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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πολλοί υποστηρίζουν ότι το Διαδίκτυο είναι η επανάσταση των τελευταίων
δεκαετιών, είναι το εργαλείο στην επιστήμη, στην ενημέρωση, στη ψυχαγωγία.
Με την συνεχή εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, οι χρήστες του Διαδικτύου είναι
πια σε θέση να επικοινωνούν με οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, να
πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές, να το χρησιμοποιούν στην
εκπαίδευση, να εργάζονται εξ αποστάσεως και να πραγματοποιούν
συναλλαγές με διάφορες υπηρεσίες που προσφέρονται από τις τράπεζες.
Παρόλο που το Intemet είναι ένα θαυμάσιο μέσο επικοινωνίας, ενημέρωσης,
επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας, οι κίνδυνοι που παραμονεύουν είναι πολλοί,
αφού η επινοητικότητα των ανθρώπων δεν χρησιμοποιείται πάντα για καλούς
σκοπούς.
Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ο «Ελεύθερος χρόνος και
το Διαδίκτυο» καθώς και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε από αυτό. Οι
τρόποι ψυχαγωγίας είναι πάρα πολλοί και γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή. Συχνά
οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο αναζητούν τρόπους
διασκέδασης χωρίς όμως να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι για τους
κινδύνους που αντιμετωπίζουν. Γι’ αυτό, πρέπει να είναι όλοι ενημερωμένοι
και προσεκτικοί όσοι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και αυτό προϋποθέτει
σωστή εκπαίδευση από μικρή ηλικία.
Αρχικά, το πρώτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας αναφέρεται στην έννοια και
τον σκοπό του ελεύθερου χρόνου και αντιπαραθέτει τους λόγους και τα αίτια
για τους οποίους είναι απαραίτητος ο ελεύθερος χρόνος στη ζωή μας . Στη
συνέχεια, σαν αντικείμενο μελέτης έχει την έννοια του Διαδικτύου και την
χρήση του στον ελεύθερο χρόνο καθώς και τις υπηρεσίες που μας προσφέρει
όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα διάφορα οήΒίβ-ίοΓϋηβ και τον
Παγκόσμιο Ιστό. Επίσης, αναφέρεται η άγνοια που υπάρχει στο Διαδίκτυο
από τους κινδύνους και οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Ακόμα, δίνει
συμβουλές για τους κινδύνους που κρύβει το Διαδίκτυο όπως είναι η
εγκληματικότητα, οι ιοί και θέτει το δίλλημα αν είναι ασφαλές το Διαδίκτυο.
Ασχολείται με την ψυχαγωγία που μας παρέχει το Διαδίκτυο όπως είναι οι
αγορές, οι πωλήσεις, τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης και τα οπίίπβ παιχνίδια.
Στο τελευταίο κεφάλαιο αυτής της εργασίας παρατίθεται η έρευνα σχετικά
με τον ελεύθερο χρόνο. Επίσης, αναλύονται τα αποτελέσματα αυτής της
έρευνας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1.1 Έννοια κα ι ορισμός του ελεύθερου χρόνου
Όλοι οι άνθρωποι, από την είσοδο τους στο σχολείο μέχρι να γίνουν
υπερήλικες και ως μαθητές και ως επαγγελματίες αναγκάζονται να
επιμηκύνουν τον εργασιακό τους χρόνο. Μόνο έτσι κατορθώνουν να
ανταποκρίνονται οι μαθητές στις αυξημένες σχολικές και μαθησιακές τους
υποχρεώσεις και οι επαγγελματίες στις αυξημένες ανάγκες της ζωής.
Αναπόφευκτη συνέπεια της ανταγωνιστικής κοινωνίας και των αυξημένων
βιοτικών και κοινωνικών αναγκών είναι το καθημερινό άγχος και στρες, το
οποίο χαρακτηρίζει τον σημερινό άνθρωπο όλων των ηλικιών.
Ο άνθρωπος όμως δεν είναι μηχανή. Πέρα από τις βιολογικές ανάγκες,
ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, εθνικότητα, καταγωγή, γραμματικές γνώσεις,
πολιτιστικό και πνευματικό επίπεδο έχει και άλλες ανάγκες: ανάγκες
κοινωνικές, συναισθηματικές και πνευματικές. Τις ανάγκες αυτές πρέπει να τις
ικανοποιεί με μέτρο, για να υπάρχει ισορροπία με τον εαυτό του και με το
περιβάλλον του.
Για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών, οι οποίες διαφέρουν από
άνθρωπο σε άνθρωπο, ανάλογα με την ηλικία και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα
που έχει ο καθένας, είναι ανάγκη να έχει χρόνο διαθέσιμο για τον εαυτό του,
έναν προσωπικό χρόνο, τον οποίο να μπορεί να διαχειρίζεται ελεύθερα όπως
εκείνος θέλει. Ο χρόνος αυτός είναι γνωστός με τον όρο «ελεύθερος χρόνος».
Μέσα από τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου ο άνθρωπος, μικρός ή
μεγάλος, προσπαθεί να ικανοποιήσει τις πρακτικές του ανάγκες και τα
πνευματικά, κοινωνικά και συναισθηματικά του ενδιαφέροντα. Ανάγκες και
ενδιαφέροντα, τα οποία δεν ικανοποιούνται με τη σχολική ή την
επαγγελματική του, ανάλογα με την ηλικία, απασχόληση. Περισσότερος
αναγκαίος είναι ο ελεύθερος χρόνος στο παιδί και τον νέο, δεδομένου ότι είναι
σε περίοδο ανάπτυξης και είναι σημαντικό να ικανοποιούνται οι βιολογικές και
κοινωνικοσυναισθηματικές του ανάγκες, για να αναπτυχθεί και να ωριμάσει
ικανοποιητικά.
Ιδιαίτερα σήμερα, λόγω των πολλαπλών κινδύνων που περιτριγυρίζουν τα
παιδιά και ειδικότερα τους νέους (κάπνισμα, αλκοόλ, ναρκωτικά, τηλεόραση),
καθώς και του εντατικού ρυθμού απασχόλησης όλων των μαθητών,
ανεξάρτητα από ηλικία και επίπεδο εκπαίδευσης, είναι περισσότερο αναγκαία
η ύπαρξη και σωστή αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου. Από τις δραστηριότητες
του το παιδί και ο νέος πρέπει να αντλεί ευχαρίστηση, ικανοποίηση και
πληρότητα, ώστε να μην χρειαστεί να αναζητήσει αυτά σε δύσβατα και
καταστροφικά μονοπάτια.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, μερικές φορές κατά τον ελεύθερο χρόνο
πραγματοποιούνται τόσο σημαντικά επιτεύγματα, τα οποία μπορεί να
προσφέρουν στο παιδί και τον έφηβο πολύ σημαντικότερα πράγματα και
οφέλη από ότι ο επαγγελματικός ή ο σχολικός χρόνος τους προσφέρει σχετικά
με την κοινωνικοσυναισθηματική τους ωριμότητα, με την προϋπόθεση ότι
υπάρχουν ενδιαφέροντα και ο ελεύθερος χρόνος αξιοποιείται με σοβαρά και
ορθολογικά κριτήρια. Τον ελεύθερο χρόνο συνήθως ο καθένας τον αξιοποιεί
με εντελώς προσωπικό τρόπο, επιλέγοντας τέτοιες δραστηριότητες, ώστε να
προσφέρει στον εαυτό του εσωτερική πληρότητα, κοινωνική και ψυχική
ολοκλήρωση.
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Αν θέλουμε να ορίσουμε τον ελεύθερο χρόνο με απλά λόγια πρέπει να
πούμε ότι είναι ο χρόνος τον οποίο ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται μόνο για την
ικανοποίηση αυστηρά των προσωπικών επιδιώξεων, ενδιαφερόντων και
αναγκών, με δικά του εντελώς προσωπικά κριτήρια και κίνητρα. Ο ελεύθερος
χρόνος δεν συγχέεται με τον χρόνο κατά τον οποίο απασχολείται κάποιος,
εκτελώντας προγραμματισμένες
και
επιβεβλημένες δραστηριότητες,
προκειμένου να πετύχει σκοπούς και στόχους, οι οποίοι δεν επιλέγονται από
τον ίδιο, αλλά κάποιοι άλλοι τους επιβάλλουν, έστω κι αν ανταποκρίνονται στα
προσωπικά του ενδιαφέροντα και εξυπηρετούν το μέλλον του.
Ο ελεύθερος χρόνος, σε κάθε περίπτωση, περιλαμβάνει δύο όψεις:
•

την ποιοτική και

•

την ποσοτική.

Η ποιοτική αναφέρεται στο βαθμό επίτευξης του σκοπού και του στόχου,
δηλαδή στην ικανοποίηση που εισπράττει ο άνθρωπος μέσα από τις
δραστηριότητες που επιλέγει. Η ποιοτική πλευρά εκτιμάται με βάση το
αίσθημα της προσωπικής ικανοποίησης κατά την επιλογή και εκτέλεση των
δραστηριοτήτων που επιλέγει. Η ποσοτική αναφέρεται στη διάρκεια που έχει
σε σχέση με τις άλλες απασχολήσεις του ο άνθρωπος.
Με άλλα λόγια ο ποιοτικός ορισμός του ελεύθερου χρόνου έχει καθαρά
προσωπικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει τα στοιχεία με τα οποία έμμεσα
μπορεί να χαρακτηριστεί το διανοητικό και πνευματικό επίπεδο, δηλαδή το
νοητικό status του ανθρώπου. Ενώ ο ποσοτικός ορισμός του ελεύθερου
χρόνου σημαίνει ότι απομένει στον άνθρωπο να εκμεταλλευτεί ο ίδιος, αφού
πρώτα έχει αντιμετωπίσει όλες τις άλλες βασικές ανάγκες του, δηλαδή τις
κοινωνικές του υποχρεώσεις (Harris, 2011).

1.2 Ιστορική αναδρομή
Η ποσότητα αλλά και η ποιότητα του ελεύθερου χρόνου είναι συνάρτηση
του πολιτισμικού επιπέδου, της ποιότητας ζωής κάθε εποχής.
Αρχαία Αθήνα: Έντονη αρνητική η στάση απέναντι στη δουλειά που
ταιριάζει μόνο στους δούλους. Ο ελεύθερος πολίτης έπρεπε να ασχολείται με
την άθληση του σώματος, το στοχασμό, το λόγο, την τέχνη, την πολιτική ζωή
και τις σπουδές.
Κατά τον φιλόσοφο Αριστοτέλη: Ο ελεύθερος χρόνος δεν είναι το τέλος της
δουλειάς. Αντίθετα η δουλειά είναι το τέλος του ελεύθερου χρόνου. Αυτός
πρέπει να αφιερώνεται στην τέχνη, την επιστήμη και κατά προτίμηση, στη
φιλοσοφία.
Αρχαία Ρώμη: Τιμημένα τα επαγγέλματα που χαρακτηρίζονται ως
ελεύθερες τέχνες, αλλά και λουκούλεια γεύματα, θεάματα για την εκτόνωση
του ανθρώπου.
Τον 18ο αιώνα οι ώρες εργασίας είναι περίπου 80. Το εργατικό κίνημα που
ξεκινά την Πρωτομαγιά του 1886 επιτυγχάνει: Οκτώ ώρες δουλειάς, οκτώ
ώρες ανάπαυσης και οκτώ ώρες ελεύθερος χρόνος.
Σήμερα κατά τη νομοθεσία έχουμε 35 ώρες εβδομαδιαίως, πενθήμερο,
αργία Σαββάτου και κατοχύρωση της άδειας των υπαλλήλων με αποδοχές. Η
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σύγχρονη εποχή, βιομηχανική εποχή, έχει διαμορφώσει για τον άνθρωπο νέες
συνθήκες ζωής λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης. Η βιομηχανοποίηση και ο
αυτοματισμός ξεκούρασαν τον άνθρωπο και δημιούργησαν συνθήκες για
περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Ενώ ο σύγχρονος άνθρωπος έχει περισσότερο
ελεύθερο χρόνο, διαμαρτύρεται για έλλειψη ελεύθερου χρόνου. Αισθάνεται ότι
ο ελεύθερος χρόνος του λείπει και ότι σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη
εποχή του είναι απαραίτητος (Harris, 2011).

1.3 Σκοπός κα ι στόχος του ελεύθερου χρόνου
Ο σκοπός και ο στόχος του ελεύθερου χρόνου μπορούν να περιγραφούν
ως εξής:
> Σκοπός του ελεύθερου χρόνου είναι μέσα από την ελεύθερη διαχείριση
του, ο άνθρωπος να ικανοποιεί προσωπικές, βιολογικές, κοινωνικές,
πνευματικές και συναισθηματικές ανάγκες και να αντλεί ικανοποίηση.
> Ειδικότεροι στόχοι του ελεύθερου χρόνου είναι ο άνθρωπος:
•

Να αναπτύξει ικανότητες, δεξιότητες και αξίες, οι οποίες δεν φαίνεται
πιθανό ότι θα αναπτυχθούν στο βαθμό που πρέπει μέσα από άλλες
υποχρεωτικές δραστηριότητες.

•

Να μπορεί να επιλέγει την κατάλληλη χρονική περίοδο ως ελεύθερο
χρόνο και να αναπτύξει την ικανότητα οργάνωσής του.

•

Να αναπτύξει την ικανότητα αξιολόγησης και επιλογής κατάλληλων
δραστηριοτήτων τις οποίες θα εκτελεί στον ελεύθερο χρόνο.

•

Να έχει τις ευκαιρίες κάνοντας δραστηριότητες δικής του ελεύθερης
επιλογής, να αισθάνεται την απόλαυση της ψυχαγωγίας, να
εκτονώνεται από το άγχος των υποχρεωτικών δραστηριοτήτων και να
απολαμβάνει τη ζωή.

•

Να αναπτύσσει καλές διαπροσωπικές σχέσεις, να κάνει φιλίες και να
αποκτά τις δεξιότητες και τις αξίες της συνεργασίας, του υγιούς
ανταγωνισμού και τέλος να αναπτύσσει κοινωνική συνείδηση.

Είναι προφανές ότι ο ελεύθερος χρόνος, όταν επιλέγεται και οργανώνεται
κατάλληλα, όχι μόνο δίνει ευχαρίστηση στον άνθρωπο, αλλά συμπληρώνει
κενά και ελλείψεις που ενδεχομένως δεν καλύπτονται από τις υποχρεωτικές
δραστηριότητες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ανθρώπους με μεγάλο εύρος
ενδιαφερόντων. Έτσι, πέρα από τον ψυχαγωγικό τομέα είναι πολύ πιθανό ότι
θα συσσωρεύσει οφέλη πολιτιστικού, πνευματικού και κοινωνικού
ενδιαφέροντος (Μπαδογιαννάκης,1994).
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1.4 Κ ριτήρια επ ιλογή ς τ ω ν δ ρ α σ τ η ρ ιο τή τω ν

Η επιλογή των δραστηριοτήτων που εντάσσεται στον ελεύθερο χρόνο
γίνεται συνήθως με βάση τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων, τις δεξιότητες και
τις ανάγκες του καθενός. Πιο συγκεκριμένα τα κριτήρια επιλογής των
δραστηριοτήτων είναι τα ακόλουθα:
•

Η ηλικία

Ανάλογα με την ηλικία διαφοροποιούνται τόσο η ποσότητα του ελεύθερου
χρόνου όσο και οι δραστηριότητες που επιλέγονται. Ένα παιδί για παράδειγμα
8 ετών μπορεί να παίξει ένα δημιουργικό παιχνίδι, αλλά δεν μπορεί να κάνει
ορειβασία ή καταδύσεις στη θάλασσα.
•

Τα ενδιαφέροντα

Όλοι οι άνθρωποι, ακόμη και της ίδιας ηλικίας δεν έχουν τα ίδια
ενδιαφέροντα. Μερικές φορές βλέπουμε ότι τα ενδιαφέροντα είναι ίδια σε
κάποιες ηλικίες αλλά πάντα υπάρχουν και τα διαφορετικά ενδιαφέροντα και οι
ανάλογες προτιμήσεις. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος με πνευματική
ωριμότητα προτιμά να παίζει παιχνίδια πνευματικού περιεχομένου, τα οποία
απαιτούν συγκέντρωση προσοχής, οργάνωση και σκέψη, ενώ ένας άλλος
λιγότερο ώριμος πνευματικά παίζει παιχνίδια που απαιτούν λιγότερη ή
καθόλου σκέψη και συγκέντρωση προσοχής. Ένας άλλος άνθρωπος από
οικογένεια μουσικών, αν συμβεί να έχει κι αυτός μουσικά ενδιαφέροντα,
προτιμά από μικρή ηλικία να ασχολείται με τη μουσική.
•

Η ιδιοσυγκρασία

Μερικοί άνθρωποι είναι πολύ δραστήριοι και έχουν ανάγκη από εκτόνωση.
Άλλοι είναι λιγότερο δραστήριοι και μπορούν να μένουν στην ίδια θέση για
πολύ ώρα, χωρίς καμία δυσκολία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να
συγκεντρώνουν την προσοχή τους για αρκετή ώρα σε μια δραστηριότητα, ενώ
άλλοι δεν προλαβαίνουν να αρχίσουν μια δραστηριότητα και θέλουν αμέσως
να αλλάξουν και να κάνουν κάποια άλλη. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος
πολύ δραστήριος είναι αδύνατο και δε συνίσταται να κάθεται πολλή ώρα στο
τραπέζι και να παίζει ένα παιχνίδι που απαιτεί συγκέντρωση και σκέψη. Αυτός
πρέπει να κινηθεί, να εκτονωθεί παίζοντας. Συνεπώς, επιλέγει δραστηριότητες
οι οποίες έχουν έντονη δραστηριότητα και κίνηση.

•

Οι βιολογικές και άλλες ανάγκες του ανθρώπου

Ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες, όταν οι άνθρωποι έχουν λογικοποιήσει
τα πράγματα και μπορούν να κάνουν επιλογές με λογικά κριτήρια, μπορούν
να επιλέγουν δραστηριότητες με τις οποίες επιτυγχάνονται ταυτόχρονα τόσο η
ανάγκη για ψυχαγωγία όσο και οι πρακτικές ανάγκες που μπορεί να έχουν και
πρέπει να ικανοποιηθούν στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου
(Κωνσταντινάκος, 2010).
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1.5 Δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τες το υ ελ εύ θ ερ ο υ χ ρ ό ν ο υ

Ενδεικτικά αναφέρουμε πιο κάτω τις ομάδες δραστηριοτήτων, οι οποίες
κατά τεκμήριο, μπορούν να επιλέγονται για την αξιοποίηση του ελεύθερου
χρόνου και είναι:

•

Το παιχνίδι

Με τον ελεύθερο χρόνο αφήνεται μια σημαντική θέση για το παιχνίδι. Για
τον άνθρωπο, το παιχνίδι ανήκει στην περιοχή του σοβαρού. Το παιχνίδι είναι
ο δικός του τρόπος για να αποκαλύψει και να μάθει. Χρειάζεται πολλή
προσοχή με τα «μορφωτικά» παιχνίδια, τα οποία προσπαθούμε να τα
επιβάλλουμε στους ανθρώπους. Πολλές φορές ή καταφέρνουμε να δώσουμε
στον άνθρωπο μορφωτικό παιχνίδι, το οποίο παραμένει παιχνίδι ή δεν παίζει
καθόλου με αυτό που του προτείνουμε σαν δήθεν μορφωτικό παιχνίδι και με
το να τον πιέσουμε καταλήγουμε σε μια άκαρπη και συχνά βλαβερή
προσπάθεια. Θα έπρεπε, ίσως, να δεχτούμε το παιχνίδι σαν ένα
αναπόσπαστο κομμάτι από την καθημερινή βασική απασχόλησή μας, αρκεί
να το δούμε ως κάτι το οποίο «αποδραματοποιεί» τη ζωή, έτσι ώστε να
προβάλλεται η καλή, η ήρεμη, η διασκεδαστική όψη των πραγμάτων.
Ο ελεύθερος χρόνος προσφέρεται ιδιαίτερα για παιχνίδι. Εκεί εκφράζεσαι
επιτέλους χωρίς πειθαναγκασμό, με τη φαντασία σου και μόνο. Διασκεδάζεις,
για να αποτοξινωθείς από ένα κλίμα που προσπαθεί να σε υποχρεώσει να
πάρεις τα πράγματα πολύ στα σοβαρά. Παιχνίδι και γέλιο πάνε μαζί στους
ανθρώπους: ο κακός παίχτης δεν γελάει, έστω και αν γελάει ψεύτικα. Το
παιχνίδι προϋποθέτει τον αυθορμητισμό. Μια από τις μέγιστες συμβολές του
ελεύθερου χρόνου είναι να επιτρέπει στον καταπιεσμένο άνθρωπο να
εκφράζεται αυθόρμητα, ελεύθερα και αληθινά, όπως ο ίδιος αισθάνεται. Ίσως
αυτό μόνο μέσα από το παιχνίδι να μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
Δεν θα έπρεπε να παραβλέψουμε ότι το παιχνίδι είναι ίσως ένα από τα
ελάχιστα εναπομείνοντα πεδία τα οποία προσφέρουν πολλαπλές ευκαιρίες
για συναντήσεις και δημιουργία θερμών ανθρώπινων σχέσεων. Είναι το
μυθικό βασίλειο της ελευθερίας, όπου εξαφανίζεται ο καταναγκασμός της
εργασίας, είναι το βασίλειο του ελεύθερου και δημιουργικού χρόνου, ο κόσμος
της απόλυτης απελευθέρωσης από την αυστηρή κοινωνική οργάνωση, η
οποία αποξενώνει τον άνθρωπο από την ψυχή του και το χρόνο του. Όντας
μια δραστηριότητα ελεύθερη, που ασκείται μόνο για την ατομική ευχαρίστηση,
είναι η μόνη εκδίκηση την οποία μπορεί να πάρει ο κοινός άνθρωπος ενάντια
στους πολλαπλούς υποχρεωτικούς χρόνους που καταπιέζουν τη ζωή του.

•

Το ποδόσφαιρο

Εδώ οι άντρες έχουν καλώς ή κακώς τον πρώτο λόγο. Πάθος, δύναμη,
αγωνιστικότητα, ομαδική προσπάθεια, σωστή συνεργασία μεταξύ των μελών
της ομάδας, γρήγορη σκέψη, αποφασιστικότητα, ψυχραιμία και επιδεξιότητα
στο χειρισμό της μπάλας είναι τα στοιχεία που καλλιεργούνται στο αγώνισμα
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αυτό. Οι άνθρωποι μέσα από ένα εξειδικευμένο ασκησιολόγιο έχουν τη
δυνατότητα να βελτιώσουν την τεχνική κατάρτιση και τη φυσική τους
κατάσταση, να χαρούν το παιχνίδι και να εκτονώσουν το δυναμισμό τους.
Αθλητές και προπονητές που έχουν διακριθεί στο χώρο προσφέρουν
πολύτιμες γνώσεις και μεταδίδουν τις εμπειρίες τους στα νέα και ανερχόμενα
ταλέντα.

•

Το μπάσκετ

Τη λατρεία για το αγώνισμα αυτό, το θαυμασμό για τους αθλητές του, τις
ξεχωριστές συγκινήσεις των αγώνων του και τις μεγάλες επιτυχίες των
ελληνικών ομάδων δύσκολα τα συναντάμε σε άλλο άθλημα. Όσοι άνθρωποι
ασχολούνται στρέφονται σχεδόν αυθόρμητα στο μπάσκετ. Στόχος της
δραστηριότητας αυτής είναι να χαρούν το παιχνίδι, αλλά παράλληλα να
μυηθούν στα βασικά στοιχεία της τεχνικής του. Πάσες, τρίπλες, ελεύθερες
βολές, τρίποντα, φάουλ, προσποιήσεις είναι κάποια από τα στοιχεία του
αγωνίσματος, που έχουν γίνει τόσο δημοφιλή, ώστε να κυριαρχούν και στην
καθημερινή μας ζωή. Όσοι συμμετέχουν στη δραστηριότητα αυτή έχουν την
ευκαιρία μέσω διαγωνιστικών παιχνιδιών, φιλικών αγώνων, τουρνουά 3 στα 3,
να ολοκληρώσουν την εικόνα τους για το άθλημα και να ζήσουν τη μαγεία του.
Στη
δραστηριότητα
αυτή
συμμετέχουν
ως
επισκέπτες
διεθνείς
καλαθοσφαιριστές, διαιτητές και προπονητές, οι οποίοι βοηθούν ιδιαίτερα να
τελειοποιήσουν τεχνικές αλλά και να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες.
•

Ο κλασικός αθλητισμός

Ο κλασικός αθλητισμός θεωρείται ο βασιλιάς των σπορ και σε κάθε μεγάλη
διοργάνωση μονοπωλεί το ενδιαφέρον όλων των φιλάθλων. Περιλαμβάνει
αθλήματα δρόμου, αλμάτων και ρίψεων. Η τεχνική των αθλημάτων αυτών
εναρμονίζεται με τη φυσιολογική ανθρώπινη κίνηση, γι' αυτό και τα αθλήματα
του κλασικού αθλητισμού παραμένουν αναλλοίωτα από τους πρώτους
Ολυμπιακούς αγώνες έως σήμερα. Ο κλασικός αθλητισμός εγγυάται μια
φυσιολογική και ομαλή ανάπτυξη, ενώ προσφέρει ψυχαγωγία με την εναλλαγή
των αντικειμένων προπόνησης. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του
κλασικού αθλητισμού θα γνωρίσουν την τεχνική των δρόμων της ταχύτητας,
των δρόμων της αντοχής, των αλμάτων σε μήκος και σε ύψος.

•

Κολύμβηση

Η επαφή με το νερό χαρίζει καλή διάθεση, ψυχική ευεξία, διασκέδαση και
μια αίσθηση καλοκαιρινών διακοπών ακόμα και μέσα στην καρδιά του
χειμώνα. Στην κλειστή θερμαινόμενη πισίνα ένα εξειδικευμένο επιτελείο
προπονητών περιμένει για να διδάξει τα διάφορα κολυμβητικά στυλ και να
βοηθήσει να εξοικειωθούν απόλυτα με το νερό. Τμήματα αρχαρίων αλλά και
πιο προχωρημένων λειτουργούν μία έως δύο φορές την εβδομάδα δίνοντας
τη δυνατότητα σε όλους να ενταχθούν σε κάποια ομάδα και να προχωρήσουν
ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Όσοι διδάσκονται τα βασικά στοιχεία του
αθλήματος κάνοντας ταυτόχρονα την πρακτική τους εξάσκηση βελτιώνουν τις
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φυσικές ικανότητες τους, όπως η αντοχή, η κινητική επιδεξιότητα, η ταχύτητα,
η δύναμη.
•

Το πόλο

Το πόλο είναι ένα συναρπαστικό άθλημα με μεγάλη παιδαγωγική σημασία.
Αναπτύσσει το πνεύμα της ομαδικής συνεργασίας και προσπάθειας.
Επίσης, αποτελεί ένα μέσο για χαλάρωση από την ένταση της ημέρας και
συντελεί στην καλή φυσική κατάσταση. Η εξοικείωση με το νερό, ο
δυναμισμός, η γρήγορη κολύμβηση, η άμιλλα είναι μερικά από τα
χαρακτηριστικά του αθλήματος αυτού.

•

Το βόλεϊ

Το βόλεϊ είναι ένα τεχνικό ομαδικό άθλημα, στο οποίο οι αθλητές μέσα από
την προπόνηση βελτιώνουν την ατομική τεχνική και καλλιεργούν τη
συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας. Το γεγονός ότι δεν έρχονται σε
άμεση σωματική επαφή με τους αντιπάλους καθιστά το άθλημα αυτό καθαρό
και ευγενές, ενώ οι αθλητές ασκούνται στην υπομονή και την καλή αγωνιστική
συμπεριφορά. Η διδασκαλία της τεχνικής περιλαμβάνει το σερβίς, την
υποδοχή, την πάσα με τα δάχτυλα και την επίθεση. Τα στοιχεία ατομικής και
ομαδικής τακτικής βοηθούν στο να παίζουν σωστά, να συνεργάζονται και να
αποκτούν πρωτοβουλίες. Όσοι παρακολουθούν τη δραστηριότητα αυτή,
συμμετέχουν σε αθλητικές συναντήσεις και αγώνες που διεξάγονται κάθε
χρόνο.

•

Το τένις

Το τένις ή αλλιώς αντισφαίριση είναι από τα ωραιότερα και πιο δημοφιλή
αθλήματα και μετρά φανατικούς οπαδούς σε κάθε ηλικία. Στις αθλητικές
εγκαταστάσεις δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουν το άθλημα, να μυηθούν σε
αυτό, να διδαχτούν τις βασικές κινήσεις και να λάβουν μέρος σε αγώνες. Όσοι
συμμετέχουν στη δραστηριότητα αυτή αποκτούν ένα πολύ καλό ενδιαφέρον.
•

Το πινγκ-πονγκ

Το πινγκ-πονγκ ή αλλιώς επιτραπέζια αντισφαίριση είναι ένα άθλημα
έντονα θεαματικό και γρήγορο, καθώς το μπαλάκι φτάνει σε ταχύτητες των
160 χιλιομέτρων την ώρα. Την ονομασία την πήρε από τον ήχο που κάνει το
μπαλάκι, όταν χτυπάει στο τραπέζι. Συμβάλλει στην ανάπτυξη της φυσικής
κατάστασης, βελτιώνει την ταχύτητα, την αντίληψη και τα αντανακλαστικά του
ασκουμένου. Είναι ένα άθλημα που ταιριάζει σε όλους μας, γι' αυτό έχει
πολυάριθμους φίλους σε κάθε ηλικία και προσαρμόζεται στις ανάγκες μας είτε
αυτές είναι απλά ψυχαγωγικές είτε στοχεύουν στον πρωταθλητισμό.
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Το χειμερινό σκι
Με τη φράση «οργώνουμε τα βουνά» θα μπορούσαμε να περιγράψουμε
πολύ παραστατικά τη δραστηριότητα αυτή. Τα πρωινά του Σαββάτου
αποκτούν ένα άλλο χρώμα, όταν ενδιαφερόμενοι και προπονητές
συγκεντρώνονται, για να ξεκινήσουν τις εξορμήσεις τους. Η περιπέτεια της
ανάβασης στην κορυφή και της κατάβασης στις λευκές πίστες των
χιονοδρομικών κέντρων είναι μοναδική και ασυναγώνιστη σε ομορφιά.
Όσοι διδάσκονται τα βασικά στοιχεία του αθλήματος κάνοντας ταυτόχρονα
την πρακτική τους εξάσκηση βελτιώνουν φυσικές ικανότητες, όπως η αντοχή,
η
κινητική
επιδεξιότητα,
η
ταχύτητα
και
η
δύναμη.
Η αίσθηση της ελευθερίας και της δύναμης που προσφέρει το άθλημα αυτό, η
άμεση επαφή με τη φύση, η ομορφιά των ελληνικών βουνών είναι
χαρακτηριστικά που κάνουν το άθλημα αυτό πραγματικά ακαταμάχητο για
μικρούς και μεγάλους.
•

Οι ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί

Οι ελληνικοί χοροί και το δημοτικό τραγούδι, στενά δεμένα με όλες τις
εκφάνσεις της ζωής του λαού μας, εκφράζουν με ιδιαίτερο τρόπο την
ψυχοσύνθεση, τα ιδανικά, τις ελπίδες του καθώς και τον τρόπο ζωής των
Ελλήνων. Από τα πιο ζωντανά στοιχεία της εθνικής μας παράδοσης, οι
δημοτικοί παραδοσιακοί χοροί συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιογνωμίας
του λαού μας και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτήν την κληρονομιά
θέλουμε να μεταδώσουμε στη νέα γενιά, που είναι απαραίτητο να γνωρίζει τις
ρίζες της και να νιώθει περηφάνια, αγάπη και σεβασμό για ό,τι αποτελεί
ιδιαίτερο γνώρισμα του ελληνισμού. Όσοι παρακολουθούν το τμήμα αυτό
διδάσκονται ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς από εξειδικευμένα άτομα
φυσικής αγωγής στον τομέα αυτό. Η συμμετοχή της χορευτικής ομάδας σε
φεστιβάλ χορού και σε εκδηλώσεις αφιερωμένες στην παράδοση δίνει την
ευκαιρία να χορέψουν αξιοζήλευτα και να παρουσιάσουν τους κόπους της
χρονιάς.

•

Η ενόργανη γυμναστική

Στο ειδικά διαμορφωμένο γυμναστήριο όσοι έρχονται σε μια πρώτη επαφή
με την ενόργανη γυμναστική, η οποία είναι ιδανική, βοηθάει να εκδηλώσουν το
ταλέντο τους και να αποκτήσουν τον έλεγχο του σώματός τους.
•

Το μπαλέτο

Όσοι έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την εκφραστική τους κίνηση, να
γνωρίσουν καλύτερα τη λειτουργία των διαφόρων μελών του σώματός τους,
να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, να κατακτήσουν τη μοναδική
αίσθηση ρυθμού και ισορροπίας που χαρίζει το άθλημα αυτό.
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•

Το Τ8θ ^ ο η ϋο

Όσοι ασχολούνται με το άθλημα αυτό μπορούν εύκολα να μάθουν τις πιο
ουσιώδεις και πρακτικές κινήσεις αυτοάμυνας και φυσικής υγείας, διανοητικής
πειθαρχίας και ελέγχου του βάρους. Μεταφραζόμενο το Κορεάτικο «Τ8θ»
σημαίνει το να πηδάς ή να σπάζεις με το πόδι, το « ^ ο η » υπονοεί την πυγμή,
<^ο» σημαίνει μέθοδος, τέχνη, τρόπος. Ως αποτέλεσμα, το Τ8θ ^ ο η ϋο
είναι μια σύνθετη τεχνική της άοπλης αυτοάμυνας.
•

Οι πεζοπορίες

Οι άνθρωποι μπορούν μέσα από τη δραστηριότητα αυτή να γνωρίσουν την
ελληνική ύπαιθρο, να περάσουν όμορφες στιγμές κοντά στη φύση και να
παίξουν πολλά και ενδιαφέροντα παιχνίδια μακριά από την καθημερινότητα.
Οι εκδρομές πεζοπορίας πραγματοποιούνται συνήθως τα πρωινά του
Σαββάτου και περιλαμβάνουν:
-

πεζοπορία σε προκαθορισμένη περιοχή, ανάλογα με την ηλικία

-

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε οικολογικά προβλήματα

-

πικ-νικ και

-

πολλά παιχνίδια, όπως κατασκευές με υλικά από τη φύση και
αναρρίχηση.

•

Τα ταξίδια -οι διακοπές

Οι δραστηριότητες κατά τις διακοπές είναι σίγουρα οι πιο σημαντικές του
ελεύθερου χρόνου, είτε λόγω της σχετικά μεγάλης χρονικής τους διάρκειας,
είτε επειδή υπάρχει σε αυτές το θέλγητρο της προσμονής που επεκτείνεται
σε όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κατά την περίοδο
αυτή του ελεύθερου χρόνου μπορούν να πραγματοποιηθούν με
μεγαλύτερη πληρότητα η χαλάρωση και η ελεύθερη προσωπική και
κοινωνική ανέλιξη.
Οι άνθρωποι που ξεκινούν για διακοπές μπορούν, σχηματικά να
καταταγούν σε τέσσερις κατηγορίες:
> Η πρώτη περιλαμβάνει εκείνους που θέλουν τις διακοπές για να
χαλαρώσουν, να αναπνέουν καθαρό αέρα, να τρώνε και να κοιμούνται
καλά, να ξαπλώνουν το μεσημέρι και να απολαμβάνουν τη θέα ενός
όμορφου τοπίου. Για αυτούς οι διακοπές είναι μια περίοδος κατά την
οποία θέλουν να αποφύγουν τις δυσάρεστες επιδράσεις που ασκούν
επάνω τους ο θόρυβος, η ένταση, οι ταραχές, οι πολλαπλές έννοιες
μέσα στη σύγχρονη κοινωνία. Ο άνθρωπος όμως είναι δυστυχώς ον
ιδιαίτερα ανικανοποίητο: για πόσο καιρό, άραγε, μπορεί να ανέχεται
αυτήν την «ειδυλλιακή κατάσταση», χωρίς να αρχίσει να πλήττει; Για
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τους λόγους αυτούς οδηγούμαστε σήμερα σε οργανωμένα μέρη για
διακοπές, έτσι ώστε η ανάπαυση να μην οδηγεί στην πλήξη.
> Η δεύτερη κατηγορία, η οποία αφορά κυρίως τους νέους, περιλαμβάνει
εκείνους που ζητάνε, όχι τόσο την ανάπαυση, όσο την απόδραση και
τη φυγή από την καθημερινή ρουτίνα. Ονειρεύονται να μαυρίσουν κάτω
από τον ήλιο σε μια όμορφη αμμουδιά, να ψαρέψουν, να κυνηγήσουν,
να χορέψουν, να ζήσουν με ένταση αυτές τις ονειρεμένες γι’ αυτούς
ημέρες των διακοπών. Ενώ, αυτοί που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία
αποζητάνε λίγο πολύ ένα πρότυπο ζωής, όπου άλλοι σε υπηρετούν,
αυτοί που ανήκουν στη δεύτερη ονειρεύονται την ελεύθερη ζωή μέσα
στη φύση, όπου κάθε αναγκαστική δουλειά έχει καταργηθεί.
> Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν εκείνοι στους οποίους οι διακοπές
επιτρέπουν έναν άνετο χρόνο για ελεύθερη φροντίδα του σώματος και
του πνεύματος, μιας και η καθημερινή εργασία, στη διάρκεια του έτους,
δεν τους το επιτρέπει.
> Τέλος, μια τέταρτη κατηγορία προσπαθεί ταξιδεύοντας να γνωρίσει
καινούρια μέρη, καινούριες εμπειρίες, ήθη και έθιμα ανθρώπων. Είναι η
ομάδα που λέμε πως αρέσκεται στον «τουρισμό». Είναι μια από τις πιο
θεαματικές συμβολές του ελεύθερου χρόνου στη σύγχρονη κοινωνία
και έρχεται να εκπληρώσει ένα από τα πιο παλιά όνειρα του
ανθρώπου: να ταξιδεύει στη γη, στη θάλασσα ή στον αέρα, μόνο για
ευχαρίστηση και για απόκτηση εμπειριών.
•

Η ζωγραφική

Με τη ζωγραφική οι άνθρωποι επιχειρούν μια βαθύτερη προσέγγιση στις
εικαστικές τέχνες και ταυτόχρονα την εισαγωγή στη γλώσσα της οπτικής
επικοινωνίας. Οι τομείς με τους οποίους συνήθως ασχολούνται είναι οι εξής:
-

η ζωγραφική και το σχέδιο: χρησιμοποιούν σε ευρύτερο φάσμα
εφαρμογών τα υλικά και τα μέσα που ως τώρα έχουν γνωρίσει

-

η πλαστική: με μαλακά υλικά, αρχικά πηλό-πλαστελίνη, δημιουργούν
γλυπτικές κατασκευές και φόρμες στον τρισδιάστατο χώρο. Αργότερα
χρησιμοποιούν σκληρότερα υλικά, γύψο και μέταλλο.

Βασική προϋπόθεση της ζωγραφικής είναι να αναπτύξουν ελεύθερα και
χωρίς συμβατικούς περιορισμούς τη δημιουργική φαντασία τους, δίνοντάς
τους τη χαρά να ολοκληρώσουν ένα έργο που θα έχουν δημιουργήσει με τα
δικά τους χέρια.
•

Το βιβλίο - συνεχής εκπαίδευση

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το διάβασμα θα έπρεπε να αποτελεί μια από τις
κύριες δραστηριότητες μέσα στον ελεύθερο χρόνο. Χάρη στη γοητεία που
ασκούν, τα βιβλία μπορούν, συγχρόνως με την ευχαρίστηση, να αυξήσουν τις
γνώσεις των ανθρώπων και να εκλεπτύνουν το γούστο τους. Η μεγάλη
εξάπλωση των βιβλίων σε όλα τα κοινωνικά στρώματα της πόλης και της
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υπαίθρου, η οποία έγινε δυνατή με την αύξηση του ελεύθερου χρόνου,
συνέβαλε αποφασιστικά στη μορφωτική ανύψωση της κοινωνίας.
•

Το θέαμα

Ο κινηματογράφος και η τηλεόραση είναι δύο πολύ σημαντικές δυνατότητες
που δίνει ο ελεύθερος χρόνος στη ζωή των ανθρώπων.
Στον κινηματογράφο πηγαίνουμε για να περάσουμε την ώρα μας και να
σπάσουμε τη μονοτονία της ζωής μας ή για αναζήτηση στιγμών συγκίνησης
και φανταστικής ζωής ή τέλος γιατί βλέπουμε τον κινηματογράφο ως ένα μέσο
πληροφόρησης, εκπαίδευσης και ερεθισμάτων για σκέψη επάνω σε
προβλήματα που αφορούν είτε τον ίδιο είτε όλο τον κοινωνικό περίγυρο.
Η τηλεόραση είναι ένα πρόσφατο σχετικά φαινόμενο του ελεύθερου
χρόνου, το οποίο απευθύνεται σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Για όλους τους
τηλεθεατές, η παρακολούθηση της τηλεόρασης είναι μια απασχόληση, η
οποία αυτοκαθορίζεται από το ίδιο το περιεχόμενο των εκπομπών που
αναμένει το κοινό. Αυτή η προσδοκία είναι αρκετά περίπλοκη γιατί εμπεριέχει
ταυτόχρονα επιθυμία, συμμετοχή και φυγή, ψυχαγωγία και προσαρμογή,
πληροφόρηση και μόρφωση. Οι τηλεοράσεις όλου του κόσμου προβάλλουν
για έμβλημα το τρίπτυχο: «Διασκέδαση - Πληροφόρηση - Εκπαίδευση».

•

Η πληροφορική

Οι τεχνολογίες, που θέτουν στη διάθεση του ανθρώπου πληροφορίες,
εξελίσσονται εντυπωσιακά. Αυτές οι μεταβολές επηρεάζουν και τον
προσανατολισμό της εκπαίδευσης. Ένας από τους νέους στόχους της είναι να
ασκήσει να μαθαίνουν μόνοι τους, να ερευνούν και να επιλέγουν
πληροφορίες, να τις κρίνουν και να τις μετατρέπουν σε γνώση.
Αυτό δε θα μπορούσε να γίνει χωρίς το ισχυρό εργαλείο πληροφόρησης, που
δεν είναι σήμερα άλλο από το παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών, το Διαδίκτυο.
Οι άνθρωποι, επικοινωνούν με άλλους από όλο τον κόσμο και συλλέγουν
πληροφορίες. Επίσης μαθαίνουν να δημοσιεύουν δικά τους δημιουργήματα,
φτιάχνοντας δικές τους Web σελίδες. Επίσης, μαθαίνουν να φτιάχνουν δικές
τους εφαρμογές πολυμέσων (Μυριζάκης, 1997).

1.6 Λόγοι κα ι α ίτια για τους οποίους είνα ι απαραίτητος ο ελεύθερος
χρόνος
Οι λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητος ο ελεύθερος χρόνος είναι οι
εξής:
•

Η εντατικοποίηση της εργασίας και ο γρήγορος ρυθμός της ζωής.

•

Το άγχος, η ανία και η μοναξιά του σύγχρονου άνθρωπου.

•

Η μόλυνση του περιβάλλοντος που κλονίζει την υγεία του ανθρώπου.
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•

Οι ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας αλλά και διαμονής μακριά από την
υγιεινή και φυσική ζωή.

•

Η αδυναμία ανάπτυξης των διαπροσωπικών σχέσεων.

•

Η δυσκολία συμμετοχής στα κοινά θέματα - προβλήματα.

•

Η γενικότερη ανάγκη του ανθρώπου για εκτόνωση, ξεκούραση και
ψυχαγωγία, αλλά και για άθληση και απόλαυση της φύσης.

Αν η χαλάρωση αποτελεί βασική βιολογική ανάγκη του ώριμου ανθρώπου
για την ισορροπία και τόνωση του ψυχοσωματικού του οργανισμού, αυτή έχει
ιδιαίτερη σημασία για τα νέα παιδιά τα οποία υπερβολικά κουράζονται από τα
διάφορα μαθήματα και φροντιστήρια. Αυτά τα κουρασμένα παιδιά πρέπει να
έχουν πολλές δυνατότητες και ευκαιρίες που θα τους επιτρέψουν να
καλλιεργήσουν σωστά την ατομικότητά τους, τον χαρακτήρα τους για να
γίνουν ελεύθεροι και δημιουργικοί (Κωνσταντοπούλου, 2010).

1.7 Αρνητικές επιπτώσεις από την όχι καλή χρήση του ελεύθερου χρόνου
Ο ελεύθερος χρόνος είναι βασικό δικαίωμα του κάθε ανθρώπου. Σήμερα
κάποιοι νέοι παραπονιούνται ότι τους λείπει ο ελεύθερος χρόνος και κάποιοι
άλλοι δηλώνουν ότι έχουν στη διάθεσή τους αρκετό ελεύθερο χρόνο και
μπορούν να προσφέρουν στον εαυτό τους ξεκούραση, διασκέδαση,
ψυχαγωγία, δημιουργία. Πολλοί δεν κατάλαβαν την αξία της σωστής χρήσης
του ελεύθερου χρόνου και τον σπαταλάνε άσκοπα. Αγνοούν αυτό που λέει ο
Hoderlin «Η τύχη του ανθρώπου αποφασίζεται τις ώρες της ανάπαυσης και
από τον τρόπο με τον οποίο διαθέτει τις ελεύθερες ώρες του» και συχνάζουν
πολλές ώρες σε καφετέριες, μπαρ και σε κέντρα αμφιβόλου ποιότητας. Στους
χώρους αυτούς παίζουν χαρτιά και τυχερά παιχνίδια, πίνουν οινοπνευματώδη
ποτά, πράξεις που δεν ταιριάζουν στην ηλικία τους και όλα αυτά επηρεάζουν
αρνητικά την προσωπικότητά τους και τον χαρακτήρα τους. Άλλοι πάλι νέοι
περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους βλέποντας τηλεόραση. Παρακολουθούν ότι
προβάλλεται χωρίς να το κρίνουν. Συνήθως δεν επιλέγουν εκπομπές που
βοηθούν να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις, αλλά προτιμούν θεάματα
χαμηλής
ποιότητας.
Μεγαλώνουν
με λανθασμένα
πρότυπα.
Η
προσωπικότητα τους δεν καλλιεργείται και δεν αναπτύσσεται αρμονικά.
Περνούν πολλές φορές την ώρα τους άσκοπα χωρίς να κάνουν κάτι
δημιουργικό για τον εαυτό τους και τους άλλους (Κωνσταντοπούλου, 2010).
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1.8 Θετικά αποτελέσματα από σωστή επιλογή τρόπων κα ι μέσων κα ι
καλή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
Ο ελεύθερος χρόνος αξιοποιείται δημιουργικά:
•

•
•

•

•
•

•

•

•

Όταν ο άνθρωπος ηρεμεί ψυχικά, γιατί απαλλάσσεται έστω και
προσωρινά από το άγχος και την πλήξη που προκαλεί ο γρήγορος
ρυθμός της ζωής.
Όταν μετά από μια διασκέδαση, ψυχαγωγία αισθάνεται ειρηνικός,
χαρούμενος, ευχαριστημένος από τους άλλους, καλός μέσα του.
Όταν καλλιεργείται πνευματικά, ψυχικά και ηθικά (ανάγνωση βιβλίων,
περιοδικών που του αφήνουν μέσα του ωραία αισθήματα και
συναισθήματα και τον ωθούν σε πράξεις ανώτερες ηθικά).
Όταν παρακολουθεί
διαλέξεις
με επιστημονικά,
κοινωνικά,
ανθρωπιστικά θέματα και διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντές του
που τον κατευθύνουν σε ζωή προόδου και δημιουργίας.
Όταν κάνει επισκέψεις σε μουσεία, μνημεία ιστορικά, τόπους ιερούς.
Όταν επικοινωνεί με τους άλλους, βελτιώνει τις διαπροσωπικές του
σχέσεις, νιώθει τη χαρά της προσωπικής αξίας και της ανθρώπινης
επικοινωνίας.
Όταν αναπτύσσει φυσικές δραστηριότητες (περίπατος, αθλητισμός,
στίβος, κολύμβηση, γυμναστική, ομαδικά αθλήματα, χόμπι) και
εξασφαλίζει ψυχική ηρεμία και σωματική υγεία, αξιοποιεί τις ιδιαίτερες
ικανότητες του, εκτονώνεται, ψυχαγωγείται, αποκτά αισιοδοξία,
αυτοπεποίθηση, αυτοκυριαρχία και νιώθει τη χαρά της άμιλλας.
Όταν με τις εκδρομές και τους περιπάτους απομακρύνεται από τα
καθημερινά προβλήματα, έρχεται σε επαφή με την φύση, γνωρίζει
άλλους ανθρώπους, τα ήθη και έθιμά τους, την ιστορία τους.
Όταν ασχολείται με τα κοινωνικά θέματα. Συμμετέχει, δίνει λύσεις στον
ανθρώπινο πόνο και την αγωνία (Τοίί, 2009).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
2.1 Τ ι είνα ι το Διαδίκτυο
Ο όρος Internet ή Διαδίκτυο μας παραπέμπει στην έννοια δίκτυο
υπολογιστών. Υπολογιστές, δηλαδή, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους,
ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν ο ένας με τον άλλον.
Όταν μια ομάδα υπολογιστών ενός γραφείου ή ενός συγκροτήματος είναι
συνδεδεμένοι (συνήθως με καλώδια), τότε αποτελούν ένα τοπικό δίκτυο (LAN
- Local Area Network). Ένα δίκτυο υπολογιστών, το οποίο επεκτείνεται σε
μεγαλύτερες περιοχές, π.χ. σ’ όλη την Ελλάδα, λέγεται δίκτυο ευρείας
περιοχής (WAN - Wide Area Network). Για τη σύνδεση απομακρυσμένων
υπολογιστών χρησιμοποιούνται οι τηλεφωνικές γραμμές αλλά και δορυφόροι.
Το Internet είναι το παγκόσμιο δίκτυο, όπου είναι συνδεδεμένα χιλιάδες
μικρότερα και μεγαλύτερα δίκτυα από όλο τον κόσμο.
Υπολογιστές κάθε τύπου και μεγέθους, που βρίσκονται σε σπίτια,
πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, κυβερνητικούς οργανισμούς συνδέονται σε
δίκτυα. Συνδέοντας αυτά τα δίκτυα μεταξύ τους, σχηματίζεται το Internet.
Οι υπολογιστές, οι οποίοι περιέχουν τις πληροφορίες (servers-διακομιστές),
είναι συνεχώς συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Οι απλοί χρήστες, που αποτελούν
τη συντριπτική πλειοψηφία, συνδέονται προσωρινά με τον υπολογιστή τους
(clients-πελάτες), από το σπίτι ή το γραφείο τους, μέσω τηλεφωνικής
γραμμής. Όση ώρα είναι συνδεδεμένοι, έχουν πρόσβαση σ’ όλους τους
διαθέσιμους πόρους του Διαδικτύου.
Ένα
σημαντικό χαρακτηριστικό
του
Internet
είναι
ότι
είναι
αυτοδιαχειριζόμενο. Δεν υπάρχει κάποιος κεντρικός φορέας που να το
διαχειρίζεται και να το λογοκρίνει. Υπάρχουν όμως κάποιοι οργανισμοί, οι
οποίοι επιβλέπουν και αναπτύσσουν τα πρότυπα πάνω στα οποία βασίζεται
το Internet, όπως για παράδειγμα το Internet Architecture Board και το World
Wide Web Consortium (Ξαρχάκος και Καρολίδης, 2008).
2.2 Η ιστορία του Διαδικτύου
Το Internet ξεκίνησε, όπως και πολλές άλλες τεχνολογικές καινοτομίες, σαν
ένα στρατιωτικό ερευνητικό πρόγραμμα. Το Yπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ
έχοντας ενώσει τα δίκτυα υπολογιστών, τα οποία υποστήριζαν το αμυντικό
σύστημα της χώρας, χρειάστηκε έναν νέο τρόπο διαδικτύωσης. Η δικτύωση
έπρεπε να γίνει με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε αν ένας υπολογιστής έβγαινε εκτός
λειτουργίας, οι υπόλοιποι να μπορούσαν να συνεχίσουν να επικοινωνούν
μεταξύ τους.
Αργότερα στο Διαδίκτυο αυτό, που ονομάστηκε ARPAnet, συνδέθηκαν
ερευνητικά ιδρύματα και Πανεπιστήμια. Το 1983 διασπάται σε δύο κομμάτια.
Το καθαρό στρατιωτικό κομμάτι σχημάτισε το Milnet, ενώ το ερευνητικό τμήμα
του εξελίχθηκε στο σημερινό Internet.
Τη μεγάλη διάδοσή του, την οφείλει αναμφισβήτητα στο World Wide Web
(Παγκόσμιος Ιστός). Αν και πολύς κόσμος ταυτίζει το Web με το Internet, στην
ουσία είναι ένα υποσύνολό του. Αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 80
από τον Δρ. Berners-Lee στο CERN της Ελβετίας. Γρήγορα όμως διαδόθηκε
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σ’ όλη την παγκόσμια κοινότητα του Internet. Όπως φανερώνει και το όνομά
του (Ιστός), είναι ένα παγκόσμιο σύστημα από δικτυωμένους υπολογιστές
(Web Servers), που παρέχουν στους χρήστες σενδεδεμένα μεταξύ τους
έγγραφα (Ξαρχάκος και Καρολίδης, 2008).

