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wi-fi
nation
MIA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟΝ
EMO ΚΑΙ ΤΟΝ TRENDY, ΤΟΝ
ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ:
ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥς ΤΟΥ
∆ΙΠΛΑΝΟΥ ROUTER
40.000 διαφορετικοί Αθηναίοι βρέθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια να
σερφάρουν στο ∆ιαδίκτυο από το
Σύνταγµα, το Θησείο και την πλατεία
Κοτζιά, και µάλιστα χωρίς να πληρώνουν δραχµή. Μήπως τα γεγονότα
στοιχειοθετούν τη γέννηση µιας νέας,
πλήρως ασύρµατης -και ανερµάτιστης
µεταξύ της- γενιάς και στην Ελλάδα;
• ΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ
• ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΣ
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οι «σαλεµένοι» που κάνουν πικνίκ στο λιγοστό
γρασίδι της πλατείας Συντάγµατος
έχοντας αντικαταστήσει το παραδοσιακό πλεκτό καλαθάκι µε µικροσκοπικά laptops; Γιατί σύµπαντες οι Αθηναίοι λυσσάνε να ανανεώνουν το
status τους στο Facebook µέσω
iPhone; Και επιτέλους, τι είναι αυτό
το ρηµάδι το Wi-Fi που έχει το καινούριο µου κινητό τηλέφωνο, για το
οποίο οφείλω να είµαι υπερήφανος
που «έσκασα» µερικές δεκάδες ευρώ
παραπάνω; Χµ... Σε µια χώρα όπου η
λέξη DSL Internet µοιάζει καινοφανής ακόµη και εν έτει 2009, µε τη διαφηµιστική καµπάνια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών να παλεύει
να µας πείσει πως χωρίς πρόσβαση
στο ∆ιαδίκτυο είµαστε καταδικασµέ-

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ

|

νοι να σπεύσουµε στον Αγιο Παντελεήµονα -ήτοι είµαστε κουτσοί /
στραβοί-, µια καινούρια κάστα ανθρώπων του διπλανού router ζυµώνεται όπου υπάρχει -δωρεάν κατά προτίµηση- ασύρµατη πρόσβαση στον
παγκόσµιο ιστό. Είναι η γενιά όλων
εκείνων που δεν θα µπορούσαν
µε τίποτα στον κόσµο να στερηθούν
το νερό, την τροφή και το Wi-Fi.

Λό-λα, να έ-να
α-σύρ-µα-το δί-κτυ-ο
ΕΝΩ ΟΛΟΣ Ο ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ κόσµος ανακαλύπτει το Wi-Max, δηλαδή την
ασύρµατη σύνδεση µεγαλύτερου εύρους από τα 95 µέτρα κάλυψης που
παρέχει το Wi-Fi, εµείς στην Αθήνα

δοκιµάζουµε ακόµη -σε πιλοτικό
στάδιο µάλιστα- το δεύτερο. Το Wi-Fi
δεν είναι Ιντερνετ. Είναι ασύρµατος
τρόπος πρόσβασης σε αυτό µέσω
του φορητού υπολογιστή, του κινητού, του PDA, του πολυ-γκάτζετ µας
εν γένει. Στην Αθήνα αυτή τη στιγµή
λειτουργούν τέσσερα δωρεάν σηµεία
ασύρµατου Ιντερνετ ή αλλιώς του
περιώνυµου Athenswifi: στις πλατείες
Συντάγµατος και Κοτζιά, στο Θησείο
και στο Εθνικό Ιδρυµα Ερευνών. Κατά τι τυχερότερο είναι το Αγιο Ορος,
όπου ήδη από το 2006 ο ΟΤΕ ολοκλήρωσε το πρώτο επιχείρηµα στησίµατος Wi-Max δικτύου, πιθανότατα για
να πάψουν οι µοναχοί να νιώθουν τόσο µοναχοί. Οι καλόγεροι δηλαδή είναι µέλος της νέας Wi-Fi γενιάς; Εφόσον έχουν τη δυνατότητα να συνδε-

to «οπλοστασιο» του wi-fi
teσσερα αντικειµενα - εµβληµατα του ασυρµατου κοσµου

ιPhone:

Netbooks:

Το επίσηµο αγαπηµένο των Ελλήνων. Αυξάνεται και πληθύνεται
όπως οι φάλαγγες των σαλιγκαριών
µετά τη βροχή. ∆ίνει τη δυνατότητα
ασύρµατης πρόσβασης χρησιµοποιώντας την ίδια τεχνολογία µε
τους υπολογιστές της Apple.

Μικροσκοπικοί φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Συνήθως κυκλοφορούν µε οθόνη 10’’, µεταφέρονται
εύκολα, αλλά προβληµατίζουν
µε το λιλιπούτειο πληκτρολόγιό τους
και τους αντίστοιχου µεγέθους
σκληρούς δίσκους τους.

Sony ericsson
Xperia X1:
Ενα από τα πρώτα κινητά τηλέφωνα
που λανσάρεται στην αγορά µε δυνατότητα τόσο 3G όσο και Wi-Fi
σύνδεσης - για τους αποφασισµένους να µην αποκοπούν ούτε λεπτό
από τον κόσµο των avatars.

Wi-Fi T-shirt:
Πωλείται ευρύτατα στο ∆ιαδίκτυο.
Κάθε φορά που εντοπίζει ένα ασύρµατο δίκτυο η στάµπα που φέρει
αλλάζει χρώµα ανάλογα µε την
εµβέλεια. ∆ιόλου χρηστικό - εκτός
αν όταν ήσουν µικρός ονειρευόσουν να γίνεις κεραία.

Το Wi-Fi σε αριθµούς

4

είναι
τα σηµεία
δωρεάν
πρόσβασης
που παρέχει
το Athens Wi-Fi

3,25
εκατ. ευρώ

θα δαπανηθούν από το ΕΣΠΑ για
τη δηµιουργία 5.000 Wi-Fi spots
πανελλαδικά.

5,5
terabytes

δεδοµένων διακίνησαν µέσω του
µητροπολιτικού δικτύου Αθηνών οι
χρήστες τα 2,5 τελευταία χρόνια.

95

είναι τα µέτρα εµβέλειας ενός
ασύρµατου δικτύου Wi-Fi.
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θούν από κάθε βουνοκορφή και από
κάθε κορφοβούνι της χερσονήσου
του Αθω ασύρµατα στο ∆ιαδίκτυο
ναι, είναι. Να πάρουµε όµως τα
πράγµατα από την αρχή.

Θέλω να πολιτογραφηθώ
κι εγώ στο Wi-Fi Nation.
Τι να κάνω;
εχθρός του WiFi. Για να λάβει κανείς το βάπτισµα
του πυρός οφείλει να διαθέτει τουλάχιστον µία συσκευή, η οποία να του
παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε
ασύρµατο δίκτυο και να τη φέρει -ως
άλλο µάρσιπο- µαζί του παντού και
πάντα. Τα µέλη της Wi-Fi γενιάς δεν
έχουν κοινή ηλικία, κοινή καταγωγή,
κοινές συνήθειες ή κοινό κώδικα επικοινωνίας. Ο κύκλος δεν είναι κλειστός. Αντίθετα, ολοένα και διευρύνεται. Ιθαγενείς του Wi-Fi Nation µπορεί να θεωρηθούν ο emo και ο
trendy, ο φοιτητής και η νοικοκυρά,
ο γιάπης και ο εµποροϋπάλληλος, ο
16άρης αλλά και ο µεταµοντέρνος για
τη γενιά του 50άρης. Μπορεί να κάνει µια στάση σε κάποιο Wi-Fi Spot
για να στείλει ένα επαγγελµατικό email, για να φλυαρήσει στο MSN, για
να αλλάξει status στο Facebook και
στο Twitter, για να διαβάσει εφηµερίδα, να κάνει chat ή να κατεβάσει
πορνογραφικό υλικό. ∆εν έχει καµία
σηµασία για ποιον λόγο χρησιµοποιεί
την τεχνολογία της ασύρµατης δικτύωσης, αλλά πρωτίστως ότι τη γνωρίζει και την έχει ήδη εντάξει στην
ηµερήσια διάταξη των «φυσικών»
αναγκών του. Η γενιά του Wi-Fi δεν
γνωρίζεται και δεν χρειάζεται να
γνωριστεί δηλώνοντας τη φυσική παρουσία σε έναν συγκεκριµένο χώρο
κάποια συγκεκριµένη µέρα ή ώρα. Οι
κυψέλες παροχής Ιντερνετ είναι βεβαίως για τους λάτρεις του Wi-Fi ό,τι
το µέλι για την αρκούδα, ωστόσο
προσκυνητής της ασύρµατης δικτύωσης µπορεί να θεωρηθεί τόσο ο καθηλωµένος στο παγκάκι της πλατείας
Συντάγµατος µε την µπαταρία του
Netbook (µικροσκοπικό laptop) να
ζεσταίνει τα πόδια του όσο και ο
απεγνωσµένος και θρασύτατος τζαµπατζής που προσπαθεί να συνδεθεί
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σε κάποιο γειτονικό οικιακό δίκτυο
µε το ευφάνταστο όνοµα «Vaggelitsa»
ή «Babis» από τη θαλπωρή του ίδιου
του σπιτιού του. Και µια και αναφέρθηκε ο όρος «προσκυνητής», ναι, το
Wi-Fi είναι τελικά θρησκεία για
όσους το ασπάζονται. Πρόκειται
εξάλλου για κάτι άυλο και αόρατο,
γεγονός που του προσφέρει σεβαστούς πόντους στην κλίµακα της µεταφυσικής για τον κοινό νου.

