYNET. Το πρωτόκολλο αυτό επέτρεπε την αποστολή και
λήψη αρχείων (File Transfer Proto^l) μεταξύ απομακρυσμένων υπολογιστών
του δικτύου APRPANET, ωστόσο του έλλειπε η δυνατότητα εγγραφής στο
τέλος ενός αρχείου (append), διατηρώντας παράλληλα το αρχικό περιεχόμενο
ανέπαφο. Για τον R.Tοmlinsοn ήταν φανερό ότι ένας συνδυασμός των
χαρακτηριστικών του CYPNET και SNDMSG θα οδηγούσε στο επιθυμητό
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έτσι

τα

ηλεκτρονικά

μηνύματα

θα

μπορούσαν

να

αποθηκευτούν μέσω δικτύου σε απομακρυσμένους υπολογιστές.
Η εργασία του, λοιπόν, στράφηκε προς την ενσωμάτωση μέρος του
κώδικα από το CPYNET στο SNDMSG και πολύ γρήγορα η προσπάθειά του
στέφθηκε με επιτυχία. Το μόνο που απέμενε ήταν ένας τρόπος διαχωρισμού
του τοπικού και δικτυακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για το λόγο αυτόν
προσέθεσε το σύμβολο @ (προφέρεται "ατ") μεταξύ του ονόματος του χρήστη
^sername) και του ονόματος του κεντρικού υπολογιστή δικτύου όπου
βρισκόταν ^ s t name). Η επιλογή του συγκεκριμένου συμβόλου δεν ήταν
τυχαία, αφού στην αγγλική γλώσσα σημαίνει "στο" (at) και επομένως
αποτελούσε ένδειξη ότι ο χρήστης βρισκόταν σε κάποιον άλλο υπολογιστή.
Η πρώτη επιτυχημένη αποστολή email έγινε μεταξύ δύο υπολογιστών
που ήταν τοποθετημένοι στον ίδιο χώρο και στην πραγματικότητα βρίσκονταν
κυριολεκτικά ο ένας δίπλα στον άλλο. Παρ' όλα αυτά, η μόνη φυσική σύνδεση
μεταξύ τους ήταν μέσω του δικτύου ARPANET. Σύμφωνα με το Ray
Tοmlinsοn, πριν από την επιτυχημένη αποστολή και λήψη email απαιτήθηκε η
αποστολή πολλών ακόμη μηνυμάτων με τυχαίο περιεχόμενο. Όταν ο ίδιος
έκρινε ότι το αποτέλεσμα της εργασίας του ήταν ικανοποιητικό, έστειλε ένα
μήνυμα στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας εργασίας, ανακοινώνοντας την
ύπαρξη και τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχε
δημιουργήσει και επεξηγώντας παράλληλα τον τρόπο χρήσης του. Το νέο
πρόγραμμα εξαπλώθηκε ταχύτατα, αποτελώντας πολύ σύντομα την πρώτη
ιστορικά "φονική" εφαρμογή (killer applicate). Έτσι, αν και το δίκτυο
ARPANET δεν σχεδιάστηκε για την αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, δύο μόλις χρόνια μετά την εφεύρεσή του το 75% της δικτυακής
κίνησης αφορούσε στην αποστολή και λήψη email.
Ο σημαντικότερος λόγος για τη γρήγορη υιοθέτηση του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ήταν ότι κάλυπτε πλήρως τις ανάγκες και τον τρόπο εργασίας
των μηχανικών που εργάζονταν για τη δημιουργία του ARPANET. Σύμφωνα
με την εργασία των J.C.R. Licklider και Albert Vezza που δημοσιεύτηκε το
1978 από τα IEEE (Institute οf Electrical and Electronic Engineers), το νέο
σύστημα αποστολής μηνυμάτων πλεονεκτούσε σε σχέση τόσο με το
19
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ταχυδρομείο

όσο

και

με τα απλά

τηλεφωνήματα.

Το

περιεχόμενό του μπορούσε να είναι γραμμένο λακωνικά και σε ανεπίσημη
γλώσσα, χωρίς ο αποδέκτης να προσβάλλεται ακόμη και αν το μήνυμα
προερχόταν από κάποιον υφιστάμενό του. Παράλληλα, το email μπορούσε να
επικεντρώνεται άμεσα στο θέμα χωρίς την ανάγκη για εισαγωγική συζήτηση
όπως στην περίπτωση των τηλεφωνημάτων, επέτρεπε την αρχειοθέτησή του
για μελλοντική επανεξέταση του περιεχομένου, ενώ, τέλος, δεν ήταν
απαραίτητο παραλήπτης και αποστολέας να είναι εύκαιροι ταυτοχρόνως.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ @
Παρά την πρόσφατη οικονομική κρίση στο χώρο των δικτυακών
επιχειρήσεων, το σύμβολο @ εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πλέον
αναγνωρίσιμα

σύμβολα

της

σημερινής

εποχής.

Αποτελεί

μέρος

της

ηλεκτρονικής ταυτότητας εκατοντάδων εκατομμυρίων χρηστών του Διαδικτύου
παγκοσμίως και πολλές εταιρείες έχουν επιχειρήσει να οικειοποιηθούν τις
αξίες που συμβολίζει, ενσωματώνοντάς το στο όνομά τους. Ως προς την
επιλογή του συμβόλου, ο Ray Τοmlinsοn έχει κατ' επανάληψη τονίσει ότι το
επέλεξε για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, λόγω της σημασίας που έχει στην
αγγλική γλώσσα (at = στο) και δεύτερον επειδή ήταν ένα από τα ελάχιστα
σύμβολα του πληκτρολογίου του που δεν εμφανιζόταν σε κάποιο όνομα,
οπότε δεν θα αποτελούσε πηγή σύγχυσης.

Το παρόν και το μέλλον του Internet
Οριοθετώντας την απαρχή του Internet από τη στιγμή που υιοθετήθηκε
πλήρως το πρωτόκολλο ^ Ρ /ΙΡ το 1980, η μορφή και οι ανάγκες που
εξυπηρετεί έχουν μεταβληθεί σημαντικά κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η
αρχική σύλληψή του πραγματοποιήθηκε σε έναν κόσμο πολύ διαφορετικό
από το σημερινό, όπου οι υπολογιστές ήταν σπάνιοι και βασίζονταν στην
τεχνολογία time-sharing,

δηλαδή λειτουργούσαν με βάρδιες,

ώστε να
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αξιοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του 24-ώρου. Εντούτοις, το htemet
αποδείχθηκε αξιοθαύμαστα ισχυρό και ευέλικτο, ώστε να καταφέρει να
επιβιώσει, να αναπτυχθεί και τελικά να κυριαρχήσει κατά τα επόμενα στάδια
εξέλιξης

της

υπολογιστών,

πληροφορικής,
του

δηλαδή

μοντέλου

στην

εποχή

πελάτη-διακομιστή

των

προσωπικών

(client-sewer),

της

τεχνολογίας peer-to-peer και του δικτυακού υπολογιστή (netwοrk computer).

Σχεδιάστηκε πριν ακόμη να εμφανιστούν τα τοπικά δίκτυα (Local Α ^
Netwοrks - LΑNs), αλλά κατάφερε να ενσωματώσει τη "νέα" αυτή τεχνολογία,
καθώς και τις πιο πρόσφατες που βασίζονται στην ασύρματη μεταφορά
δεδομένων.

Δημιουργήθηκε

για

να

υποστηρίξει

μία

ευρεία

κλίμακα

υπηρεσιών, που εκτείνονταν από την απλή ανταλλαγή αρχείων μέχρι την
απομακρυσμένη πρόσβαση σε υπολογιστές, ενώ τροποποιήθηκε για να
περιλάβει την αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κατά την
τελευταία δεκαετία τη διαμόρφωση του World Wide Web. Όμως, το πιο
σημαντικό και ταυτόχρονα εντυπωσιακό στοιχείο του είναι ότι ενώ ξεκίνησε ως
μία καθαρά ερευνητική

προσπάθεια ολιγάριθμων αλλά αφοσιωμένων

επιστημόνων, κατέληξε σε μία παγκόσμια εμπορική επιτυχία που διακινεί
δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως και επηρεάζει τις ζωές εκατομμυρίων
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ανθρώπων. Παρά, όμως, το επίπεδο ωριμότητας που έχει κατακτήσει,
κανένας δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι η εξέλιξη του Διαδικτύου έχει φθάσει
στο τέλος της και ότι η μορφή του από εδώ και εμπρός θα σταθεροποιηθεί.
Αντιθέτως, όλες οι ενδείξεις μάς οδηγούν στο φυσιολογικό συμπέρασμα ότι το
Internet θα συνεχίσει και πρέπει να συνεχίσει να μεταβάλλεται με ρυθμό
ανάλογο των τεχνολογικών εξελίξεων της εποχής μας, ώστε να παραμένει
συνεχώς σύγχρονο, εύχρηστο και χρήσιμο.
Η πιο πρόσφατη προσθήκη στις υπηρεσίες του είναι η υποστήριξη
μετάδοσης βίντεο και ήχου σε πραγματικό χρόνο (real-time), μέσω της
τεχνολογίας streaming. Με τον τρόπο αυτόν, θα επέλθει σε μεγάλο βαθμό η
πολυσυζητημένη και πολυδιαφημισμένη σύγκλιση μεταξύ του ραδιοφώνου,
της τηλεόρασης και των υπολογιστών, ώστε συνδυάζοντας τα καλύτερα
χαρακτηριστικά από κάθε κόσμο να απολαύσουμε έναν πιο ζωντανό, άμεσο
και αλληλεπιδραστικό τρόπο επικοινωνίας και μετάδοσης της πληροφορίας.
Στο άμεσο μέλλον, μία προσεκτική ματιά στην εξέλιξη των φορητών
ηλεκτρονικών συσκευών όπως PDA (P e ^ n a l Digital Assistant), κινητά
τηλέφωνα,

tablet

PCs

και

συμβατικοί

φορητοί

υπολογιστές,

μας

προετοιμάζουν για έναν νέο κόσμο που ενώ θα βασίζεται για ακόμη μία φορά
στο Internet, θα χαρακτηρίζεται από την αμεσότητά του και την εύκολη
μεταφορά όλων των χρήσιμων πληροφοριών που χρειαζόμαστε.
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Τελικός προορισμός του συγκεκριμένου τεχνολογικού τομέα είναι το
Peryasiye Cοmρuting που αναλύσαμε διεξοδικά σε προηγούμενο τεύχος και η
δημιουργία μίας πλήρως δικτυωμένης και απόλυτα βασισμένης σε
υπολογιστές κοινωνίας. Οι αλλαγές που υφίσταται το Internet αυτή τη στιγμή,
θα του επιτρέψουν να ενσωματώσει νέες μορφές δικτύωσης με βελτιωμένα
χαρακτηριστικά, όπως η επίτευξη ευρείας διαμεταγωγής (broadband) μέσω
ενσύρματων (π.χ. οπτικές ίνες) και ασύρματων (π.χ. δορυφόροι) συνδέσεων.
Οι νέες δυνατότητες που θα προκύψουν θα τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη
ανάλογων εφαρμογών για την εκμετάλλευσή τους, που με τη σειρά τους θα
δημιουργήσουν νέες ανάγκες και θα ωθήσουν την περαιτέρω εξέλιξη του
Internet.
Τελικά, η πλέον πιεστική ερώτηση για το μέλλον του Διαδικτύου δεν είναι
αν θα αλλάξει και πώς θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή αυτή, αλλά πώς θα
καταφέρουμε να διαχειριστούμε τις εξελίξεις αυτές. Το συγκεκριμένο θέμα
μπορεί να αναδειχθεί σύντομα σε πρωταρχικής σημασίας, αφού τα δεδομένα
του Internet έχουν αλλάξει σημαντικά. Ενώ, λοιπόν, ο αρχικός σχεδιασμός του
και η υλοποίηση της αρχιτεκτονικής του ήταν αποτέλεσμα των προσπαθειών
λίγων μόνο ερευνητών και μηχανικών, οι ενδιαφερόμενοι στη σημερινή εποχή
έχουν αυξηθεί σημαντικά και καθένας από αυτούς θα ήθελε να έχει λόγο για
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τη μελλοντική μορφή του Διαδικτύου. Ξαφνικά, παρουσιάζονται προβλήματα
που στο παρελθόν δεν είχαμε συναντήσει, όπως ο τρόπος ελέγχου του
Ιntemet, τα νέα πρωτόκολλα που θα ενσωματώνει και η μελλοντική υποδομή
στην οποία θα βασίζεται. Η βαθύτερη αιτία που κρύβεται πίσω από όλα αυτά
είναι τα πανίσχυρα οικονομικά συμφέροντα που ενδιαφέρονται περισσότερο
για τη διασφάλιση αυξημένων μεριδίων στην αγορά τεχνολογίας και, τελικά,
υψηλής κερδοφορίας, παρά για την ισορροπημένη και ισχυρή ανάπτυξη του
ίδιου του Διαδικτύου.
Εν τέλει, ο μόνος φόβος για τη μελλοντική πορεία του Intemet δεν
προέρχεται από την έλλειψη του κατάλληλου οράματος και της υψηλής
τεχνολογίας, αλλά από την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των διάφορων
οργανισμών, κυβερνήσεων και εταιρειών, που διαχειρίζονται ή επηρεάζουν σε
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό την εξέλιξή του. Σήμερα υπάρχουν δεκάδες
οργανισμοί,

ιδρύματα,

κοινότητες

και

θεσμοθετημένα

όργανα

που

ασχολούνται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με τη διαχείριση και εξέλιξη του
Διαδικτύου.
Ο κεντρικός συντονισμός και έλεγχός τους παρουσιάζει μία αυξανόμενη
δυσκολία, που στο μέλλον αναμένεται να προκαλέσει ρήξεις, διασπάσεις,
ακόμη και πολιτικές διαμάχες. Παρ' όλα αυτά, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την
εσωτερική δυναμική που διαθέτει πλέον το Ιntemet, η οποία θα αναδείξει
"αυτοβούλως" τις χρησιμότερες και καταλληλότερες τεχνολογικές καινοτομίες.
Άλλωστε, η κεντρική διαχείριση δεν υπήρξε ποτέ στις προθέσεις των
δημιουργών του, οι οποίοι αντίθετα φρόντισαν να υλοποιήσουν μία ανοικτή
αρχιτεκτονική που κινείται

μεταξύ ενός αποκεντρωτικού μοντέλου και

πλησιάζει στα όρια της "αναρχίας".

ΜΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ...
Αν μία εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις, τότε ο καλύτερος τρόπος για να
εμπεδώσουμε την εξέλιξη του Ιntemet και να συνειδητοποιήσουμε το βαθμό
διείσδυσής του σε παγκόσμια κλίμακα είναι να μελετήσουμε τα διαγράμματα
που παραθέτουμε σε αυτήν την ενότητα. Μέσα από αυτά αναδεικνύεται το
24
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θετικό αποτέλεσμα που είχε η συνδυασμένη προσπάθεια εκατοντάδων
ερευνητών και επιστημόνων σε πολλές χώρες παγκοσμίως, οι οποίοι
εργάστηκαν για τη δημιουργία του συνδεδεμένου κόσμου που γνωρίζουμε
σήμερα. Μελετώντας προσεκτικά το διάγραμμα που αναφέρεται στο μέγεθος
του Internet, παρατηρούμε ότι κατά τα πρώτα 10 χρόνια (από το 1980 έως το
1989), ο ρυθμός διάδοσής του υπήρξε μάλλον βραδύς. Αν και ο συνολικός
αριθμός των συνδεδεμένων υπολογιστών ^ s t s ) αυξήθηκε από τους 213
στους 159.000, αλλαγή αρκετά εντυπωσιακή, η πραγματικά εκθετική αύξησή
του συντελείται κατά τα χρόνια που ακολουθούν, φθάνοντας σήμερα σε
περίπου 100 εκατομμύρια hosts.

Τι άλλαξε το 1989, οριοθετώντας την έναρξη μίας ξέφρενης κούρσας
ανάπτυξης του Διαδικτύου; Φυσικά, η ανάπτυξη και η σταδιακή καθιέρωση
του Παγκόσμιου Ιστού, που επέτρεψε σε ανθρώπους με ελάχιστες τεχνικές
γνώσεις να εκμεταλλευτούν τον τεράστιο πλούτο ηλεκτρονικών πληροφοριών.
Σε αντίθεση, όμως, με την πορεία του !nternet, το μέγεθος του Wοrld Wide
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Web παρουσιάζει έντονα σημάδια κορεσμού. Κατά το τελευταίο έτος ο
αριθμός των δικτυακών τόπων παγκοσμίως αυξήθηκε με έναν ιδιαίτερα αργό
ρυθμό, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι τους τελευταίους δύο μήνες του 2001 ο
αριθμός των sites παγκοσμίως μειώθηκε! Είναι, μάλιστα, η δεύτερη φορά που
παρατηρείται το φαινόμενο αυτό. Η πρώτη ήταν πριν από περίπου 10 χρόνια,
ενώ οι αιτίες θα πρέπει να αναζητηθούν στην κρίση που διέρχεται τον
τελευταίο

καιρό

το

ηλεκτρονικό

εμπόριο,

οδηγώντας

πολλές

οnline

επιχειρήσεις στη χρεοκοπία. Τα δυσάρεστα αυτά νέα, πάντως, δεν αρκούν για
να επισκιάσουν το λαμπρό μέλλον του Διαδικτύου, αφού ο αριθμός των
χωρών και των χρηστών με πρόσβαση στο hternet συνεχίζει να αυξάνεται.

3. ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP/IP
Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις
που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον
κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που
καθορίζουν το πώς ανταλλάσσουν μεταξύ τους δεδομένα οι υπολογιστές του
δικτύου. Το πρωτόκολλο είναι αυτό που καθορίζει το πώς διακινούνται τα
δεδομένα, το πώς γίνεται ο έλεγχος και ο χειρισμός των λαθών, κλπ. Το
Internet δεν είναι ένα απλό δίκτυο, αλλά ένα διαδίκτυο. Χρειάζεται επομένως
ένα σύνολο από συμβάσεις που να καθορίζουν το πώς ανταλλάσσουν μεταξύ
τους δεδομένα υπολογιστές που μπορεί να είναι διαφορετικού τύπου και να
ανήκουν σε διαφορετικά δίκτυα.
Ακριβώς αυτό το σύνολο συμβάσεων προσφέρει το TCP/IP. Όλοι οι
υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στα χιλιάδες μικρότερα δίκτυα του
Internet τρέχουν το πρωτόκολλο TCP/IP κι έτσι μιλούν μια κοινή γλώσσα που
τους επιτρέπει να συνεννοούνται παρά τις διαφορές τους.

3.1. Τι κάνει το TCP/IP
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Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να μεταφέρουμε δεδομένα από έναν
υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο Internet και βρίσκεται π.χ. στην
Αμερική, στο MIT, σε έναν άλλον που είναι επίσης συνδεδεμένος στο Internet
και βρίσκεται π.χ. στην Ελλάδα, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Μεταξύ των
δύο υπολογιστών παρεμβάλλεται το "σύννεφο” του Internet, δηλ. ένα πλέγμα
από συνδέσεις και ενδιάμεσους υπολογιστές.

Εικόνα 3.1: Οι δύο τελικοί υπολογιστές και το "σύννεφο” του Intemet
Το Intemet χρησιμοποιεί την τεχνολογία μεταγωγής πακέτων για τη
μεταφορά των δεδομένων:

τα δεδομένα

κόβονται

σε κομμάτια που

ονομάζονται πακέτα και σε κάθε πακέτο μπαίνει μια "επικεφαλίδα” με τις
διευθύνσεις του υπολογιστή - αποστολέα και του υπολογιστή - παραλήπτη.
Σημειώνουμε ότι σε κάθε υπολογιστή του Intemet αντιστοιχίζεται μία
διεύθυνση που ονομάζεται

διεύθυνση

ΙΡ (περισσότερα γι αυτές τις

διευθύνσεις στην επόμενη παράγραφο).
Το πρωτόκολλο ΙΡ είναι υπεύθυνο για το πέρασμα του πακέτου από
υπολογιστή σε υπολογιστή μέσα από το "σύννεφο” των συνδέσεων. Καθώς το
ΙΡ δρομολογεί το κάθε πακέτο μέσα στο δίκτυο, προσπαθεί να το παραδώσει,
αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε ότι το πακέτο θα φτάσει στον προορισμό
του ούτε ότι τα διάφορα πακέτα που αποτελούν τα αρχικά δεδομένα θα
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φτάσουν με τη σειρά με την οποία στάλθηκαν ούτε ότι το περιεχόμενο των
πακέτων θα φτάσει αναλλοίωτο.
Το TCP προσφέρει ένα αξιόπιστο πρωτόκολλο πάνω από το IP. Εγγυάται
ότι τα πακέτα θα παραδοθούν στον προορισμό τους, ότι θα φτάσουν με τη
σειρά με την οποία στάλθηκαν και ότι τα περιεχόμενα των πακέτων θα
φτάσουν αναλλοίωτα (δηλ. όπως στάλθηκαν). Το TCP δουλεύει ως εξής: το
κάθε πακέτο δεδομένων αριθμείται. Ο υπολογιστής - παραλήπτης και ο
υπολογιστής

-

αποστολέας,

αλλά

όχι

οι

ενδιάμεσοι

υπολογιστές,

παρακολουθούν τους αριθμούς των πακέτων και ανταλλάσσουν μεταξύ τους
πληροφορίες. Ο παραλήπτης λαμβάνει το πρώτο πακέτο, το δεύτερο, κλπ. Σε
περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στο δίκτυο είτε χαθεί κάποιο
πακέτο κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, το ξαναζητάει και ο αποστολέας είναι
υπεύθυνος για την αναμετάδοση του. Ο παραλήπτης ελέγχει επίσης αν το
περιεχόμενο των πακέτων φτάνει σωστά.
Η μέθοδος αυτή εξασφαλίζει αξιοπιστία και ταχύτητα διότι οι ενδιάμεσοι
υπολογιστές δεν εκτελούν ελέγχους.
Τώρα λοιπόν που γνωρίσαμε το TCP/IP μπορούμε να δώσουμε έναν πιο
"επίσημο” ορισμό του Internet: ένα δίκτυο αποτελούμενο από δίκτυα
υπολογιστών που επικοινωνούν χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο TCP/IP.
Όπως θα δούμε παρακάτω, η διαδρομή που ακολουθεί ένα πακέτο μέσα από
το "σύννεφο” των συνδέσεων δεν είναι προκαθορισμένη.

3.2. Πώς δρομολογούνται τα πακέτα
Το πρωτόκολλο IP είναι υπεύθυνο για το πέρασμα ενός πακέτου
δεδομένων από υπολογιστή σε υπολογιστή. Όλα τα δίκτυα που συνδέονται
στο Internet "καταλαβαίνουν” τη γλώσσα IP κι έτσι μπορούν να συνεννοούνται
και να ανταλλάσσουν δεδομένα με ομοιόμορφο τρόπο.
Τα δίκτυα του Internet συνδέονται μεταξύ τους με ειδικούς υπολογιστές
που ονομάζονται δρομολογητές (routers) ή πύλες (gateways). Ένας router
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είναι λοιπόν ένας υπολογιστής που συνδέει δύο ή περισσότερα δίκτυα (που
μπορεί να είναι διαφορετικού τύπου) και έτσι ανήκει σε δύο ή περισσότερα
δίκτυα ταυτόχρονα.

Εικόνα 3.2: Ένας router συνδέει δύο ή περισσότερα δίκτυα

H δουλειά των routers είναι να δρομολογούν τα πακέτα των δεδομένων
μέσα από τα διάφορα δίκτυα που αποτελούν το Internet μέχρις ότου τα
επιδώσουν στον προορισμό τους. Ας δούμε πώς γίνεται αυτό:
Ας θεωρήσουμε πάλι ότι ένας υπολογιστής που βρίσκεται κάπου στο
Internet θέλει να στείλει δεδομένα σε κάποιον άλλον υπολογιστή. Τα δεδομένα
κόβονται σε πακέτα και το IP που εκτελείται στον υπολογιστή - αποστολέα
ετοιμάζεται να στείλει το κάθε πακέτο. Εισάγει λοιπόν στην επικεφαλίδα του
πακέτου τις IP διευθύνσεις του αποστολέα και του παραλήπτη και κατόπιν,
βάσει των διευθύνσεων αυτών, ελέγχει αν ο παραλήπτης βρίσκεται στο ίδιο
δίκτυο με τον αποστολέα.
Εάν ναι, το πακέτο στέλνεται κατευθείαν στον παραλήπτη χωρίς να
χρειαστεί να διαβεί τα όρια του δικτύου. Εάν όχι, προωθείται στον router που
είναι συνδεμένος με το δίκτυο. Ο router με τη σειρά του ελέγχει αν ο
παραλήπτης βρίσκεται σε κάποιο από τα υπόλοιπα δίκτυα με τα οποία είναι
συνδεδεμένος. Εάν ναι, το πακέτο στέλνεται κατευθείαν στον παραλήπτη στο
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δίκτυο αυτό. Εάν όχι, το πακέτο προωθείται στον επόμενο router, κ.ο.κ. μέχρις
ότου το πακέτο προωθηθεί τελικά στον router που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο
δίκτυο με τον παραλήπτη. Το πακέτο μπορεί έτσι να περάσει από πολλούς
routers μέχρις ότου φτάσει στον προορισμό του.
Οι routers διατηρούν πίνακες που προσδιορίζουν την κατεύθυνση που
πρέπει να πάρει ένα πακέτο προκειμένου να φτάσει στον προορισμό του.
Βάσει αυτών των πινάκων αποφασίζουν ποιος θα είναι ο επόμενος router
στον οποίο θα πρέπει να προωθήσουν το πακέτο. Κάθε φορά, το πακέτο
μετακινείται όλο και πιο κοντά προς τον προορισμό του έως ότου τελικά τον
φτάσει.
Ένα μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι η διαδρομή που
ακολουθεί ένα πακέτο δεν είναι προκαθορισμένη, αλλά επιλέγεται δυναμικά.
Έτσι, οι routers μπορούν να επιλέγουν εναλλακτικούς δρόμους για ένα πακέτο
σε περίπτωση που μια συγκεκριμένη σύνδεση του δικτύου παρουσιάζει
πρόβλημα και βρίσκεται προσωρινά σε αχρηστία.

4. ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ INTERNET

4.1. Διευθύνσεις IP
Το Internet αποτελείται από χιλιάδες δίκτυα στα οποία είναι συνδεδεμένοι
εκατομμύρια υπολογιστές. Πώς λοιπόν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο
υπολογιστής για τον οποίον προορίζονται κάποια δεδομένα; Με άλλα λόγια,
πώς ξεχωρίζει ένας υπολογιστής του Internet από έναν άλλον;
Σε κάθε υπολογιστή αντιστοιχίζεται

μια μοναδική διεύθυνση, που

ονομάζεται διεύθυνση IP (IP address) και η οποία αποτελεί την "ταυτότητα”
του στο διαδίκτυο.
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Μια διεύθυνση ΙΡ αποτελείται από 4 αριθμούς χωρισμένους με τελείες.
Π.χ. ένας υπολογιστής που βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο ΜΙΤ έχει διεύθυνση
18.75.0.10, ένας άλλος που βρίσκεται στο ΕΜΠ 147.102.154.12 κι ένας τρίτος
που βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 194.177.200.6
Στην πραγματικότητα μία ΙΡ διεύθυνση είναι ένας δυαδικός αριθμός 32-όίί
που για να γίνει περισσότερο κατανοητός στους ανθρώπους, χωρίζεται σε 4
ομάδες των 8 bit και κατόπιν κάθε ομάδα μεταφράζεται στον αντίστοιχο
δεκαδικό αριθμό. Π.χ.:
00010010 01001011 00000000 00001010 (δυαδικός αριθμός 32-Μ)
18

.

75

.