2.3 TCP/IP - Διευθύνσεις του Διαδικτύου
Όλα τα παραπάνω έγιναν εφικτά με τη δημιουργία πρωτοκόλλων, που
επέτρεπαν στις πληροφορίες να ταξιδέψουν αξιόπιστα από έναν υπολογιστή
σε κάποιον άλλο, που βρισκόταν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Με την έννοια
πρωτόκολλο επικοινωνίας, εννοούμε ένα σύνολο κανόνων που επιτρέπουν
την επικοινωνία δύο υπολογιστών.
Το πρωτόκολλο που δημιουργήθηκε για το Internet λέγεται TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol - Πρωτόκολλο Ελέγχου
Μετάδοσης/Πρωτόκολλο Διαδικτύωσης).
Το μεν TCP είναι υπεύθυνο για τον κατακερματισμό των πληροφοριών σε
μικρότερα κομμάτια (πακέτα) και τη σωστή επανασυγκόλληση τους, το δε IP
είναι υπεύθυνο για την παράδοση των πακέτων στον προορισμό τους. Έτσι
κάθε τύπου υπολογιστής, ανεξαρτήτου μεγέθους, ο οποίος είναι
συνδεδεμένος στο Internet μπορεί να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε άλλον
συνδεδεμένο υπολογιστή, επειδή απλά μιλάνε την ίδια γλώσσα.
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο TCP/IP, κάθε συνδεδεμένος υπολογιστής
πρέπει να έχει μια μοναδική διεύθυνση. Οι διευθύνσεις αυτές έχουν μήκος 32
bit. Για την ευκολότερη μνημόνευση έχει επικρατήσει η αναπαράσταση του
αριθμού αυτού με τέσσερις δεκαδικούς αριθμούς, που χωρίζονται μεταξύ τους
με τελείες.
Ένα παράδειγμα μιας διεύθυνσης IP είναι: 192.168.20.123
Ακόμα όμως και σ' αυτή την μορφή, είναι πολύ δύσκολο να θυμόμαστε την
διεύθυνση ενός υπολογιστή με τον οποίο θέλουμε να επικοινωνήσουμε. Έτσι
αναπτύχθηκε ένα σύστημα ονομασίας με περιοχές (Domain Name System DNS), σύμφωνα με το οποίο κάθε IP μπορεί να αντιστοιχηθεί από ένα
μοναδικό όνομα.
Για παράδειγμα, η διεύθυνση 195.134.65.6 αντιστοιχεί στον υπολογιστή
www.di.uoa.gr. Όπως βλέπουμε, ένα όνομα αποτελείται από λέξεις, οι οποίες
χωρίζονται μεταξύ τους με τελείες. Το DNS εισάγει μια ιεραρχία περιοχών. Το
τελευταίο από δεξιά συνθετικό του ονόματος gr, αποτελεί το ανώτερο επίπεδο
ιεραρχίας και προσδιορίζει το είδος του οργανισμού ή τη χώρα στην οποία
είναι εγκατεστημένος ο υπολογιστής(Ελλάδα). Το αμέσως επόμενο συνθετικό
uoa προσδιορίζει την περιοχή δευτέρου επιπέδου (Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Συνεχίζοντας μ’ αυτό τον τρόπο, το di αποτελεί την περιοχή τρίτου επιπέδου
(Τμήμα Πληροφορικής). Τέλος το www, είναι το όνομα του υπολογιστή. Τα
ονόματα των διακομιστών Web συνήθως αρχίζουν από www.
Οι υπολογιστές, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την μετάφραση ενός
ονόματος στην διεύθυνση IP που αντιστοιχεί, ονομάζονται διακομιστές
ονομάτων (name servers).
Τα domains πρώτου επιπέδου έχουν στις ΗΠΑ τρεις χαρακτήρες. Τα πιο
συνηθισμένα είναι com για εμπορική χρήση, edu για εκπαιδευτικά ιδρύματα,
gov για την κυβέρνηση, net για δίκτυα, mil για το στρατό και org για μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
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Όλες οι υπόλοιπες χώρες έχουν γεωγραφικά ονόματα περιοχών. Έτσι, για
παράδειγμα η Ελλάδα έχει το ςΓ, η Γερμανία το άβ και η Ιταλία το ίί (Ξαρχάκος
και Καρολίδης, 2008).

2.4 Τα βασικά χαρακτηριστικά του Διαδικτύου
Υπάρχουν δυο βασικά χαρακτηριστικά στο Διαδίκτυο:
•

Ένα βασικό χαρακτηριστικό του Διαδικτύου είναι ότι μπορεί να συνδέει
υπολογιστές διαφορετικού τύπου, δηλαδή υπολογιστές που μπορεί να
διαφέρουν όσον αφορά την αρχιτεκτονική του υλικού (hardware), το
λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούν και το πρωτόκολλο
δικτύωσης που εφαρμόζεται στο τοπικό τους δίκτυο. Ακριβώς εξαιτίας
αυτής της ευελιξίας του, εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον πλανήτη κατά τη
διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

•

Ένα άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του Διαδικτύου είναι ότι είναι
αποκεντρωμένο και αυτοδιαχειριζόμενο. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος
κεντρικός οργανισμός που να το διευθύνει και να παίρνει συνολικά
αποφάσεις σχετικά με το είδος των πληροφοριών που διακινούνται, τις
υπηρεσίες που παρέχονται από τους διάφορους υπολογιστές του ή τη
διαχείρισή του. Καθένα από τα μικρότερα δίκτυα που το αποτελούν
διατηρεί την αυτονομία του και είναι το ίδιο υπεύθυνο για το είδος των
πληροφοριών που διακινεί, τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι
υπολογιστές του και τη διαχείρισή του (Hafner, 2005).

2.5 Τ ι μας προσφέρει το Διαδίκτυο
Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο βασικά για δύο πράγματα:
•

Για να αντλήσουν πληροφορίες και

•

Για να επικοινωνήσουν με άλλους ανθρώπους που είναι κι αυτοί
χρήστες του.

Μπορούμε να θεωρήσουμε το Διαδίκτυο σαν μια τεράστια αποθήκη
πληροφορίας, μια παγκόσμια βιβλιοθήκη. Στους υπολογιστές του, βρίσκονται
αποθηκευμένα χιλιάδες Gigabytes πληροφορίας, αρκετά από τα οποία
διατίθενται ελεύθερα στους χρήστες του. Έτσι λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα
να χρησιμοποιούμε απομακρυσμένες βάσεις δεδομένων, να ανακτάμε αρχεία
με προγράμματα, εικόνες, κείμενα, να έχουμε πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, να
διαβάζουμε ηλεκτρονικές εφημερίδες και περιοδικά, ακόμη και να
παρακολουθούμε ραδιοφωνικά προγράμματα. Το Διαδίκτυο είναι επίσης ένα
μέσο που μας επιτρέπει να ερχόμαστε σε επαφή με άλλους ανθρώπους
γρήγορα και εύκολα. Μπορούμε λοιπόν να ανταλλάξουμε ηλεκτρονικά
μηνύματα ή να μιλήσουμε «ζωντανά» με έναν φίλο μας που βρίσκεται για

23

παράδειγμα στις ΗΠΑ, στην Κίνα ή σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου, να
γνωρίσουμε καινούργιους ανθρώπους, να εγγραφούμε σε λίστες συζητήσεων
εάν μας ενδιαφέρουν οι απόψεις των άλλων γύρω από κάποιο θέμα ή ακόμη
να παίξουμε μια σειρά από παιχνίδια με πολλούς αντιπάλους ταυτόχρονα που
μπορεί να βρίσκονται διασκορπισμένοι σε διάφορα μέρη της γης. Με το
Διαδίκτυο λοιπόν μπορούμε να κάνουμε το γύρο του κόσμου χωρίς να
χρειαστεί
να
μετακινηθούμε
από
τον
υπολογιστή
μας
(http://www.schoolessons.gr/intemet-1/index.htm).

2.6 Σύνδεση στο Διαδίκτυο
Αν και οι καινούργιοι προσωπικοί υπολογιστές (PC) πωλούνται έτοιμοι για
άμεση σύνδεση στο Internet, ας δούμε αναλυτικά τι χρειαζόμαστε για να
συνδεθούμε:
• Υπολογιστή και modem.
• Τηλεφωνική γραμμή.
• Λογαριασμό σε εταιρεία που παρέχει πρόσβαση στο Internet.
• Πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων (browser).
Όλοι οι σύγχρονοι υπολογιστές είναι κατάλληλοι για σύνδεση. Ακόμα και τα
παλαιότερα μοντέλα, με μία μικρή αναβάθμιση, κυρίως μνήμης, μπορούν να
γίνουν κατάλληλα εργαλεία για περιήγηση στον κόσμο του Internet. Όμως,
όσο ισχυρότερο επεξεργαστή και περισσότερη μνήμη διαθέτει ο υπολογιστής,
τόσο περισσότερο θα απολαμβάνουμε την εξερεύνηση. Ας μη ξεχνάμε ότι το
Web είναι γεμάτο από στοιχεία πολυμέσων (εικόνα, ήχο, βίντεο), που
απαιτούν μεγάλη υπολογιστική ισχύ.
Το modem (MOdulator - DEModulator) είναι μία συσκευή, η οποία
επιτρέπει την επικοινωνία δύο υπολογιστών μέσω της τηλεφωνικής γραμμής.
Συγκεκριμένα, διαμορφώνει τα ψηφιακά σήματα του υπολογιστή σε
αναλογικά, ώστε να περάσουν από τις αναλογικές τηλεφωνικές γραμμές. Στην
αντίπερα όχθη, το άλλο modem κάνει την αντίστροφη λειτουργία. Δηλαδή,
αποδιαμορφώνει τα αναλογικά σήματα μετατρέποντάς τα σε ψηφιακά, τα
οποία μπορεί να επεξεργαστεί ο υπολογιστής στον οποίο είναι συνδεδεμένο.
Υπάρχουν δύο τύποι modem, τα εσωτερικά και τα εξωτερικά. Τα εσωτερικά
έχουν τη μορφή κάρτας επέκτασης και είναι πιο φτηνά, επειδή δεν έχουν
κουτί, τροφοδοτικό και καλώδιο σύνδεσης. Απαιτούν όμως κάποια εμπειρία
στην τοποθέτησή τους.
Το εξωτερικό modem συνδέεται στη σειριακή θύρα του υπολογιστή.
Μεταφέρεται εύκολα, αν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε σε άλλον
υπολογιστή. Διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες για τον άμεσο έλεγχο της μετάδοσης.
Επίσης, η ύπαρξη διακόπτη λειτουργίας είναι πολύ χρήσιμη στην περίπτωση,
που «κολλήσει» η γραμμή.
Το σημαντικότερο όμως στοιχείο στην επιλογή ενός modem είναι η
ταχύτητά του. Ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων καθορίζει τον όγκο των
πληροφοριών που μεταδίδει και λαμβάνει το modem στη μονάδα του χρόνου.
Η ταχύτητα μετριέται συνήθως σε bps (bits per second) ή σε Kbps (Kilobits
per second). Τα σημερινά modem έχουν ονομαστική ταχύτητα 56Kbps
(περίπου 56.000bps) και ακολουθούν το πρότυπο V.92 της ITU (International
Telecommunications Union). Εδώ θα πρέπει να πούμε, ότι η ταχύτητα των
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56Kbps είναι ένα θεωρητικό νούμερο. Εξαιτίας του υψηλού θορύβου του
ελληνικού τηλεφωνικού δικτύου, σπάνια θα μπορέσουμε να συνδεθούμε με
ταχύτητες πάνω από 42-44Kbps.
Σημαντικό ρόλο στην αύξηση της απόδοσης μετάδοσης, παίζουν ειδικές
μέθοδοι συμπίεσης των δεδομένων. Τα δεδομένα συμπιέζονται πριν την
μετάδοση και αποσυμπιέζονται κατά την παραλαβή από το άλλο modem,
αυξάνοντας έτσι τον όγκο των πληροφοριών που μεταδίδονται.
Η σύνδεση με την εταιρεία, η οποία μας παρέχει την πρόσβαση στο
Internet, γίνεται μέσω της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο πιο διαδεδομένος
τρόπος σύνδεσης και είναι γνωστός ως dial-up connection. Το μόνο που
χρειάζεται να κάνουμε, είναι να συνδέσουμε την έξοδο Line του modem στην
πρίζα του τηλεφώνου και το τηλέφωνο στην έξοδο Phone του modem.
Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μετατροπέα στη πρίζα του
τηλεφώνου, που δίνει δύο εξόδους.
Είναι προφανές ότι, όταν είμαστε συνδεδεμένοι στο Internet, δεν μπορούμε
να χρησιμοποιήσουμε το τηλέφωνο για άλλο σκοπό. Αν στο σπίτι υπάρχει μία
μόνο τηλεφωνική γραμμή, αργά ή γρήγορα θα αρχίσουν οι διενέξεις για την
χρήση του τηλεφώνου. Μία καλύτερη λύση, από το να βάλουμε δεύτερη
τηλεφωνική γραμμή, είναι η αναβάθμισή της σε ISDN (Integrated Services
Digital Network). Στην βασική πρόσβαση, που απευθύνεται στο μέσο χρήστη,
η γραμμή ISDN αποτελείται από δύο κανάλια Β ταχύτητας 64Kbps το καθένα
και ένα κανάλι D ταχύτητας 16Kbps. Τα δύο κανάλια Β χρησιμοποιούνται για
να μεταφέρουν δεδομένα και είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Έτσι
μπορούμε να "σερφάρουμε” στο Internet με πραγματική ταχύτητα 64Kbps και
ταυτόχρονα να μιλάμε στο τηλέφωνο. Το κόστος είναι πια μικρότερο απ’ αυτό
των δύο τηλεφωνικών γραμμών και τα πλεονεκτήματα πολλά. Ενδεικτικά,
αναφέρουμε τη δυνατότητα μεταφοράς υψηλής ποιότητας ήχου και εικόνας
και παράλληλα τη μεγάλη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων αν συνδυαστούν
τα δύο κανάλια Β (128Kbps).
Η σύνδεση μέσω τηλεφώνου γίνεται με ένα φορέα (ISP - Internet Service
Provider), ο οποίος μας παρέχει την πρόσβαση στο Internet. Οι φορείς είναι
συνήθως ακαδημαϊκά ιδρύματα, τα οποία παρέχουν δωρεάν πρόσβαση στο
διδακτικό προσωπικό και τους σπουδαστές τους ή εταιρείες οι οποίες
παρέχουν πρόσβαση στους πελάτες τους έναντι ενός χρηματικού ποσού. Η
ετήσια συνδρομή κυμαίνεται από 180 μέχρι 200 € και περιλαμβάνει εκτός της
απεριόριστης πρόσβασης και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ftp,
φιλοξενία προσωπικών σελίδων, τεχνική υποστήριξη κλπ.
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες
παροχής υπηρεσιών Internet στην Ελλάδα.
FORTHnet

http://www.forthnet.gr

Hellas On Line

http://www.hol.gr

Internet Hellas

http://www.internet.gr

OTEnet

http://www.otenet.gr

ACN

http://www.acn.gr

Compulink

http://www.compulink.gr
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Tellas

http://www.tellas.gr

SPARKnet

http://www.spark.net.gr

Σήμερα, όλες σχεδόν οι εταιρείες παρέχουν έναν ειδικό αριθμό τηλεφώνου
(ΕΠΑΚ - Ενιαίος Πανελλαδικός Αριθμός Κλήσης) με τον οποίο καλούμε τα
modem της, με χρέωση αστικής μονάδας από όλα τα σημεία της χώρας. Ο
στόχος αυτής της υπηρεσίας του ΟΤΕ είναι η μείωση της χρέωσης των
συνδρομητών και επίσης αποτελεί ένα κίνητρο για την αύξηση των χρηστών
του Internet.
Οι αριθμοί αυτοί αρχίζουν από 89625. Μία ώρα σύνδεσης κοστίζει 0,352 €
στις ώρες αυξημένης κίνησης (8:00-22:00) και 0,176 € τις υπόλοιπες ώρες
(22:00-8:00).
Το DSL (Digital Subscriber Line) είναι μια νέα τεχνολογία που επιτρέπει τη
μεταφορά δεδομένων με υψηλή ταχύτητα, μέσω των υφιστάμενων
τηλεφωνικών γραμμών. Το DSL προσφέρει συνεχή σύνδεση στο Internet,
καθώς ο υπολογιστής είναι μόνιμα συνδεδεμένος στο δίκτυο. Στα αρνητικά
του DSL πρέπει να σημειώσουμε το υψηλό κόστος και τον περιορισμό στην
απόσταση ανάμεσα στον υπολογιστή και στο κοντινότερο τηλεφωνικό κέντρο.
Τέλος, αυτό που είναι ακόμα απαραίτητο, είναι το λογισμικό περιήγησης. Οι
τελευταίες εκδόσεις των Windows έχουν ενσωματωμένο τον Internet Explorer,
την καλύτερη ίσως εφαρμογή περιήγησης στον Ιστό (Web browser). Επίσης,
ένα καλό πρόγραμμα περιήγησης είναι ο Navigator της Netscape. Και τα δύο
προγράμματα έρχονται σε μορφή πακέτων, δηλαδή, περιέχουν επιπλέον
εφαρμογές, όπως για παράδειγμα, πρόγραμμα διαχείρισης ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Τίποτα δεν μας εμποδίζει να εγκαταστήσουμε και τις δύο εφαρμογές ή να
χρησιμοποιούμε προγράμματα άλλων εταιρειών. Άλλωστε, το Internet είναι
γεμάτο από καλά προγράμματα, τα οποία είναι δωρεάν ή κοστίζουν πολύ λίγο
(Ξαρχάκος και Καρολίδης, 2008).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Οι κυριότερες υπηρεσίες που μας προσφέρει το Διαδίκτυο στον ελεύθερο
μας χρόνο είναι:
3.1 Το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-mail)
Κάθε μέρα, εκατομμύρια άνθρωποι στέλνουν και παραλαμβάνουν
ηλεκτρονική αλληλογραφία. Είναι ο πιο εύκολος και φτηνός τρόπος
επικοινωνίας με γνωστούς και φίλους, σε όποιο μέρος του κόσμου και αν
βρίσκονται. Ένα ηλεκτρονικό μήνυμα μπορεί να φτάσει στην άλλη άκρη του
κόσμου σε λίγα δευτερόλεπτα. Εκτός από κείμενο, το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο μπορεί να μεταφέρει και δυαδικά αρχεία, όπως για παράδειγμα,
έγγραφα του Word, προγράμματα, εικόνες κλπ (Ξαρχάκος και Καρολίδης,
2008).

3.1.1 Τ ι είνα ι το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) δε διαφέρει και πολύ στη λογική από
το παραδοσιακό ταχυδρομείο, είναι όμως πολύ πιο γρήγορο. Μέσα σε λίγα
δευτερόλεπτα, το μήνυμά μας θα φτάσει στον προορισμό του και ας βρίσκεται
ο παραλήπτης στην άλλη άκρη του κόσμου.
Επιπλέον, μαζί με το μήνυμα μπορούμε να στείλουμε δυαδικά αρχεία,
όπως εικόνες, βίντεο ή αρχεία ήχου. Το μόνο στοιχείο που πρέπει να ξέρουμε
για να στείλουμε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ έναν άλλο χρήστη του Internet,
είναι η ηλεκτρονική του διεύθυνση.
Μία επέκταση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι οι ταχυδρομικές λίστες
(mailing list). Οι ταχυδρομικές λίστες δίνουν τη δυνατότητα σε ομάδες
ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα, να ανταλλάξουν δημόσια απόψεις μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Ξαρχάκος και Καρολίδης, 2008).

3.1.2 Οι διευθύνσεις του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις ξεχωρίζουν από το σύμβολο @ (ονομάζεται
at), που περιέχουν. Η γενική μορφή μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης είναι:
χρήστης@περιοχή
Αποτελείται, δηλαδή, από το όνομα του χρήστη και το όνομα της περιοχής
(domain), στην οποία βρίσκεται ο διακομιστής αλληλογραφίας, όπου έχει
λογαριασμό ο συγκεκριμένος χρήστης.
Για παράδειγμα, η διεύθυνση grad0236@di.uoa.gr είναι η ηλεκτρονική
διεύθυνση του χρήστη grad0236, που εξυπηρετείται από το διακομιστή
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αλληλογραφίας (mail server) του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Άλλα παραδείγματα διευθύνσεων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είναι
info@abakas.gr, filia@ath.forthnet.gr και papand@otenet.gr.
Όπως οι παραδοσιακές διευθύνσεις είναι μοναδικές στον κόσμο, έτσι και
στο Internet δεν υπάρχουν δύο ίδιες διευθύνσεις. Δεν μπορεί στην ίδια
περιοχή να υπάρχουν δύο χρήστες με το ίδιο όνομα, κάτι που επιτρέπεται,
προφανώς, σε διαφορετικές περιοχές.
Οι διευθύνσεις soula@otenet.gr και soula@hol.gr είναι δύο έγκυρες
ηλεκτρονικές διευθύνσεις, αν και αναφέρονται σε διαφορετικές περιοχές
(domain) (Ξαρχάκος και Καρολίδης, 2008).

3.1.3 Πώς λειτουργεί το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Τα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διακινούνται στο Διαδίκτυο
σύμφωνα με το πρωτόκολλο SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Το
πρωτόκολλο αυτό στηρίζεται στην αρχιτεκτονική client-server και χρησιμοποιεί
TCP συνδέσεις. Το SMTP έχει σχεδιαστεί με την προϋπόθεση ότι κάθε
υπολογιστής του Διαδικτύου είναι διαθέσιμος να δέχεται μηνύματα ανά πάσα
στιγμή. Κάθε φορά που ένας υπολογιστής θέλει να στείλει μήνυμα σε κάποιον
άλλον, επικοινωνεί αμέσως με τον υπολογιστή προορισμού και παραδίδει το
μήνυμα.
Αυτό ισχύει στην περίπτωση που δουλεύουμε σαν χρήστες μιας μηχανής
συνδεδεμένης με το Διαδίκτυο 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, όπως η μηχανή
macedonia.uom.gr του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Μπορούμε ανά πάσα
στιγμή να στείλουμε ένα μήνυμα και αντίστροφα. Η μηχανή μας είναι διαρκώς
διαθέσιμη να δέχεται μηνύματα που προορίζονται για μας και τους
υπόλοιπους χρήστες της. Σε κάθε χρήστη, αντιστοιχεί ένα ξεχωριστό αρχείο
στο δίσκο της, που φέρει το ίδιο όνομα με το λογαριασμό του χρήστη και
λειτουργεί σαν το προσωπικό του γραμματοκιβώτιο. Εκεί συγκεντρώνονται τα
εισερχόμενα μηνύματα που προορίζονται γι’ αυτόν κι έτσι δεν συγχέονται με
τα μηνύματα που προορίζονται για τους υπόλοιπους χρήστες.
Στην περίπτωση όμως που δουλεύουμε στον προσωπικό μας υπολογιστή
(PC ή MAC) ο οποίος δεν λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, τότε η
εισερχόμενη αλληλογραφία μας και πάλι αποθηκεύεται στο γραμματοκιβώτιο
μας σε κάποια μηχανή του παροχέα υπηρεσιών Διαδικτύου. Τώρα, πρέπει να
ακολουθήσει ένα πρόσθετο βήμα μεταφοράς της από τη μηχανή στον
προσωπικό μας υπολογιστή. Μέσω ενός προγράμματος-πελάτης που
εκτελούμε στον υπολογιστή μας, συνδεόμαστε με τη μηχανή, στην οποία
εκτελείται ένα πρόγραμμα-εξυπηρετητής POP3 (Post-Office-Protocol3 server)
και ζητάμε την αλληλογραφία μας η οποία τελικά αποθηκεύεται στο δίσκο του
προσωπικού μας υπολογιστή. Όταν θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα από
τον προσωπικό μας υπολογιστή, αυτό δεν είναι αναγκαίο να αποθηκευτεί στο
δίσκο της μηχανής, αφού μπορεί να σταλεί απευθείας. Στην περίπτωση αυτή,
μέσω του προγράμματος πελάτη, συνδεόμαστε με ένα άλλο πρόγραμμα που
εκτελείται στη μηχανή και ονομάζεται εξυπηρετητής SMTP (SMTP server) το
οποίο και αναλαμβάνει την αποστολή του μηνύματός μας.
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Στην περίπτωση του δικτύου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι
εξυπηρετητές POP3 και SMTP εκτελούνται στη μηχανή macedonia.uom.gr
την οποία θα αναφέρουμε απλά σαν εξυπηρετητή ταχυδρομείου (Mail server)
(http://www.schoolessons.gr/intemet-1/index.htm).
3.1.4 Από τ ι αποτελείται ένα μήνυμα
Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελείται από δύο τμήματα:
•

•

την επικεφαλίδα (header), που περιέχει πληροφορίες όπως ο
αποστολέας, ο παραλήπτης, η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος
και
το σώμα (body) που είναι το κυρίως περιεχόμενο του μηνύματος.

Τα βασικότερα πεδία της επικεφαλίδας είναι:
To

Η e-mail διεύθυνση του παραλήπτη.

From

Η e-mail διεύθυνση του αποστολέα.

Subject

Το θέμα του μηνύματος, δηλαδή μερικές
περιγράφουν συνοπτικά το περιεχόμενό του.

Date

Ημερομηνία αποστολής του μηνύματος.

Cc
(Carbon
copy)

Κοινοποίηση, δηλαδή μία ή περισσότερες e-mail διευθύνσεις
παραληπτών του ιδίου μηνύματος.

λέξεις

που

Τυφλή κοινοποίηση, δηλαδή όμοια με την κοινοποίηση, με τη
Bcc
διαφορά ότι ο καθένας από τους παραλήπτες νομίζει ότι είναι
(Blind carbon
και ο μοναδικός παραλήπτης του μηνύματος (δεν μπορεί να δει
copy)
τους υπόλοιπους).
Attachment

Αρχεία που επισυνάπτονται στο μήνυμα.

Επισημαίνουμε ότι όταν το τμήμα της διεύθυνσης E-mail που ακολουθεί το
σύμβολο "@" είναι το ίδιο και για τον αποστολέα και για τον παραλήπτη ενός
μηνύματος, το τμήμα αυτό μπορεί να παραληφθεί από τη διεύθυνση του
παραλήπτη. Για παράδειγμα αν η e-mail διεύθυνσή μου είναι
andreas@uom.gr και θέλω να στείλω ένα μήνυμα στο χρήστη με διεύθυνση
stavros@uom.gr, σαν διεύθυνση παραλήπτη μπορεί απλά να δώσω: stavros
(Λέανδρος, 2005).
3.1.5 Αποστολή αρχείων μέσω E-mail
Μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες του e-mail είναι η δυνατότητα
αποστολής αρχείων, τα οποία ονομάζονται συνημμένα (attachments) μαζί με
τα μηνύματά μας. Ένα συνημμένο είναι οποιοδήποτε αρχείο δεδομένων, σε
οποιαδήποτε μορφή, το οποίο το πρόγραμμα μας στέλνει μαζί με το μήνυμα
e-mail. Κάθε πρόγραμμα έχει διαφορετικό τρόπο χειρισμού των συνημμένων
αρχείων, ενώ ορισμένες από τις on-line υπηρεσίες δεν επιτρέπουν την
αποστολή ή τη λήψη συνημμένων αρχείων μέσω του Διαδικτύου. Επίσης,
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επειδή υπάρχουν πολλοί τρόποι κωδικοποίησης των συνημμένων αρχείων
(δηλαδή μετατροπής των αρχείων σε μια μορφή η οποία μπορεί να
μεταφερθεί μέσω του Διαδικτύου), ίσως χρειαστεί να συμφωνήσουμε με
κάποιες λεπτομέρειες με τον αποστολέα ή τον παραλήπτη, ώστε να
βεβαιωθούμε ότι τα προγράμματά μας μπορούν να "μιλούν” την ίδια γλώσσα.
Το e-mail στο Διαδίκτυο αποτελείται γενικά από αρχεία απλού κειμένου, αν και
υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα για την αποστολή πληροφοριών σε άλλες
μορφές.
Εκτός από τα θέματα που αφορούν αποκλειστικά το e-mail, υπάρχει επίσης
η πιθανότητα να στείλουμε ένα αρχείο σε έναν παραλήπτη ο οποίος δεν έχει
την κατάλληλη εφαρμογή για να το διαβάσει, οπότε θα πρέπει να φροντίσουμε
γι’ αυτό το θέμα από πριν. Όταν λάβουμε ένα μήνυμα με ένα συνημμένο
αρχείο, το e-mail πρόγραμμα μας συνήθως θα το αποκωδικοποιεί και θα μας
ενημερώνει για τον φάκελο στον οποίο θα το τοποθετήσουμε (Λέανδρος,
2005).

3.1.6 Προσθήκη υπογραφής σε μηνύματα E-mail
Στο Διαδίκτυο, αποτελεί παράδοση το να συμπεριλαμβάνουμε ένα είδος
υπογραφής (signature) στο τέλος κάθε μηνύματος. Μία υπογραφή είναι
μερικές γραμμές κειμένου, οι οποίες αναφέρουν συνήθως το όνομα μας,
ορισμένες φορές την (πραγματική) διεύθυνση μας και πιθανώς και την e-mail
διεύθυνση μας. Πολλοί χρήστες περιλαμβάνουν επίσης αποσπάσματα
κειμένου, αστεία και άλλα. Οι υπογραφές (οι οποίες αποκαλούνται και
sigblocks, signature files, .signatures ή .sigs) μοιάζουν λίγο σαν "προσωπικές
κάρτες”.
Ορισμένα προγράμματα E-mail δεν υποστηρίζουν υπογραφές, ειδικά
αυτά τα οποία είναι σχεδιασμένα για τοπικά δίκτυα, όπως και αυτά ορισμένων
online υπηρεσιών, στις οποίες οι υπογραφές δε συνηθίζονται ιδιαίτερα.
Ωστόσο, τα περισσότερα προγράμματα υποστηρίζουν την προσθήκη
υπογραφών και ο αριθμός τους αυξάνεται συνεχώς. Η τρέχουσα υπογραφή
είναι η ακόλουθη:
Christian Crumlish

http://www.pοbοx.cοm/~xian

Internet Systems Experts (SYX)

http://www.syx.com

Enterzone (latest episode)

http://ezone.org/ez

American Arts and Letters Network

http://www.aaln.org

Περιλαμβάνει το όνομα, τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας στο Web, το
όνομα και την αρχική σελίδα της εταιρείας, και το όνομα/διεύθυνση της
αρχικής σελίδας του online περιοδικού (Ξαρχάκος και Καρολίδης, 2008).
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3.1.7 Α ναζήτηση δ ιευ θ ύ νσ εω ν E-mail

Επειδή το Διαδίκτυο είναι μία τόσο μεγάλη, άναρχη οντότητα, δεν υπάρχει
ένας εγγυημένος τρόπος εύρεσης της e-mail διεύθυνσης ενός χρήστη, ακόμη
κι αν είμαστε σίγουροι ότι ο συγκεκριμένος χάρτης έχει e-mail διεύθυνση.
Ωστόσο, αν ψάχνουμε για μια διεύθυνση, ορισμένα από τα πράγματα που
μπορούμε να δοκιμάσουμε είναι τα εξής:
Πείτε "Στείλε μου E-mail”
Αν δεν είμαστε σίγουροι για το πώς μπορούμε να στείλουμε e-mail σε
κάποιον, αλλά ξέρουμε ότι είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, ζητάμε να μας
στείλει ένα μήνυμα. Αφού φτάσει το μήνυμα του σ’ εμάς, θα έχουμε αμέσως
και τη σωστή διεύθυνσή του. Τη γράφουμε σε ένα χαρτί και τη φυλάμε κάπου,
δημιουργούμε ένα ψευδώνυμο ή αποθηκεύουμε το μήνυμα και
χρησιμοποιούμε τη λειτουργία Απάντησης (Reply) κάθε φορά που θέλουμε να
στείλουμε ένα μήνυμα στον συγκεκριμένο χρήστη.
Στείλτε E-mail στον Postmaster
Αν γνωρίζουμε το domain κάποιου χρήστη, όπως για παράδειγμα την
εταιρεία στην οποία εργάζεται ή αν γνωρίζουμε ότι είναι μέλος κάποιας online
υπηρεσίας, μπορούμε να δοκιμάσουμε την αποστολή ενός μηνύματος προς
τον postmaster@διεύθυνση, ζητώντας του ευγενικά την E-mail διεύθυνση του
επιθυμητού χρήστη. Οι εθιμικοί νόμοι του Διαδικτύου απαιτούν από κάθε
δίκτυο να αντιστοιχίζει ένα πραγματικό άτομο το οποίο θα μπορεί να
αντιμετωπίζει τις ερωτήσεις και τα παράπονα. Οπότε, για παράδειγμα, για να
βρούμε κάποιον στην υπηρεσία Pipeline, θα μπορούσαμε να στείλουμε ένα
μήνυμα στη διεύθυνση postmaster@pipeline.com και να ζητήσουμε την E-mail
διεύθυνση ενός χρήστη χρησιμοποιώντας το πραγματικό του όνομα.
Ρωτήστε το Knowbot
Το Knowbot είναι μία ημι-αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για χρήστες του
Διαδικτύου. Όταν του ζητήσουμε πληροφορίες, το Knowbot διεξάγει κάποιες
έρευνες και κατόπιν μας στέλνει τα αποτελέσματα μέσω e-mail. Μπορούμε να
επικοινωνήσουμε με το Knowbot μέσω e-mail, στέλνοντας ένα μήνυμα στη
διεύθυνση kis@nri.reston.va.us. Οι πληροφορίες της γραμμής θέματος δεν
έχουν σημασία, ωστόσο, στο κυρίως μέρος του μηνύματος, εισάγουμε τις
λέξεις query όνομα επώνυμο (μπορούμε επίσης να στείλουμε μία ερώτηση για
μία e-mail διεύθυνση ή για μέρος της). Μπορούμε να εισάγουμε όσες γραμμές
ερωτήσεων (query) θέλουμε. Αν στα μηνύματα μας προστίθεται υπογραφή,
τοποθετούμε τη λέξη end μόνη της σε μία γραμμή μετά την τελευταία εντολή
προς το Knowbot. Έτσι, το αυτοματοποιημένο πρόγραμμα δε θα
προσπαθήσει να διερμηνεύσει τις γραμμές κειμένου της υπογραφής μας σαν
εντολές (Ξαρχάκος και Καρολίδης, 2008).
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> Σε περιβάλλον UNIX. Η χρήση της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου γίνεται μέσω προγραμμάτων όπως το mail, το pine, το
mailx και το elm.
> Σε προσωπικό υπολογιστή. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα πελάτες
που χρησιμοποιούνται για την υπηρεσία αυτή, όπως το Eudora και το
Pegasus. Επίσης, τα σύγχρονα προγράμματα πλοήγησης (browsers)
όπως ο Netscape Navigator και ο Internet Explorer ενσωματώνουν το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις λειτουργίες του πακέτου. Η αποστολή και
η ανάγνωση των μηνυμάτων γίνεται σε πλήρως γραφικό-παραθυρικό
περιβάλλον πολύ φιλικό προς το χρήστη. Ένα πρόγραμμα πελάτης για
την υπηρεσία e-mail συνήθως αποτελείται από έναν συντάκτη (editor)
για τη σύνταξη των εξερχόμενων μηνυμάτων και μια υπηρεσία
μεταφοράς αρχείων. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα, εκτός της
δυνατότητας αποστολής μηνυμάτων και ελέγχου της εισερχόμενης
αλληλογραφίας, παρέχει επίσης τουλάχιστον τις δυνατότητες:
•

δημιουργίας ατζέντας με τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες διευθύνσεις

•

οργάνωσης/ ταξινόμησης των μηνυμάτων σε καταλόγους

•

επισύναψης αρχείων στα μηνύματα

Θα σταθούμε λίγο στην τελευταία αυτή δυνατότητα. Το πρωτόκολλο SMTP
είχε σχεδιαστεί για την αποστολή μηνυμάτων αποτελούμενων από απλούς
χαρακτήρες ASCII, δηλαδή απλών μηνυμάτων κειμένου. Αυτό σημαίνει ότι ένα
έγγραφο του Word που περιέχει ειδικούς χαρακτήρες διαμόρφωσης δεν
μπορεί να διακινηθεί μέσω του SMTP. Τα σύγχρονα προγράμματα για e-mail
υποστηρίζουν την κωδικοποίηση δυαδικών αρχείων (για παράδειγμα ένα
έγγραφο του Word) σε απλό κείμενο ούτως ώστε να είναι δυνατή η διακίνησή
τους από το SMTP. Με τον τρόπο αυτό, με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
μπορούμε να στέλνουμε και να λαμβάνουμε έγγραφα του MS Office, αρχεία
εικόνας, ήχου ή βίντεο, συμπιεσμένα Zip αρχεία, αρχεία του Autocad, αρχεία
προγραμμάτων και γενικά αρχεία οποιασδήποτε μορφής και μάλιστα όχι ένα
κάθε φορά, αλλά πολλά μαζί. Στο μήνυμά μας, το σώμα του οποίου
αποτελείται από απλό κείμενο, επισυνάπτονται τα αρχεία. Έτσι, το μήνυμά
μας τελικά μοιάζει με έναν φάκελο που περιέχει ένα κύριο έγγραφο (το σώμα
του μηνύματος) και ένα ή περισσότερα συνημμένα έγγραφα. Η δυνατότητα
ανταλλαγής αρχείων είναι ίσως η πολυτιμότερη από τις υπηρεσίες που μας
προσφέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (http://www.schoolessons.gr/internet1/index.htm).
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Τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι τα εξής:
•

Η ταχύτητα, η εξοικονόμηση χρόνου-χρήματος, η ευελιξία.

•

Αποστολή των μηνυμάτων σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα.

•

Τα μηνύματα φτάνουν σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου σε
δευτερόλεπτα.

•

Το κόστος αποστολής μηνυμάτων είναι μικρότερο από μια τοπική
μονάδα τηλεφωνικής συνδιάλεξης ανά λεπτό, σε οποιοδήποτε μέρος
του κόσμου κι αν πηγαίνουν.

•

Αποστολή και λήψη μηνυμάτων από οποιονδήποτε υπολογιστή στον
κόσμο, αρκεί αυτός να έχει σύνδεση με το Διαδίκτυο.

•

Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης αποστολής του
μηνύματος σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, γεγονός που
καθιστά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσο συζήτησης με τη συμμετοχή
πολλών χρηστών, δημιουργώντας έτσι τις γνωστές mailing lists όπου
τα μηνύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ διαφόρων χρηστών μπορούν
να είναι ορατά και από όλους όσους ενδιαφέρονται για τα θέματα που
συζητούνται.
Ως μειονέκτημα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούμε να
παραθέσουμε το ότι δεν στέλνει δέματα (http://www.schoolessons.gr/intemet1/index.htm).

3.2 Chats - Forums
Chats και Forums είναι ένας ακόμη τρόπος επικοινωνίας με άλλους
ανθρώπους μέσω του Διαδικτύου. Μέσα από τα Chats βρίσκουμε ανθρώπους
με παρόμοια ενδιαφέροντα μα τα δικά μας και συζητάμε μαζί τους σε
πραγματικό χρόνο. Οτιδήποτε πληκτρολογούμε εμφανίζεται στην οθόνη όλων
των άλλων οι οποίοι συμμετέχουν ή παρακολουθούν τη συζήτηση. Όσον
αφορά τα Forums, ένα από τα μεγαλύτερα ηλεκτρονικά Forums συζητήσεων
είναι το Usenet. Με το Usenet πετυχαίνεται μια οργανωμένη ανταλλαγή
μηνυμάτων σε «οικογένειες ηλεκτρονικών συζητήσεων» με εξαιρετική ποικιλία
θεμάτων προς συζήτηση και παγκόσμια συμμετοχή (πάνω από 10.000
ηλεκτρονικές συζητήσεις).
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3.2.1 Chats

> Τι είναι το IRC
Yπάρχει ένας ακόμη τρόπος για την επικοινωνία με άλλους ανθρώπους
μέσω του Διαδικτύου. Αν προτιμάμε την άμεση επικοινωνία αντί του
προσωπικού ταχυδρομείου ή των δημοσιεύσεων του Usenet, τότε μπορούμε
ν' αναζητήσουμε άλλους ανθρώπους με παρόμοια ενδιαφέροντα με τα δικά
μας και να συζητήσουμε (chat) μαζί τους σε πραγματικό χρόνο (real time).
Η συζήτηση (chatting) είναι μία μορφή άμεσης επικοινωνίας. Με ένα
πρόγραμμα συζητήσεων συμμετέχουμε σε συζητήσεις, και κατόπιν, καθετί το
οποίο πληκτρολογούμε εμφανίζεται στην οθόνη όλων των άλλων οι οποίοι
συμμετέχουν ή παρακολουθούν τη συζήτηση (μπορούμε επίσης να στέλνουμε
μηνύματα σε συγκεκριμένα πρόσωπα). Μοιάζει λίγο με τις γραπτές συνομιλίες
που υποστηρίζουν οι συσκευές τέλεξ. Ωστόσο, όταν εμπλέκονται πολλοί
άνθρωποι ταυτόχρονα, οι συζητήσεις μπορούν να εξελιχτούν σ' αυτό που οι
βετεράνοι του Διαδικτύου ονομάζουν θόρυβο (noise), δηλαδή ο αριθμός των
μηνυμάτων είναι τόσο μεγάλος, που χάνεται το νόημα της συζήτησης. Με τον
κατάλληλο αριθμό συμμετεχόντων, όμως, μπορεί να λάβει χώρα ένα αρκετά
καλό είδος συζήτησης ή αντιπαράθεσης.
Η πιο δημοφιλής και ευρέως διαδεδομένη μορφή συζήτησης
ονομάζεται IRC. Η λέξη IRC προέρχεται από τα αρχικά των Internet Relay
Chat, μία ομάδα πρωτοκόλλων τα οποία επιτρέπουν σε πολλαπλούς χρήστες
να επικοινωνούν γρήγορα και εύκολα μέσω του Διαδικτύου. Οι επίσημοι όροι
οι οποίοι τονίζουν τη διαφορά μεταξύ της συζήτησης και του e-mail είναι
σύγχρονη (synchronous) και ασύγχρονη (asynchronous) επικοινωνία. Η
συζήτηση είναι σύγχρονη επικοινωνία (συμβαίνει την ίδια στιγμή για όλους
τους συμμετέχοντες), ενώ το e-mail είναι ασύγχρονη επικοινωνία (συμβαίνει
σε διαφορετικές στιγμές). Τα τηλέφωνα είναι μία μορφή σύγχρονης
επικοινωνίας, οι αυτόματοι τηλεφωνητές ασύγχρονης, η τηλεειδοποίηση
(pagers, beepers) σύγχρονης, ενώ το πραγματικό ταχυδρομείο είναι μία
μορφή εντελώς ασύγχρονης επικοινωνίας (Dreyfus, 2003).

3.2.2 Forums
> Usenet Newsgroups
Το Usenet αποτελεί το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό forum συζητήσεων και
προσφέρει μια μέθοδο αποστολής μηνυμάτων μεταξύ των υπολογιστών σε
όλο το Διαδίκτυο. Άνθρωποι απ’ όλο τον κόσμο παίρνουν μέρος σε
συζητήσεις για χιλιάδες θέματα που αφορούν καθορισμένες περιοχές
ενδιαφέροντος που ονομάζονται newsgroups.
Υπάρχουν τουλάχιστον 20 κύριες ιεραρχίες newsgroups, όπως αυτές που
αφορούν την ψυχαγωγία (αναγνωρίζονται με τα γράμματα ‘’rec’’) και τους
υπολογιστές (αναγνωρίζονται με τα γράμματα ‘’comp’’). Εντός των κύριων
ιεραρχικών ομάδων υπάρχουν υποκατηγορίες σε πολλαπλά επίπεδα. Τα
ανεξάρτητα newsgroups μπορεί να καλύπτουν οποιοδήποτε θέμα όπως
οικολογία, αθλητικά, clip arts καθώς και ειδησεογραφία σχετικά με το Usenet.
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Τα sites του Διαδικτύου δεν έχουν αποθηκευμένα όλα τα newsgroups.
Αντιθέτως, η επιλογή κάποιου newsgroup βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια
του διαχειριστή κάθε site. Για να συμμετέχουμε στα
newsgroups
χρειαζόμαστε ειδικό λογισμικό για να διαβάζουμε τα μηνύματα και να
απαντάμε σ’ αυτά. Υπάρχουν προγράμματα ανάγνωσης για PCs, Mac, και
Unix συστήματα. Οι online υπηρεσίες, όπως οι CompuServe και America
Online διαθέτουν το δικό τους λογισμικό που επιτρέπει στους χρήστες τους να
λάβουν μέρος στα newsgroups. Ένα καλό πρόγραμμα ανάγνωσης
newsgroups μας επιτρέπει να δούμε τις διεξαγόμενες συζητήσεις
ομαδοποιημένες ανάλογα με το θέμα. Για παράδειγμα κάτω από το
newsgroup rec.arts.books υπάρχουν ταυτόχρονα διάφορες συζητήσεις που
μπορεί να αφορούν διαφορετικά βιβλία.
Πολλά newsgroups διαθέτουν ένα κατάλογο με συχνά ερωτώμενες
ερωτήσεις (Frequently Asked Questions - FAQs) ο οποίος περιλαμβάνει
απαντήσεις για κοινές ερωτήσεις σχετικά το newsgroup. Καλό είναι να
διαβάσουμε αυτόν τον κατάλογο πριν υποβάλλουμε ερωτήσεις στο
newsgroup. Οι χρήστες συμμετέχουν στα newsgroups διαβάζοντας τα
μηνύματα και απαντώντας τα. Σε ορισμένα newsgroups υπάρχει συντονισμός
ενώ σε άλλα όχι. Στην πρώτη κατηγορία κάθε μήνυμα που στέλνεται στο
newsgroup πηγαίνει στον άνθρωπο που το συντονίζει. Εκείνος το εξετάζει κι
αν βεβαιωθεί ότι είναι κατάλληλο για το newsgroup το αποστέλλει. Στη
δεύτερη κατηγορία newsgroups κάθε μήνυμα που στέλνεται εμφανίζεται
αυτόματα χωρίς κανένα έλεγχο. Όταν στέλνονται τα μηνύματα, οι servers του
Usenet τα διανέμουν και στα άλλα sites που φιλοξενούν το newsgroup. Τα
sites συνήθως περιέχουν μόνο τα πιο πρόσφατα μηνύματα εξαιτίας
προβλημάτων χώρου. Ορισμένα sites αρχειοθετούν ή αποθηκεύουν τις παλιές
συζητήσεις. Ένας βολικός τρόπος να ελέγχουμε τα newsgroups είναι να
γραφτούμε συνδρομητές σε εκείνα που μας ενδιαφέρουν. Έτσι, όποτε
ελέγχουμε τον Usenet server, θα μας παραδίδονται τα νέα μηνύματα στα
newsgroups που έχουμε εγγραφεί. Επίσης μπορούμε οποτεδήποτε να
ακυρώσουμε την εγγραφή μας σε κάποιο newsgroup αν αυτό πλέον δεν μας
ενδιαφέρει. Μπορούμε να διαβάσουμε τα newsgroups και χωρίς να
εγγραφούμε σε αυτά με το μειονέκτημα ότι θα πρέπει κάθε φορά να ζητάμε να
τα διαβάζουμε και τα στοιχεία τους δεν μας παρέχονται αυτόματα.
Τα δυαδικά αρχεία όπως οι εικόνες και τα multimedia μπορούν να
αποσταλούν στα newsgroups. Τα αρχεία αυτά πριν την αποστολή τους
πρέπει να κωδικοποιηθούν. Για να τα δούμε θα πρέπει να τα μεταφέρουμε
στον υπολογιστή μας και στη συνέχεια να τα αποκωδικοποιήσουμε με τη
χρήση ειδικού λογισμικού. Ένα συνηθισμένο σχήμα κωδικοποίησης στα
newsgroups ονομάζεται uuencode (Dreyfus, 2003).

3.3 Παγκόσμιος Ιστός World Wide Web (WWW)
Ο Παγκόσμιος ιστός World Wide Web (WWW) είναι διαδικτυωμένες
ηλεκτρονικές σελίδες με πληροφορίες σε γραφικό παραθυρικό περιβάλλον, οι
οποίες αλληλοσυνδέονται μέσω λέξεων - κλειδιών.
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3.3.1 Τι είνα ι ο Π αγκόσμιος Ιστός

Ο παγκόσμιος Ιστός είναι μια εφαρμογή πελάτη-διακομιστή που μας
επιτρέπει να ανακαλούμε πληροφορίες από το Διαδίκτυο χωρίς να χρειάζεται
να ξέρουμε πού είναι αποθηκευμένες αυτές οι πληροφορίες. Αυτό σημαίνει
εύρεση εγγράφων χωρίς να ξέρουμε ονόματα αρχείων, ονόματα καταλόγων ή
πλήρως προσδιορισμένα ονόματα περιοχών. Η βασική μονάδα πληροφοριών
στον Ιστό είναι ένα έγγραφο (που συχνά ονομάζεται σελίδα). Οι πληροφορίες
που περιέχονται σε μια σελίδα του Ιστού μπορούν να πάρουν πολύ
διαφορετικές μορφές: εκτός από κείμενο, τα έγγραφα του Ιστού, μπορούν να
περιέχουν εικόνες, ηχητικά αποσπάσματα και οδηγίες για την εκτέλεση
προγραμμάτων, είτε τοπικά είτε στον υπολογιστή που φιλοξενεί ένα
διακομιστή του Ιστού. Επομένως ο Ιστός μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι η
πρώτη εφαρμογή πολυμέσων του Διαδικτύου. Κάθε σελίδα που φορτώνουμε
από τον Ιστό συνοδεύεται από συνδέσμους με άλλα έγγραφα που μπορεί να
έχουν ενδιαφέρον. Το να ακολουθούμε συνδέσμους από έγγραφο σε έγγραφο
μοιάζει πολύ με το ξεφύλλισμα βιβλίων στα ράφια ενός βιβλιοπωλείου ή μιας
βιβλιοθήκης και το πρόγραμμα-πελάτης που χρησιμοποιούμε για να δούμε τις
πληροφορίες του Ιστού ονομάζεται φυλλομετρητής (browser). Το πρωτόκολλο
που χρησιμοποιείται από τον Ιστό είναι το HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
και η γλώσσα που χρησιμοποιείται για την παρουσίαση και τη σύνδεση των
εγγραφών είναι η HTML (Hypertext Markup Language) (Λαζακίδου, 2008).

3.3.2 Διευθύνσεις στο Web (URLs)
Αν προσέξουμε ορισμένες διαφημίσεις οι οποίες μας προτρέπουν να
«επισκεφτούμε» την εγκατάσταση Web των διαφημιζόμενων, θα
παρατηρήσουμε τον περίεργο τρόπο με τον οποίο περιγράφουν τη διεύθυνση,
ή το URL της εγκατάστασης, το οποίο σχεδόν πάντα ξεκινά με τα γράμματα
http:. Μία διεύθυνση στο Web ξεκινά με το όνομα πρωτοκόλλου τις
περισσότερες φορές, το οποίο είναι το HTTP. HTTP είναι το ακρωνύμιο των
Hypertext Transfer Protocol (Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερ -Κειμένου) και
σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος πόρος βρίσκεται σε έναν Web server. Αυτό το
πρωτόκολλο ακολουθείται από τους χαρακτήρες :// και κατόπιν από μία
διεύθυνση του Διαδικτύου. Μετά απ' αυτό, μπορεί να συναντήσουμε μία άνωκάτω τελεία και έναν αριθμό θύρας (port), καθώς και μία διαδρομή η οποία θα
αναφέρει τα ονόματα των φακέλων ή των καταλόγων τα οποία οδηγούν στον
συγκεκριμένο πόρο, διαχωρισμένα με καθέτους (/). Μετά τη διαδρομή, θα
συναντήσουμε ένα όνομα αρχείου, το οποίο συχνά καταλήγει στην επέκταση
.html. Τα αρχεία HTML (ακρωνύμιο των Hypertext Markup Language-Γλώσσα
Χαρακτηρισμού Υπέρ-Κειμένου) είναι ο βασικός τύπος εγγράφων στο Web.
Ευτυχώς, τις περισσότερες φορές, δε θα χρειάζεται να πληκτρολογούμε τις
διευθύνσεις στο Web, δεδομένου ότι θα ακολουθούμε συνδέσμους οι οποίοι
έχουν ήδη κωδικοποιημένο το κατάλληλο URL (Λαζακίδου, 2008).
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3.3.3 Τ ύποι τ ω ν W eb B row sers

Οι περισσότερες online υπηρεσίες προσφέρουν πλέον πρόσβαση στο
World Wide Web. Ορισμένες το κάνουν ξεκινώντας ένα εξωτερικό πρόγραμμα
browser (συνήθως κάποια παραλλαγή του Mosaic) μαζί με το κύριο
πρόγραμμα σύνδεσης. Άλλες έχουν τον browser ενσωματωμένο στο
πρόγραμμα σύνδεσης, όπως και κάθε άλλο υποσύστημα (για παράδειγμα το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). To NetCruiser της Netcom έχει ένα ενσωματωμένο
υποσύστημα Web, αλλά μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να τρέχουμε
εξωτερικούς browsers μαζί με το NetCruiser, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη
σύνδεση με το Διαδίκτυο που παρέχει το λογισμικό της Netcom. Ακόμη,
ορισμένες online υπηρεσίες, όπως το Microsoft Network, μας δίνουν τη
δυνατότητα να κάνουμε το ίδιο με εξωτερικούς browsers.
Οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου με απευθείας σύνδεση μας
δίνουν συνήθως τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε όποιον browser
προτιμάμε μέσω μιας dial-up σύνδεσης (και οι περισσότεροι χρήστες
προτιμούν το Netscape Navigator), αλλά οι λογαριασμοί Unix shell απαιτούν
τη χρήση ενός βασιζόμενου σε χαρακτήρες browser που τρέχει σε Unix, όπως
το Lynx ή το www. Αυτοί οι browsers δεν μπορούν να εμφανίσουν εικόνες,
ούτε υποστηρίζουν ποντίκι για την επιλογή συνδέσμων, αλλά μπορούν να μας
πάνε οπουδήποτε θέλουμε και μπορούμε πάντα να μεταφέρουμε τα δυαδικά
αρχεία τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να εμφανίσουν στην οθόνη
(Λαζακίδου, 2008).

