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ηόρνο ηεο ώξαο 

• Πσο επηθνηλσλνύλ δύν ππνινγηζηέο 

• Πξσηόθνιν TCP/IP 

• Γηεπζύλζεηο IP 

• Πόξηεο 

• Πσο ιεηηνπξγεί ην internet 

• Domain names 

• DNS Servers 

• Πσο κεηαθέξνληαη νη ζειίδεο 

• Πξσηόθνιιν HTTP 

• Κεθαιίδεο 

• Μέζνδνη GET/POST 

• HTTP Servers 

 



Internet 

• Έλα ηεξάζηην δίκησο από δίκησα 

• Απνηειείηαη από εκαηομμύρια δίκησα 

• Διζεκαηομμύρια τρήζηες 



Αλαινγία internet 

• Φαληαδόκαζηε ην internet ζαλ κία πόιε 

• Ζ πόιε απνηειείηαη από πνιπθαηνηθίεο 

 

• Φαληαδόκαζηε θάζε ππνινγηζηή ζαλ πνιπθαηνηθία 

• Κάζε πνιπθαηνηθία έρεη κία δηεύζπλζε 

• Κάζε πνιπθαηνηθία έρεη πνιιά δηακεξίζκαηα 

 

• Κάζε δηακέξηζκα έρεη έλαλ αξηζκό 

 

• Μπνξνύκε λα ζηείινπκε έλα γξάκκα ζε όπνην δηακέξηζκα 

ηεο πόιεο ζέινπκε 



Μεηαθνξά δεδνκέλσλ 

• Σα δεδνκέλα θόβνληαη ζε κηθξά θνκκάηηα 

 

• Κάζε θνκκάηη ζηέιλεηαη κε έλα γξάκκα ζην δηακέξηζκα 

ηεο πνιπθαηνηθίαο πνπ ζέινπκε 

 

• Σν γξάκκα νλνκάδεηαη παθέην 

• Κάζε παθέην  

• Μεηαθέξεη έλα θνκκάηη ησλ δεδνκέλσλ 

• Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ απνζηνιέα 

• Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ παξαιήπηε 

• Ο παξαιήπηεο ελώλεη ηα παθέηα 



Απινπζηεπκέλν παθέην 

Γηεύζπλζε απνζηνιέα Πόξηα απνζηνιέα 

Γηεύζπλζε παξαιήπηε Πόξηα παξαιήπηε 

Γεδνκέλα 



Γηεπζπλζηνδόηεζε 

• Κάζε πνιπθαηνηθία (ππνινγηζηήο) έρεη κία δηεύζπλζε 

 

• Γηεπζύλζεηο IP (Internet Protocol) 

• 4 αξηζκνί ρσξηζκέλνη κε . 

• Κάζε αξηζκόο 0 – 255 

 

• 192.168.1.1 

 



Πηζαλνί πλδπαζκνί 

• 4 αξηζκνί 

• 256 δπλαηέο ηηκέο γηα θάζε αξηζκό 

• 2564 = 4.294.967.296 ζπλνιηθνί ζπλδπαζκνί! 

• Όκσο δελ είλαη αξθεηνί! 



Υξήζηεο ηνπ Internet 

• Τπνινγηζηέο Desktop 

• Τπνινγηζηέο Laptop 

• Τπνινγηζηέο παιάκεο ή netbooks 

• Κηλεηά ηειέθσλα 

• Παηρληδνκεραλέο 

• Δθηππσηέο 

• Σειενξάζεηο 

• Servers 

• … 

Δεν αρκεί μία ζύνδεζη για κάθε άνθρφπο! 

 



IPv6 

• Γηαδνρή ηνπ IPv4 

• Γελ έρνπκε πιένλ 4 αξηζκνύο γηα θάζε δηεύζπλζε 

• 16 αριθμοί γηα θάζε δηεύζπλζε 
• Πεξηζζόηεξνη από 

340.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 

ζπλδπαζκνί 

• Πολύ πεξηζζόηεξνη απ’ όηη αζηέξηα ζε όιν ην 

ζύκπαλ! 

