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3. Αναζήτηση στο διαδίκτυο: μέθοδοι και τεχνικές
Μιχάλης Παναγιωτάκης

Στην ενότητα αυτή θα επισημάνουμε μερικά βασικά στοιχεία για τις μηχανές
αναζήτησης, εστιάζοντας στη Google, την ευρύτερα χρησιμοποιούμενη, θα
αναπτύξουμε θέματα που αφορούν την νέα «πρακτική γνωσιολογία» που εισάγει το
διαδίκτυο και της οποίας ο κρισιμότερος πυλώνας είναι οι αναζήτηση και η λογική της
και θα προτείνουμε εργαλεία και μεθόδους για την επιτυχέστερη και διεξοδικότερη
αναζήτηση στο διαδίκτυο.
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3.1. Η εποχή του Google

Εν αρχή το Διαδίκτυο. Το οποίο γέννησε τον Παγκόσμιο Ιστό. Ο Παγκόσμιος Ιστός
άρχιζε να μεγαλώνει, να συσσωρεύει πληροφορίες και δεδομένα για όλο και πιο
ποικίλα θέματα. Έφτασε, όμως, σύντομα σε ένα σημείο, όπου είχε γίνει τόσο μεγάλος
ο όγκος της πληροφορίας που περιείχε, ώστε το μείζον ζήτημα, το βασικό εμπόδιο
για να μπορεί κανείς όχι μόνο να προσθέτει πληροφορία σε αυτό, αλλά και να μπορεί
να τη βρει για να την ανασύρει, ήταν το πώς θα φτιαχτεί μια επαρκής και χρήσιμη
«μηχανή αναζήτησης».
Γενικά μιλώντας οι μηχανές αναζήτησης κάνουν τρία πράγματα:


Σαρώνουν το διαδίκτυο, με ένα πρόγραμμα (που αποκαλείται spider – αρά-

χνη) το οποίο ακολουθεί όλους τους συνδέσμους από κάθε σελίδα εισόδου, «διαβάζει» τις σελίδες στις οποίες οδηγείται, τις αποθηκεύει ολόκληρες ή ένα μεγάλο τμήμα
τους, συνήθως σε κάποια μεγάλη βάση δεδομένων και περνάει στις άλλες σελίδες τις
οποίες συνδέουν κι αυτές με τη σειρά τους.


Τα αποτελέσματά του προγράμματος καταλογογραφούνται με βάση κάποιους

κανόνες.


Στη συνέχεια, η αναζήτηση γίνεται ανάμεσα στις καταχωρήσεις που υπάρ-

χουν στη βάση δεδομένων και με κάποιον αλγόριθμο καθορίζεται και η σειρά εμφάνισης των αποτελεσμάτων.
Η διαδικασία αυτή αξιολογείται με κριτήριο τη σχετικότητα των αποτελεσμάτων της
για τον χρήστη. Είναι προφανές πως σε έναν παγκόσμιο ιστό που γίνεται όλο και πιο
αχανής (η Google έχει μόνο της καταλογογραφημένες σχεδόν 50 δισ. ιστοσελίδες), η
διαδικασία αυτή καθίσταται κρίσιμη για την χρησιμότητα του διαδικτύου και απαιτεί
όλο και μεγαλύτερους πόρους.

43

3.1.1. Η παντοκρατορία της Google

Μετά από πολλές προσπάθειες δημιουργίας επαρκών και αποτελεσματικών μηχανών
αναζήτησης, η κατάσταση μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990 παρέμενε ασαφής.
Καθώς η αναζήτηση αποτελούσε, όπως είπαμε, κρίσιμη λειτουργία για την εύρυθμη
χρήση του διαδικτύου, η προσπάθεια βελτιστοποίησής της αποτέλεσε το όχημα για
πολλές από τις εταιρείες που «έσκασαν» με την φούσκα των dotcom το 2000. Παρότι
υπήρχαν συνεχείς εξελίξεις, δεν είχε αναδειχθεί ένας σαφής κυρίαρχος στο χώρο της
διαδικτυακής αναζήτησης.
Τότε εμφανίστηκε η Google. Μέσα σε λίγα χρόνια από το 1997 που παρουσιάστηκε
στον Ιστό, και κυρίως ήδη από το 2000, είχε επικρατήσει στην «αγορά» διαδικτυακής
αναζήτησης, συν τοις άλλοις επειδή ο ανταγωνισμός της κατέρρεε με την φούσκα.
Πλέον σήμερα εκτιμάται πως διεξάγει το 80% του παγκόσμιου όγκου αναζητήσεων
(από 1% περίπου το 1999) –ανάμεσα σε πολλές άλλες πρωτιές που διαθέτει. Αν και
υπάρχουν

πολλοί εξειδικευμένοι ιστοχώροι αναζήτησης, η Google είναι ο

αδιαμφισβήτητος ηγέτης στον χώρο. Μεγάλο μέρος του παρόντος κεφαλαίου λοιπόν
θα επικεντρωθεί στις δυνατότητες που παρέχει η μηχανή αναζήτησης της Google,
μιας και είναι πλέον συνώνυμη της διαδικτυακής αναζήτησης, στις περισσότερες
γλώσσες του κόσμου…

Εικόνα 5 Μερίδιο μηχανών αναζήτησης, Απρίλιος 2008, η εικόνα παραμένει περίπου η ίδια και σήμερα. Πηγή, Wiki-media Commons.
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3.1.2 Google: Τεχνικά πλεονεκτήματα

H Google κατόρθωσε να έχει αρχικά «καλύτερα», πιο σχετικά με τους όρους
αναζήτησης, αποτελέσματα, με βάση τον αλγόριθμο του pagerank. Ο αλγόριθμος
αυτός αξιολογεί και ιεραρχεί τη σχετικότητα ενός συνδέσμου, σταθμίζοντας την κάθε
σελίδα αφού συνυπολογίσει μια μεγάλη συλλογή παραμέτρων και όρων, αλλά και
αφού συνεκτιμήσει τις σελίδες που έχουν σύνδεσμο προς τις υπό αξιολόγηση
σελίδες. Με αυτόν τον τρόπο, η Google εκμεταλλεύεται τη συνδεσιμότητα του
Παγκόσμιου Ιστού για να «μετρήσει» τη σχετικότητα και την σημασία των εγγράφων
που παρουσιάζει και να παραθέσει στις πρώτες σελίδες των αποτελεσμάτων κάθε
αναζήτησης εκείνους του συνδέσμους που είναι πιθανότερο να έχουν σχέση με το
αναζητούμενο.51 Πλέον βέβαια το pagerank είναι ένα μόνο από τα εργαλεία της
Google, κατά τη δική της δήλωση, μάλιστα, όχι το πιο σημαντικό.
Ο ακριβής αλγόριθμος αξιολόγησης της βαρύτητας μιας σελίδας σε σχέση με τους
όρους αναζήτησης είναι απόρρητος βέβαια, αλλά γύρω από την «αποτύπωση» της
συμπεριφοράς του έχει στηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία τεχνικών βελτιστοποίησης
της σειράς εμφάνισης των αποτελεσμάτων, με την αναζήτηση κρίσιμων (πολιτικά,
επικοινωνιακά κ.τ.λ.) όρων. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς πως ένα από τα
κρισιμότερα θέματα του διαδικτυακού μάρκετινγκ έχει πλέον να κάνει με την
κατανόηση της συμπεριφοράς της μηχανής του Google.

3.1.3. Γνωσιολογική μεταβολή: το Google και ο εγκέφαλος
Με τη βελτίωση και τη γενίκευση των τεχνικών αναζήτησης, o Παγκόσμιος Ιστός ήταν
πλέον αρκετά μεγάλος, ανιχνεύσιμος και εύχρηστος, ώστε να αποτελεί πλέον όχι
μόνο ένα εργαλείο, αλλά προσθετική μνήμη της ανθρωπότητας, αλλάζοντας σταδιακά
τη σημασία της γνώσης και τους μηχανισμούς απόκτησης και ανάσυρσής της. Η
προσωπική μνήμη του κάθε ανθρώπου συνεπικουρείτο πλέον από το σύνολο σχεδόν
της ανθρώπινης καταγραφής και άμεσης παραγωγής δεδομένων. Η πληροφορία
ήταν πλέον είδος εν υπεραφθονία.
Από το ποιος ήταν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας το 1850 (ο Αντώνιος Κριεζής),
μέχρι την ποσότητα της ετήσιας παραγωγής βαμβακιού της Ινδίας (5,76 εκατομμύρια
τόνοι το 2011), κάθε τι που παλιότερα για να το μάθεις έπρεπε ή να συμβουλευτείς