3.3.4 Χρήση τω ν Browsers
Όταν ξεκινάμε έναν browser, μεταφερόμαστε σε μία αρχική σελίδα (home
page), ένα σημείο εκκίνησης το οποίο έχουμε καθορίσει εμείς (ή ο browser)
για τις εξερευνήσεις μας στο Web. (Τα έγγραφα υπέρ-κειμένου στο Web
συχνά αποκαλούνται σελίδες-pages). Αυτή θα είναι είτε η εξ ορισμού αρχική
σελίδα για τον browser που χρησιμοποιούμε είτε μια εξειδικευμένη σελίδα που
έχουμε δημιουργήσει ή έχουμε ορίσει εμείς. Μπορούμε επίσης να ξεκινήσουμε
ορισμένους browsers παρέχοντας ταυτόχρονα μία διεύθυνση στο Web.
Ορισμένα προγράμματα e-mail, όπως το Eudora, μας δίνουν τη δυνατότητα
να κάνουμε διπλό κλικ σε ένα URL το οποίο εμφανίζεται σε ένα μήνυμα e-mail
για να ξεκινήσουμε αυτόματα τον browser που χρησιμοποιούμε και να
εμφανίσουμε την επιλεγμένη σελίδα.
Αφού συνδεθούμε, μπορούμε:
•

Να ακολουθήσουμε τους συνδέσμους που μας ενδιαφέρουν.
Οποιαδήποτε
στιγμή,
μπορούμε
να
«οπισθοχωρήσουμε»
ακολουθώντας τα προηγούμενα βήματα μας ή να εμφανίσουμε ένα
πλήρες ιστορικό των σημείων στα οποία βρεθήκαμε στην τρέχουσα
σύνοδο εργασίας και κατόπιν να μεταβούμε απευθείας σε μία από
αυτές τις σελίδες.
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•

Να μεταβούμε σε μία συγκεκριμένη διεύθυνση στο Web (URL) κατά την
εκκίνηση του browser. Γενικά, για να διακόψουμε τη μεταφορά και
εμφάνιση της εξ ορισμού αρχικής σελίδας, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο
Stop και εισάγουμε την επιθυμητή διεύθυνση.

•

Να εισάγουμε σελιδοδείκτες (bookmarks) οι οποίοι μας δίνουν τη
δυνατότητα να μεταβαίνουμε με μία κίνηση σε ενδιαφέρουσες σελίδες
χωρίς να χρειάζεται να ακολουθήσουμε μία ολόκληρη διαδρομή για να
φθάσουμε σ' αυτές ή να εμφανίσουμε το ιστορικό των μετακινήσεων
μας.

•

Να αποθηκεύσουμε τοπικά ή να στείλουμε με e-mail ενδιαφέροντα
έγγραφα και αρχεία.

•

Να εμφανίζουμε τα κρυμμένα URL (διευθύνσεις στο Web) τα οποία
δείχνει ένας σύνδεσμος.

•

Να εξειδικεύσουμε την αρχική σελίδα του προγράμματος μας, έτσι
ώστε να αρχίζουμε πάντα από μία σελίδα με συνδέσμους που μας
ενδιαφέρουν, αντί να ξεκινάμε από μία γενικευμένη αρχική σελίδα.

•

Να προσπελάσουμε το σύστημα βοήθειας μέσω μιας εντολής ή μενού,
για να εμφανίσουμε υποδείξεις για τη χρήση του προγράμματος και
πληροφορίες για το ίδιο το Web.

•

Να μαθαίνουμε τι νέο υπάρχει στο Δίκτυο (Λαζακίδου, 2008).

3.3.5 Ανάγνωση μιας σελίδας σ' έναν Web Browser
Οι σελίδες του Web αποτελούνται από μορφοποιημένο κείμενο και
επικεφαλίδες, εικόνες, σχέδια, χρώματα, εικόνες φόντου και συνδέσμους, οι
οποίοι μπορεί να είναι κείμενο ή εικόνες. Στους περισσότερους browsers οι
οποίοι εμφανίζουν γραφικά, οι σύνδεσμοι εμφανίζονται με μπλε χρώμα (εκτός
και αν ο δημιουργός της σελίδας έχει επιλέξει κάτι διαφορετικό) και είναι
υπογραμμισμένοι (εκτός αν ο δημιουργός της σελίδας έχει καθορίσει κάτι άλλο
ή εμείς έχουμε διαμορφώσει διαφορετικά το πρόγραμμα).
Συχνά, μια σελίδα δε χωρά ολόκληρη σε μια οθόνη. Οι browsers με
δυνατότητα εμφάνισης γραφικών χρησιμοποιούν μπάρες ολίσθησης, όπως
και τα άλλα προγράμματα, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να δούμε το
υλικό το οποίο δεν χωρά στην οθόνη. Αν ψάχνουμε κάποια συγκεκριμένη
πληροφορία σε ένα μακροσκελές έγγραφο, μπορούμε να ψάξουμε για λέξειςκλειδιά, χρησιμοποιώντας συνήθως μία εντολή των μενού.
3.3.6 Ακολουθώντας έναν σύνδεσμο
Στους browsers με δυνατότητα εμφάνισης γραφικών, για να
ακολουθήσουμε έναν σύνδεσμο πρέπει να τοποθετήσουμε τον δείκτη του
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ποντικιού πάνω στον σύνδεσμο (ο δείκτης θ' αλλάξει μορφή για να μας
υποδείξει ότι βρισκόμαστε πάνω σ' έναν σύνδεσμο - για παράδειγμα το
Netscape, μετατρέπεται σε ένα μικρό χέρι) και κατόπιν κάνουμε κλικ μία φορά.
Όλοι οι browsers έχουν μία εντολή Back (Πίσω), συχνά με τη μορφή ενός
πλήκτρου, για τη μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα. Αφού μεταβούμε στην
προηγούμενη σελίδα, μπορούμε να προχωρήσουμε και πάλι προς τα εμπρός,
χρησιμοποιώντας την εντολή Forward (Εμπρός). Επίσης, μπορούμε να
εμφανίσουμε μία λίστα ιστορικού (με μορφή μενού σε έναν browser με
γραφικά ή σε μία ξεχωριστή σελίδα και έναν browser κειμένου) με όλες τις
σελίδες τις οποίες επισκεφτήκαμε από τότε που ξεκινήσαμε την τρέχουσα
σύνοδο εργασίας μας με το πρόγραμμα (Λαζακίδου, 2008).

3.4 Το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων (FTP)
Το FTP κάνει μεταφορά αρχείων από απομακρυσμένο υπολογιστή σε
τοπικό υπολογιστή και αντίστροφα.
3.4.1 Τ ι είνα ι το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων (FTP)
Αφού βρήκαμε το αρχείο που ψάχναμε, τώρα πρέπει να το κατεβάσουμε. Ο
φυλλομετρητής μας δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή γι' αυτόν το σκοπό.
To FTP αποτελείται από τα αρχικά του File Transfer Protocol (Πρωτόκολλο
Μεταφοράς Αρχείων). Όπως φαίνεται και από το όνομα του, ο σκοπός του
πρωτοκόλλου είναι να μεταφέρει αρχεία από έναν υπολογιστή σε άλλο. Δεν
έχει καμία σημασία πού βρίσκονται οι υπολογιστές, πώς είναι συνδεδεμένοι ή
αν χρησιμοποιούν το ίδιο λειτουργικό σύστημα. Αν και οι δύο διαθέτουν το
πρωτόκολλο FTP και έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, τότε μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή FTP για τη μεταφορά αρχείων. Μερικές
λεπτές διαφορές μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα στα διαφορετικά λειτουργικά
συστήματα, αλλά η βασική δομή διαταγών είναι η ίδια σε όλα τα μηχανήματα.
Οι φυλλομετρητές Ιστού έχουν ενσωματώσει την τεχνολογία FTP από την
αρχή της ύπαρξής τους. Με το FTP είναι εφικτές οι παρακάτω λειτουργίες, οι
οποίες δεν μπορούν να εκτελούνται με έναν τυπικό φυλλομετρητή:
•

Να συνεχίζουμε ένα κατέβασμα μετά από διακοπή. Αν ξαφνικά
χάσουμε τη σύνδεση, πρέπει να διακόψουμε τη μεταφορά για
οποιονδήποτε λόγο και να συνεχίσουμε το κατέβασμα αργότερα. Αν το
κατέβασμα γίνει στον ίδιο κατάλογο του δίσκου, τότε συνεχίζεται από το
σημείο που είχε διακοπεί.

•

Το κατέβασμα πολλών αρχείων με λιγότερες διαταγές. Αντί να
κατεβάζουμε ένα αρχείο κάθε φορά, μπορούμε να κατεβάζουμε πολλά
μαζί, οπότε γλιτώνουμε την επανάληψη των αρχικών βημάτων.

•

Το κατέβασμα μεγάλων αρχείων. Ένας φυλλομετρητής, κατά κανόνα,
δεν μπορεί να χειριστεί αρχεία μεγαλύτερα από την κρυφή μνήμη του.
Γι' αυτόν το λόγο, οι φυλλομετρητές αποτυγχάνουν μερικές φορές στη
μεταφορά μεγάλων αρχείων.
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•

Το κατέβασμα αρχείων από καταλόγους που δεν είναι διαθέσιμοι στον
Ιστό. Αυτοί οι "κρυφοί" κατάλογοι βρίσκονται σε διακομιστές FTP που
δεν επιτρέπουν πρόσβαση από τον Ιστό. Ακόμη και αν ξέρουμε τον
κατάλογο και το όνομα του αρχείου, δε θα μπορέσουμε να το
κατεβάσουμε σε αυτές τις περιπτώσεις με φυλλομετρητή.

•

Το ανέβασμα αρχείων σε διακομιστές. Αν έχουμε σύνδεση με ένα
γραφείο από το σπίτι ή θέλουμε να παρουσιάσουμε μια ιστοσελίδα, θα
χρειαστεί να ανεβάζουμε αρχεία (και επίσης να κατεβάζουμε).

Γενικά, μια εφαρμογή πελάτης FTP θα μπορέσει να εκτελέσει όλες αυτές τις
λειτουργίες πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη ασφάλεια
από έναν φυλλομετρητή. Η χρήση του FTP παλαιότερα ήταν δύσκολη, έπρεπε
να πληκτρολογούμε πραγματικές διαταγές. Τώρα τα πράγματα όμως έχουν
αλλάξει. Μπορούμε να κατεβάσουμε μια εφαρμογή FTP με διασύνδεση που
μοιάζει με του Explorer των Windows και θα ξέρουμε να τη χρησιμοποιούμε
αμέσως. Οι τοποθεσίες FTP Explorer (http://www.ftpx.com, δωρεάν για μη
εμπορική χρήση), CuteFTP (http://www.cutefip.com), και FTP Voyager
(http://www.ftpvoyager.corn)
είναι
μερικά
αξιόλογα
παραδείγματα
(Τσαουσίδης, 2004).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
4.1 Αγορές κα ι πωλήσεις
Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να αγοράζουν οτιδήποτε από
κόκαλα για σκύλους μέχρι βιβλία και είδη παντοπωλείου, ακόμη και για να
βρούν σπίτια και αυτοκίνητα. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι πιστωτικές τους
κάρτες δεν υποκλέπτονται, η πιστωτική τους αξία δεν καταστρέφεται και δεν
μπαίνουν κλέφτες στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Κι αυτό γιατί μέχρι
τώρα δεν έχει αποδειχθεί ότι οι ηλεκτρονικές αγορές είναι πιο επικίνδυνες από
τις αγορές σε ένα εμπορικό κέντρο.
Μόλις ο Παγκόσμιος Ιστός βγήκε στη δημοσιότητα και έκανε προσιτό το
Διαδίκτυο στο πλήθος των μη τεχνικών, οι υπεύθυνοι πωλήσεων το είδαν ως
ένα υπέροχο μέσο συνδυασμού διαφήμισης και άμεσων πωλήσεων. Οι
πωλητές με καταλόγους συγκέντρωσαν την προσοχή τους στον Ιστό για να
επεκτείνουν τις πωλήσεις τους, προσφέροντας ασφαλείς ηλεκτρονικές
παραγγελίες μέσω των τοποθεσιών τους σε αυτόν. Άλλοι δημιούργησαν
καινοτόμα μοντέλα πωλήσεων και εκμεταλλεύθηκαν το πλεονέκτημα της
ευκολίας της πρόσβασης στον Ιστό. Οι δημιουργοί του Amazon.com
κατάλαβαν ότι το μόνο που χρειάζονταν ήταν μια εικονική βιτρίνα. Με μια
μικρή αποθήκη και χωρίς πραγματικό βιβλιοπωλείο, μπορούσαν να πουλάνε
βιβλία πιο φτηνά από τους ανταγωνιστές τους. To Amazon ανταγωνίζεται
άλλα μεγάλα βιβλιοπωλεία, αλλά εμείς για να αγοράσουμε βιβλία έχουμε και
άλλες επιλογές. Αν ψάχνουμε μια πρώτη έκδοση του Hemingway, για παρά
δειγμα, μπορεί να είναι πιο πιθανό να βρούμε το βιβλίο σε έναν ιδιώτη που το
πουλάει ή ίσως σε έναν συλλέκτη στην άλλη άκρη του κόσμου που διαφημίζει
το ξεπούλημα της συλλογής του μέσα από το Διαδίκτυο.
To Διαδίκτυο ήταν πάντα το καταφύγιο των περίεργων και παράξενων και
αυτό δεν αλλάζει όταν αναφερόμαστε στις αγορές. Αυτοί που ψάχνουν για
κάτι ασυνήθιστο ή μοναδικό μπορούν να το αναζητήσουν είτε σε ομάδες
ειδήσεων Usenet είτε σε δακτυλίους στον Ιστό (web rings) είτε σε ιστοσελίδες
συλλεκτών. Ομάδες ειδήσεων, όπως η misc.forsa.le λειτουργούν σαν 24-ωρα
εικονικά παλαιοπωλεία. Η αναζήτηση σε ολόκληρο τον κόσμο έχει γίνει τόσο
εύκολη όσο το να βγούμε για ψώνια στο διπλανό δρόμο. To Διαδίκτυο είναι
επίσης και μέσο πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών για τον μεμονωμένο
χειροτέχνη ή συλλέκτη.
^ Διαδίκτυο αποδεικνύεται επίσης χρήσιμο εργαλείο ακόμη και αν δεν
ολοκληρώσουμε μια ηλεκτρονική συναλλαγή. Πριν από μια σοβαρή αγορά,
θέλουμε ίσως να κάνουμε μια μικρή έρευνα. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε
μπροστά μας διάφορες εναλλακτικές επιλογές εργασίας σε διαφορετικές
πόλεις. Μπορούμε να εξετάσουμε τα ύψη των ενοικίων, τα σχολεία, το βαθμό
μόλυνσης ακόμα και τους δημοτικούς φόρους. Αν σκεφτόμαστε να
αγοράσουμε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε
τις αγγελίες στο Usenet ή να στείλουμε μήνυμα σε μια λέσχη αυτοκινήτων για
να πάρουμε συστάσεις. Αν θέλουμε να αγοράσουμε κάτι από τον Ιστό πρέπει
να στείλουμε τον αριθμό της πιστωτικής μας κάρτας, το ΑΦΜ και τη διεύθυνσή
μας μέσα από το Διαδίκτυο. Όπως και με τα περισσότερα πράγματα στη ζωή
που έχουν σχέση με χρήματα, θα πρέπει να παίρνουμε μερικές βασικές
προφυλάξεις, οπότε θα απολαμβάνουμε μια μάλλον καλή προστασία. Στην
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πραγματικότητα, η χρήση του Διαδικτύου αυξάνει την ασφάλεια σε μερικές
συναλλαγές, η φορολογική μας δήλωση δεν κινδυνεύει να χαθεί στο
Ταχυδρομείο και δε θα ανησυχούμε για το γκαρσόνι που κάπου εξαφανίστηκε
με την πιστωτική μας κάρτα. Αν σκεφτούμε ότι θα μπορούσαμε να
αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο χωρίς να χρειαστεί καν να μιλήσουμε με τον
πωλητή τότε μόνο θα καταλάβουμε ότι μιλάμε για μια σημαντική πρόοδο
(http://www.insideinfo.gr/artide/1155/sumvoules-gia-asphaleis-agores-stodiadiktuo).
4.1.1 Τα βασικά τω ν αγορών στο Διαδίκτυο
Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που προτιμούν να κάνουν τις αγορές τους
στο Διαδίκτυο, χάνοντας με αυτόν τον τρόπο την οπτική επαφή με τα
εμπορεύματα που τους ενδιαφέρουν. Παρ’ όλα αυτά τα ψώνια στο Διαδίκτυο
έχουν αρκετά πλεονεκτήματα ανάλογα βέβαια και με το τι αγοράζουμε.
Μοναδικά κομμάτια, όπως αντίκες, χειροποίητα είδη ή ένα παλιό ασημένιο
δολάριο σε ακυκλοφόρητη κατάσταση. Όλα αυτά μπορούμε να τα
εντοπίσουμε πιο εύκολα με μια μηχανή αναζήτησης παρά με τον τηλεφωνικό
κατάλογο. Επίσης αν ξέρουμε τι θέλουμε και δε μας πειράζει να πληρώσουμε
τα έξοδα αποστολής είναι πολύ πιο εύκολο να παραγγείλουμε εξειδικευμένα
είδη όπως ένα βιβλίο μπεστ-σέλερ ή ας πούμε την κάρτα SuperVGA3Dx
Quadspeedhypno για την οθόνη του υπολογιστή μας και να τα παραλάβουμε
κατευθείαν σπίτι μας. Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα αν καθίσουμε και
σκεφτούμε τη βενζίνη που θα ξοδεύαμε για να πάμε στο εμπορικό κέντρο και
τον χρόνο που θα σπαταλούσαμε μέχρι να εντοπίσουμε τα προϊόντα που
αναζητάμε.
Υπάρχουν πολλά διαφορετικά μοντέλα αγορών και πωλήσεων:
•

Το κατάστημα (store). Τα καταστήματα στον Ιστό είναι γενικά
εγκαταστάσεις λιανικών πωλήσεων μεγάλης κλίμακας, στα οποία
χρησιμοποιείται ένα εικονικό καροτσάκι αγορών και η πληρωμή γίνεται
με πιστωτικές κάρτες μέσω ασφαλούς διακομιστή. Παραδείγματα είναι
το Amazon.com, το J.Crew, και το πρακτορείο ταξιδιών Microsoft
Expedia.

•

Οι δημοπρασίες (auction). Αυτές διευκολύνουν τις πωλήσεις ανάμεσα
σε πρόσωπα και προβλέπουν διαδικασία ενημέρωσης. Σαν
παραδείγματα αναφέρονται οι Up4Sale και eBay.

•

Οι αγγελίες (want ad). Αυτή η κατηγορία είναι αρκετά σαφής και
περιλαμβάνει μικρές αγγελίες στον Ιστό και ανακοινώσεις πωλήσεων
σε ομάδες ειδήσεων του Usenet. Εδώ θα βρούμε επίσης και
καταλόγους ιστοσελίδων ανθρώπων με διάφορα χόμπι.

•

Το συνέδριο (convention). To μοντέλο του συνεδρίου είναι το πιο
αφηρημένο. Για παράδειγμα, μια ομάδα χρηστών που επικοινωνούν
μέσω ομάδας ειδήσεων ή καταλόγου αλληλογραφίας. Όπως και σε ένα
συνέδριο στην πραγματική ζωή, το δικτυακό μας συνέδριο στοχεύει
περισσότερο στην επικοινωνία και την έρευνα παρά στις άμεσες
πωλήσεις.
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Καθένα από τα υποδείγματα είναι σημαντικό σε διαφορετικό βαθμό,
ανάλογα με το αντικείμενο του ενδιαφέροντος μας. Αν πρόκειται να
αγοράσουμε ένα εισιτήριο, θα μας ενδιαφέρει ίσως το μοντέλο καταστήματος,
ενώ το συνέδριο μπορεί να μας βοηθήσει να πληροφορηθούμε τις προσεχείς
εκδηλώσεις ή στο να βρούμε κάτι άλλο αν τα εισιτήρια της εκδήλωσης στην
οποία θα θέλαμε να πάμε έχουν εξαντληθεί. Αν θέλαμε να αγοράσουμε ένα
συλλεκτικό νόμισμα, μάλλον θα ψάχναμε στις δημοπρασίες, στις αγγελίες ή σε
κάποιο σχετικό συνέδριο. Όπως βλέπουμε, τα διάφορα μοντέλα
υπερκαλύπτουν το ένα το άλλο και είναι πιθανό να βρούμε αυτό που μας
ενδιαφέρει σε περισσότερες από μία κατηγορίες. Κατά συνέπεια, η κατανόηση
των μεταξύ τους διαφορών γίνεται ακόμη πιο σημαντική.

4.1.2 Το μοντέλο με το καροτσάκι αγορών
Οι ιστοσελίδες μοιάζουν σταδιακά όλο και περισσότερο με εφαρμογές. Τις
χρησιμοποιούμε για να κάνουμε πράγματα, να αγοράζουμε πράγματα ή να
βλέπουμε πράγματα. Μια από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές είναι οι αγορές
και αυτή η εφαρμογή πραγματοποιείται με αυτό που συνήθως ονομάζουμε
μοντέλο με καροτσάκι αγορών (shopping-cart).
Όταν ψωνίζουμε προϊόντα στα καταστήματα του Παγκόσμιου Ιστού, θα
διαπιστώσουμε ότι οι περισσότερες τοποθεσίες χρησιμοποιούν, μεταφορικά,
ένα καροτσάκι αγορών για να καθοδηγούν τις επιλογές που κάνουμε μέχρι την
τελική πληρωμή. Για να αρχίσουμε τα ψώνια, ψάχνουμε τα διάφορα προϊόντα.
Αν βρούμε κάποιο που μας αρέσει, θα υπάρχει συνήθως ένα κουμπί με
ετικέτα "Buy" ή "Purchase" (Αγορά) ή "Add to Cart” (Προσθήκη στο
Καροτσάκι). Μόλις πατήσουμε σε αυτό το κουμπί, οι περισσότερες τοποθεσίες
παρουσιάζουν μια σελίδα με τα τρέχοντα είδη που περιέχει το καροτσάκι.
Κατόπιν, μπορούμε να συνεχίσουμε τις αγορές (πατώντας σε ένα σύνδεσμο ή
στο κουμπί Back - Πίσω), να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε είδη από το
καροτσάκι ή να πληρώσουμε αυτά που αγοράσαμε. Το τελευταίο γίνεται
πατώντας σε ένα σύνδεσμο, που σε αυτήν την περίπτωση έχει συνήθως την
επιγραφή "Check Out" (Έξοδος). Σε αυτό το σημείο θα ζητηθούν τα στοιχεία
της πιστωτικής κάρτας μας και πληροφορίες για την αποστολή. Δεν είναι
βέβαιο ότι όλα τα καταστήματα στον Ιστό ακολουθούν αυτό το μοντέλο, αλλά
τα περισσότερα το κάνουν. Μια καλή τοποθεσία εξειδικευμένη σε αγορές θα
είναι καλά οργανωμένη, θα έχει σαφείς πληροφορίες για τα προϊόντα και τις
τιμές τους, θα διαθέτει έναν καλό μηχανισμό αναζήτησης, καθώς και
διακομιστή ασφαλείας.

4.1.3 Παραγγελία με ένα κλικ
Ένα άλλο δημοφιλές μοντέλο αγορών στον Ιστό είναι αυτό που συνήθως
αναφέρεται ως παραγγελία με ένα κλικ (one-click ordering). Σε αυτό εισάγουμε
τις πληροφορίες χρέωσης και αποστολής μόνο μία φορά και στη συνέχεια
αυτά τα δεδομένα παραμένουν στον υπολογιστή μας. Αν επισκεφθούμε ξανά
αυτήν την τοποθεσία στο μέλλον, δεν χρειάζεται η επανεισαγωγή των ίδιων
δεδομένων.
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4.1.4 Γιατί είν α ι καλή ιδέα τ α ψ ώ νια σ το Δ ια δίκτυο

To Διαδίκτυο είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο για τον έξυπνο αγοραστή, έστω
και αν αυτός δεν έχει κλείσει ποτέ μια συμφωνία μέσω του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή δεν έχει μεταδώσει ποτέ τον αριθμό της πιστωτικής του
κάρτας μέσω μιας ασφαλούς σύνδεσης. Κι αυτό επειδή είναι σε θέση να
διερευνήσει μεγάλο πλήθος πληροφοριών εύκολα και γρήγορα, πληροφορίες
που μπορεί να μη βρίσκονται σε άλλα μέσα. Η έρευνα αγοράς για το προϊόν
που σχεδιάζουμε να αγοράσουμε μπορεί να γίνει με εξέταση εντύπων
καταναλωτών, περιγραφές προϊόντων και συγκρίσεις τιμών. Με τον ίδιο
τρόπο, μπορεί να γίνει και έρευνα για τον πωλητή. Πρόσθετες πληροφορίες
είναι όμως δυνατό να συγκεντρωθούν και από καταλόγους αλληλογραφίας,
επικοινωνία με άλλους χρήστες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εξέταση
ανακοινώσεων στο Usenet του πωλητή ή για τον πωλητή, ή με συμβουλές
από ιστοσελίδες πληροφοριών για μεμονωμένα άτομα σε εκείνη την
κοινότητα.
To Διαδίκτυο χρησιμεύει επίσης για να έλθουμε σε επαφή με μεγάλο αριθμό
αγοραστών και πωλητών. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να
διαβάσουμε ή να στείλουμε αγγελίες σε οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στο
Διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο. Έτσι μπορούμε να μάθουμε πληροφορίες για
εξειδικευμένα και δυσεύρετα πράγματα σχετικά εύκολα και να συγκρίνουμε
τιμές σε μεγαλύτερη έκταση. Αντί για αγγελίες και διαφημίσεις στη δική μας
μόνο εφημερίδα, έχουμε ξαφνικά στη διάθεση μας έναν ολόκληρο κόσμο
αγγελιών. Οι λειτουργίες αναζήτησης του Διαδικτύου το κάνουν επίσης ένα
καλό εργαλείο αγορών. Ενώ η τοπική μας εφημερίδα μπορεί να μην έχει
κατάλογο πωλήσεων
μονοκατοικιών στη
Βοστώνη
με τέσσερις
κρεβατοκάμαρες στην κατηγορία τιμών 150 ως 200 χιλιάδων δολαρίων, έναν
τέτοιο κατάλογο για ακριβώς αυτό το είδος σπιτιών μπορούμε να τον βρούμε
μέσα στο Διαδίκτυο. Επίσης, αν πρόκειται να μετακομίσουμε σε άλλο μέρος
της χώρας, θα μπορέσουμε με τη βοήθεια του Διαδικτύου να κάνουμε αρκετή
προκαταρκτική έρευνα. Θα αποφύγουμε πολύ εκνευρισμό στο ψάξιμο της
γειτονιάς που θα θέλαμε να μείνουμε, ερευνώντας τα σχολεία της περιοχής,
την τοπική εγκληματικότητα μέσω του Διαδικτύου, αντί να βασιστούμε μόνο σε
κουβέντες και στην εφημερίδα της περιοχής. Θα έχουμε δηλαδή
προετοιμαστεί αρκετά πριν φτάσουμε στην καινούργια μας πόλη. Το ίδιο θα
συνέβαινε αν ξέραμε για τι πράγμα ακριβώς ψάχνουμε σε μια αγορά μας. Αν
ψάχναμε την τελευταία ειδική έκδοση των Times της Νέας Υόρκης ή ένα CD
που πρόκειται να κυκλοφορήσει, μπορεί να προτιμήσουμε να το
παραγγείλουμε μέσω του Διαδικτύου αντί να επισκεφθούμε το σχετικό
κατάστημα. Τέτοιες αγορές συμφέρουν ιδιαίτερα όταν πρόκειται να
αγοράσουμε πολλά πράγματα.
Μια χρήσιμη δυνατότητα των εξειδικευμένων ηλεκτρονικών καταστημάτων
είναι η δυνατότητα τους να μας ειδοποιούν όταν κάτι για το οποίο
ενδιαφερόμαστε τελικά βρέθηκε. Σε καταστήματα όπως τα Amazon.com και
CDNOW.com μπορούμε να αφήνουμε αιτήματα ειδοποίησης με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο του είδους "Στείλτε μου μήνυμα μόλις εκδοθεί το νέο
μυθιστόρημα της κυρίας Polifax" ή "Στέλνετέ μου εβδομαδιαίο κατάλογο των
νέων δίσκων με δημοτικά τραγούδια".
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Η παραγγελία με ένα κλικ είναι ένα ακόμη πλεονέκτημα του Διαδικτύου. Αν
αγοράζουμε συχνά από καταλόγους, είναι ίσως καλύτερα να εισάγουμε τις
πληροφορίες από ένα πληκτρολόγιο παρά να τις υπαγορεύουμε σε μια
τηλεφωνήτρια που μας ζητάει το όνομα μας και μας βάζει να επαναλάβουμε
την παραγγελία τρεις φορές και πάλι κάνει λάθος στο μέγεθος. Αν και την
πρώτη φορά που θα αγοράσουμε κάτι μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγουμε
πολλές πληροφορίες (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό πιστωτικής
κάρτας, συνθήματα), πολλές φορές αποθηκεύουν αυτές τις πληροφορίες σε
μορφή μπισκότου, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να τις επαναλάβουμε σε
επόμενη παραγγελία.
4.1.5 Γ ια τί είνα ι κακή ιδέα τα ψώνια στο Διαδίκτυο
Το κύριο πρόβλημα με τις αγορές στο Διαδίκτυο είναι ότι αυτό είναι
εικονικό. Δεν μπορούμε να πάμε στο κατάστημα, να αγγίξουμε τα
εμπορεύματα ή να κοιτάξουμε τον πωλητή στα μάτια. Μπορεί επίσης να
χρειαστεί να επιβαρυνθούμε με ένα (συνήθως μικρό) ποσό για έξοδα
συσκευασίας και αποστολής και να περιμένουμε μέχρι να παραλάβουμε την
παραγγελία. Πιο σημαντικό ίσως είναι ότι, αν χρειαστεί να επιστρέψουμε κάτι,
θα πρέπει να πληρώσουμε πάλι για την αποστολή του.
Ένα άλλο πρόβλημα, αν και γι' αυτό έχουν αναφερθεί πολλές υπερβολές,
είναι η πιθανότητα απάτης ή κλοπής. Το χαμηλό κόστος εισόδου στο
Διαδίκτυο και η ευκολία ανωνυμίας έχουν επιτρέψει σε ενοχλητικούς τύπους
να πολλαπλασιάζονται. Ο εντοπισμός τους βέβαια, είναι απλός αν πάρουμε
μερικές προφυλάξεις, αλλά ο κίνδυνος ενεδρεύει πάντοτε. Αν δε θέλουμε με
κανένα τρόπο να παίρνουμε ανόητα μηνύματα, τότε οι ηλεκτρονικές αγορές
από το Διαδίκτυο μπορεί να μην κάνουν για εμάς. Οι φόρμες που πρέπει να
συμπληρώσουμε για να παραλάβουμε τα εμπορεύματα περιέχουν όλες τις
πληροφορίες που διάφοροι διαφημιστές χρειάζονται για να μας στέλνουν
πακέτα ολόκληρα ανεπιθύμητου ταχυδρομείου. Αν και πολλά αξιοσέβαστα
καταστήματα προβλέπουν για μας την επιλογή να δηλώσουμε ότι δε θέλουμε
ανεπιθύμητες πληροφορίες, πολλά άλλα δεν το κάνουν, γιατί η πώληση
καταλόγων με ονόματα και διευθύνσεις είναι μια πολύτιμη πηγή εισοδήματος
για αρκετές επιχειρήσεις.
Η ανασφάλεια στα συνθήματα μπορεί να είναι ένα άλλο πρόβλημα με τα
ψώνια στο Διαδίκτυο. Πολλές τοποθεσίες, ιδιαίτερα εκείνες που δέχονται
παραγγελίες με ένα κλικ, ζητούν σύνθημα. Αν κάνουμε πολλές ηλεκτρονικές
αγορές, μπορεί να καταλήξουμε με κυριολεκτικά δεκάδες συνθήματα. Για την
ασφάλεια μας, θα πρέπει να έχουμε διαφορετικό και μάλιστα περίπλοκο
σύνθημα για κάθε λογαριασμό, που να μην το έχουμε γράψει οπουδήποτε.
Επειδή μας λείπει η εκπαίδευση τύπου ΟίΔ, είναι απίθανο να τα καταφέρουμε,
οπότε μάλλον θα χρησιμοποιούμε δύο ή τρία συνθήματα το πολύ, βάζοντας
έτσι σε κίνδυνο τον εαυτό μας. Αν και αυτό είναι γενικό πρόβλημα στο
Διαδίκτυο, εμφανίζεται σε χειρότερο βαθμό στις τοποθεσίες αγορών.
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4.1.6 Ο μύθος τ ω ν π ισ τ ω τ ικ ώ ν κ α ρ τώ ν

Για πάρα πολλούς ανθρώπους, ο μεγαλύτερος φόβος στις άμεσες αγορές
από το Διαδίκτυο είναι η μετάδοση του αριθμού της πιστωτικής τους κάρτας
στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ωστόσο, μέχρι τώρα, η χρήση πιστωτικών
καρτών στον Ιστό δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο επικίνδυνη από την
προσωπική χρήση της ή την κοινοποίηση του αριθμού της από το τηλέφωνο.
Παρά το ό,τι πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα υποστηρίζουν την ασφαλή
ηλεκτρονική παραγγελία, παραμένει ο φόβος ότι κάπου μπορεί να
παραφυλάει ένας χάκερ που θα κλέψει τους αριθμούς των πιστωτικών
καρτών, θα σπάσει τους λογαριασμούς μας στην τράπεζα, θα βάλει φωτιά στο
σπίτι μας και θα κλέψει το σκύλο μας. Πράγματι, ο κόσμος δεν ξέρει για ποιο
πράγμα ακριβώς φοβάται σχετικά με το Διαδίκτυο.
4.1.7 Τ ι δεν πρέπει να ξεχνάμε στις συναλλαγές στο Διαδίκτυο
Ο Παγκόσμιος Ιστός είναι σαν την άγρια δύση και αρέσει στους
ανθρώπους που ψάχνουν για δυνατές συγκινήσεις. Μαθαίνουμε πληροφορίες
γι' αυτούς με τους οποίους συναλλασσόμαστε και θυμόμαστε πάντα τα
παρακάτω (ο όρος "πωλητές" αναφέρεται σε άτομα που πουλάνε αγαθά, ενώ
ο όρος "προμηθευτές" αναφέρεται σε επιχειρήσεις):
•

Να μη δίνουμε ποτέ τον αριθμό της πιστωτικής μας κάρτας για δωρεάν
εμπορεύματα.

•

Πριν αγοράσουμε από ιδιώτες, να ψάξουμε πρώτα αν υπάρχει
κατάλογος "καλών συναλλασσομένων" (good traders) σε αυτό το
αντικείμενο. Τέτοιοι κατάλογοι, κατά κανόνα, δημιουργούνται από
ομάδες χρηστών και μπορεί να περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες
για άτομα που αγοράζουν και πουλάνε αγαθά στο Διαδίκτυο. Να
προσέξουμε τις προειδοποιήσεις για κακούς πωλητές.

•

Πριν δώσουμε μια παραγγελία, να καταλάβουμε καλά την πολιτική του
πωλητή σχετικά με τις επιστροφές προϊόντων και την πίστωση
χρημάτων.

•

Αν θέλουμε να δοκιμάσουμε έναν καινούργιο προμηθευτή, κάποιον για
τον οποίο δεν έχουμε πληροφορίες ζητάμε τη διεύθυνση και το
τηλέφωνο του, ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε την αξιοπιστία του
από ανεξάρτητο οργανισμό, όπως το Γραφείο Προστασίας ή τους
συλλόγους καταναλωτών.

•

Αν θέλουμε να αγοράσουμε από έναν προμηθευτή που έχει τοποθεσία
στον Ιστό, παρατηρούμε την ηλεκτρονική του διεύθυνση. Αν δε μας
φαίνεται γνήσια (η γνήσια διεύθυνση του καταστήματος ρούχων J.
Crew
ασφαλώς
δε
θα
είναι
http://www.screwme.com/
~floyd/00000877.htm.) δεν αγοράζουμε από αυτόν τον προμηθευτή.
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(Μια υπόδειξη: πρέπει να υποπτευόμαστε κάθε εμπορική τοποθεσία
της οποίας η ηλεκτρονική διεύθυνση περιλαμβάνει περισπωμένη ~.)
•

Να εκτυπώνουμε ένα αντίγραφο της παραγγελίας μας (που να
περιλαμβάνει και όλους τους αριθμούς επιβεβαίωσης) και να το
κρατάμε μέχρι την παραλαβή των ειδών.

•

Αν πρόκειται να στείλουμε επιταγή σε κάποιον, να εκτυπώνουμε ένα
αντίγραφο της συμφωνίας που κάναμε μαζί του και να το στέλνουμε
μαζί με την πληρωμή.

•

Οι ίδιοι νόμοι ισχύουν τόσο για τους ηλεκτρονικούς όσο και για τους
προμηθευτές του πραγματικού κόσμου. Σύμφωνα με το νόμο, ο
προμηθευτής πρέπει να στείλει την παραγγελία μέσα στο χρόνο που
υποσχέθηκε στις ανακοινώσεις του (ή σε 30 μέρες, αν δε δηλώνεται
κάτι διαφορετικό). Ο νόμος της θεμιτής πίστωσης στις χρεώσεις (Fair
Credit Billing Act — ΣτΜ: για τις Η.Π.Α.) προστατεύει τις συναλλαγές με
πιστωτικές κάρτες.

•

Αν φοβόμαστε για τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μας,
τηλεφωνούμε κατευθείαν στον προμηθευτή ή τον κρυπτογραφούμε με
μια εφαρμογή σαν το PGP.

•

Αν πράγματι δεν νοιώθουμε άνετα όταν αγοράζουμε άμεσα από το
Διαδίκτυο, δοκιμάζουμε την υπηρεσία Trade-direct στη διεύθυνση
http://www.trade-direct.com. Αυτή η υπηρεσία ενεργεί σαν πράκτορας
ανάμεσα σε εμάς και έναν τρίτο, και μας δίνει τη δυνατότητα να
πληρώσουμε με επιταγή αντί με την πιστωτική κάρτα μας
(http://www.insideinfo.gr/article/1155/sumvoules-gia-asphaleis-agoressto-diadiktuo).

4.2 Αγορά προϊόντων
Κατά την αγορά προϊόντων στο Διαδίκτυο, εφαρμόζονται αρκετές
υποδειγματικές διαδικασίες που επαναλαμβάνονται σε πολλές διαφορετικές
περιπτώσεις. Αν αγοράσαμε μια φορά ένα βιβλίο στο Διαδίκτυο, τότε ξέρουμε
ήδη «πώς να αγοράσουμε ένα Οϋ, ένα πουλόβερ ή ένα εισιτήριο
αεροπλάνου».
Τα διαφορετικά είδη αγορών φαίνεται ότι μπορούν να καταταγούν σε
κατηγορίες:

•

Αγορά προϊόντος «γενικής χρήσης», όπως βιβλίο, Οϋ ή ρούχο. Αυτά
συνήθως θα τα βρούμε σε ηλεκτρονικά «καταστήματα».

•

Αγορές προϊόντων γενικής χρήσης που χρειάζονται όμως τοπική
παράδοση, όπως είδη παντοπωλείου ή φαγητά. Και αυτά συνήθως
βρίσκονται σε μορφή «βιτρίνας καταστήματος».
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•

Αγορά μοναδικών ή συλλεκτικών ειδών. Αυτά είναι πιθανότερο να
βρεθούν σε συνέδρια, δημοπρασίες, ή αγγελίες.

•

Γενική δραστηριότητα «θαυμαστών», που συχνά συνδυάζεται και με
αγορές και πωλήσεις σχετικών ατομικών ειδών, όπως εισιτήρια για
συναυλίες ή παράνομες ηχογραφήσεις. Αυτά ταιριάζουν περισσότερο
στην κατηγορία των συνεδρίων.

4.2.1 Βιβλία, μουσική κα ι η επανάσταση της Amazon
Το 1994, ένας νεαρός τραπεζίτης επενδύσεων ονόματι Jeff Bezos
εγκατέλειψε τη δουλειά του στην Wall Street και άνοιξε ένα βιβλιοπωλείο.
Αυτό το βιβλιοπωλείο ήταν η Amazon.com που άλλαξε τον τρόπο με τον
οποίο ο κόσμος αγόραζε βιβλία.
Ο Bezos, όχι αναγκαστικά βιβλιόφιλος, πρόσεξε τη ραγδαία ανάπτυξη του
Ιστού και επέλεξε τα βιβλία από μια ομάδα είκοσι προϊόντων τα οποία πίστευε
ότι θα μπορούσαν να πωλούνται με επιτυχία από το Διαδίκτυο. Διάλεξε τα
βιβλία για ένα λόγο, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί τίτλοι από τους οποίους οι
καταναλωτές θα μπορούσαν να διαλέγουν. Η φιλοσοφία του Bezos ("Ο
στόχος μας είναι οτιδήποτε τυπωμένο, να υπάρχει σε απόθεμα") βρήκε
ανταπόκριση στους καταναλωτές, οι οποίοι τώρα δεν ήταν υποχρεωμένοι να
ψάχνουν για ένα συγκεκριμένο βιβλίο που ίσως δεν μπορούσαν να το βρουν
στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς τους. Με μια βάση δεδομένων, με
περισσότερα από δυόμισι εκατομμύρια βιβλία σε κυκλοφορία ή εξαντλημένα,
η Amazon προσέφερε μια τεράστια ποικιλία επιλογών. Οι εκπτώσεις 10 μέχρι
40 τοις εκατό επίσης προσέλκυσαν τους καταναλωτές. Η Amazon πουλάει τα
βιβλία της πιο φτηνά από τα άλλα βιβλιοπωλεία, επειδή δεν έχει βιτρίνες ούτε
κρατάει μεγάλα αποθέματα. Αφού ο πελάτης παραγγείλει τα βιβλία του (τώρα
και μουσική, παιχνίδια και άλλα προϊόντα) μέσω ενός ασφαλούς διακομιστή, η
Amazon μεριμνά για την αγορά κατευθείαν από τον εκδότη ή το διανομέα.
Το άλλο πλεονέκτημα της Amazon βρίσκεται στον τρόπο προώθησης
πωλήσεων. Οι πελάτες μπορούν να αναζητούν βιβλία με λέξεις κλειδιά,
συγγραφέα, τίτλο ή θέμα. Κατόπιν η Amazon μπορεί να προτείνει και άλλα
βιβλία που ίσως θα ενδιέφεραν τον πελάτη, να παρακολουθεί τις προτιμήσεις
τους και να τους ειδοποιεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ότι έφτασε το βιβλίο
που έψαχναν. Η τοποθεσία διαθέτει επίσης συνδέσμους με δημοφιλείς
εκδόσεις και δίνει στους αναγνώστες τη δυνατότητα επισκόπησης των βιβλίων
στο δίκτυο. Ο Bezos και η Amazon δημιούργησαν ένα κατάστημα στον Ιστό
που έγινε κλασσικό και οι άνθρωποι που δεν είχαν ποτέ πριν χρησιμοποιήσει
το Διαδίκτυο συνωστίζονται τώρα σε αυτό. Τα βιβλιοπωλεία Barnes & Noble
και Borders ακολούθησαν το παράδειγμα και άνοιξαν τις δικές τους
τοποθεσίες στον Ιστό προσφέροντας βιβλία με μεγάλες εκπτώσεις. Για πρώτη
φορά, πολλοί άνθρωποι αισθάνονται εμπιστοσύνη να αγοράσουν σοβαρά
καταναλωτικά προϊόντα στον Ιστό. Η Amazon δεν είναι το μόνο ούτε το
καλύτερο μέρος για αγορά βιβλίων ή μουσικής στο δίκτυο, αλλά είναι αυτή
που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος σκέφτεται για τον Ιστό.
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4.2.2 Β ιβλία

Η αγορά βιβλίων από το Διαδίκτυο έχει ορισμένα πλεονεκτήματα σε
σύγκριση με την αγορά τους από βιβλιοπωλείο. Αν ψάχνουμε ένα ειδικό ή
εξειδικευμένο θέμα, όπως έναν ταξιδιωτικό προορισμό, γαμήλιους όρκους,
τότε ο Ιστός είναι το πιο κατάλληλο μέρος για να βρούμε προτάσεις τίτλων.
Αφού βρούμε τα βιβλία που ζητάμε, μπορούμε και εμείς να διαπιστώσουμε ότι
και το μεγαλύτερο βιβλιοπωλείο στην πόλη μας ίσως δεν έχει όλους τους
τίτλους. Επιπλέον, η αγορά βιβλίων στο Διαδίκτυο είναι αρκετά ασφαλής. Τα
βιβλία δε διαφέρουν στην ποιότητα παραγωγής, επειδή τα δεσίματα δεν
πρέπει να είναι σπασμένα, οι σελίδες δεν πρέπει να πέφτουν και το κείμενο δε
διαφέρει από το ένα αντίγραφο στο άλλο. Τέλος, πολλά καταστήματα του
Ιστού προσφέρουν εκπτώσεις σε σχέση με τις τιμές στα βιβλιοπωλεία.
Υπάρχουν όμως και μερικά μειονεκτήματα. Τα βιβλία που θα εντοπίσουμε
στο Διαδίκτυο δεν μπορούμε να τα πιάσουμε και να τα ξεφυλλίσουμε, ούτε να
δούμε τον πίνακα περιεχομένων ή να διατρέξουμε το γλωσσάρι. Επίσης, θα
πρέπει να πληρώσουμε έξοδα αποστολής και να περιμένουμε μερικές μέρες
μέχρι να τα παραλάβουμε. Μια από τις καλύτερες δυνατότητες του Ιστού
σχετικά με τα βιβλία είναι η προκαταρκτική έρευνα που μπορούμε να κάνουμε
γι' αυτά. Προτάσεις είναι δυνατό να πάρουμε από:
•

Ομάδες ειδήσεων σε συγκεκριμένο θέμα

•

Εξειδικευμένες τοποθεσίες του Διαδικτύου

•

Λογοτεχνικά περιοδικά και εφημερίδες

•

Τοποθεσίες των βιβλιοπωλείων

Θα βρούμε πλήθος προτάσεων, ειδικά από τα βιβλιοπωλεία, τα οποία
έχουν και σελίδες σχολίων για τους αναγνώστες. Για τις αγορές βιβλίων στο
Διαδίκτυο, έχουμε υπόψην ότι ενώ η Amazon είναι η πιο γνωστή δεν είναι και
η μόνη τοποθεσία που πουλάει βιβλία. Οι Borders (http://borders.com) και
Barnes & Noble (http://www.bn.com) έχουν τοποθεσίες από τις οποίες
πουλάνε βιβλία με έκπτωση. Η Acses (http://www.acses.com) μπορεί να
πραγματοποιεί αναζήτηση σε πάνω από 25 δικτυακά βιβλιοπωλεία,
περιλαμβανομένης της Amazon και επιστρέφει τα αποτελέσματα
ταξινομημένα με την τιμή τους που περιλαμβάνει και τα έξοδα αποστολής. Οι
ιστοσελίδες των εκδοτών είναι μια άλλη επιλογή. Οι περισσότερες περιέχουν
πληροφορίες για τα βιβλία τους και πολλές επιτρέπουν την άμεση παραγγελία
βιβλίων. Σε αυτές όμως είναι απίθανο να βρούμε εκπτώσεις, γιατί μια τέτοια
τακτική θα δημιουργούσε σύγκρουση με τα βιβλιοπωλεία. (Όλα τα παραπάνω
αναφέρονται σε Αμερικανικά ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία, από τα οποία
μπορούν και οι Έλληνες αναγνώστες να παραγγείλουν βιβλία, κυρίως στην
Αγγλική γλώσσα. Πρόσφατα, άρχισαν να εμφανίζονται και Ελληνικά
βιβλιοπωλεία στο Διαδίκτυο, μερικά από τα οποία είναι επίσης καλά
οργανωμένα.)
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4.2.3 Δ ια δικα σ ία α γ ο ρ ά ς βιβλίω ν

Σε ποιες περιπτώσεις θα χρησιμοποιούσαμε τον Ιστό για αγορά βιβλίων;
Ίσως όταν έχουμε αναλάβει μια έρευνα ή ίσως όταν πρόκειται να
παντρευτούμε και θέλουμε να μάθουμε τις λεπτομέρειες της τελετής του
γάμου. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε ρίχνοντας μια ματιά στον Ιστό. Όσον αφορά το
παράδειγμα του γάμου, η ομάδα ειδήσεων soc.couples.wedding φαίνεται να
είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης. Το τμήμα FAQ (συχνές ερωτήσεις) περιέχει
μια ενότητα που είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε. Σε αυτό το σημείο, είναι
καλό να στείλουμε μια ανακοίνωση στην ομάδα ειδήσεων για να
διαπιστώσουμε τη γνώμη άλλων μελών της γι' αυτούς τους τίτλους. Τι είδος
των ανθρώπων τους έχουν χρησιμοποιήσει και αν ταιριάζουν τα γούστα τους
με τα δικά μας. Καλό είναι επίσης να ρίξουμε μια ματιά σε αυτούς τους τίτλους
στην Amazon.com και να δούμε αν άλλοι αγοραστές των βιβλίων έχουν θετική
ή αρνητική γνώμη γι' αυτά.
4.2.4 Η πληρωμή τω ν βιβλίων
Αν αγοράζουμε για πρώτη φορά βιβλία στο Διαδίκτυο, θα πρέπει να
πατήσουμε σε κάθε τίτλο χωριστά για να τον προσθέσουμε στην παραγγελία,
μια διαδικασία που γρήγορα γίνεται επίπονη σε μια αργή σύνδεση. Όταν
τελειώσουμε, θα πρέπει να καταχωρίσουμε ένα σωρό πληροφορίες:
διεύθυνση για αποστολή τιμολογίου ή απόδειξης, αριθμούς τηλεφώνου
σπιτιού και ωρών εργασίας, διεύθυνση αποστολής, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και αριθμό πιστωτικής κάρτας. Θα πρέπει επίσης να διαλέξουμε
τρόπο αποστολής και να δώσουμε και ειδικές οδηγίες αν χρειάζονται.
Αφού γίνουν αυτά όμως, πολλές τοποθεσίες υποστηρίζουν τη μέθοδο
παραγγελίας με ένα κλικ, έτσι ώστε οι επόμενες αγορές σας από αυτές να
γίνονται πιο απλά. Αν πατήσουμε στο κουμπί Buy 1 Now (Αγοράστε 1 Τώρα)
της Amazon, δε θα χρειαστεί ούτε να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία. Όλες
οι πληροφορίες αποστολής και χρέωσης έχουν αποθηκευτεί στο σκληρό
δίσκο μας σε μορφή μπισκότου και το βιβλίο θα σταλεί στην προεπιλεγμένη
διεύθυνση μας.

