
Η Ορολογία (Γλωσσάριο) του Web Design

Account - Είναι ο λογαριασμός πρόσβασης σε μια υπηρεσία ISP, σ' έναν λογαριασμό

e-mail ή και σ' ένα Web site και επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός ονόματος χρήστη

(user  name)  και  ενός  μυστικού  κωδικού  πρόσβασης  (password).  Ο  λογαριασμός

πρόσβασης δίνει στον κάτοχό του ορισμένα δικαιώματα.

ActiveX - Τεχνολογία της εταιρείας Microsoft που δίνει τη δυνατότητα για ύπαρξη

διαδραστικού (interactive) περιεχομένου, όπως ειδικά εφέ ή και κίνηση (animation),

σε ιστοσελίδες.

Administrator (Admin) - Γνωστός και ως Διαχειριστής Συστήματος, είναι ο γενικός

υπεύθυνος  για τη λειτουργία ενός μεγάλου δικτύου υπολογιστών ή μιας εταιρείας

παροχής υπηρεσιών Internet.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) - Νέα τεχνολογία για την μετάδοση

συμπιεσμένου ήχου και εικόνας μέσω του απλού τηλεφωνικού δικτύου και με πολύ

μεγαλύτερες  ταχύτητες  σε  σχέση  με  την  ξεπερασμένη  πλέον  τεχνολογία  ISDN.

Υποστηρίζει ταχύτητες έως και 9 Mbits/sec.

Agent -  Γνωστός  και  με  τον  όρο  πράκτορας ή  αντιπρόσωπος,  είναι  ένα  ειδικό

πρόγραμμα που αναλαμβάνει να εκτελέσει αυτόματα κάποιες εργασίες αλλά και να

μαθαίνει μόνο του από τις εμπειρίες και τις επιλογές του χρήστη, ώστε να απαλλάξει

τον χρήστη από κοπιαστικές και ρουτινιάρικες εργασίες. Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα

μπορούσε,  για  παράδειγμα,  να  αναλάβει  τη  διαχείριση  της  ηλεκτρονικής

αλληλογραφίας ενός πολυάσχολου χρήστη και να διαγράφει αυτόματα τα ενοχλητικά

e-mails (spam e-mails), να απαντάει σε τυποποιημένα μηνύματα κ.ά., ενώ ο χρήστης

μπορεί να απουσιάζει ή να είναι απασχολημένος.

Anchor - Σύνδεσμος που μας κατευθύνει μέσα στην ίδια την ιστοσελίδα και όχι σ'

άλλη ιστοσελίδα. Έχει το χαρακτηριστικό σύμβολο # και θα πρέπει προηγουμένως να

έχουμε δώσει ονόματα στα σημεία της ιστοσελίδας που θέλουμε να μπορεί να πάει ο

επισκέπτης της ιστοσελίδας με κλικ.

Animated GIF - Είδος αρχείου εικόνας της μορφής GIF που περιέχει μια σειρά από

στατικές  εικόνες  τις  οποίες  εμφανίζει  διαδοχικά  ώστε  να  δίνει  την  εντύπωση της

κίνησης  (animation).  Υπάρχουν  ειδικά  προγράμματα  στα  οποία  μπορούμε  να
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δημιουργήσουμε τέτοια αρχεία κίνησης και να επιλέξουμε τις στατικές εικόνες που θα

συμπεριλάβουμε καθώς και τον χρονισμό τους.

Anonymous FTP - Κατέβασμα (download) αρχείων, ή αλλιώς FTP, από ειδικούς FTP

servers όπου δεν απαιτείται να έχουμε λογαριασμό πρόσβασης και ειδικούς κωδικούς.

Προφανώς, τα αρχεία που μπορούμε να κατεβάσουμε είναι δημόσιας πρόσβασης και

συνήθως δίνουμε σαν username το anonymous και σαν password το e-mail μας.

Antialiasing - Ειδική τεχνική που χρησιμοποιείται στην επεξεργασία φωτογραφίας

και  κάνει  τις  καμπύλες  γωνίες  των  εικόνων  να  φαίνονται  συνεχείς  και  όχι  σαν

"σκάλα".

Apache -  Το  πιο  δημοφιλές  πρόγραμμα για Web  server  που υπάρχει  σήμερα και

υποστηρίζεται  απ'  όλα τα λειτουργικά συστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο

site :  http://httpd.apache.org

Applet -  Μικρή εφαρμογή  που  εκτελείται  στην  πλευρά  του  χρήστη  (client-side),

συνήθως  σε  γλώσσα  Java,  και  χρησιμοποιείται  για  να  προσδώσει  κίνηση  ή  και

αλληλεπίδραση στην ιστοσελίδα με ειδικά εφέ.

ARPAnet (Advanced Research Projects Agency) - Θεωρείται ως ο πρόγονος του

Internet και  δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στα εργαστήρια της

ARPA (Υπηρεσία Προηγμένων Ερευνητικών Εργασιών) των ΗΠΑ μετά από έρευνες

για τη δημιουργία και επιβίωση ενός δικτύου υπολογιστών σε μεγάλη απόσταση σε

περίπτωση σοβιετικής πυρηνικής επίθεσης.

ASP (Active Server Pages) - Γνωστό και με τον όρο  Ενεργές Σελίδες Διακομιστή,

αποτελεί  την  απάντηση  της  εταιρείας  Microsoft  στην  τεχνολογία  των  δυναμικά

παραγόμενων ιστοσελίδων. Ανταγωνιστικές της τεχνολογίας ASP είναι οι τεχνολογίες

PHP,  CFML (της  εταιρείας  Allaire)  και  JSP (της  εταιρείας  Sun).  Με τις  γλώσσες

αυτές επιτυγχάνουμε αυτό που αποκαλείται  server-side scripting, δηλ. την εκτέλεση

ενός  κώδικα  στην πλευρά του  server πριν  ακόμα  φορτωθεί  στον υπολογιστή  του

χρήστη η παραγόμενη ιστοσελίδα. Η γλώσσα προγραμματισμού ASP γράφεται μαζί

με  τον  HTML κώδικα  και  ξεχωρίζει  με  τα  tags  <% και  %>,  ενώ  η  ιστοσελίδα

αποθηκεύεται με επέκταση .asp ή και .aspx. Όταν ο χρήστης ζητάει την εμφάνιση

μιας ιστοσελίδας της μορφής asp, τότε ο server επεξεργάζεται εκείνη τη στιγμή τον

κώδικα της  ιστοσελίδας  και  δημιουργεί  μια καινούργια  σελίδα με καθαρό κώδικα
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HTML, ο οποίος  θα διαφέρει  ανάλογα με  την ώρα που ζητάμε την ιστοσελίδα ή

ανάλογα  με  κάποιες  παραμέτρους  που  έχουμε  επιλέξει.  Έτσι,  είναι  δυνατό

διαφορετικοί χρήστες να λαμβάνουν τελείως διαφορετικά αποτελέσματα από την ίδια

διεύθυνση ιστοσελίδας. Ο τελικός  χρήστης βλέπει  τον παραγόμενο HTML κώδικα

αλλά δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ποιος μπορεί να είναι ο αρχικός κώδικας asp που

δημιούργησε τον HTML κώδικα.  Ο κώδικας  asp μοιάζει  πολύ με τον κώδικα της

γλώσσας  προγραμματισμού  VBScript  και  φυσικά  με  τον  κώδικα  της  γλώσσας

προγραμματισμού Visual Basic.

Attachment -  Ένα  αρχείο  που  αποστέλλεται  σαν  συνημμένο  μ'  ένα  μήνυμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Authentication - Είναι η διαδικασία της εξακρίβωσης (αναγνώρισης) ενός χρήστη

από μια ιστοσελίδα ή από έναν FTP server κοκ, όπου απαιτείται η σωστή καταχώριση

του ονόματος χρήστη (username) και του κωδικού πρόσβασης (password).

B2B (Business to Business) - Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) ανάμεσα σε δύο

εταιρείες (επιχειρήσεις).

B2C (Business  to  Consumer) -  Ηλεκτρονικό  εμπόριο  (e-commerce)  ανάμεσα σε

εταιρεία (επιχείρηση) και καταναλωτές..

B2E (Business  to  Employee) -  Ηλεκτρονικό  εμπόριο  (e-commerce)  ανάμεσα  σε

εταιρεία (επιχείρηση) και υπαλλήλους.

B2G (Business to Government) - Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) ανάμεσα σε

εταιρεία (επιχείρηση) και κυβέρνηση.

Backbone -  Ένα  μεγάλο  δίκτυο  υπολογιστών  το  οποίο  αποτελεί  το  στήριγμα

(ραχοκοκαλιά) ενός ευρύτερου δικτύου υπολογιστών.

Backdoor - "Πρόσβαση από την πίσω πόρτα", δηλ. μη εγκεκριμένη πρόσβαση σ' ένα

δίκτυο υπολογιστών ή σε μια ιστοσελίδα, χωρίς να έχει γίνει κανονικά η διαδικασία

της πιστοποίησης (authentication).

Back  end -  Το  μέρος  ενός  προγράμματος  ή  ενός  συστήματος  με  το  οποίο  δεν

επικοινωνεί ο χρήστης και το οποίο εκτελεί όλες τις εργασίες επεξεργασίας. Βλ. και

Front end.

Backslash - Το σύμβολο \, δηλ. το αντίθετο του slash (/).
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Bandwidth - Εύρος ζώνης, δηλ. το σύνολο των πληροφοριών που μπορεί να σταλεί

μέσω ενός ψηφιακού διαύλου και μετριέται σε bits/sec.

Banner -  Μια  διαφήμιση  σε  ιστοσελίδα  που  μπορεί  να  περιέχει  στατικές  ή

κινούμενες εικόνες ή και κάποιο αντικείμενο Flash. Τα banners λειτουργούν και σαν

σύνδεσμοι (links) προς την ιστοσελίδα που διαφημίζουν και τοποθετούνται οριζόντια

και πάνω ή κατακόρυφα στην ιστοσελίδα που τα φιλοξενεί.

Banner  exchange -  Αλληλοϋποστήριξη  δύο  ιστοσελίδων,  όπου  η  μια  φιλοξενεί

διαφημιστικό banner της άλλης.

BBS (Bulletin Board System)   -  Μια από τις  πρώτες και  πιο δημοφιλείς  μορφές

ηλεκτρονικού  πίνακα  ανακοινώσεων,  όπου  οι  χρήστες  έχουν  τη  δυνατότητα  να

τοποθετούν  ανακοινώσεις  σ'  έναν  κεντρικό  υπολογιστή.  Σήμερα  θεωρείται

ξεπερασμένο.

BCC  (Blind  Carbon  Copy) -  Ιδιαίτερη  κοινοποίηση  μηνύματος  ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου, που σημαίνει ότι οι παραλήπτες της ιδιαίτερης κοινοποίησης δεν θα

γίνουν γνωστοί στους υπόλοιπους παραλήπτες του μηνύματος, δηλ. σ'  αυτούς που

βρίσκονται στο πεδίο Προς και στο πεδίο Κοινοποίηση. Η ονομασία Blind Carbon

Copy έχει μείνει από τα παλιά καλά χρόνια που χρησιμοποιούσαν καρμπόν για τα

αντίγραφα της γραφομηχανής.

Bitmap -  Είναι  γνωστό  και  με  τον  όρο  raster,  αποδίδεται  στα  ελληνικά  ως

ψηφιογραφικό και είναι μία από τις δύο δημοφιλείς μορφές αποθήκευσης γραφικών.

Οι συνήθεις μορφές αποθήκευσης των ψηφιογραφικών γραφικών είναι bmp, jpeg, gif,

tiff,  png  κ.ά.  Στα  ψηφιογραφικά  γραφικά  η  εικόνα  αποθηκεύεται  με  την  μορφή

κουκκίδων ή ψηφίων (pixels). Ψηφιογραφικά γραφικά δημιουργούνται από την χρήση

των σαρωτών (scanners) και των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών. Η άλλη μορφή

αποθήκευσης γραφικών είναι η διανυσματική (vector).  Στα ψηφιογραφικά γραφικά

αποθηκεύονται όλες οι κουκκίδες (ψηφία ή και  pixels) που τα αποτελούν και έτσι

έχουμε στην ουσία ένα μωσαϊκό (ψηφιδωτό) από πολύ μικρές κουκκίδες, το οποίο

όταν το μεγεθύνουμε, χάνει σε ποιότητα καθώς αρχίζουν να φαίνονται οι τετράγωνες

κουκκίδες  που  το  αποτελούν.  Επίσης,  τα  ψηφιογραφικά  γραφικά  καταλαμβάνουν

περισσότερο χώρο κατά την αποθήκευσή τους σε σχέση με τα διανυσματικά γραφικά.
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Bluetooth - Παγκόσμιο πρότυπο (standard) για την ασύρματη επικοινωνία φορητών

συσκευών, όπως Η/Υ, κινητά τηλέφωνα κ.ά., που αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από

πολλές μεγάλες εταιρείες του χώρου και χρησιμοποιεί την συχνότητα των 2,4 GHz.

Bookmark - Το αντίστοιχο των αγαπημένων (favorites) του Internet Explorer, μόνο

που το bookmark χρησιμοποιείται από τον Netscape Navigator. Είναι πολύ χρήσιμη

λειτουργία  καθώς  με  τη  βοήθειά  της  μπορούμε  να  οργανώσουμε  και  να

ταξινομήσουμε ανά κατηγορία τις διευθύνσεις του Internet που μας ενδιαφέρουν και

να τις βρίσκουμε έτσι πολύ εύκολα και γρήγορα.

Bot - Ειδικό πρόγραμμα που εκτελείται στο παρασκήνιο και είναι ρυθμισμένο για να

εκτελεί  αυτόματα  ορισμένες  λειτουργίες.  Για  παράδειγμα,  μπορεί  να  ελέγχει  την

αλληλογραφία ενός χρήστη ή να ψάχνει στο Internet για ένα συγκεκριμένο προϊόν σε

μια συγκεκριμένη χώρα κοκ.

Bps -  Bits per Second,  δηλ.  ο  ρυθμός  (ταχύτητα)  μετάδοσης  της  πληροφορίας

ανάμεσα  σε  δύο  συσκευές,  που  μετριέται  σε  πλήθος  δυαδικών  ψηφίων  ανά

δευτερόλεπτο. Συνήθως χρησιμοποιείται το 1 Kbps = 1.000 bps και το 1 MB = 1.000

Kbps.

Broken link - Σύνδεσμος που μας κατευθύνει σε μια ιστοσελίδα ή σ' ένα αρχείο, που

δεν είναι όμως διαθέσιμα.

Browser - Ειδικό πρόγραμμα για να μπορούμε να βλέπουμε ιστοσελίδες, δηλ. αρχεία

που  είναι  γραμμένα  με  την  ειδική  γλώσσα  σήμανσης  HTML.  Στα  ελληνικά

αποδίδεται σαν φυλλομετρητής ή πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων ή και πρόγραμμα

περιήγησης στο Internet και  οι  πιο γνωστοί  browsers είναι ο  Internet Explorer της

Microsoft, ο Navigator της Netscape και ο Opera της Opera Software ASA. Για την

ιστορία, ο πρώτος browser που εμφανίσθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '90 ήταν ο

NCSA Mosaic, ο οποίος κατόρθωσε με το γραφικό του περιβάλλον να προσελκήσει

τους μη μυημένους χρήστες στον κόσμο του Internet.

Bug -  Κάποιο  λάθος  (σφάλμα)  προγραμματισμού.  Η ιστορία της  λέξης  έχει  πολύ

ενδιαφέρον καθώς η ίδια λέξη σημαίνει κοριός και στα πρώτα χρόνια των Η/Υ, όταν

τα μηχανήματα καταλάμβαναν τεράστιους χώρους, ήταν συχνό πρόβλημα η εμπλοκή

τους από κοριούς που δημιουργούσαν βραχυκυκλώματα. Από εκεί προέρχεται και ο

όρος debugging (εκσφαλμάτωση), δηλ. η αφαίρεση των bugs.
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Cache - Ειδική μορφή μνήμης όπου αποθηκεύονται οι πιο πρόσφατες επιλογές του

χρήστη, έτσι ώστε αν τις χρειασθεί ξανά σύντομα, να εμφανισθούν πολύ γρήγορα

χωρίς να χρειασθεί να γίνει κάποια χρονοβόρα αναζήτηση.

CC  (Carbon  Copy) -  Κοινοποίηση  μηνύματος  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  που

σημαίνει  ότι  οι  παραλήπτες  της  κοινοποίησης  θα  γίνουν  γνωστοί  και  στους

υπόλοιπους παραλήπτες του μηνύματος,  δηλ. σ'  αυτούς που βρίσκονται  στο πεδίο

Προς και στο πεδίο Κοινοποίηση. Η ονομασία Carbon Copy έχει μείνει από τα παλιά

καλά χρόνια που χρησιμοποιούσαν καρμπόν για τα αντίγραφα της γραφομηχανής.

C  ellpadding - Το κενό που υπάρχει μέσα στο κελί ενός πίνακα  (table) της  HTML,

δηλ. ανάμεσα στο περίγραμμα του πίνακα και το περιεχόμενό του.

C  ellspacing -  Το  κενό  (απόσταση)  που  υπάρχει  ανάμεσα  στα  κελιά  ενός  πίνακα

(table) της HTML.

C  ERN (Centree Europeen Pour la Recherche Nucleaire) - Το Ευρωπαϊκό Κέντρο

Πυρηνικών  Ερευνών,  που  εδρεύει  στη  Γενεύη  της  Ελβετίας,  όπου  γεννήθηκε  η

υπηρεσία WWW του  Internet.  Περισσότερες  πληροφορίες  στο  site  :

http://www.cern.ch

C  GI  (Common  Gateway  Interface) -  Στα  ελληνικά  αποδίδεται  σαν  Κοινή

Διασύνδεση  Πύλης και  αναφέρεται  στην  τεχνολογία  με  τη  βοήθεια  της  οποίας

μπορούμε να εκτελέσουμε (τρέξουμε) από μια ιστοσελίδα εφαρμογές που βρίσκονται

σ'  έναν  απομακρυσμένο  υπολογιστή  (server).  Συνήθως  χρησιμοποιούνται  για  την

συμπλήρωση και αποστολή μιας φόρμας ή για την εμφάνιση στοιχείων από βάσεις

δεδομένων κ.ά. Οι γλώσσες στις οποίες γράφονται τα  CGI scripts είναι συνήθως η

Perl και η Python. Τα CGI scripts βρίσκονται συνήθως σ' έναν φάκελο στον server με

όνομα cgi-bin.

C  hat - Ζωντανή ταυτόχρονη επικοινωνία ανάμεσα σε δύο ή και περισσότερα άτομα

στο Internet, όπου ο καθένας μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει σύντομα μηνύματα

κειμένου. Η πιο γνωστή υπηρεσία chat που υπάρχει στο Internet σήμερα είναι το IRC

(Internet Relay Chat).

