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Γνωρίστε, µέσα από ένα ταξίδι διασκεδαστικό
και… ανώδυνο, τον µαγικό κόσµο του Internet.
∆ιαβάστε πώς κάποιοι σαν κι εσάς πήγαν
εκεί που παλιά ταξίδευαν λίγοι µυηµένοι,
αλλά αύριο θα πηγαίνουν όλοι.
Και… µην το κρατήσετε µυστικό:
∆ώστε το να το διαβάσουν κι άλλοι.
Θα σας ευγνωµονούν!
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Γιατί αυτό το ταξίδι;
Οµολογώ ότι στην αρχή ήµουν
διστακτικός. Τα ταξίδια δεν µε
ξεσηκώνουν πια τόσο εύκολα. Όσο
πιο πλούσιο το πρόγραµµα τόσο
περισσότερη – συνήθως - η κούραση
και τα έξοδα. Όµως… ήταν αυτό που είπε ο φίλος µου που
τελικά µ’ έπεισε: «Στο ∆ιαδίκτυο – το Internet ντε! –

κανένας τόπος δεν µένει ο ίδιος και µπορείς να
τηλεµεταφερθείς σ’ όσους τόπους θες, χωρίς χάσιµο
χρόνου και χρηµάτων».

Αυτό, µάλιστα! Ακουγόταν αλλιώτικο απ’ ό,τι ήξερα και
µου µπήκε η περιέργεια να το γνωρίσω.
«Σαν τι είδους κόσµος είναι αυτός του Internet» τον
ρώτησα «πώς πας εκεί, ποιος σε ξεναγεί, πού ξέρεις που

να πας και τι να κάνεις, πώς φυλάγεσαι από κακοτοπιές
και… πόσο κοστίζει η εµπειρία;»
«Σιγά σιγά» µου απάντησε γελώντας. «Μην παίρνεις φόρα
και άκου προσεκτικά. Ή… καλύτερα πάµε εδώ κοντά, σε
ένα Internet Café, να ταξιδέψουµε παρέα».
Πήγαµε. Μαζί µε τη Μαρία µου φυσικά, γιατί δεν συζητάω
ποτέ ταξίδι χωρίς το ταίρι µου.
Κι έγραψα όλα τα σηµαντικά της
εµπειρίας µας, για να µην τα
ξεχάσουµε· και τα δείχνω τώρα
σε σας, για να ταξιδέψετε σ’
αυτόν τον απίστευτο κόσµο
τόσο εύκολα όσο κι εµείς.
Οµολογώ, µάλιστα, ότι τώρα
πηγαίνουµε εκεί
καθηµερινά.
Τόσο απλό είναι!

-5-

Τι είναι το Internet;

Τι είναι;

Το «γκισέ» αυτού του ηλεκτρονικού πρακτορείου
ταξιδίων είναι βέβαια ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής –
ένα οποιοδήποτε κοµπιούτερ που σου µιλάει µε την
οθόνη, τα ηχεία και τον εκτυπωτή του, και του µιλάς µε
τα πλήκτρα και το «ποντίκι» του. Το στοιχείο που τον
κάνει «σταθµό Internet» είναι ότι είναι συνδεδεµένος µε
µια τηλεφωνική γραµµή και ότι ο κάτοχός του είναι
συνδροµητής σε µια εταιρία σύνδεσης µε το Internet.
Τι είναι, λοιπόν, το Internet – ∆ιαδίκτυο στα Ελληνικά ;
Είναι ένας «αόρατος ιστός αράχνης» που συνδέει τους

υπολογιστές έτσι ώστε όταν οι χειριστές τους το
επιθυµούν να επικοινωνούν µε όλους τους άλλους. Ένα
δίκτυο, όπως τα γνωστά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα που
µας επιτρέπουν να µιλάµε στο τηλέφωνο, που
περιλαµβάνει υπολογιστές και διάφορες συσκευές που
διαχειρίζονται τις συνδέσεις.
Η κύρια διαφορά του από τα τηλεφωνικά δίκτυα είναι ότι
επιτρέπει στους υπολογιστές να µιλούν ένας προς
πολλούς και πολλοί προς έναν – όχι απλά ένας προς
έναν, όπως µιλάµε στο τηλέφωνο.
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Το ότι ο κάθε υπολογιστής κατορθώνει να επικοινωνεί µε
τα µηχανήµατα κάθε µάρκας και κατασκευαστή ανά τον
κόσµο το οφείλει σε ένα κοινό πρόγραµµα που «τρέχουν»
όλα, κάτι σαν τον κώδικα Μορς του τηλέγραφου (αν
θυµάστε…).
Το πώς βρίσκει ο ένας τον άλλο µοιάζει
πολύ µε το σύστηµα διευθύνσεων του
γνωστού µας ταχυδροµείου: Ο κάθε
δικτυωµένος υπολογιστής αποκτά µία
διεύθυνση που δηλώνει τη χώρα του και την
εταιρία σύνδεσης που τον εξυπηρετεί (όπως ο Τ.Κ.
δηλώνει το αντίστοιχο ταχυδροµικό γραφείο) και τη
συγκεκριµένη σύνδεσή µας (κάτι σαν το όνοµα του δρόµου,
τον αριθµό και τ’ όνοµά µας).
Από ‘κεί και πέρα τα πράγµατα είναι πολύ διαφορετικά
από το κλασικό µας ταχυδροµείο. Βλέπετε, στο ∆ιαδίκτυο
τα πάντα µπορούν να µένουν ανοιχτά για να τα βλέπουν
όλοι και όλα, ή αντίστροφα! Ο όποιος περιορισµός στο
«ποια µάτια βλέπουν τι» µπαίνει από τον εκάστοτε
ιδιοκτήτη του περιεχοµένου που εκτίθεται στο ∆ιαδίκτυο,
είτε γιατί «τα εν οίκω ουκ εν δήµω» είτε γιατί θέλουµε να
µας λέει πρώτα ο επισκέπτης το ονοµατάκι του και τους
σκοπούς του, ή γιατί θέλουµε να πληρώνει για ό,τι βλέπει.
Πάντως, το σηµαντικό να θυµόµαστε είναι ότι πρόκειται
για επικοινωνία όχι απλά διαπροσωπική, αλλά και
µαζική – µαζικότατη. Τα όσα βλέπουµε στην οθόνη
µας µπορεί να είναι «κατεψυγµένα» (πράγµατα
που έβαλε κάποιος στη βιτρίνα χθες, προχθές,
και τα βλέπουµε εµείς σήµερα) ή και
«φρεσκότατα», της στιγµής (όπως όταν
παρακολουθούµε την εξέλιξη των
Ολυµπιακών Αγώνων από το Internet, ή
βλέπουµε τον πίνακα αφίξεων στο αεροδρόµιο
Ελευθέριος Βενιζέλος).
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Το τι πλούτο πληροφοριών µπορούµε να βρούµε στον
καινούργιο αυτό κόσµο είναι κάτι δύσκολο να περιγραφεί –
βιβλία ολόκληρα ασχολούνται κάθε χρόνο µε αυτό.
Ο λόγος είναι ότι ο καθένας µας µπορεί να φτιάξει το
δικό του «πρακτορείο ταξιδίων», άρα και να προσφέρει
ό,τι πραµάτεια θέλει, ελεύθερα.
Στην αρχή – πριν 30 χρόνια – οι πρώτοι που άνοιξαν
γκισέ στο ∆ιαδίκτυο ήταν ερευνητικά εργαστήρια και
πανεπιστήµια, άρα ανάλογο ήταν και το περιεχόµενο που
έβρισκε κανείς εκεί. Από το 1991 και ύστερα, όταν η
πρόσβαση έγινε ελεύθερη σε όλους, τα όσα κατατίθενται
καθηµερινά στο ∆ιαδίκτυο αφορούν τα πάντα και
περιλαµβάνουν από τις πιο χρήσιµες πληροφορίες έως τις
πιο άχρηστες· από τις πιο επίσηµες έως τις
πιο προσωπικές και από τις πιο έγκυρες
έως τις πιο διαστρεβλωµένες. Είναι µια
πραγµατικά απέραντη αποθήκη γνώσεων
και απόψεων του πλανήτη µας!
Το απρόβλεπτο των όσων συναντάει κανείς στο
∆ιαδίκτυο είναι από µόνο του αρκετό σαν κίνητρο για
όποιον είναι περιπετειώδης τύπος, να ταξιδεύει εκεί και
να… χάνεται. Για όποιον όµως δεν έχει ώρες για χάσιµο,
τα οργανωµένα ταξίδια είναι πάντα προτιµότερα. Σε
γενικές γραµµές, οι άνθρωποι ταξιδεύουµε στο
∆ιαδίκτυο για τους εξής λόγους:
•

Για να διευρύνουµε τις γνώσεις µας…

•

Για να ενηµερωθούµε για τα τρέχοντα…

•

Για να βρούµε πληροφορίες για πρόσωπα,
υπηρεσίες, επιχειρήσεις και προϊόντα…
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•

Για να δούµε τιµές, να συγκρίνουµε και να αγοράσουµε
αγαθά (από CD έως και… αυτοκίνητα) ή και υπηρεσίες
(όπως έκδοση εισιτηρίων, ενοικίαση αυτοκινήτων ή
κράτηση δωµατίου σε ξενοδοχείο)…

•

Για να δούµε τους τραπεζικούς µας λογαριασµούς και
να µετακινήσουµε κεφάλαια, να προβούµε σε
αγοραπωλησίες µετοχών, να συµµετάσχουµε σε
δηµοπρασίες, να καταθέσουµε τον ΦΠΑ στην εφορία…
και άλλες οικονοµικές δραστηριότητες…

•

Για να διασκεδάσουµε, να παίξουµε οµαδικά
βιντεοπαιχνίδια, να δούµε βιντεοκλίπ και να
ακούσουµε τραγούδια, να βρούµε τι έργα
παίζονται σε κινηµατογράφους και θέατρα (και
να κλείσουµε θέσεις), να διαλέξουµε εστιατόριο,
να παραγγείλουµε λουλούδια ή ποτά, και άλλα πολλά…

•

Για να δούµε ή να στείλουµε φωτογραφίες σε φίλους
και συγγενείς, να επικοινωνήσουµε µαζί τους, να
γνωρίσουµε ανθρώπους µε παρόµοια ενδιαφέροντα,
ακόµη και να τηλε-εργασθούµε µέσω του υπολογιστή
του γραφείου µας!

Βεβαίως, στον πρωτάρη ταξιδιώτη δηµιουργούνται δύο
εύλογα ερωτήµατα: Σε ποιόν ανήκει το ∆ιαδίκτυο και

ποιός είναι ο «επίσηµος αντιπρόσωπός του» στη χώρα
µας;

