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Ι· np0Aovoc
To Internet μέχρι πριν ένα μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή
τα προηγούμενα δύο με τρία χρόνια ήταν μια έννοια σχεδόν
άγνωστη στον Ελληνικό χώρο.
Βέβαια προσπάθειες για την
εισαγωγή του Internet στην Ελλάδα είχαν γίνει και από πριν, από
την αρχή περίπου της δεκαετίας του ενενήντα. Έ τσ ι τα πρώτα
χρόνια της παρουσίας του Internet στην χώρα χαρακτηριζόταν
μόνο από δραστηριοποίηση της Ακαδημαϊκής κοινότητας.
Α π ό εκείνη την χρονική περίοδο έως σήμερα έχουν αλλάξει
πάρα πολλά στο δίκτυο που λέγεται Internet σε παγκόσμια
κλίμακα. Οι αλλαγές αυτές φαίνονται καθαρά και στον Ελληνικό
χώρο.
Το Internet δεν είναι πια αποκλειστική υπόθεση της
Ερευνητικής κοινότητας.
Μεγάλες ιδιωτικές εταιρίες έχουν
δημιουργήσει την δική τους παρουσία σε αυτό και ευελπιστούν
στην αύξηση των κερδών τους από την εμπορική αξιοποίηση του
Internet. Ιδιωτικές εταιρίες παρέχουν πρόσβαση στο Internet σε
οποιονδήποτε το επιθυμεί. Χρήστης του Internet μπορεί να γίνει
πλέον κάθε άνθρωπος που θέλει να γνωρίσει το 'νέο’ για αυτόν
μέσο ή θέλει να το χρησιμοποιήσει στην δουλειά του.
Δεν έχουν αλλάξει όμως μόνο αυτά. Τα παραδοσιακά μέσα
ενημέρωσης, δηλαδή η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και ο έντυπος
τύπος έχουν περάσει σε μια φάση κατά την οποία μιλάνε και
γράφουνε συνεχώς για το ‘νέο’ μέσο. Η λέξη Internet λοιπόν στην
χώρα μας μπορεί άνετα να φτάσει μέχρι τα αυτιά του κάθε Έλληνα.
Οι υπερβολές βέβαια δεν λείπουν ή μάλλον κατά κάποιο
τρόπο κυριαρχούν. Η σημασία του Internet μεγαλοποιείται. Άλλες
φορές παρουσιάζεται σαν ’πανάκεια’ και επιβεβλημένη λύση για τις
ανάγκες του κάθε Έ λληνα ενώ άλλες φορές αφορίζεται. Με όλον
αυτόν τον θόρυβο που γίνεται, το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει
παραπληροφόρηση. Α π ό την μία λείπει το μέτρο και από την άλλη
υπάρχει στον μέσο Έ λληνα ημιμάθεια πάνω στο Internet.
Αυτό μπορεί να φαίνεται σε πρώτη φάση αρνητικό. Και
όντως έτσι είναι αφού οι περισσότεροι νέοι χρήστες του Internet
άλλα πράγματα περιμένουν
και άλλα αντικρίζουν
και
αντιμετωπίζουν κατά την χρήση. Πάντως για τον νέο χρήστη αν
και συχνά απογοητεύεται, το πρώτο βήμα έχει γίνει, έχει έρθει σε
επαφή με το μέσο και επαφίεται πλέον σε αυτόν να εξοικειωθεί και
να το χρησιμοποιήσει σωστά. Η ημιμάθεια μπορεί να γίνει λοιπόν
σε δεύτερη φάση θετικό στοιχείο και να μετατραπεί σε γνώση, υπό
προϋποθέσεις όμως. Η κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Τα ΜΜΕ
αρχίζουν και αυτά να αντιμετωπίζουν πιο ορθολογικά το Internet

και έτσι πρέπει. Είναι τελικά στο χέρι αυτών που ήδη ασχολούνται
με το Internet, επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά, να βοηθήσουν
ουσιαστικά αν όχι στην εξοικείωση των υπολοίπω ν με το μέσο,
τουλάχιστον στην σωστή πληροφόρηση για αυτό.
Η πληροφόρηση όμως μόνο, για να αποκτήσει κάποιος
επαρκή και ολοκληρωμένη εικόνα για το Internet δεν φτάνει. Η
καλύτερη προσέγγιση για γνωριμία με το μέσο είναι πάνω από όλα
η προσω πική ενασχόληση και τριβή με αυτό.

II. Εισανωνή
Προσπαθώντας κανείς να περιγράφει συνολικά το Internet
αντιμετωπίζει δυσκολία γιατί όσες είναι οι δυνατότητες και
υπηρεσίες που αυτό προσφέρει και διαθέτει, τόσες θα μπορούσαν
να είναι και οι περιγραφές του.
Γενικά το Internet βασίζεται σε δύο άξονες : τον άξονα της
επικοινωνίας και αυτόν της πληροφόρησης.
Ό σον αφορά τον πρώτο άξονα, το Internet προσφέρει μια
θαυμάσια δυνατότητα στον χρήστη να επικοινωνήσει με
εκατομμύρια άλλους ανθρώπους από κάθε γωνιά του πλανήτη. Το
Internet είναι μια μεγάλη κοινωνία ανθρώπων. Η ιδιαιτερότητα
αυτής της κοινωνίας είναι η ανομοιογένεια στο επίπεδο της φυλής,
της κουλτούρας, της θρησκείας. Αυτή ακριβώς είναι και η ‘μαγεία’,
άνθρωποι, χρήστες του Internet από διαφορετικές εθνότητες και
κουλτούρες μπορούν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται τις
περισσότερες φορές αρμονικά μεταξύ τους.
Ο δεύτερος άξονας, αυτός της πληροφορίας είναι εξίσου
σημαντικός. Η χρησιμότητα του Internet βρίσκεται στην ίδια την
πληροφορία. Α ς σημειωθεί ότι ένας όρος που χρησιμοποιείται από
πολλούς για το Internet είναι ο όρος Ύπερλεω φ όρος
Πληροφοριών’. Το Internet είναι μια τεράστια και ανεξάντλητη
πηγή πληροφοριών κάθε είδους.
Οι χρήστες του Internet,
συνδεδεμένοι όντας μεταξύ τους, μπορούν και απολαμβάνουν την
δυνατότητα διαμοιρασμού της πληροφορίας. Ως ισχυρό λοιπόν
εργαλείο πληροφόρησης επιτρέπει στον χρήστη να μην
περιορίζεται μόνο στους πόρους του υπολογιστή του αλλά να έχει
στην διάθεση του, κάθε στιγμή, πρόσβαση σε εκατομμύρια
διαφορετικούς πόρους.
Τελικά αυτά τα δύο στοιχεία, η πληροφορία και η επικοινωνία
είναι αυτά που έχουν την μεγαλύτερη δυνατότητα για ακριβή
περιγραφή του Internet. Πέρα όμως από αυτά πρέπει να γίνει
κατανοητό ότι το όλο σύστημα λειτουργεί μέσω φυσικών
διασυνδέσεων ανάμεσα σε χιλιάδες δίκτυα και εκατομμύρια
μεμονωμένους υπολογιστές. Είναι ένα τεχνολογικό επίτευγμα που
κάνει το Internet ένα υπερδίκτυο. Το Υπερδίκτυο αυτό, που είναι
και το μεγαλύτερο στον κόσμο ανατπύσσεται με εκπληκτικά
μεγάλους ρυθμούς και για αυτό αποτελεί ουσιαστικά ένα σημαντικό
κομμάτι του πα ζλ για την μελλοντική ζωή του ανθρώπου. Μα
περισσότερο από όλα είναι ένα καθημερινό και χρήσιμο εργαλείο
για πολλές διαφορετικές ανάγκες και χρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ INTERNET

1.1 Γενικά via τα δίκτυα
Πριν αρχίσει η παρουσίαση του Internet, δηλαδή του Δικτύου
των δικτύων και των εργαλείων του, είναι σκόπιμο να γίνει
αναφορά στην έννοια του δικτύου γενικότερα.
Δίκτυο (Network) λοιπόν είναι δύο ή περισσότεροι
υπολογιστές συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Το κίνητρο για την
ύπαρξη και την δημιουργία των πρώτω ν δικτύων δημιουργήθηκε
από την ανάγκη για επικοινωνία των ανθρώπων και διαμοιρασμό
των πόρων.
Τα δίκτυα υπολογιστών εξελίχθηκαν με γοργούς ρυθμούς και
εξαπλώθηκαν σε πάρα πολλούς τομείς εφαρμογής των
υπολογιστών. Τα δίκτυα διακρίνονται σε δύο είδη :
•Τοπικά δίκτυα γνωστά και ως LAN (Local Area Network).
Πρόκειται για
ηλεκτρονικούς υπολογιστές
συνδεδεμένους
απευθείας μεταξύ τους με καλώδια.
•Δίκτυα ευρείας περιοχής γνωστά και ως W A N (Wide Area
Network). Τα W AN αποτελούνται από δίκτυα LAN συνδεδεμένα
μεταξύ τους κυρίως μέσω μισθωμένων τηλεφωνικών γραμμών
αλλά και με άλλες τηλεπικοινωνιακές τεχνικές ( π.χ. δορυφόροι).
Όταν πολλά LAN συνδέονται μεταξύ τους, μέσω γραμμών
υψηλής ταχύτητας για να αποτελέσουν W AN τότε δημιουργείται η
λεγόμενη ραχοκοκαλιά του δικτύου (backbone).
Για να συνδεθούν μεταξύ τους τα δίκτυα LAN απαιτούνται
ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποκλειστικής απασχόλησης οι οποίοι
ονομάζονται δρομολογητές (routers). Η δουλεία τους είναι η
εξασφάλιση της απρόσκοπτης σύνδεσης ενός δικτύου με κάποιο
άλλο. Δρομολογητές επίσης χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν
δίκτυα W AN μεταξύ τους.
Μια άλλη έννοια η οποία θα πρέπει να αναλυθεί είναι αυτή
των υπολογιστών υπηρεσίας (host computer).
Ο όρος
υπολογιστής υπηρεσίας έχει δύο έννοιες.
Η πρώτη έννοια είναι ότι υπολογιστής υπηρεσίας στο
Internet είναι ο κάθε ένας υπολογιστής συνδεδεμένος σε αυτό αν
και δεν είναι πάντα απαραίτητος ο διαμοιρασμός πόρω ν από αυτόν
προς τους άλλους υπολογιστές του Δικτύου. Στην περίτττωση
αυτή ο υπολογιστής λέγεται και κόμβος του Internet.
Η δεύτερη έννοια του υπολογιστή υπηρεσίας έχει σχέση με
την διαμόρφωση διαφόρων υπολογιστικών συστημάτων.
Μια
περίτπωση
χρήσης
ενός
υπολογιστή
είναι
αυτός να
χρησιμοποιείται από ένα μόνο άτομο (Single User). Κάποιος
ισχυρότερος Single User υπολογιστής μπορεί να ονομάζεται και

σταθμός εργασίας (Workstation).
Αντίθετα κάποιοι άλλοι
υπολογιστές είναι κατασκευασμένοι έτσι ώστε να εξυπηρετούν
περισσότερους από ένα χρήστες ταυτόχρονα.
Αυτοί είναι
υπολογιστές πολλώ ν χρηστών (Multi-user computers) και συχνά
γίνεται αναφορά σε αυτούς με το όνομα υπολογιστές υπηρεσίας.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και με την δεύτερη έννοια του
όρου, υπολογιστής υπηρεσίας μπορεί να είναι τόσο ένα μεγάλο
υπολογιστικό σύστημα (mainframe) το οποίο χρησιμοποιούν
εκατοντάδες χρήστες, όσο και ένα συνηθισμένο P C το οποίο και
χρησιμοποιεί μια μικρή ομάδα χρηστών.
Το λειτουργικό σύστημα Unix είναι ένα λειτουργικό για
συστήματα πολλώ ν χρηστών.
Οι περισσότεροι υπολογιστές
εργασίας που εξυπηρετούν πολλούς χρήστες χρησιμοποιούν ως
λειτουργικό το Unix (αν και τελευταία σε μικρότερα κυρίως
συστήματα αρχίζει να χρησιμοποιούνται αρκετά και τα
WindowsNT).
Ό λοι οι χρήστες που χρησιμοποιούν ένα υπολογιστή
υπηρεσίας έχουν ο καθένας το δικό του τερματικό (terminal). Το
τερματικό δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα πληκτρολόγιο, μια οθόνη
και ένα ποντίκι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή υπηρεσίας. Ο
υπολογιστής υπηρεσίας παρέχει στα τερματικά την υπολογιστική
ισχύ του.
Να σημειωθεί ότι ακόμα και άλλοι ηλεκτρονικοί
υπολογιστές μπορούν να είναι συνδεδεμένοι με τον υπολογιστή
υπηρεσίας και να δουλεύουν ως τερματικά του. Ό λη αυτή η
διάταξη ονομάζεται σύστημα καταμερισμού χρόνου (time sharing
system) και παρουσιάζεται γραφικά στο πιο κάτω Σχέδιο.

1.1.1 Σύστηυα Πελάτη-Διακουιστή
Αναφέρθηκε παραττάνω ότι σημαντικό κίνητρο για την
σύνδεση υπολογιστικών συστημάτων μεταξύ τους ήταν η ανάγκη
μερισμού των πόρων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μερισμού των
πόρω ν είναι η μεταφορά αρχείων από έναν υπολογιστή σε έναν
άλλο. Ό λες οι εργασίες που έχουν σχέση με τον μερισμό των
πόρω ν
υπολογιστικών συστημάτων γίνονται
μέσω δύο
ξεχωριστών προγραμμάτων που εκτελούνται σε διαφορετικούς
υπολογιστές. Το ένα πρόγραμμα είναι ο διακομιστής (server). Το
άλλο πρόγραμμα είναι ο πελάτης (client). Ο client ζητάει από τον
server τον πόρο, ο server παρέχει αυτόν τον πόρο στον client έτσι
ώστε να μπορέσει ο client να τον χρησιμοποιήσει.
Ό λες οι υπηρεσίες του Internet βασίζονται όσον αφορά τον
διαμέρισμά πόρων το σύστημα πελάτη διακομιστή.
Για να
χρησιμοποιήσει λοιπόν ο χρήστης μια υπηρεσία του Internet
πρέπει να γνω ρ ίζει;
•Πως να ξεκινήσει το πρόγραμμα πελάτη για αυτήν την
υπηρεσία.
•Πως να πει στο πρόγραμμα πελάτη ποιόν διακομιστή θέλει
να χρησιμοποιήσει.
•Ποια διαταγή πρέπει να χρησιμοποιήσει με αυτόν τον τύπο
του προγράμματος πελάτη για να συνεργαστεί αυτό με τον
διακομιστή για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας που
επιθυμεί ο χρήστης

1.2. Ιστορική αναδοουή στο Internet
Γία να φτάσει το Internet στην σημερινή του μορφή πέρασε
από πολλά στάδια εξέλιξης. Αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως το
παγκόσμιο Διαδίκτυο, το τόσο δημοφιλές και με εκατομμύρια
χρήστες ανά τον κόσμο δίκτυο, ξεκίνησε από ένα εντελώς
πειραματικό στάδιο.
Η αρχή έγινε κατά την δεκαετία του 1960 όταν η αμερικάνικη
εταιρία Rand με κύριο ερευνητή της τον Paul Baran ανέλαβε να
αναλύσει τις δυνατότητες επικοινωνίας του στρατού των ΗΠΑ μετά
από έναν πιθανό πυρηνικό πόλεμο. Η έρευνα αυτή γινόταν για να
δώσει λύση στο πρόβλημα κατασκευής ενός συστήματος
στρατιωτικών επικοινωνιών που θα συνέχιζε να λειτουργεί κατά
την διάρκεια ενός πολέμου ακόμα και όταν θα είχαν καταστραφεί
αρκετές τηλεπικοινωνιακές γραμμές. Έ να από τα πορίσματα της
Rand ήταν ότι η στρατιωτική μηχανή των ΗΠ Α βασιζόταν όλο και
περισσότερο σε υπολογιστές. Ό μω ς η σύνδεση τους γινόταν σε
δενδρική δομή, δομή πυραμίδας. Τότε σε περίπτω ση πυρηνικού
πολέμου θα είχε μεγάλο πρόβλημα το σύστημα στρατιωτικών
επικοινωνιών καθώς με χτύπημα σε νευραλγικό σημείο θα
αχρηστευόταν το μεγαλύτερο μέρος των τηλεπικοινωνιακών
γραμμών.
Έ τσι το 1964 ο Paul Baran πρότεινε την κατασκευή ενός
δικτύου επικοινωνίας βασισμένο σε συνδέσεις υπολογιστώ ν που
θα λειτουργούν ακόμα και σε προχωρημένο στάδιο διάλυσης. Το
Υπ. Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ ενέκρινε την πρόταση του Baran. Το
1969 δημιουργείται το πειραματικό δίκτυο Arpanet από την
ARPA(Advanced Research Projects Agency) η οποία αργότερα
ονομάστηκε DARPA(Defense Advanced Research Projects
Agency), υπηρεσία του Υπ. Άμυνας.
Οι βασικές αρχές της σχεδίασης αυτού του δικτύου ήταν η
αρχή της υπερεπάρκειας και η αρχή της ομαλής υποβάθμισης της
απόδοσης.
Υπερεπάρκεια σημαίνει ότι σε περίπτωση κακής
λειτουργίας των μηχανισμών του συστήματος υπάρχουν άλλοι
εναλλακτικοί μηχανισμοί που μπορούν να αντικαταστήσουν τους
πρώτους. Άρα το σύστημα διαθέτει περισσότερους μηχανισμούς
από αυτούς που είναι απαραίτητοι για την λειτουργία του. Η αρχή
της ομαλής υποβάθμισης της απόδοσης έγκειται στο ότι το
σύστημα είναι σε θέση να λειτουργήσει ακόμα και όταν μερικά από
τα υποσυστήματα του βρίσκονται εκτός λειτουργίας. Σε αυτήν την
περίπτω ση η συνολική απόδοση του συστήματος σε μια χρονική
ττερίοδο δεν βασίζεται αποκλειστικά σε ένα και μόνο υποσύστημα
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αλλά αποτελεί συνάρτηση αυτών των υποσυστημάτων που
λειτουργούν σωστά.
Πρόκειται δηλαδή για ένα σύστημα το οποίο σχεδιάζεται έτσι
ώστε να μην καταρρέει ποτέ αλλά να μειώνεται μόνο η
λειτουργικότητα και απόδοση του σταδιακά, έτσι ώστε οι υπεύθυνοι
του να μπορούν γρήγορα να αποκαταστήσουν τις βλάβες ή να
έχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις. Το δίκτυο που προέκυψε δεν
είχε μια σταθερή ιεραρχική δομή μεταξύ των κόμβων του. Ό λοι οι
υπολογιστές κόμβοι είναι δικτυακά ισότιμοι και καθένας από
αυτούς μπορεί να επιτελέσει ακριβώς τις ίδιες λειτουργίες με τους
άλλους(αποστολή-παραλαβή-δρομολόγηση των μηνυμάτων).
Εξάλλου τα μηνύματα δεν κινούνται μες το δίκτυο βάση μιας
προκαθορισμένης οδού μεταφοράς από τον ένα κόμβο στον άλλο.
Ό λες οι οδοί μεταφοράς είναι ισότιμες και το μήνυμα μπορεί να
φτάσει στον προορισμό του ακολουθώντας οποιαδήποτε από
αυτές.
Το δίκτυο λοιπόν γίνεται σχεδόν απρόσβλητο σε
περιπτώσεις καταστροφής ή δυσλειτουργίας κάποιων κόμβων του
ή κάποιων τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων.
Επίσης νέοι κόμβοι μπορούν να προστίθενται χωρίς να είναι
απαραίτητος ο επανασχεδιασμός.του δικτύου. Το δίκτυο λοιπόν
έγινε σύμφωνα με τις προσδοκίες του ερευνητικού προγράμματος,
ευέλικτο, ανθεκτικό και εύπλαστο.
Την υλοποίηση του έργου ανέλαβαν τα ακαδημαϊκά
ερευνητικά κέντρα τεσσάρων πανεπιστημίων των ΗΠΑ. Αρα στην
ουσία το δίκτυο ξεκίνησε από την σύνδεση των τεσσάρων
ηλεκτρονικών υπολογιστών των πανεπιστημίων αυτών.
Μέχρι το 1971 οι κόμβοι του δικτύου είχαν ανέλθει στους 23,
ενώ το 1973 έφτασαν τους 38(την ίδια χρονιά έγιναν και οι πρώτες
διεθνείς συνδέσεις με ιδρύματα της Αγγλίας και της Νορβηγίας) και
το 1977 είχαν ξεπεράσει τους 100. Οι κόμβοι του Internet ήταν
άλλοι μεγάλα υπολογιστικά συστήματα mainframe και άλλοι
υπολογιστές mini και ήταν κατά κύριο λόγο πανεπιστημιακοί.
Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1970 το δίκτυο αρχίζει να
χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
μεταξύ ερευνητών των διαφόρων πανεπιστημίων που είχαν
κόμβους. Αρχίζει λοιπόν μια νέα περίοδος η οποία χαρακτηρίζεται
από τη χρησιμοποίηση του Arpanet περισσότερο για ερευνητικό
έργο δηλαδή συντονισμό, την συνεργασία, την ανταλλαγή
πληροφοριών ανάμεσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και το δίκτυο
ξεφεύγει από τον αμυνοκεντρικό του προσανατολισμό.
Ενδεικτικό στοιχείο της δικτυακής ανάπτυξης που πρόκειται
να ακολουθήσει είναι η δημιουργία και η καθιέρωση του
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λειτουργικού συστήματος Unix το 1977 διευκολύνει την επέκταση
των διασυνδέσεων μέσω του UUC P(U nix to Unix Copy Program).
To 1982 δημιουργείται το πρωτόκολλο TCP/IP(Transmission
Control Protocol/Internet Protocol) to οποίο και επιτρέπει σε
διαφορετικά συστήματα να επικοινωνούν μεταξύ τους. Αρχισε να
χρησιμοποιείται από την πρωτοχρονιά του 1983 αντικαθιστώντας
την παλιότερη γενιά πρωτοκόλλων NCP. Με το TCP/IP αρχίζει να
χρησιμοποιείται ο όρος Internet ως ένα σύνολο συνδεδεμένων
δικτύων με το πρωτόκολλα TCP/IP.
Στις αρχές της δεκαετίας του '80 κάνουν την εμφάνιση τους
και άλλα νεότερα δίκτυα τα οποία συνδέονται με το ARPAnet, είτε
απευθείας είτε μέσω υπολογιστή πύλη επικoιvωvίας(gateway).
Μερικά από αυτά ήταν το Bitnet, το Usenet και το C S N ET, δίκτυα
που με τον καιρό αφομοιώνονται.
Το έτος 1983 το ARPAnet χωρίζεται σε δύο τμήματα που
όμως δεν αποκόπτονται το ένα από το άλλο. Το είναι το Milnet για
στρατιωτικές χρήσεις και το άλλο το υπόλοιπο ARPAnet. Ο λόγος
του διαχωρισμού ήταν ότι η διόγκωση του δικτύου έκανε την
διακίνηση των στρατιωτικών πληροφοριών μέσα σε αυτό
ανασφαλή. Τα δύο αυτά τμήματα, το Arpanet και το Milnet
ονομάζονται πλέον Darpanet ή Darpa lnternet(To γνωστό μας
αργότερα όπω ς επικράτησε να λέγεται Internet). Κατά το 1984 οι
κόμβοι του Δικτύου ξεπερνούν τους χίλιους.
Το 1986 το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών των ΗΠΑ, γνωστό ως
NSF(National Science Foundation), ξεκινάει την λειτουργία ενός
δικτύου υψηλών ταχυτήτων, το NSFnet με έναν δικτυακό κορμό
(backbone) με ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων που φτάνει τα
56Kbps. Πέντε υπερυπολογιστικά κέντρα συνδέονται έτσι ώστε να
αυξήσουν την υπολογιστική ισχύ για όποιον χρησιμοποιούσε το
NSFnet. Σκοπός της λειτουργίας του είναι η δικτύωση όλων των
ακαδημαϊκών και ερευνητικών κέντρων των ΗΠΑ. Και πράγματι
αρχίζει μια περίοδος όπου πλήθος συνδέσεων με το NSFnet
γινόταν, ειδικά από πανεπιστήμια. Έ τσ ι οι κόμβοι το επόμενο έτος
ξεπερνούν τους δέκα χιλιάδες. Το 1988 ο κορμός του NSFnet
αναβαθμίζεται από πλευράς ταχύτητας στα 1.544Mbps . Την ίδια
χρονιά συνδέονται χώρες όπως ο Καναδάς, η Δανία, η Φινλανδία,
η Γαλλία, η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία.
Το 1989 άλλες δέκα χώρες συνδέονται στο NSFnet ενώ οι
κόμβοι φτάνουν τους 100.000 .
Στα τέλη λοιπόν της δεκαετίας του '80 παράλληλα με τις
ΗΠΑ υψηλή δικτυακή υποδομή αποκτούν και άλλα μέρη του
κόσμου όπω ς η Ευρώ πη , η Αυστραλία και η Α π ω Ανατολή.
Δίκτυα λοιπόν από αυτές τις περιοχές συνδέονται με το NSFnet με
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φυσικές συνδέσεις. Οι λόγοι της διασύνδεσης είναι ερευνητικοί,
εμπορικοί αλλά και πολιτικοί.
Το 1990 το Arpanet παροπλίζεται και παύει να υπάρχει και
όλες οι λειτουργίες του μεταψέρονται στο NSFnet. Αρχίζει σιγά
σιγά να επικρατεί ο όρος Internet. Την ίδια χρονιά αποκτάει
σύνδεση με το Internet και η Ελλάδα.
Το 1991 συμβαίνει ένα γεγονός το οποίο δίνει τεράστια
ώθηση στην ανάπτυξη του Internet.
Η NSF άρει τους
περιορισμούς για την εμπορική χρήση του Δικτύου και
δημιουργείται η CIX(Commercial Internet Exchange), μια εμπορική
ομοσπονδία. Αυτή διασυνδέει πάνω από 18 μεγάλους εμπορικούς
οργανισμούς παροχής υπηρεσιών πρόσβασης Δικτύου. Αρχίζει
πλέον η εποχή της ελεύθερης από πολιτικές, διακίνησης
δεδομένων στο Internet. Με την έλευση λοιπόν των ιδιωτικών
εταιριών πρόσβασης στο Internet ακολουθεί πραγματική έκρηξη
στον αριθμό των κόμβων(πάνω από 1.000.000 κόμβοι το 1992) και
των χρηστών ανά τον κόσμο.
Το 1994 το Arpanet/Internet γιορτάζει τα εικοστά πέμπτα
γενέθλια του. Η εμπορευματικοποίηση είναι γεγονός. Εμπορικά
ηλεκτρονικά καταστήματα κάνουν την εμφάνιση τους στο Δίκτυο
και προωθείται η ανάτπυξη των on-line αγορών. Το 1995 το
NSFnet επαναλειτουργεί πια μόνο ως ερευνητικό δίκτυο και όλη
την διακίνηση δεδομένων στον δικτυακό κορμό των ΗΠ Α
αναλαμβάνουν συνδεδεμένοι μεταξύ τους δικτυακοί παροχείς
πρόσβασης.
Πλέον το Internet είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο, απρόσβλητο
από τοπικές καταστροφές και από τοπικές προσπάθειες επιβολής
ελέγχου. Υπάρχουν πια συνδεδεμένοι κόμβοι που ανήκουν από
ακαδημαϊκά ιδρύματα μέχρι Κυβερνητικές Υπηρεσίες και από
ιδιωτικές επιχειρήσεις μέχρι μεμονωμένους χρήστες.
Οι χρήστες του Internet βρίσκουν όλο και περισσότερες
χρήσεις για αυτό. Το Internet μπορεί να εντάσσεται σήμερα στις
οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές δραστηριότητες του κάθε
χρήστη.
Τα δύο τελευταία χρόνια νέες τεχνολογίες κάνουν την
εμφάνιση τους στο Δίκτυο κάνοντας την μελλοντική ανάπτυξη του
Internet να φαίνεται ότι θα είναι εξίσου συναρπαστική αλλά και
απρόβλεπτη.

1.3. Οι
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Ένα ς χρήστης μπορεί εφόσον έχει πρόσβαση στο Internet να
έχει πρόσβαση και στις διάφορες υπηρεσίες του. Μπορεί να βρει
ποικίλες εφαρμογές και να χρησιμοποιήσει το Internet με πολλούς
και διαφορετικούς τρόπους.
Γενικά μπορεί να γίνει ένας
διαχωρισμός των δραστηριοτήτων του χρήστη σε έξη βασικές
διαφορετικές κατηγορίες*
α)Αποστολή και
λήψη
μηνυμάτων
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί την υπηρεσία
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(ο-ηΐ3ΐΙ) για να αλληλογραφήσει με
άλλους χρήστες του δικτύου.
β)Μεταφορά αρχείων.
Παντού στο Internet υπάρχουν
εκατομμύρια αρχεία που ελεύθερα μπορεί ο χρήστης να τα
μεταφέρει στον δικό του υπολογιστή. Επίσης ο χρήστης μπορεί να
στείλει αρχεία από τον δικό του υπολογιστή σε άλλους. Αυτή η
δραστηριότητα είναι δυνατή μέσω της υπηρεσίας FTP(File
Transfer Protocol).
γ)Εκτέλεση
προγραμμάτων
σε
απομακρυσμένους
υπολογιστές.
Ο χρήστης μπορεί να συνδέεται σε άλλους
υπολογιστές και να εκτελεί σε αυτούς κάποια προγράμματα τα
οποία δεν μπορεί να εκτελέσει για διάφορους λόγους στον δικό
του. Η δραστηριότητα αυτή επιτυγχάνεται μέσω της υπηρεσίας
Telnet.
δ)Αναζήτηση πληροφοριών.
Ο χρήστης μπορεί να
αναζητήσει κάποιες πληροφορίες επί παντός επιστητού μέσα από
ένα πραγματικά τεράστιο σύνολο πληροφοριών που υπάρχουν
μέσα στο Internet.
Υπηρεσίες εργαλεία που μπορεί να
χρησιμοποιήσει για την αναζήτηση του είναι ο World Wide Web, ο
Gopher, το Archie και η βάση W AIS.
ε)Συμμετοχή σε ομάδες συζήτησης. Ο χρήστης μπορεί μέσα
στο Internet να βρει άτομα με κοινά ενδιαφέροντα και να
συμμετάσχει σε δημόσιες συζητήσεις σε διάφορα θέματα. Αυτό
μπορεί να γίνει είτε με την υπηρεσία Usenet, είτε μέσω
ταχυδρομικών καταλόγων.
στ)Επικοινωνία με άλλους χρήστες και ψυχαγωγία. Μέσα
στο Internet είναι δυνατός ο διάλογος σε πραγματικό χρόνο μεταξύ
των χρηστών του ανεξάρτητα από την γεωγραφική περιοχή που
βρίσκονται μέσω της υπηρεσίας Talk και του IRC. Επίσης μπορεί
ο χρήστης να συμμετάσχει σε παιχνίδια στα οποία λαμβάνουν
Mark Gibbs & Richard Smith, Ταξιδεύοντας στο Internet, εκδόσεις Anubis, Τελικά τι μκορώ να κάνω
στο Internet;, σελ. 14.

μέρος περισσότεροι από ένας χρήστες ταυτόχρονα, σε πραγματικό
χρόνο.
Ό λες οι υπηρεσίες και δραστηριότητες που αναφέρθηκαν σε
αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικότερα στην συνέχεια.
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1.4. npioc διοικεί το Internet
Μπορεί να ακούγεται παράξενο αλλά δεν υπάρχει κανένας
μεμονωμένος άνθρωπος, οργανισμός, εταιρία ή πάσης φύσεως
φορέας στον οποίο ανήκει το Internet.
Έ τσι στην πραγματικότητα κανένας δεν διοικεί το Internet
Ό μω ς τα χιλιάδες επιμέρους δίκτυα έχουν ιδιοκτήτες.
Οι
διαχειριστές των δικτύων αυτών είναι υπεύθυνοι για την χρήση του
Internet σε κάθε επιμέρους δίκτυο. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι
οργανισμοί με περισσότερο κύρος και ισχύ από τους υπόλοιπους.
Ένα ς από αυτούς τους οργανισμούς είναι το N.S.F. (National
Science Foundation - Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των ΗΠΑ) στο
οποίο και ανήκει η ραχοκοκαλιά του Internet Α π ό το N.S.F.
δημιουργήθηκε η A.N .S. ( Advanced Network and Services Προηγμένα Δίκτυα και Υπηρεσίες ).
Η AN S έχει προμηθεύσει μεγάλα τμήματα υποδομής του
Internet και υποστηρίζετε από Αμερικάνικες εταιρίες κολοσσούς
όπω ς η MERIT, η IBM, και η MCI.
Ακόμα υπάρχουν οργανώσεις που στηρίζονται στην
εθελοντική εργασία που και αυτές ως ένα βαθμό έχουν μερίδιο
στον κεντρικό έλεγχο του Δικτύου.
Μία από αυτές είναι η ISO C ( Internet Society), η οποία
δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ. Τα μέλη της είναι εθελοντές που
έχουν ως σκοπό της εργασίας τους την υποστήριξη και προώθηση
του Internet. Η ISO C έχει πολλά συμβούλια και ομάδες εργασίας
που διοικούνται όλα από το ΙΑΒ ( internet Architecture Board ). To
ΙΑΒ είναι υπεύθυνο για την έγκριση των προτύπω ν που
χρησιμοποιούνται στο Δίκτυο και που αφορούν πρωτόκολλα και
νέες τεχνολογίες.
Αντίστοιχος οργανισμός της IS O C στην Ευρώπη είναι η
R AR E ( Resaux Assosies pour la Recherche Europeane ).
'Άλλη μια ομάδα είναι το IE TF ( Internet Engineering Task
Force ). Πρόκειται για ένα forum που ανατπύσσει πρότυπα και
λύσεις για τεχνικά ζητήματα που ανακύπτουν.
Μια άλλη κεντρική επιτροπή είναι η NIC ( Network
Information Center ). Ο ρόλος της δεν είναι διοικητικός απλώς
διευκολύνει την διαχείριση πρακτικών θεμάτων.
Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί ότι το Internet είναι
εγχείρημα που βασίζεται στην συνεργασία και στην εθελοντική
εργασία.
Τα επιμέρους δίκτυα που το αποτελούν έχουν
συμφωνήσει για την χρήση κοινών πρωτοκόλλων επικοινωνίας,
μεθόδων διευθυνσιοδότησης και κανόνων. Το Internet στο σύνολο
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του είναι αυτοδιοικούμενο με συνεχή διαδικασία δημοκρατικής
συμμετοχής και συνεργασίας. Όταν κάποιο άτομο, ομάδα ή εταιρία
παραβιάσει τους κανόνες του συστήματος, τα υπόλοιπα μέρη
δρουν ομαδικά και παίρνουν θέση, με τέτοιο τρόπο ώστε να
αποκαταστήσουν την επιθυμητή κατάσταση.

1.5. Πρωτόκολλα και Internet
Έ χει ήδη ειπωθεί ότι μέσα στο Internet οι συνδέσεις μεταξύ
των υπολογιστών κόμβων είναι πολλές και τα μηνύματα
ακολουθούν οποιαδήποτε διαθέσιμη οδό. Για να είναι όμως εφικτή
αυτή η επικοινωνία χρειάζονται κάποια πρωτόκολλα, δηλαδή
κάποιες προσυμψωνημένες μέθοδοι επικοινωνίας.
Η σύνδεση λοιπόν στο Internet διαφορετικών μεταξύ τους
υπολογιστικών συστημάτων γίνεται με την χρήση κάποιου
προτύπου επικοινωνίας.
Α π ό το 1983 στο Internet χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο
TCP/IP(Transmission Control Protocol/Intemet Protocol), το οποίο
και αντικατέστησε το προηγούμενο πρωτόκολλο το NCP.
Να σημειωθεί ότι το TCP/IP αναπτύχθηκε από την D AR P A
κατά την δεκαετία του 70. Α π ό τις αρχές της δεκαετίας του 80 ο
Διεθνής Οργανισμός Προτύπων ISO 700nternational Standards
Organization) αναπτύσσει τα πρωτόκολλα Ανοικτής Διασύνδεσης
Συστημάτων OSI (Open Systems Interconnection) που όμως προς
το παρόν η χρήση τους είναι περιορισμένη.
Έ τσ ι το TCP/IP σχεδόν μια εικοσαετία μετά την αρχική του
σχεδίαση αποτελεί ακόμα το πιο διαδεδομένο πρότυπο
παγκοσμίως. Υποστηρίζεται σχεδόν από όλα τα επιμέρους
Δικτυακά πρωτόκολλα και δεν δείχνει ως τώρα σημεία γηράνσεως.
Με το TCP/IP επιτυγχάνεται ο πλήρης διαχωρισμός της
διαδικασίας
‘αποστολής-παραλαβής-ανασυγκρότησης’
των
πακέτων πληροφορίας από την διαδικασία ‘δρομολόγησης
πακέτων μέσω των κόμβων του δικτύου’.
Τι είναι όμως αυτά τα πακέτα πληροφορίας; Μέσα στο
Internet οι πληροφορίες δεν μεταδίδονται με συνεχή ροή από τον
ένα κόμβο στον άλλο. Όλα τα δεδομένα χωρίζονται σε μικρότερα
τμήματα και το κάθε ένα τμήμα ονομάζεται πακέτo(packet).
Όταν λοιπόν ένα δεδομένο φεύγει από τον υπολογιστή από
τον οποίο προέρχεται , το πρώτο σκέλος του TCP/IP, το T C P
αναλαμβάνει να το χωρίσει σε μικρότερα τμήματα, δηλαδή σε
πακέτα. Το κάθε πακέτο παίρνει από το T C P έναν δικό του
σειριακό αριθμό, κάποιες πληροφορίες για έλεγχο σφαλμάτων και
βέβαια την διεύθυνση του υπολογιστή προς τον οποίον
αποστέλλεται. Τα πακέτα πλέον αρχίζουν να ταξιδεύουν ανάμεσα
στους κόμβους του Internet. Αυτή την μεταφορά των δεδομένων
την αναλαμβάνει το δεύτερο σκέλος του TCP/IP, το IP. Στον
υπολογιστή που λαμβάνει τελικά τα πακέτα το T C P ελέγχει αν
αυτά καταφθάνουν σωστά. Αν έρχονται με σφάλματα το TC P ζητά
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την επανάληψη της αποστολής τους.
Όταν όλα τα πακέτα
ληφθούν σωστά το T C P χρησιμοποιεί τους σειριακούς αριθμούς
τους έτσι ώστε να ανακατασκευάσει το αρχικό δεδομένο.
Τα πλεονεκτήματα του χωρισμού ενός δεδομένου σε πολλά
πακέτα είναι πολλά. Επιτρέπεται πρώτα από όλα στο Internet να
χρησιμοποιεί τις ίδιες γραμμές επικοινωνίας για να εξυπηρετεί
πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Επίσης το γεγονός ότι κατά την
διάρκεια του ταξιδιού τους τα πακέτα στέλνονται από τον έναν
υπολογιστή υπηρεσίας σε άλλον μέχρι να φτάσουν στον τελικό
προορισμό τους προσδίδει στο δίκτυο μεγάλη ευελιξία. Δηλαδή αν
κάποια σύνδεση «σπ ά σ ει», τότε ακολουθείται εναλλακτική
διαδρομή. Το ίδιο συμβαίνει όταν μια διαδρομή παρουσιάζει
εξαιρετική κυκλοψοριακή συμφόρηση. Αν επίσης πάει κάτι στραβά
το δεδομένο δεν χάνεται αλλά επαναλαμβάνεται η αποστολή των
πακέτων που δεν έφτασαν στον προορισμό τους ή που έφτασαν
αλλά με λάθη.
Τελικά το TCP/IP είναι τόσο πολύτιμο για την λειτουργία του
Internet γιατί του προσδίδει ταχύτητα, ευελιξία και αξιοπιστία. Είναι
επίσης ο αρμός που κρατάει συνδεδεμένους τους εκατομμύρια
υπολογιστές που το απαρτίζουν.

1.6. Διευθύνσεις στο Internet
1.6.1 Γενικά
Στο τεράστιο αυτό δίκτυο του Internet ο κάθε συνδεδεμένος
σε αυτό υπολογιστής, αλλά και ο κάθε συνδεδεμένος άνθρωπος
έχει τη δική του μοναδική διεύθυνση. Όταν βέβαια γίνεται αναφορά
σε διεύθυνση στο Internet πρόκειται πάντα για ηλεκτρονική.
Η γνώση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ανθρώπων και
υπολογιστών στο Δίκτυο είναι απαραίτητη για την απρόσκοτπη
επικοινωνία με οποιονδήποτε και οτιδήποτε ανήκει σε αυτό. Όταν
ο χρήστης γνωρίζει την διεύθυνση ενός υπολογιστή μπορεί να
συνδεθεί με αυτόν και να χρησιμοποιήσει τους πόρους του, ενώ
όταν γνωρίζει την διεύθυνση ενός ανθρώπου μπορεί να δει
πληροφορίες για αυτόν, να ανταλλάξει αρχεία, να στείλει μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να συνομιλήσει μαζί του.
Οι διευθύνσεις μέσα στο Internet είναι τριών ειδών:
α)Η διεύθυνση IP(lnternet Protocol address),
β)η Internet host address και
γ)η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address).
1.6.2 Διευθύνσειο IP και host
Για την διευθυνσιοδότηση κάθε υπολογιστή κόμβου στο
Internet χρησιμοποιείται ένας μοναδικός αριθμός.(Πρόκειται για 32μπιτο αριθμό που εμφανίζεται σαν μια ομάδα τεσσάρων αριθμών
των 8 bit ο καθένας. Αυτός ο αριθμός είναι μοναδικός για κάθε
κόμβο και αποτελεί την IP διεύθυνση του. Για παράδειγμα ο
193.92.150.240 είναι ο κόμβος στο W W W της Forthnet και η
διεύθυνση IP του πανεπιστημίου ΜΙΤ των ΗΠΑ είναι 18.181.0.24 .
Ό μω ς η απομνημόνευση αριθμών από τον χρήστη δεν είναι
και τόσο βολική. Για αυτόν τον λόγο κάθε υπολογιστής κόμβος του
Internet έχει και ένα μοναδικό όνομα διεύθυνσης με τη μορφή δύο
ή περισσοτέρων λέξεωv(lnternet host address) χωριζόμενων με
τελεία. Έ τσι ο 193.92.150.240 είναι ο www.forthnet.gr και ο
18.181.0.24 είναι ο rtfm.mit.edu .
Το τμήμα του Internet που διαχειρίζεται τις διευθύνσεις
ονομάζεται σύστημα ονομάτων περιοχών(ΟΝ8 δηλαδή Domain
Name System). To DNS είναι μια υπηρεσία η οποία καλείται να
μεταφράζει τα ονόματα περιοχών σε διευθύνσεις IP και
αντίστροφα.
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Κάθε host address αποτελείται από κάποια βασικά μέρη, τα
οποία ονομάζονται περιοχές και υποπεριοχές. Για να γίνει αυτό
πιο κατανοητό θα αναλυθεί το όνομα rtfm.mit.edu .
Η πρώτη από δεξιά περιοχή του ονόματος είναι το edu. Αυτή
ονομάζεται υψηλού επιπέδου πεpιoχή(fιrst level domain) και είναι
πάντα η πιο γενική όσον αφορά την περιγραφή του ονόματος ενός
κόμβου.
Οι συνηθέστερες περιοχές υψηλού επιπέδου βρίσκονται
στον πίνακα που ακολουθεί.
π ε ρ ιο χ ή
gov
mil
int
com
edu
net
org

πεοινοαΦΠ
κυβερνητικές υπηρεσίες
στρατιωτικές υπηρεσίες
διεθνείς οργανισμοί
εμπορικοί οργανισμοί
εκπαιδευτικά ιδρύματα & κέντρα ερευνών
διαχειριστικοί κόμβοι του Δικτύου
οργανισμοί
που
δεν
κατατάσσονται
στις
παραπάνω κατηγορίες__________________________

Οι παραπάνω ονομάζονται οργανωτικές περιοχές και
βασίζονται σε ένα σύστημα διευθυνσιοδότησης που ισχύει από
τότε που το Internet απευθυνόταν μόνο στους χρήστες των ΗΠΑ.
Με την ένωση των διεθνών δικτύων και την παγκοσμιοποίηση του
Δικτύου επήλθε η ανάγκη, περιοχές υψηλού επιπέδου να
φανερώνουν και την γεωγραφική προέλευση τους. Σήμερα λοιπόν
χρησιμοποιούνται παράλληλα και γεωγραφικά ονόματα περιοχών
υψηλού επιπέδου,
όπως το gr για την Ελλάδα(π.χ.
www.forthnet.gr) . Πίνακας των γεωγραφικών περιοχών υψηλού
επιπέδου υπάρχει στο παράρτημα σελίδα 194.
Το επόμενο ή τα επόμενα τμήματα προς τα αριστερά ενός
ονόματος υπολογιστή ονομάζονται uπoπεpιoχές(subdomains).
Ενώ το πρώτο από αριστερά τμήμα είναι ο συγκεκριμένος
υπολογιστής. Έ τσ ι στο προηγούμενο παράδειγμα του rtfm.mit.edu
ο υπολογιστής είναι ο rtfm , ανήκει στην υποπεριοχή mit(από το
όνομα του πανεπιστημίου) και στην περιοχή υψηλού επιπέδου
edu.
1.6.3

Διευθύνσεις ηλεκτρονικού τανυδοουείου

Ό λοι οι χρήστες του Internet έχουν την προσωπική
ηλεκτρονική διεύθυνσή τους.
Αυτή λέγεται και διεύθυνση
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή e-mail address. Επιτρέπει στον
χρήστη να στέλνει και να λαμβάνει μηνύματα από όλον τον κόσμο
και βοηθάει στην επικοινωνία μεταξύ των χρηστών του Internet.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη περιέχει;
α)Την ταυτότητα(υ5θΓίά), δηλαδή το όνομα με το οποίο
αποφασίζει ο χρήστης να γίνει πλέον γνωστός στην κοινότητα του
Internet.
β)Τον χαρακτήρα @ (διαβάζεται στον).
γ)Τέλος περιλαμβάνει την διεύθυνση του υπολογιστή στον
οποίο ανήκει ο χρήστης.
Έ τσι η ηλεκτρονική διεύθυνση raven@spark.net.gr είναι η
διεύθυνση του χρήστη raven στον υπολογιστή spark.net.gr.
Η ταυτότητα του κάθε χρήστη (όπως η raven στο
παράδειγμα) δεν είναι απαραίτητο να είναι μοναδική σε όλο το
Internet. Όμω ς πρέπει να είναι μοναδική στον υπολογιστή στον
οποίο ανήκει ο χρήστης. Δηλαδή τελικά μοναδικός πρέπει να είναι
ο συνδυασμός ταυτότητας χρήστη και διεύθυνση υπολογιστή.

1.7. Τύποι συνδέσεων στο Internet
1.7.1 Γενικά νια την προσπέλαση του Δικτύου
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μία αναφορά στους διάφορους
τρόπους προσπέλασης του Internet από τους χρήστες.
Προσπέλαση του Internet είναι η διασύνδεση ενός υπολογιστή ή
δικτύου υπολογιστών με άλλους υπολογιστές κόμβους του
Internet.
Υπάρχουν βέβαια αρκετοί διαφορετικοί τύποι
διασύνδεσης. Αυτοί ποικίλουν ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις
ανάγκες αυτού που επιθυμεί να συνδεθεί με το Internet.
Όταν γίνεται λόγος για απλούς χρήστες του Internet τότε και
οι περισσότεροι τύποι συνδέσεων γίνονται με την χρήση του
τηλεφωνικού δικτύου και ενός modem. Ο χρήστης πρέπει να
αποκτήσει ένα λογαριασμό σε μία εταιρία παροχής υπηρεσιών
πρόσβασης Internet. Οι τύποι των συνδέσεων διαφοροποιούνται
όσον αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον χρήστη, την
ποιότητα της σύνδεσης αλλά φυσικά και το κόστος τους. Γενικά
όλες αυτές οι συνδέσεις επειδή γίνονται μέσω τηλεφωνικής κλήσης
στον παροχέα πρόσβασης Internet, λέγονται dial-up συνδέσεις.
Υπάρχουν πάντα και οι συνδέσεις που απευθύνονται σε πιο
επαγγελματικές ανάγκες και οι οποίες και χρησιμοποιούν για την
επικοινωνία με τους άλλους κόμβους του δικτύου μόνιμες
μισθωμένες γραμμές. Σε όλους αυτούς τους τύπους συνδέσεων
θα γίνει αναφορά παρακάτω.
1.7.2 Συνδέσεις ηλεκτρονικού τανυδοουείου
Η πιο απλούστερη μορφή σύνδεσης είναι η σύνδεση μόνο
για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχuδpoμείou(e-mail).
Πρόκειται και για τον πιο οικονομικό τύπο σύνδεσης. Ο χρήστης
χρησιμοποιώντας το τηλεφωνικό δίκτυο, καλεί μέσω modem τον
απομακρυσμένο υπολογιστή του παροχέα του, ο υπολογιστής του
γίνεται τερματικό του απομακρυσμένου υπολογιστή από τον οποίο
μπορεί μόνο να στέλνει και να δέχεται μηνύματα.
Η σύνδεση e-mail μπορεί επίσης να γίνεται και μέσω
UUC P(U nix to Unix Copy Program), το οποίο είναι ένα πρόγραμμα
αντιγραφής μεταξύ συστημάτων Unix. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα
με την μορφή αρχείων μεταφέρονται από τον ένα υπολογιστή στον
άλλο.

1.7.3 Σ υ ν δ έσ ε ι οπτό τεουατικά υέσω τηλεφώνου.
Σε μια σύνδεση τερματικού μέσω τηλεφώνσυ(δί3ΐ-υρ terminal
connection) ο υπολογιστής του χρήστη μέσω modem και
τηλεφωνικής κλήσης συνδέεται με τον υπολογιστή υπηρεσίας του
παροχέα του. Ο υπολογιστής του χρήστη λειτουργεί σαν τερματικό
του απομακρυσμένου υπολογιστή. Όλα τα προγράμματα που
χρησιμοποιούνται για τις διάφορες υπηρεσίες του Internet
εκτελούνται στον απομακρυσμένο υπολογιστή. Ο χρήστης βλέπει
α πλώς στην οθόνη του δικού του συστήματος τα στοιχεία που
εμφανίζονται με την εκτέλεση κάποιων εντολών στον άλλο
υπολογιστή.
Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις
υπηρεσίες του Internet εφόσον βέβαια παρέχονται όλες από τον
φορέα πρόσβασης. Φυσικά δεν υπάρχει γραφικό περιβάλλον
(GUI-Graphical User Interface) όπω ς άλλωστε και στον
προηγούμενο τύπο σύνδεσης. Οι χρήσεις αυτές αποτελούν μια
λύση για αυτούς που διαθέτουν μηχανήματα με χαμηλή
υπολογιστική ισχύ όπω ς PC X T και αργά modem(π.χ. σε ταχύτητα
των 2.400 bauds). Εκτός από τον υπολογιστή και το modem ο
χρήστης χρειάζεται ένα απλό πρόγραμμα επικοινωνίας ή αλλιώς
προσομοίωσης τερματικού.
1.7.4 Άυεσεο ποοσωοινέο dial-up συνδέσεκ
Πρόκειται για τις συνδέσεις που χρησιμοποιούνται από την
μεγάλη πλειοψηφία των χρηστών του Internet παγκοσμίως.
Βασίζονται στο πρωτόκολλο TCP/IP ενώ υποστηρίζουν πλήρω ς το
γραφικό περιβάλλον GUI. Απαιτούν από τον χρήστη την ύπαρξη
κάποιου γρήγορου modem(τouλάχιστov από 14.400 bauds και
άνω). Απαιτείται ακόμα ειδικό λογισμικό που θα υποστηρίζει το
TCP/IP, που όμως βρίσκεται πολύ εύκολα και οι περισσότεροι
παροχείς το προσφέρουν δωρεάν. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί
τύποι διασύνδεσης αυτού του είδους ανάλογα με το πρωτόκολλο
που η κάθε μια χρησιμοποιεί.
Η πρώτη είναι η SLIP διασύνδεση(8σπ3ΐ Line Internet
Protocol-Πρωτόκολλο Internet Σειριακής Γραμμής). Σχεδιάστηκε
για να καλύψει την ανάγκη διασύνδεσης σε γραφικό περιβάλλον
πάντα με την χρήση modem. Ό μω ς παρουσιάζει κάποια αστάθεια
αφού μπορεί εύκολα να διακοπεί οπότε ο χρήστης είναι
αναγκασμένος να ξανακαλέσει τον παροχέα του για να
επανασυνδεθεί με το Δίκτυο.
Η δεύτερου τύπου διασύνδεση είναι η PPP(Point-to-Point
Protocol) η οποία και διαδέχτηκε την SLIP. Πρόκειται για σύνδεση
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που την προτιμούν πλέον ολοένα και περισσότεροι χρήστες, είναι
πιο σταθερή από την SLIP, παρέχει δυνατότητα συμπίεσης των
δεδομένων και έτσι τα δεδομένα μεταφέρονται ταχύτερα.
Η
ιδανικότερη περίπτωση της ΡΡΡ σύνδεσης είναι να είναι
αληθινή(ίτυ 0 ΡΡΡ). Ό μω ς υπάρχει και προσομοίωση της ΡΡΡ η
λεγόμενη emulated ΡΡΡ.
1.7.5

Άυεσεζ υόνιυεο συνδέσεκ υέσω υισθωυένων νοαυυών

Ένα ς οργανισμός ή μια επιχείρηση, ιδίως όταν διαθέτει και
ένα εσωτερικό δίκτυο και κάποιο αριθμό χρηστών, έχει σίγουρα
αυξημένες απαιτήσεις όσον αφορά την διασύνδεση με το Internet.
Οι διάφορες συνδέσεις τύπου dial-up δεν επιτρέπουν την
παράλληλη χρήση του Internet από πολλούς χρήστες, υπάρχουν
αρκετές καθυστερήσεις και δεν είναι δυνατή η ύπαρξη πολλώ ν
ηλεκτρονικών διεuθύvσεωv(e-mail addresses) για όλα τα στελέχη
ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης. Επίσης οι dial-up συνδέσεις
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παροχή on-line υπηρεσιών
επειδή ακριβώς η σύνδεση είναι παροδική.
Η λύση λοιπόν σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να
καλύπτονται οι παραπάνω ανάγκες είναι οι μόνιμες μισθωμένες
γpαμμές(leased lines).
Γίνονται απευθείας σε κάποιο δίκτυο
TCP/IP το οποίο συνδέεται απευθείας με το Internet. Έ τσι λοιπόν
δημιουργείται ένας διακoμιστής(seΓver) του Internet από την
εταιρία ή τον οργανισμό.
Η σύνδεση αυτού του είδους γίνεται με την συνεργασία
κάποιου Carrier Provider(εταιpίες στις οποίες ανήκουν τα διεθνή
τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα , τα διάφορα τμήματα του κορμού
του Δικτύου που συνδέουν το Internet). Βέβαια στην Ελλάδα
μισθωμένες γραμμές τοποθετεί αποκλειστικά μόνο ο Ο ΤΕ αφού
έχει το μονοπώλιο σε αυτόν τον τομέα παροχής υπηρεσιών μέχρι
το έτος 2003. Υπάρχουν τέσσερις τύποι συνδέσεων μισθωμένων
γραμμών, η σύγχρονη, η ασύγχρονη, Hellaspac και Hellascom.
Οι δύο πρώτες είναι στην ταχύτητα των 28800bps και είναι
και οι οικονομικότερες, ενώ η σύγχρονη υπερτερεί σε σχέση με την
ασύγχρονη στην σταθερότητα και απόδοση της.
Το κύκλωμα Hellaspac απευθύνεται σε χρήστες που
βρίσκονται γεωγραφικά σε μια απομακρυσμένη περιοχή χωρίς
κάποιον τοπικό παροχέα πρόσβασης στο Δίκτυο. Είναι ασύμφορο
για απαιτητικές εφαρμογές(π.χ.ν\Α/\Λ/\/) επειδή η χρέωση είναι
μεγάλη αφού είναι συνισταμένη του on-line χρόνου και του όγκου
σε bytes των δεδομένων που διακινεί ο χρήστης μέσω του
κυκλώματος.
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To Hellascom είναι ουσιαστικά το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο
της Ελλάδας. Απευθύνεται σε οργανισμούς και εταιρίες που
θέλουν να κάνουν εκτεταμένη χρήση του Internet. Οι ταχύτητες
σύνδεσης με μόνιμη γραμμή μέσω του Hellascom κυμαίνονται από
28.8Kbps έως 2Mbps. Το κόστος βέβαια κυμαίνεται και αυτό
ανάλογα με την ταχύτητα της γραμμής.
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1.8. Απαραίτητα εφόδια σε υηγανήυατα
λονισυικό νια σύνδεση u£ το Internet

και

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει μια αναφορά στα μηχανήματα
και τα προγράμματα που είναι απαραίτητα στον απλό χρήστη για
την διασύνδεση του με το Internet.
Το Internet είναι ένα ανοικτό δίκτυο, πράγμα που σημαίνει ότι
δεν περιορίζεται από μηχανήματα και λειτουργικά συστήματα.
Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης με οποιοδήποτε μηχάνημα που τρέχει
ένα λειτουργικό σύστημα όποιο και αν είναι αυτό μπορεί να
συνδεθεί με το Internet.
Ό μω ς οι απαιτήσεις των καιρών αλλά και η εξέλιξη του
lnternet(WVW\/, νέες τεχνολογίες, μετάδοση ήχου , εικόνας, και
video) κάνουν και μεγαλύτερη την ανάγκη χρησιμοποίησης
δυνατότερων υπολογιστικά συστημάτων και λειτουργικών
συστημάτων που υποστηρίζουν γραφικό περιβάλλον (GUI).
Έ τσι προτεινόμενα συστήματα είναι είτε οι Apple Macintosh
είτε βέβαια τα PC με επεξεργαστές 486 και Pentium και λειτουργικά
συστήματα όπω ς Windows(3.1 , 95 , NT) ή το OS/2 Warp.
Η πιο απαραίτητη συσκευή σε κάθε περίπτωση για την
σύνδεση στο Internet είναι το modem. Το modem είναι μια
συσκευή η οποία επιτρέπει την επικοινωνία δύο υπολογιστών
μέσω των τηλεφωνικών γραμμών.
Ό π ω ς είναι γνωστό ο κάθε υπολογιστής δουλεύει σύμφωνα
με το δυαδικό σύστημα(0 ή 1). Οι πληροφορίες και τα δεδομένα
είναι όλα γραμμένα σε συνδυασμούς του 0 και του 1. Όταν αυτές
οι πληροφορίες βγαίνουν από τον υπολογιστή σε δυαδική μορφή
φτάνοντας στο modem μετατρέπονται σε παλμικό σήμα έτσι ώστε
να κινηθούν μέσα στις τηλεφωνικές γραμμές. Όταν το παλμικό
σήμα φτάσει στον υπολογιστή στον οποίο απευθύνονται το modem
εκείνου του υπολογιστή τις μετατρέπει ξανά στην δυαδική τους
μορφή.*
Διατίθεται σε δύο μορφές, είτε σαν εσωτερική κάρτα που
τοποθετείται εσωτερικά στην κεντρική μονάδα του υπολογιστή είτε
σαν αυτόνομη εξωτερική συσκευή που συνδέεται σε κάποια θύρα
έξοδο του υπολογιστή. Είναι προτιμότερη η χρήση εξωτερικού
modem γιατί μπορεί να μεταφερθεί εύκολα από έναν υπολογιστή
σε άλλο και γιατί είναι ευκολότερος ο έλεγχος και η πρόσβαση στις
λειτουργίες του(μπορεί να επανεκκινήσει χωρίς να χρειάζεται

’ Μοδυττνός Δημήτρης, Προγραμμαησμός Η/Υ Π, Σημειώσεις ΤΕ1 Καβάλας ΣΔΟ Τμήμα Διοίκησης
Ετπχειρήσεων, σελ, 30.
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επανεκκίνηση
του
υπολογιστή
σε
περίπτωση
κάποιου
κολλήματος).
Τα modem λειτουργούν σε διάφορες ταχύτητες μεταφοράς
των δεδομένων.
Σίγουρα είναι προτιμότερη η αγορά ενός
γρήγορου σε ταχύτητα modem, δηλαδή τουλάχιστον ενός στα
14.400bps.
Επίσης κυκλοφορούν modem στις ταχύτητες
28.800bps και 33.600bps. Ό μω ς τι σημαίνει ότι ένα modem
λειτουργεί π.χ. στην ταχύτητα των 14.400bps; Σημαίνει ότι το
modem μπορεί να λαμβάνει ή να στέλνει 14.400 bits ανά
δευτερόλεπτο, δηλαδή 1800 χαρακτήρες (ένας χαρακτήρας είναι
ίσος με 8 bits).

30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ
INTERNET
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2.1.