C  lient -  Στα ελληνικά αποδίδεται  με τον όρο  πελάτης και  αναφέρεται  κυρίως στο

πρόγραμμα  που  εκτελείται  στον  υπολογιστή  μας,  όπως  είναι  ο  φυλλομετρητής

(browser),  και  το  οποίο  ζητάει  στοιχεία  από  έναν  server κάνοντας  μια  αίτηση
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(request) και περιμένοντας μια απόκριση (response). Μια client-side εφαρμογή είναι

αυτή που εκτελείται στον τοπικό υπολογιστή του χρήστη, σε αντίθεση με μια server-

side εφαρμογή, η οποία εκτελείται στον απομακρυσμένο υπολογιστή του server.

C  old  Fusion -  Τεχνολογία  της  εταιρείας Allaire για  τη  δημιουργία  δυναμικά

παραγόμενων ιστοσελίδων με τον συνδυασμό κώδικα σε γλώσσα CFML (ColdFusion

Markup Language) και βάσεων δεδομένων. Ανταγωνιστικές της τεχνολογίας  CFML

είναι οι ASP, PHP και JSP. Η CFML χρησιμοποιεί δικά της tags, ενώ αποθηκεύει τις

ιστοσελίδες της με επέκταση .cfm ή και .cfml. Βλ. και ASP.

C  ookies - Ειδικά αρχεία, μικρά σε μέγεθος, τα οποία αποθηκεύονται στον σκληρό

δίσκο του υπολογιστή μας -συνήθως εν αγνοία μας- και τα οποία δημιουργούνται από

τις ιστοσελίδες που επισκεπτόμαστε. Ο κύριος σκοπός τους είναι να καταγράφουν τις

σελίδες  που  επισκεφθήκαμε  και  τις  προτιμήσεις  μας,  ώστε  να  μπορέσουν  να

χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες αυτές αργότερα από τις ίδιες ιστοσελίδες για την

εμφάνιση ανάλογων διαφημίσεων ή και  την επεξεργασία στοιχείων. Σ'  όλους τους

φυλλομετρητές υπάρχει ειδική επιλογή για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των

cookies.

C  ounter -  Αποδίδεται  στα ελληνικά ως  μετρητής και  είναι  ειδικό  πρόγραμμα που

μπορεί  να  τοποθετηθεί  σε  μια  ιστοσελίδα  για  να  καταγράφει  τον  αριθμό  των

επισκέψεων. Στην ουσία πρόκειται για ένα αρχείο που βρίσκεται αποθηκευμένο στον

Web server  όπου  φιλοξενείται  η  ιστοσελίδα  και  ενημερώνεται  αυτόματα  με  κάθε

επίσκεψη  χρήστη  στην  ιστοσελίδα  αυτή.  Οι  counters  μπορούν  να  έχουν  μορφή

γραφικών ή ψηφιακή εμφάνιση.

C  rawler - Αποκαλείται και  spider και είναι ένα ειδικό έξυπνο πρόγραμμα (bot) που

ψάχνει  μόνο  του  στο  Διαδίκτυο  για  να  βρει  καινούργιες  ιστοσελίδες,  να  τις

ταξινομήσει  σε  κατηγορίες  και  να  τις  καταχωρήσει  στη  βάση  δεδομένων  μιας

μηχανής αναζήτησης (search engine).

C  yberfraud - Οικονομική απάτη που συμβαίνει στο Internet.

C  yberspace - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο  Κυβερνοχώρος και αναφέρεται

στο Internet και τις υπηρεσίες του που έχουν απλοποιήσει την επικοινωνία ανάμεσα

στις χώρες του πλανήτη μας.
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DHMTL (Dynamic HTML) -  Πρόκειται  για μια επέκταση της γνωστής γλώσσας

σήμανσης HTML, με την βοήθεια της γλώσσας JavaScript και της τεχνολογίας CSS,

για την δημιουργία εντυπωσιακών εφέ και αλληλεπίδρασης με τον χρήστη.

Digital Signature -  Είναι η γνωστή  ηλεκτρονική υπογραφή,  η οποία πιστοποιεί τη

γνησιότητα ενός εγγράφου στο Διαδίκτυο. Οι υπηρεσίες για το γνήσιο της υπογραφής

προσφέρονται από έναν τρίτο φορέα (εταιρείες) που είναι κοινής εμπιστοσύνης και

χρησιμοποιούνται σε ιτοσελίδες και σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

DSN (Domain Name Service) - Είναι μια ειδική υπηρεσία η οποία αντιστοιχεί ένα

domain  name,  όπως  το  www.flash.gr,  με  την  αντίστοιχή  του  IP διεύθυνση,  π.χ.

212.162.1.201. Η υπηρεσία DNS παρέχεται από ειδικούς servers που αποκαλούνται

DNS servers.

Domain Name - Αποδίδεται στα ελληνικά ως όνομα περιοχής ή και όνομα χώρου (Ν.

2867/2000)  και  είναι  η  ονομασία  μιας  ιστοσελίδας  (ή  καλύτερα  ενός  δικτυακού

τόπου) σε μορφή κειμένου που αντιστοιχεί μονοσήμαντα σε μια IP διεύθυνση, όπως

αναφέρεται  στον προηγούμενο όρο DNS. Για  να αποκτήσουμε ένα domain  name,

πρέπει να έρθουμε σε επικοινωνία με τον φορέα που διαχειρίζεται  το domain στο

οποίο θέλουμε να βρίσκεται το δικό μας domain name. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα,

για να αποκτήσει κάποιος ένα domain name με κατάληξη .gr, θα πρέπει να έρθει σε

επαφή  με  το  Ίδρυμα  Τεχνολογίας  και  Έρευνας,  που  εδρεύει  στην  Κρήτη,  στην

διεύθυνση  http://www.gr, να κάνει αίτηση, να γίνει αποδεκτό το domain name που

ζητάει,  να  πληρώσει  την  σχετική  συνδρομή  και  τέλος  να  έρθει  σ'  επαφή  με  την

εταιρεία στην οποία θα φιλοξενηθούν οι ιστοσελίδες του ώστε να καταχωρηθεί το

domain name στον κατάλληλο DNS server. Η διαδικασία κατακύρωσης ενός domain

name εποπτεύεται  από  την  ΕΕΤΤ  (Εθνική  Επιτροπή  Ταχυδρομείων  και

Τηλεπικοινωνιών) και έχουν γίνει κάποιες αλλαγές τελευταία, όπου την ευθύνη για τη

διαδικασία της εκχώρησης των domain names έχουν αναλάβει ιδιωτικές εταιρείες, οι

λεγόμενοι καταχωρητές, σε συνεργασία πάντα με την ΕΕΤΤ.

Download - Είναι η διαδικασία της μεταφοράς δεδομένων από έναν Web server προς

τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή μας. Είναι γνωστή και ως κατέβασμα ή φόρτωμα

αρχείων και  μπορεί  να γίνει  με ειδικά  προγράμματα που αποκαλούνται  FTP (File

Transfer Protocol) ή και με την χρήση του Internet Explorer και της εξερεύνησης των

Windows. Η αντίθετη διαδικασία αποκαλείται upload.
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D  reamweaver - Είναι ένα από τα προγράμματα δημιουργίας ιστοσελίδων, όπως είναι

το  FrontPage.  Ανήκει  στην εταιρεία Macromedia και  έχει  πολλές δυνατότητες  για

Dynamic HTML, δημιουργία επαγγελματικών εφέ, αλλά και δημιουργία ιστοσελίδων

σε μορφή ASP, PHP, CFML, JSP, XML και πολλά άλλα.

D  SL (Digital Subscriber Line) - Ειδική τηλεφωνική σύνδεση που επιτυγχάνει πολύ

γρήγορη  μόνιμη  σύνδεση  με  το  Internet χρησιμοποιώντας  τα  απλά  τηλεφωνικά

καλώδια.

D  ynamic Content - Είναι το δυναμικό περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας, δηλ. αυτό που

αλλάζει  συχνά  και  μπορεί  να  προσαρμόζεται  είτε  στην  ώρα  της  ημέρας  ή  στις

ανάγκες και τις επιλογές του χρήστη κοκ. Για να μπορεί να δημιουργηθεί δυναμικό

περιεχόμενο πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια από τις γλώσσες ASP, PHP, JSP ή CFML

και κάποια βάση δεδομενων.

D  ynamic  IP -  Μια  δυναμική  και  όχι  στατική  (σταθερή)  IP διεύθυνση  που

παραχωρείται σ' ένα σταθμό εργασίας για όση ώρα είναι συνδεδεμένος στο Internet.

Μετά την αποσύνδεσή του, η IP διεύθυνση μπορεί να εκχωρηθεί από τον ISP σ' έναν

άλλον  χρήστη.  Δυναμική  εκχώρηση  IP διευθύνσεων  κάνουν  και  οι  routers

(δρομολογητές) σ' ένα τοπικό δίκτυο (LAN).

e-business - Αποδίδεται στα ελληνικά ως  Ηλεκτρονικό Επιχειρείν  και σημαίνει την

ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω του Internet.

e-commerce - Αποδίδεται στα ελληνικά ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο και αναφέρεται στις

εμπορικές  συναλλαγές  (αγορές,  πωλήσεις,  παραγγελίες)  που  γίνονται  μέσω  του

Internet, οι οποίες μπορεί να έχουν λιανική ή και χονδρική μορφή.

e-learning - Είναι η εκπαίδευση μέσω του Internet (εκπαίδευση από απόσταση), που

μπορεί να είναι είτε ζωντανή (live) είτε σε μορφή μαθημάτων online.

e-mail - Το γνωστό μας Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, η πιο δημοφιλής υπηρεσία του

Διαδικτύου, μαζί με το WWW (Παγκόσμιος Ιστός).

emoticons  (emotion  icons) -  Ο  συνδυασμός  χαρακτήρων  ASCII  που

χρησιμοποιούνται για να εκφράζονται διάφορα συναισθήματα, που είναι δύσκολο να

εκφραστούν αλλιώς μέσω του Internet. Τα emoticons πρέπει να τα δούμε από πλάγια

για να καταλάβουμε τι εκφράζουν. Για παράδειγμα, ο συνδυασμός των χαρακτήρων
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ASCII :-) εκφράζει χαμόγελο, ενώ ο συνδυασμός των χαρακτήρων ASCII :-( εκφράζει

λύπη.

encoding - Μετατροπή ενός αρχείου ή ενός κειμένου από μια μορφή (format) σε μια

άλλη.  Για  παράδειγμα,  η  μετατροπή  ενός  αρχείου  εικόνας  από  μορφή  .bmp  σε

μορφή .jpg ή η μετατροπή ενός αρχείου ήχου από μορφή .wav σε μορφή .mp3.

encoder - Πρόγραμμα που κάνει μετατροπές αρχείων από μια μορφή σε μια άλλη

(encoding).

encryption - Η διαδικασία της κωδικοποίησης κάποιων απόρρητων στοιχείων, όπως

είναι ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας ή ο κωδικός εισόδου σε μια ιστοσελίδα, ώστε

να εξασφαλισθεί ότι είμαστε οι νόμιμοι χρήστες. Χρησιμοποιείται ένας πολύπλοκος

αλγόριθμος  κωδικοποίησης  για  την  κωδικοποίηση  (encryption) και  την

αποκωδικοποίηση (decryption) των στοιχείων.

end-user - Σημαίνει τον τελικό χρήστη (αποδέκτη) ενός συστήματος ή ενός δικτύου,

όπως είναι το Internet.

error page - Μια ειδική ιστοσελίδα που εμφανίζεται όταν ο server δεν είναι σε θέση

να ανταποκριθεί  στην εντολή που έλαβε από τον  client και  εμφανίζει  έναν ειδικό

επεξηγηματικό κωδικό λάθους, όπως για παράδειγμα ο κωδικός λάθους 404 σημαίνει

ότι δεν υπάρχει η ιστοσελίδα ή το αρχείο που ζητήθηκε και ο κωδικός λάθους 403

σημαίνει ότι δεν έχουμε δικαίωμα πρόσβασης ατο αρχείο που ζητήσαμε.

e-shop - Εικονικό κατάστημα που λειτουργεί στο  Internet (αποκλειστικά ή όχι) και

απ'  όπου  μπορούμε  να  παραγγείλουμε  διάφορα  είδη  χρησιμοποιώντας  το  καλάθι

αγορών (shopping cart).

Ethernet -  Το  πιο  δημοφιλές  πρωτόκολλο  δικτύωσης  υπολογιστών,  που

λανσαρίσθηκε  από  την  εταιρεία Xerox τη  δεακετία  του  '80  και  το  όνομά  του

προέρχεται  από την ελληνική λέξη "αιθέρας".  Οι πιο γνωστές μορφές του είναι η

10BASE-T, με ταχύτητα  10 MBits/sec, η 100BASE-T (Fast Ethernet), με ταχύτητα

100 MBits/sec και το Gigabit Ethernet, με ταχύτητα 1000 MBits/sec.

Eudora -  Ένα από τα πιο δημοφιλή, όχι όμως τόσο όσο και  το  Outlook Express,

προγράμματα ανάγνωσης και αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-

mail).

e-zine (electronic magazine) - Ηλεκτρονικό περιοδικό
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Favorites -  Αποδίδεται  στα  ελληνικά  ως  Αγαπημένα και  είναι  το  αντίστοιχο  των

bookmarks του Netscape Navigator, μόνο που τα favorites χρησιμοποιούνται από τον

Internet Explorer. Είναι πολύ χρήσιμη λειτουργία καθώς με τη βοήθειά της μπορούμε

να οργανώσουμε και να ταξινομήσουμε ανά κατηγορία τις διευθύνσεις του  Internet

που μας  ενδιαφέρουν και  να τις  βρίσκουμε  έτσι  πολύ εύκολα και  γρήγορα όποτε

θελήσουμε.

Feedback - Αποδίδεται στα ελληνικά ως Ανάδραση και είναι οι παρατηρήσεις και οι

υποδείξεις που λαμβάνει ο κατασκευαστής μιας ιστοσελίδας από τους επισκέπτες της,

έτσι ώστε να τις λάβει υπόψη του για τη βελτίωση του Web site και των υπηρεσιών

του.

Fiber-optic cable - Αποδίδεται στα ελληνικά ως καλώδιο οπτικών ινών και είναι μια

σύγχρονη  τεχνολογία  καλωδίων  που  χρησιμοποιεί  μια  μορφή  φωτός  και  έτσι  τα

δεδομένα  μεταδίδονται  με  πολύ  μεγάλη  ταχύτητα  και  με  μεγάλο  εύρος  ζώνης

(bandwidth).

Firewall - Ειδικός υπολογιστής που παρεμβάλλεται ανάμεσα σ' ένα τοπικό ιδιωτικό

δίκτυο, όπως είναι ένα Intranet, και σ' ένα δημόσιο δίκτυο, όπως είναι το Internet, και

που η δουλειά του είναι να ελέγχει (παρακολουθεί) την κίνηση των εισερχόμενων και

εξερχόμενων δεδομένων. Αποτρέπει την πρόσβαση στους υπολογιστές του ιδιωτικού

δικτύου σε άτομα που δεν έχουν τέτοιο  δικαίωμα (μη εξουσιοδοτημένοι  χρήστες)

αλλά και αντίθετα την πρόσβαση των χρηστών του ιδιωτικού δικτύου σε υπολογιστές

του δημόσιου δικτύου ή σε συγκεκριμένα τμήματα του δημόσιου δικτύου.

FireWire - Τεχνολογία που παρουσιάσθηκε από την εταιρεία Apple και πρόκειται για

μια πολύ γρήγορη θύρα σύνδεσης περιφερειακών συσκευών σ' έναν υπολογιστή, με

προοπτική να αντικαταστήσει τις σειριακές θύρες.

Fireworks -  Πρόγραμμα  της  εταιρείας Macromedia που  δημιουργεί  και

επεξεργάζεται γραφικά ειδικά για χρήση στο Internet.

F  orward - Αποδίδεται στα ελληνικά ως Προώθηση και είναι η λειτουργία εκείνη στα

προγράμματα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (e-mails) όπου  στέλνουμε  (προωθούμε)

ένα εισερχόμενο μήνυμα που ήρθε σε μας, σε κάποιο άλλο τρίτο άτομο, που είναι

πολύ πιθανό να τον ενδιαφέρει.
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Flash -  Πρόγραμμα της  εταιρείας Macromedia που δημιουργεί  και  επεξεργάζεται

διανυσματικά γραφικά (vectors) και animation (κίνηση) για το Internet και όχι μόνο.

Τα γραφικά του Flash έχουν το χαρακτηριστικό του πολύ μικρού μεγέθους αρχείων.

Τα πηγαία αρχεία του Flash έχουν επέκταση .fla, ενώ αυτά που μεταγλωττίζονται και

παρουσιάζονται  στο  Internet μέσα  από  ιστοσελίδες  σαν  αντικείμενα  έχουν

επέκταση .swf. Για να μπορέσουμε να δούμε αρχεία  Flash στον φυλλομετρητή που

χρησιμοποιούμε, θα πρέπει να έχουμε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Flash Player, το

οποίο παρέχεται δωρεάν από την εταιρεία Macromedia. Περισσότερα στη διεύθυνση :

http://www.macromedia.com/software/flash 

Flooding -  Σημαίνει  την μαζική αποστολή δεδομένων ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου  (e-mails) με  απώτερο  σκοπό  να  "κρεμάσει"  ο  υπολογιστής  του

παραλήπτη ή ο mail server που τον εξυπηρετεί.

Font - Αποδίδεται στα ελληνικά ως Γραμματοσειρά και είναι ένα αρχείο με επέκταση

.ttf που χρησιμοποιείται απ' όλα τα προγράμματα των Windows για την εμφάνιση των

χαρακτήρων  στην  οθόνη  αλλά  και  την  εκτύπωσή  τους  στον  εκτυπωτή.  Οι

γραμματοσειρές χωρίζονται σε οικογένειες με βάση ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά

τους και οι πιο γνωστές και δημοφιλείς γραμματοσειρές είναι οι  Arial, Times New

Roman, UB Times κ.ά.

Form - Αποδίδεται στα ελληνικά ως Φόρμα και είναι μια διάταξη που περιλαμβάνει

στοιχεία ελέγχου, όπως πεδία κειμένου, λίστες επιλογής, πλαίσια ελέγχου, πλήκτρα

επιλογής, περιοχές κειμένου, πλήκτρα εντολών κ.ά., και χρησιμοποιείται κυρίως για

την συγκέντρωση και υποβολή στοιχείων ενός χρήστη σε μια βάση δεδομένων ή για

την ταυτοποίηση ενός χρήστη κ.α. Μια φόρμα θα πρέπει να διαθέτει και δύο πλήκτρα

εντολών με τις ονομασίες Submit (Υποβολή) και Reset (Επαναφορά) για την υποβολή

των στοιχείων της φόρμας στον server και για τον μηδενισμό (επαναφορά) τους στις

προεπιλεγμένες τιμές, αντίστοιχα.

