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Περύληψη 

ηε ζεκεξηλή επνρή, νη αλήιηθνη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη εθηεζεηκέλνη ζε 

πνιιαπινχο θηλδχλνπο θαζψο ζπλνκηινχλ κε αγλψζηνπο ρξεζηκνπνηψληαο 

ειεθηξνληθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο. Σα πεξηζηαηηθά φπνπ αλήιηθνη πέθηνπλ ζχκαηα 

επηηήδεησλ ρξεζηψλ, ηα νπνία αλαθέξνληαη δηεζλψο σο ‗grooming‘, ζπλερψο 

απμάλνληαη δεκηνπξγψληαο κεγάιε αλεζπρία ζηνπο γνλείο. Οη παξάγνληεο πνπ 

εληείλνπλ ην πξφβιεκα είλαη θπξίσο δχν: απφ ηε κία πιεπξά είλαη ε άγλνηα ησλ 

παηδηψλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο είλαη εθηεζεηκέλα θαη απφ ηελ άιιε 

ε αδπλακία επαξθνχο επηηήξεζεο ησλ παηδηψλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο. Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ, γίλνληαη πξνζπάζεηεο αθελφο κε ηε 

δηνξγάλσζε εκεξίδσλ ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ θαη αθεηέξνπ κε ηελ αλάπηπμε 

ινγηζκηθψλ γνληθνχ ειέγρνπ. Ωζηφζν, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ ζπλερψο 

απμαλφκελν αξηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ πεξηπηψζεσλ, ηα παξαπάλσ κέηξα δελ είλαη 

αξθεηά. 

πλεπψο, γίλεηαη εκθαλήο ε αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ 

ακπληηθψλ κεραληζκψλ πξνζηαζίαο ησλ αλήιηθσλ ρξεζηψλ. Η παξνχζα δηαηξηβή 

παξνπζηάδεη ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο G.A.R.S. (Grooming 

Attack Recognition System) πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλίρλεπζε, απνηίκεζε θαη δηαρείξηζε 

ηεο επηθηλδπλφηεηαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε ηελ έγθαηξε εηδνπνίεζε ηνπ αξκφδηνπ 

γνλέα. Η ζπλνιηθή επηθηλδπλφηεηα ππνινγίδεηαη ζπλδπάδνληαο ηέζζεξηο (4) 

επηκέξνπο ηηκέο επηθηλδπλφηεηαο: α) ηελ αλάιπζε ησλ δεζκεπκέλσλ δηαιφγσλ γηα 

θαθνπξναίξεηε πξφζεζε (DC), β) ηελ αλάιπζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

ζπλνκηιεηψλ κέζσ ησλ δεζκεπκέλσλ δηαιφγσλ (PR), γ) ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ 

ζπλνκηιηψλ (UH) θαη δ) ηνπ ρξφλνπ έθζεζεο (ET).  

Ο ππνινγηζκφο ησλ επηκέξνπο ηηκψλ επηθηλδπλφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

ηζάξηζκνπο αλαιπηέο αζαθνχο ινγηθήο (fuzzy logic controllers). Οη αλαιπηέο απηνί 

δέρνληαη ζαλ είζνδν ηα δεδνκέλα απφ ηηο αληίζηνηρεο δηεξγαζίεο θαη ππνινγίδνπλ ηηο 

επηκέξνπο ηηκέο επηθηλδπλφηεηαο βάζεη εηδηθψλ θαλφλσλ (rules). Η ζχλζεζε ησλ 

επηκέξνπο ηηκψλ επηθηλδπλφηεηαο ζηελ ηειηθή ηηκή γίλεηαη βάζεη ηνπ ππνινγηζκνχ 

ησλ εηδηθψλ βαξψλ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ εηδηθή δηαδηθαζία. Απηά ηα εηδηθά 

βάξε αληηπξνζσπεχνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ έρεη θάζε επηκέξνπο ηηκή ζηε ζχλζεζε 
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ηεο ηειηθήο ηηκήο επηθηλδπλφηεηαο. Δπηπξφζζεηα ξπζκίδνπλ θαη ηελ επαηζζεζία ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε θαζψο νη θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο είλαη 

εθηεζεηκέλνη νη αλήιηθνη ρξήζηεο είλαη αλάινγνη ηεο ειηθίαο θαη ηνπ θχινπ ηνπο. 

Η ζπλνιηθή ηηκή επηθηλδπλφηεηαο πνπ ππνινγίδεηαη, είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ 

θηλδχλνπ ζηνλ νπνίν είλαη εθηεζεηκέλνη νη αλήιηθνη ρξήζηεο. Όηαλ ε ηηκή απηή 

μεπεξάζεη ηα πξνθαζνξηζκέλα φξηα, ηφηε ν γνλέαο εηδνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα 

επηιεθζεί ηεο ππφζεζεο θαη λα δηαρεηξηζηεί ηνλ θίλδπλν.   

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ηνπ γνλέα, ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, θαζψο απηή είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πξφιεςε ηνπ 

θηλδχλνπ πξηλ λα είλαη πνιχ αξγά. Δίλαη ζεκαληηθφ λα εηπσζεί πσο ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ζε πιήξε ελαξκνληζκφ κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία πεξί απνξξήηνπ 

ησλ επηθνηλσληψλ θαη δε γίλεηαη θακία παξαβίαζε αθνχ νη δεζκεπκέλνη δηάινγνη δελ 

απνζεθεχνληαη, απιά αλαιχνληαη γηα ηελ χπαξμε επηθηλδπλφηεηαο. 

Η ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο G.A.R.S. κπνξεί λα γίλεη ζε δχν ηνπνινγίεο: α) 

ζηελ ηνπηθή, φπνπ φιεο νη ιεηηνπξγίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ ίδηα κνλάδα, β) ζηελ 

απνκαθξπζκέλε, φπνπ ηα δεδνκέλα ζηέιλνληαη ζε έλαλ θεληξηθφ δηαθνκηζηή (server) 

θαη επηζηξέθεηαη ε ζπλνιηθή ηηκή επηθηλδπλφηεηαο. Δξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο έδεημαλ 

πσο ε ιεηηνπξγία ζηελ απνκαθξπζκέλε ηνπνινγία κπνξεί λα αληαπνθξηζεί επαξθψο 

κε ζρεηηθά κεγάιν αξηζκφ ζπλδεδεκέλσλ ρξεζηψλ-πειαηψλ (clients), ρσξίο λα 

ππάξρεη ζεκαληηθή έιιεηςε πφξσλ ζπζηήκαηνο. Παξάιιεια, ην πνζνζηφ ησλ 

εζθαικέλσλ εληνπηζκέλσλ επηζέζεσλ (False Positives) δηαηεξείηαη ζε ρακειά 

επίπεδα, ελψ ην πνζνζηφ ησλ επηζέζεσλ πνπ εζθαικέλα δελ αλαγλσξίζηεθαλ (False 

Negatives) βξίζθεηαη ζε πςειά ζρεηηθά πνζνζηά, θπξίσο γηα ηε κεησκέλε ξχζκηζε 

επαηζζεζίαο. Ωζηφζν, ηα πςειά απηά πνζνζηά κπνξνχλ λα κεησζνχλ κε ηελ 

αληίζηνηρε ξχζκηζε ηνπ θαησθιίνπ θηλδχλνπ ζε μερσξηζηά επίπεδα γηα θάζε ξχζκηζε 

επαηζζεζίαο. Με ηηο ξπζκίζεηο απηέο ην πνζνζηφ False Negatives κπνξεί λα θηάζεη 

ζε κεδεληθά επίπεδα ελψ ην αληίζηνηρν False Positives αγγίδεη ηελ ηηκή 0,2. 
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Abstract 

Children and teenagers are exposed to serious risks while they are talking online. 

Many incidents are reported where children are abused by abuts though Internet based 

communications. The rising reports of these attacks, which are globally defined as 

‗grooming‘, increase parents‘ concerns about how they can protect their children 

effectively. In fact, the problem is exacerbated by two main factors: a) the lack of 

awareness by children concerning the risk they are exposed to while taking online and 

b) the lack of adequate parental knowledge on how to provide effective protection to 

children. To address this issue, authorities organize informative lectures for parents 

and similarly specialized software is being developed for parental control. However, 

as evidenced by the rising incidents of grooming attacks, these ―defenses‖ are not 

enough effective enough. Consequently, there is a need for developing adequate 

defenses for children. This thesis presents the research and development Grooming 

Attack Recognition System (GARS) which aims to detect, assess and control  

grooming risks in real time by instantly warning designated parents. In this respect, 

GARS calculates in real time a total ―risk value‖ as the synthesis of four (4) particular 

risk values: a) the outcome of document classification (DC), b) the outcome of 

personality recognition (PR), c) the analysis of previously recorded risk values (UH) 

and d) the exposure time. 

The four (4) particular risk values are the outcomes of corresponding fuzzy logic 

controllers. These controllers use as inputs the data which come from the 

corresponding processes and employ proper fuzzy rules and membership functions 

calculate the corresponding risk value. The four particular risk values are then 

properly weighted to give the total risk value. The associated weights reflect the 

relative importance of each particular value and can be used to adjust the overall 

system‘s sensitivity. This adjustment is necessary based on the fact that GARS should 

be adapted to the specific needs of each child given that grooming risk varies by age 

and gender. 

The total risk value calculated by GARS, reflects the total risk children are 

exposed to. When the total risk value extends some designated thresholds, a warning 

signal is sent directly to the parent alerting about the potential threat. The main aim of 
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GARS is the instant, real-time warning of the parent before it is too late, as time is 

crucial factor for preventing a grooming attack. Moreover, GARS fully respects of 

communication privacy and relevant laws. The ―dialogs‖ captured by GARS are not 

recorded, but they are analyzed on the fly for grooming recognition. 

GARS operation can be implemented either: a) with all functionalities occurring 

locally or b) remotely, where clients send dialog parts to a centralized computer which 

calculates and returns the total risk value. Laboratory evaluations have shown that a 

remote GARS server can handle a large number of connected clients without a 

significant strain on resources. Moreover, adjusting the alarm threshold at 0.75 the 

percentage of incorrect attack recognitions (False Positives) remains low whereas the 

percentage of False Negatives is high especially for the less sensitive adjustment. 

However, this issue can be addressed by the adjustment of the corresponding alarm 

threshold separately for each sensitivity adjustment. Using these settings the False 

Negative rate can reach zero levels with corresponding False Positives up to 0.2. 
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1 Ειςαγωγό 

Η ξαγδαία ηερλνινγηθή εμέιημε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αληηζηνίρσο ξαγδαία εμέιημε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ, 

έρνπλ θέξεη λέα δεδνκέλα ζηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο ησλ αλζξψπσλ θαη θπξίσο 

ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ. Η πιεζψξα ησλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ πνπ είλαη 

δηαζέζηκεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ππεξεζία ηνπ άκεζνπ κελχκαηνο (Instant 

Messaging - IM), ηα δσκάηηα επηθνηλσλίαο (chat rooms) ή ηα δίθηπα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο (Facebook – MySpace θιπ), επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο λα 

επηθνηλσλνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, παξαβιέπνληαο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηπρφλ 

πξνζδίδεη ε έιιεηςε θπζηθήο παξνπζίαο. εκαληηθφ ξφιν ζηελ επηθνηλσληαθή απηή 

εμέιημε, παίδεη ε κεγάιε πξφνδνο πνπ έρεη ζεκεησζεί θαηά ηα ηειεπηαία έηε ζηνλ 

ηνκέα ηεο εμέιημεο ησλ ιεγφκελσλ smart phones (‗έμππλα θηλεηά‘). Η ιέμε απηή 

αλαθέξεηαη ζηηο θνξεηέο ζπζθεπέο κε ηε κνξθή θηλεηψλ ηειεθψλσλ, πνπ παξά ην 

ζρεηηθά κηθξφ ηνπο κέγεζνο, κπνξνχλ θαη ελζσκαηψλνπλ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο γηα 

ηελ ππνζηήξημε ησλ παξαπάλσ επηθνηλσληαθψλ εθαξκνγψλ. Γηα παξάδεηγκα, είλαη 

πνιχ ραξαθηεξηζηηθή ε εηθφλα ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ζχγρξνλσλ 

κεγαινππφιεσλ, φπνπ νη επηβάηεο, θπξίσο νη λεφηεξνη ζε ειηθία, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

θνξεηέο ηνπο ζπζθεπέο, βξίζθνληαη ζε ζπλερή δηθηπαθή δξαζηεξηφηεηα, 

ελεκεξψλνληαο ηα ειεθηξνληθά ηνπο πξνθίι ή ειέγρνληαο ηα κελχκαηα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηνπο ηαρπδξνκείνπ. 

χκθσλα κε πξφζθαηεο έξεπλεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα, νη ζεκεξηλνί έθεβνη 

ραξαθηεξίδνληαη σο ‗γεληά κε ηε κεγαιύηεξε ειεθηξνληθή δηαζύλδεζε‘ (Niemer 2013), 

θαζψο ιφγσ ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο ηνπο, εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξε έθεζε ζην λα 

καζαίλνπλ θαη λα πηνζεηνχλ ηηο λέεο επηθνηλσληαθέο κεζφδνπο πνπ ε ηερλνινγηθή 

πξφνδνο έρεη θέξεη ζηε ζχγρξνλε δσή (guardian.co.uk 2011). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

νη ελήιηθεο θαη θπξίσο νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία, δπζθνιεχνληαη πεξηζζφηεξν ζην λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο απηέο δπλαηφηεηεο. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα, εηδηθφηεξα αλ 

νη επαγγεικαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο δελ είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ, ζεσξνχλ άζθνπε ηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε ηηο ζχγρξνλεο κνξθέο 

επηθνηλσλίαο.  
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Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ζρεηηθέο δηεζλείο έξεπλεο 

ζρεηηθά κε ηε δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο δηαπξνζσπηθέο 

επηθνηλσλίεο ησλ εθήβσλ (Amanda Lenhart 2012). Σα ζηνηρεία απηά αλαθέξνπλ φηη 

ζρεδφλ ην 93% ησλ παηδηψλ, ειηθίαο 12-17 εηψλ, είλαη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 

πεξίπνπ ην 69% ηεο ίδηαο ειηθηαθήο νκάδαο, θαηέρεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ππνινγηζηή 

κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Δπηπξφζζεηα, ην 73% ησλ εθήβσλ, έρεη δεκηνπξγήζεη 

δηθφ ηνπ πξνθίι ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, κε θπξηφηεξν ην Facebook 

(Carmichael 2011). ηελ ίδηα έξεπλα, θαηαγξάθεθε φηη ζηηο Η.Π.Α πεξηζζφηεξα απφ 

7,5 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο είλαη θάησ ησλ δεθαηξηψλ εηψλ. Δληππσζηαθφ είλαη επίζεο 

ην γεγνλφο πσο 63% ησλ εθήβσλ θάλεη ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ πεξηζζφηεξν απφ κία 

ψξα εκεξεζίσο. ε αληίζηνηρα πςειά επίπεδα βξίζθεηαη θαη ε δηείζδπζε ησλ 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη ησλ έμππλσλ ζπζθεπψλ ζηηο κηθξέο ειηθίεο, κε ην 75% ησλ 

παηδηψλ ειηθίαο απφ 12- 17 εηψλ λα έρνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο θηλεηφ ηειέθσλν, ην 

νπνίν θαηά κεγάιε πιεηνςεθία πιένλ είλαη smart phone (Health 2012). Οκνίσο κε ηηο 

δηεζλείο, αληίζηνηρεο έξεπλεο ζε εζληθφ επίπεδν θαηαδεηθλχνπλ ηε κεγάιε απνδνρή 

πνπ έρνπλ απφ ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο νη λέεο δηαδηθηπαθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά, ην 83% ησλ Διιήλσλ ειηθίαο 13-17 εηψλ, έρνπλ πξνθίι ζην 

Facebook θαη ην 46% απηψλ θάλεη θαζεκεξηλή ρξήζε (Μαιιάο 2013). 

Ωζηφζν, εθηφο απφ κέζν επηθνηλσλίαο, απηέο νη ζχγρξνλεο κέζνδνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα ζεκεξηλά παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο θαη σο κέζα 

θνηλσληθνπνίεζεο. Σν 90% ησλ εθήβσλ δειψλεη πσο έρεη δεκηνπξγήζεη πξνθίι 

ρξήζηε ζε κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά (Niemer 2013). 

