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Περίληψη 

 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο κριτηρίων 

αξιολόγησης ελληνικών ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Στο πρώτο μέρος της 

μελέτης γίνεται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πάνω στην κοινωνική δικτύωση 

και την αξιολόγηση ιστοσελίδων, ενώ στο δεύτερο μέρος δημιουργείται ένα μοντέλο 

αξιολόγησης το οποίο και χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση 21 ελληνικών 

ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης  συμπεριλαμβανομένου και των πιο δημοφιλή 

sites παγκοσμίως.  

 

Λέξεις κλειδιά: Ιστοσελίδες Κοινωνικής δικτύωσης, Αξιολόγησης Ιστοσελίδων.  

 

 

 

Abstract 

The following study describes an effort to establish a framework of heuristics criteria 

in order to measure the current situation on Social Network Site (SNS) in Greece. In 

the first part of the study a literature review takes place about social networking, and 

website evaluation model, while in the second part an evaluation model is created and 

is used to evaluate the performance of 21 social network sites that operate in Greece,  

including and some of the most popular sites in the world.  

 

Key word: Social Network Sites Social Networking, Website Evaluation  
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Κεφάλαιο 1ο  

Εισαγωγή 

1.1 Στόχος της Εργασία  

Τα τελευταία χρόνια, το Διαδίκτυο και ειδικά ο Ιστός έχουν επιτρέψει μια 

επανάσταση επικοινωνίας: η δυνατότητα να σταλούν και να ανακτηθούν οι 

πληροφορίες παντού έχει αλλάξει τον τρόπο που εργαζόμαστε και ζούμε. Η 

βασισμένη  στο Διαδίκτυο πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας μέσω 

διαδικτύου έχει γίνει πανταχού παρούσα. (Online Social and Business Networking 

Communities Ina O’Murchu, John G. Breslin, Stefan Decker). Το Διαδίκτυο είναι 

κάτι περισσότερο από ένα μέσο για την αναζήτηση πληροφοριών. Οι άνθρωποι 

ανακάλυψαν ότι το θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση με άλλους 

ανθρώπους, είτε για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς ή άλλους όπως το  να 

κάνουν νέους φίλους,  να βρουν παλιούς φίλους η ακόμα και  το χαμένο τους 

συγγενή. (Adam Mahamat Helou, Nor Zairah Ab.Rahim, 2010).  Επιτρέπουν επίσης 

στους ανθρώπους  να συγκεντρώσουν  αναλυτικές πληροφορίες και τα στοιχεία 

δεδομένου που χρειάζονται απλοποιώντας έτσι την πρόσβαση στις πληροφορίες. Οι 

κοινωνικές πύλες δικτύωσης είναι μια πρόσφατη τάση. Μια κοινωνική περιοχή 

δικτύωσης (SNS) συνδέει και παρουσιάζει τους ανθρώπους βασισμένους στις 

πληροφορίες που συγκεντρώνονται για γύρω από αυτούς.  Αυτές οι παράμετροι 

χρήστη καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες είναι σε θέση να 

παρουσιαστούν στους άλλους.   (Ina O’Murchu, John G. Breslin, Stefan Decker, 

2004).  Στόχος λοιπόν της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία 

ενός μοντέλου αξιολόγησης ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης μέσα από την 

καταγραφή της διεθνούς βιβλιογραφίας των μοντέλων αξιολόγησης που 

χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για την αξιολόγηση ιστοσελίδων.  Επιπλέον η 

εφαρμογή αυτού του μοντέλου σε ελληνικά sites κοινωνικής δικτύωσης με την 

πεποίθηση ότι θα αποκαλυφθούν και θα αναδειχθούν προβλήματα, κενά και 

αδυναμίες που πιθανόν υπάρχουν έτσι ώστε να  διορθωθούν και να βελτιωθούν.   

 

1.1 Αιτιολόγηση του Ερευνητικού Θέματος  

Η κοινωνική δικτύωση έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια 

παρατηρώντας όλο και μεγαλύτερο αριθμό ατόμων να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες 
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κοινωνικής δικτύωσης  Καθημερινά αυξάνεται τόσο ο αριθμός των χρηστών αυτών 

των ιστοσελίδων όσο και η εμφάνιση τέτοιου είδους ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.  Η 

ύπαρξη λοιπόν ενός πλαισίου αξιολόγησης και εφαρμογής κριτηρίων που θα ήταν 

ικανό να αναδείξει  τα κενά και αδυναμίες που πιθανόν να  υπάρχουν έτσι ώστε να  

διορθωθούν και να βελτιωθούν καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για τη δημιουργία 

του αποκομίζοντας όφελος τόσο από πλευράς των χρηστών όσο και από την πλευρά 

των σχεδιαστών αυτών των δικτυακών τόπων.   

 

1.3 Δομή της εργασίας 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση και αποσαφήνιση των 

βασικότερων όρων που χρησιμοποιούνται ενώ στη συνέχεια πραγματοποιείται μια 

εκτενέστερη βιβλιογραφική ανασκόπηση γύρω από τα κριτήρια και τα μοντέλα που 

έχουν εφαρμοστεί κατά καιρούς για την αξιολόγηση των διαδικτυακών τόπων. Εν 

συνεχεία παρουσιάζονται το προτεινόμενο μοντέλο αξιολόγησης ιστοσελίδων 

κοινωνικής δικτύωση, ενώ  τέλος στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο 

πραγματοποιείται η εμπειρική διερεύνηση και εφαρμογή του μοντέλου αξιολόγησης 

στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.  

 

1.4 Μεθοδολογίας έρευνας  

Πραγματοποιήθηκε αρχικά μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τα 

μοντέλα αξιολόγησης ιστοσελίδων που δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στο 

παρελθόν. Εν συνεχεία επιλέχθηκαν εκείνες οι ερωτήσεις που θεωρήθηκαν οι πιο 

κατάλληλες για τη δημιουργία του μοντέλου προσαρμόζοντας το στις ανάγκες των 

ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Προστέθηκαν επιπλέον ερωτήσεις από τον ίδιο 

το φοιτητή για την συμπλήρωση των κριτηρίων του μοντέλου. Δημιουργήθηκε ένα 

μοντέλο αξιολόγησης αποτελούμενο από τέσσερις ενότητες το οποίο και 

εφαρμόστηκε σε ελληνικές ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Για την εφαρμογή του 

μοντέλου αξιολόγησης δημιουργήθηκαν για κάθε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης 

κωδικοί πρόσβασης  και δημιουργία profile χρήστη σε αυτές.  
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Κεφάλαιο 2ο 

Κοινωνική Δικτύωση  

2.1 Εννοιολογική Προσέγγιση  

Η κοινωνική δικτύωση στο διαδίκτυο άρχισε με την επιθυμία των ανθρώπων να 

μοιράζονται πληροφορίες γρήγορα και εύκολα με τους φίλους τους και την 

οικογένειά τους. Αυτή η μορφή επικοινωνίας άνθισε γρήγορα και άρχισε να 

ανταγωνίζεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι επιχειρηματίες εκμεταλλεύτηκαν την 

τεχνολογία και δημιούργησαν τους διάφορους χώρους κοινωνικής δικτύωσης,  με 

σκοπό να επιτρέψουν  στους χρήστες να δημιουργήσουν ένα προφίλ που περιέχει 

πληροφορίες για τους ίδιους και οι οποίες είναι προσβάσιμες  και σε άλλους. (Nicole 

Kennedy, Matt Macko, 2007).  Οι Charlotte N. Gunawardena, Mary Beth Hermans 

,Carol Richmond (2007),  καθορίζουν  την κοινωνική δικτύωση ως μια πρακτική 

επέκτασης της γνώσης με τη δημιουργία συνδέσεων με άλλα άτομα παρόμοιων 

ενδιαφερόντων όπου το περιβάλλον της  τεχνολογίας  Web 2.0 έδωσε τη δυνατότητα 

για υπηρεσίες και λειτουργικά συστήματα που επιτρέπουν την επικοινωνία των 

ανθρώπων παντού και πάντα. Η κοινωνική δικτύωση διαμορφώνει σχέσεις μεταξύ 

των χρηστών του διαδικτύου, οι οποίοι προβάλλονται σε αυτό μέσω του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο κάθε χρήστης, με την εγγραφή του σε έναν ιστοχώρο 

κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργεί την προσωπική του σελίδα, όπου μπορεί να 

αναρτήσει πληροφορίες για τον εαυτό του (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, 

οικογενειακή κατάσταση, φωτογραφίες, βίντεο). Παράλληλα, αποκτά πρόσβαση σε 

υπηρεσίες, όπως διαδικτυακή συνομιλία (chat), συμμετοχή σε διαγωνισμούς (quiz) 

και παιχνίδια, δυνατότητα ανταλλαγής σχολίων για τις προσωπικές του σκέψεις και 

δραστηριότητες. Στόχος της κοινωνικής δικτύωσης είναι η δημιουργία μιας 

διαδικτυακής, παγκόσμιας κοινότητας ατόμων με σκοπό την επικοινωνία και τη 

μεταξύ τους αλληλεπίδραση. (Θ., Μπράτιτσης, Ι., Καρασπύρου, Α., Κυρίδης,  (2010).   

 

2.1.1 Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.  

 Ένας ορισμός που έχει δοθεί από τους Βoyd, D.M., & Ellison, N.B., (2007) αναφέρει 

ότι ορίζουν τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ως web-based υπηρεσίες που 

επιτρέπουν στα άτομα:  
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1. τη δημιουργία ενός δημόσιου ή μη δημόσιου προφίλ που περικλείεται μέσα σε 

ένα σύστημα  

2. αρθρώνει μια λίστα με άλλους χρήστες με τους οποίους μοιράζεται μια 

σύνδεση  

3. και να έχει πρόσβαση και θέα στις λίστες των διασυνδέσεων που έχουν 

δημιουργηθεί από άλλους μέσα στο σύστημα.  

Η φύση και ονοματολογία αυτών των συνδέσεων μπορεί να διαφέρουν από τοποθεσία  

σε τοποθεσία.  Σύμφωνα πάντα με τους Boyd, D.M., & Ellison, N.B., (2007) , ενώ 

αναφέρουν ότι ενώ ο όρος  "social network site" χρησιμοποιείται  για να περιγραφεί  

αυτό το φαινόμενο, ο όρος "social networking sites" επίσης εμφανίζεται στο δημόσιο 

λόγο και χρησιμοποιούνται συχνά και οι δύο όροι.  Επισημαίνουν μάλιστα ότι  δεν 

υιοθετούν τον όρο "networking" για δύο λόγους: έμφασης και πεδίου. Το  

"Networking" υπογραμμίζει την έναρξη της σχέσης,  συχνά μεταξύ ξένων και ενώ η 

δικτύωση είναι δυνατή σε αυτές τις περιοχές, δεν είναι η αρχική πρακτική σε πολλές 

από αυτές, ούτε είναι αυτή που τις διαφοροποιεί από άλλες μορφές επικοινωνίας 

μέσω υπολογιστή.  Αυτό που καθιστά τις κοινωνικές περιοχές δικτύων μοναδικές δεν 

είναι ότι επιτρέπουν στα άτομα να συναντήσουν τους ξένους, αλλά μάλλον ότι 

επιτρέπουν στους χρήστες να αρθρώσουν και να καταστήσουν ορατά τα κοινωνικά 

δίκτυά τους. Σε πολλά από τα μεγάλα social networking sites, οι συμμετέχοντες δεν 

είναι απαραιτήτως "networking" ή δεν ψάχνουν να συναντήσουν νέους ανθρώπους, 

επικοινωνούν πρώτιστα με τους ανθρώπους που είναι ήδη ένα μέρος του κοινωνικού 

δικτύου τους. 

 

2.1.2 Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης  

Σύμφωνα με την Wikepidia την online εγκυκλοπαίδεια αναφέρεται ότι μια υπηρεσία 

κοινωνικής δικτύωσης είναι μια  online υπηρεσία, που περιλαμβάνει μια πλατφόρμα 

ή ένα site το οποίο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και την κοινωνική αλληλεπίδραση 

μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι για παράδειγμα έχουν κοινά ενδιαφέροντα ή και 

δραστηριότητες.  Μια κοινωνική υπηρεσία δικτύου αποτελείται ουσιαστικά από μια 

αναπαράσταση του κάθε χρήστη τις περισσότερες φορές με ένα προφίλ, τους 

κοινωνικούς δεσμούς του, καθώς και μια ποικιλία από συμπληρωματικές υπηρεσίες. 

Οι ιστοτώποι κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν στους χρήστες να μοιράζονται ιδέες 
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δραστηριότητες, εκδηλώσεις κ.α μέσα στα πλαίσια των δικών τους δικτύων που 

έχουν διαμορφώσει.. (http://en.wikipedia.org/wiki/Social_networking_service) 

 

2.2 Ιστορική εξέλιξη κι ανάπτυξη των Ιστοχώρων Κοινωνικής Δικτύωσης στον 

Παγκόσμιο Ιστό.  

Οι πρώτοι κοινωνικοί ιστοχώροι δικτύωσης προωθήθηκαν στο έτος 1997 όπως το 

Sixdegrees.com. Αυτή η επιχείρηση ήταν η  πρώτη στο είδους της  που επέτρεψε στο 

χρήστη να δημιουργήσει το προφίλ του, να έχει έναν κατάλογο των φίλων του  και 

έπειτα να μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί τους.  Η  επιχείρηση όμως δεν χειρίστηκε 

πολύ καλά το θέμα και έκλεισε τελικά τρία έτη αργότερα. Ο λόγος για αυτό ήταν, ότι 

πολλοί άνθρωποι που χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο εκείνη την περίοδο δεν είχαν 

διαμορφώσει πολλά κοινωνικά δίκτυα ως εκ τούτου υπήρξε μικρό περιθώριο των 

ελιγμών.  (Ateeq Ahmad, 2011).   Κάθε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

υπήρξε σε κάποια μορφή πριν από Sixdegrees.com φυσικά. Τα προφίλ υπήρχαν στις 

περισσότερες ιστοσελίδες γνωριμιών και σε πολλές κοινοτικές ιστοσελίδες. Οι 

ιστοσελίδες φίλων AIM και ICQ υποστήριξαν τους καταλόγους φίλων, αν και εκείνοι 

οι φίλοι δεν ήταν ορατοί σε άλλους.  Ενώ οι άνθρωποι συγκεντρώνονταν ήδη στο 

Διαδίκτυο, οι περισσότεροι δεν είχαν επεκτείνει τα δίκτυα των φίλων τους που ήταν 

σε σύνδεση στο δίκτυο. Οι πρόωροι χρήστες παραπονέθηκαν ότι υπήρχαν λίγα 

πράγματα να κάνουν μετά την αποδοχή των αιτημάτων φιλίας, και οι περισσότεροι 

χρήστες δεν ενδιαφέρθηκαν για να γνωρίσουν αγνώστους. (Danah M. Boyd, Nicole 

B. Ellison, 2007).  Η περιοχή Classmates.com θεωρείται όμως ως από τις πρωτοπόρες 

ιστοσελίδες  που επέτρεψε στους χρήστες να συνδεθούν με άλλους χρήστες.  Άρχισε  

το 1995 ως περιοχή σπουδαστές συνδέοντας τους με τους με τους συμφοιτητές τους 

και απαριθμούσε εκείνη την περίοδο πάνω από 40 εκατομμύριο εγγραμμένους 

χρήστες. Εντούτοις, το Classmates.com δεν επέτρεψε στους χρήστες να δημιουργήσει  

συνδέσεις με άλλους χρήστες για την ακρίβεια επέτρεψε στους χρήστες να 

συνδέονται ο  ένας με το ν άλλο ν αλλά μό νο  μέσω των σχο λείων πο υ είχαν 

παρακολουθήσει (Alan E. Mislove, 2009).  Από το 1997 ως το 2001, διάφορα  

εργαλεία άρχισαν να υποστηρίζουν τους διάφορους συνδυασμούς προφίλ και 

ανάρτησαν δημόσια τους φίλους. Το AsianAvenue, BlackPlanet, και MiGente 

επέτρεψαν στους χρήστες να δημιουργήσουν προσωπικό και επαγγελματικό προφίλ, 
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και οι χρήστες μπορούσαν να προσδιορίσουν τους φίλους τους στα προσωπικά 

προφίλ τους χωρίς να επιδιώξουν την έγκριση τους. Επιπλέον, αμέσως μετά από την 

έναρξή του,  το 1999,  το LiveJournal απαρίθμησε τις μονο -κατευθυντικές συνδέσεις 

στις σελίδες των χρηστών.  (Danah M. Boyd, Nicole B. Ellison, 2007) 

Έτσι ενώ το  Six Degrees επέτρεπε στους χρήστες να δημιουργήσουν μια κατά βάση-

στατική προφίλ, LiveJournal ήταν ένα κοινωνικό δίκτυο γύρω που ανανεώνεται 

διαρκώς blogs. LiveJournal ενθαρρύνονται οι χρήστες του να διαδέχονται η μία την 

άλλη και να δημιουργήσουν ομάδες και να αλληλεπιδρούν. Ήταν πραγματικά ο 

προάγγελος για την ζωντανή ενημέρωση που βλέπουμε σε κοινωνικά δίκτυα σήμερα. 

(http://www.webdesignerdepot.com). Η κορεατική εικονική παγκόσμια ιστοσελίδα 

Cyworld άρχισε το 1999 και πρόσθεσε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα SNS το 2001, 

ανεξάρτητα από αυτές τις άλλες ιστοσελίδες. Επιπλέον, όταν ο σουηδικός κοινοτικός 

Ιστός LunarStorm έγινε κοινωνικό δίκτυο το 2000, περιείχε τους καταλόγους φίλων, 

guestbooks, και τις σελίδες ημερολογίων.  Το επόμενο κύμα  άρχισε όταν 

προωθήθηκε το Ryze.com το 2001 για να βοηθήσει τους ανθρώπους να 

ενδυναμώσουν τα επιχειρησιακά δίκτυά τους. Ο ιδρυτής του Ryze αναφέρει ότι 

εισήγαγε αρχικά την ιστοσελίδα στους φίλους του-μέλη της κοινότητας επιχειρήσεων 

και τεχνολογίας του Σαν Φρανσίσκο, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματιών και 

των επενδυτών πίσω από πολλά μελλοντικά κοινωνικά δίκτυα. Συγκεκριμένα, οι 

άνθρωποι πίσω από το Ryze, το Tribe.net, LinkedIn, και το Friendster περιπλέχτηκαν 

στενά, προσωπικά και επαγγελματικά. Θεώρησαν ότι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν 

ο ένας τον άλλον χωρίς ανταγωνισμό. Στο τέλος, το Ryze ποτέ δεν απέκτησε μαζική 

δημοτικότητα, το Tribe.net έτεινε να προσελκύσει μια εμπαθή βάση χρηστών, το 

LinkedIn έγινε ισχυρή υπηρεσία επιχείρησης, και το Friendster έγινε το 

σημαντικότερο, σαν "μια από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις στην ιστορία του 

Διαδικτύου".   (danah m. boyd, Nicole B. Ellison, 2007).  Το 2003 το MySpace 

δημιουργήθηκε ως εναλλακτική λύση του  Friendster και άλλων. Το MySpace 

επέτρεψε στους χρήστες προσαρμόσουν και να επέμβουν στην εμφάνιση του προφίλ 

τους, το οποίο αποδείχθηκε πολύ δημοφιλές στους χρήστες, εκτοξεύοντας το  

MySpace μ’ αυτό τον τρόπο,   στο να γίνει γρήγορα το μεγαλύτερο σε απευθείας 

σύνδεση κοινωνικό δίκτυο. Με την άνοδο στη δημοτικότητα των σε απευθείας 

σύνδεση κοινωνικών δικτύων, πολλοί άλλοι τύποι ιστοσελίδων άρχισαν να 

περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της κοινωνικής δικτύωσης.   Τα 
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παραδείγματα περιλαμβάνουν τις ιστοσελίδας διαμοίρασης πολυμέσων (π.χ. 