• Δίλαη ζίγνπξα αξθεηνί  



Πόξηεο 

• Κάζε πνιπθαηνηθία έρεη 65535 δηακεξίζκαηα 

• Κάζε δηακέξηζκα έρεη κία πόξηα κε αξηζκό 1-65535 

 

• ε θάπνην δηακέξηζκα κπνξεί λα δεη έλα πξόγξακκα 

 

• Σα γξάκκαηα πνπ θηάλνπλ ζε θάπνην δηακέξηζκα ηα 

επεμεξγάδεηαη ην πξόγξακκα θαη απαληάεη 



πλεζηζκέλνη «έλνηθνη» 

• Γηακέξηζκα 80 = Τπεξεζία ηζηνζειίδαο 

• Γηακέξηζκα 1863 = MSN 

• Γηακέξηζκα 6881 = Torrent 

• θ.ό.θ. 



Ζ επηθνηλσλία 

• Servers: 
• πξνγξάκκαηα πνπ «αθνύλε» γηα κελύκαηα 

• δνύλε ζε θάπνην δηακέξηζκα θάπνηαο πνιπθαηνηθίαο 

• Clients: 
• πξνγξάκκαηα πνπ «ζπλδένληαη» ζηνπο servers 

 

Server Client 







Γηαδηθαζία ύλδεζεο 

• Ο server «αθνύεη» ζε κία πξνθαζνξηζκέλε πόξηα 

• O client «ζηέιλεη γξάκκα» λα δεη αλ ε πόξηα «αθνύεη» 
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Γηαδηθαζία ύλδεζεο 

• Ο server «δειώλεη» όηη αθνύεη 

• Ζ ζύλδεζε επηηπγράλεηαη 

80 22 1 44
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Υεηξαςία 

• Ζ δηαδηθαζία ζύλδεζεο νλνκάδεηαη τειραυία 

• Ζ ηδέα είλαη γλσζηή σο TCP/IP 

• Αθνύ επηηεπρζεί ε ζύλδεζε κπνξνύλ λα 

αληαιιάμνπλ δεδνκέλα. 



Πόξηεο ζύλδεζεο 

• Γηα ηελ ζύλδεζε δεζκεύεηαη κία πόξηα ζηνλ client. 

• Μεηά ην ηέινο ηεο ζύλδεζεο, ε πόξηα κπνξεί λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζεί. 



Πνιινί servers, πνιινί clients 



WWW 

• World Wide Web 

• Παγθόζκηνο ηζηόο 

• Έλα κόλν μέρος ηνπ Internet 

• Σν ζύλνιν ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ ιζηοζελίδφν 

 



Γελ είλαη WWW 

• MSN, Skype, Google Talk, Yahoo Messenger 

• Torrents 

• FTP 

• SSH, VNC, TeamViewer 

• E-mail 

• Multiplayer video games 



Πώο δνπιεύεη ην WWW 

• Τπάξρνπλ WWW servers 

• www.google.com 

• www.facebook.com 

• www.youtube.com 

• en.wikipedia.org 

• www.msn.com 

• www.twitter.com 

• Δίλαη πξνγξάκκαηα πνπ αποθηκεύοσν ιζηοζελίδες 

• «Ζοσν» ζην δηακέξηζκα 80 θάπνηνπ ππνινγηζηή 



Domain Names 

• Σν www απνηειείηαη από ππεξεζίεο 

• Κάζε ππεξεζία δεη ζε θάπνηα πνιπθαηνηθία 

 

• Μία πνιπθαηνηθία κπνξεί λα έρεη έλα όλνκα (ή πεξηζζόηεξα) 

 

• Σν όλνκα κηαο πνιπθαηνηθίαο νλνκάδεηαη domain 

 

• Παξαδείγκαηα domain: 

• google.com 

• www.in.gr 

• el.wikipedia.org 



Πξόβιεκα 

• Έλα γξάκκα πξέπεη λα έρεη δηεπζύλζεηο ζε κνξθή IP 

 

• Δίλαη δύζθνιν λα ζπκόκαζηε ηηο δηεπζύλζεηο θάζε ππεξεζίαο 

 

• Δίλαη εύθνιν λα ζπκόκαζηε domain names 

 



Λύζε 

• Θπκόκαζηε μόνο μία δηεύζπλζε πνιπθαηνηθίαο 

 

• ην δηακέξηζκα 53 δεη έλαο θαηάινγνο 

 

• Ο θαηάινγνο πεξηέρεη δεδνκέλα ηεο κνξθήο “Domain - IP” 

 

