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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Usenet αποτελεί το µεγαλύτερο ηλεκτρονικό forum συζητήσεων και

προσφέρει µία µέθοδο αποστολής µηνυµάτων µεταξύ των υπολογιστών σε

όλο το Internet. Άνθρωποι απ' όλο τον κόσµο παίρνουν µέρος σε συζητήσεις

για χιλιάδες θέµατα που αφορούν καθορισµένες περιοχές ενδιαφέροντος που

ονοµάζονται newsgroups. Πάρα πολλοί χρήστες συγχέουν το Usenet µε το

Internet. Στην πραγµατικότητα είναι ένα εντελώς διαφορετικό σύστηµα. Στο

Usenet επικοινωνούν πολλοί µε πολλούς, σε αντίθεση µε το   e-mail, όπου η

επικοινωνία γίνεται µεταξύ δύο ατόµων.  Το Usenet, αποτελεί την εξέλιξη

των mailing lists. Αντίθετα όµως µε τα mailing lists όπου η διαχείριση των

µηνυµάτων γίνεται κεντρικά, στο Usenet ακολουθείται µία κατανεµηµένη

µορφή όπου τα µηνύµατα, ή αλλιώς άρθρα, µεταδίδονται µέσω πλήθους

εξυπηρετητών (news servers) που αλληλο-συνδέονται.

Τεχνικά, τα µηνύµατα του Usenet στέλνονται από έναν υπολογιστή

host σε έναν άλλο, µε τη χρήση ενός συγκεκριµένου πρωτοκόλλου του

Internet, γνωστού ως NNTP (Network News Transfer Protocol). Η φιλοσοφία

έχει ως εξής: ο host υπολογιστής αποθηκεύει όλα τα µηνύµατα του τοπικά και

οι χρήστες που έχουν λογαριασµούς (accounts) σε αυτόν, µπορούν να τα

προσπελάσουν. Με τον τρόπο αυτό ανεξάρτητα από το πόσοι διαβάζουν ένα

συγκεκριµένο µήνυµα, κάθε host χρειάζεται να αποθηκεύσει ένα µόνο

αντίγραφό του. Όταν δύο host υπολογιστές επικοινωνήσουν, συγκρίνουν τα

µηνύµατα που έχουν. Εάν ένας υπολογιστής δεν έχει κάποιο µήνυµα που έχει

ο άλλος, τότε αυτό που του λείπει του αποστέλλεται από αυτόν που το έχει.

Ο χρήστης µέσω της υπηρεσίας αυτής, έχει την δυνατότητα να

διαβάσει άρθρα και ανακοινώσεις, καθώς επίσης και να υποβάλει τα

αντίστοιχα δικά του, για πολλά και ενδιαφέροντα θέµατα τόσο επιστηµονικά
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όσο και κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά κλπ. Σηµειώνεται ότι υπάρχουν

περίπου 8000 newsgroups, συγκεκριµένα δηλαδή θέµατα για τα οποία

χρήστες του Internet ανταλλάσουν πληροφορίες, απόψεις αλλά και

ουσιαστική τεχνογνωσία.

Για να µην επικρατεί πλήρης αναρχία, στο Usenet υπάρχει µία

κατηγοριοποίηση των άρθρων που στέλνονται σε οµάδες. Κάθε οµάδα που

ονοµάζεται newsgroup, περιέχει άρθρα που αναφέρονται στο ίδιο θέµα.

Ανάλογα µε το θέµα τους, τα newsgroups είναι οργανωµένα σε ιεραρχίες.

Υπάρχουν τουλάχιστον 20 κύριες ιεραρχίες newsgroups, όπως αυτές που

αφορούν στην ψυχαγωγία, τους υπολογιστές κλπ. Εντός των κύριων

ιεραρχικών οµάδων υπάρχουν υποκατηγορίες σε πολλαπλά επίπεδα.

Το όνοµα ενός group έχει τη µορφή:

<κατηγορία>.<υποκατηγορία-1>.......<υποκατηγορία-n>

π.χ. soc.culture.greek
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Οι κυριότερες κατηγορίες, ιεραρχίες, είναι:

Comp: Κατηγορία µε θέµατα που αφορούν γενικά τους υπολογιστές και την

επιστήµη υπολογιστών. Υπάρχουν υποκατηγορίες για προγραµµατισµό,

γραφικά, τηλεπικοινωνίες κλπ.

Misc: Κατηγορία που ασχολείται µε διάφορα θέµατα.

News: Κατηγορία που ασχολείται µε θέµατα που αφορούν το Usenet.

Rec: Κατηγορία που περιέχει συζητήσεις για την τέχνη και διάφορες

ψυχαγωγικές (recreational) δραστηριότητες.

Soc: Κατηγορία όπου τα groups ασχολούνται µε κοινωνικά θέµατα όπως οι

ανθρώπινες σχέσεις, η θρησκεία, οι σπουδές κλπ.

Sci: Κατηγορία που αφορά όλες τις θετικές επιστήµες (εκτός βέβαια αυτής

των υπολογιστών που έχει δική της κατηγορία) και µερικές θεωρητικές.

Talk: Κατηγορία που ασχολείται µε θέµατα πολιτικής και διεθνών σχέσεων.

Alt: Κατηγορία, εναλλακτική ιεραρχία, µε θέµατα στην κυριολεξία "επί

παντός επιστητού".

Bionet: Κατηγορία που ασχολείται µε θέµατα Βιολογίας.