YouTube, και Zoomr), τις ιστοσελίδες blogging (π.χ. BlogSpot ), οι επαγγελματικές 

περιοχές δικτύωσης (LinkedIn και Ryze), και οι ιστοσελίδες ειδήσεων (Digg , Reddit 

, και del.icio.us). Όλες αυτές οι περιοχές έχουν διαφορετικούς στόχους αλλά 

υιοθετούν την κοινή στρατηγική που υπάρχει και στο κοινωνικό δίκτυο για να 

βελτιώσουν τις περιοχές τους. Οι αναφορές που γίνονται παραπάνω σαφώς δεν είναι 

πλήρεις δομένου ότι κάθε φορά νέες περιοχές δημιουργούντα (Alan E. Mislove, 

2009).  
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Σχήμα 2.1 Σχηματική απεικόνιση της εξέλιξηςανάπτυξης των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης 
Πηγή: (http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html) 

 

 

Από το 2003 και μετά, πολλές νέες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης προωθήθηκαν. 

Τα περισσότερα έλαβαν τη μορφή profile-centric ιστοσελίδων, που προσπάθησαν να 

μιμηθούν την ξαφνική επιτυχία του Friendster ή στοχεύουν σε συγκεκριμένο κοινό. 
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Ενώ λοιπόν τα κοινωνικά οργανωμένα δίκτυα αποσκοπούν σε ευρύ ακροατήρια, οι 

επαγγελματικές ιστοσελίδες όπως η LinkedIn, η Visible Path, και η Xing εστιάζουν 

στους επιχειρηματίες. Τα “Passion-centric" όπως το Dogster, βοηθούν τους ξένους να 

συνδεθούν βασισμένοι στα κοινά ενδιαφέροντα τους. Το Care2 βοηθά τους 

ακτιβιστές να συναντηθούν, το Couchsurfing συνδέει τους ταξιδιώτες με τους 

ανθρώπους του καναπέ, και το MyChurch ενώνει τις χριστιανικές εκκλησίες και τα 

μέλη τους.  Επιπλέον, καθώς τα κοινωνικά μέσα αυξήθηκαν, οι ιστοχώροι που είναι 

βασισμένοι στη διανομή πολυμέσων άρχισαν να γίνονται και οι ίδιοι κοινωνικά 

δίκτυα. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν το Flickr (photo sharing), το Last.FM 

(music listening habits), και YouTube (video sharing). Λίγοι άνθρωποι έδωσαν 

προσοχή στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης που κέρδιζαν τη δημοτικότητα σε 

άλλες περιοχές, ακόμη και σε εκείνα που δημιουργήθηκαν από σημαντικές εταιρίες. 

Παραδείγματος χάριν, το Orkut της Google απέτυχε να χτίσει μια βιώσιμη 

αμερικάνικη βάση χρηστών, αλλά έγινε το Orkut το εθνικό κοινωνικό δίκτυο της 

Βραζιλίας. Το Windows Live Spaces της Microsoft ( MSN ) δεν προωθήθηκε 

σημαντικά στην αμερικάνικη κοινωνία αλλά έγινε εξαιρετικά δημοφιλές αλλού. Λίγοι 

αναλυτές ή δημοσιογράφοι παρατήρησαν τότε το MySpace που προωθήθηκε στη 

Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, εκατοντάδες μίλια μακριά από τη Silicon Valley. Το 

MySpace άρχισε το 2003 να ανταγωνίζεται το Friendster, Xanga, και AsianAvenue, 

σύμφωνα με τον Tom Anderson. Οι ιδρυτές θέλησαν να προσελκύσουν τους 

αποξενωμένους χρήστες του Friendster. Αφότου προέκυψαν οι φήμες ότι το 

Friendster θα υιοθετούσε ένα σύστημα μη βασισμένο στην πληρωμή για τα μέλη του, 

οι χρήστες τοποθέτησαν μηνύματα στο Friendster που ενθάρρυναν τους ανθρώπους 

να ενωθούν με άλλα εναλλακτικά SNSs, συμπεριλαμβανομένου του Tribe.net και 

MySp ace.  Λό γω αυτο ύ, το  MySp ace ήταν σε θέση να αυξηθεί γρήγο ρα με την 

κεφαλαιοποίηση του Friendster. Οι έφηβοι άρχισαν να χρησιμοποιούν μαζικά το 

MySpace το 2004. Σε αντίθεση με τους μεγαλύτερους χρήστες, οι περισσότεροι 

έφηβοι δεν ήταν ποτέ ενωμένοι με το Friendster, ορισμένοι ενώθηκαν επειδή θέλησαν 

να συνδεθούν με τα αγαπημένα τους συγκροτήματα και άλλοι εισήχθησαν στην 

ιστοσελίδα μέσω των παλαιότερων μελών. Καθώς οι έφηβοι άρχισαν να γίνονται 

μέλη, ενθάρρυναν τους φίλους τους να ενωθούν. Αντί να απαγορεύεται η εγγραφή 

ανήλικων χρηστών, το MySpace άλλαξε την πολιτική χρηστών του ώστε να επιτρέψει 

στους ανηλίκους να γίνουν μέλη. Ενώ το MySpace προσέλκυσε την πλειοψηφία της 

προσοχής των μέσων μαζικής επικοινωνίας στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό, οι 
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ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης πολλαπλασιάζονταν και αυξανόταν στη 

δημοτικότητα παγκοσμίως. Το Friendster κέρδισε την πρωτιά στα νησιά του 

Ειρηνικού, το Orkut έγινε το πρώτο στη Βραζιλία πριν να αυξηθεί η δημοτικότητα 

του στην Ινδία.  Το Mixi έγινε ευρέως διαδεδομένο στην Ιαπωνία, ενώ  το 

LunarStorm απογειώθηκε στη Σουηδία.  Οι Ολλανδοί αγκάλιασαν το Hyves, ενώ 

στην Πολωνία υποδέχτηκαν το  Grono. Το Hi5 υιοθετήθηκε στις μικρότερες χώρες 

στην Λατινική Αμερική, τη Νότια Αμερική, και την Ευρώπη, και το Bebo έγινε πολύ 

δημοφιλής στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νέα Ζηλανδία, και την Αυστραλία. Επιπλέον, 

οι προηγουμένως δημοφιλείς ιστοσελίδες επικοινωνίας και  κοινωνικών υπηρεσιών 

άρχισαν να υλοποιούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ιστοσελίδων κοινωνικής 

δικτύωσης. Η κινεζική υπηρεσία μηνυμάτων QQ έγινε αμέσως το μεγαλύτερο 

κοινωνικό δίκτυο παγκοσμίως όταν πρόσθεσε τα προφίλ και κατέστησε τους φίλους 

ορατούς, ενώ το εργαλείο Cyworld φόρουμ στρίμωξε την κορεατική αγορά με την 

εισαγωγή των αρχικών σελίδων (homepages) και των φίλων. (danah m. boyd, Nicole 

B. Ellison, 2007). Το Facebook άρχισε στις αρχές του 2004 από τον Mark Zuckerberg 

δευτεροετής φοιτητής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, το 2004. Η περιοχή 

αναπτύχθηκε αρχικά για το κολέγιο και τους φοιτητές των πανεπιστημίων ως έναν 

τρόπο για να συνδέσετε το ένα με το άλλο.  Για να ενωθεί, ένας χρήστης έπρεπε να 

έχει μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου harvard.edu. Δεδομένου ότι το 

Facebook άρχισε να χρησιμοποιείται και σε άλλα σχολεία, οι χρήστες έπρεπε επίσης 

να έχουν πανεπιστημιακές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μια απαίτηση 

που κράτησε την ιστοσελίδα “κλειστή” σχετικά ,και η αντίληψη των χρηστών ήταν 

ότι αποτελούσε οικεία περιοχή και ιδιωτική κοινότητα. Αρχίζοντας από τον 

Σεπτέμβριο του 2005, το Facebook επεκτάθηκε για να  περιλάβει στους χρήστες του 

σπουδαστές γυμνασίου, τους επαγγελματίες μέσα στα εταιρικά δίκτυα, και, τελικά, 

τον καθένα. Η αλλαγή στην ανοικτή πρόσβαση δεν σήμανε ότι οι νέοι χρήστες θα 

μπορούσαν εύκολα να έχουν πρόσβαση στους χρήστες σε κλειστά για την πρόσβαση 

δίκτυα. Η πρόσβαση στα εταιρικά δίκτυα απαιτούσε ακόμα την κατάλληλη διεύθυνση 

.com, καθώς η πρόσβαση στα δίκτυα γυμνασίου απαιτούσε την έγκριση των 

administrators. Αντίθετα από άλλα SNSs, οι χρήστες του Facebook είναι ανίκανοι να 

κάνουν το πλήρες προφίλ τους γνωστό σε όλους τους χρήστες. Οι χρήστες ξοδεύουν 

περίπου 20 λεπτά την ημέρα για το site και τα δύο τρίτα των χρηστών κάνουν  log in 

τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Το  2010 το Facebook είχε πάνω από 500 

εκατομμύρια ενεργούς χρήστες. (danah m. boyd, Nicole B. Ellison, 2007; Adam 
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Mahamat Helou, Nor Zairah Ab.Rahim, 2010). Το Twitter είναι μια online κοινωνική 

δικτύωση και microblogging υπηρεσία που επιτρέπει στους χρήστες του να στέλνουν 

και να διαβάζουν κείμενο μηνυμάτων που βασίζεται μέχρι 140 χαρακτήρες , 

ανεπίσημα γνωστό ως «tweets», και εικόνες, Το Twitter δημιουργήθηκε το Μάρτιο 

του 2006 από τον Jack Dorsey. Απέκτησε γρήγορα παγκόσμια δημοτικότητα, με 200 

εκατομμύρια χρήστες το 2011, δημιουργώντας πάνω από 200 εκατομμύρια tweets και 

το χειρισμό πάνω από 1,6 δισ. ερωτήματα αναζήτησης την ημέρα.  Πρόκειται για μια 

σε πραγματικό χρόνο πλατφόρμα επικοινωνίας. Επιτρέπει στους χρήστες να 

δημιουργήσουν ένα λογαριασμό, να λάβουν και να στείλουν μηνύματα στο δίκτυο 

επαφών τους, να οικοδομήσουμε το δίκτυο επαφών τους, και να προσκαλέσουν  

άλλους να λαμβάνουν Tweets, καθώς επίσης να ακολουθήσουν και άλλοι τις 

δημοσιεύσεις των μελών του.( Adam Mahamat Helou, Nor Zairah Ab.Rahim, 2010;  

http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter).  Παράλληλα μ’ αυτά τα site αναπτύχθηκαν 

κατά καιρούς και άλλα και σε διάφορες χώρες του κόσμου στο παρόν σύντομο 

ιστορικό παρουσιάστηκαν τα πιο δημοφιλή κα που είχαν μεγαλύτερη απήχηση στο 

κοινό.   

 

2.3 Τύποι κοινωνικής δικτύωσης  

Παρακάτω παραθέτονται οι τύποι κοινωνικής δικτύωσης που συναντώνται 

περισσότερο σήμερα στο διαδίκτυο. (Onlinebrandmanager, 

http://onlinebrandmanager.org; Onbloggingwell, http://onbloggingwell.com/; 

Ezinearticles, http://ezinearticles.com/; Wikepidia, http://en.wikipedia.org/) 

 Forums 

Πιθανώς μια από τις πρώτες περιοχές για να καταστεί δυνατή η κοινωνική 

αλληλεπίδραση, είναι τα φόρουμ. Τα φόρουμ συνήθως αποτελούνται από 

ανθρώπους με ανάλογο ενδιαφέρον. Οι χρήστες έχουν συνομιλίες γύρω από 

ένα συγκεκριμένο θέμα και για να δημιουργήσουν σχέσεις μεταξύ τους. 

Παρέχουν ένα μεγάλο αριθμό πληροφοριών σχετικά με ένα θέμα και είναι 

ένας πολύ καλός τρόπος διαμοιρασμού γνώσεων απόψεων πληροφοριών. 

  

 Blogs 
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Η ετυμολογία του όρου “blog” υποδηλώνει μεταξύ άλλων την ίδια την έννοια 

της εφαρμογής. Προερχόμενος από σύντμηση των λέξεων “web log” , δηλαδή 

«δικτυακή εγγραφή», επικράτησε σαν “blog” όταν ο Peter Merholz με 

διάθεση αστεϊσμού διέσπασε τη λέξη weblog δημιουργώντας τη φράση “we 

blog” (δηλαδή εμείς blogάρουμε- διατηρούμε ή καταχωρούμε επαφές στα 

blogs). Σύμφωνα με τη Wikipedia, ένα blog αποτελεί μια ιστοσελίδα στην 

οποία καταχωρούνται εγγραφές χρηστών διάφορου περιεχομένου και 

θεματολογίας, που παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά. Πολλά blogs 

παρέχουν σχολιασμό πάνω σε συγκεκριμένο θέμα.  Άλλα λειτουργούν ως πιο 

προσωπικά ημερολόγια σε απευθείας σύνδεση. Ένα τυπικό blog συνδυάζει 

κείμενο, εικόνες, και συνδέσμους σε άλλα blogs, ιστοσελίδες και άλλα μέσα 

ενημέρωσης που σχετίζονται με το θέμα του. 

 Micro-blogging 

Παρόμοια με τα blogs, είναι και τα microblogging.  Εκείνο όμως που τα 

διαφοροποιεί κυρίως από το blog είναι μόνο στην έκταση των εγγραφών, 

καθώς λειτουργούν βάση πολύ σύντομων καταχωρήσεων. Η πιο γνωστή 

microblog ιστοσελίδα είναι το Twitter. 

 PhotoSharing 

Οι κοινωνικές περιοχές δικτύωσης είναι γνωστές για την ανταλλαγή 

πληροφοριών, σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για φωτογραφίες. Οι χρήστες 

ανεβάζουν εικόνες τους σ’ αυτά τα site διαμοιρασμού φωτογραφιών. Υπάρχει 

επιπλέον η δυνατότητα αντί  να αποστείλει κάποιος μεμονωμένες εικόνες με 

μπορείτε να αποστείλει ένα σύνδεσμο και επιπλέον επιτρέπουν στους 

ανθρώπους να σχολιάσουν το περιεχόμενο. Μερικές δημοφιλείς τοποθεσίες 

photosharing είναι το Flickr και Picasa. 

 Κοινή χρήση βίντεο 

Το YouTube είναι η ιστοσελίδα διαμοιρασμού βίντεο που σχεδόν όλοι έχουν 

δει. Τα video είναι κοινά σε απευθείας σύνδεση, λέξεις-κλειδιά έχουν 

προστεθεί, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να αναζητήσουν είτε με τους όρους 

αυτούς είτε με τον τίτλο του βίντεο. Οι άνθρωποι μπορούν να σχολιάσουν 

αυτά τα video αν ο ιδιοκτήτης του βίντεο το επιτρέπει. 

 Επαγγελματικά  



Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης  

 20 

Η Δικτύωση έχει από καιρό μετατραπεί ως ένα περιουσιακό στοιχείο σε 

επαγγελματικούς κύκλους. Η Δικτύωση επιτρέπει στο άτομο να συνδεθεί με 

άλλους χρήστες επαγγελματίες του ίδιου χώρου, να συστήσει ο ένας τον άλλο, 

να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την δραστηριότητά τους. Το  

Linked In είναι μια από τις κορυφαίες επαγγελματικές ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης. 

 Κοινωνικά 

Κυριότερος στόχος είναι η ανάπτυξη και δημιουργία κοινωνικών σχέσεων με 

άλλους χρήστες.  

 Social Bookmarking 

Είναι μια μέθοδος για τους χρήστες του Διαδικτύου να οργανώσουν, να 

αποθηκεύουν, να διαχειρίζονται και να αναζητούν μέσω σελιδοδείκτη  τις 

πηγές τους σε απευθείας σύνδεση. Σε αντίθεση με την κοινή χρήση αρχείων, 

το πόροι δεν είναι ίδιοι-κοινοί, απλώς υπάρχουν οι σελιδοδείκτες με την 

αναφορά τους προς αυτούς. Περιγραφές, μπορούν να προστεθούν με τη 

μορφή μεταδιδομένων, ώστε οι χρήστες να μπορούν να κατανοήσουν το 

περιεχόμενο του πόρου, χωρίς προηγουμένως να χρειάζεται να το κατεβάσουν 

για την εαυτό τους. Τέτοιες περιγραφές μπορεί να είναι ελεύθεροι σχόλια 

κειμένου, οι ψήφοι υπέρ ή κατά της ποιότητας της, ή ετικέτες που συλλογικά 

ή σε συνεργασία αποτελούν folksonomy. Folksonomy ονομάζεται και η 

κοινωνική tagging , "η διαδικασία με την οποία πολλοί χρήστες προσθέτουν 

μεταδεδομένα, με τη μορφή των λέξεων-κλειδιών για διαμοιρασμό 

περιεχόμένου". Οι σελιδοδείκτες είναι συνήθως δημόσιοι, και μπορούν να 

αποθηκευτούν σε ιδιώτες, από κοινού μόνο με συγκεκριμένα άτομα ή ομάδες, 

και είναι γνωστή μόνο μέσα σε ορισμένα δίκτυα , ή μπορεί να υπάρχει 

συνδυασμός των δημόσιων και ιδιωτικών τομέων. 

 Virtual World  

Εικονικοί Κόσμοι όπου οι χρήστες μέσα σε ένα περιβάλλον εικονικής 

πραγματικότητας φτιάχνουν το δικό τους Ψηφιακό Χαρακτήρα (Avatar). Στα 

πλαίσια των Ιστοχώρων Εικονικής Πραγματικότητας αναπτύσσεται μια 

ευρεία γκάμα εφαρμογών όχι μόνο απλού ψυχαγωγικού χαρακτήρα, αλλά 

αμιγώς εμπορικού ή και εκπαιδευτικού. Ο επιχειρηματικός κόσμος λοιπόν, 
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βρίσκει σε αυτού του τύπου τους Ιστοχώρους, μια νέα σειρά δυνατοτήτων και 

προοπτικών κερδοφορίας. Ένα ίσως από τα πιο γνωστά αποτελεί και το 

Second life.   