51

Βλ. Wikipedia, «Page Rank», στο http://en.wikipedia.org/wiki/PageRank (τελευταία
πρόσβαση 7/13).
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κάποιον ειδικό, ή να καταφύγεις σε κάποια βιβλιοθήκη, είναι πλέον προσβάσιμο με
μια απλή πληκτρολόγηση.
Το διαδίκτυο και η χρήση του έχουν αλλάξει πολλά λοιπόν: από τις διαδικασίες της
μάθησης, μέχρι την σημασία της απομνημόνευσης, αλλά ακόμα και τον τρόπο που
λειτουργεί ο εγκέφαλός μας. Σε μια σημαντική έρευνα σχετικά με τις νευρολογικές
επιπτώσεις της χρήσης του διαδικτύου,52 ερευνητές του Πανεπιστημίου Ηarvard
κατέληξαν στο συμπέρασμα πως:
«Η άφιξη του Διαδικτύου, με τις προωθημένες αλγοριθμικές μηχανές
αναζήτησης, έχει καταστήσει την πρόσβαση στην πληροφορία εξίσου εύκολη με το
σήκωμα του δακτύλου. Δεν έχουμε πλέον να κάνουμε ιδιαίτερες προσπάθειες για να
βρούμε όσα θέλουμε να βρούμε. Μπορούμε να «γκουγκλάρουμε» τον παλιό μας
συμμαθητή, να βρούμε άρθρα στο διαδίκτυο ή να αναζητήσουμε τον ηθοποιό του
οποίου το όνομα δεν μπορούμε να θυμηθούμε. Τα αποτελέσματα τεσσάρων ερευνών
δείχνουν πως, όταν έχουν να αντιμετωπίσουν δύσκολα ερωτήματα, οι άνθρωποι
έχουν μάθει να επαφίενται στους υπολογιστές και πως, όταν κάποιος περιμένει πως
θα έχει σε κάποια στιγμή πρόσβαση σε διαδικτυακή πληροφορία, έχει μικρότερα
ποσοστά ανάκλησης της πληροφορίας της ίδιας, αλλά ενισχυμένη μνήμη του πού θα
βρει πρόσβαση σε αυτή. Το διαδίκτυο έχει γίνει πρωταρχική μορφή εξωτερικής ή
υπερδραστικής μνήμης, όπου η πληροφορία αποθηκεύεται συλλογικά έξω από τον
εγκέφαλό μας».
Στην ίδια μελέτη επισημαίνεται η μεταβολή ακόμα και του τρόπου που διαβάζει ο
εγκέφαλος, έχει αποδυναμώσει την εξάσκηση της βαθειάς ανάγνωσης –της βύθισης
σε ένα κείμενο,53 βελτιώνει το εύρος εις βάρος του βάθους, δυσκολεύει την αργή,
κριτική σκέψη, και κουράζει το μυαλό με την συνεχή εγρήγορση που απαιτεί… Στο
βιβλίο του «The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains», ο συγγραφέας
Nicholas G. Carr, επισημαίνει αυτόν ακριβώς τον κίνδυνο μιας «γενικευμένης
ρηχότητας» και έκπτωσης της κριτικής σκέψης και την αλλαγή πολιτισμικού
παραδείγματος στην οποία αυτό μας οδηγεί.54

52

Βλ. Betsy Sparrow, Jenny Liu, Daniel M. Wegner Science (14 July 2011), «Google
Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips» στο:
http://www.sciencemag.org/content/early/2011/07/13/science.1207745) (τελευταία πρόσβαση
7/13).
53
Maryanne Wolf (2007), «Ο Προυστ και το Καλαμάρι. Πώς ο εγκέφαλος έμαθε να
διαβάζει», Εκδόσεις Πατάκη.
54
Βλ. The Atlantic (July/August 2008), «Is Google Making Us Stupid?», στο:
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/6868/
(τελευταία πρόσβαση 7/13).
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Από την άλλη, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως η χρήση του διαδικτύου αυξάνει την
ταχύτητα της σκέψης, εξασκεί τον εγκέφαλο,55 αλλά και ωθεί την επαγωγική σκέψη
καθώς οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να αντλήσουν συμπεράσματα από τεράστιες
ποσότητες πληροφορίας.

Εικόνα 6 Το μυαλό σας υπό την επήρεια της Google: Το κόκκινο δηλώνει εντονότερη εγκεφαλική δραστηριότητα. Πάνω αριστερά: Μη εξασκημένος χρήστης του διαδικτύου διαβάζει κείμενο. Κάτω αριστερά εξασκημένος χρήστης του διαδικτύου διαβάζει κείμενο. Πάνω δεξιά μη εξασκημένος χρήστης αναζητεί στο διαδίκτυο,
κάτω δεξιά, εξασκημένος χρήστης ενώ αναζητά στο διαδίκτυο...
Πηγή: Gary Small et al. , «Your Brain on Google: Patterns of Cerebral Activation during Internet Searching»
American Journal of Geriatric Psychiatr, February 2009, 17, 2, 116-126

Όπως και να έχει, είναι σαφές πως ακόμα και βασικές πλευρές της ανθρώπινης
νόησης υπόκεινται σε ραγδαία μεταβολή και η διαδικασία αυτή είναι κάτι που θα έχει
συνέπειες και θα πρέπει να συνεκτιμάται (θετικά και αρνητικά) σε κάθε πρόγραμμα
εκπαίδευσης.

55

Βλ. CNN (14.10.2008), «Study: Google does a brain good»,
http://edition.cnn.com/2008/HEALTH/10/14/google.brain (τελευταία πρόσβαση 7/13).

στο:
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3.1.4 Η Google ως παντογνώστης
Ο τρόπος με τον οποίο η Google και οι υπόλοιπες μηχανές αναζήτησης, αλλά και η
Wikipedia έχουν μεταμορφώσει λοιπόν τη διαδικασία αναζήτησης και ανεύρεσης
πληροφορίας (και γνώσης) είναι στην κυριολεξία επαναστατικός. Σχηματικά μιλώντας
–σε συνδυασμό με υπολογιστική ισχύ και μνήμη που στο πιο απλό laptop είναι
συγκρίσιμη με εκείνη των μεγαλυτέρων προ 20ετίας υπολογιστών στον κόσμο–
μεταξύ του Παγκόσμιου Ιστού συνολικά, της Google και της Wikipedia, πράγματα που
παλιά θα ήταν αδύνατον να τα μάθει κανείς ή θα απαιτούσαν χρόνο, έξοδα και κόπο
για να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά, είναι πλέον διαθέσιμα στον τελευταίο χρήστη.
Ουσιαστικά, δεν υπάρχει σχεδόν θέμα για το οποίο το διαδίκτυο δεν μπορεί να δώσει
(περισσότερες της μιας συνήθως) οδηγίες ή απαντήσεις: οδηγίες για την καλλιέργεια
ντομάτας (π.χ. εδώ αγγλικά: http://www.wikihow.com/Grow-a-Tomato-Plant και εδώ
ελληνικά:

http://symbulos.blogspot.com/2010/05/blog-post_8391.html),

αναζήτηση

στίχων ή ακόρντων τραγουδιών, βιογραφίες μεγάλων ανδρών και γυναικών,
ιστορικούς χάρτες της βιβλικής Παλαιστίνης, τι παίζουν οι κινηματογράφοι, τον χημικό
τύπο της καφεΐνης (μοριακό, συντακτικό, ή στερεοχημικό), την απόσταση του αστέρα
Ντενέμπ (μαθαίνοντας ταυτόχρονα ότι λέγεται και Άλφα του Κύκνου) από την Γη, την
ισοτιμία γιεν-αυστραλιανού δολαρίου, φέτος ή τον περασμένο χρόνο, την έκταση της
Μάλτας και τον πληθυσμό της. Μπορεί να διαβάσει κανείς διηγήματα του Ιταλο
Καλβίνο, να βρει τον Ερωτόκριτο, να δει σχεδόν κάθε πίνακα που βρίσκεται σε
μουσείο, να ακούσει ενδιαφέρουσες διαλέξεις κ.ο.κ.
Με όλη αυτή την ισχύ, η Google, οι αλγόριθμοι και η πολιτική του σε μείζονα θέματα
απορρήτου ή δικαιωμάτων δημιουργεί τετελεσμένο και διαμορφώνει το τοπίο στον
χώρο της ανθρώπινης γνώσης.

3.1.5. Η Google ως μονοπώλιο και ως διαφημιστής
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Η θέση της Google στην αγορά της αναζήτησης είναι κυρίαρχη. Τόσο που προκαλεί
εύλογες ανησυχίες. Και η κυριαρχία της στην αναζήτηση μεταφράζεται σε κυριαρχία
της στην διαφήμιση στο διαδίκτυο. Γιατί, αν η Google είναι το «κλειδί» του διαδικτύου
τεχνολογικά, εμπορικά η εταιρεία βγάζει το ψωμί της ως η μεγαλύτερη διαφημιστική
εταιρεία στον κόσμο.56 Χρησιμοποιεί μάλιστα την παρουσία της σε δεκάδες άλλες
περιοχές του διαδικτύου (ιστολόγια, επεξεργασία κειμένων, χάρτες, περιηγητές ιστού
κ.τ.λ.) για να κάνει τη δικτύωσή της, την εξάπλωση της παρουσίας της και των
διαφημίσεών της επιτυχέστερη.
Επειδή τα πλεονεκτήματα της γρήγορης, αποτελεσματικής και έγκυρης αναζήτησης
αφορούν και την τοποθέτηση διαδικτυακών διαφημίσεων –μια και η Google τοποθετεί
διαφημίσεις κάθε είδους με βάση την αξιολόγηση των σελίδων με τους ίδιους
αλγόριθμους που χρησιμοποιεί στην αναζήτηση– και επειδή η Google έχει καταρχάς
δικούς της χώρους και δίκτυα με τεράστια επισκεψιμότητα για να τις τοποθετήσει
(Gmail, αναζήτηση Google, Google +, blogger, youtube κ.τ.λ.), αλλά και επειδή είχε
γρήγορα φτιάξει μηχανισμούς ενσωμάτωσής των διαφημίσεών της σε οιαδήποτε
σελίδα, η Google κυριάρχησε και εκεί. Μία στις δύο περίπου διαφημίσεις στο
διαδίκτυο (47,6%) μέχρι το 2012 θα είναι διαφήμιση της Google, από 38,9% το
2010.57 Ως μερίδιο των διαδικτυακών διαφημιστικών κερδών, σε πολλές περιοχές του
κόσμου αγγίζει το 90%.
Αυτό δημιουργεί προβλήματα νομιμότητας (έχει ήδη τεθεί ζήτημα σε επιτροπές
ανταγωνισμού σε ΕΕ και ΗΠΑ), αλλά και χρήσης της υπεροχής της εταιρείας για να
πλήξει τον ανταγωνισμό. Η Google άλλωστε είναι ο μεσολαβητής για την εύρεση του
περιεχομένου άλλων, διαδικασία από την οποία βγάζει χρήματα πουλώντας
διαφημίσεις γύρω της.
Σε ότι αφορά την αναζήτηση της Google καθαυτή, έχουν ανακύψει κάποια
δευτερεύοντα ζητήματα με τη χρήση των διαφημίσεων μέσα στα αποτελέσματα, αλλά
και κατηγορίες ότι ευνοεί τις δικές της σελίδες στα αποτελέσματα των αναζητήσεων,
μια κατηγορία που είναι ακόμα υπό διερεύνηση.58