4.2.5 Μουσική
Ο Ιστός άλλαξε τον τρόπο πώλησης της μουσικής. Όπως και τα βιβλία, έτσι
και η μουσική ταιριάζει απόλυτα στο υπόδειγμα του ηλεκτρονικού
καταστήματος. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία προϊόντων για επιλογή και όταν η
αγορά της μουσικής γίνεται σε CD, η ποιότητα είναι ομοιόμορφη. Ακόμη
καλύτερα, εδώ μπορούμε να δοκιμάσουμε πριν αγοράσουμε ακούγοντας τις
επιλογές μουσικής στο Διαδίκτυο. Η SonicNet (http://www.sonicnet.com) δια
θέτει μια μεγάλη επιλογή αποσπασμάτων. Η καινούργια τεχνολογία Liquid
Audio δίνει τη δυνατότητα να αγοράσουμε μουσική κατεβάζοντας την. Επίσης
όλο και περισσότερες τοποθεσίες μας επιτρέπουν να δημιουργούμε δικές μας
μουσικές συλλογές σε κασέτες ή CD.
Η αγορά δίσκων στον Ιστό μοιάζει πολύ με την αγορά βιβλίων, με μια
σημαντική διαφορά. Ενώ τα βιβλία δεν μπορούμε να τα πιάσουμε και να τα
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ξεφυλλίσουμε, στους δίσκους μπορούμε να κάνουμε το εικονικό ισοδύναμο.
Πολλοί προμηθευτές μουσικής, όπως οι Amazon, CD World, CD Now, Tower
Records και άλλοι διαθέτουν συνδέσμους σε αρχεία ήχου με αποσπάσματα
από τους δίσκους που μας ενδιαφέρουν. Αυτά τα αρχεία είναι συνήθως σε
μορφή RealAudio, αν και μερικές φορές θα βρίσκουμε και αρχεία WAV ή AU.
Είναι πολύ πιθανό επίσης να βρούμε αποσπάσματα και σε τοποθεσίες
συγκεκριμένων τίτλων δίσκων. Οι ιστοσελίδες ομάδων ειδήσεων είναι μια
άλλη επιλογή. Σε αυτήν μπορούμε να βρούμε περισσότερα ηχητικά
αποσπάσματα αν και αυτά δε θα είναι μάλλον σε μορφή RealAudio και θα
βρίσκονται εκεί παράνομα.
4.2.6 Ανεύρεση μουσικής στον Ιστό
Αν θέλουμε να αγοράσουμε, δοκιμάζουμε τις Amazon.com, Tower
Records, CD Universe ή CDNOW. Αν θέλουμε πληροφορίες για σελίδες
θαυμαστών συγκροτημάτων, η All-Music Guide (http://www.allmusic.com) ή η
Ultimate Band List (http://www.ubl.com) θα μας εξυπηρετήσουν. Μπορούμε
επίσης να ψάξουμε για κάποια τοποθεσία αρχείου του Usenet για να
πληροφορηθούμε για ομάδες μουσικών ειδήσεων. Δίσκοι συγκροτημάτων
βρίσκονται επίσης στο δίκτυο και αποτελούν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα
φαινόμενα στην ηλεκτρονική αγορά μουσικής.
Μερικοί ανεξάρτητοι παραγωγοί δισκογραφίας έχουν αναθέσει τη διανομή
τους σχεδόν αποκλειστικά στο Διαδίκτυο, δίνοντας τη δυνατότητα στους
πελάτες τους να παραγγέλλουν μέσω του Ιστού και τελικά να κατεβάζουν
δίσκους με τον ίδιο τρόπο. Η διανομή δίσκων από το Διαδίκτυο έχει τα ίδια
πλεονεκτήματα με τη διανομή βιβλίων: χαμηλά γενικά έξοδα. Για μια μικρή
παραγωγή, τα χαμηλά έξοδα μεταφράζονται σε μεγαλύτερο περιθώριο
κέρδους.
4.2.7 Μια δική μας συλλογή σε CD
Υπάρχουν πολλές τοποθεσίες στον Ιστό με τη βοήθεια των οποίων
μπορούμε να δημιουργήσουμε δικά μας CD. Τοποθεσίες όπως οι
CustomDisc.com και SuperSonic Boom μας επιτρέπουν να διαλέξουμε
μουσικά κομμάτια που θα περιληφθούν σε ένα CD, το οποίο κατόπιν θα μας
στείλουν με κάποιο κόστος. Αν και αυτή η κατηγορία τοποθεσιών μεγαλώνει
γρήγορα, οι επιλογές μουσικής σε αυτές δεν είναι τόσο πολλές ώστε να
αξίζουν τον κόπο. Αυτό ίσως να οφείλεται σε περιορισμούς πνευματικών
δικαιωμάτων. Ακόμη και οι συλλογές κομματιών ελεύθερης χρήσης, όπως
δημοτικών και Χριστουγεννιάτικων, είναι φτωχές. Επιπλέον, οι πιο πολλές
τοποθεσίες είναι αργές και δεν έχουν επαρκείς δυνατότητες αναζήτησης.
Μια άλλη καλύτερη επιλογή που έχουμε είναι να δημιουργήσουμε μια
συλλογή τραγουδιών στον υπολογιστή μας και να τη μεταφέρουμε σε CD ή σε
μονάδα αναπαραγωγής ΜΡ3. Δυστυχώς, σε αυτήν την περίπτωση θα
χρειαστούμε οδηγό εγγραφής δίσκου CD-ROM. Ξεφυτρώσουν συνεχώς
τοποθεσίες, όπως οι Billboard και Music Boulevard που υποστηρίζουν τη
μορφή Liquid Audio. Αυτή η τεχνολογία εξασφαλίζει ποιότητα ήχου CD με
μεγαλύτερη ταχύτητα και αξιοπιστία από τη RealAudio και έχει σχεδιασθεί για
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να επιτρέπει το κατέβασμα μικρών δίσκων στον υπολογιστή μας. Από εκεί και
μετά μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε: να χρησιμοποιήσουμε τον
υπολογιστή σαν στερεοφωνικό συγκρότημα ή να περάσουμε τα τραγούδια σε
μονάδα εγγραφής CD.
4.2.8 Μουσικές ανταλλαγές
Αν τώρα θέλουμε να βρούμε μουσικά κομμάτια που δεν θέλουμε να τα
αγοράσουμε με χρήματα το Διαδίκτυο θα μας οδηγήσει στο υπόδειγμα
συνεδρίου, (convention). Ο Ιστός αποτελεί εξαιρετικό μέσο εντοπισμού των
παράνομων κασετών και ταινιών βίντεο που οι φανατικοί θαυμαστές
δημιουργούν στις συναυλίες. Αυτά μπορούμε να τα αναζητήσουμε σε ομάδες
ειδήσεων, ιστοσελίδες και καταλόγους αλληλογραφίας που έχουν σχέση με το
συγκρότημα που μας ενδιαφέρει. Μπορεί εκεί να βρούμε καταλόγους
ανθρώπων που είναι πρόθυμοι να ανταλλάξουν ή να αντιγράψουν τέτοιες
ταινίες. Για παράδειγμα, πατώντας στο σύνδεσμο Bootlegs (Παράνομα
αντίγραφα) της τοποθεσίας των θαυμαστών του συγκροτήματος Barenaked
Ladies. Πατώντας στους συνδέσμους των συναυλιών, μπορούμε να βρούμε
πληροφορίες για τις ηχογραφήσεις και τον τρόπο απόκτησής τους. Ο
καλύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι συνήθως με το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο. Κατά κανόνα, αυτός που ζητάει τα κομμάτια, στέλνει μια κασέτα
στην οποία θα αντιγραφούν ή ανταλλάσσει μια παράνομη ταινία με μια δική
του. Τέτοιες τοποθεσίες στον Ιστό αποτελούν συνήθως θαυμάσια πηγή
πληροφοριών για συγκροτήματα και μουσικούς, ειδικά για προγράμματα
συναυλιών. Συχνά θα βρούμε εκεί πληροφορίες αρκετά πριν από τις
επαγγελματικές τοποθεσίες, όπως η TicketMaster.
4.2.9 Εξοπλισμός υπολογιστών
Το Διαδίκτυο είναι σπουδαίο μέρος για αγορά εξοπλισμού υπολογιστών. Η
αγορά εξοπλισμού υπολογιστών μπορεί να γίνει με τρία από τα υποδείγματα
που αναφέραμε: καταστήματα, δημοπρασίες, και αγγελίες. Είναι επίσης
εύκολο να βρεθεί καινούργιο και μεταχειρισμένο υλικό, λογισμικό, και
περιφερειακά. Αρκετοί λιανικοί προμηθευτές λογισμικού έχουν κλείσει τα
καταστήματα τους και λειτουργούν τώρα αποκλειστικά μέσω καταλόγων και
τοποθεσιών στον Ιστό.
Το μεγάλο πλεονέκτημα των αγορών εξοπλισμού υπολογιστών από το
Διαδίκτυο είναι η δυνατότητα εύκολης σύγκρισης τιμών. Πριν αγοράσουμε
καλό είναι να κάνουμε μια καλή έρευνα για το προϊόν που θέλουμε. Πολλά
προϊόντα έχουν περίεργα ονόματα και διαφορετικές επιλογές διευθέτησης και
οι επιστροφές μπορεί να αποδειχθούν μεγάλο βάσανο μετά την αποστολή.
Καλό είναι επίσης η έρευνα μας να επεκταθεί και στις τιμές. Οι τιμές μπορεί να
διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό. Στην αγορά ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών,
που όλοι παραδέχονται ότι είναι ασταθής, μπορεί να υπάρχουν τιμές που να
διαφέρουν μέχρι και τριακόσια ως τετρακόσια ευρώ για την ίδια μηχανή.
Προφανώς, η αναζήτηση σε πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα υπολογιστών θα
είναι χρονοβόρα και κουραστική αλλά μια ερώτηση στην μηχανή αναζήτησης
PriceWatch (http://www.pricewatch.com) παίρνει μόνο λίγα δευτερόλεπτα.
Επίσης καλό είναι να ανατρέξουμε στον Κατάλογο Διευθύνσεων όπου
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αναφέρονται μερικοί έμποροι λιανικών πωλήσεων στον Ιστό. Ιδιαίτερη
αναφορά αξίζει η Insight (http://www.insight.com). Αυτή η τοποθεσία έχει ένα
βοηθητικό πρόγραμμα το οποίο ελέγχει τις προδιαγραφές του υπολογιστή μας
και συμπεραίνει αν το λογισμικό και τα περιφερειακά θα λειτουργούν σωστά
στο δικό μας σύστημα.
4.2.10 Λογισμικό
Το λογισμικό είναι μια ακόμα περιοχή εξαιρετικής εφαρμογής των
ηλεκτρονικών αγορών επειδή πρόκειται για τυποποιημένο προϊόν. Μερικοί
παραγωγοί λογισμικού δίνουν επίσης τη δυνατότητα άμεσου κατεβάσματος,
που σημαίνει σχεδόν στιγμιαία ικανοποίηση του πελάτη (ανάλογα με την
ταχύτητα του modem). Εμείς αγοράζουμε το λογισμικό με πιστωτική κάρτα και
ο προμηθευτής θα μας ταχυδρομήσει τα εγχειρίδια ή θα τα στείλει σε μορφή
αρχείων Adobe Acrobat. Στην τοποθεσία της Beyond.com (http://www
.beyond.com) θα βρούμε καταλόγους λογισμικού που μπορούμε να
κατεβάσουμε. Φυσικά, πολλοί κατεβάζουν λογισμικό κοινής χρήσης χωρίς να
πληρώνουν τίποτα. Στον Ιστό, υπάρχουν αρκετά αρχεία λογισμικού κοινής
χρήσης και οι κίνδυνοι κατά τις αγορές αυτές είναι μικροί (εφόσον έχουμε
εγκατεστημένο ένα ενημερωμένο πρόγραμμα ελέγχου ιών). Όταν βρούμε ένα
πακέτο λογισμικού, το οποίο θα θέλαμε να το δοκιμάσουμε, ακολουθούμε τις
οδηγίες για να κατεβάσουμε και να εγκαταστήσουμε τα αρχεία στον
υπολογιστή μας. Αν τελικά αποφασίσουμε να κρατήσουμε το λογισμικό, θα
πληρώσουμε τους παραγωγούς του με ασφαλή συναλλαγή πιστωτικής
κάρτας ή με ταχυδρομική αποστολή επιταγής. Μερικοί παραγωγοί λογισμικού
μπορεί να δεχτούν και πληρωμή σε μπύρες, αλλά αυτό πέφτει λίγο βαρύ στις
περισσότερες περιπτώσεις.
4.2.11 Τρόφιμα
Όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο μπορούμε να χρησιμοποιούμε
τον Ιστό για να παραγγέλνουμε είδη παντοπωλείου και φαγητό με παράδοση
στο σπίτι μας. Η διαδικασία μοιάζει γενικά με το μοντέλο καταστήματος που
παραδίδει στο σπίτι. Το ηλεκτρονικό κατάστημα συμβάλλεται με τοπικούς
προμηθευτές, στους οποίους διαβιβάζεται η παραγγελία και οι οποίοι την
παραδίδουν. Γι' αυτό δεν πρέπει να ανησυχούμε, η προέλευση αυτού του
αγγουριού είναι από το τοπικό παντοπωλείο και όχι από κάποιο κέντρο
συσκευασίας στην άλλη άκρη του κόσμου.

4.2.12 Είδη παντοπωλείου
Η ιδέα της αγοράς ειδών παντοπωλείου μπορεί από πρώτη άποψη να
φαίνεται λίγο παράξενη. Η αγορά τροφίμων και ιδιαίτερα λαχανικών είναι μια
πολύ χειροπιαστή εμπειρία. Άρα, παίρνουμε έναν κίνδυνο όταν αγοράζουμε
είδη παντοπωλείου στο δίκτυο, από την άλλη όμως αποφεύγουμε το
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συνωστισμό στους διαδρόμους, τις ουρές στα ταμεία και τα παιδάκια που
τσιρίζουν.
Οι εθνικές (στις Η.Π.Α.) υπηρεσίες ειδών παντοπωλείου, Peapod
(http://www .peapod.com) και Net Grocer (http://www.netgrocer.com),
συμβάλλονται με τοπικά σούπερ μάρκετ. Αφού δώσουμε την παραγγελία, το
τοπικό κατάστημα παραδίδει τα τρόφιμα την ίδια ή την επόμενη μέρα. Τα
κατεψυγμένα τρόφιμα διατηρούνται σε ειδικά κιβώτια - ψυγεία. Όσον αφορά τα
φρέσκα λαχανικά, η Peapod υπόσχεται ότι το εξειδικευμένο προσωπικό της
τα διαλέγει με το χέρι σύμφωνα με τα πρότυπα της Ένωσης Εμπορίας
Λαχανικών (Produce Marketing Association).
Τα πλεονεκτήματα της αγοράς ειδών παντοπωλείου στο δίκτυο είναι ότι αν
χρειαζόμαστε πολλά είδη πρώτης ανάγκης, όπως κονσέρβες ή αποξηραμένα
τρόφιμα, δε χάνουμε πραγματικά τίποτα. Συνεχίζουμε να κερδίζουμε κουπόνια
(αν υπάρχουν) και να τα ανταλλάσσουμε κανονικά. Η Peapod διατηρεί σε
αρχείο τις τρεις τελευταίες παραγγελίες μας με είδη παντοπωλείου έτσι ώστε
να μη χρειάζεται να τις επαναλαμβάνουμε από την αρχή. Προχωρούμε
λοιπόν, βρίσκουμε συνταγές μαγειρικής στον Ιστό, κάνουμε την κατάσταση με
τα ψώνια μας, αγοράζουμε τα είδη παντοπωλείου από το Διαδίκτυο και
κανονίζουμε να τα παραλάβουμε στο σπίτι αφού γυρίσουμε από τη δουλειά.
Το λογισμικό της Peapod απλοποιεί πολύ αυτό το έργο. Είναι όμως πολύ
λεπτομερές, τόσο που για τα περισσότερα προϊόντα μπορούμε ακόμη και να
διαβάσουμε τα θρεπτικά συστατικά πάνω στις ετικέτες.
Αφού γεμίσουμε το καροτσάκι αγορών, θα πατήσουμε στο κουμπί
Checkout. Την πρώτη φορά που θα αγοράσουμε από την Peapod, θα πρέπει
να συμπληρώσουμε και τις πληροφορίες για την παράδοση και τα στοιχεία της
πιστωτικής κάρτας μας. Αν πάλι θέλουμε να διακόψουμε τη διαδικασία αγοράς
και να επιστρέψουμε αργότερα η Peapod αποθηκεύει την παραγγελία ώστε να
τη βρούμε σε επόμενη στιγμή.
4.2.13 Δημοπρασίες στο Διαδίκτυο
Στις δημοπρασίες αυτής της κατηγορίας οι πωλητές μπορούν να βάζουν για
πώληση κάθε είδους μικροαντικείμενα. Θα βρούμε οτιδήποτε από πακέτα
λογισμικού μέχρι κωμικά βιβλία και κοσμήματα. Ο κόσμος αγοράζει με
ηλεκτρονικές δημοπρασίες γιατί σε αυτές μπορεί να βρεί μεγάλο πλήθος
συλλεκτικών ειδών και αντίκες. Οι τιμές είναι συνήθως πιο χαμηλές από την
αγορά, αν και πρέπει να προσέχουμε να μην μπλεχτούμε σε πόλεμο
προσφορών. Εκεί επίσης μπορούμε να μάθουμε μερικά πράγματα για τους
πωλητές. Οι τοποθεσίες δημοπρασιών αρχειοθετούν πληροφορίες για τα
πρόσωπα που πουλάνε τα είδη τους σε αυτές, οπότε αν πατήσουμε στο
σύνδεσμο της σελίδας ενός πωλητή, θα δούμε πόσα πράγματα έχει πουλήσει
στο παρελθόν και ποιά είναι η γνώμη προηγούμενων αγοραστών για τις
συναλλαγές του.
Για να κάνουμε προσφορά στις περισσότερες από αυτές τις τοποθεσίες, θα
χρειαστεί να γραφτούμε και να επιλέξουμε ένα όνομα χρήστη. Η τοποθεσία
μας στέλνει στη συνέχεια ένα σύνθημα με το οποίο μπορούμε να
προσφέρουμε. Μας στέλνει επίσης ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της
προσφοράς μας και μας ενημερώνει αν υπερκαλύφθηκε από προσφορά
άλλου χρήστη. Αν κερδίσουμε σε μια δημοπρασία, τόσο εμείς όσο και ο
πωλητής ενημερωνόμαστε για τα πραγματικά ονόματα και τις διευθύνσεις μας
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στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Από το σημείο αυτό και μετά, είναι δικό μας
θέμα να ολοκληρώσουμε τη συναλλαγή. Και οι πωλητές μπορούν να
ζητήσουν αναπληροφόρηση για τους αγοραστές, γι' αυτό δεν είναι καλό να
αλλάζουμε γνώμη για μια δημοπρασία που μας κατακυρώθηκε.
4.2.14 Εισιτήρια
Η πώληση εισιτηρίων είναι μια άλλη αναπτυσσόμενη επιχειρηματική
δραστηριότητα με τη μορφή ηλεκτρονικού καταστήματος. Μπορούμε να
βρούμε εισιτήρια για ο,τιδήποτε, από κινηματογράφους μέχρι συναυλίες και
αθλητικούς αγώνες, για να μην αναφέρουμε τα αεροπορικά εισιτήρια που
συνήθως προσφέρονται με σημαντικές εκπτώσεις. Τα περισσότερα εισιτήρια
βρίσκονται στις εμπορικές τοποθεσίες,
για παράδειγμα ιστοσελίδες
αιθουσών, συναυλιών ή θεάτρων αλλά μπορούμε πολλές φορές να βρούμε
εισιτήρια προσεχών εκδηλώσεων με μεγάλη έκπτωση σε διάφορες αγγελίες
πώλησης εισιτηρίων.
4.2.15 Εισιτήρια εκδηλώσεων
Μια τοποθεσία στον Ιστό, η MovieLink (http://www.movielink.com), έχει
υιοθετήσει ένα πρωτοποριακό μοντέλο πώλησης εισιτηρίων κινηματογράφου.
Όταν επισκεφθούμε την τοποθεσία τους, μπορούμε να δούμε σκηνές της
ταινίας, να διαβάσουμε περιγραφές και κριτικές, να επισκεφθούμε την επίσημη
τοποθεσία της ταινίας ή σελίδες με κουτσομπολιά για τους πρωταγωνιστές. Αν
αποφασίσουμε να αγοράσουμε εισιτήρια, θα καταχωρίσουμε τα στοιχεία της
πιστωτικής κάρτας μας μέσω ενός ασφαλούς διακομιστή. Όταν στη συνέχεια
πάμε στον κινηματογράφο, θα βάλουμε την πιστωτική κάρτα μας στο
μηχάνημα που βρίσκεται στον προθάλαμο και αυτό θα βγάλει τα εισιτήρια
μας. Αυτή η ευκολία έχει μια μικρή επιβάρυνση.
Επίσης εισιτήρια για σχεδόν κάθε εκδήλωση μπορούμε να αγοράσουμε
από την TicketMaster (http://www.ticketmaster.com) ή έναν πράκτορα
εισιτηρίων από τον Ιστό. Η αγορά εισιτηρίων με αυτόν τον τρόπο υπερτερεί
πραγματικά σε σχέση με το κλείσιμο τους από το τηλέφωνο επειδή η
ιστοσελίδα παρουσιάζει όλες τις επιλογές μας όπως για παράδειγμα το σχέδιο
των καθισμάτων σε ευανάγνωστη μορφή.
Οι πράκτορες εισιτηρίων είναι μια άλλη δυνατότητα στο Διαδίκτυο. Αυτές οι
επιχειρήσεις, που μπορεί να είναι παράνομες σε κάποιες περιπτώσεις,
μεταπωλούν εισιτήρια σε υψηλότερες τιμές και συχνά διαθέτουν εισιτήρια
εκδηλώσεων που κανονικά έχουν εξαντληθεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί
πράκτορες σε διάφορες περιοχές. Καλό είναι να βρούμε κάποιον που να
φαίνεται αξιόπιστος στη δική μας περιοχή.
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4 .2 .1 6 Α ερ οπορ ικ ά εισ ιτή ρ ια

Αν ψάχνουμε για αεροπορικά εισιτήρια, το Διαδίκτυο είναι ένα καταφύγιο
για κυνηγούς ευκαιριών. Η American Airlines (http://www.americanair.com) και
η US Airways (http://www.usairways.com) έχουν ενότητες στις ιστοσελίδες
τους και καταλόγους αλληλογραφίας από όπου πληροφορούν τους χρήστες
για τη διάθεση εισιτηρίων με έκπτωση περίπου μία εβδομάδα πριν από την
αναχώρηση. Επιπλέον, οι τοποθεσίες των αεροπορικών εταιριών
αναγγέλλουν συχνά και άλλες ειδικές προσφορές, όπως πρόσθετους πόντους
στα προγράμματα για τους τακτικούς πελάτες τους (frequent flyers) και
ευκολίες σε πιστωτικές κάρτες. Η τοποθεσία ταξιδιών της Microsoft, Expedia
(http://expedia.msn.com), είναι ένα βολικό σημείο για καλές αγορές. Το
πάτημα στο σύνδεσμο Travel Agent (Ταξιδιωτικός Πράκτορας) είναι το πρώτο
βήμα στη διαδικασία ανεύρεσης φτηνών αεροπορικών εισιτηρίων. Μέσα από
αυτήν την τοποθεσία μπορούμε να κάνουμε κρατήσεις σε ξενοδοχεία και να
νοικιάσουμε αυτοκίνητα. Θα εισαγάγουμε τα δεδομένα του δρομολογίου μας
μέσω του ασφαλούς διακομιστή της Microsoft και θα περιμένουμε λίγα λεπτά
για να βρει η Expedia τα αντίστοιχα στοιχεία από τη βάση δεδομένων της.
Από την κατάσταση που επιστρέφει, μπορούμε να διαλέξουμε μια πτήση και
να δώσουμε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας μας για να ολοκληρωθεί η
αγορά. Μπορούμε στη συνέχεια να αποκτήσουμε ένα κανονικό χάρτινο
εισιτήριο ή ένα ηλεκτρονικό. Τα κανονικά εισιτήρια θα σταλούν με το
ταχυδρομείο και θα φτάσουν σε πέντε περίπου μέρες.
Η τοποθεσία Priceline κέρδισε πρόσφατα μια ευρεσιτεχνία, την πρώτη στον
Ιστό για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Όπως ο William Shatner
διαφημίζει παντού, η τοποθεσία χρησιμοποιεί αυτό που αποκαλεί
«αντίστροφη δημοπρασία» (reverse auction) για την πώληση αεροπορικών
εισιτηρίων και άλλων ακριβών πραγμάτων. Οι υποψήφιοι επιβάτες δηλώνουν
το ποσό που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν και οι αεροπορικές εταιρείες
αποφασίζουν αν είναι διατεθειμένες να πουλήσουν το εισιτήριο σε αυτήν την
τιμή. Για να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την τοποθεσία, θα χρειαστεί να
καταχωρίσουμε μεγαλύτερο από το συνηθισμένο πλήθος πληροφοριών
επειδή η Priceline ελέγχει τις τιμές εισιτηρίων από διάφορα αεροδρόμια σε
διάφορους χρόνους. Μόλις στείλουμε την αίτηση (στην οποία περιλαμβάνεται
και ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας μας), η Priceline επανέρχεται σε
περίπου μία ώρα με απάντηση για το ναύλο.
4.2.17 Γενικές αγορές
Μπορούμε να αγοράσουμε σχεδόν οτιδήποτε από το Διαδίκτυο. Οι
περισσότερες επιχειρήσεις λιανικών πωλήσεων με καταλόγους (για
παράδειγμα J. Crew and L.L. Bean) και ακόμη και μερικά πολυκαταστήματα
μπαίνουν στον κόσμο του Διαδικτύου. Στον Κατάλογο Διευθύνσεων θα
βρούμε ιστοσελίδες με ξεχωριστές δυνατότητες που περιέχουν συνδέσμους
με τις καλύτερες ή τις πιο δημοφιλείς τοποθεσίες αγορών, έχουν αυξημένη
ασφάλεια, διαθέτουν εμπορεύματα που αλλιώς είναι δυσεύρετα ή είναι απλώς
καλά οργανωμένες με τρόπο που διευκολύνει την αναζήτηση. Μερικές
τοποθεσίες παρέχουν και εξειδικευμένες υπηρεσίες. Οι λίστες γάμου ακολου
θούν το υπόδειγμα καταστήματος επειδή αυτοί που αγοράζουν δώρα γάμου
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δε χρειάζεται να εξετάσουν τα αντικείμενα που αγοράζουν αλλά απλώς
διαλέγουν και προτιμούν να διαλέγουν από μια λίστα. Τέτοιες λίστες είναι
ακόμη πιο βολικές αν η πρόσβαση σε αυτές μπορεί να γίνει από τον Ιστό.
Επίσης, οι δημοπρασίες, για τις οποίες γίνεται λόγος σε αρκετά σημεία αυτού
του κεφαλαίου, είναι ένα καλό μέσο που φέρνει τον αγοραστή και τον πωλητή
κοντά μέσω του δικτύου.
4.2.18 Αντικείμενα μεγάλης αξίας
Μερικές αγορές είναι τόσο μεγάλης αξίας που δεν μπορούν να
παραδοθούν στο σπίτι. Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις όμως το
Διαδίκτυο μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο στην έρευνα για το επόμενο
αυτοκίνητο ή σπίτι. Από το Διαδίκτυο επίσης μπορούμε να κάνουμε αίτηση για
χρηματοδότηση και να χρησιμοποιήσουμε αυτήν τη γνώση για να αξιο
λογήσουμε τις επιλογές μας. Καλό είναι να σκεφτούμε τον Ιστό σαν εργαλείο
διευκόλυνσης τέτοιων αγορών
(http://www.trolling.gr/?d=Asfaleis_agores_sto_diadiktuo&s=article&id=265).

4.3 Πωλήσεις
Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Ιστού είναι το μικρό κόστος
εισόδου σε μια αγορά. Ο καθένας που έχει πρόσβαση σε έναν υπολογιστή
μπορεί να στείλει πληροφορίες σε εκατομμύρια άλλους ανθρώπους. Κατά
συνέπεια, το Διαδίκτυο είναι ένα σπουδαίο μέσο πωλήσεων. Υπάρχουν
διάφορες μέθοδοι, ανάλογα με το ακροατήριο στο οποίο προσπαθούμε να
απευθυνθούμε και το ποσό των χρημάτων που σκεφτόμαστε να διαθέσουμε.
Μερικά πράγματα που πρέπει να σκεφτούμε προκαταρκτικά είναι:
•

Αν απευθυνόμαστε στο κοινό μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής
περιοχής.

•

Αν μας ενδιαφέρει περισσότερο μια ομάδα ανθρώπων με κοινά
ενδιαφέροντα.

•

Πώς θα τιμολογήσουμε αυτό που πουλάμε. Αν υπάρχει αυξημένη
ζήτηση γι' αυτό.

Ανάλογα με τις απαντήσεις θα αποφασίσουμε αν θα βάλουμε μια αγγελία
στον Ιστό ή αν θα στείλουμε ανακοίνωση σε μια ομάδα ειδήσεων του υβθηθί.
Μπορούμε επίσης να δημιουργήσουμε μια ιστοσελίδα όπου θα περιγράφουμε
αυτό ή αυτά που πουλάμε, να τη στείλουμε σε μηχανές αναζήτησης και μετά
να τη βάλουμε σε ένα δακτύλιο του Ιστού. Μια άλλη δυνατότητα είναι να
συμμετάσχουμε σε δημοπρασία ως πωλητής.
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4.3.1 Κ α νόνες π ω λ ή σ εω ν σ το Δ ια δίκ τυο

Όπως και στις αγορές έτσι και στην περίπτωση των πωλήσεων πρέπει να
ακολουθήσουμε μερικούς κανόνες για να έχουμε επιτυχία. Καλό είναι να
μάθουμε πληροφορίες για την κοινότητα μέσα στην οποία θα κάνουμε
συναλλαγές και να θυμόμαστε τα εξής:
•

Η εντιμότητα είναι απαραίτητη. Το καλό όνομα είναι το μόνο που
έχουμε.

•

Να μην αγνοούμε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αν κάνουμε μια
προσφορά κάπου και μετά αγνοήσουμε τις απαντήσεις τους, μπορεί να
μας περάσουν σε μαύρη λίστα.

•

Να μη δεχόμαστε προσωπικές επιταγές. Να ζητάμε έμβασμα για να
εξασφαλίσουμε ότι θα πάρουμε τα χρήματα. Αν όμως αποφασίσουμε
να δεχθούμε μια επιταγή, να ενημερώσουμε τον αγοραστή ότι θα
χρειαστεί να περιμένει μέχρι αυτή να εισπραχθεί για να του στείλουμε
το εμπόρευμα.

•

Να αναφέρουμε όλες τις λεπτομέρειες. Να εξασφαλίσουμε ότι ο
αγοραστής κατάλαβε πόσο θα κοστίσει αυτό που παρήγγειλε, τη
μέθοδο πληρωμής, τον τρόπο αποστολής και το χρόνο παράδοσης.

•

Αν πρόκειται να κάνουμε ανταλλαγές με κάποιον, να ελέγξουμε τις
συστάσεις του πριν καταλήξουμε σε συμφωνία.

4.3.2 ^θΠ θΙ/Α γγελίες
Η πώληση εμπορευμάτων μέσω αγγελιών στον Ιστό ή μέσω ομάδων
ειδήσεων του Usenet είναι εύκολη και γρήγορη. Και οι δύο μέθοδοι μοιάζουν
στο ότι ανακοινώνουμε μια σύντομη περιγραφή του είδους στο κατάλληλο
μέρος. Αν και αυτές οι ανακοινώσεις δε θα περιληφθούν σε καμία μηχανή
αναζήτησης και θα παραμείνουν διαθέσιμες μόνο μέχρι 30 ως 60 ημέρες, η
ευκολία χρήσης και η δυνατότητα συγκεκριμένης διατύπωσης της
ανακοίνωσης, κάνουν αυτές τις μεθόδους εξαιρετικά χρήσιμες για πώληση
μικρών ή μεμονωμένων πραγμάτων.

> Usenet
Η ανακοίνωση μηνυμάτων πωλήσεων σε ομάδες ειδήσεων είναι αρκετά
απλή. Πρώτον, αποφασίζουμε σε ποιές ομάδες θα στείλουμε ανακοινώσεις.
Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουμε να στείλουμε το μήνυμα μας
ταυτόχρονα σε όλες. Η Deja.com (http://www.deja.com) είναι ένα καλό σημείο
αρχής. Στην αρχική σελίδα της Deja.com καταχωρούμε στο πλαίσιο Find
(Ανεύρεση) μερικές λέξεις που περιγράφουν το αντικείμενο που θέλουμε να

58

πουλήσουμε. Στη συνέχεια αλλάζουμε τη ρύθμιση αρχείου (archive) σε
complete (πλήρης), επιλέγουμε το ραδιόπληκτρο Forums (Ομάδες) και
πατάμε στο Find. Περιλαμβάνονται αρκετές τοποθεσίες για συλλέκτες και
κουκλάκια. Ένα από αυτά όπως nc.charlotte.forsale, μια γενική ομάδα
πωλήσεων για Charlotte, είναι πιο γενικό. Συνιστάται να βάζουμε τις
ανακοινώσεις ταυτόχρονα σε καταλόγους γενικών πωλήσεων και σε
τοποθεσίες πιο συγκεκριμένων παιχνιδιών ή συλλεκτών. Κυλάμε τη σελίδα
προς τα κάτω στο τμήμα Interest Finder (Ανεύρεση Ενδιαφερόντων), πατάμε
στο τετραγωνίδιο ελέγχου "Search Again” (Επανάληψη αναζήτησης) και
εισάγουμε τη λέξη "forsale" (πωλούνται). Ο κατάλογος είναι τώρα πολύ
μεγαλύτερος.
Μερικές ομάδες, όπως η alt.forsa.le, είναι κατάλληλες για τις ανάγκες μας.
Άλλες, όπως η dfw.forsa.le, ίσως δεν είναι εκτός αν μένουμε στο Τέξας,
επειδή το "dfw" είναι μια συντομογραφία για την περιοχή Dallas-Fort Worth.
Μπορεί ακόμη να προσπαθήσουμε να βρούμε τοπικές ομάδες κοντά μας.
Συνεχίζουμε την αξιολόγηση των ομάδων και τον περιορισμό του αριθμού
τους μέχρι να καταλήξουμε σε αυτές που είναι κατάλληλες για το είδος που
θέλουμε να πουλήσουμε. Φροντίζουμε οπωσδήποτε να διαβάσουμε μερικά
μηνύματα από κάθε ομάδα πριν κάνουμε ανακοίνωση σε αυτήν. Δε θέλουμε
να καταλήξουμε με ένα γραμματοκιβώτιο γεμάτο από εμπρηστικά μηνύματα,
επειδή μερικοί συλλέκτες δεν χωνεύουν αυτούς που πουλάνε. Αφού
ολοκληρώσουμε την επιλογή των ομάδων, πατάμε στο κουμπί Post
(Αποστολή ανακοίνωσης) από την Deja.com ή από το δικό μας αναγνώστη
ειδήσεων. Υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να έχουμε υπόψη όταν
πουλάμε πράγματα μέσω του Usenet:
•

Να βάζουμε ανακοινώσεις μόνο σε κατάλληλες ομάδες ειδήσεων και
όχι περισσότερες από μία φορά την εβδομάδα.

•

Να μη βάζουμε τον αριθμό του τηλεφώνου μας στην ανακοίνωση, για
να μη μας παίρνουν τηλέφωνο κάθε είδους περίεργοι άνθρωποι όλη τη
μέρα. Να έχουμε υπόψη ότι πολλές ομάδες ειδήσεων τώρα
αρχειοθετούνται και οι πληροφορίες που δίνουμε με αυτόν τον τρόπο
μπορεί να μείνουν σε αρχεία για χρόνια. Αν δίνουμε πολλές
πληροφορίες, καλό είναι να απενεργοποιήσουμε το συνηθισμένο
αρχείο υπογραφής μας.

•

Συνιστάται να χρησιμοποιήσουμε μια διαφορετική ηλεκτρονική
διεύθυνση για να διατηρήσουμε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας
οργανωμένο και να προστατεύσουμε τα προσωπικά μας στοιχεία.

•

Να ζητήσουμε πληρωμή με έμβασμα για να μην έχουμε προβλήματα
με ακάλυπτες επιταγές. Αν ωστόσο συμφωνήσουμε να πληρωθούμε με
επιταγή, να μην στείλουμε το εμπόρευμα πριν πληρωθεί η επιταγή.
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> Αγγελίες στον Ιστό
Μέσα στον Ιστό έχουν ξεφυτρώσει αρκετές σελίδες που δέχονται δωρεάν
μικρές αγγελίες από τη χώρα στην οποία εδρεύουν. Μερικές σελίδες είναι
καλύτερα οργανωμένες από τη μέση ομάδα ειδήσεων, ωστόσο έχουν τα ίδια
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα με τις ανακοινώσεις σε ομάδες ειδήσεων
του Usenet. Μερικές ζητούν κάποιο είδος αρχικής εγγραφής. Επιπλέον, οι
φόρμες που πρέπει να συμπληρώσουμε για να στείλουμε μια καταχώριση
μπορεί να μας βάλουν σε σκέψεις. Οι τοποθεσίες που αναφέρονται στον
Κατάλογο Διευθύνσεων δημοσιεύουν μικρές αγγελίες στον Παγκόσμιο Ιστό.
Καλό είναι να ελέγξουμε αν η τοπική εφημερίδα μας δέχεται μικρές αγγελίες
μέσω του Διαδικτύου (Dreyfus, 2003).

4.4 Τραπεζικές εργασίες κα ι προσωπικά οικονομικά
4.4.1 Τραπεζικές εργασίες στο Διαδίκτυο
Είτε το πιστεύουμε είτε όχι, υπήρχε κάποτε μια εποχή που έπρεπε να πάμε
σε μια τράπεζα στις κανονικές εργάσιμες ώρες για να κάνουμε μια κατάθεση,
να πληρώσουμε ένα δάνειο ή να πάρουμε μετρητά. Ακολούθησε η δυνατότητα
χρήσης του ταχυδρομείου για την κατάθεση επιταγών, την πληρωμή δανείων
και τα εμβάσματα, αλλά τα μετρητά συνέχισαν να απαιτούν την προσωπική
παρουσία. Οι αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ATM) τα άλλαξαν όλα
αυτά και έδωσαν στον καθένα τη δυνατότητα να ξαναγεμίζει την τσέπη του με
χρήματα κοντά σε καταστήματα, εστιατόρια ή άλλα σημεία στα οποία
πρόκειται να τα ξοδέψει. Ο σκοπός των τραπεζών με τα ATM ήταν να
διευκολύνουν τις συναλλαγές των πελατών τους, αλλά επίσης και να
μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος. Με τις αυτόματες ταμειολογιστικές
μηχανές να διαχειρίζονται ένα σημαντικό ποσοστό του φόρτου εργασίας, οι
τράπεζες μπορούσαν να μένουν ανοικτές λιγότερες ώρες και ασφαλώς να
έχουν λιγότερες ανάγκες σε προσωπικό.
Με την υιοθέτηση του Διαδικτύου από τις τράπεζες και οι δύο αυτοί στόχοι
τους φαίνεται να εξυπηρετούνται ακόμη περισσότερο. To Διαδίκτυο επιτρέπει
τη διεκπεραίωση ενός μεγάλου μέρους των τραπεζικών μας εργασιών μέσω
του Διαδικτύου ενώ εμείς βρισκόμαστε συνδεδεμένοι στην τοποθεσία της
τράπεζας στον Ιστό. Είναι βέβαιο ότι ο προσωπικός μας υπολογιστής δεν
πρόκειται να αρχίσει να βγάζει χαρτονομίσματα στο προσεχές μέλλον, αλλά
μπορούμε να τον χρησιμοποιούμε για τη μεταφορά ποσών μεταξύ
λογαριασμών, να παρακολουθούμε τις κινήσεις των λογαριασμών μας, να
πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας, να κάνουμε αιτήσεις για δάνεια.
Οι περισσότερες τράπεζες με σύνδεση στο Διαδίκτυο επιτρέπουν επίσης το
κατέβασμα πληροφοριών από τους λογαριασμούς μας σε λογισμικό
διαχείρισης προσωπικών οικονομικών, όπως το Quicken της Intuit ή το
Money της Microsoft. (Αν χρησιμοποιούμε κάποιο από αυτά τα προγράμματα,
καλό είναι να εξασφαλίσουμε ότι η δικτυακή τράπεζα που διαλέξαμε είναι
συμβατή με αυτό). Όταν κατεβάσουμε πληροφορίες από τους λογαριασμούς,
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θα μπορέσουμε να αντιγράψουμε τα πρωτογενή δεδομένα σε ένα λογισμικό
προετοιμασίας φορολογικών δηλώσεων όπως το TurboTax και να
υποβάλλουμε τη φορολογική μας δήλωση μέσω του Διαδικτύου.
Η παρουσία τραπεζών στο Διαδίκτυο διευκολύνει επίσης τη σύγκριση
μεταξύ των επιτοκίων και επεκτείνει τις δυνατότητες μας για αναζήτηση πολύ
πέρα από μια τοπική γεωγραφική περιοχή. Ο κατάλογος MyBank
{http://www.mybank.com) περιλαμβάνει τις τράπεζες του δικτύου στις Η.Π.Α.
κατά Πολιτεία. Οι τραπεζικές εργασίες μέσω του Διαδικτύου αποτελούν την
επόμενη γενιά μιας κίνησης που άρχισε με την άμεση σύνδεση μέσω
τηλεφώνου στα δίκτυα τραπεζών. Κάποιες από αυτές που προσφέρουν
υπηρεσίες από το Διαδίκτυο, άρχισαν δίνοντας στους πελάτες τους
δυνατότητα άμεσης σύνδεσης στα δίκτυα τους μέσω modem, μερικές μάλιστα
συνεχίζουν να προσφέρουν αυτήν την επιλογή. Προς το παρόν, πολλές
τράπεζες χρεώνουν προμήθεια για μερικές από τις υπηρεσίες μέσω του
Διαδικτύου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο έλεγχος υπολοίπου
λογαριασμών και η μεταφορά χρημάτων μεταξύ τους παρέχονται δωρεάν. Η
πληρωμή οφειλών μέσω του λογαριασμού στο Διαδίκτυο μπορεί να έχει ένα
ονομαστικό κόστος.
Στην πραγματικότητα όμως, οι ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις περιορίζονται σε
δύο λογαριασμούς κοινωφελών υπηρεσιών και την εξόφληση της πιστωτικής
κάρτας. Όλες οι άλλες πληρωμές γίνονται σε επιχειρήσεις ή πρόσωπα που
δεν μπορούν να δεχθούν πληρωμές με αυτόν τον τρόπο. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, η τράπεζα αναλαμβάνει να εκδώσει και να ταχυδρομήσει
επιταγή. Αυτή η υπηρεσία απαλλάσσει τον καθένα από τον κόπο έκδοσης
επιταγής (και σε μερικές περιπτώσεις, από το να γράφει διευθύνσεις σε
φακέλους), αλλά και από το κόστος των γραμματοσήμων της συστημένης
επιστολής. Επειδή υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων
τακτικά πληρωμών, η συμμετοχή σε τραπεζικές εργασίες μέσω του
Διαδικτύου μειώνει το χρόνο για τέτοιες δουλειές στο ελάχιστο.
4.4.2 Λόγοι ύπαρξης μιας τράπεζας στο Διαδίκτυο
Δεν αισθάνονται όλοι άνετα με την ιδέα εκτέλεσης τραπεζικών εργασιών
στο Διαδίκτυο. Υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει η χειροπιαστή
πραγματικότητα του βιβλιαρίου επιταγών τους και δεν τους νοιάζει καθόλου
να πληρώνουν οι ίδιοι τους λογαριασμούς τους κάθε μήνα. Είναι ένα είδος
ανθρώπων που δε θα χρησιμοποιήσουν ποτέ ένα πρόγραμμα λογιστικών
φύλλων ή διαχείρισης προσωπικών οικονομικών οποιουδήποτε είδους. Αυτοί
ασφαλώς δεν πρόκειται να κάνουν τραπεζικές εργασίες στο Διαδίκτυο στο
προσεχές μέλλον. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που καταγράφουν όλα τα
έξοδα στον υπολογιστή τους και εκδίδουν τις επιταγές τους με το Quicken.
Πολλοί μάλιστα από αυτούς παραπονιούνται ότι χαραμίζουν πολύ από το
χρόνο τους. Αυτοί σίγουρα είναι έτοιμοι για τραπεζικές εργασίες με το
Διαδίκτυο.
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4.4.3 Κ ατά π ό σ ο είνα ι α σ φ α λ ές μια τ ρ ά π ε ζ α σ το Δ ια δίκτυο

Είναι σχετικά ασφαλές. Το πιο πειστικό επιχείρημα που ειπώθηκε υπέρ της
διενέργειας τραπεζικών εργασιών στο Διαδίκτυο είναι ότι αν παρεμβληθεί ένας
κακοήθης χάκερ, οι τράπεζες έχουν να χάσουν πολλά περισσότερα από ένα
μεμονωμένο πελάτη τους. Ωστόσο οι τράπεζες μπαίνουν στο Διαδίκτυο με
μεγάλους ρυθμούς. Επιπλέον, οι τράπεζες προσπαθούν να καθησυχάσουν
τους φόβους των πελατών τους. Η Wells Fargo για παράδειγμα προσφέρει
εγγύηση σε περίπτωση κλοπής από κυβερνοκλέφτη. Η μεγαλύτερη απειλή
στην επικοινωνία με την τράπεζα μας μέσω του Διαδικτύου είναι η ίδια που
αντιμετωπίζουμε και στη χρήση του ATM: ένα ανασφαλές σύνθημα. Αν λοιπόν
σχεδιάζουμε να ακολουθήσουμε το δρόμο προς τις τράπεζες που περνά μέσα
από τον Ιστό, πρέπει να εξασφαλίσουμε τη χρήση ενός φυλλομετρητή με τις
καλύτερες τεχνικές κρυπτογράφησης. Κατά κανόνα, αυτό σημαίνει τις πιο
πρόσφατες εκδόσεις του Explorer ή του Navigator. Πρέπει να ακολουθήσουμε
επίσης τις παρακάτω οδηγίες για το σύνθημα μας:
•

Να απομνημονεύουμε το σύνθημα αμέσως. Να μην το γράφουμε και να
μη χρησιμοποιούμε την ημερομηνία των γενεθλίων μας.

•

Να αλλάζουμε το σύνθημα μας σε τακτικά διαστήματα.

•

Να αποσυνδεόμαστε κανονικά. Όπως και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
στον Ιστό, έτσι και οι τραπεζικές εργασίες με το φυλλομετρητή αφήνουν
ίχνη στο σκληρό δίσκο που δε θα θέλαμε να τα δουν άλλοι.

•

Να αξιοποιήσουμε
τις
δυνατότητες
ασφάλειας που
είναι
ενσωματωμένες στο φυλλομετρητή μας. Επιλέγοντας τα υψηλότερα
επίπεδα ασφάλειας.

4.4.4 Τ ι θα πρέπει να προσέχω σε μια τράπεζα στο Διαδίκτυο
Οι οργανισμοί που προσφέρουν τη δυνατότητα τραπεζικών εργασιών στο
Διαδίκτυο δεν είναι όλοι ισοδύναμοι. Μια τράπεζα μπορεί να προσφέρει
σχεδόν τα πάντα, ενώ μια άλλη να δίνει τη δυνατότητα ορισμένων μόνο
συναλλαγών. Καλό είναι να ψάξουμε για την πιο κατάλληλη τράπεζα στο
Διαδίκτυο. Αν η τράπεζα με την οποία συνεργαζόμαστε προσφέρει υπηρεσίες
και μέσω του δικτύου, μπορεί απλά να θελήσουμε να επεκταθούμε και εκεί.
Μια καλή τράπεζα θα πρέπει να προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες από το
δίκτυο:
•

Τα τρέχοντα υπόλοιπα των διαφόρων λογαριασμών. Τη δυνατότητα
μεταφοράς χρημάτων μεταξύ διαφορετικών λογαριασμών.

•

Πληρωμή υποχρεώσεων.

•

Κίνηση λογαριασμών με επιταγές, καταθέσεις και αναλήψεις.
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•

Συμπληρωματικές υπηρεσίες, όπως παραγγελία βιβλιαρίου επιταγών ή
αλλαγή διεύθυνσης.

Μερικές τράπεζες προσφέρουν επίσης και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας,
όπως:
•

Υπόλοιπα και κινήσεις πιστωτικών καρτών.

•

Δάνεια, αιτήσεις και αγορά χρεογράφων.

Μια σημαντική διαφορά μεταξύ των τραπεζών του Διαδικτύου βρίσκεται στο
λογισμικό διαχείρισης προσωπικών οικονομικών με το οποίο είναι συμβατές.
Αν χρησιμοποιούμε ένα τέτοιο πρόγραμμα, όπως τα Managing Your Money,
Money ή Quicken, θα πρέπει να προτιμήσουμε μια τράπεζα που συνεργάζεται
με το πρόγραμμα της επιλογής μας. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουμε να
κατεβάζουμε πληροφορίες από τον τραπεζικό λογαριασμό μας και να τις
ενσωματώνουμε στο ηλεκτρονικό αρχείο μας. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε
υπόψην το πού βρίσκεται πραγματικά η τράπεζα με την οποία κάνουμε
συναλλαγές μέσω του Διαδικτύου. To Διαδίκτυο επιτρέπει τη συνεργασία με
μια τράπεζα ανεξάρτητα από τη φυσική της απόσταση. Υπάρχουν όμως
πλεονεκτήματα στην επιλογή μιας τοπικής τράπεζας, ακόμη και αν πρόκειται
να κάνουμε τις περισσότερες δουλειές μας μέσω του Διαδικτύου. Ένας λόγος
είναι ότι ίσως έχουμε ήδη λογαριασμό σε μια τράπεζα κοντά μας. Αν λοιπόν
αυτή προσφέρει και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, θα είναι εύκολο να τις
συνδέσουμε στο λογαριασμό μας. Στη συνέχεια, μπορούμε να συνεχίσουμε
να απολαμβάνουμε τα προνόμια του τακτικού τραπεζικού λογαριασμού μας
όπως για παράδειγμα το βιβλιάριο επιταγών.
Όταν ανοίξουμε έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό, μπορούμε να κάνουμε τις
περισσότερες από τις τρέχουσες δουλειές μας μέσω του Διαδικτύου. Ωστόσο
θα χρειαστεί να συμπληρώσουμε έντυπα με το δείγμα υπογραφής μας και
ίσως μια βασική σύμβαση. Αν και δεν υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα αν αυτό
το υλικό μας σταλεί από την άλλη άκρη του κόσμου, η αλληλογραφία με μια
κοντινή τράπεζα γίνεται πιο γρήγορα. Το κόστος είναι ένα άλλο θέμα.
Διαφορετικές τράπεζες επιτρέπουν διαφορετικό επίπεδο πρόσβασης και
συνήθως υπάρχουν και προμήθειες. Οι τραπεζικές εργασίες μέσω
φυλλομετρητή είναι συνήθως δωρεάν, αλλά πολλές τράπεζες χρεώνουν μια
μηνιαία επιβάρυνση για την υποστήριξη λογισμικού διαχείρισης προσωπικών
οικονομικών. Σε μερικές τράπεζες μπορούμε να κάνουμε μια πραγματική
συναλλαγή μέσω του φυλλομετρητή και μετά να κατεβάσουμε και να εξάγουμε
τα δεδομένα του λογαριασμού σε αυτό το λογισμικό. Η πληρωμή οφειλών
συνεπάγεται συνήθως μια μηνιαία επιβάρυνση.

4.4.5 Quicken/Money/Managing Your Money
Τα τρία μεγαλύτερα προγράμματα διαχείρισης προσωπικών οικονομικών
έχουν όμοιες δυνατότητες:
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Διαχείριση λογαριασμών εντός και εκτός δικτύου.
•

Προϋπολογισμούς, φορολογικά και οικονομικό προγραμματισμό.

•

Ηλεκτρονικές εντολές πληρωμής και μεταφορές κεφαλαίων.

•

Κατάταξη εξόδων σε κατηγορίες.

•

Παρακολούθηση επενδύσεων.

•

Οικογενειακά περιουσιακά στοιχεία.

Αυτές οι δυνατότητες μπορεί να μας χρειάζονται, μπορεί και όχι. Κανένα
από αυτά τα πακέτα δεν είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή τραπεζικών
εργασιών στο Διαδίκτυο.

4.4.6 Απαιτήσεις από το φυλλομετρητή
Αν κάνουμε οποιοδήποτε είδος ευαίσθητης οικονομικής συναλλαγής, ο
φυλλομετρητής πρέπει οπωσδήποτε να είναι εφοδιασμένος με το Secure
Sockets Layer έκδοση 2 ή 3 (SSLv2 ή SSLv3). Αυτό είναι ένα πρωτόκολλο
κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται για την ασφαλή μεταφορά
πληροφοριών μεταξύ του φυλλομετρητή και του χρηματιστή μας και το οποίο
απαγορεύει σε άλλους χρήστες του Διαδικτύου να στήνουν αυτί στις
επενδύσεις μας. Υποστήριξη σε αυτές τις εκδόσεις του SSL παρέχει ή έκδοση
4.0 και οι επόμενες, τόσο του Netscape Navigator όσο και του Microsoft
Internet Explorer. Αν έχουμε άλλο φυλλομετρητή, εξετάζουμε με τον
κατασκευαστή του αν υποστηρίζει το πρωτόκολλο SSL. Εδώ υπάρχει ένα
ακανθώδες πρόβλημα. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, μέσω της Υπηρεσίας
Εθνικής Ασφάλειας, κατατάσσει την κρυπτογράφηση στην κατηγορία
εξοπλισμού του οποίου απαγορεύεται η εξαγωγή. Γι' αυτόν το λόγο, εκτός των
Ηνωμένων Πολιτειών επιτρέπεται το κατέβασμα φυλλομετρητών με
υποδεέστερους αλγόριθμους κρυπτογράφησης. Η Netscape για παράδειγμα,
επιτρέπει στους χρήστες να κατεβάζουν φυλλομετρητή με κρυπτογράφηση
40-bit εξ ορισμού, πράγμα που ήδη στα τέλη της δεκαετίας του '90 δε
θεωρείται ασφαλές. Μέσα όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπεται το
κατέβασμα φυλλομετρητή με πιο ισχυρή κρυπτογράφηση 128-bit. Αν
βρισκόμαστε έξω από τις Η.Π.Α. πρέπει να ελέγξουμε με τον προμηθευτή του
φυλλομετρητή μας τον τρόπο με τον οποίο ίσως αντιμετωπίζει αυτό το
πρόβλημα.
Όταν συνδεθούμε για πρώτη φορά σε μια τοποθεσία τράπεζας ή
χρηματιστηριακής εταιρείας, τα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης θα πρέπει να
συμφωνηθούν μέσω των πρωτοκόλλων SSL. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο
φυλλομετρητής μας δείχνει ότι η κρυπτογράφηση είναι ενεργοποιημένη. To
Netscape και ο Internet Explorer χρησιμοποιούν συνήθως ένα κλειστό
λουκέτο ή ένα κλειδί ως ένδειξη ότι η μετάδοση είναι κρυπτογραφημένη και το
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δηλώνουν και ρητά με ένα πλαίσιο διαλόγου. Όταν λοιπόν υπάρχει το λουκέτο
ή το κλειδί, μπορούμε να προχωρήσουμε.
Οι τραπεζικές εργασίες στο Διαδίκτυο είναι ασφαλείς και αναμένεται να
γίνουν ακόμα πιο ασφαλείς στο μέλλον. Οι φυλλομετρητές και οι τράπεζες
συνεχίζουν να βελτιώνουν την τεχνολογία κρυπτογράφησης και έχουν
δεσμευθεί να φροντίζουν την ασφάλεια των πελατών τους. Η Wells Fargo έχει
ακόμη
και
αφίσες
με
καταζητούμενους
στην
τοποθεσία
της
(http://wellsfargo.com/wanted/).