Ηλεκτρονικό ταγυδρουείο-(β-ηΐ3ΐΠ

2.1.1

Γενικά νια το ηλεκτρονικό ταγυδοουείο

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θεωρείται η εκ των ουκ άνευ
υπηρεσία του Internet. Είναι το πιο δημοφιλές από τα εργαλεία
του, το πιο εύκολο στην χρήση και το πιο συχνά
χρησιμοποιούμενο. Αποτελεί την προσω πική σύνδεση του χρήστη
στον κόσμο του Δικτύου.
Σε κάθε δίκτυο οποιουδήποτε μεγέθους ίσω ς η βασικότερη
υπηρεσία είναι η δυνατότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάθε
χρήστης ενός δικτύου έχει την ηλεκτρονική του ταυτότητα. Αυτή
για το δίκτυο στο οποίο ανήκει ο χρήστης είναι μοναδική. Ο
χρήστης μπορεί να γίνει δέκτης και αποστολέας μηνυμάτων όπω ς
ακριβώς και στο συμβατικό ταχυδρομείο, μόνο που στην
περίπτωση αυτή τα μηνύματα έχουν ηλεκτρονική μορφή.
Η
μεταφορά των μηνυμάτων γίνεται με ηλεκτρονική διαδικασία. Τα
ηλεκτρονικά μηνύματα μπορούν να έχουν φυσικά την μορφή
κειμένου αλλά μπορούν παράλληλα να συμπεριλαμβάνουν και
αρχεία ήχου, εικόνας καθώς και άλλα.
Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή αλλιώς το e-mail όπως έχει
επικρατήσει να ονομάζεται έχει πολλές χρήσεις. Μερικές κοινές
χρήσεις του e-mail είνα ι;
•Αποστολή
ενός
η περισσοτέρων
μηνυμάτων
σε
μεμονωμένους χρήστες.
•Αποστολή ενός ή περισσοτέρων μηνυμάτων σε πολλούς
χρήστες ( ομάδες χρ η στώ ν) ταυτόχρονα.
•Αποστολή αρχείων κειμένου.
•Αποστολή δυαδικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα
γραφικά.
•Διανομή ηλεκτρονικών ενημερωτικών φυλλαδίων και
περιοδικών.
•Κοινοποίηση ειδοποιήσεων ή ενημερώσεων σε ομάδες
χρηστών.
Η επικοινωνία μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικών
μηνυμάτων, τόσο μεταξύ χρηστών όσο και μεταξύ χρήστη και
υπολογιστή ( προγράμματος ), αλλά και μεταξύ προγραμμάτων
( επικοινωνία προγράμματος με πρόγραμμα ).
Εκτός από την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε
τοπικά και άλλα δίκτυα υπάρχει βέβαια και η χρήση του στο
παγκόσμιο δίκτυο του Internet. Έ τσ ι ένας χρήστης του Internet
μπορεί να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την
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αποστολή μηνυμάτων σε χρήστες του Internet σε ολόκληρο τον
πλανήτη. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της χρήσης
του e-mail.
Εκατομμύρια χρήστες σε όλον τον κόσμο έχουν την
προσωπική, ηλεκτρονική τους διεύθυνση.
Η ηλεκτρονική
διεύθυνση του χρήστη ( e-mail address ) είναι και η ηλεκτρονική
του υπόσταση. Το σημείο αναφοράς τόσο για αυτόν όσο και για
τους άλλους χρήστες.
Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έχει φυσικά διαφορές σε σχέση
με το συμβατικό. Αυτές προσδιορίζονται στην ταχύτητα, την
ασφάλεια και την δυνατότητα επισύναψης αρχείων διαφόρων
τύπων στα ηλεκτρονικά μηνύματα.
Τα μηνύματα e-mail μεταδίδονται σε απίστευτα υψηλές
ταχύτητες. Μπορούν να φτάσουν στην άλλη άκρη του κόσμου
μέσα σε δευτερόλεπτα, στην χειρότερη περίπτωση λεπτά. ( Τα
παραπάνω ισχύουν όταν όλα λειτουργούν πολύ καλά στο Δίκτυο.
Υπάρχουν μερικές φορές, ευτυχώς σπάνια, περιτπώσεις που
κάποιοι κόμβοι, ή ο server του παραλήτπη είναι πεσμένος οπότε
δημιουργούνται απρόβλετπες καθυστερήσεις.) .
Τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε σχέση
με το συμβατικό είνα ι:
•Η ταχύτητα του όπως έχει ήδη ειπωθεί. Τα μηνύματα
παραδίδονται το πολύ σε λίγα λεπτά, ενώ με το συμβατικό
ταχυδρομείο απαιτούνται ακόμα και εβδομάδες για ορισμένες
απομακρυσμένες περιοχές.
Αρα όπω ς είναι φυσικό και οι
απαντήσεις στα μηνύματα έρχονται ταχύτερα.
Αυτό βέβαια
συνεπάγεται καλύτερη ταχύτητα επικοινωνίας, δηλαδή καλύτερη
ποιότητα επικοινωνίας.
•Το χαμηλό κόστος. Στο Internet το κόστος αποστολής ενός
μηνύματος είναι το ίδιο τόσο για ένα μήνυμα που αποστέλλεται
στον διπλανό δρόμο, όσο και για ένα άλλο που αποστέλλεται στην
άλλη άκρη του πλανήτη. Το χαμηλό κόστος οφείλεται στο γεγονός
πω ς ο χρήστης πληρώνει στον οργανισμό που του παρέχει
πρόσβαση μόνο την μηνιαία συνδρομή του (ποσό που είναι έτσι
και αλλιώς δεδομένο) και το τοπικό τηλεφώνημα για την σύνδεση
του με τον παροχέα.
•Το e-mail είναι βολικό. Έ να μήνυμα μπορεί να διαβαστεί ή
να αποσταλεί από τον χώρο εργασίας, από την κατοικία του
χρήστη, ακόμα κατά την διάρκεια ενός ταξιδιού.
( Φορητοί
υπολογιστές, κινητή τηλεφωνία).
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2.1.2

Mέθoδoc 5iaKivnonc των υηνυυάτων

Η μέθοδος διακίνησης μηνυμάτων βασίζεται στο σύστημα
‘store and forv^^ard’, δηλαδή αποθήκευση και μεταβίβαση είναι στην
ουσία ο τρόπος που λειτουργεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Στέλνοντας ο χρήστης ένα μήνυμα, αυτό φεύγει από τον
υπολογιστή του, φτάνει στο σύστημα του φορέα που του παρέχει
τη σύνδεση και από εκεί προωθείται στο σύστημα του παραλήτπη
όπου και αποθηκεύεται. Όταν ο παραλήπτης συνδέεται στον
τοπικό του Provider και εφόσον ελέγξει αν έχει κάποιο αδιάβαστο
μήνυμα μπορεί να το κατεβάσει ( download ) από το σύστημα του
στον υπολογιστή του.
Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι ο παραλήπτης
δεν χρειάζεται να είναι διαθέσιμος, δηλαδή συνδεδεμένος (on-line),
την στιγμή που το μήνυμα αποστέλλεται. Α π λώ ς όταν συνδεθεί
μπορεί να ενημερωθεί από το σύστημα του αν έχει μηνύματα και
να τα μεταφέρει στον υπολογιστή του.
Η όλη διαδικασία
απεικονίζεται καλύτερα στο παρακάτω σχήμα.

Εδώ ακόμα θα πρέπει να αναφερθεί ότι και το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο όπω ς και οι άλλες υπηρεσίες του Internet βασίζεται
στο σύστημα client-server (πελάτης-διακομιστής). Ο υπολογιστής
του provider λειτουργεί ως server λαμβάνοντας μηνύματα από
άλλους υπολογιστές του Internet και αποθηκεύοντας τα για τον

χρήστη. Ο χρήστης χρησιμοποιεί απλώς ένα client πρόγραμμα για
να μεταφέρει, να διαβάσει, μα αποθηκεύσει, να συντάξει και να
αποστείλει μηνύματα.
2.1.3

Ποονοάυυατα client

Αυτός ο client μπορεί να υπάρχει στο σύστημα του
υπολογιστή υπηρεσίας του provider του χρήστη και να λειτουργεί
κάτω από λειτουργικό Unix ( συνηθέστερα τέτοια προγράμματα
πελάτες για e-mail είναι το Pine και το Elm και υπάρχουν σχεδόν
σε όλα τα συστήματα των providers, εφόσον αυτοί βέβαια
παρέχουν κέλυφος Unix στον χρήστη. Ό μω ς σήμερα ευρύτατα
χρησιμοποιούνται είτε προγράμματα που έρχονται μαζί με το
λειτουργικό σύστημα (MS Exchange στα \Λ/ίηόονν5),είτε με τους
Web browsers* (MS Mail & News στον Microsoft Explorer και
Netscape Mail στον Netscape Navigator), είτε αυτόνομα όπως το
Eudora.
α)Το Eudora είναι ένα πολύ δημοφιλές πρόγραμμα για email. Η οθόνη που βρίσκεται πιο κάτω είναι από την Eudora Light
έκδοση του προγράμματος( shareware έκδοση ). Α π ό το μενού
File και την επιλογή του Check Mail μπορεί ο χρήστης να ελέγξει
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Ekova 3: To Eudora
αν υπάρχουν αδιάβαστα μηνύματα.
Α π ό το μενού
Μαϋόοχ(ταχυδρομικές θυρίδες) υπάρχουν οι επιλογές α) Ίη ’ για τα
εισερχόμενα, β) O u t’ για τα εξερχόμενα και γ) Trash’ για αυτά που
προορίζονται για σβήσιμο. Μπορεί ο χρήστης να δημιουργήσει και
* Web browsers :εξερευνητές ή αλλιώς χρογράμματα χλοήγησης του Παγκόσμιου Ιστού WorW Wide
Web Βλ Ενότητα 2 13, σελίδα 75.
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δικές του θυρίδες. Α π ό το μενού Message μπορεί να συντάξει και
να στείλει μήνυμα με την επιλογή New message. Από το μενού
Special και την επιλογή Settings γίνονται οι ρυθμίσεις του
προγράμματος ( σύμφωνα με τις οδηγίες του provider). Επίσης
μπορεί ο χρήστης να δημιουργήσει κατάλογο διευθύνσεων άλλων
χρηστών, να φτιάξει την υπογραφή του και άλλα.
Στην
επαγγελματική έκδοση του προγράμματος την Eudora Pro
παρέχονται πολύ περισσότερες δυνατότητες στον χρήστη.
β) Το Internet Mail πρόγραμμα της Microsoft έρχεται μαζί με
τον Internet Explorer. Έ χει και αυτό δυνατότητα για δημιουργία
καταλόγου διευθύνσεων η οποία ενεργοποιείται με την επιλογή
Address Book του μενού File. Οι θυρίδες στο Internet Mail
λέγονται folders ( φάκελοι ) και υπάρχουν στο μενού File, στην
επιλογή Folder.
Ete SK » » t
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Εικόνα 4: Το Internet Mail του Explorer
Υπάρχει δυνατότητα ταξινόμησης των μηνυμάτων μέσω της
επιλογής Sort by από το μενού View.
Οι ρυθμίσεις του
προγράμματος γίνονται από το μενού Mail και την επιλογή
Options, ενώ η επιλογή από το ίδιο μενού Inbox Assistant
φιλτράρει τα μηνύματα που δέχεται ο χρήστης ανάλογα με το θέμα
ή τον αποστολέα τους. Με το πλήκτρο New Message της μπάρας
εργαλείων μπορεί ο χρήστης να συντάξει ένα νέο μήνυμα, ενώ με
το Send and Receive να στείλει και να λάβει μηνύματα.
γ) Το Netscape Mail συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα
Netscape Navigator το οποίο είναι και ο πιο δημοφιλής browser
του Web.
Οι ρυθμίσεις του προγράμματος γίνονται μέσω διαφόρων
επιλογών του μενού Options. Και αυτό το πρόγραμμα όπως και το
Internet Mail λειτουργεί με folders { θυρίδες ) μέσω επιλογών από
το μενού File.
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Μπορεί ο χρήστης από το ίδιο μενού να δημιουργήσει και
τους δικούς του folders. Οι folders παρουσιάζονται στο πάνω
αριστερό μέρος της οθόνης ενώ τα μηνύματα του κάθε folder στο
πάνω δεξιό μέρος της οθόνης
0b £<*Vb·
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EkQVQ5: To Netscape Mail
Oi διάφορες λειτουργίες που έχουν σχέση με την διαχείριση
των folders και των μηνυμάτων που αυτοί περιέχουν μπορούν να
επιτελεστούν άνετα στα δύο αυτά μέρη της οθόνης με το δεξί
πλήκτρο του ποντικιού. Α π ό το μενού View και την επιλογή Sort
γίνεται η ταξινόμηση των μηνυμάτων. Επίσης από την μπάρα
εργαλείων με το πλήκτρο Get Mail μπορεί ο χρήστης να δει εάν
έχει να λάβει μηνύματα, ενώ με το πλήκτρο ToiMail να συντάξει ένα
νέο μήνυμα.
2.1.4 Πρωτόκολλα και Ηλεκτρονικό Τανυδοουείο
Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο διακινείται χάρη στο
πρωτόκολλο SMTP ( Simple Mail Transfer Protocol - Πρωτόκολλο
Μεταφοράς Απλού Ταχυδρομείου ) . Το Πρωτόκολλο αυτό ανήκει
στην οικογένεια πρωτοκόλλων TCP/IP. Περιγράφει τη μορφή κάθε
ταχυδρομικού μηνύματος και τον τρόπο χειρισμών των μηνυμάτων
κατά την παράδοση τους. Έ τσι είναι δυνατή μέσω του SMTP η
επικοινωνία και ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων ανάμεσα σε
χρήστες οι οποίοι έχουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές διαφορετικών
κατασκευαστών και που τρέχουν με διαφορετικά λειτουργικά
συστήματα. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αυτό η όλη διαδικασία
αποστολής ενός μηνύματος έχει τα εξής στάδια ;
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α)Συγγραφή μηνύματος από τον αποστολέα με την χρήση
κάποιου editor( κειμενογράφου ) ή με πρόγραμμα για ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
β)Αποστολή του μηνύματος στον υπολογιστή που εξυπηρετεί
την αλληλογραφία του αποστολέα, με το πρόγραμμα για e-mail.
γ)0 ηλεκτρονικός υπολογιστής του παροχέα πρόσβασης του
αποστολέα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο SM TP εκτελεί ένα
πρόγραμμα ταχυδρομείου για να εξασφαλίσει ότι το μήνυμα
διευθυνσιοδοτείται και μεταφέρεται με τον σωστό τρόπο. Το
πρόγραμμα αυτό ονομάζεται πράκτορας μεταφοράς ( transport
agent ). Αυτό το πρόγραμμα ελέγχει σε ποιόν υπολογιστή
απευθύνεται το μήνυμα και εφόσον αυτός υπάρχει του το
αποστέλλει.
δ)Στην πλευρά του παραλήπτη ο ηλεκτρονικός υπολογιστής
που λαμβάνει το μήνυμα, ελέγχει σε ποιόν χρήστη του απευθύνεται
το μήνυμα. Αν ο χρήστης είναι υπαρκτός τοποθετεί το μήνυμα στο
γραμματοκιβώτιο του χρήστη ( κάποιο directory στον δίσκο του
συστήματος αποκλειστικά αφιερωμένο για το e-mail του
συγκεκριμένου χρήστη ).
ε) Ο παραλήπτης από την πλευρά του με ένα πρόγραμμα για
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατεβάζει το μήνυμα στον υπολογιστή
του και το διαβάζει.
Στην όλη διαδικασία μπορούν να συμβούν δύο λάθη ;
α)0 αποστολέας να έχει δηλώσει ως παραλήπτη έναν
υπολογιστή ανύπαρκτο. Τότε ειδοποιείται αυτόματα με e-mail από
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του provider του, ότι δεν υπάρχει ο
συγκεκριμένος ηλεκτρονικός υπολογιστής στον οποίο και
απευθυνόταν το αρχικό μήνυμα.
β)0 υπολογιστής είναι υπαρκτός αλλά δεν υπάρχει σε αυτόν
ο παραλήπτης χρήστης στον οποίο απευθύνεται το μήνυμα. Το
μήνυμα θα φτάσει μέχρι τον παραλήπτη υπολογιστή συστήματος.
Αυτός με τη σειρά του αφού ελέγξει ότι δεν υπάρχει χρήστης με
τέτοιο όνομα σε αυτόν θα ενημερώσει με e-mail τον αποστολέα για
το λάθος του.
Έ να τελευταίο πρωτόκολλο το οποίο χρησιμοποιείται στην
υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι το PO P ( Post
Office Protocol - Πρωτόκολλο Ταχυδρομικού Γραφείου ). Αυτό
αναλαμβάνει την ανάγνωση της αλληλογραφίας από τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή που την εξυπηρετεί, εφόσον όμως το
είδος της σύνδεσης του χρήστη είναι SLIP/PPP. Σε αυτού του
είδους τις συνδέσεις μπορεί ο υπολογιστής του χρήστη να έχει δική
του διεύθυνση. Ό μω ς ένας χρήστης με τηλεφωνική σύνδεση δεν
μπορεί να είναι συνέχεια συνδεδεμένος με το Internet. Για αυτόν
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τον λόγο η αλληλογραφία του εξυττηρετείται από τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή του provider του, που είναι συνεχώς συνδεδεμένος
έτσι ώστε να μην χάνονται μηνύματα.
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2.2.

Μεταωοοά αογείων υε το FTP

2.2.1 Γενικά νια το FTP
Το FTP(File Transfer Protocol) είναι ένα εργαλείο για την
μεταφορά αρχείων μεταξύ υπολογιστών. Μπορεί να χαρακτηριστεί
επίσης ως ένα σύνολο προδιαγραφών στις οποίες στηρίζεται η
μεταφορά αρχείων στο Internet, το οποίο και ξεκίνησε από την
ομάδα πρωτοκόλλων του TCP/IP του δικτύου Arpanet.
Με το FTP είναι δυνατή η ανταλλαγή των αρχείων
ανεξάρτητα από τον τύπο των δύο υπολογιστών που συνδέονται
και από τον γεωγραφικό τόπο στον οποίο βρίσκονται.
Με το πρωτόκολλο του FTP είναι δυνατή τόσο η ανάκτηση
(download)
αρχείου από έναν υπολογιστή όσο και η
μεταφopά(upload) αρχείου από αυτόν σε κάποιον άλλο.
Ο
χρήστης λοιπόν όταν αντιγράφει αρχεία στον υπολογιστή του από
έναν άλλο λέγεται ότι τα κατεβάζει (κάνει download) και όταν
στέλνει αρχεία ότι τα ανεβάζει στον άλλο υπολογιστή (κάνει
upload). Ό σο για την μεταφορά αυτή των αρχείων συνήθως γίνεται
σε αρκετά υψηλές ταχύτητες (bytes ανά δευτερόλεπτο).
Υπάρχουν χιλιάδες υπολογιστές διάσπαρτοι σε κάθε σημείο
του δικτύου που διαθέτουν εκατομμύρια αρχεία κάθε είδους που
διατίθενται μέσω FTP.
Αρχεία όπω ς ολόκληρα βιβλία,
φωτογραφίες, αρχεία ήχου, διάφορα κείμενα(μελέτες , άρθρα από
εφημερίδες κλπ.), στατιστικά στοιχεία μέχρι και λογισμικό για
υπολογιστές.
Ιδίως όσον αφορά το λογισμικό υπάρχουν
προγράμματα για κάθε υπολογιστικό σύστημα (από Unix και Novel
μέχρι Dos , Win και Mac). Αλλα προγράμματα διατίθενται εντελώς
δωρεάν(δωρεάν λογισμικό ή αλλιώς Freeware) και άλλα με την
προοπτική να δοκιμαστούν από τον χρήστη(κοινολογισμικό ή
Shareware) και αν του κάνουν να τα αγοράσει με την αποστολή
κάποιου χρηματικού ποσού στον συγγραφέα τους. Ο χρήστης
όπως γίνεται κατανοητό μπορεί να βρει σχεδόν οτιδήποτε αρχείο
επιθυμεί μέσα στο Internet και για αυτόν το λόγο το FTP είναι τόσο
χρήσιμο εργαλείο.
Ό π ω ς και τα υπόλοιπα εργαλεία στο Internet έτσι και το FTP
λειτουργεί σύμφωνα με το μοντέλο πελάτη-διακομιστή. Ό χρήστης
χρησιμοποιεί κάποιο πρόγραμμα πελάτη FTP για να συνδεθεί με
κάποιον υπολογιστή
στον οποίο λειτουργεί πρόγραμμα
διακομιστής του FTP.

Βέβαια σήμερα αν και αρκετοί χρήστες συνεχίζουν να
χρησιμοποιούν προγράμματα ειδικά για FTP οι περισσότεροι
χρησιμοποιούν
προγράμματα
εξερευνητές(ότονν3βΓ)
του
Παγκόσμιου Ιστού W W W .
Ένα από τα πιο δημοφιλή
προγράμματα πελάτες για FTP είναι το W S _FTP στις διάφορες
εκδόσεις του.

Το πρόγραμμα που απεικονίζεται παραπάνω είναι
χωρισμένο σε δύο βασικές οθόνες. Στην αριστερή με τίτλο Local
System, υπάρχουν οι κατάλογοι και τα αρχεία του υπολογιστή του
χρήστη.
Στη δεξιά με τίτλο Remote System βρίσκονται οι
κατάλογοι και τα αρχεία του απομακρυσμένου υπολογιστή. Τα
πλήκτρα στο πλάι κάθε οθόνης εκτελούν τις εργασίες που έχουν
σχέση με δημιουργία, διαγραφή καταλόγων των δύο υπολογιστών
και μετακίνηση σε αυτούς.
Πολύ χρήσιμα είναι τα πλήκτρα στο κάτω μέρος του
προγράμματος. Με το Connect ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί με
έναν διακομιστή FTP. Με το LogWnd μπορεί να δει το κείμενο της
διαδικασίας σύνδεσης και εντολών(Ιθ 9 ). Το πλήκτρο Options
οδηγεί στις διάφορες ρυθμίσεις του προγράμματος και το Exit
κλείνει το W S_FTP.
Μπορεί ο χρήστης μετά την σύνδεση του με τον διακομιστή
να κινηθεί μέσα σους καταλόγους του και να εκτελέσει όλες τις
εντολές που έχουν σχέση με την μεταφορά αρχείων. Αν λοιπόν ο
χρήστης θέλει να ανακτήσει ένα αρχείο το οποίο βρίσκεται σε έναν
συγκεκριμένο κατάλογο θα πρέπει πρώτα να δώσει εντολή
μετάβασης σε αυτόν τον κατάλογο. Έπειτα θα δώσει εντολή
ανάκτησης του αρχείου. Ο διακομιστής το στέλνει, το πρόγραμμα
πελάτης του χρήστη το λαμβάνει και το αποθηκεύει σε κάποια
αποθηκευτική μονάδα του συστήματος του χρήστη.
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Να σημειωθεί ότι εκτός αττό περιπτώσεις στις οποίες θα γίνει
αναφορά πιο κάτω για την είσοδο ενός χρήστη σε έναν διακομιστή
FTP χρειάζεται εξουσιοδότηση (ο χρήστης πρέπει να διαθέτει
ταυτότητα και κωδικό πρόσβασης). Ο κάθε χρήστης μπορεί
επίσης να έχει διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης, ανάγνωσης ή
και εγγραφής σε αποθηκευτικούς χώρους του διακομιστή. Για
παράδειγμα περισσότερες αρμοδιότητες άρα και δυνατότητες έχει
ο διαχειριστής ενός συστήματος από έναν απλό του χρήστη.
2.2.2 Anonymous FTP
To FTP ξεκίνησε στην αρχή ως εργαλείο της ακαδημαϊκής και
ερευνητικής κοινότητας μέσα στο Internet. Σύντομα διαδόθηκε και
εκτός των αμιγών ακαδημαϊκών συνόρων με την εξάπλωση της
δημόσιας πρόσβασης στο Δίκτυο μέσω της διαδικασίας ανώνυμης
μεταφοράς αρχείων(3ηοηγηηου5 FTP).
Δημιουργήθηκαν τότε
πολλοί κόμβοι στο Internet, διακομιστές FTP οι οποίοι διέθεταν
πλούσιες συλλογές αρχείων με ειδικευμένο περιεχόμενο.
Σε
αυτούς τους διακομιστές ο κάθε χρήστης μπορεί να έχει ελεύθερη
π ρ ό σ ^ σ η . Αυτοί οι διακομιστές ονομάζονται Anonymous FTP
servers.
Σε αυτούς βρίσκονται βιβλιοθήκες πληροφοριών και
λογισμικού ανεκτίμητης αξίας. Για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο
στην Ιντιάνα των ΗΠΑ έχει την μεγαλύτερη συλλογή freeware και
shareware προγραμμάτων για Windows, την γνωστή ως CICA.
Πρακτικά το Anonymous FTP λειτουργεί ω ς εξής. Όταν ο
χρήστης συνδέεται με έναν διακομιστή anonymous Π "Ρ δίνει ως
όνομα λογαριασμού(υ3θτ id) τη λέξη anonymous και για κωδικό
πpόσβασης(password) την προσω πική του διεύθυνση e-mail ή την
λέξη guest. Αφού συνδεθεί μπορεί να πάρει ελεύθερα αρχεία,
συνήθως μόνο από τον κατάλογο /pub (public-δημόσιος), που
περιέχει δημόσια προσπελάσιμα αρχεία.
Συνήθως Anonymous FTP παρέχουν οι πανεπιστημιακοί
υπολογιστές, οι υπολογιστές εταιριών παροχής Internet και οι
υπολογιστές εταιριών κατασκευής λογισμικού για παροχή
προγραμμάτων ή και υποστήριξης.
Μερικοί από τους πιο δημοφιλείς διακομιστές Anonymous
FTP είνα ι:
•ftp.cica.indiana.edu . Πρόκειται για τον διακομιστή του
Πανεπιστημίου της Ιντιάνα που αναφέρθηκε παραπάνω. Ο
χρήστης μπορεί επίσης να προσπελάσει κάποιες άλλες
εγκαταστάσεις
Anonymous
FTP
που
λειτουργούν
ως
κατoπτpικές(mirroΓ) της CIC A. Οι πιο κοντινές και άρα βολικότερες
για τον Έ λλη να χρήστη είναι a)nic.switch.ch (Ελβετία) στον
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κατάλογο /mirror/win3 , P)ftp.uni-stuttgart.de (Γερμανία) στον
κατάλογο /pub/systems/pc/win3-cica, Y)src.doc.ic.ac.uk (Αγγλία)
στον κατάλογο /pub/0-Most-Packages/windows3
•oak.oakland.edu.
Είναι η αρχειοθήκη της Simtel με
λογισμικό για Dos και Windows στο Πανεπιστήμιο του Όκλαντ. Τα
αρχεία Dos βρίσκονται στον υποκατάλογο /SimTel/msdos, ενώ των
Windows στον /SimTel/win3 . Μερικές κατοπτρικές εγκαταστάσεις
της Simtel είναι η a)ftp.ibr.fr (Γαλλία) στον κατάλογο
/pub/pc/SimTel , 3)src.doc.ic.ac.uk (Αγγλία) στον κατάλογο
/pub/packages/simtel και Y)ftp.switch.ch (Ελβετία) στον κατάλογο
/mirror/msdos .
•rtfm.mit.edu. Διακομιστής στο Πανεπιστήμιο του ΜΙΤ στις
ΗΠΑ με καταλόγους πληροφοριών για την υπηρεσία του Usenet
(/pub/USENET) και κατάλογο ταχυδρομικών λιστώv(mailing lists)
στον υποκατάλογο /pub/USENET/news.answers/mail/mailing-lists .
•csd4.csd.uwm.edu.
Στον διακομιστή αυτό υπάρχει ο
κατάλογος υπηρεσιών Internet του Scott Yannoff, στον
υποκατάλογο /pub.

2.3.

Υπηρεσία Archie

Ό π ω ς αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο το FTP είναι
εργαλείο που χρησιμοποιείται για την μεταφορά αρχείων. Με το
FTP λοιπόν ένας χρήστης μπορεί να κατεβάσει στον υπολογιστή
του τα αρχεία που τον ενδιαφέρουν. Ό μω ς δεν είναι πάντα τόσο
εύκολο και απλό.
Ό χρήστης έχει την εύλογη απορία από που θα αρχίσει να
ψάχνει τα αρχεία αυτά για να τα κατεβάσει έπειτα στο σύστημα του.
Μέσα στο Internet υπάρχουν χιλιάδες αρχεία σε χιλιάδες
υπολογιστές κόμβους.
Την εποχή του Arpanet όλοι οι υπολογιστές του Δικτύου ήταν
μερικές εκατοντάδες. Όι χρήστες ήταν κυρίως ερευνητές που
γνώριζαν ή μπορούσαν να μάθουν σχετικά εύκολα που βρισκόταν
οι πληροφορίες που τους ενδιέφεραν και στην χειρότερη
περίτττωση μπορούσαν να ερευνήσουν όλα τα μηχανήματα ένα
προς ένα.
Με την συνεχή επέκταση όμως του Internet ο εντοπισμός
ενός αρχείου άρχισε να γίνεται ακόμη πιο δύσκολος. Η τυφλή
αναζήτηση δεν θα επιφέρει στον χρήστη θετικά αποτελέσματα, ενώ
η αναζήτηση κάποιου συγκεκριμένου αρχείου με την εξερεύνηση
όλων των FTP servers θα αποτελούσε έργο ζωής. Τη λύση σε όλα
αυτά τα προβλήματα την δίνει ένα σύστημα αναζήτησης που
ονομάζεται Archie.
Το Archie αποτελεί στην ουσία το ηλεκτρονικό ευρετήριο της
μεγαλύτερης βιβλιοθήκης των anonymous FTP servers.
Αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά και
μοιάζει με πρόγραμμα διαχείρισης βιβλιοθήκης. Η λειτουργία του
είναι απλή.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα κάποια ειδικά
προγράμματα συνδέονται με τους γνωστούς υπολογιστές
anonymous FTP. Α π ό τον κάθε ένα από αυτούς παίρνουν μια
πλήρη λίστα όλων των καταλόγων και αρχείων που είναι
κοινόχρηστοι ( αυτών που βρίσκονται κάτω από τον βασικό
κατάλογο /pub ). Όλες αυτές οι λίστες αποθηκεύονται στην Βάση
Δεδομένων Αρχειοθηκών Internet (Internet Archives Database).
Όταν λοιπόν ο χρήστης ζητήσει από το Archie να βρει ένα
συγκεκριμένο αρχείο, το τελευταίο ψάχνει σε αυτή τη βάση
δεδομένων.
Στην πραγματικότητα το Archie είναι ένα σύνολο από Archie
servers. To κάθε μηχάνημα στο οποίο λειτουργεί το Archie είναι
και ένας Archie server. Κάθε Archie server είναι αυτόνομος και
ενημερώνει ξεχωριστά τον κατάλογο του από τους anonymous
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FTP servers. Ό π ω ς είναι φυσικό τα δεδομένα παρουσιάζουν
διαφορές από έναν Archie server σε άλλον. Ό μω ς συνήθως αυτές
οι διαφορές είναι ελάχιστες.
Για να εντοπίσει ο χρήστης ένα αρχείο από το Archie μπορεί
να ζητήσει από τον Archie server με τον οποίο θα συνδεθεί δύο
πράγματα;
α)Να ζητήσει ένα αρχείο με γνωστό όνομα που έχει ξεχάσει
όμως που βρίσκεται ή
β)να αναζητήσει αρχεία και καταλόγους που στο όνομα τους
περιέχεται μια λέξη ή μια σύντμηση που τον ενδιαφέρει. Α ν για
παράδειγμα ο χρήστης βάλει στην αναζήτηση του την σύντμηση
win το Archie θα του εμφανίσει ως αποτέλεσμα τους καταλόγους
που έχουν στο όνομα τους την σύντμηση win και οι οποίοι είναι
μάλλον σχετικοί με το λειτουργικό σύστημα Windows.
Όταν το Archie βρίσκει κάποιο αρχείο, οι πληροφορίες που
δίνει στον χρήστη για το αρχείο αυτό είναι τα ονόματα των
υπολογιστών στους οποίους βρίσκεται, τους καταλόγους και
υποκαταλόγους στους οποίους ανήκει, το μέγεθος του σε bytes,
την ημερομηνία και την ώρα της δημιουργίας του καθώς και τα
χαρακτηριστικά του (attributes) . Το Archie λοιπόν μπορεί να
βοηθήσει περισσότερο τον χρήστη όσον αφορά την θέση ενός
αρχείου παρά όσον αφορά το περιεχόμενο του.
Ό π ω ς και τα άλλα εργαλεία του Internet έτσι και το Archie
λειτουργεί σύμφωνα με το μοντέλο client-server. Δηλαδή κάποιοι
υπολογιστές του Internet λειτουργούν ως Archie servers,
συλλέγοντας οργανώνοντας και διαθέτοντας τις πληροφορίες.
Πίνακας με Archie servers και διευθύνσεις τους υπάρχει στο
παράρτημα σελίδα 195.
Η προσπέλαση ενός Archie server από τον χρήστη μπορεί
να γίνει α) με ένα πρόγραμμα client εγκατεστημένο στον
υπολογιστή του χρήστη, β) μέσω Telnet σε κάποιον άλλο
υπολογιστή ο οποίος διαθέτει κάποιο client πρόγραμμα για Archie
και γ) μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος e-mail σε έναν Archie server.
To Archie όμως έχει και δύο βασικούς περιορισμούς όσον
αφορά την χρήση του.
Ό πρώτος περιορισμός είναι ότι η βάση δεδομένων που
διατηρεί ένας Archie server περιλαμβάνει αρχεία μόνο από
συστήματα anonymous FTP. Έ τσι σε περίτπωση που χρειάζεται
είσοδος σε έναν FTP server με όνομα και κωδικό πρόσβασης
χρήστη, τότε τα αρχεία αυτού του FTP server δεν μπορούν να
συμπεριληφθούν σε βάση δεδομένων του Archie.
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ο άλλος περιορισμός είναι ότι το Archie δεν μπορεί να
γνωρίζει τίποτε για το περιεχόμενο των αρχείων εκτός από το
μέγεθος και την κατάληξή τους.
Να σημειωθεί τέλος ότι είναι προτιμότερο για τον χρήστη να
χρησιμοποιεί κάποιο πρόγραμμα client από τον υπολογιστή του
γιατί αυτός ο τρόπος είναι συνήθως και ο ταχύτερος(Με χρήση
Telnet δεν είναι σίγουρο ότι ο server θα επιτρέψει σύνδεση και
ειδικά σε ώρες αιχμής. Επίσης είναι σίγουρα αποδοτικότερη η
σύνδεση με τον πλησιέστερο γεωγραφικά Archie server.

2.4.

Υπηρεσία Telnet

2.4.1

Γενικά via το Telnet

Α ν γίνει μια χρονική αναδρομή στο παρελθόν διαπιστώνεται
ότι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του Arpanet καθώς και
του N SFN ET ήταν να δοθεί στην επιστημονική κοινότητα
πρόσβαση σε υπερυπολογιστές. Οι υπερυπολογιστές βέβαια μόνο
λίγα υπολογιστικά κέντρα μπορούσαν να αποκτήσουν υπό τον
έλεγχο τους και να τα συντηρήσουν.
Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε η ανάγκη να αναπτυχθεί
ένα πρωτόκολλο με την χρήση του οποίου θα μπορούσε ένα
τερματικό να συνδεθεί μέσω του Internet με κάποιον άλλο
υπολογιστή.
Το πρωτόκολλο που αναπτύχθηκε για να εξυπηρετήσει αυτή
την ανάγκη είναι το Telnet, μέλος και αυτό της οικογενείας
πρωτοκόλλων TCP/IP. Να σημειωθεί εδώ ότι με το πρωτόκολλο
αυτό μπορούν να συνδεθούν διαφορετικά συστήματα μεταξύ τους.
Ουσιαστικά το Telnet είναι μια υπηρεσία, ένα εργαλείο του
Internet που επιτρέπει στον χρήστη να συνδέεται με λογαριασμούς
απομακρυσμένων υπολογιστών.
Έ τσι ο υπολογιστής του χρήστη μέσω ενός προγράμματος
πελάτη Telnet μπορεί να συνδεθεί με ένα πρόγραμμα διακομιστή
Telnet σε έναν άλλο υπολογιστή.
Προϋπόθεση απαραίτητη πάντα είναι να υπάρχει στον
υπολογιστή του χρήστη κατάλληλο λογισμικό για πελάτη Telnet
και στον απομακρυσμένο υπολογιστή κατάλληλο λογισμικό για
διακομιστή Telnet. Ακόμα ο χρήστης θα πρέπει να διαθέτει κάποιο
λογαριασμό και κάποιο κωδικό πρόσβασης ( password ) ώστε να
μπορεί να συνδεθεί με τον υπολογιστή που επιθυμεί.
Μια άλλη περίπτωση είναι ο απομακρυσμένος υπολογιστής
να είναι έτσι διαμορφωμένος ώστε να επιτρέττει ανοικτή και
δημόσια πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του συστήματος του (
άρα δεν χρειάζεται password για τον χρήστη ή ο υπολογιστής
προτείνει κάποιο κατά τη σύνδεση ).
Ένα ς από τους περιορισμούς του Telnet είναι ότι αν το
Δίκτυο είναι υπερφορτωμένο σε οποιοδήποτε ενδιάμεσο για τη
σύνδεση κόμβο, τότε η ταχύτητα απόκρισης είναι αρκετά αργή.
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2.4.2

Ewan, ένα ποόνοαυυα πελάτnc via Telnet

Έ να από τα πιο δημοφιλή προγράμματα πελάτες για Telnet
είναι και το EW AN Telnet Client, πρόγραμμα το οποίο διανέμεται
δωρεάν. Δίνει δυνατότητα προσομοίωσης τερματικού VT-52, V T 100 καθώς και ANSI.
Παρέχει τα απολύτως αναγκαία χαρακτηριστικά αλλά
δουλεύει κανονικά και είναι πολύ εύκολο στην χρήση του. Εξάλλου
μια σύνδεση με Telnet γίνεται πάντα σε ρυθμό χαρακτήρων και δεν
υπάρχει δυνατότητα για πολλές βελτιώσεις.

ίκόνα 7: Το πρόγραμμα Ewan για Telnet'
Α π ό το μενού File του Ewan με την επιλογή New μπορεί ο
χρήστης να δημιουργήσει μια νέα σύνδεση Telnet, με την επιλογή
Open να ανοίξει μια σύνδεση Telnet από την λίστα συνδέσεων και
με την επιλογή Save να προσθέσει μία νέα σύνδεση στη λίστα.
Στο μενού Session υπάρχουν οι επιλογές Connect και
Disconnect για σύνδεση και διακοπή σύνδεσης Telnet.
Α π ό το μενού Option γίνονται οι διάφορες ρυθμίσεις του
Ewan όπω ς η επιλογή τύπου τερματικού, η μορφή της οθόνης,
επιλογή γραμματοσειρών , χρωμάτων και λοιπά.
2.4.3

ΔιάΦοοεο γοήσεκ του Telnet

Για να γίνει πιο κατανοητή η λειτουργία της υπηρεσίας Telnet
είναι χρήσιμο να γίνει μια αναφορά σε κάποιες συγκεκριμένες
χρήσεις του.
Μια περίπτωση να χρησιμοποιήσει κάποιος χρήστης το
Telnet είναι όταν θέλει να εκτελέσει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν
μπορεί να το εκτελέσει στον δικό του υπολογιστή. Αυτό μπορεί να
συμβαίνει είτε επειδή ο υπολογιστής του χρήστη δεν διαθέτει αυτό

TO πρόγραμμα, είτε επειδή το λειτουργικό του δεν μπορεί να
εκτελέσει το πρόγραμμα ( ασυμβατότητα λειτουργικού, π.χ.
λειτουργικό M S-DOS και πρόγραμμα που τρέχει μόνο κάτω από
λειτουργικό U n ix ) .
Ακόμα όμως και αν το λειτουργικό σύστημα του χρήστη
μπορεί να εκτελέσει αυτό το πρόγραμμα , υπάρχει η περίπτωση να
υπάρχουν άλλες δυσκολίες που καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση
από το μηχάνημα του χρήστη ( π.χ. μικρότερος επεξεργαστής ή
λιγότερη από την απαιτούμενη μνήμη ).
Πολύ σημαντική είναι η ευκολία που παρέχει το Telnet σε
χρήστες του Internet που ταξιδεύουν. Αν λοιπόν τα ταξίδια είναι
ένα απαραίτητο στοιχείο του επαγγέλματος τους και έχουν
λογαριασμούς πρόσβασης σε Providers άλλων χωρώ ν τότε
υπάρχουν δύο δυνατότητες επικοινωνίας όταν ο χρήστης βρίσκεται
στο εξωτερικό :
α)Η πρώτη είναι να συνδεθεί μέσω τηλεφωνικής κλήσης στην
Ελλάδα με τον λογαριασμό του στον τοπικό Provider.
Είναι
προφανές ότι η λύση αυτή είναι αντιοικονομική.
β)Η δεύτερη είναι να συνδεθεί με τον Provider της χώρας του
εξωτερικού που βρίσκεται ο χρήστης. Μετά μέσω του Telnet
χρησιμοποιώντας τις γραμμές του Internet να συνδεθεί με τον
Telnet Server του Ελληνικού Provider του.
Αφού λοιπόν
συμπληρώσει το όνομα και τον κωδικό του θα μπορέσει να
διεκπεραιώσει τις απαραίτητες εργασίες ( π.χ.
ανάγνωση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ) με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θα το
έκανε αν βρισκόταν στην Ελλάδα.
Ο υπολογιστής που
χρησιμοποιεί εκείνη τη στιγμή έχει γίνει πλέον απλό τερματικό του
υπολογιστή με τον οποίο έχει συνδεθεί μέσω Telnet. Προφανώς η
λύση αυτή είναι οικονομικότερη και πιο πρακτική για τον χρήστη.
Το Telnet ακόμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για
περιπτώσεις
πρόσβασης
σε
υπηρεσίες
που
απαιτούν
αλληλεπίδραση ( interactivity ) μεταξύ του χρήστη και του
συστήματος που έχει συνδεθεί.
Έ να παράδειγμα χρήσης
υπηρεσίας με αλληλεπίδραση από πλευράς χρήστη είναι η
σύνδεση με μια βάση δεδομένων, η εκτέλεση από τον χρήστη
κάποιων εντολών και η λήψη on-line αποτελεσμάτων σαν
απόρροια αυτών των εντολών.
Επίσης αλληλεπιδραστικό
χαρακτήρα έχουν τα παιχνίδια* με ταυτόχρονη συμμετοχή πολλώ ν
Τέτουϊυ είδους παιχνίδια είναι απλά παιχνίδια που παίζονται από δύο παύαες όπως το σκάκι, το
τάβλι, η τρίλιζα αλλά και πολύπλοκα παιχνίδια που στην ουσία είναι ολόκληροι ευτονυτοί κόσμου
Αυτά είναι τα γνιυστά ως MUDs Multiple User Dimension, δηλαδή Διάσταση Πολλών Χρηστών και
μπορούν να χαρακτηριστούν ω ς προγράμματα εικονικής πραγματικότητας.
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χρηστών.
Οι χρήστες συνδέονται στον Telnet server ενός
παιχνιδιού και συμμετέχουν σε αυτό δίνοντας εντολές και
λαμβάνοντας αποτελέσματα. Να σημειωθεί ότι οι ενέργειες μέσα
στο παιχνίδι του ενός χρήστη έχουν άμεση συνέπεια στα
αποτελέσματα για τους υπόλοιπους χρήστες.
Διαδεδομένη είναι επίσης η χρήση του Telnet σε δημόσιους ή
ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών. Αυτοί οι φορείς διατηρούν
κάποιες βάσεις δεδομένων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είνα ι:
a)ER IC C (Educational Resources Information Network)
χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ και
περιλαμβάνει χιλιάδες άρθρα (λόγους, μελέτες κλπ.) από την
εκπαιδευτική βιβλιογραφία.
β)C ARL (Colorado Alliance of Research Libraries), ένας
σύνδεσμος βιβλιοθηκών, ο οποίος έχει δημιουργήσει την
UnCover2, μια υπηρεσία διανομής κειμένων με ττερισσότερες από
10.000 εκδόσεις.
Μέσω Telnet ο ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί σε ένα Freenet
(δίκτυο ελεύθερης πρόσβασης για οποιονδήποτε) ή και σε κάποια
πανεπιστημιακή BBS.
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2.5. Η υπηρεσία Usenet
2.5.1

Γενικά νια το Usenet

Το Usenet είναι μια μεγάλη συλλογή από ομάδες
συζητήσεων. Οι συζητήσεις μέσα σε αυτές τις ομάδες
περιλαμβάνουν χιλιάδες διαφορετικά θέματα κάθε είδους και κάθε
ομάδα έχει δικό της θέμα συζήτησης. Όταν δημιουργείται η ανάγκη
για μια νέα ομάδα συζήτησης, αυτή γίνεται με κάποιες
συγκεκριμένες διαδικασίες και οργανωμένο τρόπο. Την ευθύνη
βέβαια δεν τη έχει κάποια κεντρική εξουσία αλλά οι ίδιοι οι χρήστες.
Το Usenet δημιουργήθηκε για να κάνει δυνατή την διακίνηση
διαφόρων παρατηρήσεων και ειδήσεων. Πλέον έχει ανατπυχθεί σε
πολύ μεγάλο βαθμό, εξυπηρετεί κυρίως σκοπούς συζήτησης και
επικοινωνίας. Ό μω ς του έχουν μείνει ως κληρονομιά διάφοροι
όροι που έχουν να κάνουν περισσότερο με τα μέσα ενημέρωσης.
Όι ομάδες συζήτησης του Usenet λέγονται ομάδες ειδήσεων
ή νέων (newsgroups) και οι συνεισφορές των χρηστών του
άpθpα(articles) ή αλλιώς δημoσιεύσεις(postings).
Για την ανάγνωση των άρθρων του Usenet από τον χρήστη
απαιτείται ένα πρόγραμμα αναγνώστης ειδήσεωv(newsreader).
Αυτό λειτουργεί ως διασύνδεση του χρήστη. Ό χρήστης απλώς
δίνει εντολή στο πρόγραμμα ποιες ομάδες ειδήσεων επιθυμεί να
διαβάσει και το πρόγραμμα εμφανίζει τα άρθρα των ομάδων
αυτών.
Το Usenet αποτελεί σύντμηση των λέξεων Users Network,
δηλαδή δίκτυο χρηστών. Η ονομασία αυτή δεν είναι και τόσο
εύστοχη γιατί το Usenet δεν αποτελεί δίκτυο με την έννοια των
συνδεδεμένων υπολογιστών μεταξύ τους αλλά σύνολο ομάδων
συζητήσεων.
Ξεκίνησε το 1979 στη Βόρειο Καρολίνα των ΗΠ Α με βασική
ιδέα που οδήγησε στην υλοποίηση του την δημιουργία ενός
ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων, δημοσίευσης και ανάγνωσης
ειδήσεων και παρατηρήσεων. Στην αρχή υπήρχαν μόνο δύο
θέσεις του Usenet, η μία στο πανεπιστήμιο της Β.Καρολίνας και η
άλλη στο πανεπιστήμιο Ντιουκ των ΗΠΑ. Σύντομα επεκτάθηκε και
σε αρκετές άλλες θέσεις και σήμερα υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες
θέσεις του Usenet σε όλο τον κόσμο. Κάθε θέση του Usenet
διευθύνεται από ένα άτομο που ονομάζεται διαχειριστής
ειδήσεωv(news administrator). Αυτός είναι υπεύθυνος για την δική
του θέση και μόνο. Παρόλα αυτά ο κάθε διαχειριστής επικοινωνεί
και συνεργάζεται με τους διαχειριστές άλλων θέσεων.

Μολονότι δεν υπάρχει κεντρική εξουσία στο Usenet και το
διευθύνουν οι άνθρωποι που το χρησιμοποιούν δεν επικρατεί
πλήρης αναρχία σε αυτό. Μπορεί να μην υπάρχουν κανόνες αλλά
υπάρχουν άγραφες συμβάσεις και τυποποιημένοι τρόποι
συμπεριφοράς των χρηστών. Με αυτές πρέπει να συμμορφώνεται
ο κάθε χρήστης.
Το Usenet λειτουργεί και αυτό σύμφωνα με το γνωστό
μοντέλο client-server. Ο server στην περίπτωση αυτή είναι ο
διακομιστής των ειδήσεωv(newsserver), δηλαδή ένα πρόγραμμα το
οποίο αποθηκεύει και διαχειρίζεται τα άρθρα του Usenet. Ο client,
ο πελάτης είναι το πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων, ο
αναγνώστης. Όταν ο χρήστης θέλει να διαβάσει ένα άρθρο ο
αναγνώστης ζητάει το άρθρο από τον διακομιστή. Σε τοπικά
δίκτυα του Usenet υπάρχει ένας υπολογιστής που λειτουργεί ως
διακομιστής, είναι δηλαδή η κεντρική θυρίδα ειδήσεων για όλους
τους χρήστες του δικτύου.
Αν πολλοί χρήστες ταυτόχρονα
συνδέονται σε έναν διακομιστή ειδήσεων επιθυμώντας να
διαβάσουν τα άρθρα, τότε δημιουργούνται καθυστερήσεις.
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί αναγνώστες ειδήσεων και
μάλιστα ο καθένας τους έχει διαφοροποιήσεις από τους άλλους
στον τρόπο της λειτουργίας του. Για περιβάλλον Unix μερικοί από
τους πιο δημοφιλείς είναι τα προγράμματα ηη, rn, tin και tm. Σε
κάθε σύστημα Unix υπάρχει τουλάχιστον ένα από τα προγράμματα
αυτά εγκατεστημένο. Ό σο για πελάτες γραφικού περιβάλλοντος
ποιο γνωστός είναι ο Agent(στηv shareware έκδοση FreeAgent).
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Εικόνα 8: FreeAgent ver LQ
Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για άνετη
διαχείριση των ομάδων νέων του Usenet. Πλεονέκτημα του είναι η
off-line ανάγνωση των άρθρων. Υπάρχει επίσης δυνατότητα

συμπίεσης των άρθρων ώστε να καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο
στο δίσκο του χρήστη.
Η κεντρική του οθόνη χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πάνω
αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι ομάδες νέων, στο
πάνω δεξιά οι τίτλοι των άρθρων της επιλεγμένης ομάδας και στο
κάτω το κείμενο του επιλεγμένου άρθρου.
Από το μενού File και την επιλογή Save Articles As
αποθηκεύονται τα άρθρα στον δίσκο. Α π ό την Page Setup μπορεί
να αλλάξει η μορφή εμφάνισης της σελίδας. Α π ό το μενού Online
και την επιλογή Get Nevi/ Headers το πρόγραμμα κατεβάζει νέους
τίτλους άρθρων από τον διακομιστή για τις επιλεγμένες ομάδες. Με
την Stop All Tasks διακόπτονται όλες οι διαδικασίες που γίνονται
εκείνη την στιγμή.
Η Online κάνει την σύνδεση με κάποιον
διακομιστή. Η επιλογή New Article και η Follow Up Article από το
μενού Post έχουν σχέση με την αποστολή άρθρων από τον χρήστη
σε ομάδες του Usenet.
Στο μενού Navigate υπάρχουν επιλογές που έχουν σχέση με
την πλοήγηση ανάμεσα στα άρθρα και τον χειρισμό τους. Η
εγγραφή του χρήστη σε μια ομάδα νέων και η διαγραφή του από
αυτήν γίνεται με τις επιλογές Subscribe και Delete του μενού Group
αντίστοιχα. Τέλος από το μενού Options και με την επιλογή
Preferences γίνονται οι βασικές ρυθμίσεις του Agent.
Εκτός από τα ανεξάρτητα προγράμματα για το Usenet
τελευταία χρησιμοποιούνται
από
πολλούς
χρήστες
και
προγράμματα που έρχονται ενσωματωμένα με browsers,
εξερευνητές του VWVW. Ένα από αυτά είναι το Netscape News
του Netscape Navigator. Πρόκειται για ένα αρκετά λειτουργικό
πρόγραμμα με ένα όμως σημαντικό μειονέκτημα, αυτό του ότι δεν
προσφέρει δυνατότητα για off-line ανάγνωση άρθρων του Usenet.
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Εικόνα 9: Netscape News

Η οθόνη του είναι χωρισμένη σε τρία μέρη όπως ακριβώς και
στο Agent. Από το μενού File με την επιλογή New NewsMessage
γίνεται η αποστολή ενός νέου άρθρου. Η επιλογή Save Messages
As μπορεί να αποθηκεύσει κάποιο άρθρο. Η επιλογή Open News
Host και η Remove News Host προσθέτουν και αςκτιρούν
αντίστοιχα διακομιστές του Usenet από την λίστα.
Η Add
Newsgroup προσθέτει στη λίστα μια νέα ομάδα που επιλέγει ο
χρήστης.
Από το μενού View με την επιλογή Sort μπορεί να γίνει
ταξινόμηση των άρθρων. Α π ό το μενού Message και την επιλογή
Post Reply αποστέλλεται απαντητικό άρθρο σε ένα άλλο.
Στο
μενού Go υπάρχουν επιλογές για την πλοήγηση ανάμεσα στα
άρθρα μιας ομάδας. Α π ό το μενού Options γίνονται οι διάφορες
ρυθμίσεις του προγράμματος.
Παρόμοιο πρόγραμμα είναι το Internet News το οποίο
συμπεριλαμβάνεται στην έκδοση 3.0 του Internet Explorer.
Προσφέρει
αρκετές
δυνατότητες
στον
χρήστη
συμπεριλαμβανομένης και της off-line ανάγνωσης μηνυμάτων. Το
απλό του περιβάλλον και η ευκολία χειρισμού το κάνει ιδανικό για
τον αρχάριο χρήστη ενώ κερδίζει και της εντυπώσεις στο ζήτημα
της εμφάνισης.
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Παρουσιάζει διαφορετική μορφή από τα δύο προηγούμενα
προγράμματα στην κεντρική του οθόνη. Χωρίζεται σε δύο κεντρικά
μέρη. Στο πάνω μέρος βρίσκεται το σύνολο των άρθρων του
επιλεγμένου newsgroup, ενώ στο κάτω εμφανίζεται το κείμενο ενός
επιλεγμένου άρθρου. Στον πλήρη κατάλογο όλων των ομάδων
νέων ο χρήστης μπορεί να φτάσει μέσω του πλήκτρου

Newsgroups. Στο νέο παράθυρο που ανοίγει μπορεί ο χρήστης να
επιλέξει τις ομάδες που θέλει να μεταβεί, αυτές στις οποίες θέλει να
εγγραφεί και αυτές από τις οποίες θέλει να διαγραφεί.
Α π ό το μενού File, με την επιλογή Open ανοίγει το
επιλεγμένο για ανάγνωση άρθρο σε ένα δικό του ξεχωριστό
παράθυρο, με τις Connect και Disconnect επιτυγχάνεται η σύνδεση
και η αποσύνδεση από έναν διακομιστή. Με την Properties βλέπει
ο χρήστης πληροφορίες για ένα άρθρο.
Στο μενού View υπάρχουν οι επιλογές που σχετίζονται με την
εμφάνιση του προγράμματος και άλλες για την πλοήγηση ανάμεσα
στα άρθρα. Η επιλογή New Message to Newsgroup από το μενού
News χρησιμοποιείται για την αποστολή ενός νέου μηνύματος, ενώ
η Reply to Newsgroup για αποστολή απαντητικού μηνύματος. Α π ό
το ίδιο μενού και την επιλογή Options γίνονται οι ρυθμίσεις του
προγράμματος.
Στο μενού Offline υπάρχει η επιλογή Post and Download η
οποία μπορεί α) να αποστείλει άρθρα και μηνύματα που έχει ο
χρήστης γράψει off-line και β) να λάβει άρθρα τα οποία ο χρήστης
μπορεί να διαβάσει off-line.
2.5.2

Η διαδικασία υεταψοράο των άοθοων

Η μεταφορά των άρθρων στον υπολογιστή του χρήστη
γίνεται μέσω μιας συγκεκριμένης διαδικασίας με κάποια στάδια.
α)0 χρήστης εκτελεί ένα πρόγραμμα πελάτη.
β)Ζητάει από το πρόγραμμα να διαβάσει τα άρθρα κάποιας
συγκεκριμένης ομάδας.
γ)0 πελάτης συνδέεται με τον διακομιστή και ζητάει από
αυτών τα άρθρα.
δ)0 διακομιστής στέλνει στον πελάτη τα άρθρα που
ζητήθηκαν. Ο χρήστης μπορεί πλέον να τα διαβάσει.
ε)Αν θέλει με τη σειρά του ο χρήστης μπορεί να στείλει ένα
δικό του άρθρο στην ομάδα. Τότε συντάσσει το κείμενο του στον
editor του προγράμματος πελάτη και δίνει εντολή να αποσταλεί το
άρθρο στον διακομιστή. Α π ό εκείνη την στιγμή το άρθρο είναι στην
διάθεση οποιουδήποτε θέλει να το διαβάσει, αρκεί αυτός να
βρίσκεται στο τοπικό δίκτυο(δηλαδή να έχει σύνδεση με τον ίδιο
διακομιστή).
στ)Όμως για την ώρα κανείς άλλος δεν μπορεί να διαβάσει το
συγκεκριμένο άρθρο.
Το άρθρο πρέπει να μεταφερθεί σε
ολόκληρο τον κόσμο. Έ τσ ι ο τοπικός διακομιστής Usenet παρέχει
τα άρθρα που του έχουν στείλει οι χρήστες του σε έναν άλλο
διακομιστή. Η συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία είναι αμφίδρομη
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για
όλους
τους
διακομιστές
ονομάζεται
τροφοδοσία
ειδήσεων(ηθνν3ίββά). Ο τοπικός διακομιστής λοιπόν διαβιβάζει
στον άλλον όλα τα νέα άρθρα που ακόμη αυτός δεν έχει λάβει. Ο
δεύτερος αυτός διακομιστής θα τροφοδοτήσει με την σειρά του
έναν τρίτο κ .ο.κ..
Θα περίμενε κανείς αυτό το σύστημα να είναι αρκετά αργό
όμως δεν είναι έτσι.
Κάποιοι διακομιστές λειτουργούν ως
ενδιάμεσοι σταθμοί τροφοδοτώντας ταυτόχρονα όχι ένα, αλλά
πολλούς άλλους διακομιστές.
Επίσης θα περίμενε κανείς ότι αφού συνεχώς νέα άρθρα
μεταφέρονται από τον ένα διακομιστή στον άλλο, κάποια στιγμή τα
άρθρα θα πλημμύριζαν όλο το Usenet. Δεν συμβαίνει όμως αυτό
γιατί τα άρθρα ανακυκλώνονται, δηλαδή κάθε διακομιστής
ειδήσεων, ελέγχει από καιρό σε καιρό τα άρθρα και διαγράφει
εκείνα που έχουν μεγαλύτερη ηλικία με βάση κάποιο
προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο. Όταν συμβαίνει αυτό τα άρθρα
έχουν λήξει(βχρίΓθά) και δεν είναι πλέον διαθέσιμα προς
ανάγνωση. Ο ορισμός του χρόνου ζωής των άρθρων σε μια θέση
του Usenet αποφασίζεται από τον διαχειριστή ειδήσεων της θέσης
αυτής.
2.5.3

Κύριεο και Εναλλακτικές Ιεοαογίεο του Usenet

Χιλιάδες ομάδες νέων υπάρχουν σε όλο το Usenet. Λόγω
λοιπόν του πλήθους τους και για να είναι πιο εύκολη η διαχείριση
τους, χρησιμοποιείται ένα σύστημα στο οποίο οι ομάδες ειδήσεων
χωρίζονται σε κατηγορίες.
Κάθε ομάδα ειδήσεων είναι οργανωμένη ιεραρχικά και ανήκει
σε κάποια κατηγορία. Στην κορυφή της ιεραρχίας βρίσκονται οι
βασικές κατηγορίες ή θέματα(ώρίθ5),όπως για παράδειγμα η
<comp> που έχει σχέση με υπολογιστές. Τα πιο συνηθισμένα
θέματα βρίσκονται στον πίνακα 3 στο παράρτημα.
Κάθε
κατηγορία
χωρίζεται
σε
άλλες
υποκατηγορίες(3υόώρϊθ3). Μία υποκατηγορία είναι η <comp.win>,
που έχει σχέση με υπολογιστές και το λειτουργικό σύστημα των
Windows.
Κάτω από τις υποκατηγορίες υπάρχουν άλλες
υποκατηγορίες(3υό3υ^ορίθ3). Παράδειγμα για αυτό το επίπεδο
ιεράρχησης είναι η <comp.win.soft>, που έχει σχέση με
προγράμματα για Windows.
Η ιεραρχία στα ονόματα φαίνεται από τα αριστερά προς τα
δεξιά, δηλαδή το ανώτερο ιεραρχικά επίπεδο βρίσκεται πάντα στα
αριστερά και το κατώτερο και πιο συγκεκριμένο όσον αφορά το
θέμα της ομάδας Usenet, στα δεξιά.
56

Μια ομ ά δ α μ π ο ρ ε ί να ε ίνα ι ελεγχό μ ενη (π η ο ά θ Γ3 ί8 ά ) ή μη
ελεγχόμ ενη(υ η ηη οά Θ Γ3 ίΘ ά ).
Σε μια ελεγχόμενη ομάδα ειδήσεων υπάρχει κάποιο άτομο
που ελέγχει τα κείμενα που στέλνονται σε αυτήν πριν τα
δημοσιεύσει. Το πλεονέκτημα του ελέγχου είναι ότι τα κείμενα
φιλτράρονται και αποκλείονται τα άσχετα με το θέμα της ομάδας
κείμενα, τα επαναλαμβανόμενα ή τα υβριστικά. Το μειονέκτημα του
ελέγχου είναι ότι καμιά φορά ο όγκος των μηνυμάτων είναι τόσο
μεγάλος ώστε συχνά οι υπεύθυνοι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν
Στις μη ελεγχόμενες ομάδες υπάρχει κατά κύριο λόγο πολύ
μεγαλύτερος όγκος μηνυμάτων και είναι συνηθισμένο το φαινόμενο
εξαιτίας του παραπάνω λόγου, ο διάλογος να εκφυλίζεται και να
οδηγείται συχνά σε διαμάχες χωρίς ιδιαίτερο νόημα.
Οι β α σ ικ έ ς κ α τ η γ ο ρ ίε ς ο μ ά δ ω ν ε ιδ ή σ ε ω ν το υ Usenet
δ ια κ ρ ίνο ν τα ι
σε
ενα λλα κτικές(3 ΐί8 Γη 3 ΰ ν8 ).