56

Βλ. «2012 Financial Tables», στο: http://investor.google.com/financial/tables.html
(τελευταία πρόσβαση 7/13).
57
Βλ. E -marketer (4.4.2011), «Quick Stat: Google’s Online Ad Market Share to Reach
43.5% This Year», στο: http://www.emarketer.com/blog/index.php/quick-stat-googles-admarket-share-reach-435-year/ (τελευταία πρόσβαση 7/13).
58
Βλ. Search Neutrality, στο: http://www.searchneutrality.org/, «Wired: Search
neutrality? How Google became a "neutrality”» (April 2010) στο: http://arstechnica.com/techpolicy/news/2010/04/search-neutrality-google-becomes-neutraliy.ars (τελευταία πρόσβαση
7/13).
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3.2. Αρχές αναζήτησης

Παρ’ όλο που η ανακάλυψη της ιστοσελίδας μιας ταινίας, ή η εύρεση ενός λήμματος
στην Wikipedia, ή η αναζήτηση οδηγιών για να βρει κανείς μια διεύθυνση δεν
χρειάζονται ιδιαίτερη γνώση και δεξιότητες, δεν ισχύει το ίδιο και για πιο σύνθετες
αναζητήσεις. Υπάρχουν πολλές παγίδες και σφάλματα στα οποία μπορεί να οδηγήσει
μια «αφελής» χρήση των μηχανών αναζήτησης, όπως και γενικές μέθοδοι για τον
αποτελεσματικότερο έλεγχο των όσων προκύπτουν. Παρακάτω επισημαίνονται
μερικά από τα προβλήματα και τις παγίδες της διαδικτυακής έρευνας. Μερικά από
αυτά αποτελούν εξειδικεύσεις ευρύτερων ζητημάτων αξιολόγησης πληροφορίας στο
διαδικτυακό περιβάλλον (και βέβαια συνέχεια μιας μακράς εξωδιαδικτυακής
εμπειρίας

για

την

αξιολόγηση

πληροφοριών,

τόσο

επιστημονική

όσο

και

δημοσιογραφική) και αφορούν στην «εγκυρότητα» και στο «ανεπηρέαστο» της
πληροφορίας…

3.2.1. Αγγλικά και αναζήτηση

Εικόνα 7 Οι δέκα πιο "ομιλούμενες" γλώσσες στο διαδίκτυο.
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Η γλώσσα του Παγκόσμιου Ιστού είναι τα αγγλικά. Με μόνη εξαίρεση ίσως τα κινεζικά
(ο γράφων δεν έχει επαρκή γνώση του κινεζόγλωσσου διαδικτύου), η lingua franca
του διαδικτύου, η γλώσσα με την μεγαλύτερη διείσδυση στο διαδίκτυο είναι τα
αγγλικά, τόσο σε επίπεδο αριθμού χρηστών, όσο και σε επίπεδο περιεχομένου. Το
παρήγορο για τη γλωσσική ποικιλότητα του διαδικτύου είναι πως, από ότι φαίνεται, η
κατάσταση αρχίζει να αλλάζει. Έτσι, ενώ π.χ. ο αριθμός των λημμάτων της Wikipedia
στα αγγλικά το 2004 ήταν μεγαλύτερος από εκείνον των τεσσάρων επόμενων σε
αριθμό λημμάτων γλωσσών σύμφωνα με την UNESCO,59 το 2011 η αναλογία έχει
βελτιωθεί60 και οι τέσσερες επόμενες γλώσσες σε αριθμό άρθρων (που μπορεί να
θεωρηθεί έμμεσος δείκτης γλωσσικού εύρους στο διαδίκτυο) έχουν περισσότερα
συνολικά άρθρα από την Αγγλική.61 Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η UNESCO
εκτιμούσε το 2007 ότι στα αγγλικά ήταν γραμμένες περί το 45% των συνολικών
σελίδων στον Παγκόσμιο Ιστό, από 75% το 1997…
Παρότι όμως οι υπόλοιπες γλώσσες διευρύνουν τη διαδικτυακή τους παρουσία και θα
συνεχίζουν μάλλον να εκτοπίζουν ποσοστιαία την αγγλική από τον Παγκόσμιο Ιστό,
ένα μεγάλο τμήμα των τεχνικών πληροφοριών, των επιστημονικών συζητήσεων και
εν γένει του «διεθνούς» περιεχομένου είναι –και μάλλον θα παραμείνει σε μεγάλο
βαθμό– στα αγγλικά. Για πολλούς λόγους λοιπόν, είναι απολύτως απαραίτητο για να
μπορέσει να ερευνήσει κανείς ουσιαστικά ένα θέμα (υπερτοπικής εμβέλειας) να
γνωρίζει καλά αγγλικά. Είναι προφανές βέβαια ότι, όπως και παντού αλλού, όσες
περισσότερες γλώσσες ξέρει, τόσο μεγαλύτερη πρόσβαση σε περιεχόμενο έχει
κανείς.
Βέβαια, οι άγνωστες γλώσσες δεν είναι πια το απόλυτο εμπόδιο στην κατανόηση που
ήταν παλιότερα: οι υπηρεσίες αυτόματης μετάφρασης του διαδικτύου, αν και στα
σπάργανα, μπορούν, αν είναι στρωτός ο λόγος, να μεταφράσουν με τεράστιες
ατέλειες, αλλά στα όρια του κατανοητού πάντως, κείμενα από την μια γλώσσα στην
άλλη.62

59

Βλ. UNESCO, «Twelve years of measuring linguistic diversity in the Internet: balance
and
perspectives»
στο:
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001870/187016e.pdf
(τελευταία πρόσβαση 7/13).
60
Βλ
Wikimedia
Meta-wiki,
«List
of
Wikipedias»,
στο:
http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias(τελευταία πρόσβαση 7/13).
61
Για την ιστορία, οι γλώσσες αυτές είναι με τη σειρά: γαλλικά, γερμανικά, πολωνικά και
ιταλικά. Άλλες μετρικές όμως πέρα από τον αριθμό άρθρων (π.χ. αριθμός συνολικών
σελίδων) δείχνουν πως τα ισπανικά έχουν ίσως μεγαλύτερη γλωσσική βαρύτητα –και φυσικά
τα κινέζικα.
62
Βλ. Google Translate στο: http://translate.Google.com/, Babelfish στο:
http://babelfish.yahoo.com/ (τελευταία πρόσβαση 7/13).
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3.2.2. Δεν υπάρχει στιγμιαία γνώση
Αν το ζήτημα που διερευνά κανείς είναι σύνθετο ή βρίσκεται μέσα σε συμφραζόμενα
τα οποία δεν γνωρίζει καθόλου, η πιθανότητα να κατορθώσει να αποκτήσει μια εικόνα
με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο είναι πολύ μικρή.
Είναι γενικά απαραίτητο και αναντικατάστατο να γνωρίζεις εκ των προτέρων
πράγματα για το θέμα που ερευνάς. Για παράδειγμα, η συζήτηση για τους δράστες
της δολοφονίας του Ραφίκ Χαρίρι το 2005, μεγαλοεπιχειρηματία και πρώην
Πρωθυπουργού του Λιβάνου, δεν έχει νόημα αν δεν γνωρίζει κανείς κάποια γεγονότα
για το τι είχε προηγηθεί στον Λίβανο την περασμένη τριακονταετία κάποια στοιχεία
για τη γεωπολιτική στην περιοχή και κάποιες πληροφορίες για τους πρωταγωνιστές
της λιβανέζικης πολιτικής ζωής. Αν και θεωρητικά αυτά τα στοιχεία υπάρχουν στο
διαδίκτυο, σπάνια θα υπάρχουν σε μια μορφή που να μην υπηρετεί κάποια
συγκεκριμένη κοσμοθεώρηση ή ιδεολογία ή σκοπιμότητα και σπανιότερα ακόμη θα
είναι σε θέση κάποιος που δεν έχει καμία σχέση με τα τεκταινόμενα στην περιοχή να
διακρίνει την οπτική γωνία της αφήγησης που διαβάζει ή ακούει.
Το να είναι κανείς δηλαδή «διαβασμένος», να έχει μια σχηματισμένη εικόνα (όχι
αναλυτική γνώση αναγκαστικά) για το θέμα που ερευνά, είναι προαπαιτούμενο.
Προκειμένου να το κάνει κανείς αυτό, ο ασφαλέστερος τρόπος είναι ο παραδοσιακός:
ψάχνεις τη βασική βιβλιογραφία, μιλάς με ειδικούς για τα θέματα της περιοχής από
τον τόπο σου, εντοπίζεις τους Λιβανέζους με τους οποίους συμμερίζεσαι μια κοινή
οπτική (και στο διαδίκτυο ακόμα) και τους «χρησιμοποιείς» σαν οδηγούς της
συζήτησης.
Και το θέμα δεν αφορά μόνο την πολιτική. Το ίδιο ισχύει για τα πάντα, όπως τα
επιστημονικά ζητήματα: είναι προφανές πως μόνο κάποιος που έχει επιστημονικό
υπόβαθρο θα μπορέσει να ερευνήσει μια καινούρια είδηση, να την αξιολογήσει και να
ανιχνεύσει τα συμφραζόμενά της και την προϊστορία της. Ανάλογα για την τέχνη, τον
πολιτισμό, την ιστορία κ.ο.κ.
Ακόμα και αν δεν είναι εφικτό να γίνει κανείς ειδικός επί παντός επιστητού, οφείλει, αν
πρέπει να ερευνήσει ένα θέμα ουσιαστικά, να εξοικειωθεί με αυτό, να βρει κάποιες
βασικές πηγές / βιβλιογραφία για να βασιστεί επάνω τους.
Για να το πετύχει αυτό, θα μπορούσε σε κάποια θέματα (π.χ. τεχνολογία-επιστήμη)
να ξεκινήσει από βασικά άρθρα στο διαδίκτυο (π.χ. από την Wikipedia για τις
συγκεκριμένες θεματικές κατηγορίες –αλλά θα πρέπει κανείς να έχει μια εικόνα για
την συγκριτική αξιοπιστία της Wikipedia ανά θέμα, κι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό)
και να βρει από εκεί τις παραπομπές σε βασική ή προχωρημένη βιβλιογραφία /
αρθρογραφία / άλλα αρχεία, ανάλογα με τι ψάχνει.
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3.2.3. Εντοπισμός ιστοχώρων αναφοράς
Υπάρχουν πια σε κάθε κλάδο της ανθρώπινης γνώσης, σε κάθε αντικείμενο, σε κάθε
ασχολία και χόμπι, σε κάθε θέμα επικαιρότητας, ιστοχώροι που αποτελούν σημεία
διαδικτυακής αναφοράς τους. Ένα προαπαιτούμενο οιασδήποτε έρευνας είναι λοιπόν
και ο εντοπισμός των ιστοχώρων αυτών. Έτσι, αν παρακολουθεί κανείς τη διεθνή
επικαιρότητα, οι σελίδες των βασικών ειδησεογραφικών πυλών στις γλώσσες που
γνωρίζει και μπορεί να παρακολουθήσει είναι απαραίτητες μαζί με τα βασικά διεθνή
πρακτορεία (όχι μόνο οι ιστοχώροι βέβαια, αλλά και η πολύπλευρη παρουσία τους
πια στα κοινωνικά μέσα). Αν ψάχνει για σοβαρές πηγές επιστημονικής εκλαΐκευσης
τότε ιστοχώροι όπως εκείνοι των περιοδικών Scientific American ή Popular
Mechanics, ή τα blog επιστημόνων με ερευνητική δραστηριότητα, ή τα podcast του
Guardian Science, ή το Eurekalert που μεταφέρει τα δελτία Τύπου των περισσότερων
πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων του κόσμου, επιστημονικών περιοδικών
κ.ο.κ θα αποτελούν τις βασικές πηγές ενημέρωσης ή την εκκίνηση των αναζητήσεων.
Υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξει κανείς ένα σύνολο ιστοχώρων που αφορούν ένα
θέμα και να δημιουργήσει μια εξειδικευμένη αναζήτηση μόνο μέσα σε αυτούς τους
ιστοχώρους:

Πηγαίνει στον ιστοχώρο Google Custom Search: http://www.google.com/cse/
και πατάει το κουμπί Create a Custom Search Engine.


Στην συνέχεια, επιλέγει το όνομα της μηχανής αναζήτησης, την περιγραφή
της, την γλώσσα στην οποία θα εμφανίζεται και διαλέγει τους ιστοχώρους που θέλει
να συμπεριληφθούν στην μηχανή αυτή.
Η δωρεάν εκδοχή παρέχεται με την συμπερίληψη διαφημίσεων της Google. Έτσι
μπορεί κανείς να πραγματοποιεί αναζητήσεις μέσα σε όλους του επιλεγμένους
ιστοχώρους για ένα θέμα, μηχανή που στην συνέχεια μπορεί να μοιραστεί
διαδικτυακά με όποιον θέλει.
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3.3. Τεχνικές αναζήτησης
Στην παρουσίαση που ακολουθεί σε αυτή την ενότητα, θα συζητήσουμε κυρίως για
τις δυνατότητες αναζήτησης της μηχανής του Google. Αυτό γίνεται γιατί, όπως
είπαμε, οι δυνατότητες που προσφέρει για δωρεάν αναζήτηση η Google είναι και οι
πιο διαδεδομένες και μάλλον οι ισχυρότερες. Γενικά, πολλά που θα πούμε ισχύουν
και για άλλες μηχανές αναζήτησης (για τις οποίες θα μιλήσουμε σε επόμενη ενότητα).
Σημειώνουμε εδώ κάτι βασικό: οι αναζητήσεις στη Google μπορούν συνήθως (αλλά
όχι πάντα στα ελληνικά, για σπάνιους ανώμαλους τύπους π.χ.) να γίνονται
ανεξαρτήτως πτώσεων, αριθμών και γραμματικών τύπων γενικά. Η αναζήτηση της
Google ψάχνει σχεδόν πάντα σε όλο το «νέφος» των παραγώγων μιας
αναζητούμενης λέξης / όρου.

3.3.1. Αναζητήσεις κατά είδος
Οι εξειδικευμένες αναζητήσεις που προσφέρει η Google εξαρτώνται και από την
εγγραφή ή μη στις υπηρεσίες του. Σε περίπτωση που είναι κανείς εγγεγραμμένος, το
Google προσφέρει την δυνατότητα να αναζητήσει κανείς στις σελίδες που έχει
επισκεφθεί (ή σε εκείνες που δεν έχει) ή στο ιστορικό προηγούμενων αναζητήσεων
του χρήστη. Η αναφορά δεν είναι εξαντλητική.
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Οι εξειδικευμένες αναζητήσεις και τα φίλτρα πάνω σε αυτές, που παρέχει η Google
είναι οι εξής:
3.3.1.1. Εικόνες (από το μενού αναζητήσεων στο Google.gr ή Google.com)
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Αναζήτηση σε όλες τις εικόνες του ιστού, με δυνατότητα επιλογής υποσυνόλου
ανάλογα με το μέγεθος (μεγάλο, μεσαίο, μικρό) της εικόνας.

Υποκατηγοριοποίηση των ειδών αναζήτησης και μπορεί να
παρουσιάσει τις εικόνες ανά κατηγορία (υποτυπωδώς στα
Ελληνικά ακόμα). Για παράδειγμα, στην αναζήτηση Cyprus
(http://is.gd/fSHBZ2) ανά θέμα, εμφανίζει τις κατηγορίες
Cyprus map, Cyprus beaches, Cyprus flag, Cyprus Hotels….
Μπορεί κανείς να επιλέξει μέσα στα αποτελέσματα
ανάλογα με το κυρίαρχο χρώμα της φωτογραφίας.
Επιλογή

θέματος

(Πρόσωπο,

Φωτογραφία,

Σχεδιάγραμμα, Γραμμικό σχέδιο).
Επιλογή

προσφάτων

φωτογραφιών

(περασμένη

εβδομάδα).
Επίσης μπορεί να ορίσει κανείς (από μενού δίπλα στο
κουμπί αναζήτησης) το επίπεδο «καταλληλότητας για
ανηλίκους» των φωτογραφιών που επιλέγει κανείς.

3.3.1.2. Video (από το μενού αναζητήσεων στο
Google.gr, ή Google.com)

Μπορεί να αναζητήσει κανείς μέσα στα αποτελέσματα,
συγκεκριμένα video ανάλογα με την διάρκεια (0-4 λεπτά,
4-20 λεπτά, 20 + λεπτά).
Μπορεί να επιλέξει video υψηλής ανάλυσης μόνο.
Μπορεί να επιλέξει αυτά που έχουν υπότιτλους.
Μπορεί τέλος να επιλέξει κανείς video από συγκεκριμένη
πηγή (youtube, vimeo, metacafe, bbc κ.α.).
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Με ανάλογο τρόπο με εκείνο των φωτογραφιών λειτουργεί και το φίλτρο
«καταλληλότητας για ενηλίκους» των video…

3.3.1.2. Ειδήσεις (από το μενού αναζητήσεων στο Google.gr ή Google.com)

Η αναζήτηση γίνεται σε ένα corpus ειδησεογραφικών
πηγών, διαφορετικών σε κάθε χώρα / γλώσσα (η
Google συνδυάζει

την αναγνώριση γλώσσας /

αλφαβήτου με τις προσωπικές επιλογές που έχει
προκαθορίσει κάθε χρήστης):


Δυνατότητα επιλογής μεταξύ ειδήσεων, ειδη-

σεογραφικών εικόνων, ή αναρτήσεων blog.


Επιλογή χρόνου δημοσίευσης (περίοδο μέχρι

τώρα, ή συγκεκριμένο χρονικό διάστημα).


Παράθεση αποτελεσμάτων με αντίστροφη

χρονολογική σειρά ή κατά σειρά συνάφειας.
Ανταγωνιστής της Google News (με μικρότερη βάση
δεδομένων για Ελληνικά ΜΜΕ όμως) είναι το Yahoo!
News και η ανάλογη αναζήτηση Yahoo! NewsSearch
http://news.search.yahoo.com/.
Μια ανάλογη υπηρεσία επίσης, με αμερικάνικες και
καναδικές πηγές μόνο όμως, προσφέρει ο ιστοχώρος
NewsLink http://www.newslink.org/.

3.3.1.3. Βιβλία (από το μενού αναζητήσεων στο Google.gr ή Google.com)

Η αναζήτηση αυτή ψάχνει μέσα στην μεγάλη βάση δεδομένων των Google Books
(που περιέχει σκαναρισμένα 12 εκατομμύρια βιβλία, όλων των εποχών, σε πολλές
γλώσσες, με στόχο τα περίπου 130 εκατομμύρια βιβλία που έχει υπολογίσει η Google
πως υπάρχουν στον κόσμο). Δεν περιέχει όλες της σελίδες κάθε βιβλίου, αλλά
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αποσπάσματα αυτών καθώς και ολόκληρα βιβλία που δεν έχουν πνευματικά
δικαιώματα.
Επιτρέπει την αναζήτηση μεταξύ σκαναρισμένων βιβλίων ή περιοδικών, και επιτρέπει
την εστίαση σε χρονική περίοδο κυκλοφορίας, αλλά και σε θέματα.

3.3.1.5. Ιστολόγια (από το μενού αναζητήσεων στη
Google.gr ή Google.com)

Παρέχει τη βασική δυνατότητα χρονικής εξειδίκευσης της
αναζήτησης και αναζήτηση στις κεντρικές σελίδες ή σε
επιμέρους αναρτήσεις.
Αναλυτικότερη (αλλά όχι αναγκαστικά και ενδελεχέστερη)
αναζήτηση σε ιστολόγια παρέχει o ιστοχώρος Technorati
(http://technorati.com/)...