4.4.7 Επενδύσεις στο Διαδίκτυο
Μία από τις πιο καινούργιες και συναρπαστικές εφαρμογές του Παγκόσμιου
Ιστού που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια είναι οι χρηματιστηριακές
συναλλαγές στο Διαδίκτυο. Η ιδέα πίσω από αυτήν τη μοναδική μορφή
ηλεκτρονικού
εμπορίου
είναι
σχετικά
απλή.
Αντικαθιστούμε το
χρηματιστηριακό σύμβουλο μας και το κουστούμι του Armani με το
φυλλομετρητή μας. Όπως μπορούμε να υποθέσουμε, σε αυτήν την
προσέγγιση υπάρχουν υπέρ και κατά. Δεν υπάρχει άνθρωπος στην άλλη
άκρη της γραμμής για να μας συμβουλέψει σχετικά με τις αγορές μετοχών.
Από την άλλη, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μετοχών έχουν συνήθως
μικρότερη προμήθεια. Αν λοιπόν μπορούμε να δεχθούμε ένα μικρό κίνδυνο
και αισθανόμαστε αρκετά άνετα να αγνοούμε το χρηματιστηριακό σύμβουλο
μας και να προχωράμε παρακάτω.
4.4.8 Συναλλαγές στο Διαδίκτυο
Στις συναλλαγές μέσω Διαδικτύου, η τοποθεσία μιας χρηματιστηριακής
εταιρείας στον Ιστό μεταβιβάζει τις πληροφορίες μιας συναλλαγής από το
φυλλομετρητή μας κατευθείαν στην αίθουσα του Χρηματιστηρίου ή μέσω των
δικών της διακομιστών. Έτσι, παραλείπεται το ενδιάμεσο πρόσωπο στην άλλη
άκρη μιας τηλεφωνικής γραμμής και αντικαθίσταται με ένα δρομολογητή
δικτύου υψηλής ταχύτητας. Εμείς έχουμε πλήρη έλεγχο του αριθμού των
τίτλων που θα αγοράσουμε, σε ποιά τιμή και πότε, ενώ η αντίδραση της
αγοράς (αποδοχή ή απόρριψη της απόφασης μας) είναι άμεση.
Υπάρχουν τώρα αρκετές χρηματιστηριακές εταιρείες που διενεργούν
συναλλαγές μέσω του Διαδικτύου. Εδώ υπάρχει ένα ακανθώδες πρόβλημα. Η
ομοσπονδιακή κυβέρνηση, μέσω της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας,
κατατάσσει την κρυπτογράφηση στην κατηγορία εξοπλισμού του οποίου
απαγορεύεται η εξαγωγή. Γι' αυτόν το λόγο, εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών
επιτρέπεται το κατέβασμα φυλλομετρητών με υποδεέστερους αλγόριθμους
κρυπτογράφησης. Η Netscape για παράδειγμα, επιτρέπει στους χρήστες να
κατεβάζουν φυλλομετρητή με κρυπτογράφηση 40^Κ εξ ορισμού, πράγμα που
ήδη στα τέλη της δεκαετίας του '90 δε θεωρείται ασφαλές. Μέσα όμως στις
Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπεται το κατέβασμα φυλλομετρητή με πιο ισχυρή
κρυπτογράφηση 128-^1 Αν βρισκόμαστε έξω από τις Η.Π.Α. ελέγχουμε με
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τον προμηθευτή του φυλλομετρητή μας τον τρόπο με τον οποίο ίσως
αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα.
Όταν συνδεθούμε για πρώτη φορά σε μια τοποθεσία χρηματιστηριακής
εταιρείας, τα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης θα πρέπει να συμφωνηθούν
μέσω των πρωτοκόλλων SSL. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο φυλλομετρητής
μας δείχνει ότι η κρυπτογράφηση είναι ενεργοποιημένη. To Netscape και ο
Internet Explorer χρησιμοποιούν συνήθως ένα κλειστό λουκέτο ή ένα κλειδί
ως ένδειξη ότι η μετάδοση είναι κρυπτογραφημένη και το δηλώνουν και ρητά
με ένα πλαίσιο διαλόγου. Όταν λοιπόν υπάρχει το λουκέτο ή το κλειδί,
μπορούμε να προχωρήσούμε.

4.4.9 Πώς θα ξεκινήσουμε
Η πρώτη απόφαση που πρέπει να πάρουμε πριν αρχίσουμε τις
ηλεκτρονικές χρηματιστηριακές συναλλαγές αφορά το είδος του λογαριασμού
που θα ανοίξουμε. Υπάρχουν αρκετά διαφορετικά είδη λογαριασμών, αλλά
όλα κατατάσσονται σε τρεις κύριες κατηγορίες: ατομικοί/κοινοί, επαγγελματικοί
και συνταξιοδοτικοί λογαριασμοί. Το πιο εύκολα κατανοητό είδος είναι ο
ατομικός ή ο κοινός λογαριασμός, στον οποίο εμείς προσωπικά (και ο/ η
σύζυγος) διαχειριζόμαστε τα χρήματα που έχουμε επενδύσει αποκλειστικά για
μας. Ο επαγγελματικός λογαριασμός αφορά την επένδυση κεφαλαίων μιας
επιχείρησης (εταιρείας, κοινοπραξίας ή ατομικής επιχείρησης), αμοιβαίου
κεφαλαίου ή διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων. Τέλος οι συνταξιοδοτικοί
λογαριασμοί έχουν σχέση με ατομικά, ομαδικά ή εταιρικά συνταξιοδοτικά
προγράμματα.
Σχεδόν όλες οι εταιρείες θα δεχθούν την αίτηση συμμετοχής στο ηλε
κτρονικό πελατολόγιο τους, ανεξάρτητα από το είδος του λογαριασμού που
θα επιλέξουμε. Αυτό κανονικά σημαίνει ότι θα στείλουμε στη χρηματιστηριακή
εταιρεία το όνομα, τη διεύθυνση και άλλα προσωπικά στοιχεία μέσω μιας
κρυπτογραφημένης σύνδεσης, ανάλογα με τον τρόπο που θέλουμε να
συγκροτηθεί ο λογαριασμός μας. Πρέπει επίσης να δοθούν πληροφορίες για
τη μόνιμη διαμονή, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και το επάγγελμα. Όταν
η αίτηση γίνει δεκτή, η χρηματιστηριακή εταιρεία θα μας ταχυδρομήσει μερικές
έντυπες συμφωνίες, τις οποίες θα πρέπει να υπογράψουμε και να κάνουμε
μια αρχική κατάθεση χρημάτων. Η χρηματιστηριακή εταιρεία του Διαδικτύου
θα μας εκδώσει έναν κωδικό χρήστη (user ID) και ένα σύνθημα (password),
με τα οποία θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο λογαριασμό μας
οποτεδήποτε. Ο κωδικός χρήστη και το σύνθημα θα μεταδοθούν στη
χρηματιστηριακή εταιρεία μας την πρώτη φορά που θα συνδεθούμε. Δε θα
είναι κρυπτογραφημένες όλες οι ιστοσελίδες του χρηματιστή μας. Θα πρέπει
να ελέγξουμε ότι οι σελίδες με τις ευαίσθητες πληροφορίες είναι πράγματι
κρυπτογραφημένες. Αν δε θεωρούμε σωστή την εισαγωγή προσωπικών και
οικονομικών
πληροφοριών
σε
μια
τοποθεσία
που
δεν
είναι
κρυπτογραφημένη, καλό είναι να μιλήσουμε με τη χρηματιστηριακή εταιρεία
για να διαπιστώσουμε αν υπάρχει άλλος πιο ασφαλής τρόπος μετάδοσης των
πληροφοριών, όπως από το τηλέφωνο. Τώρα που έχουμε το λογαριασμό μας
και το σύνθημα, ετοιμαζόμαστε να χτυπήσουμε την Wall Street. Απλώς
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πηγαίνουμε στην τοποθεσία της χρηματιστηριακής εταιρείας μας,
συνδεόμαστε με τον κωδικό χρήστη και το σύνθημα και βλέπουμε αμέσως το
χαρτοφυλάκιο μας.
4.4.10 Χρηματιστηριακές εταιρείες στο Διαδίκτυο κα ι τ ι πρέπει να
προσέχουμε
Οι χρηματιστηριακές εταιρείες του Διαδικτύου δεν είναι μια περιοχή
στρωμένη με ρόδα. Υπάρχουν μερικά θέματα που θα πρέπει να προσέξουμε
πριν αποφασίσουμε να αρχίσουμε ηλεκτρονικές συναλλαγές. Οι εντολές με
όριο μπορεί να μην επιβαρύνονται με προμήθεια ίδια με τις ελεύθερες. Για το
μόνο λόγο ότι μια τοποθεσία διαφημίζει συναλλαγές με 5,00 ευρώ δε σημαίνει
ότι και οι εντολές με όριο είναι το ίδιο φτηνές. Αυτή η προμήθεια μπορεί να
ισχύει μόνο για εντολές με ελεύθερη τιμή. Θα πρέπει λοιπόν να ελέγχουμε τις
λεπτομέρειες της συμφωνίας που θα κάνουμε.
Μπορεί να το θεωρούμε δεδομένο στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αλλά οι
χρηματιστηριακές εταιρείες μπορεί στην πραγματικότητα να χρεώνουν την
εξυπηρέτηση παροχής τιμών πώλησης, αγοράς και τελευταίας πράξης
μετοχών σε πραγματικό χρόνο. Πολλές τοποθεσίες στο Διαδίκτυο παρέχουν
τιμές μετοχών, που όμως μπορεί να δίνονται με καθυστέρηση δεκαπέντε
λεπτών ή περισσότερο. Γι' αυτό, θα πρέπει να ελέγχουμε προσεκτικά τις
πολιτικές της χρηματιστηριακής εταιρείας για να ξέρουμε τι παίρνουμε και το
κυριότερο πότε.
Είτε μας αρέσει είτε όχι, ακόμη και οι καλύτερες τοποθεσίες
χρηματιστηριακών εταιρειών μπορεί να υπερφορτωθούν. Ο καλύτερος χρόνος
για να ελέγξουμε τη χωρητικότητα μιας τοποθεσίας είναι ακριβώς όταν η
αγορά ανοίγει ή κλείνει. Αν συστηματικά έχουμε πρόβλημα σύνδεσης με τους
διακομιστές σε αυτούς τους χρόνους χωρίς να υπάρχουν δραματικές αλλαγές
στην αγορά, τότε η ηλεκτρονική υπηρεσία της εταιρείας μάλλον
υπερφορτώνεται εύκολα και είναι καιρός να σκεφτούμε να την αλλάξουμε.
Θα υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες η ηλεκτρονική υπηρεσία της
εταιρείας θα βρεθεί εκτός λειτουργίας και δε θα μπορούμε ούτε να
συνδεθούμε ή ο δείκτης να πέσει 1000 μονάδες μέσα σε μία ημέρα και να
αρχίσει μαζική ρευστοποίηση. Για να αντιμετωπίσουμε τέτοια περίπτωση, θα
πρέπει να ελέγξουμε από πριν αν μπορούμε να δώσουμε εντολή από το
τηλέφωνο. Ελέγχουμε επίσης αν υπάρχει γραμμή κλήσης χωρίς χρέωση
μπαίνοντας σε γραμμή αναμονής και να ακούγοντας το μήνυμα «Παρακαλώ
περιμένετε».
Γίνεται έρευνα σε χρηματιστηριακές εταιρείες που διαφημίζουν χαμηλές
προμήθειες συναλλαγών, αλλά αγοράζουν τις μετοχές σε υψηλότερη τιμή σε
γνώση του πωλητή ο οποίος τους επιστρέφει τη διαφορά. Για παράδειγμα,
δίνουμε εντολή αγοράς 100 μετοχών της Cisco με όριο 63,50 ευρώ και
προμήθεια 19,95 ευρώ. Στην πραγματικότητα, ο χρηματιστής μπορεί να έχει
αγοράσει τις μετοχές προς 63,25 ευρώ και έτσι να έχουμε πληρώσει ακόμη
25.
Οι αγοραπωλησίες μέσα στην ίδια συνεδρίαση του χρηματιστηρίου (day
trading), της ίδιας μετοχής έχει το πλεονέκτημα της μικρής προμήθειας. Αυτή
η στρατηγική χρησιμοποιείται από επαγγελματίες που εκμεταλλεύονται τις
μικρές διαφορές στη διακύμανση των τιμών. Μερικοί ερασιτέχνες
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προσπαθούν να μιμηθούν τους επαγγελματίες με αποτέλεσμα οι πιο πολλοί
από αυτούς να χάνουν και τα ρούχα τους.
4.4.11 Εξισορρόπηση φορτίου
Η χρηματιστηριακή εταιρεία μας μπορεί να διαθέτει περισσότερους από
έναν υπολογιστές για τη διεκπεραίωση εντολών. Αυτοί οι υπολογιστές
(διακομιστές) είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε δίκτυο, με τρόπο που όταν
εμείς συνδεόμαστε μας οδηγεί στο διακομιστή με τη μικρότερη κυκλοφορία.
Αυτή η τεχνική ονομάζεται εξισορρόπηση φορτίου (load balancing) και
χρησιμεύει στο να μην απορρίπτεται η σύνδεση σε διακομιστή ενός πελάτη
που θέλει να κάνει μια συναλλαγή. Γι' αυτόν το λόγο συνιστάται να μη
βάζουμε σελιδοδείκτη στο διακομιστή συναλλαγών που θα συναντήσουμε για
πρώτη φορά, αλλά αντίθετα να συνδεόμαστε και να αποσυνδεόμαστε
κανονικά σε κάθε περίπτωση συναλλαγής.

4.4.12 Το χαρτοφυλάκιο μας
Χαρτοφυλάκιο (portfolio) είναι το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που
έχουμε στο λογαριασμό μας σε κάθε δεδομένη στιγμή. Σε αυτό αναφέρεται η
τρέχουσα αξία κάθε πακέτου μετοχών μας, καθώς και το σύνολο της αξίας του
λογαριασμού. Οι πιο επιμελείς χρηματιστηριακές εταιρείες θα αναφέρουν
επίσης και την απόδοση κάθε μετοχής κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σε
περίπτωση που έχουμε δανειστεί χρήματα με κάλυμμα, θα αναφέρεται επίσης
και αυτό το ποσό. Στις χρηματιστηριακές εταιρείες του Διαδικτύου μπορούμε
επίσης να βλέπουμε το ιστορικό των συναλλαγών μας σε όλη τη διάρκεια
ζωής του λογαριασμού. Ο σκοπός του, εκτός από την υπενθύμιση της τιμής
στην οποία αγοράσαμε μια συγκεκριμένη μετοχή, είναι, κατά την υποβολή των
φορολογικών δηλώσεων, να παρουσιάζει τα στοιχεία για τις συγκεκριμένες
μετοχές που αγοράσαμε: ποιές, πόσες, πότε και πώς θα πρέπει να φορο
λογηθούν.
4.4.13 Ηλεκτρονικό χρήμα
Δυστυχώς, ο καινούργιος μας υπολογιστής με μίνι πύργο δεν πρόκειται να
αποκτήσει ξαφνικά ένα πακέτο με δεκαχίλιαρα κάτω από τον οδηγό ϋνϋ.
Αυτό που μπορεί να αποκτήσει είναι ένας αναγνώστης έξυπνων καρτών που
θα ταιριάζει στην υποδοχή του οδηγού δισκέτας. Αυτές οι λεγόμενες έξυπνες
κάρτες είναι πλαστικές κάρτες με ενσωματωμένα μικροκυκλώματα. Η
αυξημένη ασφάλεια τους θα μας επιτρέπει να κατεβάζουμε μετρητά από την
τράπεζα μας και να τις φορτώνουμε. Κατόπιν θα μπορούμε να
χρησιμοποιούμε την κάρτα σαν πιστωτική ή χρεωστική.
Δεν υπάρχουν τώρα πολλοί έμποροι που δέχονται αυτό το μέσο
πληρωμής. Ωστόσο, αυτή η τεχνολογία έχει πλεονεκτήματα μεταφοράς και
προστασίας προσωπικών πληροφοριών σε σχέση με τις πιστωτικές κάρτες,
ειδικά μάλιστα όταν χρησιμοποιούνται στον Ιστό. Αν και βρισκόμαστε σε
νηπιακή ηλικία, οι πελάτες μπορεί να προτιμούν το ηλεκτρονικό χρήμα όταν
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θέλουν να κάνουν μια αγορά χωρίς να αποκαλύπτουν τα στοιχεία της
πιστωτικής κάρτας τους. Αν και δεν έχουν ακόμη μεγάλη χρήση, φαίνεται ότι
οι πελάτες θα μπορούσαν να αντιγράφουν τις πληροφορίες του λογαριασμού
του ταμιευτηρίου σε μια δισκέτα, την οποία κατόπιν να χρησιμοποιούν σε
οποιοδήποτε υπολογιστή σε όλα τα μέρη του κόσμου (Κάτσικας, 2006).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
5.1 Ηλεκτρονικά παιχνίδια στο Διαδίκτυο
Όταν βγήκαν τα πρώτα παιχνίδια για υπολογιστές ήταν πολύ απλοϊκά. Δεν
υπήρχε προηγούμενη εμπειρία και τα παιχνίδια δεν ήταν ενδιαφέροντα με
αποτέλεσμα να τα βαρεθεί γρήγορα ο κόσμος. Οι χρήστες επέστρεψαν τελικά
στα Δίκτυα υπολογιστών για να παίζουν παιχνίδια μεταξύ τους. Μια φήμη λέει
ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους εφευρέθηκε το Διαδίκτυο ήταν για
να μπορούν οι χρήστες να παίζουν ένα παιχνίδι που λεγόταν NetTrek.
5.2 Η ιστορία κα ι η κουλτούρα τω ν παιχνιδιών στο Διαδίκτυο
Από την αρχή του ακόμη, το Διαδίκτυο ήταν πάντα μια σπουδαία πηγή
πληροφοριών σχετικά με παιχνίδια. Οι τοποθεσίες FTP διέθεταν λογισμικό
κοινής χρήσης και εκδόσεις επίδειξης που μπορούσαμε να κατεβάσουμε,
αναφορές για ιούς και αρχεία με μπαλώματα (patches). Οι χρήστες άρχισαν
ακόμη να παίζουν παιχνίδια μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο ένας
παίκτης έκανε μια κίνηση και έστελνε πίσω στον άλλο την εικονική πινακίδα
του παιχνιδιού. Άλλοι παίκτες έπαιζαν παιχνίδια τύπου "Μπουντρούμι και
Δράκοι” από μεγάλες αποστάσεις.
Καθώς προχωρούσε η τεχνολογία των υπολογιστών, βελτιωνόταν και η
τεχνητή νοημοσύνη, όπως διαπίστωσε και ο Garry Kasparov. Τα ηλεκτρονικά
παιχνίδια πρόσφεραν μια μεγάλη ποικιλία εικονικών εμπειριών. Μπορούσαμε
να πάρουμε μέρος σε μάχη με τον Αττίλα σε πραγματικό χρόνο ή να παίξουμε
μπριτζ ενώ ο Ομάρ Σαρίφ έκανε σχόλια πάνω από τον ώμο μας. Πολλά από
αυτά τα παιχνίδια ήταν τόσο σύνθετα ή είχαν τόσο πλούσια γραφικά, ώστε
ήταν δύσκολο να φανταστούμε ότι θα μπορούσαμε να τα παίξουμε μέσω
Διαδικτύου.
Σήμερα οι τεχνολογίες έχουν συγχωνευθεί. Οι ταχύτητες σύνδεσης του
Διαδικτύου αυξάνονται και μπορούμε να παίζουμε όλο και περισσότερα
παιχνίδια στο Διαδίκτυο. Σε πολλά, αν όχι στα περισσότερα, εμπορικά
παιχνίδια σήμερα έχουν ενσωματωθεί επιλογές για πολλούς παίκτες μέσω
Διαδικτύου. Υπηρεσίες προσφοράς παιχνιδιών, όπως οι Total Entertainment
Network, Battle.net και Mplayer συγκροτούν ομάδες παικτών στο Διαδίκτυο
που σημαίνει ότι υπάρχει ακόμη επαγγελματικός όμιλος παικτών με
υπολογιστές.
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5.3 Τα στοιχεία στο ηλεκτρονικό παιχνίδι που προκαλούν το ενδιαφέρον
σε ένα παιδί- έφηβο ή φ οιτητή
Όπως και τα παιχνίδια της παιδικής ηλικίας των γονιών, έτσι και τα
σύγχρονα βιντεοπαιχνίδια βασίζονται στην ενεργητική συμμετοχή του παίκτη.
Μας προσκαλούν να δημιουργήσουμε και να έρθουμε σε επαφή με πρόσωπα,
χαρακτήρες και ιστορίες.
Όπως κάθε παιχνίδι, έτσι και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ακολουθούν τους
κανόνες της ζωής. Έχουν υπόθεση, ρόλους, στόχο και σκοπό, νικητές ή
ηττημένους. Ανάλογα με το είδος τους και τη πλοκή τους αναφέρονται σε ένα
ρεαλιστικό ή φανταστικό κόσμο, απαιτούν εμπειρία, προσοχή, επιδεξιότητα,
ικανότητα, μερικές φορές τύχη ή πονηριά, συνεργασία, στρατηγική, ταχύτητα
ή μέθοδο, όπως ακριβώς συμβαίνει με κάθε τι στη πραγματική μας ζωή. Οι
δημιουργοί των παιχνιδιών αντιγράφουν την ίδια την πραγματικότητα ή τις
φαντασιώσεις μας.
Τα παιχνίδια δεν είναι απλώς φανταστικοί κόσμοι τους οποίους ερευνούμε.
Αντίθετα, ενισχύουν τη δύναμη της φαντασίας μας. Ο κάθε παίκτης μπορεί να
γίνει (έστω και εικονικά) πρωταγωνιστής σε ένα επιλεγμένο έργο. Ο
χαρακτήρας που επιλέγει μπορεί να βρεθεί σε μια πόλη για να λύσει ένα
μυστήριο στα παιχνίδια περιπέτειας, μπορεί να γίνει στρατηγός του
Αλεξάνδρου, του Αννίβα ή των παγκοσμίων πολέμων, αναβιώνοντας
ιστορικές μάχες δημιουργώντας πόλεις και χωριά, πολίτες, εργασίες,
στρατεύματα και διοικητική μέριμνα, ώστε να κερδίσει τις μάχες με αντίπαλους
τον υπολογιστή ή άλλους ανθρώπους, μπορεί να βρεθεί στον υπόκοσμο
αναπτύσσοντας το αστυνομικό του δαιμόνιο, να οδηγήσει τα γρηγορότερα
αυτοκίνητα σε αγώνες ταχύτητας, να γίνει παράγοντας και προπονητής στις
καλύτερες ποδοσφαιρικές ομάδες κάνοντας ακριβώς ότι ένας επιχειρηματίας
στη Ρεάλ ή στη Μίλαν, να αντιμετωπίσει τις δυνατότερες ομάδες του ΝΒΑ, να
παίξει σκάκι με το καλύτερο πρόγραμμα ή με πραγματικό αντίπαλο σε
οποιοδήποτε μέρος του κόσμου ή να αντιμετωπίσει με την ομάδα του
εξωγήινες μηχανές ή φυλές σε ένα πόλεμο των άστρων.
Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια θεωρούνται ευχάριστα και γοητεύουν,
προσφέρουν το αίσθημα του ελέγχου, της περιέργειας, της εξωγενούς και της
εσωγενούς φαντασίας. Έτσι λοιπόν, πρότειναν τη χρήση των ηλεκτρονικών
παιχνιδιών ως ένα μέσο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Τα εκπαιδευτικά
ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι εκείνα τα παιχνίδια που ενθαρρύνουν την
ανάπτυξη της λογικής και την απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσης με έναν
ευχάριστο τρόπο. Η χρήση των παιχνιδιών στην εκπαίδευση αποδείχθηκε ότι
αποτελεί μία πηγή κινήτρου για τους χρήστες να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους,
να τις αναπτύξουν καθώς και να μάθουν πράγματα που δεν γνωρίζουν, ενώ
ταυτόχρονα
διασκεδάζουν
(http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathextra_8_15/09/2006_16411
6).
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5.4 Τα εμπορικά παιχνίδια
Στην προσπάθεια αναζήτησης εσόδων από τον Ιστό, μερικές εταιρείες
έχουν βάλει παιχνίδια σαν μέσο προσέλκυσης της προσοχής των
καταναλωτών. Ως αποτέλεσμα αυτού ίσως, μερικά από τα καλύτερα παιχνίδια
του Ιστού έχουν δημιουργηθεί από μεγάλους κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
Οι ταξινομήσεις που γίνονται βασίζονται κατά κύριο λόγο σε εμπορικά
κριτήρια και τα είδη των παιχνιδιών τα οποία συναντάμε είναι τα εξής:
•

Παιχνίδια περιπέτειας

Ένα παιχνίδι περιπέτειας μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Αγωνιζόμαστε
για την επίτευξη ενός στόχου που πολύ συχνά δεν είναι εκ των προτέρων
γνωστός. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις όπου συνήθως δεν
υπάρχει καθόλου δράση. Μέσω μιας διαδικασίας ερωτήσεων-απαντήσεων
προχωρούμε σταδιακά προς τον στόχο. Στη σύγχρονη αγορά ηλεκτρονικών
παιχνιδιών υπάρχουν τα λεγόμενα αλληλεπιδραστικά παιχνίδια περιπέτειας,
στα οποία εμείς είμαστε ταυτόχρονα και δημιουργοί του παιχνιδιού. Από την
άποψη αυτή, στα πλαίσια ενός προκαθορισμένου από τον κατασκευαστή
περιβάλλοντος, ορίζουμε τους κανόνες του παιχνιδιού και σκιαγραφούμε τις
προσωπικότητες μας. Διαθέτοντας επιπλέον μια σειρά από εργαλεία και
πίστες οφείλουμε να περιγράψουμε μια σύνθετη διαδρομή γεμάτη από
παγίδες και εμπόδια. Στη συνέχεια πρέπει να τοποθετήσουμε σε διάφορα
σημεία θησαυρούς τους οποίους άλλοι παίκτες οφείλουν να αναζητήσουν. Στα
πλαίσια νέων λογισμικών συστημάτων, όπως αυτά των υπερκειμένων
μπορούν να δημιουργηθούν εύκολα τέτοια παιχνίδια περιπέτειας.
•

Αθλητικά παιχνίδια

Τα αθλητικά παιχνίδια αποτελούν άλλη μία κατηγορία που λόγω θέματος
έχει εκατομμύρια «οπαδούς» σε όλο τον κόσμο. Ουσιαστικά, καλύπτονται όλα
σχεδόν τα αθλήματα, από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ έως το κρίκετ και το
μπέιζμπολ. Ανάλογα με τις προτιμήσεις κάθε χώρας οι τίτλοι είναι
περισσότερο ή λιγότερο δημοφιλείς. Παρ' όλα αυτά, το ράγκμπι και το χόκεϊ
γνωρίζουν μεγάλες δόξες στις η Πα και τον Καναδά, σε αντίθεση με την
Ευρώπη, η οποία λατρεύει το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Γι' αυτόν το λόγο
θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας σε αυτά τα δύο. Τα γήπεδα είναι
τρισδιάστατα, ακριβή αντίγραφα των πραγματικών μέχρι την τελευταία
λεπτομέρεια. Οι παίκτες (τρισδιάστατοι επίσης) κινούνται με μοναδική
φυσικότητα. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο, ώστε οι εταιρείες,
χρησιμοποιώντας νέες τεχνικές, να έχουν ενσωματώσει στο πρόσωπο των
παικτών τα φυσικά χαρακτηριστικά των πραγματικών προσώπων. Το
ρεπερτόριο των κινήσεών τους είναι τεράστιο και δεν έχει να ζηλέψει σχεδόν
τίποτα από το πραγματικό. Τρέχουν, τριπλάρουν με διαφορετικούς τρόπους,
κλέβουν μπαλιές, καρφώνουν, εκτελούν κόρνερ, πασάρουν, σουτάρουν,
πανηγυρίζουν, διαμαρτύρονται και αποβάλλονται. Οι κανονισμοί που ισχύουν
είναι ακριβώς οι ίδιοι με τους πραγματικούς. Κάθε χρόνο κυκλοφορούν οι νέες
εκδόσεις των αθλητικών τίτλων, οι οποίες είναι ενημερωμένες, σύμφωνα με τις
τελευταίες μεταγραφές και τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία κάθε ομάδας.
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Παράλληλα, έχουν προσαρμοστεί στον κάθε παίκτη δυνατότητες που έχουν
άμεση σχέση με τα προσωπικά του στατιστικά στοιχεία (ταχύτητα, αντοχή,
δεξιοτεχνία).
Ο σκοπός μας είναι ένας και μοναδικός: η κατάκτηση της πολυπόθητης
κούπας και η διεθνής αναγνώριση. Τα πράγματα όμως δεν είναι εύκολα
(όπως στην πραγματικότητα), αφού ο αστάθμητος ανθρώπινος παράγοντας
μπορεί να μας χαλάσει τα σχέδια (όπως αποβολές, τραυματισμοί). Πριν
κατεβούμε όμως στο γήπεδο έχουμε τη δυνατότητα να προπονήσουμε την
ομάδα μας ανάλογα με το εκάστοτε άθλημα. Σε ένα ποδοσφαιράκι μπορούμε
να εξασκηθούμε στην εκτέλεση των πέναλτι, ενώ σε κάποιο παιχνίδι μπάσκετ
στα καρφώματα, στις τρίπλες και στα τρίποντα. Ακόμα, μπορούμε να
αλλάξουμε πλήρως τη σύνθεση της ομάδας και να καθορίσουμε την τακτική
που σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε. Κατά την εξέλιξη του αγώνα έχουμε τη
δυνατότητα να προβούμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές παικτών και τακτικής, αν
αυτή δεν αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όπως και εμείς, έτσι και οι
αντίπαλοι δεν έχουν σκοπό να χάσουν τη νίκη. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο
προσαρμόζουν τη συμπεριφορά και το παιχνίδι τους ανάλογα με την έκβαση
του αγώνα. Όταν κερδίζουν, μαζεύονται στην άμυνα, όταν χάνουν, πιέζουν για
να σκοράρουν και δεν πρόκειται να διστάσουν ούτε προς στιγμή να κάνουν
φάουλ. Οι διεκδικήσεις της μπάλας είναι πιο δυναμικές, ενώ ενίοτε παίζουν και
«βρόμικα», όταν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση για την ανατροπή του
αποτελέσματος. Ο προπονητής προβαίνει σε αλλαγές την τελευταία στιγμή
για καθυστέρηση και οι παίκτες πανηγυρίζουν με δεκάδες διαφορετικούς
τρόπους το σκοράρισμά τους. Εντύπωση προκαλεί ο ρεαλισμός με τον οποίο
αντιδρούν στις αποφάσεις των διαιτητών (ειδικά στις κάρτες). Οι κάμερες που
καλύπτουν έναν αγώνα είναι πολλές, με αποτέλεσμα να μπορούμε να
επιλέξουμε την οπτική γωνία που μας βολεύει (πανοραμικά, χαμηλά, από
γωνία, μέσα στο γήπεδο, κοντινά). Ο σχολιασμός των αγώνων αποτελεί σκέτη
απόλαυση και είναι αρκετά ακριβής, ενώ για την πραγματοποίησή του
επιστρατεύονται οι φωνές των μεγαλύτερων σχολιαστών του χώρου. Το όλο
κλίμα συμπληρώνουν οι κραυγές αποδοκιμασίας των φιλάθλων, οι οποίες
μοιάζουν καταπληκτικά με τις αντίστοιχες αληθινές. Πέρα από τα νέα και
ενημερωμένα στατιστικά των ομάδων και των παικτών, τα παιχνίδια
παρουσιάζονται βελτιωμένα σε όλους σχεδόν τους τομείς. Οι πολυγωνικού
σχεδιασμού παίκτες είναι λεπτομερείς και τα γήπεδα πιο ανάγλυφα. Οι
κινήσεις των χαρακτήρων είναι περισσότερες, ταχύτερες και πιο ρεαλιστικές.
Οι αντίπαλοι παρουσιάζονται με υψηλό δείκτη τεχνητής νοημοσύνης,
καθιστώντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος ακόμη πιο δύσκολη
υπόθεση.
•

Παιχνίδια δράσης

Βουντού, δεινόσαυροι, εξωγήινοι, αγωνία, περιπέτεια, άφθονο πιστολίδι και
ορδές τεράτων είναι ορισμένα μόνο από τα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών
δράσης. Επίσης υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι και η πρόκληση είναι μεγάλη. Τα
παιχνίδια δράσης αποτελούν μία σχετικά νέα κατηγορία. Το Tomb Raider και
η αισθησιακή Lara Croft προσδιόρισαν την έννοια των παιχνιδιών δράσης,
ενώ παράλληλα προσέλκυσαν χιλιάδες νέους φανατικούς οπαδούς.
Στα παιχνίδια αυτού του είδους ενσαρκώνουμε συνήθως έναν μοναχικό
τύπο, ο οποίος προσπαθεί να σώσει τον κόσμο αντιμετωπίζοντας δεκάδες
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κινδύνους και παγίδες. Το στοιχείο της εξερεύνησης των χώρων παίζει
σημαντικό ρόλο, αφού σε αυτούς μπορούμε να ανακαλύψουμε σημαντικά
στοιχεία για την αποστολή μας, όπως επίσης διάφορα αντικείμενα,
πυρομαχικά και όπλα. Ακολούθως, το στοιχείο της δράσης είναι κυρίαρχο
όλες τις στιγμές, εφόσον συχνά-πυκνά αντιμετωπίζουμε θανάσιμους
κινδύνους. Δεν πυροβολούμε ότι κινείται αλλά αντίθετα, τα παιχνίδια αυτά
περιέχουν πλήθος γρίφων τους οποίους πρέπει να λύσουμε, ενώ αρκετές
φορές απαιτούν από εμάς να αναπτύξουμε στρατηγική σκέψη. Κατ' αυτό τον
τρόπο πρέπει να συνδυάσουμε τα γρήγορα αντανακλαστικά και τη σκέψη για
να υπερνικήσουμε τα διάφορα εμπόδια. Τα περιβάλλοντα είναι τρισδιάστατα,
υψηλής ανάλυσης, ενώ οι χώροι που επισκεπτόμαστε είναι τεράστιοι και
ποικίλοι: από αρχαίους ναούς και τάφους μέχρι άσυλα και άλλες διαστάσεις
χρόνου και τόπου. Οι χαρακτήρες είναι πολυγωνικού σχεδιασμού και
εντυπωσιάζουν με το ρεαλισμό τους σε όλα τα επίπεδα. Εκτός από ένα
εντυπωσιακό οπλοστάσιο, διαθέτουν μία ακόμα πιο εντυπωσιακή γκάμα
κινήσεων, οι οποίες προκαλούν αναπόφευκτα το θαυμασμό με τη φυσικότητά
τους. Μπορούμε λοιπόν να τρέξουμε, να σκύψουμε, να κολυμπήσουμε, να
σκαρφαλώσουμε, να πυροβολήσουμε, να χειριστούμε συσκευές και να
κινηθούμε προς όλες τις πλευρές (μας παρέχεται πλήρης ελευθερία κινήσεων
360 μοιρών). Η κάμερα που καλύπτει τη δράση του παιχνιδιού είναι,
συνήθως, προοπτικής τρίτου προσώπου. Αυτό σημαίνει ότι είναι
τοποθετημένη πίσω και ελάχιστα πιο ψηλά από το χαρακτήρα. Έτσι, έχουμε
πλήρη άποψη του χώρου που κινούμαστε, ενώ μπορούμε να ελέγχουμε πιο
αποτελεσματικά το χαρακτήρα μας. Κατά τη διάρκεια των περιπλανήσεων
στους τρισδιάστατους κόσμους έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε εκατοντάδες
μάχες με πλήθος εχθρών, όπως επίσης και να γνωρίσουμε πλάσματα που
μπορούν να γίνουν φίλοι μας (Outcast) δίνοντάς μας πολύτιμες πληροφορίες.
Τα περισσότερα παιχνίδια δράσης ακολουθούν συνήθως γραμμική εξέλιξη,
δηλαδή πρέπει να ολοκληρώσουμε κάποια αποστολή ή κάποιο σκοπό, ώστε
να καταφέρουμε να αλλάξουμε επίπεδο ή αποστολή. Λόγω θέματος, έχει
δοθεί μεγάλη βαρύτητα στα οπτικά και στα ηχητικά εφέ. Ο δυναμικός
φωτισμός, τα εφέ των εκρήξεων και της ομίχλης είναι πλέον συνηθισμένα.
Απόκοσμες κραυγές, βρυχηθμοί, τριξίματα και τα ανάλογα μουσικά θέματα
συμβάλλουν με τη σειρά τους στη δημιουργία μιας μοναδικής ατμόσφαιρας
μυστηρίου και αγωνίας.
Τα σενάρια των παιχνιδιών συνήθως αντλούν τη θεματολογία τους από το
χώρο του φανταστικού και του υπερφυσικού. Περιέχουν αρκετή βία και ίσως
γι' αυτό να αποτελούν μία από τις πλέον αγαπημένες κατηγορίες παιχνιδιών.
Τον τελευταίο καιρό μάλιστα έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της χρήσης του
αντιήρωα με τη διττή φύση (Shadow Man, Legacy of Kain: Soul Reaver). Ο
ήρωας παύει να είναι πλέον ο κλασικός τύπος με τα αγνά ελατήρια που
προσπαθεί να σώσει τον κόσμο και χωρίς να διστάζει θυσιάζει ακόμα και τη
ζωή του για να εκπληρώσει τον σκοπό του. Αποτελεί μία σκοτεινή, «αιρετική»
φιγούρα, η οποία δεν έχει ούτε ενδοιασμούς να αφαιρέσει τη ζωή των εχθρών
της με τον πιο βίαιο τρόπο. Η διττή φύση που έχει, του δίνει τη δυνατότητα να
ταξιδεύει σε διαφορετικές διαστάσεις χώρου και χρόνου, στις οποίες έχει
μάλιστα διαφορετικές δυνατότητες κατά περίπτωση. Ένα επίσης νέο
χαρακτηριστικό, είναι αυτό της δυνατότητας κυριαρχίας άλλων χαρακτήρων.
Μπορούμε να «καταλάβουμε» τα σώματα των υπόλοιπων χαρακτήρων του
παιχνιδιού και να εκμεταλλευτούμε κατ' αυτό τον τρόπο τις ικανότητες και τις

74

δεξιότητές τους. Πρόκειται για ένα στοιχείο που αυξάνει σημαντικά τον τομέα
πρόκλησης και αντοχής του παιχνιδιού στο χρόνο, αφού μπορούμε να
προωθήσουμε την εξέλιξη της δράσης με διαφορετικούς τρόπους, αλλάζοντας
ουσιαστικά χαρακτήρα.
Η τεράστια απήχηση που έχουν αυτά τα παιχνίδια δεν είναι καθόλου
τυχαία, καθώς συνδυάζουν πλήθος διαφορετικών στοιχείων. Έχει δοθεί
μεγάλη βαρύτητα στην κατασκευή λεπτομερειών και υψηλής ανάλυσης
χώρων. Επίσης, μεγάλη προσοχή έχει δοθεί στο σχεδιασμό των χαρακτήρων,
όπως και στην προσθήκη περισσότερων και πιο ρεαλιστικών κινήσεων.
•

Παιχνίδια προσομοίωσης (αεροπλάνα, αυτοκίνητα, προσομοίωση μιας
κατάστασης ή εργαλείων).

Τα παιχνίδια αυτά προέρχονται από τα μηχανάκια ψυχαγωγίας και μας
επιτρέπουν να βυθιζόμαστε σε ένα περισσότερο ή λιγότερο πραγματικό
κόσμο. Μπορούμε να τοποθετηθούμε στον έλεγχο ενός αεροπλάνου και
ακόμα μπορούμε να αποφασίσουμε για το πώς θα εξελιχθεί η ζωή μιας
οικογένειας. Με λίγα λόγια έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε τις
καταστάσεις ή εξειδικευμένες τεχνολογίες στα χέρια μας. Η δομή των
παιχνιδιών προσομοίωσης είναι πιο σύνθετη και απαιτεί περισσότερο χρόνο
εκμάθησης.
Σε αυτή τη κατηγορία έχουμε για παράδειγμα το ηλεκτρονικό παιχνίδι the
Sims το οποίο εστιάζει στις ζωές εικονικών ανθρώπων, των αποκαλούμενων
Sims, δίνοντας μας τον έλεγχο του κόσμου τους. Το παιχνίδι θεωρητικά δεν
τελειώνει ποτέ, αφού οι Sims κάνουν παιδιά, μεγαλώνουν και ανανεώνονται οι
χαρακτήρες που ελέγχονται, έτσι ένα παιχνίδι διαρκεί για πάντα.
•

Παιχνίδια στρατηγικής

Φανταστικοί ή πραγματικοί κόσμοι, παρελθόν ή μέλλον, Γη ή Διάστημα, η
στρατηγική είναι ίδια παντού. Η επιβίωση ή η κυριαρχία απαιτεί καθαρή σκέψη
και αποφασιστικότητα στη μάχη. Η σκέψη και η δημιουργία σε συνδυασμό με
τη δυνατότητα υλοποίησης των διαφορετικών σχεδίων και ιδεών, που
δημιουργούμε στο μυαλό μας, αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά των
παιχνιδιών στρατηγικής. Στα παιχνίδια αυτά, πρέπει να καταστρώσουμε ένα
ολόκληρο σχέδιο δράσης για να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τις
αποστολές που μας ανατίθενται. Συνήθως οι αποστολές αυτές είναι πολεμικές
και αποτελούν μέρος μιας ολόκληρης εκστρατείας. Τα παιχνίδια αυτά ευνοούν
την ανάπτυξη της υποθετικής σκέψης.

•

Παιχνίδια ρόλων

Το παιχνίδι ρόλων (role-playing game ή αλλιώς RPG) είναι ένα παιχνίδι στο
οποίο αναλαμβάνουμε το ρόλο φανταστικών χαρακτήρων και μέσω
συνεργασίας δημιουργούμε ή παρακολουθούμε ιστορίες. Καθορίζουμε τις
ενέργειες των χαρακτήρων μας εν μέρει βασισμένοι στον σχεδιασμό του
χαρακτήρα μας και οι ενέργειες πετυχαίνουν ή αποτυχαίνουν σύμφωνα με ένα
σύστημα κανόνων και οδηγιών. Στο πλαίσιο των κανόνων, μπορούμε να
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αυτοσχεδιάσουμε ελεύθερα. Οι επιλογές μας καθορίζουν την κατεύθυνση και
την έκβαση των παιχνιδιών.
Τα παιχνίδια ρόλων είναι σαν τις ραδιοφωνικές περιπέτειες, δεν μπορούμε
να δούμε τα γεγονότα αλλά ο διάλογος, η αφήγηση, τα ηχητικά εφέ
περιγράφουν τη δράση, η οποία εκφράζεται από τη φαντασία των ακροατών
σε σκηνές που μπορούν να δουν, να βιώσουν και να μνημονεύσουν. Έτσι και
στα παιχνίδια αυτά ένας παίκτης αναλαμβάνει την αφήγηση και ένα τμήμα του
διαλόγου και οι άλλοι παίκτες δεν κάθονται απλά φανταζόμενοι τα γεγονότα
αλλά αντιθέτως, συμμετέχουν πραγματικά. Ελέγχουμε τις ενέργειες ενός
χαρακτήρα στο πλαίσιο της ιστορίας, αποφασίζουμε για τις ενέργειες του,
παρέχουμε το διάλογο του χαρακτήρα μας και λαμβάνουμε αποφάσεις
βασισμένοι στην προσωπικότητα του χαρακτήρα και τις εκάστοτε επιλογές
στο παιχνίδι.
Ένα παιχνίδι ρόλων σπάνια έχει νικητές ή χαμένους. Αυτό είναι το
θεμελιώδες χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τα παιχνίδια ρόλων από τα
επιτραπέζια παιχνίδια, τα χαρτοπαίγνια, τα αθλητικά παιχνίδια και τα
περισσότερα είδη παιχνιδιών. Τα παιχνίδια ρόλων προάγουν περισσότερο τη
συνεργασία και την κοινωνικότητα παρά τον ανταγωνισμό. Ένα
χαρακτηριστικό παιχνίδι ρόλων συγκεντρώνει τους συμμετέχοντες του σ’ ένα
ενιαίο σύνολο, που λειτουργεί ως ομάδα. Αυτά τα παιχνίδια παίζονται συχνά
σε εβδομαδιαία βάση για μια περίοδο μηνών ή ακόμη και ετών, αν και μερικοί
παίκτες προτιμούν να παίζουν περιπέτειες που ολοκληρώνονται σε μια
συνάντηση.
Τα παιχνίδια ρόλων αποτελούν μια μορφή αφήγησης μέσω
αλληλεπίδρασης και συνεργασίας. Όπως τα μυθιστορήματα ή οι ταινίες, τα
παιχνίδια ρόλων έχουν απήχηση διότι εμπλέκουν τη φαντασία μας. Η
αλληλεπίδραση είναι η πολυσήμαντη διαφορά μεταξύ των παιχνιδιών ρόλων
και της παραδοσιακής λογοτεχνίας. Ενώ ο θεατής ενός τηλεοπτικού
προγράμματος αποτελεί παθητικό παρατηρητή, εμείς σε ένα παιχνίδι ρόλων
κάνουμε επιλογές που επηρεάζουν την ιστορία. Τέτοια παιχνίδια ρόλων
επεκτείνουν μια παλιότερη παράδοση παιχνιδιών αφήγησης όπου μια μικρή
παρέα φίλων συνεργάζονταν για να πλάσουν μια ιστορία. Παρόλο που
υπάρχουν απλά στοιχεία παιχνιδιών ρόλων σε παραδοσιακά παιχνίδια για
παιδιά, όπως το "κλέφτες και αστυνόμοι”, τα παιχνίδια ρόλων προσθέτουν
πολυπλοκότητα και επιμονή σε αυτή τη βασική ιδέα. Σ’ αντίθεση με αυτά τα
παραδοσιακά παιχνίδια, σε ένα παιχνίδι ρόλων δημιουργούμε συγκεκριμένους
χαρακτήρες και μια εξελισσόμενη πλοκή. Ένα συνεπές σύστημα κανόνων και
ένας λιγότερο ή περισσότερο ρεαλιστικός κόσμος περιπετειών συμβάλλουν
στην αναστολή της δυσπιστίας.
•

Παιχνίδια πάλης

Στα παιχνίδια αυτά, σκοπός μας είναι να αναδειχθούμε νικητές σε έναν
αγώνα πάλης με ένα μόνο αντίπαλο ή να επιβιώσουμε μετά από μια σειρά
αναμετρήσεων με πολλούς αντιπάλους. Το είδος ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές τη
δεκαετία του '80.
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Παιχνίδια platform
Πρόκειται για περιπέτειες στις οποίες κ^ύμ α σ τε σε ένα χώρο όπου
μπορούμε να κάνουμε άλματα και να δράσουμε με αντικείμενα του χώρου. Τα
παιχνίδια αυτά είναι τα πρώτα που εμφανίστηκαν στην αγορά. Απαιτούν
μεγάλη δεξιότητα και πολύ γρήγορες κινήσεις. Εδώ η ταχύτητα υπερέχει της
στρατηγικής.
•

Επιτραπέζια
σκάκι).

παιχνίδια

(ερωτήσεων-απαντήσεων,

επιδεξιότητας,

Σε αυτά τα παιχνίδια για παράδειγμα η σκακιέρα, τα πούλια και τα
παραδοσιακά στοιχεία που υπάρχουν αντικαθίστανται από την τεχνολογία
της πληροφορικής και σε ορισμένες περιπτώσεις αντικαθιστούν και τον
αντίπαλο μας. Αυτού του είδους τα παιχνίδια ευνοούν την απόκτηση γνώσεων
(με τις ερωτήσεις-απαντήσεις) και την αύξηση της ταχύτητας των
αντανακλαστικών (στα παιχνίδια δεξιότητας) (Μυριζάκης, 1997).

5.5 Παιχνίδια στον Παγκόσμιο Ιστό
Εκτός από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, που βασίζονται σε δεδομένα που
υπάρχουν εγκατεστημένα σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον τελευταίο
καιρό ένα νέο είδος σημειώνει μεγάλη πέραση στο χώρο αυτό. Είναι τα μαζικά
online παιχνίδια (massive online games), εκ των οποίων το πιο πετυχημένο
είναι το World of WarCraft. Τα παιχνίδια αυτά παίζονται από εκατομμύρια
παίκτες σε όλο τον κόσμο και πολλά από αυτά είναι μεταφρασμένα σε πολλές
γλώσσες. Τα παιχνίδια αυτά έχουν μικρές απαιτήσεις από το χρήστη/παίκτη,
καθώς έχουν ελάχιστα γραφικά και όλη η επεξεργασία γίνεται στο διακομιστή
και όχι στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη. Αυτός είναι και ο λόγος που
μπορεί κάποιος να παίξει ακόμη κι από ένα pda ή ένα smartphone. Αν και
φαίνεται να ανήκουν στην κατηγορία των «ηλεκτρονικών παιχνιδιών» στην
ουσία
είναι
μια
άλλη
κατηγορία
παιχνιδιών
(http://www.schoolessons.gr/intemet-1/index.htm).
5.6 Τυχερά παιχνίδια στο Διαδίκτυο
Τα τυχερά παιχνίδια βρίσκονται σε ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες τα
τελευταία χρόνια. Πολλά καζίνα στο Διαδίκτυο έχουν τους διακομιστές τους σε
χώρες έξω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα τυχερά παιχνίδια είναι
νόμιμα. Ενώ η νομιμότητα των χρηστών υπολογιστών που συμμετέχουν και
μένουν σε χώρες όπου τα τυχερά παιχνίδια απαγορεύονται παραμένει
ασαφής, εμείς μπορούμε να ποντάρουμε χωρίς να αλλάξουμε το μπουρνούζι
και τις παντόφλες μας. Απλώς κατεβάζουμε το λογισμικό και στέλνουμε τον
αριθμό της πιστωτική κάρτας μας σε έναν ασφαλή διακομιστή. Το ποντάρισμα
από κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να είναι νόμιμο ή όχι. Καλό

77

είναι να μην εμπιστευόμαστε τα χρήματα μας σε κατόχους τοποθεσιών που
γράφουν ανορθόγραφα τα "deuces" (ζάρια) ή τη "roulette" (ρουλέτα).
Μερικές τοποθεσίες υποστηρίζουν ήδη υφιστάμενα παιχνίδια, αντί να έχουν
δικό τους περιβάλλον παιχνιδιών. Μερικές διαθέτουν παιχνίδια κοινής χρήσης
ή εκδόσεις επίδειξης τα οποία μπορούμε να κατεβάσουμε. Άλλες προσφέρουν
υποδείξεις, ζαβολιές, σενάρια ή ομάδες υποστήριξης. Θα βρούμε μια πλούσια
ποικιλία τοποθεσιών επιχειρηματικών και ιδιωτικών κόσμων παιχνιδιού με τα
πλεονεκτήματα
και
των
δύο
(http://www.schoolessons.gr/internet1/index.htm).
5.7 Παιχνίδια στο Διαδίκτυο (εκτός Ιστού)
To Διαδίκτυο δεν είναι μόνο ο Παγκόσμιος Ιστός. Ανάλογα με τον
προσωπικό μας ενθουσιασμό, μπορούμε να νιώσουμε εμπειρίες σε παιχνίδια
που θα μας ικανοποιήσουν περισσότερο, χωρίς τα προσκόμματα του Ιστού
και χωρίς τα παράσιτα της γραμμής που τον συνοδεύουν. Αν και η χρήση του
Ιστού είναι εύκολη, μπορεί να υπάρξουν παρεμβολές κατά τη διεξαγωγή του
παιχνιδιού.
Πολλά παιχνίδια υποστηρίζουν την άμεση TCP/IP ή με μόντεμ σύνδεση
μεταξύ των παικτών, οπότε η εξέλιξη του παιχνιδιού είναι σχετικά ομαλή και
γρήγορη. Προβλήματα όμως μπορεί να ανακύψουν όταν ένας μοναχικός
παίκτης προσπαθεί να βρει ένα παιχνίδι σε εξέλιξη για να μπει. Δε θα
πετύχουμε πολλά αν κυκλοφορήσουμε ένα μήνυμα λέγοντας 'Έχω ένα
παιχνίδι και ζητάω συμπαίκτη στη διεύθυνση 206.12.54.876”. Να γιατί τώρα
υπάρχουν πολλοί τρόποι να βρούμε παιχνίδια, σε όλη την έκταση του Ιστού,
σε ομάδες κουβέντας, σε μεμονωμένα βοηθήματα και σε δίκτυα παιχνιδιών.
Γίνεται όλο και πιο εύκολο να βρούμε συμπαίκτες που θα συμφωνήσουν με
ενθουσιασμό στο αγαπημένο μας παιχνίδι. Με λίγο κόπο, θα ανακαλύψουμε
ότι οι πιο στοιχειώδεις μέθοδοι σύνδεσης (εκείνες που δε χρησιμοποιούν τον
Ιστό ή μια υπερβολικά όμορφη διασύνδεση γραφικών) είναι πιο αξιόπιστες. Τα
Kali και QuakeSpy χρειάζονται λίγο περισσότερο μυαλό από το χρήστη για να
ενεργοποιηθούν και να ξεκινήσουν, αλλά είναι δωρεάν (ή χρειάζονται ένα
πάγιο κόστος μία μόνο φορά), έχουν λιγότερες απαιτήσεις από τον
επεξεργαστή, χρειάζονται ίσως μικρότερο εύρος ζώνης και έχουν πολλούς
χρήστες.
Γενικά, θα χρειαστούμε μια ταχύτητα σύνδεσης τουλάχιστον 28.8 Kbps, ένα
λογικά γρήγορο επεξεργαστή και τουλάχιστον 16 MB μνήμης (RAM), ώστε
αυτά τα παιχνίδια να λειτουργούν ομαλά μέσω του Διαδικτύου. Η άμεση
σύνδεση, από μόντεμ σε μόντεμ, χρειάζεται κάπως λιγότερη ισχύ. Δυστυχώς,
επειδή ίσως οι ταχύτητες σύνδεσης αυξάνουν και οι επεξεργαστές γίνονται
όλο και πιο ισχυροί, τα περισσότερα παιχνίδια γίνονται όλο και πιο
περίπλοκα. Ο καλύτερος τρόπος για να επιταχύνουμε την εξέλιξη των
παιχνιδιών σε αυτές τις υπηρεσίες είναι να αναβαθμίσουμε τον εξοπλισμό μας
αλλά η διαφορά δε θα είναι τεράστια. Οι καθυστερήσεις (lags) στο Διαδίκτυο
(όπως ονομάζονται αυτές οι εξοργιστικές καθυστερήσεις) είναι ελάχιστα
ενοχλητικές σε παιχνίδια όπως το Scrabble ή το Risk. Σε παιχνίδια όμως με
πολλούς παίκτες και σε πραγματικό χρόνο μπορεί να εκραγούμε από
αγανάκτηση. Για μια αλλαγή του ρυθμού, κάνουμε μια απόπειρα να
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φιλοξενήσουμε εμείς το παιχνίδι αυτήν τη φορά. Αν είμαστε παίκτης του
0ϋ8Κβ, ανατρέχουμε στην ενότητα "QuakeWorld" (Μαντζούφας, 2009).
5.8 Υπηρεσίες κα ι δίκτυα παιχνιδιών
Οι υπηρεσίες παιχνιδιών στο Διαδίκτυο φαίνεται τώρα ότι αποκτούν μια
αυτονομία. Το Kali, ο παππούς όλων αυτών, είναι μια υπηρεσία που ξεκίνησε
την ανάπτυξη της από το σπίτι σαν λογισμικό κοινής χρήσης με τις καλύτερες
παραδόσεις του Διαδικτύου. Άλλες υπηρεσίες αναπτύσσονται γρήγορα και
μπορεί να φτάνουν στην κρίσιμη μάζα τους: η DWANGO συγχωνεύθηκε
πρόσφατα με τη ζώνη παιχνιδιών της Microsoft (Microsoft's Internet Gaming
Zone), ενώ οι Mplayer και Total Entertainment Network ξεπέρασαν το στάδιο
βήτα και άρχισαν να υποστηρίζουν παιχνίδια, αξιολογήσεις και σοβαρούς
αγώνες. Επίσης άρχισαν να χρεώνουν τους χρήστες με τέλη (κόστος) χρήσης.
Από αυτή την άποψη και η AOL θα μπορούσε να θεωρηθεί κάτι σαν σύστημα
παιχνιδιών, επειδή υποστηρίζει μερικά παιχνίδια πολλών παικτών, βοηθάει
στη διαδικασία ανεύρεσης συμπαικτών και οργάνωσης τουρνουά παιχνιδιών.
5.9 Υποστήριξη σε συγκεκριμένα παιχνίδια
Μερικά παιχνίδια έχουν δημιουργήσει τη δική τους κουλτούρα. Στον Ιστό
υπάρχει ολόκληρος θησαυρός πληροφοριών γι' αυτά. Αν θέλουμε να μην
ξοδέψουμε μια περιουσία σε τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας ή να μην
αγοράσουμε βοήθημα, τέτοιες τοποθεσίες είναι ανεκτίμητες.
Ξεκινάμε πρώτα από την επίσημη τοποθεσία του παιχνιδιού για να βρούμε
τα πιο πρόσφατα μπαλώματα και πληροφορίες. Καμιά φορά, θα βρούμε εκεί
και συνδέσμους σε ατομικές σελίδες παικτών. Στη συνέχεια, μπορούμε να
δοκιμάσουμε μία-μία τις γενικές τοποθεσίες παιχνιδιών που αναφέρθηκαν. Σε
αυτές, είναι πολύ πιθανό να βρούμε ζαβολιές, υποδείξεις, συμβουλές,
καθοδήγηση και μετατροπές. Καλό είναι να ανατρέξουμε επίσης και σε προ
σωπικές σελίδες παικτών. Οι φανατικοί είναι αναξιόπιστοι, αλλά πολλές φορές
είναι παραγωγικοί.
5.10 Είδη βοήθειας γ ια παιχνίδια
Ένα από τα πραγματικά θετικά χαρακτηριστικά του Παγκόσμιου Ιστού είναι
η πίστη στην ανοικτή ανταλλαγή πληροφοριών. Πολλά παιχνίδια στο εμπόριο
διατίθενται με αριθμούς τηλεφώνου για την παροχή υποδείξεων. Μπορούμε,
ωστόσο, να βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες που μας χρειάζονται δωρεάν
στον Ιστό. Για κάθε παιχνίδι που υπάρχει στο εμπόριο, χωρίς αμφιβολία
υπάρχει και μια τοποθεσία στον Ιστό που το υποστηρίζει. Για τα δημοφιλή
παιχνίδια μπορεί να υπάρχουν δεκάδες τοποθεσίες όπου αναφέρονται τα
προσόντα των παιχνιδιών, αλλαγές ή ενημερώσεις και τουλάχιστον μερικές
ζαβολιές, υποδείξεις ή συμβουλές.
Η ζαβολιά (cheat) είναι συνήθως ένας κώδικας τον οποίο εισάγουμε όταν το
παιχνίδι εκτελείται, με σκοπό να αποκτήσουμε ένα πλεονέκτημα με τη μορφή
πρόσθετης δύναμης, δυνατοτήτων ή εφοδίων. Μερικές φορές, μαζί με το
παιχνίδι δίνονται ολόκληρα μενού γεμάτα ζαβολιές. Η εισαγωγή του κώδικα
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μπορεί να πρέπει να γίνει σε συγκεκριμένο χρόνο κατά τη διάρκεια του
παιχνιδιού ή στη γραμμή διαταγών του DOS.
Οι υποδείξεις (hints) έχουν τη μορφή συμβουλών για τον καλύτερο τρόπο
που πρέπει να παίξουμε. Πεπειραμένοι παίκτες μπορεί να έχουν μάθει ότι
είναι πιο αποτελεσματικό να σκοτώσουμε το ανθρωπόμορφο τέρας με πιστόλι
παρά με εκτοξευτή ρουκετών ή ότι η προσομοίωση πόλης μεγαλώνει πιο
γρήγορα όταν περιβάλλεται από δρόμους.
Οι συμβουλές (tips) μπορεί να είναι πολλών ειδών. Η καθοδήγηση (walk
through) είναι ένα βήμα προς τη λύση ενός ολόκληρου παιχνιδιού. Προφανώς,
δεν είναι και πολύ διασκεδαστικό να παίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Αν όμως
κολλήσουμε, το να μελετήσουμε την καθοδήγηση μέχρι το σημείο που
κολλήσαμε είναι ίσως η μόνη μας ελπίδα. Οι κωδικοί παρέμβασης (hack
codes) είναι συμβουλές τροποποίησης του κώδικα του παιχνιδιού ώστε να
γίνεται πιο εύκολο. Τέλος το μπάλωμα (patch) είναι ένας σύνδεσμος σε αρχείο
το οποίο ενημερώνει ή διορθώνει σφάλματα στο αρχικό παιχνίδι (Τσέλιος,
2007).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ
6.1 Το φαινόμενο της διαδικτυακής εξάρτησης
Στις μορφές εξάρτησης και εθισμού που ήδη είναι γνωστές και που
αφορούν κατά βάση χρήση ουσιών, έρχεται να προστεθεί ο εθισμός σε ένα
μέσο, που μάλιστα απαιτεί έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση από ειδικούς,
καθώς απειλεί κυρίως την νεολαία.
H εξάρτηση από το Διαδίκτυο αναγνωρίζεται από την ψυχολογική και
ψυχιατρική κοινότητα ως ξεχωριστή ψυχοσωματική διαταραχή.
Η διαδικτυακή εξάρτηση εξελίχθηκε παράλληλα με τη διάδοση του
Διαδικτύου. Δεν είναι επομένως τυχαίο ότι τα πρώτα κρούσματα τέτοιας
εξάρτησης παρατηρήθηκαν τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’90 στις
Η.Π.Α. Πρώτος, ο αμερικανός ψυχίατρος Ivan Goldberg χαρακτήρισε το
φαινόμενο ως «διαδικτυακό ιό» (internet addiction) ενώ το 1995 λειτούργησε
στις Η.Π.Α η πρώτη μονάδα απεξάρτησης.
Αυτή η καταχρηστική διαδικτυακή ενασχόληση που οδηγεί σε εξάρτηση
όπως ήδη αναφέρθηκε αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς και ενδέχεται να
αποτελέσει μια από τις σοβαρότερες των επόμενων δεκαετιών
(http://www.stirizo.gr/artides/opinions/62-i-diadiktiaki-eksartisi-mia
pragmatikotita-ke-sti-hora-mas.html).