 

2.4  Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Social Networking Sites  

Σύμφωνα με την Romina Cachia, (2008), σε έκθεσή της για την ευρωπαϊκή ένωση,  

εντοπίζει ότι τα χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης που τις 

διαφοροποιούν από τους άλλους ιστοχώρους είναι  

⇒ Η παρουσίαση του εαυτού μας: Η προϋπόθεση εισαγωγής σε μια ιστοσελίδα 

κοινωνικής δικτύωσης είναι η δημιουργία ενός προφίλ, μια προσωπική σελίδα 

που δημιουργεί ο χρήστης  και στην οποία έχει την δυνατότητα μέσω 

κειμένου, φωτογραφιών, video μεταξύ και άλλων επιλογών να παρουσιάσει 

τον εαυτό του.  Επιπλέον μπορεί να οργανώνει τις κοινωνικές τους επαφές και 

να επιτρέπει ή όχι στα άλλα μέλη να βλέπουν το προφίλ του.  

⇒ Η Δημοσίευση των δεδομένων: Οι περισσότερες ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης επιτρέπουν στα μέλη τους για να δουν τα δίκτυα των επαφών τους 

και επίσης σε πολλές περιπτώσεις, για να διαβεί μέσα σ’ αυτά. Η δημοσίευση 

των δικτύων είναι ενδεχομένως  μια από τις πρώτες φορές που σε απευθείας 

σύνδεση  ήταν σε θέση να δουν τα σε απευθείας σύνδεση κοινωνικά δίκτυά 

τους, και να τα μοιραστούν με τους φίλους τους και το ευρύ κοινό. Μερικές 

ιστοσελίδες υποστηρίζουν επίσης εφαρμογές που επιτρέπουν στους χρήστες 

για περιγράψουν τη σχέση  μεταξύ τους και μεταξύ των άλλων μελών. 

⇒ Νέοι τρόποι δημιουργίας κοινότητας. Αν και οι έννοιες των εικονικών 

κοινοτήτων έχουν υπάρξει από την αρχή  online εφαρμογών στον διαδίκτυο, 

οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν, για τους ανθρώπους,  νέους 

τρόπους να συνδεθούν μεταξύ  τους. Οι χρήστες αυτών των περιοχών 

μπορούν να επιλέξουν να επικοινωνήσουν μέσω των διάφορων ψηφιακών 

εργαλείων, και διαμέσου ενσωματωμένων εφαρμογών σ’ αυτές τις σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης.  

⇒ Bottom-up activities: Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν τις 

ιδανικές πλατφόρμες μέσω των οποίων οι χρήστες με τις παρόμοιες αξίες, 
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πιστεύω και ενδιαφέροντα μπορούν να ενωθούν και να συνεργαστούν 

αποτελεσματικά και χωρίς κόστος. Για παράδειγμα, οι γιατροί μπορούν να 

μοιραστούν πληροφορίες για σπάνιες ιατρικές περιπτώσεις, ή ακόμη τα 

ενεργά στελέχη μπορούν να οργανώσουν μια διαμαρτυρία μέσω των περιοχών 

αυτών.  

⇒ Ευκολία χειρισμού: Μια σημαντική ιδιότητα της δημοτικότητας SNS είναι η 

απλότητά τους. Καθένας με τις βασικές δεξιότητες Διαδικτύου μπορεί να 

δημιουργήσει και να διαχειριστεί μια σε απευθείας σύνδεση παρουσία σε μια 

ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον είναι δωρεάν και ανοικτά για τον 

καθένα. Οι περισσότεροι από αυτούς απαιτούν εγγραφή, ενώ άλλοι 

περιορίζουν την ιδιότητα μέλους μέσω μιας πρόσκλησης από τα μέλη που 

είναι ήδη μέλη της περιοχής. 

⇒ Ο γεωγραφικός επαναπροσδιορισμός του διαδικτύου: Οι ιστοσελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης έχουν εισάγει νέα σημείο εισόδου στους προσωπικούς 

κόσμους των ανθρώπων. Μέχρι τώρα οι άνθρωποι μιλούσαν στο διαδίκτυο 

μεταφορικά για περιοχές όπως πόλεις, διευθύνσεις, homepages, ενώ τώρα οι 

ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης έχουν μετατρέψει αυτές τις περιοχές σε 

προσωπικό επίπεδο μιλώντας για  προφίλ, blogs, my pictures, my space κ.α.  

Σύμφωνα με μια άλλη έρευνα των πανεπιστημίων του  Rice, του Maryland, και του 

Max Planck Institute for Software Systems1

 Βασίζονται στο χρήστη: Πριν από τα κοινωνικά δίκτυα, οι ιστοσελίδες 

λειτουργούσαν με  βάση το περιεχόμενο που είχε ενημερωθεί από έναν 

χρήστη και να διαβαστεί από τους επισκέπτες του διαδικτύου. Η ροή των 

πληροφοριών ήταν προς μία κατεύθυνση, και η κατεύθυνση των μελλοντικών 

ενημερώσεων καθοριζόταν από τον webmaster, ή τον συγγραφέα. Τα 

κοινωνικά δίκτυα, από την άλλη πλευρά, είναι χτισμένα και «σκηνοθετημένα» 

από τους ίδιους τους χρήστες. Χωρίς τους χρήστες, το δίκτυο θα είναι ένα 

άδειος χώρος. Αυτό είναι που κάνει τα κοινωνικά δίκτυα πολύ πιο 

συναρπαστικά για τους χρήστες του Διαδικτύου. 

 τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά των 

ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης είναι: 

 

                                                           
1 Τα παραπάνω χαρακτηριστικά περιγράφονται συνοπτικά από τον σύνδεσμο:  http://socialnetworking. 
lovetoknow.com/Characteristics_of_Social_Networks   
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 Η αλληλεπίδραση: Ένα άλλο χαρακτηριστικό των σύγχρονων κοινωνικών 

δικτύων είναι το γεγονός ότι είναι διαδραστικά. Αυτό σημαίνει ότι ένα 

κοινωνικό δίκτυο δεν είναι απλώς μια συλλογή των chatrooms και φόρουμ 

αντιθέτως μάλιστα οι περισσότερες έχουν εφαρμογές όπως τυχερά παιχνίδια 

τέστ γνώσεων κ.α..  Αυτά τα κοινωνικά δίκτυα γίνονται γρήγορα ένα χόμπι 

γιατί είναι κάτι παραπάνω από διασκέδαση, είναι ένας τρόπος για να 

συνδεθούν και να διασκεδάσουν οι χρήστες με τους φίλους τους. 

 
 

 Η Κοινότητα: Τα κοινωνικά δίκτυα κατασκευάζονται και αναπτύσσονται από 

τις έννοιες της κοινότητας. Αυτό σημαίνει ότι ακριβώς όπως  οι  κοινότητες ή 

οι κοινωνικές ομάδες σε όλο τον κόσμο στηρίζονται στο γεγονός ότι τα μέλη 

κατέχουν κοινές πεποιθήσεις ή χόμπι, τα κοινωνικά δίκτυα λειτουργούν με 

βάση την ίδια αρχή. Μέσα σε πιο σύγχρονα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα 

σήμερα, μπορεί να βρει κάποιος υπο-κοινότητες ανθρώπων που μοιράζονται 

κοινά σημεία, όπως για παράδειγμα αποφοίτους ενός συγκεκριμένου 

πανεπιστημίου, ή μια ομάδα που υποστηρίζει την καλή διαβίωση των ζώων.  

 
 

 Σχέσεις: Σε αντίθεση με τους δικτυακούς τόπους του παρελθόντος, στα 

κοινωνικά δίκτυα αναπτύσσονται στις σχέσεις. Όσες  περισσότερες σχέσεις 

και διασυνδέσεις έχει ένας χρήσης μέσα σε ένα δίκτυο τόσο ποιο δημοφιλής 

μέσα σ’ αυτό. Όπως η έννοια της είναι πιο πυραμίδα υπάρχει σε ένα σύστημα 

έτσι ακριβός λειτουργεί και μέσα στα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα, και 

λειτουργεί πραγματικά με  έναν ισχυρό τρόπο.  Αν κάποιος χρήστης για 

παράδειγμα  έχει 20 επαφές και δημοσιεύσει ένα σημείωμα ή μια ενημέρωση 

σε αυτήν τη σελίδα, αυτό το περιεχόμενο πολλαπλασιάζεται έξω σε ένα 

δίκτυο επαφών και υπο-επαφές που είναι πολύ μεγαλύτερο από ό, τι  

μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε. 

 

 Συγκίνηση για το περιεχόμενο: Ένα άλλο χαρακτηριστικό των κοινωνικών 

δικτύων είναι ο συναισθηματικός παράγοντας. Ενώ ιστοσελίδες του 

παρελθόντος επικεντρώθηκαν κατά κύριο λόγο στην παροχή πληροφοριών σε 

έναν επισκέπτη, το κοινωνικό δίκτυο παρέχει πραγματικά στους χρήστες μια 
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συναισθηματική ασφάλεια ότι  οι φίλοι τους βρίσκονται σε κοντινή απόσταση 

και εύκολα μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους.  

Η προσέγγισης του  Ateeq Ahmad, (2011) όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των 

ιστοχώρων κοινωνικής δικτύωσης διαφέρει από τις παραπάνω και θεωρεί ως βασικά 

χαρακτηριστικά αυτών, ότι  παρέχουν πλούσιες πληροφορίες για το πρόσωπο και το 

δίκτυό του, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους επιχειρησιακούς 

λόγους. Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά των ιστοχώρων κοινωνικής δικτύωσης 

είναι  τα ακόλουθα:   

 ενεργούν ως πόρος για τους διαφημιστές για να προωθήσουν τα εμπορικά 

σήματά  τους μέσω των προφορικών έως στοχοθετημένων πελατών. 

 παρέχουν μια βάση για μια νέα σχέση δάσκαλος-σπουδαστών με πιο 

διαλογικές on-line συνόδους. 

 προωθούν τη χρήση των ενσωματωμένων διαφημίσεων στα σε απευθείας 

σύνδεση βίντεο. 

 παρέχουν μια πλατφόρμα για τους νέους καλλιτέχνες για να παρουσιάσουν τα 

έργα τους. 

 

2.5. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα από την χρήση των ιστοσελίδων 

κοινωνικής δικτύωσης    

Χτίζοντας οποιοδήποτε προφίλ στα site κοινωνικής δικτύωσης έχει θετικές και 

αρνητικές επιπτώσεις τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στα μεμονωμένα άτομα και 

κυρίως στους εφήβους. Παρακάτω παραθέτονται γενικά κάποια πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα από την χρήση αυτών των ιστοσελίδων :  (Θαρρενός Μπράτιτσης, 

Ιωάννα Καρασπύρου, Αργύρης Κυρίδης, 2010; Trust-it, 2009, http://www.trust-it.gr, 

[07.5.2011] ; Βariziwebsolutions, http://www.bariziwebsolutions.com, [17.07.2011]; 

Sciencedaily, (2008) http://www.sciencedaily.com [10.05.2011] ; 

Formidablemarketers, 2011, http://formidablemarketers.com [10.05.2011]; 

Library.thinkquest, http://library.thinkquest.org [26.08.2011]) 

 

 

Πλεονεκτήματα  
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 Χρησιμοποιώντας δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης έχει τη 

δυνατότητα να φτάσουμε σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό πιθανών πελατών με 

χαμηλού προϋπολογισμού. Αυτό είναι σε αντίθεση με την αγορά 

διαφημίσεων, όπου φθάνοντας τους πελάτες να απαιτεί σχετικά σημαντική 

επένδυση. Με αυτά τα sites, απλά ανοίγετε ένα δωρεάν λογαριασμό και να 

έχουν κάποιον να ασκήσουν ενεργά τα συντήρηση-ενημέρωση, απαντώντας 

σε σχόλια, προτάσεις κλπ. Οι εταιρείες λοιπόν έχουν ένα άλλο δημιουργικό 

τρόπο για να πουλήσουν τα προϊόντα τους χρησιμοποιώντας αυτές τις 

περιοχές δικτύωσης. όπως  Flash διαφημίσεις για να τραβήξει την προσοχή 

των χρηστών. 

 Είναι ένας τρόπος για να χτίζουν οι εταιρίες σχέσεις εμπιστοσύνης. Συνδέσεις 

με τους πιθανούς ή υπάρχοντες πελάτες σε προσωπικό επίπεδο εύκολα να 

δημιουργήσετε μια ισχυρή εμπιστοσύνη. Με την αλληλεπίδραση μαζί τους σε 

ένα σε μια βάση-απαντώντας σε αυτούς, τη συζήτηση θεμάτων στη θέση σας, 

ζητώντας τους τις απόψεις τους κλπ-έχουν την τάση να είναι πιστός στην 

εταιρεία σας πολύ πιο γρήγορα. Αυτή η βαθιά δικαιωμάτων και την 

εμπιστοσύνη με τη σειρά της μεταφράζεται σε πιο άμεση ή αναφέρονται 

πωλήσεων. 

 Η ενίσχυση της επιχείρησής ή του εμπορικού σήματος μιας επιχείρησης.  Η 

δημιουργία παρουσίας μιας επιχείρησης στο site κοινωνικής  δικτύωσης  είναι 

ένας από τους πιο αποτελεσματικούς και αποδοτικούς τρόπους για να 

ενισχύσει η εταιρία αυτή το εμπορικό της σήμα στο διαδίκτυο.  

 Οι άνθρωποι που δεν έχουν γνωρίσει ποτέ τη δυνατότητα να μοιραστούν τις 

εμπειρίες τους και να δημιουργήσουν σχέσεις / φιλίες οι οποίες  δεν θα 

μπορούσαν ποτέ να υπάρξουν χωρίς τη δικτύωση. Όπως για παράδειγμα 

συμβαίνει σε άτομα με σοβαρές αναπηρίες τα οποία δεν έχουν την 

δυνατότητα να βγουν έξω από το σπίτι και να δημιουργήσουν κοινωνικές 

σχέσεις.  

  Οι χρήστες που έχουν για παράδειγμα προηγούμενη εμπειρία στην ιατρική, 

την εκπαίδευση και ακόμη και τη χρηματοδότηση, μπορούν να μοιράζονται 

συμβουλές με ανθρώπους που έχουν ερωτήσεις γύρω από αυτά στα διάφορα 

φόρουμ  

http://www.bariziwebsolutions.com/website-marketing/social-media-marketing.html�
http://www.bariziwebsolutions.com/website-marketing/search-engine-optimization-in-kenya.html�
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  Αντί να χρησιμοποιεί γράμματα που θα πάρει τις ημέρες της αναμονής, οι 

άνθρωποι μπορούν να λαμβάνουν ηλεκτρονικά μηνύματα με συνημμένα 

αρχεία, όπως φωτογραφίες και βίντεο μέσα σε λίγα λεπτά.  

 
 Είναι ένας ακόμη τρόπος ψυχαγωγίας μέσα από τις διάφορες ψυχαγωγικού 

χαρακτήρα εφαρμογές που υπάρχουν σ’ αυτές τις σελίδες.  

 
 Τόπος και μέσο κινητοποίησης της κοινής γνώμης προς θετική δράση.   

 
 Εκπαιδευτικά οφέλη των sites κοινωνικής δικτύωσης από έρευνα του 

Πανεπιστημίου της Μινεσότα όπου όταν ρωτήθηκαν οι φοιτητές τι  μαθαίνουν 

από τη χρήση ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκαν,  στις 

δεξιότητες της νέας τεχνολογίας  ακολουθούμενη από τη δημιουργικότητα, το 

γεγονός ότι μαθαίνουν να  είναι ανοιχτοί σε νέες ή διαφορετικές απόψεις και 

επιπλέον  αναπτύσσουν επικοινωνιακές δεξιότητες.  

Μειονεκτήματα 

 To ιογενές δυναμικό αυτών των sites κοινωνικής δικτύωσης όπου σημαίνει 

πολύ γρήγορη διάδοση των ειδήσεων σχετικά με μια επιχείρησης ειδικά όταν 

πρόκειται για κακή είδηση.  

 Προσωπικά δεδομένα είναι ανοιχτά στο κοινό Οι άνθρωποι μοιράζονται τις 

αναλυτικές πληροφορίες για αυτούς στα σε απευθείας σύνδεση κοινωνικά 

δίκτυα. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν για έναν 

μακροπρόθεσμο και, ανάλογα με τις τοποθετήσεις ιδιωτικότητας χρηστών  της 

μπορεί να είναι διαθέσιμές σε μεγάλα ακροατήρια. Σύμφωνα με μια μελέτη 

από Govani και Pahsley, (2005) περισσότερο από 60% των σπουδαστών 

μοιράζονται τη γέννησή τους, την εικόνα τους, την πόλη τους, το  γυμνάσιο.  

Αυτές οι αναλυτικές πληροφορίες ανοίγουν πολλές πιθανές επιθέσεις για έναν 

κακόβουλο χρήστη. 

 Κλοπή ταυτότητας. Η εξαπάτηση μέσω των υπολογιστών αλλά και η κλοπή 

στοιχείων ταυτότητας (identity theft) αποτελούν καθημερινό πρόβλημα κατά 

την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Οι επιθέσεις αυτές αυξάνονται ραγδαία ενώ 

πολλές πηγάζουν από σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, κ.α.). 

Τα μέτρα ασφάλειας που έχουν θεσπίσει οι δημιουργοί των σελίδων αυτών, 
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δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των κινδύνων και πρέπει να δίδεται 

ιδιαίτερη προσοχή κατά την πλοήγηση σε αυτές. Οι σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης όπως το facebook, myspace, και twitter παρότι δίνουν την 

δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργούν νέες φιλίες, να συζητούν και να 

μοιράζονται πληροφορίες με αγαπημένα πρόσωπα, ωστόσο δεν θα πρέπει να 

θεωρούνται ακίνδυνες.  

 Spam. Το Spam είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα στο Διαδίκτυο. Στα σε 

απευθείας σύνδεση κοινωνικά  δίκτυα, τουλάχιστον σε Facebook και 

LinkedIn, οι χρήστες πρέπει να δώσουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου τους. Με τα εκατομμύρια των χρηστών σε απευθείας σύνδεση 

το κοινωνικό δίκτυο είναι ένας ελκυστικός στόχος για τους κακόβουλους 

χρήστες για  να προσπαθήσει να πάρει την πρόσβαση στις διευθύνσεις 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι οποίες αποθηκεύονται  στο σύστημα. Αυτές οι 

διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι πιθανό να ισχύσουν και 

επομένως είναι μεγάλης αξίας για τα spammers. Οι σε απευθείας σύνδεση  

κοινωνικοί φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύων είναι στην ευθύνη τους οι 

διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες ευαίσθητες πληροφορίες 

να διατηρούνται ασφαλείς. Εντούτοις, είναι αδύνατο για καθέναν να εγγυηθεί, 

ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα διαρροής των  ευαίσθητων πληροφοριών 

προς τα έξω. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να μοιραστούν τη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στο σε απευθείας σύνδεση κοινωνικό 

δίκτυο.  Αυτό εκθέτει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών 

σε κίνδυνο για ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα ή ακόμα και μηνύματα 

spam.  Ως προφύλαξη  ο χρήστης πρέπει να σκεφτεί αν είναι απαραίτητο να 

δημοσιευθεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ή όχι . 