Στο πρώτο ερώτηµα η απάντηση είναι ότι οι
«υπολογιστές - ελεγκτές κυκλοφορίας και
µετασταθµεύσεων της πληροφορίας» ανήκουν µεν
σε κάποιες εταιρίες και πανεπιστήµια,
αλλά αυτό απασχολεί εµάς τους επιβάτες
όσο µας απασχολεί το… σε ποιόν ανήκουν
οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.
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Εκείνοι που µας ενδιαφέρουν είναι αυτοί που µας
παρέχουν πρόσβαση και εκείνοι που παρέχουν το
περιεχόµενο (ο σταθµός εκκίνησης και οι προορισµοί µας
δηλαδή).
Από αυτούς, οι πρώτοι ανήκουν σε επιχειρήσεις που
µπορούν να πληρώνουν το κόστος τηλεπικοινωνιακών
συνδέσων πολύ µεγάλης χωρητικότητας και µας
µεταπωλούν τις υπηρεσίες τους. Οι δεύτεροι ανήκουν
σε… όποιον από µας το επιθυµεί: Είναι µια ελεύθερη
αγορά ανοιχτή σε όποιον θέλει να ανοίξει «ηλεκτρονικό
µαγαζί», ή να παρέχει δωρεάν
πληροφόρηση και ψυχαγωγία
από… µεράκι.
Άρα, στο δεύτερο ερώτηµα η
απάντηση είναι ότι κανείς δεν
έχει την αποκλειστικότητα του
∆ιαδικτύου· είναι ανοιχτό σε
όλους!
Βεβαίως, όπως ακριβώς και στις εκτός ∆ιαδικτύου
δραστηριότητές µας, το ποιους επισκέπτες έχει σαν
στόχο ο κάθε προορισµός τον χαρακτηρίζει. Έτσι, έχουµε
προορισµούς ενηµέρωσης, επιµόρφωσης, ψυχαγωγίας,
πολιτισµού, θρησκευτικού προβληµατισµού, πολιτικής,
τεχνολογίας, υγείας, χόµπυ, τουρισµού… τα πάντα όσα
αφορούν ανθρώπινες δραστηριότητες.
Η κατηγοριοποίηση µπορεί επίσης
να γίνει και ως προς την ηλικία
των επισκεπτών: Αλλοι τόποι
φερειπείν είναι κατάλληλοι για
παιδιά και άλλοι για ενήλικες µε…
συγκεκριµένες ανησυχίες.
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Γνωριµία µε τον «ξεναγό»
Όταν πρωτοξεκίνησε αυτή η ιστορία,
το να πας ταξίδι στο Internet έµοιαζε πολύ µε την
Οδύσσεια όποιου πήγαινε µετανάστης στην Αµερική πριν
εκατό χρόνια: Έπρεπε να έχει γνωστούς στον προορισµό,
να ξέρει τη διεύθυνσή τους, να έχει γνωστούς στην
πρωτεύουσα που να ξέρουν τον κατάλληλο ταξιδιωτικό
πράκτορα… κ.ο.κ. Αντίστοιχα, λοιπόν, και οι επισκέπτες
του ∆ιαδικτύου προ εικοσαετίας κρατούσαν λίστες µε
διευθύνσεις «κόµβων περιεχοµένου» (προορισµών) και
τις εµπλούτιζαν κάνοντας… ανταλλαγές µεταξύ τους.
Χώρια που έπρεπε να µιλάνε και ειδική συνθηµατική
γλώσσα!
Από αυτή την διόλου εξυπηρετική κατάσταση µάς έβγαλε
η εφεύρεση ενός ανθρώπου – του Τιµ Μπέρνερς Λη – που
έστησε ένα περιβάλλον ξενάγησης φιλικό σε όλους. Το
περιβάλλον αυτό εµφανίζεται σήµερα στην οθόνη κάθε
υπολογιστή σαν ένα παράθυρο µε όµορφα εικονίδιακουµπιά, µέσω των οποίων µπορούµε να κάνουµε τα
πάντα: Από το να ψάχνουµε έναν προορισµό µέχρι να τον
επισκεπτόµαστε, να µεταπηδούµε σε άλλον και άλλους, να
επιστρέφουµε, να εκτυπώνουµε αυτά που βλέπουµε ή να
τα αποθηκεύουµε για κατοπινή µελέτη, και άλλα πολλά.
Αυτός ο θαυµατουργός ξεναγός του χεριού µας
ακούει στο παρατσούκλι «µπράουζερ» (browser).
Επειδή µάλιστα τα µέρη που γνωρίζει και
µας πηγαίνει – τα επισκέψιµα µέρη του
∆ιαδικτύου – συναπαρτίζουν ένα σύνολο
τόπων που ονοµάζεται «Παγκόσµιος Ιστός»
(Γουέµπ στα Αγγλικά - Web, WWW ή
World Wide Web) µπορεί και να ακούσετε
να τον λένε «γουέµπ µπράουζερ».
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Είτε πάντως τον πούµε ξεναγό, είτε µπράουζερ, είτε…
πλοηγό ή φυλλοµετρητή, ένα πρέπει να θυµόµαστε: Μέσω
αυτού κινούµαστε και δεν χρειαζόµαστε κανέναν άλλο…
µεσάζοντα. Χρειάζεται απλώς να γνωρίζουµε τον τρόπο
που µας «µιλάει» και το πώς καταλαβαίνει τις ερωτήσεις
µας. Πράγµα διόλου δύσκολο, αν σκεφθεί κανείς ότι
«συνεννοηθήκαµε» από την πρώτη µας κιόλας συνάντηση
στο Internet Café. Ιδού πώς έγινε:
Ο υπολογιστής που είχα µπροστά µου είχε «φορτωµένο»
τον ξεναγό που λέγεται Internet Explorer (αυτός είναι ο
πιο γνωστός ξεναγός αλλά υπάρχουν κι άλλοι -όπως ο
Mozilla- το ίδιο καλοί). Κάνοντας κλικ µε το «ποντίκι» τη συσκευή που κουνάει το βελάκι στην οθόνη – στο
κουµπί του, άνοιξε το «παράθυρό του».
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Ο ξεναγός

Το «παράθυρο» είναι ένα τετράγωνο πλαίσιο µε διάφορα
κουµπάκια, που εµφανίζονται άλλα σαν λέξεις και άλλα
σαν εικονίτσες – ή και ανάµικτα.

Μέσα στο παράθυρο είναι το «περιεχόµενο». Το
περιεχόµενο που βλέπουµε στην αρχή είναι αυτό που έχει
ο προεπιλεγµένος προορισµός που ήθελε ο ιδιοκτήτης του
υπολογιστή. Στην συγκεκριµένη περίπτωσή µας ήταν µια
«πύλη». Τι είναι αυτό;
Όπως ακριβώς τα σουπερµάρκετ ή τα εµπορικά κέντρα
ελκύουν τους περισσότερους από µας για ψώνια – πολλά
αγαθά στον ίδιο χώρο – έτσι έγινε και στο ∆ιαδίκτυο:
∆ηµιουργήθηκαν κάποιοι χώροι που είτε φιλοξενούν
«υποκαταστήµατα τρίτων» ή και – κυρίως – έχουν
καταλόγους µε κατηγοριοποιηµένο πλήθος προορισµών.
Εξυπηρετούν δηλαδή και ως «Χρυσοί Οδηγοί» του
∆ιαδικτύου. Καθώς µάλιστα φροντίζουν να εµπλουτίζουν
την ξενάγησή µας µε ειδήσεις, ενηµέρωση για τα δρώµενα,
κριτικές αναλύσεις και άλλα παρόµοια, αποτελούν
συνήθως και τον πρώτο προορισµό µας. Πάντως,
µπορούµε να προεπιλέξουµε και όποιον άλλο θέλουµε.
Περίοπτη θέση στο πάνω µέρος του ξεναγού έχει ένα
µακρόστενο οριζόντιο κουτί που περιµένει να του
πληκτρολογήσουµε όποιον άλλο προορισµό θέλουµε να
επισκεφθούµε. Αρκεί να γνωρίζουµε τη διεύθυνση
του προορισµού. Πώς µοιάζει αυτή; Είναι ένα
άθροισµα λέξεων που χωρίζονται από τελίτσες και
δεξιές καθέτους.
Για παράδειγµα - όπως φρόντισε να µε ενηµερώσει ο
φίλος µου - µία άλλη ελληνική πύλη έχει τη διεύθυνση
http://www.otenet.gr
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Αυτές οι λέξεις και τα σηµεία στήξης σηµαίνουν κάποια
πράγµατα που χρειάζονται οι υπολογιστές για τη
συνεννόησή τους, αλλά για µας το σηµαντικό τµήµα είναι
αυτό που περιέχει το .otenet.gr Η κατάληξη gr
υποδηλώνει τη χώρα και η λέξη .otenet την επωνυµία
του προορισµού – ή δικτυακού τόπου, ή σάιτ (site) όπως
ακόµη λέγεται.

Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές καταλήξεων ή πιο
σύνθετες δηλώσεις επωνυµίας – είπε ο φίλος µου - αλλά
δεν χρειάζεται να… σκοτισθούµε. Όπως γράφουµε µια
διεύθυνση που µας έδωσαν σε ένα γράµµα, είτε αυτή
σηµαίνει µονοκατοικία, είτε διαµέρισµα πολυκατοικίας,
είτε ταχυδροµική θυρίδα, έτσι κι εδώ. Και, συνήθως, ούτε
καν χρειάζεται να γράψουµε το πρώτο µέρος (http://) – ο
ξεναγός δείχνει κατανόηση.
Έγραψα, λοιπόν, για δοκιµή τη νέα διεύθυνση
www.otenet.gr στο κουτί, πάτησα µε το πλήκτρο του
ποντικιού το κουµπί
και… βρέθηκα εκεί!
Είµουν ήδη µαγεµένος από το πρώτο µου αυτό ταξίδι και
φλεγόµουν από περιέργεια να αρχίσω την περιήγηση στην
ενδοχώρα, αλλά… κράτησα την ψυχραιµία µου.
Αγνοώντας, λοιπόν επιδεικτικά το καινούργιο
περιεχόµενο της οθόνης, ρώτησα τον φίλο µου τι
σήµαιναν τα υπόλοιπα κουµπάκια που στόλιζαν το πλαίσιο
του παραθύρου.
Όπως µου απάντησε – και το διαπίστωσα πατώντας τα –
έχουν την εξής χρήση το καθένα:
Πατώντας το κουµπί Πίσω επιστρέφουµε στην
προηγούµενη οθόνη – ή «ιστοσελίδα», όπως λέγονται οι
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σελίδες που ξεφυλλίζουµε στο Internet. Πατώντας στο
µικρότερο µαύρο βελάκι (που δείχνει προς τα κάτω)
µπορούµε να επιστρέψουµε σε οποιαδήποτε από τις
προηγούµενες ιστοσελίδες που επισκεφθήκαµε.
Ξαναπηγαίνουµε Εµπρός – αν τυχόν έχουµε γυρίσει
κάποιες ιστοσελίδες πίσω. Και εδώ, πατώντας το µαύρο
βελάκι πηγαίνουµε σε όποιον προορισµό από όσους
είχαµε δει πριν γυρίσουµε πίσω.
Το κουµπί ∆ιακοπή – χρησιµεύει κυρίως όταν κάποια
ιστοσελίδα αργεί να εµφανισθεί, ή γενικά µετανοιώσαµε
που την ζητήσαµε.
Η Ανανέωση «ξαναβάφει την οθόνη» και είναι χρήσιµη
κυρίως όταν µια διαταραχή στη σύνδεση δεν επέτρεψε τη
σωστή και πλήρη εµφάνιση της ιστοσελίδας.
Η Αρχική ιστοσελίδα είναι αυτή που έχουµε προεπιλέξει
να εµφανίζεται µε το άνοιγµα του ξεναγού. Υπάρχει,
βέβαια, πάντα τρόπος να την αλλάξουµε αν τη…
βαρεθούµε.
Πατώντας το κουµπί Αναζήτηση εµφανίζεται ένα
παραθυράκι απ’ όπου µπορούµε να ψάξουµε για
προορισµούς που έχουν το περιεχόµενο που επιθυµούµε,
ή σχετικό µε αυτό.
Αν κάποιες ιστοσελίδες που επισκεφθήκαµε κρίνουµε ότι
είναι προορισµοί που αξίζουν τη συχνή µας επίσκεψη,
µπορούµε να τις καταγράψουµε στη µνήµη του ξεναγού, µε
το κουµπί Αγαπηµένα.
Αν ο στόχος της επίσκεψής µας στο ∆ιαδίκτυο είναι να
δούµε βιντεοκλίπ νέων ταινιών ή νέων δίσκων, το κουµπί
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Μέσα παραπέµπει κατευθείαν σε τέτοια «δικτυακά

κανάλια».

Το κουµπί Συνδέσεις µάς παραπέµπει αµέσως σε
ιστοσελίδες που θεωρούµε ζωτικής σηµασίας. Κάτι σαν
τους… στενούς συγγενείς µας στο ∆ιαδίκτυο.
Το κουµπί Εκτύπωση είναι ο πιο άµεσος τρόπος για να
καταγράψουµε ό,τι βλέπουµε στην οθόνη σε χαρτί.
Πατώντας το κουµπί Αλληλογραφία, ανοίγουµε το
πρόγραµµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, προκειµένου να
συντάξουµε ή να λάβουµε επιστολές.
Πολλές φορές δεν καταγράφουµε κάτι σαν «αγαπηµένο»,
αλλά συµβαίνει να το ψάξουµε µετά από µέρες, γιατί τότε
κρίνουµε ότι ήταν σηµαντικό. Το Ιστορικό υπάρχει
ακριβώς γι’ αυτό. Πατώντας το κουµπί του, ξετυλίγεται
ένα µενού, όπου βλέπουµε πού πήγαµε τις προηγούµενες
ώρες, ηµέρες, εβδοµάδες… Το πόσο µακρύ θα είναι αυτό
το ιστορικό µπορούµε να το ρυθµίσουµε.

Αυτά που περιγράψαµε είναι στην ουσία τα κουµπιά που
συνηθέστερα χρησιµοποιούµε για τα ταξίδια µας στο
∆ιαδίκτυο. Υπάρχουν και άλλα, για ειδικότερες ρυθµίσεις
του ξεναγού µας, που θα χρειαστούµε σπάνια ή ποτέ.
Μπορούµε πάντως να τα βρούµε πολύ εύκολα από το
κεντρικό πανώ, που βρίσκεται πάνω από τα εικονίδια.
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Για παράδειγµα, αν πατήσουµε στη
λέξη Αρχείο, ξετυλίγεται ένα µενού
µε διάφορες νέες επιλογές.
Γενικά, τα µενού αυτά δεν µας είναι
απαραίτητα για να κάνουµε τα
πρώτα µας ταξίδια και,
οπωσδήποτε, µπορούµε να µάθουµε
τη χρησιµότητά τους αργότερα.
Αρκεί να πατήσουµε – όποτε
κρίνουµε σκόπιµο - στη λέξη
«Βοήθεια» του πανώ για να
ξετυλιχτεί ένα µενού που
µας οδηγεί σε όλες τις
επεξηγήσεις, ή ακόµη και σε
επιβοήθησή µας µέσω του
∆ιαδικτύου (ηλεκτρονική
υποστήριξη).