6.2 Τα χαρακτηριστικά της διαδικτυακής εξάρτησης
Τα χαρακτηριστικά της διαδικτυακής εξάρτησης είναι τα εξής:
•
•
•
•
•

ανάγκη για ολοένα μεγαλύτερη ενασχόληση με το αντικείμενο της
εξάρτησης
αίσθημα στέρησης
ενασχόληση περισσότερη απ' αυτήν που είχε προγραμματιστεί
ανεπιτυχείς προσπάθειες ελέγχου
μείωση άλλων δραστηριοτήτων

Τα χαρακτηριστικά προδιάθεσης που συχνά οδηγούν στην εξάρτηση αυτή
είναι:
•
•
•
•

η αίσθηση έλλειψης κοινωνικής θέσης και αναγνώρισης
η κοινωνική φοβία
η τάση για φαντασία
η ντροπαλότητα και η έντονη συστολή.
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Πολλοί μελετητές ορίζουν ότι η εξάρτηση από το διαδίκτυο λέγεται η
κατάσταση στην οποία ο χρήστης εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά:

•
•
•
•
•
•
•

χαμηλή αυτοπεποίθηση
ψυχολογική αναστολή
ψυχαναγκαστική διάθεση
σιωπή
σύγκρουση με το περιβάλλον του λόγω της χρήσης (καθηγητές, γονείς,
φίλοι)
απόσυρση στον εαυτό του
χαμηλή επίδοση στις σπουδές του και υποτροπή

6.3 Τύποι της διαδικτυακής εξάρτησης παγκοσμίως
Οι τύποι διαδικτυακής εξάρτησης συνοψίζονται στις εξής κατηγορίες:
•

Cyber stalking

Είναι εκφοβισμός κάποιου χρήστη από άλλον μέσω του Διαδικτύου.
•

Cyber-relation

Είναι «ερωτικές» σχέσεις (τις περισσότερες φορές από έγγαμους) που
έχουν κάποιοι χρήστες μεταξύ τους.
•

Online gambling

Εθισμός στον online τζόγο, καζίνο, τυχερά παιχνίδια κ.α.
•

Online Software downloading

Εθισμός στην ασυνεχή λήψη προγραμμάτων,
παιχνιδιών και άλλων αρχείων από το Διαδίκτυο.
•

μουσικών

αρχείων,

Online game

Υπάρχει πληθώρα παιχνιδιών στο Διαδίκτυο, μικρά σε μέγεθος ώστε να
μπορεί κάποιος να τα παίξει από οπουδήποτε μέσω Διαδικτύου. Συνήθως
είναι μεγαλύτερο κίνδυνος κατασπατάλησης χρόνου σε ώρες εργασίας.

•

Cyberporn Addiction

Είναι μια από τις μεγαλύτερες απειλές για όλους τους εθισμένους και μη
εθισμένους χρήστες. Η πορνογραφία και η παιδοφιλία μέσω Διαδικτύου
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βρίσκεται στο επίκεντρο παρακολούθησης πολλών οργανισμών ηλεκτρονικών
εγκλημάτων.

•

Online Auction Addiction

Είναι σε απευθείας σύνδεση δημοπρασίες οι οποίες σε ένα ποσοστό είναι
πλασματικές.
•

Obsessive Role Play Gaming

Είναι η μεγαλύτερη απειλή για τους νέους ηλικίας 13-25 όπως περιγράφηκε
παραπάνω.
•

Chat Room Addiction

Ο γνωστός εθισμός, το γνωστό «chatting» όπως το περιγράφουν οι νέοι,
στο οποίο οι χρήστες επικοινωνούν με άλλους χρήστες σε οποιοδήποτε μέρος
της γης.
•

Compulsive Surfing

Είναι το πάθος με την συνεχή πλοήγηση «αναζήτησης» στο Διαδίκτυο
(http://www.stirizo.gr/articles/opinions/62-i-diadiktiaki-eksartisi-mia
pragmatikotita-ke-sti-hora-mas.html).
6.4 Το προφίλ του εξαρτημένου ατόμου από το Διαδίκτυο
Σύμφωνα με έρευνες, τα παιδιά που είναι πιο ευάλωτα να δημιουργήσουν
μια «εθιστική σχέση» με τον υπολογιστή τους είναι εκείνα που ζουν με γονείς
που αδιαφορούν ή είναι απόντες. Η έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ
γονέων-παιδιού και, κυρίως, η έλλειψη ποιοτικού χρόνου που πρέπει να
περνούν οι γονείς με τα παιδιά τους, είναι πιθανό να οδηγήσουν στην
απομόνωση του παιδιού και στην αναζήτηση, εκ μέρους του, τρόπων
διαφυγής από την πραγματικότητα. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι η
προσκόλληση στο internet και τα videogames.
Επίσης, παιδιά εσωστρεφή, με έλλειψη αυτοπεποίθησης, με προβλήματα
στις σχέσεις με τους συνομηλίκους τους, που δεν έχουν εμπιστοσύνη στις
ικανότητές τους, που νιώθουν μειονεκτικά για την εμφάνιση ή την
συμπεριφορά τους, είναι πιθανό να οδηγηθούν στον εθισμό από τον
ηλεκτρονικό τους υπολογιστή.
Και τούτο διότι έχουν την ευκαιρία, μέσα από ένα απρόσωπο δίκτυο:
•
•
•
•

να
να
να
να

εκφραστούν ελεύθερα ή να υιοθετήσουν μια ψεύτικη ταυτότητα
νιώσουν ότι ανήκουν σε μια ομάδα
καταπολεμήσουν τη μοναξιά τους
κεντρίσουν το ενδιαφέρον των άλλων και
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να ξεφύγουν από τη δύσκολη πραγματικότητα την οποία, ίσως,
βιώνουν (http://www.aboutyouth.gr/el/10_ilek_3.html).

6.5 Ο ρόλος τω ν γονέων στο πρόβλημα

Ο ρόλος των γονέων είναι πάρα πολύ σημαντικός τόσο για την πρόληψη,
όσο και για την αντιμετώπιση του εθισμού των παιδιών τους από το
Διαδίκτυο. Όσον αφορά την πρόληψη το σημαντικότερο πράγμα που
χρειάζεται να κάνουν οι γονείς προκειμένου να μπορούν να ελέγχουν
αποτελεσματικά τη χρήση του Διαδικτύου από τα παιδιά τους, είναι να
γνωρίσουν οι ίδιοι το μέσο. Προς το παρόν, οι γονείς δε γνωρίζουν το μέσο
και επιπλέον δε φαίνονται διατεθειμένοι να έλθουν σε επαφή με το Διαδίκτυο,
ενώ ταυτόχρονα δεν ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες των παιδιών τους
στο Ίντερνετ. Ταυτόχρονα, οι γονείς θα πρέπει κάποιες φορές να
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο μαζί με το παιδί, ώστε να του δίνουν τις
απαραίτητες κατευθύνσεις, ενώ η εγκατάσταση κάποιων φίλτρων στον
υπολογιστή μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση ακατάλληλων για το παιδί
ιστοσελίδων. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να έχουν τεθεί κάποιες βάσεις όταν
το παιδί φτάνει στην εφηβεία, να υπάρχουν δηλαδή όρια. Για να υπάρξουν
ωστόσο όρια θα πρέπει οι γονείς να μπορούν να διαθέσουν τον απαραίτητο
χρόνο, αφού είναι δύσκολο για ενοχικούς γονείς να θέσουν όρια. Σε πιο
πρακτικό επίπεδο, ο υπολογιστής είναι καλό να βρίσκεται σε κοινόχρηστο
χώρο και όχι στο δωμάτιο του παιδιού, ώστε να ελέγχεται διακριτικά η
δραστηριότητα του παιδιού στο Ίντερνετ. Ενώ, τέλος, οι γονείς θα πρέπει να
συζητούν για τις διαδικτυακές διαδρομές του παιδιού τους, ώστε να έχουν
πάντοτε ενημέρωση για τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται, τα άτομα με τα
οποία συνομιλεί και τις πληροφορίες που ανταλλάσσει με άλλα άτομα
(Θεοτοκά, 2009).

6.6 Διαδικτυακή εξάρτηση: Παγκόσμιο φαινόμενο
Σε μια ευρωπαϊκή χώρα όπως η Γερμανία η οποία αποτελεί την μεγαλύτερη
διαδικτυακή αγορά μαζί με την Αγγλία ο αριθμός των εξαρτημένων χρηστών
από το Διαδίκτυο ξεπερνά το 1.000.000 άτομα. Πολλά παιδιά μετά το σχολείο
επιστρέφουν σε ένα άδειο σπίτι χωρίς επίβλεψη μέχρι να γυρίσουν οι γονείς
τους από τη δουλειά και περνούν την ώρα τους συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο.
Στη Γερμανία, από τις πρώτες Ευρωπαϊκές χώρες λειτουργούν ήδη
«κατασκηνώσεις» θεραπευτικές για νέους, στις όποιες έχουν τη δυνατότητα
να ζήσουν και να γνωρίσουν δραστηριότητες ενδιαφέρουσες και πλευρές της
ζωής χωρίς τον υπολογιστή και το Διαδίκτυο, πού βοηθούν να γνωρίσουν ή
και να βρουν τον εαυτό τους.
Στην Ιαπωνία αυξάνεται ο αριθμός των χρηστών πού λαμβάνουν μέρος σε
συλλογικές αυτοκτονίες ή συμβόλαια αυτοκτονίας. Όπως δήλωσε η ιαπωνική
αστυνομία 91 άτομα αυτοκτόνησαν τη χρονιά 2007 και ο αριθμός αυτός κάθε
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χρονιά αυξάνεται. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μικρής ηλικίας Ιάπωνες δηλώνουν
ότι οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής τους απομακρύνουν από τον κοινωνικό τους
περίγυρο και είναι πολλές χιλιάδες νέων πού απομονώνονται στο δωμάτιο
τους και η μόνη τους διασκέδαση και επικοινωνία είναι η πλοήγηση στο
διαδίκτυο. Να προστεθεί ότι τέτοιου είδους συνέπειες συμβαίνουν και στην
Ελλάδα. Τον Απρίλιο του 2009 το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
στην Ελλάδα βραβεύτηκε, διότι κατάφερε εγκαίρως να εντοπίσει 13χρονο
χρήστη υπολογιστή, υποψήφιο αυτόχειρα, όπως ανέφερε μέσω Διαδικτύου
στο «ηλεκτρονικό του ημερολόγιο» (Θεοτοκά, 2009).

6.7 Τα α ίτια της διαδικτυακής εξάρτησης
Η χρήση Διαδικτύου είναι εξαιρετικά δημοφιλής στους Έλληνες εφήβους και
ενδέχεται να οδηγήσει σε ψυχοκοινωνικά προβλήματα, όταν υπάρχει
υπερβολική χρήση.
Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα πανελλαδικής έρευνας, που
βρίσκεται σε εξέλιξη, σε εφήβους 15 και 16 ετών, από τη Μονάδα Εφηβικής
Υγείας της Β'παιδιατρικής πανεπιστημιακής κλινικής του Νοσοκομείου
Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».
Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας:
•

Έχει αυξηθεί το ποσοστό υπερβολικής χρήσης του Διαδικτύου.

•

Οι
επαρχιακές πόλεις παρουσιάζουν
μεγαλύτερο ποσοστό
συμπεριφορών εθισμού στο Διαδίκτυο και οριακής χρήσης σε σύγκριση
με τον πληθυσμό της Αττικής.
Αντίθετα με τα αποτελέσματα έρευνας του 2007, σύμφωνα με τα οποία
τα αγόρια είχαν προβάδισμα σε συμπεριφορές εξάρτησης, τώρα
παρατηρείται εξίσωση αγοριών - κοριτσιών.
Ως πρώτη αιτία, που μπορεί να οδηγήσει σε συμπεριφορά εθισμού,
είναι τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Ακολουθούν τα online παιχνίδια,
τα οποία είχαν την πρωτιά το 2007.
Τα παιδιά με συμπεριφορές εξάρτησης, παρουσιάζουν στατιστικά
σημαντική διαφορά στη χαμηλή βαθμολογία σχολείου σε σύγκριση με
τους εφήβους που ασχολούνται με το Διαδίκτυο σε φυσιολογικά
πλαίσια. Εξάλλου, τα παιδιά με συμπεριφορές εξάρτησης επιδίδονται
σε παιχνίδια τύχης και χρησιμοποιούν υλικό με σεξουαλικό
περιεχόμενο σημαντικά συχνότερα από τα υπόλοιπα παιδιά.
Από το σύνολο των εφήβων 63,7% θα χρησιμοποιούσαν προσωπικά
τους δεδομένα (αφορά εξαρτημένους εφήβους από το Διαδίκτυο).

•

•

•

•

Η Μονάδα Εφηβικής Υγείας από το καλοκαίρι του 2007 έχει δεχθεί
εφήβους με στόχο την αντιμετώπιση της υπερβολικής χρήσης τους
Διαδικτύου.
Συνολικά 150 έφηβοι έχουν απευθυνθεί στη Μονάδα. Σε πρώιμα στάδια
το φαινόμενο αντιμετωπίζεται σχετικά εύκολα με ψυχοεκπαίδευση. Σε
προχωρημένο στάδιο εθισμού ο έφηβος δεν αναγνωρίζει ότι υπάρχει
πρόβλημα, δεν συνεργάζεται, μπορεί να λέει ψέμματα και μπορεί να
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εξαπατά γονείς και θεραπευτές. Η συμπεριφορά του είναι ατόμου
εξαρτημένου από ουσίες.
Η Μονάδα λειτουργεί την τηλεφωνική γραμμή ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ (8001180015)
και προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες σε γονείς και εφήβους, σχετικά με θέματα
ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου.
Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι στην πρόληψη του φαινομένου της
κατάχρησης του Διαδικτύου μπορούν να συμβάλουν σημαντικά η οικογένεια
και το σχολείο.
Η έρευνα, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2013,
γίνεται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος για τη
διερεύνηση της συχνότητας και έντασης των συμπεριφορών εξάρτησης στο
διαδίκτυο σε Ευρωπαίους εφήβους και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση
(http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathworld_1_07/02/2012_42647
8).

6.8 Τρόποι αντιμετώπισης της διαδικτυακής εξάρτησης
Το χάσμα στην νέα τεχνολογία μεταξύ γονέων και καθηγητών με τα παιδιά
θεωρείται μια από τις κυριότερες αιτίες για την κακή χρήση του Διαδικτύου. Η
εξάρτηση από το Διαδίκτυο και τα βιντεοπαιχνίδια δεν είναι νέο φαινόμενο.
Όμως, στην Ελλάδα μόλις τα τελευταία χρόνια αρχίζει να απασχολεί έντονα
την επιστημονική κοινότητα όσο και τις οικογένειες που αδυνατούν να
βοηθήσουν τα παιδιά τους σε αυτόν τον τομέα. Η εκπαίδευση όλων θα
μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην καθοδήγηση των παιδιών.
Ένα μεγάλο ποσοστό εφήβων εθίζεται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
και στα βιντεοπαιχνίδια παραμελώντας υποχρεώσεις, οικογενειακές και
φιλικές σχέσεις, ξεχνούν ακόμα να φάνε ή να κοιμηθούν σε ακραίες
περιπτώσεις. Όλα αυτά όμως δεν οφείλονται στο Διαδίκτυο και τα
βιντεοπαιχνίδια, αλλά σε όλους όσους δεν κάνουν σωστή χρήση του
διαδικτύου.
Οι νέοι ηλικίας 10-18, εκμεταλλεύονται την άγνοια και την αμέλεια των
μεγάλων και χρησιμοποιούν την πλοήγηση στο Διαδίκτυο χωρίς να τους
ελέγχει κάποιος. Υπάρχει ένα μεγάλο τεχνολογικό κενό ανάμεσα στα παιδιά,
τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς οι οποίοι δεν παρακολουθούν τις εξελίξεις
στο Διαδίκτυο, με αποτέλεσμα κανείς να μην προστατεύει ή να συμβουλεύει
τα παιδιά. Σαφώς η αντιμετώπιση του προβλήματος πρέπει να ξεκινήσει από
τους γονείς, την εκπαίδευση τους και την αφύπνιση των εκπαιδευτικών ώστε
να προσέξουν τα παιδιά σχετικά με το Διαδίκτυο.
Βέβαια, μεγάλο ρόλο στην ενίσχυση του προβλήματος το έχει όλη η
ελληνική κοινωνία η οποία δεν έχει αναπτυγμένη τεχνολογική κουλτούρα για
να αντιμετωπίσει νέα θέματα των τεχνολογιών. Επιπρόσθετα, οι τεχνολογίες
πρέπει να εντάσσονται στο σχολικό πρόγραμμα στο σχολείο. Όπως είναι
γνωστό στο λύκειο ο μαθητής τα παραμελεί όλα αυτά για να αφοσιωθεί στις
πανελλαδικές εξετάσεις.
Όπως ειπώθηκε λοιπόν, η θεραπεία πρέπει να ξεκινήσει από την
οικογένεια και από τον ευρύ κοινωνικό περίγυρο των νέων με συνεχή επαφή
με συμβουλευτικά κέντρα (Τσώλη, 2008).
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> Βοήθεια και ενημέρωση γονέων
Η σημαντικότερη προσπάθεια που θα χρειαστεί να κάνουν οι γονείς για να
μπορέσουν να ελέγξουν αποτελεσματικά τη χρήση του Διαδικτύου από τα
παιδιά τους, είναι να γνωρίσουν και να ασχοληθούν οι ίδιοι με το μέσο. Οι
γονείς δε γνωρίζουν το Διαδίκτυο και την νέα τεχνολογία και επιπλέον δε
φαίνονται διατεθειμένοι να έλθουν σε επαφή με το Διαδίκτυο, ενώ ταυτόχρονα
δεν ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες των παιδιών τους στο Διαδίκτυο.
Επιπλέον, οι γονείς πρέπει κάποιες φορές να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο
μαζί με το παιδί τους, ώστε να του δίνουν τις απαραίτητες συμβουλές, ενώ η
εγκατάσταση κάποιων φίλτρων στον υπολογιστή μπορεί να αποτρέψει την
εμφάνιση ακατάλληλων για το παιδί ιστοσελίδων. Όπως αναφέρθηκε στο
προηγούμενο κεφάλαιο υπάρχουν ιστοσελίδες με ειδικές συμβουλές για αυτόν
τον σκοπό.
Ο υπολογιστής είναι σωστό να βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο και όχι στο
δωμάτιο του παιδιού, ώστε να μπορούν οι γονείς να ελέγχουν με διακριτικό
τρόπο την δραστηριότητα του παιδιού στο Διαδίκτυο. Οι γονείς θα πρέπει να
συζητούν για τις διαδικτυακές πλοηγήσεις του παιδιού τους και να ελέγχουν
τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται και με ποια άτομα συνομιλεί και ανταλλάσει
πληροφορίες. Οι γονείς πρέπει να είναι σε συνεχή επαφή με τα παιδιά τους
και να μπορούν να κρίνουν αν το παιδί τους κινδυνεύει να εθιστεί στο
Διαδίκτυο με την βοήθεια ειδικών συμβουλευτικών κέντρων. Ο γονέας πρέπει
να αντιληφθεί ότι χρειάζεται να αναζητήσει βοήθεια ώστε το παιδί του να κάνει
σωστή και ασφαλή χρήση του Διαδικτύου και των βιντεοπαιχνιδιών.
Διάφορες θεραπευτικές μονάδες προτείνουν μερικές από τις συμβουλές
που πρέπει να ακολουθήσουν οι γονείς:
•

Ενασχόληση και εκμάθηση Διαδικτύου από τους γονείς

•

Αφιέρωση χρόνου στο Διαδίκτυο με τα παιδιά

•

Τοποθέτηση χρονικών ορίων

•

Έλεγχος των ιστοσελίδων και των συνομιλιών που επισκέπτεται το
παιδί

•

Χρήση ειδικών φίλτρων για επιβλαβείς ιστοσελίδες

•

Συζήτηση για τους κινδύνους

•

Δημιουργία λίστας από πράγματα που θα μπορούσε να κάνει το παιδί
αντί να σπαταλάει τον χρόνο του στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή τα
βιντεοπαιχνίδια

•

Ενθάρρυνση άλλων δραστηριοτήτων

•

Τοποθέτηση του υπολογιστή σε κοινόχρηστο χώρο και όχι στο δωμάτιο
του.
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> Θεραπευτική αντιμετώπιση
Ξεκινώντας την πρόληψη ή ακόμα και την θεραπεία από τους γονείς, αν
κριθεί αναγκαίο πρέπει να ακολουθηθεί μια περισσότερο επιστημονική-ιατρική
θεραπευτική αγωγή.
Η θεραπευτική αντιμετώπιση των διαγνωσμένων περιπτώσεων εθισμού
στο Διαδίκτυο γίνεται με:
•

Συμβουλευτική παρέμβαση στον έφηβο και στην οικογένεια

•

Ειδικό εξατομικευμένο πρόγραμμα περιορισμού της υπερβολικής
χρήσης

•

Εκμάθηση ενός ορθολογικότερου
τεχνολογιών από τον έφηβο

•

Γνωστικο-συμπεριφορική ψυχοθεραπευτική παρέμβαση

•

Φαρμακοθεραπεία, σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις όπου μπορεί να
συνυπάρχει αυτοκτονικός ιδεασμός και καταθλιπτική διαταραχή, καθώς
και συμπτώματα καχεξίας εξαιτίας της συνεχόμενης πολυήμερης
ενασχόλησης με το Διαδίκτυο (π.χ διαδικτυακά παιχνίδια) υπάρχει η
δυνατότητα ενδο-νοσοκομειακής νοσηλείας στην παιδοψυχιατρική
κλινική.

τρόπου

χρήσης

των

νέων

Πρέπει να τονιστεί ότι ο εθισμός στο Διαδίκτυο αναγνωρίζεται δύσκολα ως
ξεχωριστή ψυχιατρική διαταραχή. Η πρώτη χώρα που αναγνώρισε επισήμως
τη διαταραχή είναι η Κίνα τον Νοέμβριο του 2008.
Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούν μερικά από τα σημαντικότερα
συμβουλευτικά κέντρα και ψυχιατρικές μονάδες απεξάρτησης από το
Διαδίκτυο και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Τσώλη, 2008).

> Ελληνική Εταιρία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο
Μια πολύ σημαντική προσπάθεια για την μελέτη του εθισμού στο Διαδίκτυο
είναι η Ελληνική Εταιρία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο. Ο
σκοπός της Εταιρείας είναι επιστημονικός και κοινωφελής συμβάλλοντας με
τη δράση της κυρίως στην αναγνώριση, τη μελέτη και την αντιμετώπιση της
Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και στη πρόληψη των δυσμενών
συνεπειών της μη έγκαιρης διάγνωσης της Διαταραχής Εθισμού στο
Διαδίκτυο. Η λειτουργία του ειδικού ιατρείου ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του
2008 για να καλύψει το κενό που υπάρχει στην Ελλάδα σε εξειδικευμένες
υπηρεσίες Ψυχικής υγείας, για την αντιμετώπιση του εθισμού των παιδιών και
των εφήβων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το Διαδίκτυο και ήδη έχει
αντιμετωπίσει 20 κλινικά περιστατικά. Στελεχώνεται από διεπιστημονική
ομάδα επαγγελματιών ψυχικής υγείας διαφορετικών ειδικοτήτων με
επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Χριστιανόπουλο Κρίτων και υπεύθυνο
σχεδιασμού και οργάνωσης τον κ. Σιώμο Κωνσταντίνο. Σημειώνεται ότι η
έδρα του βρίσκεται στην Λάρισα.

88

Κύριοι στόχοι του ιατρείου αποτελούν:
•

η εξέταση όλων των εφήβων 10-18 ετών με προβληματική χρήση των
ηλεκτρονικών υπολογιστών και του Διαδικτύου,
• η διάγνωση του εθισμού των εφήβων στους Ηλεκτρονικούς
Υπολογιστές με την Κλίμακα εθισμού των εφήβων στους Η.Υ
(Κ.Ε.ΕΦ.Υ) (Σιώμος και συν 2008) και την κλίμακα YDQ (Diagnostic
Questionnaire for Internet Addiction), των 8 ερωτήσεων για τον εθισμό
στο Διαδίκτυο, βασισμένο στα κριτήρια του DSM-IV για το παθολογικό
τυχερό παιχνίδι το οποίο μεταφράστηκε στην Ελληνική γλώσσα,
• η θεραπευτική αντιμετώπιση των διαγνωσμένων περιπτώσεων εθισμού
στο Διαδίκτυο
(http://www.greekmoney.gr/index.php/permalink/40367.html).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
7.1 Οι κίνδυνοι του Διαδικτύου
Το Διαδίκτυο παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου σήμερα ,καθώς
μέσα από αυτό ενημερώνεται, ψυχαγωγείται, διευρύνει τους πνευματικούς
ορίζοντές του. Όμως, από την άλλη πλευρά εκτός από χρήσιμο μπορεί να
γίνει επικίνδυνο με σοβαρές επιπτώσεις.
Οι κίνδυνοι μπορεί να είναι οι ακόλουθοι:
•

Privacy: τα παιδιά μπορεί να εμπιστεύονται το Internet και να
παρέχουν προσωπικές πληροφορίες χωρίς ενδοιασμούς.

•

Ασφάλεια: όταν είναι online, τα παιδιά μπορεί να εκτίθενται σε ιούς
(κακόβουλα προγράμματα που προκαλούν βλάβες σε υπολογιστικά
συστήματα) και hackers (άνθρωποι που προσπαθούν να εισβάλουν σε
υπολογιστικά συστήματα).

•

Ανάρμοστο περιεχόμενο: τα παιδιά μπορεί να εκτεθούν σε υλικό που
είναι ανάρμοστο και μπορεί να περιλαμβάνει πορνογραφία,
διαφημιστικό υλικό, βία, εχθρότητα και εξτρεμιστικές ομάδες.

•

Online απάτες: απάτες που πραγματοποιούνται online όπως γίνονται
και στον πραγματικό κόσμο, μόνο που οι απατεώνες συνήθως δεν
ενδιαφέρονται για την ηλικία του ατόμου που εξαπατούν αλλά
ενδιαφέρονται μόνο για αυτά που θα αποκομίσουν.

•

Ψυχολογικά προβλήματα: τα παιδιά μπορούν να εθιστούν στο Internet
και να αποκτήσουν προβλήματα όσον αφορά την κοινωνικότητά τους
με άλλους ανθρώπους είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι.

•

Ηλεκτρονικό έγκλημα: τα παιδιά μπορεί να εμπλακούν σε παράνομες
online ενέργειες. Συνήθως δεν γνωρίζουν τα νομικά, ηθικά και
δεοντολογικά θέματα.

•

Identity theft: κάποιο άλλο άτομο μπορεί να κλέψει την ταυτότητα ενός
παιδιού και να εκτελέσει παράνομες online δραστηριότητες.
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7.2 Η επ ίδρασ η το υ Δ ια δικ τύου σ τ ο υ ς νέο υ ς

H εξάρτηση από το Διαδίκτυο αποτελεί την πιο σύγχρονη μορφή
εξάρτησης. Εκδηλώνει την εξάντληση του πολιτισμού ενός κόσμου που
παρακμάζει, όπου η τεχνολογία από μέσο που χειραφετεί ο άνθρωπος
μετατρέπεται σε μέσο καταναγκασμού και ολοκληρωτικής απώλειας της
ελευθερίας του.
Η διαδικασία αυτή έχει επιδράσεις σε όλους τους χρήστες, ιδιαίτερα τους
νέους, του Διαδικτύου, άλλους λιγότερο και άλλους περισσότερο. Όμως όλοι
αυτοί οι νέοι βιώνουν τις τραγικές συνέπειες αναπόφευκτης καταστροφής της
προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής τους ζωής.
Από αυτήν την άποψη, η εξάρτηση από το Διαδίκτυο, η πιο σύγχρονη
μορφή εξάρτησης, αποτελεί ταυτόχρονα και την πιο ακραία μορφή
αποξένωσης του ανθρώπου.

7.3 Η εγκληματικότητα στο Διαδίκτυο
Η εξάρτηση στο Διαδίκτυο μπορεί να οδηγήσει τον νέο σε εγκληματικές
ενέργειες. Στις νέες μορφές εγκληματικών πράξεων προστέθηκε η χρήση του
Διαδικτύου με σκοπό το έγκλημα το οποίο άρχισε να εμφανίζεται και να
λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. Οι ειδικοί το ονομάζουν διαδικτυακό
έγκλημα (cybercrime- internet crime).
Η ανασφάλεια που συνδέεται με τη χρήση του Διαδικτύου φαίνεται από το
70% των ατόμων που χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο το οποίο πιστεύει ότι είναι
πιο πιθανό να πέσει θύμα διαδικτυακού εγκλήματος.
Οι σημαντικότεροι λόγοι που οι εγκληματίες προτιμούν τη χρήση του
Διαδικτύου είναι επειδή τους παρέχει πρόσβαση σε πολλά άτομα, έχει χαμηλό
κόστος και κίνδυνο, εξασφαλίζει ανωνυμία και δεν υπάρχουν γεωγραφικοί
περιορισμοί.
Το διαδικτυακό έγκλημα μπορεί να πάρει διάφορες μορφές από την
οικονομική απάτη ως τον κίνδυνο ανηλίκου. Μία από τις πιο απειλητικές
μορφές του ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι αυτό που αφορά την παιδική,
ηλεκτρονική πορνογραφία ή την σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων στο
διαδίκτυο. Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα το 20% των ανηλίκων που
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο έχει προσεγγιστεί σεξουαλικά από άτομα που
συνάντησαν σε αυτό.
Συνήθως οι ενήλικες προσεγγίζουν ανηλίκους δημιουργώντας μια ψεύτικη
ταυτότητα και παρουσιάζοντας τον εαυτό τους έχοντας την ίδια ηλικία με τον
ανήλικο. Στην πλειονότητά τους είναι άντρες, μεταξύ 26- 39 ετών, με ανώτερη
μόρφωση και χαρακτηρίζονται από δυσκολία στη διαμόρφωση και διατήρηση
διαπροσωπικών σχέσεων.
Στην σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου ανήκει και η διακίνηση παιδικού
πορνογραφικού υλικού, όπου πρόκειται για ένα σχετικά νέο φαινόμενο και το
οποίο περιλαμβάνει τη συλλογή και τη διακίνηση παιδικού πορνογραφικού
υλικού στο Διαδίκτυο.
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7.3.1 Η λεκτρονικό έγκ λη μ α

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, η ανάπτυξη της πληροφορικής και η
ευρύτατη χρήση του Διαδικτύου έχουν επιφέρει επαναστατικές αλλαγές στο
σύνολο των καθημερινών δραστηριοτήτων, στην παραγωγική διαδικασία,
στις συναλλαγές, στην εκπαίδευση, στη διασκέδαση, ακόμα και στον τρόπο
σκέψεως του σύγχρονου ανθρώπου. Μαζί με αυτές τις αλλαγές, οι οποίες
κατά κανόνα βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας, υπεισέρχονται και οι
παράμετροι που ευνοούν την ανάπτυξη νέων μορφών εγκληματικότητας. Οι
νέες αυτές μορφές εγκληματικότητας θεσμοθετούνται με τον όρο
«Ηλεκτρονικό Έγκλημα»
(http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1
414&!1θί^=0&^η9ΕΝΕΝΕΝΕΝ).

7.3.2 Ορισμός του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Η πληροφορική τεχνολογία κατέστησε δυνατή τη διάπραξη ενός ευρέως
φάσματος εγκληματικών πράξεων, οι οποίες απαιτούν εξειδίκευση και
αυξημένη κατάρτιση. Ως «^εκτρονικό Έγκλημα», λοιπόν, θεωρούνται οι
αξιόποινες εγκληματικές πράξεις που τελούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων και τιμωρούνται με
συγκεκριμένες ποινές από την ελληνική νομοθεσία. Ανάλογα με τον τρόπο
τέλεσης διαχωρίζονται σε εγκλήματα τελούμενα με τη χρήση ^εκτρονικών
Υπολογιστών (computer crime) και σε Κυβερνοεγκλήματα (cyber crime), εάν
τελέσθηκε μέσω του Διαδικτύου
(http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1
414&Itemid=0&lang).
7.3.3 Η Συνθήκη της Βουδαπέστης
Οι μορφές του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι ποικίλες και με τη συνεχή
ανάπτυξη της τεχνολογίας και του Διαδικτύου πολλαπλασιάζονται. Για την
αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού ήταν απαραίτητη η διακρατική συνεννόηση
και η εκπόνηση μιας αναλυτικής και αποτελεσματικής στρατηγικής. Ο στόχος
αυτός επετεύχθη στο Συνέδριο για το Ηλεκτρονικό Έγκλημα (Convention on
Cybercrime), που έγινε το 2001 στη Βουδαπέστη του οποίου όλα τα
συμπεράσματα αποκρυσταλλώνονται στη Συνθήκη που υπεγράφη μετά το
πέρας των εργασιών του Συνεδρίου στις 23.11.2001. Στη Συνθήκη της
Βουδαπέστης, υπέγραψαν 26 υπουργοί ευρωπαϊκών κρατών, μεταξύ των
οποίων και της Ελλάδας υπάρχουν επεξηγήσεις και ρυθμίσεις για όλα τα
Ηλεκτρονικά Εγκλήματα.
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7.3.4 Μ ορφές Κ υβ ερ νοεγκ λή μ α το ς

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήγαγε η McConnell
International σε 52 χώρες, με τίτλο «Cyber Crime... and Punishment?»
κατατάσσει τα αδικήματα που διαπράττονται στον Κυβερνοχώρο στις
παρακάτω δέκα κατηγορίες:
•

Παρεμπόδιση (κυβερνο)κυκλοφορίας

•

Τροποποίηση και Κλοπή δεδομένων

•

Εισβολή και Σαμποτάζ σε δίκτυο

•

Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση

•

Διασπορά ιών

•

Υπόθαλψη αδικημάτων

•

Πλαστογραφία και

•

Απάτη

7.3.5 Κύριες μορφές Κυβερνοεγκλημάτων που εξιχνιάσθηκαν στην
Ελλάδα από το Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος/ΔΑΑ
•

Απάτες μέσω Διαδικτύου

•

Παιδική πορνογραφία

•

Cracking και hacking

•

Διακίνηση-πειρατεία λογισμικού

•

Πιστωτικές κάρτες

•

Διακίνηση ναρκωτικών

•

Έγκλημα στα chat rooms
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7.3.6 Ελληνική νο μ ο θ εσ ία

Ο Ν. 1805/88, αφορά τα εγκλήματα που διαπράττονται με ηλεκτρονικούς
υπολογιστές (computer crimes) και στο βαθμό που τα προβλεπόμενα
εγκλήματα (370Β, 370Γ, 386Α) διαπράττονται και σε περιβάλλον Διαδικτύου
(Internet), τότε τα άρθρα αυτά εφαρμόζονται και στις συγκεκριμένες
περιπτώσεις. Στην ελληνική νομοθεσία όμως, δεν υπάρχει νόμος που να
αναφέρεται αποκλειστικά σε θέματα Διαδικτύου και να ρυθμίζει τη
συμπεριφορά των χρηστών του Διαδικτύου από άποψη Ποινικού Δικαίου. Ως
εκ τούτου, η Ελλάδα συνεργάζεται με τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και άλλων διεθνών
οργανισμών, για την αντιμετώπιση των σχετικών θεμάτων.
Ανεξάρτητα όμως από το εάν ο ανωτέρω νόμος και οι διεθνείς συνεργασίες
επαρκούν ή όχι για την ποινική κάλυψη των θεμάτων που προκύπτουν από
την ανάπτυξη της Πληροφορικής, το βέβαιον είναι ότι, δεν επαρκούν για την
τελεία αντιμετώπιση των εγκλημάτων που έχουν τελεστεί με τη χρήση του
Διαδικτύου. Πρόσφατα τέθηκε σε ισχύ το Π.Δ. 47/2005, από την Α.Δ.Α.Ε.
(Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών), το οποίο αφορά τις
διαδικασίες, τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου
των επικοινωνιών και τη διασφάλισή του. Ενώ, σύντομα αναμένεται να τεθεί
σε ισχύ η Συνθήκη της Βουδαπέστης.
> Άρθρο 370Β

•

Όποιος αθέμιτα αντιγράφει, αποτυπώνει, χρησιμοποιεί, αποκαλύπτει
σε τρίτον ή οπωσδήποτε παραβιάζει στοιχεία ή προγράμματα
υπολογιστών τα οποία συνιστούν κρατικά, επιστημονικά ή
επαγγελματικά απόρρητα ή απόρρητα επιχείρησης του δημοσίου ή
ιδιωτικού τομέα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών. Ως
απόρρητα θεωρούνται κι εκείνα που ο νόμιμος κάτοχός τους από
δικαιολογημένο ενδιαφέρον τα μεταχειρίζεται ως απόρρητα, ιδίως όταν
έχει λάβει μέτρα για να παρεμποδίζεται ως απόρρητα, ιδίως όταν έχει
λάβει μέτρα για να παρεμποδίζονται τρίτοι να λάβουν γνώση τους.

•

Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του κατόχου των στοιχείων, καθώς
και αν το απόρρητο είναι ιδιαίτερα μεγάλης οικονομικής σημασίας,
επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

•

Αν πρόκειται για στρατιωτικό ή διαπλαστικό απόρρητο ή για απόρρητο
που αναφέρεται στην ασφάλεια του κράτους, η κατά την παρ. 1 πράξη
τιμωρείται κατά τα άρθρα 146 και 147.

•

Οι πράξεις που προβλέπονται στις παρ.1 και 2 διώκονται ύστερα από
έγκληση.
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> Άρθρο 370Γ

•

Όποιος χωρίς δικαίωμα αντιγράφει ή χρησιμοποιεί προγράμματα
υπολογιστών, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες και με χρηματική
ποινή διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ έως πέντε χιλιάδων εννιακοσίων
(5.900)ευρώ.

•

Όποιος αποκτά πρόσβαση σε στοιχεία που έχουν εισαχθεί σε
υπολογιστή ή σε περιφερειακή μνήμη υπολογιστή ή μεταδίδονται με
συστήματα τηλεπικοινωνιών, εφόσον οι πράξεις αυτές έγιναν χωρίς
δικαίωμα ιδίως με παραβίαση απαγορεύσεων ή μέτρων ασφαλείας που
είχε λάβει ο νόμιμος κάτοχός τους, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τρεις
μήνες ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον είκοσι εννέα ευρώ. Αν η
πράξη αναφέρεται στις διεθνείς σχέσεις ή την ασφάλεια του κράτους,
τιμωρείται κατά το άρθρο 148.

•

Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του νόμιμου κατόχου των στοιχείων,
η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται μόνο αν
απαγορεύεται ρητά από εσωτερικό κανονισμό ή από έγγραφη
απόφαση του κατόχου ή αρμοδίου υπαλλήλου του.

•

Οι πράξεις των παρ. 1 έως 3 διώκονται ύστερα από έγκληση
(http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=vie
w&id=1414&Itemid=0&langENENENEN).
> Άρθρο 386Α - Απάτη με υπολογιστή -

Όποιος, με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλο παράνομο
περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, επηρεάζοντας τα στοιχεία
υπολογιστή είτε με μη ορθή διαμόρφωση του προγράμματος είτε με
επέμβαση κατά την εφαρμογή του είτε με χρησιμοποίηση μη ορθών ή
ελλιπών στοιχείων είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τιμωρείται με τις ποινές
του προηγούμενου άρθρου. Περιουσιακή βλάβη υφίσταται και αν τα πρόσωπα
που την υπέστησαν είναι άδηλα. Για την εκτίμηση του ύψους της ζημιάς είναι
αδιάφορο αν παθόντες είναι ένα ή περισσότερα πρόσωπα.
> Νομοθεσία διαδικτυακών εγκλημάτων στην αλλοδαπή
Στην Αγγλία από τον Φεβρουάριο του 2001, οι hacker, αναλόγως με τη
σημασία του χτυπήματος θεωρούνται και τρομοκράτες.
Στην Αμερική θεωρείται τρομοκρατική οποιαδήποτε πράξη
μη
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε Η/Υ, και τιμωρείται με φυλάκιση ως και
ισόβια (ανάλογα με τη σημασία της εισβολής), χωρίς δυνατότητα μείωσης τις
ποινής.
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> Αδυναμίες της νομοθεσίας
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Δ/νσης
Ασφάλειας Αττικής, Αστυνόμος Α' κ. Εμμανουήλ Σφακιανάκης παρατηρεί ότι
"οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν το ηλεκτρονικό έγκλημα
παρουσιάζουν εγγενείς αδυναμίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες
χώρες. Αυτό συμβαίνει διότι το Ηλεκτρονικό Έγκλημα αποτελεί εγκληματική
δραστηριότητα αρκετά εξειδικευμένη και ανεπτυγμένη τεχνολογικά, με
αποτέλεσμα να παρουσιάζονται προβλήματα στην οριοθέτηση των πράξεων
που θα πρέπει να διώκονται ποινικά. Επιπλέον, οι νομοθέτες είναι
αναγκασμένοι να ενημερώνονται διαρκώς για τις εξελίξεις στον τομέα της
τεχνολογίας των υπολογιστών, προκειμένου να εξοικειωθούν με τον τρόπο
διάπραξης αδικημάτων μέσω αυτών." (Σε ειδική έρευνα που έγινε στη
Βρετανία από την Επιτροπή Πρόβλεψης και Πρόληψης Εγκλήματος
(Foresight Crime Prevention Panel) διαπιστώθηκε ό,τι το έτος 2020 οι
κακοποιοί θα γνωρίζουν στην εντέλεια τη λειτουργία των συστημάτων
ασφαλείας των τραπεζικών κωδικών και των τεχνικών αναγνώρισης και θα
έχουν την τεχνογνωσία να υπερκεράσουν οποιοδήποτε ηλεκτρονικό εμπόδιο).

7.3.7 Διάρκεια της διαδικτυακής έρευνας
Η έρευνα των Ηλεκτρονικών Εγκλημάτων είναι αρκετά δύσκολη και
ιδιαίτερα χρονοβόρος η διαδικασία του εντοπισμού των «ηλεκτρονικών
ιχνών». Μία έρευνα μπορεί να διαρκέσει από ένα μήνα έως και δύο χρόνια. Ο
λόγος της μεγάλης διάρκειας είναι διότι οι χρήστες του Διαδικτύου που
ερευνώνται και που έχουν καταγγελθεί στην υπηρεσία μας ότι έχουν
διαπράξει μια αξιόποινη πράξη λαμβάνουν διάφορα διαδικτυακά μέτρα
προστασίας, έτσι ώστε ο εντοπισμός του να καθίσταται αρκετά δύσκολος.
Σε κάθε διαδικτυακή έρευνα γίνεται προσπάθεια εντοπισμού του
«ηλεκτρονικού ίχνους» του δράστη, το οποίο για κάθε χρήστη του Ιντερνέτ
είναι μοναδικό, και αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την αποδεικτική διαδικασία
στο δικαστήριο. Η λεγομένη ηλεκτρονική απόδειξη (electronic evidence) δεν
ταυτίζεται με τα παραδοσιακά αποδεικτικά μέσα. Τα τελευταία, έχουν κατά
κανόνα υλική υπόσταση και μπορούν να εντοπιστούν σε συγκεκριμένο τόπο
και χρόνο. Αντίθετα, τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά μέσα είναι ψηφιακά!
Σύμφωνα
με
τον
Προϊστάμενο
του
Τμήματος
Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος/ΔΑΑ, Αστυνόμο Α' κ. Εμμανουήλ Σφακιανάκη «ο σωστός
συνδυασμός των τεχνικών μέσων μαζί με τον ανθρώπινο παράγοντα είναι η
χρυσή συνταγή για καλά αποτελέσματα. Εάν υπάρχουν τα τεχνολογικά μέσα
(η/υ μαζί με λογισμικό) χωρίς την κατάλληλη εξειδίκευση του αστυνομικού
προσωπικού, τότε τα αποτελέσματα δεν θα είναι τα αναμενόμενα. Στην
υπηρεσία μας πιστεύω ότι υπάρχει η σωστή αναλογία σε τεχνικά μέσα και
προσωπικό»
(http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1
414&Itemid=0&lang).
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7.3.8 Χ α ρα κτη ριστικά γ ν ω ρ ίσ μ α τ α το υ εγκ λ ή μ α το ς σ τ ο ν Κ υβερνοχώ ρο

•

•
•
•
•

•

•
•

•

•

Το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο είναι γρήγορο, διαπράττεται σε χρόνο
δευτερολέπτων και πολλές φορές δεν το αντιλαμβάνεται ούτε το ίδιο το
θύμα.
Είναι εύκολο στην διάπραξή του, φυσικά για όσους το γνωρίζουν, ενώ
τα ίχνη που αφήνει είναι ψηφιακά.
Για την τέλεσή του απαιτούνται άριστες και εξειδικευμένες γνώσεις.
Μπορεί να διαπραχθεί χωρίς την μετακίνηση του δράστη, ο οποίος
ενεργεί από το γραφείο ή το σπίτι του, μέσω του υπολογιστή του.
Δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με ιδιαιτερότητες όπως οι παιδόφιλοι
(child pornography) να επικοινωνούν γρήγορα ή και σε πραγματικό
χρόνο, χωρίς μετακίνηση, εύκολα, ανέξοδα, να βρίσκονται πολλοί μαζί
στις ίδιες ομάδες συζητήσεως (news groups) ή μέσα σε chat rooms..
Οι "εγκληματίες του Κυβερνοχώρου" πολλές φορές δεν εμφανίζονται με
την πραγματική τους ταυτότητα, αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα
(e-mail) με ψευδή στοιχεία.
Είναι έγκλημα διασυνοριακό και τα αποτελέσματά του μπορεί να
πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε πολλούς τόπους.
Είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί ο τόπος τελέσεως του και επίσης
είναι αρκετά δύσκολη η διερεύνηση και ο εντοπισμός του δράστη.
Υπάρχει ενδεχόμενο ο δράστης να εντοπισθεί στην Α χώρα και τα
αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετική και
απομακρυσμένη χώρα ή και να βρίσκονται ταυτόχρονα σε πολλές
διαφορετικές χώρες.
Η έρευνα απαιτεί κατά κανόνα συνεργασία δύο τουλάχιστον κρατών
(του κράτους στο οποίο έγινε αντιληπτό το αποτέλεσμα της
εγκληματικής συμπεριφοράς, και του κράτους όπου βρίσκονται τα
αποδεικτικά στοιχεία). Περιπτώσεις εγκληματικής συμπεριφοράς στα
όρια ενός μόνον κράτους είναι σπάνια.
Η καταγραφή της εγκληματικότητας στον Κυβερνοχώρο δεν
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα διότι ελάχιστες περιπτώσεις
εγκλημάτων του Κυβερνοχώρου καταγγέλλονται διεθνώς. Κατά
συνέπεια, το μέγεθος της εγκληματικότητας στο χώρο του Διαδικτύου
είναι «ακόμα πιο σκοτεινό», από ότι στον «κοινό» εγκληματικό χώρο.