• Ρσηάκε θάζε θνξά ηε δηεύζπλζε ηεο πνιπθαηνηθίαο πνπ 

ζέινπκε 



Domain Name System 

• Τπάξρνπλ πολλοί DNS Server ζην internet 

• Αθνύλε ζηελ πόξηα 53 

 

• Έλαο ππνινγηζηήο ρξεηάδεηαη λα μέξεη ηελ δηεύζπλζε ενός 

από απηνύο 

 

• Αλ έλαο DNS Server δε μέξεη ξσηάεη θάπνηνλ άιιν 

 

• Παξάδεηγκα 

• Google DNS 8.8.8.8 

• Vivodi DNS   80.76.33.227 



DNS Πιεξνθόξεζε 

Δώσε μου το IP του google.com 

Είναι 66.249.92.104 

DNS server 

53 



Πξσηόθνιια 

• Οξίδνπλ κανόνες αληαιιαγήο δεδνκέλσλ 

 

• Πξσηόθνιιν ηειεθσλήκαηνο 

1. Καιώ ηνλ αξηζκό 

2. Πεξηκέλσ λα αθνύζσ «Ναη» 

3. Λέσ όηη έρσ λα πσ 

4. Λέσ «Γεηα» 

5. Κιείλσ ην ηειέθσλν 



HTTP 

• Hyper Text Transfer Protocol 

 

• Πξσηόθνιιν γηα ηε κεηαθνξά ππεξ-θεηκέλνπ (HyperText) 

 

Κεληξηθή ηδέα 

1. πλδένκαη ζηελ ππεξεζία 

2. Κάλσ έλα αίηεκα ζειίδαο 

3. Πεξηκέλσ γηα απάληεζε 

4. Παίξλσ ηελ απάληεζε 

5. Απνζπλδένκαη 



HTTP 

• Με ην HTTP κεηαθέξνπκε HTML, CSS, θσηνγξαθίεο θιπ 

 

• Γεληθόηεξα οποιοδήποηε αρτείο 

 

• Παξαδείγκαηα αίηεκάησλ 

• Φέξε κνπ ην αξρείν mypage.html 

• Φέξε κνπ ην αξρείν menu.png 

• Φέξε ην αξρείν style.css 



ύλδεζε ζε ηζηνζειίδα 

Δώσε μου την αρχική σελίδα 

Ορίστε η αρχική σελίδα 
εσύ www.google.com 

80 



Πώο κνηάδεη 

Δώσε μου την αρχική σελίδα 

Γηεύζπλζε απνζηνιέα 

88.218.141.217 

Πόξηα απνζηνιέα 

43236 

Γηεύζπλζε παξαιήπηε 

74.125.39.105 

Πόξηα παξαιήπηε 

80 

Γεδνκέλα 

GET /index.html HTTP/1.1 
Host: www.google.gr 

 



Πώο κνηάδεη 

Γηεύζπλζε απνζηνιέα 

74.125.39.105 

Πόξηα απνζηνιέα 

80 

Γηεύζπλζε παξαιήπηε 

88.218.141.217 

Πόξηα παξαιήπηε 

43236 

Γεδνκέλα 

HTTP/1.1 200 OK 
Date: Mon, 23 May 2005 22:38:34 GMT 
Server: Apache/1.3.3.7 (Unix) (Red-Hat/Linux) 
Last-Modified: Wed, 08 Jan 2003 23:11:55 GMT 
Content-Length: 438 
Connection: close 
Content-Type: text/html; charset=UTF-8 
 
<html> <he 

Ορίστε η αρχική σελίδα 



Αηηήκαηα θαη Απαληήζεηο 

• Απνηεινύληαη από: 

• Κεθαιίδα 

• ώκα 

 

• Ζ θεθαιίδα ρσξίδεηαη από ην ζώκα κε μία κενή γραμμή 



Αηηήκαηα 

• Απνηεινύληαη από: 

• Γξακκή αίηεζεο 

• Κεθαιίδεο 

• Κελή γξακκή 

• Πξναηξεηηθό ζώκα 



Αηηήκαηα 

• Γξακκή αίηεζεο 

 

• GET /index.html HTTP/1.1 

κέζνδνο αξρείν έθδνζε 

πξσηνθόιινπ 



Κεθαιίδεο 

• Υσξίδνληαη κε αιιαγή γξακκήο 

• Μπνξνύλ λα είλαη πεξηζζόηεξεο από κία 

 