 Επιπλέον πολλά είναι τα εγκλήματα που απασχολούν το Τμήμα Δίωξης 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΤΔΗΕ). Ως Ηλεκτρονικό Έγκλημα ορίζεται κάθε 

αξιόποινη πράξη, στην οποία ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελεί κύριο 

μέσο τέλεσης. Τα συνηθέστερα είναι η απάτη, η παραβίαση προσωπικών 

δεδομένων, η παραβίαση απορρήτου ή πνευματικής ιδιοκτησίας, εγκλήματα 

κατά τιμής και αξιοπρέπειας και η διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας. 

Σύμφωνα με το ΤΔΗΕ, τα περισσότερα αδικήματα που λαμβάνουν χώρα 

(εκτός των περιπτώσεων παιδικής πορνογραφίας, εμπορίου όπλων και 

μαστροπείας, που χαρακτηρίζονται ως κακουργήματα), αποτελούν 
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πλημμελήματα και πταίσματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αν ο θύτης 

είναι άγνωστος, δεν εξιχνιάζονται.  

 Οι εταιρείες είναι σε θέση να δουν  το προφίλ του χρήστη και μπορούν να 

αποφασίσουν αν θα προσλάβουν ένα άτομο με βάση αυτό που είδαν στο 

προφίλ του ή όχι.  

  Τέλος λάθος διαφημίσεις μπορεί να καταλήξουν σε ιούς και spyware 

φόρτωμα στον υπολογιστή του χρήστη.  

 

2.6 Πληροφοριακά συστήματα κοινωνικής δικτύωσης 

Σύμφωνα με τους Umesha Naik και  D. Shivalingaiah , (2008), μια υπηρεσία web 

είναι ένα σύστημα λογισμικού σχεδιασμένο για την υποστήριξη από υπολογιστή σε 

υπολογιστή αλληλεπίδραση πάνω στο διαδίκτυο. Υπηρεσίες Web δεν είναι κάτι 

καινούργιο και συνήθως λαμβάνουν τη μορφή ενός προγραμματισμού εφαρμογών 

Interface (API). Στο σημερινό κόσμο του ακραίου ανταγωνισμού μεταξύ των 

επιχειρήσεων η ανταλλαγή πληροφοριών και η αποτελεσματική επικοινωνία είναι 

επιτακτική ανάγκη. Το διαδίκτυο είναι ένας ολοένα και πιο σημαντικός  πόρος σε 

πολλές πτυχές της ζωής: την εκπαίδευση, την απασχόληση, την κυβέρνηση, το 

εμπόριο, την υγειονομική περίθαλψη, την αναψυχή και σε πολλά άλλα.  Με ένα web 

browser, ένας χρήστης μπορεί να  προβάλλει τις ιστοσελίδες  οι οποίες μπορεί να 

περιέχουν κείμενο, εικόνες, βίντεο, άλλα πολυμέσα και να πλοηγηθεί μεταξύ τους 

χρησιμοποιώντας υπερσυνδέσμους. (Umesha, Naik & D., Shivalingaiah, 2008) 

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας Web 2.0 πάνω στο διαδίκτυο επιτρέπεται πλέον 

την αλληλεπίδραση του χρήστη σε αντίθεση με το Web 1.0  όπου υπήρχε  δυνατότητα 

μόνον για αναζήτηση πληροφοριών. ( Μπλάνας, Γ.,2010) 

Στο Web 1.0, ένας μικρός αριθμός ανθρώπων δημιούργησε ιστοσελίδες για ένα 

μεγάλο αριθμό αναγνωστών. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι θα μπορούσαν να πάρουν 

πληροφορίες με τη μετάβαση άμεσα στην πηγή. Το WWW ή Web 1.0 είναι ένα 

σύστημα που  συνδέονται μεταξύ τους, υπερκειμένα έγγραφα προσβάσιμα μέσω του 

Διαδικτύου.  Η πρώτη εφαρμογή του διαδίκτυου αποτελεί το Web 1.0, το οποίο, 

σύμφωνα με Berners-Lee, θα μπορούσε να θεωρηθεί "μόνο για ανάγνωση 
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ιστοσελίδων." Με άλλα λόγια, αρχές της δεκαετίας το web μας επέτρεψε να 

αναζητήσετε πληροφορίες. και να το διαβάσετε. Υπήρχαν πολύ περιορισμένες 

δυνατότητες αλληλεπίδρασης των χρηστών ή συμβολής τους στο  περιεχόμενο της 

ιστοσελίδας. Ωστόσο, αυτό ήταν και το ζητούμενο τότε,  αυτό δηλαδή που οι 

περισσότεροι ιδιοκτήτες ιστοχώρου ήθελαν.  Ο στόχος τους ήταν να δημιουργήσουν 

ένα  δικτυακό τόπο προσβάσιμο και να διαθέτουν τις πληροφορίες τους σε 

οποιονδήποτε, ανά πάσα στιγμή. (Umesha, Naik & D., Shivalingaiah, 2008).  Η 

επικοινωνία γίνεται με email και είναι μονόδρομος, γιατί δεν υπάρχει άλλου είδους 

αλληλεπίδραση, καθώς και κανενός είδους συνεισφορά στο περιεχόμενο από την 

πλευρά των χρηστών. Στην ουσία το Web, δεν έχει μετατοπιστεί πολύ από τη φάση 

αυτή, αφού μέχρι στιγμής η σημαντικότερη διαδικτυακή λειτουργία ενός οργανισμού, 

μιας επιχείρησης, ενός φυσικού προσώπου είναι η παρουσία και η παρουσίαση. Οι 

εφαρμογές πώλησης που ενσωματώνονται μέσα από διάφορες φόρμες ανήκουν στην 

κατηγορία αυτή. Υπηρεσίες επικοινωνίας όπως τα φόρουμ και τα chats (IRC) 

υπάρχουν αλλά δεν είναι διαδεδομένες. (Ευφροσύνη Γκουνταβά, 2010, http://pc-

news.gr/tag/web-1.0.html)  

Τα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα εκμεταλλεύονται αυτή την επιπλέον δυνατότητα 

και χρησιμοποιούν εφαρμογές που δίνουν μεγάλες δυνατότητες στους χρήστες να 

συμμετέχουν στη δημιουργία και τη διάχυση των πληροφοριών και να αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους χτίζοντας σχέσεις με άλλους ανθρώπους μέσω του διαδικτύου που να 

διασκελίζουν τα γεωγραφικά όρια. Οι ιστοτόποι των κοινωνικών δικτύων φιλοξενούν 

ένα πλούτο ετερογενών πληροφοριών που σε μεγάλο βαθμό δημιουργούνται από τους 

ίδιους τους χρήστες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν μικρότερα δίκτυα 

που να οργανώνονται με βάση δημογραφικές ή γεωγραφικές προτιμήσεις. ( Μπλάνας, 

Γ.,2010) 
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Σχήμα 2.2 Σύγκρισή μεταξύ Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, 

Πηγή: (Umesha, Naik & D., Shivalingaiah, 2008) 

Με τον όρο Web 3.0 αναφερόμαστε στην επερχόμενη νέα εξέλιξη του Παγκόσμιου 

Ιστού που εισήχθη από τον ίδιο το δημιουργό του τον Tim Berners- Lee. Ο νέος 

ευφυής Ιστός με χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, των σύγχρονων γραφικών και των 

ταχύτερων συνδέσεων προσφέρει μια ακόμα πιο ικανοποιητική και συναρπαστική 

εμπειρία στον τελικό χρήστη. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι «έξυπνες μηχανές 

αναζήτησης» που θα έχουν την δυνατότητα εξόρυξης και συνδυασμού δεδομένων με 

ανθρώπινη λογική, σε αντιδιαστολή με τον απλό εντοπισμό «λέξεων-κλειδιών, Ο 

Ιστός 3.0 είναι ένας Ιστός όπου η έννοια του ιστοχώρου ή του webpage εξαφανίζεται, 

όπου το στοιχείο δεν είναι κύριο αλλά  αντ' αυτού μοιράζεται, όπου οι υπηρεσίες 

παρουσιάζουν διαφορετικές απόψεις για τον ίδιο Ιστό/τα ίδια στοιχεία. Εκείνες οι 

υπηρεσίες μπορούν να είναι εφαρμογές όπως τις μηχανές αναζήτησης, και τους 

εικονικούς κόσμους. 

 

2.7 Ηθικά και νομικά ζητήματα    

Σύμφωνα με έρευνες έχει παρατηρηθεί ότι στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης οι 

περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούν τις προσωπικές τους πληροφορίες χωρίς 

κανέναν ενδοιασμό προβάλλοντας της σε ένα κο ινή θέα σε ένα ευρύ φάσμα 

ανθρώπων. Πολλοί μάλιστα με την ψευδαίσθηση της χρήσης ψευδώνυμων θεωρούν 
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πως προστατεύονται τα προσωπικά τους δεδομένα κάτι που όμως δεν ισχύει πάντα. 

Πολλές μάλιστα ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης απαιτούν πραγματικές 

πληροφορίες των χρηστών εφόσον η συμμετοχή τους απαιτεί χρηματικό αντίκρισμα.   

Από νομικής απόψεως όσον αφορά τα τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης τα 

πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα διότι στην ουσία οι χρήστες προβάλλουν τις 

προσωπικές τους πληροφορίες με την δική τους συγκατάθεση.  (Yang Wang, Alfred 

Kobsa,2009).  

Η θεωρία της Helen Nissenbaum (Barrigar, J.,2009), αρχίζει με την αναγνώριση ότι 

«σχεδόν τα πάντα – πράγματα που κάνουμε, γεγονότα που εμφανίζονται, συναλλαγές 

που πραγματοποιούνται -συμβαίνουν σε ένα πλαίσιο όχι μόνο ως θέσης αλλά και ως 

πολιτική, μια σύμβασης και μιας πολιτιστικής προσδοκίας.   Προτείνει λοιπόν ότι τα 

πράγματα θα βιωθούν ως παραβιάσεις μυστικότητας όταν παραβιάζεται ο ένας από 

τους παρακάτω δύο κανόνες: ο κανόνας του ποιές πληροφορίες είναι κατάλληλες να 

συλλεχθούν και ο δεύτερος κανόνας το πώς ρέουν αυτές οι πληροφορίες και αν 

πρέπει να διανεμηθούν (Barrigar, J.,2009).  

Το παράδοξο λοιπόν της ιδιωτικής ζωής μπορεί να προκύψει επειδή οι χρήστες πρέπει 

να βρουν ένα συμβιβασμό ανάμεσα σε δύο αντιτιθέμενα κίνητρα: ανησυχίες 

προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαχείρισης εντύπωση προς τα έξω. Οι δύο 

κύριοι σκοποί των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης είναι η παρουσίαση και η 

διατήρηση των σχέσεων. Ένας χρήστης μπορεί να βρεθεί με παλιούς γνωστούς ή 

φίλους, μόνο αν το προφίλ του είναι ορατό. Πράγματι, η διαχείριση εντύπωση έχει 

βρεθεί να είναι ένα σημαντικό κίνητρο για τη φιλοξενία ενός προφίλ σε υπηρεσίες 

κοινωνικής δικτύωσης Ομοίως, σε μια άλλη έρευνα διαπιστώθηκε  ότι οι χρήστες 

υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης είχαν πολύ στρατιγικά και σκόπιμα σκόπιμα 

επιλεγμένες φωτογραφίες με στόχο να εμφανίζεται πιο δημοφιλής στο συγκεκριμένο 

site. (Sonja Utz, Nicole Kramer, 2009) 

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη για για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  

μόνο δύο ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης (Bebo και MySpace) διαθέτουν εκ 

κατασκευής προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, χάρη στις οποίες οι λογαριασμοί των 

ανηλίκων είναι προσβάσιμοι μόνο από τον - εγκεκριμένο από τους ίδιους - κατάλογο 

επαφών τους, ενώ μόνο τέσσερις ιστοτόποι εγγυώνται εκ κατασκευής ότι με τους 
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ανήλικους μπορούν να επικοινωνήσουν μόνο οι φίλοι τους (Bebo, MySpace, Netlog 

και SchuelerVZ).  

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε έκθεση που δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή, 

αναφορικά με την υλοποίηση των «αρχών για ασφαλέστερη κοινωνική δικτύωση 

στην ΕΕ» , μια συμφωνία αυτορύθμισης που υπεγράφη με τη διαμεσολάβηση της 

Επιτροπής το 2009 για τη διαδικτυακή ασφάλεια των παιδιών (IP/09/232).  

Ως μέρος του σχετικού στόχου που ορίζεται στο Ψηφιακό θεματολόγιο για την 

Ευρώπη (IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200) με σκοπό τη βελτίωση της 

εμπιστοσύνης στο διαδίκτυο, η Επιτροπή δρομολόγησε αναθεώρηση των 

υφισταμένων συμφωνιών αυτορύθμισης για τη διαδικτυακή προστασία των 

ανηλίκων. 

Η κα Neelie Kroes, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για το 

Ψηφιακό θεματολόγιο, δήλωσε: «Εκφράζω την απογοήτευσή μου για το γεγονός ότι 

οι περισσότεροι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης δεν έχουν εξασφαλίσει την εκ 

κατασκευής προσβασιμότητα των λογαριασμών των ανηλίκων μόνο από τις 

εγκεκριμένες επαφές τους. Θα τους απευθύνω έκκληση ώστε να αναλάβουν σαφείς 

δεσμεύσεις και να επανορθώσουν την κατάσταση αυτή, σε αναθεωρημένη έκδοση 

του πλαισίου αυτορύθμισης, το οποίο επί του παρόντος εξετάζουμε. Τούτο όχι μόνο 

για προστασία των ανηλίκων από ανεπιθύμητες επαφές, αλλά και για διαφύλαξη της 

διαδικτυακής τους φήμης. Οι νέοι δεν έχουν πλήρη αντίληψη των συνεπειών από την 

αποκάλυψη τόσο μεγάλου μέρους της προσωπικής τους ζωής στο διαδίκτυο. Η 

εκπαίδευση και η καθοδήγηση από τους γονείς είναι απαραίτητες, πρέπει όμως να 

ενισχυθούν με την προστασία έως ότου οι νέοι είναι σε θέση να παίρνουν αποφάσεις 

με πλήρη επίγνωση των συνεπειών.»  

Η δυνατότητα - που παρέχεται στις περισσότερες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης - 

για ονομαστικό χαρακτηρισμό ατόμων σε φωτογραφίες καθιστά πολύ εύκολη τη 

διαδικτυακή αναζήτηση φωτογραφιών ενός ατόμου. Οι έφηβοι ενδέχεται επίσης να 

αντιμετωπίσουν άλλους κινδύνους στο διαδίκτυο, όπως την αθέμιτη προσέγγιση με 

βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης και τον κυβερνοεκφοβισμό (διαδικτυακή 

παρενόχληση). Τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν ανάγκη κατάλληλων εργαλείων για την 

ασφαλή και υπεύθυνη διαχείριση της διαδικτυακής τους ταυτότητας. 
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Κατά τις δοκιμές, οι οποίες διεξήχθησαν μεταξύ Δεκεμβρίου 2010 και Ιανουαρίου 

2011, εξετάστηκαν οι εξής 14 ιστότοποι: Arto, Bebo, Facebook, Giovani.it, Hyves, 

Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Rate.ee, SchulerVZ, IRC Galleria, Tuenti 

και Zap.lu. Στη διάρκεια του τρέχοντος έτους θα εξεταστούν 9 περαιτέρω ιστότοποι. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, 13 από τους 14 ιστότοπους που εξετάστηκαν 

παρέχουν πληροφορίες ασφάλειας, καθοδήγηση ή/και εκπαιδευτικό υλικό που 

απευθύνεται ειδικά σε ανηλίκους (όλοι εκτός του Arto). 

Οι πληροφορίες ασφάλειας για ανηλίκους είναι αρκετά σαφείς και σε συνάρτηση με 

την ηλικία σε όλους τους ιστότοπους που τις παρέχουν, ενώ παρατηρείται 

ικανοποιητική πρόοδος από την πρώτη περυσινή αξιολόγηση (IP/10/144). Ωστόσο, σε 

πολλούς ιστότοπους παραμένει ακόμα δύσκολος ο εντοπισμός των εν λόγω 

πληροφοριών. 

Επιπλέον στην έκθεση διαπιστώθηκε ότι: Μόνο στον Bebo και τον MySpace 

εξασφαλίζεται ότι οι λογαριασμοί των ανηλίκων είναι εκ κατασκευής προσβάσιμοι 

μόνο στον εγκεκριμένο από αυτούς κατάλογο επαφών τους. 

Οι 10 άλλοι ιστότοποι που εξετάστηκαν επιτρέπουν σε «φίλους φίλων» (φίλους από 

τον εγκεκριμένο κατάλογο επαφών τους, οι οποίοι δεν διαθέτουν άμεση σύνδεση με 

τον χρήστη, δηλ. πιθανοί ξένοι.) ή/και σε μη-φίλους να επιχειρούν επαφή με 

ανήλικους μέσω προσωπικών μηνυμάτων ή/και σχολίων στο δημόσιο λογαριασμό 

τους (π.χ. σε φωτογραφίες, ιστολόγια κλπ.). 

Σε 12 από τους 14 ιστότοπους (όλοι εκτός των Rate και Zap) είναι σήμερα αδύνατο 

να ανευρεθούν οι λογαριασμοί των ανηλίκων μέσω εξωτερικών μηχανών 

αναζήτησης, όπως Google ή Yahoo!, έναντι 6 ιστότοπων το 2010. 

Ωστόσο, στους περισσότερους ιστότοπους, οι λογαριασμοί των ανηλίκων θα ήταν 

δυνατό να ανευρεθούν από άλλους χρήστες που δεν είναι φίλοι, μέσω των 

εσωτερικών μηχανών αναζήτησης. 

Σύμφωνα με έρευνα της EUKidsOnline, το 56% των 11-12χρονων και 78% των 15-

16χρονων δηλώνουν ότι γνωρίζουν τον τρόπο μεταβολής των ρυθμίσεων 

ιδιωτικότητας στο λογαριασμό τους στο κοινωνικό δίκτυο.  (Wana, 

http://airtony.wna.gr , [26.8.2011] 
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Κεφάλαιο 3ο 

Μοντέλα αξιολόγησης Ιστοσελίδων 

3. Εισαγωγή  

Η δημιουργία μοντέλων αξιολόγησης δικτυακών τόπων απασχόλησε και απασχολεί 

πολλούς ερευνητές στην προσπάθειά τους να αναδείξουν το καταλληλότερο μοντέλο 

που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε site, 

καταδεικνύοντας τα σημεία εκείνα στα οποία πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα. 

Ανάλογα λοιπόν με το είδος, το ύφος, το στόχο, το κοινό στο οποίο απευθύνεται και 

τους σκοπούς τους οποίους εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο site έχει δημιουργηθεί και 

το αντίστοιχο μοντέλο αξιολόγησης.  

 

3.1 Μοντέλο αξιολόγησης των Eleanor T. Loiacono, Richard T. Watson και  Dale 

L. Goodhue (2001) 

Έχοντας ως σημείο αναφορά το Technology Acceptance Model (ΤΑΜ) οι Eleanor T. 