3.3.1.4. Ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις (Google Scholar)

(http://scholar.google.gr/)

Η αναζήτηση ακαδημαϊκών άρθρων επιτρέπει τη δημιουργία φίλτρου αναζήτησης για
την συμπερίληψη ή τον αποκλεισμό των πατεντών στα αποτελέσματα, την έρευνα σε
αμερικανικά δικαστικά και νομικά αρχεία, αλλά και με βάση τον χρόνο δημοσίευσης.
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Η προχωρημένη αναζήτηση επιτρέπει την συνδυαστική αναζήτηση με βάση τη χρήση
λέξεων και φράσεων, στον τίτλο ή σε όλο το κείμενο, με βάση το όνομα του
συγγραφέα / αρθρογράφου, την ημερομηνία δημοσίευσης, ακριβής ή μέσα σε
πλαίσια που ορίζει ο χρήστης, αλλά και σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία.

Ανάλογη υπηρεσία προσφέρει και η Microsoft με την Microsoft Academic Research
http://academic.research.microsoft.com/.
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3.3.1.5. Χάρτες (Google Maps) –
http://maps.google.com

Πρόκειται για μια λειτουργία αναζήτησης τοπωνυμίων,
γεωγραφικών ονομάτων και διευθύνσεων σε πόλεις, πάνω
στον παγκόσμιο δορυφορικό και γραμμικό χάρτη της
Google.

3.3.1.8. Εξειδικευμένες μηχανές αναζητήσεις πέρα από τη Google:

Ακολουθεί ένας ενδεικτικός κατάλογος με εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης και
ευρετήρια / βάσεις δεδομένων:
Το αρχείο του Παγκόσμιου Ιστού: (http://www.archive.org/) Ένας σημαντικός πόρος
σε έναν ιστό όπου διευθύνσεις αλλάζουν και εγκαταλείπονται από τη μια μέρα στην
άλλη χωρίς δυνατότητα ανάκτησης. Το (μη-κερδοσκοπικό) archive.org αποθηκεύει
ένα τεράστιο κομμάτι του παγκόσμιου ιστού σε τακτά χρονικά διαστήματα,
επιτρέποντας την πρόσβαση σε περιεχόμενο που έχει «χαθεί», ή δεν είναι πλέον
προσβάσιμο –ή απλά έχει αλλάξει διεύθυνση. Όλα αυτά μέσω της μηχανής
αναζήτησης του παρελθόντος Ιστού που αποκαλείται The Wayback Machine.
Creative

Commons

Search:

(http://search.creativecommons.org/) Αναζήτηση

μέσων (κειμένων, φωτογραφιών, μουσικής, video κ.λπ.), με βάση την άδεια χρήσης.
Ένα εργαλείο που βασίζεται στη Google και είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τον
εντοπισμό «ελεύθερων» από δικαιώματα υλικών για δημόσια ή και εμπορική χρήση.
IMDb: (http://www.imdb.com/) Αναζήτηση κινηματογραφικών ταινιών, ανά οιονδήποτε
συντελεστή, οπουδήποτε στον κόσμο. Η πληρέστερη βάση δεδομένων για τον
κινηματογράφο στον κόσμο.
Μουσική mp3: (http://mp3skull.com/) Αναζήτηση mp3 αρχείων στο διαδίκτυο.
Στρατιωτικά

θέματα:

(http://www.searchmil.com/) Αναζήτηση

σε

ιστοχώρους

στρατιωτικής θεματολογίας (όσους περιλαμβάνουν το .mil στο url τους). Χρησιμοποιεί
τη Google αλλά είναι χρήσιμη για αμυντικά θέματα.
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Omni medical Search: (http://www.omnimedicalsearch.com/). Αναζήτηση ιατρικών
θεμάτων online.
Βιογραφίες: (http://www.s9.com/). Αναζήτηση βιογραφιών.
Αναζήτηση ήχων: (http://www.findsounds.com). Αναζήτηση ήχων κάθε είδους. Από
τον παφλασμό των κυμάτων, μέχρι το κλάμα ενός μωρού.
Web Cams: (http://search.earthcam.com). Αναζήτηση ζωντανών webcams ανά τον
κόσμο.
Radio Locator: (http://www.radio-locator.com/) Ραδιοφωνικοί σταθμοί ανά τον
κόσμο.
Αναζήτηση σε (αμερικανικά) Πανεπιστήμια: (http://www.searchedu.com/)
WEbopedia Αναζήτηση ορισμών διαδικτυακών όρων και τεχνικής ορολογίας
(http://www.webopedia.com/)

3.3.2. Παραμετροποιημένη αναζήτηση
Αναζήτηση μέσα σε έναν ιστοχώρο: Αν θέλουμε να αναζητήσουμε ένα αρχείο μέσα
σε έναν ιστοχώρο μόνο και όχι σε όλο τον Παγκόσμιο Ιστό, στο Google
χρησιμοποιείται ο τελεστής «site»: π.χ. για την αναζήτηση του όρου «πρόγραμμα»
μέσα στον ιστοχώρο του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου θα γράφαμε:

Αναζήτηση τύπου αρχείου: Μπορεί να αναζητήσει κανείς συγκεκριμένους τύπους
αρχείου (π.χ. .doc, .pdf, .mp3, .jpg κ.λπ.) χρησιμοποιώντας τον τελεστή filetype, π.χ.:

Για αναζήτηση μιας ακριβούς φράσης, την τοποθετούμε μέσα σε αγγλικά εισαγωγικά:
π.χ. “Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου”. Αυτό είναι μια κρίσιμη παράμετρος μια και έχει
σημασία πολλές φορές να αναζητηθεί μια ακριβής φράση, ή σειρά συμβόλων. Άλλες
φορές θα θέλαμε να ψάξουμε γενικά τις λέξεις μέσα σε μια φράση (η αναζήτηση της
Google περιέχει αλγόριθμους που επιτρέπει την αναγνώριση συναφών λέξεων και
τύπων, παραλλαγμένης ορθογραφίας, εγγύτητας μεταξύ αναζητούμενων λέξεων
κ.λπ.).
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Για την συμπλήρωση των κενών χρησιμοποιείται ο τελεστής *. Π.χ. για να βρούμε
έναν τίτλο του οποίου δεν θυμόμαστε μια λέξη, αναζητούμε «Σ’ ένα βαθύ πηγάδι *
κλειστό».
Για να αναζητήσει κανείς έναν όρο με τον αποκλεισμό ενός άλλου χρησιμοποιείται ο
τελεστής «-» μπροστά από την λέξη που θέλουμε να αποκλείσουμε, π.χ. Αν θέλουμε
να ψάξουμε για τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, για να αφαιρεθούν τα
αποτελέσματα που θα κυριαρχούν λόγω της σημερινής υπουργίας της συζύγου του,
Χίλαρυ:

Για να αναζητήσει κανείς μια πρόσφατα αλλαγμένη ιστοσελίδα της οποίας έχει την
διεύθυνση, ή μια σελίδα που δεν μπορεί να εμφανιστεί γιατί «έπεσε», ή γιατί
«κατέβηκε», μπορεί να χρησιμοποιεί τον τελεστή cache:[url], π.χ.

Για να αναζητήσει κανείς ιστοσελίδες παρόμοιες με μια άλλη, προσθέτει στην αρχή
της αναζήτησης τον τελεστή related:[url]

Για να ψάξει κανείς μια λέξη στον τίτλο μόνο μιας ιστοσελίδας, χρησιμοποιείται ο
τελεστής intitle:[λέξη].Ο τελεστής αναφέρεται μόνο στην επόμενη λέξη

Για την αντίστοιχη αναζήτηση μιας σειράς λέξεων στον τίτλο χρησιμοποιείται ο
τελεστής allintitle:[ λέξεις ή φράσεις]

Για να βρει κανείς μια σειρά λέξεων ή χαρακτήρων μέσα στο url κάποιου site
χρησιμοποιεί τον τελεστή inurl:[λέξη] ή αν είναι πάνω από μία λέξη ή φράση το
allinurl:[λέξη ή φράση]
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Στην αναζήτηση των ειδήσεων του Google μπορεί να περιορίσει την έρευνα σε μια
χώρα με τον τελεστή location:[όνομα χώρας] και σε μια πηγή με τον τελεστή
source:[Όνομα ΜΜΕ]

3.3.3 Προηγμένη αναζήτηση

Από την επιλογή δίπλα στο κουμπί αναζήτησης της Google ή από την διεύθυνση:
http://www.google.gr/advanced_search οδηγούμαστε στην προηγμένη αναζήτηση της
Google, όπου μπορούν να συνδυαστούν πολλές παράμετροι αναζήτησης μαζί:


Μπορεί κανείς να ψάξει για μια φράση γενικά ή ακριβώς ή κατά λέξεις.



Να αποκλείσει αποτελέσματα που περιέχουν ορισμένες λέξεις.



Να επιλέξει αποτελέσματα σε συγκεκριμένη γλώσσα.



Να επιλέξει αποτελέσματα σε συγκεκριμένους τύπους αρχείου.



Να επιλέξει αποτελέσματα από ένα συγκεκριμένο ιστοχώρο.



Να επιλέξει αποτελέσματα σε μια χρονική περίοδο.



Να επιλέξει αποτελέσματα ανά είδος άδειας χρήσης.



Να επιλέξει αναζήτηση σε domains συγκεκριμένων χωρών.


μών.

Να επιλέξει αναζήτηση για όλους τους αριθμούς μεταξύ δύο αριθμητικών τι-


Να επιλέξει αποτελέσματα που να είναι παρόμοια με μια ιστοσελίδα αναφοράς που διαλέγει ο χρήστης.

Και τέλος να επιλέξει ανάμεσα σε σελίδες που παραπέμπουν σε κάποια επιλεγμένη.
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Όλες αυτές οι εστιασμένες αναζητήσεις μπορούν να γίνουν συνδυαστικά και να
φιλτράρουν τα αποτελέσματα με πολλαπλούς τρόπους.