Αυτά τα λίγα, λοιπόν, που σηµείωσα απαρτίζουν το
«λεξιλόγιο επικοινωνίας µε τον ξεναγό» που πρέπει να
κατέχουµε. Από εδώ και έπειτα τίποτε δεν στέκεται
εµπόδιο στα ταξίδια µας.
Άλλωστε, και να προκύψει κάτι, το… µαθαίνουµε στο
δρόµο · έτσι δεν συνεννοούµαστε σε όλα τα ταξίδια;
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Από τόπο σε τόπο

Όπως είδαµε και πιο πριν, πηγαίνουµε σε έναν προορισµό
µε τους εξής τρόπους:
α) έχουµε τη σωστή διεύθυνση, από κάποιον/κάπου
β) βρίσκουµε τη σωστή διεύθυνση µέσω πύλης
γ) κάνουµε αναζήτηση για να βρούµε τη διεύθυνση.
Υπάρχει βέβαια και ένας τέταρτος τρόπος: να βρούµε τη
διεύθυνση κατά τύχη – αλλά αυτό δεν θεωρείται µέθοδος.
Αν λοιπόν έχουµε τη διεύθυνση έχει καλώς. Την
πληκτρολογούµε στο σχετικό παράθυρο, πατάµε το
κουµπί Μετάβαση και φθάσαµε.
Αν δεν την έχουµε, µπορούµε πάντα να ψάξουµε σε µια
πύλη, όπως θα ψάχναµε για κάποιο κατάστηµα και σε ένα
µεγάλο εµπορικό κέντρο. Εγώ, για παράδειγµα, θέλησα να
δω αν µπορώ να βρω αεροπορικά εισιτήρια και δοκίµασα
την τύχη µου σε µια τρίτη ελληνική πύλη, την www.in.gr
Στην αρχή, µου φάνηκε σαν να έβλεπα µία εφηµερίδα,
µόνο που οι διαφηµίσεις της ήταν ζωντανές σαν
βιντεοκλιπ και πολλές από τις λέξεις του κειµένου είχαν
έντονο χρώµα.
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Οι τόποι

Όπως µου εξήγησε ο φίλος µου, αυτή ήταν η τυπική δοµή
ενός δικτυακού τόπου που παρέχει συσσωρευµένη
ενηµέρωση: Ό,τι ήταν ιδιαίτερα τονισµένο στην οθόνη
χρησίµευε σαν πόρτα για να περάσεις σε άλλη ιστοσελίδα.
Πατάς δηλαδή σε ένα «διαφηµιστικό παραθυράκι» και
αµέσως βρίσκεσαι στον δικτυακό τόπο εκείνου που
διαφηµίζεται.

Ή, πατάς σε µια λέξη µε τονισµένα γράµµατα που
λέει, π.χ., Αθλητισµός και σου ανοίγεται µια
νέα ιστοσελίδα µε κατάλογο δικτυακών τόπων
που ασχολούνται µε αθλητικά θέµατα.
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Αυτή είναι στην ουσία η όλη µαγεία του Internet: Το
κείµενο που βλέπουµε δεν είναι απαραίτητα «σκέτα
γράµµατα», αλλά µπορεί να κρύβει µέσα του παραποµπή
για… αλλού. Το ίδιο µπορεί να συµβαίνει και µε τις
εικόνες.
Πώς σιγουρευόµαστε όµως για το ποιο από αυτά είναι
«κοιµισµένο» και ποιο «ξύπνιο»; Κουνώντας το βελάκι
του ποντικού µας από πάνω τους, όποτε αυτό συναντάει
τέτοιο «υπερκείµενο» (hypertext στα Αγγλικά) το µεν
κείµενο αλλάζει χρώµα, το δε βελάκι
µεταµορφώνεται σε ένα χέρι µε τον δείκτη προς
τα επάνω.
Ακολουθώντας λοιπόν τέτοιες παραποµπές, πήγα από
τον κεντρικό «Κατάλογο του Ελληνικού Internet» στην
κατηγορία «Ταξίδια, Τουρισµός» και από εκεί έφθασα
να διαλέξω κάποιο πρακτορείο που υποσχόταν
αναζήτηση πτήσεων on line (µέσω ∆ιαδικτύου δηλαδή).
Στο κεντρικό τµήµα της σελίδας βρίσκονταν κουτάκια που
περίµεναν τη συµπλήρωσή τους – τυπικά για τέτοιου
είδους επικοινωνία.
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Συµπλήρωσα το πού και πότε ήθελα να πάω (στα Αγγλικά
πλέον, καθότι το σύστηµα κρατήσεων είναι διεθνές) και…

ώ του θαύµατος, το σύστηµα έψαξε και µου βρήκε τις
συµφερότερες πτήσεις για τις ηµεροµηνίες που ήθελα
– από τις αεροπορικές εταιρίες µε τις οπoίες ήταν
συµβεβληµένο, υποθέτω.
Κρατήθηκα και δεν προχώρησα σε κράτηση, όχι γιατί η
τιµή δεν ήταν καλή ή δεν θα µπορούσα να ψάξω κι αλλού,
αλλά γιατί η Μαρία δίπλα µου έψαχνε ήδη για…
ξενοδοχείο (τα πράγµα κινδύνευε να γίνει
τελεσίδικο).

«Κοίταξε» µου είπε, «τι λες γι αυτό;»
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«Ας µη βιαστούµε» της
απάντησα. «Να σιγουρευτούµε
πρώτα για το πού θα πάµε».

«Παιδιά, τι θα λέγατε για
Άµστερνταµ µε µια δόση
Ρέµπραντ;» πέταξε σωτήρια ο
φίλος µου.

Από τον δικό του υπολογιστή είχε ζητήσει να δει
τα αξιοθέατα του Άµστερνταµ.
Είχε µάλιστα ήδη µπει στο Rijk Museum και
µας έδειχνε περήφανος τη «Νυχτερινή
περίπολο» του ζωγράφου.
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Πριν δείξω ότι εµβαθύνω πασιχαρής στο εξαίρετο
µάθηµα που έδινε το µουσείο για τη µοναδικότητα του
πίνακα, η Μαρία µάς έριξε το γάντι: «Εστω, Άµστερνταµ,

αλλά µε
Βαν
Γκόγκ!»

Είχε ήδη
βρεί το
Van Gogh
Museum…
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«∆εν είµαι σίγουρος ότι καταλαβαίνω πολλά απ’ την
τεχνοτροπία του..» ψέλλισα απελπισµένος.
«Κανένα πρόβληµα» αντέκρουσε ενθουσιασµένη. «Κοίταξε
εδώ, µας αφήνει να τριγυρίσουµε µέσα στο µουσείο σα να
είµαστε εκεί. Θα προετοιµαστείς λοιπόν έγκαιρα!»
Πάτησε ένα κουµπί και εµφανίστηκε εµπρός µας µία
µακέτα του χώρου.
Έπειτα, µε άλλα
δύο πατήµατα,
δήλωσε ότι
δέχεται να
εγκαταστήσει στον
υπολογιστή της
ένα προγραµµατάκι

εικονικής
πραγµατικότητας

και… σε δύο λεπτά
είµασταν εκεί.
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Η περιήγηση ήταν οµολογουµένως εντυπωσιακή.
Τριγυρνούσες κατά βούληση στο χώρο, σταµατούσες όπου
ήθελες, έβλεπες λεπτοµέρειες και περιγραφές του κάθε
πίνακα… τι να πώ… έµεινα µε το στόµα ανοιχτό.

Ακολουθώντας µάλιστα τη συµβουλή της Μαρίας, πάτησα
το κουµπί της εκτύπωσης και πήρα σε χαρτί τις
ιστοσελίδες του µουσείου που µε ενδιέφεραν, για
κατοπινή µελέτη.

«Αν θέλεις µπορείς να δεις το µουσείο και µε παρέα»

σηµείωσε ο φίλος µου. Και µε το πάτηµα άλλων δυό
κουµπιών διάλεξε γκρουπ επισκεπτών και µπήκε στο
µουσείο έτοιµος να συζητήσει τα όσα έβλεπε, µε όποια
αδελφή ψυχή ένοιωθε να πάλλεται από τα ίδια αισθήµατα!
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«Παραγωγική δυνατότητα, ενδεχοµένως» του είπα «αλλά
τι σηµαίνει αυτή η επιλογή πάνω δεξιά;» Πήρα αµέσως

την απάντηση: Παίρνεις φωτογραφία και στέλνεις κάρτα!
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Ψώνια, ηλεκτρονικό χρήµα και άλλα
Έπειτα από όλες αυτές τις πρωτόγνωρες
ταξιδιωτικές εµπειρίες, αισθάνθηκα έντονη
την ανάγκη ενός δεύτερου καφέ.
Σιγοπίνοντάς τον, συζήτησα µε το φίλο µου για την
επιχειρηµατική πλευρά του Internet.

«Πώς ακριβώς γίνονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές»
τον ρώτησα «και τι είναι αυτός ο θόρυβος µε το
ηλεκτρονικό χρήµα;»
«Γίνονται όπως περίπου και εκτός Internet» µου
απάντησε «αλλά χωρίς τρεχάµατα και ταλαιπωρία. Αρκεί
να ζητάς πάντα την ταυτότητα του άλλου, καθότι δεν τον
βλέπεις πρόσωπο µε πρόσωπο…». Και µου τά ’κανε πιο
λιανά, από τα οποία εγώ συγκράτησα:

Μολονότι η αντικαταβολή υπάρχει και στο ∆ιαδίκτυο, το
κυρίαρχο µέσο είναι η πιστωτική κάρτα. Η αξιοπιστία
αυτού που αγοράζει καλύπτεται από τον εκδότη της
κάρτας του. Η αξιοπιστία του πωλητή είναι πολύ πιο
πολύπλοκο θέµα, καθώς έχει να κάνει και µε το κύρος
της επιχείρησης και µε την ασφάλεια µετάδοσης των
στοιχείων µας και µε την σύννοµη επεξεργασία τους µετά
τη µετάδοση.
Για το πρώτο, η πιο καλή λύση είναι ο πωλητής να είναι
φορέας τον οποίο ο αγοραστής γνωρίζει, είτε να
συναλλάσσεται µέσω πύλης που εγγυάται γι’ αυτόν. Αν το
ποσό είναι µεγάλο και δυσπιστούµε, ίσως είναι σκόπιµο να
ρωτήσουµε τον εκδότη της κάρτας µας για το αν ο
αποδέκτης είναι αξιόπιστος.
Για το δεύτερο - την ασφάλεια µετάδοσης - υπάρχει
ειδικό σήµα που εµφανίζεται στο κάτω δεξιά τµήµα της
οθόνης σαν κλειστή κλειδαριά και µας δηλώνει ότι ο
συνοµιλητής µας χρησιµοποιεί ασφαλές σύστηµα
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επικοινωνίας. Ακόµη καλύτερο είναι να βλέπουµε στην
οθόνη και το σήµα του ψηφιακού πιστοποιητικού που
εγγυάται ότι ο συναλλασσόµενος είναι αυτός που
δηλώνει, ώστε να µπορούµε να τον ελέγξουµε. Το
ψηφιακό πιστοποιητικό είναι µια ηλεκτρονική
ταυτότητα, που εκδίδεται από µια
αναγνωρισµένη εγγυήτρια επιχείρηση. Η πιο
γνωστή παγκοσµίως – η VeriSign – ιδρύθηκε
και διοικείται από έναν Ελληνοαµερικανό.
Για το τρίτο θέµα – το πόσο υπεύθυνα
χειρίζονται τα προσωπικά στοιχεία του καθενός µας –
είναι σκόπιµο να αναζητείται η δήλωση συµµόρφωσης
προς τη σχετική νοµοθεσία. Προκειµένου για ελληνικές
επιχειρήσεις, κάτι τέτοιο παρουσιάζεται συνήθως µε
κείµενο-παραποµπή του εξής τύπου:

Την ώρα που τα
λέγαµε αυτά,
ακούω τη Μαρία
να λέει:

«Μου θυµίζεις
τον αριθµό της
κάρτας σου;
Μόλις µου
έκανες ένα…
δωράκι».
Είχε
κιόλας
αφοµοιώσει το
µάθηµα!
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Ψώνια κ.ά.

Ξαλαφρωµένος – οικονοµικά εννοείται – από αυτό το
διάλειµµα, επέστρεψα στη σοβαρή µας συζήτηση.

«Έχω ακούσει ότι µπορείς να συµµετέχεις από
τον υπολογιστή σου και σε δηµοπρασίες, να
παίζεις στο χρηµατιστήριο και άλλα παρόµοια. Πόσο
εύκολο και ασφαλές είναι κάτι τέτοιο;»
«Πολύ απλό» ήλθε η απάντηση. «Βασίζεται στην τεχνική
δυνατότητα που µας δίνει το ∆ιαδίκτυο να βλέπουµε είτε
σταθερές είτε κινούµενες εικόνες, και στη διασφάλιση
των συναλλαγών που προανέφερα.
Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που διοργανώνουν και
παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες. Συχνά είναι δωρεάν, όµως
για υπηρεσίες εστιασµένες στα προσωπικά σου
ενδιαφέροντα ζητούν να γίνεις συνδροµητής ή παίρνουν
προµήθεια από κάθε συναλλαγή.
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Όσο για τον τρόπο πληρωµής, ο συνηθέστερος είναι µε
πιστωτική κάρτα, αλλά υπάρχει και το «ηλεκτρονικό
πορτοφόλι» - κάτι σαν συνδεδεµένος τραπεζικός
λογαριασµός – ή ακόµη και η κλασική αντικαταβολή».