Biz: Κατηγορία που ασχολείται µε θέµατα επιχειρήσεων.

Grk: Αµιγώς ελληνικά newsgroups (π.χ. grk.forthnet.users.)
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HARDWARE

Οι απαιτήσεις του usenet σε hardware είναι σηµαντικές:

•  Χώρος στον δίσκο για το Software. Απαιτούνται αρκετά Mbytes  για τα

binaries (εικόνες, βίντεο, κ.λ.π.) και αρκετά Mbytes για τις πηγές on

line.

•  Χώρος στον δίσκο για τα άρθρα. Απαιτούνται 1.2 Gb την ηµέρα για

την αποθήκευση των άρθρων. Αυτός ο χώρος µπορεί να µειωθεί µε

προσεκτική επιλογή των newsgroups  αλλά και των ιεραρχιών που

εξυπηρετεί ο server.

•  Εύρος επικοινωνιών. Για πρακτικούς λόγους πρέπει να εξασφαλιστεί

ένας ΝΝΤΡ σύνδεσµος 1.544 Mbps ή ταχύτερος. ∆εν µπορούµε να

έχουµε σωστή κίνηση Usenet σε 28.8 modem K ή σε 56 K TCP/IP.

Πιο συγκεκριµένα, ένα αξιόπιστο σύστηµα που θα υποστηρίζει τις 8

βασικές ιεραρχίες και αρκετά alt newsgroups απαιτεί τουλάχιστον ένα Sparc

20 ή ένα ΗΡ 9000 µε 64 Mb ή περισσότερα µνήµη RAM και 8 Gb

τουλάχιστον σκληρό δίσκο.

Εναλλακτικά ένα ισοδύναµο σύστηµα Linux based SCSI Pentium

µπορεί να ανταποκριθεί µε επιτυχία.

Ένα σύστηµα µε πολύ καλά αποτελέσµατα µπορεί να στηριχθεί σε

έναν Sparc 20 ή  ULTRA µε 256 Mbytes RAM και 12 Gbytes σκληρό δίσκο.

Μια φτηνή λύση για ένα σύνολο servers σε ευρεία γεωγραφική περιοχή

είναι ένας πολλαπλός HP 9000/712 µε 96 Mb RAM και αρκετά µεγάλο

σκληρό δίσκο. Αν υπάρχει ένα LAN δίκτυο και ανάλογο εύρος ζώνης µπορεί

να υποστηρίξει µέχρι και 500 χρήστες ταυτόχρονα.
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Ένα µικρό σύστηµα που εξυπηρετεί λίγους χρήστες µπορεί να

προσαρµοστεί σ’ ένα πολύ µικρότερο µηχάνηµα όπως ένα Sun 3 ή ένα 386

PC µε ένα σκληρό δίσκο 20-50 Mbytes για να εξυπηρετεί την αποθήκευση

των άρθρων και την αλληλογραφία.
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ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ

Για την τροφοδοσία µε ειδήσεις υπάρχει η δυνατότητα της συνδροµής

σε ένα Usenet site ελεύθερης πρόσβασης όπου µπορεί κανείς να διαβάζει τις

ειδήσεις µε ένα τηλεφώνηµα.

Τέτοια sites για την τροφοδοσία comp. misc άρθρων είναι το “Nixpub

posting”, για την τροφοδοσία alt. bbs άρθρων είναι το “PDIAL”. Στην

Ελλάδα το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών παρέχει παρόµοιες υπηρεσίες.

Ακόµη και αν κάποιος δεν µπορεί να εντοπίσει τοπικά Usenet sites

ίσως είναι ευκολότερο και φθηνότερο να προµηθεύεται ειδήσεις µέσω

αποµακρυσµένων, παρά να οργανώσει και να πληρώσει µια τροφοδοσία, να

την µεταφέρει και να την αποθηκεύσει στον σκληρό του δίσκο.

Για την τροφοδοσία µε ειδήσεις υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης

του κατάλληλου software τροφοδοσίας ή πρόσβασης µέσω Internet σε έναν

off-line αναγνώστη ειδήσεων µε µια σύνδεση. Η τροφοδοσία µε ειδήσεις

είναι ελκυστική γιατί µε τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι χρεώσεις για

τηλεφωνήµατα µακρινών αποστάσεων. Η ανάγνωση των ειδήσεων on-line

ανεβάζει το κόστος γρήγορα. Λίγα δευτερόλεπτα για µια επιπόλαια

ανάγνωση ενός άρθρου που τελικά δεν µας ενδιαφέρει, ένα λεπτό για µια πιο

προσεκτική ανάγνωση, χρόνος για να σωθεί και να αποθηκευτεί κατάλληλα,

ανεβάζουν το κόστος.

Με τους off-line αναγνώστες όµως όλο το χρήσιµο υλικό δίνεται

αυτόµατα σαν ολοκληρωµένο πακέτο σε λίγα µόνο λεπτά. Για τους χρήστες

SLIP/PPP η νέα γενιά off-line αναγνωστών ειδήσεων επιτρέπουν γρήγορη

επεξεργασία άρθρων, ανάκτηση νέων, υπηρεσία e-mail.
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Για την εγκατάσταση πρωτοκόλλου SLIP PPP απαιτείται µικρής

έκτασης τροποποίηση του hardware και του software του συστήµατος.

                        



Τσαχιρίδου Βαρβάρα

9

Η διαχείριση των ειδήσεων είναι σχετικά απλή εργασία και η όλη

συντήρηση της τροφοδοσίας ενός µικρού συστήµατος είναι σχεδόν µηδενική.