3.4. Άλλες μηχανές αναζήτησης
Πέρα από τη Google υπάρχουν και άλλες πολλές μηχανές αναζήτησης,
εξειδικευμένης (όπως είδαμε και πιο πάνω) και γενικής.


Yahoo (http://search.yahoo.com/).



Εικόνες - http://images.search.yahoo.com.



Video - http://video.search.yahoo.com/.


Τοπικές
εγγραφές
http://local.yahoo.com.

(για

περιορισμένες

πόλεις



Αγορές - http://shopping.yahoo.com/.



Apps (για iPhone κυρίως) - http://apps.search.yahoo.com/.

και

χώρες)

-


Και μια σειρά από άλλες εξειδικευμένες αναζητήσεις (Αθλητικά, Εργασία, Οικονομικά, κ.λπ.) καθώς και αναζήτηση στο διαδικτυακό ευρετήριο της Yahoo.
Γενικά, με εξαίρεση ίσως τις φωτογραφίες και τις ειδήσεις, η Yahoo από πλευράς
δυνατοτήτων στόχευσης μιας σύνθετης αναζήτησης δεν συγκρίνεται με τη Google (η
οποία της παρείχε την μηχανή αναζήτησης «κάτω από το καπό» μέχρι το 2001),
ιδίως στην υποστήριξη αναζητήσεων σε άλλες γλώσσες πέρα από τα Αγγλικά.

Yippy (http://yippy.com/): Ενδιαφέρουσα μηχανή που κατηγοριοποιεί τα αποτελέσματα σε φακέλους (π.χ. Παπαδόπουλος Πρόεδρος της Κύπρου, Παπαδόπουλος Παίκτης της Εθνικής Ελλάδος ποδοσφαίρου, Παπαδόπουλος δικτάτορας).

Bing (http://www.bing.com/): Η απάντηση της Microsoft, η δεύτερη σε χρήση
μηχανή αναζήτησης, που βασίζεται στη σύνδεση με τα υπόλοιπα ισχυρά προϊόντα
της Microsoft κ.λπ.

Ask.com: Μια μηχανή αναζήτησης που ήταν η πρώτη που καθιέρωσε την
διατύπωση ερωτημάτων σε φυσική γλώσσα. Έχει επιπλέον και μια κοινοτική υπηρεσία απαντήσεων, όπου οι χρήστες απαντούν ο ένας στις ερωτήσεις του άλλου
(http://www.ask.com/answers/).

Altavista(http://www.altavista.com/): Η «Google» των αρχών του διαδικτύου,
υφίσταται ακόμα και εξακολουθεί να έχει αξιοπρεπέστατη ισχύ.

Baidu (http://www.baidu.com/): Μια κινέζικη μηχανή αναζήτησης που έχει τεράστιο μερίδιο (πρόσφατα έφτασε το 75%) στις αναζητήσεις στα Κινέζικα.

Icerocket (http://www.icerocket.com/).Ένα πολύ καλό εργαλείο για αναζήτηση μέσα σε κοινωνικά μέσα και δίκτυα για τρέχοντα αποτελέσματα σε πραγματικό
χρόνο.

Scroogle: Στην πραγματικότητα επρόκειτο για χρήση της Google που ήταν
ανώνυμη, δεν χρησιμοποιούσε cookies ταυτοποίησης και δεν βασιζόταν στο προηγούμενο ιστορικό αναζητήσεων κάθε χρήστη. Ήταν μια Google για όσους ανησυχούσαν για τις δυνατότητες παραβίασης του απορρήτου που έχει ο διαδικτυακός αυτός
κολοσσός. Τον Φεβρουάριο του 2012, το Scroogle μετά από επιθέσεις εναντίον του

65
και παρεμπόδισής του από την Google, σταμάτησε την λειτουργία του… Ανάλογες
«ασφαλείς» αναζητήσεις χωρίς συλλογή προσωπικών δεδομένων κάνουν άλλα site,
το δημοφιλέστερο από τα οποία μάλλον σήμερα είναι το Duck Duck Go
(https://duckduckgo.com/).

3.5. Σφάλματα και πλάνες της αναζήτησης
Η ευκολία με την οποία γίνεται η αναζήτηση είναι κάποιες φορές παραπλανητική,
ιδίως όταν πρόκειται για σύνθετη πληροφορία. Αν και οι πιθανές πλάνες και οι τρόποι
να παρασυρθεί κανείς είναι πολλοί και σύνθετοι, εδώ θα επισημάνουμε ορισμένους
μόνο από τους προφανέστερους.

3.5.1. Αυτοεπιβεβαίωση
Η επιλογή των όρων που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς σε μια αναζήτηση συχνά
μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματά της ή την σειρά εμφάνισής τους. Έτσι, για
παράδειγμα αν αναζητηθεί μια πληροφορία σε συνάρτηση με ονόματα ή όρους που
είναι συνυφασμένοι με μια μόνο πλευρά ή ερμηνεία της, το αποτέλεσμα θα
επιβεβαιώνει την αρχική επιρροή ή θα είναι χρωματισμένη από αυτή. Η αναζήτηση
(είτε στη Google είτε σε αρχεία εντύπων), π.χ. για τον τύπο Kosova ή Κosovo είναι
πολύ πιθανότερο να εμφανίσει περισσότερες απόψεις και πιο ψηλά στα
αποτελέσματα, πιο «φιλοαλβανικές» από ότι «φιλοσερβικές». Ανάλογα η αναζήτηση
«Thomas Edison Inventions» έχει σε υψηλές θέσεις αποτελέσματα που εμφανίζουν
τον Έντισον σαν εφευρέτη του λαμπτήρα πυρακτώσεως. Αντίθετα η αναζήτηση «who
invented the lightbulb» έχει στα πρώτα της αποτελέσματα σελίδες που εξηγούν ότι ο
Έντισον βελτίωσε τον λαμπτήρα, δεν τον εφηύρε. Τέλος μια ματιά στα αποτελέσματα
«ETA terrorists» και «ETA freedom fighters», θα εμφανίσει διαφορετικά αποτελέσματα
για την φύση της βασκικής οργάνωσης….

3.5.2. Η παγίδα της προσωποποίησης
Ένα από τα πράγματα που κάνει η Google για να διευκολύνει την αναζήτηση και να
την εντοπίζει ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη είναι να λαμβάνει υπόψη
του όλα τα δεδομένα που έχει για κάποιο χρήστη: την τοποθεσία από όπου γίνεται η
αναζήτηση, τη γλώσσα, αλλά και την προσωπική του ιστορία αναζητήσεων (ναι, την
αποθηκεύει και αυτήν η Google…) και ίσως και τις λέξεις-κλειδί σε Gmail, blogger και
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ότι άλλη υπηρεσία διαθέτει… Αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα που το έχει περιγράψει ο
Eli Pariser63 ως η «φούσκα φίλτρο» (filter bubble), ο τρόπος δηλαδή που οι
κανονικότητες της χρήσης του διαδικτύου από κάθε χρήστη επηρεάζουν τα εργαλεία
με τα οποία αναζητά πληροφορία στο διαδίκτυο ο ίδιος ο χρήστης. Τα σχετικά
«πειράματα», πάντως, δεν δείχνουν μεγάλη και συστηματική απόκλιση μεταξύ
αποτελεσμάτων, αν και είναι ένα μείζον θέμα η αναγνώριση από τους χρήστες της
«υποκειμενικότητας» των αναζητήσεων…

3.5.3. Ελλιπής γνώση = ελλιπής αναζήτηση

Όπως έχουμε πει, κάθε αναζήτηση και η αξιολόγηση των ευρημάτων της απαιτεί μια
πρότερη γνώση του θέματος, ή / και μια προεργασία. Η ενδελεχής αναζήτηση ενός
θέματος προϋποθέτει όπως γνωρίζει κανείς ήδη αρκετά για το θέμα. Αλλιώς είναι
αδύνατος ο έλεγχος και η αξιολόγηση των ευρεθέντων μιας αναζήτησης. Μια καλή
στρατηγική προσέγγισης σύνθετων θεμάτων (π.χ. κλιματική αλλαγή) είναι να
ξεκινήσει βέβαια κανείς από σελίδες αναφοράς, όπως η Wikipedia, ή καλύτερα ακόμα
από κάποιο σχετικό βιβλίο και να εντοπίσει σε αυτό τα άξια διερεύνησης θέματα. Μια
άλλη είναι να προσπαθεί να βρίσκει πάντα τις πηγές και να διασταυρώνει τις
αναφορές ενός άρθρου.
Συχνά, επειδή τα επιστημονικά άρθρα στον ελληνόφωνο Τύπο γράφονται από τρίτο
χέρι, είναι δύσκολο να αξιολογήσει κανείς αν ευσταθούν τα όσα παραθέτουν. Είναι
χρήσιμο λοιπόν να ψάξει κανείς να βρει την πρωτότυπη πηγή και να βρει αξιόπιστες
πηγές που θα εξηγούν σε κάποιο βάθος το εκάστοτε θέμα. Έτσι πάει κανείς από το
άρθρο (http://www.tanea.gr/kosmos/article/?aid=4655772) περί του πειράματος
επηρεασμού του παγκόσμιου κλίματος, με κάποια αναζήτηση όρων σε ένα
εκτενέστερο

και

πιο

πληροφοριακό

άρθρο

του

Guardian

(http://www.guardian.co.uk/environment/2011/aug/31/pipe-balloon-water-sky-climateexperiment?CMP=NECNETTXT8187) και από εκεί στο FAQ του Guardian για την
Κλιματική Αλλαγή, από το οποίο μετά προκύπτουν αντικείμενα σοβαρότερης μελέτης.

3.5.4 Δεν φτάνει η Google
Πολλές φορές, είτε ανατρέχοντας στο παρελθόν, ή ψάχνοντας πράγματα πολύ
εξειδικευμένα, συνειδητοποιεί κανείς πως δεν ανευρίσκονται αρκετά για το
63

Βλ. Eli Pariser (May 2011), «Beware online filter bubbles»
http://www.youtube.com/watch?v=B8ofWFx525s (τελευταία πρόσβαση 7-13).