Loiacono, Richard T. Watson και  Dale L. Goodhue (2001), ανέπτυξαν το μοντέλο 

WebQual μετρώντας την ποιότητα μιας ιστοσελίδας. Το μοντέλο περιλαμβάνει 12 

ομάδες κριτηρίων που κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

 informational fit-to-task 

 tailored communications 

 trust 

 response time  

 ease of understanding 

 intuitive operations 

 visual appeal 

 innovativeness 

 emotional appeal 

 consistent image 

 on-line completeness 

 and relative advantage 
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3.2 Μοντέλο αξιολόγησης των Yoo, Boonghee & Naveen Donthu (2001) 

Οι Yoo Boonghee,  Naveen Donthu ανέπτυξαν το 2001 ένα μοντέλο μέτρησης της 

αντιληπτής ποιότητας ενός διαδικτυακού ηλεκτρονικού καταστήματος από τους 

χρήστες. Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να αναπτυχθεί και να επικυρωθεί ένα 

ψυχομετρικά αυστηρό όργανο που θα μετρήσει την αντιληπτή ποιότητα μιας 

ιστοσελίδας αγορών. Το μοντέλο εξέταζε εννέα παράγοντες και αφορούσαν: 

 Ανταγωνιστική αξία: Η ανταγωνιστική τιμολόγηση σε σύγκριση με τα 

συμβατικά λιανικά καταστήματα ή τις ανταγωνιστικές περιοχές αγορών 

Διαδικτύου. 

Παράγοντες που σχετίζονται με τον πωλητή  

 Σαφήνεια της παραγγελίας: Η σαφήνεια της διαδικασίας παραγγελίας που 

υποστηρίζεται από τη σαφή τιμολόγηση και τη γρήγορη παράδοση. 

 Εταιρική αξιοπιστία δικαιοσύνη εμπορικών σημάτων: η αξία του ονόματος 

του ιδιοκτήτη και των προϊόντων ή των προσφερόμενων υπηρεσιών από την 

συγκεκριμένη ιστοσελίδα. 

 Η μοναδικότητα των προϊόντων: Η μοναδικότητα των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών, έτσι ώστε οι επισκέπτες να μην μπορούν ή να δυσκολεύονται να 

τα βρουν αλλού.  

 Διαβεβαίωση ποιότητας των προϊόντων: Η διαβεβαίωση της ποιότητας των 

προϊόντων που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης του χρήση 

με την ιστοσελίδα και που συνδέεται όχι απαραιτήτως με την άμεση αγορά 

προϊόντων ή την εμπειρία κατανάλωσης. 

 Ευκολία στη χρήση: Η  ευκολία στη χρήση και η δυνατότητα να ψάξει για τις 

πληροφορίες που ενδιαφέρουν τον χρήστη  

Παράγοντες που σχετίζονται με την ποιότητα  

 Αισθητικό σχέδιο: Η δημιουργικότητα μιας ιστοσελίδας με τα πολυμέσα και 

την εικαστική παράσταση των χρωμάτων.  

 Ταχύτητα επεξεργασίας: Η συνέπεια της σε απευθείας σύνδεση επεξεργασίας 

και της διαλογικής ανταπόκρισης στα αιτήματα ενός καταναλωτή, και 

 Ασφάλεια: η ασφάλεια των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών του 

χρήστη. 
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3.3 Μοντέλο αξιολόγησης των Luis Olsina, Gustavo Rossi (2001) 

Η γνωστή και ως WebQEM (Web Quality Evaluation Method) αναπτύχθηκε από τους 

Rossi και Olsina το 2001, μια ποσοτική μέθοδο για την αξιολόγηση της ποιότητας 

των ιστοσελίδων. Το μοντέλο αυτό εξετάζει τέσσερεις φάσεις.   Η πρώτη φάση 

σχετίζεται με τον καθορισμό και τις προδιαγραφές των ποιοτικών απαιτήσεων όπως 

χρηστικότητα, λειτουργικότητα, αξιοπιστία και αποδοτικότητα. Στην επόμενη φάση 

που περιλαμβάνει τη στοιχειώδη αξιολόγηση, διέκριναν όλες τις μεταβλητές βάσει 

της τιμής ενό ς δείκτη πο υ δημιο ύργησαν για κάθε μεταβλητή με σκο πό  να 

σταθμίσουν τη συμμετοχή της κάθε μεταβλητής στη συνολική ποιότητα της 

ιστοσελίδας. Τα αποτελέσματα αυτού του δείκτη κατηγοριοποιούσαν τις μεταβλητές 

σε μη-ικανοποιητικές, οριακές και ικανοποιητικές. Δημιούργησαν με αυτόν τον 

τρόπο ένα πρώτο κριτήριο αξιολόγησης για να μεταβούν στην τρίτη φάση.  Η τρίτη 

φάση χαρακτηρίστηκε ως σφαιρική αξιολόγηση. Σε αυτή τη φάση, μια συνολική 

αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε  σε ολόκληρο το δείγμα, με χρήση του προηγούμενου 

δείκτη ως μεταβλητή σημαντικότητας κάθε γνωρίσματος. Το αποτέλεσμα της μελέτης 

τους ήταν η δημιουργία ενός μοντέλου αξιολόγησης των ιστοσελίδων την οποία 

ενσωμάτωσαν σε ένα υποστηρικτικό εργαλείο, το οποίο ονόμασαν WebQEM: 

 Χρηστικότητα 

 Λειτουργικότητα 

 Αξιοπιστία 

 Αποτελεσματικότητα 

Τέλος η τέταρτη φάση που περιελάμβανε τα συμπέρασμα της αξιολόγησης 

πραγματοποιήθηκε η τεκμηρίωση των τμημάτων προϊόντων Ιστού, των 

προδιαγραφών και των ποιοτικών απαιτήσεων, οι μετρικές, τα κριτήρια, τα 

στοιχειώδη και τελικά αποτελέσματα.  

 

3.4 Μοντέλο αξιολόγησης των Paolo Atzeni, Paolo Merialdo, and Giuseppe 

Sindoni (2002).  

Το 2002 οι Atzeni, Merialdo και Sindoni ανέπτυξαν ένα μοντέλο το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της  ποιότητας διάφορων ιστοσελίδων της 

ιταλικής δημόσιας διοίκησης. Η εξέταση περιελάμβανε σε δύο φάσεις:  
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 Τη γενική ανάλυση όπου εξετάζει τα γενικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 

περιοχής και στοχεύει στην παροχή ενός σύντομου,  πλήρους όμως,  

στιγμιότυπου της ιστοσελίδας. Προσδιορίστηκαν έτσι τέσσερεις  κύριες 

κατηγορίες χαρακτηριστικών γνωρισμάτων καθένα από τα οποία 

περιλαμβάνει επιμέρους κριτήρια που βοηθούν στο να χτίσουν την εικόνα του 

ιστοχώρου :  

o Στόχοι 

o Δομή 

o Υπηρεσίες 

o Αποτελεσματικότητα. 

 Η συγκεκριμένη ανάλυση η οποία επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν τις μεμονωμένες πτυχές μιας περιοχής. Τα 

αποτελέσματα της συγκεκριμένης ανάλυσης υπογραμμίζουν, σε μια δεδομένη 

περιοχή, ποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα πρέπει να βελτιωθούν για να 

βελτιώσουν τη γενική ποιότητα της περιοχής. Επίσης, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν προκειμένου να συγκριθεί η ποιότητα των διαφορετικών 

περιοχών. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ομαδοποιούνται σε τρεις 

κατηγορίες που αναφέρονται στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μιας περιοχής 

και είναι :  

o Συνδεσιμότητα 

o Ποιότητα του πηγαίου κώδικα HTML και  

o Αλληλεπίδραση χρήστη. 

 

3.5 Μοντέλο αξιολόγησης των Stuart J. Barnes, Richard T. Vidgen (2002).  

Η μέθοδος WebQual των Stuart J. Barnes, Richard T. Vidgen, δημιουργήθηκε για την 

εκτίμηση της ποιότητας των website. Η συγκεκριμένη  μέθοδος έχει υποστεί πολλές 

μετατροπές και έχει προταθεί σε διάφορες εκδόσεις ενσωματώνοντας κάθε φορά 

διαφορετικά κριτήρια.  Η έκδοση 4.0 του μοντέλου WebQual ενσωματώνει τρία 

κριτήρια και είναι: 

 Χρηστικότητα,  

 Ποιότητα πληροφορίας και  

 Ποιότητα Υπηρεσιών.  
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Με το κριτήριο χρηστικότητα η μέθοδος αξιολογεί την εύκολη και άνετη επικοινωνία 

του χρήστη με την ιστοσελίδα (πλοήγηση, εμφάνιση, παρουσίαση). Στο δεύτερο 

κριτήριο δηλαδή την ποιότητα της πληροφορίας αξιολογούνται οι  πληροφορίες που 

υπάρχουν στην ιστοσελίδα. Ενώ τέλος στο τρίτο κριτήριο η ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών.  Η αξιολόγηση έγινε, σε μια κλίμακα από το 1 (διαφωνώ 

πλήρως) έως το 7 (συμφωνώ απόλυτα).  

 

3.6 Μοντέλο αξιολόγησης των Petra Schubert και Walter Dettling (2002) 

Οι Petra Schubert και Walter Dettling ανέπτυξαν ένα μοντέλο με την ονομασία 

Extended Web Assessment Method (EWAM), βασισμένο στην μέθοδος Technology 

Acceptance Model (ΤΑΜ) Καθορίζει ένα πλέγμα αξιολόγησης 

συμπεριλαμβανομένου ενός συνόλου κριτηρίων για να αξιολογήσει την ποιότητα και 

την επιτυχία των υπαρχουσών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου και κυρίως των 

εμπορικών και του e-banking. Η εστίαση βρίσκεται στις καταναλωτικές προοπτικές 

και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Διαδικτύου ως μέσο. Μια 

επιτυχής εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου πρέπει να ικανοποιήσει τις ανάγκες του 

χρήστη σύμφωνα με τη «αντιληπτή χρησιμότητα» και «να διευκολύνει τη χρήση» 

κάτω  από τη λέξη κλειδί «εμπιστοσύνη» Επιπλέον έλαβαν υπόψη τον υποκειμενικό 

παράγοντα που παίζει ρόλο στην αξιολόγηση.  

 

3.7 Μοντέλο αξιολόγησης των Rian van der Merwe και  James Bakker (2003). 

Οι Βekker & Merwe, (2003) ανέπτυξαν ένα μοντέλο αξιολόγησης 

ιστοσελίδων το οποίο βασίζεται σε τρία επίπεδα.  

 Το πρώτο επίπεδο αποτελείται από πέντε κατηγορίες κριτηρίων,  

 Διεπαφή (Interface): Εδώ εξετάζεται η αποδοτικότητα της χρήσης 

φόντων, γραμματοσειρών, γραφικών και γενικά αξιολογείται η 

εφαρμογή σχεδιαστικών αρχών. 

 Πλοήγηση (Navigation): Ευκολία πλοήγησης στην ιστοσελίδα. 
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 Περιεχόμενο (Content): Πραγματοποιείται αναφορά σε πληροφορίες 

σχετικές με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται στην 

ιστοσελίδα  

 Αξιοπιστία (Reliability): Εξετάζεται η αποτελεσματικότητα των 

διαδικασιών παραγγελίας καθώς και της βοήθειας που λαμβάνουν οι 

πελάτες της εμπορικής ιστοσελίδας. 

 Τεχνικό επίπεδο (Technical). Αναφέρεται σε διάφορους παράγοντες, 

όπως ταχύτητα πρόσβασης στην ιστοσελίδα, ασφάλεια και σχεδίαση 

συστήματος 

 Το δεύτερο επίπεδο παρουσιάζει μια πιο αναλυτική μορφή  όπου υπάρχουν 

τέσσερις ομαδοποιημένες υποκατηγορίες κριτηρίων για κάθε κατηγορία του 

πρώτου επίπεδο και παρέχονται περισσότερες πληροφορίες για αυτό.  

 Το τρίτο επίπεδο, αποτελεί και το πιο ολοκληρωμένο και λεπτομερέστερο από 

τα προηγούμενα, όπου αναπτύσσονται πέντε κριτήρια για κάθε υποκατηγορία 

κριτηρίων και χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση.  

 

3.8 Μοντέλο αξιολόγησης των Mei Cao, Qingyu Zhang, John Seydel (2003).  

Το 2003 οι Cao, Zhang και Seydel, ανέπτυξαν τη δική τους θεωρία, δημιουργώντας 

ένα μοντέλο το οποίο εξετάζει και ενσωματώνει τέσσερα σύνολα παραγόντων και 

αφορούν την ποιότητα των συστημάτων, την ποιότητα των πληροφοριών, την 

ποιότητα των υπηρεσιών και την ελκυστικότητα..  Χρησιμοποιώντας λοιπόν το 

SERVQUAL για την ποιότητα υπηρεσιών και το μοντέλο ΤΑΜ (Technology 

Acceptance Model), κατέληξαν σε τέσσερις ομάδες κριτηρίων οι οποίες είναι: 

• Ποιότητα πληροφορίας: Δηλαδή κατά πόσο οι πληροφορίες που παίρνει ο 

χρήστης είναι αυτές που αναζητά. 

• Ποιότητα συστήματος: Στο δεύτερο κριτήριο εξετάζεται κατά πόσο είναι 

λειτουργική η ιστοσελίδα, δηλαδή ελέγχει την ευχρηστία της σελίδας από τον 

χρήστη, την ύπαρξη εργαλείων βοήθειας καθώς και την γρήγορη απόκριση 

της ιστοσελίδας. 

• Ποιότητα υπηρεσίας: Κρίνεται κατά πόσο η εταιρία βρίσκεται κοντά στον 

χρήστη και ανταποκρίνεται άμεσα λύνοντας οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να 

έχει ο χρήστης. 
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• Εμφάνιση: Τέλος κρίνεται κατά πόσο η ιστοσελίδα είναι ευχάριστη προς τον 

χρήστη. 

 

3.9 Μοντέλο αξιολόγησης των J. Cox, B.G. Dale, (2002). 

Το επίκεντρο της έρευνας των J. Cox, B.G. Dale, ήταν να εντοπιστούν οι βασικοί 

παράγοντες της ποιότητας ενός site και της χρήσης του. Δημιούργησαν λοιπόν ένα 

μοντέλο που βασίστηκε κυρίως στην ευκολία της χρήσης, εμπιστοσύνη από τους 

πελάτες, τους online πόρους και τις σχετιζόμενες υπηρεσίες.  Κάθε ένας από αυτούς 

τους παράγοντες εμπεριέχει επιμέρους κριτήρια τα οποία παρουσιάζονται σχηματικά 

στο παρακάτω διάγραμμα.  

 

 

Πηγή: (J. Cox, B.G. Dale, 2002). 

 

 

3.10 Μοντέλο αξιολόγησης των Shuliang Li, Klara Holeckova (2003).  

Η μέθοδος EWAM (εκτεταμένη μέθοδος εκτίμησης διαδικτύου) αναπτύχθηκε το 

2003 από τους Li και Holeckova για τις ασφαλιστικές εταιρίες αυτοκινήτων. Η 
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μέθοδος βασίστηκε στη προϋπάρχουσα SERVQUAL (Parasuraman, 1988) και 

περιλαμβάνει πέντε βασικούς τομείς αξιολόγησης : 

 Αναζήτηση 

 Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας 

 Ποιότητα πρόσβασης 

 Τιμή 

 Αγορά 

 

3.11 Μοντέλο αξιολόγησης των F., Kline, Alastair, M., Morrison, Andrew, St., 

John (2004).  

Οι Sheryl, F., Kline, Alastair, M., Morrison, Andrew, St., John, χρησιμοποιώντας την 

ισορροπημένη προσέγγιση Scorecard (BSC), εξέτασαν τέσσερις προοπτικές 

αξιολόγησης:  

 Φιλικότητα προς το χρήστη (User Friendliness),  

 Ελκυστικότητα (Site Attractiveness)  

 Αποτελεσματικότητα μάρκετινγκ (Marketing Effectiveness)  

 Τεχνικές πτυχές (Technical Aspects) 

 

3.12 Μοντέλο αξιολόγησης των Wei-Hsi Hung , Robert J McQueen (2004).  

Ένα νέο μοντέλο αξιολόγησης αναπτύχθηκε από τους Hung και McQueen, σκοπός 

του οποίου ήταν να αξιολογεί μια εμπορική ιστοσελίδα από την οπτική γωνία του 

χρήστη που επισκέπτεται τον ιστοχώρο για πρώτη φορά. Αναλυτικότερα οι Hung και 

McQueen υποστηρίζουν πώς ο επισκέπτης πρέπει να επισκεφτεί ξανά την ιστοσελίδα 

για να θεωρηθεί επιτυχημένη.  Διαχώρισαν έτσι τους επισκέπτες σε τρείς κατηγορίες: 

 Σε αυτόν του εισέρχεται στον ιστοχώρο πρώτη φορά για να αγοράσει 

(firsttime buyer) 

 Στο μέσο αγοραστή (αυτός δηλαδή που πραγματοποιεί μερικές αγορές ανά 

διαστήματα) 

 Τέλος στον τακτικό αγοραστή 
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Η συγκεκριμένη έρευνα όμως εστιάζει τον ενδιαφέρον της περισσότερο σε εκείνους 

τους χρήστες/αγοραστές που εισέρχονται για πρώτη φορά στον ιστοχώρο και 

διαμορφώνει κάποια συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θεωρούνται κρίσιμα ώστε να 

εισέλθει ο χρήστης ξανά. Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής:  

 Ευκολία αναγνώρισης 

 Ευκολία χρήσης 

 Χρηστικότητα 

 Αλληλεπίδραση χρήστη-περιβάλλοντος 

 

3.13 Μοντέλο αξιολόγησης των Mª Ángeles Moraga1 Coral Calero Mario 

Piattini1 (2004) 

Αναπτύχθηκε ένα μοντέλο ποιοτικής αξιολόγησης των portals από τους Moragal et.all 

το 2004 το οποίο περιελάμβανε τέσσερις διαστάσεις αξιολόγησης και είχαν να 

κάνουν με το εξής: 

⇒ Tangible:  Αυτή η διάσταση δείχνει εάν «η πύλη περιέχει όλες τις υποδομές 

λογισμικού και υλικού  που απαιτούνται σύμφωνα με τη λειτουργία της». 

⇒ Αξιοπιστία: είναι η «δυνατότητα της πύλης να εκτελεσθεί η λειτουργία του 

ακριβώς». Επιπλέον αυτή η διάσταση θα επηρεαστεί από: 

o Διαθεσιμότητα : Η πύλη πρέπει να είναι πάντα ενεργός. 

o Ποιότητα αναζήτησης: Τα αποτελέσματα ότι η πύλη παρέχει κατά 

κάνοντας μια αναζήτηση πρέπει να είναι κατάλληλα για το αίτημα που 

υποβάλλεται από το χρήστη. 