κύριες(ΓΠ3ίη3ίΓ83Γη)

και

σε

Οι κύριες κατηγορίες υπάρχουν σε όλες τις θέσεις του
Usenet. Οι εναλλακτικές είναι προαιρετικές δηλαδή σε άλλες
θέσεις υπάρχουν και σε άλλες όχι. Και σε αυτήν την τελευταία
περίτπωση αυτός που αποφασίζει είναι ο διαχειριστής ειδήσεων
της κάθε θέσης. Πάντως οι κύριες κατηγορίες ήταν και οι πρώτες
που δημιουργήθηκαν στο Usenet και ο έλεγχος τους ήταν ιδιαίτερα
αυστηρός. Οι εναλλακτικές έκαναν την εμφάνιση τους με το
σκεπτικό να αποτελέσουν πιο χαλαρά πεδία συζήτησης.
Παράλληλα και ο τρόπος δημιουργίας μιας ομάδας που ανήκει σε
εναλλακτική κατηγορία είναι λιγότερο διαδικαστικός.
2.5.4

Το Cl3rinet

Έ χει ήδη ειπωθεί ότι η ορολογία που επικράτησε για το
Usenet (Usenet ή αλλιώς The News , newsgroup) είναι κάπως
παραπλανητική γιατί αρμόζει περισσότερο σε ενημερωτικά μέσα.
Ουσιαστικά το Usenet δεν έχει να κάνει τόσο με ειδήσεις, όσο με
γνώμες, απόψεις, πεποιθήσεις, ενημερώσεις, απορίες και μερικές
μόνο φορές με ειδήσεις.
Υπάρχει όμως μια υπηρεσία που
είναι
καθαρά
ειδησεογραφική. Αυτή είναι η Clerinet και οι ομάδες της στο
Usenet βρίσκονται κάτω από την βασική κατηγορία <οΐ3π>. Η
Cl3rinet είναι ιδιωτική εταιρία και θα πρέπει ο παροχέας
πρόσβασης Internet του χρήστη(αν έχει διακομιστή νέων Usenet)
να πληρώσει την υπηρεσία αυτή αν θέλει να την παρέχει στους
χρήστες του. Α ν λοιπόν ο διακομιστής ειδήσεων υποστηρίζει την
Cl3rinet τότε ο χρήστης μπορεί να διαβάσει άρθρα από τις ομάδες
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ειδήσεων. Η διαφορά με τις άλλες ομάδες ειδήσεων είναι πω ς ο
χρήστης δεν έχει δικαίωμα να στείλει ο ίδιος ένα άρθρο προς
δημοσίευση.
2.5.5

Ξεκίνηυα uiac νέαο ουάδαο του Usenet

Μια νέα ομάδα μπορεί να δημιουργηθεί με την αποστολή
ενός ειδικού μηνύματος(μήνυμα ελέγχου-control message) στους
διαχειριστές όλων των θέσεων του Usenet. Κάθε διαχειριστής
όταν φτάνει σε αυτόν το μήνυμα ελέγχου αποφασίζει αν θα
δημιουργήσει την ομάδα στο σύστημα του.
Βέβαια πάντοτε
ανταποκρίνονται θετικά όταν αφορά ομάδα της κύριας κατηγορίας.
Αυτό συμβαίνει επειδή για την δημιουργία μιας ομάδας κύριας
κατηγορίας προηγείται μια αυστηρή και συγκεκριμένη διαδικασία.
Αντίθετα η έκδοση μηνύματος ελέγχου για εναλλακτική ομάδα
γίνεται χωρίς κάποια διαδικασία αλλά με συνεννόηση του
ενδιαφερομένου με τον τοπικό διαχειριστή ειδήσεων.
Η διαδικασία μέχρι την αποστολή μηνύματος ελέγχου για
δημιουργία ομάδας κύριας κατηγορίας έχει ως εξής;
Όταν κάποιος χρήστης έχει μια νέα ιδέα για ομάδα του
Usenet και θελήσει να την υλοποιήσει στέλνει ένα μήνυμα στην
ομάδα news.announce.newgroups, ομάδα η οποία είναι
συντονιζόμενη. Ο συντονιστής της δημοσιεύει ένα άρθρο στο
οποίο παρατίθενται το όνομα και ο σκοπός της υποψήφιας νέας
ομάδας.
Έπειτα αρχίζει μια περίοδος συζήτησης τριάντα ημερών. Η
συζήτηση γίνεται στην ομάδα news.announce.newgroups , σε
άλλες σχετικές ομάδες και με μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Στο τέλος των τριάντα ημερών αν υπάρχει
ξεκάθαρη συμφωνία όσον αφορά, το όνομα και το σκοπό της υπό
σύσταση ομάδας ο συντονιστής της news.announce.newgroups
δημοσιεύει μια αίτηση με την οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους σε
ψηφοφορία για την έγκριση ή όχι της δημιουργίας της νέας ομάδας.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ψηφίσει μόνο μια φορά με
ένα μήνυμα σε μια συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση. Συνήθως
η διάρκεια ψηφοφορίας που ορίζεται εκ των προτέρων κυμαίνεται
ανάμεσα σε 21 και 31 ημέρες.
Στο τέλος της περιόδου ψηφοφορίας δημοσιεύονται τα
αποτελέσματα και ένας κατάλογος όλων όσων ψήφισαν και με τον
τρόπο με τον οποίο ψήφισαν.
Στη συνέχεια ορίζεται μια περίοδος πέντε ημερών κατά την
οποία όποιος θέλει μπορεί να ζητήσει διόρθωση της ψήφου του ή
να υποβάλλει ένσταση κατά της διαδικασίας της ψηφοφορίας.
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Όταν περάσει και αυτή η περίοδος των πέντε ημερών η
ψηφοφορία ολοκληρώνεται. Η ετυμηγορία για την δημιουργία της
ομάδας είναι τελικά θετική όταν οι ψήφοι υπέρ είναι πάνω από τα
δύο τρίτα των συνολικών ψήφων και η διαφορά θετικών και
αρνητικών ψήφων είναι τουλάχιστον 100 θετικές περισσότερες.
Αν εγκριθεί η δημιουργία της νέας ομάδας ο συντονιστής της
news.announce.newgroups στέλνει μήνυμα ελέγχου για να
ξεκινήσει την λειτουργία της η νέα ομάδα. Α ν όμως τελικά δεν
εγκριθεί η σύσταση της ομάδας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ξαναφέρουν την δημιουργία της υπό συζήτηση μετά όμως από
πάροδο έξη μηνών.
2.5.6

Συυπεοίφοοά και FAQ στο Usenet

Σίγουρα μια υπηρεσία σαν το Usenet την οποία και
χρησιμοποιεί ένας τεράστιος και καθημερινά αυξανόμενος αριθμός
χρηστών θα είχε μια χαοτική μορφή αν δεν τηρούνταν οι
στοιχειώδεις τρόποι και κανόνες συμπεριφοράς.
Αν κάποιος χρήστης παρεκκλίνει είτε από το ύφος μιας
ομάδας νέων, είτε από τον σκοπό και το θέμα της τότε οι άλλοι
χρήστες που παρακολουθούν τα άρθρα της ομάδας στέλνουν στον
χρήστη αυτό μηνύματα για να του επισημάνουν ότι ξεφεύγει από τα
αποδεκτά πλαίσια της ομάδας. Α ν όμως αυτός το παρακάνει
επιμένοντας σε πραγματικά ακραίες θέσεις ή χειρότερα στέλνοντας
προσβλητικά και υβριστικά μηνύματα τότε σίγουρα θα λάβει ένα
πλήθος μηνυμάτων διαμαρτυρίας.
Ειδικά για το Usenet ο κάθε νέος χρήστης που επιθυμεί να
συμμετάσχει στις συζητήσεις μιας ομάδας καλό θα είναι να
παρακολουθήσει για λίγο καιρό, χωρίς να στέλνει άρθρα, το ύφος
της στα μηνύματα που στέλνονται από τους άλλους. Αφού λοιπόν
θα έχει σχηματίσει μια αντίληψη για το περιεχόμενο της ομάδας
τότε θα μπορεί και αυτός πιο άνετα να στέλνει τα δικά του άρθρα.
Θα πρέπει επίσης να αναζητήσει ένα ειδικό κείμενο που
απευθύνεται κυρίως στους νέους χρήστες της ομάδας. Το κείμενο
αυτό λέγεται FAQ(Frequently Asked Questions) και περιέχει
κάποιες συνηθισμένες ερωτήσεις σχετικά με το θέμα συζήτησης
της ομάδας. Σίγουρα ο καθένας που θέλει να παρακολουθήσει
κάποια ομάδα νέων του Usenet θα έχει κάποιες βασικές ερωτήσεις
και απορίες. Για τα περισσότερα άτομα που δεν έχουν εμπειρία
και τριβή με το θέμα της ομάδας οι περισσότερες απορίες είναι
κοινές. Πολλές φορές τυχαίνει μέσα σε μια ομάδα αυτές οι απορίες
να επαναλαμβάνονται συχνά με μορφή άρθρων διαφορετικών
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χρηστών, πράγμα που δεν είναι και τόσο ευχάριστο για τους
υπόλοιπους που παρακολουθούν την ομάδα.
Εδώ λοιπόν έρχεται να δώσει λύση το FAQ. Στο έγγραφο
αυτό καταχωρούνται οι πιο συχνές ερωτήσεις μαζί με απαντήσεις.
Την επιμέλεια του εγγράφου αναλαμβάνει κάποιος εθελοντής.
Ένα ς χρήστης του Usenet μπορεί να αποκτήσει το FAQ με
τέσσερις τρόπους.
α)Αν τακτικά παρακολουθεί την ομάδα κάποια στιγμή θα δει
να δημοσιεύεται σε αυτήν το FAQ.
β)Μπορεί να παρακολουθεί την ομάδα news.answers η
οποία περιέχει μόνο έγγραφα FAQ.
γ)Μπορεί να αποκτήσει το FAQ μιας ομάδας με Anonymous
FTP από τον υπολογιστή rtfm.mit.edu. Αυτός λειτουργεί ως
αρχειοθήκη του Usenet. Τα FAQ s βρίσκονται στον κατάλογο
/pub/usenet/news.answers.
δ)Μπορεί να στείλει ένα μήνυμα στην ομάδα ότι αναζητάει το
FAQ της. Ό λο και κάποιος μπορεί να του το στείλει με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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2.6. Tayu5oouiKoi Κατάλογοι
2.6.1 Γενικά
Οι ταχυδρομικοί κατάλογοι(ππ3ϊΙϊη9 lists) του Internet είναι μία
μαζική εφαρμογή της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Ομάδες
χρηστών με κοινά ενδιαφέροντα, εγγράφονται σε ηλεκτρονικούς
ταχυδρομικούς καταλόγους, ττου αφορούν ένα συγκεκριμένο
αντικείμενο. Όταν κάττοιος από τους σuvδpoμητές(subscribers)
στείλει ένα μήνυμα στο πρόγραμμα διαχείρισης του καταλόγου,
αυτό αναλαμβάνει και το στέλνει αυτομάτως σε όλους τους
συνδρομητές του καταλόγου.
Οι ταχυδρομικοί κατάλογοι μπορεί να είναι συντονιζόμενοι ή
ελεύθεροι.
Στους συντονιζόμενους κάθε μήνυμα που φτάνει στο
πρόγραμμα διαχείρισης, ελέγχεται από κάποιον συντονιστή (κοινής
αποδοχής συνήθως), όσον αφορά το περιεχόμενο και την ποιότητα
του (εννοείται ότι υβριστικά μηνύματα αποκλείονται), αλλά και το αν
προσθέτει καινούργια στοιχεία στη συζήτηση της λίστας. Έπειτα
από τον έλεγχο που γίνεται σύμφωνα με την κρίση του συντονιστή
το μήνυμα προωθείται σε όλους τους συνδρομητές.
Στους ελεύθερους ταχυδρομικούς καταλόγους, όλα τα
μηνύματα προωθούνται στους συνδρομητές χωρίς κανένα έλεγχο.
Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πιθανό να διογκωθεί εξαιρετικά το
ημερήσιο σύνολο λαμβανομένων μηνυμάτων.
Τότε η
παρακολούθηση του καταλόγου από τον χρήστη γίνεται δυσχερής
έως αδύνατη.
Ίσ ω ς
η σημαντικότερη
εργασία
διαχείρισης
ενός
ταχυδρομικού καταλόγου είναι η παρακολούθηση των μελών του.
Όταν κάποιος επιθυμεί να γίνει μέλος μιας λίστας πρέπει να στείλει
ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρόγραμμα
διαχείρισης του ταχυδρομικού καταλόγου (subscribe) και όταν
επιθυμεί να διαγραφεί (unsubscribe) αντίστοιχα. Αυτά τα μηνύματα
δεν τα διαχειρίζεται συνήθως άνθρωπος αλλά διαχειρίζονται
αυτόματα από κάποιο πρόγραμμα. Απαιτείται λοιπόν τα μηνύματα
να έχουν μια συγκεκριμένη σύνταξη. Σε κάποιους καταλόγους η
παρακολούθηση των μελών δεν γίνεται από πρόγραμμα αλλά από
άνθρωπο. Πολλοί από αυτούς τους καταλόγους δεν είναι δημόσιοι
ανοιχτοί σε όλους αλλά ιδιωτικοί, πράγμα που σημαίνει πω ς ο
χρήστης δεν μπορεί να συμμετέχει χωρίς την άδεια του
διαχειριστή.

Έ να από τα πιο
ταχυδρομικών καταλόγων
διακομιστής καταλόγου).
ταχυδρομικούς καταλόγους

διαδεδομένα συστήματα διαχείρισης
είναι το Listserv(list server δηλαδή
Αναπτύχθηκε για να συντονίζει τους
του δικτύου Bitnet.

2.6.2 Bitnet
To Bitnet είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο, το οποίο όμως είναι
ξεχωριστό από το Internet. Ξεκίνησε το 1981 σαν ένα μικρό δίκτυο
μεγάλων υπολογιστικών συστημάτων IBM (mainframes) τα οποία
και είχαν ως λειτουργικό σύστημα το VM.
Η λέξη Bitnet υποδηλώνει την φράση ‘Because Its Time
Network’ , η οποία σημαίνει Ε πειδή είναι καιρός να υπάρξει
Δίκτυο’.
Ό π ω ς το Internet βασίζεται στα πρωτόκολλα TCP/IP έτσι και
το Bitnet βασίζεται σε μια οικογένεια πρωτοκόλλων της IBM α) το
RSCS(Remote
Spooling
Communications
SubsystemΥποσύστημα Επικοινωνιών Μακρινής Διοχέτευσης) και β) το NJE
(Network Job Entry - Καταχώρηση Εργασιών Δικτύου).
Για την λειτουργία λοιπόν των ταχυδρομικών καταλόγων του
Bitnet αναπτύχθηκε το σύστημα διαχείρισης Listserv.
Α ς σημειωθεί εδώ ότι πολλοί ταχυδρομικοί κατάλογοι του
Bitnet, όχι όμως όλοι, είναι διαθέσιμοι και μέσω του Usenet. Κάθε
μήνυμα που στέλνεται σε έναν από αυτούς τους καταλόγους
στέλνεται επίσης και σε μια αντίστοιχη ομάδα νέων του Usenet, η
οποία ανήκει στην ιεραρχία <bit> και το όνομα της αρχίζει πάντα με
<bit.listserv> . Η ανταλλαγή μηνυμάτων ανάμεσα στο Usenet και
το Bitnet γίνεται από έναν ειδικό υπολογιστή , πύλη(gateway)
ανάμεσα στα δύο δίκτυα. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι υπολογιστές
που λειτουργούν ως πύλες για τους διάφορους καταλόγους.
Τελικά οι ταχυδρομικοί κατάλογοι μπορούν να είναι ένα
εργαλείο πολύ χρήσιμο για ομάδες χρηστών με κοινά
ενδιαφέροντα, ιδίως όταν αυτά είναι αρκετά εξειδικευμένα. Οι
ταχυδρομικοί κατάλογοι λοιπόν καλύπτουν και τα πιο σπάνια και
μη διαδεδομένα θέματα.
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2.7. Επικοινωνία

ue to

IRC

To IRC (Internet Relay Chat) είναι μια μέθοδος επικοινωνίας,
ένα σύστημα αναμετάδοσης συνομιλιών στο Internet πολλώ ν
χρηστών ταυτόχρονα. Πρόκειται για επικοινωνία που γίνεται σε
πραγματικό χρόνο (real-time mode) και σε ρυθμό χαρακτήρων
γραμμής (text mode) και όχι με κάποιο σύστημα ανακοινώσεων.
Ο χρήστης του IR C μπορεί να συμμετάσχει σε μια δημόσια
συζήτηση , σε περισσότερες από μία ταυτόχρονα ή σε μια ιδιωτική
συζήτηση με έναν άλλο χρήστη.
Αναπτύχθηκε το 1988 από τον Φιλανδό Jarkko Oikarinen.
Αυτή τη στιγμή είναι μια από τις δημοφιλέστερες υπηρεσίες του
Internet και χιλιάδες άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου
συμμετέχουν καθημερινά σε συζητήσεις στο IRC.
Για να χρησιμοποιήσει κανείς την υπηρεσία IRC αρκεί να
συνδεθεί μέσω ενός προγράμματος client σε ένα υπολογιστή που
τρέχει κάποιο IRC server πρόγραμμα. Όταν λοιπόν ο χρήστης
συνδεθεί με κάποιον IRC sen/er μπορεί να δώσει όποιες εντολές
του IRC επιθυμεί και να συμμετέχει σε συνομιλίες.
Κάθε IRC server συνδέεται με άλλους IRC servers και έτσι
δημιουργείται ένα παγκόσμιο δίκτυο από IRC servers με χιλιάδες
χρήστες από όλα τα μέρη του κόσμου συνδεδεμένους να
συνομιλούν μεταξύ τους.
Οι συνδέσεις των servers μεταξύ τους δημιουργούν ένα
δίκτυο IRC. Λόγω της γιγάντωσης στις μέρες μας του IRC
περισσότερα από ένα δίκτυα IRC έχουν δημιουργηθεί. Τα πιο
γνωστά δίκτυα είναι το Efnet (το μεγαλύτερο), το Undemet και το
Dalnet.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι IRC servers που αποτελούν το
Efnet συνδέονται μεταξύ τους αλλά δεν συνδέονται με αυτούς του
Undemet ή του Dalnet. Αυτό ισχύει για όλους τους IRC servers
κάθε ξεχωριστού δικτύου. Έτσι κάθε δίκτυο είναι ξεχωριστό, έχει
τους δικούς του IRC servers, τους δικούς του χρήστες,
διαφορετικές συζητήσεις, αλλά και διαφορετική φιλοσοφία
λειτουργίας. Βέβαια ο κάθε χρήστης είναι ελεύθερος να συνδεθεί
με όποιον server IRC όποιου δικτύου επιθυμεί. Στον πίνακα 4,
στην 197 σελίδα του παραρτήματος υπάρχει μια λίστα με IRC
servers.
Ό π ω ς ήδη έχει ειπωθεί σε κάθε δίκτυο του IRC υπάρχουν
κάθε στιγμή της μέρας χιλιάδες άνθρωποι συνδεδεμένοι να
συμμετέχουν σε συνομιλίες. Η κατάσταση αυτή μπορεί να φαίνεται
χαώδης αλλά ακόμα και εδώ υπάρχει τάξη. Αυτό οφείλεται στο ότι
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στο IRC υπάρχουν χιλιάδες διαφορετικά κανάλια (channels). Η
ύπαρξη των καναλιών βάζει σε μια τάξη τις συνομιλίες αλλά και
βοηθάει τον χρήστη να βρει ευκολότερα τα κανάλια με θέματα
συζητήσεων που τον ενδιαφέρουν.
Όταν λοιπόν συνδεθεί ο χρήστης στο IRC η επόμενη κίνηση
του για να συνομιλήσει είναι να μπει σε 'να κανάλι. Μόλις μπει σε
κανάλι τότε μόνο θα μπορεί να συμμετέχει σε συζήτηση και
μάλιστα μόνο με τους χρήστες που βρίσκονται ταυτόχρονα με
αυτόν στο ίδιο κανάλι. Επίσης έχει την δυνατότητα όποια στιγμή
θέλει να αφήσει ένα κανάλι, να περάσει σε κάποιο άλλο ή να
συμμετάσχει ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα κανάλια.
Κάθε κανάλι έχει και το δικό του όνομα. Ό λα τα ονόματα
αρχίζουν με τον χαρακτήρα <#> , όπως για παράδειγμα το κανάλι
#newbies. Άλλα κανάλια είναι αφιερωμένα σε συγκεκριμένες
συζητήσεις πάνω σε εξειδικευμένα θέματα και άλλα σε συζητήσεις
επί παντός επιστητού.
Η δημιουργία ενός καναλιού είναι απλούστατη και μπορεί να
γίνει από τον καθένα. Κάθε φορά που ο χρήστης δίνει εντολή να
μπει σε ένα κανάλι, το IRC ελέγχει αν αυτό το κανάλι υπάρχει. Α ν
δεν υπάρχει τότε απλώς δημιουργείται με την είσοδο του χρήστη
που μπαίνει πρώτος σε αυτό. Ό χρήστης εκείνη την στιγμή μπορεί
να είναι μόνος του μέσα αλλά μπορεί να περιμένει να μπουν και
άλλοι χρήστες σε αυτό για να ξεκινήσει μια συνομιλία. Όταν φύγει
και ο τελευταίος χρήστης από το κανάλι τότε αυτό απότομα παύει
να υπάρχει.
Στο πρώτο άτομο που μπαίνει σε ένα κανάλι
δημιουργώντας το δίνετε η δυνατότητα να είναι ο διαχειριστής του
καναλιού (channel operator).Το διακριτικό του είναι απλώς ο
χαρακτήρας <@> μπροστά από το ψευδώνυμο (nickname) που
χρησιμοποιεί στο IRC. Ό διαχειριστής του καναλιού έχει αυξημένες
αρμοδιότητες σε σχέση με τους υπόλοπτους χρήστες,
αρμοδιότητες όπως ορισμός του θέματος του καναλιού (topic), η
μετατροπή του καναλιού σε ιδιωτικό, ο ορισμός κωδικού
πρόσβασης για την είσοδο στο κανάλι, η πρόσκληση(ίηνΚσ),
αποπομπή(ΚίοΚ) ή αποκλεισμός(όαη) κάποιου χρήστη , μέχρι και η
παραχώρηση του δικαιώματος διαχειρισμού του καναλιού και σε
άλλους χρήστες.
Πολλά κανάλια του IRC είναι επίσημα καταχωρημένα
(registered). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι πάντα ανοιχτά είτε
έχουν χρήστες είτε όχι. Αυτό που τα κρατάει ανοικτά είναι ένα
προγραμματάκι που τρέχουν οι IRC servers και εμφανίζεται με την
μορφή χρήστη μέσα στο κανάλι. Αυτό στην ορολογία του IRC
ονομάζεται bot.

Σημαντικό επίσης είναι το στοιχείο ότι κάθε χρήστης του IRC
με την είσοδο του σε έναν server του χρησιμοποιεί κάποιο
ψευδώνυμο (μέχρι εννέα χαρακτήρες). Β έ ^ ια μπορεί μετά την
είσοδο του να το αλλάζει όποια στιγμή επιθυμεί σε κάτι άλλο. Δεν
μπορεί όμως να πάρει το ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί εκείνη την
ώρα κάποιος άλλος χρήστης, όπως επίσης δεν μπορούν να
υπάρχουν ταυτόχρονα δυο κανάλια με το ίδιο όνομα.
Για να χρησιμοποιήσει κάποιος το IRC πρέπει να εκτελέσει
ένα πρόγραμμα πελάτη IRC που θα τον συνδέσει με έναν
διακομιστή του IRC. Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να υπάρχει στο
τοπικό σύστημα του παροχέα σύνδεσης του χρήστη (πρόγραμμα
για περιβάλλον Unix).
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιος
κοινόχρηστος πελάτης
IRC
μέσω
Telnet
σε
κάποιο
απομακρυσμένο σύστημα. Μπορεί να γίνει τέλος χρήση κάποιου
πελάτη για γραφικό περιβάλλον κατευθείαν από τον υπολογιστή
του χρήστη. Από τα πιο δημοφιλή προγράμματα πελάτες IRC για
γραφικό περιβάλλον (win/mac) είναι το Mire και το Pirch στις
διάφορες εκδόσεις τους τα οποία και υπάρχουν στις παρακάτω
εικόνες
Σε μια τυπική οθόνη καναλιού συζήτησης στο IRC υπάρχει
ένα μεγάλο τμήμα της στο οποίο εμφανίζονται οι φράσεις που
γράφουν όλοι οι χρήστες και από κάτω ένα μικρότερο τμήμα στο
οποίο πληκτρολογεί κάθε χρήσης αυτά που θέλει να πει. Όταν ο
χρήστης γράψει μια φράση και πατήσει το πλήκτρο Enter, τότε το
μήνυμα του θα ανέβει στο πάνω μέρος της οθόνης κάτω από τα
υπόλοιπα. Η οθόνη σε κάθε πρόγραμμα IRC λειτουργεί με κύλιση
(scrolling), αφού όταν γεμίζει, κάθε καινούργια γραμμή που
προστίθεται κάτω μια γραμμή στο πάνω μέρος εξαφανίζεται.

Όσον αφορά τώρα τα προγράμματα και τα δύο παρέχουν
μεγάλη ευκολία για τον χρήστη του IRC. Το Pirch διαθέτει πολλές
δυνατότητες παραμετροποίησης και ευχάριστο περιβάλλον για τον
χρήστη. Από το μενού IRC και την επιλογή New IRC Server
Connection μπορεί να επιτευχθεί η σύνδεση με έναν server.
Επιλέγοντας την Server List από το ίδιο μενού εμφανίζεται μια
λίστα με αρκετούς servers. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει έναν
από αυτούς, να προσθέσει κάποιον άλλον ή ακόμα και να
διαγράψει κάποιον. Οι ρυθμίσεις που αφορούν την είσοδο του
χρήστη σε ένα κανάλι ή την έξοδο του από αυτό γίνονται από το
μενού Channel. Ευρύτατα μπορεί να χρησιμοποιείται και το δεξί
πλήκτρο του ποντικιού μιας και έχει δοθεί σε αυτό μεγάλη
λειτουργικότητα από το Pirch.
Το Mire είναι και αυτό ένα πολύ καλό πρόγραμμα για τον
χρήστη του IRC. Είναι πιο απλό από το Pirch αλλά διαθέτει
λιγότερες δυνατότητες παραμετροποίησης.

'··« Now talking in Miellas
<MD»> lawgalw kalimncta
<LMtM> l7sto katw k«tw pos· aperel na Far
<feaal> Mira to naroialltt

<»aal> :)

<lfflly> l«pton:pota dan ksarals...
<LaptM> AXItXPXAXAXAXAXftlMXII
AlPxSfpat (nacedoniaeppp026.dialup.ntua
• Belly is nuts
··- Hakedonas has quit IRC (Excess Flood)
■>*· GROTHOS has quit IRC (Excess Flood)

lii Belly
^ cursed
i cyclotron
glikoula
CR.LOMER
gusi

Εικόνα 12. οθόνη από το πρόγραμμα Mirc έκδοση viQ
Ξεκινώντας από το μενού File η επιλογή Connect
χρησιμοποιείται για την σύνδεση με κάποιον server του IRC. Με
την επιλογή Setup ο χρήστης μπορεί να επιλέξει κάποιον server
από μια λίστα καθώς και άλλες ρυθμίσεις. Στο μενού Commands
βρίσκονται εντολές που έχουν σχέση με την σύνδεση με ένα κανάλι
(Join Channel), την έξοδο από auT0(Part Channel) καθώς και με
άλλες συνηθισμένες ενέργειες που γίνονται σε ένα κανάλι. Έ τσι με
την Invite User μπορεί ο χρήστης να προσκαλέσει κάποιον άλλο
στο κανάλι, με την Ban User να αποκλείσει την πρόσβαση ενός
χρήστη, με την Kick User να διώξει έναν μη επιθυμητό χρήστη ενώ
με την Change Nickname να αλλάξει το ψευδώνυμο του.
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Ένα συνηθισμένο πρόβλημα που μπορεί να εμφανιστεί κατά
την χρήση του IRC ανεξαρτήτως προγράμματος που
χρησιμοποιείται είναι ότι μερικές φορές τα διάφορα μέρη του
δικτύου καθυστερούν την αποστολή και λήψη δεδομένων λόγω
φόρτου εργασίας. Αυτό δημιουργεί καθυστέρηση στην εμφάνιση
των φράσεων των συνομιλητών στα κανάλια του IRC. Αυτό
σημαίνει ότι υπάρχει μερικές φορές μεγάλη χρονική απόκλιση από
την στιγμή που ένας χρήστης γράφει ένα μήνυμα μέχρι την στιγμή
που αυτό θα εμφανιστεί στις οθόνες των υπολοίπω ν χρηστών που
βρίσκονται στο κανάλι. Η επιβράδυνση αυτή στην συνομιλία στην
ορολογία του IRC ονομάζεται lag.
Ανεξάρτητα πάντως από αυτό το πρόβλημα το IRC είναι
ουσιαστικά η πρώτη υπηρεσία τηλεδιάσκεψης στο Internet, (έστω
και αν περιορίζεται μόνο στον γραπτό λόγο), μια που προσφέρει
την δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας ανάμεσα στους χρήστες του
Δικτύου.
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2.8.

I
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την γοήση του Talk

Οι χρήστες του Δικτύου μττορούν να συνομιλούν μεταξύ τους
ηλεκτρονικά. Η συνομιλία αυτή βέβαια είναι γραπτή αλλά είναι
ένας άμεσος τρόπος επικοινωνίας. Γίνεται με την σύνδεση ενός
υπολογιστή με έναν άλλο, οι οποίοι βέβαια ανήκουν στο Internet,
και την πληκτρολόγηση μηνυμάτων από τον ένα στον άλλο. Ο
κάθε ένας από τους δύο συνομιλητές βλέπει στην οθόνη του ότι
πληκτρολογεί ο άλλος.
Το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται και επιτρέπει αυτού του
είδους την συνομιλία είναι το talk(σuvoμιλία). Υπάρχουν διάφορες
εκδόσεις του για συστήματα Unix αλλά και έκδοση του για γραφικό
περιβάλλον στα Windows. Η συνομιλία γίνεται βέβαια με το
μοντέλο πελάτης-διακομιστής. Το πρόγραμμα talk στις διάφορες
εκδόσεις του είτε είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή του χρήστη
είτε σε κάποιο άλλο υπολογιστή στον οποίο συνδέεται ο χρήστης
είναι ο πελάτης στην συνομιλία. Την επικοινωνία την διαχειρίζεται
ένας αντίστοιχος διακoμιστής(talk daemon).
Ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει την διεύθυνση του
υπολογιστή με τον οποίο θέλει να συνομιλήσει. Ένα ς περιορισμός
είναι ότι δεν είναι πάντα εύκολο να είναι γνωστή η διεύθυνση ενός
υπολογιστή. Για παράδειγμα σε συνδέσεις true ΡΡΡ στις οποίες ο
υπολογιστής ενός χρήστη έχει μια διεύθυνση IP υπάρχει το
πρόβλημα ότι η διεύθυνση αυτή είναι διαφορετική κάθε φορά που ο
χρήστης συνδέεται. Επίσης ο χρήστης πρέπει να έχει ανοικτό το
πρόγραμμα πελάτη talk για να μπορεί κάποιος άλλος να ζητήσει να
επικοινωνήσει μαζί του.
Λόγω αυτών των δυσκολιών δεν είναι πάντα εφικτή ή έστω
εφικτή η επικοινωνία με το talk. Η περίπτωση η οποία είναι και
ευκολότερη είναι μεταξύ χρηστών που ανήκουν στο ίδιο
σύστημα(συνήθως Unix) και είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένοι σε
αυτό. Ο χρήστης με την εντολή who μπορεί να δει ποιοι άλλοι
χρήστες είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο σύστημα. Έπειτα με την
εντολή talk <ταυτότητα χρήστη> μπορεί να ζητήσει να
επικοινωνήσει με έναν χρήστη.
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2.9. Υπηρεσία Finger
Η υπηρεσία Finger είναι και αυτή ένα σύστημα πελάτηδιακομιστή που παρέχει τρεις τύπους πληροφοριών.
α) Η συνηθέστερη χρήση του Finger αφορά την αναζήτηση
κάποιων δημόσιων πληροφοριών για τους χρήστες του Internet.
Υπάρχουν λοιπόν κάποιες πληροφορίες για τους χρήστες του
Δικτύου οι οποίες είναι διαθέσιμες σε όσους επιθυμούν να
αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές. Μερικές από τις πληροφορίες
που μπορεί να είναι διαθέσιμες μέσω Finger είναι οι ακόλουθες :
• ταυτότητα χρήστη
•πλήρες ονοματεπώνυμο
• αν είναι συνδεδεμένος ο χρήστης τη στιγμή της αναζήτησης
από το Finger
•πότε ήταν η τελευταία φορά σύνδεσης του
• αν έχει e-mail μηνύματα τα οποία δεν έχει διαβάσει ακόμη
• τηλεφωνικός αριθμός
• διεύθυνση του
• κάποιες πληροφορίες που ο ίδιος ο χρήστης έχει ετοιμάσει
για τον εαυτό του. Εδώ να αναφερθεί ότι κάθε χρήστης μπορεί να
βάλει τις πληροφορίες που επιθυμεί για το άτομο του,
δημιουργώντας τα αρχεία .plan ή και .project . Αυτά μπορούν να
αναγραφούν μέσω οποιουδήποτε κειμενογράφου. Έ τσ ι το Finger
δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να εμφανίσει μαζί με όλα τα άλλα και το
κείμενο αυτών των αρχείων.
Τα μόνα που χρειάζεται ο χρήστης ο οποίος θέλει να
χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Finger είναι να γνωρίζει ποιόν
υπολογιστή υπηρεσίας χρησιμοποιεί το άτομο που τον ενδιαφέρει
και είτε την ταυτότητα είτε το όνομα είτε το επώνυμο του ατόμου
για το οποίο ψάχνει πληροφορίες. Βέβαια το τι πληροφορίες θα
καταφέρει τελικά να δει ποικίλουν από σύστημα σε σύστημα.
Μερικοί υπολογιστές υπηρεσίες δεν παρουσιάζουν καθόλου
πληροφορίες, κυρίως για λόγους ασφαλείας τους, ή για πολιτική μη
παραβίασης ιδιωτικού απορρήτου.
Οι περισσότεροι βέβαια
υπολογιστές υπηρεσίας παρέχουν πληροφορίες μέσω Finger.
Βέβαια ο καθορισμός αυτών που επιλέγονται να παρουσιαστούν
σε Finger γίνεται από τον υπεύθυνο του συστήματος.
Γενικά η εντολή Finger μπορεί να έχει ως εξής :
• finger ταυτότητα@υπολογιστής υπηρεσίας
• finger όνομα@υπολογιστής υπηρεσίας
•finger επώνυμο@ υπολογιστής υπηρεσίας

Για παράδειγμα finger raven@spark.net.gr ή finger
NiK0Aaog@spark.net.gr ή τέλος finger MnAiog@spark.net.gr
Αν ο χρήστης ανήκει στον ίδιο υπολογιστή υπηρεσίας με
αυτόν για τον οποίο αναζητά πληροφορίες αρκεί η εντολή να είνα ι:
• finger ταυτότητα
• finger όνομα
•finger επώνυμο .
Α ν ο υπολογιστής είναι διαφορετικός αλλά το δίκτυο το ίδιο η
εντολή να είναι finger raven@spark κτλ.
Ένα τυπικό παράδειγμα της υπηρεσίας finger είναι το
ακόλουθο:
raven:talos:~> finger raven@spark.net.gr
[spark.net.gr]
Login: raven
Name: Milios-Sioulis Nikoiaos
Directory: /home/raven
Shell: /usr/local/bin/tcsh
On since Thu Jan 2 16:12 (E E T ) on ttypO from ppp035
No Mail.
No Plan.

Να σημειωθεί ότι ένας χρήστης είναι αδύνατο να γνωρίζει αν
κάποιος άλλος χρήστης έχει χρησιμοποιήσει την υπηρεσία finger
για να πάρει πληροφορίες για αυτόν.
β) Μια άλλη χρήση της υπηρεσίας Finger, όταν ο χρήστης
είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή υπηρεσίας ενός συστήματος
και πληκτρολογήσει finger, είναι η ενημέρωση για το ποιοι χρήστες
του συστήματος είναι on-line εκείνη τη στιγμή στον υπολογιστή
υπηρεσίας του συστήματος. Έ τσι θα λάβει τις ταυτότητες όλων
των συνδεδεμένων χρηστών και μερικές πληροφορίες για τον
καθένα. Ένα παράδειγμα είναι το ακόλουθο ;
raven:talos:~> finger
Login Name
T T Y idle Login Time Office
raven Miiios-Sioulis Nikol pO
Thu 16:12
sotos Evangelou Sotirios *p4
Thu 15:58
theofra Roditakis Theofrasto *p1
Thu 14:27

Office Phone

Y) O χρήστης με το Finger μπορεί να επικοινωνεί με
ορισμένους υπολογιστές υπηρεσίας στο internet που είναι έτσι
διαμορφωμένοι έτσι ώστε με την εκτέλεση στον server τους της
υπηρεσίας finger από έναν client να παρέχονται κάποιες ειδικές
πληροφορίες. Μερικά παραδείγματα είναι τα εξής :

•finger jtchern@sandstorm.berkeley.edu ( αποτελέσματα αγώ νω ν
μ π έϊζμ π ο λ)
•finger aurora@xi.uleth.ca ( μετεωρολογικά (ραινόμενα στο Βόρειο
Σέλα ς)
•finger quake@geophys.washington.edu ( σεισμική δραστηριότητα σε
ολόκληρο τον κό σ μ ο )
• finger nasanews@space.mit.edu ( δελτίο τύπου της N A S A ).

2.10. Evτoπισuόc νοήστη στο Internet
2.10.1

Γενικά

Έ να συνηθισμένο πρόβλημα των νέων αλλά και των
παλαιοτέρων χρηστών του Δικτύου είναι ότι μπορεί να γνωρίζουν
κάποιους άλλους χρήστες με τους οποίους θέλουν να
επικοινωνήσουν μέσω του Internet, αλλά δεν γνωρίζουν την
ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Άλλες πάλι φορές ο χρήστης από
περιέργεια ή ανάγκη επιθυμεί να μάθει με ποιον μιλούσε πριν λίγο
στο IRC ή ποιος ήταν ο συγγραφέας ενός άρθρου που διάβασε στο
Usenet και δεν γνωρίζει με τι τρόπο μπορεί να τον εντοπίσει και να
επικοινωνήσει μαζί του μέσα στο Δίκτυο.
Το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει ένας κεντρικός κατάλογος
χρηστών του Internet, άρα δεν υπάρχει και ένα συγκεκριμένο
μέρος για να ψάξει ο χρήστης το άτομο που αναζητά. Αυτό
συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει κάποια κεντρική εξουσία στο Δίκτυο
και γιατί ο αριθμός των συνδεδεμένων στο Internet ηλεκτρονικών
υπολογιστών είναι πραγματικά τεράστιος.
Α π ό την άλλη όμως υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες που
βοηθούν τον χρήστη να εντοπίσει αυτόν που αναζητά. Αυτές
ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες;
α) Τηλεφωνικοί κατάλογοι, στην περίπτωση που είναι
γνωστός ο οργανισμός στον οποίο ανήκει ο χρήστης που
αναζητείται.
β) Διακομιστές διευθύνσεων στο Usenet, οι οποίοι βοηθούν
στην αναζήτηση ατόμων που δημοσιεύουν άρθρα στο Usenet.
γ) Netlind, όταν υπάρχουν στοιχεία για το που περίπου
γεωγραφικά βρίσκεται ο αναζητούμενος χρήστης.
2.10.2

Τηλεφωνικοί κατάλονοι

Οι Τηλεφωνικοί κατάλογοι ( White Pages Directories ) είναι
υπηρεσία η οποία επιτρέπει την αναζήτηση σε μια βάση
δεδομένων του ονόματος ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ενός
χρήστη. Συχνά επίσης οι βάσεις αυτές περιέχουν και πληροφορίες
όπως η ταχυδρομική διεύθυνση, ο τόπος εργασίας και ο αριθμός
τηλεφώνου.
Η χρήση της υπηρεσίας αυτής γενικά είναι αρκετά απλή και
συνίσταται στην πληκτρολόγηση του ονόματος και εφόσον βέβαια
υπάρχει αυτό το όνομα καταχωρημένο στους καταλόγους η
εμφάνιση των πληροφοριών που το αφορούν.

Μερικοί από τους τηλεφωνικούς καταλόγους είνα ι:
α) Κατάλογοι σε Gopher servers. Σε ορισμένους Gopher
servers υπάρχουν διακομιστές ονομάτων ( CSO* name servers ),
οι οποίοι δίνουν πληροφορίες για χρήστες που ανήκουν σε ένα
συγκεκριμένο οργανισμό. Με την συμπλήρωση κάποιων στοιχείων
ο διακομιστής αναζητά τις πληροφορίες.
Σε ορισμένους Gopher servers υπάρχουν επίσης και τα
γνωστά ως Phone books. Σε περίπτωση που σε κάποιο μενού του
Gopher υπάρχει η επιλογή Phone books, ο χρήστης μπορεί να την
ενεργοποιήσει και από αυτήν να οδηγηθεί σε αρκετούς
τηλεφωνικούς καταλόγους.
β) Διακομιστές Whois. Ο διακομιστής Whois είναι ένας
κατάλογος ο οποίος κάνει δυνατή την αναζήτηση σε μια βάση
δεδομένων με ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις για τον
εντοπισμό των ατόμων που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο
οργανισμό. Η υπηρεσία Whois μπορεί να εκτελεστεί τόσο στον
υπολογιστή υπηρεσίας του χρήστη, ( εφόσον βέβαια υπάρχει ),
όσο και σε κάποιον άλλο υπολογιστή μέσω Telnet.
γ) Υπηρεσία Knowbot.
Το Knowbot είναι ένα
αυτοματοποιημένο πρόγραμμα που ψάχνει πληροφορίες με
έξυττνο τρόπο. Το πλεονέκτημα του είναι ότι ψάχνει ταυτόχρονα
σε πολλούς μαζί τηλεφωνικούς καταλόγους. Η χρήση του γίνεται
μέσω σύνδεσης Telnet με τον υπολογιστή hri.reston.va.us στον
αριθμό θύρας 185.
2.10.3

Διακουιστήο διευθύνσεων του Usenet

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής rtfm.mit.edu είναι η κύρια πηγή
αρχειοθηκών του Usenet. Σε αυτόν εκτός από καταλόγους FAQ
του Usenet, έχει δημιουργηθεί ένας διακομιστής διευθύνσεων πάλι
για το Usenet. Ένα πρόγραμμα που εκτελείται στον rtfm.mit.edu
σαρώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα όλα τα άρθρα του Usenet,
διαβάζοντας από αυτά την γραμμή κεφαλίδας <From :>, δηλαδή
τον αποστολέα. Αυτές τις γραμμές, με το όνομα και την e-mail
διεύθυνση του κάθε αποστολέα άρθρου σε ομάδα νέων του
Usenet, το πρόγραμμα τις εξάγει και τις αποθηκεύει σε μια βάση
δεδομένων. Εάν λοιπόν το άτομο που αναζητά ο χρήστης έχει
δημοσιεύσει έστω και ένα άρθρο στο Usenet κατά το τελευταίο

* CSO ; Computing Services Office, δηλαδή Tpatpeio Υκηρεσιών Υπολογιστών, το οποί
τμήμα του Πανεπιστημίου Urbana του Ιλινόις που σε αυτό αναπτύχθηκε αρχικά τ
λογισμικό.

έτος, τότε είναι πολύ πιθανό να υπάρχει το όνομα και η
ηλεκτρονική του διεύθυνση αποθηκευμένη στον rtfm.mit.edu .
Η χρήση της υπηρεσίας αυτής γίνεται μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, στέλνοντας μήνυμα στην διεύθυνση mailserver@rtfm.mit.edu , το οποίο στον κορμό του θα περιλαμβάνει το
κείμενο send usenet-addresses/name ( όπου name το όνομα του
χρήστη που αναζητείται) .
2.10.4

Netfind

Το Netfind είναι μια υπηρεσία που ψάχνει για λογαριασμό
του χρήστη σε διάφορες βάσεις δεδομένων.
Για να χρησιμοποιήσει κάποιος το Netfind θα πρέπει να έχει
έστω και μια ιδέα για το που βρίσκεται το άτομο που αναζητεί.
Το Netfind δεν ψάχνει απλώς μόνο για όνομα και
ηλεκτρονική διεύθυνση αλλά και προσπαθεί να βρει και
πληροφορίες τύπου Finger. Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει το
Netfind εάν αυτό είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή του
συστήματος που αυτός ανήκει. Εάν αυτό δεν συμβαίνει ο χρήστης
μπορεί να συνδεθεί μέσω Telnet με έναν από τους κοινόχρηστους
διακομιστές του Netfind. Πίνακας με τους δημόσιους αυτούς
διακομιστές παρατίθεται στο παράρτημα στην σελίδα 198.
Το Netfind δεν χρησιμοποιείται μόνο για τους παραπάνω
σκοπούς. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρήστης
έχοντας στα χέρια του τη διεύθυνση ενός υπολογιστή, επιθυμεί να
γνωρίζει που βρίσκεται γεωγραφικά αυτός. Ακόμα μπορεί να θέλει
να βρει όλους τους υπολογιστές που τοποθετούνται γεωγραφικά
σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να
αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο το Netfind.

2.11. W.A.I.S (Wide Area Information Server)
To W AIS (Wide Area Information Server-Εξυπηρετητής
Πληροφοριών Ευρείας Περιοχής) είναι ένα εργαλείο ττου
αναπτύχθηκε με στόχο να οργανώσει το χάος των διαθέσιμων
πόρων και πληροφοριών που βρίσκονται διάσπαρτοι στο Δίκτυο,
έτσι ώστε να διευκολυνθεί η αναζήτηση και ανάκτηση τους από τον
χρήστη.
Κατασκευάστηκε το 1990 στην Thinking Machines
Corporation με την συνεργασία της Apple Computers και της Dow
Jones. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να βοηθάει τις αναζητήσεις σε
περπττώσεις κατά τις οποίες οι πληροφορίες είναι τοποθετημένες
σε πολλές διαφορετικές θέσεις.
Οι χρήστες μπορούν να ψάχνουν πληροφορίες σε
απομακρυσμένες βάσεις δεδομένων, χρησιμοποιώντας ένα
σύστημα επικοινωνίας. Αυτές οι διάσπαρτες βάσεις δεδομένων
ονομάζονται sources, δηλαδή πηγές, και είναι ομάδες αρχείων.
Από αυτές αντλεί πληροφορίες το W AIS.
Έ τσ ι το W AIS
διευκολύνει τον εντοπισμό και την προσπέλαση των πηγώ ν αυτών.
Το W AIS λειτουργεί σύμφωνα με το μοντέλο client-server.
Ένα πρόγραμμα που παίζει τον ρόλο του client συνδέεται με τον
W AIS server και του ζητά να εντοπίσει δεδομένα τα οποία και
περιέχουν κάποια λέξη ή κάποιες λέξεις κλειδιά, που ορίζει ο
χρήστης.
Η χρήση των περισσοτέρων W A IS server είναι χωρίς καμία
χρέωση.
Βέβαια η χρήση του W A IS δεν είναι πάντα τόσο
αποτελεσματική όσο θα ήθελε ο χρήστης. Συχνά υπάρχουν λάθη.
Μερικές φορές η κάλυψη ενός θέματος είναι ανεπαρκής, ενώ άλλες
φορές ο όγκος των πληροφοριών είναι απρόσμενα μεγάλος.
Πάντως οι πηγές πολλαπλασιάζονται συνέχεια και κάτι που δεν
υπάρχει σήμερα κάπου καταχωρημένο μπορεί αύριο να έχει
καταχωρηθεί.
Το W AIS ανήκει στο πρότυπο Ζ39.50* . Δημιουργήθηκε
από τον Εθνικό Οργανισμό Πληροφοριακών Προτύπων των ΗΠΑ
(NISO) και είναι απόπειρα καθορισμού ενός τρόπου επικοινωνίας
μεταξύ διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων, παρά τις διαφορές
των συστημάτων αυτών όσον αφορά το hardware ή το software.
Οι διαθέσιμες πηγές για τους W A IS server βρίσκονται σε
πολύ υψηλά νούμερα. Μπορεί να επισημανθεί ότι ακόμα και
ομάδες νέων του Usenet και κάποιοι ListServers διαθέτουν τα
' Ζ39.50 : American National Standard Ζ39.50 : Information Retrieval Service Definition and Protocol
Specification for Library Applications .
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αρχεία τους σε W AIS server. Ο W AIS server τΓίς Thinking
Machines παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα από 60.000 κείμενα
(χάρτες, βιβλία, εργασίες και οτιδήποτε άλλο).
Όσον αφορά την χρήση του W AIS, ο χρήστης μπορεί να
ορίσει κάποιες λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση του. Α π ό αυτήν
προκύπτει μια λίστα με τίτλους κειμένων ταξινομημένους κατά
σειρά βαθμολογίας. Η βαθμολόγηση ενός κειμένου γίνεται από το
W AIS και το κριτήριο είναι ο αριθμός εμφάνισης μιας λέξης και το
πλήθος των λέξεων-κλειδιών που εμ(ρανίστηκαν στο κείμενο αυτό.
Το πρώτο κείμενο της λίστας βαθμολογείται με 1000 και τα
υπόλοιπα έπονται.
Οι W AIS servers εξαιρούν τις κοινές λέξεις ( π.χ. about, and,
a, after και λοιπά ). Ό μω ς υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί στην
χρήση το υ ς;
α) Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν λογικές συνθήκες
μεταξύ λέξεων κλειδιών όπως η συνθήκη <and> ή η <or>. Αν
δηλαδή για παράδειγμα ψάχνουμε για κείμενα που αναφέρονται σε
Έλληνες ποιητές και οι λέξεις κλειδιά είναι αυτές οι δύο το WA1S
θα εμφανίσει τόσο τα κείμενα που αναφέρονται σε Έ λλη νες όσο και
αυτά που αναφέρονται σε ποιητές και βέβαια και αυτά που
περιέχουν και τις δύο λέξεις. Αυτό είναι σημαντικό μειονέκτημα του
W AIS και το κάνει μάλλον αναχρονιστικό. Για αυτόν τον λόγο
δημιουργήθηκαν νέες εκδόσεις του, όπως το FR E E W A IS που
λύνει το πρόβλημα
β) Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χαρακτήρες μπαλαντέρ
( wildcards ). Παράδειγμα προϊόν-προϊόντα.
γ) Δεν μπορούν να εξαιρεθούν λέξεις με τον λογικό τελεστή
<not> .
Η χρησιμοποίηση του W AIS μπορεί να γίνει από τον χρήστη
με 3 τρόπους.
α) Μέσω της Thinking Machines με σύνδεση Telnet στον
υπολογιστή quake.think.com. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν και
άλλοι δημόσιοι W AIS servers.
Αυτοί παρουσιάζονται στο
παράρτημα στην σελίδα 199.
β) Με κάποιο πρόγραμμα πελάτη W AIS εγκατεστημένο στον
ΗΑ' του χρήστη εφόσον αυτός έχει σύνδεση στο Internet με TCP/IP
ή σύνδεση με το dial-up των Windows 95 .
γ) Με χρήση του Gopher μέσω της επιλογής <Other Gopher
and Information Servers> από κάποιο menu του.

2.12. Υπηρεσία Gopher
2.12.1

Τι είναι ο Gopher

Αν μπορούσε να γίνει μια παρομοίωση για να δώσει μια
πρώτη ιδέα με το τι μοιάζει ο Gopher μάλλον θα μπορούσε να πει
κανείς ότι μοιάζει με έναν τυφλοπόντικα(9ορόβΓ) που κινείται μέσα
σε ένα τεράστιο δίκτυο γαλαριών που επικοινωνούν μεταξύ τους.
Ουσιαστικά ο Gopher είναι σαν ένα γιγάντιο ευρετήριο
διασκορπισμένο σε χιλιάδες σημεία σε όλο τον πλανήτη με
ηλεκτρονικούς συνδέσμους στα διάφορα κομμάτια του.
Αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα των ΗΠΑ και το
όνομα του προέρχεται κατά μια εκδοχή από το όνομα του
τυφλοπόντικα και κατά μια άλλη από παράφραση των λέξεων ‘Go
for’ (πήγαινε για) με το νόημα του ‘παιδιού για όλες τις δουλειές*.
Αποτελεί ένα σύστημα επικοινωνίας με τον χρήστη για την
ανεύρεση και ανάκτηση αρχείων όλων των ειδών από όλο τον
κόσμο.
Ακολουθεί ιεραρχική μέθοδο αρχειοθέτησης των
πληροφοριών. Βασικό του χαρακτηριστικό είναι τα διάφορα μενού
επιλογών. Μια κεντρική τυπική οθόνη του Gopher ξεκινά με ένα
αριθμημένο μενού επιλογών. Ο χρήστης μπορεί να διαλέξει
κάποια από τις επιλογές του μενού, η οποία μπορεί να τον
οδηγήσει σε κάποιο άλλο μενού, σε υπομενού, ή ακόμα μπορεί να
τον οδηγήσει σε ένα αρχείο(κείμενο, εικόνα, ήχο κλπ.), σε μια
υπηρεσία ή και σε ένα άλλο εργαλείο του Internet.
Ο Gopher ακολουθεί το γνωστό μοντέλο πελάτηδιακoμιστή(client/server). Όταν επικοινωνεί λοιπόν ο χρήστης με
την βοήθεια ενός προγράμματος πελάτη με κάποιον διακομιστή
αντικρίζει ένα κεντρικό μενού. Ό π ω ς ήδη ειπώθηκε μπορεί να
μεταβεί σε άλλα υπομενού να δει διάφορα αρχεία κλπ.
Η
ιδιαιτερότητα είναι ότι υπάρχει περίπτωση μια επιλογή του μενού
να τον οδηγήσει σε κάποιον άλλο διακομιστή Gopher ενός άλλου
υπολογιστή σε διαφορετικό μέρος του πλανήτη.
Όι διακομιστές του Gopher λοιπόν συνδέονται μεταξύ τους
και δημιουργούν το λεγόμενο Gopherspace δηλαδή το σύνολο των
επιλογών όλων των μενού από όλους τους διακομιστές. Βέβαια
κάθε ένας διακομιστής ξεχωριστά διαχειρίζεται μόνος του τα τοπικά
του δεδομένα. Επικοινωνεί όμως με τους άλλους διακομιστές
Gopher και τα μοιράζεται με αυτούς. Επίσης κάθε Gopher server
που ‘σέβεται τον εαυτό του’ διαθέτει κάποιο μενού αποκλειστικά για
κατάλογο άλλων ανά τον κόσμο διακομιστών του Gopher
ταξινομημένους μάλιστα σε θεματικές ενότητες. Τους καλύτερους

και περισσότερους θεματολογικούς καταλόγους Gopher τους
επιμελούνται ακαδημαϊκά ιδρύματα.
Έτσι ο κάθε θεματικός
κατάλογος είναι διαφορετικός και οι συνδέσεις που προσφέρει
ποικίλουν ανάλογα με τις εκτιμήσεις αυτών που τον επιμελήθηκαν.
Ένα ακόμα χαρακτηριστικό του Gopher είναι ότι εσωτερικά η
υπηρεσία αυτή μπορεί να να χρησιμοποιεί και άλλα εργαλεία του
Internet όπως το Telnet και το FTP. Κάποια επιλογή του χρήστη
από μενού του Gopher μπορεί να τον οδηγήσει σε κάποιον FTP
server ή σε σύνδεση Telnet με κάποιον υπολογιστή. Ο χρήστης
λοιπόν μπορεί να συνεχίσει την εργασία του μέσα από το
περιβάλλον του Gopher χωρίς να είναι αναγκασμένος να αλλάζει
εργαλεία.
Έτσι ο Gopher προσφέρει στον χρήστη ενιαίο
περιβάλλον εργασίας με αρκετά μεγάλο βαθμό ολοκλήρωσης ως
πολυεργαλείο.
Η σύνδεση με τους διακομιστές Gopher μπορεί να επιτευχθεί
με ένα πρόγραμμα πελάτη Gopher.
Τέτοια προγράμματα
υπάρχουν για συστήματα Unix. Επίσης υπάρχουν προγράμματα
για γραφικό περιβάλλον που μπορούν εύκολα να εγκαταστηθούν
στον υπολογιστή του χρήστη.
Επίσης τα προγράμματα
εξερευνητές του W W W έχουν την δυνατότητα να διαβάζουν
σελίδες του Gopher και είναι μάλλον αυτά που πλέον είναι τα πιο
δημοφιλή για σύνδεση με διακομιστές του Gopher.
2.12.2

Αναζήτηση υε την Veronica

Αναφέρθηκε στα προηγούμενα ότι ο χρήστης φτάνοντας
στον θεματικό κατάλογο σε έναν διακομιστή του Gopher μπορεί να
αναζητήσει τις πληροφορίες που επιθυμεί. Ό μω ς υπάρχει και
άλλος τρόπος προτιμότερος για τον χρήστη να αναζητήσει
πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο θέμα. Η καλύτερη λύση λοιπόν
σε περίπτωση που ο χρήστης δεν ξέρει που να αναζητήσει τις
πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν είναι η Veronica.
Η Veronica είναι ένα εύχρηστο ευρετήριο του Gopher. Η
Veronica ανατττύχθηκε στο πανεπιστήμιο της Νεβάδα των ΗΠΑ και
το όνομα της προέρχεται από τα αρχικά Very Easy Rodent
Oriented Netwide Index to Computerized Archieves. Είναι ένα
εργαλείο επέκτασης του Gopher και έχει ως σκοπό την
διευκόλυνση της αναζήτησης. Διατηρεί μια βάση δεδομένων με τα
μενού όσων διακομιστών Gopher μπορεί να προσπελάσει. Αυτό
γιατί οι υπεύθυνοι κάθε διακομιστή μπορούν αν θέλουν να
εξαιρεθεί αυτός από το Gopherspace και άρα ούτε και η Veronica
να μπορεί να τους προσπελάσει. Με την Veronica ο χρήστης
μπορεί να ψάξει πληροφορίες σε ολόκληρο το Gopherspace με
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βάση κάποιες λέξεις-κλειδιά. Το σύστημα παίρνοντας τις λέξεις
κλειδιά από τον χρήστη δημιουργεί ένα μενού με όλες τις επιλογές
που περιέχουν αυτές τις λέξεις. Διαλέγοντας ο χρήστης από αυτό
το μενού κάποια επιλογή μεταφέρεται αυτόματα στον Gopher στον
οποίο και υπάρχουν τα δεδομένα της επιλογής του.
Η προσπέλαση της Veronica γίνεται με επιλογή από κεντρικά
μενού διαφόρων Gopher διακομιστών.
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2.13. Ο r ia v K O Q u io c

la io c

2.13.1 Ιστορικά στοινεία
Η τεράστια εξάπλωση του Internet τα τελευταία χρόνια δεν
είναι καθόλου τυχαία, αλλά οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό
στην χρήση ενός νέου εργαλείου, υπηρεσίας του Δικτύου. Αυτό
είναι βέβαια ο Παγκόσμιος Ιστός ή World Wide Web. Συχνά
αναφέρεται και για λόγους συντομίας, W W W ή W3 ή Web(iστός).
World Wide Web σημαίνει στα Ελληνικά παγκοσμίου εύρους ιστός
και αποτελεί σήμερα το πιο εξελιγμένο εργαλείο αναζήτησης κάθε
είδους πληροφορίας στο Internet.
Το W W W έχει εξαιρετικά μικρή ιστορία σε σχέση με την
εξάπλωση του. Η ιδέα της δημιουργίας του ξεκινάει το Μάρτιο του
1989 στην Ελβετία.
Ο Tim Berners Lee του Ευρωπαϊκού
Εργαστηρίου Σωματιδιακής Φυσικής στο ερευνητικό κέντρο
πυρηνικών ερευνών CERN της Γενεύης, συντάσσει μία πρόταση
που αφορά την κατασκευή ενός συστήματος που θα είχε ως σκοπό
τον διαμοιρασμό μεταξύ των επιστημόνων, των διαφόρων
στοιχείων και την χρησιμοποίηση κοινόχρηστων πληροφοριών. Το
σύστημα αυτό λοιπόν θα διευκόλυνε την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ
των μελών της επιστημονικής κοινότητας.
Το έργο ξεκινάει να υλοποιείται τον Νοέμβριο του 1990. Τα
πρώτα προγράμματα κατάλληλα για την χρησιμοποίηση του στην
πράξη ήταν έτοιμα τον επόμενο μήνα οπότε και έγινε η πρώτη
επίδειξη της λειτουργίας του συστήματος. Τον επόμενο χρόνο το
CERN δημοσιοποιεί το όλο σύστημα και πλέον όλος ο κόσμος
πληροφορείται για την ύπαρξη του W W W .
Η μεγάλη όμως ώθηση του W W W ξεκίνησε με την
δημιουργία του Mosaic.
Το Mosaic ήταν ένα πρόγραμμα
αναγνώστης του W W W
που
δημιουργήθηκε από
το
NCSA(National Center For Supercomputing Applications).
Επέτρεπε την πρόσβαση στο W W W σε γραφικό περιβάλλον και
μάλιστα σε διαφορετικές πλατφόρμες. Έ τσι βγήκαν εκδόσεις του
Mosaic για Windows, X-W indows(Unix), Macintosh, Amiga και
NeXT. To Mosaic διανεμόταν δωρεάν μέσω του ίδιου του Internet,
γεγονός που το έκανε να διαδοθεί σε τέτοιο μεγάλο βαθμό ώστε για
καιρό το όνομα Mosaic να θεωρείται ταυτόσημο με αυτό του
WWW.
Την σκυτάλη τα επόμενα χρόνια πήρε από το Mosaic ένα
άλλο πρόγραμμα το Netscape Navigator για το οποίο όμως θα
γίνει αναφορά αργότερα. Πάντως να σημειωθεί ότι το Netscape
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ήταν αυτό που εισήγαγε πλήθος νέων χαρακτηριστικών στο
W W W , τα οποία και το έφεραν στην σημερινή μορφή με την οποία
είναι γνωστό.
2.13.2

Δουή και λειτουονία του W W W

Αν προσπαθούσε κανείς να ορίσει το W W W , θα μπορούσε
να πει ότι αποτελεί ένα σύστημα υπερκειμένου που περιλαμβάνει
απλά κείμενα, συνδέσεις με άλλα κείμενα, αρχεία, εικόνες, ήχο και
ότι άλλο θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Έ τσι λοιπόν το W W W
επιτρέπει την χρήση πολυμεσικών(ηιυΙίίηηΘάΐ3) στοιχείων.
Το W W W στηρίζεται στο πρωτόκολλό HTTP(Hypertext
Transfer Protocol), που χρησιμοποιείται για την μεταφορά των
αρχείων του W W W . Αυτά τα αρχεία του W W W έχουν μορφή
υπερκειμένου(ΗγρΘΓΐθχί). Υπερκείμενο* δεν είναι τίποτα άλλο από
ένα κείμενο όπου ορισμένες λέξεις-κλειδιά(σύνδεσμοι) έχουν την
ιδιότητα να οδηγούν σε άλλο επεξηγηματικό κείμενο ή σε εικόνα ή
σε ήχο ή ακόμα και σε video’. Τα αρχεία υπερκειμένου γράφονται
με μια ειδική γλώσσα προγραμματισμού την HTML(Hypertext
Markup Language). Η HTML είναι η γλώσσα συγγραφής των
εγγράφων του W W W τα οποία έχουν την μορφή σελίδων
υπερκείμενου, δηλαδή σελίδων οι οποίες μπορούν να
περιλαμβάνουν όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία.
Πλεονέκτημα του W W W είναι ότι δεν περιορίζει τον χρήστη
σε κάποιον προκαθορισμένο τύπο στοιχείων όπω ς συμβαίνει στις
υπόλοιπες υπηρεσίες του Internet. Βασικός σκοπός του W W W
είναι η σύνδεση των πληροφοριών που υπάρχουν στο Internet και
η παρουσίαση τους στους χρήστες με ομοιογενή τρόπο.
Έτσι το δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό του Internet είναι
ότι επιτρέπει την διασύνδεση των διαφόρων στοιχείων με
συνδέσμους(ΙίηΚε) οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν τον χρήστη
από ένα σημείο του W W W σε κάποιο άλλο.
Δίνει έτσι την
δυνατότητα σύνδεσης δύο π.χ. κειμένων ενώ αυτά ανήκουν σε
διαφορετικούς υπολογιστές του πλανήτη. Πολύ σημαντικό στοιχείο
είναι ότι ένας σύνδεσμος μπορεί να μεταφέρει τον χρήστη σε
κάποια άλλη υπηρεσία του Internet, όπως το FTP, ο Gopher ή το
Telnet, χωρίς ο χρήστης να αναγκαστεί να αλλάξει περιβάλλον
εργασίας. Δηλαδή ουσιαστικά το W W W επιτυγχάνει την παγκόσμια
συνοχή του Internet.

’ Γαλλής Αγγελος, ‘Προγραμματίστε σε HTML’, σελ,ν, εκδόσεις Anubis 1996.
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ο χρήστης χωρίς καλά-καλά να το συνειδητοποιεί από την
μία στιγμή στην άλλη μπορεί να βρεθεί από το ένα σημείο του
δικτύου γεωγραφικά στο άλλο.
Η διασύνδεση αυτή μέσω των συνδέσμων επιτυγχάνεται με
μια σύμβαση ονομαζόμενη URL(Uniform Recourse Locator) η
οποία συνδέει ένα αρχείο με την φυσική θέση που βρίσκεται ένα
άλλο. Ο συγγραφέας λοιπόν ενός κειμένου που πρόκειται να το
ενσωματώσει στον W W W μπορεί μέσα σε αυτό να συμπεριλάβει
έναν σύνδεσμο προς κάποιο άλλο αρχείο που βρίσκεται σε άλλον
υπολογιστή του W W W .
Πολύ συχνά μια παρανόηση που γίνεται από τους νέους
χρήστες είναι η σύγχυση και η θεώρηση ως ταυτοσήμων των
εννοιών W W W και Internet. Ανάμεσα τους όμως υπάρχει μια
σημαντική διαφορά. Το Internet προσφέρει μια πολύ ισχυρή
πλατφόρμα για την παγκόσμια σύνδεση των δικτύων, πράγμα
εντελώς απαραίτητο για την ύπαρξη του W W W . Έ τσι το W W W
στηρίζεται στην υψηλή συνδεσιμότητα του Internet και προσφέρει
στον χρήστη ένα ευέλικτο και ισχυρό* κέλυφος εργασίας,
ενώνοντας όλες σχεδόν τις υπηρεσίες κάτω από μια στέγη.
2.13.3

Γιατί το W W W είναι τόσο σπυαντικό

Οι χρήστες του W W W μπορούν εύκολα να κατασκευάζουν
τις δικές τους προσωπικές σελίδες μέσα από τις οποίες μπορούν
να παρουσιάσουν πληροφορίες για θέματα που τους ενδιαφέρουν.
Ακόμη ένας μεγάλος αριθμός ιδιωτικών επιχειρήσεων έχουν μπει
στο W W W βρίσκοντας έτσι τον τρόπο να προβληθούν οι ίδιες και
τα προϊόντα τους.
Πολλές φορές οι σελίδες W W W των
επιχειρήσεων δεν είναι αποκλειστικά εμττορικές αλλά ανήκουν στην
κατηγορία της ‘πληροφοροδιαφήμισης’* (infommercial). Τέτοιες
σελίδες προσφέρουν υπηρεσίες όπως παροχή
δωρεάν
προγραμμάτων, παρουσίαση δελτίων τύπου, ηλεκτρονικές
εκδόσεις περιοδικών κλπ.
Στην πράξη δεν υπάρχει όριο στις
χρήσεις του W W W τόσο για τον απλό χρήστη όσο και για
επαγγελματίες και εταιρίες.
Νέες δυνατότητες προστίθενται
καθημερινά από τους κατασκευαστές των προγραμμάτων για
W W W αλλά και από χρήστες με έξυττνες ιδέες.
Ένα αρκετά σημαντικό μέρος του συνόλου του W W W είναι
και οι 'πειραματικές' σελίδες. Χρήστες που πειραματίζονται με τις
* Καράλης Κοσμάς, ‘Μαθαίνοντας το Internet’, εισαγοηηκό ένθετο περιοδικού RAM Νοεμβρίου 1996,
σελ,8.
’ Μπσυροζίκας Γ. ‘Ξεκινώντας στο Internet', εισαγωγικό ένθετο του περιοδικού RAM ΙουλίουΑυγούστου 1995, σελ,15.

δυνατότητες του W W W και τις νέες τεχνολογίες που βρίσκουν
εφαρμογή στο Internet είναι οι δημιουργοί αυτών των σελίδων.
Συνδυάζοντας τα πολυμέσα αναπτύσσονται νέοι τρόποι, πιο
αλληλεπιδραστικοί, προσέγγισης των τεχνών αλλά και άλλων
κλάδων δημιουργίας. Το περιβάλλον λοιπόν του W W W εκτός από
την οργάνωση και ενοποίηση των πληροφοριών προσφέρει τρόπο
παρουσίασης ιδιαίτερα ελκυστικό και λειτουργικότερο αποτέλεσμα.
Η υπηρεσία του W W W άλλαξε τον τρόπο προσέγγισης του
Internet για όλους τους χρήστες. Και αυτό επειδή είναι εύχρηστο
και συνδυάζει πολλούς και διαφορετικούς τύπους εμφάνισης των
πληρος)οριών. Αυτό που σήμερα αποκαλείται ‘γραφικό Internet’
χρωστάει πολλά στην ύπαρξη του W W W .
Οι τεράστιες
δυνατότητες
του
WWW
ως
εργαλείο
ώθησαν
τους
προγραμματιστές στην ανάπτυξη προγραμμάτων που θα
εκμεταλλευόταν στο έπακρο τις δυνατότητες που το W W W
ενσωμάτωνε. Έ τσι δημιουργήθηκαν προγράμματα για γραφικό
περιβάλλον. Αυτά τα προγράμματα έδωσαν με την σειρά τους
ώθηση στην δημιουργία αναλόγων προγραμμάτων και για τις
υπόλοιπες υπηρεσίες του Internet.
2.13.4

Η νλώσσα του W W W

Ό π ω ς ήδη έχει ειπωθεί οι σελίδες του W W W δημιουργούνται
με την χρήση της γλώσσας προγραμματισμού HTML. Η HTML
είναι υποσύνολο της SGML{Standard Generalized Markup
Language), μια γλώσσα που επινοήθηκε από την IBM προκειμένου
να λυθεί το πρόβλημα της μη τυποποιημένης εμφάνισης εγγράφων
σε διάφορα υπολογιστικά συστήματα. Η SGML και κατ’ επέκταση
η HTML είναι γλώσσα η οποία περιγράφει τη δομή ενός εγγράφου.
Τα περισσότερα έγγραφα έχουν κάποια κοινά στοιχεία, όπως
παραγράφους, τίτλους, μέγεθος χαρακτήρων, λίστες κλπ. Η HTML
χαρακτηρίζει κάποια συγκεκριμένα τμήματα του κειμένου με την
βοήθεια ετ^κετώv(tags) έτσι ώστε αυτά να εμφανίζονται με την
ανάλογη μορφοποίηση που οι ετικέτες περιγράφουν. Έτσι οι
ετικέτες είναι οι εντολές της HTML.
Για να γίνουν πιο κατανοητά τα παραπάνω ακολουθεί ένα
παράδειγμα κειμένου γραμμένου σε HTML.
<HTML>
<HEAD>
<ΤΠΤΕ>Παράδειγμα εγγράφου σε HTML</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

<Ρ ALIGN=center>
<Η1>Παράδειγμα εγγράφου σε HTML</H1>
<Η2χ/Η2>
<HR>
</Ρ>
<Ρ>
Αυτό είναι ένα κείμενο γραμμένο στην γλώσσα για σελίδες του WWW.
Η HTML είναι μια πολύ απλή γλώσσα. Είναι πολύ εύκολο για κάθε
χρήστη να φτιάξει σελίδες WWW με την χρήση της HTML.
</Ρ>
</BODY>
</HTML>
To αποτέλεσμα των παραπάνω είναι μια σελίδα που θα έχει
την ακόλουθη μορφή :

Εικόνα 13: Αποτέλεσμα εμφάνισης ενός αρχείου HTML
Σε αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι τα προγράμματα που
χρησιμοποιούνται για την προβολή HTML εγγράφων γνωρίζοντας
τις δυνατότητες του συστήματος, δηλαδή της πλατφόρμας πάνω
στην οποία λειτουργούν, είναι τα ίδια αρμόδια για τον τρόπο
προβολής.
Αρα το σημαντικότερο πλεονέκτημα εγγράφων
γραμμένων σε HTML είναι η ανεξαρτησία τους από την πλατφόρμα
που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση τους. Το πρόγραμμα
εμφάνισης βέβαια ακολουθεί πιστά τις ετικέτες-εντολές που
υπάρχουν στο έγγραφο.
Σε κάθε νέα έκδοση της γλώσσας HTML νέες ετικέτες
προστίθενται αυξάνοντας έτσι τις δυνατότητες της. Η τελευταία
έκδοση π.χ. της HTML, η HTML3.2 ενσωματώνει ετικέτες για
δημιουργία πινάκων. Συνέχεια αναμένονται νέες εκδόσεις της
HTML και άρα συνεχής ανάτττυξη των δυνατοτήτων της.
Ό σο για την εκμάθηση της αυτή είναι ιδιαίτερα εύκολη και δεν
απαιτεί μεγάλες γνώσεις προγραμματισμού. Ο χρήστης απλώς
ορίζει τις μορφοποιήσεις του κειμένου του και αφήνει το ζήτημα

εμφάνιση στο ανάλογο πρόγραμμα. Για την δημιουργία εγγράφων
σε HTML αρκεί ένας απλός κειμενογράφος, μιας και τα έγγραφα
αυτά είναι απλά έγγραφα κειμένου AS CII.
Πάντως υπάρχουν και ειδικά εργαλεία-προγράμματα που
δημιουργούν
σελίδες
HTML
με
χρήση
κάποιων
αυτοματοποιήσεων(ννίζ3Γά5) και που κάνουν ακόμη πιο εύκολη την
κατασκευή αφού ο χρήστης δεν χρειάζεται να ξέρει τις ανάλογες
ετικέτες.
2.13.5

Οι διευθύνσεις στο W W W

Για να επιτευχθεί η πρόσβαση στις διάφορες σελίδες του
W W W χρησιμοποιούνται διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνίας
ανάλογα πάντα με τον υπολογιστή με τον οποίο ζητάει ο χρήστης
να συνδεθεί και την υπηρεσία την οποία αυτός παρέχει.
Έ τσι ο χρήστης πρέπει να δηλώσει στο πρόγραμμα
πρόσβασης του W W W ποια υπηρεσία του Internet θέλει να
χρησιμοποιήσει και ποια είναι η διεύθυνση του υπολογιστή που την
παρέχει.
Για να πραγματοποιηθεί αυτή η δήλωση χρησιμοποιείται το
σύστημα URL(Uniform Resource Locator) για το οποίο έχει γίνει
και μια σύντομη αναφορά κατά τα προηγούμενα. Ο χρήστης
λοιπόν με το URL δηλώνει:
α)Τον τύπο σύνδεσης,
β) τον υπολογιστή,
γ) και τέλος το συγκεκριμένο σημείο του υπολογιστή στο
οποίο θέλει να συνδεθεί.
Μερικά παραδείγματα συνδέσεων που μπορούν να γίνουν
από το περιβάλλον του W W W είναι τα ακόλουθα:
•http ://wwv\/.forth net. g r
•http://www.forthnet.gr/hellas
•ftp://ftp.spark.net.gr/pub/windows
•news://news-the.forthnet.gr
•gopher://gopher.brad.ac.uk
•telnet://fuzzball.uscb.edu
Όλες αυτές οι διευθύνσεις είναι τύπου URL. Στο πρώτο
τμήμα τους δηλώνεται ο τύπος της σύνδεσης ανάλογα με την
υπηρεσία στην οποία αναφέρεται. Έ τσι το http(hypertext transfer
protocol) αναφέρεται σε σύνδεση με κάποιον υπολογιστή του
W W W , το ftp(file transfer protocol) με κάποιον διακομιστή FTP, το
news με κάποιον διακομιστή του Usenet και το gopher και telnet με
διακομιστές Gopher και Telnet αντίστοιχα. Τα σύμβολα <://>

χρησιμοποιούνται ως διαχωριστικοί χαρακτήρες. Ακολουθεί το
όνομα του υπολογιστή που επιθυμεί ο χρήστης να συνδεθεί και
τέλος η διαδρομή για το συγκεκριμένο σημείο του υπολογιστή.
Τα περισσότερα προγράμματα ανάγνωσης σελίδων του
W W W αναγνωρίζουν αυτούς τους τύπους συνδέσεων, ενώ όσα
δεν τους αναγνωρίζουν μπορούν να ρυθμιστούν έτσι ώστε να
παραπέμπουν σε άλλα ανάλογα με την σύνδεση προγράμματα.
2.13.6

Τα ποονοάυυατα ανάννωσηο σελίδων του W W W

Το W W W , όπως άλλωστε και οι άλλες υπηρεσίες του
δικτύου
στηρίζονται
στην
αρχιτεκτονική
δομή
πελάτηδιακομιστή(οΙίθπί-5ΘΓνβΓ).
Κάποιοι υπολογιστές λειτουργούν ως διακομιστές του
W W W . Σε αυτούς λειτουργούν κάποια ειδικά προγράμματα που
μπορούν να αποθηκεύουν ηλεκτρονικά έγγραφα σε μορφή HTML
τα οποία είναι προσβάσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη.
Ο χρήστης με την σειρά του για να αποκτήσει πρόσβαση σε
αυτά τα έγγραφα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιο πρόγραμμα
πελάτη του W W W . Το πρόγραμμα πελάτης μετά από εντολή του
χρήστη συνδέεται με το πρόγραμμα διακομιστή στο οποίο και
στέλνει την αίτηση του για εμφάνιση κάποιας σελίδας του W W W .
Έπειτα το πρόγραμμα διακομιστής στέλνει όλα τα μέρη-αρχεία που
απαρτίζουν την σελίδα και όταν αυτά φτάσουν η σελίδα πλέον είναι
ολοκληρωμένη και στην διάθεση του χρήστη.
Να σημειωθεί πω ς η επικοινωνία δεν γίνεται με συνεχόμενα
ανοικτή γραμμή ανάμεσα στους δύο υπολογιστές αλλά κάθε φορά
που φτάνει στον πελάτη κάποιο μέρος της σελίδας η επικοινωνία
κλείνει αλλά και πάλι ανοίγει για να στείλει κάποιο άλλο μέρος.
Αυτό επαναλαμβάνεται συνέχεια μέχρι να ολοκληρωθεί η προβολή
της σελίδας.
Τα προγράμματα πελάτες του W W W λέγονται W W W
browsers ενώ δύο ελληνικοί όροι που συνήθως χρησιμοποιούνται
είναι αναγνώστες ή εξερευνητές του W W W .
Ό πω ς ήδη αναφέρθηκε το πρώτο πρόγραμμα για γραφικό
περιβάλλον που χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα ήταν το Mosaic.
Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των χρηστών προτιμούν το Netscape
Navigator ενώ αρκετά δημοφιλές είναι και το Microsoft Explorer,
δύο προγράμματα με πάρα πολλές δυνατότητες που θα
παρουσιαστούν παρακάτω.
Βέβαια εκτός από αυτά υπάρχει πλήθος άλλων
προγραμμάτων αναγνωστών του W W W . Ενδεικτικά αναφέρονται
το Powerbrowser της Oracle, το CyberJack της Delrina, το Web
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Explorer της IBM και το Quarterdeck Mosaic. To καθένα από αυτά
έχει και διαφορετικές δυνατότητες. Άλλα διανέμονται δωρεάν, άλλα
δωρεάν υπό όρους και άλλα είναι μέρος εμπορικών πακέτων
λογισμικού.
Σήμερα οι δυνατότητες των περισσοτέρων προγραμμάτων
αναγνωστών του W W W είναι τόσο σημαντικές και χαρακτηριστικά
τους τόσο ποικίλα ώστε αυτά τα προγράμματα ξεφεύγουν από τα
πλαίσια της χρήσης τους απλώς ως εργαλεία του W W W αλλά
θεωρούνται πλέον εργαλεία γενικής χρήσης για πρόσβαση στο
Internet. Έτσι ο χρήστης όταν επιλέγει ένα τέτοιο πρόγραμμα
εξετάζει δύο ειδών χαρακτηριστικά. Πρώτον αν είναι ένας καλός
αναγνώστης WWW(uπoστήpιξη τελευταίων εκδόσεων της HTML
και νέων τεχνολογιών). Δεύτερον αν το πρόγραμμα περιέχει άλλα
προγράμματα για ανάγνωση άρθρων του Usenet, ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου κλπ. και κατά πόσον αυτά είναι ικανοποιητικά.
Εκτός όμως από τα προγράμματα για γραφικό περιβάλλον
θα πρέπει να αναφερθεί το πρόγραμμα lynx. Το lynx είναι ένα
πρόγραμμα για συστήματα Unix και υπάρχει σχεδόν σε κάθε
υπολογιστή Unix συνδεδεμένο στο Internet. Φυσικά ο χρήστης με
το lynx μπορεί να δουλέψει μόνο σε κατάσταση κειμέvou(text
mode), αλλά αυτό ακριβώς το γεγονός είναι σημαντικό αφού
αυξάνει αρκετά την ταχύτητα μιας και δεν κατεβαίνουν εικόνες και
άλλα πολυμεσικά στοιχεία που είναι μεγάλα σε μέγεθος.

Στα συστήματα Unix το πρόγραμμα lynx καλείται με την
εντολή <lynx>. Τότε γίνετε η σύνδεση με κάποιον διακομιστή του
W W W και εμφανίζεται μια οθόνη όπως αυτή της εικόνας. Στην
κάτω πλευρά της οθόνης υπάρχουν οι επιλογές που μπορεί να
ακολουθήσει ο χρήστης σε όποια σελίδα του W W W και αν
βρίσκεται. Όλοι οι σύνδεσμοι παρουσιάζονται σε μια σελίδα με
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διαφορετικό χρώμα από το υπόλοιπο κείμενο και με την χρήση των
πλήκτρων κατεύθυνσης και του πλήκτρου Enter ο χρήστης μπορεί
να επιλέξει κάποιον και να μεταβεί στην ανάλογη σελίδα.
Ό σον αψορά τώρα τους αναγνώστες του W W W για γραφικό
περιβάλλον ο δημοφιλέστερος είναι ο Netscape Navigator, αυτή
την στιγμή στην 3.0 έκδοση του, της Netscape Communications
και ίσως και ο πιο πλήρης. Υπολογίζεται ότι από το σύνολο των
χρηστών με πρόσβαση στο W W W το 70% χρησιμοποιεί τον
Netscape Navigator. Για να λειτουργήσει σωστά το πρόγραμμα
χρειάζεται βέβαια η υποστήριξη του πρωτοκόλλου TCP/IP.
Τους τελευταίους μήνες η Microsoft ξεκίνησε μια μεγάλη
αντεπίθεση στον τομέα υποστήριξης του Internet με λογισμικό
κατασκευής της. Έ τσι αναπόφευκτα μπήκε πλέον και αυτή πολύ
δυναμικά στο παιχνίδι της επικράτησης κάποιου αναγνώστη
W W W με την τελευταία έκδοση, την 3.0, του Internet Explorer.
Ποιος από τους δύο αναγνώστες είναι τελικά καλύτερος δεν μπορεί
να το πει κανένας με σιγουριά. Είναι και οι δύο σχεδόν ισάξιοι,
οδηγούν το W W W σε όλο και μεγαλύτερη πρόοδο και τελικά
υπερτερούν ο ένας έναντι του άλλου στα σημεία καλύπτοντας
καλύτερα κάποιες διαφορετικές ανάγκες.
Να σημειωθεί ότι ο Internet Explorer διανέμεται εντελώς
δωρεάν ενώ ο Netscape Navigator διανέμεται δωρεάν, αλλά
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο δοκιμαστικά με την υποχρέωση ο
χρήστης να πληρώσει κάποιο αντίτιμο για να συνεχίσει μόνιμα να
χρησιμοποιεί το πρόγραμμα. Επίσης ο Explorer διανέμεται και σε
Ελληνική έκδοση.
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Επειδή
οι
περισσότερες
δυνατότητες
των
δύο
προγραμμάτων είναι κοινές και, οι διαφορές τους είναι μόνο στα
'σημεία' είναι προτιμότερο να γίνει μια παράλληλη ανάλυση των
δύο προγραμμάτων.
Τα δύο προγράμματα απαιτούν περίπου τον ίδιο
αποθηκευτικό χώρο για την εγκατάσταση τους στην αποθηκευτική
μονάδα του χρήστη. Η εγκατάσταση γίνεται αρκετά εύκολα και στις
δύο περιπτώσεις. Τέλος το Navigator καταναλώνει λιγότερους
πόρους, π.χ. μνήμη, στο σύστημα του χρήστη αλλά και τα δύο
προγράμματα σε αυτόν τον τομέα θεωρούνται ‘βαριά’.
Όσον αφορά το ζήτημα της απόδοσης των δύο
προγραμμάτων στην ταχύτητα πιο γρήγορος στο φόρτωμα του
προγράμματος είναι ο Explorer. Πιο γρήγορα επίσης φορτώνει
σελίδες από την μνήμη αλλά πιο αργά από τον δίσκο και απευθείας
από το Δίκτυο.
Και τα δύο προγράμματα εμφανίζουν σημαντική ευκολία
χρήσης και η επιλογή είναι ζήτημα προσω πικώ ν προτιμήσεων και
συνηθειών.
Στον τομέα της προσαρμογής των γραμμών
εργαλείων του προγράμματος και τα δύο δεν δίνουν μεγάλες
δυνατότητες αλλαγών από πλευράς χρήστη και τελικά το ποιο
υπερτερεί εδώ είναι μάλλον θέμα αισθητικής.
Δυνατότητα αποθήκευσης εκείνων των διευθύνσεων W W W
που επισκέτπεται πιο συχνά ο χρήστης έχουν και τα δύο
προγράμματα, στο Netscape είναι τα όοοΙ<Γηαι1<5(σελιδοδείκτες) και
στον Explorer τα ίανοτΚα3(αγαπημένα). Μάλλον πιο πρακτικά και
με περισσότερες δυνατότητες διαχείρισης είναι τα bookmarks του
Netscape.
Για τη μεταφορά αρχείων από το περιβάλλον του W W W
υπερτερεί ο Explorer αφού από την μια έχει προειδοποιητικά
μηνύματα για να υπενθυμίζει στον χρήστη την πιθανότητα ύπαρξης
υιού αλλά και η παρακολούθηση της μεταφοράς είναι καλύτερη και
σίγουρα σύμφωνη με το πνεύμα των Windows.
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Τόσο ο Navigator όσο και ο Explorer υποστηρίζουν τα
πρωτόκολλα SSL(Secure Sockets Layer) 2 και 3. Έ τσι με αυτούς
τους μηχανισμούς ασφαλείας προστατεύουν και τα δύο εξίσου της
οικονομικές συναλλαγές στον W W W .
Όσον αφορά τον έλεγχο του περιεχομένου των σελίδων
W W W το Netscape δεν έχει να παρουσιάσει κάτι, αλλά ο Explorer
χρησιμοποιώντας
τον
τρόπο
βαθμολόγησης
του
RSAC(Recreational Software Advisory Council) κατηγοριοποιεί τα
μέρη του W W W ανάλογα με τα περιεχόμενα τους(βία, σεξ, άσχημο
λεξιλόγιο κλπ.) και έτσι ο γονιός μπορεί να ρυθμίσει έτσι το
πρόγραμμα ώστε τα παιδιά του να μην έχουν πρόσβαση σε
ανάλογες σελίδες. Πάντως μπορεί ο Explorer να χρησιμοποιεί
αυτό το σύστημα αλλά για την ώρα ελάχιστοι διακομιστές του
W W W το έχουν υιοθετήσει.
Τα περισσότερα format(τύπoι αρχείων) εικόνων, ήχου αλλά
και animated εικόνων υποστηρίζονται κανονικά και από τα δύο
προγράμματα. Στην εμφάνιση αρχείων video υπερτερεί ο Explorer
αφού υποστηρίζει την εμφάνιση αρχείων AVI, MPEG και
QuickTime με την χρήση του ενσωματωμένου προγράμματος
ActiveMovie. Αντίθετα ο Navigator υποστηρίζει μόνο το AVI ενώ
για τα υπόλοιπα χρειάζεται ειδικό πρόγραμμα που μπορεί βέβαια ο
χρήστης να κατεβάσει από το Internet.
Και τα δύο προγράμματα διαθέτουν ενσωματωμένα
προγράμματα για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ανάγνωση των
ομάδων του Usenet με αρκετά ικανοποιητικές δυνατότητες.
Στην υποστήριξη της HTML και τα δύο προγράμματα
υποστηρίζουν την τελευταία έκδοση της την 3.2 . Εντούτοις μόνο ο
Explorer υποστηρίζει την δυνατότητα style sheets επιτρέποντας
στον δημιουργό σελίδων καλύτερο έλεγχο των γραμματοσειρών
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και γενικότερα της παρουσίας των σελίδων. Η υποστήριξη της
VRML(Virtual Reality Modeling Language), για τρισδιάστατους
εικονικής πραγματικότητας χώρους γίνεται κανονικά και στον
Explorer και στον Navigator από ενσωματωμένα σε αυτούς
προγράμματα.
Όσον αφορά την Java(pia νέα τεχνολογία που παρουσιάζεται
σε επόμενο κεφάλαιο για τις νέες τεχνολογίες στο Internet) και τα
δύο προγράμματα υποστηρίζουν Java, Javascript και αυτό που
ονομάζεται JIT(Just-In-Time) που βοηθάει στην επιτάχυνση
εκτέλεσης εφαρμογών Java σε τοπικό επίπεδο.
Ο χειρισμός και η εκτέλεση των πιο βασικών εντολών των
προγραμμάτων είναι αρκετά εύκολη και λειτουργική, όμως εδώ δεν
θα γίνει μεγάλη αναφορά στο θέμα λόγω του περιορισμένου
χώρου. Πάντως ο χρήστης δεν θα δυσκολευτεί σχεδόν καθόλου
και πολύ εύκολα θα μάθει τους κύριους χειρισμούς των δύο
προγραμμάτων.
Οι πιο συνηθισμένες εργασίες γίνονται μέσω των πλήκτρων
στις μπάρες εργαλείων των προγραμμάτων.
Στον Netscape Navigator το πλήκτρο Back εμφανίζει την
προηγούμενη σελίδα που επισκέφτηκε ο χρήστης. Το Forward
εμφανίζει την επόμενη εφόσον βέβαια ο χρήστης έχει γυρίσει πίσω
σε μια προηγούμενη. Με το Home ο χρήστης έχοντας ορίσει μια
σελίδα που θέλει να ανοίγει πάντα με το άνοιγμα του Navigator
συνδέεται με αυτήν. Το πλήκτρο Reload επαναλαμβάνει την
μεταφορά της ενεργής σελίδας. Με το πλήκτρο Images υπάρχει η
δυνατότητα να φορτωθούν οι εικόνες μιας σελίδας σε περίτπωση
βέβαια που προηγούμενα είχε απενεργοποιηθεί η επιλογή του
φορτώματος εικόνων. Πατώντας ο χρήστης το πλήκτρο Open
μπορεί να ανοίξει μια νέα διεύθυνση URL πληκτρολογώντας την
στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί. Με το Print εκτυπώνεται η ενεργή
σελίδα. Με το Find γίνεται αναζήτηση κάποιων λέξεων στην
ενεργή σελίδα. Ενώ με το πλήκτρο Stop ακυρώνεται η μεταφορά
μιας σελίδας. Κάτω από την μπάρα εργαλείων υπάρχει το πλαίσιο
Netsite στο οποίο και εμφανίζεται η διεύθυνση URL της ενεργής
σελίδας που επισκέπτεται ο χρήστης του Navigator.
Ανάλογα είναι και τα πλήκτρα της μπάρας εργαλείων του
Explorer.
Έτσι το Back και το Forward εμφανίζουν την
προηγούμενη και επόμενη σελίδα αντίστοιχα. Το πλήκτρο Stop
ακυρώνει την μεταφορά μιας σελίδας. Το Refresh επαναλαμβάνει
την μεταφορά της ενεργής σελίδας, ενώ το Home είναι αντίστοιχο
του ίδιου πλήκτρου του Netscape. Το Search οδηγεί τον χρήστη
σε μια σελίδα όπου υπάρχουν συγκεντρωμένες όλες οι μηχανές
αναζήτησης του W W W για αναζήτηση διαφόρων θεμάτων σε
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σελίδες του W W W . To Favorites ανοίγει την λίστα με τους
σελιδοδείκτες των σελίδων που ο χρήστης θέλει να επισκέπτεται
συχνά. Το Print εκτυπώνει την ενεργή σελίδα, το Font ρυθμίζει το
μέγεθος της γραμματοσειράς αλλάζοντας έτσι απευθείας την
εμφάνιση της ενεργής σελίδας και το πλήκτρο Mail ενεργοποιεί τα
ενσωματωμένα στον Explorer προγράμματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και ανάγνωσης ομάδων του Usenet. Και εδώ κάτω
από την μπάρα υπάρχει το πλαίσιο Address στο οποίο και
εμφανίζεται η διεύθυνση URL της ενεργής σελίδας.
Από τα μενού επίσης επιλεκτικά αναφέρεται ό τ ι:
•Το άνοιγμα μιας νέας διεύθυνσης στον Navigator γίνεται
από το μενού File και την επιλογή Open Location ενώ στον
Explorer με την επιλογή Open του μενού File.
•Νέο παράθυρο του προγράμματος ανοίγει στον Navigator
με την εντολή New Web Browser του μενού File ενώ στον Explorer
με New Window από το μενού File.
•Η αποθήκευση κάποιου αρχείου ή μιας σελίδας στον
σκληρό δίσκο του συστήματος του χρήστη στον Navigator γίνεται
από το μενού File και την επιλογή Save As. Η ίδια εργασία στον
Explorer γίνεται από το μενού File και την επιλογή Save A s File.
•To άνοιγμα κάποιας αποθηκευμένης σελίδας ή αρχείου
γίνεται στον μεν Navigator από το μενού File και την επιλογή Open
File ενώ στον Explorer από το μενού File και την επιλογή Open.
•Η διαχείριση των σελιδοδεικτών και το άνοιγμα τους
επιτυγχάνεται στον Navigator με το μενού Bookmarks και τις
επιλογές Add Bookmark και Go Το Bookmarks. Στον Explorer
αντίστοιχα με το μενού Favorites και τις επιλογές Add Το Favorites
και Organize Favorites.
•Οι ρυθμίσεις των προγραμμάτων γίνονται στον μεν
Navigator από το μενού Options και τις επιλογές a)General
Preferences, P)Mail And
News Preferences, Y)Network
Preferences, 0)Security Preferences, στον δε Explorer με το μενού
View και την επιλογή Options.
•Το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανοίγει στον
Navigator από το μενού Window και την επιλογή Netscape Mail.
Αντίστοιχο πρόγραμμα του Explorer ανοίγει από το μενού Go και
την επιλογή Read Mail.
•To πρόγραμμα ανάγνωσης άρθρων του Usenet επιλέγεται
στον Navigator με την επιλογή Netscape News του μενού Window,
ενώ στον Explorer με την Read News του μενού Go.

2.13.7 Επεκτάσεκ στα προνοάυυατα avd w uonc σελίδων
WWW
Σήμερα οι περισσότερες σελίδες του W W W διαθέτουν μια
πολύ πλούσια γκάμα μέσων παρουσίασης των πληροφοριών.
Νέες
τεχνολογίες,
πρωτότυπες
ιδέες
παρουσίασης,
αλληλεπίδραση με τον χρήστη είναι μερικά από τα στοιχεία που
χαρακτηρίζουν πλέον τον W W W , έναν W W W που είναι τώρα πιο
ζωντανός από ποτέ. Νέων τύπων αρχεία προστίθενται συνέχεια
στις σελίδες του W W W .
Όμω ς δεν είναι και τόσο εύκολο για ένα και μόνο πρόγραμμα
όπως είναι οι αναγνώστες σελίδων του W W W να υποστηρίζουν,
δηλαδή να μπορέσουν να διαβάσουν και να παρουσιάσουν στην
οθόνη του χρήστη όλο αυτό το τεράστιο εύρος αρχείων και
εφαρμογών για το W W W . Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι ο
χρήστης που επιθυμεί να δει πληροφορίες στον W W W , υπό
μορφή που δεν υποστηρίζει το πρόγραμμα αναγνώστης, δεν έχει
και άλλες επιλογές. Υπάρχουν κάποια προϊόντα λογισμικού τρίτων
κατασκευαστών που καλύπτουν τις ανάγκες του χρήστη. Αυτά τα
προγράμματα ενσωματώνονται στο πρόγραμμα ανάγνωσης
σελίδων W W W .
Τα προγράμματα αυτά έγιναν γνωστά ως plug-ins και
λανσαρίστηκαν πρώτη φορά με την έκδοση 2.0 του Netscape
Navigator.
Επεκτείνουν τις δυνατότητες του προγράμματος
ανάγνωσης δίνοντας του την ευχέρεια να διαχειρίζονται καλύτερα
σελίδες με ολοκληρωμένες εφαρμογές πολυμέσων.
Ο χρήστης μπορεί να βρει τα διάφορα plug-ins που
κυκλοφορούν στις σελίδες των εταιριών που τα κατασκευάζουν και
διαθέτουν. Μπορεί να κατεβάσει στον υπολογιστή του το plug-in
που τον ενδιαφέρει και να το εγκαταστήσει στον υπολογιστή του.
Αν κάνει σωστά και σύμφωνα με τις οδηγίες την εγκατάσταση την
επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα ανάγνωσης
αυτό θα υποστηρίζει την ανάγνωση αρχείων που έχουν να κάνουν
με το plug-in που πλέον είναι ενσωματωμένο στον αναγνώστη του.
Ο χρήστης μπορεί να ενσωματώσει όσα plug-in από τα δεκάδες
που κυκλοφορούν, αλλά κάτι τέτοιο θα κάνει ακόμα πιο 'βαρύ' το
πρόγραμμα που χpησιμoπoιεi.
Βέβαια όλα τα παραπάνω αφορούν τον Navigator και τον
Explorer, μόνο που στον Explorer η αντίστοιχη τεχνολογία
ονομάζεται ActiveX Controls. Τα ActiveX κάνουν ότι ακριβώς και
τα plug-ins μόνο που εγκαθίστανται πιο εύκολα. Όσον αφορά
τώρα την υποστήριξη των plug-ins από τον Explorer και των
ActiveX από τον Navigator στην μεν πρώτη περίπτωση πρακτικά
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ακόμα δεν γίνεται, ενώ στην περίπτωση του Navigator τα ActiveX
υποστηρίζονται μέσω ενός plug-in της Compass.
Στο παράρτημα στον πίνακα επτά παρουσιάζονται τα
διαθέσιμα στο Δίκτυο plug-ins, οι διευθύνσεις στις οποίες μπορεί
να τα βρει κάποιος και το τι περίπου κάνει το καθένα. Να
σημειωθεί εδώ ότι αν ο χρήστης θέλει να κατεβάσει κάποιο plugίη(αλλά και οτιδήποτε άλλο από το Internet), καλό θα ήταν να
ερευνήσει μήπως αυτό υπάρχει σε κάποιον υπολογιστή κοντύτερα
σε αυτόν σε σχέση με τον υπολογιστή της εταιρίας που παράγει το
plug-in. Ενδεικτικά αναφέρονται οι FTP servers των διαφόρων
εταιριών πρόσβασης και οι κατοπτρικές σελίδες στην Ελλάδα της
tucows στη Forthnet, στη HOL, στη Matrix και αλλού.
2.13.8 Οι υπηρεσίες αναζήτησης πληροφοριών του W W W
Ίσω ς το σημαντικότερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει
ο χρήστης του Internet είναι ο κυκεώνας των πληροφοριών που
υπάρχουν διάσπαρτες σε κάθε σημείο του Δικτύου. Συνεχώς οι
δίαυλοι επικοινωνίας* εκτείνονται και ο όγκος των δεδομένων
αυξάνει διαρκώς. Έ τσι το φιλτράρισμα ανάμεσα στο τεράστιο
πλήθος των πηγώ ν για την αναζήτηση της πληροφορίας
καθίσταται ολοένα και πιο δυσχερές. Πολλές φορές η αναζήτηση
μιας συγκεκριμένης πληροφορίας μπορεί να αποδειχθεί κοπιαστική
και ελάχιστα αποδοτική. Καθημερινά ένας ωκεανός πληροφοριών
συσσωρεύονται σε διάφορες υπηρεσίες του Δικτύου, όπως τον
W W W , τους ταχυδρομικούς καταλόγους και τις ομάδες νέων του
Usenet. Ο χρήστης μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση είναι σίγουρο
ότι πρέπει να ψάξει σκληρά μέχρι να βρει αυτή τη συγκεκριμένη
πληροφορία που τον ενδιαφέρει.
Τα προβλήματα που δημιουργούνται από το πλήθος των
πληροφοριών βρίσκουν την λύση τους στις υπηρεσίες αναζήτησης
πληροφοριών ή αλλιώς μηχανές αvαζήτησης(search engines) του
WVWV.
Οι μηχανές αναζήτησης έχουν ως στόχο τους την
ταξινόμηση των περισσοτέρων από 20.000 ομάδων νέων του
Usenet και των τουλάχιστον 40.000.000 σελίδων του W W W .
Στην ουσία πρόκειται για βάσεις δεδομένων.
Σε αυτές
βρίσκονται καταχωρημένες εκατομμύρια διαφορετικές σελίδες του
W W W κάθε είδους, από πανεπιστημιακές, ερευνητικές, εμπορικές
έως και προσωπικές σελίδες απλών χρηστών.

* Χριστοκό)«η)λχ)ς Δημήτρης ‘Internet Search Engines’, περιοδικό ‘Computer για όλους’, τεύχος 147
Ιουνίου 1996, σελ.104.

ο χρήστης για να χρησιμοττοιήσει μια μηχανή αναζήτησης
πρέπει πρώτα από όλα να συνδεθεί στον κόμβο της στον W W W
με την χρήση φυσικά του προγράμματος αναγνώστη του W W W .
Αφού συνδεθεί κανονικά μπορεί να ψάξει το λήμμα που τον
ενδιαφέρει. Αυτό γίνεται με την καταχώρηση από πλευράς του
χρήστη κάποιων λέξεων-κλειδιών σε έντυπη ηλεκτρονική φόρμα.
Η μηχανή αναζήτησης θα του επιστρέφει όλες τις διευθύνσεις
σελίδων που έχει καταχωρημένες στην βάση δεδομένων της και οι
οποίες εμπεριέχουν τις λέξεις-κλειδιά. Τα αποτελέσματα δίνονται
σε μορφή υπερκειμένου HTML και άρα ο χρήστης μπορεί
κατευθείαν να επιλέξει κάποια από αυτές τις διευθύνσεις και να
οδηγηθεί απευθείας στις ανάλογες σελίδες που είναι πιθανό να
περιέχουν αυτό που ψάχνει.
Βέβαια δεν είναι πάντα εύκολο για διάφορους λόγους ο
χρήστης να πάρει ως αποτελέσματα αυτά ακριβώς που χρειάζεται.
Πολλές φορές τα αποτελέσματα που έρχονται δεν έχουν μεγάλη
αντιστοιχία με αυτό που έψαχνε ο χρήστης, ενώ άλλες φορές ο
όγκος τους είναι τεράστιος. Αυτό που μπορεί να κάνει ο χρήστης
σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να χρησιμοποιήσει λογικούς
τελεστές ανάμεσα στις λέξεις κλειδιά, συγκεκριμενοποιώντας όσο
μπορεί περισσότερο την αναζήτηση.
Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές μηχανές αναζήτησης στον
W W W και μάλιστα κάθε μία από αυτές για την ίδια αναζήτηση δίνε;
και διαφορετικά αποτελέσματα. Οι διαφοροποιήσεις των μηχανών
αναζήτησης έγκεινται στην ταχύτητα απόκρισης, στο μέγεθος της
βάσης δεδομένων, στον αριθμό των λογικών τελεστών που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την αναζήτηση και τέλος στην
μέθοδο σύμφωνα με την οποία αποφασίζεται πότε μία διεύθυνση ή
αρχείο εμπίπτει στην αναζήτηση του χρήστη.
Βέβαια οι μηχανές αναζήτησης ακολουθούν διάφορες
μεθόδους* για να εμπλουτίσουν τις βάσεις δεδομένων τους με
πληροφορίες του Internet.
Χρησιμοποιούν κάποια αυτόματα
προγράμματα γνωστά ως ‘spiders’ τα οποία και επισκέπτονται
κάθε προσπελάσιμη διεύθυνση του W W W και καταγράφουν αυτά
που συναντούν.
Για την καταγραφή αυτή ακολουθούνται
διαφορετικές μέθοδοι.
Αλλες μηχανές στέλνουν ειδικά
προγράμματα που καταγράφουν το πλήρες κείμενο κάθε σελίδας,
ενώ άλλες αναλύουν πρώτα τις διευθύνσεις που συγκέντρωσαν
στην βάση δεδομένων τους και έπειτα στέλνουν τα ειδικά
προγράμματα να καταγράψουν μόνο τις πιο δημοφιλείς σελίδες.
’ Νικολοϊδης X., 'Search E a s e s ’, περιοδικό Ό κόσμος τι 1) Internet’, τεύχος 14 Ιουλίσο-Αΐϊγούστου
1996, σελ.64.
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Υπάρχουν διάφορα είδη και τύποι μηχανών αναζήτησης.
Αλλες είναι γενικές και αναζητούν πληροφορίες για διάφορα
ζητήματα και σε διαφορετικές πηγές.
Άλλες αντίθετα είναι
εξειδικευμένες σε αναζητήσεις πληροφοριών συγκεκριμένου
είδους. Οι γενικές μηχανές αναζήτησης του W W W είναι οι εξής:
•Yahoo! στην http://wvw.yahoo.com
•Excite στην http://www.excite.com
•Infoseek στην http://www.infoguide.com
•Lycos στην http://www.lycos.com
•Open Text Index στην http://www.opentext.com/omw
f-omw.html
•Alta Vista στην http://altavista.digital.com
•WebCrawler στην http://www.webcrawler.com
•Point στην http://www.pointcom.com
•Magellan στην http://www.mckinley.com
•HotBot στην http://www.hotbot.com
•Galaxy στην http://www.einet.net
•Virtual Yellow Pages στην http://www.vyp.com
•World Wide Web Yellow Pages στην http://www.mcp.com/
wwwyp.
Ό πω ς ήδη έχει αναφερθεί υπάρχουν και κάποιες μηχανές
αναζητήσεις οι οποίες προσφέρουν περισσότερο εξειδικευμένες
υπηρεσίες στον χρήστη. Αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες :
•WhoWhere στην http://www.whowhere.com .
Ιδανική
μηχανή για αναζήτηση κάποιου συγκεκριμένου προσώ που με
πρόσβαση στο Internet, μιας διεύθυνσης e-mail ή ακόμα και της
προσωπικής σελίδας ενός χρήστη.
Αποτελεί ένα είδος
τηλεφωνικού καταλόγου.
•DejaNews στην http://www.dejanews.com. Η μηχανή αυτή
είναι αποκλειστικά για αναζήτηση άρθρων που έχουν δημοσιευτεί
στο Usenet τα τελευταία χρόνια.
•FTP
search
στην
http://ftpsearch.ntnu.no/ftpsearch.
Αναζητά αρχεία σε FTP servers.
•Ahoy στην http://ahoy.cs.washington.edu:6060 . Ασχολείται
αποκλειστικά με την αναζήτηση πληροφοριών σε προσωπικές
σελίδες χρηστώv(homepages) του W W W .
•What’s New Too! στην http://newtoo.manifest.com. Σε
αυτήν την μηχανή καταχωρούνται καθημερινά οι καινούργιες
σελίδες που δημιουργούνται στον W W W .
•Search.com στην http://www.search.com . Πρόκειται για μια
‘συγκεντρωτική’ μηχανή αναζήτησης αφού σε αυτήν υπάρχουν
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κάποιες από τις προαναφερθέντες μηχανές. Ο χρήστης μπορεί να
επιλέξει να ερευνήσει σε μία μόνο μηχανή αναζήτησης ή σε πολλές
μαζί ταυτόχρονα.
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2.14. Ποονοάυυατα στο Internet
Υπάρχει μια εκπληκτική ποικιλία προγραμμάτων στο
Internet.
Προγράμματα διαφόρων τύπων τα οποία εκτελούν
διάφορες εργασίες, προγράμματα εργαλεία για το ίδιο το Internet
αλλά και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Έχοντας
λοιπόν πρόσβαση στο Internet, ο χρήστης έχει πρόσβαση και σε
ένα τεράστιο πλήθος προγραμμάτων τα οποία διατίθενται σε FTP
servers σε διάφορα σημεία του Δικτύου. Αυτά τα προγράμματα ο
χρήστης μπορεί να τα κατεβάσει και να τα εγκαταστήσει στον
υπολογιστή του ελεύθερα. Τα προγράμματα αυτά ανήκουν κυρίως
σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το κατά πόσο υπάρχει ή όχι
υποχρέωση καταβολής αντιτίμου από τον χρήστη.
α)Τα shareware προγράμματα(κοινολογισμικό). Πρόκειται
στην ουσία για έναν εναλλακτικό τρόπο προώθησης
προγραμμάτων στο κοινό. Προγράμματα shareware είναι αυτά
που παρέχονται στον χρήστη υπό δοκιμή χωρίς να είναι
υποχρεωμένος αυτός να προπληρώσει την αξία τους. Ο χρήστης
μπορεί να χρησιμοποιήσει δοκιμαστικά ένα τέτοιο πρόγραμμα και
αν κρίνει ότι του είναι απαραίτητο μπορεί να στείλει το χρηματικό
του αντίτιμο στον διανομέα κατασκευαστή του προγράμματος και
να γίνει νόμιμος χpήστης(registered user), έτσι ώστε να μπορεί
πλέον να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα σε μόνιμη βάση.
Ο
δημιουργός του προγράμματος σε κάθε περίπτωση διατηρεί τα
ττνευματικά δικαιώματα όσον αφορά τον
κώδικα του
προγράμματος.
β)Τα freeware(ελεύθεpo λογισμικό) παρέχονται στον χρήστη
και αυτός μπορεί εντελώς δωρεάν να τα χρησιμοποιεί χωρίς την
υποχρέωση κάποιου ανταλλάγματος. Ο δημιουργός δεν έχει
βέβαια καμιά υποχρέωση να παρέχει τεχνική βοήθεια ενώ μερικές
φορές ζητάει από τους χρήστες του προγράμματος ιδέες και
υποδείξεις για την βελτίωση του. Διατηρεί επίσης τα δικαιώματα
επί του κώδικα του προγράμματος ενώ απαγορεύει την πώληση
του από τρίτους.
γ)Τα public άοτηαΐη(δημόσιο λογισμικό) προγράμματα. Σε
αυτά ο δημιουργός παρέχει στους χρήστες εντελώς δωρεάν όχι
μόνο το πρόγραμμα αλλά και το δικαίωμα χρήσης του πηγαίου
κώδικα. Ο χρήστης μπορεί ο ίδιος να βελτιώσει το πρόγραμμα ή
να ενσωματώσει ρουτίνες του προγράμματος σε κάποιο δικό του.
Το πλήθος του διαθέσιμου υλικού στο Internet όσον αφορά
τα προγράμματα σε όποια και από τις τρεις κατηγορίες και αν
ανήκουν είναι πραγματικά τεράστιο. Οι περιπτώσεις κατά τις
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οποίες ο χρήστης θα βρει συμπτωματικά αυτό που ψάχνει είναι
ελάχιστες.
Έτσι θα παρουσιαστούν στη συνέχεια κάποιες
διευθύνσεις στο Δίκτυο οι οποίες μπορούν να φανούν πολύτιμες
στην ανεύρεση προγραμμάτων. Να σημειωθεί εδώ ότι αν το
πρόγραμμα μπορεί να βρεθεί σε δύο ή περισσότερους
υπολογιστές του Δικτύου πρέπει σίγουρα να προτιμηθεί ο
πλησιέστερος γεωγραφικά στον χρήστη.
Έτσι ξεκινώντας από την Ελλάδα στην διεύθυνση
http;//www.hiway.gr/gi/FTP_Servers υπάρχει ένας κατάλογος των
ελληνικών FTP servers.
Επίσης μία πολύ καλή συλλογή με μερικά από τα καλύτερα
προγράμματα είναι η Tucows. Κατοτπρικά sites στην Ελλάδα της
Tucows υπάρχουν στις διευθύνσεις ;
•http://vvww.hol.gr/mirrors/tucows (στην HellasOn Line).
•http://www.kapatel.gr/tucows (στον server της Matrix).
•http://www.forthnet.gr/tucows (στον server της Forthnet).
•http://tucows.netor.gr/tucows (στον server της Netor).
•http://tucows.compulink.gr (στον server της Compulink).
•http://www.ntua.gr/tucows (στον server του Εθνικού
Μετσόβειου Πολυτεχνείου).
Στην διεύθυνση http://search.shareware.com υπάρχει μια
μηχανή αναζήτησης προγραμμάτων η οποία παίρνοντας από τον
χρήστη κάποια φράση κλειδί αναζητά τα προγράμματα που
ταιριάζουν με αυτή ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς αρχειοθήκες
shareware προγραμμάτων στο Internet.
Στην διεύθυνση http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/ftp υπάρχει ίσως
ο καλύτερος οδηγός ftp διακομιστών από ολόκληρο τον κόσμο.
Δύο ανάλογες διευθύνσεις είναι η http://www.npco.com:70/1s/ftp
και η gopher://gopher.tc.umn.edu/11/FTP%20Searches.
Τέλος προγράμματα shareware τα οποία έχουν διακριθεί
κερδίζοντας κάποιους διαγωνισμούς υπάρχουν στην διεύθυνση
http://www.zdnet.com/zdi/software/zdawards/pastwin.html.

2.15. Τύποι αογείων υέσα στο Internet
2.15.1 Γενικά
Στους χιλιάδες Anonymous FTP servers, αλλά και σε άλλες
υπηρεσίες του Internet θα συναντήσει κανείς διάφορους τύπου
αρχείων, πολλοί από τους οποίους θέλουν ειδικά προγράμματαεργαλεία για να αξιοποιηθούν από τον χρήστη.
Αν ο χρήστης χρησιμοποιεί κάποιον υπολογιστή ενός
συστήματος με λειτουργικό Unix, πολλά από αυτά τα προγράμματα
θα είναι διαθέσιμα στο σύστημα του. Α ν χρησιμοποιεί κάποιο PC ή
Macintosh μπορεί να βρει εκδόσεις των προγραμμάτων αυτών
δημοσίας χρήσης σε διάφορα σημεία μέσα στο Internet. Όταν
οργανώνεται μια υπηρεσία Anonymous FTP
υπάρχουν
προβλήματα που σχετίζονται με τους τύπους των αρχείων και τα
οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Το εξαιρετικά μεγάλο μέγεθος κάποιου αρχείου σημαίνει
απαίτηση μεγάλου χώρου στον σκληρό δίσκο (ή γενικότερα σε
όποια άλλη αποθηκευτική μονάδα) και πολύ χρόνο για να
αντιγραφεί στον υπολογιστή ενός χρήστη.
Επίσης πολλά από τα αρχεία που προσφέρονται στον
χρήστη μέσω FTP μπορεί να είναι στην πραγματικότητα πακέτα
αρχείων και όχι μεμονωμένα αρχεία. Ό π ω ς για παράδειγμα ένα
προϊόν λογισμικού, ας πούμε ένα πρόγραμμα αναγνώστης
ειδήσεων του Usenet, μπορεί να αποτελείτε από αρχεία
προγραμμάτων και από αρχεία τεκμηρίωσης(βοηθητικά- help files).
Είναι λοιπόν πολύ πιο εύκολο για τον χρήστη να κατεβάσει ένα
αρχείο που περιέχει όλα τα επιμέρους αρχεία του προγράμματος,
παρά να βρίσκει και να αντιγράψει όλα τα μεμονωμένα αρχεία του
προγράμματος αυτού.
2.15.2 Συυπίεση και Αρχειοθέτηση
Για όλους τους παραπάνω λόγους τα αρχεία αποθηκεύονται
συνήθως σε δύο ειδικές μορφές ;
α) τα μεγάλα αρχεία συμπιέζονται ( compress ) , έτσι ώστε να
απαιτείται λιγότερος χώρος για την αποθήκευση τους στον σκληρό
δίσκο. Ό χρήστης όταν ανακτά ένα τέτοιο αρχείο πρέπει να
χρησιμοποιήσει ένα πρόγραμμα εργαλείο αποσυμπίεσης για να
αποσυμπιέσει ( uncompress ) αυτό το αρχείο.
β) Πολλά αρχεία μαζί είναι δυνατό να συμπεριληφθούν σε
ένα μόνο πακέτο, το οποίο ονομάζεται αρχειοθήκη ( archive ) .
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Αυτό το πακέτο αρχείων μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο χρήστης
όπως ακριβώς και ένα μεμονωμένο αρχείο στις εργασίες της
αποθήκευσης, της αντιγραφής κλπ.
Βέβαια εάν χρειαστεί να
χρησιμοποιηθεί ένα ή όλα τα αρχεία του πακέτου αυτού πρέπει να
αποσυσκευαστεί ( unpack ), ή με μια διαφορετική έκφραση να
εξαχθούν ( extract) τα αρχεία που το συνθέτουν.
Υπάρχουν
πολλά
ειδικά
προγράμματα
που
χρησιμοποιούνται είτε για συμπίεση είτε για αρχειοθέτηση των
αρχείων. Κάποια από αυτά είναι το Pkunzip, το Tar, το Compress,
το Αή, καθώς και άλλα. Το πιο δημοφιλές για συστήματα με
εκδόσεις των Windows είναι το Winzip.
2.15.3

Αογεία κειυένου και δυαδικά αογεία

Όλα τα είδη αρχείων που χρησιμοποιούνται σε διάφορα
υπολογιστικά συστήματα μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο
μεγάλες κατηγορίες;
α) Σε αρχεία κειμένου ( text files) και
β) σε δυαδικά αρχεία ( binary files).
Τα αρχεία κειμένου ονομάζονται και αρχεία ASCII* . Τα
αρχεία κειμένου περιέχουν συνηθισμένους χαρακτήρες ( γράμματα,
αριθμούς, σημεία στίξης κλπ ) και μπορούν να εμφανιστούν ή να
διορθωθούν σε κάποιον επεξεργαστή κειμένου. Συνηθισμένοι
τύποι τέτοιων αρχείων έχουν κατάληξη .tx t.
Α π ό την άλλη τα δυαδικά αρχεία περιέχουν δεδομένα
οποιουδήποτε είδους.
Η χρήση τους εξαρτάται από τον Η Α' ή
από το συγκεκριμένο πρόγραμμα από το οποίο και
δημιουργούνται. Τέτοια αρχεία είναι τα εκτελέσιμα αρχεία με
προεκτάσεις .com ή .exe . Αρχεία εικόνων όπως .pic , .g if, .jpg ,
.tif, διάφοροι τύποι αρχείων ήχου και άλλα.
Ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει αν ένα αρχείο είναι τύπου
ASCII ή δυαδικό όταν και αν θέλει να το μεταφέρει στον
υπολογιστή του.
Θα πρέπει να καθορίσει την κατάσταση
μεταφοράς ( transfer mode ) για το αρχείο αυτό ανάλογα με το τι
τύπου είναι. Εάν γίνει κάποιο λάθος δηλαδή, α) αν μεταφερθεί ένα
δυαδικό αρχείο σε κατάσταση ASCII τότε ο χρήστης δεν θα λάβει
τίποτε άλλο παρά μόνο σκουπίδια και β) αν ένα ASCII αρχείο
μεταφερθεί σαν δυαδικό οι γραμμές του κειμένου δεν θα
αναδιπλώνονται σωστά στον επεξεργαστή κειμένου του
‘ ASCII : τφόκεκαι για κώδικα συστήματος αποθήκευσης χαρακτήρων. ASCII είναι το ακρωνύμιο
των λέξεων American Standard Code for Information Interchange, δηλαδή Αμερικανικός Πρωτότυπος
κώδικας ανταλλαγής πληροφοριών.
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μηχανήματος του χρήστη αφού κατά τη μεταφορά θα έχουν χαθεί
οι χαρακτήρες αλλαγής γραμμής.
Στο παράρτημα, σελίδα 202 υπάρχει ένας πίνακας με τους
πιο κοινούς τύπους αρχείων που μπορεί να συναντήσει ο χρήστης
στο Internet.
2.15.4

E-mail και τύποι αονείων

Τα μηνύματα που στέλνονται από το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο ή τα άρθρα που στέλνονται σε ομάδες νέων του
Usenet μπορούν να περιέχουν μόνο δεδομένα κειμένου και όχι
δυαδικά δεδομένα εκτός και αν χρησιμοποιηθεί το ειδικό
πρωτόκολλο Μ ΙΜ Ε '.
Αν όμως κάποιος χρήστης θέλει να ταχυδρομήσει ένα
μήνυμα το οποίο είναι δυαδικό αρχείο ή να το δημοσιεύσει στο
Usenet ( π.χ. δημοσίευση εικόνας ), πρέπει να το μετατρέψει σε
αρχείο κειμένου ASCII. Ο χρήστης που θα λάβει το μήνυμα ή που
θα; διαβάσει την συγκεκριμένη δημοσίευση στο Usenet, θα πρέπει
με τη σειρά του να το μετατρέψει πάλι σε δυαδικό.
Το Uuencode και το Uudecode είναι τα πιο διαδεδομένα
προγράμματα για αυτήν την εργασία. Το Uuencode μετατρέπει
ένα αρχείο binary σε ASCII. Το δημιουργημένο αυτό αρχείο
ονομάζεται κωδικοποιημένο ( encoded ) αρχείο. Το Uudecode
μετατρέπει ένα κωδικοποιημένο αρχείο πίσω στην κανονική του
μορφή δηλαδή την δυαδική. Τα κωδικοποιημένα αρχεία παίρνουν
την προέκταση .uue .
Επίσης ένα άλλο πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για αυτού
του είδους την μετατροπή είναι το Btoa.

' ΜΙΜΕ : Multipurpose Internet Mail Extensions δηλαδή Προεκτάσεις Ταχυδρομείου Internet
Πολλαπλής Χρήσης.

2.16. To Internet και οι κώδικεο συυπεοιωοοάο
των γοηστών
2.16.1 Αποδεκτέ€ γοήσεκ του Internet
Υπάρχουν χιλιάδες δίκτυα συνδεδεμένα στο Internet και τα
περισσότερα από αυτά έχουν τις δικές του πολιτικές αποδεκτής
χρήσης. Όταν γίνετε αναφορά σε πολιτικές αποδεκτής χρήσης του
Internet σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες με τους οποίους
πρέπει να συμμορφώνονται οι χρήστες για να διατηρούν την
πρόσβαση τους στα εκάστοτε δίκτυα. Βέβαια ο κάθε χρήστης του
Internet θα πρέπει όχι μόνο να συμμορφώνεται με τις πολιτικές
αποδεκτής χρήσης του δικού του δικτύου αλλά και με αυτές όλων
των άλλων δικτύων από τα οποία περνάει η πληροφορία του.
Αυτό δεν είναι και τόσο δύσκολο για τον χρήστη αφού οι
περισσότερες πολιτικές αποδεκτής χρήσης είναι παρόμοιες και η
γνώση μερικών από αυτές από τον χρήστη εξασφαλίζει σε αρκετά
μεγάλο βαθμό την ικανότητα του να ξέρει κάποιους κοινούς
κανόνες αποδεκτής χρήσης του Internet.
Όσον αφορά την εμπορική εκμετάλλευση του Δικτύου που
απαγορευόταν παλαιότερα δεν υπάρχει πλέον κανένα πρόβλημα.
Η εμπορευματοποίηση του Internet και η νομιμοποίηση της
εμπορικής δραστηριοποίησης μέσα σε αυτό είναι γεγονός.
Εξάλλου αυτή ήταν που ώθησε το Internet σε τέτοια γιγάντια
ανάπτυξη. Όμως και εδώ ισχύουν οι κανόνες που ισχύουν στις
εμπορικές δραστηριότητες εκτός Δικτύου. Δεν είναι αποδεκτή
λοιπόν η πιεστική διαφήμιση, όπως δεν είναι αποδεκτές βέβαια και
παράνομες εμπορικές δραστηριότητες.
2.16.2 Αποδεκτέο συυπεοιφοοέο στο Internet
Ό πω ς ακριβώς και στον πραγματικό κόσμο έτσι και στον
δικτυακό υπάρχουν κάποιες πράξεις και συμπεριφορές που
θεωρούνται αποδεκτές και κάποιες άλλες μη αποδεκτές.
Ο
χρήστης θα πρέπει να ξέρει πω ς να συμπεριφέρεται σωστά
επικοινωνώντας με άλλους χρήστες έτσι ώστε να μην θεωρηθεί
ανεπιθύμητος ή μπλέξει σε διάφορες ‘περιπέτειες’.
•Τα μηνύματα τα οποία είναι γραμμένα με κεφαλαία
γράμματα δηλώνουν ότι αυτός που τα γράφει ‘φωνάζεΓ. Έ τσι δεν
είναι αποδεκτό ο χρήστης να χρησιμοποιεί κεφαλαία γράμματα.
Εξάλλου υπάρχουν στιγμές, αν και οριακές, που επιβάλλεται να

φωνάξει και τότε θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Α ν μη τι άλλο
ένα κείμενο γραμμένο με κεφαλαία δεν είναι ευανάγνωστο.
•Ο χρήστης δεν πρέπει να ταχυδρομεί μηνύματα με
περισσότερους από 80 χαρακτήρες σε μια γραμμή. Οι άλλοι που
διαβάζουν τα μηνύματα του μπορεί να μην έχουν την δυνατότητα
να συνεργαστούν με κάτι τέτοιο λόγω πιθανός διαφορετικών
υπολογιστών.
•Ο χρήστης πρέπει να είναι πάντα βέβαιος ότι καθορίζει
σωστά τους παραλήπτες των μηνυμάτων του, έτσι ώστε να
βεβαιώνεται ότι το μήνυμα πάει σε αυτόν που θέλει. Επίσης πριν
γράψει ένα απαντητικό μήνυμα να βεβαιώνεται πάντα ότι ο
αποστολέας του μηνύματος είναι πράγματι αυτός που αναφέρεται.
•Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δίνεται στο ύφος των μηνυμάτων.
Κάτι που στον προφορικό λόγο μπορεί να φαίνεται αστείο
γραμμένο σε μήνυμα μπορεί να φαίνεται προκλητικό ή ακόμα και
αγενές. Ο χρήστης λοιπόν θα πρέπει να προσέχει το ύφος της
γραφής του. Το ίδιο σημαντικό για τον λόγο που αναφέρθηκε πιο
πάνω είναι ο χρήστης να προσέχει και τον τρόπο με τον οποίο
διαβάζει τα μηνύματα των άλλων για να μην δημιουργούνται
εύκολα παρεξηγήσεις.
•Ο χρήστης θα πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα το περιεχόμενο
των μηνυμάτων. Δεν είναι σωστό με αυτά που γράφει να προκαλεί
το κοινό αίσθημα, να γίνετε χυδαίος, αγενής και προκλητικός.
Ειδικά για τα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μια πολύ
καλή συμβουλή είναι να μην γράφονται πράγματα που δεν θα
άρμοζαν να γραφτούν σε μια κανονική επιστολή.
•Είναι πολύ σημαντικό να μην αποτυπώνεται σε μηνύματα
ενός χρήστη κάτι που είναι αμφισβητούμενο ή κάτι το οποίο είναι
προσβλητικό για κάποιον άλλο χρήστη. Ένα μήνυμα μπορεί
πανεύκολα να προωθηθεί από τον παραλήπτη του σε κάποιον
άλλο και αυτό να μην έχει και τόσο ευχάριστες συνέπειες για τον
αρχικό αποστολέα.
•Δεν είναι αποδεκτή από πλευράς αποστολέα ενός
μηνύματος η χρησιμοποίηση υπογραφής μεγαλύτερης από
τέσσερις γραμμές.
•Δεν είναι και ότι πιο σωστό η επανάληψη ενός μηνύματος με
μόνη προσθήκη από τον χρήστη της φράσης 'συμφωνώ' στο
τέλος.
•Όπου υπάρχουν κατάλογοι συχνών ερωτήσεων, FAQ, καλό
είναι να διαβάζονται από τον χρήστη. Με αυτό μπορούν να
αποφευχθούν περιττές ταχυδρομήσεις μηνυμάτων.

•Ειδικά για το Usenet δεν πρέπει ο χρήστης να ταχυδρομεί
ενοχλητικό
διαφημιστικό
υλικό
σε
χιλιάδες
ομάδες
νέων(8ρ3ηηπηίη9).
•Ο χρήστης πρέπει να προσέχει να ταχυδρομεί μηνύματα
σχετικά με το θέμα της ομάδας νέων του Usenet και όχι άσχετα.
•Δεν θα πρέπει να διαιωνίζει τα αλυσιδωτά μηνύματα,
δηλαδή αυτά που ζητούν από τον παραλήπτη να τα στείλει σε
άλλους γιατί αυτό είναι σπατάλη πόρων του Δικτύου.
•Αν είναι μέλος σε λίστες συζήτησης του Listserv και
εγκαταλείπει τον λογαριασμό του από τον παροχέα πρόσβασης
Internet πρέπει να αποχωρήσει και από τις λίστες αυτές. Αλλιώ ς
τα μηνύματα θα συνεχίσουν να έρχονται στον υπολογιστή του
παροχέα και βρίσκοντας ανύπαρκτο πια λογαριασμό θα
επιστρέφουν πίσω στο Listserv.
•Αν
κάποιος
χρήστης
τυχαία
ανακαλύψει
τον
κωδικό(ρ388ννοτά) άλλου χρήστη θα πρέπει να τον ενημερώσει να
το αλλάξει και σε καμιά περίπτωση να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος.
•Αν διαπιστώσει τεχνικό πρόβλημα σε κάποιο σύστημα είναι
καλό να ειδοποιήσει τον υπεύθυνο του συστήματος.
•Καλό θα είναι αν έχει κάποιες απορίες να προσπαθήσει όσο
μπορεί να βρει την λύση μόνος του. Εξάλλου το ίδιο το Internet
είναι μια τεράστια πηγή πληροφοριών επί παντός επιστητού, πόσο
μάλλον για θέματα χρήσης του.
Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι «το Internet είναι ένα
περιβάλλον που βασίζεται στην συνεργασία. Α ν ο κόσμος αρχίσει
και παραβιάζει αυτούς τους στοιχειώδεις κανόνες και χαθεί η
εμπιστοσύνη του ενός προς τον άλλο, το ττνεύμα αυτό της
συνεργασίας θα χαθεί. Και αυτό είναι μη αναστρέψιμο. Αν χαθεί
μία φορά το Internet ποτέ δεν θα ξαναγίνει όπως πρ ιν»* .
2.16.3. Σύυθολα και συντουονοαφίεο επικοινωνίας στο
Internet
Μέσα στα ηλεκτρονικά κείμενα, είτε είναι αυτά μηνύματα του
ταχυδρομείου και του Usenet είτε άμεση επικοινωνία με το talk ή το
IRC, είναι δύσκολο να εκφραστούν αισθήματα όπω ς η χαρά, ο
θυμός, ο σαρκασμός, η έκπληξη και άλλα. Έτσι ο παραλήπτης
ενός μηνύματος δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς την έκφραση και το
ύφος του άλλου χρήστη. Για αυτόν τον λόγο οι χρήστες του
Internet δημιούργησαν και χρησιμοποιούν κάποια σύμβολα που
' Mark Gibbs & Richard Smith, Ταξιδεύοντας στο Internet, εκδόσεις Anubis, κεφ. 12, σελ.224 .

104

εκφράζουν αυτές τις καταστάσεις.
Πρόκειται για ακολουθίες
χαρακτήρων που σχηματίζουν ένα πρόσω πο σχεδιασμένο πλάγια
και η έκφραση που χρησιμοποιείται για αυτές στα αγγλικά είναι
'emoticons’ ή ‘smileys’. Υπάρχουν χιλιάδες τέτοιες εκφράσεις
αλλά αυτές που χρησιμοποιούνται πιο πολύ παρατίθενται στον
πίνακα 9 του παραρτήματος.
Επίσης οι χρήστες του Internet θέλοντας να κάνουν την
επικοινωνία ακόμα πιο άμεση και γρήγορη έχουν υιοθετήσει μια
σειρά από συντομογραφίες κάποιων φράσεων. Οι πιο κοινές
συντομογραφίες υπάρχουν και αυτές στο παράρτημα, στον πίνακα
10 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY INTERNET ΣΤΟΥΣ
ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

3.1. Επιγείοηση και Internet
3.1.1 Γενικά
Το Internet ως μέσο μπορεί να θεωρείται καινούργιο μιας και
έγινε γνωστό και χρησιμοποιείται πιο μαζικά τα τελευταία δύο-τρία
χρόνια αλλά δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για μόδα. Μπορεί στο
μέλλον να αλλάξει μορφή ή και όνομα αλλά το ζήτημα είναι ότι θα
συνεχίσει να εξυπηρετεί τους ανθρώπους ως επικοινωνιακό μέσο
για πολλά ακόμα χρόνια.
Τα τελευταία χρόνια η άνοδος του Internet είναι γεγονός
αδιαμφισβήτητο και το \ΛΑΛΛΛ/ έχει καθιερωθεί ως ένα παγκόσμιο
εργαλείο, το δημοφιλέστερο πλέον στο Δίκτυο. Έ τσι μεταξύ των
άλλων χρήσεων του η διενέργεια επιχειρηματικών πράξεων μέσω
του Internet αποκτάει νέες διαστάσεις ως ιδέα και προσελκύει ένα
μεγάλο εύρος επιχειρηματικών ενδιαφερόντων.
Τώρα που το Internet είναι πια ανοικτό για επαγγελματικούς
σκοπούς μπορεί να επηρεάσει τον επιχειρηματικό κόσμο και να
παρουσιαστούν νέες ευκαιρίες. Μια επιχείρηση μπορεί να βρει στο
Internet ανταγωνιστές, πελάτες, προμηθευτές. Μπορεί επίσης να
βρει πηγές δεδομένων και πληροφοριών. Όλα αυτά μπορούν να
οδηγήσουν σε κάποιο βαθμό στον επαναπροσδιορισμό του
τρόπου με τον οποίο γίνονται αντιληπτές σήμερα οι έννοιες της
διαφήμισης και του marketing.
3.1.2 Λόνοι γοησιυοποίησηο του Internet από την επιγείοηση
Χιλιάδες επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν
σήμερα το Internet.
Ακόμα περισσότερες σκέφτονται να το
χρησιμοποιήσουν στο κοντινό μέλλον. Τίθεται λοιπόν εύλογα το
ερώτημα ποιοι είναι οι λόγοι* για τους οποίους μια επιχείρηση κάνει
χρήση αυτού του μέσου. Συνοπτικά οι λόγοι αυτοί είναι οι εξής :
•Επικοινωνία εσωτερική και εξωτερική
•Υποστήριξη διαφόρων εταιρικών διαδικασιών
•Παγκόσμια παρουσία
•Απόκτηση και διατήρηση πλεονεκτικής θέσης έναντι των
ανταγωνιστών
•Μείωση κόστους
•Συνεργασία και ανάπτυξη

* Jill Η. Ellsworth και Matthew V. Ellsworth, Έ ιπχρρηματικές Εφαρμογές μ£ το Inteniet’, Εκδόσεις
Γκιούρδας 1994, κεφάλαιο 3 ‘Γιατί χρησιμοποιούν το Internet οι ε π ιχ ^ ή σ εις ’ , σελ, 31.
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•Ανάκτηση και εκμετάλλευση διαφόρων πληροφοριών
•Marketing και πωλήσεις
•Μεταφορά δεδομένων
•Εταιρική παρουσία
Παρακάτω γίνεται μια εκτενέστερη αναφορά σε κάθε έναν
από αυτούς τους λόγους.
3.1.3 Επικοινωνία εσωτερική και εξωτερική
Μια από τις πιο συχνές χρήσεις του Internet από μια
επιχείρηση αφορά την επικοινωνία τόσο την εσωτερική όσο και την
εξωτερική. Η ηλεκτρονική αλληλογραφία με το e-mail είναι η πιο
κοινή μέθοδος επικοινωνίας τοπικής, περιφερειακής, εθνικής και
διεθνούς. Ως μέσο επικοινωνίας το e-mail έχει πολύ χαμηλό
κόστος, είναι ο φθηνότερος τρόπος έγγραφης επικοινωνίας μεταξύ
δύο σημείων οπουδήποτε στον κόσμο. Επίσης σημαντικό του
πλεονέκτημα έναντι του ταχυδρομείου είναι η ταχύτητα του.
Σε μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα
διαμοιρασμού πληροφοριών και μπορεί να συντελέσει στην
αύξηση της παραγωγικότητας.
Μια επιχείρηση μπορεί πολύ
εύκολα να έλθει σε επαφή με τα υποκαταστήματα της σε διάφορες
θέσεις, με τους πελάτες της αλλά και με προμηθευτές. Μπορεί
επίσης το Internet ως μέσο επικοινωνίας να κρατάει σε επαφή με
τα τμήματα της επιχείρησης, κάποιες ομάδες εργασίας ή
μεμονωμένα στελέχη της.
Επίσης με την υπηρεσία
Listserv(ταχuδpoμικoί κατάλογοι) επιτρέπει στις ομάδες εργασίας
να επικοινωνούν μεταξύ τους με τρόπο παρόμοιο των ιδεατών
συναντήσεων(νίΓΐυαΙ meetings) και μπορεί να λειτουργήσει ως
εργαλείο που θα βοηθήσει στην διεκπεραίωση μεγάλων έργων. Η
επαφή μεταξύ των ομάδων είναι ανά πάσα στιγμή δυνατή ακόμη
και κατά την διάρκεια ταξιδιού.
Η χρήση του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου μπορεί να διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό στην
διενέργεια τηλεδιασκέψεων δεδομένου ότι τα διάφορα μέλη
μπορούν να συμμετέχουν από διάφορα μέρη και σε διάφορες
ώρες. Επίσης τα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι
ένας πολύ βολικός τρόπος για επικοινωνία και μάλιστα αμφίδρομη
μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών της.
3.1.4 Υποστήριξη διαφόρων εταιρικών διαδικασιών
Τα διάφορα διαδικαστικά θέματα που σε μια επιχείρηση
αφορούν τον σχεδίασμά της παραγωγής, την οργάνωση των
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πωλήσεων κλπ. μπορούν σε σημαντικό βαθμό να διευκολυνθούν
μέσω του Internet. Με το Internet είναι δυνατή η επικοινωνία σε
πραγματικό χρόνο με εργαλεία όπω ς το Talk και το IRC για
έγγραφη επικοινωνία.
Επίσης νέες τεχνολογίες μετάδοσης
ήχου(Ρθ3ΐ Audio αλλά και προγράμματα για τηλεφωνία μέσω του
δικτύου) και εικόνας video(Cu-SeeMe) σε πραγματικό χρόνο έχουν
αρχίσει να χρησιμοποιούνται αρκεί βέβαια να υπάρχουν γρήγορες
συνδέσεις. Έτσι είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται on-line
συναντήσεις σε πραγματικό χρόνο μεταξύ ατόμων από διάφορες
χώρες. Οι φραγμοί απόστασης και χρόνου με την χρήση του
Internet ελαχιστοποιούνται.
Πολλές εταιρίες έχουν αρχίσει να υποστηρίζουν υπαλλήλους
μέσω μόνο τηλεπικοινωνιών, οι οποίοι τυγχάνει να μην έρχονται
και ποτέ στις εγκαταστάσεις της εταιρίας.
Μπορούν να
σχηματίζονται ομάδες εργασίας με συμμετοχή ‘τηλευπαλλήλων’.
Σε ορισμένες περιπτώσεις σχηματίζονται ‘ιδεατές εταιρίες’ που
αποτελούνται από άτομα που δουλεύουν απομακρυσμένα το ένα
από το άλλο και έρχονται σε επαφή μέσω του Internet.
3.1.5 Πανκόσυια Παρουσία
Με την χρήση του Internet μια επιχείρηση μπορεί να
αποκτήσει παγκόσμιο χαρακτήρα γιατί όπως ήδη είναι γνωστό το
Internet δεν έχει γεωγραφικούς φραγμούς. Α ν μια επιχείρηση κάνει
τους σωστούς χειρισμούς μπορεί να αυξήσει το πεδίο δράσης της
από τοπικό σε εθνικό και παγκόσμιο και τέτοια παραδείγματα
υπάρχουν. Η επιχείρηση μπορεί να έχει συνεργάτες, πελάτες και
προμηθευτές από όλο τον κόσμο. Σίγουρα λοιπόν είναι σημαντικό
κίνητρο για την είσοδο μιας επιχείρησης στο Internet η πιθανότητα
αύξησης των δραστηριοτήτων της με αύξηση του πεδίου δράσης
της.
3.1.6 Απόκτηση και διατήρηση πλεονεκτικήο θέσηο έναντι
των αντανωνιστών
Μια από τις κύριες προσπάθειες κάθε επιχείρησης είναι η
προσπάθεια να γίνει πιο ανταγωνιστική. Ένας ακόμα λόγος
εισόδου μιας επιχείρησης στο Internet είναι ότι αυτό αποτελεί ένα
θαυμάσιο εργαλείο για την επίτευξη δραστηριοτήτων που θα
κάνουν την επιχείρηση να γίνει πιο ανταγωνιστική.
Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και οι τηλεδιασκέψεις μπορούν
να αποδειχθούν περίφημα μέσα στην υλοποίηση πλάνων
αναδιοργάνωσης λόγω του ότι παρέχουν ποιοτική επικοινωνία και
δυνατότητα ανταλλαγής εγγράφων.
Πολλές επιχειρήσεις
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αναζητούν λύσεις στο Internet για καλύτερες επιχειρηματικές
πρακτικές . Ορισμένες εταιρίες χρησιμοποιούν το Internet για
άσκηση καλύτερου ελέγχου στα υποκαταστήματα τους.
Σημαντικό στοιχείο είναι και η πρόσβαση στην πληροφορία.
Καλύτερη πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί και στοιχείο που
κάνει πιο ανταγωνιστική την επιχείρηση. Ταχυδρομικοί κατάλογοι
και ομάδες νέων του Usenet μπορούν να βοηθήσουν στην
παρακολούθηση διαφόρων συμβάντων στον επιχειρηματικό
κόσμο.
Παράλληλα είναι δυνατή η πρόσβαση σε διάφορες
κυβερνητικές βάσεις δεδομένων που διατηρούν πληροφορίες
κανονισμών και προδιαγραφών. Να σημειωθεί όμως εδώ ότι στην
Ελλάδα ο δημόσιος τομέας δεν έχει ακόμη δραστηριοποιηθεί
έντονα μέσα στο Δίκτυο. Το πλεονέκτημα έναντι ανταγωνιστών
μπορεί λοιπόν να αυξηθεί με την πρόσβαση σε πληροφορίες για
προϊόντα, υλικά, νέες ιδέες κλπ. Το να έχει μια επιχείρηση τις πιο
ενήμερες πληροφορίες για το πεδίο της αγοράς στο οποίο
απευθύνεται την επιτρέπει να διατηρεί ακόμη και να αυξάνει την
ανταγωνιστικότητα της.
Ακόμα και μικρές επιχειρήσεις μπορούν να γίνουν
ανταγωνιστικές σε ένα μεγαλύτερο πεδίο αγοράς.
Τέλος οι
απομακρυσμένες γεωγραφικά επιχειρήσεις μπορούν και αυτές να
γίνουν πιο ανταγωνιστικές μιας και δεν τίθενται πλέον γεωγραφικοί
φραγμοί.
3.1.7

Μείωση k 0 o t o u c

Το Internet ως επικοινωνιακό μέσο έχει ιδιαίτερα χαμηλό
κόστος. Αυτό το χαρακτηριστικό του το εκμεταλλεύονται αρκετές
επιχειρήσεις για να μειώσουν και αυτές με την σειρά τους τα έξοδα
τους όσον αφορά τις επικοινωνίες.
Μεγάλα χρηματικά ποσά μπορούν να εξοικονομηθούν με την
χρήση
του
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
έναντι
άλλων
παραδοσιακών μέσων. Αν η επιχείρηση θέλει ταχύτητα στην
έγγραφη
επικοινωνία
της
τότε
οι
υπηρεσίες
του
ταχυδρομείου(μηνύματα με ένδειξη κατεπείγον) αλλά και οι
ιδιωτικές εταιρίες courier στοιχίζουν αρκετά ακριβά, πόσο μάλλον
σε περιπτώσεις μαζικών αποστολών μηνυμάτων σε χιλιάδες
ενδιαφερομένων.
Αντίθετα το e-mail στοιχίζει κατά πολύ
φθηνότερα ενώ η ταχύτητα του δεν συγκρίνεται με τα άλλα
παραδοσιακά μέσα.
Τέλος η τηλεφωνία και ιδίως οι υπεραστικές και διεθνείς
κλήσεις παρουσιάζουν τέτοιο κόστος ώστε να γίνεται ασύμφορη η
χρήση τους σε σχέση με το e-mail.
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3.1.8 Συνεονασία και ανάπτυξη
Μια πρακτική που χρησιμοποιείται από πολλές επιχειρήσεις
για την αύξηση του κέρδους τους είναι οι κοινοπραξίες και οι
συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις για κοινούς σκοπούς όπως π.χ.
οι συνδυασμένες προσπάθειες ανάπτυξης προϊόντων. Υπάρχουν
σημαντικοί λόγοι να χρησιμοποιηθεί το Internet και σε αυτόν τον
τομέα από μια επιχείρηση.
Όταν υπάρχει ένα κοινό έργο σε ανάπτυξη με την συμμετοχή
πολλών επιχειρήσεων δημιουργούνται συνήθως κάποιες ομάδες
εργασίας. Αυτές οι ομάδες και γενικότερα όλοι οι συμμετέχοντες σε
αυτό το έργο μπορούν να χρησιμοποιούν το Internet για να
κρατούν επαφή και να ανταλλάσσουν δεδομένα.
Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν από κοινού το Internet
για την υποστήριξη ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω του
e-mail, των τηλεδιασκέψεων και ανταλλαγής δεδομένων. Αυτή η
συνεργασία επιτρέπει στα διάφορα τμήματα των εταιριών να
παρακολουθούν καλύτερα το έργο και να παρέχουν δεδομένα για
αυτό σε κάθε φάση της ανάπτυξής του. Έ τσι διασφαλίζεται ότι στο
έργο συνυπολογίζονται οι ανάγκες όλων των τμημάτων των
εταιριών που συμμετέχουν και βοηθά τελικά στην διαμόρφωση
καλύτερης ατμόσφαιρας.
3.1.9 Ανάκτηση και εκυετάλλευση διαφόρων πληοοφοοιών
Μια από τις πλέον σημαντικότερες εισροές σε μια σύγχρονη
επιχείρηση είναι η πληροφορία. Η σωστή, έγκαιρη και γρήγορη
πληροφόρηση βοηθάει την επιχείρηση σε κάθε δραστηριότητα της.
Όταν όμως ένας οργανισμός βασιστεί στην πληροφορία* είναι
ζωτικής σημασίας η ταχύτητα ανάκτησης της. Ό οργανισμός
πρέπει να γνωρίζει την θέση των πόρων του(οικονομικών,
ανθρώπινων και υλικών), την κατάσταση τους και την
διαθεσιμότητα τους. Πρέπει ακόμη να γνωρίζει τις συνθήκες της
αγοράς που αφορούν το αντικείμενο των εργασιών του. Για την
επιτυχία στην ανάκτηση της πληροφορίας δεν αρκεί μόνο η
πληροφορία αλλά και η γνώση των συστημάτων που την
συλλαμβάνουν και την διανέμουν. Το Internet είναι ένα μέσο
ιδανικό για να συμβάλλει στην κάλυψη των παραπάνω αναγκών,
αφού σε αυτό υπάρχουν μερικά πολύ καλά εργαλεία για την
συλλογή και ανάκτηση της πληροφορίας.
■ Mark Gibbs & Richard Smith, ‘Ταξιδεύοντας σ ) Internet’ , εκδόσεις Anubis 1995, κεφάλαιο 16
‘Χρήση του Internet στην Επιχείρηση’ , σελ.280.
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Ιδιαίτερα πλούσιο σε διαθέσιμους πόρους, το Internet
παρέχει λογισμικό, συνδέσμους επικοινωνίας και αρχεία με
δεδομένα όλων των ειδών. Στο Internet μάλιστα πολλές, αν όχι οι
περισσότερες των πληροφοριών διανέμονται δωρεάν. Σήμερα με
εκατομμύρια υπολογιστές συνδεδεμένους στο Internet, με
διάφορες συνδεδεμένες βάσεις δεδομένων(ΒΒ35), με τους
διακομιστές κατά πρώτο ρόλο του W W W αλλά και του Gopher, με
την υπηρεσία του FTP για μεταφορά αρχείων, η ποσότητα της
διαθέσιμης πληροφορίας από το Internet φτάνει σε φανταστικά
επίπεδα.
Επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα είναι διαθέσιμα σε
μεγάλες ποσότητες από διάφορες πηγές.
Υπάρχουν επίσης
ηλεκτρονικά ενημερωτικά φυλλάδια, ακόμη και εκδόσεις
εφημερίδων και περιοδικών γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος σε
ηλεκτρονική μορφή. Υπάρχουν χιλιάδες βάσεις δεδομένων με
δυνατότητες αναζήτησης
των
πληροφοριών
που
είναι
αποθηκευμένες σε αυτές.
Ανάμεσα στα εκατοντάδες είδη
πληροφοριών υπάρχουν και μεγάλες ποσότητες πληροφορίας
εκπαιδευτικού περιεχομένου για την χρήση του ίδιου του Internet
και για ότι άλλο είναι σχετικό με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
3.1.10 Μεταφορά δεδουένων
Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το Internet για την
μεταφορά των δεδομένων. Μεγάλοι οικονομικοί οργανισμοί
ανταλλάσσουν πληροφορίες και αρχεία μέσω του Δικτύου.
Εκδότες επικοινωνούν με συγγραφείς και αρθρογράφους και
λαμβάνουν από αυτούς διάφορα κείμενα και βιβλία. Σημαντικό
πλεονέκτημα και εδώ είναι η ευκολία μεταφοράς και η ταχύτητα.
Το αντίστοιχο μιας δεκάτομης εγκυκλοπαίδειας σε ηλεκτρονική
μορφή μπορεί να μεταφερθεί μέσω των καλωδίων του Internet σε
χρονικό διάστημα κάποιων λεπτών.
3.1.11 Marketing και πω λήσεκ
Με την αύξηση των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το
Internet αρχίζουν σιγά-σιγά και οι χρήστες να συνηθίζουν τις
επιχειρηματικές δραστηριότητες μέσω του Δικτύου. Έ τσι τα πλάνα
για το marketing πολλώ ν επιχειρήσεων αρχίζουν να βασίζονται για
την επιτυχία τους και στην πρόσβαση στο internet. Σήμερα
γίνονται συχνά έρευνες αγοράς από επιχειρήσεις μέσα στο ίδιο το
Internet όπου και δοκιμάζονται οι αντιδράσεις του κοινού και
ζητούνται οι γνώμες των χρηστών.

Σημαντική επίσης είναι και η δυνατότητα υποστήριξης των
πελατών αφού αυτοί μπορούν να επικοινωνήσουν με την
επιχείρηση οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και να πάρουν
διάφορες πληροφορίες με e-mail, από τον W W W ή από κάποιον
FTP διακομιστή της εταιρίας. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να
είναι απαντήσεις σε ερωτήματα και αιτήσεις τους, τεχνικά
φυλλάδια, προδιαγραφές προϊόντος και σχεδόν οτιδήποτε άλλο.
Μπορούν να υπάρχουν έτοιμες από πριν πληροφορίες
υποστήριξης των πελατών διαθέσιμες από μια εγκατάσταση
αρχειοθέτησης από όπου θα μπορούν να τις προσπελάζουν όλοι
οι πελάτες(ακόμα και οι μελλοντικοΟ της επιχείρησης. Πρόκειται
για έναν αποτελεσματικό, γρήγορο και οικονομικό τρόπο
πληροφόρησης. Η υποστήριξη πελατών και προϊόντων και η
παροχή τεχνικής βοήθειας μέσω του Internet είναι μια πρακτική
αρκετά αποδοτική.
Όταν λοιπόν είναι δεδομένο ότι ο ανταγωνισμός είναι
υψηλότερος από ποτέ, η επιχείρηση που έχει την δυνατότητα να
φτάσει και να ικανοποιήσει γρήγορα τους πελάτες της αποκτά
συγκριτικό πλεονέκτημα.
Το
Internet μπορεί επίσης
να αποτελέσει
έναν
αποτελεσματικό και ταχύ τρόπο δικτύωσης της επιχείρησης με
τους προμηθευτές της. Η επιχείρηση μπορεί να εντοπίσει νέους
προμηθευτές και να συνεργάζεται καλύτερα με αυτούς.
Με το Internet μια επιχείρηση μπορεί να έχει και καλύτερη
συνεργασία με τους μεταπωλητές των προϊόντων της. Όταν
λοιπόν διατηρεί μέσα στο Δίκτυο ενημερωμένους καταλόγους και
ανακοινώσεις με πληροφορίες για τα προϊόντα και τιμολόγια, οι
μεταπωλητές μπορούν να είναι συνέχεια ενήμεροι και έτσι να
επιτυγχάνεται καλύτερη προώθηση και εμπορεία των προϊόντων.
Αλλη μια ανάγκη της παγκόσμιας αγοράς είναι να έλθει η
αγορά κοντά στον πελάτη και να τον εξυπηρετήσει με τον πιο
άμεσο και βολικό προς αυτόν τρόπο. Μια επιχείρηση μπορεί να
κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση με την χρήση του Internet. Οι
πωλήσεις με την βοήθεια του Internet, όπου οι πελάτες βρίσκονται
και εξυπηρετούνται on-line μέσω του W W W και κάποιων ‘ιδεατών’,
δηλαδή
ηλεκτρονικών
καταστημάτων(ογόοτ5ΐτορ3)
και
ηλεκτρονικών εμπορικών κέvτpωv(cybermalls) γίνονται ολοένα και
πιο δημοφιλείς.
Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να γίνουν ακόμα και
πραγματικές και ολοκληρωμένες πω λήσεις με παράδοση του
προϊόντος μέσω του ίδιου του Internet. Έ τσι σε περίπτωση μιας
εταιρίας που πουλάει λογισμικό για υπολογιστές ο χρήστης μπορεί
να το αγοράσει on-line και αυτό να του αποσταλεί σε μορφή
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αρχείου μέσα από το ίδιο το Internet με την υπηρεσία του FTP. Με
αυτό το παράδειγμα μπορεί να δει κανείς ότι στο Internet
υπάρχουν ακόμα και πραγματικά κανάλια διανομής προϊόντων.
Ήδη η σχεδιαστική φύση αλλά και η δομή του W W W αλλάζει
έτσι ώστε να διαφαίνονται οι προοπτικές, που είναι παραπάνω από
αισιόδοξες για εμπορική του εκμετάλλευση. Ό μω ς για την ώρα
υπάρχουν και κάποια προβλήματα τα οποία θα πρέπει να
επιλυθούν. Ένα από αυτά, το οποίο κοντεύει να επιλυθεί είναι η
ασφάλεια κατά τις δοσοληψίες.
Οι διάφορες μέθοδοι
κρυπτογράφησης και ο έλεγχος των τηλεφωνικών γραμμών
αναμένεται σύντομα να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Ένα άλλο
πρόβλημα είναι ορισμένες καταστάσεις δυσάρεστες για τον
καταναλωτή όπως οι καθυστερήσεις στην παράδοση του
προϊόντος μέσω του ταχυδρομείου και περιπτώσεις ελαττωματικών
προϊόντων. Τέλος ένας ακόμα ανασταλτικός παράγοντας για την
ανάπτυξη των on-line αγορών είναι ότι ο κλασσικός τρόπος
αγοράς δίνει μια ικανοποίηση στον καταναλωτή που έγκειται στην
προσωπική επαφή με τα καταστήματα και τα αντικείμενα που
αγοράζει.
Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να αναλυθεί ο τρόπος
που ουσιαστικά λειτουργεί το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι on-line
αγορές.
Το εργαλείο του Internet που χρησιμοποιείται κατά κύριο
λόγο πλέον στις ηλεκτρονικές αγορές είναι το W W W .
Η
επιχείρηση που θέλει να αρχίσει να πουλάει on-line τα προϊόντα
της πρέττει να διαμορφώσει κατάλληλα ένα χώρο στον W W W στον
οποίο θα εκθέτει και θα μεταπωλεί τα προϊόντα της. Φτιάχνει
λοιπόν ένα ιδεατό κατάστημα, ένα cybershop. Αν το μέγεθος της
επιχείρησης είναι μεγάλο, αν είναι ήδη γνωστή στο αγοραστικό
κοινό, ή αν προβλέπει ότι θα γίνει σύντομα αρκετά γνωστή μπορεί
να δημιουργήσει έναν δικό της διακομιστή W W W στον οποίο και
θα βρίσκεται το κατάστημα της. Στις περισσότερες όμως των
περιπτώσεων είναι προτιμότερο το ιδεατό αυτό κατάστημα να
ενταχθεί σε ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κέντρο(ογόοιτη3ΐΙ).
Τα
Cybermalls έχουν ως σκοπό τους την συστέγαση των
ηλεκτρονικών καταστημάτων σε ένα περιβάλλον εύχρηστο,
καλαίσθητο και φιλικό προς τον χρήστη.
Ο χρήστης
περιδιαβαίνοντας μέσα στο εμπορικό κέντρο μπορεί να βρίσκει τα
προϊόντα τα οποία τον ενδιαφέρουν. Η συναλλαγή γίνεται με την
μορφή της παραγγελίας από τον πελάτη προς το κατάστημα. Η
χρέωση της συναλλαγής γίνεται είτε με πιστωτική κάρτα είτε με
αντικαταβολή. Ο χρήστης λοιπόν έχει διαθέσιμη μέσα στο W W W
μια ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας. Συμπληρώνει σε αυτήν τα
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απαιτούμενα στοιχεία, δηλαδή προσωπικά στοιχεία, προϊόν που
αγοράζει, ποσότητα κλπ.
Η αγορά ολοκληρώνεται με την
παραλαβή του προϊόντος από τον χρήστη με το παραδοσιακό
ταχυδρομείο ή όπου είναι δυνατό απευθείας από το Internet.
Συνοπτικά λοιπόν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μια
επιχείρηση εφόσον θέλει να ιδρύσει το δικό της ηλεκτρονικό
κατάστημα είναι:
α)Επιλογή των προϊόντων ή υπηρεσιών που θέλει να
εμπορευθεί μέσω του Δικτύου.
β)Ενοικίαση χώρου σε κάποιον διακομιστή W W W ή ένταξη
σε οργανωμένο ηλεκτρονικό εμπορικό κέντρο ή τέλος δημιουργία
δικού της W W W διακομιστή.
γ)Επιλογή στρατηγικής marketing.
δ)Κατασκευή του ηλεκτρονικού καταστήματος με τον
σχεδιασμό και την κατασκευή των σελίδων του W W W .
ε)Ενημέρωση των σελίδων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η
ενημέρωση μπορεί να περιλαμβάνει νέα προϊόντα και υπηρεσίες,
προσφορές, ενημέρωση νέων τιμών κλπ.
Πάντως για την σωστή προώθηση ενός προϊόντος και της
επίτευξης ικανοποιητικών πωλήσεων από το Internet σημαντικός
παράγοντας είναι η φύση του να είναι τέτοια που να επιτρέπει στον
χρήστη να αποκτάει μια ολοκληρωμένη εικόνα για αυτό από την
οθόνη του υπολογιστή του. Επίσης προϊόντα και υπηρεσίες που
σχετίζονται με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχουν μεγαλύτερα
ποσοστά πιθανών επιτυχημένων πω λήσεων από άλλα.
Παραδείγματα προϊόντων που έχουν ευνοϊκές προοπτικές για on
line αγορά τους είναι τα βιβλία, τα CD-ROM, τα μουσικά CD, τα
εξαρτήματα και περιφερειακά ηλεκτρονικών υπολογιστών,
μηχανήματα ήχου κλπ. Αντίθετα προϊόντα όπως τα ενδύματα, τα
υποδήματα, τα αυτοκίνητα και πολλά ακόμα δεν έχουν τέτοιες
προδιαγραφές. Το Internet μπορεί μόνο να χρησιμοποιηθεί ως
βιτρίνα προβολής τους έτσι ώστε να προκαλέσει το ενδιαφέρον του
υποψήφιου αγοραστή να απευθυνθεί σε ένα κανονικό κατάστημα
πώλησης τους.
Όσον αφορά τα νούμερα σύμφωνα με έρευνα* της εταιρίας
ερευνών Killen & Associates κατά το 1995 πραγματοποιήθηκαν σε
παγκόσμια κλίμακα ένα δισεκατομμύριο ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ίδιας έρευνας αναμένεται να
φτάσουν τα εννέα δισεκατομμύρια μέχρι το έτος 2000. Στην
Ελλάδα οι παροχείς Internet κάνουν ήδη τα πρώτα τους βήματα
ενώ έχει δημιουργηθεί και ένας σημαντικός αριθμός on-line
" Ή λεχτρονικά ψώνια στο Internet’, περιοδικό ‘ net surfing’ , τεύχος 5 Ιανουάριου 1997, σελ-68.
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καταστημάτων και εμπορικών κέντρων.
Πάντως οι Έλληνες
χρήστες είναι ακόμη σχετικά διστακτικοί στο να πραγματοποιήσουν
on-line αγορές.
3.1.12

Εταιρική παρουσία

Με την δημιουργία της εταιρικής παρουσίας στο Internet οι
επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Internet για όλους
τους λόγους που έχουν αναφερθεί ως τώρα και να εκμεταλλευθούν
όλα τα πιθανά οφέλη της χρήσης του Internet για επιχειρηματικούς
σκοπούς. Εργαλεία όπως το e-mail, το FTP, το Telnet, το Usenet
αλλά κυρίως το W W W είναι πρόσφορα για την δημιουργία
εταιρικής παρουσίας και την κατασκευή της λεγόμενης Ιδεατής
βιτρίνας' της επιχείρησης στο Δίκτυο. Με την εταιρική παρουσία οι
δυνατότητες είναι πάρα πολλές έως και απεριόριστες ανάλογα με
την δημιουργικότητα και τις ιδέες κάθε επιχειρήσεις. Μερικές
συνηθισμένες δυνατότητες είναι η δημιουργία καταλόγων που θα
μπορούν να διαβάζουν οι ενδιαφερόμενοι, οι αναγγελίες νέων
προϊόντων, η λήψη παραγγελιών και η επικοινωνία με τους
πελάτες.
Επίσης η εταιρική παρουσία περιέχει τις δραστηριότητες που
αποσκοπούν στην ενημέρωση των χρηστών όσον αφορά το
‘προφίλ’ , τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρίας.
Με την χρήση του W W W η επιχείρηση μπορεί να μεταφέρει
το ενημερωτικό και το διαφημιστικό υλικό της σε ηλεκτρονικές
σελίδες ή και ακόμα να το εμπλουτίσει και να το διευρύνει χωρίς
ιδιαίτερα μεγάλο κόστος σε σχέση με την ίδια δραστηριότητα σε
άλλα παραδοσιακά ενημερωτικά μέσα. Πλεονέκτημα αυτής της
ενέργειας είναι ότι ο χρήστης πλέον μπορεί να διαβάζει την
πληροφορία την στιγμή που αυτός θέλει.
Η εταιρική παρουσία θα διασφαλιστεί από την είσοδο των
σελίδων της εταιρίας σε κάποιον W W W διακομιστή. Αν μάλιστα
αυτός ταιριάζει με το κλάδο δραστηριοποίησης της εταιρίας τότε
αυτή έχει κάνει ήδη ένα θετικό βήμα στην προσέγγιση του
κατάλληλου target-group που την ενδιαφέρει.
Στη συνέχεια κρίνεται σκόπιμο να αναλυθεί η πλήρης
διαδικασία δημιουργίας εταιρικής παρουσίας στον W W W .
Αν
λοιπόν μια επιχείρηση έχει αποφασίσει να αποκτήσει παρουσία
στον W W W μπορεί να ακολουθήσει διάφορες λύσεις και τακτικές.
Η επιλογή της λύσης εξαρτάται από παράγοντες όπως το μέγεθος
της εταιρίας, οι οικονομικές της δραστηριότητες, ο διαθέσιμος
χρόνος ενασχόλησης, η ύπαρξη ή όχι τεχνογνωσίας πάνω σε
ζητήματα Internet και ηλεκτρονικών υπολογιστών και ο βαθμός
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σοβαρότητας που διακρίνει την προσπάθεια δημιουργίας εταιρικής
παρουσίας. Γενικά οι επιλογές είναι τρεις* και είναι α) η δημιουργία
από την ίδια την εταιρία σελίδων για
και η ενοικίαση χώρου
στον διακομιστή κάποιου παροχέα Internet, β)η ανάθεση του όλου
έργου σε κάποιον παροχέα ή άλλη εταιρία σχετική με το
αντικείμενο και γ)το στήσιμο ενός διακομιστή W W W από την ίδια
την ενδιαφερόμενη επιχείρηση.
Α)Ενοικίαση χώρου από κάποιον παροχέα. Η λύση αυτή
είναι και η πιο απλή και ενδείκνυται σε πληθώρα περιπτώσεων
μιας και χαρακτηρίζεται από χαμηλό κόστος έναντι των άλλων
λύσεων.
Προϋποθέτει την δημιουργία των σελίδων για το W W W από
την ίδια την επιχείρηση, την κωδικοποίηση τους σε γλώσσα HTML
και η συγκέντρωση όλων των συνοδευτικών αρχείων εικόνων,
video, ήχου εφόσον αυτά υπάρχουν.
Στην συνέχεια η επιχείρηση πρέπει να έρθει σε επαφή με
κάποιον παροχέα πρόσβασης στο Δίκτυο. Σημαντικό στοιχείο εδώ
είναι η προσεχτική του επιλογή ανάλογα με την δυναμικότητα του
αλλά και την δυνατότητα παρουσίας των σελίδων του W W W από
τον διακομιστή του τόσο σε γραφικό ττεριβάλλον όσο και σε
περιβάλλον Unix.
Β)Ανάθεση όλου του έργου σε ειδικευμένη εταιρία. Πολλές
επιχειρήσεις για διάφορους λόγους δεν θέλουν να εμπλακούν οι
ίδιες με όλη αυτή την διαδικασία. Η λύση που έχουν σε αυτή την
περίπτωση είναι η ανάθεση όλου του έργου σε κάποια ειδικευμένη
εταιρία. Τέτοιες εταιρίες είναι οι περισσότεροι παροχείς σύνδεσης
με το Internet αλλά και κάποιες άλλες που ειδικεύονται στην
ανάπτυξη και υλοποίηση W W W σελίδων.
Πρακτικά η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα αποφασίσει για το
υλικό που επιθυμεί να δημοσιεύσει και θα αναθέσει το έργο σε μια
άλλη εταιρία. Η εταιρία αυτή θα δώσει συμβουλές για τον
σχεδίασμά και την μορφή των σελίδων και το marketing της όλης
προσπάθειας. Έπειτα θα σχεδιάσει τις σελίδες και θα αναλάβει και
την κωδικοποίηση τους σε HTML. Η επιχείρηση πελάτης θα
επιβλέπει το έργο στα διάφορα στάδια υλοποίησης του και μπορεί
να παρεμβαίνει βέβαια σε σημεία που κρίνει σκόπιμα πάντα
σύμφωνα με τις ανάγκες της. Για να γίνεται σωστά όμως αυτή η
παρακολούθηση του έργου θα πρέπει να υπάρχει κάποιο στέλεχος
της εταιρίας με σχετική εμπειρία πάνω στον W W W έτσι ώστε να
μπορεί να κρίνει σωστά και να κάνει ορθές επισημάνσεις.
* Χριστοκόπουλος Δημήτρης, ‘World Wide Web Ένα Επιχειρηματικό Εργαλείο’, Εκδόσεις Aoubis
1995, κεφάλαιο 2 ‘Δημιουργία Προσωπικής Παρουσίας στον Wrf)’, σελίδα 17.

ΠΔημιουργία από την επιχείρηση ενός διακομιστή του
W W W . Αν η επιχείρηση διαθέτει όλους τους απαιτούμενους
πόρους, δηλαδή τα απαραίτητα χρηματικά ποσά, το προσωπικό
και τον χρόνο που μπορεί να διαθέσει μπορεί να δημιουργήσει τον
δικό της διακομιστή για το W W W και την παρουσία της σε αυτό.
Η επιχείρηση που θα αποφασίσει να αναλάβει αυτό το έργο
θα πρέπει να πάρει αρχικά δυο αποφάσεις. Η πρώτη αφορά την
επιλογή του λειτουργικού περιβάλλοντος και η δεύτερη του
εξοπλισμού σε hardware.
Εδώ και πάρα πολλά χρόνια η δημιουργία παρουσίας στο
Internet είναι συνυφασμένη με το λειτουργικό σύστημα Unix. Στον
τομέα των διακομιστών η Unix είναι αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος
της αγοράς. Τα τελευταία χρόνια ένα ακόμα λειτουργικό σύστημα
κατάλληλο για διακομιστές δικτύου έχει μπει δυναμικά στην αγορά.
Πρόκειται για τα Windows NT τα οποία και προσφέρουν
σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της διαχείρισης του συστήματος
και των προσφερόμενων επιλογών.
Μερικά από τα πιο δημοφιλή προγράμματα για περιβάλλον
Unix προέρχονται από το ΟΕΠΝ(ακαδημαϊκό κέντρο), ενώ άλλα
από την Netscape Communications. Οι διακομιστές της Netscape
προσφέρουν δυνατότητα κρυπτογράφησης data encryption και
υποστήριξη για ασφάλεια του συστήματος του πρωτοκόλλου
SSL(Secure Sockets Layer). Επίσης δημοφιλή προγράμματα
διακομιστών είναι ο Internet Server της BSB1 και το S C O Global
Access της Santa Cruz Operation. Oi διακομιστές Unix διαθέτουν
πλεονεκτήματα όπως την παρουσία τους πολλά χρόνια στην
αγορά(ώριμα και δοκιμασμένα προγράμματα), την διαθεσιμότητα
του πηγαίου κώδικα, βρίσκονται σχετικά εύκολα και υπάρχει
δωρεάν υποστήριξη και έχουν δυνατότητα για παρακολούθηση
των συναλλαγών και καταγραφή των σχετικών στοιχείων.
Όσον αφορά το περιβάλλον των Windows
NT
κατασκευάζονται διακομιστές από την N CSA και την Netscape,
ενώ υπάρχει επίσης το Digital Road Map της DEC, το Netpublisher
της Ameritech Library Services και το EMWAC(freeware).
Πλεονέκτημα των Windows NT είναι ότι προσφέρουν μεγάλη
ευκολία εγκατάστασης.
Ακόμη το γραφικό τους περιβάλλον
καθιστά πιο απλή κάθε ενέργεια διαχείρισης του συστήματος σε
σχέση με τους διακομιστές Unix που λειτουργούν σε περιβάλλον
κειμένου.
Προσφέρουν επίσης σταθερότητα και κυρίως
συμβατότητα με τις χιλιάδες εφαρμογές για Windows. Επίσης
έχουν χαρακτηριστικά που μπορούν να προσδώσουν την
απαιτούμενη ασφάλεια και ταχύτητα στο σύστημα.
Τέλος

προσφέρουν ομοιογένεια ανάμεσα σε όλες τις πλατφόρμες που
υποστηρίζουν.
Η δεύτερη απόφαση που πρέπει να πάρει η επιχείρηση σε
πρώτη φάση είναι αυτής της επιλογής εξοπλισμού. Λόγω του ότι
το σύστημα του διακομιστή θα απασχολείται περισσότερο με
εργασίες μεταφοράς δεδομένων και όχι τόσο με υπολογιστικές
πράξεις θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στο υποσύστημα των
δίσκων και ιδίως στα θέματα της χωρητικότητας και της ταχύτητας
του. Ιδιαίτερα αν το περιεχόμενο των σελίδων έχει πολυμεσικό
προσανατολισμό θα χρειαστεί μεγάλος αποθηκευτικός χώρος στο
υποσύστημα των δίσκων. Αν βέβαια τα δεδομένα είναι κατά κύριο
λόγο κείμενο δεν παίζει και τόσο σημαντικό ρόλο η χωρητικότητα
αν και πάντα θα πρέπει να συνυπολογίζονται οι μελλοντικές
ανάγκες. Όσον αφορά τον επεξεργαστή του μηχανήματος αρκεί
ένας γρήγορος 486 αλλά αν υπάρχει η ανάγκη το ίδιο μηχάνημα να
χρησιμοποιείται παράλληλα και για άλλες εργασίες όπως
διακομιστής FTP είναι αναγκαίο η επιλογή να στραφεί προς έναν
Pentium.
Το επόμενο βήμα είναι να συνδεθεί το μηχάνημα με το
Internet. Αυτό είναι δυνατό με την προμήθεια και εγκατάσταση
μιας αποκλειστικής γραμμής σύvδεσης(dedicated line) που θα
συνδέει τον διακομιστή της επιχείρησης με τον δικτυακό κορμό του
Internet. Γία την απόκτηση μιας τέτοιας γραμμής η επιχείρηση θα
απευθυνθεί σε κάποιον παροχέα πρόσβασης στο Internet και στον
ΟΤΕ.
Αφού γίνει η προμήθεια της αποκλειστικής γραμμής θα
πρέπει να ανατεθεί ένας αριθμός IP στο μηχάνημα που θα
χρησιμοποιείται ως διακομιστής W W W .
Θα πρέπει επίσης να
ανατεθεί κάποιο DNS(Domain Name System) στο ίδιο μηχάνημα
και να οριστούν πρωτεύοντες και δευτερεύοντες DNS διακομιστές.
Αυτό το DNS όνομα του μηχανήματος είναι απαραίτητο να
ταιριαστεί με τον IP αριθμό του. Επίσης το πρωτόκολλο TCP/IP θα
πρέπει να υποστηρίζεται από τον διακομιστή, δηλαδή να
εγκατασταθεί σε αυτόν το λεγόμενο TCP/IP protocol stack.
Αμέσως μετά θα ρυθμιστεί το TCP/IP stack για τον IP αριθμό, τους
IP αριθμούς των πρωτευόντων και δευτερευόντων διακομιστών
DNS και τον IP αριθμό ενός ειδικού μηχανήματος, του
δρομολογητή(τοώοτ) που χρησιμεύει ως πύλη για το Internet. Το
επόμενο στάδιο αφορά την εγκατάσταση του απαραίτητου
λογισμικού για τις λειτουργίες του διακομιστή W W W καθώς και
ενός προγράμματος για ανάγνωση σελίδων του W W W .
Τέλος είναι απαραίτητη η ενημέρωση των διαφόρων φορέων
του Internet και πάνω από όλα των χρηστών. Προς αυτή την
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κατεύθυνση χρήσιμη είναι η δημοσίευση μηνυμάτων σε σχετικές
ομάδες νέων του Usenet και ταχυδρομικούς καταλόγους. Εττίσης
η εισαγωγή της διεύθυνσης του διακομιστή W W W στις
δημοφιλέστερες μηχανές αναζήτησης του W W W και η
ανακοινώσεις μέσω συνδέσεων(ΙίηΚ3) σε άλλους διακομιστές,
συνήθως παροχέων. Σκόπιμη είναι βέβαια και η γνωστοποίηση
της ύπαρξης του διακομιστή μέσω των συμβατικών καναλιών
επικοινωνίας όπως τα περιοδικά πληροφορικής.
Ένα σημαντικό ζήτημα στην απόφαση μιας επιχείρησης για
δημιουργία εταιρικής παρουσίας είναι η ασφάλεια του τοπικού
συστήματος της. Ανάμεσα στο δίκτυο της επιχείρησης(αν βέβαια
υπάρχει) και στο υπόλοιπο Internet μπορεί να τοποθετηθεί ένα
ηλεκτρονικό φράγμα το λεγόμενο firewall. Το Internet είναι ένας
χώρος ανοικτός σε όλους και έτσι παράλληλα με τις
επιχειρηματικές ευκαιρίες που μπορούν να υπάρχουν σε αυτό για
τις επιχειρήσεις, υπάρχουν και κίνδυνοι. Το firewall είναι ένα είδος
λογισμικού που φιλτράρει τα πακέτα των δεδομένων και μπορεί να
ρυθμιστεί έτσι ώστε να μπορεί να δέχεται πρόσβαση μόνο από
επιλεγμένους υπολογιστές και δίκτυα. Στις περισσότερες όμως
των περιπτώσεων η ενσωματωμένη υποστήριξη του λειτουργικού
συστήματος αρκεί για ασ(ραλή παρουσία στο Internet.
Τέλος στην περίτττωση που υπάρχει έντονη η σκέψη
παράλληλα με την εταιρική παρουσία η επιχείρηση να
δραστηριοποιηθεί και στον τομέα των on-line πωλήσεων, τότε για
επαρκή ασφάλεια είναι απαραίτητη η παρουσία κάποιου secure
server. Πρόκειται για ειδικό λογισμικό για διακομιστή του W W W
που διασφαλίζει την ασφάλεια των συναλλαγών. Το πιο δημοφιλές
πρόγραμμα αυτού του είδους είναι ο Netsite Commerce Server της
Netscape Communications, που υποστηρίζει το σύστημα
κρυπτογράφησης public/private key για να κρυπτογραφεί τα
δεδομένα που διακινούνται ανάμεσα στον διακομιστή και τους
πελάτες του W W W .
3.1.13

Ιδιαιτεοότητεο της Ελληνικής ανοοάς

Κλείνοντας αυτή την ενότητα είναι σκόπιμο να γίνει μια
αναφορά στις ιδιαιτερότητες του Ελληνικού τμήματος του Internet
πάντα σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριοποίηση.
Η κοινή λογική υπαγορεύει ότι μια επιχείρηση αναπτύσσει
παρουσία στο Internet και φτιάχνει σελίδες στο W W W για να
αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές και να πληροφορηθούν όσοι
χρήστες υπάρχουν.

Στην Ελλάδα που για την ώρα τουλάχιστον ο αριθμός των
χρηστών είναι περιορισμένος υπάρχουν αμφιβολίες σε ποιο ^ θ μ ό
είναι χρήσιμη ή όχι η δημιουργία εταιρικής παρουσίας στο Δίκτυο.
Σίγουρα πάντως είναι χρησιμότερη μια τέτοια παρουσία σε εταιρίες
που απευθύνονται και σε ξένες αγορές όπως ξενοδοχεία, εταιρίες
ενοικιάσεων σκαφών αναψυχής, παραγωγοί κοσμημάτων κλπ.
Εταιρίες αυτών των κλάδων έχουν ήδη παρουσία και μάλιστα
αρκετά επιτυχημένη.
Όμως και εταιρίες που έχουν κυρίως Έ λληνες πελάτες έχουν
κάνει ήδη την εμφάνιση τους με πρώτες τις εταιρίες του κλάδου
των υπολογιστών. Αυτό είναι λογικό αφού οι περισσότεροι
χρήστες του Internet στην Ελλάδα είνάι και πελάτες εταιριών αυτού
του κλάδου. Έντονη δραστηριοποίηση έχουν επίσης οι τράπεζες,
εταιρίες πετρελαίου αλλά και άλλες παραγωγικές επιχειρήσεις.
Από διάφορες παρατηρήσεις και έρευνες προκύπτει ότι η
πλειοψηφία των Ελλήνων χρηστών κατατάσσονται ηλικισκά
ανάμεσα στα 15 και 26 έτη. Βέβαια σιγά-σιγά ο μέσος όρος ηλικίας
ανεβαίνει. Έτσι προς το παρόν οι περισσότερες εταιρίες αρκούνται
στην διαφημιστική τους προβολή και την σταδιακή εκμάθηση και
εξοικείωση με το Internet αφού αυτό αποτελεί ένα νέο
επικοινωνιακό μέσο για αυτές και τους χρήστες. Σε αυτόν τον
τομέα το Internet μπορεί να αποδειχθεί ως ένα εναλλακτικό και
οικονομικό μέσο διαφήμισης με πλεονέκτημα του έναντι των
παραδοσιακών μέσων την πολύ μεγαλύτερη ποσότητα της
διαθέσιμης πληροφορίας.
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3.2. 'Ew o i £c σγετικέc υε tic
5pgQTnpi0TnT£c στο Internet
3.2.1

επιγειpnuατικέc

Ηλεκτρονικές ouvaAAavec και ηλεκτρονικό γοήυα

Σήμερα οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω του Internet είναι
μια πραγματικότητα. Είναι σκόπιμο λοιπόν να αναλυθούν οι
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την διεκπεραίωση αυτών των
συναλλαγών και οι προοπτικές των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο
μέλλον.
Ό πω ς στις γνωστές ως σήμερα οικονομικές συναλλαγές
κυριαρχούν οι όροι χρέωση και πίστωση έτσι και στο Δίκτυο και τις
συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε αυτό οι ίδιες έννοιες το
διέπουν. Η έννοια digital 033ίι(απαντάται και ο όρος cyberbucks),
δηλαδή ηλεκτρονικό χρήμα είναι το ισοδύναμο για το Internet με το
πραγματικό χρήμα που χρησιμοποιείται στην καθημερινή
οικονομική ζωή. Ο όρος digital credit ισοδύναμε! με το πιστωτικό
σύστημα που ισχύει στις οικονομικές συναλλαγές.
Σε μια ηλεκτρονική αγοραπωλησία δημιουργείται μια
περιγραφή της συναλλαγής με τα ονόματα του αγοραστή και του
πωλητή, το ποσό της πληρωμής και την ημερομηνία και ώρα της.
Ο αγοραστής υπογράψει το έγγραψο της δοσοληψίας με τον
προσωπικό του κωδικό συναλλαγών, ο πωλητής επιβεβαιώνει την
συναλλαγή και ενημερώνει το σύστημα εκκαθαρίσεων μιας
ηλεκτρονικής τράπεζας.
Μια on-line πληρωμή έχει ως μέρη τον αγοραστή ο οποίος
και πληρώνει, τον έμπορο ο οποίος λαμβάνει το αντίτιμο και την
τράπεζα που φροντίζει τα χρήματα να πάνε από τον λογαριασμό
του αγοραστή σε αυτόν του εμπόρου.
Για όλη αυτήν την
διαδικασία απαραίτητη από κάθε μέρος που συμμετέχει στην
συναλλαγή είναι η χρήση ειδικού λογισμικού. Ο πελάτης συνήθως
χρησιμοποιεί κάποιο πρόγραμμα εξερευνητή του W W W με
πρωτόκολλο ασφαλείας. Τέτοια είναι το Netscape Navigator 3.0
και ο Microsoft Internet Explorer 3.0 . Ο πωλητής πρέπει να
χρησιμοποιεί και αυτός ένα παρόμοιο πρόγραμμα διακομιστή του
WVWV που και αυτό να πληροί πρωτόκολλα ασφαλών
συναλλαγών. Όσο για την τράπεζα πρέπει να χρησιμοποιεί ένα
payment server (διακομιστής πληρωμών) για την επιβεβαίωση της
συναλλαγής και της χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών.
’ The Internet Business Newsletter, τεύχος 1 Σεπτεμβρίου 1995, άρθρο ‘On-line Transactions
Ηλεκτρονικό χρήμα’ , σελίδα 10.

122

Για την ώρα τα ττράγματα στον τομέα αυτό είναι πολύ ρευστά
και καθημερινά εξελισσόμενα.
Η ασφάλεια του συστήματος
επιτυγχάνεται μέσω κρυπτογράφησης των κωδικών και την τήρηση
έντυπων αντιγράφων. Η τεχνολογία αυτή είναι ακόμα υπό εξέλιξη.
Όταν αργότερα ωριμάσει αναμένεται το σύστημα να γίνει πιο
σταθερό και ασφαλές.
Οι ηλεκτρονικές οικονομικές συνδιαλλαγές διαφοροποιούνται
αρκετά ανάλογα με τις εταιρικές συμμαχίες που κάθε μία από αυτές
προωθούν και διαφορετικές λύσεις στο θέμα των συναλλαγών.
Ανάμεσα σε αρκετές από αυτές τις προσεγγίσεις των εταιριών
ξεχωρίζουν η μέθοδος της First Data/Netscape και αυτή της
Digicash.
Η πρώτη αποτελεί επέκταση του υπάρχοντος μοντέλου
συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών. Ο χρήστης συμπληρώνει
τα στοιχεία του και τον αριθμό της πιστωτικής του κάρτας σε μια
φόρμα σελίδας του W W W .
Έ τσι ο αριθμός της κάρτας
αποστέλλεται στον παραλήπτη έμπορο.
Η δεύτερη, η Digicash δημιούργησε και κατοχύρωσε ένα
είδος ψηφιακού ηλεκτρονικού χρήματος e-cash(Eiectronic cash).
To λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι εύκολο στην χρήση του. Ο
μηχανισμός αυτός επιτρέπει την πραγματοποίηση συναλλαγών
ανάμεσα σε χρήστες του Internet ανά την υφήλιο. Ο χρήστης δίνει
κάποια χαρτονομίσματα σε μια ηλεκτρονική τράπεζα και αποκτά
στην θέση τους το ηλεκτρονικό αντίτιμο τους. Αρκετά ηλεκτρονικά
εμπορικά κέντρα και καταστήματα(ογόοτ malls και cyber shops)
συνεργάζονται με την Digicash με το να δέχονται τα ηλεκτρονικά
χρήματα του χρήστη σε ανταλλαγή των προϊόντων και υπηρεσιών
τους.
Υπάρχουν βέβαια αρκετά πράγματα που δεν έχουν ακόμα
πλήρως διασαφηνιστεί όπως η φορολόγηση και το πλήθος των
παραγόντων που εμπλέκονται σε μια τέτοια συναλλαγή. Έ τσι
γίνεται δύσκολη η διαδικασία απόδοσης λογιστικών πληροφοριών.
Οι συνδιαλλαγές μέσα στο Internet, γίνονται ακόμα λοιπόν κατά
κύριο λόγο με τις υπάρχουσες πιστωτικές κάρτες. Το ηλεκτρονικό
χρήμα έχει βέβαια τεράστιες προοπτικές ανάτπυξης όταν όμως
διευθετηθούν πλήρως όλες οι λεπτομέρειες.
3.2.2

Διαωηυίσειο στον W W W

Έντονο τα τελευταία χρόνια είναι το φαινόμενο των
διαφημιστικών καταχωρίσεων σε σελίδες του W W W .
Οι
καταχωρίσεις αυτές, γνωστές με τον αγγλικό όρο ως cyberads ή

on-line advertisements υπάρχουν σε πλήθος σελίδων. Πολλές
φορές μια σελίδα είναι και μια διαφήμιση.
Μια από τις πρακτικές που ακολουθούνται με επιτυχία στον
τομέα των διαφημίσεων στο VWWV είναι η ενοικίαση χώρου στην
εισαγωγική σελίδα μιας πολυσύχναστης θέσης στο W W W και η
παράθεση της καταχώρισης σε κάποιο ευδιάκριτο σημείο της
σελίδας. Να σημειωθεί ότι η καταχώριση σε αυτήν την περίπτωση
έχει
την
μορφή
εικόνας
και
λειτουργεί
ως
υπερσύνδεσμος(ήγροΓΠηΚ)
για σελίδα
με αναλυτικότερες
πληροφορίες για την διαφημιζόμενη εταιρία.
Άλλη μια πρακτική είναι αυτή της χopηγίας(sponsoΓing).
Κάποια εταιρία αναλαμβάνει ένα μέρος ή το σύνολο των εξόδων
κατασκευής και λειτουργίας ενός διακομιστή W W W κάποιου άλλου
οργανισμού ή ιδιώτη, όταν βέβαια ευελπιστεί ότι οι σελίδες του θα
έχουν έναν σεβαστό αριθμό επισκεπτών καθημερινά. Ο φορέας
στον οποίο ανήκει ο διακομιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να
προβάλλει μέσω των σελίδων του την εταιρία που έκανε την
χορηγία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εταιρία Silicon
Graphics, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις παρέχει εξοπλισμό σε
κόμβους του Internet.
Έτσι στην εισαγωγική σελίδα των
διακομιστών των κόμβων αυτών ο χρήστης μπορεί να δει ένα
εικονίδιο με την ένδειξη ‘Powered by Silicon Graphics’ που
σημαίνει ότι ο κόμβος είναι εξοπλισμένος με μηχανήματα αυτής της
εταιρίας.
Οι ηλεκτρονικές καταχωρίσεις παρουσιάζουν αρκετά
πλεονεκτήματα με την χρήση τους. Είναι πρώτα από όλα αρκετά
οικονομικές ακόμα και όταν τοποθετούνται στις κεντρικές σελίδες
πολυσύχναστων κόμβων. Επίσης πρόκειται για διαφήμιση που
είναι ενεργός κατά την διάρκεια ολόκληρου του εικοσιτετραώρου.
Αντίθετα ένα διαφημιστικό μήνυμα στην τηλεόραση διαρκεί μόλις
λίγα δευτερόλεπτα. Ίσ ω ς όμως το σημαντικότερο πλεονέκτημα
είναι η δυνατότητα γνώσης ανά πάσα στιγμή του βαθμού
αποτελεσματικότητας της. Όλοι οι σύγχρονοι διακομιστές του
W W W παρέχουν την δυνατότητα της καταγραφής στατιστικών
στοιχείων. Άρα ο ιδιοκτήτης μιας σελίδας μπορεί όποια στιγμή
θέλει να ενημερώνεται για τον αριθμό των επισκεπτών στην σελίδα
του, για τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία έγιναν οι επισκέψεις,
για την προέλευση των επισκεπτών ακόμα και το ποια
προγράμματα χρησιμοποίησαν για να αναγνώσουν την σελίδα του.
Αυτές οι δυνατότητες βοηθούν σε μέγιστο βαθμό τους managers
και ιδίως αυτούς που είναι υπεύθυνοι για το marketing της
επιχείρησης. Είναι δυνατότητες που από μόνες τους μπορούν να
προσανατολίσουν μια συγκεκριμένη στρατηγική marketing.
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3.3 Internet και οι υπόλοιποι
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3.3.1 Internet και πολιτική
Είναι γεγονός πω ς σήμερα η πολιτική μπορεί να
αντιμετωπιστεί με τα εργαλεία και τις τεχνικές και του marketing* .
Μάλιστα στις περισσότερες των περιπτώσεων αντιμετωπίζεται.
Αυτό συμβαίνει τόσο σε επίπεδο κομμάτων δηλαδή συλλογικό
marketing όσο και σε επίπεδο υποψηφίων δηλαδή ατομικό
marketing.
Αν βέβαια ληφθεί υπόψη ότι διανύουμε την επανάσταση της
ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον αλληλεπιδραστικό της
χαpακτήpα(interactivity)
γίνεται
εύκολα
κατανοητό
ότι
παρουσιάζονται σημαντικές επιδράσεις από αυτό το γεγονός στο
πολιτικό marketing και κατά συνέπεια στην ίδια την πολιτική.
Στο σύντομο μέλλον δεν είναι καθόλου απίθανα να
συμβαίνουν γεγονότα όπως εκλογές μέσω υπολογιστή σε
‘ηλεκτρονικά εκλογικά κέντρα’, χρήση τηλεδιάσκεψης για
συνεδρίαση σε βουλή και άλλα παρόμοια. Α ν όλες αυτές οι
προβλέψεις ακούγονται παράτολμες αυτό οφείλεται στην ύπαρξη
φόβου για την αποδοχή τους από τον πολίτη. Κατά τα άλλα η
απαραίτητη τεχνολογική υποδομή για τέτοιες εξελίξεις υπάρχει.
Παράδειγμα χρήσης του Internet για πολιτικούς σκοπούς
είναι οι παρουσίες στον W W W πολιτικών. Πρόκειται στην ουσία
για εφαρμογή του πολιτικού marketing. Σελίδες πολιτικών στο
W W W εμφανίστηκαν πρώτη φορά στις ΗΠΑ, ενώ και στην Ελλάδα
τον τελευταίο χρόνο και σε συνάρτηση με τις εκλογές του 1996
είχαμε σημαντική δραστηριοποίηση από Έ λληνες πολιτικούς.
Πλεονέκτημα της χρήσης του Internet για την επικοινωνία του
πολιτικού ή του κόμματος με τους ψηφοφόρους είναι η
αλληλεπίδραση. Οι ψηφοφόροι μπορούν εύκολα να στέλνουν
ηλεκτρονικά μηνύματα στον παρουσιαζόμενο στην σελίδα και να
του γνωστοποιούν τις απόψεις τους, μπορούν εύκολα να
διεξάγονται σε πραγματικό χρόνο τηλεδιασκέψεις με την
συμμετοχή πολιτικών και κοινού κλπ.
Τέλος ένα ακόμα δείγμα της πολιτικής δραστηριοποίησης
μέσα από το Internet είναι η δημιουργία ειδικών σελίδων που
παρουσίαζαν on-line τα αποτελέσματα της τελευταίας εκλογικής
αναμέτρησης στην Ελλάδα. Σελίδες που μάλιστα προσέλκυσαν το
• Μαυροβουνιώτης Μιχάλης, ‘Πολιτικό Mariceting κ ; Internet’, περιοδικό ‘Information’, Νοέμβριος
1995.

έντονο ενδιαφέρον των χρηστών αψού σε ένα πολύ μικρό
διάστημα χιλιάδες χρήστες τις επισκέφτηκαν.
3.3.2

Internet και ενπυέοωση

Το Internet ως εργαλείο είναι ιδανικό για την μετάδοση της
πληροφορίας. Έτσι μπορεί να αποτελέσει ένα άριστο μέσο
ενημέρωσης. Υπάρχει μια εντονότατη δραστηριοποίηση πολλών
φορέων και οργανισμών στο πεδίο της ενημέρωσης μέσω του
Internet. Έτσι μέσα στο Internet και συγκεκριμένα στον W W W
υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος ενημερωτικών και ειδησεογραφικών
σελίδων. Όσο για τον χρήστη, αυτός μπορεί με μεγάλη ευκολία να
αποκτάει γρήγορη και έγκυρη ενημέρωση για διάφορα ζητήματα
χωρίς να υφίσταται γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς.
Σημαντικό πλεονέκτημα για τον χρήστη είναι ότι εκτός από την
αμεσότητα της πληροφόρησης δεν περιορίζεται πια στον κλειστό
κόσμο των εφημερίδων αλλά μπορεί να έχει πρόσβαση απευθείας
στα ίδια τα κείμενα των ειδησεογραφικών πρακτορείων.
Μπορούν να γίνουν πολλές διακρίσεις ανάμεσα στις
ειδησεογραφικές σελίδες που υπάρχουν αυτή την στιγμή στο
Internet. Έτσι από την μία υπάρχουν σελίδες εφημερίδων,
περιοδικών και ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, στις
οποίες το περιεχόμενο σε κείμενα είναι αντίστοιχο αυτού της off
line μορφής τους. Από την άλλη υπάρχουν διευθύνσεις στο
Internet που παρέχουν ειδησεογραφικές υπηρεσίες και είναι
αμιγώς δικτυακές χωρίς να σχετίζονται με κάποιο παραδοσιακό
μέσο ενημέρωσης. Μια άλλη διαφοροποίηση είναι ανάλογη του
τύπου της προσφερόμενης πληροφόρησης. Ο χρήστης μπορεί να
βρει σελίδες που το περιεχόμενο τους ανανεώνεται καθημερινά ή
εβδομαδιαία και άλλες σελίδες που ενημερώνονται συνεχώς αφού
συνέχεια σε αυτές φτάνουν τηλεγραφήματα ειδησεογραφικών
πρακτορείων. Τέλος υπάρχουν σελίδες γενικού περιεχομένου και
σελίδες με ενημέρωση για πιο ειδικά θέματα π.χ. αθλητισμός,
επιχειρήσεις κλπ.
Βέβαια αυτό το οποίο έχει περισσότερο την ανάγκη του ο
χρήστης είναι οι ευέλικτες υπηρεσίες που παρέχουν ειδήσεις στα
μέτρα του. Ο κάθε χρήστης έχει συγκεκριμένες ανάγκες που
διαφοροποιούνται από αυτές των υπολοίπων και σίγουρα θα ήταν
πολύ βολικό να λάμβανε καθημερινά ένα δελτίο ειδήσεων
προσαρμοσμένο στις προσωπικές του απαιτήσεις.
Αυτή η ανάγκη πλέον καλύπτεται από κόμβους όπως η
Ιη^5οαΚ(ίτ«ρ://νννννν.ίη^5θθΚ.οοηι),η IBM (http://www.infosage.
ibm.com), η Ziff Davis(http;//www.zdnet.com) και η PointCast (http
126

://www.pointcast.com). Αυτές προσφέρουν αυτόματο φιλτράρισμα
των ειδήσεων της ημέρας ανάλογα με τις παραμέτρους που ο
χρήστης έχει ορίσει, έτσι ώστε αυτός να λαμβάνει μόνο τις
πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν.
Επίσης διαφοροποιείται
πλέον και ο τρόπος παράδοσης των ειδήσεων αφού πέρα από την
ως τώρα ακολουθούμενη πρακτική της επίσκεψης του χρήστη στις
ανάλογες σελίδες του W W W εφαρμόζεται και η πρακτική της
αποστολής των ειδήσεων στον χρήστη. Μπορεί λοιπόν αυτός
καθημερινά να λαμβάνει μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το
ενημερωτικό περιεχόμενο των αντίστοιχων σελίδων του W W W σε
μορφή ηλεκτρονικού φυλλαδίου{ηβνν3ΐθΗΘΓ).
Συμπερασματικά η ενημέρωση μέσα από το Internet σημαίνει
καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη αποδοτικότητα για τον
χρήστη, χωρίς αυτό να σημαίνει κιόλας ότι καταργείται το χαρτί και
η έντυπη ενημέρωση αφού έχει και αυτή σημαντικά
πλεονεκτήματα.
3.3.3

Internet και εκπαίδευση

Α π ό τα πρώτα βήματα του το Internet ήταν συνυφασμένο με
την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Πολλά πανεπιστήμια
ήταν συνδεδεμένα μεταξύ τους και χρησιμοποιούσαν το Δίκτυο για
ερευνητικούς σκοπούς. Ακόμη και σήμερα η ακαδημαϊκή και
ερευνητική κοινότητα κατέχει εξέχουσα θέση στο Δίκτυο.
Το Internet λοιπόν χρησιμοποιείται ευρύτατα τόσο από τα
ίδια τα πανεπιστήμια και τα άλλα ιδρύματα μέσω καθηγητών και
ερευνητών όσο και από τους σπουδαστές τους. Σημαντικό κομμάτι
της ενασχόλησης των παραπάνω, πέρα από τον ερευνητικό
σκοπό, έχει και εκπαιδευτικό σκοπό.
Το Internet μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ εύκολα για τον
διαμοιρασμό των πόρων και την ανταλλαγή αρχείων εκπαιδευτικού
περιεχομένου.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την
ανεύρεση και εκμετάλλευση πόρων.
Έτσι οι σπουδαστές
συνδεόμενοι με το Internet μέσω των σχολών τους μπορούν να
έχουν πρόσβαση σε ένα πλήθος βάσεων δεδομένων. Μπορούν
επίσης να αναζητούν βιβλιογραφία και να έχουν πρόσβαση σε
βιβλιοθήκες άλλων πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων.
Άλλη μια εφαρμογή στο Internet που έχει σχέση με την
εκπαίδευση είναι η τηλε-εκπαίδευση. Τηλε-εκπαίδευση σημαίνει
εκπαίδευση εξ αποστάσεως με την χρήση διαφόρων μέσων κυρίως
όμως με την χρήση του Internet και των εργαλείων του. Μπορούν
να χρησιμοποιηθούν εργαλεία όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
το IRC αλλά και ειδικά προγράμματα για μετάδοση ψηφιακής
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εικόνας και ήχου σε πραγματικό xp0vo(video conference). Με την
τηλε-εκπαίδευση αρκούν ένας υπολογιστής, ένα modem και
σύνδεση με το Internet για να μπορέσει ένας χρήστης να κάνει
σπουδές από το σπίτι του ή από τον χώρο που επιθυμεί. Η τηλεεκπαίδευση μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα με σημαντικότερο
αυτό της εκπαίδευσης των ατόμων που ζουν σε απομακρυσμένες
ή δύσβατες περιοχές. Στο εξωτερικό έχει αρχίσει αυτή η εφαρμογή
να χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια κυρίως πειραματικά από
διάφορα σχολεία και πανεπιστήμια αλλά και εμπορικά από
ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα είναι σε πρώιμο
στάδιο ζωής ενώ εφαρμόζεται ήδη από το CFES(Centre
Francophone D’Etudes Superieures) που είναι ένα κέντρο
γαλλόφωνων σπουδών.
3.3.4

Internet και κοινωνική δοάση

Το Internet με τις επικοινωνιακές δυνατότητες που διαθέτει
είναι ένα μέσο πρόσφορο για χρησιμοποίηση σε κοινωνικούς
σκοπούς. Εξάλλου δεν θα μπορούσε να ισχύει το αντίθετο αφού το
Internet έχει συνεργατική βάση και λειτουργεί και εξαρτάται από
τους ίδιους τους χρήστες του. Έτσι μέσα στο Internet ο χρήστης
μπορεί να βρει πολλούς πόρους που αφορούν την κοινωνική
δραστηριοποίηση.
Πολλές κοινωνικές ομάδες έχουν παρουσία στο δίκτυο.
Οικολογικές οργανώσεις μέσω του Δικτύου αγωνίζονται για την
διάσωση του πλανήτη. Οργανώσεις που αφορούν το ίδιο το
Δίκτυο προσπαθούν για την διατήρηση της ελευθερίας του λόγου
και της ανεξαρτησίας του Δικτύου από κρατικές και άλλες
παρεμβάσεις. Οργανώσεις κοινωνικών ομάδων που σχετίζονται
με μειονότητες διεκδικούν ίσα δικαιώματα με τους άλλους
ανθρώπους. Εναλλακτικές πολιτικές ομάδες παρουσιάζουν τις
απόψεις τους.
Μέχρι και ομάδες που αντιπροσωπεύουν
εξτρεμιστικές τάσεις έχουν την παρουσία τους στο Δίκτυο.
Μια πολύ σημαντική οργάνωση που δραστηριοποιείται
αποκλειστικά στον χώρο του Internet είναι η EFF* (Electronic
Frontier Foundation).
Πρόκειται για μια οργάνωση για την
προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών στον Κυβερνοχώρο,
δηλαδή στην ηλεκτρονική πολιτεία που έχει αρχίσει να
διαμορφώνεται. Οι αρχές που αγωνίζεται να εγκαθιδρύσει είνα ι:

' Κακόμπουρας Π ., ΈΕΡ, Electronic Frontier Foundation’, τιεριοδικό Ό Κόσμος του Internet’, τεύχος
4 Σειττεμβρίου 1995, σελίδα 70.

•Νέοι νόμοι που θα αφορούν το Δίκτυο και θα προστατεύουν
τα βασικά συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών.
•Πολιτική πρόσβασης από όλους σε όλες τις απόψεις που
μπορούν να υπάρχουν στο Δίκτυο όσο αμφισβητήσιμες και να
είναι.
•Δημιουργία ενός Εθνικού Δημοσίου Δικτύου όπου ήχος,
δεδομένα και video θα είναι προσβάσιμα από όλους με λογικό
κόστος.
•Δυνατότητα ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν να έχουν
φωνή στην εποχή της πληροφορικής.
Η διεύθυνση της EEF στο W W W είναι διαθέσιμη στο URL
http://www.eef.org . Αν και πολλοί υποστηρίζουν ότι η EEF αλλά
και άλλοι οργανισμοί με παρόμοια δράση είναι περιττή πολυτέλεια
σε έναν κόσμο όπου καταπατούνται πολύ πιο σημαντικά
ανθρώπινα δικαιώματα, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι ενέργειες
αυτού του είδους κρατούν ζωντανό το όνειρο για ένα ελεύθερο
παγκόσμιο ‘ηλεκτρονικό χωριό’ προσβάσιμο από όλους, δηλαδή
για ένα πιο ανθρώπινο Δίκτυο.
3.3.5

Internet και τέγνες

Η σχέση του Internet με την τέχνη και η επιρροή του σε αυτήν
και την σχέση της με τον χρήστη διακρίνεται σε δύο άξονες.
Ο πρώτος σχετίζεται με την δυνατότητα του χρήστη να βρει
πρόσβαση σε αντικείμενα και έργα τέχνης που θα του ήταν
δύσκολο ή και αδύνατο να τα προσπελάσει διαφορετικά. Έ τσι
μέσα σε λίγα λεπτά ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει στον δίσκο του
υπολογιστή του ένα βιβλίο του Σαίξπηρ, να δει τα εκθέματα στο
μουσείο του Λούβρου, να ακούσει ηχητικά αποσπάσματα μουσικής
ή ακόμα να ενημερωθεί για πολιτιστικές εκδηλώσεις κάθε είδους σε
διάφορα μέρη του κόσμου.
Επίσης τα έργα τέχνης και οι
δημιουργοί τους μπορούν να βρουν καλύτερα κανάλια επαφής
τους με το κοινό μέσω το Internet.
Ο δεύτερος άξονας αφορά την ‘νέα’ τέχνη που δημιουργείται
εξαιτίας της ύπαρξης του Internet και των άλλων ηλεκτρονικών
μέσων.
Μιλάμε για τις λεγάμενες ηλεκτρονικές τέχνες στις
διάφορες μορφές τους.
Σε αυτήν την περίπτωση
«τα πιο ενδιαφέροντα έργα είναι αυτά, που λέγονται interactive και
έχουν σαν άξονα την αλληλεπίδραση έργου-θεατή. Έπειτα είναι τα

multimedia, δηλαδή έργα που έ^ουν ήχο, εικόνα, κινούμενη εικόνα,
είναι και γλυπτά και πίνακες...»

' Marco Novak, συνέντευξη στην Ιουστίνη Φραγκούλη, από ν ένθετο ‘Info’ της
Ελευθεροτυπίας’ 22 Οκτωβρίου 1995.

‘Κυριακάτυτης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΑΛΑΑΑ ΚΑΙ INTERNET

4·1 Η εμφάνιση και ε£έλι£η του Internet στον
Ελληνικό γώοο
4.1.1 ΕυΦάνιση του Internet στον Ελληνικό νώοο
Το πρώτο δίκτυο που έβαλε την χώρα μας σε σύνδεση με το
Internet ήταν το δίκτυο Αριάδνη. Πρόκειται για το πανεπιστημιακό
δίκτυο του Δημόκριτου. Από το 1982 παρείχε σύνδεση μορφής
dial-up με το Internet σε χρήστες του ερευνητικού και ακαδημαϊκού
χώρου.
Ο Δημόκριτος σήμερα διατηρεί χαμηλό αριθμό
συνδρομητών χωρίς να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μεγάλη
εμπορική ενεργοποίηση του.
Από το 1985 το Forthnet (Foundation Of Research and
Technology ή αλλιώς το Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ηρακλείου), παρείχε υπηρεσίες σύνδεσης με το Internet σε
ακαδημαϊκούς φορείς. Σήμερα έχει αποκτήσει εταιρική μορφή,
προσφέρει υπηρεσίες τόσο στον τελικό χρήστη όσο και
ολοκληρωμένες δικτυακές λύσεις σε εταιρίες. Είναι μέλος του
ΕΒΟΝΕ (European Backbone Network), ένα από τα μεγαλύτερα
πανευρωπαϊκά δίκτυα κορμού. Έ τσι το Forthnet αποτελεί έναν
κορμό διασύνδεσης της χώρας μας με το εξωτερικό της τάξης των
δύο Mbps. Διακινεί το 65% της εμπορικής και το 80% της
συνολικής Ελληνικής κίνησης δεδομένων στο δίκτυο.
4.1.2 Ε£άπλωση του Δικτύου και ε^έλι^η του υένοι σήυεοα
Καταλυτικός παράγοντας για την περαιτέρω ανάπτυξη του
Internet στην χώρα μας και της διεύρυνσης της χρήσης του πέρα
από καθαρά ερευνητικούς σκοπούς υπήρξε η δημιουργία ιδιωτικών
επιχειρήσεων που ανέλαβαν να προσφέρουν διασυνδεσιμότητα σε
επίπεδο τελικού χρήστη. Στην αρχή δημιουργήθηκαν κάποια
μεγάλα επαγγελματικού επιπέδου on-line συστήματα, γνωστά ως
BBS(Bulletin Board Systems). Πρακτικά πρόκειται για κάποιους
ηλεκτρονικούς πίνακες ανακοινώσεων. Τέτοια συστήματα ήταν η
Compulink, η Hellas On Line, η Matrix και η Techlink .
Αυτές οι εταιρίες στην πάροδο του χρόνου αποφάσισαν να
εξαπλωθούν και σε επίπεδο σύνδεσης τους με το Internet.
Αποτέλεσαν έτσι τους πρώτους εμπορικούς παροχείς πρόσβασης
υπηρεσιών Internet στην Ελλάδα( ISPs : Internet Service
Providers).

Επίσης φρόντισαν για επίτευξη συνδέσεων πρόσβασης
μέσω γραφικού περιβάλλοντος. Σε σύντομο χρονικό διάστημα
εκδηλώθηκε ένα γενικότερο έντονο ενδιαφέρον για το Δίκτυο στην
Ελλάδα και άρχισαν και πολλές άλλες εταιρίες να λειτουργούν και
να παρέχουν υπηρεσίες δικτύου τόσο στην Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη όσο και σε άλλες μεγάλες επαρχιακές πόλεις.
Οι εταιρίες παροχής πρόσβασης στο Internet επεκτάθηκαν
κάποια στιγμή και στην υποστήριξη επαγγελματικής παρουσίας
στο δίκτυο. Αυτή η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη για δύο λόγους.
Από τη μία καμία εταιρία παροχής υπηρεσιών δικτύου δεν θα
μπορούσε να επιβιώσει και να είναι επικερδής στηριζόμενη μόνο
στον πελάτη τελικό χρήστη ιδιώτη. Από την άλλη ήταν λογικό
κάποιοι επαγγελματίες ή εταιρίες να δουν με καλό μάτι τις
εμπορικές δυνατότητες που θα τους παρείχε το δίκτυο με την
παρουσία τους σε αυτό. Παράλληλα κάνουν την εμφάνιση τους και
κάποιες εταιρίες που ειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς
υπηρεσιών που έχουν σχέση με το Internet. Αυτές οι εταιρίες
απευθύνονται σχεδόν αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις που θα
ήθελαν να προβληθούν και να χρησιμοποιήσουν για εμπορικούς
σκοπούς το Internet. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν αφορούν το
σχεδίασμά και την υλοποίηση της εταιρικής παρουσίας και
δραστηριότητας στο Δίκτυο για λογαριασμό των πελατών τους.
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4-2 Η Ελληνική ανοοά του Internet
4 2.1 Οι TouEic TRC EAAnviKrtc Avoodc στο Internet
Έτσι πλέον σήμερα μπορούμε να πούμε ότι οι τομείς της
Ελληνικής αγοράς του Internet διακρίνονται σε :
ί. Παροχή πρόσβασης στο δίκτυο τόσο σε ιδιώτες όσο και σε
εταιρίες.
ϋ. Web Hosting, δηλαδή φιλοξενία σελίδων εταιριών σε Web
servers των Παροχέων πρόσβασης στο Internet.
iii.
Σχεδίαση και ανάπτυξη παρουσίας εταιριών στον W EB.
Σχεδίαση και ανάτπυξη Web σελίδων και προαιρετικά σχεδίαση
ανάπτυξη και υποστήριξη λειτουργίας εταιρικού Web server.
iv. Ηλεκτρονικά εμπορικά κέντρα γνωστά ως Cyber Malls.
Στην ουσία πρόκειται για κάποια on-line ηλεκτρονικά καταστήματα.
Ο χρήστης μπαίνοντας με το πρόγραμμα του για τον Web σε
κάποιο Cyber Mall μπορεί να κάνει κάποιες αγορές on-line και να
χρεώσει απλώς την πιστωτική του κάρτα συμπληρώνοντας τον
αριθμό της σε μία φόρμα αγοράς. Σημαντικό στοιχείο για την
δραστηριοποίηση στον τομέα αυτό αποτελεί η ασφάλεια για τον
πελάτη κατά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του. Χρειάζεται λοιπόν η
υποστήριξη ασφαλών συναλλαγών (Secure Transactions).
V. Μελέτη και κατασκευή εταιρικών Intranets .
vi.Yπηpεσίες συμβούλου για τεχνικά η άλλα θέματα που
αφορούν το internet.
νϋ.Εκπαίδευση και διεξαγωγή σεμιναρίων για το δίκτυο.
viii.Παροχή περιεχομένου στον Web server της εταιρίας.
Ουσιαστικά πρόκειται για την παροχή κάποιων πληροφοριών είτε
γενικότερου ενδιαφέροντος είτε πιο εξειδικευμένων οι οποίες
προσφέρονται στον χρήστη είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή.
Συνηθισμένα
θέματα
αποτελούν
χρηματιστηριακές
πληροφορίες,ειδησεογραφία (παγκόσμια,εσωτερική, οικονομική
κλπ.) και γενικά οτιδήποτε μπορεί να ενδιαφέρει τον χρήστη. Με
αυτόν τον τρόπο από τη μία μπορούν να προσελκυσθούν πιο
εύκολα πελάτες ή ακόμα να αποκτήσει μεγαλύτερη προβολή ο
Web Server της εταιρίας.

4,2.2 ETOioisc παοογή€ υπηρεσιών Internet

Στη συνέχεια θα γίνει μια σύντομη αναφορά σε κάθε μία από
τις γνωστότερες εταιρίες παροχής υπηρεσιών Internet που
δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο.
ACROPOLIS NET
Έχει ήδη κατακτήσει μία αξιόλογη θέση στην Ελληνική αγορά
του Internet.
Επέλεξε να κινηθεί στον χώρο της παροχής
δικτυακών
υπηρεσιών
μέσω
dial-up
true
ΡΡΡ
λoγαpιασμώv(accounts).
Κάποιες καινοτομίες της είναι η
διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον χρήστη μέσω
του Web και η υπηρεσία of-line FTP καθώς και κάποιες
ειδησεογραφικές υπηρεσίες μέσω του Web Server της.
AEAS NET
Είναι ένας σχετικά νέος Provider. Δραστηριοποιείται μόνο
στην περιοχή των Αθηνών. Παρέχει κυρίως πρόσβαση σε εταιρίες.
ARIADNE NET
Πρώτο αυτό έβαλε την Ελλάδα στο Internet λειτουργώντας
αρχικά ως δίκτυο για ακαδημαϊκά ιδρύματα. Πρώτο επίσης έδωσε
πρόσβαση στο Internet σε ιδιώτες μέσω dial-up συνδέσεων. Το
δίκτυο αυτό ανήκει στο Ε.Κ.Ε.ΦΕ. Δημόκριτος. Παρέχει πρόσβαση
σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, δημόσιους
οργανισμούς και εν μέρει σε ιδιώτες για μη εμπορικούς σκοπούς.
Έχει αναπτύξει Web Servers με Ελληνικό ενδιαφέρον για τον
πολιτισμό, την ορθοδοξία, τη μουσική καθώς και άλλα.
COMPULINK NETW ORK
Ήταν ο πρώτος ιδιωτικός φορέας που παρείχε πρόσβαση
στο Δίκτυο σε dial-up χρήστες. Στην αρχή ξεκίνησε ως BBS μα
στη συνέχεια επεκτάθηκε και στην παροχή υπηρεσιών Internet.
Σήμερα παρέχει όλο το φάσμα υπηρεσιών Internet τόσο σε ιδιώτες
όσο και σε επιχειρήσεις. Εισήγαγε στην Ελλάδα την τεχνολογία
του SLIP emulation, παρέχοντας έτσι πρόσβαση μέσω γραφικού
περιβάλλοντος. Διαθέτει μεγάλο δίκτυο κόμβων στην επαρχία με
32 POPs (κόμβους) και πάνω από 400 γραμμές dial-up
πανελλαδικά. Ειδικά για τις εταιρίες δημιούργησε την Level Nine
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έναν κλάδο που ασχολείται αποκλειστικά με την παροχή
ολοκληρωμένων υπηρεσιών που απευθύνονται σε εταιρίες(
Intranets, σχεδίασμά και υλοποίηση Web σελίδων και Web Server
κ λ π .). Έχει επίσης σημαντική δραστηριότητα στον τομέα παροχής
περιεχομένου στον Web Server της.
DIAVLOS INFORMATION N ETW ORK
Εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη και κόμβους σε Σάμο,
Γιαννιτσά και Χαλκιδική και με τάσεις επέκτασης σε άλλες
επαρχιακές πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Παρέχει πρόσβαση τόσο
σε ιδιώτες χρήστες όσο και σε επιχειρήσεις.
Ε.Ε.Χ.Ι. (Ένωση Ελλήνων Χρηστών Internet)
Η κύρια προσπάθεια και φροντίδα της Ε.Ε.Χ.Ι. είναι να φέρει
σε επαφή όλους τους Έλληνες χρήστες Internet σε Ελλάδα και
εξωτερικό. Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με
έντονη λειτουργία στον τομέα της διεξαγωγής σεμιναρίων ( πάνω
από 50 κύκλοι σεμιναρίων από το 1993 έως και σήμερα ) και στην
γενικότερη εκπαίδευση και ενημέρωση του Έλληνα χρήστη σε
ζητήματα Internet. Βέβαια διατηρεί παράλληλα με τις άλλες
δραστηριότητες της δικό της σύστημα σύνδεσης με το Internet και
διαθέτει λογαριασμούς σύνδεσης επί πληρωμής στα μέλη της
προσπαθώντας πάντα να είναι η φθηνότερη λύση σύνδεσης του
Έλληνα χρήστη με το Δίκτυο.
ΕΡΜΗΣ ON-LINE
Απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις αλλά και σε
μεμονωμένους χρήστες εφόσον αυτοί είναι επαγγελματίες.
Παρέχει όλο το φάσμα υπηρεσιών διασύνδεσης με το Internet και
υποστήριξης της παρουσίας των πελατών της στο Δίκτυο.
Επιπρόσθετα ασχολείται με την προμήθεια των πελατών της με το
απαραίτητο Hardware και Software για την σύνδεση τους με το
Internet.
EXPER T NET
Είναι ένας Provider που δραστηριοποιείται στον χώρο της
Βόρειας Ελλάδος. Έχει ως έδρα της την Θεσσαλονίκη και διατηρεί
τοπικό κόμβο στην πόλη της Κοζάνης. Η Expert net απευθύνεται
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αποκλειστικά σε εταιρίες,
υπηρεσιών Internet.

Παρέχει σε αυτές όλο το φάσμα

FASTN ET
Η Fastnet παρέχει πρόσβαση στο Internet αποκλειστικά σε
επιχειρηματικούς οργανισμούς και σε επαγγελματίες. Αναλαμβάνει
επίσης τη δημιουργία σελίδων για τον Web, τη φιλοξενία τους στον
Web Server της,(φιλοξενεί αυτή τη στιγμή 15 εταιρίες των οποίων
η ίδια έχει κατασκευάσει τις σελίδες τους), δραστηριοποιείται
έντονα στον χώρο των on-line πωλήσεων μιας και παρέχει την
δυνατότητα ασφαλών συναλλαγών.
FORTHNET
Η Forthnet είναι ο μεγαλύτερος παροχέας υπηρεσιών
Δικτύου στην Ελλάδα τόσο από πλευράς υποδομής (έχει υπό τον
έλεγχο του το βασικότερο εσωτερικό backbone της χώρας), όσο
και από πλευράς carrier provider* αφού το ίδιο εξυπηρετεί την
πλειοψηφία των Ελληνικών παροχέων πρόσβασης lnternet(TO
66% περίπου της εξωτερικής κυκλοφορίας δεδομένων περνάει
από αυτό).
Ιστορικά είναι ο διάδοχος του Ι.Τ.Ε.(Ίδρυμα
Τεχνολογίας Κρήτης) το οποίο και παρείχε δικτυακές υπηρεσίες
από το 1984. Μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρία το 1995 με τη
συμμετοχή του Ι.Τ.Ε. και των Μινωικών Γραμμών. Το κεντρικό του
όαοΚόοησ(Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ηράκλειο) είναι στα 2 Mbps ενώ
διαθέτει και 24 τοπικούς κόμβους σε όλη την Ελλάδα. Διαθέτει δύο
γραμμές σύνδεσης με το εξωτερικό, ( γραμμές που συνδέουν και
την πλειοψηφία των άλλων providers με το εξωτερικό), μία στα 512
Kbps με Ευρώπη μέσω Ebone από Ηράκλειο και μία πάλι στα 512
Kbps με Αμερική μέσω του MCI από Αθήνα. Παρέχει αποκλειστικά
λογαριασμούς true IP στους συνδρομητές της. Τέλος είναι ο
επίσημος αντιπρόσωπος για την Ελλάδα του RIPE(Registree IP
European), δηλαδή είναι ο αρμόδιος φορέας για την καταχώριση,
την εποπτεία και την διαχείριση IP διευθύνσεων, καθώς και για την
χορήγηση ονομάτων στο δεύτερο επίπεδο του .gr domain.
G RO O VYN ET

* carrier provider: Εταιρίες τ u κατέχοΓον τα διεθνή τηλεπιχοινωνικα κυκλώματα του κορμού τ
Internet.
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Είναι ένας νέος Provider δικτυακών υπηρεσιών με νεανικό
προσανατολισμό και προφίλ.
Παρέχει στους συνδρομητές του
true-PPP συνδέσεις.
Από τον Web Server του Groovynet
ξεχωρίζει η Μουσική Βιβλιοθήκη Ελλήνων Καλλιτεχνών που
επίσης περιλαμβάνει και πλήθος ηχητικών αποσπασμάτων σε
αρχεία διαφόρων μουσικών format(.wav κλπ.) Ελληνικής και ξένης
μουσικής. Επίσης πολύ αξιόλογες είναι οι σελίδες με μαθήματα
χρήσης του Δικτύου και πλοήγησης σε αυτό για αρχαρίους.
HELLAS ΟΝ LINE
Η Hellas On Line ή αλλιώς γνωστή ως HOL ξεκίνησε στην
αρχή σαν BBS αλλά σύντομα μπήκε στην αγορά του Internet και
μάλιστα αυτή την στιγμή είναι ένας από τους μεγαλύτερους
παροχείς πρόσβασης Internet στην Ελλάδα με πάνω από 6000
συνδρομητές
σε
συνολικά
15
κόμβους
πανελλαδικά.
Διαφοροποιείται σημαντικά από τους υπόλοιπους Providers στο
θέμα της διασύνδεσης με το εξωτερικό μιας και δεν εξαρτάται από
το Forthnet αλλά διατηρεί συνδέσεις με Η.Π.Α. και Αγγλία μέσω της
ΡΙΡΕΧ την οποία και αντιπροσωπεύει σε Ελλάδα και Κύπρο. Έχει
παρουσία και εκτός Ελληνικού χώρου (LogosNet στην Κύπρο).
Πλέον παρέχει μόνο true IP συνδέσεις στους συνδρομητές της ενώ
ο Web Server της είναι από τους πιο πλούσιους σε περιεχόμενο
μιας και παρέχει πλήθος πληροφοριών πάνω σε αρκετές θεματικές
ενότητες.
HIW A Y
Δραστηριοποιείται στην ΑχάΓα, στην πόλη της Πάτρας και
παρέχει true-PPP συνδέσεις στους συνδρομητές της. Ακόμα
ασχολείται με την δημιουργία και φιλοξενία Web σελίδων στον
Server της ή ακόμα με την δημιουργία Web server για λογαριασμό
των πελατών της. Στον Server της Hiway αξιόλογη παρουσία είναι
το ευρετήριο-κατάλογος Ελληνικών sites.
HYPERNET
Πρόκειται για την πρώτη εταιρία παροχής υπηρεσιών
Δικτύου που δραστηριοποιήθηκε στην Βόρεια Ελλάδα ξεκινώντας
το 1992. Ανάμεσα στις υπηρεσίες που προσφέρει σημαντική θέση
κατέχουν
οι
συμβουλευτικές
υπηρεσίες,
η
υλοποίηση
εγκαταστάσεων Internet.και η πρόσβαση στο δίκτυο σε εταιρίες.
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Πελάτες της είναι αποκλειστικά επιχειρήσεις και οργανισμοί του
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
INTERNET HELLAS
Η Internet Hellas ασχολείται με την ανάπτυξη υπηρεσιών
Internet και παρέχει πρόσβαση στο Δίκτυο τόσο σε επιχειρήσεις
και επαγγελματίες όσο και σε ιδιώτες. Στον Server της ανάμεσα
στα άλλα μπορεί κανείς να βρει ένα εμπορικό κέντρο καθώς και
καθημερινά on-line τις τιμές των μετοχών του Χρηματιστηρίου
Αθηνών.
ISTOS NET
Ο Istos είναι μία εταιρία που δραστηριοποιείται κυρίως στον
χώρο του σχεδιασμού και της υλοποίησης για λογαριασμό
εταιριών-πελατών της Web σελίδων.
Στον Server της
περιλαμβάνονται επιχειρήσεις και οργανισμοί των οποίων οι
σελίδες κατασκευάζονται και συντηρούνται από τον Isto. Ξεχωρίζει
επίσης η Saita ένα on-line σύστημα μηνυμάτων και επικοινωνίας
των χρηστών μεταξύ τους.
Υπάρχει επίσης ένας οδηγός
πληροφοριών τόσο γενικού περιεχομένου όσο και διασκέδασης για
τις πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
MAGNET
Πρόκειται για έναν αρκετά νέο παροχέα πρόσβασης στο
Internet ο οποίος λειτουργεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Παρέχει πρόσβαση στο Δίκτυο τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε
ιδιώτες κυρίως όμως το μεγαλύτερο ποσοστό της πελατείας της
αποτελούν οι επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα καλή δουλειά έχει κάνει στον
Web Server της όπου έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην
ενσωμάτωση αρκετών πολυμεσικών στοιχείων ( multimedia).
MATRIX
Ξεκίνησε από τις αρχές του 1996 και ήδη έχει παρουσιάσει
σημαντικά δείγματα του ότι μπορεί να αποτελέσει μια ανερχόμενη
δύναμη στην Ελληνική αγορά. Παρέχει υπηρεσίες πρόσβασης
μέσω λογαριασμών Internet mail(πακέτo που περιλαμβάνει μόνο
την υπηρεσία ηλεκτρσνικού ταχυδρομείου), UNIX shell, emulated
slip/ppp καθώς και Dynamic ρρρ. Αναμένεται σύντομα να στηθεί

και να αρχίσει τη λειτουργία του κόμβος της Matrix στην
Θεσσαλονίκη.
MED1ANET
Η ττροβολή εταιριών οργανισμών και άλλων φορέων στο
Internet είναι η κύρια ειδίκευση και ενασχόληση της Medianet. Ο
κύριος όγκος των εργασιών της είναι η παρουσίαση εταιριών στον
Web Server της(25 πελάτες της προβάλλονται σε αυτόν). Ακόμα
παρέχει συνδέσεις σε ιδιώτες μέσω της Forthnet όμως της οποίας
είναι και dealer. Η ίδια πάντως παρέχει υποστήριξη και τεχνική
βοήθεια στους λογαριασμούς της Forthnet που αυτή κλείνει με
ιδιώτες χρήστες.
NETOR
Χρονολογικά η Netor ήταν η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που
άρχισε να παρέχει συνδέσεις με γραφικό περιβάλλον με τη χρήση
true dynamic CSLIP λογαριασμών. Από την αρχή της λειτουργίας
της επέλεξε να αποκτήσει δική της γραμμή σύνδεσης με το
εξωτερικό με την British Telecom, σύνδεση η οποία λειτουργεί
σήμερα στην ταχύτητα 2x128 Kbps. Διαθέτει δύο κόμβους εκτός
Αθηνών έναν στην Καλαμάτα και έναν στην Ραφήνα. Επίσης για
την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της λειτουργεί τρεις
κόμβους στην Αθήνα. Σημαντικό στοιχείο ανάμεσα στις διάφορες
υπηρεσίες που διαθέτει ο Web Server της είναι η δυνατότητα ο
χρήστης συνδεδεμένος με αυτόν να μπορεί να παρακολουθεί on
line και σε πραγματικό χρόνο τις συνεδριάσεις του Χρηματιστηρίου
Αθηνών.
ONNED
Η Onned είναι που δημιουργήθηκε από την ΟΝΝΕΔ(νεολαία
Νέας Δημοκρατίας), παρέχει δωρεάν σύνδεση με το δίκτυο.
Σημαντική καινοτομία της είναι ότι αποτελεί τον πρώτο Provider της
χώρας μας που λειτουργεί αποκλειστικά με πλατφόρμα που τρέχει
λειτουργικό σύστημα τα Windows NT.
ΟΡΕΝΕΤ
Η
Openet
δραστηριοποιείται
στην
περιοχή
της
Θεσσαλονίκης.
Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις διασύνδεσης
εταιριών και οργανισμών στο
Internet.
Σε αυτές
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συμπεριλαμβάνονται χρηματοοικονομικές μελέτες, σχεδιασμός και
υλοποίηση Web σελίδων, Web sites καθώς και Intranets. Στον
server της φιλοξενεί σελίδες διαφόρων εταιριών. Επίσης ο server
της Openet είναι πολύ καλά σχεδιασμένος και περιλαμβάνει
ειδικούς τομείς αφιερωμένους στη μουσική.
POW ER NET
Η Power net κινείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών
Internet με κύριο προσανατολισμό της την ανάπτυξη multimedia
εφαρμογών. Συνεργάζεται ακόμα και με εταιρία studio για την
παραγωγή των εφαρμογών της. Αναπτύσσει και παρέχει δικό της
περιεχόμενο για τον Web στον server της(αθλητικά, ψυχαγωγία,
ευρετήριο Internet πόρων κλπ.). Επίσης δίνει ιδιαίτερη έμφαση
στο χώρο της διαφήμισης στο Internet me to να αγοράζει χώρο σε
sites του Δικτύου για την διαφημιστική προβολή των πελατών της.
SPARK NET
Η Spark net ιδρύθηκε το 1995 στη Θεσσαλονίκη και σήμερα
μπορεί να ειπωθεί ότι είναι ο πιο δυναμικός Provider στην
Θεσσαλονίκη, με ακόμα μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης στο
χώρο της Βόρειας Ελλάδος( ήδη λειτουργούν δύο επαρχιακοί
κόμβοι στην Ξάνθη και στην Κατερίνη). Ανάμεσα στα σχέδια και
στις φιλοδοξίες της είναι και η ανάπτυξη δικτύου στην Αθήνα. Στις
Web σελίδες της υπάρχουν επιχειρηματικά θέματα(φιλοξενεί
πλήθος επιχειρήσεων), σύvδεσμoι(links) για πολλά σημεία του
δικτύου που μπορούν να καθοδηγήσουν αρκετά επιτυχημένα το
νέο χρήστη, αλλά ίσως η σημαντικότερη εφαρμογή της είναι το
λεγόμενο «περίπτερο» στο οποίο περιλαμβάνονται σύνδεσμοι
προς όλες τις διευθύνσεις του Δικτύου όπου υπάρχουν Ελληνικά
περιοδικά και εφημερίδες on-line.
TECHLINK
Πρόκειται για το on-line σύστημα του εκδοτικού οργανισμού
Τεχνικές Εκδόσεις. Παρέχει dial-up συνδέσεις με το Internet ενώ
στον Web Server της ο χρήστης μπορεί να βρει την πλήρη ύλη
γνωστών περιοδικών του οργανισμού όπως οι «4 Τροχοί», «Ή χο ς
&Hi-fi», «Πτήση & Διάστημα», «Επιστήμη & Τεχνολογία» και άλλα.
Σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΤΕΚ ΕΠΕ (Ελληνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης) παρέχει την επίσημη πύλη (gateway) για πρόσβαση
στις Ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων που διατίθενται on-line από τις
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υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στον Server της υπάρχει
επίσης η δυνατότητα για διεξαγωγή on-line σεμιναρίων με την
ελεύθερη συμμετοχή όποιου χρήστη ενδιαφέρεται.
Ο ΤΕ Ν Ε Τ
Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι πλέον στο μοίρασμα της πίτας
της αγοράς του Ελληνικού Internet μπαίνει και ο Ο ΤΕ με την
θυγατρική του εταιρία OTEnet, η οποία θα παρέχει υπηρεσίες
Internet τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Στις αρχές του
Δεκεμβρίου 1996 ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία του OTEnet ενώ
από αρχές Ιανουάριου ξεκινάει η κανονική εμπορική του
λειτουργία. Το δίκτυο θα ξεκινήσει στην αρχή με κόμβους σε 9
πόλεις της Ελλάδας ( Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα,
Ιωάννινα, Καβάλα, Μυτιλήνη, Ρόδο και Ηράκλειο). Οι κόμβοι θα
συνδέονται μεταξύ τους με γραμμές ταχύτατες 2Mbps και η
σύνδεση με το εξωτερικό θα γίνεται επίσης στα 2Mbps. Ό σο για το
κλίμα που έχει δημιουργηθεί από πλευράς εμπορικών παροχέων
είναι μάλλον επιφυλακτικό μιας και ανησυχούν ότι ο Ο ΤΕ που έχει
υπό τον έλεγχο του τις τηλεπικοινωνίες της χώρας μας μπορεί να
προβεί σε αθέμιτες κινήσεις για να κυριαρχήσει στην αγορά. Και
όλα αυτά παρά τις αντίθετες επιβεβαιώσεις των εκπροσώ πω ν του
Ο ΤΕ. Το ίδιο το OTEnet προσανατολίζετε να επιδιώξει συζητήσεις
με τους υπόλοιπους φορείς πρόσβασης με στόχο την κατάληξη σε
συμφωνία για την ισότιμη διασύνδεση μεταξύ όλων των φορέων
πρόσβασης στο Internet στην Ελλάδα.
Για πληρέστερη παρουσίαση των παραπάνω εταιριών και
αναφορά σε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους ακολουθεί

" Τα σ τ ο ί χ ε του τπνακα βασίζονται σε έρευνες των χεριοδυτών α. Ο Κόσμος του Internet, τεύχος 16,
Οκτώβριος 1996, σελίδα 48, «Internet Service Providers», β. Computer για Όλους, τεύχος 151,
Νοέμβριος 1996, σελίδα 92, «Η Ελληνική αγορά του Internet», καθώς και σε χροσωιπκή έρευνα
μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας απευθείας με τις εταφίες.
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

AEASNET

Pubtc.Retat)or»eaea.nel7

httpJ/www.aiasjiet

ΝΑΙ

ARIADNE NET

po«tmastereieonjircp«.anadne-Lgr

htlp7/www.aria<he-tor

ΝΑΙ

COMPUUNK
NETWORK

marcomecompuink.gr

http7AWWW.compulnk.y

ΝΑΙ

DIAVLOS

charise<iavlos gr

htlp7/www.<iavloe.gr

ΝΑΙ

ΝΑΙ

EEXI

info®eexi.gr

http7/www.eexi.gr

ΝΑΙ

0X1

ERMIS

ermineteermis.gr

http7/www.ermis.gr

ΟΧΚτηριορισμίνα)

ΝΑΙ

EXPERT NET

webmaster®expertnet.gr

ihttpJhvww.expertnetgr

ΟΧΙ

ΝΑΙ

FASTNET

webmaster®fnetgr

htlp7/www.fneLgr

NAJ

ΝΑΙ

FORTHNET

ln(o®for1tinetgr

httpJ/www.forthnetgr

ΝΑΙ

ΝΑΙ

GROOVYNET

Wo® groovy.gr

http7/www.groovy.gr

ΝΑΙ

ΝΑΙ

HELLAS ON UNE

Wb® hol.gr

http7/www.ho(.gr

ΝΑΙ

ΝΑΙ

HIWAY

Wo® hiway.gr

htlp7/www.hiway.gr

ΝΑΙ

NAj

HYPERNET

info®hyper.gr

httpJAvww.hyper.gr

ΝΑΙ

ΝΑΙ

INTERNET HELLAS saks@Wemetgr
ISTOS NET

httpJ/www.Wemetgr
htlp7/www.istos.netgr

,ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ
NAlfOXl

MAG NET

info®magnetgr

http7fwww.magnet.gr

ΝΑΙ

ΝΑΙ

MATRIX

info®matrix.lcapatel.gr
sysop®matrix-kapatel.gr

http7fwww.kapatel.gr

ΝΑΙ

MEDIAN ET

sales®mdneLgr

htlp7fwww.mdnet.gr

ΝΑΙ
ΟΧΙ(ΝΑΙ ως dealer
FORTHNET)

NETOR

info®netor.gr

http7fwww.netor.gr

ΝΑΙ

ONNED

Wo® onned.gr

http7fwww.onned.gr

ΝΑΙ

ΝΑΙ

OPENET
POWER NET

webmaater®openet.gr
powemet@hol.gr

http7fwww.openetgr
http7fwww.powemeLgr

ΝΑΙ
0X1

ΝΑΙ
NAlfOXl

SPARK NET

kifo®spark.neLgr

http7fwwwapark.net.gr

ΝΑΙ

ΝΑΙ

TECHLINK

Wo@tecNhk.or

http7fwww.tecNhk.gr

ΟΧΙ

ΝΑΙ

OXlfNAl

ΝΑΙ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΖΕΛΙΑΟΝ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙ
CYBERMALL
ACROPOLIS NET

ARIADNE NET

COMPULINK NETWORK N

EXPERT NET

GROOVYNET

HELLAS ON UNE

INTERNET HELLAS

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΣΦΑΛΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
WEB ΣΕΛΙΔΩΝ
SERVER

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ
ΠΕΡΙΕΧΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΝΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΤΟΝ WEB

ACROPOUS NET

ΟΧΙ

ΝΑΙ

50

1050

Hayes cocnpalMe 28 800
bps

AEASNET

ΝΑΙ

ΝΑΙ

20

330

MuBTech Zyxel USR
Nolda28e00-33600Kbps

ARIADNE NET

ΝΑΙ

ΝΑΙ

15
20β(και250

500

MuBTech 28800Kbps

COMPUUNK
NETWORK

ΝΑΙ

ΝΑΙ

επαρχία)

5600

Mcrocom 28.800 bps
32 V.34

DIAVLOS

ΝΑΙ

ΝΑΙ

450

Midocom 28.8 - 33.6
5 Kbps

EEXI

NAJ

DIAL-UP
ΓΡΑΜΜΕΣ

ΣΥΝΔΡΟ
ΜΗΤΕΣ

30

POPs

750

ERMIS

ΝΑΙ

0X1

9

EXPERT NET

ΝΑΙ

ΝΑΙ

16

FASTNET

ΟΧΙ

ΝΑΙ

FORTHNET

ΟΧΙ

ΝΑΙ

GROOVYNET

ΝΑΙ

ΝΑΙ

50

200

HELLAS ON UNE

ΝΑΙ

ΝΑΙ

450(120 στην
επαρχία)

6300

HIWAY

ΝΑΙ

ΝΑΙ

12

100

HYPERNET

ΝΑΙ

ΝΑΙ

24

300

INTERNET HELLAS ΟΧΙ
ISTOS NET
ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

100

1000

MAGNET

ΝΑΙ

ΝΑΙ

19

297

MATRIX

ΟΧΙ

ΝΑΙ

250

1500

MEDIANET

ΝΑΙ

0X1

NETOR

ΟΧΙ

ΝΑΙ

100

ONNED

ΟΧΙ

ΝΑΙ

8

OPENET
POWER NET

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

SPARK NET

ΝΑΙ

ΝΑΙ

TECHLINK

0X1

ΝΑΙ

50
120(μονο
Αθηνών)

MiitiTech 2880036000Kbps
28.800 Kbps

62
80
2000

, MuBTech 28.800 Kbps
Mierocom 33.6 Kbps
24 MiATech 33.6 Kbps
MuBTech 33.6 Kbps

15 USR 33.3Kbps
MuBTech 28 800 Kbps
USR 33.6Kbps
USR Zyxel Mtcrocom
28.8Kbps
USR 33.3Kbps

MuBTech USR 33.6 Kbps
Bes114.400-28 800 Kbps
2 Crypto 33.6Kbps

2 28.800 Kbps V.34
3500
30
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HOST MODEMS

USR 33.6 Kbps
Zyxel 28,800 Kbps
Zyxel 28.800 Kbps
4 MuBTech 33.600 V.34
Microcom V.FAST
28.8Kbps

TRUE
DYNAMIC
CSUP
ACROPOUS NET

ARIADNE NET

Intel, SUN. SGS

HELLAS ON UNE

INTERNET HELLAS

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ME
ΕΞΠΤΕΡΙΚΟ

ACROPOUS NET

128 Kbp· Frame Relay 64 Kbps μέσω
μί Αγγλία
Forthnet

ΣΥΝΔΕΣΗ ME
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
ΧΡΗΣΗΣ

SOFTWARE

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΔΡΟ
ΜΗΤΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ για 6λκς τις
πλστρόρρκς

9:30 π μ.-10:00 μ μ

ARIADNE NET

S4Kbpe μίσω Fortnet
128 kbpa μίσω
EAET(Dante 2 Mipa)

64Kbps μέσω Fortnet ΝΑΙ
28.8 Kbps μέσω
Forthnet
ΝΑΙ

ΝΑΙ γκι άλες τις
πλατφόρμες
24QPH
ΝΑΙ για άλες τις 9:ΟΟπ.μ.-2ΌΟ μ.μ.
πλατφόρμες
πενθήμερο

COMPUUNK
NETWORK

256 Kbpa μίσω K3N

128 Kbps μέσω
Forthnet

NAJ

ΝΑΙ για όλες τις 9Λ0 π.μ-2:00 π.μ. 365
πλατφόρμες
μέρες το χρόνο

DIAVLOS

64 Kbps μέσω
64 Kbpa μέσω FoHhnet Forthnet

ΝΑΙ

ΝΑΙ για όλες τις
πλατφόρμες
24DPH

AEASNET

EEXI
ERMIS

128 Kbps μέσω
Forthnet xoi 33.6Kbps
128 Kbps μίσω Forlhnel μέσω Ariadnet
33J Kbps μέσω
33.3 Kbps μίσω
Forthnet
Foflhnet

ΝΑΙγτα
WINDOWS

FORTHNET

57.6 Kbps μίαω
Forthnef
128Kbps pc ΑμερΗΤή
μίσω Ideal Teleccom
512 Kbps Ευρώπη και
512Kbps ΗΠΑ

2 Mbps. 64 Mbps

ΝΑΙ

GROOVYNET

IGN 128Kbps

IGN 126Kbps

ΝΑΙ

ΝΑΙ για όλες τις
πλατφόρμες
ΝΑΙ για
WINDOWS
ΝΑΙ για
WINDOWS
ΝΑΙ για όλες τις
πλατφόρμες

HEUAS ON LINE

512 Kbps Ευρώπη και
512 Kbps ΗΠΑ

512 Kbps Ευρώπη και
512 Kbps ΗΠΑ
ΝΑΙ

ΝΑΙ για όλες τις
πλατφόρμες

EXPERT NET
FASTNET

57.6 Kbps μέσω
ΝΑΙ
Forthnet
128Kbps pc Αμ4ριιτή
μέσω Irteal Teleccom ΝΑΙ

64 Kbps μέσω
64 Kbps μίσω Forthnet Forthnet
64 Kbps μέσω
128 Kbps μίσω IGN.
Forthnet
64Kbps pc Forthnet
HYPERNET
128 Kbps μέσω
INTERNET HELLAS 128 Kbps μίσω Forthnet Forthnet
ISTOS NET
126 Kbps μέσω
128 Kbps μέσω Forthnet Forthnet
MAGNET
HIWAY

ΙΟΛΟπ.μ.-10:00 μ.μ.
καθτιμερινΰ
9:0Οπ.μ.-10Λ» μ.μ.
ττενθέΙμερο
Εργάσιμες ώρες
8ί»π.μ.-8Λ0 μ.μ.
πενθήμερο
9Λ0 π.μ.-10Λ0 μ.μ.
εκτός Κυριακής
24QPH

240ΡΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ για
WINDOWS
ΝΑΙ για όλες τις
πλατφόρμες

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ για όλες τις
πλατφόρμες
24QPH

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

9:30π.μ.-5:30 μ.μ.
πενθήμερο
91Χ)π.μ.-6:00μ,μ
τιενθήμερο
9:00π.μ.-900 μ.μ.
6/ήμερο

MEDIANET

128 Kbps μέσω
128 Kbps μέσω Forthnet Forthnet
64 Kbps μέσω
64 Kbps μέσω Forthnet

NETOR

2x128 Kbps pc Αγγλία

ΝΑΙ

ΝΑΙ

9:00 π.μ.-9:00μ.μ.

ONNED

33.6 Kbps μέσω
33.6 Kbps μέσω Forhnet Forhnet

ΝΑΙ

ΟΧΙ

OPENET
POWER NET

Μέσω Fortv>et
512Kbps pc HOL

Εργάσιμες ώρες
9:00π.μ.-7:00 μ.μ. 6
μέρες/εβδομάδα
24DPH

ΝΑΙ

ΝΑΙ

9:00π.μ.-9:00μ.μ.
9Λ0π.μ.-7Λ0 μ.μ.
πενθήμερο

MATRIX

SPARK NET
TECHLINK

Μέσω Forhnet
512Kbps pc HOL
256 Kbps μέσω
256 Kbps μέσω Forhnet Forhnet
128 Kbps μέσω
128 Kbps μέσω Forhnet Forhnet

8:00 π.μ.12:00μ μ καθημερινά
Καθημερινά

Παρακάτω θα γίνει μια σύντομη αναφορά σε κάποιες
Ελληνικές εταιρίες υπηρεσιών Internet που κινούνται κυρίως στον
χώρο του Web Design(σχεδιασμός και υλοποίηση Web σελίδων
και Server) και όχι στην παροχή πρόσβασης στο Δίκτυο. Αυτές
είναι οι ακόλουθες.
A D E L S A ATC H I & S AATC H I
Πρόκειται για μια γνωστή διαφημιστική εταιρία που
δραστηριοποιείται στον τομέα του W eb Design.
Η e-mail
διεύθυνση της είναι adelssa@adel.gr.
A R T IF A C T
Εταιρία με εμπειρία στη διαφήμιση η οποία ασχολείται με την
δημιουργία ολοκληρωμένων παρουσιών στο lnternet(αvάτπuξη
σελίδων, καλλιτεχνική επιμέλεια, υπηρεσίες DTP ). Η σελίδα της
βρίσκεται στην διεύθυνση http;//w\vw.hol.gr/business/artifact, ενώ
το e-mail της εταιρίας είναι artifact@hol.gr.
A C T IV E MEDIA
Διαφημιστική εταιρία που ασχολείται με W eb design.
διεύθυνση της στον Web είναι http://193.218.115.161 .

Η

ΑΝ Ο Δ Ο Σ
Μία γνωστή Ελληνική εταιρία στον χώρο των multimedia η
οποία δραστηριοποιείται πλέον και στον Web αναλαμβάνοντας τον
καθορισμό των στόχων της on-line παρουσίασης, την ανάλυση της
στρατηγικής του ανταγωνισμού, τη δημιουργία στρατηγικής
αλληλεπίδρασης του περιεχομένου των σελίδων και την ανανέωση
των σελίδων των πελατών της.
Η διεύθυνση της είναι
http://www.netor.gr/anodos/anodos.html .
ΒΙΖΝ ΕΤ
Προσφέρει λύσεις στην ανάπτυξη και σχεδίασμά Web
περιεχομένου. Η διεύθυνση της είναι http://www.biznet.com.gr .
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F U TU R E MEDIA
H δημιουργός του Web Server HELIOS στην Ρόδο, η
Ροδίτικη αυτή εταιρία προσφέρεται για την δημιουργία Web
παρουσίας στην περιοχή. Ο Web Server της είναι στην διεύθυνση
http://www.heHos.gr.
ICOM
Εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και αναλαμβάνει τον σχεδιασμό
και την προβολή επιχειρήσεων και οργανισμών στον Web. Ο Web
Server της ICOM έχει ως διεύθυνση την http;//www.icom.net.gr.
ΤΟ Ρ Ν Ε Τ
Εταιρία με παρουσία στον χώρο των υπολογιστών
δραστηριοποιείται πλέον και στον χώρο του Web design. Στο
ενεργητικό της έχει ήδη τον σχεδιασμό τουριστικών οδηγών.
Π Λ Ο Υ Σ ΤΗΛΕΜ ΑΤΙΚΗ
Ειδικεύεται στην ανάπτυξη και σχεδιασμό W eb εφαρμογών
με ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα του τουρισμού. Η διεύθυνση της
είναι http://wvw.vacation.forthnet.gr.
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4.3

Ελληνική παρουσία στο Δίκτυο

Ήδη πολλές Ελληνικές επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς,
οργανισμοί και σωματεία έχουν αποκτήσει παρουσία και προβολή
των δραστηριοτήτων τους μέσα στο Internet. Πολλές επιχειρήσεις
προσπαθούν να αξιοποιήσουν το Δίκτυο για την παροχή
υπηρεσιών σε απομακρυσμένους πελάτες τους. Η μορφή της
επικοινωνίας σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχει το σημαντικό
πλεονέκτημα ότι μπορεί να είναι αμφίδρομη. Ο πελάτης στην
περίπτωση της επιχείρησης ή ο ενδιαφερόμενος στην περίτπωση
ενός οργανισμού ή σωματείου μπορεί να επικοινωνήσει με τον
αντίστοιχο φορέα μέσω του e-mail για να εκφράσει μία άποψη, για
να ενημερωθεί, για να ζητήσει μια υπηρεσία που ο φορέας
προσφέρει και άλλα.
Στη συνέ)^εια θα γίνει αναφορά στην
Ελληνική παρουσία στο Internet σε διάφορους επιμέρους
επιχειρηματικούς αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος τομείς.
Επίσης στο παράρτημα στις σελίδες 205 έως 207 παρατίθεται
πίνακας με διάφορες διευθύνσεις για κάθε τομέα Ελληνικής
δραστηριοποίησης στον Web. Ο πίνακας αυτός είναι ενδεικτικός
τόσο λόγω του περιορισμένου χώρου όσο και του αρκετά μεγάλου
πλήθους των Ελληνικών παρουσιών στο Δίκτυο. Για πληρέστερη
αναφορά, για όσους βέβαια έχουν πρόσβαση στο Internet
προτείνονται οι θεματικοί κατάλογοι Ευρετήρια ; α) Greek Indexer
της Hiway ( http://www.hiway.gr/gi ), β) Thea στην Powemet (
http://www.powernet.ho.gr/thea ), γ) Atlas-The Greek Index της
Hellas On Line ( http://www.hol.gr/atlas ) καθώς και δ) Hellas on
Business στην διεύθυνση http://www.hellasob.com , server που
αναφέρεται αποκλειστικά σε sites του Web με επιχειρηματικό
περιεχόμενο.
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Ο τομέας του ηλεκτρονικού είναι ίσως αυτός που γνωρίζει
την μεγαλύτερη άνθηση και εξέλιξη στον εμπορικό χώρο μέσα στο
Δίκτυο κυρίως σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά και στην Ελλάδα η
δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική με
τάση για διεύρυνση του στο προσεχές μέλλον. Τα ηλεκτρονικά
καταστήματα ( Cyber Shops ) και τα ηλεκτρονικά εμπορικά κέντρα (
Cyber Malls ) από τα οποία ο χρήστης μπορεί να αγοράσει (μέσω
παραγγελίας) μία υπηρεσία ή ένα προϊόν έχουν ήδη εμφανιστεί και
’ Η αναφορά θα γίνει ειδικότερα για την ιιαρουοία στον World Wide Web μιας και αυτός είναι πλέον η
σημαντικότερη και δημοφιλέστερη υπηρεσία ταυ Δικτύου.

στον Ελληνικό χώρο. Ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί το Cosmos
Mall του δικτύου της Compulink (http://wvw.compulink.gr/mall) .
Επίσης το Greek On-Line Shop (http://www.goshop.gr), το οποίο
αποτελεί και τον πρώτο Ελληνικό κόμβο στο Internet με
αποκλειστικά εμπορικό περιεχόμενο που απευθύνεται σε εταιρίες
και επαγγελματίες που θέλουν να προβάλλουν και να πουλήσουν
τα προϊόντα τους on-line. Αλλη μία προσπάθεια στον τομέα αυτό
είναι ο κόμβος NetCity της εταιρίας Grup Multimedia
(http://www.netcity.gr) .
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Η πρώτη προσπάθεια περάσματος των Ελληνικών εταιριών
ΜΜΕ στο Internet γίνεται το καλοκαίρι του 1995 με το συγκρότημα
Βελλίδη
να περνάει
τις εφημερίδες «Μακεδονία»
και
«Θ εσσαλονίκη»
στο
Δίκτυο
στην
διεύθυνση
http://www.hyper.gr/makthes/index.html . Μετά από λίγους μήνες
και η Ελευθεροτυπία πέρασε σε ηλεκτρονική μορφή και μάλιστα με
τη δημιουργία δικού της ξεχωριστού Server(http.7/vww.enet.gr) .
Επίσης σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν σχεδόν όλες οι
εφημερίδες του Εκδοτικού Οργανισμού Λαμπράκη στην διεύθυνση
http://www.dolnet.gr
καθώς
και
η
Καθημερινή
(ht^://www.kathimerini.gr).
Συνολικά
σήμερα
υπάρχουν
περισσότερες από 15 Ελληνικές εφημερίδες σε ηλεκτρονική
έκδοση και παρουσία στο Δίκτυο και σίγουρα ο αριθμός τους
αναμένεται να αυξηθεί. Παράλληλα πλήθος Ελληνικών περιοδικών
έχουν παρουσία σε δικτυακές σελίδες στον Web.
Στον χώρο της τηλεόρασης το πρώτο βήμα έγινε από το Star
του οποίου το τηλεοπτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στις σελίδες
της Netor(http://vwwO.netor.gr/star/Welcome.html). Το Mega ήταν
το πρώτο
κανάλι
που
απόκτησε
δικό
του
Server
(http://vww.megatv.com) και ακολούθησε και ο Antenna
(http://vww.antenna.gr). Δικό της Server σε πειραματικό όμως
ακόμα στάδιο έχει αποκτήσει και η κρατική τηλεόραση, η Ε Ρ Τ στη
διεύθυνση http://wvw.ert.gr . Σελίδες έχουν επίσης πολλοί
τηλεοπτικοί σταθμοί της επαρχίας σε τοπικούς Web servers.
Ό σο για τον χώρο του ραδιοφώνου και την παρουσία
ραδιοφωνικών σταθμών στον W E B γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση στην
χώρα μας. Πάνω από 20 Ελληνικούς ραδιοσταθμούς από όλη την
επικράτεια διατηρούν σελίδες σε διάφορους servers αν και κανένας
από αυτούς δεν έχει αναλάβει το κόστος της δημιουργίας και
λειτουργίας δικού του server.

Τουρισμός
Εξέλιξη στον τομέα του Τουρισμού γνωρίζει και το Ελληνικό
κομμάτι του Internet.
Ο κόμβος του Travelling Internet στη
διεύθυνση
http;//www.travelling.gr είναι ίσως η ττιο πλήρης
Ελληνική προσπάθεια στον τομέα αυτό,
ίι^ ο ρ ε ί κανείς να
ενημερωθεί διαβάζοντας τουριστικά νέα, μπορεί να πάρει
ειδικότερες πληροφορίες επιλέγοντας κάποια συγκεκριμένη
γεωγραφική περιοχή και να βρει χρήσιμα τηλέφωνα από διάφορες
υπηρεσίες, λιμάνια, αεροδρόμια και άλλα. Επίσης και ο κόμβος
Hellenic
W ho-is-W ho
στη
διεύθυνση
http://wwv\/.viiho-iswho.gr/TOUR προσφέρει παρόμοιες υπηρεσίες. Στο Internet έχει
περάσει και ο Ε.Ο.Τ. (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού) με τον
επίσημο Ελληνικό ταξιδιωτικό και τουριστικό οδηγό του , που
υπάρχει στον server http://www.areianet.gr/infoxenios. Τέλος ένα
πλήθος επαγγελματιών και επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον
τουρισμό έχουν αποκτήσει πρόσβαση στο Δίκτυο, από Τουριστικά
Γραφεία. Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων, μέχρι και ξενοδοχεία.
Οικονομία-Τ ράπεζες
Ξεκινώντας από το Χρηματιστήριο, το ίδιο το Χρηματιστήριο
Αξιώ ν Αθηνών έχει αποκτήσει Web server ( http://www.ase.gr ).
Ό μω ς σε αυτόν δεν υπάρχει καθημερινή ενημέρωση για τις τιμές
των μετοχών. Την καθημερινή τους διαμόρφωση μπορεί κανείς να
παρακολουθήσει από διάφορες άλλες σελίδες του Internet. Μία
από αυτές είναι και η σελίδα της Northfin(σύμβouλoς επενδύσεων)
στη διεύθυνση http://www.spark.net.gr/business. Ό σον αφορά τις
τράπεζες πλήθος τραπεζών πρέπει να πιστεύουν ότι η προβολή
τους μέσα από το Δίκτυο έχει να τους προσφέρει πολλά και αυτό
γιατί ήδη έχουν Δικτυακή παρουσία η Εγνατία, η Αγροτική, η
Ιονική, η CityBank, Η Alpha Πίστεως, Η Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος, η Τράπεζα Εργασίας, η Εμπορική, η Τράπεζα Πειραιώς,
η Χίος Bank, καθώς και η ΕΤΒΑ(Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής
Α νά πτυξη ς).
Άλλες Επιχειρήσεις
Πλήθος επιχειρήσεων από κάθε κλάδο είτε παραγωγικό είτε
προσφοράς υπηρεσιών έχουν αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυο.
Στον τομέα βέβαια των υπολογιστών( εταιρίες κατασκευής
λογισμικού, πώ λησης υπολογιστών και περιφερειακών, υπηρεσιών
Internet και άλλες) η παρουσία στο Δίκτυο είναι ιδιαίτερα έντονη.
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Στις τηλεπικοινωνιακές εταιρίες οι δύο εταιρίες κινητής τηλεφωνίας
στην Ελλάδα έχουν στήσει και λειτουργούν δικούς τους W eb
servers, η Panafon στη διεύθυνση http://wvw.panafon.gr και η
Telestet στην http://www.telestet.gr. Στον ίδιο κλάδο παρουσία με
δικό της server έχει και η Intracom { http://www.intranet.gr).
Έντονη κινητικότητα υπάρχει και στον τομέα των διαφημιστικών
εταιριών που μάλιστα πολλές από αυτές δραστηριοποιούνται
πλέον και στον τομέα της διαφήμισης μέσα από το δίκτυο.
Ενδεικτικά αναφέρονται η Artifact Advertising, η Adel /Saatchi and
Saatchi, η Focus, η Alpha Media και η AnimBase. Παρουσία
έχουμε και στον τομέα των ασφαλιστικών εταιριών(Εθνική
Ασφαλιστική, Scoplife, Φοίνιξ, Intrerl'ife ). Μερικές ακόμα εταιρίες
που έχουν στήσει δικό τους Web server είναι η γαλακτοκομική
Φ ΑΓΕ , η τσιμεντοβιομηχανία TITA N και η ττετρελαϊκή ΕΚΟ, αλλά
βέβαια και πολλές άλλες.
Πολιτική-Κόμματα
Το 1996 στις βουλευτικές εκλογές της 22 Σεπτεμβρίου ήταν
η πρώτη φορά που αποτελέσματα εκλογών μεταδιδόταν on-line
από το Internet στις διευθύνσεις http://www.mpa.gr/gr/ekloges96
και http://www.istos.net.gr/vote. Κατά την προεκλογική περίοδο
επίσης αρκετοί υποψήφιοι βουλευτές πέρασαν στο Δίκτυο σελίδες
τους για την προσωπική τους προβολή και την επικοινωνία τους με
τους ψηφοφόρους.
Επίσης σελίδες στο δίκτυο έχουν τα
παραδοσιακά μεγάλα Ελληνικά πολιτικά κόμματα Π Α.ΣΟ.Κ. , Ν.Δ.
και Κ .Κ .Ε ..
Υπουργεία και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί
Μερικά από τα Ελληνικά Υπουργεία έχουν δημιουργήσει
σελίδες στο δίκτυο για προβολή του έργου τους είτε για προώθηση
ζητημάτων εθνικού συμφέροντος. Οι Ελληνικές παρουσίες λοιπόν
είναι : α) Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης (http://wvw.forthnet.gr/pubadm), β) Υπουργείου
Πολιτισμού (http://wvw.culture.gr), γ) Υπουργείο εξωτερικών
(http://vw.mfa.gr),δ) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
(htt|D://wvw.ypepth.gr) και ε) Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης, στο οποίο υπάρχουν και οι καθημερινές δηλώσεις
του
εκπροσώπου
της
Κυβέρνησης
(http://web.ariadnet.gr/Press.html).
Εκτός από Υπουργεία σελίδες στον Web έχουν δημιουργήσει
και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί του ευρύτερου
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Δημόσιου τομέα. Μερικές από αυτές είναι ο Οργανισμός Λιμένος
Θεσσαλονίκης, η Βουλή των Ελλήνων, το ΚΕΘΙ (Κέντρο Ερευνών
για Θέματα Ισότητας), ο Ο ΣΕ, ο Ο ΤΕ , το Α π ικ ό Μετρό, το ΙΚΑ, ο
EOT, ο
ΕΛΟ Τ( Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης), η
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Σύνδεσμος Ο Τ Α
Μείζονος Θεσσαλονίκης καθώς και άλλες.
Ινστιτούτα-Οργανισμοί
Μερικά από αυτά ενδεικτικά είναι το Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης, Ελληνικό Ηλεκτρονικό K0vrpo(Hellenic Electronic
Center), ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διαδίδει τον
Ελληνικό πολιτισμό μέσω του Internet, το Ευγενίδειο Ιδρυμα, η
ένωση ΑΧ ΕΠ Α, η ΕΛΠΑ(Ελληνική Λέσχη Περιηγήσεως και
Αυτοκινήτου ) και άλλα.
Κοινωνικές Οργανώσεις-Πολιτιστικοί Φορείς-Σύλλογοι
Πρόκειται για έναν τομέα με μεγάλη δραστηριότητα και με
αυξημένο ενδιαφέρον όσον αφορά την παρουσία στο Internet.
Εξάλλου το Internet και ιδιαίτερα το Web είναι ένα μέσο που
προσφέρεται για ανάλογη δράση.
Διάφοροι φορείς με κοινωνική δράση που έχουν μεταφέρει
τις προσπάθειες τους και στον Δικτυακό κόσμο είναι ενδεικτικά; α)
Οι Γιατροί του Κόσμου(Ελληνικό τμήμα της οργάνωσης), β) Το
Χαμόγελο Του Παιδιού(σύλλογος για τα δικαιώματα των παιδιών),
γ) Το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης(Υιοθεσίες και οικονομική
ενίσχυση για τα ορφανά της Βοσνίας), δ) Σύλλογος Carettaθ3το«3(οικολογική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για την
διάσωση της χελώνας Caretta-Caretta) και λοιποί.
Μερικοί από τους πολιτιστικούς φορείς με παρουσία στο
Δίκτυο είναι : α) Παρουσίαση της υποψηφιότητας της Αθήνας για
την Ολυμπιάδα του 2004, β) Το Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου, γ) Το
Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου, δ) Το
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ε) Το Αρχαιολογικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης και στ) Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης 1997.
Εκπαίδευση
Ίσ ω ς είναι ο χώρος με την πιο έντονη παρουσία των
φορέων του στον κόσμο του Internet.
Είτε πρόκειται για
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, είτε για Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
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Ιδρύματα είτε για λοιπούς εκπαιδευτικούς φορείς και η παρουσία
τους στο Δίκτυο είναι πολυπληθής αλλά και το έργο που έχει γίνει
από τους ίδιους στους Web servers τους είναι ποιοτικό και περιέχει
στις περισσότερες των περιτπώσεων σημαντικές πληροφορίες για
τους ενδιαφερόμενους. Εξάλλου είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι
Εκπαιδευτικοί φορείς ήταν αυτοί που πρωτοστάτησαν και έφεραν
πρώτοι το Internet στην Ελλάδα.
Παρουσία στο δίκτυο έχουν:
α) Τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα των Πατρών, Αιγαίου,
Αθηνών, Κρήτης, Ιωαννίνων, Μακεδονίας(Τμήμα Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών), η Ανώτατη
Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟ ΕΕ), το
Αριστοτέλειο Πανετπστήμιο Θεσσαλονίκης, το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το
Πολυτεχνείο Κρήτης και η Πάντειος Σχολή Πολιτικών Επιστημών.
β) Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Λάρισας, Πάτρας,
Θεσσαλονίκης, Κοζάνης και Ηρακλείου Κρήτης.
γ) Το Ινστιτούτο του Δημόκριτου, η Εταιρία Μακεδονικών
Σπουδών, το Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών (ΙΜΧΑ), το
Ινστιτούτο Υδροβιολογίας Κρήτης, το ΕΛΚΕΠΑ(Ελληνικό Κέντρο
Παραγωγικότητας) παράρτημα Καβάλας, και οι σχολές Ωμέγα,
Δέλτα, Ελληνογερμανική Αγωγή.
Ο κατάλογος στον τομέα της Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει
ακόμα μεγαλύτερος από την προσθήκη σχολείων, άλλων ιδιωτικών
σχολώ ν και άλλων ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης και
οργανισμών.
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4.4

Εσωτερική διασύνδεση

Το μεγαλύτερο και πιο πολύπλοκο πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν οι χρήστες και γενικότερα όσοι ασχολούνται με το
Internet στην Ελλάδα είναι η ανυπαρξία εσωτερικής διασύνδεσης
μεταξύ των ISPs, δηλαδή των Ελληνικών παροχέων πρόσβασης
στο Internet. Πρόκειται στην ουσία για την έλλειψη ενός 'εθνικού'
backbone, δηλαδή ενός δικτυακού κορμού διασύνδεσης που θα
επιτρέπει τα διάφορα δίκτυα να επικοινωνούν στο εσωτερικό της
χώρας μεταξύ τους. Για να γίνει το πρόβλημα πιο κατανοητό στον
αναγνώστη είναι σκόπιμη μια αναφορά στην υπάρχουσα σημερινή
κατάσταση.
Κάθε ένας φορέας παροχής πρόσβασης στο Δίκτυο έχει και
κάποια σύνδεση προς το εξωτερικό για να δικτυώνεται με το
διεθνές σκέλος του Internet. Κάποιοι από αυτούς δεν έχουν μια
σύνδεση αποι^ειστικά δική τους αλλά εξυπηρετούνται από τις
συνδέσεις άλλων φορέων. Σε αυτούς δεν θα γίνει αναφορά,
αναφορά θα γίνει λοιπόν στους φορείς με αποκλειστική δική τους
σύνδεση με το εξωτερικό. Έτσι γραμμές σύνδεσης προς το
εξωτερικό αυτή τη στιγμή διαθέτουν οι:
•Forthnet με μία γραμμή μέσω MCI προς ΗΠ Α στα 512kbps
και μία με ΕΒΟΝΕ προς Ευρώπη πάλι στα 512kbps,
•Compulink με γραμμή της IGN(IBM Global Network) στα
256kbps με Γερμανία,
•Αλλες δύο γραμμές της IBM προς την Ευρώπη της τάξης
των 256kbps η κάθε μια,
•Acropolis Net με γραμμή προς Λονδίνο στο διεθνές
κύκλωμα της Telecom Dynamics της τάξης των 128kbps,
•Netor με δύο συνδέσεις των 128kbps έκαστη, προς Αγγλία,
•Hellas On Line με δύο γραμμές μέσω Pipex προς Ευρώπη
και Αμερική της τάξης των 512kbps έκαστη,
•Το ΕΔΕΤ(Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας) με
γραμμή προς το κύκλωμα Dante στην Ολλανδία της τάξης των
2Mbits . Να σημειωθεί ότι το Ε Δ Ε Τ χρησιμοποιείται από το
ΕΜΠ(Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο), το δίκτυο Αριάδνη του
Δημόκριτου καθώς και τα περισσότερα πανεπιστημιακά δίκτυα της
χώρας μας.
Το Ελληνικό κομμάτι του Internet λοιπόν βρίσκεται σε αυτήν
την παράδοξη κατάσταση. Α π ό την μία υπάρχει μια μεγάλη
ποικιλία διεθνών συνδέσεων ενώ από την άλλη στο εσωτερικό της
χώρας η διασύνδεση των δικτύων μεταξύ τους απουσιάζει
παντελώς. Έ να παράδειγμα όσον αφορά την έλλειψη εσωτερικής
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διασύνδεσης είναι και το ακόλουθο. Α ν ένας χρήστης π.χ. της
Compulink θελήσει να στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σε χρήστη της Hellas On Line, τότε το μήνυμα του
θα φύγει από την Compulink, θα φτάσει μέσω του IGN στην
Γερμανία, από εκεί μέσω άλλων διεθνών κυκλωμάτων θα
κατευθυνθεί προς το δίκτυο της Pipex στην Αγγλία και από εκεί θα
γυρίσει πίσω στην Ελλάδα στο εσωτερικό δίκτυο της Hellas On
Line μέχρι τον τελικό αποδέκτη του μηνύματος. Αυτό βέβαια δεν
ισχύει μόνο για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αλλά για όλες τις
υπηρεσίες του Internet.
Αποτέλεσμα όλης αυτής της απαράδεκτης κατάστασης είναι
η επιβάρυνση του Internet γενικότερα, η επιβάρυνση των γραμμών
προς το εξωτερικό της Ελλάδας με ενδοελληνικό φορτίο και τελικά
οι χαμηλές ταχύτητες επικοινωνίας των Ελλήνων χρηστών μεταξύ
τους.
Βέβαια προσπάθειες για την επίλυση του προβλήματος
έχουν γίνει αλλά η επίτευξη μιας οριστικής λύσης δεν έχει επέλθει
ακόμα γιατί είναι δύσκολη η συμφωνία ανάμεσα στους διάφορους
φορείς Internet στην Ελλάδα λόγω φυσικά κάποιων οικονομικών
και άλλων συμφερόντων.
Έ χο υ ν γίνει δύο προσπάθειες, προτάσεις αλλά τελικά και οι
δύο ναυάγησαν. Η πρώτη έγινε από την ΓΓΕΤ(Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας), η οποία έχει υπό την ευθύνη της την
λειτουργία του ΕΔΕΤ. Η πρόταση αφορούσε την δημιουργία του
‘Athens Internet Exchange’, έναν κόμβο στον οποίο θα μπορούσαν
να συνδεθούν όλοι οι Ελληνικοί ISPs. Αντίστοιχη πρόταση και η
δεύτερη, αυτή του OTEnet.
Η επόμενη πρωτοβουλία, η οποία είναι υπό εξέλιξη, είναι η
παρέμβαση της ΕΕΤ(Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών). Η Ε Ε Τ
συγκάλεσε δύο συναντήσεις στις οποίες έλαβαν μέρος η Forthnet,
ο OTEnet, η Hellas On Line, η Netor, η Compulink, η Acropolis net,
το IGN, το Ε Δ Ε Τ και η Αριάδνη.
Κατά την πρώτη συνάντηση αποφασίστηκε η δημιουργία του
ΕΚΔΔΙ(Εθνικός Κόμβος Διασύνδεσης Δικτύων Internet). Ο ΕΚΔΔΓ
σε πρώτη φάση θα λειτουργήσει στον υπάρχοντα κόμβο του
ΕΔΕΤ. Μέσα σε ένα έτος θα δημιουργηθεί νέος ανεξάρτητος
φορέας στον οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι διασυνδεμένοι ISPs.
Το κόστος προμήθειας και λειτουργίας του κόμβου αναλαμβάνει το
Ε Δ Ε Τ ενώ το κόστος των γραμμών σύνδεσης αναλαμβάνουν οι
διασυνδεόμενοι ISPs. Αποφασίστηκε ακόμη την παρακολούθηση
ο Κόσμος του Internet, τεύχος 18 Δεκεμβρίου 1996, σελίδα 33, Εσωτερικής διασύνδεσης
συνέχεια... ’ του Γ.Σακλαμπανάκη
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του ΕΚΔΔΙ να αναλάβει μια Διαχειριστική Επιτροπή με
εκπροσώπους όλων των φορέων και η τεχνική λειτουργία θα
εποτπεύεται από Τεχνική Επιτροπή.
Στη δεύτερη συνάντηση καθορίστηκε ότι οι συνδέσεις με τον
ΕΚΔΔΙ θα αφορούν την 'φυσική διασύνδεση’, μόνο των φορέων με
τον ΕΚΔΔΙ. Α π ό εκεί και πέρα το αν θα επιτρέψει κάποια εταιρία
σε κάποια άλλη πρόσβαση στο δίκτυο της μέσω της ‘φυσικής
διασύνδεσης’ του ΕΚΔΔΙ, θα είναι αντικείμενο ξεχωριστής
εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο εταιριών χωρίς καμία
παρέμβαση της ΕΕΤ. Αποφασίστηκαν επίσης τα κριτήρια της
σύνδεσης ενός φορέα με τον ΕΚΔΔΙ τα οποία είναι διαζευκτικά είτε
να διαθέτει ο φορέας δίκιά του γραμμή σύνδεσης με το εξωτερικό,
είτε να διαθέτει κόμβους-σημεία παρουσίας σε δύο τουλάχιστον
νομούς της χώρας.
Πάντως είναι ευχής έργον η διασύνδεση να επιτευχθεί το
συντομότερο γιατί η κατάσταση ως έχει σήμερα δεν ωφελεί
κανέναν, ιδίως τον Έλληνα χρήστη του Internet, αντιθέτως βλάπτει.
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4.5. Αριθμοί και u£λλovτικέc τάσεκ ανάτττυ^ηο
του Internet στην Ελλάδα
4.5.1

Έρευνες νια την ανάπτυξη του Δικτύου στην Ελλάδα

Έ να από τα σημαντικότερα ερωτήματα που απασχολεί κάθε
έναν που ασχολείται με την υπόθεση Internet στον Ελληνικό χώρο
αφορά την δυναμικότητα και τον βαθμό εξάπλωσης του Internet
στην Ελλάδα σήμερα. Απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι αρκετά
δύσκολο να δοθεί. Ό μω ς δύο έρευνες που έγιναν τον τελευταίο
χρόνο μπορούν σε σημαντικό ποσοστό να περιγράφουν την
κατάσταση αλλά και τις μελλοντικές προοπτικές.
Η πρώτη είναι αυτή της εταιρίας FO CU S. Διενεργήθηκε το
πρώτο τρίμηνο του 1996 και αφορά τους Έ λληνες και την σχέση
τους με το Δίκτυο. Το δείγμα της έρευνας το αποτελούν άνδρες και
γυναίκες, ηλικίας 13 έως 54 ετών που κατοικούν στα αστικά κέντρα
της χώρας, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη και πόλεις της
ηπειρωτικής Ελλάδας και Κρήτης με πληθυσμό άνω των 50
χιλιάδων.
Σύμφωνα με την απογραφή του 1991 ο συνολικός
πληθυσμός που καλύτπει αυτήν την περιγραφή ανέρχεται σε
2.719.000 κατοίκους, και το τυχαίο δείγμα της έρευνας ήταν 5862
από αυτούς. Παρόμοια έρευνα διεξάχθηκε από την FO C U S και
κατά το τελευταίο τρίμηνο του 1995. Ακολουθούν τα αποτελέσματα*
των δύο ερευνών, (σε παρένθεση της πρώτης χρονικά) σε
ποσοστά επί της εκατό:
•Συνδρομητές του Internet δηλώνουν το 1,3%(0,8%) των
ερωτηθέντων.
•Έχουν ακουστά το Internet το 64,6%(54,9%).
•Δηλώνουν επαρκή γνώση για το δίκτυο το 39,2%(31,8%).
•Δεν γνωρίζουν καθόλου περί τίνος πρόκειται το
25,5%(23,1%).
•Σκοπεύουν να αναζητήσουν πληροφορίες το 5,1%(5,7%).
•Δηλώνουν πρόθεση να αποχτήσουν πρόσβαση στο Δίκτυο
μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια το 6,3%(5,3%).
•Δεν είναι σίγουροι για το τι θα κάνουν, (αν θέλουν να
αποκτήσουν πρόσβαση ή όχι), το 8,8%(7,3%).
•Δεν ενδιαφέρονται
καθόλου για το Internet το
17,7%(12,7%).
’ Τα στοιχεία της έρευνας αντλήθηκαν 03ΐό άρθρο του Σπύρου Νσκόιιουλου στο 1ηΤο(ένθετο της
Κυριακάτικης Ελευθεροτιητίας), 28 Αχριλίου 1996, infoH*EYNA 'Δ ύο στους τρεις Έλληνες
γνωρίζουν για το δίκτυο’.
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Δύο βασικά συμπεράσματα που βγαίνουν από την έρευνα
της FO C U S είναι πρώτα από όλα ότι το Internet έχει αποκτήσει
αρκετά μεγάλη δημοσιότητα στην χώρα μας και οι περισσότεροι
Έ λληνες πλέον το γνωρίζουν. Κατά δεύτερο λόγο αλλά εξίσου
σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι χρήστες του Internet αυξήθηκαν
σε αυτό το διάστημα των τριών μηνών κατά πολύ.
Το περιοδικό NETIetter διεξήγαγε και αυτό δύο έρευνες
εξίσου σημαντικές με την προηγούμενη που όμως δεν έχουν σχέση
με προσέγγιση και απαντήσεις ερωτηματολογίων από πολίτες.
Βασίστηκαν σε κάποια προγράμματα εργαλεία και το μεγαλύτερο
μέρος τους έγινε μέσω του μηχανισμού DNS(Domain Name
System).
To DNS είναι μηχανισμός υπεύθυνος για την
ονοματολογία και την διευθυνσιοδότηση(ΙΡ διευθύνσεις) των
κόμβων του Internet. Η πρώτη έρευνα έγινε στις 27 Μαρτίου 1996
και η δεύτερη την 1 Ιουλίου 1996. Αντικείμενο και των δύο ήταν η
έρευνα για την κατάστταση για το Ελληνικό τμήμα του Δικτύου,
δηλαδή το .gr domain* . Στην συνέχεια θα γίνει μια παρουσίαση
των αποτελεσμάτων και κάποια συμπεράσματα που απορρέουν
από αυτά. Επίσης στο παράρτημα παρατίθενται πίνακες στις
σελίδες 208 έως 212 με γραφικές απεικονίσεις των αποτελεσμάτων
της δεύτερης κυρίως έρευνας.
Α π ό την πρώτη λοιπόν έρευνα προκύπτει ότι ο ρυθμός
ανάπτυξης του Ελληνικού domain βρίσκεται σε αρκετά υψηλά
ποσοστά. Μάλιστα υπερτερεί του μέσου ρυθμού ανάπτυξης του
Internet διεθνώς. Έ τσ ι κάτω από το .gr domain η έρευνα βρίσκει
10.303 κόμβους κατά την 27/3/96 ενώ μια διεθνής εταιρία που
ειδικεύεται σε τέτοιου είδους έρευνες βρήκε κατά τον Ιανουάριο του
1996 8787 κόμβους. Ως κόμβοι υπολογίζονται οι υπολογιστές που
έχουν δική τους μόνιμη IP διεύθυνση(και όχι αυτοί που συνδέονται
μέσω του τηλεφωνικού δικτύου).
Εξαιρούνται το IGN και η
Hellasnet οι οποίοι αν και έχουν κόμβους σε Ελληνικό έδαφος, δεν
είναι οι κόμβοι αυτοί δηλωμένοι κάτω από το .gr domain και άρα
δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό.
Ό σον αφορά το W W W , γνωρίζει άνθηση αφού σχεδόν στα
μισά domains υπάρχουν servers του. Στους παροχείς Internet
υπερέχει το Forthnet καθώς διατηρεί το 65% των κόμβων. Οι
άλλοι εμπορικοί παροχείς πρόσβασης που διατηρούν δικές τους
" Τα στοιχείο τατν δύο ερευνών αντλήθηκαν :α) Περιοδυτό ΝΕπεΟετ Απρίλιος 1996, άρθρο ‘Στη
γλώσσα των αριθμών’ και β)Περιοδνκό ΝΕπεΜετ Ιούλιος-Αύγουστος 1996, άρθρο ‘.gr domain’.
Επίσης τα
άρθρα
καθώς
και
πίνακες
υπάρχουν
στην
διεύθυνση
του
WWW
http'.//www.open.gr/survey.htnil. Στα δύο άρθρα ο αναγνώστης μπορεί να βρει και διεξοδυτή ανάλυση
της μεθόδου διεξαγωγής της έρευνας.

γραμμές προς το εξωτερικό βρίσκονται πολύ χαμηλά σε ποσοστό
επί του συνόλου των κόμβων( Η Hellas On Line στο 2% και η
Netor στο 0,6%).
Η εξάπλωση των εμπορικών κόμβων σε βάρος των
ακαδημαϊκών αποτελεί μια διεθνή τάση. Βέβαια στην Ελλάδα η
τάση αυτή κινείται με πολύ μικρούς ρυθμούς. Ακαδημαϊκή λοιπόν
υπόθεση σε αρκετά μεγάλο βαθμό ακόμα είναι το Internet στην
χώρα μας. αφού το 60% των κόμβων ανήκουν σε ακαδημαϊκά και
ερευνητικά ιδρύματα. Ο δημόσιος τομέας χαρακτηρίζεται ως
ανύπαρκτος αψού κατέχει μόνο το 3% των κόμβων.
Κατά την δεύτερη έρευνα στις 1 Ιουλίου του 1996
καταγράφηκε πάλι σημαντική αύξηση των κόμβων αφού αυτοί
ανέβηκαν στους 13.054. Βέβαια οι καθαροί κόμβοι με μοναδικές IP
διευθύνσεις υπολογίστηκαν σε 12880. Ο ρυθμός αύξησης είναι
τέτοιος που
αν διατηρηθεί το Ελληνικό domain θα
υπερδιπλασιάζεται κάθε χρόνο.
Μεγαλύτερη αύξηση(39,6%)
παρουσίασαν οι W W W servers, ενώ ο ρυθμός αύξησης ανάλογα
με τον τομέα που ανήκουν δείχνει ότι αυξήθηκε το ενδιαφέρον των
εταιριών για προβολή μέσω του W W W .
Η Forthnet εξακολουθεί να κατέχει την πρωτιά, όσον αφορά
τους κόμβους που εξυπηρετεί, αφού μάλιστα το ποσοστό της
ανήλθε στο 66,3%. Εντυπωσιακή αύξηση παρουσίασε και η Hellas
On Line αφού αύξησε τους κόμβους της από 211 σε 448 και
βρίσκεται στο 3,4% του συνόλου. Νέες παρουσίες είναι αυτή της
Compulink με το IGN (0,1%) και του Ε Δ Ε Τ με ποσοστό 0,3%.
Έ τσι γενικό συμπέρασμα είναι ότι το .gr domain παρουσιάζει
ανοδική πορεία, παρά τα διάφορα προβλήματα μια που ο κόσμος
δείχνει ενδιαφέρον για το Internet.
Η ακαδημαϊκή κοινότητα
διατηρεί την πλειοψηφία των κόμβων με 7589 έναντι 6366 στην
πρώτη έρευνα. Ακολουθούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις με 2820
κόμβους και οι παροχείς πρόσβασης με 2325 κόμβους.
Να αναφερθεί επίσης ότι η πρώτη έρευνα προσεγγιστικά
υπολογίζει τους Έ λληνες χρήστες του Δικτύου σε 60 χιλιάδες
περίπου σύμφωνα με την διεθνή αναλογία σε κάθε υπολογιστή του
Internet αντιστοιχούν 6 χρήστες.
4.5.2

Μελλοντικές τάσεκ

Για να γίνουν κατανοητές οι τάσεις και οι προοπτικές
ανάπτυξης και εξέλιξης του Internet στην Ελλάδα θα γίνει μια
σύντομη αναφορά στην σημερινή κατάσταση.
Σήμερα λοιπόν
παρατηρείται μια αύξηση των εταιριών παροχής υπηρεσιών
Δικτύου. Επίσης έχουν αυξηθεί οι επιχειρήσεις που συνδέθηκαν
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στο Internet. Σημαντική βελτίωση υπάρχει και στον τομέα της
υποδομής όσον αφορά τις γραμμές συνδέσεις με το εξωτερικό και
τις συνεχείς αναβαθμίσεις του ειJpouς(bandwidth) αυτών.
Παρατηρείται επίσης διεύρυνση της αγοράς αφού εισχωρούν σε
αυτήν μεγάλοι επιχειρηματικοί φορείς.
Παραδείγματα είναι η
εξαγορά της Hellas On Line από τον όμιλο Quest και η είσοδος του
Ο ΤΕ με την θυγατρική του OTEnet. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι το
Internet γνωρίζει μια πρωτοφανή δημοσιότητα μέσα από τα
παραδοσιακά ΜΜΕ.
Έ να αρνητικό στοιχείο της σημερινής κατάστασης είναι η σε
μεγάλο βαθμό απουσία του παράγοντα νομοθεσία και θεσμικό
πλαίσιο.
Όλα αυτά οδηγούν σε μια αλλαγή. Το Internet δεν είναι πια
αποκλειστική υπόθεση της ακαδημαϊκής κοινότητας και των
ασχολούμενων με την πληροφορική, αλλά αρχίζει όλο και
περισσότερο να εκλαμβάνεται ως 'καταναλωτικό αγαθό’.
Ό σον αφορά τους χρήστες, και όπως καταδεικνύεται από τις
παραπάνω έρευνες, ο αριθμός τους ακολουθεί αυξητική πορεία
ενώ υπάρχει αξιόλογο δυναμικό για ακόμα μεγαλύτερη αύξηση για
το 1997.
Στον τομέα των εταιριών πρέπει να αναφερθεί ότι οι εταιρίες
που βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή πρόσβασης
σε χρήστες μέσω τηλεφωνικού δικτύou(dial-up) θα υφίστανται
διαρκώς αυξανόμενα έξοδα σε κόστος υποδομής και διαχείρισης.
Αυτού του είδους η επιχειρηματική ενασχόληση δεν είναι ιδιαίτερα
επικερδής και η αντοχή της στον χρόνο είναι αμφίβολη. Έ τσ ι για
τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών Internet οι τάσεις είναι δύο. Η
πρώτη αφορά την παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις για
μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους και η δεύτερη την παροχή
υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών προς τους απλούς χρήστες
αλλά με αύξηση των σημερινών τιμολογίων.
Η ιδανική περίπτωση για την αγορά είναι αυτή κατά την
οποία οι επιχειρήσεις θα είναι επικερδείς, οι προσφερόμενες
υπηρεσίες θα είναι υψηλής ποιότητας και οι καταναλωτές
ικανοποιημένοι.
Υπάρχουν βέβαια πολλοί παράγοντες που κάνουν τις
εξελίξεις άκρως ενδιαφέρουσες και από αυτούς θα εξαρτηθούν
πολλά.
Έ τσι πολλά θα αλλάξουν με την είσοδο στην αγορά των
μεγάλων carrier providers του εξωτερικού’ . Αυτοί όντας δύσκολο
' Δ.Χριστοκόπουλος, ‘Μελλοντικές Τάσεις’, Περιοδικό Computer Γιο Όλους, τεύχος 151 Νοεμβρίου
1996, σελίδα 123.
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να συναγωνιστούν το υπόγειο δίκτυο τηλεπικοινωνιών του Ο ΤΕ
είναι πιθανό να εστιάσουν την προσπάθεια τους σε λύσεις
προηγμένης τεχνολογίας όπως οι δορυφορικές και ασύρματες
συνδέσεις.
Ο OTEnet με την είσοδο του στην αγορά θα έχει σίγουρα
επίτΓτωση, μικρή ή μεγάλη στο τοπίο της αγοράς του Internet.
Πολλά επίσης πρόκειται να διαφοροποιηθούν από την επίτευξη ή
όχι της εσωτερικής διασύνδεσης που αποτελεί και την
σημαντικότερη πιθανή μελλοντική εξέλιξη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΟΥΑΙΚΤΥΟΥ
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5.1. Nέ£c TEYvoAoviec στο internet
5.1.1 Γενικά
Η μορφή του Internet αλλάζει καθημερινά καθώς το φάσμα
των δυνατών εφαρμογών συνεχώς διευρύνεται. Η τεχνολογία
καλπάζει και έτσι το Internet και ιδίως ο W W W του κοντινού
μέλλοντος θα παρέχει πλήρη πρόσβαση όχι μόνο σε διδιάστατες
σελίδες αλλά σε ιδεατά τριδιάστατα περιβάλλοντα. Η εικονική
πραγματικότητα κάνει την εμφάνιση της στο δίκτυο. Επίσης ο
πολυμεσικός χαρακτήρας γίνεται ολοένα και πιο έντονος, η
αλληλεπιδραστικότητα του περιβάλλοντος αυξάνει, ενώ κάνουν την
εμφάνιση τους εργαλεία που μπορούν να βελτιώσουν την
επικοινωνία μεταξύ των χρηστών. Πολλές εταιρίες προσπαθούν
να αναπτύξουν λογισμικό και τεχνολογίες που θα επεκτείνουν τις
δυνατότητες του μέσου που ονομάζεται Internet.
Αυτές οι
τεχνολογίες θα παρουσιαστούν σε αυτό το κεφάλαιο.
5.1.2 Java
Η Java θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα ιδιότυπο
περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών. Ο πλήρης τίτλος της είναι
Java Programming Language Environment. Πρόκειται για γλώ σσα
προγραμματισμού που είναι εξέλιξη της C++. Η βασική της ιδέα
στηρίζεται στην πλήρη ανεξαρτησία της εφαρμογής από την
πλατφόρμα ανάπτυξης.
Με την Java ο δημιουργός μπορεί να
αναπτύξει μια εφαρμογή που θα τρέχει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο
σε οποιονδήποτε υπολογιστή όπως ακριβώς μια σελίδα του W W W
γίνεται αντιληπτή από κάθε υπολογιστή που διαθέτει το κατάλληλο
πρόγραμμα ανάγνωσής της.
Δημιουργήθηκε από την εταιρία SUN και έχει ως
πλεονέκτημα της ότι «εκμεταλλεύεται πλήρω ς τις ευκολίες που
μπορεί να παρέχει ένα δίκτυο, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζεται
ιδιαίτερα ‘ευαισθητοποιημένες’ απέναντι στα προβλήματα που
δημιουργεί αυτή η ‘συμβίωση’ .» Δηλαδή όπως ήδη ειπώθηκε μια
εφαρμογή γραμμένη σε Java μπορεί να εκτελεστεί σε κάθε
πλατφόρμα. Αρκεί η πλατφόρμα αυτή να έχει εγκαταστημένο το
‘Java Runtime’, έναν μεταγλωττιστή(interpreteΓ) ο οποίος μπορεί
να αναγνωρίσει τον κώδικα της εφαρμογής και να τον μετατρέψει*

* Κλωνάρης Νάσος, 'Γνωρίστε την Java’, εκδόσεις Anubis 1996, σελίδα 1.
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σε εντολές που το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή που
δέχεται την εφαρμογή, μπορεί να αναγνωρίσει και να εκτελέσει.
Η Java είναι ένα εργαλείο κατάλληλο για την ανάπτυξη
εφαρμογών που προορίζονται για διανομή μέσω του Δικτύου αφού
σε αυτήν υπάρχουν ενσωματωμένες όλες οι κλήσεις για πρόσβαση
μέσω του Δικτύου και τα γνωστότερα πρωτόκολλα επικοινωνίας
του Internet όπως το H TTP και το FTP. Επίσης έχει σχεδιαστεί
έτσι ώστε να επιτρέπει την ανάπτυξη απόλυτα αξιόπιστων
εφαρμογών αφού γίνεται έλεγχος λαθών τόσο κατά την διαδικασία
της μετάφpασης(compile-time) όσο και κατά την εκτέλεση της
εφαpμoγής(run-tίme checking).
Σήμερα μέσα στις σελίδες του W W W υπάρχουν άφθονες
εφαρμογές της Java. Οι εφαρμογές αυτές, συνήθως μικρού
μεγέθους ονομάζονται Java applets και για την εκτέλεση τους είναι
απαραίτητο ένα πρόγραμμα αναγνώστης του W W W που θα
υποστηρίζει την γλώσσα Java, όπω ς ο Netscape Navigator και ο
Microsoft Explorer. Επίσης ένα άλλο πρόγραμμα που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί είναι το HotJava της SUN το οποίο και είναι
γραμμένο εξ ολοκλήρου στην γλώσσα Java.
Οι εφαρμογές της Java στον W W W μπορούν να είναι από
παιχνίδια έως αλληλεπιδραστικές διαφημίσεις και από εξομοιώσεις
επιστημονικών πειραμάτων έως υπολογισμούς λογιστικών
μεγεθών.
5.1.3

Εικονική ποανυατικότητα και VRML

Το Internet οδηγείται όλο και πιο κοντά στην εικονική
πραγματικότητα. Υπάρχει σημαντική πρόοδος στην προσθήκη
στον W W W μεταβλητών και δυναμικών χαρακτηριστικών στο
χώρο των τριών διαστάσεων.
Οι τρισδιάστατοι κόσμοι εικονικής πραγματικότητας του
W W W κατασκευάζονται με την χρήση μιας ειδικής γλώ σσας της
VRML(Virtual Reality Modelling Language). Αυτή τη στιγμή η
γλώσσα VRM L βρίσκεται στην έκδοση 2.0.
Περιλαμβάνει
δυνατότητα αλληλεπίδρασης με αντικείμενα του τρισδιάστατου
χώρου, δυνατότητα επικοινωνίας με άλλους χρήστες μέσω
αναπαραστάσεων και ενσωμάτωση σύνθετων αντικείμένων όπω ς
video και ήχου. Σε αρκετούς κόμβους του W W W υπάρχουν
σελίδες γραμμένες σε VRML. Αυτές οι σελίδες είναι αρχεία με την
κατάληψη .wri και είναι προσβάσιμα από κάθε σύστημα. Το μόνο
που χρειάζεται κανείς για να δει και να εξερευνήσει αυτούς τους
VRM L κόσμους είναι κάποιο ειδικό πρόγραμμα ανάγνωσης
τους(νίσννστ).
Τέτοια
προγράμματα
υπάρχουν σήμερα
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ενσωματωμένα στους δύο δημοφιλέστερους αναγνώστες σελίδων
του W W W , δηλαδή στον Netscape Navigator και στον Microsoft
Explorer.
Μπαίνοντας ο χρήστης σε έναν τέτοιο κόσμο μπορεί να κάνει
αρκετά πράγματα, ανάλογα πάντα με τον σχεδίασμά του κόσμου
αυτού. Έ τσι για παράδειγμα μπορεί να δει ένα μεγάλο κτίριο, να
μπει στο εσωτερικό του, να συνομιλήσει με κάποιους που ήδη
βρίσκονται μέσα, να εξερευνήσει τους χώρους του, να
χρησιμοποιήσει κάποια αντικείμενα του τα οποία μπορεί και να
είναι υπερσύνδεσμοι για άλλους VRM L κόσμους ή για άλλες
σελίδες του W W W .
5.1.4

Tεyvoλovίεc πολυυέσων

Τα πολυμέσα έχουν να αρχίσει να εφαρμόζονται μέσα στο
Internet με τέτοιο τρόπο που κάνουν την χρήση του ολοένα και πιο
ζωντανή και ενδιαφέρουσα. Και αυτό επειδή έχουν ανατπυχθεί
διάφορες τεχνολογίες που κάνουν τις σελίδες του W W W γεμάτες
από ήχο και κινούμενη εικόνα. Για να δει ο χρήστης σελίδες με τις
εφαρμογές πολυμέσων που σε αυτές θα γίνει αναφορά εδώ αρκεί
να έχει το κατάλληλο plug-in.
Μια πολύ σημαντική εφαρμογή είναι το Real Audio. Με το
Real Audio ο χρήστης μπορεί να ακούσει πραγματικό ήχο
κατευθείαν από το Internet. Το πλεονέκτημα είναι π ω ς δεν είναι
αναγκασμένος να περιμένει να κατέβει πρώτα ολόκληρο το αρχείο
ήχου και να το ακούσει έπειτα με κάποιο ειδικό πρόγραμμα.
Αντίθετα ο ήχος μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο και ο χρήστης
τον ακούει χωρίς να είναι απαραίτητο να έχει κατέβει ολόκληρος.
Μπορεί επίσης ο χρήστης να ζητήσει τη μετάβαση σε οποιοδήποτε
σημείο του ήχου. Μια σημαντική εφαρμογή του Real Audio είναι η
αναμετάδοση του προγράμματος ραδιοφωνικών σταθμών. Το
Real Audio στην έκδοση 3.0 μπορεί να το βρει κανείς στην
διεύθυνση http;//www.realaudio.com .
Μια άλλη ενδιαφέρουσα τεχνολογία είναι αυτή της
Macromedia και των εφαρμογών που αναπτύσσονται με το
πρόγραμμα Director αυτής της εταιρίας. Το Shockwave είναι ένα
plug-in που διανέμει επίσης η Macromedia και μπορεί να διαβάσει
αυτού του είδους τις εφαρμογές μέσα από το περιβάλλον W W W .
Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν κινούμενη εικόνα, ζωντανό
ήχο και φυσικά αλληλεπίδραση με τον χρήστη. Το Shockwave
υπάρχει στην διεύθυνση http;//www.macromedia.com/shockwave.
Τέλος για παρουσίαση ψηφιακής εικόνας video σε
πραγματικό χρόνο υπάρχει το πρόγραμμα VDOLive. Διατίθεται σε
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plug-in για τα ττρογράμματα αναγνώστες του W W W . Βέβαια
βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της εξέλιξης ενώ απαιτεί την ύπαρξη
μιας πολύ καλής σύνδεσης με το Internet αφού στις περισσότερες
συνδέσεις(συνδέσεις με τηλεφωνική κλήση σε ταχύτητες κάτω των
28800Kbps) η αναμετάδοση της εικόνας video γίνεται με πολλά
προβλήματα το μεγάλο ποσοστό απώλειας καρέ και κενά στην
αλληλουχία του ήχου. Το VD O Live μπορεί να βρεθεί από την
διεύθυνση http://www.vdo.net.
5.1.5

Τηλεφωνία υέσα από το Internet

Μια εφαρμογή για το Internet για την οποία γίνεται πολύ
λόγος τον τελευταίο καιρό είναι αυτή της τηλεφωνίας με την χρήση
των γραμμών του Internet.
Ουσιαστικά πρόκειται για την χρήση του υπολογιστή του
χρήστη σαν τηλεφωνική συσκευή.
Το πλεονέκτημα είναι το
μηδαμινό κόστος για τον χρήστη αφού πέρα της συνδρομής στον
παροχέα Internet και το τοπικό τηλεφώνημα για σύνδεση με αυτόν
η εφαρμογή δεν κοστίζει τίποτα παραπάνω. Το όλο σύστημα
ευδοκίμασε πολύ γρήγορα αφού τα δεδομένα ήχου δεν είναι
ιδιαίτερα απαιτητικά κατά την μετάδοση τους μέσα από το Δίκτυο.
Οι χρήσεις της εφαρμογής είναι ατελείωτες και
περιλαμβάνουν από την διασκέδαση μέχρι με επικοινωνία με
απομακρυσμένα προσφιλή πρόσω πα
ή επαγγελματικούς
συνεργάτες.
Επιτρέπει πλήρως αμφίδρομη συνομιλία σε
πραγματικό χρόνο χωρίς να υστερεί κατά πολύ σε ποιότητα
μετάδοσης του ήχου από τις κλασσικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις.
Για την εκμετάλλευση από τον χρήστη αυτής της δυνατότητας είναι
απαραίτητο ένα μικρόφωνο συνδεδεμένο στον υπολογιστή του και
ένα πρόγραμμα ειδικό για αυτό τον σκοπό. Το δημοφιλέστερο
είναι το Internet Phone, ενώ υπάρχουν ακόμα το NetPhone, το
Digiphone καθώς και άλλα.
Η διαδικασία της επικοινωνίας είναι σχετικά απλή.
Ο
χρήστης συνδέεται με έναν IRC διακομιστή ειδικό όμως για αυτό
τον σκοπό. Αφού συνδεθεί από μια λίστα συνδρομητών που είναι
συνδεδεμένοι και εκείνοι ταυτόχρονα μπορεί να επιλέξει κάποιον
για να συνομιλήσει.
Συνήθως οι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη
συνεννοηθεί από πριν για την ώρα της συνομιλίας τους. Ό σον
αφορά την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται δεν
υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος γιατί από την στιγμή που θα
συνδεθούν μεταξύ τους δύο χρήστες και θα αρχίσουν να
συνομιλούν τα δεδομένα θα διακινούνται απευθείας μεταξύ των
δύο ομιλητών.
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Η ίδια εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μέσα σε
τοπικά δίκτυα LAN επιχειρήσεων.
Βέβαια πολύ οργανισμοί τηλεπικοινωνιών σε όλο τον κόσμο
έχουν θεωρήσει ότι θίγονται τα συμφέροντα τους από αυτή την
ιστορία.
Το ίδιο συνέβηκε και στην Ελλάδα αφού ο Ο ΤΕ
υποστήριζε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα του για αποκλειστική
εκμετάλλευση της φωνητικής τηλεφωνίας. Με πρωτοβουλία της
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών τον Μάιο του 1996 έγινε
συνάντηση εκπροσώπων του Ο ΤΕ και των μεγαλύτερων εταιριών
παροχής πρόσβασης στο Δίκτυο. Έ τσι αναγνωρίστηκε από όλους
το αποκλειστικό δικαίωμα του Ο ΤΕ για φωνητική τηλεφωνία σε
πραγματικό χρόνο. Επίσης αναγνωρίστηκε το γεγονός ότι οι
εταιρίες παροχής πρόσβασης δεν έχουν την τεχνική δυνατότητα να
ελέγχουν αν οι χρήστες χρησιμοποιούν το Internet για φωνητική
τηλεφωνία.
Συμφωνήθηκε να μην διαθέτουν οι εταιρίες
προγράμματα αυτού του είδους στους πελάτες τους ενώ στη
σύμβαση μεταξύ των εταιριών και των πελατών τους θα υπάρχει
ένας όρος, δεσμευτικός για τους χρήστες ώστε να μην
παραβιάζουν το αποκλειστικό δικαίωμα του Ο ΤΕ. Ε πίσης ο Ο ΤΕ
δεσμεύθηκε ότι η θυγατρική του OTEnet θα ακολουθήσει την ίδια
συμφωνία.
Αντίθετα στις ΗΠ Α ο περιορισμός αυτός δεν υπάρχει αφού
απορρίφτηκε ανάλογη απαίτηση τηλεπικοινωνιακών οργανισμών
από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών(ΡΟΟ).
Συμπερασματικά η τηλεφωνία μέσω του Internet στην Ελλάδα
βρίσκεται υπό καθεστώς επίσημης απαγόρευσης, αλλά που κανείς
δεν μπορεί να ελέγξει ποιος την χρησιμοποιεί.
5.1.6

Τηλεδιασκέψεις υε την γρήση εικόνας video

Μια από τις πιο σημαντικότερες δυνατότητες επικοινωνίας
που παρέχει το Internet είναι και η τηλεδιάσκεψη. Σίγουρα δεν
υπάρχει καλύτερη μέθοδος επικοινωνίας από αυτήν που η εικόνα
και ο ήχος συνδυάζονται. Έ τσι ξεκίνησαν οι προσπάθειες για την
εφαρμογή της τηλεδιάσκεψης με εικόνα video(videoconferencing)
μέσω του Internet.
Η πιο σημαντική προσπάθεια ήταν η ανάπτυξη του
προγράμματος CU-SeeMe" από ερευνητική ομάδα του
πανεπιστημίου Cornell στις ΗΠΑ. Το CU-SeeMe χρησιμοποιήθηκε
από πολλά εκπαιδευτικά έργα για επικοινωνία μεταξύ των
Ματσάκης Μ. , ‘CU-SeeMe Teleconference σε πραγματκό χρόνο’, περιοδικό ‘0 Κόσμος t
Internet’ , τεύχος 14 Ιουλιου-Αυγούστου 1996, σελίδα 44.
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εκπαιδευτικών και των φοιτητών, ενώ ιδιαίτερα επιτυχημένη ήταν
και η διοργάνωση συνεδρίων με συμμετέχοντες που βρίσκοταν
χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά ο ένας από τον άλλο.
Το CU-SeeMe σήμερα διανέμεται δωρεάν από το
πανεπιστήμιο Cornell σε εκδόσεις για Windows PC και Macintosh,
αλλά δεν λειτουργεί πάντα χωρίς προβλήματα αφού πρόκειται για
ακαδημαϊκό προϊόν χωρίς εμπορική κατεύθυνση.
Για πιο
απαιτητική χρήση υπάρχει το εμπορικό πρόγραμμα Enchanced
CU-SeeM e της εταιρίας WhitePine Software με άδεια του Cornell.
Ο χρήστης για να επικοινωνήσει με αυτήν την τεχνολογία,
χρειάζεται μια από τις δύο εκδόσεις του προγράμματος, σύνδεση
με το lnternet(0oo πιο γρήγορη τόσο καλύτερα), κάρτα video στον
υπολογιστή του και μια κάμερα. Βέβαια με τη κυκλοφορία της
κάμερας QuickCam από την Connectix δεν χρειάζεται πλέον κάρτα
video αφού η κάμερα συνδέεται κατευθείαν με την παράλληλη
θύρα του υπολογιστή. Από εκεί και πέρα ο χρήστης πρέπει να
ξέρει την διεύθυνση ενός υπολογιστή που λειτουργεί ως
διακομιστής ή reflector με τον πιο ειδικό για την περίπτωση όρο, ή
την διεύθυνση ενός μεμονωμένου χρήστη που χρησιμοποιεί το
πρόγραμμα.
Συμπερασματικά το videoconferencing αποτελεί κομμάτι της
μελλοντικής εξέλιξης του Internet χωρίς βέβαια να φιλοδοξεί να
υποκαταστήσει τη σημερινή μορφή επικοινωνίας μέσω του
Δικτύου.
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5.2. Οι uπoλovιστέc δικτύου
5.2.1 Η αναγκαιότητα που
σηυεοινών υπολογιστών

οδηνεί

στην

εξέλιξη

των

Ό π ω ς είναι φυσικό η εξάπλωση του Internet δεν προκαλεί
εξελίξεις μόνο στην τεχνολογία λογισμικού. Σημαντικές εξελίξεις
υπάρχουν και στον τομέα των ίδιων των μηχανημάτων δηλαδή των
ηλεκτρονικών υπολογιστών και ακόμα μεγαλύτερες αναμένονται
στο κοντινό μέλλον.
Παλαιότερα για να χρησιμοποιήσει κάποιος το Internet
έπρεπε να έχει άμεση γνώση του λειτουργικού συστήματος Unix
και να διαθέτει πρόσβαση σε ένα τερματικό υπολογιστή κάποιου
ιδρύματος συνδεδεμένου στο Internet. Σήμερα με την είσοδο των
ιδιωτικών επιχειρήσεων που παρέχουν πρόσβαση στο Internet ο
καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση. Αρκεί μόνο να είναι κάτοχος
ενός προσωπικού υπολογιστή συνήθως ενός PC. Οι εξελίξεις στο
Internet με την επικράτηση του γραφικού περιβάλλοντος και των
νέων τεχνολογιών στο W W W υπαγορεύουν στον χρήστη την
χρήση ενός PC με επεξεργαστή τουλάχιστον έναν 486, αν θέλει να
εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες που προσφέρει πλέον το
Δίκτυο.
Ό μω ς οι εξελίξεις δεν σταματούν εδώ. Αντίθετα μάλλον από
αυτό το σημείο αρχίζουν. Σύμφωνα με όλες τις δημογραφικές
έρευνες για το Internet ο πληθυσμός των χρηστών του Internet
συνεχώς αυξάνει. Ό μω ς τον τελευταίο χρόνο οι τεράστιοι ρυθμοί
αύξησης που υπήρχαν μέχρι πρότινος άρχισαν να μειώνονται. Το
φαινόμενο αυτό έχει μια πολύ φυσιολογική εξήγηση. Για να
αποκτήσει ο χρήστης σύνδεση όπως ήδη ειπώθηκε είναι
απαραίτητο να είναι κάτοχος ενός προσωπικού υπολογιστή. Η
χρήση ενός προσωπικού υπολογιστή όσο και να απλουστεύεται
συνέχεια με νέα πιο βολικά στον χειρισμό τους λειτουργικά
συστήματα πάντα χρειάζεται από πλευράς του χρήστη εξοικείωση
με την Πληροφορική και ακόμα περισσότερο να ‘διαβάσει’ και να
‘δουλέψει’ για να μπορεί να χρησιμοποιεί σωστά και παραγωγικά
το μηχάνημα του. Αν τα παραπάνω συνδυαστούν και με τον φόβο
της τεχνολογίας που αρκετοί άνθρωποι έχουν τότε γίνεται φανερό
πω ς δεν είναι όλος ο κόσμος θετικά προδιαθετημένος να
αποκτήσει έναν προσω πικό υπολογιστή με την μορφή που αυτός
έχει σήμερα. Έ τσι ακόμα και αν υπάρχουν πολλοί που βρίσκουν
πολύ καλή και χρήσιμη την προοπτική να συνδεθούν στο Internet
και έτσι να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρήσιμα δεδομένα και να

επικοινωνήσουν με τον υπόλοιπο κόσμο δεν το κάνουν γιατί τους
εμποδίζει το γεγονός πω ς πρέπει να εντρυφήσουν σε τεχνικά
θέματα.
Τελικά δηλαδή το Internet μοιάζει ότι σε κάποιο σημείο θα
σταματήσει να επεκτείνεται από άποψη χρηστών γιατί θα φτάσει
πολύ κοντά ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν πρόσβαση στον
αριθμό των ανθρώπων που είναι κάτοχοι, ή χειρίζονται από τον
εργασιακό ή μαθησιακό τους χώρο έναν προσω πικό υπολογιστή.
Αρα η μόνη λύση για να γίνει το Internet πραγματικά το παγκόσμιο
Διαδίκτυο στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες του
κόσμου είναι να αυξηθούν οι κάτοχοι των προσω πικώ ν
υπολογιστών.
Αφού αυτό δεν γίνεται όσο οι υπολογιστές έχουν την γνωστή
σημερινή μορφή τους μπορεί να γίνει μόνο αν η μορφή αυτή
αλλάξει. Ένα μηχάνημα που θα είναι αποτέλεσμα αυτής της
αλλαγής πρέπει να είναι εξαιρετικά φιλικό προς τον χρήστη, απλό
ως προς την λειτουργία του και βέβαια οικονομικό. Πρέπει να μην
είναι πολυπλοκότερο στον χειρισμό του από μια τηλεόραση ή ένα
video και να έχει την ίδια λειτουργικότητα όσο οι υπόλοιπες
καταναλωτικές οικιακές συσκευές.
5.2.2 Network Computer, ένα ‘νέο’ υηγάνηυα
Αυτός ο καινούργιος τύπος υπολογιστικής συσκευής έχει την
γενική ονομασία Network Computer* , δηλαδή υπολογιστής
δικτύου. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές υλοποίησης του με
κοινό σημείο όμως την ίδια φιλοσοφία λειτουργικότητας, οι οποίες
και διεκδικούν μερίδιο στην αγορά της πληροφορικής βιομηχανίας.
Έ να Network Computer θα είναι οπωσδήποτε δικτυωμένο
και θα έχει ως κύρια λειτουργία του την σύνδεση στο παγκόσμιο
δίκτυο.
Ο χρήστης με το μηχάνημα αυτό θα μπορεί να
χρησιμοποιεί κανονικά όλες τις γνωστές υπηρεσίες του Internet.
Χαρακτηριστικό αυτού του μηχανήματος είναι το μικρό του
μέγεθος, ενώ μπορεί άνετα να είναι φορητό με την σύνδεση με μια
οθόνη υγρών κρυστάλλων.
Για μεγαλύτερες απαιτήσεις
απεικόνισης μπορεί να συνδέεται με μια τηλεοπτική συσκευή.
Κινητήριος δύναμη του συστήματος από πλευράς λογισμικού
είναι η γλώ σσα Java. Το σύστημα θα διαθέτει τα απολύτως
απαραίτητα σε μνήμη και επεξεργαστή ο οποίος είναι συνήθως
τεχνολογίας RISC(π.χ. IDT R4640, NEC VR4300, Power 603 και
‘ ΧριστοΕκόπουλος Δ ., ‘Network Computer. To μηχανήματα μιας νέας εττοχής;’, περιοδικό ‘Computer
Για Ό λους’, τεύχος 150 Οκτωβρίου 1996, σελίδα 184.
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Sparc). Δεν θα υπάρχει αποθηκευτικός χώρος στο μηχάνημα αν
και κάτι τέτοιο δεν είναι πάντα επιθυμητό από τον χρήστη είτε λόγω
ασφάλειας κάποιων δεδομένων του είτε λόγω περιπτώσεων
αναξιοπιστίας του τηλεφωνικού δικτύου. Το σύστημα θα έχει ως
λειτουργικό του το NCOS(Network Computer Operating System)
όπω ς το ονομάζει η εταιρία Oracle και το οποίο θα είναι μια
παραλλαγή του Unix ή κάτι σαν μια πιο ‘ελαφριά’ έκδοση των
Windows. Το πιο σημαντικό όμως μέρος του συστήματος είναι η
ύπαρξη μιας εικονικής μηχανής Java η οποία θα μπορεί να εκτελεί
εφαρμογές σε γλώσσα Java. Ό λες οι εφαρμογές που θα θέλει ο
χρήστης να εκτελέσει θα μεταφέρονται μετά από απαίτηση του από
έναν κεντρικό διακομιστή του επιμέρους δικτύου στο οποίο ανήκει
ο χρήστης και θα εκτελούνται εν μέρει τοπικά.
Ό π ω ς είναι φυσικό ένα μηχάνημα με αυτά τα χαρακτηριστικά
είναι εντελώς απλό στην χρήση του και ήδη εταιρίες όπω ς η Apple,
η IBM, η Sony και άλλες κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση
έχοντας ήδη κατασκευάσει συσκευές που διαθέτουν εκτός των
άλλων και έναν αναγνώστη σελίδων του W W W , εγκαταστημένο
στο μηχάνημα. Όλα τα υπόλοιπα αφήνονται στον W W W και την
Java και ο χρήστης μπορεί πανεύκολα να γνωρίσει τον κόσμο του
Internet.
Επίσης ένα άλλο πρόβλημα που λύνει μία τέτοια συσκευή
είναι αυτό των διαρκών αναβαθμίσεων του λογισμικού με νέες
εκδόσεις προγραμμάτων που υποστηρίζουν νέες δυνατότητες ή με
καινούργιους οδηγούς(άrivers) για τα μέρη του συστήματος. Ό λες
αυτές οι αναβαθμίσεις θα μπορούν να γίνονται αυτόματα από το
ίδιο το σύστημα με τη χρήση μιας εφαρμογής Java.
Ό σον αφορά το κόστος μιας τέτοιας συσκευής αυτό
υπολογίζεται να μην είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Και αυτό επειδή
αποφεύγονται έξοδα εκπαίδευσης του χρήστη, για αναβάθμιση
λογισμικού, για επεκτάσεις του συστήματος κλπ.
Εξάλλου
πρόκειται στην ουσία για μια οικιακή συσκευή που δεν θα πρέπει
να ξεπερνάει μια λογική τιμή. Βέβαια οι προβλέψεις για το μέλλον
δείχνουν ότι δεν θα είναι όλα τόσο ‘ρόδινα’ για τον χρήστη αφού
αναμένεται να χρεώνεται για τις υπηρεσίες και τα προγράμματα
που χρησιμοποιεί μέσω του διακομιστή του παροχέα του.
Πρόκειται στην ουσία για δανεισμό ή ένα δικτυακό leasing.
Πάντως
οι
συσκευές
αυτές
δεν στοχεύουν
να
υποκαταστήσουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές με την σημερινή
μορφή τους, τουλάχιστον σε εργασίες που δεν θα έχουν σχέση με
το Δίκτυο.
Δηλαδή αυτοί που εργάζονται πάνω σε έναν
υπολογιστή θα συνεχίσουν να το κάνουν και στο μέλλον μόνο που
για χρήσεις του Δικτύου ή για ανθρώπους που τους ενδιαφέρει
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μόνο η πρόσβαση σε δεδομένα και η επικοινωνία θα
χρησιμοποιείται το Network Computer.
Τελικά η διαφοροποίηση του Network Computer έγκειται
στην φιλοσοφία της λειτουργίας του και στον τρόπο που
συμπεριφέρεται το λογισμικό τόσο με την Java όσο και με κάποιες
νέες προσπάθειες όπω ς αυτή της προδιαγραφής ActiveX της
εταιρίας Microsoft.
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5.3. Στατιστικά δεδουένα και υελλοντικέο τάσειο
Το Internet παραμένει μια συνεχώς αυξανόμενη κοινότητα.
Καθημερινά χιλιάδες νέοι χρήστες από όλα τα μέρη του κόσμου
προστίθενται σε αυτήν.
Το ακριβές μέγεθος του Δικτύου είναι δύσκολο να
υπολογιστεί. Όμω ς πολλές εταιρίες που ειδικεύονται στην έρευνα
και την στατιστική, ιδίως στις ΗΠΑ έχουν κάνει προσπάθειες να το
υπολογίσουν. Βέβαια τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα τα ίδια σε
κάθε έρευνα που διεξάγεται για τα ίδια χρονικά διαστήματα. Δίνουν
όμως τελικά αυτές οι έρευνες μια αντίληψη της σημερινής
κατάστασης και μια ιδέα του τι πρόκειται να επακολουθήσει στο
μέλλον.
Internet User Population Growth
54£Μ
264M

Sep-95

lan-96

+51%

Jul-9S

aoircti 1936 CybeAHw Cor*eft»i»E»1iraate

Ιίνοκας I : H αύξηση xm χρηστών του Internet μέχρι τον Ιούλιο του 96.
Πηνη: 1996 CvberAtlas Consensus Estimate από mv httD//www.cvberatlaacom

Στην παραπάνω εικόνα βλέπει κανείς ότι ο πληθυσμός του
Internet είχε φτάσει τον Ιούλιο του 1996 τα 34,6 εκατομμύρια
χρήστες πάντα σύμφωνα με την έρευνα της CyberAtlas.
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με αποτελέσματα άλλων ερευνών
πάνω στο ίδιο ζήτημα. Να σημειωθεί όμως ότι οι περισσότερες
αναφέρονται στους χρήστες των ΗΠΑ.
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v ( i; s f Y K t T o v a o i e u 0 T W ) f o n a T w r o u In te r n e t
XotV rrtc
ri0OO6lODKIU0C
16/11/1966
tviVuKo: χρήσΐίς
35,0εχ.
31/1(VI966 VW W xpriaici
31,4«.
ΗΠΑ, ινή/υκες χρήοττες που δεν
RNttSVP
21/10/1966 χρησνοποχ>ύν μδνο το β-παΙ
27,0εχ
Intellqueit
24/7/1996 ΚΤΛ, χρήστες
35,0εχ.
ΗΠΑ, χρήστες που σπόχττιοαν πρόσβαση
Corrputor InteMgence
Mtec1996 τον τεΛευτοΑ] χρόνο
15,0εκ
Hoffrian/Novak
Απρ»ο09θβ HTA, χρήστες
16.4εκ
VMIStTMt Journal
M0pTnc1996 ΒΛμεριτής χρήστες
17,6εκ
Mngan Stanlev
Φι6ροϋάρχ)ς196β VW W χρήστες «πτό το 1996
9,0 εκ
Matrix
Φχβοουάοχχ; 1966 Internet χρήστες κπό το 1996
26,4εχ
ΗΠΑ, ενήλκες χρήστες που δεν
FINOSVP
larauOpax; 1966 χρησνοποούν μόνο το β-σβΙ
9,5εκ
ΒΛμεριτής χρήστες με πρόσβαση στον
Metaen Mada Reaeardi
Οκτώ&ΜΧ 1995 V/ifM τους 3 τελευταίους μήνες
23,0εκ
liVQKQC 2 :Διάφορες εοευνες v ia τον υπολογισμο του αριθμού χρηστών
Louia Harrtt & Aatoc.
Intemabonal Data CorpOOQ

Πηγιι; http-//www,cyl;?efatlaacQm

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι επί συνόλου
των 98,2 εκατομμυρίων νοικοκυριών στις ΗΠΑ ένα 14,9%
χρησιμοποιεί το Internet σύμφωνα με έρευνα της εταιρίας
FIND/SVP.
Τ α ν ο ικ ο κ υ ο ιά τ ω ν Η Π Α υ ε π ο ό σ β α σ η σ το In te rn e t
Ποσοστό %
Σύνολο
νοικοκυοιών στο
Internet
Internet
Νοικοκυριά
Σύνολο 98,2εκ.

14.9

14,7εκ.

Νοικοκυριά με
τηλέφωνο 92,3εκ.

15,9

14,7εκ.

Πίνακας 3; Τα νοικοκυριά των ΗΠΑκαι το Internet
Πηγή:httpy/www.cyberatlas.com
Ένας ακόμη πίνακας με στοιχεία για τον αριθμό των
χρηστών του Internet από τις ΗΠΑ παρουσιάζει τρεις έρευνες για
τους ενήλικες χρήστες του Δικτύου.
Π ο σ ο στά τυν6 εδ€ υένω ν κστοίκ ω ν τω ν Η Π Α

Πηνή iPtwvac
YanKetovteh Αύγουστος
96
Nielsen Αύγουατος 96

Inteliquest Ιούλιος 96

χρήστες 18* που
συνδέθηκαν τον ιελευτοέο
χρόνο
χρήστες 16+ σπό ΗΠΑ κα
Καναδό
χρήστες16+ που
χρησιμοποίησαν ΟηΙηβ
υττηρεοΐες ή το Internet το
πρώτο τρίμηνο του 96

ίίνοκας 4: ΕνηΑικΕς χρήστες οΰς ΗΠΑ

Πηγή:httpt//www.cyberatla£com
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21,5')σ42εκ.
23.04«48εκ.

17,(ηω35εκ

Όλες αυτές οι έρευνες που αφορούν τον πληθυσμό του
Internet έχουν περιθώρια αμφισβήτησης και κριτικής σχετικά με τα
αποτελέσματα τους και την πιθανότητα λαθών.
Έτσι τα στοιχεία που είναι σημαντικότερα, μιας και
θεωρούνται ότι προσεγγίζουν καλύτερα την πραγματικότητα είναι
αυτά που αφορούν την ανάπτυξη του Internet όσον αφορά τα
συνδεδεμένα μηχανήματα και τις διευθύνσεις DNS, δηλαδή τα
domain ονόματα.

; Internet Hosts 1989-1996

Π η γ ή : N e tw o rk W izards Α ύγουστος 96. httP//w ww.nw,C Qm

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα οι κόμβοι, δηλαδή
οι υπολογιστές συνδεδεμένοι στο Internet με σταθερή IP
διεύθυνση έφτασαν περίπου τα 13 εκατομμύρια. Βλέπει
κανείς ότι σε διάστημα 2 χρονών υπερτριπλασιάστηκαν.
Αυτό οφείλεται κυρίως στην απελευθέρωση της δυνατότητας
άσκησης εμπορικής δραστηριότητας και στην επακόλουθη
είσοδο των ιδιωτικών εταιριών στο Internet.

Όμως ένα χαρακτηριστικό που αξίζει προσοχής είναι
ότι οι ρυθμοί αύξησης των κόμβων του Δικτύου μετά το
δεύτερο εξάμηνο του 1995 ακολουθούν καθοδική πορεία,
παραμένοντας πάντα βέβαια σε υψηλά επίπεδα.
Αυτό
μπορεί να το δει κανείς καλύτερα από τον πιο κάτω πίνακα
που παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας Domain της
Network Wizards για τα έτη 1993 έως 1996.
ΡυθυοΙ aiiinanc των κόμβων Internet από 1993 έακ 1996
Π οσ ο στό % aOtnonc Π οσ ο στό m io ia c
T O jijA tu T a io ^ J d jjr];^

Ίινοκας 6: Ηαύξηση των κόμβων με)(ρι τον Ιούλιο του 1996
Πηγή: Cyberatlas και Network Wizards, http-y/www.cyberatlaacom
Βέβαια το ποσοστό αύξησης των κόμβων διαφέρει
πολύ από χώρα σε χώρα. Την μεγαλύτερη αύξηση κόμβων
μεταξύ του 1995 και 1996 παρουσίασε η Κίνα, χώρα αρκετά
νέα στο Internet φτάνοντας στο εκπληκτικό ποσοστό 1003%
αύξησης.
Ακολουθούν τρεις πίνακες με τις δέκα χώρες από κάθε
μια από τις ηπείρους Αμερική, Ευρώπη, Ασία με την
μεγαλύτερη αύξηση σε αριθμό κόμβων.
ΑύεηαΓΠ τω ν κόυβοJV σε Yujocc m e AucoiK hc
A p i 9u 6 c
κόυΒων το
Α ύξη σ η σττό το Π οσ ο στό
1996
αύξησης
1996
Χώοα
93%
3,955,631
6,224,279
ΗΠΑ
424,356
161,712
62%
Καναδάς
305%
46,854
35,278
Βραζιλία
142%
11,871
20,253
Μεξικό
99%
13,239
6,575
Χιλή
188%
9,415
6,145
Αργεντινή
154%
5,265
3,19
Κολομβία
518%
1,902
2,269
Περού
151%
1,553
Κόστα Ρίκα
2,582
97%
1,679
826
Βενεζουέλα
4.184.683
Σύνολο

Πίνακας 7: Οι δέκα χώρες της Αμερικής με την αενολύτΕΡη QuOicm
κόμ^ν
Πηγή: Network Wizards. http//www,cyberatla£CQm
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Α ύ^ση των κόυΒων σε yu>occ τηο Ευοώπη(
Apieti6c
κόμβων το
Χώρα
1996
Μ.ΒραανΙα
579,492
Γερμανία
548.168
Φινλανδία
277,207
Σουηδία
186,312
Ολλανδία
214,704
Γαλλία
189,786
Ιταλία
113,776
Νορβηγία
120,780
Δανία
76,955
Ελβετία
102,691
Σύνολο

Αύξηση από το
1995
288,234
197,461
165,346
79,587
79,242
75,812
67,633
54,172
39,991
38,896
1.086.374

Ποσοστό
αύεnσnc
99%
56%
148%
75%
58%
67%
147%
81%
108%
61%
82%(ΜΟ)

nivQKQC 8: QLggKQ.itfDec me Ευοώπης με. mv μΕΥοΑύτερη αύξηση
κόμβων
Πηγή:Network Wizards httpy/www.cvberatlas.com

Πίνακας 9: Οι δέκα χώρες της Αοίας με την μεγαλύτερη αύξηση
κόμβων
Πηγή: Network Wizards, hnpy/www.cvberatlascom
Στον χώρο των Βαλκανίων που ενδιαφέρει και άμεσα, η
Ελλάδα κυριαρχεί. Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας της
Network Wizards, για τον Ιανουάριο του 1996, η Ελλάδα
διέθετε 8787 κόμβους.
Η Τουρκία παρουσίασε το
μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης φτάνοντας τους 5870 σε
σχέση με τους 2790 του προηγουμένου εξαμήνου.
Η
Βουλγαρία ακολουθεί με 1013 κόμβους ενώ τα Σκόπια οι
κόμβοι έφτασαν τους 39. Κροατία και Σλοβενία ακολουθούν
ανοδική πορεία ενώ η Κύπρος έφτασε τους 384 κόμβους στο
Internet.
Πάντως οι έρευνες δεν παραλείπουν βασιζόμενες στην
στατιστική να κάνουν προβλέψεις για το μέλλον. Έ τσι στην
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παρακάτω γραφική παράσταση παρατίθεται η πρόβλεψη της
Network Wizards για αύξηση των κόμβων μέχρι το έτος
2001.

Internet Hosts - Overall Trend

Πίνακας IQ: Προβλέψεις για mv αύξηοη των κόμ^ν στο Internet
Πηγή: Network Wizards. h n p y /w w w ,n w .C Q m
Η πρόβλεψη λοιπόν της Network Wizards για το 2001
είναι ότι το σύνολο των κόμβων του Internet θα ξεπεράσει τα
100 εκατομμύρια. Πρόκειται σίγουρα για μια πολύ αισιόδοξη
πρόβλεψη, αλλά το μέλλον είναι αρκετά κοντινό για να
επαληθευθεί ή όχι η πρόβλεψη.
Ένα άλλο ενδιαφέρον νούμερο των μετρήσεων είναι
αυτό του πλήθους των domains. Εδώ όπω ς είναι φυσικό
κυριαρχούν τα εμπορικά domains δηλαδή το domain com .
A u ih a tic
domain
com
org
net
edu
Σύνολο

στα kucϋ ό τ ε ο α ο ν ό υ α τ α οlo m a in
27/9/1996
5/7/1996 Αύεηση Ποσοστό %
37,9
546638
397690 150948
34,5
9450
36808
27358
46,8
16027
23539
7512
8,7
2643
232
2875
37,8
443718 168142
611860

Πίνακας 11 :Τα κυριότερα domains
Πηγή; Internet Info. iiUpy/www.cyberatias.cQm
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Κατά την τελευταία έρευνα της Network Wizards
καταμετρήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο 488000 διαφορετικοί
υπολογιστές με όνομα domain του συστήματος DNS. Η
εξέλιξη κατά τα τελευταία χρόνια του αριθμού των domains
φαίνεται στην πιο κάτω γραφική παράσταση.________________

Internet Domains in DNS

Π ίνα κ α ς 12 : Η αύξηση των άοπ^ιης pji't tqv Αύγουστο του 1996
Π η γ ή : N e tw o rk Wizards. http ://w w w jw .C Qm

Όσον αφορά ειδικά τα γεωγραφικά domain όλων των
χωρών αυτά υπάρχουν στο παράρτημα (σελ. 213 ως 215).
Σημαντικό είναι επίσης και το ζήτημα της κίνησης του
όγκου των δεδομένων.
Εδώ το 70% της συνολικής
κίvησης(traffic) προέρχεται από τις ΗΠΑ. Πάντως η αύξηση
της κίνησης από χώρες εκτός των ΗΠΑ γίνεται με διπλάσιους
ρυθμούς από την αντίστοιχη των ΗΠΑ, όπως προκύπτει από
έρευνα της l/Pro.
Α π ό την άλλη η πληθυσμιακή κατανομή των χρηστών
ανά χώρα βρίσκει φυσικά και εδώ κυρίαρχες τις ΗΠΑ, αφού
το 73% των χρηστών, ειδικά βέβαια για το W W W είναι
πολίτες των ΗΠΑ, το 11% χωρών της Ευρώπης και το 8%
πολίτες του Καναδά και του Μεξικού. Άρα ακόμα το Internet
είναι υπόθεση του ‘πλούσιου βορρά’, αφού οι χρήστες από

τα υπόλοιπα μέρη του κόσμου αγγίζουν το 8% του συνόλου.
Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από έρευνα της GVU.
Παράλληλα μια άλλη εταιρία, η SIMBA Information inc.
προβλέπει για το 2000 ότι οι χρήστες εκτός Βορείου και
Νοτίου Αμερικής θα ανέλθουν σε 21 εκατομμύρια από τα
οποία τα 13 εκατομμύρια θα είναι Ευρωπαίοι και τα 5
Ιάπωνες.
Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν στοιχεία και
συμπεράσματα για τους ενεργούς χρήστες του Internet με
‘δημογραφικό’ χαρακτήρα. Αυτού του είδους τα στοιχεία
μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμα για την κατανόηση της
σημερινής κατάστασης στο Δίκτυο επειδή Δίκτυο ουσιαστικά
είναι οι χρήστες του. Τα στοιχεία αυτά μπορούν και πιο
εύκολα να οδηγήσουν σε κάποια συμπεράσματα για τις
αναγκαιότητες του Δικτύου όσον αφορά το παρόν του αλλά
και την μελλοντική του ανάπτυξη.
Από το Internet απουσιάζουν εντελώς οι κατώτερες
επαγγελματικές τάξεις.
Ό σον αψορά λοιπόν τον
επαγγελματικό κλάδο των χρηστών κυριαρχεί η εκπαίδευση,
ο τριτογενής τομέας και τα σχετικά με τους υπολογιστές
επαγγέλματα. Αναλυτική κατανομή των επαγγελμάτων των
χρηστών του Internet υπάρχει στον παρακάτω πίνακα.

Κατανουή των γοηστών του Internet ανάλογα
υε τον ετταννελυατικό touc κλάδο
Ε π α ν ν ε λ υ α τ ικ ό < κ λ ά δ ο ς

Π ο σ ο σ τό

Εκπαίδευση
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

16,70%

Βιομηχανία
Κυβερνητικός, Δημόσιος και Στρατιωτικός
Κατασκευαστικός(Αρχπέκτονες-Μηχανικοί)

7,40 %

Υγεία
Τ ραπεζικός/Νομικός

16,50%
10,30%
6,80 %
4,70 %
4,20 %
3,50%

Τηλεπικοινωνίες
Εναέριες μετα(ρορές/Διάστημα

3,20%
2,20%
1,90%

Συγκοινωνίες
Ασφολιστικός/Μ εσιτικός
Έρευνα

1,60%
1,30%

Πηγή:CommerceNet/Nielsen 1996. httpy/www.CYberatla&CQm
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Ένα άλλο στοιχείο κατανομής των χρηστών του
Internet είναι αυτό του τρόπου ενασχόλησης τους με αυτό.
Έ τσι οι χρήστες διακρίνονται σε αυτούς που χρησιμοποιούν
το Internet από την επιχείρηση στην οποία εργάζονται,
αυτούς που το χρησιμοποιούν από το σχολείο ή ακαδημαϊκό
ίδρυμα που εργάζονται ή φοιτούν, από τους ελεύθερους
επαγγελματίες και τέλος τους ιδιώτες ‘χομπίστες’.
Τα
στοιχεία αυτά με τα ποσοστά της κάθε κατηγορίας
παρουσιάζονται στην πιο κάτω απεικόνιση από την έρευνα
της FIND/SVP.
Demographic Profile of Internet User
Academk
Recreational

eoute: 1916F1NC/9kiP

Ιινακας 14: Καπιγοριες χρηστών
Π ηγή: FIND/SVP. httpT'/w w w cyberatlagpnm

Αφού εξετάστηκε πόσοι περίπου είναι οι χρήστες και σε
ποιες κατηγορίες ανήκουν είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε κατά
πόσο χρησιμοποιούν το Internet. Οι ώρες χρήσης ανά
εβδομάδα, είναι σίγουρα ένα μέγεθος που το καταφέρνει
αυτό, αν όχι ποιοτικά τουλάχιστον ποσοτικά.

Ώ οεο σ ύ νδ εσ η ο ανά
εβ δ ο μ ά δ α
Π ηνή έρ ευν α ς

Ώ ρ ες

F IN D /SV P

5,36

Nielsen
Yankelovich 95

5,28
4
3

Yankelovich 96

3

Intelliquest

4.09

Μ έσ ο ς όο ο ς
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Στον παραπάνω πίνακα βλέπει κανείς πόσες ώρες την
εβδομάδα ο μέσος χρήστης χρησιμοποιεί το Internet. Τα
στοιχεία είναι από διάφορες έρευνες και τελικά ο μέσος όρος
χρήσης είναι περίπου τέσσερις ώρες. Ακολουθεί γραφική
παράσταση με έρευνα της Intelliquest πάνω στο ίδιο θέμα.
Weekly Hours Online

ISMIntefQMrt

Ιΐνοκας 16 : Ώρες σύνδεσης εβδομαδιαία
DnyrLUniellic[uesi..hnp//www.cyberatlaacQm

Ένα άλλο ζήτημα είναι από ποιόν χώρο ο χρήστης
συνδέεται με το Internet και κατ’επέκταση ποιος είναι αυτός
που του παρέχει την σύνδεση.
Χώ οζκ ποόσβαίjn c στο /γitemet
Σ χ ο λ ε ίο /Π α ν ε Π η ν ή έ D ευ v α c
Nielsen

Κ α τ ο ικ ία
62%

Ε ρ γ α σ ία

F IN D /SV P

69%

54%
47%

VA LS2

42%

33%

π ισ τ ή υ ιο
30%
21%
25%

Ίινακας 17 : Χ οίροι προοβαπις

Πηγή: CyberAtlas. http://www.cyberatlas.CQm
Στον παραπάνω πίνακα είναι φανερό ότι ανεξαρτήτως
έρευνας οι περισσότεροι χρήστες συνδέονται από το σπίτι
τους και αμέσως μετά οι επόμενοι από τον εργασιακό χώρο.
Επίσης από έρευνα της FIND/SVP προκύπτει ότι το 46% του
συνόλου των χρηστών συνδέονται μέσω εμπορικού παροχέα
πρόσβασης στο Internet, ενώ ένα 48% από το σπίτι τους.
Σύμφωνα ακόμη με την έρευνα της G VU η μέση
ταχύτητα πρόσβασης είναι τα 28,800Kbps, αφού το 39% των
χρηστών συνδέεται με την ταχύτητα αυτή. Η πλατφόρμα που
κυριαρχεί είναι τα Windows με ποσοστό το 59% των
χρηστών και ακολουθούν το λειτουργικό για Macintosh με
28% και το Unix με ποσοστό 5%.
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To Internet μπορεί να βρει δεκάδες εφαρμογές και άρα
δεκάδες λόγους χρήσης του. Σε έρευνα ανάμεσα σε χρήστες
από την Nielsen διαπιστώθηκε ότι ο δημοφιλέστερος λόγος
χρήσης είναι η ψυχαγωγία με δεύτερο αυτόν της
πληροφόρησης. Ακολουθεί γράφημα με τις δημοφιλέστερες
χρήσεις του Internet.
Top Reasons for Using the Internet
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Ιινακας 18 ; Κορυφαίοι Αογοι χρήσης του Internet
Πηγή. Nielsea httpy/www.cyberatlascom
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι έρευνες που
αφορούν τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών του Internet.
Σύμφωνα με αυτές λοιπόν η μέση ηλικία των χρηστών
Internet είναι 32 χρόνια, ενώ των χρηστών ηλεκτρονικού
υπολογιστή 39 χρόνια και μόνο το 10% των χρηστών Internet
βρίσκονται κάτω από το 18° έτος της ηλικίας τους(ΟΑ). Το
64% των χρηστών έχουν κάνει κάποιες σπουδές,
τουλάχιστον πτυχίο κολεγίου(Νίοΐ5οη).
Οι γυναίκες
αποτελούν μειοψηφία στο Internet καθώς γυναίκες είναι το
32% των χρηστών(ΟΑ). Ο μέσος όρος εισοδήματος των
χρηστών ανέρχεται σε 60.000 δολάρια ετησίως(Νίοΐ5οη).
Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση 41% των χρηστών
είναι έγγαμοι και το 41% άγαμοι(θνύ).
Α π ό πλευράς
πολιτικών πεποιθήσεων το 30% δεν έχουν προτιμήσεις, ενώ
ειδικά για τις ΗΠΑ το 25% δηλώνουν Δημοκρατικοί και το
21% Ρεπουμπλικάνοι(θνυ). Τέλος φυλετικά η συντριπτικά
μεγαλύτερη πλειοψηφία είναι λευκοί με ποσοστό 87%(GVU),
το 5% Αφροαμερικάνοι, το 3% Ισπανόφωνοι και το 3%
Ασιάτες(ΡΙΝ0/5νΡ).
Ειδικά για τον Ευρωπαίο χρήστη που μας ενδιαφέρει
περισσότερο μιας και σε αυτόν υπάγονται και οι Έ λληνες
χρήστες, σύμφωνα με έρευνα του GVU προσδιορίζεται το
προφίλ του με τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Έ τσι ο μέσος

Ευρωπαίος χρήστης έχει ηλικία 28,8 ετών, ανήκει στην
μεσαία εισοδηματική τάξη, διαθέτει υπολογιστή με Windows
και το επάγγελμα του έχει σχέση κυρίως με την εκπαίδευση ή
τους υπολογιστές.
Οι άνδρες είναι πλειοψηφία αφού οι γυναίκες είναι
μόλις το 15,2% των χρηστών. Οι περισσότεροι από τους
χρήστες που επιμένουν στο Unix βρίσκονται σε χώρες της
κεντρικής Ευρώπης ενώ στις Μεσογειακές χώρες ο μέσος
όρος ηλικίας του χρήστη είναι τα 30 χρόνια. Τέλος οι χώρες
της Σκανδιναβικής χερσονήσου χρησιμοποιούν πιο συχνά
και είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τον W W W .
Μπορεί τελικά λοιπόν το Δίκτυο να διατηρεί μεγάλους
ρυθμούς ανάπτυξης αλλά δεν παύει να είναι απρόσιτο στην
μεγάλη πλειοψηψία των κατοίκων του πλανήτη.

187

5.4

Η άλλη 6mn του Δικτύου

Το Δίκτυο διανύει μια περίοδο συνεχών αλλαγών και
εξελίξεων. Με την απελευθέρωση της εμπορικής δραστηριότητας
με τη αποχώρηση του NSF τα διάφορα τμήματα του Δικτύου
βρίσκονται κάτω από τον απόλυτο έλεγχο ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Οι άνθρωποι πλέον αρχίζουν να ανακαλύπτουν μαζικά το Internet
κάτι
που
άλλωστε
συμφέρει
και τις εταιρίες
που
δραστηριοποιούνται στον χώρο. Θετικό ή όχι το Δίκτυο βρίσκεται
σε μια συνεχόμενη κούρσα ιδιωτικοποίησης και εμπορικής
εκμετάλλευσης(μία στις δέκα σελίδες του W W W έχουν
διαφημίσεις).
Κάτι που θα πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα είναι ότι το
Internet και ιδίως το W W W που είναι η σημαντικότερη έκφραση
του τείνει να ‘τηλεορασιοποιηθεΓ. Αυτό είναι και δυσάρεστο αλλά
και επικίνδυνο. Δυσάρεστο γιατί το W W W ως μέσο επικοινωνίας
έχει τον δικό του κώδικα και είναι κρίμα αυτός να αντικατασταθεί με
τον γνωστό σε όλους κώδικα της τηλεόρασης.
Είναι επίσης
επικίνδυνο γιατί ο νέος χρήστης πρωτομπαίνοντας στο W W W και
έχοντας ήδη σχηματίσει μια status άποψη για το μέσο, συνήθως
από τηλεόραση, έντυπα και διαφήμιση, περιμένει να αντικρίσει κάτι
σαν τηλεόραση. Φυσικά απογοητεύετε και με την απογοήτευση
του δεν αφήνεται να γνωρίσει καλύτερα το νέο μέσο. Οι εταιρίες
βέβαια που αποσκοπούν στο κέρδος προσπαθούν να φέρουν το
W W W στα μέτρα και τις απαιτήσεις του χρήστη.
Στο περιθώριο της εξέλιξης του Δικτύου, των όποιων
αντιξοοτήτων υπάρχουν και των θετικών και αρνητικών γεγονότων
σε σχέση με αυτό τίθεται ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα.
Α π ό τα τέλη της δεκαετίας του 1950 ο Me Luhan είχε μιλήσει
σχεδόν προφητικά για το «παγκόσμιο χω ριό»( 9 ΐοόαΙ village),
λέγοντας ότι όλη η Γη δεν είναι τίποτε άλλο από ένα χωριό γιατί ο
άνθρωπος έχει επεκτείνει το νευρικό του σύστημα με έναν
παγκόσμιο εναγκαλισμό καταργώντας και τον χώρο και τον χρόνο
σε ότι αφορά τον πλανήτη του. Αυτός ο κόσμος όπου οι
αποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί και η ταχύτητα με την οποία
διακινείται η πληροφορία, θα μπορούσε να πει κανείς ότι
προσεγγίζει την έννοια του Internet και σίγουρα η προσέγγιση θα
είναι ακόμα πιο επιτυχής στο μέλλον.
Το ερώτημα είναι αν αυτή η νέα κατάσταση, αυτή η
'παγκοσμιοποίηση’ της πληροφορίας δημιουργεί ή όχι νέες
ανισότητες και συντηρεί ή όχι τις ήδη υπάρχουσες. Ο θαυμασμός
του ανθρώπου μπροστά στην νέα τεχνολογία και τις προοπτικές
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του μέλλοντος δεν αρκεί. Αυτός ο θαυμασμός χει σημασία μόνο
υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος αυτός κόσμος του Internet, ο
κόσμος της ‘παγκοσμιοποίησης’ της πληροφορίας θα είναι
ανοικτός σε όλους και δεν θα περιορίζεται από παράγοντες όπως
το χρήμα, η φυλή οι γνώσεις. Αν περιορίζεται από αυτούς τους
παράγοντες δεν έχει νόημα να αναψερόμαστε σε ‘ανοικτή σε όλους
επικοινωνία’.
«Υπάρχει όμως και η άλλη προσέγγιση που λέει ότι στην
ουσία αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν ένα νέο χάσμα, μια νέα
διάκριση ανάμεσα στους γνωρίζοντες και τους μη γνωρίζοντες, σε
τελική ανάλυση αφορούν πολύ λίγους.
Σε διεθνές επίπεδο
αφορούν μια πολύ μικρή ομάδα χωρών και αντίστοιχα διευρύνουν
το χάσμα ανάμεσα στις χώρες του κέντρου και της περιφέρειας. Κι
ακόμα στο εσωτερικό των χωρών του κέντρου, κάποια στρώματα
του πληθυσμού, μη μπορώντας να ανταποκριθούν στις νέες
απαιτήσεις, περιθωριοποιούνται*».
Δεν διαθέτουν όλες οι χώρες την ίδια τηλεπικοινωνιακή
υποδομή. Ανισότητα στην τηλεπικοινωνιακή υποδομή σημαίνει και
ανισότητα στην λήψη του πληροφοριακού αντικειμένου.
Η
ανισότητα σε βάρος του αναπτυσσόμενου κόσμου μεγαλώνει
διαρκώς,
αφού
αυτός
αντιμετωπίζει
δυσκολία
στην
τηλεπικοινωνιακή υποδομή αφού έχει άλλα σημαντικότερα
προβλήματα να επιλύσει όπως αυτό της επιβίωσης. Έ τσ ι η μερίδα
αυτή του πληθυσμού της Γης, που είναι και η μεγαλύτερη,
περιθωριοποιείται μέσα στην κοινωνία του Δικτύου.
Τα πράγματα όμως στο Δίκτυο έχουν και την αισιόδοξη
πλευρά τους. Ο χρήστης είναι αυτός που του δίνει ζωή και
ευτυχώς ακόμα οι προσπάθειες για επιβολή εξωτερικού από το
Δίκτυο ελέγχου έχουν αποτύχει. Οι χρήστες του Internet έχουν
αποδείξει την ευαισθησία τους σε αυτά τα ζητήματα και σίγουρα
θέλουν να διαφυλάξουν την ‘ελευθερία’ και ‘φυσική δημοκρατία’ του
Δικτύου. Η λύση είναι οι προσπάθειες να στραφούν προς τον
μετασχηματισμό του υπολογιστή σε εργαλείο επικοινωνίας του
οποίου η απόκτηση θα λειτουργεί «ω ς ένα πςότυπο στο οποίο
πρέπει να συγκλίνουμε για να είμαστε ισότιμοι * ». Αρκεί βέβαια*

’ Λέανδρος, απόσπασμα της εισήγησης του στο συνέδριο Ή κατασκευή της πρα γμ α ^ ό τη τα ς και τα
ΜΜΕ’ που διοργάνωσε το τμήμα Επυςοινωνίας και ΜΜΕ του Παντοίου Πανεπιστημίου τον Απρίλιο
του 1996, αναδημοσίευση από το ένθετο ‘Info’ της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας, 12 Μαίου 1996,
‘Τεχνολογία και ΜΜΕ’ των Βαρούχα Μ . , Κελενίδη Η. Και Κώσταρη Σ . .
** Μεϊμάρης, απόσπασμα της εισήγησης του στο συνέδριο Ή κατασκευή της πραγματικότητας και τα
ΜΜΕ’ που διοργάνωσε το τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Ποντοίου Πανεπιστημίου τον Απρίλιο
του 1996, αναδημοσίευση από το ένθετο ‘Info’ της Κυριακόττικης Ελευθεροτυπίας, 12 Μοήου 1996,
‘Τεχνολογία και ΜΜΕ’ των Βαρούχα Μ ., Κελενίδη Η. Και Κιόσταρη Σ.
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αυτή η σύγκλιση να είναι δυνατή τελικά να πραγματοποιηθεί από
όλους και τα κριτήρια να είναι τα ίδια για κάθε άνθρωπο.
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HI. Eπίλovoc-Σuuπ£Dάσuατα
To Internet ως εργαλείο, προσφέρει τις δεδομένες
δυνατότητες και χρήσεις που διεξοδικά αναφέρθηκαν στα
προηγούμενα κεφάλαια. Έτσι η χρησιμότητα του Internet δεν θα
μπορούσε να είναι μία και μόνο. Το Internet είναι τόσο χρήσιμο,
όσο χρήσιμες είναι οι διάφορες υπηρεσίες του και εργαλεία όταν
αυτά είναι στην υπηρεσία ανθρώπων με συγκεκριμένες ανάγκες.
Έ τσι είναι δυνατόν ο κάθε άνθρωπος να βρει και διαφορετικές
χρήσεις, άρα και χρησιμότητες μέσα στο Internet για κάθε ανάγκη
προσωπική ή επαγγελματική ενασχόληση που έχει εκ των
προτέρων προσδιοριστεί έτσι ώστε να είναι πραγματική και όχι
ιδεατή. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το Internet πράγματι δημιουργεί
και ιδεατές ανάγκες, αφού είναι τόσο μεγάλη η δύναμη του ως μέσο
και αφού πραγματικά μπορεί να δημιουργήσει εξάρτηση σε
πολλούς χρήστες.
Η χρησιμότητα του Internet στην εξυπηρέτηση των
δεδομένων αναγκών έχει σε κάθε περίπτωση ένα σημαντικότατο
χαρακτηριστικό, το οποίο και διαφοροποιεί το Internet και το κάνει
πιο αποδοτικό από τα άλλα παραδοσιακά μέσα. Πρόκειται για το
στοιχείο της αλληλεπιδpαστικότητας(interactivity) που διέπει όλες
τις χρήσεις του Internet.
Ο χρήστης του Internet δεν είναι
παθητικός δέκτης μηνύματος αλλά μπορεί ο ίδιος να επεξεργαστεί
και να επιδράσει επί του μηνύματος.
Ο χρήστης λοιπόν για να χρησιμοποιήσει ουσιαστικά και
παραγωγικά το Internet θα πρέπει να γνωρίζει τις ανάγκες του και
ακόμη βέβαια πω ς να χρησιμοποιεί σωστά το μέσο.
Εδώ λοιπόν έχει σημασία και η έννοια λειτουργία του
Δικτύου.
Η σημερινή μορφή του Internet παρέχει φυσικά
εκπληκτικές δυνατότητες χρήσης. Αλλά αυτές απέχουν από τον
τελικό στόχο και σκοπό ύπαρξης ενός υπερδικτύου όπως το
Internet. Το Internet τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν είναι εργαλείο
στα χέρια όλων των κατοίκων του πλανήτη και για αυτό δεν φταίνε
αυτοί. Οι λόγοι είναι πολλοί , από οικονομικούς(υψηλό κόστος
πρόσβασης για τις κατώτερες οικονομικά τάξεις), μέχρι
υποδομής(έλλειψη κατάλληλου τηλεπικοινωνιακού δικτύου σε
πολλές χώρες και αργή εφαρμογή των νέων τηλεπικοινωνιακών
τεχνολογιών). Ανάμεσα στους άλλους λόγους πολύ σημαντικός
είναι και αυτός, της φιλοσοφίας της λειτουργίας του Δικτύου και
ειδικά της φιλοσοφίας λειτουργίας των ίδιων των μηχανημάτων,
δηλαδή των υπολογιστών.

Η πρόταση που είναι εμφανέστατη είναι ότι για να
αναπτυχθεί ουσιαστικά και όχι σε νούμερα το Internet πρέπει να
καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια και από τους χρήστες αλλά
κυρίως από τους υπεύθυνους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς που
έχουν ως αντικείμενο το Internet. Αυτοί πρέπει να κινηθούν έτσι
ώστε να δώσουν λύσεις στους λόγους που καθιστούν το Δίκτυο
υπόθεση προνομιούχων. Βέβαια αυτό είναι δύσκολο όχι μόνο από
την φύση του αλλά και λόγω δεδομένων οικονομικών
συμφερόντων.
Το Internet με την σημερινή του μορφή έχει σίγουρα αρκετά
ακόμα χρόνια ζωής. Α ν όμως το ζήτημα είναι να αλλάξει αυτή η
μορφή προς ποιοτικότερες φόρμες με πιο
κοινωνικό
προσανατολισμό πρέπει να σπάσουν κάποια όρια ώστε να γίνει
εργαλείο πραγματικό στα χέρια όλων.
Βέβαια μια μελλοντική εικόνα όπου όλοι οι κάτοικοι του
πλανήτη εργάζονται στο ττεριβάλλον του Internet και το
χρησιμοποιούν καθημερινά ελλοχεύει έναν σημαντικό κίνδυνο.
Τον κίνδυνο της ολοένα και μεγαλύτερης απομόνωσης του
ανθρώπου από τον περιβάλλοντα φυσικό χώρο. Ο άνθρωπος θα
πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα έτσι ώστε να μην επιτρέψει στο μέσο,
στο Internet, δηλαδή στην τεχνολογία να αποκτήσει αυτό τον
έλεγχο. Ο άνθρωπος είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσει αρμονική
σχέση με το φυσικό περιβάλλον του και οι ανθρώπινες σχέσεις να
παραμείνουν διαπροσωπικές . Η τεχνολογία ήταν και πρέπει να
παραμείνει το χρήσιμο εργαλείο του ανθρώπου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 1;Γεωγραφικές περκ>χές υψηλού επιπέδου του DNS

Γ εωγοαφίκές nsoioyic Υυιηλού Επιπέδου
Πεοιονή Χώοα
aq
ar
at
au
be
bg
br
ca
ch
cl
cn
cr
cy
C2

de
dk
ec
ee
eg
es
fi
fr
gb ή uk
gr
hk
hr
hu
ie
il
in
is

Ανταρκτική
Αργεντινή
Αυστρία
Αυστραλία
Βέλγιο
Βουλγαρία
Βραζιλία
Καναδάς
Ελβετία
Χιλή
Κίνα
Κόστα Ρίκα
Κύπρος
Τσεχία
Γερμανία
Δανία
Ισημερινός
Εσθονία
Αίγυπτος
Ισπανία
Φιλανδία
Γαλλία
Μ. Βρετανία
Ελλάδα
Χονγκ Κονγκ
Κροατία
Ουγγαρία
Ιρλανδία
Ισραήλ
Ινδία
Ισλανδία

Πεοιογή Χώοα
Λ
Ιταλία
jp
kr
kw
li
It
lu
Iv
mx
myni
nl
no
nz
pi
pr
pt
se
sg
si
sk
su
th
tn
tr
tw
us
ve
yu
za
zm

Ιαπωνία
N. Κορέα
Κουβέιτ
Λιχτενσταίν
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Λετονία
Μεξικό
Μαλαισία
Νικαράγουα
Ολλανδία
Νορβηγία
Ν.Ζηλανδία
Πολωνία
Πουέρτο Ρίκο
Πορτογαλία
Σουηδία
Σινγκαπούρη
Σλοβενία
Σλοβακία
Ρωσία
Ταϊλάνδη
Τυνησία
Τουρκία
Ταϊβάν
ΗΠΑ
Βενεζουέλα
Γ ιουγκοσλαβία
Ν.Αφρική
Ζάμπια

Πίνακας 2 :Διακομιστές Archie

Διευθύνσεκ διακουιστών Archie
διαφορά ώρας
archie rutgers.edu

128.6.18.15

archie, sura, net

128.167.254.179 SURAnetflHHA

Πανεπιστήμιο Rutqers/ΗΠΑ

-6

archie.unl.edu

129.93.1.14

Πανεπιστήμιο Νεμπράσκα/ΗΠΑ

-6

archie.au

139.130.4.6

Αυστραλία

9

archie.funet.fi

128.214.6.100

Φινλανδία

1

archie.doc.ic.ac.uk

149.169.11,3

Αγγλία

0

archie.cs.huji.ac.il

132.65.6.15

Ισραήλ

5

archie.kuis.kyoto-u.ac.jp

130.54.20.1

Ιαπιυνία

8

archie.wjde.ad.jp

133.4.3.6

Ισττωνία

8

archie.ncu.edu.tw

140.115.19.24

Ταϊβάν

7

archie.sogang.ac.kr

163.239.1.11

Κορέα

archie, nz

130.195.9.4

Νέα Ζηλανδία

archie, th-darmstadt. de

130.83.128.111

Γερμανία

-6

6
-10
2

Πίνακας 3 : Κατηγορίες ομάδων Usenet

Kamvooiec ουάδων ειδήσεων του Usenet
κ α τ η ν ο ο ία

π ε ο ιν ο α Φ ή

co m p

σχετικά με υπολογιστές, την επιστήμη της πληροφορικής και το λογισμικό

m isc
new s

Οτιδήποτε δεν ανήκει σε άλλες κατηγορίες
Ομάδες που ασχολούνται με το ίδιο το Usenet, τις άλλες ομάδες, το λογισμικό
που χρησιμοποείται κλπ.

rec

θέματα που αναφέρονται ott|v αναψυχή, την διασκέδαση και τα χόμττυ

sci

επιστημονικά ζητήματα κάθε είδους
Θέματα κονωνίας, κουλτούρας, πολιτισμού(ομάδες από όλο τον κόσμο για
πολλές διαφορετικές εθνικές κουλτούρες)
θέματα γενικού ενδιαφέροντος, παράξενες και περίεργες επιζητήσεις εττί παντός
επιστητού

so c
ta lk

Κατηνοοίεσ ουάδων ειδήσεων rnc εναλλακτικήσ ιεοαογίασ
κ α τ η ν ο ο ία
a lt

π ε ρ ιγ ρ α φ ή
ανεττίσημες συζητήσεις που καλύτπουν οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί
κανείςίκαθόλου ελεγχόμενη)

b io n e t

θέματα σχετικά με βιολογία

bit
bis

θέματα ταχυδρομικών καταλόγων του Bitnet
θέματα γύρω από επιχειρήσεις, διοίκηση ετπχειρήσεων, μάρκεπνγκ,διαφήμκτη και
εμπορικά θέματα

clari

ειδήσεις από το δίκτυο Clarinet

k12

εκπαιδευτικά ζητήματα όχι όμως ανώτερης εκπαίδευσης

Πίνακας 4: Διακομιστές του IRC

IRC SERVERS
Θ ύ ο α σ ύνδ εσ η ςUndemet
Undemet
Undemet
Undemet
Undemet
Undemet
Undemet
Undemet
Undemet
Undemet
Undemet
Undemet
Undemet
Undemet
Undemet
Undemet
Undemet
Undemet
Undemet
Undemet
Efnet
Efnet
Efnet
Efnet
Efnet
Efnet
Efnet
Efnet
Efnet
Efnet
Efnet
Oalnet
Dalnet
Dalnet
Dalnet
Dalnet
Dalnet
Dalnet
Dalnet

lowell ma.us.undemet orq
Atlanta.GA. us. undemet org
Austin.TX.us.undemet.org
Ann-Arbor.mi us. undernet org
Chicago. ILus.undemet org
Blacksburg. va.us.undemeL org
Manhattan.KS.US.UnderNetorg
Nonman.OK.US.undemeLorg
Phoenix AZ.us.underent.orq
Rochester.MI.US.undemet.orq
StLouis.MO.US.UnderNet.org
Washington.DC.us.undemet.org
okc.ok. us. undemet. org
Montreal.qu.ca.undemet.org
Toronto.ON.ca.undemet.org
Vancouver.BC.ca.undemet.org
irc.pl.net
ns.ensicaen.ismra.fr
London.UK.eu.Undemet.org
eu.undemet.org
irc.eskimo.com
cs-pub.bu.edu
irc-2.mit.edu
eff.org
irc.colorado.edu
irc.fortnetgr
irc.funet.fi
canwood.ncl.ac.uk
serv.eng.abdn.ac.uk
stork.doc.ic.ac.uk
irc.univ-lyon1.fr
irc.dal.net
groucho.dal.net
iqc.dal.net
phoenixdal.net
toronto.dal.net
davis.dal.net
liberator.dal.net
xqw.dal.net

ΗΠΑ
ΗΠΑ
ΗΠΑ
ΗΠΑ
ΗΠΑ
ΗΠΑ
ΗΠΑ
ΗΠΑ
ΗΠΑ
ΗΠΑ
ΗΠΑ
ΗΠΑ
ΗΠΑ
Καναδάς
Καναδάς
Καναδάς
Ολλανδία
Γαλλία
Αγγλία
Κεντρικός Ευρώτττις
ΗΠΑ
ΗΠΑ
ΗΠΑ
ΗΠΑ
ΗΠΑ
Ελλάδα
Φινλανδία
Αγγλία
Αγγλία
Αγγλία
Γαλλία
ΗΠΑ
ΗΠΑ
ΗΠΑ
ΗΠΑ
Καναδάς
Δανία
Αγγλία
Φινλανδία

6661
6667
6667
6667
6667
6667
6668
6667
6667
6667
6667
6667
6667
6667
6667
6667
6668
6668
6667
6667
6667
6667
6667
6667
6666
6667
6667
6667
6667
6667
6667
6667
6667
6667
6667
6667
666
7000
6667

Πίνακας 5 '.Διακομιστές Netfind

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΓΕΣ NETFIND

Αγγλία
Αυστραλία
Βενεζουέλα
ΗΠΑ-Αλαμπάμα
ΗΠΑ-Βιρτζίνια
ΗΠΑ-Κολοράντο
ΗΠΑ-Μινεσότα
ΗΠΑ-Τέξας
Καναδάς
Νότια Κορέα
Σινγκαπούρη
Σλοβακία
Τσεχία
Χιλή

monolith.ccjc.acuk
aΓchίθ.au
dino.conicit.ve
redmont. cis.uab.edu
ds.intemic.net
bnjno. cs. Colorado, edu
mudhoney.miCTO.umn.edu
netfind.oc.com
macs.ee.mcgill.ca
nic.nm.kr
lincoln.technet.sg
nic.uakom.sk
netfind.vslib.cz
malloco.ing.puc.cl

155.198.5.3
139.130.4.6
150.188.1.10
138.26.64.4
198.49.45.10
128.138.243.151
138.84.132.7
192.82.215.92
132.206.61.15
143.248.1.100
192.169.33.6
192.108.131.12
147.230.16.1
146.155.1.43

Πίνακας 6 : Διακομκπές WAIS

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ WAIS

ΧΩΡΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΙΝΤΕΡΝΕΤ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ IP

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΗΠΑ Β. Καρολίνα

kudzu.cnidr.org

128.109.130.57

wais

ΗΠΑ Β. Καρολίνα

sunsite. unc.edu

152.2.22.81

swais

ΗΠΑ Καλκρόρνκι

swais.cwis.uci.edu

128.200.15.2

swais

ΗΠΑ Μασαχουσέτη nnsc.nsf.net

128.89.1.178

wais

ΗΠΑ Μασαχουσέτη quake.think.com

192.31.181.1

wais

128.214.6.102

wais

Φινλανδία

info.funet.fi

Πίνακας 7 : Plug-ins για τον Netscape Navigator

Τα διαθέσιυα Plug-ins του δικτύου
Ό νουα

Δ ιε ύ θ υ ν σ η

Π λστφ όουα

ActiveX

h0p7/www ncompaeelabe.com/productsJitni

Adobe Acrobat 3.0

http7/wwwadobe .com

Amber

hOp'V/vrwwadobe.com/Ambef

Π ε ο ιν ο ο Φ ή

Argue Map Viewer

hltp7/www.argusmap.com

Astound Web Player

hdp7Awww.gokld6lt.com

Concerto

hOpY/www alphasoftwwe.com/concerto

Win95, Wn MT
ρ<τ£Λεση εφαρμογών ActiveX
Wn3 1, Win95, Win
NT. Mac68k,Mac
ανάγνωση κειμένου σε αρχεία
PPC
PDF
ανάγνωση κειμένου σε αρχεία
PDF
Wn95, Win NT
Wn3.1,Win95,Wn απεικόνιση δυναμικών
NT
γεωγραφικών χαρτών
δημιουργία παρουσιάσεων με
ενσωμάτωση ποΑυμεσικών
Wn3.1, W»i95
αντικειμένων
Ανάγνωση και αλλτ)ΑεπΙδραση
Win95
σε φόρμες

CoolFusion

hnp7/webbef.Merated.com

Wn95

εκτέλεση streamed αρχείων AVI

Creecendol

hdp7/wwwJvei4>date.com

Wn3.1.Wii95,
Mac68k.Mac PPC

εκτέλεση αρχείων MIDI

CMX Viewer

hftp7/www.corei.com

Wn95

Cyberepell

h0p7/www.in$o.com

Earth Time

http7/www,startiehsoflware com/geteaithJMml

FIGleaf

MlpY/www.ctebLcom

απεικόνιση αρχείων Corel CMX
ορθογραφικός έλεγχος
Wn3.1.W»i95,Wn ηλεκτρονκών μηνυμάτων στο
NT
Netscape Mai
εμφάνιση ώρας σε όλα τα μέρη
Win95, W»i NT
του κόσμου
δυνατότητα zoom-in σε γραφικά
Wii95, Win NT
CGM.GIF,JPEG,PNG

Fractal Viewer

h0p7/www.itefated.com/fracview/fv home.htm

Wn3.1, Win95

Hindsite

htlp7\vww.isydev.com

Win3.1,Win95,Wii Αποθήκευση όλων των σελίδων
που επισκέτπεται ο ανσγνώστιχ

History Tree

htlp7/www.smat1browser.com

W»i3.1.W»i95

W»i3.1,Win95,
Mac68k,Mac PPC
Wr>3.1, Wn95,
Mac68k.Mac PPC,
Unix

ichat

htlp7/www.ichatcom

Lightning Strike

http7/www.infinop.comrtitnil/infonop.html

Uve30

htlp7/www.nelscape.conVcomprod/prodiJcts/navigato
Wn95. Wn NT
r/tve3d

LookAMa

http7/www,farallon.com

Win3.1,Wii95,
Mac68k,Mac PPC

http7/www.mbed.com

Wn3.1,Wn95.
Mac68k.Mac PPC

MovieStar

http7/wNw.beingthere.com

Win3.1,W»i95,
Mac68k.Mac PPC

Ncompass

Mlp7/www.ncompasslabs.com/

Wr95

mBED

εμφάνιση αρχείων lractal(FIF)

Καταγραφή όλων των
συνδέσεων με δενδρική μορφή
Δυνατότητα επικοινωνίας με
χρήστες που βρίσκονται σπς
σελίδες του Ιδιου διακομισπΐ
WWW
δημιουργία εικόνων με
συμπίεση Waveler
περιπλάνιση σε τρισδιάστατους
κόσμους αρχείων VRML
Δυνατότητα σττεικόνισης του
desktop ενός άλλου υπολογιεπή

εκτέλεση animations
ταυτόχρονη υποστήριξη ταινιών
QuickTime,streamed QuickTime
και QuickTimeVR
προσθήκη ελέγχων OLE σε
HTML σελίδες

Πίνακας 7 : Plug-ins γκι τον Netscape Navigator

NET-IrMtaU

Mtp.y/Miww.tMranly.cani

PenOp

hOpyAwwwpenap.com

Wn3.1,Win95,Win
NT
δκινορή «oftware μίσω Internet
Δυνατότητα υπογραφής at
WMS, Win NT
ηλητρονκύ ίγγραφσ

R M lA iid Io

Mk>:/Ai«v»w/ealeudk>.com

WM.1,Win95,
Mace8k.Mac PPG. εκτίλεση αρχείων ήχου
Urax
RealAudo

S h oo kW a v·

Wii3.1,Win95.
Mace8k.Mac PPG

εχτίλεαη πολυμεστκών αρχείων
που εστασκευάστηιίαν από το
Director
εκτέλεση και μετατροτπ^
διαφόρων αρχείων video

VbcOmt

hop7N«ww.toii*yNp.coni

Wn3.1,Wn95,
Mac68k.Mac PPG

W EB FX

http7/www.paperinc.com

Wn3.1.W«i95,Win ττεριπλύνιση σε τρισδιάστατους
κόσμους αρχείων VRML
NT

W IR L3 D

hop V/www.vream.com

Wn95, Wii NT

περπτΑάνκτη σε τρισδιάστατους
κόσμους αρχείων VRML

Πίνακας 8 : Τύποι αρχείων στο Internet

Τ ύ τ τ ο ι DC) ϊ ε ί ω ν CΓΤΟ I n t e r n e t
apxtiou

ro n o.

Μεταφορά

Τιλικίς ινέργαις

arc

σρχειοθίττ)στ)ς (archive)

beiarY

αποσυμπίεση με εργαλείο αποσυμπΙεστ)ς π.χ Winzip

aac

xtipivou(texl)

asca

άνοιγμσ με επεξεργασπ) κειμένου

au

itX«j(aound)

bxiarv

εκτέλεση με πρόγραμμα αναπαρσγωγιν; ήχου

J>mp

Ypavx6((xaphic)

btrarv

εμφάνιση με viewer γη εικόνες

exe

£KiiAioipo(execulable)

ϋέη,γ

εκτέλεση του

Ypa»«0(graphic)

brvirY

εμφάνιση με viewer γη εικόνες

oz

συμπιεσμένο από το Urxx

bnarY

αποσυμπίεση με εργαλείο σποσυμπίεσης π.χ Winzip

■hq*

κωδικοποχ)μένο γη Mac

asdi

αποκωδικοποίηση με το πρόγραμμα UnMadt

JPfl

Ypo9*6(graphic)

txnarY

εμφάνιση με viewer γη εικόνες

Izx

συμπιεσμένο με το Lharc

t-W Y

αποσυμπίεση με εργαλείο σποσυμπίεσης π χ Winzip

Srt

συμπιεσμένο από Mac

bxnry

αποκωδικοποίηση με το πρόγραμμα UnMadt

binarY

σποσυμττίεση με εργαλείο σποσυμπίεσης π.χ Winzip
αποσυμττίεση πρώτα με τα GNUzip και μετά με εργαλείο
σποσυμπίεσης π.χ Wnzip

αρχείο τατνεΐας του Unix
συμπιεσμένο/αρχειοθέτηστις του
tarjc . taz ή tgz υ ιή
tar

« ή ttt

Ypa9iK0(graphic)

biiarY

εμφάνιση με viewer γη εικόνες

txt

Kcip0vou(text)

asci

άνοιγμα με εττεξεργαστή κειμένου

uu^.uua

χωΛχοποιμένο με το Lhjencode

brarY

αποκωδικοποίηση με το πρόγραμμα Uudecode

itxou(so<jnd)

bnarY

εκτέλεση με πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου

wav

ήχου(5ο«χ1)

binarY

εκτέλεση με πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου

zf\Z

binarY

σποσυμττίεση με εργαλείο σποσυμπίεσης π.χ Wnzip

zip

συμπιεσμένο από το Unix
συμιεσμένο/σρχειοθέττισης σε
μορφή zip

biWY

αποσυμπίεση με εργαλείο σποσυμπίεσης π.χ Wnzip

INDEX

κειμένου()αχΙ)

asci

άνοιγμα με εττεξεργαστή κειμένου

index

κειμένου(ΙεχΙ)

asci

άνοιγμα με εττεξεργσστή κειμένου

OOlndex

asci

άνοιγμα με επεξεργαστή κειμένου

1

κειμένου(ΙβχΙ)

^

κειμένου(1βχΙ)

asci

άνοιγμα με επεξεργαστή κειμένου

readme.txt

χειμένου(ίοχΐ)

asci

άνοιγμα με επεξεργαστή κειμένου

read me

κειμένου((εχΙ)

asci

άνοιγμα με εττεξεργαστή κειμένου

readme

κειμένου(ΙοχΙ)

asci

άνοιγμα με επεξεργασπ) κειμένου

measaoe

κειμένου((βχΙ)

asci

άνοιγμα με επεξεργαστή κειμένου

mafl

κειμένου(έΒΧΐ)

a »»

άνοιγμα με επεξεργασΠί κειμένου

Πίνακας 9 : Εκφραστικά σύμβολα επικοινωνίας

ZCiuBoAa-emoticons επικοινωνίαν
σύυβολο

έ ν ν ο ια

-)
·)

χαμόγελο, χαρά
κλείσιμο ματιού, υπονοούμενο
Υπερηφάνεια,αυτοπεποίθηση
σκεπτικός
στραβομουτσούνιασμα
βγάλσιμο γλώσσας, κοροϊδία
απουσία συναισθήματος
λύπη, στεναχώρια
λύπη, στεναχώρια
έκπληξη
σοκ
δεν είναι διατεθιμένος ο χρήστης να μιλήσει
δεν είναι διατεθιμένος ο χρήστης να μιλήσει
αγωνία

->

-/
-7

-ρ
-1

-(
-<
-ο
-0

-#
-X
8-1

Πίνακας 10: Συντομογραφίες

Z u vTo uo vo a< D iec ε π ικ ο ιν ω ν ία ν
σ υ ν τ ο υ ο ν ο α φ ία

A e ^e ic

σ η υ α σ ία

B TW
ΙΜΗΟ
ΙΜΟ
LQL
Ο ΤΟ Η
SYSO P
AFK
ΒΑΚ
BRB
BCNU
CU
CUL
FYI
JAM
WRT

By The Way
In My Humble Opinion
In My Opinion
Laughing Out Loud
On The Other Hand
System Operator
Away From Keyboard
Back At Keys
Be Right Back
Be Seeing U(YOU)
See You
See You Later
For Your Information
Just A Minute
With Respect To

παρετπμπηπόντως
Kcrrd την ταπεινή μου άποψη
κατά την δική μου άποψη
ξεκαρδιστικό γέλιο
από την άλλη
επόπτης συστήματος
μακρυά από το πληκτρολόγιο
τπσω στο πληκτρολόγιο
επιστρέφω αμέσως
θα τα ξαναπούμε
θα τα πούμε
θα τα πούμε αργότερα
προς πληροφόρηση σου
ένα λεπτό
σε ό,τι αφορά το

πίνακας 11 . Διευθύνσεις Internet στην Ελλάδα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο Ι Φ Ο Ρ Ε ΙΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ¥ΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
κύβι σχολή ίχα διαφορηιιαΐ δ<εύθυνση
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
http://wyvw.aegean.gr
ΑΡΙΣΤΟΤΕΑΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
κόβ£ σχολή έχει δηψορεηίΕή διεύθυνση
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
κάθε σχολή έχει διαφορετική διεύθυνση
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ IQANNINQN
http7/www.voi.gr
ΔΗΜΟΚΡΓΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
htlpJ/www.duth.gr
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ{ΤΜΗΜΑ ΛΙΕΘ. & ΕΥΡ. ΟΙΚΟΝ. 4 ΠΟΛΙΤ.
ΣΠΟΥΔΟΝ)
hOpJ/193.92 ee.TO/deope/deophome.htm
ΠΑΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΓΠΚΠΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ
hflp://www.panteion.ariadne-t.gr
ΑΝ. ΣΧ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 4 ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜ.(ΑΣΟΕΕ) hftp://www aueb gr
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΟΝ
κάθε σχολή έχει διαφορετική διεύθυνση
ΠΟΛΥΤΕΧΝΒΟ ΚΡΗΤΗΣ
κάθε σχολή έχει διαφορετική διεύθυνση
http;y/www.ntua.V
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΠΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
http7/www.teithe.y
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
http.//vAvw.teiar.7
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
http://www.teipat.gw teipatgr
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
http7/www.cs.teiher.gr
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
http:/Awww.teikoz.7
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΛΟΙΠ ΟΙ εΚ ΠΑΥΔΕΥΠ Κ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
http:/Awww.aTiadne4.y
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
http://www.hyper.y/ems
ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΣΠΟΥΔΟΝ
http'//www.hyper.gr/im)(a
ΙΝΣΤΓΓΟΥΤΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΝ ΣΠΟΥΔΟΝ flMXA)
http://www.imbc.gr
ΙΝΣΤΠΌΥΤΟ ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
http7/kavala.lor1hnetgr/el)cepa
ΕΛΚΕΠΑ<ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
http//www.compufink.gr/omega
ΣΧΟΛΕΣ ΟΜΕΓΑ
httpJ/wwwMlelta1 etea.gr
ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ
httpy/www.eHnogermanila.y
ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΉ
ΥΠ. ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝ.
ΥΠ. ΠΟΛΠΊΣΜΟΥ
ΥΠ. ΕΕΟΤΕΡΙΚΟΝ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ
ΥΠ. ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
ΟΣΕ
ΟΤΕ
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
ΙΚΑ
EOT
ΕΛΟΤίΕΛΛ. ΟΡΓ. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝ1ΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣ7ΝΙΚΗΣ

http//www.forlhnetgr/pubadm
http://www.ctilture.gr
http://www.mta.gr
http'7/www.ypepth.gr
httpV/web.ariadneH.gr/Press.html
http://hermes civjl.auth.gr/pon.html
http://www.mpa.gr/voulh
http://www.kethi.gr
http'7/www.ose.gr/indeK htmi
http7/wwwJrol.gr/business/ote
httpJ/www.hol.gr/busress/ametro
httpJ/www.compu*nk.gr/ika
httpJ/www.areianet.in(oxenos/GNTO
ihttpJ/www.elot.gr
httpJ/www.mpa.gr/pamth
httpJ/www.hyper.gi/asstota

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ-ΠΟΛΤΠΣΠΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ CARETTA-CARETTA

htipj/www.lstosJiet.gr/mdm
http'J/powenret.hol.gr/hamogelo
htlpJABers.hol.gri-grtsik/lndeit.html
httpJ/bulier.hol.gr/caretta/carettaJ)tml
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ΥηΟΨΗΦ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΑ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΤΟΥ 20Μ
htlp:/ANvn«.atheni2004jiet
ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
hdp.//mykono8.la(1hneL|^/generBl/aegean/main.hlm
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛ. ΘΕΑΤΡΟΥ
hnp7AMwwjstoe.neL(K/lheatTQ/musuem
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Wlp7/vi«iwTorthnetiy/(Ydacie-m/nil(t-10 htrn
ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Mtp7/mnuB.eng.aUh.gr/muaeum/color
ΘΕΣΛΛΚΗ ΠΟΛΠΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΑ ΕΥΡΩΠΗΣ 1997
htlpl//www.compuβnlLgί/υsefaΛήBk>nΛήβionJrtml
ιν γ τ τ γο υ τ α -ο ρ γ α ν ις μ ο ι
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
hUp'7/www.ekLorg.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
hnp7Aw»««.Greece.0fg
ΑΧΕΠΑ
tittpJ/www.ahepa.org
ΕΛΠΑ
http7/www.tecliMc80e(Velpa

______________

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
ΠΑΣΟΚ
ΝΔ
ΚΚΕ

http.//www.hol.gi/paaok
hdp7Awww.onned.gi/nd
hBp7/www.forthneLgrAx)me/kke

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
COSMOS MALL
GREEK ON-UNE SHOP
NETCPY

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
htlp://www.compiiink.y/mall
http.//WWW.goshop.gr
imp7/www.netdty.7

MME
ΜΑΚΕΔΟΝυυθΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΕΝΤΥΠΑ
httpi/Awwwiryper.gr/inaldheaAxJeii.html
htlp7/www.enety
http;y/www.doheLgr
http:/hwww.kaltrT>erni.gr
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
htIpiy/wwwO.netof.grfetaf/Welcome.ht
htlp7Ai»ww.meoatv.flr

ΛΟ ΙΠ ΕΣ ΕΠΚ Β Ρ Η ΣΕ ΙΣ
PANAFON
TELESTET
INTRACOM
ARTIFACT ADVERHSING
ADEL SAATCH1 & SAATCHI
FOCUS
ALPHA MEDIA
ANIMBASE
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Φ01ΝΙΞ
SCOPLIFE
INTERUFE
ΦΑΓΕ
TITAN
EKO
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

htlp7/www.panafon.gr
htlp7/wwwtelestet.gr
hftp7/www.inlranetgr
htlp7/www.hol.yrt)usiness/arlitact
httpJ/www.adel.gr
http7/www.techSnlt.gr/focus
http7/cortu.forthnet.gr/pubic/ipsos.html
htlp7/aniinbase.eneLgr
http7/wvvw.compufinlLgr/ethnasfalia
hOpJ/www.new-europe.gr/phoena
http7/www.hol.gr/business/scoplife
http://VMVw.aparlLnet.gr/lxBiness/interlife
http7/www.fage.gr
http7/www.titan.gr
http://www.eko.gr
http7/kavala.for1hneigr/matkav

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΓΝΑΤ1Α ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΟΝΙΚΗ

http7/www.ase.gr
http7/www.spartLnetgr/business/northfin
htlp://www.adel.gr/egnalia
http'7/www.compUailLgr/ate
http7/www.kapatel.gr/lor>an
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hep7/www.dli>«nk.com/hefcnic
hBp7/wwwJx)l.iy<biaine«i/alpha
ΤΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
hap:/A>w»wJKil.gr/bu«ine««/ergobank
hap://www.new-eijrope.grtcombanfc
hBp:/rwww.addgr.eoin/b«nfcpii______
hBp:/Aiwvw.hol.gr/busineaB/)iio»______

Πίνακες ερευνών του περιοδικού Netletter υε
θέυα το Ελληνικό domain*.

27 Μαρπ'ου 1 b iAiou
Λη><ι)μάνα domains

467

566

Αύξιται
21.2%

112
Καταργήθτ)καν
AvTar«)if>BrtKcn'

13
440

534

21.4%

Εγγραρίς τύπου A

11590

14420

24.4%

ΜονπδΜύ ζεύγη άνομα-ΙΡ

11195

13970

24 8%

Μενηδιςίς IP δβυθύνσεις

10474

13054

24.6%

Μορνσδιαοί κό|£οι

10303

12880

250%

Εγγραφες τύπου CNAldE

1968

2317

17.7%

Εγγραφές τύπου HNFO

4655

5444

16.9%

Εγγραφές τύπου NS

1336

1625

21.6%

Εγγραφές τύπου MX

3907

4708

20.5%

WWW Serves

225

314

39.6%

AvTO!toif>Wr}Kcv

190

259

36.3%

Είχαν HfNFO

95

126

32.6%

Πίνακας 1: Ηταστότητα του .(ydomam

έως 1/7/96
* Περιοδικό NETIetter Απρίλιος 1996, άρθρο ‘Στη γλώσσα των αριθμών’ και Περιοδικό NETletter
Ιούλιος-Αύγουστος 1996, άρθρο ‘.gr domain’. Επίσης οι πίνακες υπάρχουν στην διεύθυνση του
WWW http://www.open.gr/survey.html.

14000

m n

12000 10000··

--------- ---------

ώ Ι,πΙΜ
" "

Π

Η

πίνακας 4 : Οι κόμβοι τηιι Ελληνικού dorriciin

Η

Ερευνητικά Ακαδημαϊκά

Επιχαρήοας

Φορείς
σύνδεαης

Δημόοιο Οργανιομοί

Ποσοστιακι μεταβολή των μοναάιΝών IP διευθύνσεων ανά νενκό
χαρακτηρισμό της ιδύτητας του (ρορ£α στον οποίο ανήκουν

6366
ΕρείΛητικόακαδημαικά
Εκιχεφήσεις
ϊF 2175
1260
, Φορείς βύνδεοης
310
ί ϋ κ ό ή ο ι Οογονιβμοί

7589
21Λ%
^ 2 %
e ib b

2820
2325
297

Πινακκς 5 και 6 : Εξέλιξη των IP διευθύνσεων qvq Aqyq u£ tqv gooea που ανπκουν
QHP 27/3/96
17/96

Πίνακας 7: Κατανομή των IP δΐ£:υ6ύνσεί:ν ανάλογα με τον φορέα σύνδεσης την
1/7/96

Η αύξηση των IP Οβυθύνοεων, ανά <>ορ&ι σύνύβσης

Πίνακας 8: Αύξηση των IP διευθύνσεων ανά ίροοέα ούνδεσηα

Ποοοστιαία κατανομή της πλατφόρμας (λοπουργικού συστήματος),
των 126 Web Servers που εί)(αν HINFO

Πίνακας 9: Τα Αατουργικά συστιίμαια-πλοιφόρμΕςιιοιιχρησιμοποιούν οι WWW

οι 259 Web Servers που σνταποκρίθηκσν
Π ίν π κ π ς 10: Λ ογ ιο μικό που χρηοιμοποιούν Q1 W W W .

Hosts: Two-letter Domains, 10,000 35,000

Πίνακας I. Τα γεωγραφικά domain ανάμεσα στα IQ.QQQέο)ς 35.000
Πηγή: Network Wizards. htTp-y/wwwjiw.CQm

Hosts: Two-letter Domains, 4,000-12,000

Πηγή: Network Wizards

http://www.nw.CQm

Hosts: Two-letter Domains, 400-2000

Βιβλιονοαφία

Βιβλία
• Cedeno Nancy, 1995, Ή Εργαλειοθήκη του Internet’, εκδόσεις
Μ. Γκιούρδας.
• Ellsworth Η. Jill & Ellsworth V. Matthew, 1994, Έτηχειρηματικές
Εφαρμογές με το Internef, εκδόσεις Μ. Γκιούρδας.
• Gibbs Mark & Smith Richard, 1995, Ταξιδεύοντας στο Internet’,
εκδόσεις Anubis.
. Hahn Harley & Stout Rick, 1994, T o Μεγάλο Βιβλίο του Internet’,
εκδόσεις Κλειδάριθμος.
• Γαλλής Αγγελος, 1996, ‘Προγραμματίστε σε HTML’, εκδόσεις
Anubis.
• Κλωνάρης Νάσος, 1996, 'Γνωρίστε την Java’, εκδόσεις Anubis.
• Mαδuτιvός Δημήτρης, 1992, ‘Προγραμματισμός Η/Υ ΙΓ, ΤΕΙ
Καβάλας, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Διοίκησης Εττιχειρήσεων.
• Χριστακόπουλος Δημήτρης, 1995, ‘World Wide Web, Ένα
Εττιχειρηματικό Εργαλείο’, εκδόσεις Anubis.

Εωηυεοίδες και Περιοδικά
• Info, ένθετο της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας, όλα τα φύλλα του

Info από Κυριακή 9 Ιουλίου 1995 έως Κυριακή 24 Νοεμβρίου 1996.
• Ο Κόσμος του Internet, τεύχος(τ) 4 Σεπτέμβριος 1995, τ. 6
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Πηνέα avaopodc από το Internet
• A
Beginners Guide to the Internet στη διεύθυνση
http://uranus.eng.auth.gr/nugi.
• Computing Dictionary στη διεύθυνση http://wombat.doc.ic.uk:80.
. CyberAtlas στη διεύθυνση http://www.cyberatlas.com .
. Greek Indexer στην διεύθυνση http://www.hiway.gr/gi.
• Hobbes’ Internet Timeline v2.5 στη διεύθυνση hhtp://info.isoc.org
/guest/zakon/lntemet/History/HIT.html#1990s.
• Internet in Greece στη διεύθυνση http://www.eexi.gr80/lib/inet/
grinet.htm .
• Netletter, τα τεύχη του ττεριοδικού Netletter Απριλίου 1996 και
Ιουλίου-Αυγούστου 1996 στην ηλεκτρονική τους μορφή, στη
διεύθυνση http://www.open.gr/survey.htm .
. Network Wizards στη διεύθυνση html://www.nw.com .

