Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», 27/06/1998 ‐ Αστικό στην... Αυστραλία
ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΜΕ
ΧΡΕΩΣΗ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ!
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Στέφανος Κρίκκης
Στέφανος Διανέλλος
Πώς μπορείτε να τηλεφωνήσετε και να μιλήσετε όση ώρα θέλετε με Αυστραλία, αλλά να χρεωθείτε
μόνο με μία αστική μονάδα; Μην πάει ο νους σας στο πονηρό. Το Ίντερνετ φρόντισε γι’ αυτό,
προσφέροντας τη δυνατότητα σε όσους έχουν πρόσβαση στον κυβερνοχώρο να μιλήσουν με κάποιον
άλλον, που μπορεί να βρίσκεται στην άλλη γωνιά του πλανήτη, χωρίς να έχουν μεγαλύτερη χρέωση
από αυτή που θα είχαν αν τηλεφωνούσαν στην απέναντι πολυκατοικία!
ΒΑΣΙΚΗ προϋπόθεση είναι η σύνδεση με το Ίντερνετ και από τις δύο πλευρές, καθώς και η ύπαρξη
κάρτας ήχου, ακουστικών και μικροφώνου. Από εκεί και πέρα, αρκεί η μεταφορά του προγράμματος,
που μπορεί να βρει κανείς σε μια από τις διευθύνσεις του Ίντερνετ, στον υπολογιστή και αυτό είναι...
«Μπαίνουμε σε μια ατζέντα, από την οποία βλέπουμε ποιοι είναι εκείνη τη στιγμή μπροστά στον
υπολογιστή τους. Επιλέγουμε το πρόσωπο με το οποίο θέλουμε να συνομιλήσουμε και, αμέσως,
εκείνος ακούει το χαρακτηριστικό “ντριν” του τηλεφώνου», λέει το μέλος της Ελληνικής Εταιρείας
Χρηστών Ίντερνετ (Ε.Ε.Χ.Ι.) κ. Γιάννης Πανάς. «Ο χρήστης που επιλέγει αυτή τη δυνατότητα, δεν θα
χρεωθεί για την κλήση του παραπάνω από μία μονάδα, ανεξάρτητα με την περιοχή που βρίσκεται ο
συνομιλητής του».
Η καθαρότητα της φωνής, σε σχέση με το συμβατικό τηλέφωνο, μπορεί να είναι καλύτερη, μπορεί
όμως και χειρότερη. «Όλα εξαρτώνται από την ταχύτητα του υπολογιστή », τονίζει ο κ. Πανάς. Για την
Ελλάδα, οι καλύτερες ώρες για να χρησιμοποιήσει κάποιος αυτή τη δυνατότητα που του δίνει το
Ίντερνετ είναι οι πρωινές, ενώ το βράδυ υπάρχει, συνήθως, μεγάλο «τράφικ».
Ο κυβερνοχώρος παρέχει, ακόμα, τη δυνατότητα στον χρήστη να τηλεφωνήσει και σε σταθερό
τηλέφωνο στο εξωτερικό με χαμηλότερες τιμές. Αρκεί ο ενδιαφερόμενος να επικοινωνήσει με μία από
τις εταιρείες που προσφέρουν διεθνείς συνδιαλέξεις μέσω του Ίντερνετ. Αυτές οι εταιρείες, όπως
εξηγεί ο κ. Πανάς, προσφέρουν τη δυνατότητα εξερχόμενου τηλεφώνου με τιμές που, για μια κλήση
στην Αμερική, είναι περίπου 30 δραχμές το λεπτό.

Φθηνή συνομιλία. Το Ίντερνετ δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να μιλήσει ακόμα και με την άλλη άκρη
του πλανήτη, μόνο με μία αστική μονάδα!