Forum -  Ένας  χώρος  (δωμάτιο)  συζητήσεων  στο  Internet,  όπου  ο  κάθε  χρήστης

μπορεί να θέσει ένα θέμα που τον ενδιαφέρει και να περιμένει απαντήσεις από τους

άλλους  χρήστες  ή  μπορεί  να  απαντήσει  σ'  ένα  θέμα  που  ήδη  υπάρχει

δημοσιοποιημένο  κοκ.  Πολλές  από  τις  γνωστές  πύλες  (portas)  του  Διαδικτύου

διαθέτουν το δικό τους forum. Η λέξη προέρχεται από τη γνωστή λατινική forum, που

σήμαινε τη δημόσια πλατεία ή αγορά στην αρχαία Ρώμη.
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Frame -  Αποδίδεται  στα  ελληνικά  ως  Πλαίσιο και  σημαίνει  τη  διαίρεση  μιας

ιστοσελίδας σε 2, 3 ή και 4 μικρότερες ιστοσελίδες, όπου η καθεμία μπορεί να έχει το

δικό της περιεχόμενο. Η μία από τις ιστοσελίδες ενός πλαισίου περιέχει συνήθως τα

περιεχόμενα  του δικτυακού  τόπου και  βρίσκεται  στο  αριστερό μέρος  της  οθόνης,

αμετάβλητη, ενώ τα υπόλοιπα πλαίσια μπορούν να μεταβάλουν το περιεχόμενό τους.

Freeware - Λογισμικό (προγράμματα) που παρέχονται δωρεάν στους χρήστες.

Front end - Το μέρος ενός προγράμματος ή ενός συστήματος με το οποίο έρχεται σε

επαφή ο χρήστης. Βλ. και Back end.

FrontPage - Πρόγραμμα της εταιρείας Microsoft, το οποίο έχει πλέον ενσωματωθεί

στο πακέτο (σουίτα) Office, και αποτελεί σήμερα το δημοφιλέστερο πρόγραμμα για

τη  δημιουργία  ιστοσελίδων  για  δημοσίευση  στο  Internet.  Άλλα  ανταγωνιστικά

προγράμματα είναι  το Dreamweaver  της εταιρείας Macromedia,  το AceHTML, το

Arachnophilia  κ.ά.  Όλα  αυτά  τα  προγράμματα  δημιουργούν  αυτόματα  τον

απαραίτητο κώδικα HTML.

FTP  (File  Transfer  Protocol) -  Αποδίδεται  στα  ελληνικά  ως  Πρωτόκολλο

Μεταφοράς Αρχείων και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες υπηρεσίες του Internet,

καθώς έχει να κάνει  με τη δημοσίευση των αρχείων (ιστοσελίδες,  εικόνες,  αρχεία

ήχου κ.ά.) από τον υπολογιστή μας στον Web server που μας φιλοξενεί.  Στο FTP,

συνδεόμαστε πρώτα δίνοντας τους κατάλληλους κωδικούς (username και password),

και  μπορούμε  μετά  είτε  να  δημοσιεύσουμε  εμείς  κάποια  αρχεία  στον Web server

(upload) ή και  να κατεβάσουμε αρχεία από τον Web server στον υπολογιστή μας

(download).  Υπάρχει και  το  anonymous FTP,  όπου μπορούμε να κάνουμε FTP σε

κάποιον Web server ή και FTP server ελεύθερα χωρίς κωδικούς, με μόνη απαίτηση να

γράψουμε  τη  λέξη  anonymous  για  username  και  το  e-mail  μας  για  password.

Μπορούμε  μετά  να  κατεβάσουμε  ελεύθερα  όσα  αρχεία  είναι  διαθέσιμα.  Από  τα

δημοφιλέστερα προγράμματα για FTP είναι το CuteFTP και το WS-FTP. Η χρήση

των προγραμμάτων αυτών είναι πολύ απλή και θυμίζει τη χρήση του προγράμματος

εξερεύνησης των Windows για αντιγραφή, μεταφορά, διαγραφή αρχείων κλπ. FTP

μπορούμε να κάνουμε και με το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, το Internet

Explorer,  όπου στη γραμμή εργασιών αρκεί  να γράψουμε την FTP διεύθυνση του

server, όπως για παράδειγμα ftp://dide.flo.sch.gr, και μετά να δώσουμε τους κωδικούς

που θα μας ζητηθούν.  Δίπλα, σ'  ένα άλλο παράθυρο ανοίγουμε και  το πρόγραμμα
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εξερεύνησης των Windows και μπορούμε έτσι να μεταφέρουμε και να διαγράψουμε

αρχεία, να δημιουργήσουμε και να διαγράψουμε καταλόγους κοκ.

Gateway - Αποδίδεται στα ελληνικά ως Πύλη και πρόκειται για ειδική συσκευή που

επιτρέπει  την  επικοινωνία  ανάμεσα  σε  δίκτυα  που  χρησιμοποιούν  διαφορετικά

πρωτόκολλα.

Ghost  site -  Ένας  δικτυακός  τόπος  που  είναι  στάσιμος  και  δεν  πρόκειται  να

ανανεωθεί.

GIF  (Compuserve  Interchange  Format) -  Είδος  αρχείου  γραφικών  που

χρησιμοποιείται στο Internet, μαζί με τον τύπο jpg. Υποστηρίζει μόνο 256 χρώματα

αλλά έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει πολλές εικόνες μαζί και να δίνει έτσι την

αίσθηση της κίνησης, μια τεχνολογία που είναι γνωστή με τον όρο Gif Animation.

Gopher -  Μια  από  τις  πρώτες  δημοφιλείς  υπηρεσίες  του  Internet,  όταν  αυτό

βρισκόταν ακόμα σε εμβρυακό στάδιο. Επέτρεπε την αναζήτηση πληροφοριών από

μενού. Σήμερα έχει πλέον ξεπερασθεί εντελώς από τις υπηρεσίες του  World Wide

Web.

GPL (General  Public  License) -  Η  γενική  άδεια  χρήσης  του  ελεύθερου (open

source) λογισμικού, όπου οι χρήστες μπορούν να τροποποιήσουν και να διανέμουν το

λογισμικό ελεύθερα.

GUI (Graphical User Interface) - Το γραφικό  interface ανάμεσα στον χρήστη και

την εφαρμογή. Πρόκειται για το front-end μέρος ενός προγράμματος.

GZip -  Πρόγραμμα  για  συμπίεση  αρχείων,  που  μπορούμε  να  το  βρούμε  και  ως

εντολή στο λειτουργικό σύστημα Unix. Τα αρχεία που δημιουργεί έχουν επέκταση

.gz.

Handshake -  Επικοινωνία  (χειραψία)  ανάμεσα  σε  δύο  συσκευές,  όπως  για

παράδειγμα ανάμεσα σε δύο  modems, όπου καθορίζεται και  ο τρόπος ανταλλαγής

των δεδομένων.

Header - Η επικεφαλίδα και ένα από τα δύο βασικά τμήματα του κώδικα HTML μιας

ιστοσελίδας, το άλλο είναι το  <BODY> ... </BODY>, όπου όλα τα αναγραφόμενα

περικλείονται από τα tags <HEAD> και </HEAD> και το κυριότερο tag που περιέχει

μέσα της είναι το <TITLE> ... </TITLE>, όπου μπορούμε να γράψουμε τον τίτλο της

ιστοσελίδας, ο οποίος εμφανίζεται στο πάνω μέρος του παραθύρου της και μπορεί να
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περιέχει ένα πολύ σύντομο και χρήσιμο τίτλο για το τι περιέχει η ιστοσελίδα. Ο τίτλος

αυτός  δεν  είναι  υποχρεωτικός  αλλά  όταν  παραλείπεται  από  τον  δημιουργό  της

ιστοσελίδας  δημιουργείται  κακή εντύπωση στους  επισκέπτες.  Άλλο εσωτερικό  tag

μπορεί να είναι το  <META> με τις ιδιότητες  (attributes) name και  content, με τις

οποίες μπορούμε να ρυθμίσουμε διάφορες παραμέτρους της ιστοσελίδας. Με τον όρο

header αναφερόμαστε και στο τμήμα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-

mail) που περιέχει τον αποστολέα, την ημερομηνία,  τους παραλήπτες,  το θέμα, τα

επισυναπτόμενα κ.ά.

History - Μια από τις δυνατότητες ενός φυλλομετρητή, η οποία συχνά αγνοείται από

τους  χρήστες,  όπου  οι  πιο  πρόσφατες  διευθύνσεις  που  επισκέφθηκε  ο  χρήστης

αποθηκεύονται σ' έναν ειδικό κατάλογο στον υπολογιστή του για εύκολη πρόσβαση

σ' αυτές αργότερα.

Hit - Η αποστολή ενός αρχείου από τον Web server προς τον υπολογιστή ενός χρήστη

όταν αυτός περιηγείται στο Internet. Ο αριθμός των hits που δέχεται μια ιστοσελίδα

δεν είναι αξιόπιστος τρόπος μέτρησης της επισκεψιμότητάς της, αφού οι εικόνες, τα

αρχεία ήχου, τα αρχεία flash (.swf) κ.ά. μετρούν σαν ξεχωριστά hits και έτσι μία μόνο

επίσκεψη σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι πιθανό να αποφέρει π.χ. 10 hits, που

προφανώς είναι παραπλανητικό νούμερο.

Home Page - Αναφέρεται στα ελληνικά ως  αρχική σελίδα ή  κεντρική σελίδα ή και

οικοσελίδα και  είναι η κεντρική ιστοσελίδα ενός δικτυακού τόπου (Web site), που

μπορεί  να  περιέχει  έναν  πίνακα  με  συνδέσεις  (links)  για  εύκολη  πρόσβαση  στις

υπόλοιπες  ιστοσελίδες  του site,  κάποιο  μενού  (οριζόντιο  ή  κατακόρυφο),  κάποιες

πρόσφατες  ειδήσεις  ή  πληροφορίες  κ.ά.  Αποτελεί  στην  ουσία  την  πύλη  εισόδου

(gateway) ενός  δικτυακού  τόπου  και  το  όνομα  του  αρχείου  της  πρέπει  να  είναι

index.html ή  default.html ή και  main.html και αυτό για να μπορεί να την ξεχωρίσει

εύκολα  ο  φυλλομετρητής  από  το  πλήθος  των  ιστοσελίδων  που  περιέχει  ένας

δικτυακός τόπος. Για παράδειγμα, αν γράψουμε την διεύθυνση http://dide.flo.sch.gr/,

στην  ουσία  είναι  σαν  να  δίνουμε  την  πλήρη  διεύθυνση

http://dide.flo.sch.gr/index.html,  όπου  παραλείψαμε  το  όνομα  της  αρχικής  σελίδας

index.html,  αλλά  ο  φυλλομετρητής  μπόρεσε  να  την  εντοπίσει  εύκολα  αν  και  ο

φάκελος  του  δικτυακού  τόπου μπορεί  να  περιέχει  πολλά αρχεία  (ιστοσελίδες)  με

επέκταση .html.
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Host -  Ως  όρος  αναφέρεται  γενικά  στην  φιλοξενία  δεδομένων  και  σε  ειδικούς

κεντρικούς  υπολογιστές  όπου  αποθηκεύονται  οι  δικτυακοί  τόποι (Web  sites).  Οι

υπολογιστές αυτοί είναι γνωστοί και με τον όρο Web servers. Στο Internet κάθε host

υπολογιστής  διαθέτει  μια  αποκλειστική  IP διεύθυνση,  η  οποία  είναι  συνήθως

δυναμική, δηλ. αλλάζει με κάθε καινούργια σύνδεση στο Διαδίκτυο, αλλά μπορεί να

είναι και στατική (μόνιμη).

Hostmaster - Ένας εξουσιοδοτημένος φορέας (ίδρυμα), διαφορετικός σε κάθε χώρα,

που  έχει  σαν  αποστολή  τη  διαχείριση,  την  κατοχύρωση  και  τη  συντήρηση  των

domain names σε ειδικές βάσεις δεδομένων.

Hotmail -  Μια  από  τις  δημοφιλέστερες  υπηρεσίες  παροχής  δωρεάν  e-mail

παγκοσμίως. Η υπηρεσία αυτή είναι γνωστή και με τον όρο Web mail, που σημαίνει

ότι μπορούμε να δούμε και να επεξεργαστούμε τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα από

οποιονδήποτε υπολογιστή στον κόσμο με τη βοήθεια ενός φυλλομετρητή, τα οποία

και αποθηκεύονται σε κεντρικούς υπολογιστές σε διάφορες χώρες του κόσμου και όχι

στον  υπολογιστή  που  δουλεύουμε.  Είναι  υπηρεσία  της  εταιρείας Microsoft και

περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στη διεύθυνση http://www.hotmail.com. Για τη

δημιουργία  ενός  λογαριασμού  απαιτείται  ένα  user  name που  να  μην  έχει  ήδη

εκχωρηθεί, όπως π.χ. Petros2004, και ένας μυστικός κωδικός πρόσβασης, όπως π.χ. a!

23lp. Το e-mail που θα μας δοθεί αυτόματα θα είναι στην προκειμένη περίπτωση το

Petros2004@hotmail.com (προφανώς  τα  παραπάνω  στοιχεία  είναι  εντελώς

ενδεικτικά).

HTML (HyperText Markup Language) - Ειδικός κωδικός, τα αρχεία του οποίου

αποθηκεύονται με την επέκταση .html ή .htm, που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία

ιστοσελίδων, τις οποίες μπορούμε να δούμε (προβάλλουμε) από ειδικά προγράμματα

που  αποκαλούνται  φυλλομετρητές (browsers) ή  προγράμματα  περιήγησης  ή  και

προγράμματα  ανάγνωσης  ιστοσελίδων.  Δεν  θεωρείται  γλώσσα  προγραμματισμού,

όπως είναι η Basic, η Pascal ή η C, γιατί δεν διαθέτει δομές αποφάσεων, όπως είναι οι

εντολές if, case, while κ.ά. Μπορούμε να γράψουμε απευθείας σε κώδικα HTML με

το Σημειωματάριο (Notepad) των Windows και να αποθηκεύσουμε με επέκταση .html

ή  να  χρησιμοποιήσουμε  ειδικά  προγράμματα,  όπως  είναι  το  FrontPage και  το

Dreamweaver,  όπου  διαμορφώνουμε  την  ιστοσελίδα  όπως  εμείς  θέλουμε  και

δημιουργείται  αυτόματα ο αντίστοιχος κώδικας  HTML. Η  HTML χρησιμοποιεί  τα
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λεγόμενα  tags (ετικέτες),  όπως  π.χ.  είναι  το  <TITLE>  Φλώρινα </TITLE>,  όπου

ορίζουμε τον τίτλο της ιστοσελίδας, το  <B> έντονα </B>, για να κάνουμε έντονο

κείμενο,  το  <A HREF="page01.html"> Σύνδεσμος </A>,  για  να  δημιουργήσουμε

σύνδεσμο (link) προς κάποια άλλη ιστοσελίδα, το <IMG SRC="picture01.jpg">, για

να εισάγουμε εικόνα στην ιστοσελίδα κ.ά. Η HTML μπορεί να περιέχει και κομμάτια

κώδικα (scripts) της γλώσσας προγραμματισμού JavaScript ή της ανταγωνιστικής της

VBScript, με τα οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε ειδικά εντυπωσιακά εφέ, μενού,

αλληλεπίδραση με τον χρήστη μέσω πλαισίων κειμένου,  λήψη αποφάσεων με την

εντολή if κ.ά. Η HTML μπορεί ακόμη να ενσωματώσει και αντικείμενα (objects) που

τα έχουμε δημιουργήσει με τη γλώσσα προγραμματισμού Java ή με το πρόγραμμα

δημιουργίας διανυσματικών γραφικών και animation, το γνωστό Flash.

HTTP (HyperText Transfer Protocol) - Ειδικό πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για

την επικοινωνία και την ανταλλαγή δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό  (Web). Μέσα

από το πρωτόκολλο αυτό ορίζεται το  URL (Uniform Resource Locator), το οποίο

ενημερώνει τον Web server για το ποιο αρχείο θα πρέπει να αποσταλεί στον χρήστη.

Hub - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο πλύμνη ή και συγκεντρωτής και αποτελεί

το κεντρικό (κοινό) σημείο διασύνδεσης των υπολογιστών και των εκτυπωτών ενός

τοπικού  δικτύου  Η/Υ  (LAN),  η  αποστολή  του  οποίου  είναι  να  λαμβάνει  και  να

προωθεί δεδομένα από και προς τις συσκευές του δικτύου. Τελευταία τα Hubs τείνουν

να αντικατασταθούν από πιο αποδοτικές  συσκευές  που είναι  γνωστές  με  τον όρο

Switches.

Hyperlink -  Αποδίδεται  στα  ελληνικά  με  τον  όρο  υπερσύνδεσμος και  είναι  ένας

γενικός  όρος  για  τη  σύνδεση  (link) με  άλλες  ιστοσελίδες.  Ο  όρος  hyperlink

περιλαμβάνει και το υπερκείμενο (hypertext) και το υπερμέσο (hypermedia).

Hypermedia -  Αποδίδεται  στα  ελληνικά  με  τον  όρο  υπερμέσο και  σημαίνει  τη

σύνδεση (link) μέσω μιας εικόνας ή ενός γραφικού, όπου το κλικ με το ποντίκι πάνω

του  μάς  πηγαίνει  σε  μια  άλλη  ιστοσελίδα  ή  χρησιμοποιείται  για  το  κατέβασμα

(download) ενός αρχείου ή μιας εφαρμογής.

Hypertext -  Αποδίδεται  στα  ελληνικά  με  τον  όρο  υπερκείμενο και  σημαίνει  τη

σύνδεση  (link) μέσω  ενός  κειμένου,  όπου  το  κλικ  με  το  ποντίκι  πάνω  του  μάς

πηγαίνει  σε μια άλλη ιστοσελίδα ή χρησιμοποιείται  για το κατέβασμα  (download)

ενός αρχείου ή μιας εφαρμογής.
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ICQ (I seek you) - Ειδική εφαρμογή για άμεση (on-line) επικοινωνία ανάμεσα σε

χρήστες του Internet, οι οποίοι μπορούν να επικοινωνούν με γραπτά μηνύματα, να

ανταλλάσσουν αρχεία, να παίζουν παιχνίδια κ.ά.

Image map - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο χάρτης εικόνας και είναι μια απλή

εικόνα που έχει εισαχθεί σε μια ιστοσελίδα και έχει χωρισθεί σε διάφορα τμήματα, τα

οποία αποτελούν συνδέσμους (links) προς διαφορετικές ιστοσελίδες. Για παράδειγμα,

μπορούμε σε μια εικόνα που έχει τον χάρτη των Δωδεκανήσων και αποτελεί μέρος

μιας  ιστοσελίδας,  να  δημιουργήσουμε  ακολουθώντας  το  περίγραμμα  του  κάθε

νησιού,  ξεχωριστά  links,  τα  οποία  να  μας  κατευθύνουν  σε  εντελώς  διαφορετικές

ιστοσελίδες για το κάθε νησί των Δωδεκανήσων.

Inbox -  Η  περιοχή  των  Εισερχομένων  της  ηλεκτρονικής  μας  αλληλογραφίας,  σε

αντίθεση με το Outbox (Εξερχόμενα).

Instant  Messaging -  Ειδικά  προγράμματα  επικοινωνίας  μ'  άλλους  χρήστες  του

Internet σε πραγματικό χρόνο (on-line), όπου τα πιο δημοφιλή απ' αυτά είναι το ICQ,

το AIM και το MSN Messenger.