7.3.9 Hackers κα ι crackers
Τους "εγκληματίες του Κυβερνοχώρου" μπορούμε να τους διακρίνουμε σε
δύο κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο διείσδυσης και το επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα:
•

Σ’ αυτούς που «επιτίθενται» στους υπολογιστές απλώς από
ευχαρίστηση ή περιέργεια, χωρίς όμως να επιδιώκουν κάποιο
οικονομικό όφελος. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, οι δράστες που
«εισβάλουν» σε υπολογιστή δια της χρήσεως του Διαδικτύου (hackers)
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•

για να μάθουν απλώς, κάποια προσωπικά στοιχεία, ή για να
εντοπίσουν κάποιο πρόβλημα στην πληροφοριακή υποδομή εταιριών,
τραπεζών κ.α. (τρύπα συστήματος), και στη συνέχεια να
κοινοποιήσουν αυτό με σκοπό την αμοιβή τους η την πρόσληψή τους
στην εταιρία.
Σ’ αυτούς που ενεργούν από οικονομικό όφελος (crackers). Ανήκουν
αυτοί που δεν «εισβάλουν» απλώς για να μάθουν κάτι, αλλά μόλις
μάθουν το στοιχείο που επιθυμούν (π.χ. τον αριθμό της πιστωτικής
κάρτας) δίνουν και την κατάλληλη εντολή στην Τράπεζά για την
μεταφορά ενός ποσού στον λογαριασμό τους.

7.3.10 Νομικός ορισμός του hacker
Ως hacker μπορεί να ορισθεί το άτομο εκείνο το οποίο χωρίς δικαίωμα
αποκτά πρόσβαση σε στοιχεία που έχουν εισαχθεί σε υπολογιστή ή σε
περιφερειακή
μνήμη
υπολογιστή
ή μεταδίδονται
με συστήματα
τηλεπικοινωνιών. (Οι hacker εμφανίστηκαν για πρώτη φορά κατά τη δεκαετία
του 1970 στις ΗΠΑ, ως δράστες σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα).

7.3.11 Ιοί - Προστασία τω ν δεδομένων από ιούς
Μια ιδιαίτερα συχνή και επικίνδυνη μορφή εγκληματικότητας που
εμφανίζεται στο Διαδίκτυο είναι η αλλοίωση ή διαγραφή των δεδομένων με
ιούς. Οι ιοί των υπολογιστών είναι ειδικά προγράμματα που έχουν την
ικανότητα να εξαπλώνονται από μόνα τους. Διακρίνονται σε δύο μορφές:
στους ιούς των προγραμμάτων και στους ιούς των συστημάτων. Οι δράστες
τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 381 του Π.Κ. αλλά έχουν και αστικές
ευθύνες.

7.3.12 Μέτρα προστασίας
Προληπτικά μέτρα προστασίας πρέπει πάντα να λαμβάνονται από τους
χρήστες Διαδικτύου, διότι οι κίνδυνοι από ιούς, παράνομες εισβολές και
υπερβολικές χρεώσεις σε τηλεφωνικούς λογαριασμούς είναι συχνότατοι. Κατά
προτίμηση, ο χρήστης που εισέρχεται στο Διαδίκτυο από dial up σύνδεση θα
πρέπει να κλείνει με κωδικό που θα προμηθευτεί από τον Ο.Τ.Ε τις
εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις, καθόσον υπάρχει ο κίνδυνος του dialer
(κώδικας που συνδέει τον η/υ του χρήστη σε I.S.P. της αλλοδαπής με
αποτέλεσμα την υπερβολική τηλεφωνική χρέωση του). Επίσης, ο χρήστης θα
πρέπει να έχει εγκαταστήσει προγράμματα για την προστασία από ιούς και
ηλεκτρονικές επιθέσεις.
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> Λογισμικά φίλτρα
Ένα φίλτρο είναι ένα πακέτο λογισμικού το οποίο μπορεί να αποκλείσει την
προσπέλαση σε τόπους του Κυβερνοχώρου με παράνομο ή επιβλαβές
περιεχόμενο. Η αποτελεσματικότητα ενός φίλτρου εξαρτάται από την
επινοητικότητα του λογισμικού καθώς και από το πόσο ανανεωμένες είναι οι
λίστες με τους απαγορευμένους τόπους. Διαφορετικά φίλτρα είναι
αποτελεσματικά στο να αποκλείουν την πρόσβαση σε τόπους με διαφορετικό
περιεχόμενο. Για παράδειγμα, κάποιο φίλτρο μπορεί να είναι πιο
αποτελεσματικό στο να αποκλείει την πρόσβαση σε τόπους με πορνογραφικό
περιεχόμενο, ενώ κάποιο άλλο να είναι πιο αποτελεσματικό σε περιεχόμενο
με βία η ρατσισμό. Κάποιοι από τους παροχείς υπηρεσιών Ίντερνετ έχουν ήδη
εγκαταστήσει λογισμικά φίλτρα στις υπηρεσίες τους. Σε αυτή την περίπτωση
δεν είναι αναγκαία η εγκατάσταση άλλων φίλτρων.
Σύμφωνα με έρευνα μέσω των πληροφοριακών δικτύων (κυρίως του
Διαδικτύου) και με χρήση των συστημάτων ηλεκτρονικής μεταφοράς
οικονομικών μεγεθών (electronic fundstransfer systems ή EFTS) διακινούνται
καθημερινά πάνω από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια μόνο στις ΗΠΑ σε 700.000
συναλλαγές, ενώ στον κόσμο η εκτίμηση ανεβάζει το ποσό στα 5
τρισεκατομμύρια. Κατά μέσο όρο λοιπόν στον κόσμο διακινούνται ηλεκτρονικά
πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια το λεπτό. Αυτά τα ποσά
εποφθαλμιούν οι κράκερς, οι οποίοι διαθέτουν τις γνώσεις για να τολμήσουν
να επιτεθούν και ίσως να σπάσουν τους κωδικούς προστασίας των
συστημάτων, αποκτώντας πρόσβαση σ' αυτά τα ποσά». Μέσω της δυναμικής
εισβολής του ηλεκτρονικού υπολογιστή και της λειτουργίας του Διαδικτύου
αναπτύσσονται τεράστιες δυνατότητες χρήσης και κατάχρησης που αφορούν
την ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων. Η ηλεκτρονική εγκληματικότητα
συνεχώς εμπλουτίζεται και η πιθανότητα εμφάνισης νέων μορφών στο
μέλλον, επιβάλλουν τη συντομότερη και καλύτερη αντιμετώπιση του θέματος,
την πραγματοποίηση συλλογικής προσπάθειας και διασυνοριακής
συνεργασίας
(http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1
414&Itemid=0&langENENENEN).

7.4 Προσωπικά δεδομένα κα ι Διαδίκτυο
Προσωπικά δεδομένα είναι όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται σε ένα
άτομο και μπορούν άμεσα ή έμμεσα να οδηγήσουν στην αναγνώρισή του. Για
παράδειγμα, το όνομά μας, η διεύθυνσή μας, ο αριθμός του κινητού
τηλεφώνου μας, το σχολείο στο οποίο φοιτούμε, τα μέρη όπου έχουμε
ταξιδέψει, οι προτιμήσεις μας (π.χ. κατά τις αγορές μας σε ένα ηλεκτρονικό
κατάστημα), το προφίλ μας στο Facebook (και κάθε σχετική με αυτό
πληροφορία, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικός
πρόσβασης), οι φωτογραφίες μας ή βίντεο που «τραβάμε» με τους φίλους
μας, είναι κάποια μόνο ενδεικτικά παραδείγματα αναφορικά με το τι θεωρείται
προσωπικό δεδομένο στην καθημερινή μας ζωή.
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Κάποιες φορές τα προσωπικά δεδομένα αφορούν σε ιδιαίτερα ευαίσθητα
στοιχεία της ιδιωτικής μας ζωής, όπως στο θρήσκευμα, στις πολιτικές
πεποιθήσεις, στην υγεία ή στην ερωτική μας ζωή. Είναι εύκολο να δει κανείς
ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι άμεσα συνυφασμένα με την ιδιωτική μας
ζωή. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι για όλους μας υπάρχουν πληροφορίες που
δεν θα θέλαμε να μοιραστούμε με άλλους ανθρώπους (όχι απαραίτητα επειδή
πρέπει να τις κρατήσουμε κρυφές, αλλά επειδή, με απλά λόγια, αποτελούν
αποκλειστικά προσωπική μας υπόθεση). Κι αυτό γιατί δεν ξέρουμε ποτέ πώς
θα χρησιμοποιηθούν οι ιδιωτικές μας πληροφορίες αν βρεθούν σε λάθος
χέρια. Η ιδιωτικότητά μας είναι πολύτιμη: διαφυλάσσοντας λοιπόν τα
προσωπικά μας δεδομένα προστατεύουμε την ιδιωτικότητά μας.
Τα τελευταία χρόνια, με τη διαρκή εξέλιξη του Διαδικτύου, την ευρεία χρήση
και αποδοχή του από όλες σχεδόν τις πληθυσμιακές ομάδες και τις νέες
υπηρεσίες που παρέχει, η ανάγκη προστασίας των προσωπικών μας
δεδομένων επιτείνεται σημαντικά. Η επεξεργασία των προσωπικών μας
δεδομένων στο Διαδίκτυο είναι πλέον συνεχής (πολλές φορές χωρίς να το
γνωρίζουμε) και, ουσιαστικά, αναπόφευκτη: για παράδειγμα, όταν κανείς
«σερφάρει» στο Διαδίκτυο από τον υπολογιστή του, ο πάροχος υπηρεσιών
δικτύου έχει αναθέσει στον υπολογιστή αυτόν έναν αριθμό που ονομάζεται
διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (διεύθυνση ΙΡ), ο οποίος είναι
απαραίτητος για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Παρόλο που ο αριθμός αυτός
ενδεχομένως μεταβάλλεται συχνά ή παρά το γεγονός ότι ο εν λόγω
υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιείται από πολλά άτομα (π.χ. από όλα τα
μέλη της οικογένειας), εν τούτοις θεωρείται και αυτός προσωπικό δεδομένο
ακριβώς γιατί μπορεί, έστω υπό προϋποθέσεις ή σε συνδυασμό με άλλες
πληροφορίες, να ταυτοποιήσει το χρήστη του υπολογιστή κάποια δεδομένη
χρονική στιγμή. Για όλους τους παραπάνω λόγους, λοιπόν, η λήψη των
κατάλληλων μέτρων για την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων έχει
αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία (Τέλλογλου, 2010).

7.4.1 Πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο
Σχεδόν οποιαδήποτε καθημερινή δραστηριότητα στο
συνεπάγεται επεξεργασία των προσωπικών μας δεδομένων:
•

•

Διαδίκτυο

Όταν διαβάζουμε το e-mail μας, ο πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών
καταγράφει την ώρα εισόδου στο λογαριασμό μας, τον αποστολέα του
μηνύματός μας, καθώς και την ώρα αποστολής αυτού. Επίσης, τηρεί ακόμη και αν δεν επιτρέπεται να τα διαβάζει - τα e-mail μας. Και αυτό
αποτελεί επιμέρους επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
Όταν σερφάρουμε στο Διαδίκτυο, το πρόγραμμα πλοήγησης (browser)
καταγράφει τις σελίδες που επισκεπτόμαστε. Κάποιες σελίδες
εγκαθιστούν στον υπολογιστή μας μικρά αρχεία (cookies) ώστε να
μπορούν να μας αναγνωρίζουν όταν θα τις επισκεφτούμε εκ νέου. Για
παράδειγμα, «κλικάροντας» σε μια διαφήμιση, η διαφημιστική εταιρεία
μπορεί να καταγράφει τις προτιμήσεις μας μέσω των αρχείων αυτών,
ώστε να μπορεί να μας στέλνει προσφορές στο μέλλον για αντίστοιχα
προϊόντα που κρίνει ότι θα μας ενδιαφέρουν.
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•

•

Όταν αναζητούμε πληροφορίες μέσω μιας μηχανής αναζήτησης (π.χ
για κάποια εργασία που θέλουμε να προετοιμάσουμε), καταγράφονται
όλες οι αναζητήσεις που πραγματοποιούμε, μαζί με τη χρονική στιγμή
της κάθε αναζήτησης αλλά και τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου
(ΙΡ) με την οποία ο υπολογιστής μας συνδέεται στο Διαδίκτυο.
Πολύ συχνά καλούμαστε να συμπληρώσουμε φόρμα με προσωπικά
μας στοιχεία για την παροχή μιας υπηρεσίας στο Διαδίκτυο (π.χ. για να
στείλουμε απλά μια ηλεκτρονική κάρτα γενεθλίων σε φίλο μας ή για να
δηλώσουμε συμμετοχή σε έναν διαγωνισμό).

«Ανεβάζοντας» οποιαδήποτε πληροφορία που μας αφορά σε μια υπηρεσία
κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, ουσιαστικά δημοσιεύουμε
προσωπικά μας δεδομένα στο Διαδίκτυο. Τα δεδομένα αυτά είναι διαθέσιμα
στους «φίλους» μας στο Facebook, στους «φίλους» των «φίλων» μας, ενώ
ορισμένα είναι διαθέσιμα σε όλους τους χρήστες του Facebook. Εάν, επίσης,
ανεβάσουμε πληροφορίες ή φωτογραφίες άλλων, τότε δημοσιεύουμε
προσωπικά
δεδομένα
των
ατόμων
αυτών
στο
Διαδίκτυο.
Ο παραπάνω κατάλογος, αν και δεν είναι πλήρης, αποτυπώνει το μέγεθος της
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει χώρα στο Διαδίκτυο.
Αυτό που πιθανώς δεν συνειδητοποιούμε πάντα είναι ότι, αν προσωπικά μας
δεδομένα πέσουν σε λάθος χέρια, ενδεχομένως να βρεθούμε σε εξαιρετικά
δύσκολη θέση στο μέλλον. Ιδιαίτερα στο Διαδίκτυο, δεν μπορούμε να
προβλέψουμε ή να φανταστούμε πώς και πότε θα χρησιμοποιηθούν τα
προσωπικά μας δεδομένα. Για παράδειγμα, κάποιες προτιμήσεις ή απόψεις
που δηλώνουμε σήμερα, π.χ. στο προφίλ μας σε μία υπηρεσία κοινωνικής
δικτύωσης ή σε ένα ιστολόγιο, ενδεχομένως να επηρεάσουν αρνητικά τη
μελλοντική μας επαγγελματική πορεία ή τις προσωπικές μας σχέσεις. Για
παράδειγμα, στο μέλλον, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι πιθανοί
εργοδότες θα αναζητήσουν πληροφορίες για εμάς στο Διαδίκτυο. Δεν πρέπει
ποτέ να ξεχνάμε πως ό,τι δημοσιεύουμε στο Διαδίκτυο είναι πολύ δύσκολο να
διαγραφεί πλήρως: «τα γραπτά μένουν» και είναι δυνατόν να δημοσιεύονται
και σε ιστοσελίδες που δεν έχουμε ποτέ φανταστεί. Επίσης, κάποιος που
γνωρίζει πολλά από τα προσωπικά μας δεδομένα (που ίσως αυτοβούλως να
του τα δώσαμε, π.χ. κατά τη συνομιλία μας μαζί του σε ένα ηλεκτρονικό χώρο
συζητήσεων) μπορεί, αν είναι κακόβουλος, να επιχειρήσει ακόμα και
υποκλοπή της ταυτότητάς μας (υποδυόμενος στο Διαδίκτυο εμάς) με σκοπό
να εξαπατήσει εμάς ή τους φίλους μας με αποτέλεσμα να μας βλάψει.
Δυστυχώς,
τέτοια
περιστατικά
είναι
πλέον
πολύ συνήθη
(http://www.saferinternet.gr/index.php?childobjId=Text805&parentobjId=Categ
ory23&objId=Category214).
7.4.2 Τ ι ισχύει για την προστασία τω ν προσωπικών δεδομένων
Στην Ελλάδα, όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
υπάρχει ειδική νομοθεσία που προστατεύει τα άτομα από την ανεξέλεγκτη
χρήση των προσωπικών τους δεδομένων. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα είναι ο αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή αυτής της
νομοθεσίας στην Ελλάδα (νόμοι 2472/1997 και 3471/2006). Ένας βασικός
κανόνας που θέτουν οι παραπάνω νόμοι είναι ο εξής: για να χρησιμοποιήσει
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κάποιος τα προσωπικά μας δεδομένα για έναν συγκεκριμένο σκοπό πρέπει
να έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή μας. Αυτό αποτελεί και τη συνήθη
περίπτωση κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο και
σημαίνει πρακτικά ότι πρέπει να έχουμε δηλώσει άμεσα ή έμμεσα ότι
συναινούμε στην επεξεργασία, αφού προηγουμένως έχουμε ενημερωθεί
ακριβώς για το ποιος είναι αυτός που θέλει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα
μας (ή αλλιώς ο «υπεύθυνος επεξεργασίας»), για ποιον λόγο θέλει να τα
χρησιμοποιήσει, ποια στοιχεία μας θέλει να αποκτήσει και σε ποιους θα τα
διαβιβάσει. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις (π.χ. η επεξεργασία των
δεδομένων μας κάποιες φορές επιβάλλεται από νόμο ή αποτελεί έννομο
συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας, οπότε και επιτρέπεται να γίνεται
χωρίς τη συγκατάθεσή μας). Οι εξαιρέσεις αυτές ορίζονται ρητά στους νόμους
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

7.4.3 Ορισμένες πρακτικές συμβουλές
προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο

•

•

•

•

για

την

προστασία

των

Πρέπει να προσέχουμε πολύ πριν δώσουμε στο Διαδίκτυο οποιοδήποτε
προσωπικό μας δεδομένο. Αν μας ζητούνται δεδομένα πρέπει πάντα να
σκεφτόμαστε αν αυτό είναι δικαιολογημένο και αν απαιτείται για την
πραγματοποίηση της συγκεκριμένης επικοινωνίας (π.χ. το ότι μας ζητά
κάποιος να συμπληρώσουμε τη διεύθυνσή μας σε μία φόρμα δεν σημαίνει
ότι νομιμοποιείται πάντα να την έχει. Αν όμως παραγγείλουμε ένα προϊόν
είναι εύλογο να πρέπει να συμπληρώσουμε προσωπικά στοιχεία
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ή ακόμη και αριθμό πιστωτικής κάρτας
ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής).
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι στο Διαδίκτυο, εκ των πραγμάτων, δεν
μπορούμε να είμαστε σίγουροι ποιος είναι από την «άλλη πλευρά», εκτός
και αν αναγράφονται στοιχεία από τα οποία μπορούμε να επιβεβαιώσουμε
την ταυτότητα της άλλης πλευράς (π.χ. για μια εταιρεία πρέπει να
αναγράφονται στοιχεία επαφής καθώς και ο αριθμός μητρώου στο
εμπορικό επιμελητήριο που ανήκει). Πρέπει πάντα να προσέχουμε όταν
δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι σε ποιον απευθυνόμαστε (μην ξεχνάμε ότι,
το να βλέπουμε μία φωτογραφία κάποιου σε ένα forum ή σε μία υπηρεσία
κοινωνικής δικτύωσης που δεν έχουμε δει ποτέ από κοντά, δεν σημαίνει
ουσιαστικά τίποτα για το ποιος πραγματικά αυτός είναι).
Πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου πως, ό,τι αναρτούμε στο Διαδίκτυο
παραμένει (ακόμα και αν το «κατεβάσουμε», πιθανόν ήδη να το έχουν
διαβάσει και αναπαράγει πολλοί). Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι, λόγω της
φύσης του Διαδικτύου, δεν θα είναι πάντα μόνο οι φίλοι μας αυτοί που θα
επεξεργαστούν τα προσωπικά μας δεδομένα.
Όταν επεξεργαζόμαστε δεδομένα άλλων, ακόμα και αν είναι φίλοι μας,
πρέπει αντίστοιχα να έχουμε τη συγκατάθεσή τους. Για παράδειγμα, πριν
ανεβάσουμε στο Facebook φωτογραφία από μια κοινωνική εκδήλωση,
πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλοι οι εικονιζόμενοι σε αυτήν συμφωνούν
με τη δημοσίευσή της.
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Τα προσωπικά μας δεδομένα είναι ένα αγαθό που πρέπει να
διαφυλάσσουμε και να μην υποτιμούμε την αξία του. Το Διαδίκτυο (παρά τα
αναμφισβήτητα πλεονεκτήματά του) αυξάνει, εκ φύσεως, τους κινδύνους
παράνομης επεξεργασίας τους. Ο κάθε ένας από εμάς, συνεπώς, πρέπει να
είναι ενήμερος για τους κινδύνους και να χρησιμοποιεί πάντοτε το Διαδίκτυο
με σύνεση: η πλήρης ευαισθητοποίησή μας γύρω από τα προσωπικά
δεδομένα είναι το πρώτο, πολύ σημαντικό, βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση
(Τέλλογλου, 2010).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
8.1 Εισαγωγή
Η μέθοδος ηλεκτρονικής πληρωμής δεν διαφέρει καθόλου με εκείνη που
χρησιμοποιείται σε κάποιο παραδοσιακό κατάστημα ή σε κάποιο
πολυκατάστημα. Η μόνη διαφορά είναι ότι η διαδικασία λαμβάνει χώρα μέσα
σε ηλεκτρονικό περιβάλλον χρησιμοποιώντας ο χρήστης τον υπολογιστή του
και τον μηχανισμό πλοήγησης μέσα στο Διαδίκτυο. Ο πελάτης - καταναλωτής
χρησιμοποιεί τον μηχανισμό πλοήγησης για να κάνει μια παραγγελία και να
λάβει πληροφορίες για τον τρόπο πληρωμής του προϊόντος. Στη συνέχεια η
πληρωμή μπορεί να γίνει με τη χρήση πιστωτικής κάρτας, ψηφιακού
χρήματος ή ηλεκτρονικής υπογραφής. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση για
την επίτευξη όλων των παραπάνω είναι το πρόγραμμα που είναι
εγκατεστημένο στον υπολογιστή να προσφέρει τη δυνατότητα μεταφοράς
πληροφοριών, να επικυρώνει την παραγγελία και να επιτρέπει τη μεταφορά
του χρηματικού ποσού από την τράπεζα ή από την πιστωτική κάρτα του
χρήστη. Συνήθως το τελευταίο στάδιο γίνεται μέσω ενός δρόμου που
συνδέεται με την τράπεζα χρησιμοποιώντας είτε το Διαδίκτυο είτε το ιδιωτικό
δίκτυο της τράπεζας, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα παραδοσιακά
μαγαζιά. Η βασική διαφορά ανάμεσα στα ηλεκτρονικά συστήματα
συναλλαγών και στους παραδοσιακούς τρόπους πληρωμής, είναι ότι στην
πρώτη περίπτωση όλα εκτελούνται με ψηφιακή μορφή και είναι σχεδιασμένα
να διαχειριστούν ηλεκτρονικά χρηματικά ποσά χωρίς κανένα ίχνος νομίσματος
στη τσέπη του καταναλωτή. Ο τρόπος αυτός πληρωμής είναι συνήθως ίδιος
σε όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα
(http://www.saferinternet.gr/index.php?objId=Category37&parentobjId=Page2)

8.2 Μέθοδοι Πληρωμής που χρησιμοποιούνται στο Internet
Η ταχύτητα εξελίξεων στο Διαδίκτυο είναι τέτοια που πάντα θα πρέπει
κάποιος να θεωρεί ότι θα υπάρχουν μέθοδοι πληρωμής που δεν τις ξέρει.
Ωστόσο, είναι βέβαιο πως θα χρησιμοποιεί πάντα αυτές που γνωρίζει και
εμπιστεύεται. Παρακάτω εξηγείται η διαδικασία συναλλαγών μέσω των πιο
γνωστών ψηφιακών συστημάτων πληρωμής που χρησιμοποιούνται στο
Διαδίκτυο.

8.2.1 Πιστωτικές Κάρτες
Κατά τη χρήση πιστωτικής κάρτας, ο καταναλωτής παρουσιάζει τον αριθμό
της κάρτας στον προμηθευτή από όπου θα αγοράσει το προϊόν που τον
ενδιαφέρει. Ο προμηθευτής από την άλλη, επιβεβαιώνει την ισχύ του αριθμού
της πιστωτικής κάρτας με την τράπεζα και δημιουργεί ένα δελτίο αγοράς για
τον καταναλωτή που πρέπει ο τελευταίος να το επικυρώσει. Ο προμηθευτής
χρησιμοποιεί αυτό το δελτίο πληρωμής για να παραλάβει το χρηματικό ποσό

104

που αντιστοιχεί στο προϊόν, από την τράπεζα, και στην επόμενη ενημέρωση
τραπεζικού λογαριασμού του καταναλωτή περιλαμβάνεται η εξαργύρωση των
χρημάτων από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Η χρήση της πιστωτικής κάρτας
μέσα στο Διαδίκτυο ακολουθεί ακριβώς την ίδια διαδικασία, μόνο που στο
ηλεκτρονικό περιβάλλον ακολουθούνται επιπλέον βήματα για την εξασφάλιση
ασφαλούς μεταφοράς συναλλάγματος και αυθεντικότητας προσωπικών
δεδομένων του καταναλωτή αλλά και του προμηθευτή. Δύο είναι οι βασικές
διαφορές συναλλαγής στο Διαδίκτυο από ότι στο φυσικό κατάστημα. Η πρώτη
αναφέρεται στο επίπεδο ασφάλειας μεταφοράς χρηματικών ποσών και η
δεύτερη στο πρόγραμμα λογισμικού που διαθέτουν και οι δύο πλευρές
(προμηθευτής - καταναλωτής ). Δύο επίσης είναι και οι τρόποι χρήσης της
πιστωτικής κάρτας στο Διαδίκτυο. Στην πρώτη περίπτωση ο καταναλωτής
στέλνει φανερά τον αριθμό της κάρτας και στην δεύτερη περίπτωση διαθέτει
τα προσωπικά δεδομένα σε κρυπτογραφημένη μορφή. Η δεύτερη περίπτωση
είναι και εκείνη που χρησιμοποιείται συχνά αλλά ακολουθείται ιδιαίτερη
διαδικασία. Στη περίπτωση λοιπόν κρυπτογραφημένων στοιχείων, ο
προμηθευτής χρειάζεται να αποκρυπτογραφήσει κάποια από τα στοιχεία για
να εκτελέσει την παραγγελία.
Επιπλέον, για να καθησυχάσει τον καταναλωτή ότι τα στοιχεία της πιστωτικής
κάρτας
χρησιμοποιούνται
μόνο
από
εξουσιοδοτημένα
πρόσωπα
αποκλείοντας κάθε περίπτωση κατάχρησής τους, χρησιμοποιείται συνήθως
ένας ανεξάρτητος οργανισμός που διασφαλίζει τον σωστό τρόπο
χρησιμοποίησης της κάρτας. Στην περίπτωση τώρα που σε κάποια
ιστοσελίδα ζητείται η συμπλήρωση προσωπικών δεδομένων σε απλή φόρμα,
η συναλλαγή εγκυμονεί κίνδυνο παραβίασης της κάρτας από κάποιον τρίτο.
Μόνο στις περιπτώσεις που ο εξυπηρετητής (πρόγραμμα λογισμικού)
χρησιμοποιεί εφαρμογή c G i script, η ασφάλεια είναι δεδομένη. Το CGI script
είναι ένα έγγραφο συστήματος σχεδιασμένο να λειτουργεί με ένα πρωτόκολλο
αρχείου μεταφοράς πληροφορίας μεταξύ πελάτη και εξυπηρετητή δικτύου και
συνήθως η χρήση του γίνεται για την ανταλλαγή πληροφορίας και δεδομένων.
Επίσης, μια άλλη μορφή πιστοποίησης εξασφάλισης δεδομένων, είναι η
χρήση συστημάτων ασφάλειας, γνωστών ως Secure Sockets Layer ( SSL ),
τα οποία προστατεύουν τα δεδομένα από τους κατασκόπους του Διαδικτύου.
Το συγκεκριμένο σύστημα ασφαλείας SSL, διασφαλίζει την προστασία
δεδομένων από τυχόν κατάχρηση τους από τους προμηθευτές, αφού
υπεύθυνοι για αυτή την περίπτωση είναι οι οργανισμοί ασφαλείας CyberCash,
Verifone και First Virtual. Όταν λοιπόν κάποια ιστοσελίδα υποστηρίζεται από
έναν από τους τρεις οργανισμούς ασφαλείας, τότε οι συναλλαγές είναι
εγγυημένες.

8.2.2 Ψηφιακό Χρήμα (Digital Cash)
Το ψηφιακό χρήμα είναι το ιδανικό σύστημα για την πληρωμή προϊόντων
μικρής αξίας. Στο σύστημα ψηφιακού χρήματος, η συναλλαγή δεν είναι τίποτε
άλλο από μια αλυσίδα ψηφίων. Δηλαδή, η τράπεζα συνήθως εκδίδει αυτούς
τους αριθμούς και χρεώνει τον τραπεζικό λογαριασμό του καταναλωτή με
tokens (ηλεκτρονικά "κουπόνια") ισάξια με συγκεκριμένο ποσό που επιθυμεί
να διαθέσει χρήστης για τις αγορές του. Η τράπεζα φροντίζει να επιβεβαιώνει
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κάθε token με ψηφιακό γραμματόσημο πριν μεταφερθεί στον προσωπικό
υπολογιστή του χρήστη. Κάθε φορά που κάποιος επιθυμεί να προβεί σε
αγορά προϊόντος, απλώς μεταφέρει το αντίστοιχο ποσό υπό μορφή tokens,
στον προμηθευτή, και στη συνέχεια τα tokens αυτά ελέγχονται από την
τράπεζα για επιβεβαίωση ισχύς τους. Για να μπορεί η τράπεζα να
επιβεβαιώνει ότι κάθε token χρησιμοποιείται μόνο μια φορά, αρχειοθετεί ένα
κωδικό σε κάθε token ο οποίος έπειτα από την κατανάλωσή του ακυρώνεται.
Ο κωδικός αυτός αρχειοθετείται ως καταναλώσιμος και η τράπεζα φροντίζει
να ενημερώσει τον προμηθευτή ότι το συγκεκριμένο token είναι άκυρο και δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δεύτερη φορά σε αγορές.

8.2.3 Ηλεκτρονικές Επιταγές (e-Checks)
Σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο χρήσης επιταγής σε φυσικό
περιβάλλον, η επιταγή χρησιμοποιείται ως μήνυμα προς την τράπεζα για την
μεταφορά χρηματικού ποσού από έναν λογαριασμό σε άλλον. Το μήνυμα δεν
αποστέλλεται απευθείας στην τράπεζα, αλλά στον επιθυμητό παραλήπτη της
επιταγής αυτής. Κατόπιν μεταφοράς και λήψης του ποσού από τον
παραλήπτη, η επιταγή ακυρώνεται και επιστρέφει απόδειξη παραλαβής του
ποσού από τον παραλήπτη προς τον αποστολέα. Η ίδια διαδικασία
ακολουθείται και σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Χρησιμοποιείται ένα είδος
φόρμας που λειτουργεί σαν μήνυμα από τον αποστολέα προς την τράπεζα
για να επιτραπεί η μεταφορά του χρηματικού ποσού στον παραλήπτη και σαν
σε μορφή χαρτιού, το μήνυμα μεταφέρεται αρχικά στον παραλήπτη για να το
επικυρώσει και στην συνέχεια επιστρέφει στην τράπεζα για να ακολουθηθεί η
διαδικασία εξαργύρωσης της επιταγής από τον παραλήπτη. Η ηλεκτρονική
επιταγή θεωρείται πιο ασφαλής από τη φυσική. Ο αποστολέας έχει τη
δυνατότητα να προστατέψει τον τραπεζικό αριθμό λογαριασμού του με το
πρωτόκολλο SET (Secure Electronic Transaction ), το οποίο κρυπτογραφεί τα
στοιχεία των πιστωτικών καρτών και κάθε πληροφορία αγοράς πριν τη
μεταβίβασή τους στο Διαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτό, ο προμηθευτής δεν
μπορεί να κάνει κατάχρηση των στοιχείων της κάρτας. Οι ηλεκτρονικές
επιταγές διανέμονται συνήθως μέσα από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

8.2.4 Ηλεκτρονικά πορτοφόλια (Ε^α11θΐ5)
Τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια (Ε^8ΐΐΘΐβ) προσομοιώνουν τη λειτουργία ενός
αληθινού πορτοφολιού κρατώντας τις προσωπικές πληροφορίες του κατόχου,
τους αριθμούς πιστωτικών καρτών, τη διεύθυνση επικοινωνίας, έτσι ώστε να
χρησιμοποιούνται απευθείας στο ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης που
τα υποστηρίζει. Όταν ένας πελάτης επιλέγει ένα προϊόν, η αγορά γίνεται άμεσα
με τη χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού.
Τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια χρησιμοποιούν πρωτόκολλα ασφαλείας, με
αποτέλεσμα να κρυπτογραφούν όλα τα δεδομένα που διαθέτουν και στέλνουν
προς το ηλεκτρονικό κατάστημα. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
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•

Τα
ηλεκτρονικά
πορτοφόλια
από
την
πλευρά
του
"εξυπηρετητή" (server-side e-wallets). Αποθηκεύουν τις πληροφορίες των
πελατών στο διακομιστή ( ο υπολογιστής που εξυπηρετεί τους υπόλοιπους
υπολογιστές του δικτύου δίνοντας τους λογισμικό και στοιχεία που είναι
αποθηκευμένα στο σκληρό του δίσκο) του εμπόρου ή τον εκδότη του
ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Βασικό τους μειονέκτημα είναι ότι εάν γίνει
κάποια υποκλοπή", θα αποκαλυφθούν προσωπικές πληροφορίες ενός
μεγάλου αριθμού χρηστών, γι' αυτό διαθέτουν ένα πολύ ισχυρό σύστημα
ασφαλείας.

•

Τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια από την πλευρά του χρήστη
( client-side e-wallets ). Αποθηκεύουν τις πληροφορίες στους υπολογιστές
των πελατών. Σ' αυτό το είδος εμφανίζεται λιγότερο ο κίνδυνος υποκλοπής
που προαναφέρθηκε για τον προφανή λόγω ότι δεν μπορούν να γίνουν
μαζικές υποκλοπές. Είναι η πιο διαδεδομένη μορφή από τις δύο γιατί δίνει
τη δυνατότητα ασφαλέστερων αγορών στο Διαδίκτυο. Βασικό τους
μειονέκτημα είναι ότι δεν μπορούν να μεταφερθούν γιατί είναι διαθέσιμα
μόνο στον υπολογιστή που είναι εγκατεστημένα. Αυτό έχει ως συνέπεια οι
πελάτες να μην έχουν δυνατότητα χρήσης τους από άλλους υπολογιστές.
Αυτό που πρέπει να γίνει από πλευράς εμπόρων και κατασκευαστών είναι να
συντονίσουν τις προσπάθειες τους ώστε να αναγνωρίζονται οι πληροφορίες από
διαφορετικούς τύπους συστημάτων, καθότι στην αγορά κυκλοφορούν πολλά
είδη ηλεκτρονικών πορτοφολιών. Η ανάγκη δημιουργίας ενός γενικού
πορτοφολιού κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχία εφαρμογής της μεθόδου της
ηλεκτρονικής αυτής πληρωμής.
8.2.5 Έξυπνες κάρτες (Smart cards)
Η έξυπνη κάρτα είναι μία πλαστική κάρτα που έχει ενσωματωμένο ένα
μικροτσίπ το οποίο περιέχει πληροφορίες, όπως προσωπικά στοιχεία, αριθμούς
πιστωτικών καρτών, κλειδιά κρυπτογράφησης, οικονομικά στοιχεία κ.α. Ο
αποθηκευτικός της χώρος είναι 100 φορές μεγαλύτερος από αυτόν της
πιστωτικής και παράλληλα παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Στην έξυπνη κάρτα
μάλιστα δεν είναι εμφανής δια γυμνού οφθαλμού κανένας αριθμός ή υπογραφή
του κατόχου της και απαιτείται κωδικός για το ξεκλείδωμα των
κρυπτογραφημένων πληροφοριών που περιέχει, σε αντίθεση με την πιστωτική
όπου αριθμός και υπογραφή είναι εμφανή και διαθέσιμα για πλαστογράφηση.
Υπάρχουν δύο κατηγορίες έξυπνων καρτών :
• Έξυπνη
κάρτα με επαφή (contact smart card). Για να γίνει η
ανάγνωση των πληροφοριών που περιέχει το ενσωματωμένο τσιπ πρέπει
να εισαχθεί σε ένα άδικο μηχάνημα.
• Έξυπνη
κάρτα χωρίς
επαφή
(contactless smart card).
Έχει
ενσωματωμένη μία σπειροειδή κεραία που δίνει τη δυνατότητα
απομακρυσμένης μετάδοσης πληροφοριών.
Γενικά, πρόκειται για μία τεχνολογία με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης
(http://www.saferintemet.gr/index.php?objId=Category37&parentobjId=Page2)
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8.3 Η λεκ τρονικ ές σ υ να λ λ α γ ές κ α ι θ έμ α τ α α σ φ α λ εία ς

Πολλά και διαφορετικής φύσεως είναι τα προβλήματα που μπορούν να
παρουσιαστούν στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Λόγω μάλιστα της ταχύτατης
και συνεχούς εξέλιξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία είναι άμεσα
συνδεδεμένη με αυτή της τεχνολογίας, τα προβλήματα μπορούν να διογκωθούν,
καθότι η αντίδραση για την αντιμετώπιση τους δε θα είναι προσχεδιασμένη
ικανοποιητικά. Παρακάτω παρατίθενται τα κυριότερα ίσως προβλήματα που
μπορούν
να
εμφανιστούν
στις
ηλεκτρονικές
συναλλαγές
(ήΚρ^/ΙήΘζοοΒίο.όΙοςβροΙ.9Γ/2007/05/ίηΐΘΓηΘΐή1ηΙ).

8.3.1 Γενικά προβλήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών
•

Επίδραση στη Νομισματική πολιτική της χώρας

•

Φοροδιαφυγή

•

Πλαστοπροσωπία

•

Δημιουργία καταναλωτών δύο ταχυτήτων

8.3.2 Εχθροί κα ι κίνδυνοι τω ν ηλεκτρονικών συναλλαγών
> Εχθροί
Υπάρχουν βέβαια και γνωστά προβλήματα που παρουσιάζονται σε ατομικό
και όχι μαζικό, όπως παραπάνω, επίπεδο ηλεκτρονικής πελατείας.
Προβλήματα όπως υποκλοπές, «hacking» και κλασικές απάτες, κάνουν την
εμφάνιση τους στο Διαδίκτυο και δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας στους
καταναλωτές. Αυτά τα πιο «εξατομικευμένα» προβλήματα θα αναλυθούν
παρακάτω.
Λίγα είναι αυτά που δεν έχουν ειπωθεί ή γραφτεί για την ασφάλεια
προσωπικών δεδομένων και υπολογιστικών συστημάτων. Λίγα, όμως, είναι κι
αυτά που έχουν γραφτεί ή ειπωθεί πάνω στα ίδια θέματα, που αποφεύγουν την
υπερβολή και τον εντυπωσιασμό, παρουσιάζοντας παράλληλα πρακτική αξία και
υψηλή χρηστικότητα για τον καθημερινό χρήστη. Το πρώτο στάδιο κάθε μελέτης
ασφάλειας είναι η ανάλυση των κινδύνων. Οι πιο γνωστοί, ίσως, εχθροί των
ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι οι εξής :
•

Ο hacker. Το πρόβλημα εντοπίζεται
στο απροσδόκητο
συμπεριφοράς του, καθότι ο στόχος σπάνια είναι το κέρδος.

•

Οι υπάλληλοι του ίδιου του ηλεκτρονικού καταστήματος. Υπάλληλοι που
δεν είναι ευχαριστημένοι από τις συνθήκες εργασίας τους, γιατί δεν
πληρώνονται όσο θα επιθυμούσαν γιατί δεν προήχθησαν.
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της

•
•

Αυτόνομα, κακόβουλα προγράμματα. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος από όλους.
Η πιο γνωστή μορφή ενός τέτοιου προγράμματος είναι οι ιοί.
Ο επαγγελματίας ηλεκτρονικός κακοποιός. Υπάρχουν διαφόρων τύπων και
κατηγοριών. Λόγω της τεχνογνωσίας και του κόστους που απαιτείται,
στοχεύουν κυρίως σε μεγάλες και πολύ επικερδείς επιχειρήσεις.
> Κίνδυνοι

Το δεύτερο στάδιο κάθε μελέτης είναι η εκτίμηση του πιθανού κινδύνου.
Είναι ίσως το σημαντικότερο κομμάτι της μελέτης διότι, μολονότι υπάρχουν
λύσεις για όλα τα πιθανά και απίθανα προβλήματα, το κόστος τείνει να
ανεβαίνει ανάλογα με την ένταση του κινδύνου, με αποτέλεσμα να
σπαταλούνται σημαντικοί πόροι. Κίνδυνοι λοιπόν, υπάρχουν πολλοί, ο
σοβαρότερος όμως είναι, ίσως, να τους πάρουμε όλους στα σοβαρά.
Οι ουσιαστικότεροι κίνδυνοι οι οποίοι μπορούν να απειλήσουν ένα
ηλεκτρονικό κατάστημα είναι οι εξής:
•

Υποκλοπή δεδομένων στο δίκτυο. Αυτό συνήθως γίνεται με ειδικά
μηχανήματα στο δίκτυο, δηλαδή έξω από το σύστημα συναλλαγών.

•

Καταστροφή / μαζική αλλοίωση δεδομένων. Οι συνήθεις ύποπτοι στη
συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι ιοί αλλά και άλλα κακόβουλα
προγράμματα που μεταφέρονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
άλλων υπολογιστών.

Επιλεκτική αλλοίωση δεδομένων. Είναι η περίπτωση όπου κάποιος έχει μπει
στο σύστημα και έχει για παράδειγμα γράψει στοιχεία για ανύπαρκτες
συναλλαγές ή υπάρχει μία παραγγελία με αλλοιωμένη διεύθυνση, οπότε το
προϊόν
αποστέλλεται
αλλού
(http://thezocalo.blogspot.gr/2007/
Οδ/ΙηΐΘΓηΘίΜηΙ).

8.4 Η ασφάλεια τω ν ηλεκτρονικών συναλλαγών κα ι του ηλεκτρονικού
καταστήματος
Είναι γεγονός πως δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Που
υπάρχει άλλωστε. Το πραγματικό πρόβλημα όμως είναι πως δεν υπάρχει και
«αστυνομία». Ο χρήστης του ίηίΘΓηΘί δηλαδή είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για
την ηλεκτρονική του ασφάλεια. Υπάρχουν τέσσερις βασικοί λόγοι για την έλλειψη
«αστυνομίας»:
Πρώτον, υπάρχουν νομικά κενά στο τι αποτελεί απάτη στο ίηίΘΓηΘί, δεύτερον
λόγω της διεθνούς φύσης του δικτύου είναι δύσκολο να ορισθεί η χώρα της
οποίας τα δικαστήρια θα είναι αρμόδια, αν ξεπεραστεί το πρώτο πρόβλημα,
τρίτον, η τεχνολογία του κάνει την απάτη εύκολη και τον εντοπισμό δύσκολο και
τέταρτον, δεν υπάρχει στο ίηίΘΓηΘί κανένα είδος κεντρικής αρχής ή ιδιοκτησίας η
οποία να παίζει το ρόλο του επιβλέποντος.
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Ως προς τη θετική πλευρά του θέματος, η δικτυακή απάτη δεν είναι τόσο
διαδεδομένη, όσο θα πίστευε κανείς διαβάζοντας εφημερίδες. Για την ακρίβεια
είναι σχετικά σπάνια. Ο βασικός λόγος είναι ότι μια δικτυακή απάτη απαιτεί
σημαντική τεχνογνωσία, η οποία δεν μπορεί να αποκτηθεί από τα συνήθη
κυκλώματα κακοποιών. Σε γενικές γραμμές ένα απλό ηλεκτρονικό κατάστημα
δεν κινδυνεύει ουσιαστικά. Υπάρχουν βέβαια και προβλήματα στις ηλεκτρονικές
συναλλαγές για τα οποία δεν ευθύνεται ο βαθμός ασφαλείας που έχει ένα
ηλεκτρονικό κατάστημα.
Αυτά είναι η παραβίαση του ηλεκτρονικού υπολογιστή του πελάτη και η
παραβίαση της ασφαλείας του συστήματος πληρωμών. Αυτό το τελευταίο είναι
γενικό, καθότι περιλαμβάνει τόσο το ηλεκτρονικό μέρος, όσο και το διαδικαστικό.
Η αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων είναι δύσκολη και γι’ αυτό πρωτίστως
απαιτείται αξιοπιστία και προστασία των συναλλαγών (Tapscott, 2009).
8.4.1 Απαιτήσεις ασφαλείας
Αναλυτικότερα οι βασικότερες απαιτήσεις για την ασφαλή διεξαγωγή των
συναλλαγών του Ηλεκτρονικού Εμπορίου είναι οι εξής:
• Εμπιστευτικότητα (Confidentiality): Η εμπιστευτικότητα είναι
απαραίτητο στοιχείο της ασφάλειας της μυστικότητας του χρήστη
καθώς και της προστασίας των μυστικών πληροφοριών. Η
εμπιστευτικότητα είναι συνυφασμένη με την αποφυγή μη
εξουσιοδοτημένης τροποποίησης μιας πληροφορίας και παρέχεται
μέσω κρυπτογράφησης. Σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον πρέπει να
υπάρχει βεβαιότητα ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων που
ανταλλάσσονται παραμένει αναλλοίωτο.
• Ακεραιότητα (Integrity): Ακεραιότητα σημαίνει αποφυγή μη
εξουσιοδοτημένης
τροποποίησης
των
πληροφοριών
που
ανταλλάσσονται και παρέχεται μέσω ψηφιακής υπογραφής. Τα
δεδομένα που αποστέλλονται ως μέρος της συναλλαγής
πρέπει να είναι μη τροποποιήσιμα κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς και αποθήκευσης τους στο Δίκτυο.
• Έλεγχος Αυθεντικότητας (Authentication): Η διαδικασία
επαλήθευσης της ορθότητας του ισχυρισμού ενός χρήστη ότι
κατέχει μία συγκεκριμένη ταυτότητα, αλλά κι η βεβαιότητα ότι το
περιεχόμενο του μηνύματος παρέμεινε αναλλοίωτο κατά τη
μεταφορά, οριοθετούν την έννοια του ελέγχου αυθεντικότητας. Η
πιστοποίηση της ταυτότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε
μία συναλλαγή είναι απαραίτητη ώστε, κάθε συναλλασσόμενο μέρος
να μπορεί να πεισθεί για την ταυτότητα ταυ άλλου. Ο έλεγχος
αυθεντικότητας παρέχεται μέσω ψηφιακής υπογραφής.
Κάποια ακόμη θέματα που αφορούν την ασφάλεια είναι τα εξής:
• Εξουσιοδότηση (Authorization): Αφορά την παραχώρηση
δικαιωμάτων από τον ιδιοκτήτη στο χρήστη.
Ο πελάτης λόγου χάρη εξουσιοδοτεί τον έμπορο ώστε ο τελευταίος να ελέγξει
αν ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας είναι έγκυρος και αν τα χρήματα στο
λογαριασμό μπορούν να καλύψουν το ποσό των συναλλαγών.
• Εξασφάλιση (Assurance): Η εμπιστοσύνη ότι κάποιος αντικειμενικός
σκοπός ή απαίτηση επιτυγχάνονται. Μία λόγου χάρη από τις
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•

απαιτήσεις του πελάτη είναι ότι ο έμπορος με τον οποίο
συναλλάσσεται είναι νόμιμος και έμπιστος.
Μη αποποίηση της ευθύνης (Non-Repudiation): Κανένα από τα
συναλλασσόμενα μέρη δεν πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί
τη συμμετοχή του σε μία συναλλαγή.

8.4.2 Μηχανισμοί ασφαλείας
Οι παραπάνω απαιτήσεις μπορούν να εκπληρωθούν μέσω κάποιων
μηχανισμών ασφαλείας. Αν ένα σύστημα που εξυπηρετεί το Ηλεκτρονικό
Εμπόριο στηθεί τεχνολογικά σωστά, τότε τα περισσότερα προβλήματα έχουν
αυτόματα λυθεί.
Ένας απαραίτητος μηχανισμός ασφαλείας είναι ο κρυπτογραφικός
κώδικας. Ο κρυπτογραφικός κώδικας ή κρυπτογραφικός αλγόριθμος είναι
ένα πρόγραμμα Η/Υ το οποίο παίρνει ένα κείμενο κατανοητό απ’ όλους και το
μετατρέπει σε ένα άλλο κείμενο κατανοητό μόνο σ' αυτούς που έχουν τον τρόπο
να το διαβάσουν. Ένα κρυπτογραφικό σύστημα είναι ένα σύνολο από
προγράμματα, διαδικασίες κ.α. που χρησιμοποιεί μεταξύ των άλλων, έναν ή
περισσότερους κρυπτογραφικούς κώδικες για να λύσει διάφορα προβλήματα
ασφαλείας ενός γενικότερου συστήματος τηλεπικοινωνιών ή διαχείρισης
δεδομένων.
Για να λειτουργήσει ο αλγόριθμος του συστήματος χρειάζεται μία ή και
περισσότερες κλείδες. Η κλείδα είναι το στοιχείο εκείνο που ελέγχει τη λειτουργία
του αλγόριθμου. Προκειμένου να επιτευχθεί εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
των ηλεκτρονικών συναλλαγών χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση δημόσιου ή
ιδιωτικού κλειδιού.
Η κρυπτογράφηση ιδιωτικού κλειδιού ή συμμετρική κρυπτογράφηση
(symmetric key encryption), βασίζεται σε ένα κοινό κλειδί το οποίο διαμοιράζεται
μεταξύ των συναλλασσόμενων μερών. Το κλειδί αυτό χρησιμοποιείται τόσο για
την κρυπτογράφηση όσο και για την αποκρυπτογράφηση των μηνυμάτων.
Το βασικό πρόβλημα της κρυπτογράφησης του τύπου αυτού αφορά τη
δημιουργία, την αποθήκευση και τη μετάδοση του μυστικού κλειδιού.
Συγκεκριμένα:
•

Και τα δύο συναλλασσόμενα μέρη θα πρέπει να συμφωνήσουν για
ένα κοινό μυστικό κλειδί.

•

Κάθε χρήστης θα πρέπει να έχει τόσα κλειδιά όσα και τα μέλη με τα
οποία συναλλάσσεται.

• Δεν ικανοποιείται η απαίτηση για αυθεντικότητα, γιατί δε μπορεί να
αποδειχθεί η ταυτότητα των συναλλασσόμενων μερών. Από τη στιγμή που
δύο άτομα κατέχουν το ίδιο κλειδί, τότε και οι δύο μπορούν να
κρυπτογραφήσουν κάποιο μήνυμα και να ισχυριστούν ότι το έστειλε το
άλλο άτομο. Κατά συνέπεια η μη αποποίηση της ευθύνης για την
αποστολή ενός μηνύματος καθίσταται και αυτή αδύνατη. Το πρόβλημα
αυτό επιλύεται με την κρυπτογράφηση δημόσιου κλειδιού.
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•

Η
κρυπτογράφηση
δημόσιου
κλειδιού
ή
ασύμμετρη
κρυπτογράφηση (asymmetric key encryption), βασίζεται σε ένα ζεύγος
κλειδιών εκ των οποίων το ένα είναι δημόσια γνωστό ενώ το άλλο είναι
ιδιωτικό. Στην
κρυπτογράφηση
δημόσιου
κλειδιού
οτιδήποτε
κρυπτογραφείται με το ένα κλειδί μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί
χρησιμοποιώντας μόνο το άλλο κλειδί.

Το κύριο πλεονέκτημα που προσφέρει η αποκρυπτογράφηση του δημόσιου
κλειδιού είναι η αυξημένη ασφάλεια που παρέχει. Η κρυπτογράφηση αυτού
του τύπου θεωρείται κατάλληλη για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο για τους εξής
λόγους:
•

Εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα του μηνύματος.

•

Παρέχει πιο ευέλικτα μέσα αυθεντικοποίησης των χρηστών.

• Υποστηρίζει ψηφιακές υπογραφές (ακεραιότητα του μηνύματος).
Τα δύο αυτά κλειδιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με δύο
διαφορετικούς τρόπους : Για να εξασφαλίσουν την εμπιστευτικότητα του
μηνύματος και να αποδείξουν την αυθεντικότητα του δημιουργού του.
Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, για την παραγωγή ενός
εμπιστευτικού μηνύματος, ο αποστολέας χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί του
παραλήπτη για να κρυπτογραφήσει το μήνυμα, έτσι ώστε να
παραμείνει απόρρητο έως ότου αποκρυπτογραφηθεί από το ιδιωτικό κλειδί
του παραλήπτη.
Στη δεύτερη περίπτωση, ο αποστολέας κωδικοποιεί ένα μήνυμα με το ιδιωτικό
του κλειδί, το οποίο είναι απόρρητο. Το ιδιωτικό κλειδί αποδεικνύει την ταυτότητα
του χρήστη (αυθεντικοποίηση). Δηλαδή η χρήση ιδιωτικού κλειδιού για την
κρυπτογράφηση ενός μηνύματος είναι αντίστοιχη με την προσθήκη υπογραφής
του αποστολέα σε κάποιο έγγραφο. Οποιοσδήποτε λοιπόν χρησιμοποιήσει το
δημόσιο κλειδί του αποστολέα για να αποκρυπτογραφήσει το μήνυμα θα είναι
σίγουρος για την ταυτότητα του πρώτου.
8.4.3 Αρχές πιστοποίησης κα ι ψηφιακά πιστοποιητικά
Για να χρησιμοποιηθεί η κρυπτογράφηση του δημόσιου κλειδιού θα πρέπει να
παραχθεί ένα δημόσιο και ένα ιδιωτικό κλειδί. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει
με κάποιο πρόγραμμα που θα χρησιμοποιήσει το κλειδί αυτό.
Στη συνέχεια ο κάτοχος θα πρέπει να φροντίσει για τη διαφύλαξη του
ιδιωτικού κλειδιού αλλά κα τη δημοσίευση του δημόσιου. Η δημοσίευση θα
μπορούσε να γίνει με την αποστολή στους παραλήπτες μέσω e-mail.
Οι αρχές πιστοποίησης ( certificate authorities ) αποτελούν έναν πιο έμπιστο
τρόπο για τη δημοσίευση και διανομή των δημόσιων κλειδιών. Οι αρχές
πιστοποίησης λαμβάνουν το δημόσιο κλειδί του ενδιαφερόμενου χρήστη. Εάν ο
χρήστης είναι ένα άτομο, τότε θα πρέπει να καταθέσει όλα τα στοιχεία εκείνα που
αποδεικνύουν την ταυτότητα του. Εάν πάλι είναι επιχείρηση, τότε θα πρέπει να
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καταθέσει όλες τις νομικές πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιοπιστία και
τη νόμιμη λειτουργία της.
Στην ουσία ένα ψηφιακό πιστοποιητικό αποτελεί μια ψηφιακά
υπογεγραμμένη δήλωση από μια αρχή πιστοποίησης, η οποία :
•

Προσδιορίζει την αρχή πιστοποίησης που το εξέδωσε.