⇒ Ανταπόκριση: είναι «προθυμία της πύλης να ενισχυθεί και να παρασχεθεί η 

λειτουργία του σε μια άμεση μορφή στους χρήστες». Σε αυτήν την διάσταση 

διακρίνουμε: 

o Εξελιξιμότητα : αναφέρεται στη δυνατότητα της πύλης για να 

προσαρμοστεί ομαλά στους αυξανόμενους φόρτους εργασίας είτε ως 

αποτέλεσμα των πρόσθετων χρηστών, αύξηση στον όγκο κυκλοφορίας 

είτε εκτέλεση των πιό σύνθετων συναλλαγών.  

o Ταχύτητα : Αφορά τους χρόνους απόκρισης που βιώνονται από τους 

πύύς χρήστες.  
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⇒ Διαβεβαίωση: είναι «η δυνατότητα της πύλης να μεταβιβαστεί η 

εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία». Αυτή η διάσταση θα επηρεαστεί  από: 

o Εμπιστευτικότητα: Δυνατότητα να κρατηθεί η μυστικότητα των 

χρηστών. 

⇒ Ενσυναίσθημα: Καθορίζουμε αυτήν την διάσταση ως «δυνατότητα της πύλης 

να παρέχει η φροντίδα και η μεμονωμένη προσοχή «. Σε αυτήν την διάσταση 

διακρίνουμε: 

o Πλοήγηση  Η τον πύλη πρέπει να παρέχει μια απλή και διαισθητική 

ναυσιπλοΐα κατά χρησιμοποίηση του. 

o Παρουσίαση: Η πύλη πρέπει να έχει μια σαφή και ομοιόμορφη 

διεπαφή. 

o Ολοκλήρωση: Όλα τα συστατικά της πύλης πρέπει να ενσωματωθούν 

σε μια συνεπή μορφή. 

o εξατομίκευση: Η πύλη πρέπει να είναι ικανή στις προτεραιότητες του 

χρήστη. 

Επιπλέον, λόγω του μεγάλου ποσού στοιχείων που αντιμετωπίζονται σε μια πύλη και 

να λάβουν υπόψη είναι θεμελιώδες ότι αυτά τα στοιχεία πρέπει να έχουν την 

ποιότητα, είναι απαραίτητο να προσθέσει μια νέα διάσταση: 

⇒ Ποιότητα στοιχείων Data Quality (DQ): ορισμένος ως «η ποιότητα των 

στοιχείων που περιλαμβάνονται στην πύλη». 

o Εγγενές DQ: Ποιος βαθμός προσοχής λήφθηκε στη δημιουργία και την 

προετοιμασία των πληροφοριών; 

o Αντιπροσώπευση DQ: Ποιος βαθμός προσοχής λήφθηκε στην 

παρουσίαση και την οργάνωση των πληροφοριών για τους χρήστες; 

o Δυνατότητα πρόσβασης DQ: Ποιος βαθμός freedom do users πρέπει 

τα στοιχεία χρήσης, να καθορίσουν ή/και να καθαρίστουν τον τρόπο 

με τον οποίο οι πληροφορίες εισάγονται, υποβάλλονται σε 

επεξεργασία ή παρουσιάζονται σε τα; 

o Βασισμένο στα συμφραζόμενα DQ: Σε ποιο βαθμό οι πληροφορίες 

παρεχόμενες ικανοποιούν τις ανάγκες των χρηστών; 

 



Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης  

 48 

3.14 Μοντέλο αξιολόγησης των Eduardo Diniz, Roseli Morena Porto & Tomi 

Adachi (2005).  

Σύμφωνα με το προτεινόμενο μοντέλο των Eduardo Diniz, Roseli Morena Porto & 

Tomi Adachi (2005), για την αξιολόγηση δικτυακών τόπων τραπεζών,  δίνεται 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξέταση τριών βασικών παραγόντων: 

 Λειτουργικότητα (Functionality) όπου καθορίζει το σύνολο  των 

προσφερόμενων υπηρεσιών.  Εστιάζει κυρίως στην επιχειρησιακή ευκαιρία 

και τη στρατηγική.  

 Αξιοπιστία (Reliability) η οποία  καθορίζει το επίπεδο ασφάλειας της 

συναλλαγής.  Εστιάζει δηλαδή στα στοιχεία εκείνα που μπορούν να 

συμβάλουν στην εμπιστοσύνη των χρηστών.  

 Δυνατότητα χρησιμοποίησης (Usability) η οποία καθορίζει την 

αλληλεπίδραση των χρηστών με την ιστοσελίδα.  Επικεντρώνεται στην 

ευκολία του «ξεφυλλίσματος» και την επίτευξη των στόχων που οδηγούν στην 

ολοκλήρωση της συναλλαγής. 

 

3.15 Μοντέλο αξιολόγησης των Maricela López-Ornelas, Graciela Cordero-

Arroyo and Eduardo Backhoff-Escudero (2005).  

Μια ομάδα ερευνητών αποτελούμενη από τους  Maricela López-Ornelas, Graciela 

Cordero-Arroyo and Eduardo Backhoff-Escudero, επιχείρησαν να δημιουργήσουν ένα 

σύστημα αξιολόγησης για τα ηλεκτρονικά άρθρα επιστημονικών περιοδικών που 

δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Ο λόγος ήταν, πως δεν υπήρχε μέχρι τότε κανένα μέτρο 

σύγκρισης για τις ηλεκτρονικές μορφές, παρά μόνο για τον έντυπο τύπο και πως τα 

κριτήρια που χρησιμοποιούνταν δεν ήταν τα κατάλληλα. Το σχέδιο για ένα σύστημα 

κριτηρίων για την αξιολόγηση των ηλεκτρονικών ακαδημαϊκών περιοδικών κτίστηκε 

σε δύο στάδια. Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, δημιουργήθηκαν  

επτά κριτήρια αξιολόγησης,  από τα οποία όμως μόνο τα τρία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία του μοντέλου : 

• Σχεδιασμός και πλοήγηση 

• Αναγνωσιμότητα 

• Συντήρηση 
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Στη συνέχεια, συντάχτηκε το ερωτηματολόγιο, το οποίο και στάλθηκε σε μια ομάδα 

εθελοντών αξιολογητών.  Τα ερωτηματολόγια κλήθηκαν να απαντήσουν 18 εκδότες 

έγκυρων ηλεκτρονικών περιοδικών, διότι όπως ήταν φυσικό η αξιολόγηση δεν 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί από κάποιους που δεν διέθεταν επαρκείς γνώσεις 

γύρω από το συγκεκριμένο αντικείμενο.  

 

3.16 Μοντέλο αξιολόγησης των Ana Cristina Bicharra Garcia, Cristiano Maciel, 

και Fernando Bicharra Pinto (2005) 

Οι Ana Cristina Bicharra Garcia, Cristiano Maciel, και Fernando Bicharra Pinto το 

2005 έκαναν μια προσπάθεια να δημιουργήσουν  ένα μοντέλο αξιολόγησης για τις 

ιστοσελίδες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Βραζιλία. Οι ερευνητές θεωρώντας 

ότι τα υπάρχοντα μοντέλα αξιολόγησης ιστοσελίδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

δεν ήταν πλέον επαρκείς ώστε να καλύψει τις απαιτήσεις για βελτίωση και 

δημιουργία καλύτερων ιστοσελίδων. Έτσι δημιούργησαν το μοντέλο g-Quality. Το g-

Quality περιλαμβάνει 5 κριτήρια αξιολόγησης τα οποία είναι: 

⇒ Ευκολία:

⇒ 

 Πόσο εύκολα ο κάθε πολίτης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει της 

υπηρεσίες της ιστοσελίδας 

Πρόσβαση:

⇒ 

 Κατά πόσο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι χρήστες άσχετα με 

τον εξοπλισμό που διαθέτουν 

Αξιοπιστία:

⇒ 

 Αν προστατεύονται ή όχι τα προσωπικά δεδομένα του κάθε 

πολίτη 

Ανεκτικότητα:

⇒ 

 Αν ο χρήστης θα παρουσιάσει ή όχι ανεκτικότητα στις 

ελλείψεις της ιστοσελίδας 

Ατομική προσπάθεια:

Το έγγραφο προτείνει μια επέκταση του μοντέλου του  Nielsen (2000). Μια ποιοτική 

αξιολόγηση 127 ιστοσελίδων e-gov της Βραζιλίας, συγκρίνοντας το ποτέλεσμα όταν 

χρησιμοποιείται η νέα μέθοδος εναντίον της Nielsen αρχικής μεθόδου. Η g-Quality 

μέθοδος βρήκε περισσότερα προβλήματα, με συνέπεια τις πιο αρνητικές εκτιμήσεις 

από τη Nielsen αρχική μέθοδο. 

 Πόσο εύκολα ο πολίτης θα μπορεί να εξοικειωθεί με τις 

λειτουργίες 
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3.17 Μοντέλο αξιολόγησης των Charles Oppenheim,Louise Ward (2005).  

Οι Oppenheim και Ward (2005) δημιούργησαν ένα μοντέλο αξιολόγησης 

ιστοσελίδων ηλεκτρονικού εμπορίου και συγκεκριμένα ιστοσελίδων που πουλούν 

σοκολάτες. Χρησιμοποίησαν λοιπόν μια σειρά από κριτήρια, τα οποία ταξινόμησαν 

στις παρακάτω κατηγορίες: 

• Στοιχεία Εμφάνισης (Presentation elements). Τα σχέδια, τα χρώματα και οι 

μορφές των συνδέσεων πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν τα απτά 

συνθήματα παρόμοια με αυτό ενός φυσικού καταστήματος 

• Περιεχόμενο (Content). Το περιεχόμενο είναι αυτό που  θα καθορίσει τη 

μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα της ιστοσελίδας. Αν ένας επισκέπτης δεν 

ενδιαφερθεί για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, και δεν μπορέσει να 

εντοπίσει τις πληροφορίες εκείνες που είναι απαραίτητες για να λάβει μια 

απόφαση σχετικά με το  εάν θα  αγοράσει ένα προϊόν τότε η ιστοσελίδα θα 

χάσει ένα μεγάλο μέρος από πιθανές πωλήσεις.  

• Προσβασιμότητα (Accessibility). Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η πρόσβαση 

στην ιστοσελίδα αν η πρόσβαση είναι κακή, ή  η απόδοση και η αξιοπιστία 

ενός κεντρικού υπολογιστή δικτύου είναι επίσης κακή αυτό θα έχει σαν 

συνέπεια να επιδράσουν αρνητικά στον χρήστη. Αν για παράδειγμα οι 

επισκέπτες έχουν πρόβλημα πρόσβασης στην ιστοσελίδα  είναι πολύ πιθανό 

να προτιμήσουν κάποια άλλη. Επιπλέον αν οι σελίδες αργούν πάρα πολύ  για 

να φορτώσουν τα δεδομένα λόγω των υψηλών εντάσεων της κυκλοφορίας 

στον κεντρικό υπολογιστή δικτύου ή  εξαιτίας των πολλών γραφικών που 

υπάρχουν το γεγονός αυτό θα ασκήσει αρνητική επίδραση στην απόδοση της 

ιστοσελίδας.  

• Γλώσσα (Language). Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δουν 

τον ιστοχώρο στη γλώσσα που επιθυμούν. 

• Πλοήγηση και δομή (navigation and structure). Μια μπάρα πλοήγησης που θα 

περιέχει τις σαφείς βοήθειες με τη μορφή συνδέσεων για να βελτιώσει την 

πλοήγηση για τους χρήστες και μια λογική δομή με διαφορετικά τμήματα και 

βοήθειες σε κάθε επίπεδο, θα παρέχουν στους χρήστες μια λογική πορεία που 

μπορούν να ακολουθήσουν. 
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• Σελίδα Συναλλαγών (Transaction Page). Οι σελίδες συναλλαγών θα πρέπει να 

είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι χρονοβόρες και να είναι 

χρηστικές. 

• Ασφάλεια, Ιδιωτικότητα και Αρχή (Security, Privacy and authority). Αφορά την 

ασφάλεια σε ένα ιστοχώρο, την προστασία προσωπικών δεδομένων και των 

συναλλαγών. 

• Παράγοντες Marketing (Marketing Factors). Αναφέρεται στις τεχνικές 

προώθησης που θα πρέπει να υιοθετηθούν από έναν ιστοχώρο ηλεκτρονικού 

εμπορίου. 

 

3.18 Το μοντέλο αξιολόγησης των Osama Mohammed Ahmad Rababah and 

Fawaz Ahmad Masoud (2010)  

Σύμφωνα με τους Osama Mohammed Ahmad Rababah and Fawaz Ahmad Masoud  

αναπτύσσουν ένα μοντέλο όπου καθορίζουν τους παράγοντες επιτυχίας ενός 

εμπορικού site διακρίνοντας τρείς βασικές παραμέτρους οι οποίες αναλύονται 

επιμέρους.  Συγκεκριμένα το μοντέλο αποτελείται από: 

 Δυνατότητα χρησιμοποίησης 

o Αποδοτικότητα.

o 

 Ο χρόνος απόκρισης όπου ο ιστοχώρος αποκρίνεται 

στο χρήστη. 

Φιλικότητα προς το χρήστη

o 

. Οι δυνατότητες που έχει το site να 

προσφέρει στο χρήστη μια ενθαρρυντική εμπειρία.  

Πλοήγηση: 

o 

 Η δυνατότητα που προσφέρει το site για ξεφύλλισμα της 

ιστοσελίδας μέσα από το λογισμικού που διαθέτει. 

Επικαιροποίησης-Συντήρηση

o 

. Η δυνατότητα που έχει το site να 

κρατιέται ενημερωμένο και επικαιροποιημένο με συνεχή up date και 

χρηστικό.  

Ικανότητα συμμετοχής 

 Εννοιολογική αξιοπιστία 

 Ο τρόπος με τον οποίο ο ιστοχώρος μπορεί να 

προσαρμοστεί και να προσελκύσει την προσωπικότητα κάθε χρήστη. 

o Λειτουργικότητα.  Η έκταση των λειτουργικών πτυχών του λογισμικού 

του ιστοχώρου και της ικανότητας της χρήσης του. 
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o Ασφάλεια.

o 

  Ο βαθμός ασφάλειας που προφέρει το site  ενάντια στην 

κακόβουλη ή τυχαία παρείσφρυση των αναρμόδιων χρηστών κατά τη 

χρησιμοποίηση του ιστοχώρου. 

Αξιοπιστία.

o 

 Ο βαθμός του οποίου ο ιστοχώρος παραμένει διαθέσιμος 

και ενεργός. 

Ακεραιότητα.

o 

 Η αξιοπιστία, η συνέπεια και η ακρίβεια των 

αποθηκευμένων στοιχείων. 

Εμπιστοσύνη.

o 

  Ο βαθμός στον οποίο ο χρήστης αντιλαμβάνεται τον 

ιστοχώρο για να συμπεριφερθεί σωστά με συνέπεια, και αξιοπιστία, 

χτίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης. 

Επάρκεια Περιεχομένου:

o 

 Ο βαθμός στον οποίο οι πληροφορίες είναι 

συμφραστικά προσαρμοσμένες στο χρήστη και ικανοποιητικές για τις 

ανάγκες του χρήστη. 

Εξελιξιμότητα.

o 

  Η ετοιμότητα του ιστοχώρου να ικανοποιηθούν οι 

αυξανόμενες ανάγκες και  απαιτήσεις των χρηστών κατά τη χρήση και 

τη χρήση. 

Διαθεσιμότητα.

 Αντιπροσωπευτική αξιοπιστία 

  Η έκταση της δυνατότητας πρόσβασης ιστοχώρου 

στους χρήστες μέσω των διαφορετικών μηχανών αναζήτησης σε 

διαφορετική στιγμή.  

o Αναγνωσιμότητα.

o 

 Η κατάλληλη εφαρμογή της γραπτής γλώσσας μέσα 

στον ιστοχώρο 

Προσαρμογή.

o 

 Υπήρχε συνέπεια του interface με τον χρήστη  

Ευκολία  χειρισμού.

 

 Η έκταση της βοήθειας που παρέχεται για να 

ενεργοποιήσει τον ιστοχώρο και το λογισμικό κάτω από το. 

 

3.19 Έρευνες Ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ανά χρονολογική σειρά κάποιες από τις 

έρευνες που έχουν διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια από διάφορους μελετητές και 

οργανώσεις στις οποίες βασιστήκαμε για να δημιουργήσουμε το δικό μας μοντέλο 

αξιολόγησης ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης.  
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Πίνακας 3.1. Έρευνες αξιολόγησης ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης  
Έτος  Συγγραφείς  Τίτλος  Στόχος  Ιστοσελίδες που συμμετείχαν  
2005 Wildbit, LLC Social Networks Research 

Report 
The report aimed to discover how to attract members, define structure, 
influence participation, and manage the 
Community in order to design the web site prototypes. 

MeetUp, evite, Ryze, Friendster, 
Orkut, LiveJournal, MySpace, 
Tribe, WhoAt, LinkedIn, Ecademy, 
OpenBC, Spoke 

2006 Frederic Stutzman An Evaluation of Identity-
Sharing Behavior in Social 
Network Communities 

The primary goal of the pilot study was to develop quantitative metrics 
on SNC participation on a college campus. The secondary goal of the 
pilot study was to investigate and comparatively analyze population 
attitudes about participation in SNC’s, and population attitudes about 
online identity sharing in general. 

Some of them Facebook, Myspace,  
Friendster,  

2007  Richard Goettke  
Joseph Christiana 

 Privacy and Online Social 
Networking Websites 

The purpose of this paper is to explore the threats to privacy that arise 
when users lack a sense of privacy awareness and concern when 
accessing social networking sites. 

Facebook, Myspace,  Classmates, 
Frienster 

2008 Childnet international  
Digizen.org  

Social networking evaluation 
chart 

To evaluate social networking services  Bebo,  Facebook, Flickr MySpace, 
Ning, TakingITGlobal,  YouTube 

2009 Joseph Bonneau and 
Sören Preibusch 

The Privacy Jungle: 
On the Market for Data 
Protection in Social Networks 

 45 social networking website  

2009 Doug Fox & Shiva Naidu Usability Evaluation of Three 
Social Networking Sites 

The purpose of this study was to evaluate the usability of three of the 
most popular SNSs 

MySpace, 
Facebook, and Orkut 

2010 Staksrud, E. and Lobe, B. Evaluation of the 
implementation of the Safer 
Social Networking Principles 
for the EU Part I: General 
Report. European Commission 
Safer Internet Programme, 
Luxembourg 

This report is a part of the European Commission’s commitment to and 
support of the self-regulatory initiative from social networks to 
implement “Safer Social Networking Principles” signed by 20 social 
networking companies in 2009.The report analyzes the 19 
self-declarations1 submitted by the signatories of the Principles as well 
as 25 of the services offered among these companies in order to give an 
overview of the general level of implementation. All services have 
been tested in their original language version by a 
team of 13 national and two lead experts. 

Arto, Bebo, Dailymotion, 
Facebook, Myspace, Google, 
Hyves, Xbox LIVE, Windows Live, 
Nasza-klasa.pl, Netlog, ONE.LT, 
Piczo, Rate.ee, Skyrock, StudiVZ, 
Sulake, Tuenti, ZAP 
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Κεφάλαιο 4ο 

Προτεινόμενο Μοντέλο 

 

4.1 Ανάπτυξη Μοντέλου Αξιολόγησης 

Όπως είδαμε και στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα μοντέλα αξιολόγησης που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς για την αξιολόγηση ιστοσελίδων. Στην σύντομη 

ανασκόπηση μας είδαμε ότι τα διάφορα μοντέλα έχουν εφαρμοσθεί σε ιστοσελίδες ποικίλων 

ενδιαφερόντων.  Διαπιστώσαμε λοιπόν πως κάθε ερευνητής ανάλογα με τον κλάδο που 

κλήθηκε να ερευνήσει χρησιμοποίησε στο μοντέλο του διαφορετικά κριτήρια όπως: 

Ταχύτητα, Σχεδιασμός, Ακρίβεια, Γλώσσα, Αλληλεπίδραση, Ασφάλεια, Επικοινωνία κ.α.  