Interactive - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο  αλληλεπιδραστικό ή  διαδραστικό

και  σημαίνει  τη  δυνατότητα  που  δίνουν  στους  χρήστες  τα  προγράμματα  ή  οι

ιστοσελίδες  και  οι  εφαρμογές  που  υπάρχουν  στο  Internet,  όπου  μπορούμε  να

καταχωρήσουμε κείμενο ή να επιλέξουμε ό,τι θέλουμε από τις διαθέσιμες επιλογές

και να έχουμε έτσι ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα από την ίδια εφαρμογή ή

από την ίδια ιστοσελίδα, απ' ό,τι θα έχει ένας άλλος χρήστης που επέλεξε κάτι άλλο.

Σημαίνει στην ουσία την ζωντανή επικοινωνία των χρηστών με τα προγράμματα ή με

το Internet, όπου ο χρήστης αισθάνεται ότι συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού

αποτελέσματος και δεν αποτελεί έναν απλό θεατή μιας προκαθορισμένης πορείας.

Internet - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο  Διαδίκτυο και είναι ένα παγκόσμιο

δίκυο  υπολογιστών  που  αποτελείται  από  πολλά  μικρότερα  τοπικά  δίκτυα

υπολογιστών,  που είναι  συνδεδεμένα μεταξύ τους.  Οι  βασικότερες  υπηρεσίες  που

μπορεί να προσφέρει το Internet στους απλούς χρήστες του είναι το WWW, το e-mail,

το FTP, το Chat, το IRC κ.ά.

Internet2 - Ένα πολλά υποσχόμενο εδώ και καιρό "γρήγορο Internet", που έχει σαν

στόχο να αντικαταστήσει το υπάρχον Internet, το οποίο φυσικά δεν είναι σε θέση να
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ανταπεξέλθει στην τρομερή (κατακόρυφη) αύξηση της κίνησης και των απαιτήσεων

των χρηστών του.

Intranet -  Αποδίδεται  στα ελληνικά με τον όρο  ενδοδίκτυο και  πρόκειται  για ένα

εσωτερικό  (κλειστό,  ιδιωτικό)  δίκτυο  υπολογιστών  μιας  επιχείρησης  ή  ενός

οργανισμού που χρησιμοποιείται για τις εσωτερικές ανάγκες της επιχείρησης ή του

οργανισμού και όπου η πρόσβαση σ' αυτό δεν είναι εφικτή σε μη εξουσιοδοτημένα

άτομα. Όταν κάποιος εξωτερικός χρήστης έχει δικαίωμα πρόβασης σ' ένα Intranet,

τότε μιλάμε για Extranet.

IP (Internet Protocol) - Αποτελεί το ένα από τα δύο βασικά πρωτόκολλα του Internet

(το άλλο είναι το TCP - Transmission Control Protocol). Το IP έχει σαν αποστολή να

κατευθύνει (δρομολογεί) τα πακέτα των δεδομένων που προέρχονται από διάφορες

διαδρομές,  έτσι  ώστε  να  φθάσουν  έγκαιρα  και  σωστά  στον  υπολογιστή  του

παραλήπτη.

IP Address - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο διεύθυνση IP και πρόκειται για την

ηλεκτρονική  διεύθυνση  που  απονέμεται  σε  κάθε  υπολογιστή  ή  και  δρομολογητή

(router) που είναι συνδεδεμένος στο Internet. Αποτελείται από 4 ακέραιους αριθμούς,

με τιμές από 0 έως 255 για τον καθένα, οι οποίοι διαχωρίζονται με τελείες και είναι

της μορφής 194.63.234.98. Όταν συνδεόμαστε στο Internet μέσω ενός ISP, αποκτάμε

μια  δυναμική  IP  διεύθυνση,  ενώ  όταν  συνδεόμαστε  στο  Internet  μέσω  ενός

δρομολογητή  (router)  σ'  ένα  τοπικό  δίκτυο,  αποκτάμε  μια  τοπική  δυναμική  IP

διεύθυνση, την οποία αποδίδει ο router αυτόματα και με τη σειρά που συνδεθήκαμε,

ενώ η IP διεύθυνση του router είναι μόνιμη (στατική). Στην τελευταία περίπτωση,

φαινόμαστε προς τα έξω με την IP διεύθυνση του router.

IRC (Internet Relay Chat) -  Ειδική υπηρεσία για ζωντανή (on-line)  επικοινωνία

μέσω του Internet.

ISDN (Integrated Services Digital Network) - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο

Ψηφιακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών και αποτελεί μια ψηφιακή τεχνολογία

που  χρησιμοποιώντας  τα  απλά  τηλεφωνικά  καλώδια  επιτρέπει  την  ταυτόχρονη

λειτουργία  δύο  τηλεφωνικών  συσκευών  στην  ίδια  γραμμή  ή  τη  λειτουργία  μιας

τηλεφωνικής γραμμής και απλής σύνδεσης στο Internet στα 64 Kbps ή τη γρήγορη

σύνδεση  στο  Internet  στα  128  Kbps,  χωρίς  όμως  δυνατότητα  για  τηλεφωνική

επικοινωνία.  Ένα άλλο πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι ότι χρησιμοποιεί
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δικό  της  modem,  το  γνωστό  ως  Netmod,  το  οποίο  περιέχει  δύο  θέσεις  για

τηλεφωνικές συνδέσεις και δύο θέσεις για δεδομένα (data), όπου από εκεί γίνεται η

επικοινωνία με τον δρομολογητή (router) ενός τοπικού δικτύου. Η τεχνολογία ISDN

θεωρείται  σήμερα  ξεπερασμένη  και  τείνει  να  αντικατασταθεί  από  την  τεχνολογία

ADSL (Asymmetric  Digital  Subscriber  Line),  όπου  έχουμε  μόνιμη  σύνδεση  στο

Internet με μεγάλη ταχύτητα και ταυτόχρονη λειτουργία δύο τηλεφωνικών γραμμών.

ISP (Internet Service Provider) - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο  Παροχέας

Υπηρεσιών  Internet και  πρόκειται  για  εταιρείες  που  δίνουν  έναντι  συνδρομής

δικαίωμα πρόσβασης στο Internet σε τρίτους. Οι συνδρομητές ενός ISP μπορούν να

έχουν  πρόσβαση  στο  Παγκόσμιο  Ιστό  (WWW),  λογαριασμό  e-mail,  χώρο  για

δημοσίευση ιστοσελίδας, πρόσβαση σε news server κ.ά. Η εταιρεία ISP αποδίδει στον

κάθε χρήστη ένα user name (όνομα χρήστη) και έναν μυστικό κωδικό (password).

Ένας  ISP διαθέτει πολλούς  servers για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τους πελάτες

(συνδρομητές) του, όπως Web server, mail server, news server, DNS server κ.ά.

Java - Αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού που δημιουργήθηκε από την

εταιρεία Sun και  που  μπορεί  να  δημιουργήσει  αυτόνομες  εφαρμογές  ή  applets

(μικροεφαρμογές)  που  μπορούν  να  ενσωματωθούν  σαν  αντικείμενα  (objects) σε

ιστοσελίδες. Μοιάζει πολύ με τη γλώσσα προγραμματισμού C και τα πηγαία (source)

αρχεία της, που μπορούμε να τα δημιουργήσουμε με το Σημειωματάριο  (Notepad)

των Windows, έχουν επέκταση .java, ενώ τα εκτελέσιμα αρχεία που προκύπτουν μετά

από μεταγλώττιση (compilation) έχουν επέκταση .class. Για να ενσωματώσουμε ένα

applet σε μια ιστοσελίδα χρησιμοποιούμε τα tags <APPLET> ... </APPLET>, όπου

εκεί καθορίζουμε το όνομα του αρχείου  .class καθώς και το πλάτος (width) και το

ύψος  (height)  του  παραθύρου  όπου  θα  εκτελεσθεί  η  μικροεφαρμογή  μέσα  στην

ιστοσελίδα. Μια μικροεφαρμογή σε Java μπορεί να είναι διαδραστική με τον χρήστη,

να  μπορούμε  δηλαδή  να  καταχωρούμε  διάφορες  τιμές  ή  κείμενο  και  να  γίνονται

υπολογισμοί ή άλλα ειδικά εφέ ή να κάνει μια εικόνα να φαίνεται να βρέχει ή να

χιονίζει ή τους δείκτες ενός ρολογιού να περιστρέφονται κλπ.

JavaScript -  Αντικειμενοστραφής  γλώσσα  προγραμματισμού  που  δημιουργήθηκε

από την εταιρεία Netscape και που δεν έχει σχέση με τη γλώσσα Java. Ο κώδικάς της

γράφεται ανάμεσα στα tags <SCRIPT> ... </SCRIPT> και ενσωματώνεται μέσα στον

κώδικα  HTML μιας ιστοσελίδας. Ανταγωνιστική της είναι η γλώσσα  VBScript της
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εταιρείας Microsoft.  Με  τις  γλώσσες  αυτές  επιτυγχάνουμε  αυτό  που  αποκαλείται

client-side scripting,  δηλ. την εκτέλεση ενός κώδικα στην πλευρά του χρήστη και

αφού έχει  φορτωθεί  στον  υπολογιστή  του  χρήστη η  ιστοσελίδα  που  περιέχει  τον

κώδικα scripting. Το καλό με τις γλώσσες JavaScript και VBScript είναι ότι μπορούμε

να κατεβάσουμε (download) και να χρησιμοποιήσουμε (τροποποιήσουμε) τον κώδικα

scripting, ενώ κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει με τη γλώσσα Java. Με την JavaScript

μπορούμε να δημιουργήσουμε μενού, ειδικά εφέ, φόρμες υπολογισμών κ.ά.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) - Ειδική μορφή (format) αποθήκευσης

εικόνων, συνήθως φωτογραφιών που λαμβάνουμε από τον σαρωτή  (scanner) ή από

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, η οποία χρησιμοποιεί ειδικούς αλγορίθμους για να

μπορέσει να μειώσει το μέγεθος αποθήκευσης μιας εικόνας έως και 100 φορές, χωρίς

όμως να μειωθεί αισθητά και η ποιότητα της εικόνας. Με την τεχνολογία jpeg έχουμε

απώλεια στην ποιότητα της εικόνας αλλά και πολύ μικρότερο μέγεθος αποθήκευσης.

Μπορούμε να ρυθμίσουμε εμείς την σχέση ποιότητας-μεγέθους μιας εικόνας κατά την

διαδικασία της αποθήκευση (μετατροπής) της, δηλ. να επιλέξουμε καλύτερη ποιότητα

και άρα μεγαλύτερο μέγεθος αποθήκευσης ή το αντίθετο. Μαζί με την μορφή  GIF

αποτελούν τις δύο πιο δημοφιλείς μορφές δημοσίευσης εικόνων στο Διαδίκτυο.

Junk mail - Άχρηστα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που περιέχουν

συνήθως διαφημιστικό περιεχόμενο και τα λαμβάνουμε παρά τη θέλησή μας. Για τον

εντοπισμό των έγκυρων  e-mails,  μεγάλες εταιρείες  χρησιμοποιούν ειδικές μηχανές

αναζήτησης  (search  engines),  οι  οποίες  σαρώνουν  ό,τι  υπάρχει  στο  Internet και

αναζητούν κείμενο με το σύμβολο @, χαρακτηριστικό του e-mail. Αρχίζουν τότε να

"βομβαρδίζουν"  κυριολεκτικά  τους  παραλήπτες  των  e-mails με  διαφημιστικό

περιεχόμενο ή με ύποπτα τρυκ του στυλ "κερδίσατε ένα αυτοκίνητο" κ.ά., και όποιος

κάνει το λάθος να απαντήσει, στην ουσία φανερώνει ότι το  e-mail του είναι ενεργό

και φυσικά γίνεται άθελά του αποδέκτης πάρα πολλών τέτοιων μηνυμάτων, τα οποία

έχουν αρχίσει να γίνονται πολύ ενοχλητικά τελευταία και αποκαλούνται με τον γενικό

όρο spam e-mail.

Keyword - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο λέξη-κλειδί και αναφέρεται σε μία

μόνο λέξη ή και σ' έναν συνδυασμό λέξεων την οποία καταχωρούμε σ' ένα πλαίσιο

κειμένου μιας μηχανής αναζήτησης (search engine) για να βρούμε κάτι σχετικό.
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LAN (Local Area Network) - Μικρό, τοπικό δίκτυο, που αποτελείται συνήθως από

10-12  ή  και  περισσότερους  υπολογιστές,  που  βρίσκονται  στον  ίδιο  χώρο  ενός

σχολείου ή μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού και που συνδέονται μεταξύ τους με

καλώδια UTP μέσω ενός κεντρικού κατανεμητή (Hub). Το μέγιστο επιτρεπτό μήκος

καλωδίωσης για ένα τοπικό δίκτυο ώστε να μην υπάρχει απώλεια σήματος και κατά

συνέπεια έλλειψη επικοινωνίας είναι τα 100 μέτρα. Ένα τοπικό δίκτυο υπολογιστών

μπορεί  να  είναι  της  φιλοσοφίας  client-server,  όπου  υπάρχει  ένας  κεντρικός

υπολογιστής  (server, διακομιστής) ο οποίος έχει μεγάλη μνήμη  (RAM και σκληρό

δίσκο) και στον οποίο είναι συνδεδεμένα όλα τα περιφερειακά κοινής χρήσης, όπως

είναι οι εκτυπωτές, οι plotters, οι σαρωτές, τα CD-RW, τα tape streamers κ.ά., ή της

φιλοσοφίας  peer-to-peer (ομότιμο), όπου όλοι οι υπολογιστές είναι ομότιμοι μεταξύ

τους και δεν υπάρχει  server. Στο ομότιμο δίκτυο οι υπολογιστές μπορούν να έχουν

πρόσβαση στο Internet ανεξαρτήτως του server, ενώ στη φιλοσοφία client-server, θα

πρέπει πρώτα να συνδεθεί ο server στο Internet και μετά μέσω αυτού να συνδεθούν

και οι υπόλοιποι υπολογιστές.

Leased Line -  Μισθωμένη τηλεφωνική γραμμή που χρησιμοποιείται αποκλειστικά

και  μόνο  για  την  επικοινωνία  δεδομένων  (data) και  όχι  φωνής,  είναι  μεγάλης

ταχύτητας  (συνήθως  512  Kbps) και  παρέχει  μόνιμη  σύνδεση  στο  Internet στους

χρήστες-συνδρομητές της, οι οποίοι πληρώνουν απλά ένα πάγιο και δεν χρεώνονται

ανάλογα με τον χρόνο σύνδεσης.

Link - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο σύνδεσμος και αναφέρεται σε μια λέξη ή

ένα κείμενο ή και μια εικόνα μιας ιστοσελίδας ή μιας εφαρμογής πολυμέσων, όπου αν

αφήσουμε το ποντίκι  θα αλλάξει σχήμα ο δείκτης του σε ανοικτή παλάμη και  αν

κάνουμε κλικ εκεί πάνω θα μεταφερθούμε σ' ένα άλλο σημείο της ίδιας ιστοσελίδας ή

σε μια άλλη ιστοσελίδα του ίδιου ή διαφορετικού δικτυακού τόπου ή σε μια άλλη

σελίδα μιας πολυμεσικής εφαρμογής. Το link στην ίδια ιστοσελίδα είναι γνωστό και

με τον όρο anchor, εξ ου και το tag <Α href=...> ... </Α>, που χαρακτηρίζει τα links

στην HTML. Παρεμφερείς όροι είναι και τα hyperlink, hypertext και hypermedia.

Log File - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο αρχείο καταγραφής και αναφέρεται σ'

ένα αρχείο κειμένου (text file) που υπάρχει στους Web servers, όπου καταγράφονται

όλες οι ενέργειες των επισκεπτών (χρηστών), όπως οι ιστοσελίδες που ζήτησαν, η

ώρα  σύνδεσης,  τα  αρχεία  που  κατέβασαν  (download) κ.ά.  Αρχεία  καταγραφής
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δημιουργούνται και στους servers που εξυπηρετούν ένα δίκτυο, όπου μεταξύ άλλων

καταγράφονται τα σφάλματα (errors) που δημιουργούνται.

Login - Αναφέρεται στη διαδικασία σύνδεσης μ' έναν ISP ή με μια ιστοσελίδα ή και

μ' έναν υπολογιστή, όπου θα πρέπει να δώσουμε το σωστό όνομα χρήστη (user name)

και  μυστικό  κωδικό (password).  Το  password δεν  εμφανίζεται  καθώς  το

πληκτρολογούμε και μπορεί να εμφανίζονται αντίστοιχα αστεράκια (*) αντί για τους

χαρακτήρες ή και τίποτα, για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια. Είναι καλή τακτική τα

passwords να  περιέχουν  περίεργους  συνδυασμούς  από  ανάκατους  ελληνικούς  και

λατινικούς χαρακτήρες. ψηφία και σύμβολα, να έχουν μεγάλο μήκος και επίσης να

αλλάζουν τακτικά, π.χ. κάθε μήνα. Αυτά φυσικά όταν μας ενδιαφέρει πρωτίστως η

ασφάλεια του υπολογιστή ή του site στο οποίο θέλουμε να συνδεθούμε.

Log out -  Γνωστό και  ως  log off,  σημαίνει  την αποσύνδεση από  έναν  ISP ή μια

ιστοσελίδα ή και έναν υπολογιστή, ώστε να συνεχίσει κάποιος άλλος χρήστης ή να

κλείσουμε τον υπολογιστή.

Lynx -  Ένας  από  τους  πρώτους  φυλλομετρητές  ιστού,  ο  οποίος  εμφάνιζε  μόνο

κείμενο  και  όχι  εικόνες  και  χρησιμοποιείται  ακόμη  και  σήμερα  απ'  όσους

ενδιαφέρονται μόνο για το κείμενο μιας ιστοσελίδας και όχι για τις εικόνες που αυτή

περιέχει και αυτό φυσικά όταν διαθέτουν αργή σύνδεση στο Internet.

Mailing  list -  Λίστα  με  χρήστες  η  οποία  διευκολύνει  πολύ  τη  μαζική  αποστολή

μηνυμάτων  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (e-mail) σε  πολλά  άτομα ταυτόχρονα.  Αν

στείλουμε ένα μήνυμα στο  e-mail μιας λίστας, αυτό θα σταλεί αυτόματα σ' όλα τα

μέλη μιας λίστας.  Μπορούμε πολύ εύκολα να γραφούμε και  να διαγραφούμε από

μέλος μιας mailing list.

Meta  tag -  Ειδικό  tag της  HTML το  οποίο  γράφεται  στο  τμήμα  <head> μιας

ιστοσελίδας  και  εκτός  του  tag  <title> και  καθορίζει  πολλά  πράγματα,  όπως  την

αυτόματη  ανακατεύθυνση  (redirection) μιας  ιστοσελίδας,  τις  λέξεις  κλειδιά

(keywords) που αναζητούν οι μηχανές αναζήτησης (serach engines), το πρόγραμμα με

το οποίο δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα κ.ά.

Modem  (MOdulator-DEModulator) -  Αποδίδεται  στα  ελληνικά  ως

Διαμορφωτής/Αποδιαμορφωτής και είναι ειδική συσκευή που μετατρέπει τα ψηφιακά

σήματα του υπολογιστή σε αναλογικά για να μπορέσουν να μεταφερθούν μέσω του
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τηλεφωνικού δικτύου PSTN και επίσης τα αναλογικά σήματα που στέλνει η γραμμή

PSTN σε ψηφιακά για να μπορέσει να τα αναγνωρίσει ο υπολογιστής. Σε γενικές

γραμμές επιτρέπει την επικοινωνία ενός υπολογιστή με το τηλεφωνικό δίκτυο. Στις

σύγχρονες τηλεφωνικές συνδέσεις τύπου ISDN ή ADSL, τη θέση του modem έχουν

πάρει οι συσκευές Netmod.