•  UUCP Sites.
Η τροφοδοσία µε ειδήσεις µέσω Usenet απαιτεί τον εντοπισµό

περισσοτέρων του ενός sites αν θέλουµε να είµαστε πλήρεις και αξιόπιστοι.

1. comp.mail.maps.
Βρίσκουµε στους comp.mail.maps τα sites που µας φαίνονται

ενδιαφέροντα για τον τόπο µας. Επικοινωνούµε µε τους διαχειριστές των sites

για να βεβαιωθούµε ότι είναι πρόθυµοι να µας εξυπηρετήσουν, συνήθως

χωρίς οικονοµική επιβάρυνση.

Οι comp. mail. maps. είναι αρχειοθετηµένοι σε αρκετά ftps και mail

server sites (π.χ. ftp.uu.net) , έτσι µπορούµε να τους εντοπίσουµε χωρίς να

έχουµε ακόµη πρόσβαση στο Usenet.

2. News.admin.misc
Στέλνουµε ένα µήνυµα στο News.admin.misc. Το στέλνουµε µε

περιορισµένη διανοµή, ώστε να το παραλάβουν µόνο οι διαχειριστές sites που

πιθανόν µπορούν να τροφοδοτήσουν µε τις χρήσιµες ειδήσεις. Μπορούµε να

στείλουµε µήνυµα στο news.admin.misc, ακόµη και όταν δεν έχουµε απ’

ευθείας πρόσβαση στο Usenet , µε την βοήθεια του e-mail. Σε αυτήν την

περίπτωση δεν µπορούµε να έχουµε την περιορισµένη διανοµή.

Για να είναι αποτελεσµατικότερο το µήνυµά µας πρέπει να είµαστε

συγκεκριµένοι. Πρέπει να αναφέρουµε σαφώς τον τρόπο µεταφοράς των

ειδήσεων από το site τροφοδοσίας στο δικό µας site (τι είδους modem

χρησιµοποιούµε, τι ταχύτητα έχουµε) και τον αριθµό των newsgroups και των

ιεραρχιών που θέλουµε να προµηθευτούµε.

ftp://ftp.uu.net/
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3.  Τοπική ιεραρχία
Αν υπάρχει τοπική ιεραρχία για την περιοχή η οποία µας ενδιαφέρει

τότε πρέπει να γραφτούµε συνδροµητές και σε αυτή την τοπική ιεραρχία, σε

αρκετά newsgroups.

Τα news groups που ενδιαφέρουν για τροφοδοσία ειδήσεων είναι αυτά

που ανήκουν στις υποκατηγορίες admin, config, general, wanted.

Στην Ελλάδα η τοπική ιεραρχία grk. είναι η κύρια πηγή τροφοδοσίας

ειδήσεων. Εδώ πρέπει να αναζητήσουµε υποκατηγορίες grk.admin,

grk.config, grk.general, grk.wanted.

•  Εµπορικές υπηρεσίες
Αν η τροφοδοσία µέσω Usenet sites  αποτύχει µπορούµε να

καταφύγουµε σε έµπορους ειδήσεων.

Ορισµένοι Internet providers σε µεγάλες αστικές περιοχές προσφέρουν

υπηρεσίες UUCP και TCP/IP µέσω modem ή µισθωµένης γραµµής. Το

κόστος µιας µισθωµένης γραµµής για σύνδεση στο Internet είναι συχνά

µικρότερο και πιο επιθυµητό από µια UUCP σύνδεση, αν σχεδιάζουµε να

χρησιµοποιήσουµε την γραµµή για πλήρη ή συχνή τροφοδοσία µε ειδήσεις.

Κάποιες εταιρείες µπορούν να προσφέρουν συνδυασµένες συνδέσεις φωνής

και δεδοµένων µε χαµηλό κόστος χρέωσης.

Ο ΟΤΕ προσφέρει γραµµές διαφόρων κατηγοριών για εκµίσθωση.

Αναλογικές αστικές γραµµές

Τέλος σύνδεσης ή µεταφοράς 2σύρµατης γραµµής ανά άκρο

30.000δρχ. και µηνιαίο µίσθωµα περίπου 10.000 δρχ.

Ψηφιακές αστικές γραµµές

Ψηφιακές αστικές γραµµές µε ταχύτητα 64 kbit/s τέλος σύνδεσης ή

µεταφοράς ανά άκρο 150.000 δρχ. και µηνιαίο µίσθωµα περίπου 30.000 δρχ.



Τσαχιρίδου Βαρβάρα

11

Στην Ευρώπη η τροφοδοσία γίνεται µέσα από τα εθνικά δίκτυα

EUNET , για την Ελλάδα µέσω της Fothnet.

Η EUNET έγινε πρόσφατα εµπορική, αν και ειδικά τα εθνικά δίκτυα

είναι ακόµη µη κερδοφόρα. Τα περισσότερα εθνικά δίκτυα δίνουν βοήθεια

στους χρήστες για να ξεκινήσουν, για να βρουν πηγές software και e-mail

καθώς επίσης και λίστες sites που δηλώνουν ότι θα δώσουν τροφοδοσία

ειδήσεων. Τα εθνικά δίκτυα ενεργούν και σαν Internet providers.

Για να γραφτείς στο Eunet ή σε κάποιο από τα NAL nets (εθνικά

δίκτυα) απαιτείται να είσαι µέλος του EurOpen άµεσα, ή έµµεσα µε το να

είσαι µέλος του NALUUG (εθνική οµάδα χρηστών Unix) που σχετίζεται µε

το EurOpen.