Δπηπξφζζεηα, ην 51% ησλ εθήβσλ απηψλ δήισζε πσο ρξεζηκνπνηεί smart phones γηα 

λα ζπλδεζεί ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη λα ζπλνκηιήζεη κε άιινπο ρξήζηεο 

(Gahran 2013). Δληππσζηαθφ είλαη επίζεο θαη ην γεγνλφο πσο ν κέζνο έθεβνο έρεη 

πεξηζζφηεξνπο απφ 200 θίινπο θαηά κέζν φξν ζε απηά ηα κέζα (Corporation 2010). 

Σν 86% ησλ εθήβσλ ρξεζηκνπνηεί ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα λα ζρνιηάδεη 

ζηα πξνθίι ησλ ππφινηπσλ ρξεζηψλ, ην 83% γηα λα ζρνιηάδεη ηηο θσηνγξαθίεο 

άιισλ ρξεζηψλ, ην 66% γηα λα ζηέιλεη πξνζσπηθά κελχκαηα ζε άιινπο ρξήζηεο θαη 

ην 52% γηα λα ζηέιλεη καδηθά κελχκαηα (Corporation 2010). Αληίζηνηρεο έξεπλεο 

δείρλνπλ επίζεο πσο νη έθεβνη πεξλνχλ ην 80%, θαηά κέζν φξν, ηνπ ειεχζεξνπ ηνπο 

ρξφλνπ ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Niemer 2013). 
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Η επξεία, φπσο θαίλεηαη, απνδνρή ησλ λέσλ απηψλ επηθνηλσληαθψλ κεζφδσλ πνπ 

βαζίδνληαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, έρεη ραξαθηεξηζηηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο 

εθήβνπο (Pediatrics 2012). Αξρηθά, ηνπο δίλεη ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ λένπο 

αλζξψπνπο κε ηα ίδηα ελδηαθέξνληα θαη λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο δηεπξχλνληαο κε 

ηνλ ηξφπν απηφλ, ην γλσζηηθφ ηνπο νξίδνληα. Παξάιιεια, ηνπο δίδεηαη ε επθαηξία λα 

απμήζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο, λα αλαθαιχςνπλ ηπρφλ εηδηθά ηαιέληα πνπ 

έρνπλ θαη λα εκπινπηίζνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο απφςεηο ηνπο. Μπνξνχλ λα 

ζπλεξγάδνληαη θαιχηεξα κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζηε κειέηε θαη ζηε ζχληαμε 

ζρνιηθψλ εξγαζηψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ηαπηφρξνλε παξνπζία ηνπο ζηνλ ίδην 

θπζηθφ ρψξν. πγρξφλσο, κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη ηελ 

εζεινληηθή ηνπο ζπκκεηνρή ζε θηιαλζξσπηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο επίζεο θαη λα 

βξίζθνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνπο θάλνπλ πην επαηζζεηνπνηεκέλνπο 

πνιίηεο αλαθνξηθά κε πεξηβαιινληνινγηθά ή θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Δπίζεο 

κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη πιεξέζηεξα ζε ζέκαηα πγείαο θαη πξνθχιαμεο ηεο 

ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο ηνπο αθεξαηφηεηαο, αξθεί θπζηθά ε παξερφκελε πιεξνθνξία 

λα πεγάδεη απφ αμηφπηζηε πεγή. 

Ωζηφζν, παξφια ηα παξαπάλσ πιενλεθηήκαηα, ε κεγάιε απνδνρή ησλ 

ζχγρξνλσλ απηψλ κεζφδσλ επηθνηλσλίαο εγθπκνλεί θαη πνιινχο θηλδχλνπο, φπσο ηα 

θαηλφκελα εμαξηήζεσλ ησλ παηδηψλ απφ ην δηαδίθηπν παξακειψληαο ηαπηφρξνλα 

φιεο ηηο ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζρνιηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (Suler 2005). 

Όκσο, έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο απνηειεί ην γεγνλφο φηη πνιιά παηδηά 

πέθηνπλ ζχκαηα εξσηηθψλ θαη ζεμνπαιηθψλ επηζέζεσλ απφ άιινπο ρξήζηεο. Σν 

θαηλφκελν απηφ πνπ είλαη γλσζηφ ζην δηεζλή ρψξν κε ηελ νλνκαζία ‗grooming‘, έρεη 

ιάβεη αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο θάλνληαο ηνπο εηδηθνχο ηνπ ρψξνπ λα θξνχνπλ ηνλ 

θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλήιηθσλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ απφ 

απηέο ηηο ειεθηξνληθέο απεηιέο (Stanley 2001). Σα αλήιηθα ζχκαηα ησλ 

ειεθηξνληθψλ απηψλ επηζέζεσλ, πνιιέο θνξέο ζηηγκαηίδνληαη γηα ηελ ππφινηπε δσή 

ηνπο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κέλνπλ αλεμίηεια ζεκάδηα ζηελ κεηέπεηηα δσή ησλ 

ζπκάησλ (Schmalleger and Pittaro 2009).  

Οη αξλεηηθέο απηέο επηπηψζεηο θέξλνπλ κεγάιε αλεζπρία ζηνπο γνλείο ζρεηηθά 

κε ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ ηνπο απφ ην ειεθηξνληθφ έγθιεκα θαη ηηο παγίδεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Οη αλεζπρίεο απηέο γίλνληαη κεγαιχηεξεο φηαλ νη εηδηθέο γλψζεηο ηνπ 
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γνλέα, αλαθνξηθά κε ηνπο θηλδχλνπο ηνπ δηαδηθηχνπ, βξίζθνληαη ζε ρακειφ επίπεδν. 

Πνιιέο θνξέο κάιηζηα, νη γνλείο βξίζθνληαη θπξηνιεθηηθά ζην ζθνηάδη απφ πιεπξάο 

ζρεηηθήο ελεκέξσζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ, κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο 

λα δεκηνπξγνχληαη θαηαζηάζεηο παληθνχ νη νπνίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ιήςε 

αθξαίσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ. Μάιηζηα, πνιινί εηδηθνί κηινχλ γηα ηελ εκθάληζε 

ελφο λένπ ‗ράζκαηνο γελεώλ‘ εμαηηίαο ηεο αλεπάξθεηαο εηδηθήο γλψζεο ησλ γνλέσλ 

αιιά θαη ηεο έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο πξνο ηα παηδηά ηνπο (Amanda Lenhart 2012; 

Pediatrics 2012). 

Γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάζηαζε απηή, νη γνλείο θαηαθεχγνπλ ζε 

αλαδήηεζε ζπκβνπιψλ απφ εηδηθνχο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, νη γνλείο αλαδεηνχλ 

ηελ απνηχπσζε ηνπ κέηξνπ αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ απφ ηα 

παηδηά ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ξσηνχλ ηνπο εηδηθνχο πνην θαηά ηε γλψκε ηνπο είλαη ην 

εκεξήζην ρξνληθφ φξην πνπ ελδείθλπηαη λα βξίζθεηαη ην παηδί ζην δηαδίθηπν θαη πνηα 

κπνξεί λα είλαη ηα ζεκάδηα ηα νπνία κπνξνχλ ελδερνκέλσο λα δείμνπλ φηη ην παηδί 

ηνπο βξίζθεηαη ζε θίλδπλν ή φηη θάηη δελ πάεη θαιά. Δπίζεο, νη γνλείο αλαδεηνχλ 

απαληήζεηο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξαηεξνχληαη πεξίεξγεο κεηαβνιέο ζηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ, κεηά απφ ζπλνκηιίεο κε 

αγλψζηνπο ζην δηαδίθηπν. Δπηπξφζζεηα, ε γλψκε ησλ εηδηθψλ δεηείηαη φηαλ 

εκθαλίδεηαη μαθληθή απνζηξνθή ησλ παηδηψλ απφ ηα ζρνιηθά ηνπο ελδηαθέξνληα, 

κεηά απφ πνιχσξε έθζεζε ζην δηαδίθηπν. Παξάιιεια, πνιιέο θνξέο θαηαθεχγνπλ ζε 

κέζα λνκηθήο πξνζηαζίαο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςνπλ ηα παηδηά ηνπο απφ ηηο 

παγίδεο απηέο (Αιεμαλδξνπνχινπ-Αηγππηηάδνπ 2007; Αιεμαλδξνπνχινπ-

Αηγππηηάδνπ 2008). 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπο πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ απφ ηηο αληίζηνηρεο 

παγίδεο, νη εηδηθνί ζπγθιίλνπλ πσο απφ ηα πην απνηειεζκαηηθά κέηξα πνπ κπνξνχλ λα 

ιεθζνχλ είλαη ε πξφιεςε θαη ε ζσζηή ελεκέξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ (γνλείο θαη 

παηδηά) ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο (Berson 2003; O'Connell 2003; Choo and 

Australian Institute of Criminology. 2009; Edwards 2010). Απφ πιεπξάο γνλέσλ, ε 

ζσζηή ελεκέξσζε δχλαηαη αθελφο λα απνκπζνπνηήζεη ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ 

ηνπο αλήιηθνπο θαη αθεηέξνπ λα ηνπο δψζεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκβνπιεχνπλ ζσζηά ηα παηδηά ηνπο αιιά θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζεκάδηα 

ελδερφκελνπ θηλδχλνπ. Απφ πιεπξάο παηδηψλ ε ζσζηή ελεκέξσζε ιεηηνπξγεί 
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θαηαιπηηθά ψζηε λα απνθεχγνπλ ηηο ζπλνκηιίεο κε αγλψζηνπο. Γειαδή, ε γλψζε 

κέζσ ζσζηήο θαη αληηθεηκεληθήο ελεκέξσζεο ησλ θηλδχλσλ επαηζζεηνπνηεί ηφζν 

ηνπο γνλείο φζν θαη ηα παηδηά θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ηα θαθφβνπια πεξηζηαηηθά κε 

ζχκαηα αλήιηθνπο ρξήζηεο πεξηνξίδνληαη. 

Αληίζηνηρα κέηξα απαηηνχληαη θαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Σν εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ 

εθπαίδεπζεο πιεξνθνξηθήο, θαιείηαη λα παξέρεη ζηα παηδηά ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο 

γηα αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ αλαθνξηθά κε ηηο δηθηπαθέο ζπλνκηιίεο. Δπηπιένλ, νη 

δηεπζχλζεηο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κπνξνχλ λα νξγαλψζνπλ θαηάιιειεο εκεξίδεο 

θαη νκηιίεο ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κε εηδηθνχο λα ζπκβνπιεχνπλ 

ηνπο καζεηέο γηα ηξφπνπο ζσζηήο αληίδξαζεο ζε πεξηπηψζεηο θαθφβνπισλ 

πξνζεγγίζεσλ. Δμάιινπ, ην κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα πνπ πξνζθέξεη ε ζσζηή 

ελεκέξσζε είλαη ε απνθπγή ηνπ αηθληδηαζκνχ ζε πεξίπησζε επίζεζεο θαη ε ζσζηή 

αληηκεηψπηζε ηεο επαίζζεηεο απηήο θαηάζηαζεο. 

 

1.1 Κύνητρο και ςτόχοι 

Σν βαζηθφ θίλεηξν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ήηαλ ε 

αληηκεηψπηζε ησλ ζχγρξνλσλ κνξθψλ επηθηλδπλφηεηαο γηα ηνπο αλήιηθνπο ρξήζηεο. 

Σα νινέλα απμαλφκελα πεξηζηαηηθά ζηα νπνία νη αλήιηθνη πέθηνπλ ζχκαηα 

θαθφβνπισλ, θαζψο θαη νη ζπλερψο εμειηζζφκελεο εθαξκνγέο ηνπ δηαδηθηχνπ 

θαίλεηαη πσο εληζρχνπλ ηελ έμαξζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ θαη θάλνπλ κεγαιχηεξε 

ηελ αλάγθε γηα δεκηνπξγία επαξθψλ ακπληηθψλ κεραληζκψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

αλάπηπμε νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο γηα 

θνξεηέο ζπζθεπέο (smart phones θαη tablets) απμάλεη ηελ επηθηλδπλφηεηα ζηελ νπνία 

εθηίζεληαη νη αλήιηθνη ρξήζηεο θαη ζπλεπψο θάλεη ηελ αλάγθε γηα παξνπζία 

απνηειεζκαηηθψλ ακπληηθψλ κεραληζκψλ νινέλα θαη πην επηηαθηηθή. 

Η αλάγθε αλάπηπμεο ησλ ακπληηθψλ απηψλ κεραληζκψλ πξνέξρεηαη αθελφο απφ 

ηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο ησλ αλειίθσλ γηα ηηο παγίδεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη αθεηέξνπ 

απφ ηνλ αλαπνηειεζκαηηθφ γνληθφ έιεγρν. πγθεθξηκέλα, ε πιεηνςεθία ησλ 

αλήιηθσλ ζπκάησλ έρεη πιήξε άγλνηα ησλ θηλδχλσλ πνπ εθηίζεηαη. Αδπλαηεί λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη, εθφζνλ δελ ελεκεξψλεηαη ζπζηεκαηηθά θαη απνηειεζκαηηθά, πσο 
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ν θάζε ρξήζηεο πνπ ζπλνκηιεί δελ είλαη απαξαίηεηα απηφο πνπ δειψλεη θαη πσο νη 

πξνζέζεηο ηνπ κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλεο. Αληίζηνηρα, νη γνλείο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο αδπλαηνχλ λα παξάζρνπλ επαξθή πξνζηαζία ηφζν ιφγσ 

άγλνηαο ησλ θηλδχλσλ φζν θαη έιιεηςεο εηδηθψλ γλψζεσλ. 

Δπίζεο, δελ πξέπεη λα ακειείηαη θαη ην γεγνλφο πσο νη αλήιηθνη ρξήζηεο είλαη, σο 

παηδηά, ε πην επαίζζεηε θνηλσληθή νκάδα θαη ε αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπο είλαη 

αδήξηηε. Απνηειεί ρξένο ηεο θάζε θνηλσλίαο, ε πξνζηαζία ησλ παηδηψλ απφ 

θηλδχλνπο πνπ κπνξνχλ λα ηα ζηηγκαηίζνπλ γηα ηελ ππφινηπε δσή ηνπο. πλεπψο, ε 

πξνζηαζία ηεο πην επαίζζεηεο θνηλσληθήο νκάδαο απέλαληη ζηνπο ζχγρξνλνπο 

θηλδχλνπο θάλεη ηζρπξφηεξν ην θίλεηξν ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο εξεπλεηηθήο απηήο πξνζπάζεηαο ήηαλ ε αλάπηπμε, απφ 

ηερλνινγηθήο ζθνπηάο, ελφο ακπληηθνχ κεραληζκνχ πξνζηαζίαο ησλ αλειίθσλ απφ 

ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο είλαη εθηεζεηκέλνη, θαζψο ζπλνκηινχλ κε αγλψζηνπο 

ζην δηαδίθηπν. Ο κεραληζκφο απηφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί ηηο 

ζπλνκηιίεο ησλ αλήιηθσλ ρξεζηψλ θαη ππνινγίδνληαο κηα ηηκή επηθηλδπλφηεηαο 

(ξίζθνπ) ε νπνία είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ βαζκνχ έθζεζεο, λα είλαη ζε ζέζε λα 

ελεκεξψλεη ηνλ γνλέα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηνλ ελδερφκελν θίλδπλν. 

Δπηπξφζζεηα, ε ηηκή ηεο επηθηλδπλφηεηαο ζηνρεχζεθε λα εμάγεηαη απφ 

πνιιαπινχο παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο ψζηε λα είλαη φζν πην αληηπξνζσπεπηηθή 

γίλεηαη. πγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο επηιέρζεθε λα εμάγεηαη απφ 

ηελ αλάιπζε ησλ δηαιφγσλ, απφ ηελ αλάιπζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζηνλ ειεθηξνληθφ δηάινγν, απφ ηνλ έιεγρν ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ 

ζπλνκηιηψλ θαη απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ρξφλνπ έθζεζεο ηνπ πξνθίι ηνπ αλειίθνπ. Η 

ζχλζεζε ησλ επηκέξνπο παξαγφλησλ επηθηλδπλφηεηαο ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ 

εμαγσγή αζθαινχο ζπκπεξάζκαηνο, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ θπζηθά, ζε ζρέζε κε ηνλ 

θίλδπλν ζηνλ νπνίν είλαη εθηεζεηκέλνο ν αλήιηθνο.  