0

.1 0

Μια διεύθυνση ΙΡ περιέχει δύο κομμάτια πληροφορίας. Το πρώτο είναι ο
αριθμός δικτύου στο οποίο ανήκει ο υπολογιστής. Θυμηθείτε: το Intemet
αποτελείται από πολλά διαφορετικά δίκτυα. Κάθε δίκτυο χαρακτηρίζεται από
έναν μοναδικό αριθμό που αποτελεί την "ταυτότητά” του στο Intemet. Το
δεύτερο είναι ένας τοπικός αριθμός υπολογιστή που προσδιορίζει τον
υπολογιστή μέσα στο συγκεκριμένο δίκτυο.
Π.χ.:
στη διεύθυνση: 18.75.0.10
το 18 είναι ο αρ. δικτύου και το 75.0.10 είναι ο αρ. υπολογιστή
στη διεύθυνση: 147.102.154.12
το 147.102 είναι ο αρ. δικτύου και το 154.12 είναι ο αρ. υπολογιστή
στη διεύθυνση: 194.177.200.6
το 194.177.200 είναι ο αρ. δικτύου και το 6 είναι ο αρ. υπολογιστή
Η διαφοροποίηση όσον αφορά το μήκος του αρ. δικτύου και του αρ.
υπολογιστή έχει να κάνει με το μέγεθος του δικτύου.
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Τα δίκτυα που σχηματίζουν το Internet διαιρούνται σε 3 τάξεις (classes)
ανάλογα με το μέγεθός τους, δηλ. ανάλογα με τον αριθμό των υπολογιστών
τους:
•

τάξη Α (μεγάλα)

•

τάξη Β (μεσαία)

•

τάξη C (μικρά)
Ο πρώτος από τους 4 αριθμούς της διεύθυνσης Ρ δηλώνει και την τάξη

του δικτύου, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. Στον ίδιο πίνακα
φαίνονται επίσης το μήκος του αρ. δικτύου, το μήκος του αρ. υπολογιστή
καθώς και ο μέγιστος αριθμός υπολογιστών του δικτύου που μπορούν να
συνδεθούν στο Intemet για κάθε τάξη δικτύου:

Πλήθος

Πλήθος

Τάξη

Πρώτος αριθμός της

αριθμών

αριθμών

δικτύου

διεύθυνσης Ρ

στον αρ.

στον αρ.

δικτύου

υπολογιστή

Μέγιστος αριθμός υπολογιστών
που μπορεί να περιέχει το
συγκεκριμένο δίκτυο

A

1 έως 126

1

3

254 χ 254 χ 254 = 16387064

B

128 έως 191

2

2

254χ 254 =64516

C

192 έως 223

3

1

254

Πίνακας 4.1: Τάξεις δικτύων

Ο μέγιστος αριθμός υπολογιστών ενός δικτύου εξάγεται ως εξής:
Για τα δίκτυα τάξης A, το μήκος του αρ. υπολογιστή είναι 3, δηλ.
αποτελείται από 3 αριθμούς των 8 ^ ^ . Κάθε τέτοιος αριθμός μπορεί να πάρει
οποιαδήποτε τιμή από 00000000 (δεκαδικό ισοδύναμο: 0) έως 11111111
(δεκαδικό ισοδύναμο: 255). Επειδή οι αριθμοί 0 και 255 είναι δεσμευμένοι για
ειδικές χρήσεις από το πρωτόκολλο, τελικά μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή
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από 1 έως 254, δηλ. 254 τιμές. Επομένως, από ένα μήκος αρ. υπολογιστή 3,
προκύπτουν 254 x 254 x 254 διαφορετικοί αρ. υπολογιστή. Αντίστοιχα, για τα
δίκτυα τάξης B, προκύπτουν 254 x 254 και για τα δίκτυα τάξης C, 254.
Κάθε οργανισμός που θέλει να συνδέσει στο Internet τους υπολογιστές
του ζητά έναν αριθμό δικτύου από κάποιον επίσημο οργανισμό που
ασχολείται με την κατανομή των διευθύνσεων στο Internet έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η μοναδικότητα τους. (Το Internet δεν έχει κάποια κεντρική
διοίκηση, όμως υπάρχουν κάποιες επιτροπές που είναι υπεύθυνες για την
τήρηση

συγκεκριμένων προδιαγραφών που

εξασφαλίζουν την ομαλή

λειτουργία του).
Το MIT π.χ. έχει πάρει τον αριθμό δικτύου 18, επομένως το δίκτυό του
είναι τάξης A και διαθέτει την περιοχή διευθύνσεων 18.x.y.z για τους
υπολογιστές του (τα x, y και z μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε τιμή μεταξύ
1 και 254)
Αντίστοιχα, το ΕΜΠ έχει πάρει τον αριθμό δικτύου 147.102. Ο αριθμός
147 βρίσκεται στο διάστημα 128 έως 191 και επομένως αντιστοιχεί σε δίκτυο
τάξης B. Το ΕΜΠ λοιπόν διαθέτει την περιοχή διευθύνσεων 147.102.x.y
Τέλος, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει πάρει μερικούς αριθμούς δικτύου
194.177.xxx. Ο αριθμός 194 αντιστοιχεί σε δίκτυο τάξης C και επομένως το
Π.Θ. διαθέτει περιοχές διευθύνσεων όπως η 194.177.201.x

4.2. Μια “φιλικότερη” μορφή διευθύνσεων
Το πρόβλημα με τις Ρ διευθύνσεις είναι ότι δύσκολα μπορούμε να τις
θυμόμαστε. Αν π.χ. θέλουμε ο υπολογιστής μας να επικοινωνήσει με τον
υπολογιστή του ΜΙΤ με Ρ διεύθυνση 18.75.0.10, θα πρέπει να θυμόμαστε τον
συγκεκριμένο συνδυασμό των τεσσάρων αριθμών.
Ευτυχώς για μας, οι υπολογιστές του Intemet μπορούν επίσης να
προσδιοριστούν και με ονόματα. Σε μια διεύθυνση Ρ αντιστοιχίζεται ένα
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όνομα που είναι μοναδικό, δηλ. ξεχωριστό για τον κάθε υπολογιστή. Η
μέθοδος αυτή είναι γνωστή σαν DNS (Domain Name System).
Π.χ. ο υπολογιστής του MIT που μόλις αναφέραμε είναι γνωστός και σαν
space.mit.edu ενώ οι υπολογιστές με IP διευθύνσεις 147.102.154.12 και
194.177.200.6 σαν transport.civil.ntua.gr και mail.uth.gr αντίστοιχα.
Ένα όνομα αποτελείται από λέξεις που χωρίζονται μεταξύ τους με τελείες.
Ο αριθμός των λέξεων μπορεί να ποικίλει. Στην πράξη συναντάμε συνήθως
ονόματα με 3 έως 5 λέξεις.
Αλλά ας δούμε τι σημαίνει ένα τέτοιο όνομα (το αποκωδικοποιούμε από
τα αριστερά προς τα δεξιά). Π.χ.

Εικόνα 4.1: Διαβάζοντας τη διεύθυνση ενός υπολογιστή
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Εικόνα 4.2: Διαβάζοντας τη διεύθυνση ενός άλλου υπολογιστή
Ένας μεγάλος οργανισμός μπορεί να υποδιαιρεί κι άλλο τα ονόματα που
χρησιμοποιεί ανάλογα με τα τμήματα του, π.χ. το transport.civil.ntua.gr είναι
το όνομα ενός υπολογιστή (transport) που βρίσκεται στο Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών (civil) του ΕΜΠ (ntua.gr).
Το τελευταίο συνθετικό του ονόματος δηλώνει είτε το είδος του
οργανισμού είτε τη γεωγραφική περιοχή όπου είναι εγκατεστημένος ο
υπολογιστής.
Στις ΗΠΑ χρησιμοποιούνται συνήθως σαν τελευταία συνθετικά κωδικοί 3
γραμμάτων που δηλώνουν το είδος του οργανισμού, όπως φαίνεται στον
ακόλουθο πίνακα:

Όνομα περιοχής 3 γραμμάτων

Είδος οργανισμού

edu

εκπαιδευτικά ιδρύματα

com

εμπορικές επιχειρήσεις

gov

κρατικοί οργανισμοί

mil

στρατιωτικοί οργανισμοί
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Πθί

οργανισμοί διαχείρισης δικτύων

ΘΓς

οργανισμοί που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες

Πίνακας 4.2: Ονόματα περιοχής 3 γραμμάτων
Στις

υπόλοιπες

χώρες,

χρησιμοποιούνται

ονόματα

γεωγραφικών

περιοχών που αποτελούνται από 2 γράμματα. Σε κάθε χώρα αντιστοιχεί ένα
συγκεκριμένο όνομα 2 γραμμάτων (π.χ. gr για την Ελλάδα, uk για την Αγγλία,
κ.λ.π.)

Όνομα περιοχής 2 γραμμάτων

Χώρα

8ϋ

Αυστραλία

08

Καναδάς

άθ

Γερμανία

θβ

Ισπανία

ίΓ

Γαλλία

9Γ

Ελλάδα

ΪΡ

Ιαπωνία

ηχ

Μεξικό

Γϋ

Ρωσία

βά

Σουδάν

ϋΙ<

Αγγλία

Πίνακας 4.3: Μερικά ονόματα περιοχής 2 γραμμάτων

36

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Όπως έχουμε πει, η δρομολόγηση των πακέτων γίνεται με βάση την
διεύθυνση IP του παραλήπτη. Όταν λοιπόν ζητάμε να επικοινωνήσουμε με
έναν απομακρυσμένο υπολογιστή δίνοντας το όνομά του, ο υπολογιστής μας
πρέπει να μάθει την αντίστοιχη διεύθυνση IP. Αν π.χ. πληκτρολογήσουμε
central.ntua.gr, το όνομα πρέπει να μεταφραστεί στην αντίστοιχη διεύθυνση
IP (δηλ. 147.102.240.15).
Η μετάφραση αυτή, είναι δουλειά ενός υπολογιστή που ονομάζεται
εξυπηρετητής DNS (DNS server). Σε κάθε δίκτυο υπάρχει τουλάχιστον ένας
υπολογιστής που παρέχει αυτή την υπηρεσία. Ανάλογα με τη θέση του
υπολογιστή-παραλήπτη, η αίτηση για μετάφραση του ονόματός του μπορεί να
περάσει από έναν ή περισσότερους DNS servers μέχρις ότου εντοπιστεί η
αντίστοιχη διεύθυνση IP.

4.3. Ηλεκτρονικές διευθύνσεις χρηστών
Μία από τις δημοφιλέστερες υπηρεσίες του Internet είναι το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (E-mail) που επιτρέπει την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των
χρηστών του. Όπως κάθε υπολογιστής του Internet έχει μία μοναδική
διεύθυνση, έτσι και κάθε χρήστης του Internet έχει μία μοναδική διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail address), που τον ξεχωρίζει από τους
υπόλοιπους χρήστες και αποτελεί την "ταυτότητά” του στο Internet.
Ας δούμε από τι αποτελείται μια ηλεκτρονική διεύθυνση:
Για να μπορεί να ελέγχεται η ασφαλής χρήση των υπηρεσιών που
προσφέρει ένα δίκτυο, αντιστοιχίζεται ένας λογαριασμός σε κάθε χρήστη. Π.χ.
όλοι οι χρήστες του δικτύου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχουν λογαριασμό
- δηλαδή είναι καταχωρημένοι σαν χρήστες, - στον υπολογιστή με όνομα
mail.uth.gr που βρίσκεται στο Κέντρο Δικτύου του Π.Θ.
Ένας λογαριασμός αποτελείται από το όνομα χρήστη (user name) (π.χ.
gnikou, mtrelis, κλπ.) που πρέπει να είναι μοναδικό στο συγκεκριμένο
υπολογιστή και το μυστικό σύνθημα (password) που το γνωρίζει μόνον ο ίδιος
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ο χρήστης. Το σύνθημα είναι ένας μηχανισμός ασφάλειας που εξασφαλίζει ότι
ο λογαριασμός του συγκεκριμένου χρήστη δεν χρησιμοποιείται από άλλα
πρόσωπα.
Το σύνθημα πρέπει να είναι κάτι ασυνήθιστο που ο άλλος δεν θα μπορεί
να μαντέψει εύκολα. Δεν θα πρέπει να είναι π.χ. η ημερομηνία γέννησής μας,
το όνομα της αγαπημένης μας ομάδας κλπ. Γενικότερα, δεν θα πρέπει να
είναι μια λέξη που να υπάρχει σε λεξικό γιατί είναι σχετικά εύκολο να
ανακαλυφθεί, με τη βοήθεια προγραμμάτων που χρησιμοποιούν λεξικά. Καλό
είναι να επιλέγονται συνδυασμοί γραμμάτων και αριθμών.
Όταν λοιπόν ένας χρήστης αποκτά λογαριασμό σε μια μηχανή, αυτόματα
αντιστοιχίζεται σε αυτόν μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία
αποτελείται από το όνομα χρήστη και το όνομα της μηχανής ενωμένα με το
σύμβολο "@" (προφέρεται ‘^ ”).
Π.χ. αν έχετε λογαριασμό στη μηχανή mail.uth.gr και το όνομα χρήστη
στη μηχανή αυτή είναι gnikou, τότε η ηλεκτρονική σας διεύθυνση θα είναι:
gnikou@mail.uth.gr

Εικόνα 4.3: Διαβάζοντας μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
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Πολλές φορές, το πρώτο συνθετικό του ονόματος της μηχανής (π.χ. mail),
μπορεί να παραληφθεί από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του
χρήστη. Στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για παράδειγμα, ο
υπολογιστής στον οποίον καταχωρούνται οι λογαριασμοί και συγκεντρώνεται
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όλων των χρηστών είναι ο mail.uth.gr. Από τον
υπεύθυνο δικτύου έχει γίνει η κατάλληλη ρύθμιση ώστε ο υπολογιστής αυτός
να θεωρείται σαν ο εξ’ ορισμού υπολογιστής για την υπηρεσία αυτή. Για το
λόγο αυτό, το όνομά του (mail) μπορεί να παραληφθεί από τις διευθύνσεις
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών.
Έτσι, η παραπάνω E-mail διεύθυνση μπορεί να γραφτεί απλά: gnikou@uth.gr

6. ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET

Για να συνδέσουμε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιούμε π.χ. στο σπίτι, στη
δουλειά, στο πανεπιστήμιο, κλπ. με το Internet, θα πρέπει πρώτα - πρώτα ο
υπολογιστής μας να έχει εγκατεστημένο το λογισμικό TCP/IP.
Στη συνέχεια, ακολουθούμε έναν από τους παρακάτω τρόπους:
•

Απευθείας δικτυακή σύνδεση (άμεση πρόσβαση μέσω δομημένης
καλωδίωσης)

•

Σύνδεση μέσω modem (πρόσβαση dialup)
Με οποιονδήποτε από τους δύο τρόπους, έχουμε στη διάθεσή μας τις

ίδιες υπηρεσίες. Η διαφορά είναι ότι ο πρώτος τρόπος παρέχει μόνιμη
σύνδεση με το Internet και υψηλότερη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων.

6.1. Απευθείας δικτυακή σύνδεση
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Αν ο υπολογιστής μας βρίσκεται εγκατεστημένος σε κάποιον οργανισμό
και το δίκτυο του οργανισμού συνδέεται με το Intemet μέσω κάποιου
παροχέα, όπως π.χ. το δίκτυο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τα πράγματα
είναι αρκετά απλά για μας. Ο υπολογιστής μας συνδέεται με ένα καλώδιο στο
τοπικό δίκτυο του κτιρίου, αρκεί να διαθέτει κάρτα δικτύου.
Το τοπικό δίκτυο συνδέεται με το δίκτυο του οργανισμού που με τη σειρά
του συνδέεται με το δίκτυο του παροχέα μέσω κάποιας μόνιμης δικτυακής
σύνδεσης, οπότε κατ’ επέκταση και ο δικός μας υπολογιστής συνδέεται με το
ΙπίθΓΠθί.
Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζουμε μόνιμη σύνδεση, δηλαδή δεν
χρειάζεται να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο για να συνδεόμαστε κάθε φορά στο
Intemet αφού η σύνδεση είναι συνεχώς ενεργή.

Εικόνα 6.1: Απευθείας δικτυακή σύνδεση

6.2. Σύνδεση μέσω modem
Αν δεν μπορούμε να έχουμε απευθείας δικτυακή σύνδεση (π.χ. αν
θέλουμε να συνδέσουμε τον προσωπικό υπολογιστή που έχουμε στο σπίτι
μας με το Internet), πρέπει να καταφύγουμε σε σύνδεση μέσω modem και
τηλεφωνικής γραμμής με το δίκτυο κάποιου παροχέα.
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Ας δούμε πώς γίνεται αυτό:
Δύο υπολογιστές μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους για τη μετάδοση
δεδομένων μέσω μιας κοινής τηλεφωνικής γραμμής, αρκεί σε κάθε άκρο της
γραμμής, πριν τον υπολογιστή, να παρεμβάλλουμε μια συσκευή που
ονομάζεται modem η οποία μετατρέπει τα ψηφιακά δεδομένα σε μορφή
κατάλληλη για μετάδοση μέσα από την τηλεφωνική γραμμή.
Το modem στο ένα άκρο της γραμμής τηλεφωνεί στο άλλο κι έτσι
αποκαθίσταται σύνδεση μεταξύ των δύο υπολογιστών, η οποία δεν είναι
μόνιμη αλλά διαρκεί μέχρις ότου τα modem διακόψουν την τηλεφωνική κλήση.
Μέσω του modem λοιπόν ο υπολογιστής μας τηλεφωνεί σε έναν άλλον
υπολογιστή που ανήκει στο δίκτυο του παροχέα και για όση ώρα διαρκεί η
κλήση, ο υπολογιστής μας συνδέεται μαζί του άρα και με το Internet.

Εικόνα 6.2: Σύνδεση μέσω modem
Υπάρχουν δύο είδη dialup συνδέσεων: οι shell συνδέσεις (που πλέον δεν
χρησιμοποιούνται πολύ) και οι SLIP ή PPP συνδέσεις (που είναι πολύ
δημοφιλείς).
■ συνδέσεις Shell· Για όση ώρα κρατά το τηλεφώνημα, ο υπολογιστής
μας γίνεται ένα τερματικό του άλλου υπολογιστή. Αυτό σημαίνει ότι
τηλε-εκτελούμε προγράμματα στο περιβάλλον του άλλου υπολογιστή
και ο δικός μας λειτουργεί απλά σαν μονάδα εισόδου/εξόδου. Γι αυτόν
τον τύπο σύνδεσης δεν απαιτείται η εγκατάσταση λογισμικού TCP/IP.
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■ συνδέσεις SLIP ή PPP: Η SLIP (Serial Line Internet Protocol) και η
PPP (Point to Point Protocol) είναι δύο παρόμοια είδη συνδέσεων. Για
όση ώρα διαρκεί η κλήση, εκχωρείται στον υπολογιστή μας μια IP
διεύθυνση. Αυτό σημαίνει ότι:
•

Ο υπολογιστής μας συνδέεται άμεσα με το Internet. Αν π.χ. θέλουμε να
μεταφέρουμε ένα αρχείο από έναν απομακρυσμένο υπολογιστή του
Internet στον δικό μας, αυτό θα μεταφερθεί κατευθείαν στον δικό μας κι
όχι στον υπολογιστή του παροχέα.

•

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες του Internet εκτελώντας
προγράμματα στο γνώριμο γραφικό περιβάλλον του προσωπικού μας
υπολογιστή.
Προφανώς, οι παροχείς δεν αφήνουν οποιονδήποτε διαθέτει έναν

υπολογιστή και ένα modem να συνδεθεί στο δίκτυό τους. Κατά τη σύνδεση με
τον υπολογιστή του παροχέα μας ζητείται όνομα χρήστη και σύνθημα. Θα
πρέπει επομένως να έχουμε λογαριασμό στον υπολογιστή του παροχέα. Για
την απόκτηση λογαριασμού - και επομένως δικαιώματος σύνδεσης -συνήθως
απαιτείται η καταβολή συνδρομής στον παροχέα.

7. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ INTERNET
Οι χρήστες Intemet σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν τη δυνατότητα να
χρησιμοποιούν μια ποικιλία υπηρεσιών. Αυτό που είναι σημαντικό να
κατανοήσουμε είναι ότι όλοι οι χρήστες, δεν έχουν πρόσβαση στις ίδιες
υπηρεσίες. Στη συνέχεια, θα εξηγήσουμε το μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή
( ο ΙίΘ η ί^ ^ Ο και θα αναφέρουμε τις πιο διαδεδομένες υπηρεσίες.

7.1. Το μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή
Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία του Intemet θα πρέπει:

42

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
•

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

να έχουμε εγκατεστημένο στον υπολογιστή μας και να εκτελέσουμε το
κατάλληλο πρόγραμμα γι αυτή την υπηρεσία. Το πρόγραμμα αυτό
ονομάζεται πελάτης (client). Μέσω του πελάτη, ζητάμε την παροχή
της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

•

να έχουμε πρόσβαση (μέσω Internet) σε μηχανή που υποστηρίζει την
αιτούμενη υπηρεσία. Σε αυτή τη μηχανή πρέπει να εκτελείται ένα
πρόγραμμα που παρέχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία, ο εξυπηρετητής
(server).
Η παροχή των περισσότερων υπηρεσιών στο Internet βασίζεται στο

μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή (client-server) που λειτουργεί ως εξής:
Ο πελάτης ζητά από τον εξυπηρετητή πληροφορίες και ο τελευταίος
εξυπηρετεί το αίτημα παρέχοντάς του τις πληροφορίες αυτές. Αφού τελειώσει
η διαδικασία, ο εξυπηρετητής περιμένει έως ότου κάποιος πελάτης υποβάλλει
πάλι κάποια αίτηση για εξυπηρέτηση.
Ο πελάτης ζητά πληροφορίες

Ο εξυπηρετητης παρέχει τις πληροφορίες
Εικόνα 7.1: Το μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή
Κάθε υπηρεσία στο Intemet έχει το δικό της ξεχωριστό πρωτόκολλο,
δηλαδή το δικό της σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς γίνεται η
"συνομιλία” του

αντίστοιχου

ζεύγους πελάτη-εξυπηρετητή.

Έτσι,

άλλο
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πρωτόκολλο χρησιμοποιεί η υπηρεσία WWW, άλλο η υπηρεσία FTP, άλλο η
υπηρεσία E-mail, κ.ο.κ.
Ένα σημείο που είναι σημαντικό να κατανοήσουμε είναι ότι μέσω του
πελάτη δεν μπορούμε να ζητάμε την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας
από οποιονδήποτε υπολογιστή του Internet. Θα πρέπει ο υπολογιστής στον
οποίον απευθύνουμε την αίτησή μας να υποστηρίζει την υπηρεσία αυτή και να
εκτελεί τον αντίστοιχο εξυπηρετητή. Έστω π.χ. ότι θέλουμε να δούμε μια
σελίδα του World Wide Web (WWW). Τρέχουμε στον υπολογιστή μας έναν
πελάτη για WWW για να συνδεθούμε με έναν απομακρυσμένο υπολογιστή
όπου είναι αποθηκευμένη η σελίδα και στον οποίον εκτελείται ένας
εξυπηρετητής για WWW. Ο εξυπηρετητής στέλνει στον πελάτη μας τη σελίδα
και ο πελάτης την εμφανίζει στην οθόνη του υπολογιστή μας. Σημειώνουμε ότι
οι πελάτες για την υπηρεσία WWW ονομάζονται και browsers (αναζητητές).
Επίσης, σε έναν υπολογιστή μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα
εξυπηρετητές για περισσότερες από μία υπηρεσίες π.χ. ένας εξυπηρετητής
για WWW, ένας εξυπηρετητής για FTP, κι ένας εξυπηρετητής για E-mail. Έτσι,
ο ίδιος υπολογιστής μπορεί να παρέχει περισσότερες από μία υπηρεσίες.
Υπάρχουν διάφορα προγράμματα - πελάτες για καθεμία από τις
υπηρεσίες του Internet για διάφορα λειτουργικά συστήματα. Πολλά από αυτά
διατίθενται ελεύθερα μέσω του Internet και μπορούμε να τα μεταφέρουμε στον
υπολογιστή μας.

7.2. Οι κυριότερες υπηρεσίες του Internet
E-mail (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο)
Υποστηρίζει την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ χρηστών χάρη στην
προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση του καθενός. Το περιεχόμενο του
μηνύματος μπορεί να είναι κείμενο, ήχος, εικόνα, video ή δεδομένα.
Mailing lists (Λίστες E-mail)
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Καθορισμένη ομάδα απομακρυσμένων μεταξύ τους χρηστών που
ανταλλάσσουν μηνύματα σχετικά με κάποιο θέμα ορισμένο από κοινού, με
κάποιον από αυτούς ως υπεύθυνο για την καλή λειτουργία της λίστας.
Remote Login (Τηλεσύνδεση)
Ένας χρήστης "υπάρχει”, δηλαδή έχει δικαίωμα χρήσης σε έναν ή
περισσότερους υπολογιστές του δικτύου. Αν αυτοί είναι απομακρυσμένοι
μεταξύ τους τότε, εργαζόμενος σε έναν από αυτούς, μπορεί να συνδεθεί με
οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους και να (τηλε-) εργαστεί σαν να ήταν
παρών, δηλαδή να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες του απομακρυσμένου
υπολογιστή σαν να βρίσκονταν στον ίδιο φυσικό χώρο με αυτόν.
Finger
Αναζήτηση της ύπαρξης ενός συγκεκριμένου χρήστη σε κάποιο σημείο
του δικτύου.
FTP (File Transfer Protocol)
Μεταφορά

αρχείων

από

απομακρυσμένο

υπολογιστή

σε

τοπικό

υπολογιστή και αντίστροφα.
Archie
Αναζήτηση υπολογιστών στο Internet που προσφέρουν την υπηρεσία
FTP και περιέχουν πληροφορίες με περιεχόμενο οριζόμενο από το χρήστη.
Usenet
Ανταλλαγή

μηνυμάτων

οργανωμένη

σε

"οικογένειες

ηλεκτρονικών

συζητήσεων” με εξαιρετική ποικιλία θεμάτων προς συζήτηση και παγκόσμια
συμμετοχή (πάνω από 10000 ηλεκτρονικές συζητήσεις).
Talk

45

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου σε πραγματικό χρόνο μεταξύ δύο
χρηστών που βρίσκονται σε απομακρυσμένα σημεία του Internet.
IRC (Internet Relay Chat)
Παρόμοιο με το Talk αλλά υποστηρίζει μεγαλύτερο αριθμό χρηστών
ταυτόχρονα και οργανώνει τις ομαδικές συνομιλίες ανάλογα με το θέμα τους.
Gopher
Αναζήτηση πληροφορίας μέσω επιλογών (menus) σε παγκόσμιο επίπεδο.
Veronica
Αναζήτηση υπολογιστών του δικτύου που προσφέρουν την υπηρεσία
Gopher, σχετικά με το θέμα που ορίζει ο χρήστης.
WAIS (Wide Area Information Service)
Έρευνα μέσα σε επιλεγμένες από το χρήστη βάσεις δεδομένων του
Internet σχετικά με λέξεις - κλειδιά που ορίζει ο χρήστης.
WWW (World Wide Web)
Διαδικτυωμένες ηλεκτρονικές σελίδες με πληροφορίες σε γραφικό
παραθυρικό περιβάλλον,

οι οποίες αλληλοσυνδέονται

μέσω λέξεων -

κλειδιών. Αυτή η υπηρεσία ενοποιεί μέσα στο ίδιο λογισμικό τις FTP, Archie,
Gopher, E-mail, Usenet, κλπ.
MUD (Multiple User Dimension)
Παιχνίδια με σενάριο στα οποία ο χρήστης που συνδέεται παίρνει ένα
προσωπικό ρόλο και αλληλεπιδρά στο περιβάλλον του παιχνιδιού με τους
υπόλοιπους απομακρυσμένους παίκτες.
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Η Βάση Δεδομένων
Η βάση δεδομένων apartment_house αποτελείται από τους εξής πίνακες:
•

polukatoikia

•

tenant

•

apartment

•

expenses

Το ER διάγραμμα της βάσης δεδομένων είναι το παρακάτω.