• Μνξθή 

• Όνομα: τιμή 

 

• Παξάδεηγκα 

• Host: google.com (σποτρεφηική κεθαλίδα) 

• Cookie: foo=bar 

 



Απαληήζεηο 

• Απνηεινύληαη από: 

• Γξακκή απάληεζεο 

• Κεθαιίδεο 

• Κελή γξακκή 

• Πξναηξεηηθό ζώκα 

 



Απαληήζεηο 

• Γξακκή απάληεζεο 

 

• HTTP/1.1 200 OK 

 

έθδνζε 

πξσηνθόιινπ 
θσδηθόο 

θαηάζηαζεο 

πεξηγξαθή θσδηθνύ 

θαηάζηαζεο 



Μέζνδνη 

• ην www ρξεζηκνπνηνύληαη νη κέζνδνη GET θαη POST 

• Ζ κέζνδνο δειώλεηαη ζηελ πξώηε γξακκή ηεο αίηεζεο 

 

• Με GET: 

• Παίξλσ δεδνκέλα 

• Γελ αιιάδσ ηελ θαηάζηαζε ηεο ζειίδαο 

 

• Με POST: 

• ηέιλσ δεδνκέλα 

• Πηζαλώο αιιάδσ ηελ θαηάζηαζε ηεο ζειίδαο 



Μέζνδνη 

• Με GET: 

• Βιέπσ ηα λέα ηεο εκέξαο 

• Γηαβάδσ ηα email κνπ 

• Καηεβάδσ κία θσηνγξαθία 

 

• Με POST: 

• Γξάθσ κία αλάξηεζε ζην blog κνπ 

• ηέιλσ έλα email 

• Αλεβάδσ κία εηθόλα ζην πξνθίι κνπ 



POST 

<form action="http://ntua.gr/login.php" method="post"> 

 <input type="text" name="username" /> 

 <input type="password" name="password" /> 

 <input type="submit" /> 

</form> 

Αίηεκα 

POST /login.php HTTP/1.1 
Host: ntua.gr 
User-Agent: Mozilla/5.0 [...] 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
Content-Length: 31 
 
username=el08133&password=12345 



GET 

<form action="http://ntua.gr/login.php" method=“get"> 

 <input type="text" name="username" /> 

 <input type="password" name="password" /> 

 <input type="submit" /> 

</form> 

Αίηεκα 

GET /login.php?username=el08133&password=12345 HTTP/1.1 
Host: ntua.gr 
User-Agent: Mozilla/5.0 […] 



HTTP Servers 

• Πξνγξάκκαηα πνπ δηαβάδνπλ αηηήκαηα θαη απαληάλε 

 

• Τπαθνύλ ζην πξσηόθνιιν HTTP 

 

• Ενπλ ζην δηακέξηζκα 80 

 

• Απαληάεη είηε κε ζειίδεο απνζεθεπκέλεο ζηνλ δίζθν είηε 

ηηο θηηάρλεη επηηόπνπ 

 

• Ζ επηηόπνπ θαηαζθεπή γίλεηαη κε θάπνηα γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ (PHP) 



Γηάζεκνη HTTP Servers 

• Apache 

• Καιόο γηα δπλακηθέο ζειίδεο 

• Αλνίγεη μερσξηζηή δηεξγαζία γηα θάζε αίηεκα πνπ ηνπ έξρεηαη 

• πλδπάδεηαη PHP 

 

• Nginx 

• Καιόο γηα ζηαηηθό πεξηερόκελν 

• Υεηξίδεηαη άλεηα πνιιέο ηαπηόρξνλεο ζπλδέζεηο 

• Μία θύξηα δηεξγαζία 

 

• Lighttpd 

• Καιόο γηα ζηαηηθό πεξηερόκελν 



Μάζακε 

• Πνηεο ηερλνινγίεο θάλνπλ ην WWW λα δνπιεύεη 

• Πσο επηθνηλσλνύλ 2 ππνινγηζηέο 

• Ση είλαη DNS 

• Ση είλαη HTTP 

 



Σελ επόκελε θνξά... 

• Δηζαγσγηθό κάζεκα ζηελ PHP 

• Βαζηθή ζύληαμε 

• Μεηαβιεηέο 

• πλαξηήζεηο 

• Υεηξηζκόο θνξκώλ 