Υπάρχουν αρκετοί άλλοι Internet providers ήδη σε λειτουργία και

πολλοί άλλοι που θα είναι σύντοµα σε διάθεση. Αντίθετα µε την Eunet που

γενικά δέχεται οποιοδήποτε οργανισµό για πελάτη, τα υπόλοιπα δίκτυα

δέχονται µόνο συγκεκριµένα είδη πελατών, ακαδηµαϊκούς ή ερευνητές,

καθώς πολλές φορές χρηµατοδοτούνται από την κυβέρνηση.

Μερικά δίκτυα από αυτά είναι NORDunet (Βόρειας Ευρώπης),

FUNET (Φιλανδίας), SWITCH (Ελβετίας), EASlnet (Ευρωπαϊκής

Ακαδηµαϊκής Πρωτοβουλίας Πληροφορικής, χρηµατοδοτούµενη κύρια αν

όχι ολοκληρωτικά από την IBM), DEN (Γερµανίας), PIPEX (Ηνωµένου

Βασιλείου) και RENATER (Γαλλίας).

Υπάρχουν πολλά ftp sites από τα οποία µπορεί κανείς να πάρει

πληροφορίες για όλα αυτά τα δίκτυα και γενικά για τα δίκτυα στην Ευρώπη.

Τέτοια ftp είναι τα ftp.Switch.ch, ftp://ftp.easi.net/, ftp.ripe.net,

ftp.nic.nordu.net και ftp.corton.inria.fr. Σηµειώνουµε εδώ ότι η τροφοδοσία

µέσω ενός site που είναι απευθείας συνδεδεµένο µε το Internet είναι

αποτελεσµατικότερη µια και το site αυτό µπορεί να ενεργήσει σαν τον MX

διαβιβαστή και η παραλαβή του e-mail και των ειδήσεων είναι πολύ γρήγορη.

ftp://ftp.switch.ch/
ftp://ftp.easi.net/
ftp://ftp.ripe.net/
ftp://ftp.nic.nordu.net/
ftp://ftp.corton.inria.fr/
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Φυσικά αν υπάρχει site πρόθυµο να διαβιβάσει το e-mail χωρίς να διακινεί

συγχρόνως και το βαρύ φορτίο τροφοδοσίας ειδήσεων, τότε η παράδοση του

e-mail θα είναι ταχύτερη.

Αν είµαστε λοιπόν ήδη συνδεδεµένοι στο Internet και θέλουµε

τροφοδοσία από sites συνδεδεµένα απ’ ευθείας σ’ αυτό και όχι µέσω UUPC

modem, πρέπει να εξερευνήσουµε τους comp.mail.maps. Πολλά Usenet sites

που είναι στο Internet αναφέρονται εκεί.

Μπορούµε να αποκτήσουµε πρόσβαση στο Usenet µέσω ενός

δεσµευµένου δορυφορικού πιάτου και µιας εγγραφής στην υπηρεσία. Η

Pagesat Inc. παρέχει την υπηρεσία, τον εξοπλισµό και το software που

χρειάζεται για να λειτουργήσουµε τον δικό µας δορυφορικό downline.
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SOFTWARE.

Η διαδικασία διασποράς των ειδήσεων στο Usenet µπορεί να συγκριθεί

µε το χύσιµο νερού σε επίπεδη επιφάνεια. Το νερό, οι ειδήσεις, απλώνεται

προς όλες τις κατευθύνσεις.

                              

Ο τρόπος µε τον οποίο τα νέα άρθρα µεταφέρονται από τον ένα server

του Usenet στον άλλον δίνεται παραστατικά στο παρακάτω σχήµα.
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Τρία είναι τα στοιχεία που συνθέτουν τo Software που απαιτείται για

ένα Usenet site.

•  Software για την µεταφορά ειδήσεων, (συνήθως χρησιµοποιείται

UUCP ή NNTP πρωτόκολλο).

•  Software για την αποθήκευση ειδήσεων στους τοπικούς δίσκους

χαρακτηρισµό και διαγραφή παλαιών άρθρων κ.λ.π.

•  Software αναγνωστών ειδήσεων.

Ένα Unix site στο Internet για παράδειγµα, που θέλει τροφοδοσία

ειδήσεων, από το Internet, πρέπει να εφοδιαστεί ένα πακέτο µεταφοράς

ειδήσεων (π.χ. ΙΝΝ ή News+NNTP) καθώς επίσης και έναν ή περισσότερους

αναγνώστες ειδήσεων.

Από την στιγµή που αρχίζει η ανταλλαγή e-mail καθώς επίσης και

ειδήσεων, το e-mail που χρησιµοποιούµε ίσως να µην είναι ικανό να χειριστεί

ταυτόχρονα το µεγάλο αυτό φορτίο και χρειάζεται να προµηθευτούµε νέο

software για το e-mail.

Τα περισσότερα διαθέσιµα software για την µεταφορά και αποθήκευση

ειδήσεων όπως το NNTPD, INN (InterNet News), News-net WEB

προσφέρονται δωρεάν µέσω του Internet (π.χ. στο

http://www.nl.sco.com/skunware/uw7/mailnews/mailnews.html).

http://www.nl.sco.com/skunware/uw7/mailnews/mailnews.html)
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ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ SITE ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ.