Επιπλέον παρουσιάστηκαν και οι σχετικές έρευνες που αφορούν αξιολογήσεις κοινωνικών 

δικτύων στον Πίνακα 3.1 και εξετάστηκαν οι στόχοι και τα αποτελέσματα των ερευνών 

αυτών. Στο σημείο αυτό με την σύντομη σχετική έρευνα που έχει γίνει έχουμε φτάσει σε ένα 

ικανό σημείο για να διαλέξουμε ποιά κριτήρια των μοντέλων της βιβλιογραφίας θα 

χρησιμοποιήσουμε στο δικό μας μοντέλο και ποιά θα προσθέσουμε για να ικανοποιεί την 

αξιολόγηση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε 

ήταν η αναφο ρά και υιο θέτηση των βασικών ομάδων κριτηρίων ,  σύμφωνα με την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία και η εξέταση της καταλληλότητάς τους σε σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης.  Τα επιλεγέντα κριτήρια και υποκριτήρια δοκιμάστηκαν σε επιλεγμένες σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης και δόθηκαν προς αξιολόγηση σε ειδικούς επί των θεμάτων αυτών. 

Μετά από σχετική δοκιμή και την υιοθέτηση χρήσιμων σχολίων και προτάσεων αλλαγών από 

τους ειδικούς καταλήξαμε στο προτεινόμενο μοντέλο, όπως αυτό παρουσιάζεται στη 

συνέχεια.   

 

4.2 Μεθοδολογία Έρευνας  

Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι 

η παρουσίαση ενός μοντέλου αξιολόγησης ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης με την 

πεποίθηση ότι θα αποκαλυφθούν και θα αναδειχθούν προβλήματα, κενά και 

αδυναμίες που πιθανόν υπάρχουν έτσι ώστε να  διορθωθούν και να βελτιωθούν. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή και η βαθμολόγηση πραγματοποιήθηκε από τον 

ίδιο το μεταπτυχιακό φοιτητή και όχι από την διανομή του ερωτηματολογίου σε 

συγκεκριμένη ομάδα χρηστών ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης.  Επομένως  και το 
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μοντέλο σχεδιάστηκε και έχει σκοπό να ερευνήσει- αξιολογήσει τις ιστοσελίδες από 

την σκοπιά του απλού χρήστη που επισκέπτεται για πρώτη φορά την ιστοσελίδα. 

Επιπλέον λόγω της ιδιαιτερότητας που υπάρχει συγκριτικά με τις άλλες ιστοσελίδες 

οι οποίες δεν απαιτούν όλες όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για το λόγο αυτό 

δημιουργήθηκαν κωδικοί πρόσβασης εφόσον απαιτούνταν για την είσοδο σε κάθε μια 

από αυτές ώστε να εφαρμοστεί το μοντέλο αξιολόγησης. Όπως θα δούμε και 

παρακάτω στο προτεινόμενο μοντέλο πολλά από τα κριτήρια έχουν χρησιμοποιηθεί 

και σε άλλα μοντέλα, ενώ υπάρχουν και κριτήρια τα οποία δημιουργήθηκαν από τον 

μεταπτυχιακό φοιτητή και προτείνονται ειδικά για τις ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης.  

Για την εξεύρεση ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης που συμμετείχαν στην έρευνα  

πραγματοποιήθηκε αρχικά μια αναζήτηση στις μηχανές αναζήτησης Google και Yahoo με 

λέξεις κλειδιά «ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, social networking communities», και 

καταγράφηκαν εκείνες οι ιστοσελίδες που εμφανίζονταν πρώτες σ’ αυτές τις μηχανές 

αναζήτησης.  Στη συνέχεια εφαρμόστηκε το μοντέλο αξιολόγησης όπως το περιγράψαμε στο 

τέταρτο κεφάλαιο και  καταρτίστηκαν οι πίνακες συχνοτήτων όπου και εξήχθησαν τα 

ποσοστά των θετικών και αρνητικών απαντήσεων που συγκέντρωσε κάθε μια μεταβλητή.  Η 

πρόσβαση για την αξιολόγηση των ιστοσελίδων επιτεύχθηκε με τους γνωστούς browser 

internet Explorer της Microsoft και Mozilla firefox. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε για  21 

ελληνικής προέλευσης ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης καθώς επίσης και για  4 από τα πιο 

δημοφιλή site παγκοσμίως. Η ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε 

στο Microsoft Excel 2007.  

4.3 Προτεινόμενο μοντέλο αξιολόγησης  

Το προτεινόμενο μοντέλο αποτελείται από τέσσερις βασικές κατηγορίες κάποιες από τις  

οποίες διαχωρίζονται σε επιμέρους ομάδες κριτηρίων.  

 Δυνατότητα χρησιμοποίησης  

o Πλοήγηση  

o Φιλικότητα προς το χρήστη  

 Περιεχόμενο  

o Εμφάνιση  

o Προσφερόμενες υπηρεσίες-Ψυχαγωγία 
 Εξατομίκευση  

o Επίπεδο  εξατομίκευσης  

o Διαθέσιμα εργαλεία  
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 Ασφάλεια  

Δυνατότητα χρησιμοποίησης 

Πλοήγηση   

Η ιστοσελίδα έχει ως URL το όνομα της; Rossi and Olsina, 2001 Atzeni 

;Merialdo; Sindoni, 2002 

Οι διάφορες σελίδες της ιστοσελίδας εμπεριείχαν το 

όνομα της στο URL και το όνομα της αντίστοιχης 

σελίδας; 

Rossi and Olsina, 2001 

Το μήκος του URL δεν πήρε τεράστιες διαστάσεις σε 

καμία από της σελίδες; 

Oppenheim and Ward, 2005 

Ο χρόνος φόρτωσης της αρχικής σελίδας ήταν 

γρήγορος.  

Maricela López-Ornelas, Graciela 

Cordero-Arroyo and Eduardo 

Backhoff-Escudero (2005) 

Ο χρόνος απόκρισης και φόρτωσης των ενδιάμεσων 

σελίδων ήταν γρήγορος  

Maricela López-Ornelas, Graciela 

Cordero-Arroyo and Eduardo 

Backhoff-Escudero (2005) 

Υπήρχε επιλογή γλώσσας στην αρχική σελίδα Oppenheim and Ward, 2005 

Η ιστοσελίδα διαθέτει μηχανή αναζήτησης;  Oppenheim and Ward, 2005 

Υπήρχε ακρίβεια των αποτελεσμάτων στην μηχανή 

αναζήτησης  

Maricela López-Ornelas, Graciela 

Cordero-Arroyo and Eduardo 

Backhoff- Escudero (2005) 

Πραγματοποιείται άμεσα και εύκολα η μεταφόρτωση 

φωτογραφιών, video; 

 

Φιλικότητα προς το χρήστη  

Εμφανίζεται αίτημα επιβεβαίωσης  του χρήστη για 

σχετικά αιτήματα πριν αυτά εκτελεστούν;  

Ana Cristina Bicharra Garcia, 

Cristiano Maciel, and Fernando 

Bicharra Pinto (2005) 

Ενημερώνει τον χρήστη σε μια λάθος ενέργεια ποιο Ana Cristina Bicharra Garcia, 
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πεδίο είναι υποχρεωτικό και πως πρέπει να 

συμπληρωθεί ώστε να στρέψει την προσοχή του ο 

χρήστης σε αυτό συμπληρώνοντάς το σωστά  

Cristiano Maciel, and Fernando 

Bicharra Pinto (2005) 

 

Όταν κατά την συμπλήρωση  μια φό ρμας,  η περιο χή 

ενημερώνει το χρήστη ποιο είναι το λάθος και τον 

καθοδηγεί στο πώς να την διορθώσει  και σε 

περίπτωση αποτυχίας, τα προηγουμένως εισαγμένα 

στοιχεία μπορούν να διασωθούν; 

Ana Cristina Bicharra Garcia, 

Cristiano Maciel, and Fernando 

Bicharra Pinto (2005) 

 

Υπήρχε σελίδα βοήθειας στο site   

Περιεχόμενο  

Εμφάνιση  

Δεν χρησιμοποιούνται παρόμοια χρώματα που δεν 

ξεχωρίζουν μεταξύ τους; 

Shuliang Li, Klara Holeckova (2003) 

Το  χρώμα του φό ντο υ κάνει αντίθεση με τα 

γράμματα;  

Shuliang Li, Klara Holeckova (2003) 

Δεν παρατηρήθηκε πουθενά χρήση κειμένου σε 

Italics.  

Oppenheim and Ward, 2005 

McGovern, 2002 

Το φόντο δεν περιέχει σχέδια που δυσκολεύουν την 
ανάγνωση του κείμενου; 

Oppenheim and Ward, (2005),  

Shuliang Li, Klara Holeckova (2003) 

Atzeni ;Merialdo; Sindoni, (2002) 

Προσφερόμενες υπηρεσίες –Ψυχαγωγία   

Υπήρχε δυνατότητα επικοινωνίας των  χρηστών 

μέσω άμεσων μηνυμάτων  

 

Υπήρχε δυνατότητα επικοινωνία των χρηστών μέσω 

voice call  

 

Υπήρχε δυνατότητα επικοινωνίας των  χρηστών 

μέσω video call  
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Υπήρχε δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης του 

χρήστη σε εικονικό περιβάλλον virtual world; 

 

Υπήρχε δυνατότητα επικοινωνία ιστοσελίδας με 

άλλες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ή blogs  

 

Υπήρχαν εφαρμογές ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος 

για τον χρήστη; 

 

Εξατομίκευση  

Επίπεδο  εξατομίκευσης  

Υπήρχαν εξατομικευμένες υπηρεσίες για 

συγκεκριμένους χρήστες  

 

Υπήρχαν εξατομικευμένες εφαρμογές σε διαδραστικό  

περιβάλλον για συγκεκριμένα επίπεδα χρηστών; 

 

Υπήρχαν εξατομικευμένες περιοχές πρόσβασης για 

συγκεκριμένους χρήστες  

 

Διαθέσιμα εργαλεία  

Υπήρχαν εργαλεία διαχείρισης επικοινωνίας  χρηστών 

με άλλους χρήστες 

 

Υπήρχαν εργαλεία διαχείρισης φωτογραφιών, video   

Υπήρχαν εργαλεία διαχείρισης προφίλ χρήστη  

Υπήρχαν εργαλεία διαχείρισης αιτημάτων φιλίας  

Υπήρχαν εργαλεία διαχείρισης απορρήτου   

Υπήρχαν εργαλεία διαχείρισης δημιουργίας croup or 

followers 

 

Ασφάλεια  

Βεβαιώνεται η έκταση της ασφάλειας ενάντια στην 

κακόβουλη ή τυχαία παρείσφρηση των αναρμόδιων 

Osama Mohammed Ahmad 

Rababah and Fawaz Ahmad 
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χρηστών κατά τη χρησιμοποίηση του ιστοχώρου. Masoud (2010) 

Συμπεριλαμβάνονταν  όροι προστασίας προσωπικών 

δεδομένων στην ιστοσελίδα  

Oppenheim and Ward, 2005; Osama 

Mohammed Ahmad Rababah and 

Fawaz Ahmad Masoud (2010) 

Εμπιστοσύνη και  μυστικότητα (π.χ. στις πληροφορίες 

των χρηστών πληροφορίες που κρατιούνται 

προσωπικές εμπιστευτικές).  

Oppenheim and Ward, 2005 

Υπήρχε ειδική πολιτική ασφάλειας των ανήλικων 

χρηστών; 

 

Υπήρχε περιοχή μελών που επιτρέπονταν η πρόσβαση 

μόνο σε ενήλικες; 

 

Όλες οι καινούργιες σελίδες δημιουργίας profile είναι 

ιδιωτικές από την προεπιλογή και ορατές στους φίλους 

μόνο;  

 

  

4.4 Κλίμακα Βαθμολόγησης Ερωτηματολογίου  

Μελετώντας τα διάφορα μοντέλα που αναπτύχθηκαν κατά καιρούς από τους μελετητές 

διακρίναμε ότι κάθε ένας από αυτούς εφάρμοζε διαφορετική κλίμακα μέτρησης σύμφωνα με 

το μοντέλο εφαρμογής. Εφόσον όμως το παρόν μοντέλο δανείστηκε στοιχεία από πολλά 

διαφορετικά μοντέλα κρίθηκε αναγκαίο να απλουστεύσουμε την κλίμακα βαθμολόγησης 

περιορίζοντάς την σε δύο μόνο επιλογές, δηλαδή την παρουσία (ΝΑΙ) ή  απουσία (ΟΧΙ)  των 

κριτηρίων που χρησιμοποιούμε στην αξιολόγηση. Μελλοντικά το μοντέλο μπορεί να 

διευρυνθεί με δείκτες στάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών και της αξιολόγησης από τον 

χρήστη. 
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Κεφάλαιο 5ο 

Εμπειρική Διερεύνηση 

5.1 Αποτελέσματα της Έρευνας  

Στο παρόν κεφάλαιο καταγράφονται και αναλύονται τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του 

μοντέλου αξιολόγησης στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ήδη προαναφέρθηκε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήθηκαν προφίλ χρηστών με user name και password  για 

κάθε μια από τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης που εφαρμόστηκε το μοντέλο.  Όπως θα 

δούμε παρακάτω παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου 

ανά ενότητα, με τους πίνακες συχνοτήτων και τα ποσοστά που συγκεντρωθήκαν σε κάθε 

ερώτηση.   

5.2  Ενότητα 1 Δυνατότητα  Χρησιμοποίησης –Πλοήγηση  

Όπως διαπιστώνουμε και από τα αποτελέσματα όπως καταγράφονται στον  παρακάτω 

πίνακα στην ενότητα Δυνατότητες χρησιμοποίησης στο θέμα της πλοήγησης το 

σύνολο των ιστοσελίδων που αξιολογήθηκαν διέθεταν ως url το όνομά τους.    

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 

Παράγοντες Δυνατότητα χρησιμοποίησης - Πλοήγηση  

Δυνατότητα χρησιμοποίησης 

Πλοήγηση  ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Η ιστοσελίδα έχει ως URL το όνομα της; 100% 0% 

Οι διάφορες σελίδες της ιστοσελίδας εμπεριείχαν το όνομα της 
στο URL και το όνομα της αντίστοιχης σελίδας; 

80,95% 19,05% 

Το μήκος του URL δεν πήρε τεράστιες διαστάσεις σε καμία από 
τις σελίδες; 

85,71% 14,29% 

Ο χρόνος φόρτωσης της αρχικής σελίδας ήταν γρήγορος.  90,47% 9,23% 

Ο χρόνος απόκρισης και φόρτωσης των ενδιάμεσων σελίδων ήταν 
γρήγορος  

90,47 9,23% 

Υπήρχε επιλογή γλώσσας στην αρχική σελίδα 42,86 57,14% 

Η ιστοσελίδα διαθέτει μηχανή αναζήτησης;  100% 0% 

Υπήρχε ακρίβεια των αποτελεσμάτων στην μηχανή αναζήτησης  71,42 28,58  

Πραγματοποιείται άμεσα και εύκολα η μεταφόρτωση 
φωτογραφιών, video; 

85,71% 14,29% 
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Όσον αφορά τις διάφορες σελίδες των  ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης,  στην 

πλειοψηφία  με ποσοστό 80,95% εμπεριείχαν το όνομά τους στο url καθώς και το 

όνομα της αντίστοιχης σελίδας, ενώ μόνο στο 19,05% δεν το εμπεριείχαν.   Επιπλέον 

το μήκος του url δεν πήρε τεράστιες διαστάσεις για το 85,71% των ιστοσελίδων που 

αξιολογήθηκαν ενώ αντίθετα για το 14,29% είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις.  Από τον 

πίνακα παρατηρούμε επίσης ότι ο χρόνος φόρτωσης της αρχικής σελίδας ήταν 

γρήγορος για το 90,47% των site που αξιολογήθηκαν ενώ για το υπόλοιπο 9,23% 

παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην φόρτωσή τους.  Τα ίδια ακριβώς ποσοστά 

συγκεντρώθηκαν και για την φόρτωση των ενδιάμεσων σελίδων.  Παρατηρούμε 

επίσης ότι επιλογή γλώσσας στην αρχική σελίδα υπήρχε για το 42,86% των 

ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης ενώ για το υπόλοιπο 57,14% δεν υπήρχε επιλογή 

γλώσσας.  Σε όλες τις ιστοσελίδες υπήρχε μηχανή αναζήτησης ποσοστό 100%  αλλά 

ήταν ακριβής στα αποτελέσματά της  για το 71, 42%, ενώ για το υπόλοιπο 28,58% 

δεν υπήρχε ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Πραγματοποιούνταν άμεσα και εύκολα η 

μεταφόρτωση φωτογραφιών και video για το 85,71% σε αντίθεση με το 14,29% όπου 

δεν πραγματοποιούνταν άμεσα και εύκολα.   

