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Η δύναµη των ΜΜΕ ήταν πάντα γνωστή,  όπως είναι γνωστό και το γεγονος, 
ότι σε κάθε κίνηµα και από κάθε χούντα, προταρχικός στόχος υπήρξε η 
τηλεόραση και το ραδιόφωνο και στη συνέχεια ο έλεγχος εφηµερίδων και 
περιοδικών. 

 Η σηµασία τόσο του διαδικτύου όσο και των social media  αναδείχτηκε µε 
δραµατικό τρόπο στα πρόσφατα γεγονότα της ανατροπής του καθεστώτος 
Μουµπάρακ ( το οποίο επέβαλε διακοπή του internet και των social media ) 
για να επιτύχει διακοπή της ροής πληροφοριών ) όπως και στη Λιβύη του 
καθεστώτος Καντάφι ! 

Φυσικά, αυτά τα ανέπλπιστα ιστορικά γεγονότα θα αποτελέσουν αντικείµενο  
µελέτης κάποιων συναδέλφων αναφορικά µε την όντως µεγάλη σηµασία και 
τον ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν τόσο σε καιρό ειρήνης και 
οµαλότητας όσο και σε εποχές πολιτικής αστάθειας και ανωµαλιών ! 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Ο παγκόσµιος ιστός από µία «µεγάλη ιδέα» της δεκαετίας του 1990 σε λιγότερο από 

δέκα έτη εξελίχθηκε σε καθηµερινή πρακτική για ένα σηµαντικό ποσοστό του 

παγκόσµιου πληθυσµού, ενώ τα χρόνια που ακολούθησαν και µέχρι το 2010 αναµένεται 

– ή καλύτερα προσδοκάται – να συµµετέχει στο διαδίκτυο το 80% της υφηλίου. Και αν 

η θεώρηση αυτή µοιάζει ουτοπική, ίσως µία αναδροµή στο παρελθόν και στην τότε 

συζήτηση για την ανάπτυξη του παγκόσµιου ιστού και την ραγδαία εξάπλωση του 

διαδικτύου, αποδεικνύει ότι στον ψηφιακό ηλεκτρονικό κόσµο η έννοια του χρόνου 

είναι σχετική, τουλάχιστο σε σύγκριση µε την ανθρώπινη καθηµερινότητα. ∆εν είναι 

όµως µόνο η ανάπτυξη του παγκόσµιου ιστού και η εξέλιξη του διαδικτύου που 

αποτελούν αξιοσηµείωτη ανθρώπινη κατάκτηση. Μέσα στα χρόνια ενηλικίωσης του η 

καθεστηκυία τάξη πραγµάτων αναδιαµορφώνεται διαρκώς και οι υπάρχουσες ενδείξεις 

υπόσχονται ακόµη δυναµικότερες εξελίξεις. Σήµερα, στη δεύτερη δεκαετία ζωής του 

φαινοµένου που χαρακτηρίστηκε ως «µία από τις σηµαντικότερες τεχνολογικές 

επινοήσεις της ανθρωπότητας» και καθώς έχει επέλθει ουσιαστική ωρίµανση του 

παγκόσµιου ιστού τόσο από τεχνολογικής όσο και από λειτουργικής σκοπιάς, ο 

χρήστης τοποθετείται στο επίκεντρο των εξελίξεων και µε βάση τις ανάγκες του 

επιχειρείται αναπροσδιορισµός και αναδιαµόρφωση των τεχνολογιών του γνώριµου 

πλέον web, µε στόχο την υποστήριξη της δικτύωσης των χρηστών και της 

αποτελεσµατικότερης διάδρασης τους µε τους υπολογιστές και µέσω αυτών µε τον 

παγκόσµιο ιστό. 

Από την άλλη πλευρά τα αποτελέσµατα που σηµειώνονται στα πλαίσια της διάνθισης 

και ενδυνάµωσης του παγκόσµιου ιστού, αποτελούν κατά κοινή οµολογία συµµετοχική 

προσπάθεια που ξεκινά από την οµάδα των δηµιουργών του web και επεκτείνεται µέχρι 

τις σήµερα γνώριµες ∆ιαδικτυακές Κοινότητες Χρηστών. Παρά το γεγονός ότι η έννοια 

της δικτύωσης στα πλαίσια των ανθρώπινων κοινωνιών αλλά και της ανθρωπολογίας, 

της κοινωνιολογίας και ευρύτερα των κοινωνικών επιστηµών εµφανίζεται νωρίτερα 

ακόµη και από την δεκαετία του 1950, σήµερα και µε την υποστήριξη του παγκόσµιου 

ιστού και του διαδικτύου, νέες τάσεις διαµορφώνονται και νέες διαστάσεις 

σηµειώνονται αναφορικά µε την διαδικτυακή κοινωνική δικτύωση των παγκόσµιων 

χρηστών του διαδικτύου. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

Αναγνωρίζοντας τα αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις τόσο των τεχνολογιών του 

παγκόσµιου ιστού όσο και των πρακτικών της διαδικτυακής κοινωνικής δικτύωσης, στα 

πλαίσια της παρούσας µελέτης επιχειρείται µία συνολική θεώρηση των διαδικτυακών 

υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Εξετάζονται έτσι έννοιες όπως ο παγκόσµιος ιστός 

και το διαδίκτυο, ενώ παράλληλα µε τα πλαίσια των εννοιών των κοινωνικών δικτύων 

και της κοινωνικής δικτύωσης, µελετώνται οι διαστάσεις υλοποίησής τους όπως οι 

υπηρεσίες των ιστολογίων, των wikis, των συστηµάτων κοινωνικής σήµανσης και των 

ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης. 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Τα κοινωνικά δίκτυα στη βασική τους θεώρηση αποτελούν κοινωνικές δοµές που 

απαρτίζονται από κόµβους (άνθρωποι, οργανισµοί και κάθε είδους οντότητες), οι οποίοι 

συνδέονται µέσω σειράς αλληλεξαρτήσεων (όπως αξίες, οράµατα, ιδέες, οικονοµικές 

συναλλαγές, φιλίες, συγγένειες, αντιπάθειες, αντιπαραθέσεις, εµπορικές σχέσεις, 

δικτυακές διασυνδέσεις, σεξουαλικές σχέσεις, µεταφορά ασθενειών ή αεροπορικές 

διαδροµές). Η ανάλυση των κοινωνικών δικτύων, έγκειται στη µελέτη των κόµβων και 

των σχέσεων που τους διασυνδέουν (δεσµών), ενώ µπορούν να µελετηθούν από 

διάφορες σκοπιές, όπως διάφορα είναι και τα επίπεδα στα οποία τα κοινωνικά δίκτυα 

αναπτύσσονται, ξεκινώντας από την οικογένεια και καταλήγοντας στην παγκόσµια 

διάσταση. Τα κοινωνικά δίκτυα µεταξύ άλλων µπορούν να διαδραµατίσουν 

καθοριστικό ρόλο στην διαµόρφωση του τρόπου µε τον οποίο προβλήµατα επιλύονται, 

οργανισµοί λειτουργούν, ακόµη και στο βαθµό στον οποίο τα µέλη τους επιτυγχάνουν 

τους στόχους τους. 

 

Η υλοποίηση των κοινωνικών δικτύων στο διαδίκτυο, εφαρµόζεται µέσω των 

υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα υπηρεσιών 

κοινωνικής δικτύωσης, αποτελούν τα ιστολόγια (blogs), τα wikis, οι υπηρεσίες 

κοινωνικής σήµανσης (social tagging services) και οι ιστοτόποι κοινωνικής δικτύωσης 
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(social networking sites). Μέσω των εφαρµογών τους, που βασίζονται στις τεχνολογίες 

του παγκόσµιου ιστού (web based), οι χρήστες - µέλη έχουν τη δυνατότητα να 

αλληλεπιδρούν µε χρήση διαφόρων µεθόδων, όπως η δηµοσίευση καταχωρήσεων εν 

είδη ηλεκτρονικού προσωπικού ηµερολογίου, η συνεργατική συγγραφή και 

επεξεργασία εγγράφων, η σήµανση και ταξινόµηση του περιεχοµένου των 

πληροφοριών του παγκόσµιου ιστού και η δηµιουργία οµάδων παράλληλα µε τη 

διάδραση µε αξιοποίηση υπηρεσιών. Αντικείµενο της παρούσας εργασίας, αποτελεί η 

µελέτη και έρευνα τόσο των διαδικτυακών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης που 

συναντώνται στον παγκόσµιο ιστό, όσο και των χαρακτηριστικών του νέου παγκόσµιου 

ιστού που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των υπηρεσιών αυτών. Τέλος, γίνεται αναφορά 

στις κοινωνικές διαστάσεις και επιπτώσεις των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης σε 

επίπεδο που αφορά στον άνθρωπο, στην ηθική και στο δίκαιο, στην επικοινωνία, στην 

κοινωνία και στον πολιτισµό, στην οικονοµία, στην πολιτική και στην τεχνολογία. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Social networks icons (www.ericgreenspan.com) 
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1.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

 

Στην προσπάθεια µελέτης και αποτύπωσης των βασικών χαρακτηριστικών του νέου 

παγκόσµιου ιστού όπως έχει διαµορφωθεί σήµερα, έχοντας συµπληρώσει την πρώτη 

και διανύοντας το δεύτερο µισό της δεύτερης δεκαετίας ζωής, συναντώνται κάποιες 

έννοιες - κλειδιά, η παρουσίαση και συζήτηση των οποίων κρίνεται σκόπιµη στα 

πλαίσια της πληρέστερης αποτύπωσης του υπόβαθρου µελέτης της εργασίας αυτής. 

Πέρα από τις βασικές έννοιες όµως που αφορούν και αναφέρονται στον παγκόσµιο ιστό 

(world wide web), συναντώνται και κάποιες νεότερες (ιστορικά) που αφορούν στις 

υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (social networking services), οι οποίες άλλωστε είναι 

γέννηµα ακριβώς του νέου παγκόσµιου ιστού. Ίσως ακόµη και η ίδια η έννοια της 

κοινωνικής δικτύωσης (σε διαδικτυακό επίπεδο), να αποτελεί µία έννοια που εισήχθη 

στη διεθνή διαδικτυακή αρένα έπειτα της αναδιαµόρφωσης της τρέχουσας κατάστασης, 

του µέχρι πρότινος γνώριµου παγκόσµιου ιστού. Ξεκινώντας από τη βάση όλων, η 

ουσιαστικότερη ίσως έννοια είναι αυτή του παγκόσµιου ιστού, δηλαδή του συστήµατος 

βάσει του οποίου οργανώνεται η πληροφορία που είναι διαθέσιµη στο διαδίκτυο και 

καθίσταται προσβάσιµη από τους επιµέρους χρήστες του. Παράλληλα µε τον 

παγκόσµιο ιστό, η έννοια του διαδικτύου, εξίσου ουσιώδης και σηµαντικά απλούστερη, 

αναφέρεται στο παγκόσµιο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών που διαµορφώνεται σαν 

παράγωγο της διασύνδεσης επιµέρους δικτύων. Το γνωστό και οικείο σε µεγάλο βαθµό 

σε όλους τους σύγχρονους χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών διαδίκτυο, είναι 

ακριβώς η υποδοµή που βασίζεται στις τεχνολογίες του παγκόσµιου ιστού, του 

απαραίτητου δηλαδή εργαλείου, για να παραχθεί τελικώς αυτό το καθολικό σύνολο 

δυνατοτήτων.  

Στη µέχρι σήµερα πορεία
1 του παγκόσµιου ιστού οι εξελίξεις από πλευράς τεχνολογιών 

και δυνατοτήτων είναι ραγδαίες, όπως άλλωστε συµβαίνει γενικότερα στον κλάδο των 

τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Ανάµεσα σε αυτές τις εξελίξεις και µετά 

την έλευση της νέας δεκαετίας, διακρίνεται έντονη κατεύθυνση προς την ανανέωση, την 

επέκταση και την ισχυροποίηση των δυνατοτήτων διασύνδεσης των χρηστών, µε 

έµφαση στην συνεργασία µεταξύ τους, στην επικοινωνία, στην ασφαλή ανταλλαγή 

                                                           

1  Η αρχή της ιστορίας του παγκόσµιου ιστού τοποθετείται στο 1992. 
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πληροφοριών και την διαλειτουργικότητα
2 στα πλαίσια του γνωστού και υπάρχοντος 

παγκόσµιου ιστού, ο οποίος πλέον λαµβάνει νέες διαστάσεις και αποκτά νέους 

τεχνολογικούς µηχανισµούς, ώστε να δηµιουργηθεί ένα νέο σύνολο δυνατοτήτων. Αυτή 

η νέα κατεύθυνση και το νέο σύνολο δυνατοτήτων του παγκόσµιου ιστού, συνθέτει 

αυτό που ονοµάζεται νέος παγκόσµιος ιστός ή ιστός 2.0 ή web 2.0, εισάγοντας 

ουσιαστικά τους χρήστες σε µία νέα, δεύτερη γενιά υπηρεσιών. Η νέα αυτή κατεύθυνση 

οδήγησε στην διαµόρφωση, ανάπτυξη και εξέλιξη δικτυακών κοινοτήτων (web - based 

communities), υπηρεσιών και εφαρµογών. Τέτοιες εφαρµογές αποτελούν τα blogs, τα 

wikis, τα social tagging systems αλλά και τα social networking sites. Γενικά η νέα γενιά 

του παγκόσµιου ιστού χαρακτηρίζεται από πληθώρα υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης 

(social networking services), αναπτύσσοντας ένα περιβάλλον διάδρασης και συνέργειας 

χρηστών.  

 

 

 

 
Εικόνα 2 : world wide web (commonsensewhithmoney.com) 

 

 

 

                                                           

2  Ο όρος διαλειτουργικότητα, σύµφωνα µε την IEEE (Institution of Electrical Engineers), αναφέρεται 
στην ικανότητα διαφορετικών συστηµάτων ή τεχνολογιών να λειτουργούν παράλληλα (µαζί), 
υποστηρίζοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και τη χρήση της πληροφορίας που έχει ανταλλαχθεί. 
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2. ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 

Το διαδίκτυο αποτελεί ένα παγκόσµιο πληροφοριακό, κοινόχρηστα προσβάσιµο, 

σύστηµα διασυνδεδεµένων δικτύων υπολογιστών. Η ανάπτυξή του υπήρξε τόσο 

ραγδαία ώστε κατά τη δεκαετία του 1990 υπολογίσθηκε ότι το µέγεθός του αυξανόταν 

µε ρυθµούς της τάξης του 100% ανά έτος. Μέσω του διαδικτύου οι χρήστες του 

µπορούν να διαµοιραστούν πληροφορίες µε χρήση πολλαπλών καναλιών και µεθόδων. 

Από την στιγµή που ένας υπολογιστής είναι συνδεδεµένος στο διαδίκτυο, µπορεί να 

αποκτά πρόσβαση και να µεταφέρει πληροφορίες από άλλους υπολογιστές στην τοπική 

του µνήµη. Αντίστοιχα, µπορεί να µεταφέρει από την τοπική του µνήµη πληροφορίες 

προς άλλους υπολογιστές. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται µπορούν να υποστούν 

επεξεργασία. Στην πλειονότητά τους οι πληροφορίες που είναι κοινόχρηστα 

προσβάσιµες µέσω του διαδικτύου, αποτελούνται από διασυνδεδεµένα αρχεία 

υπερκειµένου και άλλους πόρους του παγκόσµιου ιστού. Εκτός των πόρων του 

παγκόσµιου ιστού που είναι προσβάσιµοι µέσω των φυλλοµετρητών (web browsers), 

άλλες εφαρµογές αποτελούν εξειδικευµένα λογισµικά για υποστήριξη ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας (e-mail), «ζωντανής» ανταλλαγής άµεσων µηνυµάτων (online chat), 

µεταφοράς αρχείων (file transfer) και διαµοίρασης αρχείων (file sharing). 

Η διακίνηση των πληροφοριών στο διαδίκτυο επιτυγχάνεται µέσω ενός συστήµατος 

διασυνδεδεµένων δικτύων υπολογιστών. Οι υπολογιστές αυτοί µπορεί να είναι 

προσωπικοί και οικιακοί, δηµόσιοι και κοινόχρηστοι, υπολογιστές εκπαιδευτικών, 

ερευνητικών ή ακαδηµαϊκών µονάδων, κυβερνητικών ή άλλων οργανισµών, ενώ το ίδιο 

ισχύει και για τα διασυνδεδεµένα δίκτυα υπολογιστών. Οι υπολογιστές αυτοί ή τα 

δίκτυα υπολογιστών, συνδεδεµένα µε χρήση καλωδίων χαλκού, καλωδίων οπτικών 

ινών, ασύρµατων συνδέσεων ή άλλων τεχνολογιών, διαµοιράζονται δεδοµένα µέσω 

ανταλλαγής πακέτων (δεδοµένων) µε χρήση προτυποποιηµένων (standardized) 

πρωτοκόλλων (TCP/IP)3. 

Ένας απλούστερος και σαφέστερος ορισµός του διαδικτύου (internet ή internetwork) 

αναφέρεται στο σύνολο που σχηµατίζεται από την διασύνδεση δύο ή περισσοτέρων 

                                                           

3  Η “σουίτα” πρωτοκόλλων διαδικτύου (Internet Protocol Suite) αποτελεί το σύνολο των πρωτοκόλλων 
επικοινωνίας που χρησιµοποιούνται στο διαδίκτυο και άλλα παρόµοια δίκτυα. Τα βασικότερα 
πρωτόκολλα είναι αυτά του Ελέγχου Μεταφοράς (Transmission Control Protocol - TCP) και το 
διαδικτυακό (Internet Protocol - IP). 
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δικτύων (που µπορεί να είναι Local Area Networks – LAN, Metropolitan Area 

Networks – MAN ή Wide Area Networks – WAN). Η διασύνδεση µπορεί να 

διενεργείται µε χρήση διαφόρων συσκευών, όπως οι δροµολογητές (routers) και οι 

γέφυρες (bridges). Έτσι, το διαδίκτυο αποτελεί ένα παγκόσµιο σύστηµα λογικά 

διασυνδεδεµένο, µέσω ενός µοναδικού παγκόσµιου συνόλου διευθύνσεων που 

βασίζεται στο διαδικτυακό πρωτόκολλο (Internet Protocol - IP) ή άλλων πρωτοκόλλων 

που το διαδέχθηκαν στην εξέλιξη του διαδικτύου. Το παγκόσµιο αυτό λογικά 

διασυνδεδεµένο σύστηµα είναι ικανό µε χρήση της σουίτας πρωτοκόλλων (TCP/IP) και 

άλλων συµβατών πρωτοκόλλων, να υποστηρίζει διάφορες µορφές επικοινωνίας αλλά 

και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που καθίστανται προσπελάσιµες τοπικά ή δικτυακά, 

δηµόσια ή ιδιωτικά. Οι υπηρεσίες αυτές βασίζονται σε επικοινωνιακές ζεύξεις / 

διασυνδέσεις. 

Οι βασικότερες εφαρµογές του διαδικτύου υποστηρίζουν τις µορφές επικοινωνίας 

υψηλού επιπέδου όπως σηµειώθηκε παραπάνω. Ξεκινώντας από το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο (electronic mail ή e-mail), εφαρµογή ιδιαίτερα διαδεδοµένη και δηµοφιλής 

στις µέρες µας, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα σύνθεσης, αποστολής και παραλαβής 

µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Παρά την ύπαρξη σχετικών εφαρµογών 

ακόµη και προ του διαδικτύου (από την εποχή του ARPANET4 όπως θα συζητηθεί στη 

συνέχεια), µε τη διαθεσιµότητα σχετικών προγραµµάτων σε όλα τα είδη υπολογιστών, 

το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο γνώρισε σηµαντική άνθιση και διάδοση. Μία εξίσου 

διαδεδοµένη εφαρµογή αποτελούν οι οµάδες νέων (news groups). Αυτές αποτελούν 

τόπους σχολιασµού και διασποράς νέων, στα οποία συµµετέχουν χρήστες του 

διαδικτύου που µοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα. Έτσι, έχουν τη δυνατότητα να 

ανταλλάσσουν µηνύµατα, να ενηµερώνονται και να παρακολουθούν την εξέλιξη των 

συζητήσεων που αναπτύσσονται, ενώ παράλληλα µπορούν να ανατρέχουν στο ιστορικό 

των αρχείων της θεµατολογίας που έχει συζητηθεί στο παρελθόν. Όπως είναι λογικό 

και αναµενόµενο, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες τέτοιες οµάδες, ενώ η θεµατολογία που 

πραγµατεύονται ποικίλει και επεκτείνεται σε επίπεδο κάθε είδους τοµέα ενδιαφέροντος. 

Μία άλλη ενδιαφέρουσα εφαρµογή του διαδικτύου, είναι εκείνη που επιτρέπει στους 

χρήστες του µε χρήση προγραµµάτων, όπως των Telnet, Rlogin, Secure Shell (SSH) και 

άλλων παρόµοιων, να αποκτούν πρόσβαση και να συνδέονται σε οποιαδήποτε µηχανή 

(υπολογιστή ή περιοχές αποθήκευσης δεδοµένων) στην οποία διατηρούν λογαριασµό. 

Αυτή η αποµακρυσµένη σύνδεση (remote access) µπορεί να υλοποιηθεί µε χρήση ή 
                                                           

4  Advanced Research Projects Agency Network. 
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χωρίς χρήση τεχνολογιών ασφάλειας, πιστοποίησης ή / και κρυπτογράφησης, αναλόγως 

των απαιτήσεων. Επιγραµµατικά, σηµειώνεται ότι το Telnet αποτελεί πρόγραµµα που 

παρέχει δυνατότητα σε χρήστες, να αποκτήσουν πρόσβαση σε έναν αποµακρυσµένο 

υπολογιστή ή άλλο µηχάνηµα του δικτύου, στο οποίο διατηρείται προσωπικός 

λογαριασµός. Κατ’ αντιστοιχία, το Rlogin (Remote login) επιτρέπει επίσης 

αποµακρυσµένη πρόσβαση µε σύνδεση σε έναν εξυπηρετητή (server) χωρίς όµως να 

απαιτείται εισαγωγή κάποιου κωδικού πρόσβασης, µε την προϋπόθεση όµως ο χρήστης 

να συνδέεται µέσω ενός «έµπιστου» ή «πιστοποιηµένου» σταθµού εργασίας ή 

υπολογιστή. Τέλος, η εφαρµογή Secure Shell (SSH) παρέχει κρυπτογράφηση των 

στοιχείων πιστοποίησης των χρηστών (όπως το όνοµα χρήστη και τον κωδικό 

πρόσβασης) αλλά και της γενικότερης επικοινωνίας χρήστη - συστήµατος, σε αντίθεση 

µε την υπηρεσία Telnet που δεν υποστηρίζει κρυπτογράφηση. Μία ακόµη δυναµική 

εφαρµογή του διαδικτύου, είναι αυτή της µεταφοράς αρχείων (file transfer) η οποία 

επιτυγχάνεται µε χρήση του πρωτοκόλλου µεταφοράς αρχείων (File Transfer Protocol - 

FTP). Έτσι καθίσταται δυνατή η αντιγραφή ή / και µεταφορά αρχείων από µία µηχανή 

σε κάποια άλλη. 

 

Η δηµοφιλέστερη ίσως και περισσότερο προσφιλής στην συντριπτική πλειονότητα των 

χρηστών ηλεκτρονικών υπολογιστών γενικότερα και του διαδικτύου ειδικότερα, είναι 

αυτή του παγκόσµιου ιστού (world wide web - www). Η χρήση της βασίζεται στο 

πρωτόκολλο µεταφοράς υπερκειµένων (HyperText Transfer Protocol - HTTP) και 

παρέχει δυνατότητα διασύνδεσης εγγράφων µε χρήση υπερκειµένων και διαµοίραση, 

πλοήγηση και πρόσβαση σε αυτά µέσω υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ 

τους, όπως σηµειώθηκε και νωρίτερα στη σχετική µε τον παγκόσµιο ιστό παράγραφο. 

Άλλες νεότερες εφαρµογές του διαδικτύου, αποτελούν αυτές της σύµπραξης ή 

συνεργατικής εργασίας γνωστή υπό τον όρο collaborative work. Στις περιπτώσεις αυτές 

οι δυναµικές τεχνολογίες και εφαρµογές του διαδικτύου αξιοποιούνται για τη 

διαµοίραση ιδεών, γνώσης και δεξιοτήτων, µεταξύ χρηστών που συµπράττουν, 

επικοινωνώντας µέσω του ∆ιαδικτύου, αναπτύσσοντας δραστηριότητες όπως η κίνηση 

ελεύθερου λογισµικού (Free Software Movement). 

 

Πέρα από τις κινήσεις συνεργασίας, εξίσου διαδεδοµένες νεότερες εφαρµογές 

αποτελούν και εκείνες της ζωντανής ροής µέσων (live media streaming), που παρέχουν 

τη δυνατότητα σε συσκευές συνδεδεµένες στο διαδίκτυο να προσπελάσουν online µέσα 

(media) µε τρόπο παρόµοιο µε αυτόν του δέκτη της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου. 
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Ωστόσο στην περίπτωση του διαδικτυακού streaming, το εύρος του διαθέσιµου υλικού 

είναι σαφώς πολλαπλάσιο της περιορισµένης γκάµας των παραδοσιακών µέσων. Τέλος, 

µία ακόµη νεότερη εφαρµογή αποτελεί η τηλεφωνία µέσω διαδικτύου (Voice over 

Internet Protocol - VoIP), µία ιδέα που ξεκίνησε το 1990 εµπνευσµένη από τα γνωστά 

walkie - talkie. Από τα ισχυρότερα πλεονεκτήµατα της τηλεφωνίας µέσω διαδικτύου 

αποτελεί το µηδενικό ή σηµαντικά χαµηλότερο κόστος, συγκριτικά µε τις 

παραδοσιακές τηλεφωνικές γραµµές, ειδικά σε περιπτώσεις υπερατλαντικών 

τηλεπικοινωνιών, ενώ η ποιότητα της µετάδοσης είναι ικανοποιητική και σχεδόν 

ισοδύναµη της παραδοσιακής επικοινωνίας µέσω τηλεφώνου επίγειας γραµµής. 