«Κι αν µε ενδιαφέρουν οι…επιχειρηµατικές δηµοπρασίες;»
του είπα. «Αν δηλαδή µε ενδιαφέρει η χονδρική κι όχι
απλά η λιανική πώληση ή το χόµπυ µου;
Για παράδειγµα, τι γίνεται αν θέλω να πάρω προσφορές
για βιοµηχανικό εξοπλισµό, ή – αντίστροφα- αν
θέλω να βρώ αγοραστές για τα αγροτικά προϊόντα
της περιοχής µου;»
«Αχά! Είσαι βλέπω έτοιµος για το e-business, το
ηλεκτρονικό επιχειρείν», µου είπε περιπαικτικά.
«Ε, λοιπόν δεν διαφέρει πολύ από έναν προορισµό
δηµοπρασίας. Βέβαια, εδώ συνήθως γίνεται ένα καλύτερο
φιλτράρισµα του ποιός είσαι και τι όνοµα έχεις στην
αγορά… Αλλά κι αν δεν είσαι µεγάλος στον χώρο σου, µην
ανησυχείς· αναλαµβάνουν τη διαπίστευσή σου τα
επιµελητήρια, όπου λειτουργούν ήδη τέτοιες
επιχειρηµατικές πύλες».
Ήµουν ήδη γοητευµένος, αλλά προσπαθούσα να µην το
δείξω. «Έστω ότι για τα
χόµπυ µου ή τις

αγοραπωλησίες µου
ταξιδεύω άνετα στο
αντέτεινα· «όµως
τρώνε το χρόνο
είναι η γραφειοκρατία, οι
µε το δηµόσιο, το ΙΚΑ και την

µπορώ και
∆ιαδίκτυο»
αυτά που µου
καθηµερινά
συναλλαγές
εφορία…»

«Άκου να δεις» µ’ έκοψε αποφασιστικά «Μπορεί να
γκρινιάξει κανείς για το ότι δεν υπάρχουν τα πάντα στο
ελληνικό Internet και ότι όποιος ξέρει Αγγλικά µπορεί
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να γνωρίσει χιλιάδες άλλους τόπους. Όµως στο θέµα
αυτό που µας καίει όλους, να ξέρεις ότι η Ελλάδα έχει
προχωρήσει µε άλµατα. Για να το δείς µε τα µάτια σου…
πάµε! Πού θες πρώτα; Στην εφορία; Ορίστε…»

…Κι έτσι άρχισε µια ξενάγηση που σταµατηµό δεν είχε:
Από τη δήλωση ΦΠΑ µέχρι το ΙΚΑ, από την
εργατική νοµοθεσία µέχρι τις προκηρύξεις
θέσεων στο δηµόσιο, από τους διαγωνισµούς
προµηθειών του υπουργείου Εµπορίου µέχρι και
όλες τις ∆ΕΚΟ, από τη Βουλή µέχρι και το
γραφείο του Πρωθυπουργού!
Προσπάθησα να… έρθω στα ίσα µου και να τον τουµπάρω:
«Ξέρεις – είπα όσο πιο γλυκά µπορούσα - οι µεγάλες

ουρές καθηµερινά δεν είναι έξω από το γραφείο του
Πρωθυπουργού αλλά από τις τράπεζες!»

«Σωστά» µου είπε χαρωπός, σα να του είχα δώσει τη
σκυτάλη στην τελευταία στροφή «γι’ αυτό πάµε να δούµε
σε πόσες τράπεζες µπορούµε να µπούµε από ‘δώ· χωρίς
ουρά!»
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Περιττό να πω ότι ακολούθησε ένας µαραθώνιος από
τράπεζα σε τράπεζα.
Σχεδόν σε όλες αρκούσε να υπογράψεις ένα χαρτί για να
σου ανοίξουν τον ηλεκτρονικό γκισέ τους και… ει δυνατόν
να µην ξαναπεράσεις από το κατάστηµα!
Τα είχαν σχεδόν όλα κρεµασµένα στο ∆ιαδίκτυο και
µπορούσες µε µια-δυό κινήσεις να βλέπεις λογαριασµούς
και επιταγές, να µετακινείς κεφάλαια, να πληρώνεις
λογαριασµούς…
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Αλλά…
βέβαια –
πώς δεν
το είχα
σκεφθεί; είναι
προφανές
ότι αυτός ο τρόπος συναλλαγής (e-banking) δεν είναι
µόνο απίστευτη εξυπηρέτηση για τους πελάτες, αλλά και
τεράστια εξοικονόµηση πόρων για τις ίδιες τις τράπεζες:
Ένας
«αόρατος
υπάλληλος»
εξυπηρετεί
ταυτόχρονα
χιλιάδες
ανθρώπων!

Ένοιωθα ότι είχα πλέον σχεδόν ηττηθεί. «Σχεδόν», γιατί
ακόµη έψαχνα στο µυαλό µου να βρω ψεγάδια. ∆εν µπορεί
– σκέφθηκα – θα υπάρχουν. Απλώς εγώ ήµουν φρέσκος
στο άθληµα και δεν ήξερα τις «δύσκολες ερωτήσεις»…
Ο φίλος µου µε κοίταξε χαµογελαστά. Με ήξερε αρκετά
ώστε να µε «διαβάζει». Έρριξε λοιπόν τη χαριστική βολή
του µε δεξιοτεχνία:

«Άκουσέ µε» είπε. «Μπορείς να µε ρωτήσεις ό,τι θες –
για υγεία, για πανεπιστήµια, για βιβλιοθήκες, για
µουσική, για σινεµά και θέατρο, για φιλοσοφία, για
ιστορία, για αρχαιολογία… µπορώ να σε πάω
παντού και να ανοίγεις συνεχώς καινούργιες
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πόρτες γνώσης. Όµως το θέµα δεν είναι να σε
εντυπωσιάσω µε τον όγκο της απίστευτης πληροφορίας
που κρύβεται εδώ µέσα. Το θέµα είναι να κατανοήσεις τη
φύση αυτού του µέσου και το πώς µπορεί να σου είναι
εσένα χρήσιµο.
Συγκράτησε λοιπόν το εξής: Το ∆ιαδίκτυο είναι µία
παγκόσµια βιβλιοθήκη, όπου ο καθένας µπορεί να
γράφει και να καταχωρίζει το δικό του βιβλίο,
όπως και να διαβάζει οτιδήποτε βρίσκεται στα
«ράφια». Και τίποτε δεν µένει στατικό: Όσο
µεγαλύτερη ζήτηση έχει ένα «βιβλίο», τόσο
µεγαλύτερο κίνητρο έχει ο «συγγραφέας» του να γράψει
κι άλλα, να προσθέτει υλικό και να το ανανεώνει.
Για να εστιάσουµε στα ελληνικά πράγµατα και σε αυτά που
µας απασχολούν καθηµερινά, είναι αλήθεια ότι έχουν
γίνει άλµατα, αλλά δεν φθάνουν. Ο λόγος είναι ότι για να
είναι χρήσιµο το ταξίδι µας στις διάφορες υπηρεσίες και
πηγές χρειάζεται να βαθαίνει και να πλαταίνει συνεχώς
το περιεχόµενο που µπαίνει στο ∆ιαδίκτυο. Μπορεί τα
ηλεκτρονικά γκισέ να εξοικονοµούν πόρους – όπως
διαπίστωσες από τη βόλτα στις τράπεζες - αλλά απαιτούν
συνέχεια, συνέπεια, φιλικότητα και, κυρίως, αξιοπιστία
και ενηµερότητα. Συνειδητοποιούµε τώρα ότι, µε την
έναρξη του νέου αιώνα, περάσαµε ήδη σε µια νέα φάση
της κοινωνίας µας, αυτήν της «Κοινωνίας της
Πληροφορίας». Σ’ αυτήν την κοινωνία ο αγώνας της κάθε
κυβέρνησης, του κάθε θεσµού και του κάθε φορέα θα
είναι το πώς θα παρέχει ποιότητα πληροφόρησης στους
πολίτες. ∆ιαφορετικά, ο πλούτος «µπαγιάτικων και
λαθεµένων πληροφοριών» εύκολα γίνεται… σκουπίδια!
Ένα συνεχές ανέβασµα είναι αυτό που θα βλέπεις
καθηµερινά στο ∆ιαδίκτυο και ποτέ να µην περιµένεις να
δεις την «τέλεια και ολοκληρωµένη εικόνα».
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Ζύγιασα προσεκτικά τα λόγια του,
σέρνοντας το βλέµµα µου από το
φλυτζάνι του καφέ ως έξω, πέρα
από τη τζαµαρία της καφετέριας.
Ώστε το ∆ιαδίκτυο είναι ζωντανό – σκέφθηκα - όπως το
δάσος και η θάλασσα… κι έχει τα τρωτά και τα θαυµάσια
κάθε τέτοιου σύνθετου οργανισµού. Πλούσιο σε δένδρα το
δάσος, αλλά και πολλά τα αγκάθια και οι τσουκνίδες.
Πανέµορφη η θάλασσα,
αλλά και πόσους κινδύνους
κρύβει…
Όµως, αν δεν πας να
γνωρίσεις ή το ένα ή το
άλλο, πόσα δεν έχεις
χάσει;…

«Ε λοιπόν αυτό το ταξίδι µε ενδιαφέρει» του είπα,
αιφνιδιάζοντάς τον. «Όµως, θέλω να ξέρω πώς να
βρίσκω τον δρόµο µου όταν το µονοπάτι δείχνει αδιέξοδο.
Αφού οι πύλες δεν έχουν ακόµη τα πάντα – και δεν θα
έχουν ποτέ το άπαν, κατά πως λες – ποιος είναι ο τρόπος
να ψάχνω µόνος µου και να βρίσκω διέξοδο;»
«Κατάλαβες ακριβώς τη φύση του µέσου» είπε
εντυπωσιασµένος. «Θα σου δείξω όχι µόνο πώς
βρίσκουµε πέρασµα, αλλά και πώς κοσκινίζουµε την άµµο
για χρυσάφι. Γιατί, αυτό να θυµάσαι στον κόσµο της
πληροφορίας που θα ζούµε: η πληροφορία είναι απλά το
όχηµα· ο στόχος είναι η γνώση!»
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Ψάχνοντας ψύλλους στ’ άχυρα

Ξεκινήσαµε λοιπόν το ψάξιµο, πηγαίνοντας σε µία από τις
«µηχανές αναζήτησης». Υπάρχει αυτή που µας
προσφέρει ο ξεναγός του υπολογιστή µας, άλλες
οκτώ περίπου ελληνικές, καναδυό διεθνείς που
µιλάνε Ελληνικά και, φυσικά,
δεκάδες διεθνείς που
ανιχνεύουν ιστοσελίδες
λατινογενών γλωσσών.
Όλες έχουν έναν ειδικό
χώρο, ένα «πεδίο», όπου
πληκτρολογούµε µία ή
περισσότερες
χαρακτηριστικές λέξεις από
αυτό που ψάχνουµε.
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Ψάχνοντας

Επίσης, κοινό στοιχείο σε όλες τις µηχανές φαίνεται ότι
είναι η αναζήτηση είτε µέσα από τον δικό τους κατάλογο
καταχωρισµένων ιστοσελίδων, είτε ελεύθερα στο
∆ιαδίκτυο. Για παράδειγµα, δίνοντας τη λέξη “Υπουργείο”
στην ελληνική µηχανή Pathfinder πήραµε 19
αποτελέσµατα από τον κατάλογό της, αλλά 1833 από τις
ιστοσελίδες του ∆ιαδικτύου που έψαξε, γενικά.
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Μία ακόµη κατηγοριοποίηση, που προσφέρουν κυρίως
διεθνείς µηχανές, είναι αυτή των οµάδων συζήτησης.
Μέσω αυτής µπορούµε να εντοπίσουµε κόµβους
ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων για
συγκεκριµένους τοµείς θεµάτων και να λάβουµε, αν
θέλουµε, µέρος.