Η παραδοσιακή µέθοδος διαφήµισης ενός site στο υπόλοιπο Usenet,

µετά την εγκατάστασή του σ’ αυτό, είναι η προσθήκη του στους UUCP

χάρτες. Για να γραφτεί ένα site στους χάρτες πρέπει να δηλωθεί το όνοµά

του, κάποιες άλλες σηµαντικές πληροφορίες και οπωσδήποτε η λίστα των

sites που το τροφοδοτούν µε ειδήσεις.

Τα προηγούµενα χρόνια είχαµε µε δραµατική αύξηση στον αριθµό των

sites που προτιµούν να καταγραφούν στο Domain Name Service του Internet,

συγχρόνως µε την εγγραφή τους στους UUCP χάρτες. Η ιεράρχηση DNS

τυποποιείται όλο και περισσότερο και η DNS υπηρεσία κερδίζει συνεχώς

έδαφος σε σχέση µε τους UUCP χάρτες.

Η καλύτερη λύση είναι να κατοχυρώσει κανείς ένα DNS όνοµα για το

site του, να βάλει αυτό το όνοµα σαν ψευδώνυµο στους UUSP χάρτες και

χρησιµοποιεί για e-mail την DNS διεύθυνση. Οι DNS hosts µπορούν να

χειριστούν το e-mail πιο αποτελεσµατικά και πιο αξιόπιστα από τους UUCP

hosts.

Υπάρχουν δύο τύποι DNS hosts που µπορεί κανείς να επιλέξει, για την

λήψη των e-mail.

Αν επιλέξει κάποιος να κάνει συµβόλαιο µε µια εταιρεία για απευθείας

σύνδεση στο Internet τότε µπορεί να έχει µια καταχώριση η οποία να

διαφηµίζει την DNS διεύθυνσή του. Οι DNS hosts µπορούν να

χρησιµοποιήσουν αυτή την καταχώρηση για να συνδεθούν απ’ ευθείας µε το

σύστηµα και να παραδώσουν τα e-mail.

Αν επιλέξει κάποιος να λαµβάνει τα e-mail µέσω UUCP από κάποιο

άλλο site, τότε η καταχώρηση θα είναι µια καταχώρηση ανταλλαγής e-mail
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(MX-Mail exchange. Θα δηλώνει στους χρήστες ότι το e-mail θα κατευθυνθεί

πρώτα σε ένα host συνδεδεµένο απ’ ευθείας στο Internet και από εκεί θα

κατευθυνθεί προς τον τελικό παραλήπτη. Ο ενδιάµεσος host είναι “MX

διαβιβαστής” και πρέπει να είναι ένα από τα sites τροφοδοσίας µε ειδήσεις,

που ξέρει να δροµολογήσει το e-mail στην σωστή διεύθυνση. Στην πράξη

πρέπει να έχουµε πολλές καταχωρήσεις αν έχουµε και πολλές τροφοδοσίας

ειδήσεων µέσω Internet.

Αν χρησιµοποιούµε έναν εµπορικό προµηθευτή για την τροφοδοσία

ειδήσεων αυτός θα είναι και ο ΜΧ διαβιβαστής του e-mail µας.

Αν καµιά από τις τροφοδοσίες µας δεν είναι στο Internet µπορούµε να

κάνουµε µια ΜΧ καταχώρηση, βρίσκοντας ένα Internet site που να είναι

πρόθυµο να λαµβάνει τα e-mail µας και να µας τα αποστέλλει στην σωστή

UUCP διεύθυνση. Υπάρχουν αρκετά sites που είναι πρόθυµα να εκτελέσουν

αυτή την υπηρεσία χωρίς χρέωση, µε σκοπό να ενθαρρύνουν την χρήση των

DNS καταχωρήσεων. Για τον εντοπισµό τέτοιων sites µπορούµε να πάρουµε

χρήσιµες πληροφορίες από το news.admin.misc.

Η διαδικασία µιας DNS καταχώρησης είναι αρκετά απλή. Για κάποια

κέντρα πληροφοριών δικτύου, τα οποία χειρίζονται αυτές τις αιτήσεις για

καταχώρηση, χρειάζεται ένας µήνας ή και λιγότερο για µια εγγραφή στους

Arpanet domains (com, edu, κ.λ.π.), σε αντίθεση µε τους γεωγραφικούς

domains (US για τις Ηνωµένες Πολιτείες, FR για την Γαλλία, GR για την

Ελλάδα κ.λ.π.), όπου η εγγραφή µπορεί να απαιτήσει περισσότερο χρόνο.

Πολλοί εµπορικοί providers, όπως η UUNET, η FORTNET κ.λ.π.,

φροντίζουν για την εγγραφή στους domains µόλις ζητήσει κάποιος µια

σύνδεση δικτύου ή µια τροφοδοσία ειδήσεων ή e-mail, από αυτούς.

Όταν αποφασίσει κάποιος να κατοχυρώσει ένα όνοµα στο DNS πρέπει

να αποφασίσει σε ποια ιεραρχία του DNS θα εµφανίζεται. Για παράδειγµα

µπορούµε να διαλέξουµε “edu” για το Πανεπιστήµιο, “org” για έναν
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οργανισµό µη κερδοσκοπικό, “com” για εµπορική εταιρεία, “us” αν ο χώρος

µας είναι οι Ηνωµένες Πολιτείες. Στην Ευρώπη θεωρητικά δεν έχουµε

δυνατότητα επιλογής domain. Πρέπει οι Ευρωπαίοι οι χρήστες να

χρησιµοποιούν τα δύο πρώτα γράµµατα του ISO κώδικα της χώρας τους (gr,

fr, de). Ανάλογα όµως µε την σύνδεση που έχει κανείς µε το δίκτυο µπορεί να

ξεφύγει και να εγγραφεί σε άλλους χώρους edu., org., κ.λ.π.. Περισσότερες

πληροφορίες δίνονται στο hostmaster@mcsun.eu.net.