Για την κατασκευή της βάσης εκτελούμε τις παρακάτω SQL εντολές:

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.9.0.3
-- http://www.phpmyadmin.net
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-- Host: localhost
-- Generation Time: Aug 19, 2009 at 04:17 PM
-- Server version: 5.0.27
-- PHP Version: 5.2.0

-- Database: 'apartment_house'

-- Table structure for table 'apartment'

CREATE TABLE 'apartment' (
'id_apartment' int(11) NOT NULL auto_increment,
'number' varchar(10) NOT NULL,
'mm' int(11) NOT NULL,
'id_polukatoikias' int(11) NOT NULL,
'id_tenant' int(11) NOT NULL,
'flag_apartment' tinyint(1) NOT NULL,
PRIMARY KEY ('id_apartment'),
KEY 'id_polukatoikias' ('id_polukatoikias'),
KEY 'id_tenant' ('id_tenant')
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=9 ;

-- Table structure for table 'expenses'

CREATE TABLE 'expenses' (
'id_expenses' int(11) NOT NULL auto_increment,
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'id_polukatoikias' int(11) NOT NULL,
'month' varchar(10) NOT NULL,
'year' int(11) NOT NULL,
'cleaness' varchar(10) NOT NULL,
'heating' varchar(10) NOT NULL,
'flag_expenses' tinyint(1) NOT NULL,
PRIMARY KEY ('id_expenses'),
KEY 'id_polukatoikias' ('id_polukatoikias')
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=4 ;

-- Table structure for table 'polukatoikia'

CREATE TABLE 'polukatoikia' (
'id_polukatoikias' int(11) NOT NULL auto_increment,
'address' varchar(25) NOT NULL,
'number' int(11) NOT NULL,
'tk' int(11) NOT NULL,
'flag' tinyint(1) NOT NULL,
PRIMARY KEY ('id_polukatoikias')
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=4 ;

-- Table structure for table 'tenant'

CREATE TABLE 'tenant' (
'id_tenant' int(11) NOT NULL auto_increment,
'first_name' varchar(20) NOT NULL,
'last_name' varchar(15) NOT NULL,
'flag_name' tinyint(1) NOT NULL,
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PRIMARY KEY ('id_tenant')
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=7 ;

Database apartment_house

Table structure for table apartment
Field

Type

Null Default

id_apartment

int(11)

Yes NULL

number

varchar( 10) Yes

mm

int(11)

Yes

id_polukatoikias int(11)

Yes

id_tenant

Yes

int(11)

flag_apartment tinyint(1)

Yes

Table structure for table expenses
Field
idexpenses

Type

Null Default

int(11)

Yes NULL

id_polukatoikias int(11)

Yes

month

varchar( 10) Yes

year

int(11)

cleaness

varchar(10) Yes

heating

varchar( 10) Yes

Yes
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tinyint(l)

Yes

Table structure for table polukatoikia
Field

Type

Null Default

id_polukatoikias int(11)

Yes NULL

address

varchar(25) Yes

number

int(11)

Yes

tk

int(11)

Yes

flag

tinyint(1)

Yes

Table structure for table tenant
Field

Type

id_tenant int(11)

Null Default
Yes NULL

first_name varchar(20) Yes
last_name varchar(15) Yes
flag_name tinyint(1)

Yes
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Το περιβάλλον διεπαφής
Η εικόνα 1 δείχνει την κεντρική σελίδα της εφαρμογής. Αριστερά, υπάρχει
το menu με τις επιλογές, ενώ δεξιά εμφανίζεται κάθε φορά η αντίστοιχη
φόρμα. Για την ανάπτυξη της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν PHP 5.2.0,
ΜySQL 5.0.27 και Apache 2. Η εφαρμογή δοκιμάστηκε και λειτουργεί σωστά
σε όλους τους δημοφιλείς browsers (Firefox, Mozilla, Opera,

Internet

Explorer).

u CuUomNlrti

Σύστημα διαχείρισης κοινόχρηστων δαπανών πολυκατοικίας
Δεντέρα 17 Μάρτιον 2008
Κεντρ*ή σελίδα
Εισαγωγή πολυκαιοβίος
Εισαγωγή ενοικιαστή
Εισαγωγή διαμερίσματος
Εισαγωγή δαπανών
Αναζήτηση πολυκατοικίας
Αναζήτηση ενοικιαστή
Αναζήτηση διαμερίσματος

9 11
I I I
9 Β ■

Αναζήτηση δαπανών
Υπολογισμός κοΛ/οχρήοιων

•'w'JLA·/

Εικόνα 1
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Εισαγωγή / τροποποίηση / διαγραφή Πολυκατοικίας
Στην εικόνα 2 φαίνεται η φόρμα για την εισαγωγή νέας πολυκατοικίας.
Αφού γίνει έλεγχος με JavaScript για το αν έχουν συμπληρωθεί τα
υποχρεωτικά πεδία και αν είναι σωστά, ο χρήστης πατά το κουμπί
«εισαγωγή»

και

η

νέα

πολυκατοικία

προστίθεται

στο

σύστημα.

Η

τροποποίηση και η διαγραφή της πολυκατοικίας γίνεται αφού πάμε στο menu
και πατήσουμε «αναζήτηση πολυκατοικίας». Εκεί έχουμε τη δυνατότητα να
δούμε τα στοιχεία της πολυκατοικίας, να τα τροποποιήσουμε ή ακόμα και να
διαγράψουμε την πολυκατοικία. Παρακάτω θα δείξουμε εικόνες από αυτές τις
διαδικασίες.
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Σύστημα διαχείρισης κοινόχρηστω ν δαπ ανώ ν πολυκατοικίας

Κεντρική σελίδα
Εισαγωγή πολυκατοικίας
Εισαγωγή ενοικιοστή
Εισαγωγή διαμερίσματος
Εισαγωγή δαπανών
Αναζήτηση πολυκατοικίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

8Η«πθ ϊ 1ι
Κ 25ί|
I ΕΙΣΑΓΟΙΉ ι

Εικόνα 2
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Εισαγωγή / τροποποίηση / διαγραφή Ενοικιαστή
Η εισαγωγή του ενοικιαστή γίνεται με παρόμοιο τρόπο όπως στην
περίπτωση της πολυκατοικίας. Εδώ θα δείξουμε τη

δ ια γ ρ α φ ή

του ενοικιαστή.

Αρχικά κάνουμε αναζήτηση του ενοικιαστή όπου εμφανίζεται ένα drop down
menu που περιέχει όλους τους ενοικιαστές. Επιλέγουμε αυτόν που θέλουμε
και μας εμφανίζεται ο ζητούμενος ενοικιαστής σε μια σελίδα όπου έχουμε τη
δυνατότητα να δούμε τα στοιχεία του, να τα τροποποιήσουμε ή να τον
διαγράψουμε. Στις εικόνες 3,4,5,6 φαίνονται διαδοχικά τα στάδια που
ακολουθούμε μέχρι τη διαγραφή του ενοικιαστή. Ουσιαστικά δεν διαγράφουμε
την καταχώρηση, αλλά την κάνουμε να μην εμφανίζεται, θέτοντας μια
μεταβλητή flag η οποία όταν υπάρχει ο ενοικιαστής είναι 1, αλλά όταν τον
διαγράψουμε γίνεται 0. Έτσι, ναι μεν δεν μας εμφανίζεται ξανά ο ενοικιαστής,
αλλά τα στοιχεία του παραμένουν στη βάση.

55

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Εικόνα 3
7 5 ^x 1

1 ) ?υστημα βκ«πρισπςκοιν«χρι>στωνύ<πιανων ιιολυκστοκίων Μο^ιΙΙ.ι ΓίτβΤοχ
4ρχβ> &χξίργο*ι
Φ

- Φ

Προβολή 1<πτ>ί»:ό £τΧΛοί*»:ττς Τρ^Λίο &οήθοο

- β

/ ^

I 1-1 Ν^://ΙθΜΚ»<υβ«θ200βί/ΜΒ*.ρΙ*>Τ«τ^6

- ►

0 |*

151

Σύστημα διαχίίρισης κοινόχρηστων δαπανών πολυκατοικίας
Τρίτη 18 Μαρτίου 2008

Κεντρική σελίδα
Εισαγωγή πολοκάτοκος
Εισαγωγή ενοικιαστή
Εισαγωγή διαμερίσματος
Εισαγωγή δαπανών
Αναζήτηση ιτολυκοτοικίας
Αναζήτηση ενοκιαστή
Αναζήτηση διαμερίσματος
Αναζήτηση δαπανών
Υπολογισμός κοινοχρήστων

Ο ενοικιαστής ποο ζητάτε είναι ο Τυόοτ Ο θογ^ ·

^ Υ

II
I 1I
IIΒ
:ΛΑΑ·.

Εικόνα 4

56

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εικόνα 5

ΰ Ρ1·»ί1Ι»________________________

_______________

Σύστημα διαχείρισης κοινόχρηστων δαπανών πολυκατοικίας
Τρίτη 18 Μαρτίου 2008

Κεντρβή σελίδα
Εισαγωγή πολυκαιοβίος
Εισαγωγή ενοικιαστή
Εισαγωγή διαμερίσματος
Εισαγωγή δαπανών
Ανοζήτηση πολυκατοικίας
Ανοζήτηση ενοκιαστή

330

Ανοζήτηση διαμέρισμα!ος

■ 90

Ανοζήτηση δαπανών
Υπολογισμός κοινοχρήστων

9 9 0

Η Δ ΙΑ ΓΡ ΑΦ Η ΕΓΙΝΕ Μ Ε ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ιίΑκα
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Εικόνα 6

Εισαγωγή / τροποποίηση / διαγραφή Διαμερίσματος
Όταν ο χρήστης επιλέξει από το menu «Αναζήτηση διαμερίσματος»,
εμφανίζονται 3 drop down menu με τα οποία μπορεί να κάνει αναζήτηση ο
χρήστης, συμπληρώνοντας ένα από αυτά, ή δύο, ή όλα. Στη συνέχεια, του
εμφανίζονται τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Στις παρακάτω εικόνες θα
δούμε τη διαδικασία

τρ ο π ο π ο ίη σ η ς

ενός διαμερίσματος. Ο χρήστης θα μπορεί

να τροποποιήσει όποιο πεδίο θέλει από αυτά που του εμφανίζονται. Αφού
πατήσει το κουμπί «τροποποίηση», η τροποποίηση έχει πραγματοποιηθεί.
Στην εικόνα 7 μας εμφανίζεται η αναζήτηση, στην 8 φαίνεται η σελίδα που
εμφανίζεται για την τροποποίηση, ενώ στην 9 δείχνουμε τα στοιχεία του
διαμερίσματος μετά την τροποποίηση. Εδώ, στην αρχή ο ενοικιαστής λεγόταν
John, ωστόσο αυτό ήταν λάθος και στη συνέχεια το διορθώσαμε σε Jonathan.
Αμέσως ενημερώνεται και ο πίνακας του ενοικιαστή και αλλάζει και εκεί το
όνομα.
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Εικόνα 7

U Cuttoma* lirAs

Σύστημα διαχείρισης κοινόχρηστων δαπανών πολυκατοικίας
Δευτέρα 17 Μαρτίου 2008

Κεντρβή σελίδα
Εισαγωγή πολυκατοικίος
Εισαγωγή ενοκοσιή
Εισαγωγή διομερΐσμοτος
Εισαγωγή δαπανών
Αναζήτηση πολυκατοικίας
Αναζήτηση ενοβααστή

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Αναζήτηση διαμερίσματος

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΧΙΛΙΟΣΤΑ
|ΐ »
ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ
John
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Sh.nestr

Αναζήτηση δαπανών
Υπολογισμός κοτνοχρήστων

S IB
1 1 1
I I I
Peterson
150
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Εικόνα 8
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Κεντρική σελίδα
Εισαγωγή πολυκατοβίος
Εισαγωγή ενοικοστή
Εισαγωγή διαμερίσματος
Εισαγωγή δαπανών
Ανοζήτηση πολυκατοικίας
Αναζήτηση ενοικιαστή
Ανοζήτηση διαμερίσματος
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Εισαγωγή / τροποποίηση / διαγραφή Δαπανών
Με παρόμοιο τρόπο όπως τα προηγούμενα, κάνουμε εισαγωγή /
τροποποίηση / διαγραφή δαπανών. Η εικόνα 10 δείχνει την

ε ισ α γ ω γ ή

δαπανών για μια πολυκατοικία, για ένα συγκεκριμένο μήνα και χρόνο.
*) ϋχπη|ΐαόιαχΗρ«σηςκ,
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ΔενΓέρα 17 Μβρτίον 2008

Κεντρική σελίδα
Εισαγωγή πολυκστοβίος
Εισαγωγή ενοικιοστή
Εισαγωγή δομερΐσμαΓος
Εισαγωγή δαπανών
Αναζήτηση πολυκατοικίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Αναζήτηση ενοικιαστή
Αναζήτηση διαμερίσματος
Αναζήτηση δαπανών
Υπολογισμός κοινοχρήσίων

—

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΜΗΝΑΣ

Μόρτ»ος

ΕΤΟΣ
ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
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Εικόνα 10

Υπολογισμός κοινοχρήστων
Εδώ υπολογίζουμε τα κοινόχρηστα για κάθε διαμέρισμα μιας πολυκατοικίας
και στο τέλος το άθροισμα τους θα ισούται με τις συνολικές δαπάνες της
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πολυκατοικίας. Αρχικά δηλώνουμε για ποια πολυκατοικία ενδιαφερόμαστε και
για ποιο διαμέρισμα, καθώς και για ποιο μήνα και ποιο έτος (εικόνα 12). Όταν
πατήσουμε το κουμπί «αναζήτηση», εμφανίζεται ένας πίνακας με το
διαμέρισμα που θέλουμε, στον οποίο είναι υπολογισμένα τα κοινόχρηστα.
Επίσης, εμφανίζονται τα κοινόχρηστα και των υπόλοιπων διαμερισμάτων της
πολυκατοικίας, καθώς και οι συνολικές δαπάνες της πολυκατοικίας (εικόνα
13). Στην εικόνα 11 εμφανίζονται τα κοινόχρηστα για την πολυκατοικία που
θέλουμε και στην οποία ανήκει το διαμέρισμα του οποίου ζητάμε να
υπολογίσουμε τα κοινόχρηστα.