Ώστε… αυτό είναι όλο; Είναι τόσο απλή µια αναζήτηση;
Και ναι και όχι! Ναι, γιατί όντως οι µηχανές αναζήτησης
είναι πανίσχυρα προγράµµατα και µας δίνουν
αποτελέσµατα εν ριπή οφθαλµού. Όχι… γιατί αυτά που
µας δίνουν µπορούν να είναι απείρως πολλά, πολύ ή λίγο
σχετικά µε αυτό που θέλουµε… Αλλά πιο απ’ όλα είναι
ακριβώς αυτό που ζητούσαµε; Χρειάζεται λοιπόν – τις
περισσότερες φορές - να πάρουµε πιο «ψιλό κόσκινο».
Ξεκινάµε µε τον γενικό κανόνα, που είναι να δίνουµε προς
αναζήτηση περισσότερες από µία λέξεις. Αυτό
διευκολύνει το ψάξιµο, αλλά εµπεριέχει τον κίνδυνο να
πάρουµε αποτελέσµατα για κάθε συνδυασµό των λέξεων,
ή και για κάθε µία ξεχωριστά. Πώς τον αποφεύγουµε;
Φροντίζουµε να βάλουµε τη φράση µας σε εισαγωγικά.
Για να προσεγγίσουµε ακόµη καλύτερα το στόχο µας, οι
διεθνείς µηχανές αναζήτησης µάς επιτρέπουν να
παρεµβάλλουµε µεταξύ των λέξεων τα µόρια AND, OR,
NOT (και, ή, χωρίς). Με αυτόν τον τρόπο εστιάζουµε είτε
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σε απαντήσεις που εµπεριέχουν δεσµευτικά τις
συνδεόµενες λέξεις (περίπτωση AND), εναλλακτικά
(περίπτωση OR) ή αποκλείουν κάποιες (περίπτωση
NOT). Για παράδειγµα, αν θέλουµε ιστοσελίδες για το
µουσικό συγκρότηµα «Socrates drunk the conium» αλλά
όχι για τον γνωστό φιλόσοφο Σωκράτη, καλό είναι να
χρησιµοποιήσουµε τη φράση: "Socrates drunk the
conium" AND music.
Ιδιαιτερότητες και διαφορές στα «κόσκινα» που
χρησιµοποιούν οι διάφορες µηχανές αναζήτησης
υπάρχουν, αλλά ευτυχώς µας δίνουν τις απαραίτητες
πληροφορίες στα αντίστοιχα µενού βοήθειας που
διαθέτουν.
Επίσης,
αξιοσηµείωτο είναι
ότι υπάρχουν
µηχανές αναζήτησης
που εξειδικεύονται
σε τοµείς θεµάτων,
όπως η Infomine για
τις φυσικές
επιστήµες.
Τέλος, κάποιες
µηχανές επιτρέπουν
την αναζήτηση
αρχείων - φωτογραφίες, βιντεοκλιπ, αρχεία µουσικής ξεχωριστά και όχι µόνον ως περιεχόµενο υπερκειµένου.
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Γράµµατα σου στέλνω και φωτογραφίες…
Το ψάξιµο µέσα από τις µηχανές αναζήτησης
αποδείχτηκε µαγευτικό. Με το που έµαθα τα βασικά,
ξεχύθηκα ασυγκράτητος κι άρχισα να ανακαλύπτω
«τοπία» και «γωνιές» σε κάθε µεριά και τόπο. Θα µε είχε
πάρει η νύχτα ψάχνοντας, αν δεν άκουγα τη Μαρία δίπλα
µου να λέει: «Ωραία όλα αυτά, αλλά εγώ άκουσα στις

ειδήσεις ότι τόσος κόσµος έστειλε ευχές µε e-mail
φέτος. Πώς το κάνουν;»

Σαν… «έτοιµος από καιρό» έσπευσα να κάνω επίδειξη
όσων είχαµε µάθει και πάτησα στον ξεναγό το εικονίδιο
µε τον φάκελο. Η «Αλληλογραφία» άνοιξε και το
υποπρόγραµµά της (Outlook Express) ήλθε στην οθόνη.
Κοίταξα εµβριθώς τις επιλογές που απλώνονταν µπροστά
µου και… παροπλισµένος στράφηκα στον φίλο µου: «Τώρα,

τι κάνουµε;»

Καθησυχαστικός, όπως πάντα, µας εξήγησε ότι οι
απαραίτητες κινήσεις είναι λίγες και απλές: Αν θες να
στείλεις γράµµα, πατάς το εικονίδιο ∆ηµιουργία, ή το
επιλέγεις από το Αρχείο.
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Επιστολές

Αµέσως, ανοίγει ένα νέο παράθυρο, όπου συµπληρώνεις
τη διεύθυνση του παραλήπτη (στο Προς:), τη διεύθυνση
όποιου τυχόν σκοπεύεις να το κοινοποιήσεις (στο Κοιν:),
και το θέµα της επιστολής (στο Θέµα:). Έπειτα, στο
µεγάλο κενό χώρο από κάτω, γράφεις ό,τι έχεις να πεις.
Αν θέλεις, µάλιστα, µπορείς να επιλέξεις και κάποιο
φόντο (Μορφή – Εφαρµογή επιστολόχαρτου κπλ.), ώστε
να είναι πιο «ζεστό» το γράµµα.

Έπειτα, το στέλνεις, πατώντας στο εικονίδιο
Αποστολή/λήψη (εφόσον είσαι ήδη συνδεδεµένος στο
∆ιαδίκτυο· διαφορετκά, το εικονίδιο είναι γκρι και θα
ερωτηθείς αν επιθυµείς να συνδεθείς).
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«Φαίνεται εύκολο» δήλωσε σκεπτική η Μαρία «αλλά πώς
προσθέτεις εικόνα στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο;»
«Βλέπεις το κεντρικό εικονίδιο στο µενού, αυτό που
γράφει Εισαγωγή;» απάντησε ο φίλος µου. «∆ιαλέγεις από
εκεί το Συνηµµένο αρχείο και προσθέτεις ό,τι θέλεις –
εικόνα, άλλο κείµενο, αρχείο µουσικής, βίντεο… ό,τι
θέλεις να στείλεις».

«Όλα καλά» παρατήρησα εγώ «αλλά δεν
είδα πουθενά να δηλώνεται η διεύθυνση
του αποστολέα…»
«Σωστά» ήρθε η απάντηση. «Αυτό είναι
κάτι που το κάνεις µία µόνο φορά, όταν
πρωτοανοίγεις λογαριασµό
ταχυδροµείου, και από εκεί και πέρα µπαίνει αυτόµατα.
Αλλά κι αυτήν την πρώτη φορά, τα πράγµατα είναι
εύκολα. Πίεσε το πλήκτρο Αποστολή και θα δείς…»
Το πίεσα και αµέσως ενεργοποιήθηκε ένας ηλεκτρονικός
βοηθός, που µε άρχισε να µε ρωτάει µερικά απλά
πράγµατα, προκειµένου να «µου ανοίξει λογαριασµό».
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Συµπλήρωσα τα σχετικά πεδία, αλλά µετά ζήτησε τη
διεύθυνση του «ταχυδροµικού γραφείου» που θα
χειριζόταν την αλληλογραφία µου και… σταµάτησα.

«Αυτά» είπε γελώντας ο φίλος µου «έχουν να κάνουν µε
την εταιρία πρόσβασης που θα επιλέξετε, όταν έρθει η
ώρα να πάρετε δικό σας υπολογιστή. Από εδώ – το
Internet café ή όποιον υπολογιστή τρίτου – µπορείτε να
αποκτήσετε ταχυδροµείο µέσω κάποιου δικτυακού τόπου
που το προσφέρει ως υπηρεσία (και πολλές φορές είναι
δωρεάν). Πάντως, για να ολοκληρώσουµε µε το παρόν,
µπορείτε οποιαδήποτε στιγµή να πάτε στη Βοήθεια, όπου
παρέχονται εξηγήσεις για όλες τις διαθέσιµες επιλογές
και ρυθµίσεις».

- 43 -

Κλείσαµε το πρόγραµµα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
και πήγαµε σε µία πύλη που παρείχε υπηρεσία e-mail.
Ζητήσαµε να ανοίξουµε λογαριασµό,
διαλέξαµε όνοµα και κωδικό
αναγνώρισης και… αυτό ήταν όλο.
Αποκτήσαµε διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου στο ∆ιαδίκτυο, που
µπορούσαµε µάλιστα να το βλέπουµε
από οποιονδήποτε υπολογιστή!
Η Μαρία έγραψε στο άψε σβύσε µια
ευχετήρια επιστολή και την έστειλε
την ξαδέλφη της – εκείνη έχει e-mail
από διετίας. Έπειτα, βλέποντας ότι η πύλη προσέφερε και
δωρεάν κάρτες ευχών, σκέφθηκε να στείλει µία κάρτα σε
όλους τους φίλους και γνωστούς που της είχαν δώσει το
e-mail τους.

«Ωπ!» έκανε ο φίλος µου. «Πρέπει να σας πω κάποια
πράγµατα και για το σαβουάρ-βιβρ του ∆ιαδικτύου» Και
µας εξήγησε:

Η ευκολία µαζικής αποστολής και λήψης µηνυµάτων στο
∆ιαδίκτυο είναι κάτι που εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια
σε εφιάλτη. Κάθε λογής πραµατευτάδες, εµπορικοί
αντιπρόσωποι και απλώς κακοήθεις, εκµεταλλεύονται
αυτή τη δυνατότητα για να στέλνουν e-mail σε όλο τον
κόσµο και… όποιος τσιµπήσει. Ξυπνάς λοιπόν
κάποιο πρωί µε τόνους επιστολών στην οθόνη
σου και πρέπει να πετάξεις σχεδόν το σύνολο για
να κρατήσεις τις πέντε-έξι που πραγµατικά σε
αφορούν. Για να περισταλεί λοιπόν αυτό το φαινόµενο –
το λεγόµενο “spam” – οι παρέχοντες υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δεν επιτρέπουν την αποστολή
της ίδιας επιστολής σε πολλούς παραλήπτες µαζί.

- 44 -

Αντιληφθήκαµε τη νέα αυτή πραγµατικότητα και
συµφωνήσαµε να στείλει η Μαρία τις επιστολές δέκα-δέκα
(έχουµε πολλούς «δικτυωµένους» φίλους, βλέπετε).

«Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουµε από τον κώδικα καλής
αλληλογραφίας;» ρώτησα.
«Το Νετικέτ (Netiquette) όπως λέγεται αυτός ο
κώδικας» είπε ο φίλος µου «ζητάει να είµαστε σύντοµοι
στις επιστολές µας, ευγενικοί, και να τις υπογράφουµε
πάντα. Αλλά, πέρα από την ευγένεια, θα έλεγα να
θυµάστε και την προσοχή: Μην ανοίγετε ποτέ αρχείο
συνηµµένο σε επιστολή, αν ο αποστολέας σάς είναι
άγνωστος, υπόσχεται αφειδώς δώρα, ή αν έχετε µάθει
από τα ΜΜΕ ότι… σέρνεται ιός µε επιστολές που έχουν
ως θέµα κάτι συγκεκριµένο».
«Ιός… αυτό το έχω ακούσει κι άλλες φορές, αλλά δεν το
πολυκαταλαβαίνω» είπε η Μαρία.
«Βασικά, είναι µικρά προγράµµατα που κάποιοι πονηροί
γράφουν µε σκοπό να βλάψουν τους άλλους. Παλιότερα,
τα έβαζαν σε δισκέτες και µόλυναν όποιον επόµενο τη
χρησιµοποιούσε. Όµως τώρα, µε το ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο, βρήκαν ευρύτερη
πελατεία. Το επισυνάπτουν σε
ένα φαινοµενικά αθώο µήνυµα
και, αν το ανοίξετε, αυτό
εγκαθίσταται στον υπολογιστή
σας µε σκοπό – συνήθως – να
σβήσει όλα τα αρχεία σας. Γι’
αυτό πρέπει να προσέχουµε
όλοι το τι επιστολές ανοίγουµε, και ιδίως το τι
επισυνάπτεται σε αυτές!»
Τον κοίταξα σκεπτικός. «Ουδέν… καλόν αµιγές κακού»
µουρµούρησα. «Πρέπει να προσέχεις, για να έχεις» µου
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ανταπάντησε. «Γι’αυτό κρατάµε όλοι αντίγραφα των

σηµαντικών αρχείων µας, γι’ αυτό βάζουµε και ειδικά
προγράµµατα προστασίας από τους ιούς στον υπολογιστή
µας. Αλλά… µήπως στο αυτοκίνητό σου δεν έχεις
συναγερµό;»
Σώπασα. Παραήταν, όντως, ροµαντικό να
περιµένω ότι στην παγκοσµιοποιηµένη
Κοινωνία του ∆ιαδικτύου θα µπορούσα να
κυκλοφορώ µε τις πόρτες του σπιτιού
ανοιχτές, σαν την… Κοκκινοσκουφίτσα που
πάει για µανιτάρια στο δάσος…

«Και µε τα ”φόρα συζήτησης” τι γίνεται;» ρώτησε η

Μαρία.

«Είναι ένας συνδυασµός του να βλέπεις τα δρώµενα σε
ένα δικτυακό τόπο µε το να συµµετέχεις σε αυτά µέσω email» της απάντησε. «∆ιαλέγεις µέσα από τον ξεναγό
σου, ή µια πύλη ή µια µηχανή αναζήτησης, κάποιον ή
κάποιους χώρους συζήτησης θεµάτων που σε
ενδιαφέρουν, σώζεις τις διευθύνσεις τους στα Αγαπηµένα
– αν θέλεις να πηγαίνεις εκεί συχνά – αποκτάς από τον
συντονιστή της συζήτησης έναν κωδικό αναγνώρισης από
τους συνοµιλητές και… έγινες µέλος της παρέας».
«Καλέ, αυτό είναι η εικονική πραγµατικότητα του
κουτσοµπολιού!» φώναξε η Μαρία.
«Έτσι είναι» παραδέχθηκε ο φίλος µου «µόνο που τα
θέµατα συζήτησης µπορεί να είναι από οσοδήποτε ελαφρά
έως απίστευτα σοβαρά. Για να καταλάβεις, οι
σηµαντικότερες επιστηµονικές διαµάχες γύρω από νέες
θεωρίες διεξάγονται πλέον σε τέτοια “ψηφιακά
πηγαδάκια”».
«Και είναι όλα… αξιόπιστα;» πέταξα εγώ τάχα αδιάφορα.
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«Βεβαίως όχι» ήρθε αµέσως η απάντηση. «Όπως είπαµε
και στην αρχή, στο ∆ιαδίκτυο βρίσκεις τα πάντα, απ’
όλους. Γι’αυτό πρέπει να ελέχουµε προσεκτικά το
επίπεδο της συζήτησης, το λεκτικό που επιτρέπει ο
συντονιστής να χρησιµοποιείται και, γενικά, το κλίµα που
διαµορφώνεται. Ιδιαίτερα οι έφηβοι πρέπει να προσέχουν
τι λένε και τι προσωπικά στοιχεία δίνουν στους τρίτους,
καθόσον πίσω από τα όµορφα λόγια στο ∆ιαδίκτυο
κρύβονται πρόσωπα και σκέψεις που δεν είναι ορατά…
Αν πάντως προσέχει κανείς, µπορεί όντως να ανοίξει
κύκλους γνωριµιών και να διευρύνει τους ορίζοντές του
µε ευχέρεια που δεν είχε ποτέ πριν!»
«Ένα πραγµατικά παγκόσµιο χωριό…» πρόσθεσα εγώ
συλλογισµένος, «ένα χωριό µε όλα τα καλά και τα κακά
της συνύπαρξης των ανθρώπων, µόνο που το χωριό αυτό
δεν έχει όρια και σύνορα, και δεν έχει το ίδιο βαρετό
τοπίο γύρω του».
«Αντίθετα» συµπλήρωσε γελώντας ο φίλος µου «µπορείς
ανά πάσα στιγµή να αλλάζεις τοπίο, γειτονιά, ακόµη και
συγχωριανούς που συναντάς
και µιλάς».
«Κι έχει όλου του κόσµου τα
καταστήµατα, τα κέντρα
διασκέδασης και
ενηµέρωσης» πρόσθεσε η
Μαρία «κι όλους τους
βουλευτές στα πλήκτρα των
δακτύλων µας».
«Μ’ αρέσει αυτή η µεταµοντέρνα εκδοχή της επιστροφής
στις ρίζες!» φώναξε µε καηµό και… σκάσαµε όλοι στα
γέλια.
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H δική µου σύνδεση
Έπειτα από αυτή την πρώτη ταξιδιωτική εµπειρία στο
∆ιαδίκτυο, περισσεύει να πω ότι βρεθήκαµε µε
υπολογιστή στο σπίτι και σύνδεση στον «κυβερνοχώρο».
Και δεν είµαστε πλέον από τους
λίγους: Όπως µάθαµε – τέλη του
2003 – κάπου 2,5 εκατοµµύρια
Έλληνες, ηλικίας από 13 έως 75
ετών, µπαινοβγαίνουν στο ∆ιαδίκτυο.
Ένα ποσοστό 26% του πληθυσµού,
όταν πριν από δυό χρόνια ήταν το
µισό! Βέβαια, στη βόρεια Ευρώπη το
ποσοστό είναι διπλάσιο, αλλά εκεί… δεν µιλάνε µε τις
ώρες στο τηλέφωνο…
Πώς λοιπόν γίνεται η σύνδεση; Υπάρχουν αρκετοί τρόποι
και, ευτυχώς, σου προσφέρονται από κάθε τηλεφωνική
εταιρία, από κάθε κατάστηµα τηλεφωνικών συσκευών,
µέχρι… και από κάθε περίπτερο!
Ο πρώτος – και πιο αργός – είναι µέσω της απλής
τηλεφωνικής γραµµής και µιας συσκευής (modem) που
έχει στο εσωτερικό του ο υπολογιστής µας, ή την
αγοράζουµε ξεχωριστά. Το πλεονέκτηµα αυτής της
σύνδεσης είναι ότι έχει το χαµηλότερο αρχικό κόστος,
αλλά το µειονέκτηµά της είναι η αργή ταχύτητα - άρα και
υψηλότερο κόστος ολοκλήρωσης των «περιηγήσεών µας»
ή χάσιµο χρόνου σε αναµονές - και… δυσκολία
τηλεφωνικής επαφής αν δεν έχουµε άλλη τηλεφωνική
σύνδεση.
Το κόστος τέτοιας συνδροµής σε κάποια εταιρία
πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο (ISP) είναι γενικά χαµηλό,
αλλά αξίζει να το ψάξουµε καθώς ποικίλλει όσο… και τα
πακέτα προσφορών της κινητής τηλεφωνίας.
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Η σύνδεση

Αµέσως ταχύτερη είναι η σύνδεση που µπορούµε να
κάνουµε µέσω τηλεφωνικής γραµµής ISDN. Προϋποθέτει
διαφορετική συσκευή modem, καθώς και διαφορετικές
ρυθµίσεις της βασικής τηλεφωνικής µας σύνδεσης.
Τα πλεονεκτήµατά της είναι η αυξηµένη ταχύτητα, η πιο
αξιόπιστη σύνδεση και η παροχή δεύτερου αριθµού
τηλεφώνου – οπότε δεν µας χάνουν ενόσω πλοηγούµαστε
στο Internet. Συνολικά µπορούµε να συνδέσουµε έως και
οκτώ συσκευές σε µια γραµµή ISDN, από τις οποίες δύο
µπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα. Σαν µειονέκτηµα
έχουµε το αρχικά ακριβότερο κόστος εγκατάστασης, το
οποίο όµως γρήγορα αποσβένεται από τη συντόµευση των
αντίστοιχων «συνδιαλέξεων».
Ο αµέσως καλύτερος – και σχετικά πρόσφατος στη χώρα
µας – τρόπος σύνδεσης είναι η Ψηφιακή Συνδροµητική
Γραµµή, γνωστή ως DSL. Προσφέρει έως και δεκαπλάσια
ταχύτητα από την απλή τηλεφωνική σύνδεση και
επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση τηλεφώνου, συν το ότι
µπορούµε πλέον να τιµολογούµαστε όχι βάσει του χρόνου
σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο αλλά βάσει του όγκου
πληροφοριών που «ανεβοκατεβάζουµε». Όµως, αφενός
δεν διατίθεται ακόµη σε όλες τις γειτονιές – πρέπει να
ρωτήσετε σχετικά για τη δική σας – και αφετέρου έχει ένα
πάγιο που είναι ακόµα αρκετά τσουχτερό. Την επιλέγουµε
λοιπόν αν όντως ταξιδεύουµε πολύ στο ∆ιαδίκτυο και…
µεταφέρουµε πολλές αποσκευές – ήτοι, αν διακινούµε
«από και προς» µεγάλο όγκο πληροφοριών, όπως αρχεία
µε βιντεοταινίες.
Αν βέβαια έχουµε επιχείρηση µε
καθηµερινά µεγάλες ανάγκες
διαδικτυακής επικοινωνίας,
µπορούµε να ζητήσουµε τη σύνδεσή
της µε την εταιρία πρόσβασης µέσω
απ’ ευθείας γραµµής.
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Μια τέτοια σύνδεση είναι συνεχώς ανοιχτή στο ∆ιαδίκτυο
και µπορεί να ικανοποιήσει τις επικοινωνιακές ανάγκες
πάµπολλων συνδροµητών. Λόγω των εξεζητηµένων
δυνατοτήτων της – αλλά και του αντίστοιχα υψηλού
κόστους – την προτιµούν λίγοι.
Αν, πάλι, χρειαζόµαστε γρήγορη σύνδεση σε
µέρη που δεν φθάνει το τηλεφωνικό δίκτυο µε
ISDN ή DSL, οι επιλογές που έχουµε είναι…
ασύρµατες:
Μια δορυφορική σύνδεση µέσω «πιάτου»
προσφέρει ταχύτητες περίπου επταπλάσιες από
του ISDN και κατά τι µικρότερες από του DSL. Είναι
όµως αρκετά ακριβή και προϋποθέτει ανοιχτή θέα του
«πιάτου µας» προς το Νότο.
Η πιο πρόσφατη εξέλιξη είναι τα ασύρµατα δίκτυα.
Επιτρέπουν τη σύνδεσή µας στο Internet είτε µέσω του
δικτύου κινητής τηλεφωνίας (αλµυρή προς το παρόν
επιλογή) είτε µέσω συνεργαζόµενων κόµβων. Αυτή η
δεύτερη διάσταση έχει περίπου χαρακτήρα εθελοντικής
προσφοράς, καθώς προϋποθέτει ότι πολλοί από τους
υπολογιστές που µετέχουν στο δίκτυο λειτουργούν ως
αναµεταδότες για την εξάπλωσή του.
Ακόµη όµως κι έτσι γνωρίζει ταχύτατη διάδοση, καθώς
επιτρέπει σύνδεση υψηλής ταχύτητας χωρίς τον βραχνά
των καλωδίων. Αρκεί µία επένδυση περίπου 500 ευρώ
στον υπολογιστή µας ή 100 ευρώ σε όποια κινητή συσκευή
µας, υπό την προϋπόθεση – βέβαια - να υπάρχει σήµα
στην περιοχή µας.
Τέλος, υπάρχει και η σύνδεση από το… περίπτερο: Αν
βρισκόµαστε κάπου που το τηλέφωνο δεν µας ανήκει –
όπως στις διακοπές - ή γενικά δεν µπαίνουµε συχνά στο
∆ιαδίκτυο – οπότε δεν µας συµφέρει η συνδροµή –
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µπορούµε να αγοράσουµε µια ειδική τηλεκάρτα από τα
περίπτερα ή τα καταστήµατα τηλεφωνικού εξοπλισµού και
να έχουµε άµεση σύνδεση.
Αν τίποτε από όλα αυτά δεν σας πείθει και θέλετε πρώτα
µία περίοδο εξοικίωσης µε το θέµα, κοιτάξτε στην
περιοχή σας για ειδικά διαµορφωµένες καφετέριες (τα
Internet Café), στο δήµο σας για σχετική λέσχη, ή στην
ενορία σας για κάτι ανάλογο.
Απ’ όπου κι αν ξεκινήσετε, ένα
πράγµα µπορώ να εγγυηθώ:

Το ταξίδι αξίζει!

Υ.Γ. Για να σας βοηθήσουµε στις πρώτες σας
αναζητήσεις, αποφασίσαµε µε τη Μαρία να σας
κάνουµε και κάποια δωράκια:
Προσθέσαµε ένα κατάλογο ερωτήσεων που
προκύπτουν συχνά, καθώς και τις πιο άµεσες
απαντήσεις σε αυτές.
Επίσης, παραθέσαµε ένα χάρτη σηµείων εκκίνησης
και προορισµών «κοινής ωφέλειας», ώστε να
κάνουµε τα πρώτα σας ταξίδια πιο ξένοιαστα. ∆εν
διεκδικεί βέβαια τη θέση «Άτλαντα του ∆ιαδικτύου»
και είναι υποκειµενικός. Εσείς θα χτίσετε – µε τον
καιρό – τον δικό σας.
Τέλος, σας δίνουµε κι ένα γλωσσάρι-ευρετήριο
όρων, ώστε να µην… ψάχνετε κάθε τόσο τα λεξικά
όταν ταξιδεύετε σε άγνωστα και ξενόγλωσσα µέρη.
Καλή διασκέδαση!
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Εύλογες απορίες... και οι απαντήσεις τους
Εχει έννοια το ∆ιαδίκτυο για µένα, όταν δεν γνωρίζω
καλά Αγγλικά;
Ναι. Τα µόνα Αγγλικά που είναι άκρως απαραίτητα είναι…
το λατινικό αλφάβητο – για τη δακτυλογράφηση
διευθύνσεων – και τα βασικά που χρησιµοποιεί ένας
τουρίστας. Κατά τα λοιπά, θα πρέπει να βασιστούµε στις
ελληνικές πύλες και τις µηχανές αναζήτησης για να
εξερευνήσουµε το ελληνικό περιεχόµενο του ∆ιαδικτύου.
Τα όσα αφορούν κυρίως στα δρώµενα εν Ελλάδι – καθώς
και οι χρήσιµες για την καθηµερινότητά µας πληροφορίες
- βρίσκονται εκεί. Εκείνα που χάνουµε είναι η αµεσότητα
επαφής µε τα διεθνή και ο πλούτος γνώσεων που
κατατίθεται καθηµερινά στα Αγγλικά.
Πώς µαθαίνουµε τη διεύθυνση e-mail κάποιου;
Βασικά, όπως και την ταχυδροµική διεύθυνση: Μας τη
δίνει ο ίδιος. Επίσης, µας την δίνει όταν µας στέλνει
κάποιο e-mail. Πιθανόν, επίσης, να την έχει
γνωστοποιήσει σε κάποιους καταλόγους του ∆ιαδικτύου.
Μια αναζήτηση του ονόµατός του µε µηχανή αναζήτησης
ίσως µας δώσει λύση. Ανάλογο έργο επιτελεί και ο
κατάλογος "People on the Web" του πλοηγού Microsoft
Internet Explorer.
Σε τι διαφέρει το forum από το chat;
Το φόρουµ του ∆ιαδικτύου (λατινιστί forum στον ενικό,
fora στον πληθυντικό) είναι βήµα δηµόσιας συζήτησης,
ενώ το chat είναι δικτυακή συνοµιλία. Το forum είναι
ένας χώρος όπου ο καθένας µπορεί να γράφει ιδέες,
απορίες ή τις απόψεις του για διάφορα θέµατα.
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Απορίες