Μετά την κατοχύρωση του ονόµατος µας πρέπει να ορίσουµε έναν ή

περισσότερους hosts που θα ενεργούν σαν servers του ονόµατός µας . Είναι

προτιµότερο να έχουµε δύο ή τρεις ώστε σε περίπτωση που ο ένας έχει

κάποιο πρόβληµα, οι άλλοι να τον αναπληρώνουν. Οι hosts αυτοί θα

διαφηµίζουν το όνοµά µας και θα το προµηθεύουν σε όποιον τους το ζητήσει.

Πολλά domain έχουν τους δικούς τους name servers. Αυτό σηµαίνει ότι

κατοχυρώνοντας το όνοµά µας οδηγούµαστε στα name servers που είναι ήδη

διαθέσιµα να συµπεριλάβουν την καταχώρισή µας.

Αν επιλέξουµε κάποιον Internet provider για την είσοδό µας στο

Internet αυτός θα λειτουργεί πρόθυµα και σαν name server.

Από την στιγµή που το όνοµά µας βρίσκεται στα δεδοµένα των name-

serversµπορούµε να ενηµερώσουµε το e-mail του συστήµατός µας και του

συστήµατος του ΜΧ διαβιβαστή µας για να αναγνωρίζει και να χρησιµοποιεί

τον νέο χώρο.

WEB HOST

Αν δεν βρεθεί site να µας φιλοξενήσει δωρεάν, πρέπει να

προχωρήσουµε στην φιλοξενία µε πληρωµή.

Οι τιµές φιλοξενίας κυµαίνονται ανάλογα µε τις υπηρεσίες που

προσφέρονται. Πολλές εταιρείες χρεώνουν επί πλέον αµοιβή για αποστολή
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στατιστικών στοιχείων, για καταχωρήσεις σε search engines ή ακόµη και για

την τεχνική υποστήριξη που σου παρέχουν. Κάποιες άλλες

∆ηλώνουν όριο του web space και του data transfer πάνω από τα οποία

πληρώνεις επί πλέον τέλος (500 MB ή 1 GB data transfer το µήνα.

ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ

Ψάχνοντας για την κατάλληλη επαγγελµατική στέγη στο Internet,  θα

βοηθούσε η συµπλήρωση της ακόλουθης λίστας κριτηρίων web host:

•  Πλατφόρµα στην οποία θα στεγαστεί το site (Windows NT, Linux, UNIX)

και έκδοση (version).

•  Μέγεθος χώρου αποθήκευσης.

•  Υποχρεωτικός χρόνος συµβολαίου.

•  Πολιτική επιστροφής µισθίου.

•  Χρέωση για µεταφορά του domain, από έναν άλλο host.

•  Στατιστικά στοιχεία απόδοσης.

•  Υπηρεσίες, όπως µετρητής των επισκεπτών (page counters) και φόρµα

καταχώρησης στοιχείων επισκεπτών που απoστέλλουν e-mail µε σχόλια

(guest book).

•  Απεριόριστη χρήση CGI scripts.

•  E-mail.

•  Προώθηση των e-mail.

•  ∆υνατότητα να δηµιουργήσουµε µηνύµατα που να εξηγούν λάθη που

πραγµατοποιούνται (error messages).

•  Πρόσβαση σε FTP.

•  ∆ιάθεση macromedia/sockwave.

•  Υποστήριξη βάσεων δεδοµένων µε SQL.

•  Αριθµός τηλεφώνου για άµεση εξυπηρέτησης από τον host.

•  E-mail για εξυπηρέτηση από τον host.
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 Στη σηµερινή άκρως ανταγωνιστική αγορά, οι εταιρίες Web hosting

που παρέχουν φιλοξενία για ιστοσελίδες, προσφέρουν πλέον και έναν αριθµό

από συµπληρωµατικές υπηρεσίες στους πελάτες τους. Τέτοιες υπηρεσίες

είναι:

•  Κατοχύρωση ονόµατός µε κατάληξη GR., COM., ORG., NET.

•  Σύνδεση µε το Internet.

•  Καταχώρηση της διεύθυνσης του site σε µηχανές αναζήτησης.

•  ∆υνατότητες για προγραµµατισµό και εµπλουτισµό των σελίδων, µε CGI,

JAVA, JAVA script.

•  Backup για την διαφύλαξη των δεδοµένων σας.

•  Αυτόµατα Web tools για την διαχείριση e-mail addresses, pop boxes,

mailing lists.

•  Anonymous FTP directory.

•  Πρόσβαση FTP και TELNET για τη διαχείριση και ανανέωση των

σελίδων.

•  ∆υνατότητες πολυµέσων, όπως βίντεο και ήχος, στις ιστοσελίδες.

•  ∆ιαφήµιση του site.

Ενδεικτικό παράδειγµα τιµολογίου δίνεται από την DesignLabs.