 

5.3  Ενότητα 1 Δυνατότητα Χρησιμοποίησης-Φιλικότητα προς το χρήστη  

Όπως διαπιστώνουμε και στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με τα αποτελέσματα στο 

28,57% των ιστοσελίδων εμφανίζονταν αιτήματα επιβεβαίωσης του χρήστη πριν αυτά 

εκτελεστούν ενώ στο υπόλοιπο 71,43% δεν εμφανίζονταν. Στο 100% και ιδιαίτερα 

στην δημιουργία του προφίλ ενημέρωνε τον χρήστη σε μια λάθος ενέργεια ποιο πεδίο 

είναι υποχρεωτικό και πως πρέπει να συμπληρωθεί.  Επιπλέον στο 47,61% των 

ιστοσελίδων υπήρχε δυνατότητα σε περίπτωση αποτυχίας μιας φόρμας να 

διατηρούνται τα προηγούμενα εισηγμένα στοιχεία ενώ στο 52,39% δεν ήταν δυνατόν 

αυτό.   Επιπλέον υπήρχε σελίδα βοήθειας για το 52, 39% των ιστοσελίδων ενώ για το 

υπόλοιπο 52,39% δεν υπήρχε.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 

 Παράγοντες Δυνατότητα χρησιμοποίησης- Φιλικότητα προς το χρήστη  

Δυνατότητα χρησιμοποίησης 

Φιλικότητα προς το χρήστη ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Εμφανίζεται αίτημα επιβεβαίωσης  του χρήστη για σχετικά 
αιτήματα πριν αυτά εκτελεστούν;  

28,57 71,43 

Ενημερώνει τον χρήστη σε μια λάθος ενέργεια ποιο πεδίο είναι 
υποχρεωτικό και πως πρέπει να συμπληρωθεί ώστε να στρέψει 
την προσοχή του ο χρήστης σε αυτό συμπληρώνοντάς το σωστά  

100% 0% 

Όταν κατά την συμπλήρωση  μια φόρμας, η περιοχή ενημερώνει 
το χρήστη ποιο είναι το λάθος και τον καθοδηγεί στο πώς να την 
διορθώσει  και σε περίπτωση αποτυχίας, τα προηγουμένως 
εισαγμένα στοιχεία μπορούν να διασωθούν ; 

47,61% 52,39% 

Υπήρχε σελίδα βοήθειας στο site  52,39% 47,61% 

 

5.4 Ενότητα 2 Περιεχόμενο-Εμφάνιση  

Αυτό που διαπιστώνουμε στην ενότητα αυτή όπως φαίνονται και τα ποσοστά στον 

παρακάτω πίνακα είναι ότι για την πλειοψηφία των ιστοσελίδων κοινωνικής 

δικτύωσης δεν χρησιμοποιούνται παρόμοια χρώματα που δεν ξεχωρίζουν μεταξύ του 

σε ποσοστό 90, 47% σε αντίθεση με το υπόλοιπο 9,23% που χρησιμοποιούνται.  Τα 

ίδια ποσοστά φαίνεται να συγκεντρώνονται και στην ερώτηση για το χρώμα του 

φόντου σε αντίθεση με τα γράμματα με θετικές απαντήσεις στο  90,47% ενώ 

αρνητικές απαντήσεις συγκέντρωσε το 9,23% των ιστοσελίδων που συμμετείχαν στην 

έρευνα.  Επιπλέον  σε κανένα από τα υπό αξιολόγηση site δεν παρατηρήθηκαν πλάγια 

γράμματα, ενώ τέλος στο 85,71% τον site δεν υπήρχαν σχέδια που δυσκόλευαν την 

ανάγνωση του κειμένου σε αντίθεση με το 14,29% που υπήρχαν.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3  Παράγοντες Περιεχόμενο-Εμφάνιση 

Περιεχόμενο 
Εμφάνιση ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Δεν χρησιμοποιούνται παρόμοια χρώματα που δεν ξεχωρίζουν 
μεταξύ τους; 

90,47 9,23% 

Το χρώμα του φόντου κάνει αντίθεση με τα γράμματα;  90,47 9,23% 

Δεν παρατηρήθηκε πουθενά χρήση κειμένου σε Italics.  100% 0% 

Το φόντο δεν περιέχει σχέδια που δυσκολεύουν την 
ανάγνωση του κείμενου; 

85,71% 14,29% 

 

5.5 Ενότητα 2  Περιεχόμενο-Προσφερόμενες υπηρεσίες-Ψυχαγωγία  

Στην πλειοψηφία των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης με ποσοστό 100%, υπήρχε 

δυνατότητα επικοινωνίας μέσω άμεσων μηνυμάτων.  Επίσης στην πλειοψηφία των 

ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης με ποσοστό 100% αντίστοιχα δεν υπήρχε δυνατότητα 

επικοινωνίας για τα μέλη της μέσω voice ή video κλήσεις.  Δυνατότητα τρισδιάστατης 

απεικόνισης του χρήστη σε εικονικό περιβάλλον υπήρχε σε ποσοστό 4,77% ενώ για το 

υπόλοιπο 95,23% των site που συμμετείχαν στην έρευνα δεν υπήρχε αυτή τη δυνατότητα.  

Επίσης παρατηρούμε ότι στο 38,10% των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης υπήρχε 

δυνατότητα επικοινωνίας με άλλες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ή blogs σε αντίθεση  

με το 61,90% όπου δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Επίσης για το 76,20% των ιστοσελίδων 

κοινωνικής δικτύωσης υπήρχαν εφαρμογές ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος για τον χρήστη ενώ 

στο 23,80% αυτών δεν υπήρχαν.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 Περιεχόμενο- Προσφερόμενες υπηρεσίες –Ψυχαγωγία 

Περιεχόμενο 

Προσφερόμενες υπηρεσίες –Ψυχαγωγία  ΝΑΙ  ΟΧΙ  
Υπήρχε δυνατότητα επικοινωνίας των  χρηστών μέσω άμεσων 
μηνυμάτων  

100% 0 

Υπήρχε δυνατότητα επικοινωνία των χρηστών μέσω voice call  0 100% 
Υπήρχε δυνατότητα επικοινωνίας των  χρηστών μέσω video call  0 100% 
Υπήρχε δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης του χρήστη σε 
εικονικό περιβάλλον virtual world; 

4,77% 95,23% 

Υπήρχε δυνατότητα επικοινωνία της ιστοσελίδας με άλλες 
σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ή blogs  

38,10% 61,90% 

Υπήρχαν εφαρμογές ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος για τον χρήστη; 76,20% 23,80% 
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5.6. Ενότητα 3 Εξατομίκευση-Επίπεδο εξατομίκευσης  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του παρακάτω πίνακα διαπιστώνουμε ότι στο 23,80% των 

ιστοσελίδων που συμμετείχαν στην έρευνα υπήρχαν εξατομικευμένες υπηρεσίες για 

συγκεκριμένους χρήστες ενώ στο 76,20% δεν υπήρχαν.  Επίσης υπήρχαν εξατομικευμένες 

εφαρμογές σε διαδραστικό περιβάλλον για συγκεκριμένα επίπεδα χρηστών και μάλιστα στο 

19,04% των ιστοσελίδων ενώ για το υπόλοιπο 80,96% δεν υπήρχαν.  Τέλος υπήρχαν ειδικές 

περιοχές πρόσβασης για συγκεκριμένους χρήστες στο 28,57% των ιστοσελίδων ενώ για το 

υπόλοιπο 71,43% δεν υπήρχαν.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5 Εξατομίκευση- Επίπεδο εξατομίκευσης 

Εξατομίκευση  

Επίπεδο εξατομίκευσης ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Υπήρχαν εξατομικευμένες υπηρεσίες για συγκεκριμένους χρήστες  23,80% 76,20% 

Υπήρχαν εξατομικευμένες εφαρμογές σε διαδραστικό  
περιβάλλον για συγκεκριμένα επίπεδα χρηστών; 

19,04% 80,96% 

Υπήρχαν ειδικές περιοχές πρόσβασης για συγκεκριμένους 
χρήστες  

28,57% 71,43% 

 

5.7. Ενότητα 3 Εξατομίκευση-Διαθέσιμα εργαλεία   

Όπως διαπιστώνουμε στον παρακάτω πίνακα όλα τα site κοινωνικής δικτύωσης 

διαθέτουν εργαλεία διαχείρισης του προφίλ του χρήστη, διαχείρισης επικοινωνίας με 

άλλους χρήστες, διαχείριση αιτημάτων φιλίας, διαχείρισης απορρήτου και 

δημιουργίας group ή followers και μάλιστα σε ποσοστό 100%. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6 Εξατομίκευση- Διαθέσιμα εργαλεία 

Εξατομίκευση 

Διαθέσιμα εργαλεία ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Υπήρχαν εργαλεία διαχείρισης επικοινωνίας  χρηστών με άλλους 
χρήστες 

100% 0% 

Υπήρχαν εργαλεία διαχείρισης φωτογραφιών, video  80,96 19,04 

Υπήρχαν εργαλεία διαχείρισης προφίλ χρήστη 100% 0% 

Υπήρχαν εργαλεία διαχείρισης αιτημάτων φιλίας 100% 0% 

Υπήρχαν εργαλεία διαχείρισης απορρήτου  100% 0% 

Υπήρχαν εργαλεία διαχείρισης δημιουργίας croup or followers 100% 0% 

 

5.8. Ενότητα 4 Ασφάλεια  

Όπως διαπιστώνουμε και από τον παρακάτω πίνακα βλέπουμε ότι για το υπήρχε 

βεβαίωση ασφάλειας ενάντια στην κακόβουλη χρήση του site για το 71,43% των 

ιστοσελίδων που συμμετείχαν στην ερευνά ενώ δεν υπήρχε για το Υπόλοιπο 28,57%.  

Τα ίδια ποσοστά αντίστοιχα συγκεντρώνουν και η ύπαρξη όρων προστασία περί 

προσωπικών δεδομένων και εμπιστοσύνη και μυστικότητα αυτών των πληροφοριών 

με ποσοστά θετικών απαντήσεων που έφταναν το 71,43% ενώ τα ποσοστά των 

αρνητικών απαντήσεων το 28,57%.  Επίσης δεν υπήρχε ειδική πολιτική ασφάλειας 

τον ανήλικων χρηστών για το 33,33% των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης σε 

αντίθεση με το 66, 67% αυτών όπου υπήρχε ειδική πολιτική ασφάλειας των ανήλικων 

χρηστών. Επίσης καμία δημιουργία προφίλ δεν ήταν από την επιλογή απόρρητη παρά 

μόνο με ειδική τροποποίηση από τον ίδιο το χρήστη για το σύνολο των ιστοσελίδων 

κοινωνικής δικτύωσης με ποσοστό 100%.   
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7 Ασφάλεια  

Ασφάλεια ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Βεβαιωνόταν η έκταση της ασφάλειας ενάντια στην κακόβουλη ή 
τυχαία παρείσφρηση των αναρμόδιων χρηστών κατά τη 
χρησιμοποίηση του ιστοχώρου. 

71,43 28,57 

Συμπεριλαμβάνονταν  όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων 
στην ιστοσελίδα 

71,43 28,57 

Εμπιστοσύνη και  μυστικότητα (π.χ. οι πληροφορίες των χρηστών 
πληροφορίες που κρατιούνται προσωπικές εμπιστευτικές).  

71,43 28,57 

Υπήρχε ειδική πολιτική ασφάλειας των ανήλικων χρηστών; 66,67% 33,33% 

Υπήρχε περιοχή μελών που επιτρέπονταν η πρόσβαση μόνο σε 
ενήλικες; 

0% 100% 

Όλες οι καινούργιες σελίδες δημιουργίας profile ήταν ιδιωτικές 
από την προεπιλογή και ορατές στους φίλους μόνο;  

0% 100% 
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Κεφάλαιο 6ο 

Συμπεράσματα -προτάσεις μελλοντικής έρευνας 

6.1 Συμπεράσματα Έρευνας  

Όπως διαπιστώσαμε από την εμπειρική διερεύνηση τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

μετά την εφαρμογή του μοντέλου αξιολόγησης σε κάθε ένα από τα site που 

συμμετείχαν στην έρευνα αποκάλυψαν ότι  σε θέματα ασφάλειας,  ένα σημαντικό 

ποσοστό, και μάλιστα το 33,33% δεν έχει ειδική πολιτική ασφάλειας για τους 

ανήλικους χρήστες. Επίσης στο 28,57% δεν περιλαμβάνονταν όροι χρήσης και 

βεβαιώσεις ότι τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών παραμένουν απολύτως 

εμπιστευτικά και μυστικά.  Επιπλέον η πλειοψηφία των προφίλ των χρηστών ήταν 

ορατά σε όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας.  Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα που 

προέκυψε από την εφαρμογή του μοντέλου αξιολόγησης ήταν ότι δεν υπήρχε σελίδα 

βοήθειας για το 47,61% των site που συμμετείχαν στην έρευνα.  Διαπιστώθηκε ακόμη 

ότι για το 71,43%  των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης δεν υπήρχε αίτημα 

επιβεβαίωσης  του χρήστη για σχετικά αιτήματα πριν αυτά εκτελεστούν.  Στις 

περισσότερες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης τα διαθέσιμα εργαλεία καθώς και οι 

προσφερόμενες υπηρεσίες ήταν ίδιες εκείνο που αξίζει να σημειώσουμε στην έρευνα 

μας είναι ότι μόνο σε ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών μόνο στο 4,77% υπήρχε 

απεικόνιση του χρήστη σε εικονικό περιβάλλον.  Επίσης όσον αφορά τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες σε γενικές γραμμές οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

ακολουθούν την ίδια γραμμή καθώς επίσης και στους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ 

των χρηστών,  ό πο υ  ό πως φάνηκε και στην έρευνα μας σε ό λες σχεδό ν τις 

ιστοσελίδες οι επικοινωνία γινόταν κυρίως μέσω άμεσων  μηνυμάτων.   Μέσα από 

την έρευνα λοιπόν φάνηκαν κάποια κενά και ελλείψεις που παρουσιάζουν οι 

ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης κυρίως όσον αφορά την ασφάλεια και την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων και αυτό διότι όπως προαναφέρθηκε και σε 

προηγούμενο κεφάλαιο υπάρχει ηθελημένη παρουσίαση αυτών του ίδιου του χρήση. 
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Όταν όμως πρόκειται για ανήλικους χρήστες οι ιστοσελίδες οφείλουν να λαμβάνουν 

ιδιαίτερες προφυλάξεις για την προστασία τους.  

 

 

6.2 Παραδοχές περιορισμοί  

Κατά τον σχεδιασμό της έρευνας και του ερωτηματολογίου έγιναν κάποιες παραδοχές  

 Δεν εξετάστηκαν παράγοντες όπως η διαφήμιση και προώθηση η προώθηση 

των προϊόντων μέσω των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης διότι στόχος 

ήταν η πρώτη εντύπωση και επαφή του νεοεισερχόμενου χρήστη σ’ αυτές τις 

ιστοσελίδες.  

 Δεν εξετάστηκαν τεχνικοί παράγοντες όπως για παράδειγμα πηγαίος κώδικας 

δημιουργίας αυτών των ιστοσελίδων.  

 Στόχος μας ήταν η δημιουργία ενός σύντομου, εύκολου  και περιεκτικού 

ερωτηματολογίου για χρήστη μη εξοικειωμένο με ορολογίες ιστοσελίδων 

κοινωνικής δικτύωσης.   

 Η έρευαν διεξήχθη με μία μόνο επίσκεψη και εγγραφή του χρήστη σε αυτές 

και όχι με τακτικές επισκέψεις και επαναλαμβανόμενες χρήσεις της 

ιστοσελίδες, γεγονός  που συνεπάγεται ότι δεν ελέγχθηκαν θέματα σχετικά με 

βελτιώσεις, αναβαθμίσεις και σχετικές ενημερώσεις της ιστοσελίδας προς 

τους χρήστες της.   
 

6.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα  

Το παρόν μοντέλο αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνά μας μπορεί να 

αναπροσαρμοστεί και να εξελιχθεί με περισσότερες και πιο εξειδικευμένες ερωτήσεις με 

διαφορετικές κλίμακες βαθμολόγησης σε κάθε ερώτηση.  Μπορεί επίσης να διαμοιραστεί σε 

μακροχρόνιους χρήστες ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης ώστε να γίνει μια σύγκριση των 

υπηρεσιών που προσφέρει η κάθε μια ιστοσελίδα. Μια άλλη παράμετρος που θα μπορούσε 

επίσης να εξεταστεί στο μέλλον είναι η ανταπόκριση που έχουν οι ενέργειες marketing μέσω 

των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
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Facebook 

 

 

Twitter 
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 Linkedin 

 

 

Myspace 

 

 

 Zoo.gr 

 

Αποτελεί ένα site κοινωνικής δικτύωσης με πολλές εφαρμογές παιχνίδια και 

τρισδιάστατη απεικόνιση του χρήστη σε εικονικό περιβάλλον (virtual environment), όπου 

ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ζήσει μια εικονική ζωή αναπτύσσοντας διάφορες 

δραστηριότητες.   
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 Me.gr  Πρόκειται για μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης με η οποία απευθύνεται 

κυρίως στον γυναικείο πληθυσμό με πολλές εφαρμογές παιχνίδια ψυχαγωγικού 

χαρακτήρα.   
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  grekoo.com 

 
 

 

 portokalada.com 

 

 
 

 

 

 

http://grekoo.com/�
http://portokalada.com/�
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  fatsa.gr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fatsa.gr/�
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  hellenicsocial.com 

Αποτελεί μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης με δυο εναλλακτικές εκδοχές 

αυτή της κοινωνικής δικτύωσης και αυτή της επαγγελματικής  όπου τα μέλη του 

κοινωνικού δικτύου μπορούν να βρουν φίλους να συνομιλήσουν, να συμμετέχουν 

σε group,  να δουν και να ανεβάσουν video, να δημιουργήσουν το δικό τους blog, 

να προσκαλέσουν φίλους στο group τους, να δημιουργήσουν γεγονότα-

εκδηλώσεις.  Από την άλλη πλευρά η καθαρά επαγγελματική έκδοση του site 

αυτού δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να επικοινωνήσουν με συναδέλφους 

τους, να παρακολουθήσουν διαφημίσεις, να προωθήσουν τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες τους, να δημιουργήσουν γεγονότα-εκδηλώσεις, να δημιουργήσουν 

group και γενικότερα να διευρύνουν τον κύκλο των επαγγελματικών τους 

γνωριμιών.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hellenicsocial.com/�
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  wraia.gr 

Ένα ακόμη site κοινωνικής δικτύωσης με πολλές εφαρμογές, παιχνίδια, ψυχαγωγία.

 
 

 

 

 

http://wraia.gr/�
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  filies.gr 

 

 
 

 

 

 

http://filies.gr/�
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  wadja.com 

 

 Το Wadja.com είναι ένα site με διαφορετική νοοτροπία και προσέγγιση στο θέμα της 

κοινωνικής δικτύωσης. Το σύστημα του Wadja.com για τη κοινωνική δικτύωση των 

μελών του, βασίζεται στις ετικέτες (labels) σε αντίθεση με τα άλλα sites του χώρου 

που κατά κύριο λόγω δομούνται γύρω από τις προσωπικές ενέργειες σας και 

γενικότερα με τη δημιουργία φίλων.  

 
 greek9.com 

Πρόκειται για ένα site κοινωνικής δικτύωσης όπου ενώνει μέλη  

 

 

http://wadja.com/�
http://greek9.com/�


Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης  

 82 

  bleep.gr 

 

 

 
 

http://bleep.gr/�
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  medexperts.gr  

Αποτελεί ένα εξειδικευμένο site κοινωνικής δικτύωσης που απευθύνεται σε 

συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία όπου τα μέλη του μπορούν να 

δημιουργήσουν το επαγγελματικό τους  προφίλ, Δημιουργία συνόλου επαφών, με τις 

οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε με μηνύματα ή με ζωντανή συνομιλία. Δημιουργία 

ομάδων με το αντικείμενο Υγείας, . Συμμετοχή στις ήδη υπάρχουσες ομάδες και σε 

συζητήσεις σε θέματα των ομάδων αυτών. Δημοσίευση άρθρων και ανέβασμα 

αρχείων, για  μέλη του δικτύου να ενημερωθούν για θέματα, που τους απασχολούν. 

Δημοσίευση προσφορών σε προϊόντα - υπηρεσίες Υγείας και Ευεξίας, για τα μέλη 

του δικτύου. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://medexperts.gr/�
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  faceclub.gr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://faceclub.gr/�
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 aparadektoi.gr 

 
 

 

 

http://aparadektoi.gr/�
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  sync.gr 

 
  akazoo.gr 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://sync.gr/�
http://akazoo.gr/�
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  parea.gr 

 

 
  filarakia.gr 

 

 

http://parea.gr/�
http://filarakia.gr/�

