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1. Λίγα λόγια για την εφαρµογή 

Η εφαρµογή προσοµοίωσης της λειτουργίας των επιπέδων OSI αποσκοπεί στην εποπτική 
αναπαράσταση της µετάδοσης πληροφορίας σε ένα δικτυακό περιβάλλον, παρουσιάζοντας 
τα επίπεδα κωδικοποίησης και δηµιουργίας πακέτων πληροφορίας. 

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσοµοιώνονται είναι η Πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο (WΕΒ), 
το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων (FTP) και το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (EMAIL). 

Οι παράµετροι που υπεισέρχονται στην κωδικοποίηση της πληροφορίας εκτός από το είδος 
της υπηρεσίας είναι επίσης το λειτουργικό σύστηµα και ο τρόπος δικτύωσης του ποµπού και 
του δέκτη. 

Η εφαρµογή παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των επιπέδων κωδικοποίησης της 
πληροφορίας βήµα-βήµα, καθώς και την παράκαµψη της διαδικασίας αυτής µε άµεση 
µετάβαση από την αρχική στην τελική κατάσταση. 
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2. Περιβάλλον διεπαφής 

Η µπάρα επιλογών της εφαρµογής 
Η µπάρα επιλογών της εφαρµογής περιλαµβάνει τα µενού: 

 Αρχείο 

 Έξοδος. Επιλογή τερµατισµού της εφαρµογής. 

 Παράθυρα 

 OSI. Επιλογή επαναφοράς του παραθύρου προσοµοίωσης των Επιπέδων OSI. 

 Εφαρµογής. Επιλογή επαναφοράς του παραθύρου της Εφαρµογής της τρέχουσας 
υπηρεσίας. 

 Πληροφορίας. Επιλογή επαναφοράς του παραθύρου Πληροφορίας. 

 Εµφάνιση\Απόκρυψη Εικονιδίων. Επιλογή εµφάνισης\απόκρυψης των εικονιδίων 
των παραθύρων που έχουν ενεργοποιηθεί κατά τη διαδικασία πραγµατοποίησης 
µιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας. 

 Παράµετροι – Πλοήγηση. Επιλογή για την εµφάνιση\απόκρυψη του µενού 
επιλογής παραµέτρων – πλοήγησης. (Βλ. Μενού επιλογής παραµέτρων – 
πλοήγησης) 

 Βοήθεια 

 Βοήθεια. Επιλογή ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής βοήθειας της εφαρµογής. 

 Περί. Επιλογή εµφάνισης πληροφοριών σχετικά µε τον κατασκευαστή της 
εφαρµογής. 

Μενού επιλογής παραµέτρων – πλοήγησης 
Το µενού επιλογής παραµέτρων – πλοήγησης περιλαµβάνει τα εξής: 

1. Επιλογή του λειτουργικού συστήµατος: WINDOWS, UNIX 

2. Επιλογή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας: WEB, FTP, EMAIL 

3. Επιλογή του τρόπου σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο: LAN, MODEM 

Σηµείωση 

Με την έναρξη της εφαρµογής υπάρχει προεπιλογή των: WINDOWS, WEB, LAN. 

Επιλέγοντας ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ η εφαρµογή προχωρά στην προσοµοίωση της λειτουργίας 
αποστολής και λήψης πληροφορίας σύµφωνα µε τις παραπάνω επιλογές. 

Με την επιλογή ΕΞΟ∆ΟΣ τερµατίζεται η λειτουργία της εφαρµογής. 
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3. Παράθυρα Εφαρµογών 

Στην ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ, εµφανίζεται αρχικά το αντίστοιχο παράθυρο της εικονικής 
εφαρµογής µέσα από την οποία θα εκτελεστεί η προεπιλεγµένη υπηρεσία. Έτσι για τις 
επιλογές υπηρεσίας WEB και FTP στο παράθυρο παρουσιάζεται το περιβάλλον ενός 
προγράµµατος πλοήγησης, ενώ για την επιλογή EMAIL το περιβάλλον µιας εφαρµογής 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

Εικονικό περιβάλλον πλοήγησης για WEB 
Το περιβάλλον του εικονικού προγράµµατος πλοήγησης περιλαµβάνει: 

 Επιλογή για µετάβαση σε ένα δικτυακό τόπο (Μετάβαση). 

 Το πεδίο της URL διεύθυνσης του δικτυακού τόπου (∆ιεύθυνση). 