Οποιοσδήποτε µπορεί να απαντήσει, να σχολιάσει, να
αναλύσει, να προσθέσει και γενικά να αναφερθεί σε αυτά
που έχουν γραφεί, αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχει άµεση
επικοινωνία ανάµεσα στους συνοµιλητές. Αντίθετα, το
Chat - η γραπτή επικοινωνία µέσω του πληκτρολογίου απαιτεί τη σύνδεση των συνοµιλητών µέσω του
∆ιαδικτύου και µοιάζει µε τη συζήτηση σε “τηλεοπτικά
παράθυρα”. ∆ύο ή περισσότερα άτοµα κάθονται µπροστά
στην οθόνη του υπολογιστή τους και “συνοµιλούν”
γράφοντας αυτό που θέλουν να πουν. Ανάλογα µε το
πρόγραµµα συντονισµού της συζήτησης, τα κείµενα µπορεί
να εµφανίζονται σε πραγµατικό χρόνο (ενόσω
πληκτρολογείται κάτι) ή κάθε φορά που ο συνοµιλητής
ολοκληρώνει ένα µήνυµα και πατά το πλήκτρο “Enter”.
Τι είναι τα newsgroups;
Οι οµάδες ειδήσεων (newsgroups) είναι
ηλεκτρονικές οµάδες συζήτησης µε στόχο την
ενηµέρωση πάνω σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος.
Υπάρχουν οµάδες και κατηγορίες θεµάτων για τι κάθε τι.
Από το όνοµα (π.χ. rec.sport.basketball.college)
φαίνεται η κατηγορία και οι υποκατηγορίες θεµάτων.
Πώς µπορώ να µειώσω τον χρόνο που παίρνει το
κατέβασµα µιας σελίδας;
Αν η σύνδεσή µας είναι αργή, µπορούµε να επιλέξουµε
από τον πλοηγό (π.χ. τον Internet Explorer) την εντολή
Επιλογές, την καρτέλα Εµφάνιση και την ενότητα Σελίδα,
όπου καταργούµε την επιλογή «Εµφάνιση εικόνων». Από
εκεί και µετά όταν πηγαίνουµε σε µια ιστοσελίδα θα
κατεβαίνει µόνο το κείµενο της σελίδας, χωρίς εικόνες
και γραφιστικά στοιχεία που την καθυστερούν.
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∆ιαβάζω συνεχώς για ιούς στο ∆ιαδίκτυο. Μπορώ να
έχω σύνδεση Internet απρόσβλητη απ’ αυτούς;
Από τότε που εφευρέθηκαν οι πόρτες υπάρχουν και οι
διαρρήκτες! Όπως ακριβώς παίρνουµε τα µέτρα µας µε
πόρτες ασφαλείας, συναγερµούς και αστυνοµία στον
φυσικό κόσµο, έτσι γίνεται και στον ψηφιακό. Άρα,
απόλυτη σιγουριά δεν υπάρχει, αλλά αυτό δεν σηµαίνει
ότι… κλεινόµαστε στο σπίτι. Εγκαθιστούµε πρόγραµµα
προστασίας, το τηρούµε ενήµερο και… κρατάµε πάντα
αντίγραφα των σηµαντικών στοιχείων µας σε δισκέτες ή
CD.
Θα µπορούσα να κολλήσω ιό κοιτώντας µια
σελίδα του Web;
Όχι, το απλό κοίταγµα δεν είναι κολλητικό. Το πράγµα
όµως αλλάζει αν κατεβάσουµε πρόγραµµα και το
εκτελέσουµε. Βέβαια καµιά φορά κάποια προγράµµατα
µπορούν να τρέξουν και µακριά από τον υπολογιστή µας,
µέσα από το παράθυρο του ξεναγού, αλλά συνήθως ο
ξεναγός µας προειδοποιεί για τις πιθανές επιπλοκές πρίν
αφήσει κάτι να συµβεί. Πρέπει λοιπόν να προσέχουµε
όταν κάποιος µας προτείνει να «εγκαταστήσει από
µακριά» κάτι στον υπολογιστή µας, ή µας προσφέρει
«δωρεάν πρόγραµµα».
Πώς κολλάµε ιό από τα e-mail;
Ο ιός που µεταδίδεται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
είναι της κατηγορίας «σκουλήκι» (worm). ∆ιακρίνεται από
τον απλό ιό λόγω της βουληµίας του να µαθαίνει τις
διευθύνσεις όλων όσων αλληλογραφούν µαζί µας και να
µεταδίδεται και σε αυτούς. Συνήθως, δεν προλαβαίνει να
µας κάνει κακό αν δεν ανοίξουµε κάποιο συνοδευτικό
αρχείο του µηνύµατος που λάβαµε. Αν κάνουµε το λάθος,
τότε εγκαθίσταται σε κάποιο στρατηγικό σηµείο και ή δρα
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άµεσα ή περιµένει µια συγκεκριµένη στιγµή (χρονοβόµβα)
για να τα κάνει όλα… «αόρατα».
Τι είναι το «ελεύθερο λογισµικό» (Free Software);
Ελεύθερο λογισµικό είναι το λογισµικό που διανέµεται µε
σκοπό την προώθηση της κοινής γνώσης και τη
δηµιουργία - τελικά - καλύτερου λογισµικού, υπό
καθεστώς τέτοιο ώστε ο χρήστης του να έχει:
•
•
•
•

την ελευθερία να χρησιµοποιήσει το πρόγραµµα για
κάθε σκοπό,
την ελευθερία να µελετήσει τον τρόπο µε τον οποίο
λειτουργεί και να το προσαρµόσει στις ανάγκες του,
την ελευθερία να αναδιανείµει αντίγραφα ώστε να
µπορεί να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του,
την ελευθερία να βελτιώσει το πρόγραµµα και να
παρέχει τις βελτιώσεις σε άλλους χρήστες.

Τα προγράµµατα ελεύθερου
λογισµικού χαρακτηρίζονται
και από την πρωτοποριακή
άδεια χρήσης τους. Οι πιο
γνωστές άδειες χρήσης
ελεύθερου λογισµικού είναι
οι GNU Public License (GPL)
και Library GNU Public
License (LGPL). Τη βάση της
φιλοσοφίας του κινήµατος για
το Ελεύθερο Λογισµικό και
το Λογισµικό Ανοικτού
Κώδικα αποτελεί η ελεύθερη πρόσβαση στον πηγαίο
κώδικα. Ο πηγαίος κώδικας ενός προγράµµατος είναι
απολύτως απαραίτητος για να καταλαβαίνει κανείς τη
λειτουργία του προγράµµατατος, να το τροποποιεί και να
το βελτιώνει.
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Τι είναι το open source;
«Open Source» ονοµάζεται το µοντέλο ανάπτυξης και
διάθεσης λογισµικού όπου ο πηγαίος κώδικας είναι
διαθέσιµος σε όποιον ενδιαφέρεται για αυτόν. Οι όροι
διανοµής του λογισµικού αυτού πρέπει να πληρούν
συγκεκριµένα κριτήρια, όπως η ελεύθερη χρήση,
αντιγραφή, αναδιανοµή και προσαρµογή του, ώστε να
εξυπηρετεί τις ανάγκες του ατόµου/ων που τον
µεταβάλλει.
Οι όροι αυτοί περιγράφονται στην άδεια χρήσης του
λογισµικού. Υπάρχουν διάφορες άδειες χρήσης, µε πιο
διαδεδοµένες τις BSD License και MIT License. Η άδεια
χρήσης BSD, επιτρέπει τις αλλαγές χωρίς επαναδιανοµή
του πηγαίου κώδικα των προγραµµάτων.
Ποια είναι η διαφορά µεταξύ ελεύθερου λογισµικού και
λογισµικού ανοικτού κώδικα;
Οι δύο όροι αναφέρονται κατ΄ουσίαν στο ίδιο πράγµα,
αλλά υπό διαφορετικές προσεγγίσεις. Η κύρια διαφορά
τους είναι ότι ενώ το Ελεύθερο Λογισµικό δίνει έµφαση
στην ελευθερία µάθησης, προσαρµογής και βελτίωσης
των προγραµµάτων, το Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα (ΛΑΚ)
δίνει έµφαση στη δηµιουργία καλύτερου λογισµικού µέσω
της συνεργασίας των προγραµµατιστών και των
µηχανικών πληροφορικής όλου του κόσµου.
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Ένας χρήσιµος χάρτης

Ελληνικές πύλες και κατάλογοι διευθύνσεων
http://dir.forthnet.gr
www.e-go.gr
www.eone.gr
www.flash.gr
www.gogreece.com
www.hri.org/nodes/greece.html
www.in.gr
www.lookfor.gr
www.otenet.gr
www.robby.gr
http://fun.planetgr.com
http://xtremegreek.com
Μηχανές αναζήτησης σχετικές µε την Ελλάδα
www.adverts.gr
www.findlink.gr/gr
www.phantis.com
www.pathfinder.gr
http://search.forthnet.gr
www.google.com.gr
www.xo.gr/gr/index.jsp (Χρυσός Οδηγός)
Επιχειρήσεις παροχής πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο
http://dir.forthnet.gr/1213-0-gr.html
Επιχειρήσεις που παρέχουν δωρεάν ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο
www.freemail.gr
www.mail.gr
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www.mailbox.gr
http://vip.gr
www.hotmail.com
www.yahoo.com
Περί της Κοινωνίας της Πληροφορίας
www.infosoc.gr
www.polites.gr/default.asp
- για την Ηλεκτρονική
∆ιακυβέρνηση
www.e-gov.gr
www.government.gr
- για διευθύνσεις υπουργείων, δηµοσίων
οργανισµών www.ypes.gr/dhmosia_link.htm
- για προκυρήξεις θέσεων στο δηµόσιο
http://www.ypes.gr/content_dhmosiograf.htm
- για τα δικαιώµατα των πολιτών και καταναλωτών
www.ypes.gr/dikaioma_link.htm
www.synigoros.gr
www.efpolis.gr
- για την εφορία
www.taxisnet.gr
- για το ΙΚΑ
www.ika.gr
Για έναν περιεκτικό κατάλογο εκπαιδευτικών
διευθύνσεων (σχολείων, ΤΕΙ, ΑΕΙ)
www.ypepth.gr/el_ec_category12.htm
Για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα
www.cultureguide.gr
Για θέµατα υγείας και διατροφής
www.iatronet.gr
http://health.in.gr (µε κατάλογο συναφών φορέων)
www.all-restaurants.gr
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Χάρτης

Για όλη την οικογένεια
www.netfamily.gr
Για κινηµατογράφο, θέατρο και εικαστικά
www.cine.gr
www.cinemascope.gr
www.gfc.gr
www.artingreece.gr
Για βιβλία, λογοτεχνία και ποίηση
www.elogos.gr
Για θέµατα µουσικής
www.classicalmusic.gr
www.musicheaven.gr/html
www.nationalopera.gr
www.megaron.gr
www.tch.gr
Για θέµατα αθλητισµού και Ολυµπιακών Αγώνων
www.sport.gov.gr
www.sportnet.gr
www.athens2004.com
www.sportosfera.gr
www.sportweb.gr
Για θέµατα αυτοκινήτου και µοτοσικλέτας
www.in.gr/auto
www.rally.gr
Για θέµατα µόδας
www.greekmoda.com
Για οικονοµικές και επιχειρηµατικές ειδήσεις
www.reporter.gr
www.business2005.gr
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Για θέµατα επιστήµης και τεχνολογίας
www.spin.gr
www.physics4u.gr
Για αυτόµατη µετάφραση κειµένων από 6 γλώσσες
www.forthnet.gr/info/translate/index.html
Χρήσιµες διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
www.ypes.gr/evrop_link.htm
Kαταστήµατα και πολυκαταστήµατα στον κυβερνοχώρο
www.in.gr/directory/default.asp?lngInfoChannel=
1523
www.e-shop.gr
www.open24.gr
www.female-shop.gr
www.shop21.gr
www.prom.gr
www.homeshop.gr
www.plaisio.gr
www.digitstore.gr
www.1oneway.gr
www.eml.gr/eMicroland/first.html
www.oteshop.gr
www.vodafone-shop.gr
www.greekmarket.gr
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Γλωσσάρι επικοινωνίας

•

•

•

•

•

•

•

•

Απ’ευθείας γραµµή/Αφοσιωµένη γραµµή (direct line)
Μια ιδιωτική γραµµή επικοινωνίας, εκµισθωµένη από
έναν τηλεπικοινωνιακό φορέα.
Bit
Η µικρότερη ποσότητα πληροφορίας που µπορεί να
µεταδοθεί.
Bot
Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται προγράµµατα που
παρακολουθούν την επικοινωνία υπολογιστών µεταξύ
τους.
BPS
Bits ανά δευτερόλεπτο. Η µονάδα µέτρησης της
ταχύτητας µετάδοσης των πληροφοριών.
Broadband
Ένα κύκλωµα επικοινωνίας υψηλής χωρητικότητας.
Συνήθως, η «ευρυζωνική σύνδεση» αναφέρεται σε
ταχύτητες µεγαλύτερες των 1.544 Mbps.
BBS
Ένας ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων όπου οι
χρήστες µπορούν να αφήνουν µηνύµατα. Πολλά BBS
λειτουργούν µε το σύστηµα εγγραφής µελών.
Chat (συνοµιλία)
Με τον όρο "chat" περιγράφεται η δικτυακή συνδιάσκεψη
σε πραγµατικό χρόνο.
∆εσµός/Σύνδεσµος/Παραποµπή (hyperlink - link)
Συνδέσεις µεταξύ µιας πληροφορίας και µιας άλλης, µε
µετάβαση σε άλλη ιστοσελίδα, άνοιγµα φωτογραφίας ή
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