•

Περιέχει το όνομα και κάποιες άλλες ιδιότητες του εγγεγραμμένου.

• Το δημόσιο κλειδί του εγγεγραμμένου και
•

Είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο από την αρχή πιστοποίησης που το
εξέδωσε.
Η χρήση κρυπτογραφίας στο σύστημα πληρωμών είναι αναπόφευκτη. Χωρίς
κρυπτογραφία οι πληρωμές στο Διαδίκτυο θα γίνουν αδύνατες ακόμη και
βραχυπρόθεσμα.
Η παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων είναι μερικές φορές δύσκολη
ακόμη και για τους μηχανογράφους. Δεδομένου ότι η εύρεση αλλά και η
πληρωμή ειδικών είναι μάλλον εκτός των δυνατοτήτων των περισσοτέρων
μικρομεσαίων επιχειρήσεων η χρήση συμβούλων μπορεί να αποδειχθεί
απαραίτητη (Tapscott, 2009).
8.4.4 Φράγματα ασφαλείας (Firewalls)
Ένα από τα πιο βασικά εργαλεία για την ασφάλεια ενός δικτύου είναι το
φράγμα ασφαλείας ( firewall ). Το φράγμα ασφαλείας παρέχει ένα είδος άμυνας του
εσωτερικού δικτύου από διάφορους εισβολείς που βρίσκονται σε ένα εξωτερικό
δίκτυο, όπως είναι το Internet. Το φράγμα ασφαλείας δρά ως ένα «σύνορο»
ασφαλείας για τα δεδομένα που μεταφέρονται προς κι από το εσωτερικό δίκτυο.
Μπορεί για παράδειγμα, ανάλογα με τον προγραμματισμό και την πολιτική
ασφαλείας που ακολουθεί, να επιτρέπει όλη την κίνηση που προέρχεται από το
υπόλοιπο Διαδίκτυο να περνά από και προς το εσωτερικό προστατευόμενο
δίκτυο, αλλά να μην επιτρέπει δεδομένα που προέρχονται από μία
συγκεκριμένη υπηρεσία. Τα φράγματα ασφαλείας ταξινομούνται στις
ακόλουθες δύο κατηγορίες:
•

•

Φράγματα ασφαλείας με φιλτράρισμα πακέτων (Packet- filtering
firewalls): Το είδος αυτό ελέγχει όλη την κίνηση ττου στέλνεται
από ένα εξωτερικό δίκτυο στο εσωτερικό προστατευόμενο δίκτυο και
απορρίπτει αυτόματα όποια πακέτα δεν επιτρέπονται, εξετάζοντας τη
διεύθυνση του αποστολέα, του παραλήπτη και τη θύρα, βασιζόμενο σε ένα
προκαθορισμένο σύνολο κανόνων.
Πύλες επιπέδου εφαρμογής (Application-level
gateways): Ένα
πρόβλημα του προηγούμενου τύπου φραγμάτων ασφαλείας είναι ότι
ελέγχουν τις διευθύνσεις των πακέτων δεδομένων που μεταδίδονται και
όχι τα ίδια τα δεδομένα. Το μειονέκτημα αυτό έρχεται να καλύψει το
δεύτερο είδος των φραγμάτων ασφαλείας. Μία πύλη επιπέδου εφαρμογής
περιορίζει την πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Αυτό το είδος
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μπορεί να είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου ο διαχειριστής του δικτύου
θέλει να εμποδίσει τους χρήστες του εσωτερικού δικτύου να "κατεβάζουν"
προγράμματα που μπορεί να είναι πιθανόν επικίνδυνα για τους
υπολογιστές του εσωτερικού δικτύου.
Είναι κοινώς αποδεκτό πως τα φράγματα ασφαλείας είναι ένα ουσιαστικό
κομμάτι της ασφάλειας του δικτύου και πολλές φορές μάλιστα ακούγεται από την
πλευρά των επιχειρήσεων η φράση «έχουμε ήδη φράγμα ασφαλείας άρα
είμαστε κατάλληλα προστατευμένοι». Η πραγματικότητα όμως είναι πιο
πολύπλοκη από αυτή. Ένα φράγμα ασφαλείας πρέπει να είναι
προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στις απαιτήσεις ασφαλείας της κάθε
επιχείρησης για να αποδώσει τα ανάλογα. Πρέπει λοιπόν πρώτα να εντοπιστούν
οι ανάγκες και στη συνέχεια να εναρμονιστεί μ' αυτές το αντίστοιχο φράγμα
(Κασσίμη, 2012).
8.4.5 Κινήσεις σε οργανωτικό επίπεδο που αποβλέπουν στην ασφάλεια
Για να ανταποκρίνεται ολοκληρωτικά ένα ηλεκτρονικό κατάστημα στις
απαιτήσεις ασφαλείας, πέρα από την απαραίτητη τεχνολογική ασφάλεια που θα
πρέπει να έχει, θα πρέπει να οργανωθεί και σε άλλους τομείς. Μία καθοριστική
κίνηση σε επίπεδο οργάνωσης είναι η επιλογή του κατάλληλου προσωπικού.
Είναι φυσικό να μη μπορούν να ανταποκριθούν δύο τυχαία επιλεγμένα άτομα της
επιχείρησης στην επίβλεψη και τη συντήρηση του κατάλληλου επιπέδου
ασφαλείας του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η επιτήρηση, που χρειάζεται να
γίνεται από δύο τουλάχιστον άτομα, πρέπει να ανατεθεί σε επαγγελματίες και
γνώστες του αντικειμένου. Έναν διαχειριστή του συστήματος (administrator) κι ένα
διαχειριστή του εσωτερικού δικτύου (web master). Γενικά όσοι ασχολούνται
με αυτόν τον τομέα θα πρέπει να είναι απαραίτητα επιλεγμένοι με βάση τις
απαιτήσεις της εργασίας τους.
Το δυσκολότερο κομμάτι όμως αυτής της προσπάθειας είναι η διοικητική
προσαρμογή της επιχείρησης. Η διοίκηση πρέπει να στηρίζει απόλυτα το σχέδιο,
όχι μόνο στο αρχικό του στάδιο, αλλά και διαχρονικά.
Η διαχρονική υποστήριξη είναι απαραίτητη, ειδικά για τα θέματα
ασφαλείας, καθώς οι απειλές αλλάζουν κάθε μέρα. Επιπρόσθετα, η επιχείρηση
θα πρέπει να προσαρμοστεί στο ηλεκτρονικό εμπόριο και κατά συνέπεια στη
μηχανογράφηση της και όχι αντίστροφα. Επομένως το συνολικό σχέδιο θα
πρέπει να είναι μακροχρόνιο, πλήρες και ολοκληρωμένο. Η σημαντικότερη
όμως διοικητική προσαρμογή έχει να κάνει με την εμπειρία στο νέο μέσο που
έχουν αποκτήσει τα μέλη της διοίκησης. Αν η επιχείρηση είναι σοβαρή ως προς το
ηλεκτρονικό εμπόριο, θα πρέπει κάθε μέλος της διοίκησης να εκπαιδευτεί και να
γίνει σοβαρός χρήστης του Internet.
Τέλος, πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή και σημασία στο θέμα των
αντιγράφων ασφαλείας. Δεν νοείται μηχανογραφική εγκατάσταση παραγωγής
η οποία να μην έχει καλό back up. Θα πρέπει να υπάρχουν αντίγραφα τόσο των
προγραμμάτων όσο και των δεδομένων διότι όλα τα μηχανογραφικά συστήματα
πάσχουν από το πρόβλημα της φθοράς ή καταστροφής των δεδομένων που
έχουν αποθηκευμένα. Κρίνεται αναγκαίο να ληφθούν ισχυρά μέτρα προστασίας
των δεδομένων, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα χρήματα της
εταιρείας, τόσο από τυχαία όσο και από προμελετημένη καταστροφή (Κασσίμη,
2012).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9°
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ
9.1 Θεωρητικό Υπόβαθρο
9.1.1 Κατανομή ελεύθερου χρόνου
Οι μελέτες χρήσης χρόνου συλλέγουν πληροφορίες από τους ανθρώπους
για το πώς χρησιμοποιούν το χρόνο τους, και κωδικοποιούν τις εκθέσεις τους
σε διάφορες ομάδες/κατηγορίες. Οι μέθοδοι συλλογής ποικίλλουν, όπως και οι
ετικέτες των ομάδων. Αλλά οι βασικές διακρίσεις για το διαχωρισμό των
ομάδων είναι πλέον πρότυπες (βλέπε: Robinson, 1977, 1985 και Andorka,
1987). Η πρώτη ομάδα είναι «ο χρόνος της αμοιβόμενης εργασίας». Η
δεύτερη είναι «ο χρόνος μη αμοιβόμενης οικιακής εργασίας» - μαγείρεμα,
καθάρισμα, φύλαξη των παιδιών και η φυσική φροντίδα των παιδιών, τα
ψώνια κλπ. Η τρίτη ομάδα είναι «ο χρόνος που ξοδεύεται για προσωπική
φροντίδα» - φαγητό, ύπνος, περιποίηση κλπ. Αυτές οι ομάδες είναι πλέον
συμβατικές στις μελέτες χρήσης χρόνου, και εμείς απλά τις θεωρούμε
δεδομένες. Ο χρόνος μη αμοιβόμενης οικιακής εργασίας που ξοδεύεται σε
αυτές τις τρεις ομάδες- ο χρόνος της αμοιβόμενης εργασίας, ο χρόνος της μη
αμοιβόμενης οικιακής εργασίας και ο χρόνος που ξοδεύεται για προσωπική
φροντίδα - συλλογικά περιλαμβάνει το χρόνο που έχει δεσμευτεί για το τι
μπορεί να ονομάζεται «υποχρεωτική» δραστηριότητα (βλέπε: Robinson,
1977). Το υπόλοιπο του χρόνου συμβατικά ονομάζεται «ελεύθερος χρόνος».
Αυτός ο «ελεύθερος χρόνος» είναι απλά «ο χρόνος που έχει απομείνει», μετά
τις διεξαχθείσες δραστηριότητες στις άλλες τρεις ομάδες (Robinson, 1977 και
Andorka, 1987).
Σύμφωνα με την μελέτη των Robinson και Godbey (1997) η χρήση του
χρόνου μας φέρνει σε επαφή με όλη την ανθρώπινη συμπεριφορά, η οποία
έχει χαρακτηριστεί ότι εμπίπτει σε τέσσερις γενικές κατηγορίες:
α) αμοιβόμενη εργασία (συμφωνηθέντος χρόνου)
β) οικιακή εργασία και οικογενειακή φροντίδα (δεσμευμένη ώρα)
γ) προσωπική φροντίδα (προσωπικός χρόνος) και
δ) ελεύθερος χρόνος ή αναψυχή.
Ο Tahlin (1985) ομαδοποίησε τις δραστηριότητες αναψυχής σε έξι
κατηγορίες βασισμένος στα αποτελέσματα προηγούμενης μελέτης πάνω σε
αυτά τα στοιχεία. Αυτές οι κατηγορίες και τα συστατικά των δραστηριοτήτων
τους είναι οι εξής:
1) πολιτισμού - πολιτιστικής ψυχαγωγίας (π.χ. (α) πηγαίνοντας σε ταινίες,
θέατρο, συναυλίες, μουσεία και εκθέματα και (β) φαγητό σε εστιατόρια)
2) παραγωγικές - προσωπικής ανάπτυξης (π.χ. (α) ανάγνωση βιβλίων,
(β) συμμετοχή σε κύκλους σπουδών ή μαθημάτων, και (γ) συμμετοχή
σε χόμπι (όπως το πλέξιμο, το ράψιμο, η ξυλουργική, η ζωγραφική, ο
φιλοτελισμός))
3) εξωτερικές - φυσικές (π.χ. (α) η αλιεία ή το κυνήγι (β) η εργασία στον
κήπο, και (γ) οι βόλτες)
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4) αναψυχής - εκφραστικές (π.χ. (α) το bingo (β) ο χορός, και (γ) η χρήση
ενός μουσικού οργάνου)
5) φιλία (π.χ. (α) επίσκεψη σε φίλους και (β) επίσκεψη φίλων) και
6) επίσημες ομάδες (π.χ. (α) να ανήκει κάποιος σε οργανώσεις και (β) να
παρακολουθεί θρησκευτικές τελετές.
Επιπλέον, οι δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου μπορούν να
χωριστούν σε δύο κατηγορίες ως εξής:
1) ενεργητικές δραστηριότητες αναψυχής, που αφορούν την άσκηση
σωματικής ή πνευματικής ενέργειας και
2) παθητικές δραστηριότητες αναψυχής στις οποίες το πρόσωπο δεν
ασκεί καμία σημαντική σωματική ή πνευματική ενέργεια.
Για να καταμετρήσουν τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, ο Lloyd
και ο Auld (2002) συνδύασαν μια τροποποιημένη έκδοση του McKechnie’s
Leisure Activities Blank (LAB) και επιλεγμένα στοιχεία από δύο αναφορές
ABS (Συμμετοχή σε Αθλητικές και Σωματικές Δραστηριότητες Αναψυχής Queensland, 1994 και Κοινωνικές Τάσεις στην Αυστραλία, 1995) έχουμε την
ανάπτυξη έξι κύριων κατηγοριών δραστηριοτήτων (π.χ. (α) μέσα μαζικής
ενημέρωσης, όπως τηλεόραση, περιοδικά και εφημερίδες, (β) κοινωνικές
δραστηριότητες, όπως επισκέψεις σε φίλους ή συμμετοχή σε εκδηλώσεις, (γ)
υπαίθριες δραστηριότητες, όπως το περπάτημα ή τη συντήρηση κήπων, (δ)
τις αθλητικές δραστηριότητες, όπως γυμναστήριο ή γκολφ, (ε) τις πολιτιστικές
δραστηριότητες, όπως ο χορός ή το θέατρο, και (στ) τα χόμπι, όπως το
ράψιμο ή διάφορες συλλογές. Αυτές οι έξι κατηγορίες δραστηριοτήτων (αν και
όχι ακριβώς οι ίδιες) είναι συνεπείς, σε κάποιο βαθμό, με εκείνες που πρότεινε
ο Tâhlin (1985). Για να αναπτυχθούν τα μέσα μας να εκτιμηθεί η κατανομή του
ελεύθερου χρόνου λαμβάνουμε υπόψην τις κατηγορίες που πρότειναν οι
Tâhlin (1985), Robinson και Godbey (1997), και, Lloyd και Auld (2002) και
κατανέμουμε τον ημερήσιο χρόνο σε πέντε βασικές κατηγορίες, όπως:
1) ύπνου
2) αμοιβόμενης εργασίας
3) μη αμοιβόμενης οικιακής εργασίας
4) προσωπικής φροντίδας και
5) αναψυχής

9.1.2 Αντιλαμβανόμενη Ποιότητα Ζωής ^ ο ΐ )
Ο όρος «ποιότητα ζωής» χρησιμοποιείται συχνά για να αναφερθούμε σε
αυτές τις μη κλινικές περιοχές, αλλά δυστυχώς αυτή η έκφραση είναι σπάνια
σωστά ορισμένη στον τομέα της πνευματικής υγείας και χρησιμοποιείται με
ασυνέπεια. Η «Ποιότητα ζωής» μπορεί να χρησιμοποιείται για να αναφερθεί
τόσο σε «αντικειμενικές» συνθήκες ζωής- όπως η τρέχουσα ή πρόσφατη
λειτουργία, εξωτερικές συνθήκες διαβίωσης, και την πρόσβαση σε πόρους και
ευκαιρίες σε διάφορους τομείς- και σε «υποκειμενικούς» δείκτες ευημερίας,
συμπεριλαμβανομένου της τωρινής ικανοποίησης σε διάφορους τομείς της
ζωής, και της ζωής συνολικά (βλέπε: Ι θ^ βπ, 1988, Ι θΙ ^ βπ, 1997,
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Katschnig, 1997). Ακολουθώντας τον ορισμό που δίνεται από την Παγκόσμια
Οργάνωση Υγείας στην παράγραφο 1, η ποιότητα ζωής που συνδέεται με την
υγεία είναι μια πολυδιάστατη δυναμική αντίληψη που έχει αναπτυχθεί από την
ανάγκη για την εκτίμηση των ψυχο-κοινωνικών επιπτώσεων των ασθενειών,
που περιλαμβάνουν την οικονομική ευημερία, χαρακτηριστικά της κοινότητας
και του περιβάλλοντος, και την κατάσταση της υγείας (βλέπε: Sajid κ.ά.,
2008).
Επιπλέον, η αναζήτηση για την ποιότητα της ζωής έχει γίνει μια
αυξανόμενη ανησυχία για τα άτομα, τις κοινότητες και τις κυβερνήσεις που
προσπαθούν να βρούν και να διατηρήσουν την ικανοποίηση, την ευτυχία και
την πίστη στο μέλλον σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο (βλέπε:
Compton, 1997, Eckersley, 1999, και Mercer, 1994). Έτσι, αφορά ολοένα και
περισσότερο τους μελετητές ο προσδιορισμός και η μέτρηση των βασικών
δεικτών που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την αντιλαμβανόμενη ποιότητα
ζωής. Πολλές μελέτες έχουν ασχοληθεί με επιλεγμένα χαρακτηριστικά
αναψυχής, όπως: «ο χρόνος που δεν εργαζόμαστε», «οι δραστηριότητες του
ελεύθερου χρόνου», και «η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις αναψυχής» στις
εκτιμήσεις της ποιότητας ζωής (βλέπε: Kernan και Unger, 1987, και Moller,
1992). Ωστόσο, τα αποτελέσματα ποικίλλουν και ενώ διάφορες εκθέσεις
δείχνουν μια θετική σχέση μεταξύ ελεύθερου χρόνου και ποιότητας ζωής,
άλλες πάλι όχι (Allen, 1991).
Η συχνότητα και η φύση της συμμετοχής στην αναψυχή θεωρήθηκαν ως
στοιχεία που θα μπορούσαν να είναι καθοριστικοί παράγοντες της ποιότητας
ζωής. Πολλοί μελετητές έχουν αποκαλύψει τις θετικές σχέσεις μεταξύ
ενασχόλησης με δραστηριότητες αναψυχής (βλέπε: Baldwin και Tinsley,
1988), αθλητισμού (Wankel και Berger, 1990), σωματικής δραστηριότητας
(Dowall κ.ά., 1988) και βελτίωσης της ποιότητας ζωής.
Πολλές μελέτες απέδειξαν ότι η ποιότητα της ζωής σε σχέση με την υγεία
συνδέεται με την μελλοντική κατάσταση της υγείας, τη λειτουργικότητα, ακόμη
και της θνησιμότητας (Kaplan κ.ά., 1996, Tuomi κ.ά., 1997). Το να τα
καταφέρνεις καλά σε φυσικές δραστηριότητες είναι ένας παράγοντας για την
ανεξαρτησία, την διατήρηση της ποιότητας ζωής και της αύξησης του
προσδόκιμου ζωής (βλέπε: Nguyen κ.ά., 1996, Cooper, 1997, Gignac κ.ά.,
2000, και Wang και Badley, 2002). Ο περιορισμός στην δραστηριότητα έχει
αποδειχθεί ότι δημιουργεί περιορισμούς στην καθημερινή ζωή (Guralnik κ.ά.,
2001), με αυξημένη την εξάρτηση σε άλλους και την ανάγκη για βοήθεια με
την προσωπική φροντίδα και τις οικιακές εργασίες (Pasco κ.ά., 2005), και σε
μακροπρόθεσμη βάση, αυξάνεται συνεχώς ο κίνδυνος για ιδρυματική
περίθαλψη (βλέπε: Sernbo και Johnell, 1993). Μια πρόσφατη μελέτη, που
διεξάγεται στη Φινλανδία από τον Sorensen κ.ά. (2008), σχετικά με τη
σύνδεση μεταξύ της ικανότητας για εργασία και ποιότητα ζωής, μεταξύ άλλων,
έδειξε μια στενή σχέση μεταξύ αντιλαμβανόμενης ικανότητας για εργασία και
της ποιότητας ζωής στους μεσήλικες άνδρες που εργάζονται σε σωματικά
κουραστικές εργασίες. Έτσι, πρότειναν ότι η προώθηση της ικανότητας για
εργασία μπορεί επίσης να επηρεάσει την ποιότητα της ζωής. Επιπλέον,
πρότειναν ότι τα μέτρα που στοχεύουν στην εργασία και το εργασιακό
περιβάλλον, εργασιακές κοινότητες και οργανισμοί μεμονωμένων πόρων και
επαγγελματικής επάρκειας, μπορεί να έχουν περισσότερες δυνατότητες να
αυξήσουν την ικανότητα για εργασία. Ο Sorensen κ.ά. (2008) αξιολόγησε την
ποιότητα ζωής σε σχέση με την υγεία χρησιμοποιώντας τη RAND-36 που
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πρότεινε η Hays κ.ά., το 1993 και η υποστήριξη για την αξιοπιστία και την
εγκυρότητα παρέχονται σε μεγάλο βαθμό από τις Hays και Morales (2001).
Αυτό το εργαλείο θα υιοθετηθεί για την παρούσα μελέτη για την αξιολόγηση
της ποιότητας ζωής σε σχέση με την υγεία στο ελληνικό περιβάλλον,
εστιάζοντας κυρίως σε δύο ομάδες ποιότητας ζωής σε σχέση με την υγεία: (1)
την σωματική υγεία, (2) και την πνευματική υγεία.
9.1.3 Ικανοποίηση από τη ζωή (SwL)
Πολλοί είναι οι πιθανοί καθοριστικοί παράγοντες της ικανοποίησης από τη
ζωή. Αυτοί περιλαμβάνουν την προσωπικότητα, τις κοινωνικές προσδοκίες,
τους κοινωνικό-οικονομικούς παράγοντες ιδίως η σχετική στέρηση, τις σχέσεις
με σημαντικά πρόσωπα (γείτονες, γονείς και παιδιά), σωματική και
ψυχολογική υγεία, τη διαμονή, την απασχόληση και τα προβλήματα εξουσίας
(Schimmack κ.ά., 2002). Σύμφωνα με τον Diener (1984) ικανοποίηση από τη
ζωή είναι μια συνολική αξιολόγηση συναισθημάτων και συμπεριφορών για τη
ζωή ενός ατόμου σε κάποιο σημείο στο χρόνο που κυμαίνονται από αρνητική
σε θετική κατάσταση. Αποτελείται από τρείς βασικούς δείκτες της ευημερίας:
ικανοποίηση από τη ζωή, θετική επίδραση, και αρνητική επίδραση. Η
ικανοποίηση από τη ζωή συχνά θεωρείται ως επιθυμητός στόχος, και αυτή η
ίδια, που απορρέει από το Αριστοτελικό δεοντολογικό μοντέλο, όπου σωστές
ενέργειες οδηγούν σε ατομική ευημερία, με την ευτυχία να αντιπροσωπεύει το
υπέρτατο αγαθό (βλέπε: Myers, 1992). Επιπλέον, η ικανοποίηση της ζωής
σχετίζεται με καλύτερη σωματική (Veenhoven, 1991) και πνευματική υγεία
(Beutell, 2006), τη μακροζωία, καθώς και άλλα αποτελέσματα που
θεωρούνται θετικά στη φύση. Όπως προαναφέρθηκε (Diener, 1984) η
ικανοποίηση από τη ζωή είναι ένα από τα κεντρικά στοιχεία της ευημερίας και
υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον τόσο σε ψυχολόγους, πολιτισμών και χαρακτήρων
(βλέπε: Diener κ.ά., 1999 και Diener, Oishi, και Lucas, 2003.). Αν και οι:
Kitayama και Markus (2000) παρουσίασαν μια θεωρητική ανάλυση των
πολιτισμικών διαφορών στην ευημερία, και υποστήριξαν ότι: (α) η ευημερία
προέρχεται από συμμετοχή στα πολιτιστικά δρώμενα και (β) ότι ο βαθμός
συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα διαφέρει ανάμεσα στους πολιτισμούς, η
ευημερία γίνεται διαφορετικά αισθητή και σημαίνει κάτι διαφορετικό από
πολιτισμό σε πολιτισμό.
Τα αποτελέσματα από τις μελέτες έχουν προσελκύσει αυξανόμενο
ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Παρά το εύρος της πρώιμης κριτικής (για π.χ.
(α) ότι οι πολιτιστικές μη συγκρισιμότητα, και η επίδραση των γλωσσικών
διαφορών ανάμεσα στις χώρες και (β) οι ψυχολογικοί παράγοντες
στρεβλώνουν τις απαντήσεις), τα τεστ έχουν διαψεύσει ή μετριάσει τις
περισσότερες ανησυχίες. Μία ένσταση είναι ότι οι απαντήσεις στις έρευνες δεν
αντικατοπτρίζουν επαρκώς το πώς οι άνθρωποι πραγματικά αισθάνονται για
τη ζωή τους και το μόνο που φέρεται να αναφέρουν είναι ο βαθμός
ικανοποίησής τους. Αλλά οι άνθρωποι γνωρίζουν πολύ καλά πόσο
ικανοποιημένοι είναι. Αρκετές μελέτες έδειξαν μια ισχυρή σχέση μεταξύ
ικανοποίησης από τη ζωή και φυσικής δραστηριότητας (βλέπε: Kelly κ.ά.,
1986 και Mence και Chipperfield, 1997) και ικανοποίησης από τη ζωή και
ποιότητας ζωής (βλέπε: Ekstrom κ.ά., 2008.). Πιο συγκεκριμένα, ο Ekstrom
κ.ά., (2008) εξέτασε τη σχέση μεταξύ ικανοποίησης από τη ζωή και ποιότητας
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ζωής σε μια ομάδα από 408 άτομα στην πόλη Skâne, στη νότια Σουηδία, και
κατέδειξε τη σημασία των κοινωνικών δραστηριοτήτων και των
δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου. Σύμφωνα με την υπάρχουσα
βιβλιογραφία, η Κλίμακα Ικανοποίησης από τη ζωή αποτελεί κατάλληλο μέσο
για τη μέτρηση της (βλέπε: Pavot και Diener, 1993) και αυτό είναι το μόνο που
θα υιοθετηθεί για την τρέχουσα μελέτη.

9.1.4 Το θεωρητικό μοντέλο
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία που παρουσιάζεται σε επιμέρους τμήματα
1.1, 1.2 και 1.3, μια μελέτη για την πιθανή συσχέτιση μεταξύ κατανομής
ελεύθερου χρόνου, η ποιότητα της ζωής σε σχέση με την υγεία και η
ικανοποίηση από τη ζωή αναμένεται να βελτιώσει την άποψη για το πώς οι
Έλληνες αντιλαμβάνονται τη ζωή τους. Έτσι, το θεωρητικό μοντέλο της
έρευνας μπορεί να συνοψιστεί ως εξής:

Σχήμα 9.1: Το μοντέλο της έρευνας
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Όπως μπορούμε να δούμε η κατανομή ελεύθερου χρόνου αποτελείται από
τρία στοιχεία (βλέπε παράγραφο 1.1), η αντιλαμβανόμενη ποιότητα ζωής
υποστηρίζεται από δύο κύριες κατηγορίες, όπως η σωματική και πνευματική
υγεία (βλέπε παράγραφο 1.2), ενώ η ικανοποίηση από τη ζωή συνοψίζεται σε
μία μεταβλητή (βλέπε παράγραφο 1.3). Έτσι, ο κύριος σκοπός της μελέτης
μας είναι η μέτρηση των τριών μεταβλητών της κατανομής του χρόνου, δυο
από την αντιλαμβανόμενη ποιότητα ζωής και ένας από την ικανοποίηση από
τη ζωή.
9.2 Μεθοδολογία
9.2.1 Ερωτήματα έρευνας κα ι ανάπτυξη υποθέσεων
Η θετική σχέση ανάμεσα στην ποιότητα ζωής και την κατανομή του χρόνου,
ή τα συστατικά του και κυρίως η ψυχαγωγία, έχει αποκαλυφθεί από πολλές
μελέτες στο παρελθόν (βλέπε: Foret, 1985, Wankel και Berger, 1990, Μόλερ,
1992, Boley, 2001, Lloyd και Auld 2002, Huang, 2003, Lin, Tsai & Ettling,
2004, Sener, Terzioglu & Karabulut, 2007, μεταξύ άλλων). Έτσι, το πρώτο
ερώτημα της έρευνας της μελέτης μας έγκειται στο κατά πόσο επηρεάζει η
ποιότητα ζωής την κατανομή του χρόνου στο Ελληνικό περιβάλλον. Για να
διερευνήσουμε αυτή την σχέση έχουμε χωρίσει την ποιότητα ζωής σε δύο
κατηγορίες (σωματική και πνευματική υγεία), ενώ κρατάμε τα πέντε στοιχεία
της κατανομής του χρόνου (ύπνος, αμοιβόμενη εργασία, μη αμοιβόμενη
οικιακή εργασία, προσωπική φροντίδα και αναψυχή). Έτσι, αναπτύσσονται οι
ακόλουθες δύο υποθέσεις:
Η1: Ποιότητα ζωής - φυσική υγεία συνδέεται θετικά με την κατανομή του
χρόνου
Η2: Ποιότητα ζωής - πνευματική υγεία συνδέεται θετικά με την κατανομή του
χρόνου
Ωστόσο, δεδομένου ότι η ψυχαγωγία είναι το συστατικό που έχει εξεταστεί
από τη συντριπτική πλειοψηφία των μελετών που έχουν διεξαχθεί στο
παρελθόν, ένα δεύτερο ερώτημα της έρευνας προκύπτει, προσπαθώντας να
διερευνήσουμε κατά πόσον η αναψυχή και οι επτά συνιστώσες της (π.χ. μέσα
μαζικής ενημέρωσης, η χρήση υπολογιστή, η πνευματική αναψυχή, οι
πολιτιστικές δραστηριότητες αναψυχής, η κοινωνική αναψυχή, η παθητική και
ενεργητική αναψυχή) επηρεάζουν την αντιλαμβανόμενη ποιότητα ζωής.
Δεδομένου ότι οι περισσότερες μελέτες απέδειξαν τη θετική συσχέτιση μεταξύ
του ελεύθερου χρόνου και της ποιότητα ζωής υποθέτουμε ότι:
Η3: Ποιότητα ζωής - σωματική υγεία συνδέεται θετικά με την αναψυχή
Η4: Ποιότητα ζωής - πνευματική υγεία συνδέεται θετικά με την αναψυχή

Το τρίτο ερώτημα της έρευνας επικεντρώνεται κυρίως στο αν η κατανομή
χρόνου επηρεάζει την ικανοποίηση από τη ζωή. Δεδομένου ότι η ικανοποίηση
από τη ζωή έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται θετικά με την κατανομή του χρόνου
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και κυρίως την αναψυχή (βλέπε: Ekstrom κ.ά., 2008) έχουμε αναπτύξει δύο
υποθέσεις ως εξής:
Η5:Η ικανοποίηση από τη ζωή συνδέεται θετικά με την κατανομή του χρόνου
Η6: Η ικανοποίηση από τη ζωή συνδέεται θετικά με την αναψυχή
Τέλος, το τέταρτο ερώτημα της έρευνας διερευνά τη σχέση μεταξύ
ποιότητας ζωής και ικανοποίησης από τη ζωή. Η θετική σχέση ανάμεσα στην
ποιότητα ζωής και την ικανοποίηση από τη ζωή έχει αποδειχθεί από πολλές
μελέτες στο παρελθόν (βλέπε: Berger και Molt, 2001, Beutell, 2006 και
Andereck κ.ά., 2007). Επιπλέον, η πνευματική υγεία έχει αποδειχθεί ότι έχει
μια θετική σχέση με την ικανοποίηση από τη ζωή (βλέπε: Ware κ.ά., 1994).
Έτσι, μπορούμε να υποθέσουμε μια θετική σχέση ανάμεσα στην ποιότητα
ζωής και την ικανοποίηση από τη ζωή και να αναπτύξουμε την ακόλουθη
υπόθεση:
H7: Η ικανοποίηση από τη ζωή συνδέεται θετικά με την αντιλαμβανόμενη
ποιότητα ζωής (σωματική και πνευματική υγεία).
9.2.2 Ερωτηματολόγιο
Για τη μέτρηση της κατανομής του χρόνου, της ποιότητας ζωής και της
ικανοποίησης από τη ζωή, και εν συνεχεία για να παράγουν τις μεταβλητές
που απαιτούνται για τη δοκιμή των υποθέσεων που περιγράφονται στην
παράγραφο 2.1, ένα ερωτηματολόγιο έχει αναπτυχθεί.
Η κατανομή του χρόνου υπολογίζεται με τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη μετράει
την κατανομή του χρόνου για τις καθημερινές δραστηριότητες
(συμπεριλαμβανομένου του χρόνου ύπνου κατά τη διάρκεια της νύχτας), ενώ
η δεύτερη μετράει για τα σαββατοκύριακα και τις αργίες. Τα ίδια επτά
επιμέρους ερωτήματα υποστηρίζουν τα δύο προαναφερθέντα ζητήματα. Το
τρίτο ερώτημα μετράει την κατανομή ελεύθερου χρόνου χρησιμοποιώντας
είκοσι τρία υπο-ερωτήματα. Από την παραγοντική ανάλυση παράγονται επτά
κατηγορίες κατανομής ελεύθερου χρόνου ως εξής: αναψυχή με μέσα μαζικής
ενημέρωσης, χρήση υπολογιστών, πνευματική αναψυχή και πολιτιστική
αναψυχή , κοινωνική αναψυχή και παθητική και ενεργητική αναψυχή. Δοκιμές
αξιοπιστίας και εγκυρότητας απέδειξαν την ορθότητα των τριών ερωτήσεων.
Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν όλες τις ερωτήσεις
χρησιμοποιώντας την αριθμητική κλίμακα από την άποψη των ωρών ανά
ημέρα (π.χ. 1-24).
Η ποιότητα ζωής σε σχέση με την υγεία μετριέται χρησιμοποιώντας τη
RAND 36- έρευνα υγείας (RAND-36). Είναι ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε
από Hays κ.ά., (1993) και έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς σε μελέτες μέτρησης
της ποιότητας ζωής. Η RAND - 36 μορφοποιεί και αξιολογεί οκτώ διαστάσεις
της υγείας: (1) τη γενική αντίληψη για την υγεία, (2) τη σωματική
λειτουργικότητα, (3) το ρόλο της φυσικής λειτουργικότητας, (4) το σωματικό
πόνο, (5) το ρόλο της συναισθηματικής λειτουργικότητας, (6) τη
συναισθηματική ευεξία, (7) την κοινωνική λειτουργικότητα, και (8) τη
ζωτικότητα. Οι πρώτες τέσσερις διαστάσεις περιλαμβάνουν τη σωματική
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υγεία, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις περιλαμβάνουν την πνευματική υγεία
(βλέπε: Hays κ.ά., 1993, Ware κ.ά., 1994, Hays και Morales, 2001, Moorer
κ.ά., 2001, και Sorensen κ.ά., 2008). Οι Hays και Morales (2001) και Moorer
κ.ά., (2001) έδωσαν ισχυρή στήριξη για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της
RAND - 36.
Η κλίμακα ικανοποίησης από τη ζωή (SWLS) είναι ένα μέσο που
αναπτύχθηκε για να μετρήσει τα επίπεδα της παγκόσμιας ικανοποίησης από
τη ζωή (Diener κ.ά., 1985). Η κλίμακα αποτελείται από πέντε στοιχεία και
χρησιμοποιεί 7 τύπους απάντησης Likert. Αναλυτικές μελέτες διερευνητικών
παραγόντων έχουν δείξει ότι η κλίμακα είναι μονοδιάστατη.
9.2.3 Εξισώσεις
Για να ελέγξουμε τις επτά υποθέσεις αναπτύξαμε τις ακόλουθες εξισώσεις:
Η1: Ποιότητα ζωής - σωματική υγεία συνδέεται θετικά με την κατανομή του
χρόνου
ΟοΙ_-ΡΊι = ο+ β + ΡΙ_ + ΙΙΙί Ι_ + ΡΟ + Ι_

(1)

Η2: Ποιότητα ζωής - πνευματική υγεία συνδέεται θετικά με την κατανομή του
χρόνου
ΟοΙ_-ΜΊι = ο+ β + ΡΙ_ + ΙΙΊιΙ_ + ΡΟ + Ι_

(2)

Η3: Ποιότητα ζωής - σωματική υγεία συνδέεται θετικά με την αναψυχή
ΟοΙ_-ΡΊι = ο+ ΜΜΙ_ + Οϋ + Μ Ι + Ο Ι + βΙ- + ΡΙ_ + ΔΙ_

(3)

Η4: Ποιότητα ζωής - πνευματική υγεία συνδέεται θετικά με την αναψυχή
ΟοΙ_-ΜΊι = ο+ ΜΜΙ_ + Οϋ + Μ- + Ο- + βΙ- + ΡΙ_ + ΔΙ_

(4)

Η5: Η ικανοποίηση από τη ζωή συνδέεται θετικά με την κατανομή του χρόνου
8\μΙ_ = ο+ β + ΡΙ_ + ϋΊιΙ_ + ΡΟ + -

(5)

Η6: Η ικανοποίηση από τη ζωή συνδέεται θετικά με την αναψυχή
8\μΙ_ = ο+ ΜΜΙ_ + Οϋ + Μ- + Ο- + βΙ- + ΡΙ_ + ΑΙ_

(6)

Η7: Η ικανοποίηση από τη ζωή συνδέεται θετικά με την αντιλαμβανόμενη
ποιότητα ζωής (σωματική και πνευματική υγεία).
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SwL = 8+ Ό οΙ-ΡΊ + ΌοΙ-ΜΊ

(7)

Όταν, για όλες τις εξισώσεις:
QoL-Ph

είναι η ποιότητα ζωής - σωματική υγεία

ε

είναι οι ώρες ύπνου την εβδομάδα

PL

είναι η αμοιβόμενη εργασία

ΙΙΙί Ι_

είναι η μη αμοιβόμενη οικιακή εργασία

ΡΟ

είναι η προσωπική φροντίδα

Ι_

είναι η αναψυχή

ΟοΙ_-ΜΊ

είναι η ποιότητα ζωής - πνευματική υγεία

ΜΜΙ_

είναι η αναψυχή μέσω μέσων μαζικής ενημέρωσης

ου

είναι η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

ΜΙ

είναι η πνευματική αναψυχή

οι

είναι η πολιτιστική αναψυχή

ει_

είναι η κοινωνική αναψυχή

ΡΙ_

είναι η παθητική αναψυχή

ΔΙ_

είναι η ενεργητική αναψυχή

εwL

είναι η ικανοποίηση από τη ζωή

9.3 Εμπειρικά αποτελέσματα
9.3.1 Το δείγμα κα ι η περιγραφική στατιστική
Το δείγμα αποτελείται από 353 άτομα (161 άνδρες και 192 γυναίκες) που
ζουν στην Ελλάδα με μέσο όρο ηλικίας 40,97. Η τυπική απόκλιση είναι
10,638. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο από τον
Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο του 2009 και τα περιγραφικά στατιστικά
στοιχεία για τις βασικές μεταβλητές είναι τα εξής:
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Π ίν α κ α ς 1: Π ε ρ ιγ ρ α φ ικ ή Σ τ α τ ισ τ ικ ή

Μεταβλητές

Μέσος όρος

Π.Σ.

74.965
64.069
4.448
56.040
50.310
23.510
9.880
21.140
13.906
5.393
1.891
8.937
15.209
45.741
8.852

19.165
14.855
1.256
9.235
22.969
19.748
6.159
13.161
12.367
7.748
3.676
15.490
11.508
31.383
9.263

1 Φυσική Υγεία
2 Πνευματική Υγεία
3 Ικανοποίηση από τη ζωή
4 Ύπνος(ώρες / εβδομάδα)
5 Αμοιβόμενη εργασία
6 Μη αμοιβόμενη οικιακή εργασία
7 Προσωπική φροντίδα
8 Αναψυχή
9 Αναψυχή μέσω Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
10 Χρήση υπολογιστών
11 Πνευματική αναψυχή
12 Πολιτιστική αναψυχή
13 Κοινωνική αναψυχή
14 Παθητική αναψυχή
15 Ενεργητική αναψυχή

9.3.2 Ανάλυση Παλινδρόμησης, αποτελέσματα κα ι συζήτηση
Οι επτά εξισώσεις που τέσταραν τις σχετικές υποθέσεις έχουν αναλυθεί με
την ανάλυση παλινδρόμησης. Το κύριο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση
ήταν το SPSS ν.17.
Τα αποτελέσματα των επτά παλινδρομήσεων έχουν ως εξής:
Η1: Ποιότητα ζωής - σωματική υγεία συνδέεται θετικά με την κατανομή του
χρόνου

ΟθΙ_-ΡΙί = 8+ β + ΡΙ_ + ΙΙΙί Ι_ + ΡΟ + Ι_

(1)

Πίνακας 2: Το πρώτο μοντέλο παλινδρόμησης
Εξαρτημένη

Ανεξάρτητη

μεταβλητή

μεταβλητή

β

1

βΐ9. 1

-.098

-1.799

.073

.227

3.428

.001

Ύπνος
Η εξίσωση
Αμοιβόμενη εργασία
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(1)
Ποιότητα
Ζωής
Φυσική
Υγεία

-.091

-1.466

.143

-.039

-.719

.473

.066

1.159

.247

Μη αμοιβόμενη
οικιακή εργασία

Προσωπική φροντίδα

Αναψυχή
= .102, Γ = 7.827, 5/0. Γ = .000

Η υπόθεση αυτή είναι αποδεκτή ^ = 7.827, Sig. F = .000), παράλληλα η
κατανομή ελεύθερου χρόνου εξηγεί μόνο σε 10,2% της ποιότητας της ζωής σωματική υγεία. Επιπλέον, εξετάζοντας τα αποτελέσματα αναλυτικά,
βλέπουμε ότι μόνο η μεταβλητή αμοιβόμενης εργασίας είναι σημαντική σε
επίπεδο 1%. Το υπόλοιπο των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι ασήμαντες σε
οποιοδήποτε επίπεδο. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει τη σημασία της
αμοιβόμενης εργασίας, καθώς στις μέρες μας με τη μεγάλη ύφεση οι
άνθρωποι θεωρούν την αμοιβόμενη εργασία ως πρώτη προτεραιότητα.
Η2: Ποιότητα ζωής - πνευματική υγεία συνδέεται θετικά με την κατανομή του
χρόνου
ΟοΙ_-ΜΊι = 8+ β + ΡΙ_ + ΙΙΙί Ι_ + ΡΟ + Ι_

(2)

Πίνακας 3: Το δεύτερο μοντέλο παλινδρόμησης

Εξαρτημένη
μεταβλητή

Ανεξάρτητη
β

1

βΐ9. 1

-.001

-.014

.989

.117

1.729

.085

-.165

-2.612

.009

-.035

-.639

.523

μεταβλητή
Ύπνος

Η εξίσωση (2)
Ποιότητα
Ζωής
Πνευματική
Υγεία

Αμοιβόμενη εργασία

Μη αμοιβόμενη
οικιακή εργασία

Προσωπική φροντίδα
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.014

.245

.807

Αναψυχή
R2 = .061, F = 4.502, Sig. F = .001

Η δεύτερη υπόθεση είναι επίσης αποδεκτή (F = 4.502, Sig. F = .001).
Ωστόσο, η κατανομή ελεύθερου χρόνου εξηγεί λιγότερο τη σχέση Ποιότητα
Ζωής - Πνευματική υγεία (μόνο στο 0.061%) σε σύγκριση με το 10.2% της
σχέσης ποιότητας ζωής - σωματική υγεία της προηγούμενης εξίσωσης. Μια
πιο λεπτομερή εξέταση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι μόνο δύο μεταβλητές
είναι σημαντικές (αμοιβόμενης εργασίας, sig. .085 και μη αμοιβόμενη οικιακή
εργασία, sig. 0.009). Το υπόλοιπο των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι
ασήμαντες σε οποιοδήποτε επίπεδο. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει και πάλι τη
σημασία της αμοιβόμενης εργασίας (σε μικρότερο βαθμό όμως). Η μη
αμοιβόμενη οικιακή εργασία, αν και σημαντική, έχει αρνητική τιμή t, πράγμα
που σημαίνει ότι έχει το αντίθετο αποτέλεσμα με την Ποιότητα Ζωής Πνευματικής υγείας σε σύγκριση με εκείνη της αμοιβόμενης εργασίας. Τα
αποτελέσματα από τις δύο υποθέσεις, σε κάποιο βαθμό, συνάδουν με αυτά
που αποδεικνύονται από τον Sorensen κ.ά., (2008) στην Φινλανδία.
Η3: Ποιότητα ζωής - σωματική υγεία συνδέεται θετικά με την αναψυχή
QoL-Ph = a+ MML + CU + ML + CL + SL + PL + AL

(3)

Η4: Ποιότητα ζωής - πνευματική υγεία συνδέεται θετικά με την αναψυχή
QoL-Mh = a+ MML + CU + ML + CL + SL + PL + AL

(4)

Οι πίνακες 4 και 5 δείχνουν τη σχέση μεταξύ Ποιότητα ζωής - Σωματική
υγεία και αναψυχή, και Ποιότητα ζωής - Πνευματική υγεία και αναψυχή. Και οι
δύο υποθέσεις είναι δεκτές (F = 10.797, Sig. F = .000 και F = 5.370, Sig. F=
.000), ωστόσο, η αναψυχή εξηγεί καλύτερα την Ποιότητα Ζωής - Σωματική
υγεία (R2 = .184) σε σύγκριση με την ποιότητα Ζωής - Πνευματική υ γεία ^2 =
.101).
Η ενεργητική αναψυχή είναι η πιο σημαντική μεταβλητή, τουλάχιστον στην
εξίσωση (3) εννοώντας ότι η ενεργητική αναψυχή (περιλαμβάνεται και η
σωματική άσκηση) επηρεάζει την Ποιότητα Ζωής - Σωματική υγεία.
Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι σύμφωνα, σε κάποιο βαθμό, με εκείνα που
αποκαλύφθηκαν σε παλαιότερες μελέτες και δείχνουν μια ισχυρή σχέση
ανάμεσα στην αντιλαμβανόμενη ποιότητα ζωής και την αναψυχή (βλέπε: Lin,
Tsai & Ettling, 2004, και Sener, Terzioglu & Karabulut, 2007, μεταξύ άλλων ).
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Π ίν α κ α ς 4: Τ ο τ ρ ίτ ο μ ο ν τ έ λ ο π α λ ιν δ ρ ό μ η σ η ς

Εξαρτημένη
μεταβλητή

Ανεξάρτητες
μεταβλητές
Αναψυχή μέσω μέσων
μαζικής ενημέρωσης
Χρήση ηλεκτρονικού

β

1

-.498

-2.910

βΐ9.
1
.004

.140

1.367

.173

Η εξίσωση

υπολογιστή

(3)

Πνευματική αναψυχή

.063

.935

.351

Ποιότητα
Ζωής
Φυσική
Υγεία

Πολιτιστική αναψυχή

-.101

-.516

.606

Κοινωνική αναψυχή

-.064

-.483

.629

Παθητική αναψυχή

.302

.807

.421

Ενεργητική αναψυχή

.102

1.831

.068

β

1

-.507

-2.824

βίθ.
1
.005

-.059

-.551

.582

= .184, Ρ = 10.797, ε/ψ. Ρ = .000

Πίνακας 5: Το τέταρτο μοντέλο παλινδρόμησης

Εξαρτημένη
μεταβλητή

Ανεξάρτητες
μεταβλητές
Αναψυχή μέσω μέσων
μαζικής ενημέρωσης
Χρήση ηλεκτρονικού

Η εξίσωση

υπολογιστή

(4)

Πνευματική αναψυχή

.073

1.030

.304

Ποιότητα
Ζωής
Πνευματική
Υγεία

Πολιτιστική αναψυχή

-.477

-2.325

.021

Κοινωνική αναψυχή

-.156

-1.126

.261

Παθητική αναψυχή

.710

1.809

.071

Ενεργητική αναψυχή

.078

1.336

.182

& = .101, Ρ = 5.370, ε/ψ. Ρ = .000
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Η5: Η ικανοποίηση από τη ζωή συνδέεται θετικά με την κατανομή του χρόνου
8\^Ι_ = 8+ 8 + ΡΙ_ + ΙΙΙί Ι_ + ΡΟ + Ι_

(5)

Η6: Η ικανοποίηση από τη ζωή συνδέεται θετικά με την αναψυχή
8\^Ι_ = 8+ ΜΜΙ_ + Οϋ + Μ Ι + Ο Ι + 81 + ΡΙ_ + ΔΙ_

(6)

Οι πίνακες 6 και 7 δείχνουν τα αναλυτικά αποτελέσματα από τις εξισώσεις
5 και 6, αντίστοιχα.

Πίνακας 6: Το πέμπτο μοντέλο παλινδρόμησης
Εξαρτημένη

Ανεξάρτητες

β

ί

3 ί& ί

μεταβλητή

Μεταβλητές
Ύπνος

-.171

-3.036

.003

Αμοιβόμενη εργασία

-.010

-.152

.879

Μη αμοιβόμενη οικιακή εργασία

-.112
-.044

-1.758
-.797

.080
.426

.025

.421

.674

β

ί

Η εξίσωση (5)

Προσωπική φροντίδα
Αναψυχή

Ικανοποίηση
από τη ζωή
= .045, Γ = 3.280,

Ρ = .007

Πίνακας 7: Το έκτο μοντέλο παλινδρόμησης

Εξαρτημένη

Ανεξάρτητες

μεταβλητή

μεταβλητές

ί

Εξίσωση (6)

Αναψυχή μέσω μέσων μαζικής
ενημέρωσης

-.624

-3.456

.001

Χρήση ηλεκτρονικού
υπολογιστή

-.083

-.764

.446

Πνευματική αναψυχή
Πολιτιστική αναψυχή
Κοινωνική αναψυχή
Παθητική αναψυχή

-.043
-.524
-.413
1.072

-.601
-2.544
-2.974
2.716

.548
.011
.003
.007
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Ενεργητική αναψυχή
Ικανοποίηση
από τη ζωή

.144

2.449

.015

= .092, Γ = 4.835, 5/0. Γ = .000

Τα αποτελέσματα των μοντέλων παλινδρόμησης 5 και 6 δεν είναι
ενθαρρυντικά. Παρά το γεγονός ότι οι υποθέσεις φαίνεται να γίνονται δεκτές
(Ρ = 3.280, βίς. Ρ = 0.007 και Ρ = 4.835, βίς. Ρ = 0.000, αντίστοιχα), η χαμηλή
ερμηνευτική δύναμη τόσο στην κατανομή του χρόνου (Ρ2= .045) όσο και στην
αναψυχή (Ρ2= .092) δεν μας επιτρέπουν να γενικεύσουμε. Ένα σχόλιο για την
παθητική και ενεργητική αναψυχή (οι μόνες σημαντικές μεταβλητές με θετικές
αξίες ^ είναι άξιο αναφοράς.
Τέλος, το μοντέλο παλινδρόμησης (7) αποδεικνύει μια αρκετά
ικανοποιητική θετική σχέση μεταξύ ικανοποίησης από τη ζωή και
αντιλαμβανόμενη ποιότητα ζωής.
Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 8, η Ρ2 είναι 23,8%, ενώ το μοντέλο είναι
στατιστικά σημαντικό ^ = 54.683, βίς. Ρ = .000). Τόσο η Σωματική όσο και η
Πνευματική υγεία δείχνουν να συνεισφέρουν σχεδόν το ίδιο στη θετική αυτή
σχέση. Τα αποτελέσματα συμβαδίζουν με εκείνα που αποκαλύφθηκαν από
τον Ekstrόm κ.ά., (2008) για τη Σουηδία.

Πίνακας 8: Το έβδομο μοντέλο παλινδρόμησης

Εξαρτημένη

Ανεξάρτητες

μεταβλητή

μεταβλητές

Η εξίσωση (7)

Φυσική Υγεία

β

ί

ε/φ. ί

,217

3,548

,000

,319

5,213

,000

Πνευματική Υγεία
Ικανοποίηση
από τη ζωή
= .238, Γ = 54.683, β/φ. Γ = .000
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Οι νέες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας παρέχουν νέα μέσα έκφρασης
και νέες μορφές επικοινωνίας και μπορούν να ανανεώσουν ριζικά την
κοινωνία. Η ραγδαία εξάπλωση της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών
υπολογιστών και του Διαδικτύου είναι αδιάκοπη και αναπόσπαστο κομμάτι
της σύγχρονης ζωής. Η χρήση του Διαδικτύου αποτελεί πλέον ένα από τα
βασικά εργαλεία πνευματικής και τεχνολογικής ανάπτυξης. Αρκετοί, ωστόσο,
είναι εκείνοι που επιφυλάσσονται. Ο βασικότερος προβληματισμός για τις
αρνητικές επιπτώσεις του Διαδικτύου, είναι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από
την ανεξέλεγκτη πλοήγηση σε ένα χαοτικό, εικονικό κόσμο. Η παραβίαση των
προσωπικών δεδομένων, η παράνομη διακίνηση πορνογραφικού υλικού και
προώθηση παράνομων δραστηριοτήτων, είναι κάποιες από τις επικίνδυνες
ενέργειες που απειλούν τους νέους ανθρώπους, καθώς είναι οι συμμέτοχοι
αυτών των αλλαγών. Στις ήδη υπάρχουσες μορφές εξάρτησης και εθισμού,
που αφορούν κατά βάση την χρήση ουσιών, προστίθεται ο εθισμός στους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές - βιντεοπαιχνίδια και το Διαδίκτυο.
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