 Το πεδίο εµφάνισης της ιστοσελίδας. 

Στάδια διαδικασίας µετάβασης σε ιστοσελίδα 

Τα στάδια της διαδικασίας µετάβασης σε ιστοσελίδα είναι: 

1. Επιλογή URL 

Επιλέγοντας µια από τις διευθύνσεις του πεδίου ∆ιεύθυνση και κάνοντας στη συνέχεια 
«κλικ» στην επιλογή Μετάβαση, κλείνει το παράθυρο του εικονικού προγράµµατος 
πλοήγησης και εµφανίζεται το παράθυρο των επιπέδων OSI. (βλ. Παράθυρο επιπέδων OSI) 

2. Εµφάνιση της ιστοσελίδας 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατά την οποία ο Πελάτης ζητά µια συγκεκριµένη 
ηλεκτρονική διεύθυνση από τον Εξυπηρετητή, ανοίγει και πάλι το παράθυρο του εικονικού 
προγράµµατος πλοήγησης εµφανίζοντας το αποτέλεσµα της ιστοσελίδας. 

3. Ολοκλήρωση της διαδικασίας 

Τέλος, εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Συνέχεια … το οποίο ενηµερώνει για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας µετάβασης στην ιστοσελίδα. 

Το µήνυµα του παραθύρου αυτού στην περίπτωση αυτή είναι: «Η διαδικασία 
ολοκληρώθηκε! Θέλετε να συνεχίσετε µε νέα µεταφορά αρχείου µε HTTP;» 

Οι δυνατές επιλογές για τη συνέχεια είναι: 

Ναι. Με την επιλογή αυτή ξεκινά η διαδικασία πλοήγησης στο WEB από την αρχή 
(επαναλαµβάνονται τα στάδια 1 – 3). 

Όχι. Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Συνέχεια … 

Άκυρο. Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Συνέχεια … 

Εικονικές διευθύνσεις ιστοσελίδων 

Οι εικονικές διευθύνσεις ιστοσελίδων που προσφέρονται για την υπηρεσία του WEB είναι οι: 

www.parliament.gr/gr/vouliefivwn/praktika/ie/text_a/27.htm 

www.unicef.gr/schools2001.htm 

www.myHtml.gr 

Οι παραπάνω διευθύνσεις είναι προκαθορισµένες από την εφαρµογή, µε εξαίρεση την 
www.myHtml.gr στην οποία µπορεί να αντιστοιχιστεί ένα πραγµατικό html αρχείο του 
τοπικού υπολογιστή µε µέγεθος µικρότερο από 64 Kb. Όταν ο χρήστης επιλέξει το αρχείο 
αυτό, η εφαρµογή ανοίγει ένα παράθυρο επιλογής αρχείου από τον τοπικό υπολογιστή. 
Αφού γίνει η αντιστοίχιση της διεύθυνσης αυτής µε ένα πραγµατικό αρχείο, τότε είναι 
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δυνατή η επιλογή της για να ξεκινήσει η προσοµοίωση της εικονικής υπηρεσίας ΗΤTP και 
µετάβασης στην ιστοσελίδα αυτή. 

Σηµείωση 

Αν το πραγµατικό html αρχείο περιέχει frames ή εικόνες αυτά δεν θα εµφανιστούν στο 
αποτέλεσµα της ιστοσελίδας στο εικονικό πρόγραµµα πλοήγησης. 

Εικονικό περιβάλλον πλοήγησης για FTP 
Το περιβάλλον του εικονικού προγράµµατος πλοήγησης περιλαµβάνει: 

 Επιλογή για µετάβαση σε καταλόγους ενός FTP εξυπηρετητή (Μετάβαση). 

 Το πεδίο της διεύθυνσης του καταλόγου του FTP εξυπηρετητή (∆ιεύθυνση). 

 Το πεδίο εµφάνισης των αρχείων του καταλόγου του FTP εξυπηρετητή. 

Στάδια διαδικασίας µεταφοράς αρχείων 

Τα στάδια της διαδικασίας µεταφοράς αρχείων από τον εξυπηρετητή είναι: 

1. Επιλογή αποµακρυσµένου καταλόγου 

Επιλέγοντας µια από τις διευθύνσεις του πεδίου ∆ιεύθυνση και κάνοντας στη συνέχεια 
«κλικ» στην επιλογή Μετάβαση, κλείνει το παράθυρο του εικονικού προγράµµατος 
πλοήγησης και εµφανίζεται το παράθυρο των επιπέδων OSI. (Βλ. Παράθυρο επιπέδων OSI) 

2. Εµφάνιση του περιεχοµένου του αποµακρυσµένου καταλόγου 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατά την οποία ο Πελάτης ζητά ένα συγκεκριµένο 
φάκελο αρχείων από τον Εξυπηρετητή, ανοίγει και πάλι το παράθυρο του εικονικού 
προγράµµατος πλοήγησης εµφανίζοντας το αποτέλεσµα που είναι η εµφάνιση των αρχείων 
του καταλόγου. 