Κεντρική σελίδα
Εισαγωγή ττολυκατοβίος
Εισαγωγή ενοικοστή
Εισαγωγή διαμερίσματος
Εισαγωγή δαπανών
Αναζήτηση πολυκατοικίας
Αναζήτηση ενοικιαστή
Αναζήτηση διαμερίσματος

ΔΑΠΑΝΕΣ

Αναζήτηση δαπανών

ΜΗΝΑΣ

Υπολογισμός κοινοχρήστων

2008
ΕΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 20 βνρώ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Μάρτιος

III
9 9 Π
■| 1
•& I λ ·

50 ενρώ

Εικόνα 11
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Σύστημα διαχείρισης κοινόχρηστω ν δαπ ανώ ν πολυκατοικίας
Δενχέρα 17 Μαρτίον 2008
Κεντρβή σελίδα
Εισαγωγή ττολι*ατο*ίος
Εισαγωγή ενοικιαστή
Εισαγωγή διαμερΐσμοτος
Εισαγωγή δαπανών
Ανοζήτηση πολυκατοικίας
Ανοζήτηση ενοικιαστή

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
Π 3 δ
π Π δ
Β 1 I

Ανοζήτηση διαμερίσματος
Ανοζήτηση δαπανών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 5Μβ«,150 -

Υπολογισμός κοινοχρήστων
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Κεντρική σελίδα
Εισαγωγή πολυκατοικίας
Εισαγωγή ενοικιοστή
Εισαγωγή διαμερίσματος
Εισαγωγή δαπανών
Αναζήτηση πολυκατοικίας
Αναζήτηση ενοβααστή
Αναζήτηση διαμερίσματος
Αναζήτηση δαπανών
Υπολογισμός κοτνοχρήστων

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ
5Α
100
10
3Β
100
10
200
[20
ΣΥΝΟΛΑ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ
25
25
50
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Αρχείο index.php
Με τον κώδικα του αρχείου index.php δημιουργήται καινούριο session και
σχεδιάζεται η αρχική σελίδα της εφαρμογής.
Στο

<head>

...

</head>

αναφέρονται

κάποιες

πληροφορίες για

μεταμηχανές, ορίζεται ο τίτλος της ιστοσελίδας, δημιουργήται συνάρτηση σε
javascript για την επιβεβαίωση και την εμφάνιση κατάλληλου μηνύματος σε
περίπτωση που ο χρήστης θελήσει να διαγράψει μία πολυκατοικία ή έναν
ένοικο ή ένα διαμέρισμα ή μια δαπάνη και τέλος καλείται το αρχείο nifty.js το
οποίο περιέχει κώδικα javascript ο οποίος ελένχει και εμφανίζει κατάλληλο
μήνυμα σε οποιοδήποτε λάθος μπορεί να συμβεί κατά την συμπλήρωσει
στοιχείων φόρμας.
Στο <style> ... </style> ρυθμίζουμε το στυλ της σελίδας, δηλαδή την
στοίχιση

του

κειμένου,

το χρώμα γραμματοσειράς,

το

μέγεθος,

την

γραμματοσειρά.
Στο <body> ... </body> περιέχεται όλος ο κώδικας για το τι θα εμφανίζει η
σελίδα και καθορίζεται το φόντο της. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά τι
εμφανίζει η σελίδα.
Στο <table> .

</table> δημιουργείται πίνακας χωρίς περίγραμμα ο

οποιός στα κελιά του περιέχει τον γενικό τίτλο της σελίδας και την εμφάνιση
της ημερομηνίας.
Στο

επόμενο

<table>

.

</table>

δημιουργείται

πίνακας

χωρίς

περίγραμμα ο οποιός στα κελιά του περιέχει τις επιλογές που δίνονται στον
χρήστη στην αρχική σελίδα για εισαγωγή, αναζήτηση και διαγραφή σε
στοιχεία της βάσης δεδομένων. Στην ουσία οι επιλογές είναι υπερσύνδεσμοι
όπου ο καθένας ανοίγει κάποια άλλη σελίδα που περιέχει τον σχετικό κώδικα
ανάλογα με το τι επέλεξε ο χρήστης.
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Στο κομμάτι κώδικα <?php .... ?> που περιέχει την δομή εντολών if elseif καλείται το αντίστοιχο αρχείο με κώδικα php, ανάλογα με το τι επέλεξε ο
χρήστης από τις επιλογές που αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο.

Αρχείο date.php
Στο αρχείο date.php υπάρχει κώδικας για την δημιουργία και εμφάνιση
της πλήρης ημερομηνίας (π.χ. Δευτέρα 24 Αυγούστου 2009) και στα ελληνικά
αλλά και στα λατινικά ανάλογα με επιλογή του χρήστη στην κωδικοποίηση του
web browser.

Αρχείο db.php
Στο αρχείο db.php υπάρχει κώδικας για την σύνδεση και την επιλογή της
βάσης δεδομένων, καθώς και την ρύθμιση για να μπορεί ο χρήστης να
καταχωρεί στην βάση δεδομένων στοιχεία με ελληνικούς χαρακτήρες.

Αρχείο nifty.js
Στο αρχείο nifty.js περιέχεται κώδικας

JavaScript και συγκεκριμένα

συναρτήσεις οι οποίες ελέγχουν την σωστή συμπλήρωση στοιχείων φόρμας
και εμφανίζουν κατάλληλο μήνυμα όταν δεν συμπληρώνεται σωστά το
αντίστοιχο στοιχείο. Οι συναρτήσεις αυτές αναφέρονται σε όλα τα σημεία
όπου υπάρχει συμπλήρωση φόρμας (π.χ. εισαγωγή πολυκατοικίας, εισαγωγή
ενοικιαστή, εισαγωγή διαμερίσματος, εισαγωγή δαπάνης κ.α.).
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Αρχείο ins_block.php
Στο αρχείο ins_block.php περιέχεται κώδικας php και HTML για την
εισαγωγή νέας πολυκατοικίας στον πίνακα της βάσης δεδομένων polukatoikia
(πολυκατοικία).
Στο κομμάτι <form ....> .... </form> υπάρχει κώδικας HTML για την
εμφάνιση φόρμας με κατάλληλα στοιχεία για την συμπλήρωση εισαγωγής
νέας πολυκατοικίας στην βάση δεδομένων. Τα στοιχεία αυτά είναι τρία text
(οδός, αριθμός, ΤΚ) στα οποία ο χρήστης πληκτρολογεί αυτό που επιθυμεί και
ένα submit (εισαγωγή) το οποίο επιλέγει για να γίνει η καταχώρηση των
δεδομένων στην βάση.
Στο κομμάτι <?php .... ?> επιλέγεται η βάση δεδομένων στην οποία
τίθενται ένα ερωτήματα για ανάκτηση εγγραφών από τον πίνακα polukatoikia
(πολυκατοικία) και

δίνονται σε μεταβλητές οι τιμές που συμπλήρωσε ο

χρήστης στην παραπάνω φόρμα που περιγράφθηκε. Στην συνέχεια γίνεται
έλεγχος αν υπάρχει πολυκατοικία στην διεύθυνση που έδωσε ο χρήστης και
βγαίνει σχετικό μήνυμα που ενημερώνει τον χρήστη ότι υπάρχει ήδη, αλλιώς
αν δεν υπάρχει εισάγεται στον πίνακα polukatoikia (polukatoikia) σαν νέα
εγγραφή.

Αρχείο ins_apartment.php
Στο αρχείο ins_apartment.php περιέχεται κώδικας php και HTML για την
εισαγωγή νέου διαμερίσματος στον πίνακα της βάσης δεδομένων apartment
(διαμερίσματα).
Στο κομμάτι <?php .... ?> επιλέγεται η βάση δεδομένων στην οποία
τίθενται

δύο ερωτήματα για ανάκτηση εγγραφών από τους πίνακες
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polukatoikia (πολυκατοικία) και tenant (ενοικιαστής) οι οποίες θα εμφανίζονται
παρακάτω όπως θα δούμε σε στοιχείο φόρμας.
Στο κομμάτι <form ....> .... </form> υπάρχει κώδικας HTML και php για
την εμφάνιση φόρμας με κατάλληλα στοιχεία για την συμπλήρωση εισαγωγής
νέου διαμερίσματος στην βάση δεδομένων. Τα στοιχεία αυτά είναι δύο text
(αριθμός, χιλιοστά) στα οποία ο χρήστης πληκτρολογεί αυτό που επιθυμεί και
δύο select (διεύθυνση πολυκατοικίας, όνομα ενοικιαστή) με τις τιμές που
περιέχει να είναι τα αποτελέσματα των παραπάνω δύο ερωτημάτων που
περιγράψαμε και ένα submit (εισαγωγή) το οποίο επιλέγει για να γίνει η
καταχώρηση των δεδομένων στην βάση.
Στο κομμάτι <?php .... ?> επιλέγεται η βάση δεδομένων στην οποία
τίθενται δύο ερωτήματα για ανάκτηση εγγραφών από τον πίνακα apartment
(διαμερίσματα) και

δίνονται σε μεταβλητές οι τιμές που συμπλήρωσε ο

χρήστης στην παραπάνω φόρμα που περιγράφθηκε. Στην συνέχεια γίνεται
έλεγχος αν υπάρχει το διαμέρισμα στην συγκεκριμένη πολυκατοικία και
βγαίνει σχετικό μήνυμα που ενημερώνει τον χρήστη ότι υπάρχει ήδη, αλλιώς
αν δεν υπάρχει εισάγεται στον πίνακα apartment (διαμερίσματα) σαν νέα
εγγραφή.

Αρχείο ins_tenant.php

Στο αρχείο ins_tenant.php περιέχεται κώδικας php και HTML για την
εισαγωγή νέου ενοικιαστή στον πίνακα της βάσης δεδομένων tenant
(ενοικιαστής).
Στο κομμάτι <form ....> .... </form> υπάρχει κώδικας HTML για την
εμφάνιση φόρμας με κατάλληλα στοιχεία για την συμπλήρωση εισαγωγής
νέου ενοικιαστή στην βάση δεδομένων. Τα στοιχεία αυτά είναι δύο text
(όνομα, επώνυμο) στα οποία ο χρήστης πληκτρολογεί αυτό που επιθυμεί και
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ένα submit (εισαγωγή) το οποίο επιλέγει για να γίνει η καταχώρηση των
δεδομένων στην βάση.
Στο κομμάτι <?php .... ?> επιλέγεται η βάση δεδομένων στην οποία
τίθεται ένα ερώτημα για ανάκτηση εγγραφών από τον πίνακα tenant
(ενοικιαστής) και δίνονται σε μεταβλητές οι τιμές που συμπλήρωσε ο χρήστης
στην παραπάνω φόρμα που περιγράφθηκε. Στην συνέχεια γίνεται έλεγχος αν
υπάρχει ο ενοικιαστής και βγαίνει σχετικό μήνυμα που ενημερώνει τον χρήστη
ότι υπάρχει ήδη, αλλιώς αν δεν υπάρχει εισάγεται στον πίνακα tenant
(ενοικιαστής) σαν νέα εγγραφή.

Αρχείο ins_expenses.php
Στο αρχείο ins_expenses.php περιέχεται κώδικας php και HTML για την
εισαγωγή νέου νέας δαπάνης στον πίνακα της βάσης δεδομένων expenses
(δαπάνες).
Στο κομμάτι <?php .... ?> επιλέγεται η βάση δεδομένων στην οποία
τίθεται ένα ερώτημα για ανάκτηση εγγραφών από τον πίνακα polukatoikia
(πολυκατοικία) οι οποίες θα εμφανίζονται παρακάτω όπως θα δούμε σε
στοιχείο φόρμας.
Στο κομμάτι <form ....> .... </form> υπάρχει κώδικας HTML και php για
την εμφάνιση φόρμας με κατάλληλα στοιχεία για την συμπλήρωση εισαγωγής
νέας δαπάνης στην βάση δεδομένων. Τα στοιχεία αυτά είναι τρία select
(διεύθυνση πολυκατοικίας, μήνας, έτος) με το πρώτο να περιέχει τις τιμές που
ανακτήθηκαν από το παραπάνω ερώτημα που περιγράψαμε, δύο text (έξοδα
για καθαριότητα, έξοδα για θέρμανση) στα οποία ο χρήστης πληκτρολογεί
αυτό που επιθυμεί και ένα submit (εισαγωγή) το οποίο επιλέγει για να γίνει η
καταχώρηση των δεδομένων στην βάση.
Στο κομμάτι <?php . . ?> επιλέγεται η βάση δεδομένων στην οποία
τίθεται ένα ερωτήματα για ανάκτηση εγγραφών από τον πίνακα expenses
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(δαπάνες) και δίνονται σε μεταβλητές οι τιμές που συμπλήρωσε ο χρήστης
στην παραπάνω φόρμα που περιγράφθηκε. Στην συνέχεια γίνεται έλεγχος αν
υπάρχουν

ήδη

καταχωρημένες

δαπάνες

για

την

πολυκατοικία

τον

συγκεκριμένο μήνα και έτος και βγαίνει σχετικό μήνυμα που ενημερώνει τον
χρήστη, αλλιώς αν δεν υπάρχει εισάγεται στον πίνακα expenses (δαπάνες)
σαν νέα εγγραφή.

Αρχείο search_block.php
Στο αρχείο search_block.php περιέχεται κώδικας php και HTML για την
αναζήτηση πολυκατοικίας με βάση την διεύθυνση από τον πίνακα της βάσης
δεδομένων polukatoikia (πολυκατοικία).
Στο κομμάτι <?php .... ?> επιλέγεται η βάση δεδομένων στην οποία
τίθεται ένα ερώτημα για ανάκτηση εγγραφών από τον πίνακα polukatoikia
(πολυκατοικία) οι οποίες θα εμφανίζονται παρακάτω όπως θα δούμε σε
στοιχείο φόρμας.
Στο κομμάτι <form ....> .... </form> υπάρχει κώδικας HTML και php για
την

εμφάνιση

φόρμας

με

κατάλληλα

στοιχεία

για

την

πολυκατοικίας με βάση την διεύθυνση από τον πίνακα

αναζήτηση
polukatoikia

(πολυκατοικία) της βάσης δεδομένων. Τα στοιχεία αυτά είναι ένα select
(διεύθυνση πολυκατοικίας) το οποίο περιέχει τις τιμές που ανακτήθηκαν από
το παραπάνω ερώτημα που περιγράψαμε και ένα submit (αναζήτηση) το
οποίο επιλέγει ο χρήστης για να γίνει η αναζήτηση των δεδομένων από την
βάση.
Στο κομμάτι <?php . . ?> επιλέγεται η βάση δεδομένων στην οποία
τίθεται ένα ερωτήματα για ανάκτηση εγγραφών από τον πίνακα polukatoikia
(πολυκατοικία) και δίνεται σε μεταβλητή η τιμή που επέλεξε ο χρήστης από το
στοιχείο select της παραπάνω φόρμας που περιγράφθηκε. Στην συνέχεια
γίνεται έλεγχος αν υπάρχει καταχωρημένη η πολυκατοικία και εμφανίζει τις
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δυνατότητες επεξεργασίας και διαγραφής καθώς και αν γίνει κλικ πάνω στην
διεύθυνση της πολυκατοικίας εμφανίζονται σε πίνακα πληροφορίες γι αυτήν,
αλλιώς αν δεν υπάρχει εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα ενημέρωσης προς τον
χρήστη.