Παξάιιεια, βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ θαη ν πιήξεο ζεβαζκφο ηεο ηδησηηθφηεηαο 

(privacy) ησλ ζπλνκηιηψλ ηνπ ρξήζηε. Γελ ζα είρε θαλέλα λφεκα ε πξνζηαζία ηνπ 

αλήιηθνπ ρξήζηε εάλ παξαβηάδνληαλ ην απφξξεην ησλ ειεθηξνληθψλ ηνπ 

ζπλνκηιηψλ, γεγνλφο πνπ επηβάιεη θαη ε ζρεηηθή λνκνζεζία (Αιεμαλδξνπνχινπ-

Αηγππηηάδνπ 2007; Αιεμαλδξνπνχινπ-Αηγππηηάδνπ 2008; 2013).  
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1.2 Καινοτομύα 

Η θαηλνηνκία ζηελ παξνχζα δηαηξηβή είλαη ε έξεπλα, ε αλάπηπμε θαη ε 

πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο GARS (Grooming Attack Recognition System). Σν 

ζχζηεκα απηφ, απφ ηερλνινγηθήο ζθνπηάο έξρεηαη λα θαιχςεη ην θελφ πνπ ππάξρεη 

ζηελ αλάπηπμε επαξθψλ ακπληηθψλ κεραληζκψλ ελάληηα ζηηο επηζέζεηο ηχπνπ 

grooming. Ύςηζηε πξνηεξαηφηεηα απνηειεί ε ζσζηή θαη εκπεξηζηαησκέλε γλψζε 

ησλ θηλδχλσλ πνπ δηαθαηέρνπλ ηνπο αλήιηθνπο ρξήζηεο έρνληαο σο ζθνπφ ηελ 

αλάπηπμε ηθαλψλ ηερληθψλ κέζσλ πνπ ζα πξνεηδνπνηνχλ θαηάιιεια ηνπο γνλείο γηα 

ηνλ επεξρφκελν θίλδπλν θαη κάιηζηα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.  

Η θηινδνμία ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ είλαη λα θαιχςεη ην θελφ πνπ ππάξρεη ζηνλ 

ρψξν ηεο αζθάιεηαο ησλ αλειίθσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηηο 

ζπλνκηιίεο ηνπο κε άιινπο ρξήζηεο. Οη γνλείο θαίλνληαη ηδηαίηεξα αλαζηαησκέλνη 

θαζψο έξρνληαη ζηελ επηθαηξφηεηα φιν θαη πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά επηζέζεσλ 

grooming θαη παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εηδηθψλ ην θαηλφκελν απηφ βξίζθεηαη ζε 

ζπλερή άλνδν ηα ηειεπηαία ρξφληα (O'Connell 2003; Choo and Australian Institute of 

Criminology. 2009; Edwards 2010). Σα κέηξα πξνζηαζίαο (εξγαιεία γνληθνχ 

ειέγρνπ) πνπ ήδε ππάξρνπλ, θαίλεηαη λα είλαη αλαπνηειεζκαηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο απεηιήο θαη ε έιιεηςε, απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ, ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ 

επί ηνπ ζέκαηνο, δξακαηνπνηεί πεξηζζφηεξν ηελ θαηάζηαζε, κε ηνπο γνλείο λα 

θαηαθεχγνπλ ζε αθξαίεο ιχζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ ηνπο.  

Έηζη, δεκηνπξγήζεθε αξρηθά ε ηδέα θαη ζηε ζπλέρεηα ήξζε ε πινπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο GARS. Η αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ είλαη απνηέιεζκα πνιπεηνχο 

πξνζπάζεηαο θαη έγηλε ηκεκαηηθά. ην ππνθεθάιαην πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη 

επηγξακκαηηθά ηα ζηάδηα πνπ αθνινπζήζεθαλ. 

 

1.3 τϊδια ανϊπτυξησ 

Αξρηθά, ην πξψην ζηάδην αλάπηπμεο πεξηιάκβαλε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, 

ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο έξρνληαη αληηκέησπνη νη αλήιηθνη ρξήζηεο 

ζην δηαδίθηπν, ηηο κνξθέο ησλ θηλδχλσλ απηψλ, θαζψο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 
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αθνινπζνχληαη απφ ηνπο θαθφβνπινπο ρξήζηεο (predators) γηα ηελ πξνζέιθπζε ησλ 

ζπκάησλ ηνπο. Πξαγκαηνπνηήζεθε δειαδή κηα ζπζηεκαηηθή θαη αθξηβήο έξεπλα 

πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνχλ δηεμνδηθά νη θίλδπλνη ηνπο νπνίνπο θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη ην ζχζηεκα GARS. Φπζηθά, ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε απαηηεί 

γλψζε ησλ θηλδχλσλ θαη θπξίσο εκβάζπλζε ησλ αθνινπζνχκελσλ κεζφδσλ. Η εθ 

βαζέσλ γλψζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ, απνηειεί ηνλ βαζηθφ ππιψλα αλάπηπμεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο απηνχ. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί, πσο ε βηβιηνγξαθηθή απηή έξεπλα 

δελ πεξηνξίδεηαη ζε έλα κφλν επηζηεκνληθφ πεδίν, αιιά βαζίδεηαη ζε δηεπηζηεκνληθή 

πξνζέγγηζε, κε ηε κειέηε άξζξσλ ηφζν απφ πιεπξάο κεραληθήο θαη επηζηήκεο ησλ 

ππνινγηζηψλ φζν θαη απφ ηνπο ηνκείο ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο λνκηθήο. 

θνπφο ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ αλάπηπμεο, ήηαλ ν εληνπηζκφο ησλ εηδηθψλ 

ζεκείσλ πνπ επηζεκαίλνπλ ηελ αχμεζε επηθηλδπλφηεηαο γηα επίζεζε ηχπνπ grooming. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, έγηλε εθηελήο αλαδήηεζε γηα ηελ αλεχξεζε ζεκείσλ αλαθνξάο, 

είηε απηά αθνξνχλ ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ ιεμηινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζχηεο θαη 

ην ζχκα θαηά ηε ζπλνκηιία ηνπο, είηε αθφκα θαη ηελ ςπρνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ην ζχκα θαηά ηε ζηηγκή ηεο επίζεζεο, ηα νπνία 

ελδερνκέλσο λα ζεκαηνδνηνχλ κηα θαηάζηαζε πςεινχ θηλδχλνπ. Γηα παξάδεηγκα, 

γνλείο πνπ ηα παηδηά ηνπο έπεζαλ ζχκαηα παξφκνησλ επηζέζεσλ, αλαθέξνπλ πσο 

θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ ηνπο ήηαλ ε απφηνκε αιιαγή 

δηάζεζεο, ην απμεκέλν ζηξεο, ε απφηνκε ζπκπεξηθνξά πξνο ηξίηνπο. Σαπηφρξνλα ηα 

ζχκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχζαλ ιεμηιφγην αζπλήζηζην κέρξη ηψξα. Σα ζεκεία ινηπφλ 

απηά, απνηεινχλ ηηο ελδείμεηο κηαο πηζαλήο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο σο πξνο ην 

αλήιηθν ζχκα θαη απνηεινχλ ην αληηθείκελν αλαδήηεζεο ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ. 

Σν ηξίην ζηάδην πεξηιάκβαλε ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ 

εξγαιείσλ απηφκαηεο αλίρλεπζεο ησλ ζεκείσλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζην δεχηεξν 

ζηάδην. Φπζηθά, ν εληνπηζκφο ησλ ζεκείσλ πνπ πηζαλψο λα ζεκαηνδνηνχλ ηελ 

χπαξμε απμεκέλεο επηθηλδπλφηεηαο δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα πσο είλαη εθηθηή 

ηερλνινγηθά ε απηφκαηε αλίρλεπζή ηνπο. Όκσο, φζεο πεξηζζφηεξεο κέζνδνη θαη 

ζπλαθή εξγαιεία ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηφζν κεγαιχηεξε αμηνπηζηία ζα ππάξρεη ζηνλ 

εληνπηζκφ ηεο επηθηλδπλφηεηαο. Δμάιινπ, ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαδήηεζεο, 

ήηαλ ε εμαζθάιηζε, κε αμηφπηζην ηξφπν, ηεο αλίρλεπζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δεχηεξνπ 

ζηαδίνπ. Η ηδηαηηεξφηεηα πνπ ππάξρεη ζην εγρείξεκα ηνπ απηφκαηνπ εληνπηζκνχ 
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επηθηλδπλφηεηαο είλαη ν ζαθήο πεξηνξηζκφο πνπ ππάξρεη, φηη ε αλίρλεπζε βαζίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζην δεζκεπκέλν, απφ ηνπο δηαιφγνπο, θείκελν. Δπνκέλσο, έγηλε 

εθηελήο αλαδήηεζε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηα θαηάιιεια εξγαιεία, ηα νπνία 

κέζα απφ ην δεζκεπκέλν γξαπηφ θείκελν, ζα κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ κε αμηνπηζηία ηα 

ζεκεία παξαβαηηθφηεηαο. 

ην ηέηαξην ζηάδην πξαγκαηνπνηήζεθε αλαδήηεζε δηαιφγσλ, πνπ κε 

πηζηνπνηεκέλν θαη απνδεδεηγκέλν ηξφπν έρνπλ νδεγήζεη ζε παξαβαηηθέο ελέξγεηεο. Η 

ρξεζηκφηεηα ησλ δηαιφγσλ απηψλ έγθεηηαη ζηελ απνηίκεζε θαη δεκηνπξγία 

θαηάιιεισλ πξνηχπσλ (patterns), ηα νπνία κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηα εξγαιεία πνπ 

βξέζεθαλ ζην πξνεγνχκελν βήκα, ζηνλ εληνπηζκφ θαθφβνπισλ πξνζεγγίζεσλ. 

πλεπψο, ε ρξήζε ησλ παξαπάλσ εξγαιείσλ, πάλσ ζε δηαιφγνπο επηζέζεσλ 

grooming, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ πξνηχπσλ, ηα νπνία φηαλ 

εληνπηζηνχλ ζε δεζκεπκέλν δηάινγν ζα κπνξέζνπλ λα απμήζνπλ θαηάιιεια ην 

επίπεδν επηθηλδπλφηεηαο. 

Σν πέκπην ζηάδην αλάπηπμεο, πεξηιάκβαλε ηελ κεηαηξνπή ησλ κεηξήζεσλ απφ 

ηα εξγαιεία ηνπ ηξίηνπ ζηαδίνπ ζε δηαθξηηέο ηηκέο επηθηλδπλφηεηαο. Καηά ην ζηάδην 

απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε ζρεηηθή έξεπλα πξνθεηκέλνπ νη κεηξήζεηο ησλ εξγαιείσλ 

ειέγρνπ λα κεηαηξαπνχλ ζε αξηζκεηηθέο ηηκέο ξίζθνπ. Η αλάγθε ηεο κεηαηξνπήο 

απηήο πξνέξρεηαη απφ δπλαηφηεηα πνπ δεηείηαη απφ ην ζχζηεκα γηα κηα κεζνδηθή 

απνηχπσζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο. πλεπψο, ε καζεκαηηθή έθθξαζε ηεο 

επηθηλδπλφηεηαο θξίλεηαη αλαγθαία, ψζηε ην ζχζηεκα GARS λα κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο έλα ακηγψο γξακκηθφ ζχζηεκα. Δπηπξφζζεηα, ε καζεκαηηθή 

έθθξαζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο κπνξεί λα ζπκβάιεη θαηαιπηηθά θαη ζηε ζχλζεζε ησλ 

επηκέξνπο ηηκψλ θηλδχλσλ ζε κία, φπσο πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ επφκελνπ 

ζηαδίνπ. 

Έηζη, ζην έθην ζηάδην αλάπηπμεο πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζχλζεζε φισλ ησλ 

επηκέξνπο ηηκψλ επηθηλδπλφηεηαο ζε κηα ζπλνιηθή ηηκή, ελδεηθηηθή ηνπ θηλδχλνπ 

ζηνλ νπνίν είλαη εθηεζεηκέλνο ν αλήιηθνο ρξήζηεο. Η ρξήζε κίαο, εληαίαο ηηκήο 

επηθηλδπλφηεηαο θξίλεηαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνλ γνλέα 

ην πξαγκαηηθφ κέγεζνο ηεο επηθηλδπλφηεηαο ζην νπνίν είλαη εθηεζεηκέλνο ν αλήιηθνο 

ρξήζηεο. Δπηπξφζζεηα, ε ζχλζεζε ησλ επηκέξνπο ηηκψλ ζε κία ζπλνιηθή, είλαη 
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απαξαίηεηε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο GARS σο νιηζηηθφ γξακκηθφ 

ζχζηεκα. 

Σν έβδνκν θαη ηειεπηαίν ζηάδην αλάπηπμεο πεξηιάκβαλε ηελ πινπνίεζε θαη ηε 

δνθηκή ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο GARS, θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο 

ιεηηνπξγηθέο κεηξήζεηο θαη ειέγρνπο. Η κειέηε θαη ε έξεπλα θαηά ην ζηάδην απηφ, 

πεξηιακβάλεη ηελ αλεχξεζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη ππνδνκψλ ψζηε λα 

πινπνηεζεί ε αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο GARS. Φπζηθά, ε πινπνίεζε ηνπ φινπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ην δπζθνιφηεξν θαη απαηηεηηθφηεξν απφ ηα ππφινηπα ζηάδηα θαζψο 

ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ πιεζψξα δπζθνιηψλ θαη ηερληθψλ πξνβιεκάησλ. 

1.4 Δομό τησ διατριβόσ 

Η παξνχζα δηαηξηβή αλαιχεη ηελ αλάπηπμε ελφο νιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

πξνζηαζίαο αλήιηθσλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηηο θαθφβνπιεο επηζέζεηο, ηχπνπ 

grooming, κέζα απφ ηηο ειεθηξνληθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο. Σν ζχζηεκα απηφ 

νλνκάζηεθε GARS (Grooming Attack Recognition System) θαη ζηνρεχεη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ απεηιψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Λεηηνπξγεί σο γξακκηθφ ζχζηεκα 

έρνληαο σο είζνδν ηνπο δεζκεπκέλνπο ειεθηξνληθνχο δηαιφγνπο θαη ηνλ ρξφλν 

έθζεζεο θαη ππνινγίδεη ηνλ θίλδπλν ζηνλ νπνίν είλαη εθηεζεηκέλνο έλαο αλήιηθνο 

ρξήζηεο. Παξάιιεια, φηαλ απηή ε ππνινγηδφκελε ηηκή μεπεξάζεη ζπγθεθξηκέλα 

θαηψθιηα, ηφηε έλα άκεζν ζήκα ζηέιλεηαη απεπζείαο ζηνλ γνλέα ελεκεξψλνληαο ηνλ 

γηα ηελ απμεκέλε ηηκή θηλδχλνπ πνπ θαηαγξάθεθε. ηε ζπλέρεηα, ν γνλέαο σο ν 

πιένλ αξκφδηνο, θαιείηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ απαινηθή ηνπ θηλδχλνπ απηνχ θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ.  