3. Επιλογή ενός αρχείου από τον αποµακρυσµένο κατάλογο 

Στο σηµείο αυτό ο χρήστης µπορεί να σύρει µε το ποντίκι ένα από τα αρχεία του 
αποµακρυσµένου καταλόγου στον εικονικό κατάλογο C:\Τα έγγραφά µου του υπολογιστή 
του, και τότε ξεκινά η διαδικασία µεταφοράς του επιλεγµένου αρχείου. Το παράθυρο του 
εικονικού προγράµµατος πλοήγησης κλείνει και εµφανίζεται ξανά το παράθυρο των 
επιπέδων OSI για τη συνέχεια της προσοµοίωσης µεταφοράς ενός αρχείου. 

4. Ολοκλήρωση της διαδικασίας µεταφοράς ενός αρχείου από τον αποµακρυσµένο 
κατάλογο 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας µεταφοράς ενός αρχείου από τον Εξυπηρετητή στον 
Πελάτη, εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Συνέχεια … το οποίο ενηµερώνει για την 
ολοκλήρωση της τρέχουσας διαδικασίας. 

Το µήνυµα του παραθύρου αυτού στην περίπτωση αυτή είναι: «Η διαδικασία 
ολοκληρώθηκε! Θέλετε να µεταφέρετε και τα υπόλοιπα αρχεία;» 

Οι δυνατές επιλογές για τη συνέχεια είναι: 

Ναι. Με την επιλογή αυτή επαναλαµβάνονται τα στάδια 2 - 4. 

Όχι. Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Συνέχεια … 

Άκυρο. Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Συνέχεια … 

Στο στάδιο αυτό, ανοίγοντας το εικονικό πρόγραµµα πλοήγησης µε «κλικ» στο αντίστοιχο 
εικονίδιο (βλ. Εικονίδια ενεργών παραθύρων), µπορεί κανείς να ανοίξει µε διπλό «κλικ» τα 
αρχεία που έχουν µεταφερθεί στον εικονικό τοπικό υπολογιστή και να δει το περιεχόµενό 
τους. 

5. Ολοκλήρωση της διαδικασίας µεταφοράς όλων των αρχείων του αποµακρυσµένου 
καταλόγου 

Ανάδοχος φορέας: CONCEPTUM A.E.  7 



 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας µεταφοράς όλων των αρχείων από τον Εξυπηρετητή 
στον Πελάτη, εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Συνέχεια … το οποίο ενηµερώνει για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Το µήνυµα του παραθύρου αυτού στην περίπτωση αυτή είναι: «Η διαδικασία 
ολοκληρώθηκε! Θέλετε να επαναλάβετε τη µεταφορά αρχείων µε FTP;» 

Οι δυνατές επιλογές για τη συνέχεια είναι: 

Ναι. Με την επιλογή αυτή ξεκινά η διαδικασία του FTP από την αρχή 
(επαναλαµβάνονται τα στάδια 1 – 5). 

Όχι. Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Συνέχεια … 

Άκυρο. Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Συνέχεια … 

Εικονικοί κατάλογοι και αρχεία 
Οι εικονικοί κατάλογοι που προσφέρονται για την υπηρεσία του FTP είναι οι: 

ftp.myServer.gr\Images 

ftp.myServer.gr\Texts 

και περιέχουν αντίστοιχα, τα αρχεία εικόνας 

keyboard.bmp, monitor.bmp, motherboard.bmp, scanner.bmp και myImage.bmp, 
και 

και τα αρχεία κειµένου 

keyboard.txt, monitor.txt, motherboard.txt, scanner.txt και myText.txt. 

Τα παραπάνω αρχεία είναι προκαθορισµένα από την εφαρµογή, µε εξαίρεση τα 
myImage.bmp και myText.txt στα µπορούν να αντιστοιχιστούν πραγµατικά αρχεία του 
τοπικού υπολογιστή µε µέγεθος µικρότερο από 64 Kb. Όταν ο χρήστης επιλέξει να 
µεταφέρει τα αρχεία αυτά, η εφαρµογή ανοίγει ένα παράθυρο επιλογής αρχείου από τον 
τοπικό υπολογιστή. Αφού γίνει η αντιστοίχιση των αρχείων αυτών µε πραγµατικά αρχεία, 
τότε είναι δυνατή η µεταφορά τους (σύρσιµο µε το ποντίκι) στον εικονικό τοπικό 
υπολογιστή και να συνεχιστεί η προσοµοίωση της εικονικής υπηρεσίας FTP. 

Εικονικό περιβάλλον ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
Το περιβάλλον του εικονικού προγράµµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου περιλαµβάνει την 
επιλογή για δηµιουργία νέου µηνύµατος (Νέο µήνυµα) µε την οποία ανοίγει ένα εικονικό 
παράθυρο επεξεργασίας µηνυµάτων. Σε αυτό υπάρχουν: 

 Επιλογή για την αποστολή µηνύµατος (Αποστολή). 

 Το πεδίο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του αποστολέα (Από). 

 Το πεδίο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του παραλήπτη (Προς). 

 Το πεδίο του θέµατος του µηνύµατος (Θέµα). 

 Το πεδίο του κειµένου του µηνύµατος. 

Στάδια διαδικασίας αποστολής µηνύµατος 

Τα στάδια της διαδικασίας αποστολής µηνύµατος είναι: 

1. ∆ηµιουργία του µηνύµατος 

Συµπλήρωση όλων των πεδίων του εικονικού παραθύρου επεξεργασίας µηνυµάτων.  

2. Αποστολή του µηνύµατος 

Κάνοντας στη συνέχεια «κλικ» στην επιλογή Αποστολή, κλείνει το παράθυρο του 
εικονικού προγράµµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και εµφανίζεται το παράθυρο των 
επιπέδων OSI. (βλ. Παράθυρο επιπέδων OSI) 
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3. Ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής µηνύµατος 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής µηνύµατος από τον Πελάτη στον 
Εξυπηρετητή, εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Συνέχεια … το οποίο ενηµερώνει για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Το µήνυµα του παραθύρου αυτού στην περίπτωση αυτή είναι: «Η διαδικασία 
ολοκληρώθηκε! Θέλετε να συνεχίσετε µε αποστολή νέου e-mail;» 

Οι δυνατές επιλογές για τη συνέχεια είναι: 

Ναι. Με την επιλογή αυτή ξεκινά η διαδικασία αποστολής ηλεκτρονικού µηνύµατος 
από την αρχή (επαναλαµβάνονται τα στάδια 1 – 3). 

Όχι. Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Συνέχεια … 

Άκυρο. Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Συνέχεια … 

Παράθυρο των επιπέδων OSI 
Στο παράθυρο των επιπέδων OSI εµφανίζονται αριστερά και δεξιά δύο πανοµοιότυπες 
στήλες. Κάθε µια από αυτές αποτελείται από 7 χρωµατιστά ορθογώνια σχήµατα τα οποία 
συµβολίζουν τα επίπεδα OSI, από τα οποία διέρχεται η πληροφορία. 

Η προσοµοίωση εξελίσσεται κατά στάδια ανταλλαγής πληροφορίας µεταξύ του Πελάτη και 
του Εξυπηρετητή. Το κάθε στάδιο καθορίζεται από την κατεύθυνση της ροής της 
πληροφορίας. 

Στο επάνω µέρος του παραθύρου αυτού, διακρίνονται: 

 οι ενδείξεις «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ» και «ΠΕΛΑΤΗΣ», που δηλώνουν το στάδιο της 
προσοµοίωσης 

 η κονσόλα ελέγχου της προσοµοίωσης, για το τρέχον στάδιο προσοµοίωσης 

Ενδείξεις «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ» - «ΠΕΛΑΤΗΣ» 
Οι ενδείξεις αυτές εµφανίζονται σε δύο καταστάσεις: ενεργή και ανενεργή. 

Η ενεργή κατάσταση της ένδειξης αυτής (κίτρινη) δηλώνει τον αποστολέα της τρέχουσας 
πληροφορίας, ενώ η ανενεργή (γκρίζα) τον παραλήπτη. Όταν η πληροφορία φτάσει στον 
παραλήπτη (επίπεδο OSI-7 του παραλήπτη), εµφανίζεται δίπλα στην ένδειξή του ένας 
φάκελος που δηλώνει ότι υπάρχει νέα πληροφορία προς αποστολή. Κάνοντας «κλικ» στο 
φάκελο αυτό ο παραλήπτης γίνεται αποστολέας, η διαδικασία-προσοµοίωση µεταβαίνει στο 
επόµενο στάδιο και συνεχίζεται µέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας υπηρεσίας. 

Ο χρήστης αντιπροσωπεύεται από την ένδειξη Πελάτης και είναι αυτός που εκκινεί κάθε 
φορά την ηλεκτρονική υπηρεσία. 

Κονσόλα ελέγχου προσοµοίωσης 

Με την κονσόλα ελέγχου προσοµοίωσης ελέγχεται η µετάβαση της πληροφορίας στα 
επίπεδα OSI από τον Πελάτη στον Εξυπηρετητή και αντίστροφα, για το τρέχον στάδιο 
προσοµοίωσης. 

Η κονσόλα ελέγχου προσοµοίωσης περιλαµβάνει τα ακόλουθα πλήκτρα και επιλογές: 

 Συνεχής ροή. Συνεχής εκτέλεση προσοµοίωσης. 

 Παύση. Παύση της συνεχούς εκτέλεσης προσοµοίωσης. 

 Αρχικό επίπεδο. Μετάβαση στο αρχικό επίπεδο προσοµοίωσης. 

 Προηγούµενο επίπεδο. Μετάβαση στο προηγούµενο επίπεδο της προσοµοίωσης. 

 Επόµενο επίπεδο. Μετάβαση στο επόµενο επίπεδο της προσοµοίωσης. 

 Τελευταίο επίπεδο. Μετάβαση στο τελευταίο επίπεδο της προσοµοίωσης. 
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 Παράθυρο πληροφορίας. Επιλογή για εµφάνιση\απόκρυψη του παραθύρου 
πληροφορίας για το τρέχον επίπεδο OSI. (βλ. Παράθυρο πληροφορίας) 

Παράθυρο πληροφορίας 
Το παράθυρο αυτό παρουσιάζει την κωδικοποιηµένη πληροφορία για το τρέχον επίπεδο 
OSI. 

Στα επίπεδα 5-7, εµφανίζεται ενιαία η πληροφορία (µε τον τίτλο «∆εδοµένα») που 
διακινείται τοπικά στον υπολογιστή, στην οποία ενσωµατώνονται στοιχεία του πρωτοκόλλου 
των επιπέδων OSI. 

Στα επίπεδα 2-4, η πληροφορία εµφανίζεται κατά τµήµατα κωδικοποιηµένης πληροφορίας 
(µε τίτλο «Πακέτο - 1», κλπ.), τα οποία αντιπροσωπεύουν τα πακέτα πληροφορίας που 
µεταφέρονται στο δίκτυο. 

Η εφαρµογή παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης και αποθήκευσης της πληροφορίας. 

Εικονίδια ενεργών παραθύρων 
Κατά την διεξαγωγή µιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας η εφαρµογή καθοδηγεί την ορθολογική 
εξέλιξη των διαδικασιών, ανοίγοντας τα παράθυρα αυτά στα οποία µεταφέρεται κάθε φορά 
το επίκεντρο των διεργασιών και κλείνοντας όσα προσωρινά ή οριστικά δεν έχουν ενεργή 
συµµετοχή. Ωστόσο παρέχεται η δυνατότητα σύντοµης επαναφοράς ενός παραθύρου από 
το αντίστοιχο ενεργό εικονίδιο. 

Τα εικονίδια είναι τρία και συνδέονται µε τα αντίστοιχα βασικά παράθυρα: 

 Παράθυρο επιπέδων OSI. Εµφανίζει το παράθυρο προσοµοίωσης των επιπέδων OSI 
και είναι ενεργό κατά τη διαδικασία προσοµοίωσης των επιπέδων. 

 Παράθυρο πληροφορίας τρέχοντος επιπέδου OSI. Εµφανίζει το παράθυρο 
πληροφορίας για το τρέχον επίπεδο OSI και είναι ενεργό κατά τη διαδικασία 
προσοµοίωσης των επιπέδων. 

 Παράθυρο εικονικού προγράµµατος, το οποίο εµφανίζει το εικονικό πρόγραµµα 
πλοήγησης για WEB ή FTP ή το εικονικό πρόγραµµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 
ανάλογα µε την τρέχουσα υπηρεσία. 
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