 

 

 3. Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 

 

 

Ο παγκόσµιος ιστός είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο υπολογιστών στους οποίους 

αποθηκεύονται οµάδες ιστοσελίδων (τοποθεσίες παγκόσµιου ιστού). Οι χρήστες 

µπορούν να µεταβούν άµεσα σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, αρκεί να γνωρίζουν τη 

διεύθυνσή  της  µέσα  στον  παγκόσµιο  ιστό. Τα δοµικά στοιχεία κάθε 

ιστοσελίδας είναι η διεύθυνσή της (διεύθυνση URL), εργαλεία πλοήγησης για τη 

µετάβαση στα σηµαντικότερα σηµεία της τοποθεσίας, κείµενο, εικόνες, υπερσυνδέσεις, 

πεδία που συµπληρώνει ο επισκέπτης και πιθανότατα κάποια διαφηµιστικά πλαίσια. Οι 

ιστοσελίδες δηµιουργούνται κυρίως για εµπορικούς, επιστηµονικούς ή ενηµερωτικούς 

σκοπούς. Οι ιστοσελίδες µιας τοποθεσίας στον παγκόσµιο ιστό µπορεί να 

ενηµερώνονται απευθείας από online βάσεις δεδοµένων. 

Από τις σηµαντικότερες συµβολές του παγκόσµιου ιστού ήταν, εκτός από την 

διεύρυνση του µέχρι τότε υπάρχοντος διαδικτύου, η διάδοση και διάχυση της 

πληροφορίας που ήταν διαθέσιµη στα πλαίσια του διαδικτύου, µέσα από ένα εύχρηστο 

και ευέλικτο εργαλείο. Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι παρά την 

αλληλοσύνδεση της έννοιας του παγκόσµιου ιστού µε αυτή του διαδικτύου, είναι 

σηµαντικό να µην συγχέονται καθώς η µεν πρώτη (αυτή του παγκόσµιου ιστού) αφορά 

στο υπερσύνολο των πληροφοριών και πόρων που είναι διαθέσιµες µέσω των 

υπερκειµένων και διασυνδέονται µέσω των υπερσυνδέσµων όπως σηµειώθηκε 

παραπάνω, η δε δεύτερη (αυτή του διαδικτύου) αναφέρεται στο παγκόσµιο δίκτυο 

υπολογιστών και υποδικτύων που συνδέονται µεταξύ τους και ανταλλάσουν δεδοµένα. 

Έτσι, το διαδίκτυο αντικατοπτρίζεται στην παγκόσµια υποδοµή υλικού και λογισµικού 
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που διασυνδέει τοπικούς υπολογιστές ή τοπικά δίκτυα υπολογιστών µεταξύ τους, 

δηµιουργώντας ένα παγκόσµιο σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένων. 

 

 

4. ΙΣΤΟΣ 2.0 (Web 2.0) 

 

Ο όρος Web 2.0 (Ιστός 2.0), χρησιµοποιείται για να περιγράψει τη νέα γενιά του 

παγκόσµιου ιστού η οποία βασίζεται στην όλο και µεγαλύτερη δυνατότητα των 

χρηστών του διαδικτύου να µοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται online. 

Αυτή η νέα γενιά είναι µια δυναµική διαδικτυακή πλατφόρµα στην οποία µπορούν να 

αλληλεπιδρούν χρήστες χωρίς εξειδικευµένες γνώσεις σε θέµατα υπολογιστών και 

δικτύων. Η φράση Web 2.05 ειπώθηκε για πρώτη φορά το 2004 κατά τη διάρκεια ενός 

συνεδρίου µεταξύ της O'Reilly Media και της MediaLive International όπου 

προτείνονταν ιδέες για την αναβάθµιση του παγκόσµιου ιστού. Ο Dale Dougherty και 

O'Reilly VP, παρατήρησαν ότι το διαδίκτυο είχε αρχίσει να γίνεται πολύ δηµοφιλές και 

σηµαντικό µέρος της καθηµερινότητας όλο και µεγαλύτερου ποσοστού ανθρώπων. 

Συνεχώς έβγαιναν νέες εφαρµογές και ιστοσελίδες οι οποίες αναγνωρίζονταν από το 

ευρύ κοινό σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Επιπλέον οι περισσότερες εταιρείες άρχισαν 

να στρέφουν την επιχειρηµατική τους δράση στο διαδίκτυο και να προσπαθούν να 

φέρουν τους καταναλωτές τους προς αυτό το κανάλι. Έχοντας όλα αυτά ως δεδοµένα 

εξέτασαν το Web 2.0 ως µια δεύτερη γενιά υπηρεσιών βασισµένων στο διαδίκτυο. 

Χρησιµοποίησαν αυτή την φράση σαν τίτλο για µια σειρά από συνέδρια µε τον τίτλο 

Web 2.0 Summit. Τα συνέδρια αυτά συνεχίζονται και µέχρι σήµερα για να 

αποσαφηνιστεί ο όρος και να προωθηθεί η ιδέα σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Όπως 

έχει αναφερθεί το Web 2.0 ξεπερνά τα όρια της περιορισµένης πλατφόρµας ενός 

υπολογιστή. Ο χρήστης θα µπορεί να δρα στον παγκόσµιο ιστό όπως δρούσε µέχρι 

τώρα στον υπολογιστή του. Οι πιο ειδικοί µιλούν για έναν νέο τρόπο σχεδίασης των 

ιστοσελίδων ο οποίος θα βασίζεται στην διάδραση του χρήστη. Θα επιτρέπει στον 

χρήστη να αλλάξει τόσο το περιβάλλον της σελίδας όσο και να παρέµβει στο 

περιεχόµενό της. Χαρακτηριστικές εφαρµογές του Web 2.0 είναι τα κοινωνικά µέσα 

(social media), τα wiki και τα blogs. Πολλές από τις εντολές διάδρασης που 

                                                           

5  Ο όρος “Web 2.0” είχε πρωτοαναφερθεί από τους Dale Dougherty (συνιδρυτή του O’ Reilly Media) 
και Craig Cline (1951 – 2006, υπεύθυνο εκδόσεων της Αµερικανικής Seybold Publications). 
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χαρακτηρίζουν την λειτουργία του Web 2.0 µας είναι ήδη γνωστές από διάφορες 

ιστοσελίδες social media όπως το facebook ή το youtube για παράδειγµα. Τέτοιες 

εκφράσεις είναι η αναζήτηση (search), το tag, η παράθεση links ή το authoring όπως 

λειτουργεί σε πολλά wiki όπου οι χρήστες µπορούν να δηµιουργήσουν άρθρα αλλά και 

να ανανεώσουν ή να διαγράψουν ήδη υπάρχοντα. 

Παρά τον σκεπτικισµό του εφευρέτη του παγκόσµιου ιστού και σίγουρα και άλλων 

επιστηµόνων και ειδικών, ο όρος Web 2.0 κατέστη δηµοφιλής µε απόδειξη τις 9,5 

εκατοµµύρια αναφορές στον όρο στις σελίδες του Google6 µέσα σε ένα διάστηµα 

ενάµιση έτους έπειτα της παρουσίασής του και παρά τις έντονες και αέναες διαφωνίες 

περί του όρου και της έννοιάς του. Πάντως, σε µία προσπάθεια πρακτικής αποτύπωσης 

της µετάβασης από τον Web 1.0 στον Web 2.0, ο Tim O’ Reilly7 παραθέτει στο άρθρο 

του “What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of 

Software” µία αντιστοίχιση δηµοφιλών πρακτικών ή εφαρµογών του Web 1.0 και των  

µετεξελίξεών τους στη νέα πραγµατικότητα του Web 2.0. 

 
Εικόνα 3 : web 2.0 (realsoftwaredevelopment.com) 

 

«…ο Web 2.0 είναι ένα σύνολο οικονοµικών, κοινωνικών και 

τεχνολογικών τάσεων που συλλογικά διαµορφώνουν τη βάση της 

επόµενης γενιάς του Internet - ενός µέσου περισσότερο ώριµου και 

σαφέστερου, που χαρακτηρίζεται από συµµετοχή των χρηστών, 

ανοιχτωσιά και δικτύωση…» 

 

O’ Reilly Radar Report on Web 2.0 Principles and Best Practices, Fall 2006 

                                                           

6  Η Google Inc. είναι µία από τις µεγαλύτερες εταιρίες δικτυακών υπηρεσιών µε λειτουργία που 
χρονολογείται από το 1998. Η οµώνυµη µηχανή αναζήτησης της Google αποτελεί τη δηµοφιλέστερη 
πηγή διαδικτυακής αναζήτησης παγκοσµίως. Σχετικός Σύνδεσµος: http://www.google.com/ 

7  Ιδρυτής της O’ Reilly Media. 
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Πίνακας 1: Ανακατεύθυνση Εφαρµογών και Μετεξέλιξη Τεχνολογιών από το Web 1.0 στο Web 2.0 

 

 

 

 
Εικόνα 4 : ∆ιαφορές λειτουργειών µεταξύ Web 1.0 και ΅Web 2.0 

                                                           

8  Πηγή: Tim O’ Reilly, 2005: What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next 
Generation of Software. O’ Reilly Media 

ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ WEB 1.0 ΣΤΟ WEB 2.08 

Web 1.0 ���� Web 2.0 
Double Click ���� Google AdSense 

Ofoto ���� Flickr 

Akamai ���� BitTorrent 

mp3.com ���� Napster 

Britannica Online ���� Wikipedia 

personal websites ���� blogging 

evite ���� upcoming.org and EVDB 

domain name speculation ���� search engine optimization 

page views ���� cost per click 

screen scraping ���� web services 

publishing ���� participation 

content management systems ���� Wikis 

directories (taxonomy) ����  tagging ("folksonomy") 

stickiness ���� syndication 
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5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΙΚΤΥΩΣΗ 

(Social Networks and Social Networking) 

 

 

Η έννοια του κοινωνικού δικτύου, αποτελεί κοινωνική δοµή (social structure) που στη 

βασική της θεώρηση αποτελείται από κόµβους (Nodes) και δεσµούς (Ties) µεταξύ των 

κόµβων. Οι κόµβοι µπορεί να είναι άνθρωποι ή οργανισµοί και οι δεσµοί µπορεί να 

είναι κάθε είδους σχέση µεταξύ των κόµβων αλλά και κάθε είδους αλληλεξάρτηση. Αν 

και η µελέτη των  κοινωνικών δικτύων είναι ιδιαίτερα πολύπλοκή ειδικότερα όσο 

αυξάνει το πλέγµα των σχέσεων και ο αριθµός των κόµβων, στην πιο απλή του 

αποτύπωση, ένα κοινωνικό δίκτυο παριστάνεται µε την χρήση ενός χάρτη στον οποίο 

αποτυπώνονται οι κόµβοι (µε χρήση σηµείων) και οι δεσµοί (µε χρήση γραµµών που 

συνδέουν τα σηµεία). Η ανάλυση των κοινωνικών δικτύων από θεωρητικής πλευράς 

σχετίζεται µε την θεωρία δικτύων (Network Theory) ενώ σαν εργαλείο εµφανίζονται 

πρώτιστα στα πλαίσια της κοινωνιολογικής επιστήµης. Ωστόσο, επιστηµονικές 

διαστάσεις έλαβαν τα κοινωνικά δίκτυα και στα πλαίσια άλλων ανθρωπιστικών, 

κοινωνικών και θετικών επιστηµών, όπως εκείνες της ανθρωπολογίας, της βιολογίας, 

των οικονοµικών, της ψυχολογίας αλλά και των τοµέων µελέτης της γνώσης και των 

πληροφοριών, των επικοινωνιών και των οργανωτικών δοµών. Άλλωστε, κατά τον 

[Alvin W. Wolfe, 1978] η αντίληψη της «δικτυακής σκέψης» προέκυψε στην επιστήµη 

της ανθρωπολογίας περί τα 1953. Η ανάλυση των κοινωνικών δικτύων όπως 

σηµειώθηκε, έγκειται στη µελέτη των κόµβων και των σχέσεων που τους διασυνδέουν 

και µπορούν να µελετηθούν από διάφορες σκοπιές όπως διάφορα είναι και τα επίπεδα 

στα οποία τα κοινωνικά δίκτυα λειτουργούν, από το επίπεδο της οικογένειας µέχρι το 

έθνος. Με την πάροδο του χρόνου η µελέτη και ανάλυση των κοινωνικών δικτύων 

εξελικτικά από απλή υποδήλωση µίας αποτύπωσης του ιστού κόµβων - συσχετίσεων 

όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, κατέληξε να αποτελεί προσέγγιση µιας ολόκληρης 

µεθοδολογίας η οποία µάλιστα βασίζεται σε δικές τις θεωρήσεις, πρακτικές, οµάδες 

ερευνητών αλλά ακόµη και πακέτα λογισµικού που υποστηρίζουν τους ερευνητές στη 

µετάβαση από το γενικό στο ειδικό, από τη δοµή του συνόλου στη σχέση µεταξύ των 

µονάδων και τελικά στη µονάδα, από τη συµπεριφορά στην ανταπόκριση. Στην 

ανάλυση των κοινωνικών δικτύων, σειρά µετρικών προσδιορίζουν τις σχέσεις 

(δεσµούς) µεταξύ των κόµβων. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν αναπτυχθεί και 

σχετικά λογισµικά για τη διευκόλυνση και αυτοµατοποίηση της µελέτης και ανάλυσης 
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των κοινωνικών δικτύων. Τα λογισµικά ανάλυσης των κοινωνικών δικτύων αποτελούν 

εργαλεία που αξιοποιούνται για την αποτύπωση των κόµβων και των δεσµών στα 

πλαίσια ενός δικτύου, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάλυση των δεδοµένων του 

δικτύου. Έτσι, αφού προσδιορισθούν οι κόµβοι και οι δεσµοί, αναπαριστώνται, 

αναλύονται, οπτικοποιούνται (αποτυπώνονται) και προσοµοιώνονται µε τη χρήση 

δεδοµένων εισόδου, που είτε µπορεί να συσχετίζονται µεταξύ τους είτε όχι. Ειδικότερα 

στην κατεύθυνση της µελέτης των ιεραρχικών δοµών στα πλαίσια των κοινωνικών 

δικτύων οι [Mann et al., 2008] προτείνουν την εφαρµογή αλγορίθµων που συµβάλλουν 

προς την ανάλυση των ιεραρχικών αυτών δοµών, τµηµατοποιώντας τα κοινωνικά 

δίκτυα σε διαδοχικά διαιρετέα ξεχωριστά τµήµατα. 

 

 

6. ΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ∆ΙΚΤΥΟ 

 

Στην κατεύθυνση συστηµατοποίησης της ανάλυσης των κοινωνικών δικτύων, 

δραστηριοποιείται από το 1978 το ∆ιεθνές ∆ίκτυο για την Ανάλυση Κοινωνικών 

∆ικτύων (International Network for Social Network Analysis – INSNA9), ένας µη 

κερδοσκοπικός οργανισµός που ιδρύθηκε στην πολιτεία Delaware των Ηνωµένων 

Πολιτειών Αµερικής και αποτελεί την ένωση των επιστηµόνων που ενδιαφέρονται για 

την ανάλυση των κοινωνικών δικτύων. Σύµφωνα λοιπόν µε το INSNA, «η ανάλυση των 

κοινωνικών δικτύων εστιάζει στην αποκάλυψη των προτύπων των ανθρώπινων 

αλληλεπιδράσεων». Η ανάλυση αυτή βασίζεται στη διαισθητική αντίληψη του ότι τα 

πρότυπα αλληλεπιδράσεων που εµφανίζονται µεταξύ των ανθρώπων, αποτελούν 

σηµαντικά χαρακτηριστικά της ζωής τους. Σύµφωνα µε το INSNA πιστεύεται ότι ο 

τρόπος ζωής των ανθρώπων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον τρόπο µε τον οποίο 

αυτός (ο άνθρωπος) δραστηριοποιείται στα πλαίσια ενός δικτύου κοινωνικών 

συνδέσεων και των δεσµών που αναπτύσσει. Τέλος, πιστεύεται ότι η επιτυχία ή η 

αποτυχία των κοινωνιών και των οργανισµών συχνά εξαρτάται ή βασίζεται στην 

προτυποποίηση των εσωτερικών του δοµών. 

Έχοντας αποσαφηνίσει την έννοια του κοινωνικού δικτύου και έχοντας αναφερθεί στην 

ανάλυση και µελέτη των κοινωνικών δικτύων, είναι λογική η διεύρυνση της συζήτησης 

                                                           

9  Σχετικός Σύνδεσµος: http://www.insna.org/ 
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µε αναφορές στις Υπηρεσίες Κοινωνικής ∆ικτύωσης (Social Networking Services). Οι 

εν λόγω υπηρεσίες στοχεύουν στη δηµιουργία κοινοτήτων ανθρώπων που έχουν τα ίδια 

ενδιαφέροντα, ενώ παράλληλα µπορούν να αναζητούν άλλους ανθρώπους µε τους 

οποίους τους συνδέουν κάποιοι κοινοί δεσµοί ή τέλος µπορεί να ενδιαφέρονται για 

αναζήτηση των δραστηριοτήτων άλλων ανθρώπων. Στην πλειοψηφία τους οι υπηρεσίες 

κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν εφαρµογές που αναπτύσσονται στο περιβάλλον του 

παγκόσµιου ιστού ( Web – based Applications) και παρέχουν στους χρήστες τους σειρά 

επιλογών επικοινωνίας και ανάδρασης, όπως υπηρεσίες ανταλλαγής άµεσων 

µηνυµάτων κειµένου, υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αλλά και υπηρεσίες 

ανταλλαγής πολυµεσικών πληροφοριών (όπως εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο). 

Οι πρώτες προσπάθειες υποστήριξης της ανάπτυξης των υπηρεσιών κοινωνικής 

δικτύωσης µε χρήση των υπολογιστικά υποστηριζόµενων τεχνολογιών επικοινωνίας 

(που περιλάµβανε τις τεχνολογίες των Usenets και ARPANET), τοποθετείται περίπου 

στο 1994 οπότε και εµφανίστηκαν κάποιες υπηρεσίες που υβριδικά υποστήριζαν τη 

συγκέντρωση και εγγύτητα των χρηστών σε κοινούς «ηλεκτρονικούς χώρους» και την 

ανάδρασή τους είτε µέσω υπηρεσιών chat rooms10 είτε µε κάποιες τεχνολογίες που 

θυµίζουν σήµερα κάτι από blogs, οι οποίες επέτρεπαν στους χρήστες να δηµοσιεύουν 

σε προσωπικές ιστοσελίδες ιδέες και πληροφορίες που τους αφορούσαν. 

Χρειάστηκε όµως να περάσουν χρόνια για να γνωρίσουν οι υπηρεσίες κοινωνικής 

δικτύωσης την αναγνώριση που απολαµβάνουν σήµερα. Παρόλα αυτά από το 1994 οι 

εν λόγω υπηρεσίες αναπτύσσονται σταθερά και ταχύτατα, επεκτείνοντας διαρκώς τις 

παρεχόµενες προς τους χρήστες δυνατότητες αλλά και τις τεχνολογίες στις οποίες 

βασίζονται και τις οποίες αξιοποιούν. Έτσι ισχυροποιείται η νέα γενιά δικτυακών 

υπηρεσιών και εφαρµογών που χαρακτηρίζονται κατά βάση από την κατεύθυνση 

ενίσχυσης της συµµετοχής, της ανάδρασης, της δηµιουργίας από πλευράς των χρηστών 

και του ενεργότερου ρόλου τους σε κοινότητες διαµοιρασµού, ανταλλαγής και 

συνεργατικής δηµιουργίας. Με την ολοκλήρωση της σύντοµης αναφοράς στις 

υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, θεωρείται ότι έχει διαµορφωθεί κατάλληλα το 

υπόβαθρο για την επισκόπηση των εφαρµογών που σήµερα τυγχάνουν ευρείας 

                                                           

10  Τα chat rooms αναφέρονται σε µορφές / συγκροτήσεις δυνατοτήτων σύγχρονης συνδιάσκεψης 
(synchronous conferencing) και κάποιες φορές ακόµη και ασύγχρονης (asynchronous conferencing). Ο 
όροςπάντως επικράτησε να χρησιµοποιείται για αναφορά σε ανταλλαγές άµεσων µηνυµάτων κειµένου 
σε«πραγµατικό» χρόνο µέσω διαδικτύου, παρόλο που το περιεχόµενο της έννοιας “chat room” 
περιλαµβάνει και άλλες τεχνολογίες. 
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αποδοχής και έχουν γνωρίσει σηµαντική άνθιση, καταγράφοντας εκθετικούς ρυθµούς 

ανάπτυξης και επέκτασης. 

 

 

7. SOCIAL MEDIA 

 

 

Τα social media είναι η δεύτερη γενιά του διαδικτύου στην οποία ο κάθε χρήστης έχει 

πρόσβαση στη δηµοσίευση περιεχοµένου αλλά και στη διαδραστικότητα µε το 

δηµοσιευµένο περιεχόµενο ή άλλους χρήστες. Social media είναι µια κατηγορία online 

media όπου οι χρήστες συζητούν, συµµετέχουν, διαµοιράζονται και δικτυώνονται κάτω 

από µια κοινή οµπρέλα το γνωστό µας διαδίκτυο. Οι περισσότερες υπηρεσίες social 

media ενθαρρύνουν-επιδιώκουν την συζήτηση, τα σχόλια, την αλληλεπίδραση και τον 

διαµοιρασµό οποιαδήποτε πληροφορίας µεταξύ των χρηστών. 

Στην έννοια media θα µπορούσαµε να δώσουµε τον ορισµό της σύγχρονης 

επικοινωνίας µιας και όλα όσα αναφέρουµε παραπάνω δεν είναι τίποτα άλλο από 

διαµοιραστές πληροφορίας (information distributor). Οποιουδήποτε είδους και 

ποιότητας  πληροφορία µπορεί να ταξιδέψει µέσα από πληθώρα εφαρµογών του 

διαδικτύου. Η διαφορά µε τις παραδοσιακές µορφές επικοινωνίας είναι αρχικά το εύρος 

που µπορεί να µεταδοθεί η πληροφορία και κατά δεύτερον ότι ο χρήστης είναι ο 

βασικός πρωταγωνιστής. Τα social media είναι ένα σύγχρονο απλοποιηµένο εργαλείο 

επικοινωνίας. Ωστόσο η χρήση του και ειδικότερα η αποτελεσµατικότητα του 

εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον χρήστη. Μια εικονική διαδικτυακή κοινότητα, 

όπου µπορούµε να χτίσουµε το δικό µας δίκτυο από φίλους, συνεργάτες ή ανθρώπους 

µε κοινά ενδιαφέροντα. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι που προσφέρεται διαδραστικότητα 

στα µέλη από το κάθε δίκτυο, όπως e-mail, άµεσα µηνύµατα, video κ.ά. 

Τα κοινωνικά µέσα ενηµέρωσης µπορούν να γίνουν καλύτερα κατανοητά ως µια οµάδα 

νέων ειδών on line media  τα οποία έχουν κοινά τα περισσότερα  η όλα τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά :  

Συµµετοχή (participation)  : Tα κοινωνικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης ενθαρρύνουν τις 

συνεισφορές  και την ανάδραση  για όσους ενδιαφέρονται . Καθιστούν ασαφή τα όρια 

µεταξύ  των µέσων ενηµέρωσης και του κοινού. 
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Συνεκτικότητα  (connectedness)  : Τα περισσότερα είδη των κοινωνικών µέσων µαζικής 

ενηµέρωσης δίνουν πρωτεύοντα ρολό  στη συνεκτικότητα τους κάνοντας χρήση 

συνδέσεων µε άλλες ιστοσελίδες , πόρους και ανθρώπους  

Openness: Οι περισσότερες κοινωνικές υπηρεσίες των µέσων ενηµέρωσης είναι 

ανοιχτές στη συµµετοχή και στην ανατροφοδότηση. Ενθαρρύνουν την ψηφοφορία, τα 

σχόλια, και την ανταλλαγή  πληροφοριών. Υπάρχουν σπάνια οποιαδήποτε εµπόδια 

στην πρόσβαση και τη χρήση του περιεχοµένου. 

Συνοµιλία (conversation) : Ενώ τα παραδοσιακά µέσα ενηµέρωσης  είναι σχετικά µε το 

broadcasting (περιεχόµενο που µεταδίδεται η διανέµεται σε ένα ευρύ κοινό), τα 

κοινωνικά µέσα ενηµέρωσης είναι ορθότερο να θεωρηθούν ως ένας τρόπος συνοµιλίας 

µεταξύ δύο (two way conversation). 

Κοινότητα (community): Tα κοινωνικά µέσα  µαζικής ενηµέρωσης  επιτρέπουν στις 

κοινότητες να σχηµατίζονται γρήγορα και να επικοινωνούν µεταξύ τους  

αποτελεσµατικά. Οι κοινότητες µπορούν να έχουν κοινά συµφέροντα όπως είναι τα 

κοινά µουσικά ακούσµατα, κοινές πολιτικές ή αθλητικές πεποιθήσεις  και άλλα πολλά.  

 

 

7.1 Κατηγορίες Social Media 
 

 

7.1.1 MEDIA SHARING 

 

∆ίκτυα στα οποία µπορούµε να δηµοσιεύσουµε και να µοιραστούµε αρχεία 

φωτογραφιών, video και audio. Το flickr είναι ο κατεξοχήν τόπος για τα φωτογραφικά 

άλµπουµ µας ενώ το youtube έχει γίνει σχεδόν συνώνυµο στη συνείδησή µας µε τη 

λέξη video. Τα συγκεκριµένα δίκτυα συνήθως δίνουν τη δυνατότητα σε άλλες 

εφαρµογές να επικοινωνήσουν µαζί τους (API) µέσω διαδικτύου, µε αποτέλεσµα να 

µπορούµε εύκολα να δηµοσιεύουµε ένα video από το youtube στο facebook ή ένα 

φωτογραφικό άλµπουµ από το flickr στο blog µας. 
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7.1.2 SOCIAL NEWS 

 

 Πρόκειται για sites µε ειδήσεις και άρθρα όπου ο χρήστης µπορεί να ψηφίσει και να 

σχολιάσει. Τα άρθρα µε τους περισσότερους ψήφους αναβαθµίζονται και προωθούνται 

προς τους αναγνώστες. (Digg, Sphinn, Newsvine και BallHype) 

 

7.1.3 SOCIAL BOOKMARKING  

 

Μέσω του social bookmarking, δίνεται η δύναµη στους χρήστες να αξιολογήσουν και 

να µοιραστούν το περιεχόµενο που θεωρούν αξιόλογο ή σηµαντικό. ∆ίκτυα όπως το 

Delicious, Digg και Reddit µας δίνουν τη δυνατότητα να τοποθετήσουµε κάποιο άρθρο 

που θεωρούµε ενδιαφέρον στα bookmarks µας και να το αξιολογήσουµε σε κάποιες 

κατηγορίες (tags), κάνοντάς το έτσι δηµοφιλέστερο και κατά κάποιο τρόπο 

παροτρύνοντας και άλλους να το διαβάσουν. 

 

7.1.4 SOCIAL NETWORKS 

 

Πρόκειται ίσως για την πιο διαδεδοµένη µορφή social media µιας και προσφέρει πιο 

άµεση επικοινωνία µεταξύ των χρηστών. Ένα τεράστιο µέσο κοινωνικής δικτύωσης 

που εκµηδενίζει τις αποστάσεις και ξεπερνά τα παραδοσιακά µέσα επικοινωνίας. Μέσα 

από αυτά τα sites οι χρήστες επικοινωνούν µεταξύ τους, ενηµερώνονται και 

ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά µε τα ενδιαφέροντα τους και τις δραστηριότητες 

τους. Είναι ένας διαδικτυακός εικονικός καθρέπτης προσωπικότητας. (facebook, 

LinkedIn, Myspace, Twitter) 

 

7.1.4.1 Facebook 

 

Το Facebook είναι ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης που ξεκίνησε στις 4 Φεβρουαρίου 

του 2004. Οι χρήστες µπορούν να επικοινωνούν µέσω µηνυµάτων µε τις επαφές τους 

και να τους ειδοποιούν όταν ανανεώνουν τις προσωπικές πληροφορίες τους. Όλοι έχουν 

ελεύθερη πρόσβαση στο να συµµετάσχουν σε δίκτυα που σχετίζονται µέσω 

πανεπιστηµίου, θέσεων απασχόλησης ή γεωγραφικών περιοχών. Ο Μάρκ Ζάκερµπεργκ 

ίδρυσε το Facebook ως µέλος του πανεπιστηµίου του Harvard. Αρχικά δικαίωµα 

συµµετοχής είχαν µόνο οι φοιτητές του Harvard ενώ αργότερα επεκτάθηκε για την Ivy 
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League. Το όνοµα της ιστοσελίδας προέρχεται από τα έγγραφα παρουσίασης των 

µελών πανεπιστηµιακών κοινοτήτων µερικών Αµερικάνικων κολεγίων και 

προπαρασκευαστικών σχολείων που χρησιµοποιούσαν οι νεοεισερχόµενοι σπουδαστές 

για να γνωριστούν µεταξύ τους. Πολύ αργότερα το δικαίωµα συµµετοχής επεκτάθηκε 

για όλους τους σπουδαστές πανεπιστηµίων, κατόπιν για τους µαθητές σχολείων και 

τέλος για κάθε άνθρωπο του πλανήτη που η ηλικία του ξεπερνούσε τα 13 χρόνια. Το 

Facebook σήµερα έχει 500 εκατοµµύρια ενεργούς χρήστες, κατατάσσοντας το έτσι 

στην λίστα ταξινόµησης του Alexa ως ένα από τα δηµοφιλέστερα web site του 

πλανήτη. Επίσης το Facebook είναι ένα από τα δηµοφιλέστερα site για ανέβασµα 

φωτογραφιών µε πάνω από 14 εκατοµµύρια φωτογραφίες καθηµερινά. Με αφορµή την 

δηµοτικότητα του, το Facebook έχει υποστεί κριτική και κατηγορηθεί σε θέµατα που 

αφορούν τα προσωπικά δεδοµένα και τις πολιτικές απόψεις των ιδρυτών του. Ωστόσο η 

συγκεκριµένη ιστοσελίδα παραµένει η πιο διάσηµη κοινωνική περιοχή δικτύωσης σε 

πολλές αγγλόφωνες χώρες. Το Facebook στοχεύοντας στην «ενδυνάµωση των 

ανθρώπων να διαµοιράζονται και να διαµορφώνουν ένα κόσµο περισσότερο ανοιχτό 

και συνδεδεµένο» φιλοξενεί περισσότερους από 500.000.000 ενεργούς χρήστες που 

χρησιµοποιούν την υπηρεσία για να διατηρούν επικοινωνία µε τους φίλους τους, να 

φορτώνουν και να δηµοσιεύουν απεριόριστο αριθµό φωτογραφιών, να διαµοιράζονται 

υπερσυνδέσµους και βίντεο και να γνωρίζουν περισσότερο τους ανθρώπους που 

συναντούν. Άλλωστε στους ανθρώπους βασίζεται και η κεντρική ιδέα ανάπτυξης της 

υπηρεσίας του facebook στους ανθρώπους και στη διάθεσή τους για δικτύωση µε 

τρίτους. 

 

 

 

 
Εικόνα 5 : Λογότυπο facebbok 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Αν και οποιαδήποτε προσπάθεια αποτύπωσης των λειτουργικών δυνατοτήτων της 

υπηρεσίας θα ήταν µάλλον ανεπαρκής, καθώς έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθµό ώστε να 

αποτελεί την δεύτερη PHP ιστοσελίδα µε τη µεγαλύτερη κινητικότητα και µία από τις 

µεγαλύτερες εγκαταστάσεις MySQL εκτελώντας χιλιάδες βάσεις δεδοµένων. Ωστόσο, 

απλοποιώντας ως ένα βαθµό τη διαδικασία κινητικότητας των χρηστών, αυτή θα 

µπορούσε να βασιστεί σε τρεις ουσιαστικές δραστηριότητες. Την δηµιουργία ενός 

προφίλ, την αναζήτηση επαφών και τη διασύνδεση και τέλος την εξερεύνηση, 

ανακάλυψη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του facebook. Με τις επιλογές 

αναζήτησης, οι χρήστες διατηρούν δυνατότητες εύρεσης φίλων µέσω ενός συνόλου 

µηχανισµών. Ένας εξ’ αυτών υποστηρίζει αναζήτηση βάσει του λογαριασµού 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του χρήστη. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης εξουσιοδοτεί 

το σύστηµα να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-

mail) του και να αναζητήσει τις διευθύνσεις των επαφών του χρήστη ώστε στη συνέχεια 

να τις ταιριάξει µε τυχόν ταυτόσηµες διευθύνσεις που διατηρούν οι εγγεγραµµένοι στην 

υπηρεσία facebook χρήστες. Έτσι, εύκολα ο χρήστης που εκτέλεσε την αναζήτηση 

µπορεί να επιλέξει µέσω των αποτελεσµάτων, το σύνολο των χρηστών στους οποίους 

επιθυµεί να αποστείλει πρόσκληση για σύνδεση ή πρόσκληση φίλου “friend request” 

όπως την αποκαλεί το σύστηµα. Για τις διευθύνσεις των επαφών του χρήστη οι οποίες 

δεν βρέθηκαν στο σύστηµα, µπορεί να επιλέξει αποστολή πρόσκλησης για εγγραφή. Σε 

µία εναλλακτική µέθοδο ανεύρεσης φίλων, η υπηρεσία υποστηρίζει αναζήτηση που 

βασίζεται στην “τάξη” συµµαθητών. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης επιλέγοντας το 

σχολείο / κολλέγιο / πανεπιστήµιο στο οποίο φοίτησε και έπειτα το έτος της τάξης του, 

µπορεί να ανακαλύψει νέες επαφές. Ακολουθώντας τον ίδιο µηχανισµό αναζήτησης, 

µπορούν να αναζητήσουν και συναδέλφους, εισάγοντας απλά την επωνυµία της 

εταιρίας. Σε µία γενικότερη αναζήτηση διατηρούν δυνατότητα ανεύρεσης χρηστών 

βάσει του ονόµατός τους ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τους. Στην 

περίπτωση αυτή εισάγοντας τα κριτήρια αναζήτησης, προκύπτουν τα αποτελέσµατα 

που ανταποκρίνονται, ωστόσο ειδικά στην περίπτωση αναζήτησης βάσει ονόµατος, 

µπορούν να µην προκύψουν αποτελέσµατα εφόσον δεν εισάγεται το όνοµα όπως ο 

χρήστης το έχει καταχωρήσει. 

Αν και η αναζήτηση αποτελεί από τις ουσιαστικότερες λειτουργίες της υπηρεσίας, 

καθώς στην αναζήτηση επαφών βασίζεται η δικτύωση, το προφίλ χρήστη αποτελεί τη 

σελίδα αυτοέκφρασης των συµµετεχόντων, περιλαµβάνοντας στοιχεία και πληροφορίες 
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της καθηµερινότητας και της “πραγµατικής” τους ζωής. Οι πληροφορίες που 

περιλαµβάνονται στη σελίδα του προφίλ χρήστη, αποτελούν τα στοιχεία που θα 

προβάλλονται στους τρίτους που επισκέπτονται τις σελίδες αυτές. Πληροφορίες όπως οι 

βασικά στοιχεία, εκπαίδευση και εργασία καθώς και µία φωτογραφία βοηθούν µεταξύ 

άλλων και στην αναγνώριση του χρήστη από τρίτους που τον αναζητούν. Ειδικότερα, οι 

πληροφορίες εκπαίδευσης και εργασίας αξιοποιούνται και για τις αντίστοιχες 

δυνατότητες αναζητήσεων συµµαθητών και συναδέλφων που περιγράφηκαν παραπάνω. 

Στα πλαίσια δικτύωσης των φίλων η αρχική σελίδα κάθε χρήστη φιλοξενεί ειδοποιήσεις 

/ ενηµερώσεις νέων που αφορούν στην περισσότερο πρόσφατη δραστηριότητα των 

“φίλων”. Μεταξύ άλλων αυτές περιλαµβάνονται ενηµερώσεις για φωτογραφίες, 

άλµπουµ, εκδηλώσεις, γκρουπ και άλλες κινήσεις των φίλων. Οι χρήστες ακόµη 

µπορούν να συµµετέχουν σε δίκτυα που σχετίζονται µεταξύ άλλων µε την περιοχή, την 

εργασία, την εκπαίδευση ή άλλες δραστηριότητες και ενδιαφέροντα. Στις σελίδες του 

προφίλ τους οι χρήστες µπορούν ακόµη να δηµοσιεύσουν  φωτογραφίες στις οποίες 

έχουν τη δυνατότητα να τοποθετήσουν «ετικέτες» (tags) για τους ίδιους και τους φίλους 

τους που αποτυπώνονται σε αυτές. Οι φίλοι µπορούν εύκολα να γνωρίζουν ανά πάσα 

στιγµή πως αισθάνονται οι χρήστες, πως σκέφτονται ή τι κάνουν, µέσω της ενηµέρωσης 

της «κατάστασής» (status) τους. Επιπλέον, οι φίλοι µπορούν να απαντήσουν ή να 

σχολιάσουν το status των επαφών τους. Και ενώ όλα ξεκινούν µε την αναζήτηση φίλων 

και τη δηµιουργία ενός προφίλ χρήστη, η υπηρεσία µέσω ενός συνόλου λειτουργιών 

παρέχει πολλές περισσότερες δυνατότητες. Στη συνέχεια περιγράφονται συνοπτικά και 

επιγραµµατικά οι βασικότερες από αυτές σε επίπεδο γενικής επισκόπησης, εφαρµογών 

και χαρακτηριστικών. Ξεκινώντας µε την γενική επισκόπηση (overview) έχει ήδη 

συζητηθεί το προφίλ χρήστη (profile) που περιλαµβάνει πληροφορίες που είναι ορατές 

από τους φίλους και τα µέλη των δικτύων στα οποία ο χρήστης συµµετέχει. Τα δίκτυα 

(Networks), όπως έχει ήδη σηµειωθεί µπορεί να διαµορφώνονται βάσει γεωγραφικής 

περιοχής, εργασίας, σχολείου. Με τη συµµετοχή τους σε ένα δίκτυο, τα µέλη µπορούν 

να προβάλουν το προφίλ της πλειονότητας των υπολοίπων µελών και να συµµετάσχουν 

στις οµάδες (groups) που σχηµατίζονται. Μέσω των επιλογών διαχείρισης 

ιδιωτικότητας (Privacy Control) οι χρήστες µπορούν να επιλέξουν σε ποιους είναι 

διαθέσιµες οι πληροφορίες και το περιεχόµενο των σελίδων τους. Εξ’ ορισµού, το 

σύστηµα επιτρέπει πρόσβαση στις σελίδες του χρήστη από τους φίλους του και τα µέλη 

των δικτύων του. Οι φίλοι κάθε χρήστη είναι συγκεντρωµένοι και οργανώνονται στην 

σελίδα φίλων (Friends) µέσω της οποίας η άµεση αναζήτηση κάποιου φίλου είναι πολύ 

απλή, ενώ η πρόσβαση στη σελίδα προφίλ κάποιου φίλου καθίσταται άµεση. Μέσω της 
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σελίδας φίλων οι χρήστες µπορούν ακόµη να ανανεώσουν τα στοιχεία και τις 

λεπτοµέρειες που αφορούν στις επαφές τους. Η επικοινωνία µε τους φίλους σε επίπεδο 

πραγµατικού χρόνου (real - time communication) καθίσταται δυνατή µέσω του chat, 

χωρίς να απαιτείται κάποια πρόσθετη εφαρµογή και χωρίς να χρειάζεται εκ νέου 

δηµιουργία λίστας φίλων. Παράλληλα µε το chat οι χρήστες µέσω της θυρίδας 

εισερχόµενων µηνυµάτων (Inbox) διατηρούν πρόσβαση στα µηνύµατα - εν είδη e-mail 

- που έχουν λάβει από άλλους χρήστες ή το σύστηµα. Τα µηνύµατα που είναι ορατά 

µόνο µεταξύ αποστολέα και παραληπτών, παραµένουν ιδιωτικά. Σε επίπεδο δικτύωσης 

δηµοσίων σχέσεων, τοπικές επιχειρήσεις, φίρµες, µουσικοί και κάθε είδος οργανισµοί, 

µπορούν να οργανώσουν µία σελίδα παρουσίας (Pages) στα πλαίσια της υπηρεσίας, 

χωρίς χρέωση. Οι χρήστες µπορούν να εγγραφούν ως οπαδοί (fans) της σελίδας και να 

ανταλλάξουν µε τους φίλους τους, πληροφορίες που την αφορούν. Επεκτείνοντας τις 

σελίδες παρουσίας, οι οργανισµοί και λοιπές επιχειρήσεις µπορούν να αξιοποιήσουν το 

σύστηµα διαφηµίσεων (facebook ads) για διευρυµένη επικοινωνία πληροφοριών που 

επιθυµούν ή ακόµη και για εξειδικευµένη - στοχευµένη διαφήµιση σε επιλεγµένες 

οµάδες χρηστών. 

 
Εικόνα 6 : ∆είγµα σελίδας προφίλ χρήστη του Facebook 

 

Οι εφαρµογές (applications) της υπηρεσίας επεκτείνουν τις δυνατότητες των χρηστών 

περιλαµβάνοντας σειρά επιλογών. Με χρήση της εφαρµογής των φωτογραφιών 

(photos) όπως ήδη συζητήθηκε, οι χρήστες µπορούν να δηµοσιεύσουν απεριόριστο 

αριθµό φωτογραφιών τις οποίες µπορούν να οργανώσουν σε άλµπουµ. Στις 

φωτογραφίες µπορούν να προστεθούν «ετικέτες» (tags) για τους χρήστες και τους 

φίλους τους, ενώ µπορούν να υποβληθούν σχόλια. Με χρήση επιλεγµένων ρυθµίσεων 

ιδιωτικότητας, µπορεί να καθοριστεί η ορατότητα και πρόσβαση των εικόνων βάσει 

επιλεγµένων δικτύων ή φίλων. Η εφαρµογή σηµειώσεων (notes) παρέχει δυνατότητα 
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έκφρασης των χρηστών µέσω του γραπτού λόγου. Στις σηµειώσεις οι χρήστες µπορούν 

να σηµάνουν µε χρήση ετικετών τους φίλους τους όπως µε τις φωτογραφίες και 

αντίστοιχα να αναζητήσουν σηµειώσεις οι οποίες συνοδεύονται από ετικέτες για τους 

ίδιους ή τους φίλους τους. Ακόµη, οι χρήστες διατηρούν δυνατότητα εισαγωγής ενός 

εξωτερικού ιστολογίου (blog) εφόσον επιθυµούν να το δηµοσιεύσουν στην υπηρεσία. 

Οι οµάδες (groups) υποστηρίζουν δυνατότητες επιλογής οµάδων από τους χρήστες για 

συµµετοχή σε αυτές, αλλά και παρακολούθηση αυτών στις οποίες οι φίλοι τους 

συµµετέχουν. Ακόµη µέσω της εφαρµογής οι χρήστες µπορούν να πλοηγηθούν στις 

δικές τους οµάδες ή να δηµιουργήσουν νέες. Στα πλαίσια διαχείρισης των κοινωνικών 

συγκεντρώσεων, η εφαρµογή των εκδηλώσεων (events) οργανώνει τη διαχείριση τους 

παρέχοντας παράλληλα δυνατότητες δηµιουργίας εκδήλωσης ή αναζήτησης και 

επισκόπησης των τρεχόντων ή επερχόµενων εκδηλώσεων που αφορούν στους ίδιους ή 

στους φίλους τους, καθώς και αναζήτηση παρελθόντων εκδηλώσεων. Μέσω των 

δηµοσιευµένων αντικειµένων (posted items) οι χρήστες πολύ εύκολα µπορούν να 

διαµοιραστούν οποιαδήποτε πληροφορία του διαδικτύου µέσω της υπηρεσίας, όπως 

ιστοσελίδες, ιστολόγια, βίντεο, τραγούδια αλλά και περιεχόµενο της υπηρεσίας όπως 

προφίλ χρηστών, φωτογραφίες, σηµειώσεις, οµάδες, εκδηλώσεις. Σε αντιστοιχία µε την 

υπηρεσία των φωτογραφιών, µέσω της υπηρεσίας των βίντεο (video) οι χρήστες 

δηµοσιεύουν βίντεο στις σελίδες προφίλ τους, αποστέλλουν µηνύµατα - βίντεο σε 

άλλους χρήστες και προβάλλουν βίντεο που δηµιούργησαν ή διαµοιράζονται οι φίλοι 

τους. Η αγορά (marketplace) δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αναζητούν ή να 

καταχωρούν οτιδήποτε προς αγορά ή πώληση, ενοικίαση και οποιαδήποτε άλλη µορφή 

συναλλαγής, ακόµη και για αναζήτηση ή προσφορά εργασίας. Ολοκληρώνοντας µε τις 

εφαρµογές, τα δώρα (gifts) επιτρέπουν την αγορά ηλεκτρονικών δώρων από τους 

χρήστες µε χαµηλό αντίτιµο και την ηλεκτρονική παράδοσή τους µέσω της υπηρεσίας 

σε άλλους χρήστες. 

Μία σειρά λειτουργικών χαρακτηριστικών (features) ενισχύουν τις δυνατότητες της 

υπηρεσίας ενδυναµώνοντας την επικοινωνία των χρηστών. Έτσι οι  τροφοδοσίες νέων 

(news feeds) διαµορφώνουν µία λίστα που διαρκώς ανανεώνεται και περιλαµβάνει 

ενηµερωµένες «ιστορίες» για τη δραστηριότητα των φίλων των χρηστών. Η λίστα νέων 

τοποθετείται στην αρχική σελίδα του λογαριασµού του χρήστη και τον ενηµερώνει 

µεταξύ άλλων για τυχόν νέες δηµοσιεύσεις φωτογραφιών από φίλους του ή άλλες 

δραστηριότητές τους. Συµπληρωµατικά, οι σύντοµες τροφοδοσίες (mini - feeds) 

επιτρέπουν σύντοµα και εύκολα στους χρήστες να ενηµερωθούν για τη δραστηριότητα 

επιλεγµένων χρηστών. Καθώς προβάλλουν το επιλεγµένο προφίλ, οι σύντοµες 



 21 

τροφοδοσίες θα προβάλουν το πιο πρόσφατο ιστορικό δραστηριότητας του χρήστη. 

Ακόµη, οι χρήστες µπορούν εύκολα να εισάγουν αναφορές δραστηριότητάς τους από 

άλλες ιστοσελίδες µέσω της εισαγωγής ιστοριών στις σύντοµες τροφοδοσίες (import 

stories into mini - feeds). ∆ιευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών µέσω της 

διαµοίρασης (share), οι χρήστες εύκολα αποστέλλουν το επιλεγµένο περιεχόµενο µέσω 

µηνύµατος (ως συνηµµένο µέσο - media attachment) ή το δηµοσιεύουν στο προφίλ 

τους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό (feature) επικοινωνίας είναι ο «τοίχος» (wall) που 

λειτουργεί σαν φόρουµ στο οποίο οι χρήστες και οι φίλοι τους εκφράζονται 

καταχωρώντας σχόλια και σκέψεις. Ανεπιθύµητες καταχωρήσεις µπορούν να 

αφαιρεθούν από τους ιδιοκτήτες του κάθε προφίλ, ενώ οι επιλογές ιδιωτικότητας 

επιτρέπουν τον καθορισµό της δηµοσιότητας του «τοίχου» ή ακόµη και την 

απενεργοποίησή του. Η λειτουργία του Λεξικού (lexicon) παρακολουθεί τις χρήσεις 

επιλεγµένων λέξεων ή φράσεων που κάνουν οι χρήστες στα προφίλ, στις οµάδες και 

στους «τοίχους» τους διαµορφώνοντας έτσι σχετικές τάσεις.  

Η λειτουργία του κινητού (mobile) επιτρέπει την αξιοποίηση τριών δυνατοτήτων που 

σχετίζονται µε πρόσβαση και χρήση της υπηρεσίας µέσω κινητής συσκευής. Έτσι οι 

χρήστες µπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην υπηρεσία µέσω της έκδοσης που 

είναι ειδικά σχεδιασµένη για κινητές συσκευές (facebook mobile web), ενώ οι 

δηµοσιεύσεις και φορτώσεις φωτογραφιών από την κινητή συσκευή απ’ ευθείας στην 

υπηρεσία υποστηρίζονται µέσω του facebook mobile uploads.  

 

Εικόνα 7 : To Facebook σε κινητή συσκευή.  

 

Ακόµη, το facebook mobile texts επιτρέπει τη σύνδεση των χρηστών µε τους φίλους 

τους, την ανταλλαγή µηνυµάτων κειµένου και την αναζήτηση πληροφοριών στην 

υπηρεσία. Η λειτουργία καταγραφής δηµόσιας αναζήτησης (public search listing) 
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επιτρέπει την προβολή του ονόµατος και της φωτογραφίας προφίλ των χρηστών 

σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της αναζήτησης. Πρόσβαση στο προφίλ παρέχεται µόνο 

για τις περιπτώσεις χρηστών που καθορίζουν αντίστοιχη δυνατότητα βάσει των 

ρυθµίσεων ιδιωτικότητας του λογαριασµού τους. Η πλατφόρµα για κινητά (facebook 

platform for mobile) επιτρέπει στους προγραµµατιστές να επεκτείνουν τις εφαρµογές 

τους ώστε να είναι συµβατές µε τις κινητές συσκευές. Έτσι όπως οι εφαρµογές 

διαδράττουν µε τις σελίδες της υπηρεσίας, το ίδιο πράττουν οι εφαρµογές για κινητά, µε 

την έκδοση της υπηρεσίας για κινητές συσκευές. 

 

 

7.1.4.2 MySpace 
 

 

Εικόνα 8 : Λογότυπο του MySpace 

 

Το MySpace είναι «ένας χώρος για φίλους» αλλά και χώρος για κάθε χρήστη 

ξεχωριστά, υποστηρίζοντας τους χρήστες στο να παραµένουν συνδεδεµένοι. Η εγγραφή 

των χρηστών στην υπηρεσία γίνεται δωρεάν και το πρώτο βήµα για δικτύωση ξεκινά µε 

τη δηµιουργία του προφίλ κάθε χρήστη. Στο προφίλ τους οι χρήστες διαµοιράζονται 

στοιχεία που τους αφορούν και δηµοσιεύουν φωτογραφίες και βίντεο. Παράλληλα µε 

τη δηµιουργία και ανάπτυξη του προφίλ τους, µπορούν εύκολα να αναζητούν και να 

προβάλουν προφίλ άλλων χρηστών, τους οποίους και µπορούν να προσθέτουν στο 

δίκτυο επαφών τους. Μέσω της υπηρεσίας ακόµη, οι χρήστες αναζητούν νέες µουσικές 

οµάδες, δηµιουργούς ταινιών αλλά και κωµικούς. Επιπλέον, µπορούν να αναζητούν 

παλιούς συµµαθητές αλλά και συναδέλφους. Ακόµη, η υπηρεσία υποστηρίζει συγγραφή 

ιστολογίων και καταχώρηση σχολίων. Οι λειτουργικές δυνατότητες της υπηρεσίας θα 

µπορούσαν να συγκεντρωθούν σε τρείς κατηγορίες µε προσανατολισµό στους φίλους, 

στους ίδιους τους χρήστες και στην σύνδεση µεταξύ τους. Καθώς το myspace αποτελεί 

ένα χώρο φιλίας, υποστηρίζει δυνατότητες αναζήτησης και δηµιουργίας επαφών και 
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εύρεσης παλαιών φίλων. Η βασική λειτουργία αναζήτησης επιτρέπει στους χρήστες να 

ανευρίσκουν φίλους, µέλη της οικογένειας και χρήστες µε κοινά ενδιαφέροντα. Πέρα 

της αναζήτησης φίλων, η δηµιουργία νέων επαφών υποστηρίζεται και από τις 

δυνατότητες επισκόπησης της λίστας των επαφών των χρηστών, αναζητώντας έτσι 

πιθανούς κοινούς φίλους. Ακόµη η αναζήτηση παλιών φίλων γίνεται ευκολότερα µε την 

εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του χρήστη για «ταίριασµα» 

εκείνων των επαφών που είναι εγγεγραµµένοι στην υπηρεσία. Το myspace αποτελεί 

χώρο προσωπικής έκφρασης κάθε χρήστη. Οι χρήστες µέσω της υπηρεσίας 

περιγράφουν στοιχεία που αφορούν στο άτοµό τους, ενώ η υπηρεσία υποστηρίζοντας 

την εξατοµίκευση του προφίλ σύµφωνα µε τις επιλογές του χρήστη, παρέχει 

δυνατότητα επιλογής κάποιου θέµατος ανάµεσα από τα προτεινόµενα, ενώ παράλληλα 

ο χρήστης µπορεί να επιλέξει τη διάταξη της δοµής της σελίδας του προφίλ του µέσα 

από απλά και εύκολα βήµατα. Στο προφίλ τους οι χρήστες µπορούν να δηµοσιεύσουν 

φωτογραφίες και βίντεο, ενώ έπειτα από αναζήτηση µπορούν να επιλέξουν µουσικά 

κοµµάτια της επιλογής τους και να τα προσθέσουν σε αυτό. Καθιστώντας ακόµη 

ευκολότερη και απλούστερη τη διαµοίραση του προφίλ τους οι χρήστες µπορούν να 

επιλέξουν µία διεύθυνση URL µέσω της οποίας εξασφαλίζεται άµεση µετάβαση στη 

σελίδα του προφίλ. Με στόχο την υποστήριξη των χρηστών ώστε να παραµένουν 

διαρκώς συνδεδεµένοι, η υπηρεσία επιτρέπει διαρκή ενηµέρωση των χρηστών για τη 

δραστηριότητα των φίλων τους και την τρέχουσα κατάστασή τους (status), ενώ η 

ενηµέρωση όλων των φίλων από πλευράς του χρήστη διευκολύνεται µε τη δυνατότητα 

αποστολής ανακοινώσεων στους σχετικούς «πίνακες». Ακόµη και εν κινήσει, το 

MySpace Mobile επιτρέπει λήψη ειδοποιήσεων κειµένου  όταν στον λογαριασµό 

χρήστη αποστέλλεται κάποιο µήνυµα, καταχωρείται κάποιο σχόλιο ή υποβάλλεται 

κάποια αίτηση φίλου. Επιπλέον, υποστηρίζεται και η ενηµέρωση της τρέχουσας 

κατάστασης (status) µε χρήση της κινητής συσκευής του χρήστη. Οι δυνατότητες 

διασύνδεσης όµως δεν σταµατούν εδώ. Οι χρήστες εύκολα διαµοιράζονται τη διάθεση ή 

την τρέχουσα κατάστασή τους µέσω των ιστολογίων που µπορούν να ενσωµατώσουν 

στα προφίλ τους, αλλά και µέσω της υπηρεσίας ανταλλαγής άµεσων µηνυµάτων 

κειµένου (MySpace IM). Ακόµη, η ανταλλαγή µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

µέσω των λογαριασµών χρηστών και η επικοινωνία µέσω των φόρουµ, υποστηρίζει την 

διασύνδεση τους. Ενισχύοντας τη δραστηριότητα της κοινότητας (Community) των 

χρηστών, η υπηρεσία µέσω ενός συνόλου 1.000 περίπου εφαρµογών (applications) 

υποστηρίζει την επέκταση των δυνατοτήτων τους, ενώ µέσω των «ταξινοµήσεων» 

(classifieds) οι χρήστες µπορούν να αναζητήσουν από θέσεις εργασίας και 
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ενοικιαζόµενους χώρους, αντικείµενα προς πώληση και κάθε είδους όχηµα, µέχρι 

εισιτήρια και εκδηλώσεις, κατοικίδια και σειρά  άλλων διαθέσιµων προς συναλλαγή 

προϊόντων και υπηρεσιών. Μέσω της λειτουργίας των εκδηλώσεων (events), οι χρήστες 

ενηµερώνονται για τον «κοινωνικό προγραµµατισµό» των ηµερών, ενώ µέσω των 

φόρουµς (forums) συζητούν για οποιοδήποτε κοινό ζήτηµα τους απασχολεί. 

Οργανώνοντας και συµµετέχοντας σε οµάδες (groups) αναπτύσσουν σχέσεις 

αλληλεπίδρασης, ενώ το κανάλι «αντίκτυπου» (MySpace Impact Channel) επιτρέπει 

την επικοινωνία των χρηστών µε τρίτους χρήστες γύρω από τις επιδιώξεις και τα 

θέµατα ενδιαφέροντός τους, αναπτύσσοντας έτσι έναν κόµβο κοινωνικής δέσµευσης, 

µέσω του οποίου υποστηρίζονται µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί και καµπάνιες 

ενηµέρωσης που στοχεύουν σε µία θετική αλλαγή στον κόσµο. Ακόµη, µέσω της 

λειτουργίας της εργασίας (jobs) οι χρήστες µπορούν να αναζητήσουν θέσεις εργασίας ή 

και ευκαιρίες επαγγελµατικής κατάρτισης. Στα πλαίσια της υπηρεσίας myspace όµως οι 

χρήστες συναντούν ευκαιρίες διασκέδασης (Entertainment) που αφορούν σε 

αναζήτηση, ενηµέρωση και συζήτηση γύρω από βιβλία (books), διασηµότητες 

(celebrities), θέµατα που αφορούν σε κωµωδίες (comedy) και κωµικά βιβλία (comedy 

books), αλλά και µόδα (fashion), ταινίες (films), παιχνίδια (games) και ωροσκόπια 

(horoscope). Οι δυνατότητες διασκέδασης των χρηστών επεκτείνονται ακόµη και σε 

τραγουδιστικές εµπειρίες µέσω του MySpace Karaoke. Η «κινητή» έκδοση του 

myspace µέσω του MySpace Mobile, υποστηρίζει ειδοποιήσεις κειµένου (text alerts), 

φόρτωση φωτογραφιών και προβολή βίντεο. Έτσι οι χρήστες µπορούν να 

ενηµερώνονται µέσω µηνυµάτων κειµένου που αποστέλλονται στο κινητό τους, κάθε 

φορά που παραλαµβάνουν κάποιο µήνυµα στον λογαριασµό τους, κάποιο σχόλιο ή 

κάποια πρόσκληση φίλου, ενώ εξίσου εύκολα µπορούν να ανανεώσουν την τρέχουσα 

κατάστασή τους (status) απλά µε αποστολή ενός µηνύµατος κειµένου στην υπηρεσία. 

Ακόµη, µέσω της κινητής τους συσκευής οι χρήστες διατηρούν δυνατότητα άµεσης 

αποστολής φωτογραφιών απ’ ευθείας στον λογαριασµό τους, ενώ µπορούν να 

προβάλλουν και βίντεο που φιλοξενούνται στις σελίδες των χρηστών της υπηρεσίας. 
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7.1.4.3 LinkedIn 
 

 

Εικόνα 9 : Λογότυπο του LinkedIn 

 

Το LinkedIn.com αποτελεί το µεγαλύτερο επαγγελµατικό δίκτυο, µε περισσότερα από 

50.000.000 µέλη  και ως στόχο έχει τη σύνδεση των χρηστών µε τις έµπιστες πηγές 

τους και την υποστήριξη ανταλλαγής γνώσεων, ιδεών και ευκαιριών στα πλαίσια ενός 

ευρύτερου δικτύου επαγγελµατιών. Η φιλοσοφία της υπηρεσίας βασίζεται στη 

δηµιουργία επαγγελµατικών προφίλ από πλευράς των χρηστών, στη διατήρηση επαφών 

µε τους συναδέλφους και τους φίλους τους, στην αναζήτηση και ανεύρεση ειδικών, 

ιδεών και στην εξεύρεση ευκαιριών. Στην αρχική σελίδα του προφίλ τους οι χρήστες 

διατηρούν το «ταµπλό» του επαγγελµατικού τους «κόσµου», περιλαµβάνοντας 

ενηµερώσεις περί των εξελίξεων του δικτύου τους και γύρω από τα πιο πρόσφατα νέα. 

Μέσω της αρχικής σελίδας τους προφίλ τους, οι χρήστες µπορούν να µεταβούν άµεσα 

στην θυρίδα µηνυµάτων τους και να ενηµερωθούν για τις εξελίξεις που αφορούν τους 

συναδέλφους και τις άλλες επαφές τους. Ακόµη, µπορούν να ενηµερωθούν για εξελίξεις 

που αφορούν την εταιρία εργασίας τους, να τις συζητήσουν µε συναδέλφους αλλά και 

να αναζητήσουν θέσεις εργασίας που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους. Η 

θυρίδα εισερχόµενων (inbox) επιτρέπει τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων των 

χρηστών όπως τα µηνύµατα που ανταλλάσσονται και οι αιτήσεις συνδέσεων. Ο πίνακας 

νέων (news) µέσω τροφοδοσιών ενηµερώσεων, επιτρέπει την ενηµέρωση και συζήτηση 

γύρω από ζητήµατα που αφορούν στην εταιρία εργασίας του χρήστη και η πρόσβαση 

στα στοιχεία του πίνακα επιτρέπεται µόνο µεταξύ συναδέλφων. Στον πίνακα 

ταξινοµούνται τα νέα σε καρτέλες «πολυσυζητηµένων» (που περιλαµβάνει τις 

δηµοφιλέστερες ενηµερώσεις), «εταιρίας» (που περιλαµβάνει τις ενηµερώσεις που 

αφορούν στην εταιρία του χρήστη), «άλλων εταιριών» (µε ενηµερώσεις που αφορούν 

σε εταιρίες σχετικής δραστηριότητας µε αυτή της εταιρείας του χρήστη) και «κλάδος» 

(µε νεότερα που αφορούν στον κλάδο στον οποίο εντάσσεται η εταιρία του χρήστη). Τα 

άρθρα ενηµερώσεων µπορούν να διαµοιρασθούν µεταξύ των χρηστών και των επαφών 

τους ώστε να συζητηθούν και να σχολιασθούν. Πέραν των ενηµερώσεων που αφορούν 
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στις νεότερες «ειδήσεις», οι ενηµερώσεις του δικτύου (network updates) µέσω 

τροφοδοσιών ενηµερώσεων, προβάλουν την πρόσφατη δραστηριότητα των επαφών των 

χρηστών όπως η τρέχουσα κατάστασή τους (status), οι πρόσφατες οµάδες στις οποίες 

συµµετέχουν και τυχόν νέες συνάψεις συνδέσεων επαφών. Υποστηρίζοντας τη 

διασύνδεση των χρηστών, η υπηρεσία σηµειώνει για κάθε χρήστη, µία λίστα πρόσφατα 

εγγεγραµµένων χρηστών για νέους επαγγελµατίες που εργάστηκαν στην ίδια εταιρία ή 

παρακολούθησαν το ίδιο σχολείο µε αυτό που δηλώνεται από τον χρήστη στο προφίλ 

του. Σε µία προσπάθεια αποτίµησης της κινητικότητας του προφίλ, η υπηρεσία 

ενηµερώνει τον χρήστη για τον αριθµό προβολών του προφίλ του και για την ταυτότητα 

των χρηστών που το επισκέφθηκαν, ενώ επιπλέον υποστηρίζονται ενηµερώσεις ακόµη 

και για τον αριθµό αναζητήσεων στις οποίες το προφίλ του χρήση προβλήθηκε ως 

αποτέλεσµα. Επιπλέον, πρόσθετα στοιχεία ελέγχου επιτρέπουν την εξατοµίκευση των 

ενηµερώσεων που θα προβάλλονται στο προφίλ κάθε χρήστη, ενώ υποστηρίζονται και 

λειτουργίες αναδιάταξης µε χρήση τεχνικών drag - and - drop. Αναζήτηση του προφίλ 

κάποιου χρήστη υποστηρίζεται από τις µηχανές αναζήτησης όχι µόνο της υπηρεσίας 

αλλά και του διαδικτύου. Οι χρήστες επιλέγουν το είδος και την έκταση των 

πληροφοριών που θα είναι διαθέσιµες προς τρίτους χρήστες της υπηρεσίας, ενώ η 

εφαρµογή της «γρήγορης αποτύπωσης» (snapshot) αποτυπώνει την επισκόπηση του 

προφίλ περιλαµβάνοντας πληροφορίες σαν µία διευρυµένη επαγγελµατική κάρτα 

(business card). Παράλληλα µε την επισκόπηση των προφίλ, οι χρήστες µέσω µίας 

λίστας επιλογών µπορούν να αποστείλουν µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) 

στον κάτοχο του προφίλ, να τον προσθέσουν στο δίκτυό τους, να τον «συστήσουν» 

(recommend), να προωθήσουν το προφίλ σε πιθανώς κοινούς γνωστούς, να 

αναζητήσουν µέσω του προφίλ συστάσεις που έχει λάβει ο χρήστης από εταιρίες, να 

καταχωρήσουν µία γρήγορη σύσταση «ενός κλικ», να εκτυπώσουν το προφίλ, να το 

αποθηκεύσουν σε µορφή .pdf ή να καταφορτώσουν την vCard του προφίλ στο βιβλίο 

διευθύνσεών τους. Ακόµη στο προφίλ εµφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση (status) του 

χρήστη, που περιλαµβάνει επαγγελµατική ενηµέρωση προς το δίκτυο επαφών του, αλλά 

και µία φωτογραφία για ευκολότερη διασταύρωση της ταυτότητας του. Πέρα όµως του 

προφίλ που είναι προσβάσιµο από τους χρήστες της υπηρεσίας, αναπτύσσεται και ένα 

δηµόσιο προφίλ (public profile) που αναζητείται ακόµη και µέσω των µηχανών 

αναζήτησης του διαδικτύου και στο οποίο οι χρήστες µπορούν να επιλέξουν τα 

προβαλλόµενα στοιχεία. Ακόµη, οι χρήστες µπορούν να επιλέξουν µία διεύθυνση URL 

που θα συνδέεται µε το προφίλ τους καθιστώντας ακόµη ευκολότερη την άµεση 

µετάβαση. Μία περίληψη (summary) συνοψίζει τις επαγγελµατικές εµπειρίες των 
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χρηστών και τους στόχους τους, ενώ η καρτέλα εµπειριών (experiences) προβάλει 

αναλυτικότερα και βάσει χρονολογικής σειράς τις θέσεις εργασίας και τα αντικείµενα, 

τις εταιρίες και τις χρονικές περιόδους που αφορούν στην επαγγελµατική πορεία του 

χρήστη. Κατά παρόµοιο τρόπο, οι χρήστες ενηµερώνουν για την εκπαιδευτική τους 

κατάρτιση (education), ενώ ακόµη µέσω των πρόσθετων πληροφοριών (additional 

information) διαµοιράζονται επιλεγµένες ιστοσελίδες, ενδιαφέροντα, οµάδες και 

ενώσεις στις οποίες δραστηριοποιούνται αλλά και διακρίσεις και βραβεύσεις τους. Οι 

συστάσεις (recommendations) παραθέτουν και αναφέρονται στις επιτεύξεις του χρήστη, 

περιλαµβάνοντας παράλληλα τις αντίστοιχες αξιολογήσεις τρίτων χρηστών µε τους 

οποίους έχουν συνεργαστεί. Μέσω των ερωτήσεων και απαντήσεων (questions and 

answers - Q&A) οι χρήστες «καταχωρούν» τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντά τους, ενώ 

οι ερωταποκρίσεις που καταθέτουν συµπεριλαµβάνονται στο προφίλ τους. Οι ρυθµίσεις 

επικοινωνίας (contact settings) επιτρέπουν στους χρήστες µεταξύ άλλων να καθορίζουν 

το είδος των µηνυµάτων που θα δέχονται, τις επιλογές ευκαιριών που τους ενδιαφέρουν 

αλλά και τις µεθόδους επικοινωνίας, παρέχοντας υποδείξεις στους χρήστες που 

ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν µαζί τους. Μέσω των επιλογών αναζήτησης (search) 

η υπηρεσία υποστηρίζει ανεύρεση επιλεγµένων πληροφοριών καθορίζοντας τα κριτήρια 

αναζήτησης χρησιµοποιώντας τα παρεχόµενα εργαλεία. Το πλαίσιο γρήγορων 

αναζητήσεων (quick search) επιτρέπει οποιαδήποτε στιγµή από οποιοδήποτε σηµείο της 

υπηρεσίας, να αναζητηθούν επιλεγµένα άτοµα, εργασίες, απαντήσεις (σύµφωνα µε τις 

ερωταποκρίσεις των χρηστών) ή και οµάδες. Ειδικότερα η αναζήτηση χρηστών πέρα 

από επιλογή κριτηρίων (επαγγελµατικός τίτλος, εταιρία εργασίας, σχολείο εκπαίδευσης, 

ονοµατεπώνυµο και άλλα χαρακτηριστικά) επιτρέπει ταξινόµηση των αποτελεσµάτων 

βάσει σχετικότητας, βαθµού δεσµού, συστάσεων και τέλος βάσει των όρων 

αναζήτησης. Οι χρήστες µπορούν είτε να αποθηκεύσουν τις αναζητήσεις που 

εκτέλεσαν, είτε να επανακαθορίσουν τα κριτήρια, ενώ οι προχωρηµένες αναζητήσεις 

επιτρέπουν καθορισµό ενός συνόλου κριτηρίων για αποτελεσµατικότερες ανευρέσεις 

πληροφοριών. Τέλος, οι αναζητήσεις συστάσεων υποστηρίζουν δυνατότητες ανεύρεσης 

συστάσεων από συναδέλφους οι οποίοι έχουν συνεργαστεί µε τους χρήστες. 

Οι εφαρµογές (applications) της υπηρεσίας επιτρέπουν εύκολη και γρήγορη 

εγκατάσταση λειτουργικών επεκτάσεων που αναπτύσσονται σε συνεργασία µε άλλες 

εταιρίες και υποστηρίζουν µεταξύ άλλων την ανάπτυξη συνεργασιών µεταξύ των 

χρηστών, την παρουσίαση της εργασίας των χρηστών στο επαγγελµατικό τους δίκτυο 

και πολλές άλλες δυνατότητες. Ενδεικτικά αναφέρονται δυνατότητες κατάρτισης λίστας 

επιλεγµένων τίτλων βιβλίων, ασφαλούς διαµοίρασης αρχείων, διασύνδεσης του προφίλ 
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της υπηρεσίας µε τυχόν προφίλ υπηρεσιών ιστολογίων, προγραµµατισµού και 

διαχείρισης ταξιδίων και σειρά άλλων επιλογών. 

Η λειτουργία εργασιών (Jobs) επιτρέπει την αξιοποίηση του δικτύου χρηστών για 

αναζήτηση εργασίας ή συνεργατών. Καθορισµός κριτηρίων επιτρέπει αναζήτηση 

προσφοράς εργασίας βάσει περιοχής, επιπέδου απαιτούµενης εµπειρίας, εταιρίας ή 

κλάδου. Τα αποτελέσµατα προκύπτουν τόσο βάσει του δικτύου των χρηστών και των 

συνολικών καταχωρήσεων στην υπηρεσία, όσο και µέσω συνεργαζόµενων 

ιστοσελίδων. Αντίστοιχα οι εταιρίες καταχωρώντας προσφερόµενες θέσεις εργασίας, 

απευθύνονται σε ένα ακροατήριο περισσότερων των 20.000.000 υποψηφίων, µε 

δυνατότητες αναζήτησης κατάλληλων υποψηφίων. Τα νέα των ανακοινώσεων εργασίας 

είναι διαθέσιµα στις αρχικές σελίδες των προφίλ των χρηστών, βάσει των επιλογών και 

των κριτηρίων που έχουν καθοριστεί. 

Η δικτύωση των χρηστών µεταξύ άλλων υποστηρίζεται από τις οµάδες (Groups) που 

µπορούν να δηµιουργήσουν και στις οποίες µπορούν να συµµετάσχουν. Τα κοινά 

ενδιαφέροντα, οι εµπειρίες, οι συνεργασίες, οι στόχοι των χρηστών αποτελούν αφορµές 

δηµιουργίας οµάδων για διατήρηση επαφών και αλληλεπίδραση µεταξύ των χρηστών. 

Τα ευρετήρια οµάδων (group directory) καθιστούν ευκολότερη την αναζήτηση και 

ανεύρεση του κατάλληλου γκρουπ βάσει κριτηρίων αναζήτησης. Οι χρήστες έπειτα 

µπορούν να εγγραφούν στην οµάδα και να προσκαλέσουν επαφές τους. Στα πλαίσια του 

λογαριασµού των χρηστών, η σελίδα των γκρουπ (my groups) επιτρέπει εύκολη 

πλοήγηση µεταξύ των οµάδων στις οποίες συµµετέχουν οι χρήστες, ενηµέρωση για την 

πρόσφατη δραστηριότητα και δυνατότητα συµµετοχής σε ιδιωτικές συζητήσεις. Η 

επιλογή των συζητήσεων (discussions) µεταξύ άλλων επιτρέπει στους χρήστες να 

προβάλουν τις συζητήσεις που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια της οµάδας είτε βάσει 

χρονολογικής σειράς είτε βάσει δηµοτικότητας, προβάλλοντας συγκεντρωµένες τις 

συζητήσεις στις οποίες συµµετείχε ο χρήστης. Υποστηρίζεται ακόµη δυνατότητα 

αναζήτησης των µελών της οµάδας, ενώ οι σχετικές ρυθµίσεις καθορίζουν µεταξύ 

άλλων την ιδιωτικότητα αλλά και τις επιλογές ενηµέρωσης µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου για την δραστηριότητα της οµάδας. 

Οι ερωτήσεις (Questions) επιτρέπουν στους χρήστες  να υποβάλλουν ερωτήσεις (asking 

a question) και να λαµβάνουν µία σειρά απαντήσεων µέσω του δικτύου τους και του 

συνόλου των χρηστών της υπηρεσίας. Οι ερωτήσεις που υποβάλουν οι χρήστες 

εµφανίζονται στο προφίλ τους ενώ µπορούν να αποσταλούν µε µήνυµα σε επιλεγµένες 

επαφές. Οι χρήστες µπορούν να απαντούν σε ερωτήσεις (answering questions) που 

υποβάλλουν επαφές του δικτύου τους ή άλλοι χρήστες και να λαµβάνουν 
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ανατροφοδότηση για τις απαντήσεις που υποβάλλουν. Επιπλέον, υποστηρίζονται 

εξειδικευµένες αναζητήσεις απαντήσεων (advanced answer search) µε χρήση όρων - 

κλειδιά, ενώ οι επιλογές ιδιωτικότητας (privacy) επιτρέπουν καθορισµό του βαθµού 

δηµοσιότητας των ερωτήσεων και απαντήσεων των χρηστών. Η λειτουργία των 

παρόχων υπηρεσιών (Service Providers) εν είδη «χρυσού οδηγού» συγκεντρώνει ένα 

ευρύ σύνολο επαγγελµατιών. Η αναζήτηση παρόχων υπηρεσιών επιτρέπει τον 

καθορισµό κριτηρίων και την προβολή αποτελεσµάτων που ανταποκρίνονται στα 

ζητούµενα, ώστε ο χρήστης να πλοηγηθεί µεταξύ των αποτελεσµάτων και να προβάλει 

τις πληροφορίες των επαγγελµατιών ώστε να επιλέξει τον κατάλληλο. Οι χρήστες 

µπορούν να καταχωρήσουν συστάσεις για επαγγελµατίες ακόµη και αν εκείνοι δεν 

διατηρούν προφίλ στην υπηρεσία, συµβάλλοντας έτσι στην αξιολόγηση των υπηρεσιών 

που παρέχουν οι επαγγελµατίες και ενηµερώνοντας άλλους ενδιαφερόµενους χρήστες. 

Οι επαγγελµατίες σε περίπτωση που δεν είναι καταχωρηµένοι στην υπηρεσία ή δεν 

έχουν λάβει συστάσεις από χρήστες, µπορούν να αιτηθούν σύσταση µε αποστολή 

σχετικού µηνύµατος σε επιλεγµένους χρήστες. Κατ’ αντιστοιχία οι εταιρικές σελίδες 

(Company Pages) προβάλουν το προφίλ των εγγεγραµµένων εταιριών στην υπηρεσία. 

Η προσπέλαση του προφίλ (profiles accessing) γίνεται µέσω της σελίδας αναζήτησης 

εταιριών, στην οποία προβάλλονται και οι διαθέσιµες πληροφορίες για την εκάστοτε 

εταιρία. Τα στοιχεία του προφίλ κάθε εταιρίας περιλαµβάνουν δεδοµένα 

συσχετιζόµενων εταιριών, στατιστικών αναφορών, περιγραφής δραστηριότητας, τυχόν 

µέλη του δικτύου των χρηστών που εργάζονται σε αυτή, στοιχεία νέων προσλήψεων 

και αλλαγών. Η διαχείριση των αλληλεπιδράσεων κάθε χρήστη υποστηρίζεται από την 

λειτουργία της θυρίδας εισερχοµένων (Inbox). Τα αδιάβαστα στοιχεία της θυρίδας 

εµφανίζονται και στην αρχική σελίδα του προφίλ του χρήστη, ενώ επιλογές 

ταξινόµησης οργανώνουν τα µηνύµατα βάσει ηµεροµηνίας παραλαβής, αποστολής ή 

βάσει αρχειοθετηµένων στοιχείων. Με χρήση των εργαλείων αναζήτησης µπορούν να 

προβληθούν επιλεγµένα µηνύµατα ενώ τα φίλτρα επιτρέπουν επιλογή µηνυµάτων βάσει 

αποστολέων, θεµάτων, ηµεροµηνίας και άλλων στοιχείων. Τέλος, η διαχείριση των 

µηνυµάτων επιτρέπει αρχειοθέτηση, µαρκάρισµα ως µη αναγνωσµένο ή αναγνωσµένο 

στοιχείο. Και στην περίπτωση του linkedin, η πρόσβαση στην υπηρεσία υποστηρίζεται 

και µε χρήση κινητών συσκευών. Έτσι οι χρήστες διατηρούν ανά πάσα στιγµή 

δυνατότητα ενηµέρωσης της τρέχουσας κατάστασής τους (status), αποστολής 

µηνυµάτων, αποστολής προσκλήσεων σύνδεσης και εκτέλεσης αναζητήσεων µε 

αποθήκευση των αποτελεσµάτων. Οι επιλογές ρύθµισης και εξατοµίκευσης (Settings 

and Personalization) του προφίλ επιτρέπουν µεταξύ άλλων στους χρήστες να 
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καθορίζουν τις επιλογές των δηµόσια προσβάσιµων προφίλ τους, να διαχειρίζονται τις 

συστάσεις που έχουν λάβει, να ενηµερώνουν τις προσωπικές πληροφορίες τους αλλά 

και να καθορίζουν τις ρυθµίσεις λήψης ειδοποιήσεων µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου. Ακόµη, οι ρυθµίσεις ιδιωτικότητας προσαρµόζουν τις δυνατότητες 

προβολής του προφίλ χρήστη, της πρόσφατης δραστηριότητας και των φωτογραφιών. 

Ειδικότερα περί των ειδοποιήσεων, η υπηρεσία υποστηρίζει λήψεις ενηµερώσεων RSS 

για τα ιστολόγια που έχει διασυνδέσει ο χρήστης µε το προφίλ του. 

 

7.1.4.4 Twitter 

 
Εικόνα 10 : Λογότυπο του Twitter. 

 

Το Twitter δηµιουργήθηκε ως µια κοινωνική πλατφόρµα µικρο-blogging. Κοινωνική 

γιατί επιτρέπει την επαφή και την  αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών του, που µπορεί 

να έχουν κάτι κοινό. Μικρο-blogging γιατί οι χρήστες µπορούν να περιγράψουν την 

κατάστασή τους µέσα σε 140 χαρακτήρες και χωρίς εικόνες ή άλλα media. Έτσι γίνετε 

πολύ πιο εύκολο να αναρτηθεί κάτι, από το να ετοιµαστεί ένα blog post για το 

wordpress ή το blogger. Στην πορεία το Twitter έγινε και άλλα πράγµατα, όπως µέρος 

προώθησης ιδεών, προϊόντων και νέων και φυσικά εξελίχθηκε σε µια πλατφόρµα 

asynchronous Chat, όπου η συζήτηση µπορεί να εξελιχθεί σε µεγαλύτερη διάρκεια, 

αλλά και µε περισσότερα άτοµα απ’ ότι ένα κλασικό Chat. Η προώθηση των νέων 

γίνετε σε κλάσµατα δευτερολέπτου από την δηµοσιογραφία των πολιτών - χρηστών. 

Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών γίνετε µε διάφορους τρόπους. Για παράδειγµα, η 

σειρά Mad Men έφτιαξε twitter λογαριασµούς για τους πρωταγωνιστές. Το ίδιο έκανε 

και η σειρά The Big Bang Theory. Πολλά ελληνικά µαγαζιά, blogs, forums, 

ειδησεογραφικά sites (όπως το apn.gr) έχουν ανοίξει λογαριασµό. Προώθηση ιδεών και 

πολιτικών απόψεων όπως ο Barack Obama στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές των 

Η.Π.Α., αλλά και πολλοί Έλληνες πολιτικοί και άτοµα µε πολιτική άποψη, 

δηµοσιεύουν τις απόψεις τους στις σελίδες τους στο twitter.  
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7.1.4.5 Ιστολόγια (Blogs) 
 

 

Εικόνα 11 : Λογότυπο των Blogs 

 

Η ετυµολογία του όρου «blog» υποδηλώνει µεταξύ άλλων την ίδια την έννοια της 

εφαρµογής. Προερχόµενος από σύντµηση των λέξεων «web log»11 ιστολόγια (blogs), 

δηλαδή «δικτυακή εγγραφή», επικράτησε σαν «blog» όταν ο Peter Merholz12 µε 

διάθεση αστεϊσµού και συγγράφοντας διέσπασε τη λέξη weblog δηµιουργώντας την 

φράση “we blog” (δηλαδή εµείς blogαρουµε - διατηρούµε ή καταχωρούµε εγγραφές 

στα blogs). Προκάτοχοι των blogs αποτελούν τα ψηφιακά δίκτυα (digital communities) 

µεταξύ των οποίων τα Usenet, τα bulletin board συστήµατα
13 οι εµπορικές δικτυακές 

υπηρεσίες και οι λίστες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Γύρω στο 1990 τα λογισµικά 

διαδικτυακών φόρουµ δηµιούργησαν συζητήσεις που εξελίσσονται µε δέσµες (threads) 

καταχωρήσεων. Ένα blog14 σύµφωνα µε την Wikipedia αποτελεί µία ιστοσελίδα στην 

οποία καταχωρούνται εγγραφές χρηστών διάφορου περιεχοµένου και θεµατολογίας, 

που παρουσιάζονται µε χρονολογική σειρά. Τα  blogs διαφέρουν ουσιαστικά από µία 

ιστοσελίδα στο γεγονός ότι η ανανέωσή τους είναι ιδιαίτερα απλή και τετριµµένη. 

                                                           

11  Ο όρος «web log» αναφέρθηκε πρώτη φορά από τον Αµερικανό blogger Jorn Barger στις 17 
∆εκεµβρίου του 1997, στην προσπάθεια περιγραφής της διαδικασίας «καταχώρησης εγγραφών στο web». 

12  Ο Αµερικανός στην καταγωγή Peter Merholz είναι σχεδιαστής υπηρεσιών διαδικτύου (web designer), 
ιδρυτής και Πρόεδρος της «adaptive path» που δραστηριοποιείται στον στρατηγικό σχεδιασµό και την 
ανάπτυξη δηµιουργικών ιδεών για προϊόντα εταιριών. 

13   Τα bulletin board συστήµατα επιτρέπουν στους χρήστες µέσω των συνδεδεµένων υπολογιστικών 
συστηµάτων, να καταφορτώνουν και να αποθηκεύουν από το δίκτυο δεδοµένα, να δηµοσιεύουν στο 
δίκτυο δεδοµένα, να ανταλλάσουν µηνύµατα µε άλλους χρήστες και να διαβάζουν νέα που 
ανακοινώνονται στο δίκτυο. 
14  Η λέξη «blog» ετυµολογικά και σύµφωνα µε το wiktionary.org (το ελεύθερο δικτυακό λεξικό –   
http://wiktionary.org) σαν ουσιαστικό αναφέρεται στην δικτυακή σελίδα καταχωρήσεων που διατηρείται 
από κάποιον χρήστη, ενώ σαν ρήµα, υποδηλώνει την ενέργεια του blogging, δηλαδή την συµµετοχή ή 
την διατήρηση ενός blog. Στην ελληνική γλώσσα η λέξη blog αποδίδεται µε τον όρο «ιστολόγιο». 
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Χαρακτηριστικά, το να καταχωρηθεί µία νέα εγγραφή σε ένα blog είναι τόσο απλό όσο 

η αποστολή ενός µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, το γνωστό και καθηµερινό σε 

όλους e-mail. Μπορεί βέβαια χάρη στις νέες τεχνολογίες η διατήρηση και ανανέωση 

µιας ιστοσελίδας να έχει επίσης απλουστευτεί ιδιαίτερα, ωστόσο, ακόµη και έτσι 

παραµένει συνθετότερη και σίγουρα περισσότερο χρονοβόρα διαδικασία. ∆εύτερον, 

ένα blog συνοδεύεται από έναν µηχανισµό ανατροφοδότησης (feedback) από πλευράς 

του αναγνώστη - επισκέπτη κάτι που καθιστά τη διάδραση χρήση - blog άµεση και 

απλή. Σε αντιδιαστολή, στις περισσότερες ιστοσελίδες το αµεσότερο σύστηµα 

επικοινωνίας που παρέχεται είναι κάποια φόρµα αποστολής ενός mail στον διαχειριστή 

ή στον κάτοχο της σελίδας, στα blogs όµως τα σχόλια και τα µηνύµατα των χρηστών 

καταχωρούνται αυτόµατα στην ίδια την ιστοσελίδα, δηµιουργώντας έτσι ένα ανοιχτό 

φόρουµ επικοινωνίας. Τρίτον, και ίσως ιδιαίτερα σηµαντικό σαν ανθρώπινος 

παράγοντας, τα blogs διατηρούν ένα ύφος και ένα στυλ προσωπικό - αυτό του 

συγγράφοντα και του εκάστοτε επισκέπτη - καθιστώντας τα έτσι διαφορετικά από τις 

γνώριµες ιστοσελίδες στις οποίες οι ιδιοκτήτες πάντα φροντίζουν για ένα όσο το 

δυνατόν επαγγελµατικό ή τουλάχιστον επίσηµο ύφος και περιεχόµενο. 

Εκτός όµως από τα blogs συναντώνται και τα micro - blogs που δεν διαφέρουν από τα 

πρώτα, παρά µόνο στην έκταση των εγγραφών, καθώς λειτουργούν βάσει πολύ 

σύντοµων καταχωρήσεων. Ωστόσο, και στα blogs αλλά και στα micro - blogs το 

περιεχόµενο δεν είναι απλά εγγραφές και καταχωρήσεις των χρηστών αλλά και κάθε 

άλλη πληροφορία, όπως φωτογραφίες και εικόνες, µουσική και ήχοι, αλλά και βίντεο, 

έτσι ώστε τα blogs να καθίστανται κοµµάτι των κοινωνικών µέσων γνωστών ως social 

media. Τόσο τα blogs όσο και τα micro - blogs αναλόγως του περιεχοµένου τους 

µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε σχετικές οµάδες. Ωστόσο οποιαδήποτε απόπειρα 

οµαδοποίησης των εκατοµµυρίων blogs που συναντώνται σήµερα στο διαδίκτυο θα 

ήταν το λιγότερο δυσχερής αν όχι ανέφικτη. Έτσι, µία σχετική σκιαγράφηση των 

βασικών κατηγοριών blogs που συναντώνται µέχρι σήµερα θα ήταν περισσότερο 

εφικτή. 

Βάσει της Wikipedia, τα προσωπικά blogs, µάλλον αποτελούν τη συνηθέστερη 

περίπτωση. Το τύπου προσωπικό ηµερολόγιο, αποτελεί αυτή την απλούστερη 

περίπτωση επικοινωνίας, άλλες φορές σαν δηµοσίευση προσωπικών µηνυµάτων και 

απόψεων και άλλοτε σαν καθρέφτισµα σκέψεων και αισθηµάτων (ο λατινικός όρος 

reflection µοιάζει να περιγράφει επιτυχέστερα την δεύτερη περίπτωση). Τα 

επιχειρηµατικά blogs όλο και περισσότερο αναπτύσσονται και πληθαίνουν. Στις 

περιπτώσεις αυτές το blog µπορεί να αποτελεί κανάλι επικοινωνίας για το εσωτερικό 
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της επιχείρησης, είτε εργαλείο µάρκετινγκ, δηµοσίων σχέσεων ή στοιχείο ενίσχυσης της 

µάρκας (branding). Συνεχίζοντας µε την κατηγοριοποίηση, ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

κατάταξή των blogs βάσει του τύπου δεδοµένων που κατά προτεραιότητα αξιοποιούν 

και φιλοξενούν. Έτσι συναντώνται τα vlogs15 που περιλαµβάνουν κυρίως βίντεο, τα 

linklogs16 που αποτελούνται κυρίως από υπερσυνδέσεις προς εσωτερικούς συνδέσµους 

στο διαδίκτυο, τα sketchlogs17 που περιλαµβάνουν κυρίως σκίτσα και κατ’ αντιστοιχία 

τα photoblogs18 που περιλαµβάνουν κυρίως φωτογραφίες. Συνδυάζοντας περιπτώσεις ή 

το σύνολο των παραπάνω δηµιουργούνται τα tumblelogs19. Μία περισσότερο 

διαφοροποιηµένη κατηγορία είναι αυτή των artlogs20, δηλαδή των blogs που αποτελούν 

κανάλι δηµοσιοποίησης τέχνης. Τέλος, µία λιγότερο συνηθισµένη µορφή blogs είναι 

αυτή των phlogs21 δηλαδή των blogs που αποτελούν βιβλίο καταχωρήσεων ηµέρας 

αλλά λειτουργούν σε έναν Gopher22 εξυπηρετητή (server). Στα ίδια πλαίσια, τα blogs 

µπορούν να κατηγοριοποιηθούν βάσει της συσκευής που χρησιµοποιήθηκε για την 

σύνθεσή τους. Έτσι, συναντώνται τα moblog23 δηλαδή τα blogs που έχουν συντεθεί µε 

την χρήση οποιασδήποτε φορητής συσκευής, όπως ένας φορητός υπολογιστής ή ένα 

κινητό τηλέφωνο ή ακόµη και ένα PDA24. Ουσιαστικά, στην περίπτωση αυτή γίνεται 

λόγος για ηµιαυτοµατοποιηµένη σύνθεση των καταχωρήσεων και γενικότερα των 

blogs. Τέλος, τα blogs µπορούν να οµαδοποιηθούν βάσει του είδους της πληροφορίας 

που συναντάται στις σελίδες τους. Όπως είναι αναµενόµενο συναντάται πληθώρα 

περιπτώσεων, όπως τα πολιτικά, ταξιδιωτικά, εκπαιδευτικά blogs, τα blogs µόδας, 

µουσικής και κάθε άλλου ενδιαφέροντος. Μεταξύ άλλων συναντώνται και τα blawgs, 

δηλαδή τα blogs νοµικού (law) περιεχοµένου, τα dreamlogs δηλαδή τα blogs 

καταγραφής ονείρων (ονείρων ύπνου ή προσωπικών φιλοδοξιών) και τα niche blogs 

που δηµιουργούνται για την ενίσχυση µίας στοχευόµενης αγοράς.  

 

 

 

                                                           

15  Ο όρος “vlog” προκύπτει σαν συνδυασµός των λέξεων video (βίντεο) και blog. 
16  Ο όρος “linklog” προκύπτει σαν συνδυασµός των λέξεων link (υπερσύνδεση) και blog. 
17  Ο όρος “sketchlog” προκύπτει σαν συνδυασµός των λέξεων sketch (σκίτσο) και blog. 
18  Ο όρος “photoblog” προκύπτει σαν συνδυασµός των λέξεων photo (φωτογραφία) και blog. 
19  Ο όρος “tumblelog” προκύπτει σαν συνδυασµός των λέξεων tumble (ανακάτεµα) και blog. 
20  Ο όρος “artlog” προκύπτει σαν συνδυασµός των λέξεων art (τέχνη) και blog. 
21  O όρος “phlog” προκύπτει σαν συνδυασµός των λέξεων Gopher και blog. 
22  Το Gopher αποτελεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο είναι σχεδιασµένο για την αναζήτηση 
διαµοιρασµένων εγγράφων σε υπολογιστές του εκάστοτε δικτύου ή του διαδικτύου. 
23  Ο όρος moblog προκύπτει σαν συνδυασµός των λέξεων mobile (φορητό) και blog. 
24  Το PDA είναι η σύντµηση των λέξεων Personal Digital Assistant δηλαδή Προσωπικός Ψηφιακός 
Βοηθός. 
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7.1.4.6 Wikis 
 

 
Εικόνα 12 : Λογότυπο για Wikis 

 

Τα Wikis δεν είναι παρά ιστοσελίδες ή σύνολα ιστοσελίδων που συναντώνται στον 

παγκόσµιο ιστό. Η ειδοποιός διαφοροποίησή τους από τις συµβατικές ιστοσελίδες, 

έγκειται στην δυνατότητα που παρέχουν σε οποιονδήποτε τις επισκέπτεται, να 

παρεµβαίνει στο περιεχόµενό τους τροποποιώντας το. Αναλόγως των προδιαγραφών, οι 

χρήστες θα πρέπει να διατηρούν ή να ενεργοποιούν κάποιον λογαριασµό χρήστη ή 

µπορεί ελεύθερα να έχουν δικαίωµα συνεισφοράς. Εξαιρούνται δυνατοτήτων 

συνεισφοράς και επεξεργασίας σελίδων, οι χρήστες των οποίων τα σχετικά δικαιώµατα 

έχουν αφαιρεθεί από τους διαχειριστές των ιστοτόπων για οποιουσδήποτε λόγους (όπως 

σε περιπτώσεις παραβίασης κανόνων). Η επεξεργασία των σελίδων υλοποιείται µε 

χρήση απλοποιηµένων γλωσσών σήµανσης (markup language). Γενικεύοντας και 

σύµφωνα µε τους [Klamma et al., 2008] τα Wikis αποτελούν κατά κάποιον τρόπο 

κοινωνικά δίκτυα καθώς στα πλαίσια τους παρατηρούνται αλλαγές τόσο στους κόµβους 

του δικτύου (τις σελίδες των Wikis) όσο και στις σχέσεις µεταξύ των κόµβων. Τα Wikis 

συναντούν σειρά σεναρίων εφαρµογής, όπως η δηµιουργία συνεργατικών ιστοσελίδων 

και οι ιστοσελίδες δικτυακών κοινοτήτων. Χαρακτηριστικό, αν όχι το γνωστότερο, 

παράδειγµα Wiki, αποτελεί η Wikipedia, η µεγαλύτερη δικτυακή, συνεργατική, 

ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια. Ωστόσο, εφαρµογές των Wikis συναντώνται και σε 

επιχειρησιακό επίπεδο, κυρίως στις περιπτώσεις των ενδοδικτύων (intranets) και των 

συστηµάτων διαχείρισης γνώσης και πληροφοριών. Η πρώτη εφαρµογή τύπου Wiki 

αναπτύχθηκε το 1994 από τον Ward Cunningham25, έναν Αµερικανό προγραµµατιστή 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σύµφωνα µε τον Cunningham, το WikiWikiWeb (γνωστό 

                                                           

25  O Howard G. "Ward" Cunningham (γεννηµένος στις 26 Μαΐου του 1949) είναι ο Αµερικάνος 
προγραµµατιστής που υλοποίησε το πρώτο Wiki. Είναι πρωτοπόρος τόσο στον τοµέα του design 
pattern  όσο και σε αυτόν του Extreme Programming». Ξεκίνησε να προγραµµατίζει το λογισµικό 
WikiWikiWeb το 1994 και το εγκατέστησε στην ιστοσελίδα της εταιρίας του Cunningham &Cunningham.  
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και σαν WardsWiki), αναπτύχθηκε µε σκοπό τη διευκόλυνση στην ανταλλαγή ιδεών 

µεταξύ των προγραµµατιστών µε έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο. Ο Cunningham 

περιγράφει το Wiki του ως «την απλούστερη online βάση δεδοµένων που θα µπορούσε 

να λειτουργήσει». Η ονοµασία του Wiki προέρχεται από την χαβανέζικη λέξη “Wiki” 

που σηµαίνει «γρήγορα». Ο συνειρµός προέκυψε από την σκέψη του Cunningham να 

ονοµάσει το WikiWikiWeb σαν “QuickWeb” δεδοµένου ότι υποστήριζε την εύκολη και 

ταχεία επεξεργασία των ιστοσελίδων του από τους χρήστες. Σε αντικατάσταση του 

«Quick», ο δηµιουργός επέλεξε την χαβανέζικη λέξη, ενθυµούµενος το Wiki Wiki 

Shuttle, το τακτικό δροµολόγιο που συνέδεε τους τερµατικούς σταθµούς του ∆ιεθνούς 

Αεροδροµίου της Honolulu. Με την επικράτηση του όρου Wiki, προτάθηκε η επέκταση 

των αρχικών στην φράση “What I Know Is”. Από το 2000 και έπειτα η αποδοχή των 

Wikis στα πλαίσια των επιχειρήσεων έλαβε ιδιαίτερες διαστάσεις µε συνήθεις 

εφαρµογές την υποστήριξη επικοινωνίας µεταξύ των µελών εργασίας ενός έργου 

(project communication), τα εσωτερικά δίκτυα επιχειρήσεων (intranets) και τη 

συνεργατική σύνταξη εγγράφων (κυρίως για τεχνικούς σκοπούς). Οι Adobe, Intel και 

Microsoft αλλά και το FBI είναι µόνο µερικά από τα παραδείγµατα εφαρµογών 

επιχειρησιακών Wikis (enterprise ή corporate Wikis). Επιτυγχάνεται κατ’ αυτό τον 

τρόπο η ταχύτερη, οικονοµικότερη και απλούστερη (τουλάχιστο συγκριτικά µε µία 

κεντρικά ελεγχόµενη «αποθήκη πληροφοριών») διαµοίραση πληροφοριών µεταξύ των 

επιχειρησιακών χρηστών. Πολλές φορές µάλιστα τα επιχειρησιακά Wikis 

αντικαθιστούν τα, κατά τα άλλα, στατικά ενδοδίκτυα (intranets). Ακόµη όµως και στη 

βιβλιογραφία παρουσιάζονται διάφορες θεωρητικές προτάσεις Wiki εφαρµογών άλλοτε 

µε έµφαση στο σηµασιολογικό περιεχόµενο και άλλοτε µε κατεύθυνση στην 

εξυπηρέτηση δεδοµένων αναγκών, όπως αυτών της διαχείρισης προσωπικής γνώσης. Οι 

Wiki εφαρµογές, όπως είδη σηµειώθηκε, υποστηρίζουν την επεξεργασία ιστοσελίδων 

που ήδη υπάρχουν ή και τη δηµιουργία νέων στα πλαίσια του ιστοτόπου όπου 

φιλοξενούνται, απλά χρησιµοποιώντας κάποιον web browser χωρίς επιπλέον εφαρµογές 

ή επεκτάσεις λογισµικών προγραµµάτων. 

 

 
Εικόνα 13 : Το λογότυπο της Wikipedia της πιό διαδεδοµένης εφαρµογής wiki στον κόσµο. 
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7.2 Συγκριτική επισκόπηση υπηρεσιών ιστοτόπων κοινωνικής 
δικτύωσης 
 

 

Οι ιστοτόποι κοινωνικής δικτύωσης χαρακτηρίζονται πρωτίστως, και διαφοροποιούνται 

από τις υπόλοιπες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, από την δυνατότητα που παρέχουν 

στους χρήστες τους για δηµιουργία προφίλ και δικτύωση µε άλλους χρήστες 

συνάπτοντας ηλεκτρονικούς «δεσµούς» φιλίας. Αν και θα µπορούσαν να 

χαρακτηρισθούν ως υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ενισχυµένες µε σελίδες προφίλ 

χρήστη (User Profile Page Enhanced Social Networking Services), ίσως κάτι τέτοιο 

τελικά θα περιόριζε την εικόνα του εύρους λειτουργικών δυνατοτήτων αυτών των 

υπηρεσιών. Ακόµη, δηµιουργία σελίδων προφίλ επιτρέπουν στους χρήστες τους και 

άλλες υπηρεσίες όπως αυτές των ιστολογίων. Σε κάθε περίπτωση, η λειτουργικότητα 

και το εύρος των εφαρµογών των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης έχει διευρυνθεί και 

επεκταθεί σε τέτοιο βαθµό που απέχει µακράν της αρχικής πρακτικής απλής 

δηµιουργίας προφίλ και διασύνδεσης µε άλλους χρήστες. Ακόµη όµως και το 

αντικείµενο και ο στόχος των υπηρεσιών αυτών µπορεί να ποικίλει από διατήρηση 

επαφών µε τα µέλη της οικογένειας, τους φίλους και άλλους δεσµούς, µέχρι την 

επαγγελµατική δικτύωση, από τη συµµετοχή σε δράσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης 

µέχρι την αναζήτηση επαγγελµατιών και την αξιολόγηση των υπηρεσιών τους. 

Ανεξάρτητα ωστόσο του στόχου και των επιµέρους χαρακτηριστικών των ιστοτόπων 

κοινωνικής δικτύωσης, όλες οι υπηρεσίες δεν παύει να στοχεύουν στην διασύνδεση και 

αλληλεπίδραση των χρηστών τους, µε βασική προϋπόθεση την σύναψη δεσµών 

«φιλίας», ακόµη και αν ο όρος «φιλία» ερµηνεύεται σε σχέσεις οικογένειας, 

επαγγελµατικές, κοινωνικές, φιλικές και κάθε άλλου είδους δεσµούς. Παραθέτοντας 

στον πίνακα που ακολουθεί τρεις από τους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης που 

µελετήθηκαν πρωτύτερα, αποτυπώνεται η συµπεριφορά τους ως προς ένα σύνολο 

γενικών και ειδικών χαρακτηριστικών. Η συγκριτική αυτή αντιπαραβολή δοµείται σε 

κατηγορίες όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 

Ο πίνακας συγκριτικής µελέτης οργανώνει πέντε επίπεδα µετρικών, καλύπτοντας 

χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε τα βασικά και ειδικά στοιχεία των υπηρεσιών. 

Μελετώνται έτσι µεταξύ άλλων οι δυνατότητες δικτύωσης, αλληλεπίδρασης και 

ευρύτερα επικοινωνίας, οι εφαρµογές που αναπτύσσονται για υποστήριξης της 

λειτουργικότητας, τα ειδικά χαρακτηριστικά και οι επιµέρους εφαρµογές. 
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Περισσότερο συγκεκριµένα, η πρώτη κατηγορία εξετάσει τόσο στοιχεία κόστους, όσο 

και µετρικές γενικής επισκόπησης και µελέτης των δυνατοτήτων δηµιουργίας και 

διαχείρισης προφίλ από πλευράς των χρηστών. Μεταξύ άλλων µελετώνται οι 

δυνατότητες διαχείρισης της ιδιωτικότητας, διαχωρίζοντας έτσι το δηµόσιο προφίλ από 

εκείνο που είναι προσβάσιµο από τους χρήστες της υπηρεσίας και ειδικότερα από τους 

κύκλους φίλων που δηµιουργούν και αναπτύσσουν οι χρήστες.  

Στην δεύτερη κατηγορία εξετάζονται µετρικές που αφορούν στην αναζήτηση και 

διαχείριση φίλων - επαφών. Ακόµη, µελετώνται ζητήµατα που αφορούν σε 

λειτουργικές δυνατότητες διασύνδεσης των χρηστών µε τους φίλους τους, είτε ως προς 

την δηµιουργία µορφωµάτων δικτύωσης (οµάδες, δίκτυα) είτε ως προς τη µεταξύ τους 

αλληλεπίδραση. 

Η τρίτη κατηγορία µελετά ζητήµατα επικοινωνίας και ειδικές δυνατότητες υποστήριξής 

της. Μεταξύ άλλων, αποτιµάται η συµπεριφορά των υπηρεσιών ως προς τις 

δυνατότητες άµεσης και ασύγχρονης επικοινωνίας, ενώ διαχωρίζονται οι δυνατότητες 

προσωπικής και οµαδικής επικοινωνίας. 

Καθώς οι λειτουργικές δυνατότητες των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης 

επεκτείνονται σηµαντικά και τα χαρακτηριστικά τους ενισχύονται ουσιαστικά µέσω 

των εφαρµογών που έχουν αναπτυχθεί και είναι διαθέσιµες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις 

µπορούν να αναπτυχθούν επιπλέον εφαρµογές από τους χρήστες, η τέταρτη κατηγορία 

εξετάζει ακριβώς τα βασικά στοιχεία των εφαρµογών που υποστηρίζονται στα πλαίσια 

των υπηρεσιών. Αυτές µπορεί να αφορούν σε δυνατότητες φόρτωσης και διαχείρισης 

αρχείων µέσων, πλοήγησης και συναλλαγής προϊόντων ή αναζήτησης υπηρεσιών και 

εργασίας. 

Η πέµπτη κατηγορία ολοκληρώνει τη συγκριτική µελέτη, επιχειρώντας επισκόπηση 

σειράς ειδικών χαρακτηριστικών και πρόσθετων εφαρµογών. Οι τροφοδοσίες 

ειδοποιήσεων, τόσο στα πλαίσια των υπηρεσιών όσο και µε µορφή RSS, αποτελούν 

βασικά σηµεία συγκριτικής αποτίµησης, ενώ στο επίπεδο των πρόσθετων εφαρµογών 

µελετώνται χαρακτηριστικά που αφορούν στις «κινητές» εκδόσεις των υπηρεσιών. 

Στην συνέχεια, για κάθε µία εκ των τριών υπηρεσιών στα πλαίσια της συγκριτικής 

µελέτης σηµειώνεται είτε η αντίστοιχη πληροφορία που αφορά στη µετρική που 

εξετάζεται κατά περίπτωση, είτε ο αντίστοιχος συµβολισµός που υποδηλώνει κατάφαση 

(�) ή άρνηση (�) του στοιχείου που υποδηλώνεται ή της λειτουργικής δυνατότητας 

που µελετάται κάθε φορά. Τέλος, σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που κάποια µετρική ή 
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κάποιο λειτουργικό χαρακτηριστικό δεν ανταποκρίνεται σε κάποια υπηρεσία, τότε 

εµφανίζεται ο συµβολισµός «n/ap» κατά το non applicable (µη εφαρµόσιµο), ενώ σε 

περίπτωση που η πληροφορία δεν καθίσταται σαφώς ξεκάθαρη από τις διαθέσιµες 

πηγές, τότε εµφανίζεται ο συµβολισµός «n/av» κατά το non available (µη διαθέσιµο). 

Ο πίνακας 2 εστιάζοντας κυρίως στις δυνατότητες δηµιουργίας προφίλ από πλευράς 

των χρηστών, εξετάζει στοιχεία βασικής επισκόπησης. Αρχικά αποτιµάται η 

ανταπόκριση των υπηρεσιών στο ζήτηµα «κόστους» χρήσης των υπηρεσιών, ενώ σε 

επίπεδο «γενικής επισκόπησης» εξετάζονται οι δυνατότητες «διαχείρισης της 

ιδιωτικότητας» ως προς τον καθορισµό του βαθµού δηµοσιότητας των στοιχείων του 

προφίλ και άλλων σελίδων του χρήστη και ως προς την επιλογή των χρηστών που θα 

διατηρούν πρόσβαση σε επιλεγµένες πληροφορίες. Παράλληλα µελετάται η υποστήριξη 

«θυρίδας εισερχοµένων» για ευκολότερη και λειτουργικότερη διαχείριση των 

µηνυµάτων, των ειδοποιήσεων και της ευρύτερης δραστηριότητας από πλευράς των 

χρηστών. 

Στη δεύτερη ενότητα εξετάζονται χαρακτηριστικά που αφορούν στο «προφίλ χρήστη» 

και ειδικότερα στη δυνατότητα «δηµιουργίας προφίλ» και στο διαχωρισµό του 

ολοκληρωµένου και πλήρους σε περιεκτικότητα πληροφοριών προφίλ της εφαρµογής, 

από το «δηµόσιο προφίλ» περιορισµένων και κατ’ επιλογή στοιχείων, ενώ µελετάται 

ακόµη η δυνατότητα των χρηστών να καταχωρήσουν στοιχεία που σχετίζονται µε 

ειδικότερη ενηµέρωση που σχετίζεται µε στοιχεία «εκπαίδευσης / επαγγέλµατος». 

Ενδιαφέρει ακόµη η δυνατότητα «εξατοµίκευσης προφίλ» από πλευράς των χρηστών 

µε υποστήριξη µεταξύ άλλων «επιλογής θέµατος / προτύπου» αλλά και «διαµόρφωσης 

διάταξης», είτε µε drag - and - drop λειτουργία είτε µε καθορισµό της εµφάνισης των 

επιλεγµένων στοιχείων. Η «διασύνδεση ιστολογίου» εξετάζει την υποστήριξη των 

χρηστών στην ενσωµάτωση, στα πλαίσια του προφίλ τους, στοιχείων του ιστολογίου 

που πιθανώς διατηρούν, ενώ τα «στατιστικά προβολών προφίλ» αποτυπώνουν 

δυνατότητες παροχής πληροφόρησης για τον αριθµό και την ταυτότητα των χρηστών 

που έχουν επισκεφθεί το προφίλ του εκάστοτε χρήστη. Τέλος, εξετάζονται δυνατότητες 

«αποθήκευσης προφίλ χρήστη» που επιτρέπουν την εναποθήκευση του προφίλ 

επιλεγµένων χρηστών στον τοπικό δίσκο σε µορφή αρχείου και κατ’ αντιστοιχία 

µελετώνται οι δυνατότητες «αποθήκευσης vCard», δηλαδή καταφόρτωσης των 

στοιχείων των επαφών σε αρχείο προτύπου vCard. 
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Πίνακας 2: Συγκριτική επισκόπηση γενικών χαρακτηριστικών και προφίλ ιστοσελίδων κοινωνικής 
δικτύωσης 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Κατηγορία 1 FACEBOOK MY SPACE LINKEDIN 

Κόστος � � � 

Γενική επισκόπηση  
∆ιαχείριση ιδιωτικότητας � � � 
Θυρίδα εισερχοµένων � � � 

Προφίλ Χρήστη   
∆ηµιουργία Προφίλ � � � 
Λειτουργία ∆ηµόσιου Προφίλ � � � 
Εκπαίδευση / Επάγγελµα �/� � �/� 
Εξατοµίκευση Προφίλ � � � 
Επιλογή Θέµατος / Προτύπου � � � 
∆ιαµόρφωση ∆ιάταξης Partial � � 
∆ιασύνδεση Ιστολογίου � � � 
Στατιστικά Προβολών Προφίλ � � � 
Αποθήκευση Προφίλ Χρήστη � � � 
Αποθήκευση vCard � � � 

 

Στον Πίνακα 3 µελετώνται και συγκρίνονται στοιχεία που αφορούν στους «Φίλους – 

Επαφές» και σχετίζονται µε δυνατότητες «αναζήτησης φίλων» µέσω µηχανισµών των 

υπηρεσιών και ειδικότερα «αναζήτησης παλαιών φίλων» βάσει κριτηρίων εκπαίδευσης 

ή επαγγελµατικής στοιχειοθέτησης. Επιπλέον δυνατότητες «εξειδικευµένης 

αναζήτησης» πιθανώς υποστηρίζουν ανεύρεση φίλων µε καθορισµό συγκεκριµένων 

κριτηρίων, όπως ο επαγγελµατικός τίτλος ή η χώρα προέλευσης. Οργανώνοντας τις 

επαφές, εξετάζεται κατά πόσο οι υπηρεσίες τις συγκεντρώνουν σε «σελίδες φίλων» για 

διευκόλυνση της πλοήγησης των χρηστών, ενώ στο επίπεδο υποστήριξης των 

αναζητήσεων φίλων µελετάται η δυνατότητα «αντιστοίχισης λίστας e-mail» µέσω της 

οποίας οι υπηρεσίες αποκτώντας πρόσβαση στο λογαριασµό ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου των χρηστών, αναζητούν στο σύστηµα χρήστες βάσει των διευθύνσεων 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, προβάλλοντας τα αποτελέσµατα στον χρήστη για άµεση 

και εύκολη επιλογή πρόσκλησης πολλαπλών χρηστών. Επιπλέον, εξετάζονται οι 

δυνατότητες «αποθήκευσης αναζητήσεων» για επιστροφή στα αποτελέσµατα 

οποιαδήποτε στιγµή, για επεξεργασία τους ή για µερική αναπροσαρµογή των 

κριτηρίων. 
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Στην ενότητα της «∆ιασύνδεσης» εξετάζονται µηχανισµοί υποστήριξης των χρηστών 

για «δηµιουργία δικτύων» και αντίστοιχα «αναζήτηση δικτύων» βάσει περιοχών, 

επαγγελµατικών στοιχείων, σχολείων αποφοίτησης και άλλων χαρακτηριστικών ή 

ενδιαφερόντων. Κατ’ αντιστοιχία µελετώνται οι δυνατότητες «δηµιουργίας οµάδων» 

ώστε να καθίσταται ευκολότερη η οργάνωση των επαφών των χρηστών σε επιµέρους 

σύνολα βάσει επιλογών του χρήστη. Ακόµη, εξετάζονται δυνατότητες ανταλλαγής 

«συστάσεων χρηστών» σε επίπεδο επαγγελµατικό ή / και συνεργασίας, οι οποίες 

µετέπειτα αξιοποιούνται από τους χρήστες κατά περίπτωση, ενώ επιπρόσθετα 

µελετώνται δυνατότητες «ερωτήσεων / απαντήσεων» υποστηρίζοντας διαδικασίες 

υποβολής ερωτήσεων από χρήστες και αναζήτησης σχετικών απαντήσεων ή 

αναζήτησης ερωτηµάτων άλλων χρηστών και υποβολής απαντήσεων. 

Πίνακας 3: Συγκριτική επισκόπηση  δικτύωσης επαφών ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Κατηγορία 2 FACEBOOK MY SPACE LINKEDIN 

Φίλοι-Επαφές    
Αναζήτηση φίλων � � � 
Αναζήτηση παλιών φίλων � � � 
Εξειδικευµένες Αναζητήσεις � � � 
Σελίδα Φίλων � � � 
Αντιστοίχηση Λίστας E-Mail � � � 
Αποθήκευση Αναζητήσεων � � � 

∆ιασύνδεση  
∆ηµιουργία ∆ικτύου � � � 
Αναζήτηση ∆ικτύου � � � 
∆ηµιουργία Οµάδων � � � 
Συστάσεις Χρηστών � � � 
Ερωτήσεις/ Απαντήσεις � � � 

 

Η «Επικοινωνία» των χρηστών εξετάζεται στον Πίνακα 4, όπου µεταξύ άλλων 

µελετώνται δυνατότητες «chat (instant messaging)» µεταξύ των χρηστών στο 

περιβάλλον της υπηρεσίας χωρίς να απαιτείται εκ νέου εισαγωγή των χρηστών και 

χωρίς να απαιτείται χρήση επιπρόσθετης εφαρµογής, ενώ επεκτείνοντας την 

επικοινωνία µέσω µηνυµάτων, αποτιµάται η δυνατότητα αποστολής «µαζικών 

µηνυµάτων φίλων» µέσω της οποίας οι χρήστες µπορούν εύκολα να επιλέξουν το 

σύνολο χρηστών στο οποίο επιθυµούν να αποστείλουν κοινό µήνυµα. Τα «φόρουµς 

χρηστών» µελετούν το κατά πόσο επιτρέπεται στους χρήστες να δηµιουργήσουν 

θεµατικές ενότητες επικοινωνίας, που αφορούν σε επιλεγµένα θέµατα στα οποία οι 
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χρήστες συµµετέχουν συζητώντας δηµόσια, ενώ οι «ιστορίες χρηστών» παρέχουν 

δυνατότητα γραπτής επικοινωνίας των χρηστών µε τα µέλη του δικτύου τους, 

διαµοιραζόµενοι επιλεγµένες πληροφορίες και σύντοµες ενηµερώσεις. 

Επεκτείνοντας, ο «τοίχος καταχωρήσεων» αποτιµά το κατά πόσο οι υπηρεσίες 

επιτρέπουν δηµόσια καταχώρηση από άλλους χρήστες σχολίων και µηνυµάτων σε έναν 

ηλεκτρονικό «πίνακα ανακοινώσεων». ∆ιευκολύνοντας την πρόσβαση του δηµόσιου 

προφίλ των χρηστών, µελετάται η δυνατότητα χρήσης ενός «URL άµεσης µετάβασης», 

το οποίο λειτουργεί σαν ιστοσελίδα του προφίλ του χρήστη που είναι προσβάσιµη 

δηµόσια και προσπελάσιµη απλά µε την πληκτρολόγηση µίας διεύθυνσης, χωρίς να 

απαιτείται είσοδος στην υπηρεσία. Στα πλαίσια των υπηρεσιών µπορεί ακόµη να 

φιλοξενούνται «επιχειρησιακές σελίδες» παρουσίασης του προφίλ εταιριών και 

οργανισµών, ενισχύοντας την διασύνδεσή τους µε τους χρήστες, ενώ οι «διαφηµίσεις» 

µπορεί να προβάλλονται διάσπαρτες στις σελίδες των υπηρεσιών ή να απευθύνονται σε 

επιλεγµένο στοχευόµενο ακροατήριο χρηστών. Ολοκληρώνοντας την επισκόπηση της 

επικοινωνίας, µελετάται η δυνατότητα των υπηρεσιών στην υποστήριξη «λεξικών 

ερµηνειών – χρήσεων» που προσδιορίζουν τις τάσεις διαµόρφωσης του περιεχοµένου 

των λέξεων που χρησιµοποιούνται ευρέως από τους χρήστες στην υπηρεσία. 

 

Πίνακας 4: Συγκριτική επισκόπηση δυνατοτήτων επικοινωνίας χρηστών ιστοσελίδων κοινωνικής 

δικτύωσης. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Κατηγορία 3 FACEBOOK MY SPACE LINKEDIN 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Chat (Instant Messaging) � � � 
Μαζικά Μηνύµατα Φίλων � � � 
Φόρουµ Χρηστών � � � 
Ιστορίες Χρηστών � � � 
«Τοίχος» Καταχωρήσεων � � � 
URL Άµεσης Μετάβασης � � � 
∆ιαφηµίσεις � � � 
Επιχειρησιακές Σελίδες � � � 
Λεξικές Ερµηνείες - Χρήσεις � � � 

  

Στον Πίνακα 5 συγκρίνονται στοιχεία που σχετίζονται µε την «λειτουργική επέκταση» 

των υπηρεσιών και περισσότερο συγκεκριµένα αφορούν σε δυνατότητες φιλοξενίας 

αρχείων µέσων όπως «φωτογραφιών». Οι «σηµειώσεις» αναφέρονται σε δυνατότητες 
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διαµοίρασης κάθε είδους πληροφορίας από πλευράς των χρηστών, υποστηρίζοντας 

ακόµη και σήµανση (tagging) φίλων, ενώ οι «εκδηλώσεις» επιτρέπουν παρακολούθηση 

του προγράµµατος δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στα πλαίσια ενός δικτύου ή 

ακόµη ενηµέρωση και πρόσκληση χρηστών για συµµετοχή σε αυτές. Οι µηχανισµοί 

«διαµοίρασης πληροφοριών» επιτρέπουν στους χρήστες να διαµοιράζονται στα πλαίσια 

του δικτύου τους οποιοδήποτε περιεχόµενο του διαδικτύου, ενώ όπως στην περίπτωση 

των αρχείων φωτογραφιών, οι χρήστες µπορούν να φορτώσουν ή να διαµοιραστούν 

«βίντεο». Στα πλαίσια του προφίλ τους ακόµη µπορούν να διασυνδέσουν αρχεία 

«µουσικής» ή ακόµη και να δηµιουργήσουν λίστα επιλεγµένων µουσικών κοµµατιών. 

Επιπλέον, µελετάται αναφορικά µε τις εφαρµογές, η δυνατότητα πλοήγησης των 

χρηστών στην «αγορά» που τυχόν αναπτύσσεται στα πλαίσια της υπηρεσίας και 

σύναψης συναλλαγών προϊόντων ή/και υπηρεσιών, ενώ ειδικότερα στην περίπτωση των 

υπηρεσιών εξετάζονται οι µηχανισµοί αναζήτησης, ενηµέρωσης, επιλογής και 

αξιολόγησης «παρόχων υπηρεσιών» που έχουν προηγούµενα καταχωρήσει σελίδες 

προφίλ ή που έχουν αξιολογήσει άλλοι χρήστες (ακόµη και µε απουσία σελίδας προφίλ 

από πλευράς του παρόχου της υπηρεσίας). ∆ιασυνδέοντας τους χρήστες µε την «αγορά 

εργασίας», µελετάται κατά πόσο οι υπηρεσίες υποστηρίζουν δυνατότητες αναζήτησης 

ή/και προσφοράς εργασίας βάσει κριτηρίων και επιλογών, ενώ σε επέκταση της αγοράς 

προϊόντων, τα ηλεκτρονικά «δώρα» επιτρέπουν στους χρήστες να αγοράζουν µέσω της 

υπηρεσίας αντικείµενα και να τα προσφέρουν εν είδη δώρου σε φίλους τους. 

 

Πίνακας 5: Συγκριτική επισκόπηση δυνατοτήτων λειτουργικής επέκτασης ιστοσελίδων κοινωνικής 

δικτύωσης 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Κατηγορία 4 FACEBOOK MY SPACE LINKEDIN 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

Φωτογραφίες � � � 
Σηµειώσεις � � � 
Εκδηλώσεις  
∆ιαµοίραση Πληροφοριών � � � 
Βίντεο � � � 
Μουσική � � � 
Αγορά � � � 
Πάροχοι υπηρεσιών � � � 
Αγορά εργασίας � � � 
∆ώρα � � � 
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Η συγκριτική αποτίµηση της ανταπόκρισης των υπηρεσιών, ολοκληρώνεται µε τον 

Πίνακα 6 όπου εξετάζονται µετρικές πρόσθετων στοιχείων που αφορούν σε 

χαρακτηριστικά και υποστήριξη πρόσβασης στην υπηρεσία µε χρήση κινητών 

συσκευών. Περισσότερο συγκεκριµένα στην ενότητα των «Χαρακτηριστικών», 

εξετάζονται δυνατότητες «τροφοδοσιών νέων» για την πρόσφατη δραστηριότητα των 

επαφών και των δικτύων των χρηστών αλλά και «µίνι τροφοδοσιών» για συντοµότερες 

και περισσότερο αυτοµατοποιηµένες ενηµερώσεις που µεταξύ άλλων προβάλλονται 

στην αρχική σελίδα του προφίλ του χρήστη. Στα πλαίσια «γρήγορης διαµοίρασης» 

εξετάζεται κατά πόσο οι  υπηρεσίες επιτρέπουν αυτοµατοποιηµένη διαµοίραση 

στοιχείων ή / και πληροφοριών ακόµη και µέσω εξωτερικών υπηρεσιών απλά µε τη 

χρήση ειδικών «κουµπιών». Στα πλαίσια των ενηµερώσεων µελετάται ακόµη η 

δυνατότητα των υπηρεσιών να ενηµερώνουν τους χρήστες µέσω «ειδοποιήσεων RSS» 

κυρίως για στοιχεία που αφορούν στα ιστολόγιά τους µετά την  ενσωµάτωση τους στις 

σελίδες προφίλ. Ολοκληρώνοντας την επισκόπηση των ενηµερώσεων, εξετάζονται 

λειτουργικές δυνατότητες που αφορούν σε «ενηµερώσεις µέσω e-mail» για επιλεγµένες 

δραστηριότητες και αλλαγές που συµβαίνουν στα πλαίσια του προφίλ, του δικτύου 

φίλων ή των οµάδων και των δικτύων στα οποία συµµετέχον οι χρήστες. Η ενότητα της 

«Κινητής έκδοσης» εξετάζει τη «διάθεση έκδοσης» από πλευράς των υπηρεσιών που 

υποστηρίζει πρόσβαση και χρήση των δυνατοτήτων της υπηρεσίας µε πρόσβαση µέσω 

κινητής συσκευής. Έπειτα, µελετάται η υποστήριξη στην «ενηµέρωση status» των 

χρηστών συνήθως µε αποστολή µηνύµατος στην υπηρεσία ή µέσω της «κινητής» 

έκδοσης. Επιπλέον αποτιµάται η δυνατότητα που παρέχουν οι υπηρεσίες στους χρήστες 

για «φόρτωση εικόνων / βίντεο» απ’ ευθείας µέσω της κινητής τους συσκευής στις 

σελίδες του λογαριασµού τους στα πλαίσια της υπηρεσίας. Αναφορικά µε την 

ενηµέρωση των χρηστών για την κινητικότητα του προφίλ τους, εξετάζονται 

δυνατότητες «µηνυµάτων ειδοποίησης» που αποστέλλονται αυτοµατοποιηµένα από την 

υπηρεσία στις κινητές συσκευές των χρηστών, περιλαµβάνοντας ενηµερώσεις λήψης 

µηνυµάτων, νέων προσκλήσεων φίλων και άλλων στοιχείων δραστηριότητας. 

Αναφορικά µε την διασύνδεση µε τις επαφές τους, µελετάται το αν οι χρήστες 

διατηρούν δυνατότητες «ανταλλαγής µηνυµάτων» γραπτού κειµένου µε χρήση της 

κινητής συσκευής τους, αναπτύσσοντας συνοµιλίες µε τις επαφές τους. 

Ολοκληρώνοντας, οι δυνατότητες «αποστολής προσκλήσεων» εξετάζουν την 

δυνατότητα των χρηστών να αποστέλλουν προσκλήσεις σύνδεσης σε νέες επαφές µέσω 

της κινητής τους συσκευής. 
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Πίνακας 6 :Συγκριτική επισκόπηση  πρόσθετων στοιχείων ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Κατηγορία 5 FACEBOOK MY SPACE LINKEDIN 

ΠΡΟΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Τροφοδοσίες Νέων � � � 
Μίνι Τροφοδοσίες � � � 
Γρήγορη ∆ιαµοίραση � � � 
Ειδοποιήσεις RSS � � � 
Ενηµερώσεις Μέσω E-Mail � � � 
«ΚΙΝΗΤΗ» EΚ∆ΟΣΗ 

∆ιάθεση Έκδοσης � � � 
Ενηµέρωση “Status” � � � 
Φόρτωση Εικόνων / Βίντεο � � � 
Μηνύµατα Ειδοποιήσεων � � � 
Ανταλλαγή Μηνυµάτων � � � 
Αποστολή Προσκλήσεων � � � 

 

Καθώς ο βαθµός αποδοχής και υιοθέτησης των πρακτικών κοινωνικής δικτύωσης µε 

χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών πολλαπλασιάζεται σταθερά στη διάρκεια των 

τελευταίων ετών, ειδικότερα µετά το 2004 µε τη δυναµική εµφάνιση του Facebook, οι 

λειτουργικές δυνατότητες των Ιστοτόπων Κοινωνικής ∆ικτύωσης επεκτείνονται και 

διευρύνονται, καλύπτοντας ένα όλο και µεγαλύτερο εύρος εφαρµογών. Ακόµη και αν ο 

κόσµος χρειάστηκε 20.000 χρόνια για να φιλοξενήσει 20.000.000 κατοίκους οι 

Ιστοτόποι Κοινωνικής ∆ικτύωσης χρειάστηκαν σηµαντικά λιγότερο από µία δεκαετία. 

Τελικά, οι ιστοτόποι κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν εργαλείο διασύνδεσης και 

αλληλεπίδρασης των χρηστών του νέου παγκόσµιου ιστού όχι µόνο σε επίπεδο 

ενασχόλησης ελεύθερου χρόνου, αλλά και σε επίπεδο επαγγελµατικής δραστηριότητας, 

ενώ η ενίσχυση του «κοινού καλού» (common good) µέσω αντίστοιχων δράσεων των 

χρηστών των υπηρεσιών, αναδεικνύει το κοινωνικό πρόσωπο τόσο του νέου 

παγκόσµιου ιστού, όσο και των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης. Σε κάθε περίπτωση η 

εξέλιξη των εν λόγω υπηρεσιών ακόµη και αν δεν µπορεί να προβλεφθεί µε ασφάλεια, 

µπορεί να θεωρηθεί ότι εξαρτάται από τους ίδιους τους χρήστες, οι οποίοι άλλωστε 

αποτελούν και το συστατικό στοιχείο τροφοδότησης και διατήρησης τους. 
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7.3 Τα αίτια της ανάπτυξης και διάδοσης των Ιστότοπων 
Κοινωνικής ∆ικτύωσης 
 

7.3.1 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 
 

“Μέχρι τις µέρες µας η ανθρώπινη κοινωνία δεν υπήρξε ποτέ”, λέει ο ανθρωπολόγος 

Πήτερ Γούρσλη, εννοώντας πως µόλις στα πολύ πρόσφατα χρόνια µπορούµε να 

µιλήσουµε για κοινωνικές σχέσεις που καλύπτουν ολόκληρη τη γη. Ο κόσµος έγινε από 

σηµαντικές απόψεις ένα ενιαίο κοινωνικό σύστηµα, ως συνέπεια των αυξανόµενων 

δεσµών αλληλεξάρτησης που επηρεάζουν σήµερα σχεδόν όλους τους ανθρώπους. Το 

παγκόσµιο σύστηµα δεν είναι απλώς ένα περιβάλλον µέσα στο οποίο αναπτύσσονται 

και µεταβάλλονται οι επιµέρους κοινωνίες. Οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές 

σχέσεις που διαπερνούν τα σύνορα µεταξύ των χωρών διαµορφώνουν αποφασιστικά 

την τύχη εκείνων που ζουν σε καθεµία από αυτές. Ο γενικός όρος που χρησιµοποιείται 

για την αύξουσα αµοιβαία εξάρτηση των κοινωνιών του κόσµου είναι 

“Παγκοσµιοποίηση” (Γκίντενς, 2002). 

Σχεδόν καµία κοινωνία στον κόσµο δεν ζει πια σε απόλυτη αποµόνωση από τις άλλες. 

Ακόµα και στις πλουσιότερες κοινωνίες όλοι εξαρτώνται από τα αγαθά που 

µεταφέρονται από το εξωτερικό και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κόσµος 

ανάγονται σε παγκόσµια κλίµακα. Οι οργανώσεις που υπήρχαν σε διάφορες χώρες του 

κόσµου, τώρα πλέον υπάρχουν κατά κύριο λόγο υπό τη µορφή δικτύου και 

δραστηριοποιούνται σε αναδιατεταγµένο χώρο και χρόνο. Η τεχνολογία της 

πληροφορίας και οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες έκαναν δυνατή την υπέρβαση των 

αποστάσεων και τον έλεγχο του χρόνου µε τρόπους που θα ήταν αδιανόητοι παλιότερα 

(Γκίντενς, 2002). Οι διαδικασίες της παγκοσµιοποίησης που από τη µία µεριά 

δηµιουργούνται από τις τεχνολογίες της επικοινωνίας και από την άλλη συνιστούν τη 

δύναµη που τις προωθεί- µεταβάλλουν τη µορφή των οργανώσεων, των κοινωνιών και 

γενικότερα την αντίληψης της νέας γενιάς. Οι περισσότεροι νέοι, σε αντίθεση µε τις 

παλιότερες γενιές, µεγαλώνουν σε µία χώρα και πολύ συχνά µεταβαίνουν σε κάποια 

άλλη για σπουδές. Ένας αρκετά µεγάλος αριθµός εργάζεται σε εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες του κόσµου, ταξιδεύει και διαµένει σε αρκετά 

µέρη και ενδεχοµένως να µην επιστρέψει ποτέ µόνιµα στον τόπο καταγωγής του. Με 

άλλα λόγια, οι άνθρωποι των νεότερων γενεών γίνονται παγκόσµιοι πολίτες, οι οποίοι 
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µέχρι το τεσσαρακοστό έτος της ζωής τους έχουν, συνήθως, αλλάξει αρκετούς τόπους 

διαµονής και έχουν βρεθεί σε πολλές διαφορετικές θέσεις εργασίας. 

Όλη αυτή η κατάσταση µετακίνησης και διαµονής ανά τον κόσµο, καθιστά τα 

κοινωνικά δίκτυα ενός ανθρώπου πολύ διαφορετικά από παλιότερα. Ενώ το κοινωνικό 

δίκτυο ενός ανθρώπου στις προηγούµενες δεκαετίες περιοριζόταν στο οικογενειακό 

περιβάλλον, στο χώρο εργασίας, στο τοπικό κοινωνικό δίκτυο και ενδεχοµένως σε 

κάποιες διασυνδέσεις από τη σχολική ηλικία και (για τους άντρες) από τη στρατιωτική 

θητεία, σήµερα βρίσκεται διασκορπισµένο σε πολλά µέρη του κόσµου. 

Κατά συνέπεια οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης αντανακλούν σε µεγάλο βαθµό τον 

σηµερινό τρόπο ζωής, όπου ο Κυβερνοχώρος αποτελεί πλέον τον “κοινό χώρο” 

συνεύρεσης. Θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς πως η δηµιουργία αυτού του κοινού 

χώρου συνεύρεσης ακολουθεί δύο διαφορετικές πορείες. Σε κάποιες περιπτώσεις 

ακολουθεί µία πορεία, η οποία ξεκινάει από το φυσικό κόσµο και συνεχίζεται στον 

κυβερνοχώρο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το κοινωνικό δίκτυο των παλιών 

συµµαθητών, το οποίο δηµιουργείται στον πραγµατικό κόσµο, στην πορεία εξασθενεί 

λόγω συνθηκών και µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα επανασυντίθεται στον 

Κυβερνοχώρο. Με άλλα λόγια, ένα κοινωνικό δίκτυο τέτοιου τύπου διαµορφώνεται και 

λειτουργεί σε φυσικό επίπεδο και όλα τα µέλη του γνωρίζονται µεταξύ τους προτού 

σχηµατίσουν ένα δίκτυο σε κάποιον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις είναι σε γενικές γραµµές δυσκολότερη η αλλοίωση των προσωπικών 

στοιχείων που προβάλλει το κάθε µέλος του δικτύου, καθώς τα υπόλοιπα µέλη µπορούν 

εύκολα να επαληθεύσουν τα δεδοµένα. 

Στον αντίποδα, ακριβώς αντίστροφη πορεία ακολουθούν κάποια άλλα κοινωνικά 

δίκτυα, τα οποία απαρτίζονται από άτοµα που συναντιούνται πρώτη φορά στον 

Κυβερνοχώρο και έπειτα γνωρίζονται και στην πραγµατικότητα. Τέτοιου τύπου εξέλιξη 

εµφανίζουν τα κοινωνικά δίκτυα που συντίθενται µε τη συσπείρωση ατόµων γύρω από 

µία κεντρική ιδέα και δοµούνται γύρω από αυτήν. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελούν οι διαδικτυακές κοινότητες των ανθρώπων µε συγκεκριµένα κοινά 

ενδιαφέροντα και στόχους (π.χ. φίλαθλοι οµάδας, επαγγελµατίες που 

δραστηριοποιούνται σε κοινό χώρο) αλλά και οργανώσεις οι οποίες εξυπηρετούν και 

προωθούν µία ιδέα (π.χ. διεθνής αµνηστία). Τα µέλη τέτοιων κοινωνικών δικτύων 

αλληλεπιδρούν αρχικά στον Κυβερνοχώρο και στη συνέχεια σε φυσικό επίπεδο, 

πραγµατοποιώντας, για παράδειγµα, οµαδικές συναντήσεις. 

Η ανάπτυξη των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης υποδηλώνει µία αλλαγή στον τρόπο 

που οργανώνονται οι διαδικτυακές κοινότητες. Ενώ οι διαδικτυακές κοινότητες µε 
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συγκεκριµένο θέµα ακολουθούν τη δεύτερη πορεία, συσπειρώνουν δηλαδή ανθρώπους 

γύρω από ένα θέµα ή µία ιδέα, οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης είναι δοµηµένοι πιο 

προσωποκεντρικά. Οι πρώτες διαδικτυακές κοινότητες, όπως το Usenet, και τα πρώτα 

διαδικτυακά forum ήταν δοµηµένα και ιεραρχηµένα βάσει θεµατολογίας. 

Αντίθετα, οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης είναι οργανωµένοι σαν προσωπικά ή 

“εγωκεντρικά” δίκτυα, µε τον κάθε χρήστη να βρίσκεται στο κέντρο του κοινωνικού 

του δικτύου. Η εισαγωγή των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης έχει παρουσιάσει ένα 

νέο πλαίσιο οργάνωσης των µελών µίας διαδικτυακής κοινωνίας, στην οποία ο 

άνθρωπος, και κατ’ επέκταση το προφίλ του στο διαδίκτυο, φαινοµενικά βρίσκεται στο 

επίκεντρο. Κατά συνέπεια, αναδύονται πολύ ενδιαφέροντα ερευνητικά ερωτήµατα, τα 

οποία αφορούν στον τρόπο που οργανώνονται αυτά τα κοινωνικά δίκτυα και στο ρόλο 

που παίζει το προφίλ του χρήστη σε αυτή τη διαδικασία. 

 

7.3.2 Ο ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ 

 

Στην ανάπτυξη των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης συµβάλλει αποφασιστικά και ο 

σύγχρονος τρόπος ζωής. Η µετακίνηση µιας ολοένα µεγαλύτερης µάζας ανθρώπων 

στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών και στις δουλειές γραφείου, τα βεβαρηµένα 

ωράρια, ο ελάχιστος ελεύθερος χρόνος σε µία κοινωνία που τρέχει µε πρωτοφανείς 

ρυθµούς και η αποµόνωση είναι από τα βασικότερα αίτια που ευνοούν την ανάπτυξη 

των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. 

‘Όταν πολλοί άνθρωποι περνούν 12 έως 16 ώρες καθηλωµένοι µπροστά σε µία οθόνη 

υπολογιστή, το µοναδικό τους διάλειµµα και η µοναδική τους κοινωνική 

αλληλεπίδραση είναι η επικοινωνία µέσω του ίδιου του υπολογιστή. Η αρχή έγινε µε τη 

χρήση του email, έναν ασύγχρονο και απόµακρο τρόπο επικοινωνίας. Στη συνέχεια µε 

την διάδοση εφαρµογών instant messaging (στιγµιαία µηνύµατα) και τη δηµιουργία 

chat rooms η επικοινωνία έγινε πιο προσωπική και πιο άµεση. 

Ακολούθησαν τα ιστολόγια και η καθηµερινή δηµοσιοποίηση γεγονότων σε ένα κύκλο 

ανθρώπων και τέλος µε τη σειρά τους οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, όπου µεγάλο 

µέρος του κοινωνικού δικτύου ενός ανθρώπου εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή 

η οποία είναι και το εργαλείο δουλειάς. 

Για την πλειοψηφία των ανθρώπων σχεδόν όλες οι πτυχές της καθηµερινής ζωής είναι 

πλέον προσβάσιµες µε ένα απλό “κλικ” του ποντικιού. Οι αγορές έχουν µετατραπεί σε 

µεγάλο βαθµό σε ηλεκτρονικές, η ενηµέρωση είναι ένας σελιδοδείκτης (bookmark) 

ενός portal ειδήσεων και οι εγκυκλοπαίδειες έχουν µετατραπεί σε φόρµες αναζήτησης. 
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Το ίδιο φαίνεται να συµβαίνει και µε την κοινωνική ζωή του ανθρώπου- οι φίλοι, οι 

παλιοί συµµαθητές και ο κοινωνικός περίγυρος ενός ατόµου εµφανίζεται µέσα σε ένα 

παράθυρο του φυλλοµετρητή (browser). 

Ο τρόπος ζωής που περιγράφηκε παραπάνω δεν δίνει, ενδεχοµένως, τον απαιτούµενο 

χρόνο στους ανθρώπους να προσπαθήσουν για τη δηµιουργία µίας νέας κοινωνικής 

σχέσης. Μέσω των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης η σχέση -ή η ψευδαίσθησή της- 

δηµιουργείται µε πολύ µεγαλύτερη ευκολία και χωρίς την προσπάθεια που απαιτείται 

για την επίτευξη µίας σχέσης στη πραγµατικότητα. Ο άνθρωπος δεν κινείται προς τις 

κοινωνικές οµάδες που τον περιβάλλουν, δε ρισκάρει προκειµένου να γίνει αποδεκτός 

και δεν προσπαθεί για να διατηρήσει µία σχέση.  

Εν κατακλείδι, η επικοινωνία µέσω των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης είναι πιο 

χαλαρή και µε λιγότερες ευθύνες. Οι σχέσεις που δηµιουργούνται δε χρειάζονται 

προσπάθεια για να διατηρηθούν ούτε και θυσίες από τον πολύτιµο ελεύθερο χρόνο των 

ανθρώπων, οι οποίοι σε γενικές γραµµές προσπαθούν να ανακτήσουν τη χαµένη 

κοινωνική ζωή τους χωρίς να βγουν από το σπίτι ή το γραφείο τους. Για την 

πλειοψηφία των χρηστών ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, αυτός ο τρόπος κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης αποτελεί ένα «γέµισµα των επικοινωνιακών κενών» που δηµιουργείται 

λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής. Υπάρχει ωστόσο και ένας µη αµελητέος αριθµός 

ανθρώπων για τους οποίους αυτός ο τρόπος εικονικής κοινωνικοποίησης υποκαθιστά 

την ένταξη τους σε φυσικά κοινωνικά δίκτυα. Για ορισµένα εγκλωβισµένα και 

αποκοµµένα άτοµα αποτελεί τη µοναδική διέξοδο επικοινωνίας, ενώ άλλοι άνθρωποι 

παγιδεύονται στο σενάριο που οι ίδιοι έχουν δηµιουργήσει για τους εαυτούς τους και δε 

µπορούν να ξεφύγουν. 

 

7.3.3 ΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

Πέρα από τους κοινωνικούς παράγοντες που αναφέρθηκαν σε προηγούµενη 

παράγραφο, υπάρχουν και οικονοµικά αίτια, τα οποία συντελούν στην ταχύτατη 

ανάπτυξη των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. Το σηµαντικότερο, ίσως, από αυτά 

είναι τα κέρδη από τις διαφηµίσεις που εµφανίζονται στην εκάστοτε σελίδα, κατά την 

πλοήγηση του χρήστη σε αυτούς τους ιστότοπους. Το γεγονός που καθιστά αυτόν τον 

τρόπο προώθησης προϊόντων τόσο επικερδή, είναι ότι πρόκειται για ένα είδος πολύ 

καλά στοχευµένης διαφήµισης. Με τον όρο “στοχευµένη διαφήµιση” εννοούµε πως οι 

διαφηµίσεις δεν προβάλλονται τυχαία σε όλους τους χρήστες, αλλά κάθε διαφήµιση 

προβάλλεται σε συγκεκριµένο απευθυνόµενο κοινό. Ουσιαστικά, τα δηµογραφικά 



 49 

στοιχεία και τα ενδιαφέροντα που δηλώνουν οι χρήστες χρησιµοποιούνται, συνήθως 

από εταιρίες-µετόχους των εταιριών κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες «καταγράφουν» 

τις προτιµήσεις των χρηστών και τους προβάλλουν την αντίστοιχη διαφήµιση. Έτσι, οι 

διαφηµιζόµενες εταιρίες προβάλλονται σε προκαθορισµένο αγοραστικό κοινό 

αποφέροντας, ταυτόχρονα, κέρδη στις εταιρίες στις οποίες ανήκουν οι ιστότοποι 

κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριµένα, στον ιστότοπο του facebook, υπάρχει ειδική 

σελίδα στην οποία µπορεί να δηλώσει κανείς την επιχείρησή του και το απευθυνόµενο 

κοινό του και στη συνέχεια να εµφανίζεται η διαφήµισή του σε προεπιλεγµένες οµάδες 

ανθρώπων. 

Η στοχευµένη διαφήµιση και κατ’ επέκταση η απόκτηση ενός µεγάλου όγκου 

δηµογραφικών στοιχείων αποτελούν, ενδεχοµένως, τους βασικούς λόγους για τους 

οποίους µεγάλες εταιρίες επενδύουν σηµαντικά ποσά στους ιστότοπους κοινωνικής 

δικτύωσης. Η εξαγορά µεριδίου του facebook και του You Tube, έναντι υπέρογκων 

χρηµατικών ποσών, από εταιρίες κολοσσούς στηρίζουν αυτούς τους ιστότοπους 

καθιστώντας τους ραγδαία εξελισσόµενους κλάδους. Το τελευταίο ενισχύεται και από 

το γεγονός ότι η στοχευµένη διαφήµιση αποτελεί το επόµενο βήµα στον τοµέα της 

προώθησης προϊόντων, καθώς αντί αυτά να προβάλλονται µέσω τηλεοπτικών σποτ σε 

µία µεγάλη µάζα ανθρώπων, προβάλλονται σε συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες. Οι 

ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης είναι η µεγαλύτερη βάση δηµογραφικών δεδοµένων 

και προτιµήσεων, η οποία κατά συνέπεια προσελκύει µεγάλο αριθµό επενδυτών που 

στηρίζουν την εξέλιξή τους. 

 

7.4 Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια 

 

Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα παγκόσµιο, µοναδικό για την 

ιστορία φαινόµενο, σε θέµατα ιδιωτικότητας. Είναι η πρώτη φορά που εκατοµµύρια 

χρήστες παραχωρούν αβίαστα προσωπικά δεδοµένα τα οποία καταχωρούνται σε βάσεις 

δεδοµένων οι οποίες ανήκουν σε εταιρίες που πολλές φορές τα παραχωρούν σε τρίτες 

εταιρίες. Αυτή η κατάσταση αναδεικνύει κοινωνικά φαινόµενα τα οποία δεν υπήρχαν 

στο παρελθόν. Φαίνεται µία αλλαγή στον τρόπο αντιµετώπισης κυρίως των νέων σε 

θέµατα ιδιωτικότητας. Τα όρια µεταξύ ιδιωτικής και δηµόσιας ταυτότητας συγχέονται 

και οι νέοι φαίνεται να αντιµετωπίζουν µε µεγαλύτερη ανεκτικότητα την απουσία 

προσωπικών δεδοµένων. 

Σε γενικές γραµµές, τα περιθώρια ορατότητας ή ανιχνευσιµότητας ενός προφίλ 

ρυθµίζονται από τον χρήστη. Ιστότοποι όπως το Friendster και το Tribe.net έχουν σαν 
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αρχική ρύθµιση να µπορούν τα προφίλ των χρηστών τους να ανιχνεύονται από µηχανές 

αναζήτησης, καθιστώντας έτσι τα προφίλ των χρηστών τους ορατά σε όλους τους 

χρήστες του διαδικτύου. Το MySpace, δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να 

επιλέξουν εάν επιθυµούν τα προφίλ τους να είναι δηµόσια ή ορατά µόνο στους φίλους 

τους, ενώ στο Facebook από της στιγµή που οι χρήστες υπάγονται σε κάποιο δίκτυο 

µπορούν αυτοµάτως να δουν τα προφίλ των υπολοίπων µελών του δικτύου (εκτός εάν ο 

χρήστης έχει αλλάξει τις ρυθµίσεις του). Αυτές οι ετεροµορφίες στη δοµή και τις 

ρυθµίσεις πρόσβασης αποτελούν κάποιους από τους σηµαντικότερους τρόπους 

διαφοροποίησης ενός ιστότοπου από τους άλλους. 

Η ιδιωτικότητα υποδηλώνεται και σε θέµατα που αφορούν την δυνατότητα του χρήστη 

να ελέγχει τις εντυπώσεις και να διαχειρίζεται κοινωνικά θέµατα. Σε έναν ιστότοπο 

κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος αποτελεί ουσιαστικά ένα είδος συνεργατικού 

συστήµατος, παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο η έννοια της επίγνωσης (awareness) του 

χρήστη. Το «News Feed», για παράδειγµα, είναι ο µηχανισµός ειδικής επίγνωσης του 

Facebook, µε τον οποίο καθίσταται δυνατή η λεπτοµερής παρακολούθηση των 

κινήσεων των υπόλοιπων µελών του δικτύου. ∆ίνει δηλαδή µία “στιγµιαία” εικόνα των 

υπολοίπων χρηστών ενώ ταυτόχρονα βοηθάει τους χρήστες να κατανοήσουν το πλαίσιο 

των δραστηριοτήτων τους. Συνήθως, οι µηχανισµοί επίγνωσης που διαθέτουν οι 

ιστότοποι αυτοί σχετίζονται και µε την ιδιωτικότητα. Σύµφωνα µε έρευνα των Preibush 

et.al (2007), όταν πρωτοχρησιµοποιήθηκε το News Feed στο facebook, oι χρήστες 

δήλωσαν πως αισθάνονται άβολα έχοντας την αίσθηση ότι παρακολουθούνται 

αναλυτικά οι κινήσεις τους, παρά το γεγονός ότι τα δεδοµένα που δηµοσιοποιούνται 

ήταν και πριν διαθέσιµα στους φίλους τους. Οι [Preibush et.al] ισχυρίστηκαν ότι οι 

ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης δεν διέθεταν την απαραίτητη προσαρµοστικότητα στις 

ρυθµίσεις της ιδιωτικότητας. 

Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης εγείρουν ζητήµατα ιδιωτικότητας και σε νοµικό 

επίπεδο. Για παράδειγµα, οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης δε συµπεριλαµβάνονται 

σε άρθρα του συντάγµατος των Η.Π.Α. αλλά ούτε και αναφέρονται σε άλλες νοµικές 

υποθέσεις σχετικά µε την ιδιωτικότητα (Hodge, 2006). Έτσι, προκύπτουν ερωτήµατα 

σχετικά µε το αν η αστυνοµία έχει το δικαίωµα πρόσβασης στο περιεχόµενο του προφίλ 

κάποιου χρήστη χωρίς ένταλµα ή όχι. Αξίζει να αναφερθεί πως έχουν υπάρξει 

περιστατικά χρήσης φωτογραφιών από ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ως τεκµήρια 

σε δικαστήριο. Πρόσφατα µάλιστα δηµόσιος κατήγορος χρησιµοποίησε φωτογραφίες 

που είχαν αναρτηθεί σε ένα προφίλ για να παρουσιάσει κάποιον κατηγορούµενο ως 

αµετανόητο παραβάτη, µε αποτέλεσµα την καταδίκη του σε φυλάκιση. 
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Στην κάλυψη του θέµατος της ασφάλειας των προσωπικών δεδοµένων τονίζονται οι 

κίνδυνοι που ελλοχεύουν, κυρίως για τα παιδιά και τους εφήβους. Έρευνες σε θέµατα 

ασφάλειας, υπογραµµίζουν τους πιθανούς κινδύνους που αναδύονται από τις 

πληροφορίες που περιέχονται στα προφίλ των χρηστών (τόπος και ηµεροµηνία 

γεννήσεως), όπως για παράδειγµα η πιθανή πλαστογράφηση προσωπικών αριθµών 

(ταυτότητας, αριθµός κοινωνικής ασφάλισης) [Gross and Acquisti 2005]. 

Φαίνεται να υπάρχει µία διαφοροποίηση ανάµεσα στη διάθεση των χρηστών να 

προστατέψουν τα προσωπικά τους δεδοµένα και στην συµπεριφορά τους τελικά µέσα 

στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.  

Σχετικά µε την ασφάλεια, εντοπίζεται και ο κίνδυνος του «phising», του «ψαρέµατος» 

δηλαδή προσωπικών στοιχείων, οικονοµικού συνήθως χαρακτήρα που αφορούν 

τραπεζικούς λογαριασµούς και πιστωτικές κάρτες, χρησιµοποιώντας ως δόλωµα κάποιο 

ψεύτικο πρόσχηµα. Σε έρευνα χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από προφίλ διαθέσιµα στο 

διαδίκτυο για να δηµιουργηθούν τεχνάσµατα phising που φαινοµενικά προέρχονταν 

από κάποιον φίλο [Jagatic et.al, 2007]. 

 

 

7.5 Επιπτώσεις – Κοινωνικές διαστάσεις 

 

 

Το φαινόµενο των κοινωνικών δικτύων αποτελεί τα τελευταία χρόνια αδιαµφισβήτητη 

πραγµατικότητα που εισβάλει στην καθηµερινότητα του µέσου ενεργού χρήστη του 

διαδικτύου, είτε άµεσα είτε έµµεσα, αποτελώντας µορφή ενηµέρωσης, ψυχαγωγίας, 

διασκέδασης, επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης, σύναψης φιλικών, διαπροσωπικών, 

ερωτικών, επαγγελµατικών και κάθε άλλου είδους σχέσεων. Παράλληλα όµως αποτελεί 

µία νέα µόδα, µία ευκαιρία πρόκλησης του ίδιου του εαυτού, αλλά και µία δυνατότητα 

εύκολης και διασκεδαστικής διάδρασης µε τα σύγχρονα υπολογιστικά συστήµατα, ώστε 

να διευρυνθούν οι γνώσεις και δεξιότητες των χρηστών. 

Με την ανάδυση του φαινοµένου των social networks που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η 

εµφάνιση άλλης µίας τεχνολογικής σύλληψης, ανοίγει µία νέα σελίδα στην καθηµερινή 

ζωή των ανθρώπων. Ακριβώς λόγω της µαζικής αποδοχής, υιοθέτησης και συµµετοχής, 

τα κοινωνικά δίκτυα φέρνουν µαζί τους και µία σειρά επιπτώσεων άλλοτε περισσότερο 

και άλλοτε λιγότερο θετικών, που επηρεάζουν κάθε πτυχή της σφαίρας διάδρασης 

ανθρώπου - µηχανής. Ο ίδιος ο άνθρωπος, επηρεάζεται από την εµφάνιση, τη 

µαζικοποίηση, την ανάπτυξη και εγκαθίδρυση του φαινοµένου των κοινωνικών δικτύων 



 52 

στην καθηµερινή δραστηριότητά του. Παράλληλα, προκαλείται από το ίδιο το 

περιβάλλον και προσκαλείται να συµµετάσχει σ’ αυτό το «πανηγύρι» που 

αποδεικνύεται άλλοτε ενδιαφέρον και άλλοτε αδιάφορο, άλλοτε ευχάριστο και άλλοτε 

δυσάρεστο, άλλοτε άξιο προσοχής και θαυµασµού και άλλοτε παράδειγµα προς 

αποφυγή και άξιο χλευασµού. 

Όπως είναι αναµενόµενο και ιδιαίτερα από τη στιγµή που ο ανθρώπινος παράγοντας 

αποτελεί πρωταγωνιστή, προκύπτουν σηµαντικότατα και σοβαρότατα ζητήµατα ηθικής 

και νοµικής διάστασης. Καίρια παραµένουν τα ερωτήµατα που διαπραγµατεύονται το 

πότε σταµατά η ελευθερία λόγου και έκφρασης, παραβαίνοντας τις ηθικές και νοµικές 

επιταγές που είναι άλλοτε σαφώς και νοµοθετικά προσδιορισµένες και άλλοτε απλά 

παραβαίνουν το κοινώς αποδεκτό και επιθυµητό σύµφωνα µε τα δεδοµένα και τις 

επιταγές του κοινωνικού συνόλου. 

Τα κοινωνικά δίκτυα από τη φύση τους αποτελούν µέσο επικοινωνίας µεταξύ 

δηµιουργών και επισκεπτών, συγγραφέων και αναγνωστών, ανθρώπων και ανθρώπων. 

Η ελευθερία γνώµης και έκφρασης αποτελεί κεκτηµένο δικαίωµα των απανταχού 

χρηστών και ακριβώς βασιζόµενοι σε αυτό οι συµµετέχοντες συζητούν, αναπτύσσουν 

διάλογο και αντιπαράθεση, καταλήγουν σε συµφωνίες και διαφωνίες. Το ερώτηµα που 

προκύπτει µεταξύ άλλων, είναι το κατά πόσο η γνώµη, συνοδεύεται και βασίζεται σε 

γνώση και πολύ περισσότερο σε έγκυρη γνώση και κατά πόσο τα social media 

αποτελούν ικανή πηγή ενηµέρωσης ή απλά σύνολο από φόρα ελεύθερης έκφρασης και 

προβληµατισµού. Όλα αυτά, αναπτύσσονται και εξελίσσονται σε ένα διαρκώς 

µεταβαλλόµενο κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον. ∆ιαµορφώνεται λοιπόν το 

ερώτηµα του κατά πόσο είναι τα δίκτυα εκείνα που συµβάλλουν στην ανάπτυξη της 

κοινωνίας ή τελικά µήπως η κοινωνία λόγω της σύνθεσης της δηµιουργεί τις 

κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη των δικτύων. Ακόµη, διαµορφώνεται το 

ερώτηµα περί του αν αποτελούν στοιχείο σύγχρονου πολιτισµού ή µπορούν να 

αποτελέσουν εργαλείο προώθησης του, χωρίς να είναι κοµµάτι του. Ζητήµατα 

ενδιαφέροντα και πολυδιάστατα. Αν όσα συζητήθηκαν µέχρι τώρα µοιάζουν θεωρητικά 

και γενικόλογα, θα αξίζει ίσως να διατυπωθεί η παρατήρηση της άµεσης πρακτικής 

αξιοποίησης των κοινωνικών δικτύων ως εργαλείο επιχειρηµατικότητας. Από την 

ιστορία είναι γνωστό, ότι ο ανθρώπινους νους, επιχειρεί, αξιοποιώντας και 

εκµεταλλευόµενος στο έπακρο κάθε περιθώριο που του παρέχεται από κάθε νέα 

ευκαιρία. Τα κοινωνικά δίκτυα δεν θα µπορούσαν να αφήσουν αδιάφορο τον 

επιχειρηµατικό νου που τολµά και διακρίνει ευκαιρίες επιχειρηµατικής κερδοφορίας, 
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άλλοτε οικονοµικής και άλλοτε απλά επιχειρησιακής, από ένα ίσως υβριδικό ωστόσο 

υπαρκτό εργαλείο επιχειρηµατικότητας. 

Στα ίδια πρακτικά πλαίσια, τα κοινωνικά δίκτυα δεν θα απουσίαζαν και από τον 

πολιτικό στίβο. Τον καθ’ όλα ιδιαίτερα «δηµιουργικό» και «ευρηµατικό» πολιτικό 

κόσµο, που καταφέρνει να εξαντλεί κάθε περιθώριο αξιοποίησης µέσων έκφρασης, 

άλλοτε µε στόχο την πολιτική προπαγάνδα και άλλοτε µε στόχο τον πολιτικό διάλογο. 

Έτσι, εξηγείται πως τα social networks κατάφεραν να αποτελέσουν πρωταγωνιστή των 

νέων τεχνολογιών και γιατί απολαµβάνουν τόσο µαζική και σε τέτοιο βαθµό έντονη 

αποδοχή. Εκεί µάλλον θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν και η τεχνολογική διάσταση. 

Οπωσδήποτε είναι αυτή που δίνει απλόχερα τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη του 

διαδικτύου να συµµετέχει µε τη δική του επικοινωνιακή παρουσία και να αξιοποιεί 

δηµιουργικά τις νέες τεχνολογίες, σε αντίθεση µε τις άλλοτε πολύπλοκες, πολυσύνθετες 

και µονόπλευρες τεχνολογίες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες απαιτούσαν 

εξειδικευµένες τεχνολογικές γνώσεις, πολύπλοκες υποδοµές αλλά και εξαιρετικά 

περιορισµένες δυνατότητες της πλειονότητας των χρηστών να συµµετέχουν ενεργά σε 

αυτές. 
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 

8. ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 

 

Στόχος της έρευνας 

 

Η έρευνα διενεργήθηκε µε την εµπειρική µέθοδο της συµπλήρωσης ερωτηµατολογίου 

που διανεµήθηκε σε ανθρώπους διαφόρων κοινωνικών τάξεων στην Θεσσαλονίκη και 

στην Aνατολική Μακεδονία και Θράκη (Καβάλα και Ξάνθη). Στόχος της έρευνας ήταν 

να µελετήσει τη στάση των ανθρώπων απέναντι στις νέες τεχνολογίες όπως επίσης και 

να αποτυπώσει τη συµπεριφορά τους ως προς τη χρήση των social media. 

 

∆οµή του ερωτηµατολογίου 

 

Το ερωτηµατολόγιο που δόθηκε αποτελείται από 11 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 

Στην αρχή υπάρχουν ερωτήσεις για τη συµπλήρωση δηµογραφικών στοιχείων όπως το 

φύλο (Άντρας / Γυναίκα) καθώς και η ηλικία η οποία διαιρέθηκε σε τρία επίπεδα (3). 

Στη συνέχεια εµφανίζονται ερωτήσεις που αφορούν τη σχέση των ανθρώπων µε το 

διαδίκτυο. Τέλος, ακολουθούν ερωτήσεις που αφορούν συγκεκριµένα τη χρήση των 

κοινωνικών δικτύων, ποια είναι, τη διάρκεια πλοήγησης σε αυτά  και την συνολική 

άποψη γι  αυτά. 

 

∆ειγµατοληψία 

 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε το µήνα ∆εκέµβριο του 2010. Το ερωτηµατολόγιο το 

οποίο εµφανίζεται στην συνέχεια, δόθηκε σε συµφοιτητές µου στο Πανεπιστήµιο 

Μακεδονίας, σε συναδέλφους στον εργασιακό µου χώρο (Εµπορική Τράπεζα) και στο 

οικογενειακό και φιλικό µου περιβάλλον. 

Το έντυπο συµπληρώθηκε  από άτοµα και των δύο φύλλων ηλικίας απο 18 έως 52 ετών. 

Χαρακτηριστικό ειναι οτι η απαραίτητη προϋπόθεση που έθεσα για την συµµετοχή 

κάποιου σε αυτην την έρευνα, ήταν οπωσδήποτε να είναι χρήστης του ίντερνετ. Αυτός 

ο όρος τέθηκε  για να έχουµε όσο το δυνατόν πιό ασφαλές αποτέλεσµα, µε το σχετικά 
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µικρό δείγµα των ερωτηθέτων, αφού θα ήταν εντελώς άσκοπο να ρωτήσω για τα social 

media ανθρώπους που δεν χειρίζονται καθόλου το ίντερνετ. Το δείγµα µου, 

αποτελούµενο απο 50 άτοµα, είχε στην σύνθεσή του 19 φοιτητές, 14 τραπεζικούς 

υπαλλήλους, 7 συγγενείς µου και 10 άτοµα άσχετα µε τους παραπάνω εργασιακούς 

τοµείς, τα οποία βρέθηκαν τυχαία στους χώρους που πραγµατοποίησα την έρευνα και 

δέχθηκαν να συµµετάσχουν σε αυτήν. 

Η έρευνα πραγµατοποιηθηκε µε την συµπλήρωση ερωτηµατολογίου, παρουσία µου, 

τοσο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, όσο και στην Καβάλα και Ξάνθη, τις οποίες 

επισκέφθηκα ενα Σαββατοκύριακο προκειµένου η έρευνά µου να περιλαµβάνει και 

χρήστες άλλων περιοχών.  
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8.1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

Το ερωτηµατολόγιο αυτό αποτελεί τµήµα της µεταπτυχιακής εργασίας που 

εκπονώ για το δίπλωµα master, υπό την επίβλεψη του καθηγητού µου κ. Γ. 

Πιπερόπουλου. Η ανωνυµία σας είναι απόλυτα εγγυηµένη και σας 

ευχαριστώ θερµά για τον χρόνο που µου αφιερώνετε. 

Παρακαλώ σηµειώστε µε ένα Χ 

 

1. Φύλο  

Άνδρας 

Γυναίκα 

 

2. Ηλικία  

< 30 

31- 49 

> 50 

 

3. Πόσα χρόνια είστε χρήστης του Internet ; 

 

Λιγότερο από 1 χρόνο 

2-5 χρόνια 

6 χρόνια και πάνω 
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4. Πόσες φορές την εβδοµάδα χρησιµοποιείτε το internet ; 

 

1-2 φορές 

3-5 φορές 

6 και πάνω 

 

5. Γιατί χρησιµοποιείτε το ∆ιαδίκτυο ;  

(Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία απαντήσεις) 

 

Πληροφόρηση –Αναζήτηση 

Ε-mail 

Social network (facebook - twitter) 

Κατέβασµα ταινιών – τραγουδιών 

Αγορές  

Άλλο 

6. Έχετε ακούσει τον όρο Social  Networks (sites κοινωνικής δικτύωσης);  

 

Ναι 

 Όχι  
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7α. Έχετε προσωπικό προφίλ σε κάποιο social network (Facebook, 
MySpace, twitter, LinkedIn ή blogging – micro blogging sites); 

 

Ναι     

Όχι 

 

 

7β. Εάν ΝΑΙ, σηµειώστε (και περισσότερα από ένα) 

 

Linked In 

Face book 

My space 

Twitter 

Προσωπικό blog 

Κανένα 

8.  Πότε δηµιουργήσατε προφίλ / σελίδα στα παραπάνω social 
networks ; 

 

Τον τελευταίο χρόνο 

Περισσότερο από ένα χρόνο   
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9. Πόσο συχνά επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης; 

 

Σπάνια 

1 φορά την εβδοµάδα  

Κάθε µέρα 

 

10. Για ποιους λόγους επισκέπτεστε τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης; 

(Επιλέξτε όσες απαντήσεις θεωρείτε κατάλληλες)  

 

Ενηµέρωση / Πληροφόρηση 

Ψυχαγωγία / ∆ιασκέδαση 

Γνωριµίες / Κοινωνικές Σχέσεις 

Επικοινωνία / Ανταλλαγή απόψεων 

Γνώση / Μόρφωση 

Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου 

11.  Ποια είναι η γνώµη σας για τα social networks ; 

 

Θετική 

Αρνητική 

Ουδέτερη 
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8.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 
 

Ερώτηση 1 : Φύλο. 

 

ΦΥΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  

ΑΝΤΡΑΣ 30 60% 

ΓΥΝΑΙΚΑ 20 40% 

 ΣΥΝΟΛΟ 50 100% 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

60%

40%

ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ

 

 

 

Ερώτηση 2 : Ηλικία 

 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  

<30 35 70% 

31-49 14 28% 

>50 1 2% 

ΣΥΝΟΛΟ 50 100% 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

70%

28%

2%

<30 31-49 >50
 

Τα ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν σε ανθρώπους και των δυο φύλων και το φάσµα των 

ηλικιών είναι από 18-52 . Παρατηρώντας την κατανοµή των ηλικιών διαπιστώνει 

κανείς ότι η ηλικιακή οµάδα κάτω των 30 ετών είχε συµµετοχή 70% στο δείγµα µας και 

ακολουθεί µε ποσοστό 28% η ηλικιακή οµάδα 31-49 ετών. Η αναλογία µεταξύ των δύο 

φύλων είναι  60% άνδρες και 40% γυναίκες. 

 

Ερώτηση 3 : Πόσα χρόνια είστε χρήστης του ιντερνέτ; 

 

ΕΤΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  

Λιγότερο από 1 χρόνο 1 2% 

2-5 χρόνια 7 14% 

6 χρόνια και πάνω 42 84% 

ΣΥΝΟΛΟ 50 100% 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

2%
14%

84%

Λιγότερο απο 1 χρόνο 2-5 χρόνια 6 χρόνια και πάνω
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Ερώτηση 4 : Πόσες φορές την εβδοµάδα χρησιµοποιείτε το ιντερνέτ ; 

 

ΦΟΡΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  

1-2 φορές 6 12% 

3-5 φορές 15 30% 

6 και πάνω 29 58% 

ΣΥΝΟΛΟ 50 100% 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

12%

30%
58%

1-2 φορες 3-5 φορες 6 και πάνω
 

 

Παρατηρείται ότι οι περισσότεροι ερωτηθέντες (84%) κάνουν χρήση του ιντερνέτ  

πάνω από 6 χρόνια και η συχνότητα χρήσης του είναι σχεδόν σε καθηµερινή βάση 

(58%), πράγµα το οποίο αποδεικνύει ότι το ιντερνέτ γίνεται µέρα µε την ηµέρα ένα 

απολύτως χρήσιµο εργαλείο στις καθηµερινές µας δραστηριότητες. 

 

Ερώτηση 5 : Γιατί χρησιµοποιείτε το διαδίκτυο; (µπορείτε να επιλέξετε περισσότερες 

από µία απαντήσεις). 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  

Πληροφόρηση - αναζήτηση 28 19% 

e-mail 40 28% 

social network (Facebook κλπ)  42 29% 

Κατέβασµα ταινιών - τραγουδιών 20 14% 

Αγορές 10 7% 

Άλλο 5 3% 

ΣΥΝΟΛΟ 145 100% 
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* Οι ερωτηθέντες είναι 50 άτοµα, αλλά η ερώτηση αποδεχόταν περισσότερες από µία απαντήσεις. Έτσι 

συγκεντρώθηκαν 145 απαντήσεις. 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

19%

29%

14%

7% 3%

28%

Πληροφόρηση - αναζήτηση e-mail social network (Facebook κλπ) Κατεβασµα ταινιών - τραγουδιών Αγορές Αλλο

 

 

Οι λόγοι χρήσης του διαδικτύου είναι ποικίλοι και ολοένα αυξανόµενοι. Η χρήση των 

social networks και της αποστολής και λήψης e-mail  παραµένει στην κορυφή της 

λίστας των δραστηριοτήτων, µέσω διαδικτύου (ποσοστό 29% και 28% αντίστοιχα). 

Ακολουθεί σε µικρότερη ζήτηση η πλοήγηση για αναζήτηση πληροφοριών (19%) και 

περίπου ένας στους 4 το χρησιµοποιεί για  κατέβασµα ταινιών, διαδικτυακές αγορές 

κ.α. 

 

Ερώτηση 6 : Έχετε ακούσει τον όρο «Social networks» (sites κοινωνικής δικτύωσης) ; 

 

Απάντηση ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  

ΝΑΙ 45 90% 

ΟΧΙ 5 10% 

ΣΥΝΟΛΟ 50 100% 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

90%

10%

ΝΑΙ ΟΧΙ
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Στην ερώτηση «έχετε ακούσει τον όρο social networks»  το 90% των ερωτηθέντων 
απάντησε θετικά ενώ µόνο το 10% αρνητικά,  πράγµα που σηµαίνει ότι τα µέλη των 
αστικών κοινωνιών έχουν σε µεγάλο ποσοστό γνώση των κοινωνικών δικτύων.  
 
Ερώτηση 7α : Έχετε προσωπικό προφίλ σε κάποιο social network (Facebook, MySpace, 
twitter, LinkedIn ή blogging – micro blogging sites); 
 

Απάντηση ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΝΑΙ 36 72% 

ΟΧΙ 14 28% 

ΣΥΝΟΛΟ 50 100% 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

72%

28%

ΝΑΙ ΟΧΙ

 

 

Ερώτηση 7β : Εάν ΝΑΙ, σηµειώστε (και περισσότερα από ένα) 

 

∆ίκτυο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  

Linked In 5 9% 

Facebook 24 43% 

My Space 7 13% 

Twitter 6 11% 

Προσωπικό Blog 0 0% 

Κανένα 14 25% 

ΣΥΝΟΛΟ 56 100% 

 

 



 65 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

8,93%

42,86%

12,50%

10,71%

0,00%

25,00%

Linked In Facebook My Space Twitter Προσωπικό Blog Κανένα

 

 

Από τη συγκεκριµένη ερώτηση προκύπτει οτι το µεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων 

που συµµετείχαν στην έρευνα (72%) διαθέτει προσωπικό προφίλ σε κάποιο κανάλι 

κοινωνικής δικτύωσης. Η µεγαλύτερη προτίµηση στρέφεται στο Facebook µε ποσοστό 

43% και ακολουθεί το My space µε 13% και το twitter µε 11%. Τα υπόλοιπα κοινωνικά 

δίκτυα ίσως λιγότερο διαδεδοµένα δεν έχουν την ίδια απήχηση. 

 

Ερώτηση 8 : Πότε δηµιουργήσατε προφίλ / σελίδα στα παραπάνω social networks ; 

 

Χρόνος ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  

Τελευταιο χρόνο 12 29% 

Πάνω απο χρόνο 30 71% 

ΣΥΝΟΛΟ **42 100% 

** Στη συγκεκριµένη ερώτηση υπολογίσθηκαν οι απαντήσεις όσων έχουν προφίλ στα social networks. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

29%

71%

Τελευταιο χρόνο Πάνω απο χρόνο
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Το σύνολο των απαντήσεων αποκαλύπτει την χρόνια ενασχόληση των χρηστών του 
Internet στα site κοινωνικής δικτύωσης αφού το 71% του συνόλου διαθέτει προσωπική 
σελίδα περισσότερο από ένα χρόνο. 

 

Ερώτηση 9 : Πόσο συχνά επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης; 

 

Απάντηση ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  

Σπάνια 5 10% 

1 φορα την εβδοµάδα 10 20% 

Κάθε ηµέρα 35 70% 

 ΣΥΝΟΛΟ 50 100% 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

10%

20%

70%

Σπάνια 1 φορα την εβδοµάδα κάθε µερα
 

 

 

Βασιζόµενοι στις απαντήσεις του δείγµατος υπολογίζεται οτι το 70 % αυτού 

επισκέπτεται καθηµερινά τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. 
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Ερώτηση 10 : Για ποιούς λόγους επισκέπτεσθε τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ; 

(Επιλέξτε όσες απαντήσεις θεωρείτε κατάλληλες)  

 

ΣΚΟΠΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  

Ενηµέρωση - Πληροφόρηση 22 17% 

Ψυχαγωγία - ∆ιασκέδαση 41 33% 

Γνωριµίες - Κοινωνικές σχέσεις 20 16% 

Επικοινωνια - Ανταλλαγή απόψεων 17 13% 

Γνώση - Μόρφωση 15 12% 

Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου 11 9% 

ΣΥΝΟΛΟ ***126 100% 

***  Οι ερωτηθέντες είναι 50 άτοµα, αλλα η ερώτηση αποδεχόταν περισσότερες απο µία απαντήσεις. 
Ετσι συγκεντρώθηκαν 126 απαντήσεις. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

17%

33%

16%

13%

12%

9%

Ενηµέρωση - Πληροφόρηση Ψυχαγωγία - ∆ιασκέδαση Γνωριµίες - Κοινωνικές σχέσεις

Επικοινωνια - Ανταλλαγή απόψεων Γνώση - Μόρφωση Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου
 

 

Είναι φανερό ότι η πλειοψηφία του δείγµατος επισκέπτεται τις σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης µε σκοπό κυρίως τη ψυχαγωγία και τη διασκέδαση (33%). Αµέσως µετά 

ακολουθεί η ενηµέρωση – πληροφόρηση (17%), ακολουθεί η δυνατότητα ανάπτυξης 

κοινωνικών και διαπροσωπικών σχέσεων (16%) και ως τελευταίες επιλογές αποτελούν 

η επικοινωνία (13%), η γνώση (12%) και η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου (9%). 
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Ερώτηση 11 : Ποιά είναι η γνώµη σας για τα social networks ; 

 

Απάντηση ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  

Θετική 45 90% 

Αρνητική 2 4% 

Ουδέτερη 3 6% 

  50 100% 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

90%

6%
4%

Θετική Αρνητική Ουδέτερη

 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων στρέφεται θετικά απέναντι στα social media πράγµα το 
οποίο είναι φυσικό επακόλουθο  εφόσον οι παραπάνω ερωτήσεις φανερώνουν τη 
µεγάλη αποδοχή τους από το πλήθος. 
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9. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Ένα από τα πρώτα συµπεράσµατα στο οποίο µπορούµε να καταλήξουµε , είναι ότι τα 

κοινωνικά  δίκτυα φαίνεται να ισχυροποιούν τους λεγόµενους «ασθενείς δεσµούς» 

µεταξύ των ανθρώπων, εκείνων δηλαδή που αφορούν κοινωνικές σχέσεις έξω από την 

οικογένεια και τους στενούς συγγενείς. 

Η συµµετοχή στα κοινωνικά δικτύα θεωρείται σχεδόν δεδοµένη από τους σηµερινούς 

χρήστες του διαδικτύου. Αυτό που συνιστάται είναι η ενηµέρωση των χρηστών (και 

κυρίως των νέων) για τους κινδύνους που υπάρχουν και η δηµιουργία γόνιµου 

προβληµατισµού. Είναι σηµαντικό να γίνει αντιληπτό ότι τα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι 

µόνο χώροι ευχάριστης συνάντησης φίλων και γνωστών, ή ευχάριστης ενασχόλησης 

αλλά και µέσο οργανωµένων φορέων για διάφορους ιδιοτελείς σκοπούς (διαφήµιση, 

καταγραφή δραστηριοτήτων κλπ). 

Είτε διαφοροποιηµένες ουσιαστικά είτε αλληλοσυµπληρούµενες, οι υπηρεσίες 

κοινωνικής δικτύωσης επί σειρά ετών ενισχύουν το µερίδιο υιοθέτησής τους από τους 

χρήστες του νέου παγκόσµιου ιστού. Συγκεντρώνοντας φανατικούς οπαδούς αλλά και 

δριµύτατους επικριτές, οι υπηρεσίες αυτές δεν παύουν να αποτελούν πρακτική της 

καθηµερινότητας αλλά και εφαρµογές ουσιαστικής επέκτασης και σηµαντικής 

λειτουργικής ενίσχυσης του παγκόσµιου ιστού, στο πρίσµα επέκτασης που 

αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια. 

Ίσως τελικά η µεγάλη πρόκληση να είναι ακριβώς αυτό το γεγονός. Το πλήθος των 

πληροφοριών  αναπαράγεται και αναµεταδίδεται µε ταχύτατους ρυθµούς και καθορίζει, 

επηρεάζει, και αναπροσαρµόζει την γνώµη. Μπορεί δε να αποτελέσει µία πρόκληση 

σύµφωνα µε την οποία η γνώµη δε βασίζεται πλέον στη γνώση, αλλά στην πληροφορία. 

Τίθεται όµως µάλλον υπό εξέταση το κατά πόσο και σε ποιο βαθµό ακόµη και η µαζική 

γνώµη µπορεί να δηµιουργήσει τελικά γνώση. Σε κάθε περίπτωση η διαρκής ανάπτυξη 

και επέκταση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και  η εφαρµογή τους στα πλαίσια 

της καθηµερινής δραστηριότητας είναι γεγονός και µάλιστα σε ένα παγκοσµιοποιηµένο 

περιβάλλον του οποίου οι ρυθµοί εξέλιξης διαρκώς πολλαπλασιάζονται και στο οποίο 

οι αποστάσεις κάθε είδους, γεωγραφικές, πολιτισµικές, γλωσσικές, πολιτικές, 

τεχνολογικές, χρονικές, σταδιακά εξαλείφονται. 
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