Η δηαηξηβή απηή έρεη δνκεζεί σο εμήο: Σν θεθάιαην 2 αλαιχεη ηηο επηζέζεηο θαηά 

ησλ αλήιηθσλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο. ην θεθάιαην 

3 γίλεηαη αλάιπζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο απφ ηνπο ειεθηξνληθνχο δηαιφγνπο θαη 

θαηαγξάθνληαη νη πξνδηαγξαθέο θαη νη πξνθιήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο 

GARS. ην θεθάιαην 4 παξνπζηάδεηαη ε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη νη 

δηεξγαζίεο ηνπ φπσο βαζίδνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θεθαιαίνπ 3. ην θεθάιαην 5 

αλαιχεηαη ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ δηεξγαζηψλ. ην θεθάιαην 6 παξνπζηάδεηαη 

ε ρξήζε ηεο αζαθνχο ινγηθήο ζηε ζχλζεζε ηεο ηειηθήο ηηκήο επηθηλδπλφηεηαο. ην 

θεθάιαην 7 παξνπζηάδεηαη ε εξγαζηεξηαθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ε 
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εθαξκνγή Άξηεκηο. Σέινο ζην θεθάιαην 8 θαηαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαζψο 

θαη νη κειινληηθέο πξνεθηάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζπάζεηαο. 
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2 Επιθϋςεισ ςε ανόλικουσ ςτο διαδύκτυο 

 

2.1 Κατηγοριοπούηςη  

Οη θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο είλαη εθηεζεηκέλνη νη αλήιηθνη θαζψο ζπλνκηινχλ ζην 

δηαδίθηπν είλαη πνηθηιφκνξθνη θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία, ην θχιν ηνπ παηδηνχ 

θαζψο θαη απφ εηεξνγελείο θνηλσληθνχο παξάγνληεο, φπσο ε θνηλσληθή ζέζε ηνπ 

παηδηνχ θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ. Απηνί νη θίλδπλνη κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: α) Grooming- δηθηπαθή 

απνπιάλεζε, β) Cyberbullying- δηθηπαθφο εθθνβηζκφο θαη γ) έθζεζε ζε αθαηάιιειν 

πεξηερφκελν (Rowan 2006; Wolak 2008). Η Δηθφλα 1 παξνπζηάδεη ζε ζρεκαηηθφ 

δηάγξακκα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε απηψλ ησλ θηλδχλσλ: 

 

 

Δικόνα 1 Καηεγνξηνπνίεζε θηλδύλσλ γηα αλειίθνπο 

2.1.1 Grooming 

Η νξνινγία grooming αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο πξάμεηο πνπ γίλνληαη κε 

θαθφβνπιν ηξφπν απφ ελήιηθεο, ρξεζηκνπνηψληαο δηαδηθηπαθά επηθνηλσληαθά 
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εξγαιεία, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία εηδηθήο εξσηηθήο ζρέζεο κε έλα παηδί (Schmalleger 

and Pittaro 2009). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην πξφβιεκα ηεο εξσηηθήο θαη ζεμνπαιηθήο 

πξνζέγγηζεο αλειίθσλ απφ ελήιηθεο ππήξρε θαη πξηλ ηελ αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ, 

ζε θάζε γσληά θαη πνιηηηζκφ ηνπ πιαλήηε. Ωζηφζν, κφιηο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1960 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ην πξφβιεκα αλαγλσξίζηεθε ζηελ 

πξαγκαηηθή ηνπ δηάζηαζε θαη νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ πιαλήηε ην ραξαθηήξηζαλ 

σο απερζή εγθιεκαηηθή πξάμε θπξίσο ιφγσ ησλ θαηαζηξνθηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ έρεη 

ζηε δσή ηνπ ζχκαηνο. Πξνγελέζηεξα απηήο ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο, ηα πεξηζηαηηθά 

παηδηθήο απνπιάλεζεο έκελαλ ζηελ αθάλεηα ρσξίο λα δίδεηαη αλάινγε ζεκαζία. 

Δλδεηθηηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη κέρξη ην 1920 δελ ππάξρεη δεκνζηεπκέλε θακία 

ζρεηηθή έξεπλα, ελψ νπζηαζηηθά κεηά ην δεχηεξν θεκηληζηηθφ θίλεκα ην πξφβιεκα 

άξρηζε, αξγά αιιά ζηαζεξά, λα απαζρνιεί αξρηθά ηελ θνηλή γλψκε θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηνπο λνκνζέηεο θάζε ρψξαο (Reavey and Warner 2003). 

ηηο ζεκεξηλέο κέξεο, νη δηάθνξνη παηδεξαζηέο θαη παηδφθηινη (predators) 

ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν θαη ηα κέζα επηθνηλσλίαο πνπ απηφ πξνζθέξεη, γηα ηελ 

πξνζέιθπζε ησλ ζπκάησλ ηνπο. Παιαηφηεξα πξνζέγγηδαλ ηα ζχκαηά ηνπο ζε παηδηθέο 

ραξέο θαη ρψξνπο ζπλεχξεζεο παηδηψλ, φκσο έηζη ήηαλ εχθνιν λα εληνπηζηνχλ θαη λα 

νδεγεζνχλ ζηηο αξρέο. ήκεξα, ρξεζηκνπνηνχλ ηα ειεθηξνληθά κέζα θαη ηελ 

αλσλπκία πνπ πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν γηα λα εληνπίζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

παξαπιαλήζνπλ ηα ζχκαηά ηνπο (Marcum 2007). Σαπηφρξνλα, ηα παηδηά ιφγσ ηεο 

πεξηέξγεηαο πνπ ηνπο δηαθαηέρεη γηα δηάθνξα δεηήκαηα, εκθαλίδνληαη ζεηηθά ζην λα 

ζπδεηνχλ κε αγλψζηνπο ζην δηαδίθηπν γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

αλζξψπηλε αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία (Walker 2005). ε απηφ βνεζά θαη ην γεγνλφο 

φηη ηα παηδηά, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, απνθεχγνπλ λα ζπδεηνχλ κε ηνπο γνλείο ηνπο 

ζρεηηθά ζέκαηα θαζψο δηαθαηέρνληαη απφ ζρεηηθή ληξνπή σο πξνο ηα δεηήκαηα 

ζεμνπαιηθήο θχζεο. Οη θαθφβνπινη παηδεξαζηέο θαη παηδφθηινη, εθκεηαιιεχνληαη 

ηελ παηδηθή απηή πεξηέξγεηα θαη παξνπζηάδνληαη σο εηδήκνλεο ηνπ είδνπο 

παξαζχξνληαο ηα ζχκαηά ηνπο ζε πξάμεηο αζέιγεηαο (Marcum 2007). 

Οη ππνθαηεγνξίεο ηνπ grooming είλαη ηξεηο (O'Connell 2003; Quayle and Ribisl 

2012):  

 Δθπιήξσζε εξσηηθήο θαληαζίσζεο. Ο ηχπνο απηφο ηεο επίζεζεο ζπληζηά κηα 

εηδηθή θαηεγνξία ζηελ νπνία ν επηηηζέκελνο ζηνρεχεη ζηελ εθπιήξσζε ηεο 
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αξξσζηεκέλεο εξσηηθήο ηνπ θαληαζίσζεο ζε ζρέζε κε ην ζχκα. ηηο 

πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, αλαγθάδεη ην ζχκα λα πεξηγξάςεη 

παξαζηαηηθά εξσηηθέο ζθελέο πνπ είδε ή πνπ κπζνπιαζηηθά θαληάδεηαη, κε 

ζθνπφ λα κεηαθέξεη κε ηελ θαληαζία ηνπ ηνλ εαπηφ ηνπ ζε ελεξγφ ξφιν. Η 

πίεζε πνπ ζπλήζσο αζθεί ζην ζχκα είλαη πνιχ κεγάιε θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηεί γιαθπξνχο ηξφπνπο γηα λα εμαπαηήζεη ην ζχκα. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν επηηηζέκελνο ζπλήζσο αξθείηαη ζην λα αθνχεη ηηο 

πεξηγξαθέο ηνπ ζχκαηνο. 

 Γηαδηθηπαθφο βηαζκφο. Ο ηχπνο απηφο ηεο επίζεζεο αλαθέξεηαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ν επηηηζέκελνο ρξεζηκνπνηεί ηδηαίηεξα ζθιεξέο εθθξάζεηο 

εθδειψλνληαο ζην ζχκα κε ιεπηνκέξεηα ηηο αξξσζηεκέλεο ηνπ πξνζέζεηο. ε 

αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε θαηεγνξία φπνπ ν επηηηζέκελνο αξθείηαη ζην λα 

αθνχεη απφ ην ζχκα πεξηγξαθέο, ζηηο επηζέζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ ν 

επηηηζέκελνο πεξηγξάθεη ν ίδηνο ηηο αξξσζηεκέλεο εξσηηθέο ηνπ θαληαζηψζεηο 

κε πξσηαγσληζηή ην ζχκα. πγθεθξηκέλα, πξνρσξά ζε κηα αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή, ζχκθσλα κε ηε θαληαζία ηνπ, ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα 

πξνρσξήζεη ζηε ζαξθηθή επαθή κε ην ζχκα. 

 Γεκηνπξγία ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ. Οη πεξηπηψζεηο απηέο αθνξνχλ θπξίσο 

επηηηζέκελνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ην ζχλδξνκν ηεο παηδνθηιίαο, δειαδή 

ηεο εηδηθήο πάζεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ θάπνηνο ή θάπνηα 

ληψζεη εξσηηθή έιμε γηα θάπνην παηδί (Ryan C. W. Hall 2007). πλεπψο, ζηελ 

πεξίπησζε επίζεζεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, ν επηηηζέκελνο δεκηνπξγεί 

πεξηβάιινλ εξσηηθήο ζρέζεο κε ην ζχκα πέξαλ ηεο ζεμνπαιηθήο. 

Γηαρεηξίδεηαη ινηπφλ ηελ αλαπηπζζφκελε ζρέζε ηνπ κε ην ζχκα κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα αλαπηπρζεί κεηαμχ ηνπο, θαηά ηελ ζθέςε ηνπ θπζηθά, 

πεξηβάιινλ εξσηηθνχ δεζκνχ. ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ ηχπνπ απηνχ επηδηψθεηαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηηο άιιεο δχν ε ζπλάληεζε ζε θπζηθφ ρψξν κεηαμχ ηνπ ζχηε 

θαη ηνπ ζχκαηνο.  

2.1.2 Cyberbullying 

Ο φξνο Cyberbullying ή δηαδηθηπαθφο εθθνβηζκφο αλαθέξεηαη ζε θάζε πξάμε, 

βαζηδφκελε ζε ειεθηξνληθά κέζα, πνπ ζηνρεχεη ζηελ ηξνκνθξάηεζε θαη ζηελ απεηιή 
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ηνπ ζχκαηνο (Bauman 2007; Schmalleger and Pittaro 2009). Πνιιέο θνξέο, νη 

αλήιηθνη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ βξίζθνληαη παξαιήπηεο αλψλπκσλ απεηιψλ. ε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο νη απεηιέο θαη νη εθθνβηζκνί απηνί πεγάδνπλ κέζα απφ ην νηθείν 

πεξηβάιινλ ηνπ ζχκαηνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζπκκαζεηέο ή γείηνλεο, πνπ θξχβνπλ 

ηα πξαγκαηηθά ηνπο ζηνηρεία πίζσ απφ ηελ αλσλπκία πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νη 

δηαδηθηπαθέο ζπλνκηιίεο (Bauman 2007). ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, ηα 

ζχκαηα δε κηινχλ ζηνπο γνλείο ηνπο, πφζν κάιινλ ζε εηδηθνχο, θαζψο ηνπο δηαθαηέρεη 

ην αίζζεκα ηνπ θφβνπ θαη ηεο ληξνπήο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην πνζνζηφ ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ θηάλνπλ ζε θαζεζηψο πξφζζεηεο έξεπλαο απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο 

είλαη κφιηο 1 ζηα 10, δειαδή κφιηο ην 10%. Οη εξεπλεηέο απνδίδνπλ ην ρακειφ απηφ 

πνζνζηφ θπξίσο ζην θφβν ησλ ζπκάησλ γηα πεξαηηέξσ θιηκάθσζε ησλ απεηιψλ εάλ 

γίλεη πεξηζζφηεξν γλσζηφ (Bauman 2007). Σν εληππσζηαθφ ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ είλαη ην γεγνλφο πσο ηα ζχκαηα ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ θνβνχληαη πεξηζζφηεξν απφ φια ηελ αληίδξαζε ησλ γνληψλ ηνπο θαη 

έηζη ζησπνχλ. Σν γεγνλφο απηφ είλαη έλαο αθφκα ιφγνο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ηφζν 

ρακεινχ πνζνζηνχ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ θηάλνπλ ζηα ρέξηα ησλ αξρψλ (Berson 

2003). 

Οη ππνθαηεγνξίεο ησλ πεξηπηψζεσλ Cyberbullying είλαη νη αθφινπζεο (Genta, 

Brighi et al. 2009; Scherer 2011; Li, Cross et al. 2012): 

 Δμχβξηζε / πθνθαληηθή δπζθήκηζε. Η ππνθαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ην ζχκα γίλεηαη απνδέθηεο κελπκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ζπθνθαληίεο σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ. Σα κελχκαηα απηά κπνξεί λα 

απνζηέιινληαη πξνζσπηθά ζην ζχκα ή λα γίλνληαη κε ηε κνξθή θνηλνπνίεζεο 

κέζσ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, φπσο πρ. ην Facebook. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε 

θαηεγνξία απηή ηεο ζπθνθαληηθήο δπζθήκηζεο αθνξά ςεχηηθα πξνθίι ζε 

κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχκαηνο θαη 

πξνζδίδνπλ πβξηζηηθά ή ζπθνθαληηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 Δπηζεηηθά κελχκαηα. Η ππνθαηεγνξία απηή αλαθέξεηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ 

ην ζχκα δέρεηαη επηζεηηθά θαη απεηιεηηθά κελχκαηα. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, 

ηα κελχκαηα απηά έρνπλ επηζεηηθφ πεξηερφκελν κε ζηφρν ηελ ηξνκνθξάηεζε 

ηνπ ζχκαηνο αιιά έρνπλ θαηαγξαθεί θαη κελχκαηα ηα νπνία πξνζβάινπλ ηελ 
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γελεηήζηα αμηνπξέπεηα ηνπ ζχκαηνο. Δπίζεο, πνιιέο θνξέο ηα κελχκαηα απηά 

ζπκπεξηιακβάλνπλ απεηιέο γηα δεκνζηνπνίεζε πξνζσπηθψλ ζηηγκψλ ηνπ 

ζχκαηνο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κελπκάησλ απηψλ είλαη ε αλσλπκία ηνπ 

απνζηνιέα, ν νπνίνο θξχβεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπ ηαπηφηεηα πίζσ απφ ςεχηηθα 

ζηνηρεία θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ απμάλεη ηελ ηξνκνθξαηηθή επηξξνή απέλαληη 

ζην ζχκα.  

 Απεηιέο θαηά δσήο. Ίζσο ε ππνθαηεγνξία ησλ επηζέζεσλ πνπ ρξίδεη θαη 

πεξηζζφηεξεο πξνζνρήο, θαζψο πεξηιακβάλεη κελχκαηα κε επζχ πεξηερφκελν 

θαηά ηεο δσήο ηνπ ζχκαηνο. Όκσο πνιιέο θνξέο πεξηιακβάλνπλ θαη απεηιέο 

θαηά ηεο δσήο ησλ άκεζα ζπγγεληθψλ ή θαη θηιηθψλ πξνζψπσλ ηνπ ζχκαηνο. 

Οη πεξηπηψζεηο απηέο ρξίδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη απφ λνκηθήο πιεπξάο 

θαζψο ηειείηαη ην αληίζηνηρν αδίθεκα ηεο απεηιήο θαηά δσήο. 

 Απνθιεηζκφο απφ θνηλσληθά δίθηπα. Οη πεξηπηψζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ 

κελχκαηα πνπ απεηινχλ ην ζχκα κε ειεθηξνληθφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 

Γεδνκέλεο ηεο έληνλεο βαξχηεηαο πνπ έρνπλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

(πρ Facebok) ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ, νη απεηιέο 

γηα απνθιεηζκφ απφ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο (groups) ρξεζηψλ επηθέξεη 

πιήγκα ζηελ ςπρνινγία ησλ εθήβσλ, θαζψο θνβνχληαη γηα πηζαλφ 

απνθιεηζκφ απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνιιέο θνξέο νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο επηζέζεηο ηχπνπ 

grooming θαη cyberbullying δελ είλαη ηφζν επδηάθξηηεο. πγθεθξηκέλα, νη επηζέζεηο 

ηχπνπ grooming ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ζπλνδεχνληαη απφ αληίζηνηρεο 

επηζέζεηο ηχπνπ cyberbullying, έρνληαο ζαλ ζηφρν ηελ ηξνκνθξάηεζε ηνπ ζχκαηνο 

θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο αξρηθήο επίζεζεο. Παξάιιεια, δελ είλαη 

ιίγεο θαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη επηζέζεηο ηχπνπ cyberbullying πξνεγνχληαη ησλ 

επηζέζεσλ ηχπνπ grooming θαζψο κε ηνλ ηξφπν απηφ επηδηψθεηαη ε κείσζε ηεο 

αληίζηαζεο ησλ ζπκάησλ κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηνπο εθθνβηζκνχ (Schmalleger and 

Pittaro 2009). Η πην βαζηθή ηνπο δηαθνξά είλαη φηη νη επηζέζεηο ηχπνπ grooming 

αθνξνχλ ζπλήζσο παηδηά κηθξφηεξα ησλ 13 εηψλ, ελψ αληίζεηα νη επηζέζεηο ηχπνπ 

cyberbullying εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζε ειηθίεο κεγαιχηεξεο ησλ 13 

εηψλ (Choo and Australian Institute of Criminology. 2009). 
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2.1.3 Έκθεςη ςε ακατϊλληλο περιεχόμενο 

Η ηξίηε θαηεγνξία ησλ θηλδχλσλ πνπ είλαη εθηεζεηκέλνη νη αλήιηθνη ζην 

δηαδίθηπν, είλαη ε έθζεζε ζε αθαηάιιειν πεξηερφκελν. Ωο αθαηάιιειν νξίδεηαη ην 

πεξηερφκελν πνπ πεξηιακβάλεη πνιινχο ηχπνπο απφ εηθφλεο, αξρεία πνιπκέζσλ θαη 

κνπζηθήο κε πξάμεηο βίαο θαη πνξλνγξαθίαο. Οη γνλείο είλαη ζε γεληθέο γξακκέο πνιχ 

αλήζπρνη ζρεηηθά κε ην αθαηάιιειν πεξηερφκελν ζην νπνίν είλαη εθηεζεηκέλα ηα 

παηδηά ηνπο, σζηφζν ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα παηδηά δελ είλαη εθηεζεηκέλα ζην 

πεξηερφκελν απηφ ρσξίο ηε ζέιεζή ηνπο. Σν γεγνλφο πσο ην δηαδίθηπν είλαη κηα 

ηεξάζηηα πεγή πιεξνθνξηψλ θάζε είδνπο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα 

αλαδεηήζνπλ αθαηάιιειν πεξηερφκελν, ρσξίο θπζηθά λα είλαη αλαγθαία ε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ θεδεκφλα ηνπο, νδεγνχκελα θπξίσο απφ αίζζεζε πεξηέξγεηαο. Η 

έθζεζε ηνπ αλειίθνπ ζε αθαηάιιειν πεξηερφκελν απνηειεί θπζηθά θίλδπλν θαζψο 

επηδξά πάλσ ηνπ κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Όκσο δελ ζα γίλεη εθηελήο κειέηε ησλ 

πεξηπηψζεσλ απηψλ γηα δχν θπξίσο ιφγνπο: α) γηαηί πνιιέο θνξέο γίλεηαη απφ ηελ 

πεξηέξγεηα ηνπ ηδίνπ ρσξίο ηελ παξφξκεζε απφ έηεξν ελήιηθν πξφζσπν θαη ζπλεπψο 

δελ ζπληζηά πξάμε επίζεζεο θαη β) γηαηί φηαλ γίλεηαη κε ηελ ππνθίλεζε ελειίθνπ 

γίλεηαη ζηηο επηζέζεηο ηχπνπ grooming φπνπ νη ζπλέπεηεο ππφθεηληαη ζηηο γεληθφηεξεο 

ζπλέπεηεο ησλ επηζέζεσλ απηψλ. 