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΑΤΕ ΕΝΑ HOSTING PLAN

Όλες οι τιµές είναι σε CAD  (Καναδικά ∆ολάρια).  Παρακαλούµε

προσθέστε 7% ΦΠΑ σε όλες τις τιµές.
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FEATURES Non-Virtual
Virtual-

BASIC
Virtual-PRO No Restriction*

Πληρωµή ετησίως $9.99/month $36.99/month $49.99/month $149.99/month

Πληρωµή ανά

τετράµηνο
$14.99/month $44.99/month $59.99/month $199.99/month

Disk Storage 10MB 50MB 350MB 275MB

Data Transfer 1GB 10GB 10GB 5GB

POP3 emails 1 3 Unlimited 25

Email aliases 10 Unlimited Unlimited Unlimited

CGI-BIN ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

FTP Access - Unlimited Unlimited Unlimited

SSL Secure server ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Autorepsonders - Unlimited Unlimited Unlimited

Real Audio/Video ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Technical Support FREE FREE FREE FREE

Databases - ΝΑΙ ΝΑΙ -

Server Type NT UNIX NT/UNIX UNIX

MS Frontpage ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ASP ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ-ΝΤ ΟΧΙ

TELNET ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ-ΝΤ ΝΑΙ

SSI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

FREE Statistics - Wusage 5.0 Webtrends Wusage 5.0

Email control

panel
- - YES -

Shopping Cart - FREE FREE -
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ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΟΣ HOSTING PLAN

Παρακαλούµε διαβάστε τούς όρους µας  TERMS OF SERVICE

Ένα Non-Virtual domain είναι της µορφής

http://www.designlabs.net/yourname, όπου εσείς δεν έχετε FTP πρόσβαση

στο website. Η DesignLabs θα κάνει όλα τα updates και uploads για σας

έναντι ενός µικρού ετήσιου τέλους.

Ένα Virtual (BASIC or PRO) domain είναι τής µορφής

http://www.yourname.com. Η DesignLabs θα κάνει δωρεάν την καταχώρηση

τού domain ονόµατός σας ( FREE ) στην InterNIC (InterNIC είναι ο

αρµόδιος για καταχωρήσεις Domain ονοµάτων διεθνώς οργανισµός-

πρακτορείο ). Στην InterNIC θα πληρώνετε για τα 2 πρώτα χρόνια US$70,

κατόπιν δε US$35 ετησίως (αυτές είναι προς το παρόν οι τιµές τους ).

Μετά την ενεργοποίηση των σελίδων σας, η DesignLabs θα καταχωρήσει

(submit) το website σας σε 400 search engines (µηχανές αναζήτησης

πληροφοριών) ∆ΩΡΕΑΝ. Εκείνο που εσείς έχετε να κάνετε είναι να µάς

στείλετε ένα email στην διεύθυνση submit@designlabs.net, στο οποίον θα

µάς δίνετε µια περιγραφή (δηλ. αυτή που θέλετε εσείς) τού site σας και µέχρι

15 keywords (λέξεις κλειδιά για την ανεύρεση του από επισκέπτες στο

Internet).

Ένα εφ΄ άπαξ setup τέλος από $59 ισχύει για όλα τα πακέτα (plans).

To εφ άπαξ setup τέλος για το No Restriction plan είναι $149.

Όλες οι τιµές είναι σε CAD, παρακαλούµε προσθέσατε 7% ΦΠΑ σε όλες τις

τιµές.

Μπορούµε να φιλοξενήσουµε οιοδήποτε website. Εάν δεν σας ικανοποιεί

πλήρως κάποιο από τα πιο πάνω πακέτα µας (plans) παρακαλούµε

επικοινωνήστε µαζί µας προκειµένου να σας κάνουµε µια προσφορά.

mailto:submit@designlabs.net
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1.00

CAD

Canada

Dollars

=

249.971

GRD

Greece

Drachmas
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ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Για παραστατικότερη παρουσίαση των ειδήσεων µπορούµε να

επιστρατεύσουµε την εφευρετικότητα µας ή να υιοθετήσουµε έτοιµες λύσεις.

Θα ήταν παράληψη αν δεν αναφερόταν στο σηµείο αυτή η νέα πολύ

ενδιαφέρουσα πρόταση της PA New Media.

“Κυβερνοπαρουσιάστρια εν όψει!”

Φανταστείτε ένα κράµα της Posh Spice, της Kylie Minogue

και της τηλεοπτικής παρουσιάστριας Carol Vorderman. Αυτή

είναι η πρώτη κυβερνοπαρουσιάστρια ειδήσεων µε το όνοµα

Ananova! Ο χαρακτήρας της θα προέλθει από γραφικά υπολογιστών και θα

µεταδίδει ό,τι τελευταίο κυκλοφορεί στην ειδησεογραφία.

Η κατασκευάστρια εταιρεία, PA New Media, ισχυρίζεται ότι έδωσε τα

πιο ανθρώπινα χαρακτηριστικά στην Ananova βάσει των χαρακτηριστικών

των ανθρώπων που διαβάζουν ειδήσεις. Το αποτέλεσµα είναι ένα 28-χρονο

κορίτσι που αγαπά τους Oasis και τους Simpson και έχει ύψος 1,78.

Η Ananova γεννήθηκε από τρισδιάστατα γραφικά και

προγραµµατίστηκε να µεταδίδει τα νέα µε έναν "ευχάριστο κι έξυπνο τρόπο".