Αρχείο search_apartment.php
Στο αρχείο search_apartment.php περιέχεται κώδικας php και HTML για
την αναζήτηση διαμερίσματος με βάση την διεύθυνση, το όνομα ενοικιαστή
και τον αριθμό διαμερίσματος από τον πίνακα της βάσης δεδομένων
apartment (διαμερίσματα).
Στο κομμάτι <?php .... ?> επιλέγεται η βάση δεδομένων στην οποία
τίθενται τρία ερωτήματα για ανάκτηση εγγραφών από τον πίνακα polukatoikia
(πολυκατοικία), tenant (ενοικιαστής) και apartment (διαμερίσματα) οι οποίες
θα εμφανίζονται παρακάτω όπως θα δούμε σε αντίστοιχα στοιχεία φόρμας.
Στο κομμάτι <form ....> .... </form> υπάρχει κώδικας HTML και php για
την

εμφάνιση

φόρμας

με

κατάλληλα

στοιχεία

για

την

αναζήτηση

διαμερίσματος με βάση την διεύθυνση, το όνομα ενοικιαστή και τον αριθμό
διαμερίσματος

από

τον

πίνακα

της

βάσης

δεδομένων

apartment

(διαμερίσματα). Τα στοιχεία αυτά είναι τρία select (διεύθυνση πολυκατοικίας,
όνομα ενοικιαστή, αριθμός διαμερίσματος) τα οποία περιέχουν τις τιμές που
ανακτήθηκαν από τα παραπάνω ερωτήματα που περιγράψαμε και ένα submit
(αναζήτηση) το οποίο επιλέγει ο χρήστης για να γίνει η αναζήτηση των
δεδομένων από την βάση.
Στο κομμάτι <?php . . ?> επιλέγεται η βάση δεδομένων στην οποία
τίθενται ερωτήματα για ανάκτηση εγγραφών από τους πίνακες apartment
(διαμέρισμα), tenant (ενοικιαστής) και

δίνονται σε μεταβλητές οι τιμές που

επέλεξε ο χρήστης από τα στοιχεία select της παραπάνω φόρμας που
περιγράφθηκε. Στην συνέχεια γίνεται έλεγχος αν υπάρχει η πολυκατοικία στην
διεύθυνση που επέλεξε ο χρήστης, αν υπάρχει ο ενοικιαστής που επέλεξε, αν
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υπάρχει ο αριθμός διαμερίσματος που επέλεξε και εμφανίζει τις δυνατότητες
επεξεργασίας και διαγραφής καθώς και αν γίνει κλικ πάνω στο όνομα του
ενοικιαστή ή στον αριθμό του διαμερίσματος εμφανίζονται σε πίνακα
πληροφορίες για τον ενοικιαστή ή το διαμέρισμα, αλλιώς αν δεν υπάρχει
εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα ενημέρωσης προς τον χρήστη.

Αρχείο search_tenant.php
Στο αρχείο search_tenant.php περιέχεται κώδικας php και HTML για την
αναζήτηση ενοικιαστή με βάση το όνομά του από τον πίνακα της βάσης
δεδομένων tenant (ενοικιαστής).
Στο κομμάτι <?php .... ?> επιλέγεται η βάση δεδομένων στην οποία
τίθεται ένα ερώτημα για ανάκτηση εγγραφών από τον πίνακα tenant
(ενοικιαστής) οι οποίες θα εμφανίζονται παρακάτω όπως θα δούμε σε
στοιχείο φόρμας.
Στο κομμάτι <form ....> .... </form> υπάρχει κώδικας HTML και php για
την εμφάνιση φόρμας με κατάλληλα στοιχεία για την αναζήτηση ενοικιαστή με
βάση το όνομά του από τον πίνακα της βάσης δεδομένων tenant
(ενοικιαστής). Το στοιχείο είναι ένα select (όνομα ενοικιαστή) το οποίο
περιέχει τις τιμές που ανακτήθηκαν από το παραπάνω ερώτημα που
περιγράψαμε και ένα submit (αναζήτηση) το οποίο επιλέγει ο χρήστης για να
γίνει η αναζήτηση των δεδομένων από την βάση.
Στο κομμάτι <?php . . ?> επιλέγεται η βάση δεδομένων στην οποία
τίθεται ένα ερώτημα για ανάκτηση εγγραφών από τον πίνακα tenant
(ενοικιαστής) και δίνεται σε μεταβλητή η τιμή που επέλεξε ο χρήστης από το
στοιχείο select της παραπάνω φόρμας που περιγράφθηκε. Στην συνέχεια
γίνεται έλεγχος αν υπάρχει ο ενοικιαστής που επέλεξε και εμφανίζει τις
δυνατότητες επεξεργασίας και διαγραφής καθώς και αν γίνει κλικ πάνω στο
όνομα του ενοικιαστή εμφανίζονται σε πίνακα πληροφορίες για τον ενοικιαστή,
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αλλιώς αν δεν υπάρχει εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα ενημέρωσης προς τον
χρήστη.

Αρχείο search_expenses.php
Στο αρχείο search_expenses.php περιέχεται κώδικας php και HTML για
την αναζήτηση δαπάνης με βάση την διεύθυνση, τον μήνα και το έτος από τον
πίνακα της βάσης δεδομένων expenses (δαπάνες).
Στο κομμάτι <?php .... ?> επιλέγεται η βάση δεδομένων στην οποία
τίθεται ένα ερώτημα για ανάκτηση εγγραφών από τον πίνακα polukatoikia
(πολυκατοικία) οι οποίες θα εμφανίζονται παρακάτω όπως θα δούμε σε
αντίστοιχο στοιχείο φόρμας.
Στο κομμάτι <form ....> .... </form> υπάρχει κώδικας HTML και php για
την εμφάνιση φόρμας με κατάλληλα στοιχεία για την αναζήτηση δαπάνης με
βάση την διεύθυνση, τον μήνα και το έτος από τον πίνακα της βάσης
δεδομένων expenses (δαπάνες). Τα στοιχεία αυτά είναι τρία select (διεύθυνση
πολυκατοικίας, μήνας, έτος) από τα οποία το πρώτο περιέχει τις τιμές που
ανακτήθηκαν από το παραπάνω ερώτημα που περιγράψαμε και τα άλλα δύο
περιέχουν τους μήνες και τα έτη, καθώς και ένα submit (αναζήτηση) το οποίο
επιλέγει ο χρήστης για να γίνει η αναζήτηση των δεδομένων από την βάση.
Στο κομμάτι <?php . . ?> επιλέγεται η βάση δεδομένων στην οποία
τίθενται ερωτήματα για ανάκτηση εγγραφών από τους πίνακες polukatoikia
(πολυκατοικία) και expenses (δαπάνες) και δίνονται σε μεταβλητές οι τιμές
που επέλεξε ο χρήστης από τα στοιχεία select της παραπάνω φόρμας που
περιγράφθηκε. Στην συνέχεια γίνεται έλεγχος αν υπάρχει η δαπάνη στην
διεύθυνση που επέλεξε ο χρήστης για το συγκεκριμένο έτος και μήνα. Αν
υπάρχει η δαπάνη εμφανίζει τις δυνατότητες επεξεργασίας και διαγραφής
καθώς και αν γίνει κλικ πάνω στη λέξη κοινόχρηστα εμφανίζονται σε πίνακα
πληροφορίες για τα κοινόχρηστα, αλλιώς αν δεν υπάρχει εμφανίζεται
κατάλληλο μήνυμα ενημέρωσης προς τον χρήστη.
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Αρχείο details_block.php
Στο αρχείο details_block.php περιέχεται κώδικας php και HTML για την
εμφάνιση πληροφοριών σε μορφή πίνακα της πολυκατοικίας που επιλέχθηκε.
Στο κομμάτι <?php .... ?> επιλέγεται η βάση δεδομένων στην οποία
τίθενται

δύο ερωτήματα για ανάκτηση εγγραφών από τους πίνακες

polukatoikia (πολυκατοικία) και apartment (διαμερίσματα) οι οποίες θα
εμφανίζονται στον πίνακα πληροφοριών. Στην συνέχεια σχεδιάζεται με
εντολές HTML ο πίνακας και με εντολές php εμφανίζονται μέσα σε αυτόν οι
πληροφορίες.

Αρχείο details_apartment.php
Στο αρχείο details_apartment.php περιέχεται κώδικας php και HTML για
την εμφάνιση πληροφοριών σε μορφή πίνακα του διαμερίσματος που
επιλέχθηκε.
Στο κομμάτι <?php .... ?> επιλέγεται η βάση δεδομένων στην οποία τίθενται
τρία ερωτήματα για ανάκτηση εγγραφών από τους πίνακες polukatoikia
(πολυκατοικία), tenant (ενοικιαστής) και apartment (διαμερίσματα) οι οποίες
θα εμφανίζονται στον πίνακα πληροφοριών. Στην συνέχεια σχεδιάζεται με
εντολές HTML ο πίνακας και με εντολές php εμφανίζονται μέσα σε αυτόν οι
πληροφορίες.
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Αρχείο details_tenant.php
Στο αρχείο details_tenant.php περιέχεται κώδικας php και HTML για την
εμφάνιση πληροφοριών σε μορφή πίνακα του ενοικιαστή που επιλέχθηκε.
Στο κομμάτι <?php .... ?> επιλέγεται η βάση δεδομένων στην οποία τίθενται
τρία ερωτήματα για ανάκτηση εγγραφών από τους πίνακες polukatoikia
(πολυκατοικία), tenant (ενοικιαστής) και apartment (διαμερίσματα) οι οποίες
θα εμφανίζονται στον πίνακα πληροφοριών. Στην συνέχεια σχεδιάζεται με
εντολές HTML ο πίνακας και με εντολές php εμφανίζονται μέσα σε αυτόν οι
πληροφορίες.

Αρχείο details_expenses.php
Στο αρχείο details_expenses.php περιέχεται κώδικας php και HTML για
την εμφάνιση πληροφοριών σε μορφή πίνακα της δαπάνης που επιλέχθηκε.
Στο κομμάτι <?php .... ?> επιλέγεται η βάση δεδομένων στην οποία τίθεται
ένα ερώτημα για ανάκτηση εγγραφών από τον πίνακα expenses (δαπάνες) οι
οποίες θα εμφανίζονται στον πίνακα πληροφοριών. Στην συνέχεια σχεδιάζεται
με εντολές HTML ο πίνακας και με εντολές php εμφανίζονται μέσα σε αυτόν οι
πληροφορίες.

Αρχείο edit_block.php
Στο αρχείο edit_block.php περιέχεται κώδικας php και HTML για την
τροποποίηση των στοιχείων πολυκατοικίας και αποθήκευσή τους στον πίνακα
polukatoikia (πολυκατοικία).
Στο κομμάτι <?php . . ?> επιλέγεται η βάση δεδομένων στην οποία
τίθεται ένα ερώτημα για ανάκτηση εγγραφών από τον πίνακα polukatoikia
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(πολυκατοικία) από τις οποίες εμφανίζονται τα στοιχεία της πολυκατοικίας
προς τροποποίηση σε στοιχεία φόρμας.
Στο κομμάτι <form ....> .... </form> υπάρχει κώδικας HTML και php για
την εμφάνιση φόρμας με κατάλληλα στοιχεία για την τροποποίηση των
στοιχείων πολυκατοικίας και αποθήκευσή τους στον πίνακα polukatoikia
(πολυκατοικία). Τα στοιχεία αυτά είναι τρία text (διεύθυνση πολυκατοικίας,
αριθμός, ΤΚ) στα οποία δίνονται τιμές από αυτές που ανακτήθηκαν από το
πιο πάνω ερώτημα που περιγράψαμε και ένα submit (τροποποίηση) το οποίο
επιλέγει ο χρήστης για να γίνει η τροποποίηση των δεδομένων στην βάση.
Στο κομμάτι <?php .... ?> επιλέγεται η βάση δεδομένων στην οποία
τίθεται ερώτημα ενημέρωσης για τροποποίηση της πολυκατοικίας και
αποθήκευση των δεδομένων στον πίνακα polukatoikia (πολυκατοικία). Οι νέες
τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης στα στοιχεία της φόρμας δίνονται σε
μεταβλητές οι οποίες αλλάζουν με την σειρά τους την εγγραφή μέσο του
ερωτήματος ενημέρωσης.