 

2.2 Μεθοδολογύα επιθϋςεων  

2.2.1 Grooming 

Καζψο ην δήηεκα ησλ δηαδηθηπαθψλ επηζέζεσλ κε ζχκαηα αλειίθνπο είλαη 

ζρεηηθά λέν, δελ ππάξρνπλ αξθεηέο δεκνζηεπκέλεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ λα 

αζρνινχληαη κε ηελ αλάιπζε ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη 

απφ ηνπο δξάζηεο. Φπζηθά, θάζε πεξίπησζε επίζεζεο είλαη κνλαδηθή θαη αθνξά ζηηο 

ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θαζψο θαη ζηηο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ δξάζηε θαη ηνπ ζχκαηνο. 

Αληίζηνηρα ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε θαη απφ άιινπο παξάγνληεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε ηνπνζεζία, ε ειηθία θαη ην θχιν ηνπ ζχκαηνο. Ωζηφζν, ε αλαδήηεζε 

ζηηο ππάξρνπζεο δεκνζηεπκέλεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, θαηέδεημε πσο ππάξρνπλ θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά ζηηο κεζνδνινγίεο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηηο επηζέζεηο grooming 

(Stanley 2001; O'Connell 2003; Kaveri Subrahmanyam 2006; Olson 2007): 
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 Σν πξψην βήκα είλαη ην ζηάδην ηεο θηιίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ, ν 

επηηηζέκελνο (predator) πξνζπαζεί λα ζπγθεληξψζεη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ππνςήθην ζχκα ηνπ. Η ζρέζε ηνπ κε ην 

ζχκα είλαη θπξίσο αλαγλσξηζηηθή. Οη ζπδεηήζεηο είλαη γεληθέο, δελ 

απνθαιχπηεη πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία (ηφπνο δηακνλήο, ειηθία, θιπ), ελψ 

γεληθφηεξα νη ζπδεηήζεηο πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ 

ηα παηδηά/ ζχκαηα. Δπίζεο, ν επηηηζέκελνο ζθηαγξαθεί ην ςπρνινγηθφ πξνθίι 

ηνπ ζχκαηνο αλαδεηψληαο ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ή ηπρφλ αδπλακίεο πνπ 

έρεη. 

 Σν δεχηεξν βήκα είλαη ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο πξνζσπηθήο ζρέζεο. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ απηνχ, ν επηηηζέκελνο (predator) πξνζπαζεί λα 

δηακνξθψζεη κηα απνθιεηζηηθή πξνζσπηθή ζρέζε κε ην ζχκα. Πξνζπαζεί 

κέζα απφ γεληθφηεξεο ζπδεηήζεηο λα δψζεη ηελ εληχπσζε ζην ζχκα πσο είλαη 

ν θαιχηεξνο θίινο ηνπ/ηεο. Γεκηνπξγεί έηζη έλαλ ηδηαίηεξν θχθιν 

εκπηζηνζχλεο. Δπηρεηξεί λα θεξδίζεη ηελ απφιπηε εκπηζηνζχλε ηνπ ζχκαηνο 

θαη λα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ κέληνξα/ δαζθάινπ ηνπ πάλσ ζε δεηήκαηα 

ελδηαθέξνληνο ηνπ ζχκαηνο. Σαπηφρξνλα επηδηψθεη λα δψζεη ηελ εληχπσζε 

ζην ζχκα πσο νη γλψζεηο ηνπ πάλσ ζε ζέκαηα ελδηαθέξνληνο είλαη άξηζηεο θαη 

πσο ην ζχκα κπνξεί λα ηνπ θάλεη ηελ νπνηαδήπνηε εξψηεζε. Δπίζεο, έλα 

αθφκα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ βήκαηνο απηνχ είλαη θαη ε 

απνθιεηζηηθφηεηα πνπ πξνζπαζεί λα πξνζδψζεη ν επηηηζέκελνο ζηε 

ζπλνκηιία. Γηα παξάδεηγκα, ξσηάεη ην ζχκα αλ κηιάεη θαη κε άιινπο ρξήζηεο 

πέξαλ απηνχ θαη πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη απηέο ηηο ζπλνκηιίεο. Γεκηνπξγεί 

ινηπφλ, κηα ζρέζε εμαπάηεζεο θαη απνθιεηζηηθήο ζπλνκηιίαο. 

 Σν ηξίην βήκα είλαη ην ζηάδην ηεο αλάιπζεο ξίζθνπ. Έρνληαο θηάζεη πνιχ 

θνληά ζηνλ χπνπιν ζθνπφ ηνπ, ν επηηηζέκελνο (predator) επηδηψθεη λα 

εθηηκήζεη ηνλ θίλδπλν κηαο ηέηνηαο πξάμεο θαη θπξίσο ηνπ ξίζθνπ πνπ έρεη λα 

γίλεη αληηιεπηφο θαη λα ζπιιεθζεί απφ ηηο αξρέο.  Έρνληαο ζπλεηδεηνπνηήζεη, 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ηε βαξχηεηα ηνπ αδηθήκαηνο ηεο απνπιάλεζεο 

αλειίθνπ, ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο θαη θάλεη εθηηκήζεηο γηα ηηο ηπρφλ δπζκελείο, 

γηα ην πξφζσπν ηνπ, επηπηψζεηο ησλ πξάμεψλ ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ξσηάεη ην 
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ζχκα ζρεηηθά κε ηελ ζρέζε πνπ έρεη κε ηνπο γνλείο ηνπ ή ηνπο αλζξψπνπο 

ζηνπο νπνίνπο εκπηζηεχεηαη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζέκαηα. 

 Σν ηέηαξην βήκα είλαη ην ζηάδην ηεο επίζεζεο. Οπζηαζηηθά, ζηα πξνεγνχκελα 

ηξία βήκαηα, ν επηηηζέκελνο (predator) πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα ηνλ ηειηθφ 

ηνπ ζθνπφ, δειαδή ηελ εμαπφιπζε ηεο επίζεζεο. ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ, ε είζνδνο ζην ζηάδην απηφ γίλεηαη κε ηελ αιιαγή ηεο 

ζπδήηεζεο ζε ζέκαηα εξσηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Δπίζεο είλαη πνιχ 

ζπλεζηζκέλε ε ξνπή πξνο ην ζχκα γηα ζέαζε πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ. Πνιιέο 

θνξέο κάιηζηα, ην ζχκα εμαλαγθάδεηαη κέζσ απεηιψλ, λα βγάιεη θσηνγξαθίεο 

ή βίληεν κε άζεκλν πεξηερφκελν θαη ελ ζπλερεία λα ηηο απνζηείιεη ζηνλ 

δξάζηε. Παξάιιεια, ζπλεζηζκέλε επηδίσμε ηνπ δξάζηε είλαη θαη ε 

ζπλάληεζε ζε θπζηθφ επίπεδν, πέξα ηνπ δηαδηθηπαθνχ, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλερίζεη θαη απφ θνληά ην θαθφβνπιν έξγν ηνπ. Έλα αθφκα θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ βήκαηνο απηνχ είλαη θαη ε ρξήζε ηνπ αηζζήκαηνο θφβνπ 

πνπ επηδηψθεη ν δξάζηεο λα δεκηνπξγήζεη ζην ζχκα, έρνληαο σο ζηφρν ηε 

κείσζε ηνπ θηλδχλνπ λα απνθαιπθζεί ε δξάζε ηνπ. ην ζεκείν απηφ, είλαη 

πνπ ζπλδπάδνληαη νη ηερληθέο ηνπ cyberbullying κέζα ζε επηζέζεηο grooming. 

Δλ θαηαθιείδη, νη κέζνδνη πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηνπο επηηηζέκελνπο 

(predators) πνηθίινπλ θαη εμαξηψληαη απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε 

επίζεζεο. Ωζηφζν, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ επηζέζεσλ κε ζπγθεθξηκέλα γλσξίζκαηα ζην θαζέλα. 

 

2.2.2 Cyberbullying 

ε αληίζεζε κε ηηο επηζέζεηο ηχπνπ grooming, φπνπ παξφιε ηελ πνηθηινκνξθία 

ηνπο νη εξεπλεηέο έρνπλ εληνπίζεη ζπγθεθξηκέλα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ ζχκαηνο, ζηηο επηζέζεηο ηχπνπ cyberbullying δελ έρεη εληνπηζηεί 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία. Σν πην αμηνζεκείσην γηα ηηο επηζέζεηο απηέο είλαη 

ην γεγνλφο πσο παξφιν ζπκβαίλνπλ πνιχ ζπρλά, ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο (πεξίπνπ ην 

10%) θαηαγγέιινληαη (Bauman 2007). πλεπψο θξίλεηαη ηδηαίηεξα δχζθνιε ε 

γελίθεπζε ησλ επηζέζεσλ απηψλ θαη ε εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ επίζεζεο. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο 

πνιιέο θνξέο ηα παηδηά εκθαλίδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο ζχκαηα ηέηνησλ επηζέζεσλ 
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ρσξίο φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα ππάξρνπλ πεξηζηαηηθά πνπ λα κπνξνχλ λα ην 

πηζηνπνηήζνπλ. Γειαδή, εκθαλίδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο ζχκαηα θπξίσο γηα λα 

θεληξίζνπλ ηνλ ελδηαθέξνλ ησλ γνληψλ ηνπο (Kendall-Tackett, Williams et al. 1993). 

 

2.3 Επιπτώςεισ 

Οη παξαπάλσ επηζέζεηο έρνπλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ θαηαζηξνθηθά 

απνηειέζκαηα γηα ηα παηδηά/ ζχκαηα. ε αθξαίεο πεξηπηψζεηο ζηηο επηζέζεηο ηχπνπ 

grooming, κπνξεί αθφκε θαη λα νδεγεζνχλ ζηε δνινθνλία ηνπ ζχκαηνο έηζη ψζηε λα 

απνθεπρζνχλ νη αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηνλ ζχηε. Οκνίσο έρνπλ θαηαγξαθεί 

πεξηζηαηηθά επηζέζεσλ cyberbullying, φπνπ ην ζχκα έθηαζε ζηελ απηνθηνλία κελ 

αληέρνληαο ηνλ δηαδηθηπαθφ δηαζπξκφ θαη ηε ζπθνθαληία.  

Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο νη επηπηψζεηο ησλ επηζέζεσλ grooming είλαη 

θαηά γεληθή νκνινγία ζνβαξφηεξεο θαη θαηαζηξνθηθφηεξεο γηα ηα ζχκαηα θαη 

κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: α) ςπρνινγηθέο θαη β) 

ζσκαηηθέο επηπηψζεηο. Οη ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο κπνξνχλ επίζεο λα δηαηξεζνχλ 

ζηηο βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο αλάινγα κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

δηαξθνχλ (Dunne; 2002). Έληνλν άγρνο, θαηάζιηςε, απνζηξνθή πξνο ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ, είλαη κεξηθά απφ ηα πην ζπλεζηζκέλα ζπκπηψκαηα πνπ εκθαλίδνπλ ηα 

ζχκαηα ηνπ grooming. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθά θξίλνληαη θαη ηα ζπκπηψκαηα πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηελ κεηέπεηηα δσή ηνπ ζχκαηνο. πγθεθξηκέλα, ηα ζχκαηα ηνπ 

grooming εκθαλίδνπλ κεγάιε απνζηξνθή πξνο ηε γελεηήζηα ζεμνπαιηθή πξάμε 

αθφκα θαη κεηά απφ πνιχ θαηξφ απφ ηε ζηηγκή ηεο επίζεζεο (Rowan 2006). 

Δπηπξφζζεηα, λεφηεξεο έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ πσο ηα ζχκαηα ηνπ grooming 

εκθαλίδνπλ εθηφο ησλ άιισλ ζπκπησκάησλ θαη ξνπή πξνο ηνλ αιθννιηζκφ θαη ηε 

ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ (Kendall-Tackett, Williams et al. 1993). Πάλησο, αλάινγε 

βαξχηεηα κε ηηο ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο έρνπλ θαη νη ζσκαηηθέο θαζψο ε αζθνχκελε 

ζσκαηηθή βία ζε παηδηθφ ζψκα πνπ δελ έρεη αθφκα δηαπιαζηεί θαηάιιεια γηα ηελ 

εξσηηθή επαθή, επηθέξεη κφληκα ζρεδφλ ηξαχκαηα πνπ αθνινπζνχλ ην ζχκα γηα ηελ 

ππφινηπε δσή ηνπ (Ryan C. W. Hall 2007). 

Σα απνηειέζκαηα ησλ επηζέζεσλ cyberbullying είλαη παλνκνηφηππα κε απηά ηνπ 

grooming, σζηφζν είλαη κηθξφηεξεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη πεξηνξίδνληαη ζηελ 
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θαηεγνξία ησλ ςπρνινγηθψλ επηπηψζεσλ. Αληίζηνηρα, ζηηο επηζέζεηο cyberbullying 

ηα ζχκαηα εκθαλίδνπλ κεγάιε απνζηξνθή γηα ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο θαη γεληθά πξνο θάζε θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα (Berson 2003). Η 

θαηάζιηςε είλαη επίζεο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ επηπηψζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηα 

έληνλα ζεκάδηα άγρνπο.  

 

2.4 Δρϊςτεσ 

Έρνληαο αλαιχζεη ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο επηζέζεηο πνπ δέρνληαη νη αλήιηθνη 

θαζψο ζπλνκηινχλ ζην δηαδίθηπν, παξακέλεη ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ην πνηνη δξάζηεο 

θξχβνληαη πίζσ απφ ηηο επηζέζεηο απηέο. Οη πιεηνςεθία ησλ δξαζηψλ- predators, 

πίζσ απφ ηηο επηζέζεηο grooming, είλαη λεαξνί άληξεο πνπ αλαδεηνχλ αλήιηθα αγφξηα 

θαη θνξίηζηα κε ζηφρν ηελ εξσηηθή ζπλεχξεζε (Marcum 2007). Κχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ εκθαλίδνπλ είλαη ε παηδνθηιία, δειαδή ε δηαζηξνθή, βάζεη ηεο 

νπνίαο αλαδεηνχλ ηνπο εξσηηθνχο ηνπο ζπληξφθνπο ζε άηνκα ηεο παηδηθήο θαη 

φςηκεο εθεβηθήο ειηθίαο (Wolak 2008). Σα άηνκα απηά πξνέξρνληαη απφ φιεο ηηο 

θνηλσληθέο ηάμεηο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρνπλ νηθνγέλεηα θαη παηδηά ζε 

παξαπιήζηα ειηθία κε ηα ζχκαηά ηνπο. Δπίζεο, πνιιέο θνξέο επηιέγνπλ επαγγέικαηα 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε παηδηά. Απφ πιεπξάο ςπρνινγίαο, ηα άηνκα απηά εκθαλίδνπλ 

ηάζεηο εθδίθεζεο απέλαληη ζηελ θνηλσλία, επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαζψο θαη άιιεο 

δηαζηξνθέο, φπσο ε εδνλνβιεςία θαη ε επηδεημηνκαλία (Gillespie 2008). Δπίζεο 

αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο ζε κεγάιν πνζνζηφ (κεγαιχηεξν απφ 65%) έρνπλ 

πέζεη θαη νη ίδηνη ζχκαηα θαθνπνίεζεο θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία (Quayle and 

Ribisl 2012). 

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ εκθαλίδνπλ θαη νη αλαιχζεηο ησλ εηδηθψλ ζρεηηθά κε ηα 

θίλεηξα ησλ predators θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζηηο πξάμεηο απηέο. 

χλεζεο θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε αλαηξνθή ηνπο ζε απζηεξφ – απηαξρηθφ 

πεξηβάιινλ, θαηά θαλφλα παηξηαξρηθφ, φπνπ εκπνδίζηεθε ε θπζηνινγηθή ζεμνπαιηθή 

ηνπο αλάπηπμε (Great Britain. Dept. for Children Schools and Families. 2009). 

Δπίζεο, θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε πξφθιεζε αηζζήκαηνο θπξηαξρίαο θαη 

εμνπζίαο πνπ επηδηψθνπλ απέλαληη ζηα ζχκαηά ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε αληίζηνηρν 
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αίζζεκα θαησηεξφηεηαο απέλαληη ζε ελήιηθνπο εξσηηθνχο ζπληξφθνπο (Seto and 

American Psychological Association. 2008). 

Παξάιιεια, άμην πξνζνρήο είλαη θαη ην γεγνλφο πσο ζηελ πιεηνςεθία απηψλ 

ησλ επηζέζεσλ grooming, νη δξάζηεο δελ ήηαλ άγλσζηνη πξνο ην ζχκα αιιά γλσζηνί 

ζην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπο (O'Connell 2003). πλεπψο, νη δξάζηεο θαίλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα λα πξνζειθχζνπλ φρη πάληα άγλσζηα ζχκαηα, αιιά 

παηδηά πνπ έρνπλ ήδε ζηνρνπνηήζεη. Έηζη, ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ειεθηξνληθέο 

επηθνηλσλίεο γηα λα πξνζειθχζνπλ ηα ζχκαηα ρσξίο λα δηεγείξνπλ ππνςίεο. 

Αληηζέησο, ηα θίλεηξα ησλ δξαζηψλ πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηηο επηζέζεηο 

cyberbullying δελ πξνέξρνληαη απαξαίηεηα απφ εξσηηθφ ελδηαθέξνλ πξνο θάπνηνλ 

αλήιηθν. Όκσο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη επηζέζεηο cyberbullying πξνεγνχληαη ή 

έπνληαη ησλ επηζέζεσλ grooming, νπφηε ν δξάζηεο εκθαλίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

αλαιχζεθαλ πξνεγνπκέλσο. ε πεξηπηψζεηο φκσο, πνπ νη επηζέζεηο cyberbullying δελ 

ζρεηίδνληαη κε επηζέζεηο grooming, νη δξάζηεο πξνέξρνληαη ζπλήζσο απφ ηνλ ίδην 

ρψξν κε ηα ζχκαηά ηνπο θαη έρνπλ παξαπιήζηα ειηθία (Genta, Brighi et al. 2009). 

Δδψ, ην θίλεηξν είλαη ν θζφλνο ή ε ηάζε εθδίθεζεο γηα ηα ζχκαηά ηνπο (Bauman 

2007). Δπίζεο, πνιιέο θνξέο ηα θίλεηξα γηα επηζέζεηο cyberbullying πξνέξρνληαη 

κεηά απφ εξσηηθή απνγνήηεπζε ή απφξξηςε (Li, Cross et al. 2012). 
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3 Η επικινδυνότητα ςε ηλεκτρονικούσ διαλόγουσ 

Η έλλνηα ηεο επηθηλδπλφηεηαο ή ηνπ ξίζθνπ ζπλαληάηαη ζε πνιιαπιέο εθθάλζεηο 

ηεο ζχγρξνλεο δσήο. Οπζηαζηηθά εξκελεχεη ηηο πξνθιήζεηο θαη ηνπο θηλδχλνπο κέζα 

απφ ηελ αβεβαηφηεηα δηαθφξσλ γεγνλφησλ. Γηα παξάδεηγκα ζηηο νηθνλνκηθέο 

επηζηήκεο, ε έλλνηα ηνπ ξίζθνπ αλαθέξεηαη ζηνλ θίλδπλν απξφζκελσλ εμειίμεσλ πνπ 

επηθέξνπλ δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο ζε έλαλ νξγαληζκφ ή κία επέλδπζε. Αληίζηνηρα, 

ζηηο ηαηξηθέο επηζηήκεο, ε έλλνηα ηνπ ξίζθνπ αλαθέξεηαη ζε βηνινγηθνχο θηλδχλνπο 

πνπ ζρεηίδνληαη π.ρ. κε πεξηβαιινληνινγηθνχο παξάγνληεο θαη επηθέξνπλ δπζάξεζηεο 

ζπλέπεηεο ζε θάπνηνλ νξγαληζκφ. Γεληθφηεξα ζηε βηβιηνγξαθία, ε έλλνηα ηνπ ξίζθνπ 

νξίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ελφο γεγνλφηνο κε ην 

απνηέιεζκα (ζπλέπεηεο) πνπ απηφ απνθέξεη (Henley 2000). πλεπψο, νη παξάγνληεο 

πηζαλόηεηα θαη απνηέιεζκα επεξεάδνπλ θαη ηελ ηηκή ηνπ ξίζθνπ. Έηζη, ζε κία 

βηνκεραληθή κνλάδα ηεο νπνίαο ε ιεηηνπξγία ππνζηεξίδεηαη απφ πιήζνο ειεθηξηθψλ 

κεραλψλ, ην ξίζθν πνπ επηθέξεη ε θάζε κνλάδα απφ απηέο, ππνινγίδεηαη σο ην 

γηλφκελν ηεο πηζαλφηεηαο βιάβεο κε ην απνηέιεζκα (νηθνλνκηθφ) πνπ επηθέξεη ε 

βιάβε απηή. 

Σν επφκελν ζηάδην κεηά ηελ απνηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο είλαη ε δηαρείξηζε 

ηεο. Έρνληαο απνηππψζεη κε καζεκαηηθή θιίκαθα ηελ επηθηλδπλφηεηα, ζηε ζπλέρεηα 

αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο ζρεηηθψλ απνθάζεσλ. Ωζηφζν, νη απνθάζεηο 

απηέο πεξηέρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ν νπνίνο ηειηθά επηιέγεη 

ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο κάιηζηα, 

επηιέγεηαη λα κε γίλεη θακία ελέξγεηα θαζψο ε επηθηλδπλφηεηα δε ζεσξείηαη 

ζεκαληηθή. Όκσο ζε θάζε πεξίπησζε, ε απνηχπσζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηε ιήςε ησλ φπνησλ απνθάζεσλ. 

ηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ, ε έλλνηα ηεο επηθηλδπλφηεηαο ή ηνπ 

ξίζθνπ είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ην αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ δεηείηαη ε 

πξνζηαζία. ηελ πεξίπησζε ελδηαθέξνληνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, δειαδή ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ αλειίθσλ, ε επηθηλδπλφηεηα ζηελ νπνία είλαη εθηεζεηκέλνη νη 

αλήιηθνη, αθνξά ζην ελδερφκελν λα βξεζνχλ ζχκαηα επηζέζεσλ grooming. Ωζηφζν, ε 

ιήςε νπνηαζδήπνηε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επηθηλδπλφηεηαο 

απαηηεί πξψηηζηα ηελ απνηχπσζή ηεο. Πξνθαλψο, ε νξζφηεξε απνηχπσζε ηεο 

επηθηλδπλφηεηαο ζε θαηαλνεηή θιίκαθα, απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε ζσζηή 
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ιήςε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ. Δπίζεο, ε φπνηα δηαρείξηζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο 

απαηηεί ηδηαίηεξα ιεπηνχο θαη δηαθξηηηθνχο ρεηξηζκνχο επεηδή ζρεηίδεηαη θπξίσο κε 

παηδηά ησλ νπνίσλ ε ςπρνζχλζεζε είλαη πνιχ επαίζζεηε. 

Παξάιιεια, ε απνηχπσζε θαη ε δηαρείξηζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ζηνπο 

ειεθηξνληθνχο δηαιφγνπο πεξηέρεη αξθεηή αζάθεηα. Γηα παξάδεηγκα, ε αλάπηπμε 

ειεθηξνληθψλ ζπδεηήζεσλ κε πεξηερφκελν ζρεηηθφ κε ηελ αλζξψπηλε 

αλαπαξαγσγηθή πξάμε, δελ είλαη απαξαίηεηα πεξηπηψζεηο θαθφβνπιεο πξνζέγγηζεο, 

αιιά κπνξεί λα πεγάδνπλ απφ ηελ πεξηέξγεηα ησλ παηδηψλ γηα ηελ πξάμε απηή θαη ηηο 

ζπδεηήζεηο πνπ θάλνπλ κεηαμχ ηνπο. Η επηθηλδπλφηεηα απηή είλαη ζαθψο κηθξφηεξε, 

φκσο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν θίλδπλνο πνπ ππάξρεη ψζηε ε πεξηέξγεηα απηή λα 

ζηξέςεη ην παηδί ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζε θαθφβνπια άηνκα θαη άζειά ηνπ 

λα δειψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο ππνςήθην ζχκα grooming.  

Οη πεξηπηψζεηο ησλ επηζέζεσλ grooming απνηεινχλ κηα πνιχ δπζκελή 

θαηεγνξία ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο. Σν γεγνλφο πσο ζρεηίδνληαη κε παηδηά, ηελ πην 

επαίζζεηε θνηλσληθά νκάδα, δίλεη κεγαιχηεξν βάξνο ζηελ εχξεζε ηξφπσλ 

αληηκεηψπηζεο απηψλ ησλ επηζέζεσλ. ε άιιεο πεξηπηψζεηο ειεθηξνληθνχ 

εγθιήκαηνο, φπσο θινπή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηνηρείσλ θιπ, νη επηπηψζεηο 

κπνξνχλ λα απνηππσζνχλ θαη λα απνηηκεζνχλ. Όκσο ζηηο πεξηπηψζεηο grooming νη 

ζπλέπεηεο είλαη δξακαηηθέο γηα ηελ ππφινηπε δσή ησλ ζπκάησλ. Πνιιέο θνξέο 

ζηνηρίδνπλ αθφκα θαη ηε δσή ηνπο. 

 

3.1 Παραπλόςιεσ ερευνητικϋσ εργαςύεσ 

Καζψο ην πξφβιεκα ηεο εμάπισζεο ησλ επηζέζεσλ ηχπνπ grooming είλαη 

ζρεηηθά θαηλνχξγην, νη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί δελ είλαη 

αξθεηέο. Ωζηφζν, θαίλεηαη πσο ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο έρεη αλεζπρήζεη 

ηνπο εξεπλεηέο θαη ηνπο έρεη σζήζεη ζηελ έξεπλα ηθαλψλ αληίκεηξσλ έλαληη ησλ 

επηζέζεσλ απηψλ. Δλδεηθηηθά, παξαθάησ αλαθέξνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο εξεπλεηηθέο 

εξγαζίεο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί. 

Μηα εξγαζία, πνιχ θνληηλή ζηελ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο, είλαη ην ChatCoder πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηεο 

Kontostathis (Kontostathis 2012). Σν πξφγξακκα πνπ αλαπηχρζεθε έρεη σο ζθνπφ ηνλ 
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πεξηνξηζκφ ηεο δξάζεο ησλ θαθφβνπισλ ρξεζηψλ πνπ εκθαλίδνπλ παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηφζν κε επηζέζεηο ηχπνπ grooming φζν θαη cyberbullying. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ έρεη ζπζηαζεί έλα δίθηπν εζεινληψλ πνπ ζπιιέγνπλ ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ζηηο παξαπάλσ επηζέζεηο. Παξηζηάλνπλ ινηπφλ ηα αλήιηθα ζχκαηα θαη 

θαηαγξάθνπλ θάζε πξνζπάζεηα θαθφβνπιεο πξνζέγγηζεο ή εθθνβηζκνχ. Παξάιιεια, 

ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλνληαη αθνξνχλ πιεζψξα δηαδηθηπαθψλ επηθνηλσληαθψλ 

εξγαιείσλ, θαζψο επίζεο θαη θνηλσληθά δίθηπα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην Myspace. 

Μάιηζηα, γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ αλαπηχμεη θαη εηδηθφ ηζηνρψξν 

(http://www.chatcoder.com/) φπνπ νη ζπλεξγάηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα 

αλεβάδνπλ πιηθφ δηαιφγσλ πνπ έρνπλ ή λα θαηεβάδνπλ ην πιηθφ πνπ έρεη 

ζπγθεληξσζεί κέρξη ζηηγκήο απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο. Σν πιηθφ απηφ ρσξίδεηαη ζε 

δχν θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν επίζεζεο πνπ αλαθέξεηαη (grooming ή 

cyberbullying). πλεπψο, φπσο ηνπιάρηζηνλ ηζρπξίδνληαη νη νξγαλσηέο ηεο 

πξνζπάζεηαο απηήο, ε ζπγθέληξσζε φινπ ηνπ πιηθνχ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

αλάπηπμε θαηάιιεισλ ακπληηθψλ κεραληζκψλ πνπ ζα πξνζηαηεχνπλ ηνπο αλήιηθνπο 

ρξήζηεο απφ ηνπο αλάινγνπο θηλδχλνπο. Ωζηφζν, νη εθαξκνγέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπζηήκαηνο παξνπζηάδνπλ ην κεηνλέθηεκα ηεο εκθάληζεο αξθεηψλ false-positives, 

δειαδή ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο χπαξμεο επηζέζεσλ (Kontostathis 2012). Γεληθφηεξα, 

ε εξεπλεηηθή νκάδα ηεο Kontostathis έρεη δεκνζηεχεη αξθεηέο εξγαζίεο ζρεηηθά κε 

ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ απφ ην ειεθηξνληθφ έγθιεκα, σζηφζν ην επηζηέγαζκα 

ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπο πξνζπαζεηψλ ζπλνςίδεηαη ζηελ πξναλαθεξζείζα εθαξκνγή. 

Δπηπξφζζεηα, ε εθαξκνγή απηή (ChatCoder) κπνξεί λα ζεσξεζεί πσο είλαη ε 

πιεζηέζηεξε εξεπλεηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 

ε αληίζηνηρε δεκνζηεπκέλε εξγαζία, ε Ο‘Connell παξνπζίαζε ηα ζηάδηα πνπ 

αθνινπζεί θάπνηνο θαθφβνπινο ρξήζηεο (predator) πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνλ 

θαθφβνπιν ζηφρν ηνπ (O'Connell 2003). Δλδεηθηηθά, ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 

επηζεκαίλεη πσο αξρηθά, ν θαθφβνπινο ρξήζηεο (predator) δεκηνπξγεί κηα θηιηθή 

ζρέζε κε ην ζχκα, ην ζηάδην ηεο θηιίαο φπσο ην αλαθέξεη. Καηά ην ζηάδην απηφ, 

ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο γηα ην ζχκα ηνπ πξνζπαζψληαο λα ζπγθεληξψζεη φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία. Δλ ζπλερεία, δηακνξθψλεη κηα απνθιεηζηηθή ζρέζε κε 

ην ζχκα, δειαδή πεξλάεη ζην ζηάδην ηεο απνθιεηζηηθήο ζρέζεο. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ζηαδίνπ απηνχ, ν θαθφβνπινο ρξήζηεο (predator) πξνζπαζεί λα παξνπζηάζεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ ζην ζχκα σο κέληνξα, δειαδή λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ζχκαηνο 
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θαη λα θαιχπηεη ηηο απνξίεο ηνπ ζε δηάθνξα ζέκαηα. ηε ζπλέρεηα, ζπλήζσο 

αθνινπζεί ην ζηάδην εθηίκεζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο, δειαδή ην ζηάδην φπνπ ν 

θαθφβνπινο ρξήζηεο (predator), πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επίζεζεο, εθηηκά ηελ 

επηθηλδπλφηεηα (ξίζθν) πνπ έρεη ε θίλεζε απηή πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη ηελ 

έλαξμε ή φρη ηεο επίζεζεο. πλήζσο ξσηάεη ην ζχκα γηα ηελ ζρέζε πνπ έρεη κε ηνπο 

γνλείο ηνπ ή πνηεο ψξεο είλαη κφλνο/ κφλε ζην ζπίηη θιπ. ηε ζπλέρεηα, αλαθέξεηαη 

πσο αθνινπζεί ην ζηάδην επίζεζεο, δειαδή ην ζηάδην φπνπ ν θαθφβνπινο ρξήζηεο 

(predator) πξνρσξά ζηελ επίζεζε ελαληίνλ ηνπ ζχκαηνο.  

ε αληίζηνηρν άξζξν, ε εξεπλεηηθή νκάδα ηεο Olson, αλαπηχζζεη αληίζηνηρα ηα 

ζηάδηα πνπ αθνινπζνχληαη απφ θάπνηνλ θαθφβνπιν ρξήζηε (predator) θαηά ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ αλήιηθνπ ζχκαηνο (Olson 2007). ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία σζηφζν, 

ηα ζηάδηα πξνζέγγηζεο ηνπ αλήιηθνπ ζχκαηνο ζπλνςίδνληαη ζε ηξία: Σν πξψην είλαη 

ην ζηάδην πξφζβαζεο, δειαδή ηνπ ζηάδην φπνπ ν θαθφβνπινο ρξήζηεο (predator) 

απνθηά πξφζβαζε ζην ζχκα. Σν δεχηεξν ζηάδην είλαη ην ζηάδην ηεο εμαπαηεκέλεο 

ζρέζεο, φπνπ φπσο αλαθέξεηαη, ν θαθφβνπινο ρξήζηεο (predator) ζρεκαηίδεη κηα 

ζρέζε εμαπάηεζεο κε ην ζχκα. πγθεθξηκέλα, θαηά ην ζηάδην απηφ αλαπηχζζεηαη κηα 

αξξσζηεκέλε ζρέζε κε ην ζχκα πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια ην έδαθνο 

γηα ην ηειηθφ ζηάδην ηεο επίζεζεο. Σν ηειηθφ απηφ ζηάδην, απνηειεί θαη ηνλ απψηεξν 

ζθνπφ ηνπ επηηηζέκελνπ θαη πεξηιακβάλεη είηε ηελ εθπιήξσζε ηεο αξξσζηεκέλεο 

θαληαζίσζεο είηε ηελ εθβηαζηηθή απαίηεζε γηα ζπλάληεζε ζε θπζηθφ ρψξν. 

Παξάιιεια, ζε αληίζηνηρε δεκνζηεπκέλε εξγαζία, ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ νκάδα 

ηνπ Bogdanova, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα κηαο ζπγθξηηηθήο εξγαζίαο 

αλάκεζα ζε δηαιφγνπο κε πεξηερφκελν ζρεηηθφ ησλ επηζέζεσλ grooming θαη ζε 

δηαιφγνπο πνπ δελ πεξηείραλ ζρεηηθή επηθηλδπλφηεηα (Dasha Bogdanovaa and Solorio 

2014). χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, ε έξεπλα έδεημε πσο νη δηάινγνη κε θαθφβνπιν 

πεξηερφκελν κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ απφ ηνπο ππφινηπνπο, κε αθξίβεηα πνπ 

θηάλεη ην πνζνζηφ 97%.  

Η εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Escalante πξφηεηλε, ζε ζρεηηθφ άξζξν, ηελ αλίρλεπζε 

παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο κέζα απφ ειεθηξνληθνχο δηαιφγνπο κε ηε ρξήζε 

αληρλεπηψλ (classifiers) πνιιαπιψλ επηπέδσλ (Hugo Jair Escalante 2013). 

Οπζηαζηηθά, ε εξγαζία απηή αμηνινγεί αληρλεπηέο θαθφβνπιεο πξνζέγγηζεο 

αλειίθσλ θαη πξνηείλεη ηε ζπλχπαξμε ηνπο ζε έλα θπθιηθφ κνληέιν (ring-based 
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strategy) πξνθεηκέλνπ ε αλίρλεπζε απηή λα έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

Παξάιιεια, παξνπζηάδνπλ θαη πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα πνπ απνηππψλνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ πνπ πξνηείλνπλ. 

Αληίζηνηρα, ε εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Villatoro-Tello, πξφηεηλε ηε ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ αλαγλψξηζεο θαθφβνπισλ ρξεζηψλ κέζα απφ 

ειεθηξνληθέο ζπλνκηιίεο (Esaú Villatoro-Tello 2012). Οη ζπγγξαθείο εηζεγνχληαη έλα 

ζχζηεκα δηπιήο αλαγλψξηζεο (on-line θαη off-line) πνπ κπνξεί, φπσο δειψλνπλ νη 

δεκηνπξγνί ηνπ, λα αλαγλσξίδεη ηνπο δηαιφγνπο πνπ έρνπλ ζηφρν επηζέζεηο grooming 

απφ ηνπο θνηλνχο δηαιφγνπο πνπ δεκηνπξγνχλ νη ππφινηπνη ρξήζηεο. Όπσο 

αλαθέξεηαη, ε δηπιή αλίρλεπζε θαθφβνπιεο πξνζέγγηζεο επηθέξεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα θαη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Υξεζηκνπνηνχληαη σο αληρλεπηέο πνπ 

βαζίδνληαη ζε λεπξσληθά δίθηπα (ΝΝ) θαζψο θαη ζηνλ αιγφξηζκν SVM(Support 

Vector Machine). 

Οκνίσο, ν Pendar δεκνζίεπζε ζρεηηθή έξεπλα ζρεηηθά κε ην πψο κπνξεί λα 

αλαγλσξηζηεί απηφκαηα ν θαθφβνπινο ρξήζηεο (predator) κέζα απφ αλάιπζε 

γξαπηψλ δηαιφγσλ (Pendar 2007). Ο ζπγθεθξηκέλνο εξεπλεηήο αλέιπζε δηαιφγνπο 

πνπ πήξε απφ ζρεηηθφ ηζηνρψξν (Perverted-Justice) κε ηε βνήζεηα ηνπ αιγνξίζκνπ k-

nn. ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο θαηέιεμε πσο ππάξρεη ζεκαληηθή ζχγθιηζε ησλ 

δηάθνξσλ δηαιφγσλ θαη κπνξεί ππφ πξνυπνζέζεηο λα αλαγλσξηζηεί ε θαθφβνπιε 

πξφζεζε θάπνηνπ ρξήζηε. 

Δπηπξφζζεηα, εξεπλψληαο ηηο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ ζηνπο αλήιηθνπο ρξήζηεο νη 

επηζέζεηο ηχπνπ grooming, ε Berson δεκνζίεπζε ζρεηηθή έξεπλα ε νπνία φκσο 

αλαθέξεηαη θπξίσο ζηνλ ςπρνινγηθφ ηνκέα θαη δελ πεξηέρεη ηερληθά ζηνηρεία ζηα 

νπνία ζα κπνξνχζε λα βαζηζηεί ε παξνχζα δηαηξηβή (Berson 2003). Ωζηφζν, ε 

έξεπλα απηή πεξηέρεη ζεκαληηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εμέιημεο 

απνηειεζκαηηθψλ κεραληζκψλ άκπλαο. Απνδεηθλχεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο έγθαηξεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ επηζέζεσλ ηχπνπ grooming κέζσ παξάζεζεο ησλ άθξσο 

δπζκελψλ επηπηψζεσλ πνπ επηθέξεη ζηα ζχκαηα. 

Μηα εμίζνπ ελδηαθέξνπζα εξεπλεηηθή εξγαζία έρεη δεκνζηεπηεί απφ ηνπο 

Armagh θαη Battaglia (Armagh, Battaglia et al. 2006). Η εξγαζία απηή αλαθέξεηαη 

ζηε ρξήζε ππνινγηζηψλ απφ ηνπο παηδφθηινπο θαη παηδεξαζηέο, κε ζηφρν ηελ 
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θαθφβνπιε πξνζέγγηζε αλήιηθσλ ζπκάησλ. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη ζηνπο 

ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε ηα αλήιηθα ζχκαηα λα πέθηνπλ ζηηο παγίδεο πνπ 

ηνπο ζηήλνληαη. Ωζηφζν, δελ πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο επηζέζεηο ηχπνπ 

grooming, αιιά επηθεληξψλεηαη ζε άιιεο κνξθέο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, φπσο 

είλαη ε έθζεζε ηνπ αλήιηθνπ ζχκαηνο ζε πνξλνγξαθηθφ πιηθφ. 

Δπίζεο, έλα ελδηαθέξνλ άξζξν κε ηε κνξθή ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ, έρεη γξαθηεί 

απφ ηνλ Suler (Suler 2005). ην άξζξν απηφ αλαιχεηαη ε ςπρνινγία πνπ δηαθαηέρεη 

ηνπο ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. Αλαθέξεηαη ζην ράζκα γελεψλ 

πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ λέσλ ρξεζηψλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο. Καη απηφ εμαηηίαο ηε 

δηαθνξεηηθήο αληηκεηψπηζεο πνπ έρνπλ φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, 

θαζψο νη λένη εκθαλίδνπλ αμηνζεκείσηε επηδεμηφηεηα θαηά ηελ ρξήζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ, ελψ νη γνλείο ηνπο αληηκεησπίδνπλ πνιιέο θνξέο κε θφβν απηή 

ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε. Σν άξζξν απηφ, εληζρχεη ζπκπεξαζκαηηθά ηελ αλάγθε 

ρξήζεο θαηάιιεισλ αληίκεηξσλ, ψζηε ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηνπο αλήιηθνπο 

ρξήζηεο λα γίλεηαη κε πεξηζζφηεξε αζθάιεηα. 

Δπηπιένλ, έλα ελδηαθέξνλ βηβιίν έρεη γξαθηεί απφ ηνπο Schmalleger θαη Pittaro 

(Schmalleger and Pittaro 2009). Μπνξεί ην ζέκα ηνπ βηβιίνπ λα αλαθέξεηαη 

γεληθφηεξα ζην ειεθηξνληθφ έγθιεκα κε φιεο ηηο κνξθέο ηνπ πνπ καζηίδεη ηηο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, πεξηέρεη φκσο ζηνηρεία γηα ηηο κνξθέο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εγθιήκαηνο πνπ αθνξά ζηηο θαθφβνπιεο πξνζεγγίζεηο αλειίθσλ. Δπηπξφζζεηα, 

αλαθέξεηαη ζε λνκηθά δεηήκαηα πνπ εγείξνληαη θαηά ηελ αλάιπζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

απηψλ εγθιεκάησλ. Σα ζπκπεξάζκαηα ηνπ βηβιίνπ απηνχ θξίλνληαη ζεκαληηθά γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο GARS, θαζψο νξηνζεηνχλ ηερλνινγηθά θαη λνκηθά ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο θαη ηελ ελ δπλάκεη 

δηαζχλδεζε κε ηηο αξκφδηεο αξρέο. 

Έλα αθφκα αληίζηνηρν βηβιίν έρεη γξαθηεί απφ ηνπο Choo θαη ην 

εγθιεκαηνινγηθφ ηλζηηηνχην ηεο Απζηξαιίαο (Choo and Australian Institute of 

Criminology. 2009). Σν βηβιίν απηφ απνηειεί κηα βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ 

εξεπλψλ θαη ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηηο επηζέζεηο grooming. Γίλεηαη κηα 

επηζθφπεζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη αξκφδηεο αξρέο αλά ηελ πθήιην, 

αληηκεησπίδνπλ ηηο επηζέζεηο απηέο, κέρξη ηνπο ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

ζπκκφξθσζε ησλ δξαζηψλ. ηα πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο παξνχζαο 
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δηαηξηβήο, ην βηβιίν απηφ παξείρε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ησλ αληίζηνηρσλ δξαζηψλ θαη θπξίσο κε ηηο κεζφδνπο πξφιεςεο πνπ 

πξνηείλνληαη. 

ε αληηζηνηρία κε ηηο πξνεγνχκελεο δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο, ππάξρνπλ θαη 

αξθεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απνπιάλεζε αλειίθσλ, κε ηε δηαθνξά πσο 

αλαθέξνληαη ζηελ παξαβαηηθή πξάμε ηεο απνπιάλεζεο ζε θπζηθφ θπξίσο επίπεδν 

θαη φρη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ, φπνπ επηθεληξψλεηαη ην αληηθείκελν ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβήο. Σν βηβιίν πνπ έγξαςε ε Marcum, αλαθέξεηαη ζηνπο 

παηδεξαζηέο/ παηδφθηινπο ρξήζηεο (predators) (Marcum 2007). Σν βαζηθφ λφεκα ηνπ 

βηβιίνπ είλαη πσο νη άλζξσπνη απηνί δελ είλαη πεξηζσξηαθνί, αιιά ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη άλζξσπνη πέξαλ πάζαο ππνςίαο. Μάιηζηα, αλαθέξεη πσο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηδηαίηεξα επηδέμηεο θαη πνλεξέο κεζφδνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνπιαλήζνπλ ηα ζχκαηά ηνπο θαη λα επηηχρνπλ ην απαξαίηεην γηα απηνχο 

απνηέιεζκα. Δλδεηθηηθά, ν ζπγγξαθέαο έρεη αθηεξψζεη έλα νιφθιεξν θεθάιαην 

αλαιχνληαο ην θαηλφκελν ηνπ grooming, δίδνληαο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηηο κεζφδνπο 

πνπ αθνινπζνχληαη πξνθεηκέλνπ λα θεξδηζεί ε εκπηζηνζχλε ηνπ παηδηνχ – ζχκαηνο. 

Η εξγαζία πνπ δεκνζηεχηεθε απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Kendall-Tackett, 

αλαιχεη ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ζηα παηδηά/ ζχκαηα ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε 

(Kendall-Tackett, Williams et al. 1993). Κάλνληαο αλαθνξά ζε 45 ζρεηηθέο έξεπλεο, 

νη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ πσο ηα θαθνπνηεκέλα παηδηά εκθαλίδνπλ θαζαξά 

πεξηζζφηεξα αξλεηηθά ζπκπηψκαηα απφ ηα κε θαθνπνηεκέλα. Ο θφβνο, ην ζπλερέο 

άγρνο θαη ε αδπλακία ζπγθέληξσζεο είλαη κεξηθά απφ ηα βαζηθά ζπκπηψκαηα φπνπ 

ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο εκθαλίδνληαη ζηα θαθνπνηεκέλα παηδηά. Δπίζεο, θάπνηα 

απφ ηα ζπκπηψκαηα απηά εκθαλίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθέο νκάδεο ελψ φπσο 

ππνζηεξίδνπλ, πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ θαθνπνηεκέλσλ παηδηψλ δελ εκθαλίδνπλ 

θάπνην επδηάθξηην ζχκπησκα. Αληίζηνηρα, ηα δχν ηξίηα πεξίπνπ ησλ θαθνπνηεκέλσλ 

παηδηψλ εκθαλίδνπλ ζεκάδηα αλάθακςεο πεξίπνπ κεηά απφ 12 έσο 18 κήλεο. Δπίζεο, 

νη ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ ηα θαθνπνηεκέλα παηδηά λα ρξίδνπλ πνιχ εηδηθήο 

κεηαρείξηζεο πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ζην ειάρηζην ε ηξαπκαηηθή ηνπο εκπεηξία. 

Η Briere ζηελ εξγαζία πνπ δεκνζίεπζε, αλαθέξεη πσο ηα κέρξη ζηηγκήο 

εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηηο ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο επηπηψζεηο ησλ 

θαθνπνηεκέλσλ παηδηψλ, έρνπλ βνεζήζεη αξθεηά ζηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ 
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κεζφδσλ ζεξαπείαο (Briere 1992 ). Σνλίδεη επίζεο πσο απαηηείηαη ζπλερήο έξεπλα 

πξνθεηκέλνπ νη ζεξαπείεο πνπ πξνηείλνληαη λα είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη λα 

δηαηεξείηαη ην θφζηνο ηεο θάζε ζεξαπείαο ζε ινγηθά πιαίζηα. 

Σν βηβιίν πνπ έγξαςε ε Crosson-Tower πεξηέρεη πνιχ ελδηαθέξνπζεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απνπιάλεζε θαη ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ησλ 

παηδηψλ (Crosson-Tower 2008). πγθεθξηκέλα αλαθέξεη, κέζα απφ πξαγκαηηθά 

παξαδείγκαηα, ηνπο ιφγνπο πνπ σζνχλ αλζξψπνπο ζε πξάμεηο θαθνπνίεζεο παηδηψλ. 