ΠΑΣ ΜΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ,

Πεκίνο έχουµε γίνει
ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ WI - FI

αυξάνονται µε
πληθυσµιακούς όρους Κίνας. Ο postweb κόσµος αρχίζει να απλώνει την εµβέλειά σου σε ρυθµό µπουσουλήµατος
ακόµη και στην Ελλάδα. Ενώ σήµερα
υπάρχουν στο Λονδίνο 12.276 σηµεία
ασύρµατου Ιντερνετ, στη Νέα Υόρκη
9.227 και στο Παρίσι 4.481, στη χώρα
µας η επίσηµη πρόβλεψη της Ειδικής
Γραµµατείας Ψηφιακού Σχεδιασµού
αγγίζει τις διαστάσεις θαύµατος. Από τα
τέσσερα δηλαδή σηµεία ανοιχτής πρόσβασης έχουµε φτάσει αισίως τα 5.000!
Τα στοιχεία, πάντως, µοιάζουν εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Μέσα στα 2,5 χρόνια
λειτουργίας του δωρεάν Wi-Fi στην
Αθήνα συνδέθηκαν συνολικά 40.000
χρήστες, οι οποίοι διακίνησαν 5,5 TB
δεδοµένων µε τις 167.300 συνδέσεις
που πραγµατοποίησαν. Εκτός από τον
∆ήµο Αθηναίων, δωρεάν κάλυψη Wi-Fi
στους πολίτες παρέχουν ο ∆ήµος Αργυρούπολης µέσω του ArNet και ο ∆ήµος
Τρικάλων. Στο κοµµάτι της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας τα πράγµατα έχουν προχωρήσει περισσότερο - µε το αζηµίωτο
φυσικά. Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας παρέχουν και αυτές ασύρµατο ευρυζωνικό Ιντερνετ µέσω του δικτύου
3G που διαθέτουν, ενώ και οι εταιρείες
σταθερής τηλεφωνίας αναπτύσσουν δικό τους δίκτυο σε αλυσίδες ταχυφαγείων, καφετέριες και ξενοδοχεία. Ωστόσο, το τζάµπα ή δωρεάν, αν προτιµάτε
παραµένει πάντα κατά τι ελκυστικότερο για τη γενιά του Wi-Fi. Ζούµε άλλωστε σε χαλεπούς οικονοµικούς καιρούς
και κανείς δεν θέλει να πληρώνει για
δύο ώρες ασύρµατης σύνδεσης όσα θα
πλήρωνε για δύο ολόκληρες ηµέρες
σύνδεσης αν διέθετε συνδροµή ευρυζωνικού Ιντερνετ σπίτι του.