Αρχείο edit_apartment.php
Στο αρχείο edit_apartment.php περιέχεται κώδικας php και HTML για την
τροποποίηση των στοιχείων διαμερίσματος και αποθήκευσή τους στον πίνακα
apartment (διαμερίσματα).
Στο κομμάτι <?php . . ?> επιλέγεται η βάση δεδομένων στην οποία
τίθενται

τρία ερωτήματα για ανάκτηση εγγραφών από τους πίνακες

polukatoikia

(πολυκατοικία),

apartment

(διαμερίσματα)

και

tenant

(ενοικιαστής) από τις οποίες παίρνουν τιμές τα στοιχεία της φόρμας.
Στο κομμάτι <form ....> .... </form> υπάρχει κώδικας HTML και php για
την εμφάνιση φόρμας με κατάλληλα στοιχεία για την τροποποίηση των
στοιχείων διαμερίσματος και αποθήκευσή τους στον πίνακα apartment
(διαμερίσματα). Τα στοιχεία αυτά είναι έξι text (αριθμός διαμερίσματος,
χιλιοστά, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση πολυκατοικίας, αριθμός) στα οποία
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δίνονται τιμές από αυτές που ανακτήθηκαν από τα πιο πάνω ερωτήματα που
περιγράψαμε και ένα submit (τροποποίηση) το οποίο επιλέγει ο χρήστης για
να γίνει η τροποποίηση των δεδομένων στην βάση.
Στο κομμάτι <?php .... ?> επιλέγεται η βάση δεδομένων στην οποία
τίθενται ερωτήματα ενημέρωσης για τροποποίηση του διαμερίσματος και των
σχετικών εγγραφών στους πίνακες που σχετίζονται με τον πίνακα apartment
(διαμερίσματα). Οι νέες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης στα στοιχεία της
φόρμας δίνονται σε μεταβλητές οι οποίες αλλάζουν με την σειρά τους τις
εγγραφές μέσο των ερωτημάτων ενημέρωσης.

Αρχείο edit_tenant.php
Στο αρχείο edit_tenant.php περιέχεται κώδικας php και HTML για την
τροποποίηση των στοιχείων ενοικιαστή και αποθήκευσή τους στον πίνακα
tenant (ενοικιαστής).
Στο κομμάτι <?php .... ?> επιλέγεται η βάση δεδομένων στην οποία
τίθεται ένα ερώτημα για ανάκτηση εγγραφών από τον πίνακα tenant
(ενοικιαστής) από τις οποίες εμφανίζονται τα στοιχεία του ενοικιαστή προς
τροποποίηση σε στοιχεία φόρμας.
Στο κομμάτι <form ....> .... </form> υπάρχει κώδικας HTML και php για
την εμφάνιση φόρμας με κατάλληλα στοιχεία για την τροποποίηση των
στοιχείων ενοικιαστή και αποθήκευσή τους στον πίνακα tenant (ενοικιαστής).
Τα στοιχεία αυτά είναι δύο text (όνομα, επώνυμο) στα οποία δίνονται τιμές
από αυτές που ανακτήθηκαν από το πιο πάνω ερώτημα που περιγράψαμε και
ένα submit (τροποποίηση) το οποίο επιλέγει ο χρήστης για να γίνει η
τροποποίηση των δεδομένων στην βάση.
Στο κομμάτι <?php . . ?> επιλέγεται η βάση δεδομένων στην οποία
τίθεται

ερώτημα

ενημέρωσης

για

τροποποίηση

του

ενοικιαστή

και

αποθήκευση των δεδομένων στον πίνακα tenant (ενοικιαστής). Οι νέες τιμές
που πληκτρολόγησε ο χρήστης στα στοιχεία της φόρμας δίνονται σε
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μεταβλητές οι οποίες αλλάζουν με την σειρά τους την εγγραφή μέσο του
ερωτήματος ενημέρωσης.

Αρχείο edit_expenses.php
Στο αρχείο edit_expenses.php περιέχεται κώδικας php και HTML για την
τροποποίηση των στοιχείων δαπάνης και αποθήκευσή τους στον πίνακα
expenses (δαπάνες).
Στο κομμάτι <?php .... ?> επιλέγεται η βάση δεδομένων στην οποία
τίθεται ένα ερώτημα για ανάκτηση εγγραφών από τον πίνακα expenses
(δαπάνες) από τις οποίες εμφανίζονται τα στοιχεία της δαπάνης προς
τροποποίηση σε στοιχεία φόρμας.
Στο κομμάτι <form ....> .... </form> υπάρχει κώδικας HTML και php για
την εμφάνιση φόρμας με κατάλληλα στοιχεία για την τροποποίηση των
στοιχείων δαπάνης και αποθήκευσή τους στον πίνακα expenses (δαπάνες).
Τα στοιχεία αυτά είναι δύο text (καθαριότητα, θέρμανση) στα οποία δίνονται
τιμές από αυτές που ανακτήθηκαν από το πιο πάνω ερώτημα που
περιγράψαμε και ένα submit (τροποποίηση) το οποίο επιλέγει ο χρήστης για
να γίνει η τροποποίηση των δεδομένων στην βάση.
Στο κομμάτι <?php . . ?> επιλέγεται η βάση δεδομένων στην οποία
τίθεται ερώτημα ενημέρωσης για τροποποίηση της δαπάνης και αποθήκευση
των δεδομένων στον πίνακα expenses (δαπάνες). Οι νέες τιμές που
πληκτρολόγησε ο χρήστης στα στοιχεία της φόρμας δίνονται σε μεταβλητές οι
οποίες αλλάζουν με την σειρά τους την εγγραφή μέσο του ερωτήματος
ενημέρωσης.
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Αρχείο del_block.php
Στο αρχείο del_block.php περιέχεται κώδικας php για την διαγραφή
πολυκατοικίας από τον πίνακα polukatoikia (πολυκατοικία).
Στο κομμάτι <?php .... ?> επιλέγεται η βάση δεδομένων στην οποία
τίθεται ένα ερώτημα για ανάκτηση της εγγραφής προς διαγραφή από τον
πίνακα polukatoikia (πολυκατοικία). Στη συνέχεια μετά την επιβεβαίωση του
χρήστη ότι θέλει να πραγματοποιηθεί η διαγραφή, η εγγραφή διαγράφεται.
Στην πραγματικότητα απλά δεν εμφανίζεται όταν καλούμε τις εγγραφές από
τον πίνακα, δηλαδή συνεχίζει να υπάρχει απλά δεν εμφανίζεται και αυτό το
πετυχαίνουμε κάνοντας το πεδίο του πίνακα flag της συγκεκριμένης εγγραφής
να έχει τιμή false τρέχοντας ένα ερώτημα ενημέρωσης. Αυτό μας βοηθάει αν
θέλουμε αργότερα να κάνουμε ανάκτηση της εγγραφής.

Αρχείο del_apartment.php
Στο αρχείο del_apartment.php περιέχεται κώδικας php για την διαγραφή
διαμερίσματος από τον πίνακα apartment (διαμερίσματα).
Στο κομμάτι <?php . . ?> επιλέγεται η βάση δεδομένων στην οποία τίθεται
ένα ερώτημα για ανάκτηση της εγγραφής προς διαγραφή από τον πίνακα
apartment (διαμερίσματα). Στη συνέχεια μετά την επιβεβαίωση του χρήστη ότι
θέλει να πραγματοποιηθεί η διαγραφή, η εγγραφή διαγράφεται. Στην
πραγματικότητα απλά δεν εμφανίζεται όταν καλούμε τις εγγραφές από τον
πίνακα, δηλαδή συνεχίζει να υπάρχει απλά δεν εμφανίζεται και αυτό το
πετυχαίνουμε κάνοντας το πεδίο του πίνακα flag της συγκεκριμένης εγγραφής
να έχει τιμή false τρέχοντας ένα ερώτημα ενημέρωσης. Αυτό μας βοηθάει αν
θέλουμε αργότερα να κάνουμε ανάκτηση της εγγραφής.
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Αρχείο del_tenant.php
Στο αρχείο del_tenant.php περιέχεται κώδικας php για την διαγραφή
ενοικιαστή από τον πίνακα tenant (ενοικιαστής) καθώς και διαγραφή των
δεδομένων από τους πίνακες που σχετίζονται με αυτόν (πίνακας apartment).
Στο κομμάτι <?php .... ?> επιλέγεται η βάση δεδομένων στην οποία
τίθενται δύο ερωτήματα για ανάκτηση της εγγραφής προς διαγραφή από τον
πίνακα tenant (ενοικιαστής) και ανάκτηση των σχετικών εγγραφών από τον
πίνακα apartment (διαμερίσματα). Στη συνέχεια μετά την επιβεβαίωση του
χρήστη ότι θέλει να πραγματοποιηθεί η διαγραφή, η εγγραφή διαγράφεται
καθώς και όλες όσες σχετίζονται με αυτήν από τον πίνακα apartment
(διαμερίσματα). Στην πραγματικότητα απλά δεν εμφανίζεται όταν καλούμε τις
εγγραφές από τον πίνακα, δηλαδή συνεχίζει να υπάρχει απλά δεν εμφανίζεται
και αυτό το πετυχαίνουμε κάνοντας το πεδίο του πίνακα flag της
συγκεκριμένης εγγραφής να έχει

τιμή false τρέχοντας ένα ερώτημα

ενημέρωσης. Αυτό μας βοηθάει αν θέλουμε αργότερα να κάνουμε ανάκτηση
της εγγραφής.

Αρχείο del_expenses.php
Στο αρχείο del_expenses.php περιέχεται κώδικας php για την διαγραφή
δαπάνης από τον πίνακα expenses (δαπάνες).
Στο κομμάτι <?php . . ?> επιλέγεται η βάση δεδομένων στην οποία τίθεται
ένα ερώτημα για ανάκτηση της εγγραφής προς διαγραφή από τον πίνακα
expenses (δαπάνες). Στη συνέχεια μετά την επιβεβαίωση του χρήστη ότι θέλει
να

πραγματοποιηθεί

η

διαγραφή,

η

εγγραφή

διαγράφεται.

Στην

πραγματικότητα απλά δεν εμφανίζεται όταν καλούμε τις εγγραφές από τον
πίνακα, δηλαδή συνεχίζει να υπάρχει απλά δεν εμφανίζεται και αυτό το
πετυχαίνουμε κάνοντας το πεδίο του πίνακα flag της συγκεκριμένης εγγραφής
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να έχει τιμή false τρέχοντας ένα ερώτημα ενημέρωσης. Αυτό μας βοηθάει αν
θέλουμε αργότερα να κάνουμε ανάκτηση της εγγραφής.
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Οδηγίες Εγκατάστασης
APACHE + PHP + MySQL
με χρήση του
WampServer
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Τρέχετε το WampServer2.0a.exe οπότε και ξεκινάει ο οδηγός της εγκατάστασης.
Χρησιμοποιώντας τις προεπιλογές, αρκεί να επιλέγετε next μέχρι το τέλος. Στη
συνέχεια ακολουθούν screenshots με συγκεκριμένα σημεία της διαδικασίας. Αν έχετε
κάποια παλιότερη έκδοση θα πρέπει να την απεγκαταστήσετε καθώς η νέα
έκδοση του WAMP (WampServer 2) δεν λειτουργεί ως update.

Εικ. 1 Αρχική εικόνα της διαδικασίας
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Εικ. 2 Δηλώνετε τον φάκελο όπου θα γίνει η εγκατάσταση. Μπορείτε να αφήσετε την προεπιλογή
ως έχει.

Εικ. 3 Αφού αντιγραφούν τα αρχεία στον υπολογιστή σας, το πρόγραμμα εγκατάστασης σας
ρωτά για ρυθμίσεις της PHP. Αγνοείτε τις ρυθμίσεις του mail server και πατάτε Next
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Εικ. 4 Πατώντας Finish ξεκινά το WampServer2 που μόλις εγκαταστάθηκε. Επίσης ένα νέο
εικονίδιο έχει δημιουργηθεί στο menu έναρξη ώστε να ξεκινάτε το wamp τις επόμενες φορές.

Εικ. 3 Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, εμφανίζεται στο systray το εικονίδιο του
wamp. Τοποθετώντας τον κέρσορα εμφανίζεται το μήνυμα ότι όλες οι υπηρεσίες τρέχουν
κανονικά. H ένδειξη server Online/offline αναφέρεται στο αν ο server θα είναι ορατός από το
internet ή όχι. Στην περίπτωση που τρέχουμε το WAMP τοπικά δεν μας αφορά και την αγνοούμε.
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Εικ. 4 Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο, εμφανίζεται ένα μενού με επιλογές. Στο δεύτερο μέρος είναι
οι επιλογές για διαχείριση των υπηρεσιών (Restart, Start, Stop). Στο πρώτο μέρος υπάρχουν
σύνδεσμοι για τον localhost, και τα δυο γραφικά web περιβάλλοντα για διαχείριση της MySQL.
Επίσης υπάρχει συντόμευση για τον φάκελο του DocumentRoot (www directory). Όποιο αρχείο
βάλετε στο www directory (εξ ορισμού είναι το c:\wamp\www) αυτό θα είναι προσβάσιμο από τον
browser πληκτρολογώντας Ηΐ1ΐ)://Ι()ί;ιΙΗ(^1/()ν()μα αρχειου

Εικ. 5 Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο localhost ανοίγει ο browser στην αρχική σελίδα του server.
Κάτω από την επιλογή “Your projects” εμφανίζονται οι φάκελοι που δημιουργούνται μέσα στο
DocumentRoot (Δείτε και Εικ. 6 & Εικ. 7)
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Εικ. 6 Δημιουργούμε τους φακέλους ρΗρ1_ και ρΗρ2_.
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Εικ. 7 Στην κεντρική σελίδα του server κάτω από την επιλογή “Your projects” είναι πλέον
διαθέσιμες δύο επιλογές (μια για κάθε φάκελο που δημιουργήσαμε μέσα στο DocumentRoot)
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Εικ. 8 Κάνοντας κλικ στον πρώτο φάκελο, εμφανίζεται λίστα με τα αρχεία που περιέχονται μέσα
σε αυτόν (Στην προκειμένη περίπτωση ένα php αρχείο που αντιγράψαμε ή δημιουργήσαμε).

Εικ. 9 Κάνοντας κλικ σε ένα αρχείο, εκτελείται ο κώδικας από τον server και το αποτέλεσμα
παρουσιάζεται σαν html σελίδα στον browser. Στην address bar βλέπουμε κι όλο το path μέχρι το
τελικό αρχείο (http://localhost/php1 /test.php), που θα μπορούσαμε να είχαμε γράψει εξαρχής για
την προσπέλαση του αρχείου.
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Τοποθέτηση φακέλων εργασίας
Ο φάκελος “apartment_house” με τους πίνακες της βάσης δεδομένων της
MySql πρέπει να τοποθετηθεί στη διαδρομή:
“C:\wamp\bin\mysql\mysql5.0.45\data”.
Ο φάκελος “polukatoikia” με τα αρχεία της HTML και PHP πρέπει να το
τοποθετηθεί στη διαδρομή:
“C:\wamp\www”.
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