στο:
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αντικείμενο που ψάχνει ή πως δεν υπάρχουν καθόλου πληροφορίες μέσω της
Google αλλά και οιασδήποτε άλλης μηχανής αναζήτησης.
Δεν είναι το τέρμα της αναζήτησης: για τρέχοντα θέματα του παρελθόντος υπάρχουν
τα αρχεία των εφημερίδων, σε κείμενο ή κάποιες φορές σε φωτοτυπημένη εικόνα, τα
αρχεία των Δελτίων Τύπου και των Ανακοινώσεων επισήμων φορέων, ή για
εξειδικευμένα θέματα, τα ειδικά περιοδικά και οι ιστοχώροι με περιορισμούς
πρόσβασης ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που είναι διαθέσιμα σε επιστημονικά περιοδικά,
κλειστές συλλογές και παρόμοια. Κάθε πεδίο έχει τα δικά του αρχεία και
«προστατευμένα» έντυπα και αποθετήρια εγγράφων και η εξοικείωση και η
πρόσβαση σε αυτά μπορεί να είναι κρίσιμη….
Πέρα από τον Παγκόσμιο Ιστό υπάρχει και ένας ευρύτερος «Ιστός»: οι βάσεις
δεδομένων (περιορισμένης πρόσβασης), τα κλειστά αρχεία, που δεν έχουν
αρχειοθετηθεί ακόμα κτλ. Επειδή εδώ η συζήτηση αφορά κυρίως τις «ανοικτές»
δυνατότητες αναζήτησης, και επειδή μια τέτοια περιήγηση στον «Βαθύ Ιστό» (Deep
Web), του τμήματος δηλαδή του διαδικτύου που δεν καταλογογραφείται από μηχανές
αναζήτησης, είναι από μόνη της ένα τεράστιο αντικείμενο, δεν θα επεκταθούμε
καθόλου στην εξερεύνηση των ψηφιακών αυτών αβύσσων, παρά μόνο για να
επισημάνουμε την παρουσία τους: το 2011, ο «Βαθύς Ιστός» περιείχε 7500 Tb
πληροφορίας (έναντι 19 Tb του «Επιφανειακού Ιστού») - στην συντριπτική τους
πλειονότητα βέβαια «βαρετά» δεδομένα: από κατάλογοι εταιρικών προμηθειών μέχρι
τα αρχεία συνελεύσεων εκπαιδευτικών ομίλων...64
Στο σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να κάνουμε μια μικρή αναφορά στη
σημασία που έχει η παραγωγή περιεχομένου από τους δημοσιογράφους και τους
επαγγελματίες της επικοινωνίας με τέτοιο τρόπο ώστε το περιεχόμενο αυτό να είναι
εύκολα ανιχνεύσιμο και να «βγαίνει ψηλά» στις σελίδες των μηχανών αναζήτησης. Το
Search Engine Optimization (SEO) είναι μια νέα στρατηγική η οποία υπαγορεύει
τρόπους χρήσης λέξεων, tags και γενικότερα metadata προκειμένου το παραγόμενο
περιεχόμενο να γίνεται δημοφιλές και συνεπώς το προϊόν, η υπηρεσία, η επιχείρηση,
το δημοσιογραφικό μας κείμενο να ανακαλύπτεται πιο εύκολα από τους ίδιους τους
χρήστες.

Μπορείτε

να

δείτε

περισσότερα

για

το

SEO

εδώ:

http://static.googleusercontent.com/external_content/untrusted_dlcp/www.google.co
m/en//webmasters/docs/search-engine-optimization-starter-guide.pdf.

64

Για περισσότερα βλ. «Complete Planet», http://aip.completeplanet.com/aipengines/help/help_deepwebfaqs.jsp (τελευταία πρόσβαση Απρίλιος 2013)
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3.6 Αξιολόγηση, αξιοπιστία του περιεχομένου ιστοχώρων
Στις 17 Ιουλίου 1996, η πτήση TWA 800 συνετρίβη στον Ατλαντικό, στα ανοιχτά του
Λονγκ Άιλαντ, παρασύροντας στο θάνατο τους 230 επιβάτες και μέλη του
πληρώματος. Η τραγωδία συγκλόνισε τις Ηνωμένες Πολιτείες και έδωσε αφορμή για
πλήθος από υποθέσεις σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος, υποθέσεις που
αναμεταδόθηκαν αφειδώς στο διαδίκτυο.
Τέσσερις μήνες αργότερα, ο συνταξιούχος δημοσιογράφος Πιέρ Σάλιντζερ, ένας
αστέρας με 20 χρόνια τηλεοπτική δημοσιογραφία, κυρίως ως ανταποκριτής του
δικτύου ABC στην Ευρώπη, υποστήριξε ότι είχε εξασφαλίσει μια «αποκλειστικότητα».
Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε ενώπιον διευθυντών αεροπορικών
εταιριών, ανακοίνωσε ότι είχε λάβει «από άτομο που συνδεόταν με την Κυβέρνηση»
ένα άκρως απόρρητο (top-secret) έγγραφο, το οποίο αποκάλυπτε ότι το αεροσκάφος
της TWA είχε καταρριφθεί κατά λάθος από πύραυλο του αμερικανικού ναυτικού.
Η είδηση είχε ζουμί. Μόνο που χρειάστηκε μισή μέρα σε εκατοντάδες χρήστες του
διαδικτύου για να αποκαλύψουν το δικτυακό τόπο στον Παγκόσμιο Ιστό ενός λάτρη
των θεωριών συνωμοσίας, στον οποίο αυτό το «έγγραφο» βρισκόταν εδώ και μήνες.
Μια νέα έκφραση είχε γεννηθεί: το «σύνδρομο Σάλιντζερ», το οποίο χαρακτηρίζεται
από την περίεργη τάση να πιστεύουμε οτιδήποτε βρίσκουμε στο διαδίκτυο. Κυρίως
γιατί ο «υπολογιστής», ως «μυθικό επιστημονικό» εργαλείο, δεν μπορεί να κάνει
λάθος!
Περιστατικά όπως αυτό οδήγησαν ορισμένους σχολιαστές στην αντίθετη υπερβολή:
το διαδίκτυο δεν είναι σε καμία περίπτωση αξιόπιστο, δεν έχουμε κανένα τρόπο να
μάθουμε ποιος γράφει, ένας σοβαρός δημοσιογράφος δεν μπορεί να το
χρησιμοποιήσει ως πηγή.
Πρόκειται για βιαστικό συμπέρασμα. Αν, σε μια κοινωνική συνάντηση, ο
δημοσιογράφος κρυφακούει όλες τις συνομιλίες των διαδρόμων, θα πάει, άραγε, την
επομένη να μεταφέρει στην εφημερίδα του όσα έχει ακούσει, χωρίς να κάνει την
παραμικρή επαλήθευση; Αν, ενώ περπατά στο δρόμο, βρει μια φωτοτυπημένη σελίδα
με πληροφορίες, στην οποία κατηγορείται κάποιος πολύ γνωστός επιχειρηματίας για
κατάχρηση χρημάτων, θα μεταφέρει, άραγε, το κείμενο στο σπίτι και θα το πάρει τοις
μετρητοίς; Ασφαλώς όχι. Τότε, γιατί θα έπρεπε να αντιδράσει διαφορετικά στο
διαδίκτυο;
Οι βασικοί κανόνες του δημοσιογραφικού έργου πρέπει να εφαρμόζονται τόσο στο
διαδίκτυο όσο και στον υπόλοιπο πλανήτη: επαλήθευση των πηγών, ακρίβεια της
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έρευνας, εντιμότητα στη διαδικασία, σκεπτικισμός. Και για να το πετύχουμε αυτό,
χρειαζόμαστε κάποια «κλειδιά».
Είναι σαφές, για παράδειγμα, ότι το είδος ενός ιστοχώρου (ακαδημαϊκός ή μη,
καθιερωμένο ΜΜΕ, ή άτυπο, γνωστή συλλογικότητα ή αδιαφανής οργανισμός)
καθορίζει το πώς διαβάζουμε τα περιεχόμενά του, πώς αξιολογούμε την είδησή του,
πώς μετράμε την αξιοπιστία του. Η αξιοπιστία αυτή είναι βασική αξία στο διαδίκτυο
επειδή ακριβώς λόγω της πληθώρας πηγών που δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμες,
δεν υπάρχει πρότερη εμπειρία και δύσκολα μπορεί κανείς να εντοπίσει τον
συγγραφέα, ή να ξέρει τι πρεσβεύει…
Αναζητώντας λοιπόν πληροφορία, απόψεις, δεδομένα, ενημέρωση κ.λπ. στο
διαδίκτυο, το επόμενο στάδιο είναι η εκτίμηση του τι ακριβώς η αναζήτηση αυτή έχει
αποδώσει:

δεν

υπάρχει

ακριβής

«μπούσουλας»

για

την

αξιολόγηση

του

περιεχομένου ενός ιστοχώρου, μια και όχι μόνο μπορεί να μην είναι ομοιόμορφη καν
μέσα σε ένα ιστοχώρο, αλλά και επειδή η αξιολόγηση αυτή εξαρτάται πολύ από τα
συμφραζόμενα του περιεχομένου και του σκοπού της αναζήτησης.
Για παράδειγμα, όπως έχουμε πει, η Wikipedia, που σε θέματα τεχνολογίας, ή
επιστήμης είναι γενικά αξιόπιστη, παύει να είναι εξίσου αξιόπιστη σε κάθε θέμα που
είναι πολιτικά ή εθνικά διαφιλονικούμενο, όπως μια σύντομη ματιά στις ιστοσελίδες
της σχετικά με το Κόσοβο65 ή την Νότια Οσετία66 μπορεί να σας δείξει (κάτι που
βεβαίως επισημαίνει και η ίδια όπου υπάρχει δηλωμένη αμφισβήτηση).
Παρακάτω παρατίθεται μια σειρά από σημεία, «κλειδιά», τα οποία μπορούν να
χρησιμεύσουν σαν μια πρώτη συνταγή αξιολόγησης διαδικτυακού περιεχομένου,
αλλά και αντίστροφα να αποτελέσουν οδηγό για το πώς παρουσιάζει κανείς με
αξιοπιστία όσα έχει να γράψει ή να ανεβάσει στο διαδίκτυο.

Ταυτότητα: Βρείτε όπου είναι δυνατόν ποιος (άνθρωπος ή οργανισμός / οργάνωση) έχει γράψει το άρθρο που διαβάζετε ή έχει δημιουργήσει το αρχείο που ακούτε/βλέπετε. Γνωρίζοντας τον συγγραφέα ή τον οργανισμό / συλλογικότητα που
έχει συγγράψει ή δημιουργήσει το αρχείο, μπορεί κανείς να αναζητήσει την αξιοπιστία
του και τις γενικότερες θέσεις του και να εντοπίσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο διατυπώνει την άποψή του. Σε πολλές ιστοσελίδες (ή στην κεντρική σελίδα των ιστοχώρων στους οποίους ανήκουν) υπάρχει συνήθως κάποια περιγραφή της ταυτότητάς
του οργανισμού ή του ανθρώπου που είναι υπεύθυνος για αυτόν, συνήθως κάτω
από συνδέσμους όπως «About», «Who we are», «Ταυτότητα», «Ποιοι είμαστε» κ.τ.λ.
Από εκεί μπορεί να πάρει κανείς μια ιδέα…

Ακαδημαϊκότητα: Σε θέματα τα οποία έχουν σχέση με επιστημονική γνώση,
οι πανεπιστημιακοί, ερευνητικοί και γενικά ακαδημαϊκοί ιστοχώροι έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να περιέχουν ακριβείς πληροφορίες από μη-ακαδημαϊκούς. Οι
ακαδημαϊκοί ιστοχώροι στις ΗΠΑ έχουν διευθύνσεις (url) που τελειώνουν σε edu. Τα
65

Βλ. Wikipedia, History of Kosovo, στο: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Kosovo
(τελευταία πρόσβαση 7-13).
66
Βλ.
Wikipedia,
South
Ossetia
War
(2008),
στο:
http://en.wikipedia.org/wiki/2008_South_Ossetia_war (τελευταία πρόσβαση 7-13).
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αγγλικά σε ac.uk. Τα αυστραλέζικα σε edu.au. Της Κύπρου σε ac.cy. Δεν έχουν όλες
οι χώρες πάγια τέτοια πρακτική όμως. Ούτε η Ελλάδα, ούτε οι περισσότερες χώρες
της Ευρώπης

Προέλευση: Εκτός από τα πανεπιστήμια κάθε κατάληξη διαδικτυακών διευθύνσεων (κατάληξη του url πριν την πρώτη κάθετο [/]), θεωρητικά δηλώνει το είδος
του site: Οι καταλήξεις, .com (που αρχικά δήλωναν εμπορικό / εταιρικό ιστοχώρο,
.org (που αρχικά δήλωνε οργανισμό, οργάνωση, φορέα) και.net (που αρχικά δήλωνε
οργάνωση ή δραστηριότητα που είχε σχέση με το διαδίκτυο), όπως και το .info, τα
οποία πλέον αγοράζονται ελεύθερα χωρίς περιορισμούς στο είδος χρήσης, δεν αντιστοιχούν πια σε καθορισμένο τύπο site. Οι καταλήξεις όμως .mil (που δηλώνουν
στρατιωτικό οργανισμό) .gov που δηλώνει κρατικό φορέα (σκέτο .gov για ΗΠΑ),
gov.[domain name χώρας] (π.χ. gov.cy δηλώνει domain άλλης εθνικής κυβέρνησης)
έχουν πάντα συγκεκριμένη θεματολογία / πηγή. Κάθε χώρα έχει την δική της διγράμματη κατάληξη για διευθύνσεις που την αφορούν. Το σύστημα ονομάτων περιοχών
παρατίθεται ολόκληρο στην διεύθυνση http://www.iana.org/domains/root/db/.

Διασταύρωση πληροφορίας: Κάθε πληροφορία και δεδομένο που ανευρίσκεται πρέπει να διασταυρώνεται –ιδίως όταν δεν προέρχεται από επίσημη ή ίδια
πηγή. Πληροφορία που γράφεται σε ένα site και μόνο, ισοδυναμεί σε πρώτη ανάγνωση, με πληροφορία που δεν γράφεται σε κανένα. Το ίδιο ισχύει και για ομοειδείς
ομάδες site, ιδίως σήμερα που η πληροφορία μεταδίδεται από άτυπη ενημερωτική
πύλη σε ιστολόγια, σε κοινωνικά μέσα με τεράστια ταχύτητα πριν προφτάσει να ερευνηθεί ή να σχολιαστεί. Και εδώ ο συνδυασμός έγκυρης θεσμικά ή έμπρακτα πηγής και η κοινή λογική μπορεί να βοηθήσουν.

Εθνικοί μύθοι: Αν μια σημαντική ιστορική ή πολιτική πληροφορία την μαθαίνει κάποιος από ιστοχώρους μιας και μόνο χώρας, ή μιας εθνικής προέλευσης συντακτών της και η αναζήτηση δεν δίνει πηγές έξω από την χώρα, δύο τινά συμβαίνουν: ή πρόκειται για εθνικό μύθο, ή για γεγονός τοπικής εμβέλειας.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι: Η ποιότητα των συνδέσμων στους οποίους παραπέμπει ένας ιστοχώρος μπορούν να αποτελέσουν ένδειξη και για την ποιότητα της
πληροφορίας του, όσο και για τις θέσεις του. Επίσης σημαντικό για θέματα ακαδημαϊκά ή δημοσιογραφικά που απαιτούν τεκμηρίωση, είναι το αν ο συγγραφέας παραπέμπει με υποσημειώσεις ή συνδέσμους στις πηγές του.

Ποιος συνδέει σε αυτό: Ανάλογα μπορεί να διερευνήσει κανείς ποια site
συνδέουν σε ένα άρθρο ή ένα domain μέσω δωρεάν διαθέσιμων διαδικτυακών εργαλείων67

Χρόνος, επικαιρότητα, ενημέρωση: Πότε γράφτηκε το άρθρο, ή δημιουργήθηκε το αρχείο ήχου ή εικόνας; Είναι πρόσφατη η πληροφορία; Αν όχι, πολλά
μπορεί να έχουν αλλάξει. Στην επιστήμη μια παρουσίαση ενός θέματος μπορεί να
είναι ανεπίκαιρη ήδη τον επόμενο χρόνο (και ορισμένες φορές την επόμενη εβδομάδα!). Στην τρέχουσα επικαιρότητα παλιές ειδήσεις μπορεί να έχουν ήδη ξεπεραστεί.
Για παράδειγμα, η θορυβώδης παραπομπή κάποιου σε δίκη, μπορεί να ακολουθήθηκε μετά από 1-2 χρόνια από την αθώωσή του. Είναι σημαντικό να ξέρει κανείς πότε γράφτηκε κάτι.

Σημειολογία:

Site που χρησιμοποιούν γλώσσα μάρκετινγκ σε θέματα που δεν είναι εμπορικά είναι συχνά αναξιόπιστα.

67

Βλ. Backlink Checker, στο: http://www.iwebtool.com/backlink_checker, Yahoo Site
Explorer (απαιτείται εγγραφή στο Yahoo), στο: https://siteexplorer.search.yahoo.com/mysites,
Backlink Watch, στο: http://www.backlinkwatch.com/ (τελευταία πρόσβαση 7-13).
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Επίσημη πληροφορία (π.χ. Δελτία Τύπου, Ανακοινώσεις κ.λπ.) είναι προτιμότερο να την βρίσκουμε στους ιστοχώρους των οργανισμών που την εκδίδουν.

Παραθέματα ή περιγραφικές αναφορές σε τρίτα έγγραφα είναι καλό να επιβεβαιώνονται βρίσκοντας τα πρωτότυπα.

Το ποσοστό των αληθινών πληροφοριών που θα σας έλθουν με chain-email
(μηνύματα άγνωστης αρχικής προέλευσης που μεταφέρονται με μαζικές αποστολές
από τον ένα χρήστη στον άλλο) δεν είναι πάνω από 1%. Είναι στατιστικά ασφαλές να
τις θεωρείτε όλες ράδιο-αρβύλα.

Πηγές που έχουν αποδειχθεί αξιόπιστες στο παρελθόν έχουν μεγαλύτερες
πιθανότητες να είναι αξιόπιστες και στο παρόν.

Στο βαθμό που η γνώση του «εθιμοτυπικού» εκφοράς, δηλαδή των συμβάσεων γραφής και σήμανσης στο διαδίκτυο δηλώνει επικοινωνιακή εγγραμματοσύνη,
μπορεί να πιθανολογηθεί συνεπώς πως διαθέτει και συνολική εγγραμματοσύνη. Ακόμα περισσότερο ιστοχώροι χωρίς επιμέλεια και με ανορθογραφίες στέλνουν σήματα προχειρότητας

Είναι διαπιστωμένο πως ιστοχώροι που κατακλύζουν τον χρήστη με διαφημίσεις (pop-up, pop-under, flash και java animation σε ποσότητες που εξουθενώνουν
την χρήστη), δεν είναι αξιόπιστοι. Συχνά είναι και επικίνδυνοι για ιούς και malware.
Ενδεικτικός οδηγός για την δημιουργία και την διατήρηση αξιοπιστίας σε διαδικτυακό
περιεχόμενο έχει εκδοθεί από το Πανεπιστήμιο του Stanford (Stanford Persuasive
Technology

Lab)

η

οποία

παρατίθεται

http://credibility.stanford.edu/guidelines/index.html.

στη

διαδικτυακή

διεύθυνση:

