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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή
1.1 Πρόλογος
Η πληροφορία ήταν ανέκαθεν στο κέντρο της προσοχής όλων των ανθρώπων. Μέχρι
σήμερα στην ιστορία της ανθρωπότητας ο άνθρωπος κατευθύνονταν προς την
πληροφορία. Αναζητούσε τρόπους να τη δημιουργήσει, να τη συλλέξει και τελικά να
την αποθηκεύσει για να την παραδώσει κληρονομιά στις επόμενες γενιές. Έτσι, όλες
του οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στη διάνοιξη χερσαίων, εναέριων και θαλάσσιων
διόδων για να τη μεταφέρει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Το ζητούμενο σε κάθε εποχή
ήταν η ασφάλεια και η ταχύτητα των διόδων και των μέσων μεταφοράς. Στη σημερινή
εποχή, την ηλεκτρονική εποχή των δικτύων και του διαδικτύου η βασική σχέση
ανθρώπου - πληροφορίας ανατρέπεται. Στη νέα εποχή προτεραιότητά μας είναι η
ασφάλεια των ηλεκτρονικών διόδων και η ταχύτητα προσπέλασης της πληροφορίας.
Η ευρεία χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η ψηφιοποίηση της πληροφορίας, η
ανάπτυξη των δικτύων και του Internet, δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες για τη
μεγάλη ανατροπή. Τα δίκτυα υποκαθιστούν μέρος της χρησιμότητας των συμβατικών
μέσων μεταφοράς. Οι σκληροί δίσκοι μεγάλου αποθηκευτικού χώρου υποκαθιστούν
εν μέρει παλαιότερες μορφές αποθήκευσης, όπως τα βιβλ α.
ί Ενώ μειώνεται το
μέγεθος των μέσων αποθήκευσης, μεγαλώνει ο όγκος των πληροφοριών που
αποθηκεύουμε. Έτσι, πετυχαίνουμε αποδέσμευση από χωροχρονικούς περιορισμούς
και η πληροφορία γίνεται προσπελάσιμη μέσω των δικτυωμένων Η/Υ στους
ενδιαφερόμενους, οι οποίοι την αναζητούν χωρίς να απαιτείται πλέον η μετακίνηση
από το χώρο της γεωγραφικής τους εγκατάστασης προς το φυσικό ή τεχνητό σημείο
αποθήκευσής της. Αν και τα προβλήματα της μεταφοράς της πληροφορίας λύθηκαν,
βαθμιαία εμφανίστηκαν κάποια καινούρια, όπως η δυσκολία στη διαχείριση όλου
αυτού του όγκου της πληροφορίας. Συνεπώς, προέκυψε η ανάγκη για τη δημιουργία
κάποιων μέσων διαχείρισης, για να επιτευχθεί η σωστή διαχείριση της πληροφορίας.
Πολλά πρωτόκολλα και τεχνικές διαχείρισης έκαναν την εμφάνιση τους, ανάλογα με
τις ανάγκες του εκάστοτε διαχειριστή. Για κάποιες από αυτές τις τεχνικές και τα
πρωτόκολλα διαχείρισης θα μιλήσουμε εκτενέστερα στη συνέχεια της μελέτης μας.
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1.2 Σκοπός πτυχιακής εργασίας
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι η δημιουργία μιας προηγμένης
εφαρμογής, η οποία πραγματεύεται την απομακρυσμένη παρακολούθηση ενός
δικτύου μέσω του πρωτοκόλλου SNMP. Μέσω αυτής, ο διαχειριστής του δικτύου, θα
μπορεί να ελέγχει και στη συνέχεια να διαχειρίζεται όλα τα στοιχεία που βρίσκονται
εντός του δικτύου. Με την ολοκλήρωση της εφαρμογής μας ο διαχειριστής του δικτύου
θα μπορεί να αντλεί πληροφορίες σχετικά με τα διαχειριζόμενα στοιχεία του
εργαστηρίου, όπως να παρακολουθεί την κίνηση του κάθε στοιχείου μέσω των
γραφημάτων που θα έχουν δημιουργηθεί.

1.3 Δομή πτυχιακής εργασίας
Το κεφάλαιο 1, είναι ένα εισαγωγικό κεφάλαιο και ασχολείται με τη γενική περιγραφή
της εργασίας και αποτελεί προοίμιο για τα επόμενα έξι που θα ακολουθήσουν.

Το κεφάλαιο 2, ασχολείται με την ανάλυση της λειτουργίας των συστημάτων
διαχείρισης δικτύου και γίνεται μια εκτενής αναφορά στο πρωτόκολλα διαχείρισης
δικτύου και τα επιμέρους στοιχεία τα οποία τα συνοδεύουν. Θα γίνει αναφορά στις
διάφορες αρχιτεκτονικές διαχείρισης και θα καταγραφούν οι διαφορές και οι
ομοιότητες τους.

Το κεφάλαιο 3, αναφέρεται στις γλώσσες αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και
κυρίως στις βασικές αρχές σχεδίασης που αυτές ακολουθούν. Ειδικότερα γίνεται
αναφορά στη γλώσσα java και αναλύονται τα χαρακτηριστικά της. Εκτενής ανάλυση
γίνεται στο μοντέλο ασφάλειας τη γλώσσας και των εφαρμογών Applet και Servlet
που τη χρησιμοποιούν, καθώς και πως αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.
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Το κεφάλαιο 4, αποτελεί εισαγωγικό κεφάλαιο στο πειραματικό κομμάτι της εργασίας.
Γίνεται αναφορά στις απαιτήσεις της εφαρμογής που θα πρέπει αυτή να ικανοποιεί,
καθώς επίσης και στα επιμέρους εργαλεία που θα χρειαστούν για να επιτευχθεί το
επιθυμητό αποτέλεσμα.

Το κεφάλαιο 5, αποτελεί το βασικό κεφάλαιο της εργασίας, καθώς σε αυτό γίνεται
εκτενής παρουσίαση της εφαρμογής και των επιμέρους μεθόδων και λειτουργιών που
την απαρτίζουν. Αναλυτικότερα, γίνεται αναφορά στο τρόπο υλοποίησης των
απαιτήσεων που αναφέρουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο και παρουσιάζεται η
μέθοδος που ακολουθήθηκε για την επίτευξη του τελικού αποτελέσματος.

Στο κεφάλαιο 6, γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων που εξήχθησαν κατά και
μετά την εκτέλεση της εφαρμογής. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα αυτά αναλύονται
σχετικά με την ορθότητα και την εγκυρότητα που παρουσιάζουν και γίνεται σύγκριση
με το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας.

Το κεφάλαιο 7, που αποτελεί και το τελευταίο της εργασίας μας, είναι μια αναφορά σε
βελτιώσεις και προσθήκες που μπορούν να γίνουν στην υπάρχουσα εφαρμογή, για
την καλύτερη διαχείριση του δικτύου.
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