εκκίνηση βίντεο. ∆ιακρίνονται από την τονισµένη τους
εµφάνιση, αλλά και από το ότι ο δείκτης του ποντικιού
αλλάζει όταν περνάει από πάνω τους.
∆ιακοµιστής (Server)
Ένας υπολογιστής που παρέχει - µέσω δικτύου πληροφορίες, δεδοµένα και διευκολύνσεις σε άλλους.
∆ιακοµιστής αρχείων (File Server)
Ένας υπολογιστής που παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης
στα αρχεία του σε αποµακρυσµένους χρήστες (πελάτες).
∆ιεύθυνση IP (IP address)
Η διεύθυνση Πρωτοκόλλου ∆ιαδικτύου είναι ένας
κωδικός των 32-bit που αντιστοιχίζει έναν υπολογιστή
στο ∆ιαδίκτυο. Κάτι σαν τον «τηλεφωνικό αριθµό» ενός
υπολογιστή.
∆ικαιώµατα πρόσβασης (access rights)
Περιγραφή των δικαιωµάτων που παρέχονται για
πρόσβαση και αλλαγές σε φακέλους και αρχεία.
∆ικτυακός Τόπος/Tοποθεσία/Κόµβος (Web site)
Η διεύθυνση ενός διακοµιστή ιστοσελίδων στο ∆ιαδίκτυο.
Στην πράξη είναι ένα σύνολο ιστοσελίδων που
διασυνδέονται λογικά. Συνήθως έχουν παρόµοια διάταξη
και αναφέρονται σε κοινό θέµα.
Εύρος ζώνης (Bandwidth)
Ένα µέτρο της δυνατότητας επικοινωνίας ή του ρυθµού
µετάδοσης δεδοµένων.
GIF (Graphics Interchange Format)
Το GIF είναι µια τυποποιηµένη µορφή συµπίεσης αρχείων
µε εικόνες, που διευκολύνει τη µετάδοση και παρουσίασή
τους στο ∆ιαδίκτυο.
GUI (Graphical User Interface)
Το «γραφικό περιβάλλον εργασίας» υποδηλώνει ένα
φιλικό περιβάλλον χρήσης υπολογιστή, µε εικονίδια.
HTML (HyperText Markup Language)
Η βασική γλώσσα δηµιουργίας αρχείων υπερκειµένου για
τον Παγκόσµιο Ιστό.
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Γλωσσάρι

•

•

•

•

•
•

•

•

•

HTTP (HyperText Transport Protocol - πρωτόκολλο
µεταφοράς υπερκειµένου)
Οι κανόνες βάσει των οποίων γίνεται µεταφορά αρχείων
από τον διακοµιστή στα προγράµµατα αναζήτησης και
τους µεµονωµένους χρήστες.
Ιστοσελίδα / σελίδα (Web page)
Ένα έγγραφο υπερκειµένου, µε συγκεκριµένη διεύθυνση
στο ∆ιαδίκτυο. Είναι ό,τι βλέπουµε στην οθόνη µας όταν
πηγαίνουµε σε µία διεύθυνση. Για να αλλάξουµε σελίδα
επιλέγουµε σχετικό κουµπί παραποµπής (link).
ISDN (Integrated Services Digital Network ψηφιακό δίκτυο ολοκληρωµένων υπηρεσιών)
Ένα σύνολο προτύπων για ταυτόχρονη µετάδοση
πληροφοριών οµιλίας, δεδοµένων και εικόνας µε υψηλή
ταχύτητα και σε λιγότερα κανάλια από όσα θα
χρειάζονταν σε άλλη περίπτωση.
ISP (Πάροχος Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου)
Χαρακτηρισµός των επιχειρήσεων που προσφέρουν
σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο και παρελκόµενες υπηρεσίες.
JPEG (Joint Photographic Experts Group format)
Μια δηµοφιλής µέθοδος για τη συµπίεση εικόνων.
Κατέβασµα (download)
Η µεταφορά προγραµµάτων ή δεδοµένων από έναν
υπολογιστή σε µια συνδεδεµένη συσκευή, συνήθως από
έναν διακοµιστή σε έναν προσωπικό υπολογιστή.
Κεντρική σελίδα (home page)
Η σελίδα εκκίνησης ενός δικτυακού τόπου, µε
πληροφορίες ταυτότητας και ευρετηρίου.
Νετικέτ (Netiquette)
Ένας κώδικας συµπεριφοράς στο ∆ιαδίκτυο, προκειµένου
να µην ενοχλούµε και να µην ενοχλούµαστε κατά την
επικοινωνία µας.
Modem (MODulator-DEModulator)
Συσκευή που επιτρέπει τη µετάδοση ψηφιακών
δεδοµένων (από υπολογιστή ή άλλες ψηφιακές συσκευές)
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•

•

•

•
•

•

•

•

µέσω κυκλωµάτων αναλογικής µετάδοσης (όπως οι κοινές
τηλεφωνικές γραµµές).
MPEG (Moving Pictures Expert Group format)
Ένας τυποποιηµένος τρόπος συµπίεσης κινούµενης
εικόνας (βίντεο).
Ονοµα πεδίου (Domain Name)
Το προτεινόµενο σύστηµα ονοµατοδότησης του
∆ιαδικτύου για τη διάκριση της προέλευσης των
ιστοσελίδων (edu, com, gov, org, mil, net).
Παγκόσµιος Ιστός (WWW - World Wide Web)
Το σύνολο κόµβων του ∆ιαδικτύου που επιτρέπουν την
παγκόσµια σύνδεση εγγράφων πολυµέσων µέσω δεσµών.
Οι κόµβοι που µετέχουν στον Παγκόσµιο Ιστό έχουν
κοινό τρόπο διασύνδεσης των πληροφοριών, ώστε η
πλοήγηση και η αναζήτηση µεταξύ αρχείων κειµένων,
εικόνων, ήχου και βίντεο να είναι εύκολη και εντελώς
ανεξάρτητη από την πραγµατική τους θέση.
Πολυµέσα (Multimedia)
Εφαρµογές µε ενσωµατωµένο ήχο, εικόνα και δεδοµένα.
Πραγµατικός χρόνος (Real Time)
Αναφέρεται στην άµεση µετάδοση και επεξεργασία
δεδοµένων στον χρόνο που αυτά συµβαίνουν - σε
αντιδιαστολή µε την αποθήκευσή τους και κατοπινή
µετάδοση ή επεξεργασία τους.
Πρόγραµµα αναζήτησης/πλοηγός/φυλλοµετρητής
(Browser)
Εφαρµογή λογισµικού που παρέχει ένα γραφικό και
αλληλεπιδραστικό περιβάλλον για αναζήτηση, εύρεση,
προβολή και διαχείριση πληροφοριών σε ένα δίκτυο.
Πρωτόκολλο ασφαλείας (security protocol)
Μηχανισµός ελέγχου που αποτρέπει την χρήση πόρων
χωρίς άδεια.
Πύλη (portal)
Ένας κόµβος που συνδέει µεταξύ τους ιστοσελίδες
ποικίλης προέλευσης. Λειτουργεί ως «τηλεφωνικό
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ευρετήριο», αλλά συχνά και ως εµπορικό ή
επιχειρηµατικό κέντρο.
PDF (Portable Document Format)
Μία διαµόρφωση αρχείων που επιτρέπει την ανάγνωση
ενός κειµένου όπως ακριβώς αυτό θα εκτυπωθεί. Είναι
δηµοφιλής διότι αποτρέπει την µετατροπή ή υποκλοπή
ενός δηµοσιευόµενου κειµένου.
POP (point of presence-σηµείο παρουσίας)
Μια ειδική σύνδεση τηλεφωνικών κλήσεων ώστε οι
χρήστες τους να µην χρειάζεται να κάνουν υπεραστικές
κλήσεις. Για παράδειγµα, µια συγκεκριµένη υπηρεσία
παροχής ∆ιαδικτύου µπορεί να βρίσκεται στην Πάτρα
αλλά να έχει "POP" στην Αθήνα και την Θεσαλονίκη.
Robot (software robot)
Τα "λογισµικά Robot" είναι προγράµµατα που διασχίζουν
τον Παγκόσµιο Ιστό αναζητώντας πληροφορίες, συνήθως
µε σκοπό τη δηµιουργία ευρετηρίου για ένα µηχανισµό
αναζήτησης ή τον εντοπισµό σφαλµάτων σε ιστοσελίδες.
Συµπίεση/αποσυµπίεση (compression/decompression)
Η κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση των σηµάτων
επιτρέπει τη µετάδοση (ή αποθήκευση) περισσότερων
πληροφοριών ανά µονάδα χρόνου (ή χώρου).
Shareware
Λογισµικό που διατίθεται δωρεάν, συνήθως υπό όρους
δοκιµαστικής χρήσης.
SSL (Secure Socket Layer)
Ένα πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται για τη διασφάλιση
των συναλλαγών µεταξύ των χρηστών του ∆ιαδικτύου.
Surf – surfing the Net
Η πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο. Συνήθως, χρησιµοποιείται για
να περιγράψει την περιήγηση χωρίς συγκεκριµένο σχέδιο.
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet
Protocol)
Το Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης/ Πρωτόκολλο
∆ιαδικτύου είναι ένα σύνολο κανόνων που έχει
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καθιερωθεί για τη σύνδεση υπολογιστικών συστηµάτων
στο ∆ιαδίκτυο.
Telnet
Το Telnet είναι ένα πρόγραµµα που επιτρέπει τη σύνδεση
και εργασία σε έναν άλλο υπολογιστή. Με τη σύνδεση
αυτή, οι χρήστες µπορούν να έχουν (π.χ.) πρόσβαση σε
υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου τις οποίες δεν θα είχαν στον
δικό τους υπολογιστή.
Υπερκείµενο (Hypertext)
Η διαµόρφωση ενός κειµένου έτσι ώστε δεσµοί
ενσωµατωµένοι σε λέξεις ή φράσεις να επιτρέπουν στον
αναγνώστη την παραποµπή σε άλλο κείµενο ή υλικό
πολυµέσων.
Υπερµέσα (Hypermedia)
Η επέκταση της διαµόρφωσης υπερκειµένου έτσι ώστε να
περιλαµβάνει πολλά διαφορετικά µέσα, όπως κείµενο,
γραφικά, ήχο, εικόνα, κινούµενα σχέδια ή εκτελέσιµα
έγγραφα.
URL (Uniform Resource Locator - Ενιαία θέση πόρου)
Τρόπος απεικόνισης µίας διεύθυνσης στο ∆ιαδίκτυο που
αποκαλύπτει το όνοµα του διακοµιστή όπου είναι
αποθηκευµένα τα αρχεία της τοποθεσίας, τη διαδροµή
καταλόγου των αρχείων και το όνοµα των αρχείων.
Usenet (USEr NETwork)
Μία από τις πρώτες µορφές "οµαδικής ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας" στο ∆ιαδίκτυο. Αυτή τη στιγµή
συγκεντρώνει περίπου 10.000 διαφορετικές οµάδες
ειδήσεων.
FAQ (Frequently Asked Question)
Οι συνηθέστερες ερωτήσεις που υποβάλλονται σε ένα
δικτυακό τόπο.
FTP (File Transfer Protocol)
Πρωτόκολλο µεταφοράς αρχείων : ένα πρωτόκολλο που
χρησιµοποιείται για τη µεταφορά αρχείων µεταξύ µιας
µεγάλης ποικιλίας συστηµάτων. Το βασικό πρωτόκολλο
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που µας επιτρέπει να στείλουµε ή να λάβουµε αρχεία
υπολογιστή µέσω του ∆ιαδικτύου.
Χωρητικότητα (capacity)
Η µεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα αξιόπιστης µετάδοσης
που µπορεί να επιτευχθεί σε ένα κανάλι, κύκλωµα ή
συσκευή.
Ψηφιακός/ή (digital)
Συσκευή ή µέθοδος που χρησιµοποιεί διακριτές
µεταβολές τάσης, συχνότητας, πλάτους, θέσης κλπ. για
την κωδικοποίηση, επεξεργασία ή εκτέλεση δυαδικών (0 ή
1) σηµάτων ήχου, εικόνας, υπολογιστικών δεδοµένων ή
άλλων πληροφοριών.
VRML (Virtual Reality Modelling Language)
Γλώσσα προγραµµατισµού µέσω της οποίας οι ιστοσελίδες
διαµορφώνονται ώστε να υποστηρίζουν τρισδιάστατα
γραφικά και αλληλεπιδραστική µετακίνηση στο χώρο.
WAV
Ειδική διαµόρφωση αρχείων ήχου. Το "wav" εµφανίζεται
ως επέκταση του ονόµατός τους (π.χ. piano.wav).
Webmaster/Webmistress
Ο/η υπεύθυνος διαχείρισης ενός διακοµιστή του
Παγκόσµιου Ιστού.
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