Mosaic -  Θεωρείται ως ο πρώτος φυλλομετρητής  (browser) που εμφανίσθηκε στο

Internet και αποτελεί δημιούργημα του κέντρου ερευνών NCSA.

Mozilla -  Η  αρχική  ονομασία  και  μορφή  του  γνωστού  φυλλομετρητή  Netscape

Navigator,  που  πήρε  το  όνομά  του  από  τον  συνδυασμό  των  λέξεων  Mosaic  και

Godzilla, δηλ. ο φονέας του Mosaic. Χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα.

MSN Messenger - Μια από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές για άμεση επικοινωνία των

χρηστών  αλλά  και  ανταλλαγή  αρχείων  κ.ά.  Είναι  δημιούργημα  της  εταιρείας

Microsoft.

Name  server -  Server  (διακομιστής)  που  περιέχει  μια  βάση  δεδομένων  με

πληροφορίες  DNS,  δηλ.  συσχετίζει  μια  διεύθυνση  URL,  για  παράδειγμα  την

www.flash.gr, με την αντίστοιχη IP διεύθυνσή της, που στην προκειμένη περίπτωση

είναι η 212.205.27.4. Όταν είμαστε συνδεδεμένοι στο Internet μέσω κάποιου ISP και

δίνουμε  την  διεύθυνση  μιας  ιστοσελίδας,  γίνεται  πρώτα  η  αναζήτηση  στον  DNS

server  του  ISP για  να  βρεθεί  η  IP διεύθυνση  του  Web server  που  φιλοξενεί  την

ιστοσελίδα και  αν δεν βρεθεί  εκεί,  τότε συνεχίζεται  η αναζήτηση σ'  άλλους  DNS

servers κοκ.

Navigation -  Αποδίδεται  στα  ελληνικά  ως  πλοήγηση και  είναι  η  διαδικασία  της

περιήγησης  στο  Internet,  όπου  με  διαδοχικά  κλικ  στους  συνδέσμους (links)

μεταφερόμαστε από site σε site.

NCSA (National Center for Supercomputing Applications) - Κέντρο Ερευνών των

ΗΠΑ σε θέματα προηγμένης πληροφορικής και  επικοινωνιών και  αυτό που έφερε

στην  επιφάνεια  τον  πρώτο  φυλλομετρητή  (browser) για  το  Web,  τον  περίφημο

Mosaic. Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.ncsa.uiuc.edu/.

Netiquette -  Συνδυασμός  των λέξεων network (δίκτυο)  και  etiquette (εθιμοτυπία,

κανόνες  συμπεριφοράς)  που  αναφέρεται  σ'  έναν  ανεπίσημο  (άγραφο)  κώδικα

συμπεριφοράς  του  Internet,  που  καθορίζει  τους  καλούς  τρόπους  επικοινωνίας.
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Χαρακτηριστικό  παράδειγμα αποτελεί  η χρήση κεφαλαίων γραμμάτων στα  e-mail

μηνύματα  που  υποδηλώνει  ότι  φωνάζουμε  στον  συνομιλητή  μας.  Καλό  τρόπο

συμπεριφοράς αποτελεί το να απαντάμε άμεσα και με σαφήνεια στα e-mail μηνύματα

που λαμβάνουμε.

Netizen -  Συνδυασμός  των  λέξεων network (δίκτυο)  και  citizen (πολίτης)  που

αποδίδεται  στα  ελληνικά  ως  "πολίτης  του  Διαδικτύου" και  αναφέρεται  στους  μη

ειδικούς σε θέματα τεχνολογίας, που χρησιμοποιούν όμως ευρέως το Internet για τη

δουλειά τους ή για τη διασκέδασή τους.

NetMeeting -  Πρόγραμμα  της  εταιρείας  Microsoft με  το  οποίο  μπορούμε  να

συνδεθούμε σε ειδικούς servers, για την Ελλάδα για παράδειγμα είναι ο ils.hol.gr, και

να  επικοινωνήσουμε  ζωντανά  με  κείμενο,  ήχο,  εικόνα,  video αλλά  και  να

ανταλλάξουμε αρχεία και να εκτελούμε από κοινού εφαρμογές, όπως η ζωγραφική για

παράδειγμα,  με  άλλους  χρήστες που έχουν το ίδιο πρόγραμμα και  που μπορεί  να

βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Netscape Navigator - Ένας από τους πρώτους φυλλομετρητές που εμφανίσθηκε στο

Internet το 1994 και βασίσθηκε στον Mosaic του NCSA. Είναι και ο μοναδικός που

άντεξε και αντέχει ακόμα στον σκληρό ανταγωνισμό του δημοφιλούς φυλλομετρητή

Internet Explorer της εταιρείας Microsoft. Άλλος δημοφιλής φυλλομετρητής είναι και

ο Opera της εταιρείας Opera Software ASA.

Network - Ένα  δίκτυο υπολογιστών, δηλ. δύο τουλάχιστον υπολογιστές, που είναι

συνδεδεμένοι  μεταξύ  τους  για  επικοινωνία,  ανταλλαγή  δεδομένων,  κοινή  χρήση

αρχείων, εκτυπωτών, scanners, plotters κ.ά.

Newbie -  Αναφέρεται  στους  νέους  (αρχάριους)  χρήστες  του  Internet και  των

υπολογιστών.

Newsgroups - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο ομάδες ειδήσεων και είναι μια

από τις πρώτες και πιο δημοφιλείς υπηρεσίες του Internet όπου, αφού συνδεθούμε σε

κάποιον NNTP server, μπορούμε να επιλέξουμε κάποια από τις χιλιάδες κατηγορίες

θεμάτων που υπάρχουν και είτε να δημιουργήσουμε ένα δικό μας θέμα (ανακοίνωση)

και  να  περιμένουμε  απάντηση  στον  ίδιο  πίνακα  ανακοινώσεων  ή  απάντηση  με

προσωπικό e-mail είτε να απαντήσουμε σε μια ήδη υπάρχουσα ανακοίνωση. Πλήρης

κατάλογος  με  τα  διαθέσιμα  newsgroups υπάρχει  στη  διεύθυνση
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http://www.cyberfiber.com/. Η κωδικοποίηση των κατηγοριών ξεκινά με μια γενική

κατηγορία  και  με  τη  χρήση  του  χαρακτήρα  της  τελείας  (.)  διαχωρίζει  τις

υποκατηγορίες  προς  το  περισσότερο  ειδικό.  Για  παράδειγμα,  το  newsgroup

news:comp.lang.pascal.borland αναφέρεται  στην  κατηγορία  υπολογιστές  (comp),

μετά  στην  υποκατηγορία  γλώσσες  προγραμματισμού (lang),  στη  συγκεκριμένη

γλώσσα Pascal και  τέλος  στην  έκδοση  της  Pascal από  την  εταιρεία Borland.  Η

επικοινωνία στα  newsgroups γίνεται με τη χρήση ενός προγράμματος ηλεκτρονικής

αλληλογραφίας, όπως είναι το Outlook Express.

NNTP (Network News Transfer Protocol) - Το πρωτόκολλο που είναι υπεύθυνο για

τη  διανομή,  την  εύρεση  και  την  εμφάνιση  κατηγοριών  και  άρθρων  από  τα

newsgroups.

NNTP server -  Ο  server (διακομιστής) που διαθέτει ένας  ISP για να μπορέσει να

εξυπηρετήσει τους συνδρομητές του στην επικοινωνία τους με τα newsgroups.

ODBC (Open Database Connectivity) - Σύστημα επικοινωνίας και συνεργασίας των

βάσεων δεδομένων της Microsoft, όπου χρησιμοποιείται ένας ειδικός database driver

για να μπορέσει να γίνει η επικοινωνία της εφαρμογής με τα δεδομένα της βάσης

δεδομένων.  Το χρήσιμο με το  ODBC είναι ότι  μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε

δεδομένα που είναι καταχωρισμένα σε πολλές διαφορετικές βάσεις δεδομένων, χωρίς

να μας ενδιαφέρει πώς είναι οργανωμένη η κάθε βάση δεδομένων.

Offline - Η κατάσταση όπου ο υπολογιστής μας δεν είναι συνδεδεμένος σε κάποιο

δίκτυο ή στο Internet. Αποτελεί συνηθισμένη τακτική να συνδεόμαστε στο Internet

και να αποθηκεύουμε στον υπολογιστή μας τις ιστοσελίδες που μας ενδιαφέρουν, τις

οποίες μπορούμε μετά να μελετήσουμε "offline", χωρίς να είμαστε συνδεδεμένοι και

να χρεώνουμε έτσι το τηλέφωνο ή να απασχολούμε την τηλεφωνική γραμμή.

Online - Η κατάσταση όπου ο υπολογιστής μας είναι συνδεδεμένος σε κάποιο δίκτυο

ή στο Internet. Χαρακτηρίζει επίσης και την κατάσταση όπου οι καταχωρήσεις που

κάνουμε  επεξεργάζονται  αμέσως  από  κάποιο  κεντρικό  σύστημα  υπολογιστών  και

γίνεται  έτσι  απευθείας  η  ενημέρωση,  όπως  συμβαίνει  στα  online συστήματα των

Τραπεζών και των αεροπορικών εταιρειών.

Open Source -  Πρόγραμμα του οποίου μπορούμε να επεξεργαστούμε τον πηγαίο

κώδικα (source  code),  ο  οποίος  παρέχεται  ελεύθερα  και  δωρεάν  σ'  οποιονδήποτε
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ενδιαφερόμενο.  Περισσότερες  πληροφορίες  στο  :

http://dide.flo.sch.gr/Links/opensource.html.

Outbox -  Η περιοχή των Εξερχομένων  της  ηλεκτρονικής  μας  αλληλογραφίας,  σε

αντίθεση με το Inbox (Εισερχόμενα).

P2P  (Peer  to  Peer) -  Η  δυνατότητα  επικοινωνίας  και  ανταλλαγής  δεδομένων

ανάμεσα  σε  δύο  ή  και  περισσότερους  υπολογιστές  χωρίς  να  υπάρχει  ανάγκη

παρεμβολής  ενός  διακομιστή  (server).  Ένα  δίκτυο  από  υπολογιστές  που  είναι

συνδεδεμένοι μεταξύ τους χωρίς την ύπαρξη ή τη λειτουργία ενός server αποκαλείται

ομότιμο δίκτυο, σε αντίθεση με τη φιλοσοφία server-client.

Packet -  Πακέτο δεδομένων που αποστέλλεται  μέσω ενός δικτύου και  είναι  αυτό

πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η όλη φιλοσοφία του  Internet,  όπου το κάθε μήνυμα

διασπάται σε πολλά πακέτα, τα οποία αποστέλλονται μέσω ενός δικτύου προς τον

ίδιο παραλήπτη αλλά που ενδέχεται να ακολουθήσουν διαφορετικές διαδρομές και να

φθάοσυν  έτσι  σε  διαφορετικούς  χρόνους  στον  παραλήπτη,  όπου  ένα  ειδικό

πρόγραμμα  αναλαμβάνει  την  επασυναρμολόγησή  τους  ώστε  να  δημιουργηθεί  το

αρχικό μήνυμα.

Password - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο συνθηματικό ή κωδικός ή κωδικός

πρόσβασης ή και  κρυφός κωδικός και είναι ο μυστικός κωδικός που μαζί το όνομα

χρήστη  (username) πρέπει  να  καταχωρούμε  σε  ειδικά  πλαίσια  κειμένου  ώστε  να

αναγνωριστούμε σαν οι νόμιμοι χρήστες και να έχουμε έτσι δικαίωμα πρόσβασης σε

υπολογιστές ή σε δίκτυα ή σε  ISPs ή σε  e-mail  accounts ή σε  portals (πύλες) και

αλλού. Ενώ το  username εμφανίζεται κατά την πληκτρολόγηση και είναι ορατό και

από  κάποιον  τρίτο,  το  password είτε  δεν  φαίνεται  καθόλου  είτε  εμφανίζονται

χαρακτήρες  *  στη  θέση  των  χαρακτήρων  που  γράφουμε.  Είναι  καλή  τακτική  να

αλλάζουμε το password σε τακτά χρονικά διαστήματα και επίσης να χρησιμοποιούμε

συνδυασμούς γραμμάτων,  ψηφίων και  συμβόλων ώστε  να είναι  πολύ δύσκολος ο

εντοπισμός  του  από  κάποιον  τρίτο.  Πάντως,  σε  καμία  περίπτωση  δεν  πρέπει  να

χρησιμοποιούμε ως password το όνομά μας ή το έτος γέννησης ή το τηλέφωνό μας

κλπ.

Patch -  Κομμάτια  κώδικα  προγράμματος  (μπαλώματα)  που  προστίθενται  στον

κώδικα  ενός  ήδη  εγκατεστημένου  προγράμματος  έτσι  ώστε  να  αντιμετωπιστούν
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(διορθωθούν)  κάποια  προβλήματα  ή  να  προστεθούν  επιπλέον  δυνατότητες

(λειτουργίες).

Peer - Αναφέρεται στον υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος σ' ένα δίκτυο και έχει τα

ίδια δικαιώματα πρόσβασης με τους άλλους υπολογιστές, είναι δηλ. ομότιμος.

Perl  (Practical  Extraction  and  Report  Language) -  Γλώσσα  προγραμματισμού

χαμηλού επιπέδου, που θυμίζει τη C και τη C++, και που χρησιμοποιείται κυρίως για

CGI  scripting,  δηλ.  για  τη  δημιουργία  προγραμμάτων  που  εγκαθίστανται  και

εκτελούνται στον server και που έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν δεδομένα που

υποβάλλονται από τους επισκέπτες μιας ιστοσελίδας σε φόρμες.

Personalization - Αναφέρεται στην δυνατότητα που έχει μια ιστοσελίδα να επιτρέπει

στον χρήστη να προσαρμόζει τη διάταξη ή το περιεχόμενό της, έτσι ώστε να ταιριάζει

με τις προσωπικές απαιτήσεις του.

PGP (Pretty Good Privacy) - Σύστημα κρυπτογράφησης (encryption) που μας δίνει

τη δυνατότητα να στέλνουμε μηνύματα με e-mail ώστε να μην μπορούν να τα δουν

μη  εξουσιοδοτημένα  άτομα.  Με  το  σύστημα  PGP  μπορούμε  να  στείλουμε  και

αποδεικτικό της αυθεντικότητας  (authenticity) του μηνύματος,  ώστε ο παραλήπτης

του μηνύματος να είναι σίγουρος ότι αυτός που στέλνει το μήνυμα είναι ο ίδιος που

αναφέρεται σαν αποστολέας και όχι κάποιος άλλος.

PHP  (Hypertext  Preprocessor) -  Μια  από  τις  πιο  δημοφιλείς  γλώσσες

προγραμματισμού  για  τη  δημιουργία  δυναμικά  παραγόμενων  ιστοσελίδων  σε

συνδυασμό με τη βάση δεδομένων MySQL. Ανταγωνιστικές της είναι οι τεχνολογίες

ASP (της εταιρείας Microsoft), CFML (της εταιρείας Allaire) και JSP (της εταιρείας

Sun).  Με  τις  γλώσσες  αυτές  επιτυγχάνουμε  αυτό  που  αποκαλείται server-side

scripting,  δηλ.  την  εκτέλεση  ενός  κώδικα  στην  πλευρά  του  server πριν  ακόμα

φορτωθεί  στον  υπολογιστή  του  χρήστη  η  παραγόμενη  ιστοσελίδα.  Η  γλώσσα

προγραμματισμού PHP γράφεται μαζί με τον HTML κώδικα και ξεχωρίζει με τα tags

<?php και ?>, ενώ η ιστοσελίδα αποθηκεύεται με επέκταση .php ή και .php3. Όταν ο

χρήστης  ζητάει  την  εμφάνιση  μιας  ιστοσελίδας  της  μορφής  PHP,  τότε  ο  server

επεξεργάζεται  εκείνη  τη  στιγμή  τον  κώδικα  της  ιστοσελίδας  και  δημιουργεί  μια

καινούργια σελίδα με καθαρό κώδικα HTML, ο οποίος θα διαφέρει ανάλογα με την

ώρα που  ζητάμε  την  ιστοσελίδα  ή  ανάλογα  με  κάποιες  παραμέτρους  που  έχουμε

επιλέξει. Έτσι, είναι δυνατό διαφορετικοί χρήστες να λαμβάνουν τελείως διαφορετικά
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αποτελέσματα από την ίδια διεύθυνση ιστοσελίδας. Ο τελικός χρήστης βλέπει τον

παραγόμενο HTML κώδικα αλλά δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ποιος μπορεί να είναι

ο  αρχικός  κώδικας  PHP που  δημιούργησε  τον  HTML κώδικα.  Για  περισσότερες

πληροφορίες : http://www.php.net.

PHP-Nuke -  Ειδικό  πρόγραμμα  που  δημιουργεί  αυτόματα  κώδικα PHP για  τη

δημιουργία  δικτυακής  πύλης (portal),  όπου μπορούμε να δημοσιεύσουμε ειδήσεις,

ομάδες  συζητήσεων,  βιβλίο  επισκεπτών  κ.ά.  Για  περισσότερες  πληροφορίες  :

http://www.phpnuke.org και http://www.phpnuke.gr.

PING (Packet Internet Grope  r) - Πολύ χρήσιμη εντολή που τρέχει σε περιβάλλον

DOS και  που  την  χρησιμοποιούμε  για  να  διαπιστώσουμε  αν  μια  IP διεύθυνση

λειτουργεί (είναι online) ή αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο δίκτυο. Στέλνει κάποια

δοκιμαστικά πακέτα δεδομένων και περιμένει απόκριση από τον άλλον υπολογιστή.

Plug-in -  Αποδίδεται  στα  ελληνικά  ως  πρόσθετο και  πρόκειται  για  ειδικά

προγράμματα, που είναι μικρά σε μέγεθος, και που χρησιμοποιούνται για να μπορούν

να τρέξουν οι εκτελέσιμες μορφές κάποιων άλλων προγραμμάτων. Για παράδειγμα,

για να μπορούμε να δούμε σ' έναν φυλλομετρητή εφαρμογές που έχουν γίνει με το

πρόγραμμα Flash, θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο στον φυλλομετρητή μας το Flash

player και όχι ολόκληρο το πρόγραμμα Flash, όπως επίσης για να μπορούμε να δούμε

σ' έναν φυλλομετρητή εφαρμογές που έχουν γίνει με το πρόγραμμα Java, θα πρέπει

να είναι εγκατεστημένο στον φυλλομετρητή μας το Java player και όχι ολόκληρο το

πρόγραμμα Java.

PNG (Portable Network Graphics) - Μια από τις καινούργιες μορφές αποθήκευσης

ψηφιογραφικών γραφικών για χρήση στο Internet, με το πλεονέκτημα ότι υποστηρίζει

χρώμα  24  bits  αλλά  δεν  υποστηρίζεται  από  παλαιότερους  φυλλομετρητές.  Η

τεχνολογία  αυτή  χρησιμοποιεί  αλγορίθμους  συμπίεσης  χωρίς  απώλειες  (lossless

compression), δηλ. δεν χάνεται καθόλου πληροφορία κατά την συμπίεση της εικόνας.

POP (Post Office Protocol) - Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιούν τα προγράμματα

ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (e-mail) για  να  διαβάσουν  την  εισερχόμενη

αλληλογραφία. POP server είναι ο διακομιστής τον οποίο δηλώνουμε στις επιλογές

του λογαριασμού της ηλεκτρονικής μας αλληλογαρφίς και με τον οποίο συνδεόμαστε

για να μπορέσουμε να λάβουμε τα εισερχόμενα μηνύματά μας από τον αντίστοιχο e-
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mail  server  του  αποστολέα.  Το  SMTP είναι  το  αντίστοιχο  πρωτόκολλο  για  την

αποστολή της εξερχόμενης αλληλογραφίας.

Pop-up Window - Μικρά παράθυρα που εμφανίζονται αυτόματα ή με υπόδειξη του

χρήστη για να εμφανίσουν διαφημιστικά μηνύματα ή χρήσιμες πληροφορίες ή κάποια

υπενθύμιση.  Συνήθως  έχουμε  τη  δυνατότητα  να  τα  μετακινήσουμε  αλλά  όχι  να

αλλάξουμε το μέγεθός τους.

Port -  Αποδίδεται  στα  ελληνικά  με  τον  όρο  θύρα και  αποτελεί  το  σημείο

εισόδου/εξόδου των δεδομένων σ' έναν υπολογιστή. Για να μπορέσουμε να έχουμε

πρόσβαση  στις  υπηρεσίες  Internet που  μας  παρέχει  ένας server,  θα  πρέπει  να

συνδεθούμε  στον κατάλληλο  αριθμό  θύρας.  Ο προσδιορισμός  του αριθμού  θύρας

γίνεται με το σύμβολο : και τον σχετικό αριθμό, όπως π.χ. http://www.flash.gr:80. Οι

αριθμοί θυρών για τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες του Internet είναι οι εξής : FTP 21,

WWW 80, Telnet 23, SMTP 25, POP3 110, IRC 6667, 7000. Οι αριθμοί θύρας δεν

χρησιμοποιούνται συνήθως από τους χρήστες καθώς η σύνδεση που ζητάμε γίνεται

αυτόματα χωρίς προσδιορισμό του αριθμού θύρας.

Portal - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο πύλη και αναφέρεται σε δικτυακό τόπο

(Web  site) που  περιέχει  πρόσφατες  ειδήσεις,  πληροφορίες  για  τον  καιρό,  τιμές

μετοχών, ωροσκόπια, συνεντεύξεις και πολλά άλλα. Ένα portal μπορεί να δίνει και τη

δυνατότητα στους επισκέπτες του να έχουν δωρεάν  e-mail, να μπορούν να κάνουν

chat ή να συμμετέχουν σε fora συζητήσεων κ.ά. Μερικά portals δίνουν τη δυνατότητα

στους χρήστες να έχουν τις προσωπικές τους ρυθμίσεις όσον αφορά τη διάταξη ή το

περιεχόμενο του portal, κάτι που είναι γνωστό με τον όρο personalization. Λίστα με

ελληνικές  πύλες  ενημέρωσης  υπάρχει  στη  διεύθυνση  :

http://dide.flo.sch.gr/Links/portals.html και  με  διεθνείς  πύλες  ενημέρωσης  στη

διεύθυνση : http://dide.flo.sch.gr/Links/portals-int.html.

Private  Key  Encryption -  Μέθοδος  κρυπτογράφησης  (encryption) στην  οποία

χρησιμοποιείται  ένα  και  μοναδικό  κοινό  κλειδί  (key) το  οποίο  γνωρίζουν  μόνο ο

αποστολέας και ο παραλήπτης του μηνύματος και κανείς άλλος.

Protocol - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο πρωτόκολλο και είναι ένα σύνολο από

κανόνες που ρυθμίζουν την επικοινωνία και την ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα σε

δύο υπολογιστές είτε είναι συνδεδεμένοι  σ'  ένα τοπικό δίκτυο  (LAN - Local  Area

Network) είτε σ' ένα δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN - Wide Area Network).
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Proxy -  Ειδικό πρόγραμμα που συνήθως είναι  εγκατεστημένο σ'  έναν  server ενός

δικτύου και όπου η μία του αποστολή είναι να λειτουργεί ως ενδιάμεση μνήμη cache

για την αποθήκευση ιστοσελίδων που επισκέπτονται συχνά οι χρήστες, έτσι ώστε αν

κάποιος χρήστης ζητήσει την ίδια ιστοσελίδα με κάποιον άλλον, αυτή να φορτωθεί

αμέσως από την μνήμη cache και να μην ξεκινήσει ξανά η ίδια αναζήτηση στον Web

server και  η  άλλη  του  αποστολή  είναι  να  απαγορεύει  τη  σύνδεση  σε  ορισμένες

κατηγορίες ιστοσελίδων.

PSTN  (Public  Switched  Telephone  Network) -  Το  κλασικό  δίκτυο  σταθερής

τηλεφωνίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τηλεφωνικές κλήσεις και όπου το

σήμα που φθάνει  στο modem του χρήστη είναι  αναλογικό και  όχι  ψηφιακό όπως

συμβαίνει με μια γραμμή ISDN. Μπορεί να υποστηρίξει μεταφορά δεδομένων (data

transfer) μέχρι και 52 Kbps.

Public  Key  Encryption -  Μέθοδος  κρυπτογράφησης  (encryption) στην  οποία

χρησιμοποιούνται  δύο κλειδιά  (keys),  όπου το ένα  είναι  δημόσια γνωστό,  ενώ το

άλλο το γνωρίζει μόνο ο παραλήπτης του μηνύματος και κανείς άλλος.

Publish - Αναφέρεται στη δημοσίευση ιστοσελίδων ή αρχείων ή και πληροφοριών

γενικότερα στο  Internet. Αυτό που γίνεται στην ουσία είναι ότι με τη βοήθεια ενός

προγράμματος FTP και με τους κωδικούς που απαιτούνται, έχουμε τη δυνατότητα να

κάνουμε  upload (ανέβασμα)  κάποια  αρχεία  html ή  και  άλλης  μορφής  από  τον

υπολογιστή μας στον Web server που μας φιλοξενεί. Η αντίστροφη διαδικασία, δηλ. η

μεταφορά  αρχείων  από  τον  Web  server προς  τον  υπολογιστή  μας,  αποκαλείται

download (κατέβασμα).

Query -  Η  αίτηση  (ερώτηση)  που  κάνουμε  σε  μια  μηχανή  αναζήτησης  (search

engine) ή σε μια βάση δεδομένων (database)  για να βρούμε πληροφορίες (στοιχεία)

που μας ενδιαφέρουν.

QuickTime -  Πρόγραμμα  της  εταιρείας Apple με  το  οποίο  μπορούμε  να

αναπαράγουμε αρχεία  εικόνας,  ήχου και  video και  που μπορεί  να τρέξει  τόσο σε

συστήματα Macintosh όσο και σε Windows.

Quote -  Η  εμφάνιση  με  το  πρόθεμα  >  στην  αρχή  κάθε  σειράς  του  (αρχικού)

μηνύματος  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  στο  οποίο  απαντάμε,  ώστε  να  γνωρίζει  ο

παραλήπτης, και ο αρχικός αποστολέας, του μηνύματος σε ποιο θέμα αναφερόμαστε.
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Τα σύμβολα > εμφανίζονται  αυτόματα και  αν ο παραλήπτης ή και  κάποιος άλλος

απαντήσει εκ νέου στο μήνυμα, θα εμφανισθούν δύο >> κοκ.

Raster - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο ψηφιογραφικό και αποτελεί την μία από

τις δύο μορφές γραφικών. Η άλλη είναι η μορφή  vector (διανυμαστικό), όπου στην

ουσία αποθηκεύονται κάποιες συντεταγμένες και ο αλγόριθμος για την απεικόνιση

ενός γραφικού. Για παράδειγμα, για τη σχεδίαση ενός κύκλου, απαιτούνται μόνο οι

συντεταγμένες  του κέντρου του και  το  μήκος της  ακτίνας  του,  οπότε  στην ουσία

αποθηκεύονται τρεις μόνο αριθμοί. Τα διανυσματικά γραφικά έχουν το πλεονέκτημα

ότι καταλαμβάνουν πολύ λίγο χώρο στον δίσκο και ακόμη δεν χάνουν καθόλου σε

ποιότητα όταν μεγεθύνονται  ή σμικρύνονται.  Αντίθετα,  στα ψηφιογραφικά  (raster)

γραφικά αποθηκεύονται όλες οι κουκκίδες (ψηφία ή και pixels) που τα αποτελούν και

έτσι  έχουμε στην ουσία ένα μωσαϊκό  (ψηφιδωτό) από πολύ  μικρές  κουκκίδες,  το

οποίο  όταν  το  μεγεθύνουμε,  χάνει  σε  ποιότητα  καθώς  αρχίζουν  να  φαίνονται  οι

τετράγωνες  κουκκίδες  που  το  αποτελούν.  Επίσης,  τα  ψηφιογραφικά  γραφικά

καταλαμβάνουν  περισσότερο  χώρο  κατά  την  αποθήκευσή  τους.  Μορφές  raster

γραφικών είναι οι gif, jpeg και png, που χρησιμοποιούνται στο Internet, καθώς και η

bmp. Οι εικόνες που λαμβάνουμε με τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές καθώς και

με τους σαρωτές (scanners) είναι ψηφιογραφικές.

RealAudio - Τύπος αρχείου ήχου της εταιρείας  RealNetworks, το οποίο μπορεί να

αναπαραχθεί (παιχθεί) με το πρόγραμμα RealPlayer. Επίσης, επιτρέπει την ζωντανή

ηχητική  μετάδοση  (αναπαραγωγή  ήχου  σε  πραγματικό  χρόνο)  ραδιοφωνικών

σταθμών  μέσω  του  Internet.  Το  σχετικό  site υπάρχει  στη  διεύθυνση  :

http://www.real.com.

Redirect - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο ανακατεύθυνση και αναφέρεται στην

αυτόματη μεταφορά μας προς μια άλλη ιστοσελίδα. Χρησιμοποιείται συνήθως όταν

έχει  αλλάξει  η  διεύθυνση (URL) μιας ιστοσελίδας  και  ο χρήστης επισκέπτεται  εν

αγνοία  του  την  παλιά  ιστοσελίδα,  οπότε  θα  πρέπει  να  εμφανισθεί  ένα  σχετικό

προειδοποιητικό  μήνυμα  και  να  γίνει  η  ανακατεύθυνση  προς  την  καινούργια

ιστοσελίδα  αυτόματα  μετά  από  κάποιο  χρονικό  διάστημα  που  μπορούμε  να  το

ορίσουμε εμείς.  Η ανακατεύθυνση ορίζεται  σ'  ένα  tag <META> μέσα στο τμήμα

<HEAD> του κώδικα  HTML της ιστοσελίδας, το οποίο  tag <META> χρησιμοποιεί

την παράμετρο http-equiv με την τιμή Refresh και την παράμετρο content με τις τιμές
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για τον χρόνο της ανακατεύθυνσης σε δευτερόλεπτα καθώς και το URL προς το οποίο

θα  γίνει  η  ανακατεύθυνση.  Ακολουθούν  παραδείγματα  :

<META  http-equiv=Refresh  content=10;url=http://www.etpe.gr>

<META http-equiv=Refresh content="1;url=http://www.stardate.org/">

Referrer -  Αναφέρεται στην ιστοσελίδα από την οποία βρεθήκαμε στην τρέχουσα

ιστοσελίδα κάνοντας κλικ σε κάποιο  link. Η μεταβλητή της  PHP που μπορούμε να

χρησιμοποιήσουμε σε κάποιον κώδικα HTML και PHP για να βρούμε την διεύθυνση

της ιστοσελίδας referrer είναι η εξής : _SERVER["HTTP_REFERER"].

Refresh  (ή  και  Reload) -  Αποδίδεται  στα  ελληνικά  με  τον  όρο  ανανέωση και

αναφέρεται στην επαναφόρτωση μιας ιστοσελίδας στον φυλλομετρητή μας είτε γιατί

απέτυχε  η  προηγούμενη  προσπάθεια  είτε  γιατί  έχει  αλλάξει  η  ιστοσελίδα.  Η

ανανέωση είναι πολύ χρήσιμη σε ιστοσελίδες που λειτουργούν ως πύλες (portals) ή

περιέχουν τιμές μετοχών κοκ. Στις ιστοσελίδες αυτές μπορεί να υπάρχει και αυτόματη

ανανέωση του περιεχομένου τους από τον κατασκευαστή της ιστοσελίδας ανά τακτά

χρονικά διαστήματα.

Register - Η εγγραφή μας σε κάποια υπηρεσία, όπως σε κάποια πύλη  (portal) του

Internet για άμεση ενημέρωση με e-mail για τα θέματα που μας ενδιαφέρουν κοκ.

Reply -  Είναι  η  απάντηση που  κάνουμε  σε  κάποιο  e-mail που έχουμε  λάβει.  Το

πρόγραμμα βάζει αυτόματα σαν Θέμα (Subject) του μηνύματος  της απάντησης το

πρόθεμα Re: μαζί με το Θέμα του αρχικού μηνύματος, το οποίο μπορούμε βέβαια να

διορθώσουμε σ' ό,τι θέλουμε εμείς.

Resolve - Είναι η λειτουργία της αντιστοίχισης (αμφιμονοσήμαντη απεικόνιση) ενός

domain name (ονόματος περιοχής) με μια  IP διεύθυνση  (IP address), που λαμβάνει

χώρα στους  DNS servers. Για παράδειγμα, η διεύθυνση (URL) http://www.flash.gr/

αντιστοιχεί  στην IP  διεύθυνση  212.162.1.201.  Αν  ο  ISP που  μας  εξυπηρετεί  δεν

μπορέσει να βρει μια IP διεύθυνση που αναζητούμε στον δικό του DNS server, τότε

απευθύνεται σ' έναν άλλον πιο κεντρικό DNS server κοκ.

Router - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο δρομολογητής και είναι ειδική συσκευή

που αναλαμβάνει να δρομολογήσει (κατευθύνει) τα πακέτα δεδομένων από και προς

ένα τοπικό δίκτυο. Ο router μπορεί να προγραμματισθεί με τη βοήθεια ενός φορητού

υπολογιστή  και  διαθέτει  μια  δική  του  στατική  IP διεύθυνση  για  να  μπορέσει  να
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συνδέσει στο Internet όλους τους υπολογιστές ενός τοπικού δικτύου. Όλα τα καλώδια

UTP από τους σταθμούς εργασίας ενός τοπικού δικτύου καταλήγουν στον κεντρικό

κατανεμητή ή πλύμνη (hub) και από εκεί γίνεται σύνδεση με ειδικό καλώδιο με τον

router,  ο  οποίος  συνδέεται  μετά  με  την  συσκευή  ISDN ή  ADSL ή και  με  ειδικό

modem αν υπάρχει μισθωμένη γραμμή. Οι υπολογιστές που συνδέονται σ' ένα τοπικό

δίκτυο  μέσω  ενός  hub και  έχουν  μετά  σύνδεση  στο  Internet μέσω  ενός  router,

αποκτούν τοπική IP διεύθυνση που τούς δίνεται από τον router, ενώ η IP διεύθυνση

που φαίνεται προς τα έξω είναι αυτή του router. Σε μια τέτοια σύνδεση, οι σταθμοί

εργασίας  μπορούν  να  έχουν  απευθείας  πρόσβαση  στο  Internet χωρίς  να  υπάρχει

ανάγκη να συνδεθεί  πρώτα στο  Internet ο  server του δικτύου,  αν υπάρχει  βέβαια

server.  Στις  ρυθμίσεις  του  τοπικού  δικτύου  θα  πρέπει  να  είναι  ενεργοποιημένη  η

επιλογή για Αυτόματη Απόδοση διεύθυνσης IP.

Script - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο σενάριο και πρόκειται για ένα μικρό σε

έκταση πρόγραμμα που χρησιμεύει για να δώσουμε κάποια εφέ στις ιστοσελίδες μας

ή και για να καταχωρήσουμε ή να επεξεργαστούμε κάποιες τιμές που περιέχονται σε

πεδία  κειμένου  κ.ά.  Τα  scripts μπορούμε  να τα  γράψουμε σε  κάποια  από τις  πιο

δημοφιλείς γλώσσες scripting (γλώσσες συγγραφής σεναρίων), όπως είναι η JavaScript

και  η VBScript.  Scripts αποκαλούνται  και  τα  προγραμματάκια  (αρχεία  εντολών -

command files) που βρίσκονται στον server και εκτελούν μια σειρά από εντολές. Η

τεχνολογία αυτή της συγγραφής προγραμμάτων που τρέχουν στον server αποκαλείται

CGI scripting και οι πιο δημοφιλείς γλώσσες για τέτοια κωδικοποίηση είναι η Perl, η

Python και η Shell.

Search  Engine -  Αποδίδεται  στα  ελληνικά  με  τον  όρο  μηχανή  αναζήτησης και

πρόκειται  για  ειδικές  βάσεις  δεδομένων που είναι  τεράστιες  σε χωρητικότητα και

πολύ καλά οργανωμένες και όπου μπορούμε να καταχωρήσουμε κάποια ή κάποιες

λέξεις  κλειδιά  (keywords) ή  φράσεις  σε  ειδικά  πεδία  κειμένου  και  σε  ελάχιστα

δευτερόλεπτα να βρούμε σε ποιες  ιστοσελίδες  περιέχεται  αυτό που ψάχνουμε.  Οι

μηχανές  αναζήτησης  σαρώνουν  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  όσο  περισσότερες

ιστοσελίδες μπορούν και δημιουργούν καταχωρήσεις για τη κάθε λέξη που βρίσκουν.

Εκτός από κείμενα, μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση και για φωτογραφίες. Τις πιο

γνωστές  ελληνικές  μηχανές  αναζήτησης  μπορείτε  να  τις  βρείτε  εδώ  :

http://dide.flo.sch.gr/Links/search-engines-gr.html και  τις  πιο  γνωστές  διεθνείς
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μηχανές αναζήτησης μπορείτε να τις βρείτε εδώ :  http://dide.flo.sch.gr/Links/search-

engines.html.

Server - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο διακομιστής ή και  εξυπηρετητής (ενώ

είναι γνωστός και σαν host) και ενώ αρχικά σήμαινε το ειδικό λογισμικό (πρόγραμμα)

που εγκαθίσταται σ' έναν υπολογιστή με σκοπό να εξυπηρετήσει άλλους υπολογιστές

(σταθμούς  εργασίας),  η  χρήση  του  επεκτάθηκε  και  σημαίνει  ολόκληρο  τον

υπολογιστή  (υλικό  και  λογισμικό)  που  τρέχει  όλα  τα  προγράμματα  για  την

εξυπηρέτηση  των  υπολογιστών  ενός  τοπικού  δικτύου,  όπως  για  παράδειγμα  η

περιήγηση στο  Internet αφού πρώτα συνδεθεί ο  server, αλλά και στον οποίο είναι

συνδεδεμένα πολλά περιφερειακά, όπως εκτυπωτές, plotters, scanners, tape streamers,

CD Writers κ.ά., για την εξυπηρέτηση όλων των χρηστών του δικτύου. Ο server ενός

τοπικού δικτύου θα πρέπει κανονικά να βρίσκεται συνέχεια σε λειτουργία και να μην

έχει εγκατεστημένα προγράμματα ευρείας χρήσης, όπως είναι το Office. Ένας τέτοιος

server αποκαλείται  dedicated,  δηλ. αφοσιωμένος στην εργασία του, σ'  αντίθεση μ'

έναν  server όπου  μπορούμε  να  εκτελέσουμε  και  όλα  τα  προγράμματα  που

εκτελούνται στους σταθμούς εργασίας και ο οποίος αποκαλείται  non-dedicated (μη

αφοσιωμένος).  Σ'  έναν  ISP  (Παροχέας  Υπηρεσιών  Internet)  θα  πρέπει  να υπάρχει

ένας Web server για την φιλοξενία των ιστοσελίδων των συνδρομητών του ISP, ένας

e-mail  server για  την  φιλοξενία  των  μηνυμάτων  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  των

συνδρομητών  του  ISP,  ένας  news  server,  ένας  DNS  server για  να  μπορούν  να

βρίσκουν οι φυλλομετρητές τις IP διευθύνσεις των URLs κ.ά. Μπορούμε να κάνουμε

και  τον  δικό  μας  υπολογιστή  να  λειτουργεί  σαν server αν  εγκαταστήσουμε  ένα

σχετικό πρόγραμμα,  όπως είναι  το  Apache για παράδειγμα. Στην περίπτωση αυτή

μπορούμε να γράψουμε κάποιο πρόγραμμα, σε γλώσσα PHP για παράδειγμα, και να

πάρουμε το αποτέλεσμα, τον παραγόμενο κώδικα σε  HTML δηλαδή, στον ίδιο τον

υπολογιστή μας.  Τα  προγράμματα που είναι  εγκατεστημένα  και  εκτελούνται  στον

server και αποστέλλουν τον παραγόμενο κώδικα  HTML στους φυλλομετρητές των

χρηστών αποκαλούνται  server-side και η συγγραφή τέτοιων προγραμμάτων server-

side scripting.

Servlet -  Πρόγραμμα που είναι γραμμένο στη γλώσσα προγραμματισμού  Java και

που  δημιουργεί  (παράγει)  κώδικα  HTML,  παίρνοντας  στοιχεία  και  από  βάσεις

δεδομένων (τεχνολογία  server-side). Η γλώσσα προγραμματισμού  JSP (Java Server
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Pages) κάνει την ίδια ακριβώς δουλειά, δηλ. δημιουργεί έναν ενδιάμεσο (ισοδύναμο)

κώδικα servlet και τέλος τον κώδικα HTML, που είναι ορατός στον τελικό χρήστη. Η

τεχνολογία  servlet χρησιμοποιεί στην ουσία εντολές της  Java για να δημιουργήσει

HTML κώδικα. Ο λόγος που οι περισσότεροι προτιμούν να δουλεύουν με JSP και όχι

με servlets είναι ότι η JSP χρησιμοποιεί συνδυασμό κωδικοποίησης HTML και Java

και είναι πιο κατανοητή και πιο εύκολη στη συγγραφή, δηλ. διαχωρίζει την  HTML

από την  Java. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αναλάβει κάποιος να δημιουργήσει το

γραφικό τμήμα μιας ιστοσελίδας σε HTML και μετά να αναλάβει κάποιος άλλος να

προσθέσει τα δυναμικά χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας.

Session -  Αποδίδεται  στα  ελληνικά  με  τον  όρο  σύνοδος και  αναφέρεται  στην

ολοκληρωμένη επίσκεψη ενός χρήστη σ' έναν δικτυακό τόπο.

Shareware - Λογισμικό που ενώ αρχικά παραχωρείται δωρεάν ώστε να μπορέσει να

καταλάβει ο τελικός χρήστης αν τον ενδιαφέρει ή τού κάνει για τη δουλειά του, μετά

το τέλος της δωρεάν παραχώρησης θα πρέπει να αγορασθεί  ώστε να μπορέσει  να

χρησιμοποιείται νόμιμα. Η δωρεάν παραχώρηση μπορεί να έχει κάποιο χρονικό όριο

χρήσης, όπως έναν μήνα για παράδειγμα και  μετά το πρόγραμμα "κλειδώνει" από

μόνο  του,  ή  να  είναι  της  μορφής  επίδειξης  (demo),  δηλ.  μια  ειδική  έκδοση  του

προγράμματος  με  κάποιους  περιορισμούς,  όπως  για  παράδειγμα  αδυναμία

δημιουργίας αρχείου αποθήκευσης ή "κλείδωμα" ορισμένων βασικών λειτουργιών.

Shockwave - Plug-in (πρόσθετο) της εταιρείας Macromedia που εγκαθίσταται σ' έναν

φυλλομετρητή και μας δίνει τη δυνατότητα να αναπαράγουμε εκτελέσιμα αρχεία του

προγράμματος συγγραφής εφαρμογών πολυμέσων, Director.

Shopping Cart - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο καλάθι αγορών και είναι μια

τεχνολογία  που  δημιουργεί  ένα  εικονικό  καλάθι  αγορών  (σαν  αυτά  που

χρησιμοποιούμε στα super markets), όπου μπορούμε να συγκεντρώνουμε τα προϊόντα

που αγοράζουμε κατά την περιήγησή μας σ' ένα εικονικό κατάστημα ηλεκτρονικού

εμπορίου  και  να  προσθέτουμε  ή  να  αφαιρούμε  όσα  προϊόντα  θέλουμε.  Μόλις

κάνουμε  κλικ  σ'  ένα  ειδικό  πλήκτρο  αποδοχής  (λήξης)  της  επίσκεψής  μας  στο

εικονικό κατάστημα, εμφανίζεται το τιμολόγιο με τα προϊόντα που έχουμε επιλέξει,

τα οποία θα μας αποσταλούν ταχυδρομικά.

Signature -  Αποδίδεται  στα  ελληνικά  με  τον  όρο  υπογραφή και  είναι  ένα

τυποποιημένο  κείμενο  με  τα  στοιχεία  μας,  όπως  επώνυμο,  όνομα,  διεύθυνση,
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τηλέφωνα, fax, e-mail, URL κ.ά., τα οποία θέλουμε να προστίθενται στο τέλος ενός

e-mail που στέλνουμε. Μπορούμε να έχουμε και περισσότερες από μία υπογραφές,

ανάλογα με το e-mail που χρησιμοποιούμε ή ανάλογα με το πού απευθυνόμαστε. Για

να δημιουργήσουμε μια υπογραφή στο  Outlook Express,  πάμε στο  Επιλογές... του

μενού Εργαλεία και στην καρτέλα Υπογραφές του πλαισίου διαλόγου Επιλογές. Εκεί

υπάρχουν  επιλογές  για  την  Δημιουργία μιας  καινούργιας  υπογραφής  και  την

Κατάργηση ή την Μετονομασία ή και την Επεξεργασία μιας ήδη υπάρχουσας.

Site  Map -  Πρόκειται  για  μια  διαγραμματική  απεικόνιση των περιεχομένων  ενός

δικτυακού τόπου ώστε να διευκολύνεται ο χρήστης κατά την επίσκεψη (πλοήγησή)

του στον δικτυακό τόπο.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - Είναι το πρωτόκολλο που χρησιμοποιούν

τα  προγράμματα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (e-mail) για  να  αποστείλουν  την

εξερχόμενη αλληλογραφία. SMTP server είναι ο διακομιστής τον οποίο δηλώνουμε

στις  επιλογές  του  λογαριασμού της  ηλεκτρονικής  μας  αλληλογραφίας  και  με  τον

οποίο συνδεόμαστε για να μπορέσουν να σταλούν τα εξερχόμενα μηνύματά μας στον

αντίστοιχο e-mail server του παραλήπτη. Το POP3 είναι το αντίστοιχο πρωτόκολλο

για την λήψη της εισερχόμενης αλληλογραφίας.

Snail  Mail -  Αναφορά  των  φανατικών  χρηστών  του  Internet  στο  παραδοσιακό

ταχυδρομείο, για να γίνει η σύγκριση της ταχύτητας παράδοσης της αλληλογραφίας

με τον παραδοσιακό και με τον ηλεκτρονικό τρόπο.

Sniffer -  Ειδικά  προγράμματα  που  παρακολουθούν  και  καταγράφουν  ό,τι

πληκτρολογούμε στον υπολογιστή μας ακόμη και τα κρυφά passwords.

Socket - Αναφέρεται σε μια πλήρη διεύθυνση στο Internet, που περιλαμβάνει την IP

διεύθυνση και τον αριθμό port.

Source Code - Αποδίδεται στα ελληνικά ως  πηγαίος κώδικας  και αναφέρεται στην

αρχική μορφή με την οποία είναι γραμμένο ένα πρόγραμμα ή μια ιστοσελίδα. Τον

πηγαίο κώδικα δεν μπορούμε να τον δούμε τις περισσότερες φορές εκτός ελαχίστων

εξαιρέσεων, όπως είναι ο πηγαίος κώδικας μιας ιστοσελίδας, που είναι γραμμένος στη

γλώσσα HTML και είναι ελεύθερα διαθέσιμος στον οποιονδήποτε από την επιλογή

Προέλευση του μενού Προβολή του Internet Explorer. Ακόμη, μπορούμε να δούμε και

να επεξεργαστούμε τον κώδικα μιας εφαρμογής που είναι γραμμένη σε JavaScript ή
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VBScript. Δεν μπορούμε, όμως, να δούμε τον πηγαίο κώδικα μιας εφαρμογής Java ή

PHP ή ASP και φυσικά των προγραμμάτων υπολογιστών που διατίθενται στο εμπόριο

για επαγγελματικές εφαρμογές.

Spam - Αναφέρεται στα ενοχλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα που στέλνονται αυτόματα

και  χωρίς  την  έγκριση  των  παραληπτών  τους  και  που  περιέχουν  συνήθως

διαφημιστικό υλικό.  Για την δημιουργία και  την αποστολή των μηνυμάτων αυτών

υπάρχουν ειδικά προγράμματα που σαρώνουν όλες τις τοποθεσίες του  Internet και

δημιουργούν βάσεις δεδομένων με τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που

βρίσκουν, όπου εντοπίσουν δηλ. το σύμβολο @. Το spamming αποτελεί ένα από τα

μεγαλύτερα  προβλήματα  παγκοσμίως  που  έχουν  προκύψει  από  την  αλματώδη

ανάπτυξη και εξάπλωση του Internet και εκτιμάται ότι τα μισά περίπου ηλεκτρονικά

μηνύματα που λαμβάνει ένας ενεργός χρήστης του  Internet ανήκουν σ'  αυτήν την

κατηγορία. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κάποιος παραλήπτης ενός spam

e-mail είναι να απαντήσει σ' αυτό και να αναφέρει ότι δεν θέλει να τον ενοχλούν,

γιατί έτσι επιβεβαιώνει ότι είναι ενεργή η ηλεκτρονική του διεύθυνση και φυσικά θα

συνεχίσει να βομβαρδίζεται από spam e-mails.

S  plash Page - Η εισαγωγική ιστοσελίδα ενός δικτυακού τόπου, όχι όμως η αρχική

του σελίδα (home page), η οποία μπορεί να περιέχει ένα σύντομο animation με Flash,

το οποίο θα μπορούμε να παρακάμψουμε, ή ένα κείμενο καλωσορίσματος.

Spyware -  Ειδικό  λογισμικό  που  εγκαθίσταται  στον  υπολογιστή  ενός  χρήστη  εν

αγνοία του και η αποστολή του είναι να καταγράφει τις κινήσεις και τις επιλογές του

χρήστη  καθώς  αυτός  επισκέπτεται  διάφορες  ιστοσελίδες.  Οι  πληροφορίες  αυτές

σχετικά  με  τις  προτιμήσεις  και  τις  συνήθειες  του  χρήστη  θα  μπορούν  μετά  να

χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς ή και για να τού αποσταλούν

εξειδικευμένα e-mails ή ιστοσελίδες με θέματα που πιθανόν να τον ενδιαφέρουν.

SS  L  (Secure  Socket  Layer) -  Ειδικό  πρωτόκολλο,  που  συνεργάζεται  με  το

πρωτόκολλο  HTTP, για να μπορούμε να μεταδώσουμε κρυπτογραφημένα δεδομένα

με  ασφάλεια  από  τον  client  προς  τον  server.  Τέτοιο  παράδειγμα  αποτελεί  το

πρωτόκολλο https://.

Static IP - Αποδίδεται στα ελληνικά ως στατική διεύθυνση IP και είναι μια σταθερή

(μόνιμη)  IP διεύθυνση,  σ'  αντίθεση  με  την  δυναμική  IP διεύθυνση.  Στατικές IP

διευθύνσεις δίνονται συνήθως στους routers ενός τοπικού δικτύου υπολογιστών, οι
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οποίοι  με  τη  σειρά  τους  μοιράζουν  δικές  τους  δυναμικές  IP διευθύνσεις  στους

υπολογιστές του τοπικού δικτύου, με τη σειρά που αυτοί συνδέονται στο δίκτυο.

Subscribe - Είναι η διαδικασία της εγγραφής ενός χρήστη σε μια ταχυδρομική λίστα

(mailing  list) ή  σε  μια  υπηρεσία  ή  σ'  έναν  ISP ή  και  σε  μια  ιστοσελίδα,  ως

συνδρομητής, για να λαμβάνει e-mails με πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν.

Surfing - Έτσι αποκαλείται η περιήγηση (πλοήγηση) που κάνουμε στα διάφορα sites

του Internet, με συνεχή κλικ από σελίδα σε σελίδα.

T1 - Έτσι αποκαλείται η σύνδεση μισθωμένης γραμμής (leased line) με εύρος ζώνης

(bandwidth) 1,54 Mbps και η οποία κάνει χρήση των τεχνολογιών ADSL και HDSL

για την μεταφορά των δεδομένων.

T3 - Σύνδεση που είναι παρόμοιας τεχνολογίας με την Τ1 αλλά με πολύ μεγάλο εύρος

ζώνης (44,2 Mbps) και με την οποία μπορούμε να κάνουμε ζωντανές τηλεδιασκέψεις

κ.ά.

Tag - Αποδίδεται στα ελληνικά ως ετικέτα και πρόκειται για ειδική κωδικοποίηση της

μορφής  <b>  Florina  </b> ή  <a  href="florina.html">  ...  </a>,  με  την  οποία

γράφονται  οι  ιστοσελίδες  (ο  HTML κώδικας  δηλαδή)  και  η  οποία  κωδικοποίηση

χρησιμοποιείται  από  τους  φυλλομετρητές  (browsers)  για  την  απεικόνιση  των

ιστοσελίδων.

Target  Group -  Αποδίδεται  στα ελληνικά ως  ομάδα-στόχος και  πρόκειται  για την

ομάδα των ατόμων ή των επαγγελματιών στους οποίους στοχεύει μια διαφήμιση, μια

υπηρεσία  ή  μια  ιστοσελίδα.  Για  παράδειγμα,  ένα  εξειδικευμένο  σε  θέματα

χειρουργικής site έχει σαν ομάδα-στόχο γιατρούς χειρούργους, ενώ ένα site με θέματα

γυναικολογικά ή μητρότητας έχει σαν ομάδα-στόχο μέλλουσες μητέρες.

TCP/IP (Transmission Control  Protocol/Internet  Protocol) -  Έτσι  είναι  γνωστή

όλη η ομάδα πρωτοκόλλων του Internet, όπου το TCP και το IP είναι δύο από τα

σημαντικότερα πρωτόκολλά του, αλλά όχι όλα. Η αποστολή του TCP είναι να γίνει η

κατάτμηση των δεδομένων σε μικρά πακέτα, που είναι γνωστά σαν packets ή και

datagrams, των οποίων την δρομολόγηση προς τον τελικό προορισμό αναλαμβάνει το

άλλο βασικό πρωτόκολλο, το IP.

Telnet - Ειδικό πρωτόκολλο αλλά και λογισμικό με τη χρήση του οποίου μπορούμε

να τηλεχειρίσουμε έναν υπολογιστή από μακριά, δηλ. να βλέπουμε στην οθόνη μας
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τα περιεχόμενα του μακρινού υπολογιστή σαν να ήταν δίπλα μας. Με το πρόγραμμα

αυτό μπορούμε να κάνουμε ρυθμίσεις και στους routers (δρομολογητές).

Terabyte - Ένα από τα πολλαπλάσια του byte, που είναι ίσο με 1.024 Gbytes, δηλ.

ένα τρισεκατομμύριο bytes περίπου, και του οποίου η χρήση αν και ανήκε πριν από

λίγα  χρόνια  στην  σφαίρα  της  φαντασίας,  φαίνεται  μάλλον  θα  μας  απασχολήσει

σύντομα, τουλάχιστον όσο αφορά την χωρητικότητα των σκληρών δίσκων.

Thumbnail - Αποδίδεται στα ελληνικά ως μικρογραφία και πρόκειται για εικόνα που

είναι μικρή σε διαστάσεις και σε μέγεθος αποθήκευσης και που χρησιμεύει στο να

δώσει στον επισκέπτη μιας ιστοσελίδας μια πρώτη γεύση για την κανονική εικόνα, ο

οποίος αν θέλει μπορεί να κάνει κλικ πάνω της για να εμφανισθεί η κανονική μορφή

της ίδιας εικόνας αλλά με τις κανονικές διαστάσεις. Οι λόγοι που οι μικρογραφίες

χρησιμοποιούνται πολύ συχνά αντί για την κανονική μορφή των εικόνων είναι αφενός

μεν η πολύ μικρότερη χωρητικότητα και άρα το πολύ γρηγορότερο φόρτωμά τους και

αφετέρου η δυνατότητα να μπορεί να βλέπει ο χρήστης πολλές μικρογραφίες μαζί

στην ίδια ιστοσελίδα και να μπορεί έτσι να επιλέξει ποια θέλει να φορτώσει.

TIFF (Tagged Image File Format) - Μια από τις δημοφιλείς μορφές αποθήκευσης

ψηφιογραφικών (bitmap) εικόνων.

Traffic - Αναφέρεται στην κυκλοφορία (φόρτο εργασίας) ενός site ή μιας σύνδεσης

στο Internet.

Trojan - Αποδίδεται στα ελληνικά ως Δούρειος Ίππος και πρόκειται για ειδική μορφή

ιού (virus), ο οποίος είναι καλά κρυμμένος (καμουφλαρισμένος) χωρίς να μπορεί να

τον ανακαλύψει εύκολα ο χρήστης και που βρίσκεται κρυμμένος σ' ένα αρχείο ή σ'

ένα εκτελέσιμο πρόγραμμα που δεν δείχνει εκ πρώτης όψεως τίποτα περίεργο. Όταν ο

χρήστης  ανοίξει  το  αρχείο  ή  εκτελέσει  την  εφαρμογή,  ο  ιός  (δούρειος  ίππος)

ελευθερώνεται για να δράσει στο σύστημα του χρήστη και η αποστολή του μπορεί να

είναι η υποκλοπή αρχείων ή μυστικών κωδικών (passwords) ή η διαγραφή αρχείων

και πολλά άλλα.

Unsubscribe - Είναι η ακύρωση της συνδρομής (συμμετοχής) ενός χρήστη σε μια

υπηρεσία ή η διαγραφή τού e-mail του από μια ταχυδρομική λίστα (mailing list). Η

αντίθετη διαδικασία αποκαλείται subscribe.
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Upload - Αποκαλείται και upstream και είναι η διαδικασία της μεταφοράς δεδομένων

από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή μας προς έναν Web server . Είναι γνωστή και

ως ανέβασμα αρχείων και μπορεί να γίνει με ειδικά προγράμματα που αποκαλούνται

FTP (File  Transfer  Protocol)  ή  και  με  την  χρήση  του  Internet  Explorer  και  της

εξερεύνησης των Windows. Η αντίθετη διαδικασία αποκαλείται download.

URL (Uniform Resource  Locator) -  Αποδίδεται  στα  ελληνικά  ως  Ομοιόμορφος

Εντοπιστής  Πόρων και  πρόκειται  για  την  πλήρη διεύθυνση μιας  ιστοσελίδας,  που

περιλαμβάνει  το  πρωτόκολλο  επικοινωνίας,  όπως http:// ή  https://,  το  όνομα  του

server που  φιλοξενεί  την  ιστοσελίδα,  όπως  www.florina.gr,  τους  πιθανούς

υποκαταλόγους  (φακέλους)  μέσα  στον  server,  όπως  /history/ancient-history/,  και

τέλος το όνομα του αρχείου της ιστοσελίδας, όπως  index.html ή  intro.html κλπ. Τα

παραδείγματα  που  είδαμε  συνοψίζονται  στο  εξής  πλήρες  URL :

http://www.florina.gr/history/ancient-history/index.html.  Το  όνομα  index.html

θεωρείται σαν προκαθορισμένο (default) και μπορούμε να το παραλείψουμε καθώς ο

φυλλομετρητής  είναι  ρυθμισμένος  να  το  εντοπίζει  αυτόματα.  Άλλα  τέτοια

προκαθορισμένα  ονόματα  αρχείων html είναι  και  τα  main.html,  default.html,

default.asp κ.ά. Κανονικά, σ' ένα πλήρες URL θα πρέπει να γράψουμε και το νούμερο

της  θύρας  (port),  που  στις  ιστοσελίδες  είναι  το  :80,  αν  και  μπορούμε  να  το

παραλείψουμε.

USB (Universal Serial Bus) - Ένας σύγχρονος τρόπος σύνδεσης (πρωτόκολλο) των

περιφερειακών συσκευών με τον υπολογιστή, που υποστηρίζει ταχύτητες μετάδοσης

δεδομένων έως και 12 Mbps και μπορεί να συνδέσει έως και 127 συσκευές. Με το

USB καταργούνται σταδιακά οι σειριακές και οι παράλληλες συνδέσεις καθώς όλες οι

συσκευές  (ποντίκι,  εκτυπωτές,  σαρωτές,  modems,  web  camera,  ψηφιακή

φωτογραφική  μηχανή,  flash  memory)  συνδέονται  με  βύσμα  USB.  Οι  σύγχρονοι

υπολογιστές διαθέτουν τουλάχιστον 4 θύρες USB στο πίσω μέρος του κουτιού (case)

και καλό είναι να διαθέτουν και 2 θύρες  USB στο μπροστά μέρος του κουτιού για

εύκολη πρόσβαση. Αν δεν επαρκούν οι θύρες  USB ενός υπολογιστή, μπορούμε να

χρησιμοποιήσουμε  τα  λεγόμενα  USB  hubs,  κάτι  αντίστοιχο  με  τα  ηλεκτρικά

πολύπριζα ή τα hubs που υπάρχουν στα τοπικά δίκτυα.
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Usenet - Πρόκειται για έναν τεράστιο ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων με δεκάδες

χιλιάδες newsgroups (ομάδες ειδήσεων), όπου εκεί μπορούμε να βρούμε σίγουρα κάτι

που να μας ενδιαφέρει. Βλ. και newsgroups.

User Friendly - Αποδίδεται στα ελληνικά ως φιλικός προς τον χρήστη και πρόκειται

για εκείνες τις τεχνολογίες του Internet και των υπολογιστών γενικότερα που η χρήση

τους είναι εύκολη και κατανοητή ακόμα και από άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με

τη νέα τεχνολογία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η εισαγωγή των Windows

στις αρχές της δεκαετίας του '90 και η εμφάνιση του  WWW λίγο αργότερα. Μέχρι

τότε οι υπολογιστές και το Internet υπήρχαν και είχαν ίσως και τις ίδιες δυνατότητες

αλλά απαιτούσαν τόσες πολλές τεχνικές γνώσεις και εμπειρίες, που ήταν αδύνατο για

τον απλό κόσμο να ασχοληθεί μαζί τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τεχνολογίας

που είναι φιλική προς τον χρήστη είναι η διαγραφή ενός αρχείου με την μεταφορά

του (σύρσιμο) στον εικονικό κάδο ανακύκλωσης, κάτι που είναι κατανοητό από τον

οποιονδήποτε  αδαή περί  τους  υπολογιστές,  και  όχι  η  χρήση περίπλοκων εντολών

όπως del file01.dat κοκ.

Username - Αποδίδεται στα ελληνικά ως όνομα χρήστη και πρόκειται για την μία από

τις δύο καταχωρήσεις, η άλλη είναι ο μυστικός κωδικός  (password), που πρέπει να

γράψουμε σωστά για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στο  Internet μέσω ενός

ISP ή σε μια υπηρεσία ενός site ή σ' ένα Webmail ή σε μια πύλη του Internet ή σ' ένα

δίκτυο  κοκ.  Ενώ  το  username μπορούμε  να  το  κοινοποιήσουμε  σε  τρίτους,  το

password είναι αυστηρά προσωπικό.

VBScript -  Μια  από τις  πιο  δημοφιλείς  γλώσσες  συγγραφής  σεναρίων (scripting

languages), που δημιουργήθηκε από την εταιρεία Microsoft, είναι ανταγωνιστική της

πολύ δημοφιλούς γλώσσας scripting JavaScript, μοιάζει  πολύ στη σύνταξη και  τις

εντολές της με την γνωστή γλώσσα  αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού  Visual

Basic,  αλλά  έχει  το  μειονέκτημα  ότι  υποστηρίζεται  μόνο  από  τον  φυλλομετρητή

Internet Explorer της εταιρείας Microsoft.

Vector -  Αποδίδεται  στα  ελληνικά  ως  διανυσματικό και  είναι  μία  από  τις  δύο

δημοφιλείς μορφές αποθήκευσης γραφικών. Οι πιο δημοφιλείς μορφές αποθήκευσης

των διανυσματικών γραφικών είναι η cdr και η  wmf. Στα διανυσματικά γραφικά η

εικόνα  (γραφικό)  αποθηκεύεται  με  την  μορφή  μαθηματικών  εξισώσεων

(αλγορίθμων),  όπου  για  παράδειγμα  η  σχεδίαση  ενός  κύκλου  απαιτεί  τις
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συντεταγμένες του κέντρου του κύκλου και το μήκος της ακτίνας του, δηλ. σύνολο

τρεις αριθμούς. Τα διανυσματικά γραφικά έχουν το πλεονέκτημα ότι καταλαμβάνουν

πολύ λίγο χώρο κατά την αποθήκευσή τους στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή και

επίσης  δεν  χάνουν  καθόλου  σε  ποιότητα  όταν  τα  μεγενθύνουμε.  Η  άλλη  μορφή

αποθήκευσης γραφικών είναι η ψηφιογραφική (bitmap ή raster).

Virtual Hosting - Αναφέρεται στην δυνατότητα φιλοξενίας (αποθήκευσης) πολλών

sites σ' έναν Web server, όπου διαφέρουν τα domain names. Για παράδειγμα, μπορεί

στον ίδιο  Web server να φιλοξενούνται οι δικτυακοί τόποι http://dide.flo.sch.gr και

http://dide.kav.sch.gr ή  και  άλλοι  δικτυακοί  τόποι και  οι  χρήστες  να  έχουν  την

εντύπωση ότι πρόκειται για διαφορετικούς Web servers.

Virus - Αποδίδεται στα ελληνικά ως  ιός και πρόκειται για πρόγραμμα που έχει την

ικανότητα να μεταδίδεται αυτόματα και εν αγνοία των χρηστών από υπολογιστή σε

υπολογιστή και μπορεί να εμφανίσει ένα απλό ενοχλητικό μήνυμα στον χρήστη έως

και να καταστρέψει χρήσιμα αρχεία του ή και ολόκληρο τον σκληρό δίσκο.

Vortal - Ειδικές πύλες  (portals) του  Internet που ασχολούνται μ' ένα συγκεκριμένο

θέμα και έχουν ως εκ τούτου συγκεκριμένη ομάδα στόχου (target group).

VRML (Virtual Reality Modelling Language) - Γλώσσα προγραμματισμού για την

δημιουργία αντικειμένων, όπως κείμενο, γραφικά, animation, εικόνα, ήχος και video,

σε τρεις διαστάσεις.

W3  C   (World Wide Web Consortium) - Οργάνωση που δημιουργήθηκε στα μέσα

στης δεκαετίας του 1990 με σκοπό να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες του Web

καθώς  και  να  δημιουργηθούν  πρότυπα  (standards) γι'  αυτό.  Δύο  χαρακτηριστικά

πρότυπα  που  δημιουργήθηκαν  είναι  το  πρωτόκολλο  HTTP και  η  γλώσσα

προγραμματισμού XML Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.w3.org/.

WAP (Wireless Application Protocol) - Πρωτόκολλο (πρότυπο) για την ασύρματη

πρόσβαση συσκευών κινητής τηλεφωνίας στο Web.

Wav -  Ένας  από  τους  τύπους  αρχείων  ήχου,  ο  οποίος  δημιουργείται  όταν

ηχογραφούμε κάτι (συνήθως μια ομιλία) με μικρόφωνο.  Καταλαμβάνει πολύ χώρο

στον σκληρό δίσκο, ενώ ο άλλος τύπος αρχείων ήχου (midi) καταλαμβάνει πολύ λίγο

χώρο στον σκληρό δίσκο αλλά δεν έχει την δυνατότητα αποθήκευσης ομιλίας καθώς

πρόκειται για ψηφιακή σύνθεση μουσικής με νότες.
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Web Designer - Έτσι αποκαλείται ο σχεδιαστής (δημιουργός) ιστοσελίδων που είναι

αρμόδιος  και  για  την  εμφάνισή  της.  Απαιτείται  επίσης  πολύ  καλή  γνώση  της

τεχνολογίας της γραφιστικής αλλά και έμπνευση.

Web Hosting - Έτσι αποκαλείται η φιλοξενία (αποθήκευση) των ιστοσελίδων μας σ'

έναν Web server, ώστε αφού δοθεί και το κατάλληλο DNS από τον ειδικό φορέα, να

υπάρχει πρόσβαση στον δικτυακό μας τόπο από οποιονδήποτε συνδεθεί στο Internet.

Συνήθως ο ISP στον οποίο έχουμε πληρώσει συνδρομή μάς παραχωρεί και κάποιον

χώρο στον δικό του Web server για να αποθηκεύσουμε εκεί τις ιστοσελίδες μας. Στην

περίπτωση αυτή δημιουργείται ένα subdomain για το όνομα της ιστοσελίδας μας που

περιέχει σαν υποφάκελο το δικό μας username, όπως http://users.company.gr/petros/.

Υπάρχει και η λύση της εξυπηρέτησης μέσω ειδικών εταιρειών που αναλαμβάνουν

την δημιουργία και την τακτική ενημέρωση ολόκληρου του δικτυακού μας τόπου σε

δικούς  τους  Web  servers,  ακόμα  και  την  χορήγηση  του  domain  name και  των

κωδικών DNS.

Webmail -  Υπηρεσία  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου (e-mail)  που  είναι  πλήρως

προσβάσιμη  μέσω  του  Web.  Το  URL έχει  συνήθως  την  μορφή

http://webmail.company.gr/  και  αφού  συνδεθούμε,  μας  ζητάει  να  κάνουμε  login

δίνοντας  το username και  το  password.  Μετά  εμφανίζονται  όλα  τα  εισερχόμενα

μηνύματά μας, τα οποία όμως παραμένουν στον mail server που μας εξυπηρετεί, και

μπορούμε να απαντήσουμε, να τα διαγράψουμε ή να τα μετακινήσουμε σε φακέλους

δικούς μας. Η υπηρεσία  webmail είναι πολύ χρήσιμη για κάποιον που μετακινείται

συχνά  και  αναγκάζεται  έτσι  να  λαμβάνει  τα  μηνύματά  του  από  διαφορετικούς

υπολογιστές. Υπηρεσία webmail προσφέρουν όλοι σχεδόν οι ISPs αλλά πορσφέρεται

και δωρεάν από εταιρείες στο Internet όπως η Yahoo!, η Hotmail και πολλές άλλες.

Στην τελευταία  περίπτωση είναι  πολύ  πιθανό να  δέχεται  ο  χρήστης  διαφημιστικά

μηνύματα πολύ συχνά αλλά και ο λογαριασμός του διαγράφεται αυτόματα αν μείνει

ανενεργός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το  webmail έχει και το πλεονέκτημα ότι

έχουμε  μια  εποπτεία  των μηνυμάτων  που υπάρχουν  στον  mail  server για μας,  τα

οποία  μπορούμε να  διαγράψουμε  αν  υπάρχει  υποψία  ότι  είναι  μολυσμένα  από ιό

χωρίς  να  είμαστε  αναγκασμένοι  να  τα  κατεβάσουμε  στον  υπολογιστή  μας.  Το

μειονέκτημά του είναι ότι είναι κάπως αργό στην εξυπηρέτηση αφού όλες οι εντολές
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που δίνουμε εκτελούνται μέσω του mail server, ο οποίος μπορεί να είναι φορτωμένος

εκείνη την στιγμή από άλλους χρήστες.

Webmaster -  Έτσι  αποκαλείται  το άτομο που είναι  υπεύθυνο για την γενικότερη

λειτουργία καθώς και την επίβλεψη ενός δικτυακού τόπου και όχι απαραίτητα ο Web

designer ή  ο  Web  programmer.  Ο  Webmaster πρέπει  να  παρακολουθεί  και  να

καταγράφει τα τεκταινόμενα της αγοράς και να εισηγείται βελτιώσεις και αλλαγές

στους  Web  designers και  τους  Web  programmers,  αλλά  είναι  καλό  να  έχει  και

τεχνικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο του  Web design για να είναι έτσι καλύτερη

και αποδοτικότερη η συνεργασία τους.

Web   P  age - Γνωστή και ως ιστοσελίδα, είναι ένα αρχείο γραμμένο σε κώδικα HTML

και με επέκταση .html ή .htm, αν και τελευταία έχουν κάνει την εμφάνισή τους και

πολλοί  άλλοι  τύποι  αρχείων  που  χαρακτηρίζονται  ως  ιστοσελίδες,  όπως  .shtml,

.xml, .asp, aspx, .php, .cfml, .jsp κ.ά. Τις ιστοσελίδες μπορούμε να τις δούμε με ειδικά

προγράμματα  που  αποκαλούνται  browsers  (φυλλομετρητές)  και  μπορούν  να

περιέχουν εικόνες, γραφικά, ήχους, animation, ενσωματωμένα αρχεία flash και java

κ.ά.  Πολλές  ιστοσελίδες  μαζί  που ανήκουν στο ίδιο αντικείμενο δημιουργούν ένα

Web site  (δικτυακό τόπο ή τόπο δικτύου ή ιστότοπο ή ιστοχώρο).  Ο Παγκόσμιος

Ιστός (World Wide Web) αποτελείται από δισεκατομμύρια ιστοσελίδες.

Web Programmer -  Έτσι  αποκαλείται  το άτομο που αναλαμβάνει  προχωρημένες

προγραμματιστικές  εργασίες  στο  Web,  όπως  είναι  η  δημιουργία  δυναμικών

ιστοσελίδων ή η δημιουργία πυλών (portals), η διαχείριση βάσεων δεδομένων μέσα

από μια ιστοσελίδα, η δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών για χρήση στο  Internet

κ.ά.

Web   S  ite - Γνωστός και ως δικτυακός τόπος ή τόπος δικτύου ή ιστότοπος ή ιστοχώρος

είναι  ένα  σύνολο  από ιστοσελίδες  και  άλλα αρχεία,  όπως  εικόνες,  ήχοι  κλπ,  που

αναφέρονται στο ίδιο αντικείμενο, όπως εταιρεία, υπηρεσία, σχολείο κ.ά., τα οποία

είναι  συνδεδεμένα  μεταξύ  τους  με  συνδέσμους  (links),  έχουν  την  ίδια  μορφή

(εμφάνιση)  και  υπάρχει  μια  αρχική  σελίδα  (home  page)  απ'  όπου  μπορούμε  να

ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στο Web site.

Web Space - Ο χώρος που καταλαμβάνει ένας δικτυακός τόπος στον σκληρό δίσκο

του Web server που τον φιλοξενεί.
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WML (Wireless Markup Language) - Μια γλώσσα σήμανσης (μορφοποίησης) που

βασίζεται στην HTML και την XML και χρησιμοποιείται για την προβολή κειμένου

(ιστοσελίδων) σε κινητά τηλέφωνα.

Worm (Write Once, Read Many) - Πρόγραμμα που ανήκει στην κατηγορία των ιών

(viruses) και έχει την ιδιότητα να απαράγει τον εαυτό του και να διαδίδεται αφού

προσκολληθεί σ' άλλα αρχεία.

WWW (World Wide Web) - Γνωστός και ως  Παγκόσμιος Ιστός, αποτελεί την πιο

δημοφιλή υπηρεσία του Internet, που μας δίνει την δυνατότητα να περιηγηθούμε σε

εκατομμύρια Web sites σ' όλον τον κόσμο με την χρήση των συνδέσμων (links).

XH  TML (  eXtensible    HyperText  Markup  Language) -  Αποτελεί  την  σύγχρονη

έκδοση της  HTML, όπου έχουν ορισθεί αυστηροί κανόνες στην χρήση της από το

W3C, όπως το ότι όλα τα tags θα πρέπει να είναι γραμμένα με μικρά γράμματα, όλα

τα tags θα πρέπει υποχρεωτικά να κλείνουν κ.ά.

XML (eXtensible Markup Language) -  Αποδίδεται στα ελληνικά ως  Εκτεταμένη

Γλώσσα Σήμανσης και πρόκειται για μια γλώσσα μορφοποίησης που δημιουργήθηκε

από το W3C και με την οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε δικά μας tags (ετικέτες)

αλλά και να κάνουμε πολλά άλλα πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε με την

απλή HTML.

Zone File - Έτσι αποκαλείται το αρχείο που είναι απαραίτητο για να μπορέσει να

γίνει η αντιστοίχιση ενός ονόματος χώρου (domain name) με μια  IP διεύθυνση  (IP

address).
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