Ένας υπερσύγχρονος υπολογιστής που δηµιουργεί ανακοινώσεις και ειδήσεις

πιο γρήγορα από οποιονδήποτε άνθρωπο και σε κάθε λεπτό της ηµέρας,

κρύβεται πίσω της. Η PA New Media υποστηρίζει ότι "θα µετασχηµατίσει

τον τρόπο µετάδοσης των ειδήσεων". "Πρόκειται για το πιο συναρπαστικό

προϊόν της εταιρείας," σύµφωνα µε τον Mark Hird, διευθυντής της εταιρείας.

Η Ananova θα εµφανίζεται σε παράθυρο τύπου τηλεόρασης στους

υπολογιστές όταν ξεκινήσει η λειτουργία του Web site (περίπου το Πάσχα),

ενώ στόχος είναι και η µετάδοση των ειδήσεων από δίκτυα άλλων ψηφιακών

υπηρεσιών.
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ΟΦΕΛΗ.

Τα οικονοµικά οφέλη που µπορεί κανείς να προσκοµίσει από ένα

usenet site είναι περιορισµένα. Η κύρια πηγή εσόδων είναι οι διαφηµίσεις.

Μπορεί να τοποθετήσει κανείς στο site του banners ή links. Κάθε φορά

που ο επισκέπτης κάνει κλικ στο banner ή στο link ο ιδιοκτήτης του site

κερδίζει χρηµατικό ποσό της τάξης των 100 έως 200 δρχ.

Με κάθε αποστελλόµενο e-mail υπάρχει η δυνατότητα αποστολής

διαφηµιστικών spots τα οποία αποδίδουν οικονοµικά οφέλη από τις

διαφηµιζόµενες εταιρείες.

Τέλος µέσω του site του κανείς µπορεί να µεταπωλεί προϊόντα άλλων

επιχειρήσεων εισπράττοντας ποσοστά επί των πωλήσεων.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.   http://www.faqs.org/faqs/usenet/
Πώς να µετατρέψετε το site σας σε Usenet site.

2.   ftp://ftp.eunet.be/pub/documents/faq/finding-groups/general
Συχνά ερωτώµενες ερωτήσεις σχετικά µε το Usenet.

3.   http://www.stratari.gr/ng/index.html
Πληροφορίες για ελληνικά newsgroups.

4.   http://knet.compulink.gr/articles/usen.htm
Η ∆ηµοκρατία στην πράξη - Συζητήσεις στο Usenet.

5.   http://www.usenetserver.com/usenet_is.htm
Τι είναι το Usenet;

6.   http://www.auth.gr/virtualschool/1.4/Praxis/NewCommunication
Forms .html
Το εικονικό σχολείο – Νέες µορφές επικοινωνίας.

7.   http://www.uth.gr/main/noc/septemvrios975.html
Το δίκτυο – Ενηµερωτικό ∆ελτίο του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.

8.   http://www.uth.gr/ftp
Ειδήσεις σε ψηφιακή µορφή.

9.   http://www.natcom.gr
Ειδήσεις σε ψηφιακή µορφή. - Η πρώτη press InfoBank στην Ελλάδα.

10.   http://www.newsnet.gr/
Software ανάγνωσης ειδήσεων.

11.   http://linux.ichannel.gr/LDP/LDP/nag/node275.html
Software ανάγνωσης ειδήσεων.

12.   http://www.dsv.su.se/~jpalme/e-mail-book/usenet-news.html
Software και πρωτόκολλα ανάγνωσης ειδήσεων.

13.   http://www.progressive-systems.com/products/ppp/
Off-line αναγνώστες ειδήσεων.

14.   http://www.sun.com/software/solstice/telecom/PPPbrief.html
  Off-line αναγνώστες ειδήσεων.

15.   http://www.kpnwest.ch/v3/e/products/menu_services.html
  Ευρωπαϊκά δίκτυα σύνδεσης µε το Internet.

16.   http://www.ote.gr/greek/tariffs/leasedc.htm
  Τιµολόγια του ΟΤΕ.

17.   http://www.nl.sco.com/skunkware/uw7/mailnews/mailnews.html
  Software ανάγνωσης αποθήκευσης και διανοµής ειδήσεων.

http://www.faqs.org/faqs/usenet/
ftp://ftp.eunet.be/pub/documents/faq/finding-groups/general
http://www.stratari.gr/ng/index.html
http://knet.compulink.gr/articles/usen.htm
http://www.usenetserver.com/usenet_is.htm
http://www.auth.gr/virtualschool/1.4/Praxis/NewCommunication Forms .html
http://www.auth.gr/virtualschool/1.4/Praxis/NewCommunication Forms .html
http://www.uth.gr/main/noc/septemvrios975.html
http://www.uth.gr/ftp
http://www.natcom.gr/
http://www.newsnet.gr/
http://linux.ichannel.gr/LDP/LDP/nag/node275.html
http://www.dsv.su.se/~jpalme/e-mail-book/usenet-news.html
http://www.progressive-systems.com/products/ppp/
http://www.sun.com/software/solstice/telecom/PPPbrief.html
http://www.kpnwest.ch/v3/e/products/menu_services.html
http://www.ote.gr/greek/tariffs/leasedc.htm
http://www.nl.sco.com/skunkware/uw7/mailnews/mailnews.html
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18.   http://www.designlabs.net
  Εταιρεία που προσφέρει web hosting.

19.   http://www.ananova.net
  Κυβερνοπαρουσιάστρια ειδήσεων.

20.   http://www.concentric.net
  Πώς να κερδίσεις χρήµατα από το site σου στο Internet.

http://www.designlabs.net/
http://www.ananova.net/
http://www.concentric.net/
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