Δπίζεο αλαθέξεη επηζηεκνληθέο κεζφδνπο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ πξνθεηκέλνπ 

λα κεησζνχλ ζην ειάρηζην νη επηπηψζεηο. Αλαθέξεη ηέινο, ηελ πξνζέγγηζε πνπ πξέπεη 

λα αθνινπζεζεί ζε αληίζηνηρε πεξίπησζε πξνθεηκέλνπ ηα ζχκαηα λα επαλέιζνπλ φζν 

ην δπλαηφλ λσξίηεξα. 

ηελ εξγαζία πνπ δεκνζηεχηεθε απφ ηνλ Grubin, παξνπζηάδνληαη ελδηαθέξνπζεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο θαθνπνίεζεο παηδηψλ (Grubin and Great 

Britain. Home Office. Policing and Reducing Crime Unit. 1998). Ωζηφζν, ην 

πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο απηήο αθνξά θπξίσο ηα αζηπλνκηθά φξγαλα πνπ 

αζρνινχληαη κε παξαπιήζηεο ππνζέζεηο. Γίλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πψο είλαη 

εθηθηφ λα αλαγλσξίδεηαη κηα πεξίπησζε θαθνπνίεζεο θαη νκνίσο πνηα ζηνηρεία 

πξέπεη λα ηξαβνχλ ηελ πξνζνρή θαη ηηο ππνςίεο ησλ αληίζηνηρσλ νξγάλσλ. Δπίζεο ηα 

ζηνηρεία πνπ δίλεη ν ζπγγξαθέαο, αλαθέξνπλ πσο νη παηδεξαζηέο/ παηδφθηινη 

ζηνρεχνπλ θνξίηζηα ζε πνζνζηφ 60%-70%, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηα αγφξηα 

βξίζθεηαη πεξίπνπ ζην 20%-33%. Δλδηαθέξνλ είλαη επίζεο θαη ην ζηνηρείν πνπ 

αλαθέξεη νηη ε πιεηνςεθία φζσλ ελεξγνχλ θαθφβνπια απέλαληη ζε παηδηά δελ έρεη 

θαηαδηθαζηεί ζην παξειζφλ γηα αληίζηνηρε πξάμε, έρνπλ δειαδή θαζαξφ πνηληθφ 

κεηξψν. Δπίζεο, ε πιεηνςεθία ηνπο ελεξγεί απηφλνκα, δειαδή θαηά θχξην ιφγν δε 

ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο. 

Οκνίσο ππάξρνπλ αξθεηέο αθφκα εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη γεληθφηεξα ζηελ 

εηζαγσγή θαη ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο θαη ησλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ.  

Αξρηθά, ε εξγαζία πνπ δεκνζηεχηεθε απφ ηελ ακεξηθάληθε αθαδεκία παηδηαηξηθήο 

αλαθέξεηαη ζηελ είζνδν ησλ ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο ζηε 

δσή ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ (Pediatrics 2012). Δπηζεκαίλνπλ πσο ηα ζχγρξνλα 

απηά κέζα ρξεζηκνπνηνχληαη πνηθηινηξφπσο απφ ηα παηδηά θαη θπξίσο γηα 
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δηαζθέδαζε. Ωζηφζν, νη γνλείο ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζηε 

δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο θαζψο ειινρεχνπλ αξθεηνί θίλδπλνη, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ηα θαηλφκελα grooming, αιιά θαη θαηλφκελα παζνινγηθήο εμάξηεζεο ησλ παηδηψλ 

απφ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. ε θάζε πεξίπησζε επηζεκαίλεηαη πσο νη γνλείο 

νθείινπλ λα έρνπλ πξνζνρή ζηε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο απφ ηα 

παηδηά ηνπο, ψζηε πάληα λα ηεξείηαη ην απαξαίηεην κέηξν. 

Η Stanley ζηελ εξγαζία πνπ δεκνζίεπζε, αλαιχεη ηελ πηνζέηεζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο απφ ηνπο παηδεξαζηέο/ παηδφθηινπο γηα ηελ 

πξνζέγγηζε ησλ λέσλ ζπκάησλ ηνπο (Stanley 2001). Η εξγαζία απηή αλαθέξεηαη ζην 

γεγνλφο πσο ην δηαδίθηπν κε ηελ ξαγδαία αλάπηπμή ηνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη 

δψζεη επθαηξία γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ παηδηψλ/ 

ζπκάησλ. Αλαιχεηαη ε δηαδηθαζία ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζχκαηνο κέζα απφ 

ειεθηξνληθέο ζπλνκηιίεο θαζψο θαη νη κέζνδνη πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ έθζεζε 

ηνπ αλήιηθνπ ζε αθαηάιιειν πεξηερφκελν. Δπίζεο, ε εξγαζία απηή πεξηέρεη ρξήζηκεο 

ζπκβνπιέο γηα ηνπο γνλείο, ζρεηηθά κε ην πψο ζα πξνζηαηέςνπλ ηα παηδηά ηνπο απφ 

ηνπο θηλδχλνπο απηνχο, ηνλίδνληαο πσο ε ζσζηή ελεκέξσζε απνηειεί ηε βαζηθφηεξε 

κέζνδν πξφιεςεο ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ. 

Η εξγαζία ηεο Estes αλαιχεη κε δηεμνδηθφ ηξφπν ην πξφβιεκα ηεο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ κεηέπεηηα 

δσή ηνπο (Estes 2001). Ξεθηλψληαο απφ κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή, ε ζπγγξαθέαο 

αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο πσο ην πξφβιεκα ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ησλ 

παηδηψλ, είλαη ζρεηηθά θαηλνχξην θαζψο κφιηο ηνλ 20
ν
 αηψλα ζεζκνζεηήζεθε αλάινγν 

λνκνζεηηθφ πιαίζην. Δπίζεο, αλαθέξεηαη ζηηο πνηθίιεο θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο πνπ 

ιακβάλεη ην ζέκα θαζψο νη δξάζηεο ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη 

άλζξσπνη νηθείνη πξνο ην ζχκα, πνιιέο θνξέο κάιηζηα ηνπ ηδίνπ νηθνγελεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο. Έηζη, ε αληηκεηψπηζε ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ, πνιιέο θνξέο, 

βξίζθεη εκπφδηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ ελνρνπνηεηηθή ζησπή ησλ ζπκάησλ θαη 

ησλ αλζξψπσλ πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ θαηάζηαζε. Δπηπξφζζεηα, αλαιχνληαη νη 

πνηθίιεο πξνεθηάζεηο πνπ ιακβάλεη ην πξφβιεκα ζηελ κεηέπεηηα δσή ησλ ζπκάησλ, 

θαζψο θαη ησλ ζηηγκάησλ πνπ αθήλνπλ νη αληίζηνηρεο πξάμεηο. 

Σέινο, ε εξγαζία ηνπ Gladstone αλαθέξεηαη ζηα ηξαχκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ζηα 

λεαξά θνξίηζηα θαη ζηηο γπλαίθεο, νη πξάμεηο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο (Gladstone, 
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Parker et al. 2004). πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη πσο νη γπλαίθεο πνπ έρνπλ ππνζηεί 

ηέηνηνπ είδνπο θαθνπνίεζε, ζπλήζσο εκθαλίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο μαλά σο ζχκα, 

δειαδή ππνβαζκίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζεσξψληαο πσο δελ έρνπλ θάπνηα δχλακε λα 

αληηζηαζνχλ ζηηο αληίζηνηρεο πξάμεηο βίαο. Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ εκθάληζε 

θαηλνκέλσλ παζνγέλεηαο, πνπ ιεηηνπξγνχλ πνιχ αξλεηηθά ζηελ εμέιημε θαη ζηελ 

φπνηα πξνζπάζεηα ζεξαπείαο ησλ ηξαπκάησλ. 

 

3.2 Εργαλεύα γονικού ελϋγχου 

ηελ πξνζπάζεηα ησλ γνλέσλ λα πξνζηαηέςνπλ ηα παηδηά ηνπο απφ ηηο παγίδεο 

ηνπ δηαδηθηχνπ, νη πξψηνη θαηαθεχγνπλ ζηε ρξήζε ελφο εηδηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ 

αλαθέξεηαη σο εξγαιείν γνληθνύ ειέγρνπ (parental control software). Σν ινγηζκηθφ 

απηφ θπθινθνξεί ζην εκπφξην ζε δηάθνξεο κνξθέο θαη ηχπνπο πξνζηαζίαο θαη ην 

ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηα πεξηζηαηηθά φπνπ αλήιηθνη ρξήζηεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ πέθηνπλ ζχκαηα πνηληθψλ πξάμεσλ ζπλερψο απμάλνληαη, ε ρξήζε ησλ 

εξγαιείσλ απηψλ γίλεηαη νινέλα θαη πην δεκνθηιήο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

γεγνλφο πσο νη ιεηηνπξγίεο ηνπο πιένλ ελζσκαηψλνληαη ζηα ζχγρξνλα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα  (π.ρ. Microsoft® Windows 7, Windows 8). 

Γηα λα γίλνπλ θαιχηεξα αληηιεπηά ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ εξγαιείσλ γνληθνύ 

ειέγρνπ, αιιά θαη ην επίπεδν αζθάιεηαο πνπ πξνζθέξνπλ έλαληη ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εγθιήκαηνο, γίλεηαη κηα ζχληνκε επηζθφπεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπο (Team 2009):  

 Μπινθάξνπλ ηελ πξφζβαζε ζε ηζηνζειίδεο βαζηδφκελα ζε ιίζηεο απφ 

χπνπηεο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο (URL) πνπ αλαλεψλνληαη απηφκαηα. 

 Διέγρνπλ δπλακηθά ην πεξηερφκελν ηζηνζειίδσλ βαζηζκέλα ζε ιέμεηο-θιεηδηά 

πνπ έρνπλ πξνθαζνξηζηεί απφ ηνπο γνλείο. Δάλ ην πεξηερφκελν θξηζεί 

αθαηάιιειν ηφηε εκπνδίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα. 

 Διέγρνπλ ηηο εηθφλεο ησλ ηζηνζειίδσλ ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθνχο αιγνξίζκνπο 

θαη αλ εληνπηζηεί εηθφλα κε αθαηάιιειν πεξηερφκελν εκπνδίδνπλ ηελ 

πξφζβαζε ζε απηή. 
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Οη παξαπάλσ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο εμειίρζεθαλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλεζπρίεο 

ησλ γνλέσλ αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε ζησλ παηδηψλ ηνπο ζε αθαηάιιειν 

πεξηερφκελν. Ωζηφζν, ε αχμεζε ηεο απνδνρήο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

(social networks) απφ ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ απμαλφκελν 

αξηζκφ ζπκάησλ απφ επηζέζεηο φπσο απηέο πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, νδήγεζε 

ζηελ αλάπηπμε εηδηθψλ πξνεθηάζεσλ ησλ εξγαιείσλ απηψλ, γηα ηελ πξνζηαζία απφ 

ηηο παγίδεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ (Byron Acohido 2010; John Williams 2010). 

πλεπψο, απηή ε ζηξνθή ηεο εμέιημεο ησλ εξγαιείσλ γνληθνχ ειέγρνπ θαλεξψλεη θαη 

ηελ αλεζπρία ησλ γνλέσλ φρη κφλν γηα ηελ έθζεζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζε αθαηάιιειν 

πεξηερφκελν αιιά θαη γηα ηελ έθζεζή ηνπο ζηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ θαζψο ηα 

παηδηά ζπλνκηινχλ κε αγλψζηνπο ζην δηαδίθηπν.  

Ωζηφζν, θαζψο ην πξφβιεκα κε ηνπο αλήιηθνπο ρξήζηεο πνπ βξίζθνληαη 

εθηεζεηκέλνη ζηηο παγίδεο ηνπ δηαδηθηχνπ κεγαιψλεη, αζθείηαη νινέλα θαη κεγαιχηεξε 

θξηηηθή ζηα εξγαιεία γνληθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο 

(Winder 2011). Ο εληνπηζκφο θαθφβνπινπ πεξηερνκέλνπ ζε ηζηνζειίδα κνηάδεη κε 

βαηή δηαδηθαζία θαζψο ιέμεηο θιεηδηά απφ ηνλ πεγαίν θψδηθα ηεο ηζηνζειίδαο (meta-

tags) κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο. Όκσο, ζε πεξηπηψζεηο 

αλάιπζεο δηαιφγσλ, φπσο απηνί θαηαγξάθνληαη απφ ηηο ειεθηξνληθέο ζπλνκηιίεο, ε 

δηαπίζησζε ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ δηαιφγνπ δε κπνξεί λα βαζηζηεί απιά 

ζηελ εκθάληζε ή φρη ιέμεσλ απφ πξνθαζνξηζκέλε ιίζηα. Γηα παξάδεηγκα, ε ιέμε 

‗sex‘ κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζην θχιν θάπνηνπ αηφκνπ αιιά κπνξεί λα αλαθέξεηαη 

θαη ζηελ αλζξψπηλε αλαπαξαγσγηθή πξάμε. Φαίλεηαη ινηπφλ, πσο ν εληνπηζκφο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ δηαιφγσλ απαηηεί πην πξνεγκέλεο ηερληθέο απφ ηνλ απιφ εληνπηζκφ 

ιέμεσλ. 

Δπηπιένλ, κηα αδπλακία ησλ εξγαιείσλ απηψλ βξίζθεηαη ζηε ιεηηνπξγία πνπ 

έρνπλ ζρεηηθά κε ηελ εκπφδηζε πξφζβαζεο ζε ηζηνζειίδεο. Αλ θαη θαηλνκεληθά είλαη 

πξαθηηθή απηή ε ιεηηνπξγία, εληνχηνηο δεκηνπξγεί πνιιά εξσηήκαηα φζνλ αθνξά 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Πνιιέο θνξέο, ε αίζζεζε απαγφξεπζεο πξφζβαζεο ζε 

κηα ηζηνζειίδα, πξνθαιεί ηα παηδηά λα αλαδεηήζνπλ ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζπεξάζνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο. Γεδνκέλνπ ινηπφλ πσο ηα παηδηά εκθαλίδνπλ 

ηδηαίηεξε έθεζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη νη ηθαλφηεηέο ηνπο ππεξβαίλνπλ πνιιέο 

θνξέο απηέο ησλ γνλέσλ ηνπο, νη απαγνξεχζεηο πξφζβαζεο έρνπλ αθξηβψο ηα 
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αληίζεηα απνηειέζκαηα απφ ηα επηδησθφκελα. Γειαδή, αληί λα πεξηνξίζνπλ ηελ 

πξφζβαζε, απμάλνπλ ηελ πεξηέξγεηα ησλ αλειίθσλ ψζηε λα βξνπλ ελαιιαθηηθνχο 

ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηελ πξφζβαζε πνπ ηνπο πεξηνξίζηεθε. Γηα 

παξάδεηγκα, ε εθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή απφ ελαιιαθηηθφ κέζν (φπσο ην bootable 

DVD), κπνξεί λα πξνζπεξάζεη θάζε πεξηνξηζηηθφ θίιηξν ρσξίο λα πεηξαρηεί θαζφινπ 

ην εγθαηεζηεκέλν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Οκνίσο, ε ρξήζε ησλ proxy servers κπνξεί 

αληίζηνηρα λα πξνζπεξάζεη πεξηνξηζκνχο πξφζβαζεο, παξαθάκπηνληαο ηα φπνηα 

εγθαηεζηεκέλα εξγαιεία γνληθνχ ειέγρνπ. 

Δπηπξφζζεηα, ε πιεζψξα ησλ δηαζέζηκσλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ πξφζβαζεο 

ζην δηαδίθηπν πέξαλ ησλ επηηξαπέδησλ ζπζθεπψλ (πρ smartphones, tablets) 

δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα ζηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ. Γηα παξάδεηγκα, ηα 

ζεκεξηλά παηδηά θαη νη έθεβνη, έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ηφζν απφ ηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ ζπηηηνχ, απφ έλαλ θνηλφρξεζην ζρνιηθφ ππνινγηζηή, απφ ην θηλεηφ 

ηειέθσλν θιπ. πλεπψο, ε ρξήζε απηψλ ησλ εξγαιείσλ πξνζηαζίαο πξέπεη λα 

θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ ζπζθεπψλ πξφζβαζεο. 

ηελ εγρψξηα (Διιεληθή) αγνξά, ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε, εληφπηζε έλα 

αληίζηνηρν πξντφλ πνπ ππφζρεηαη γνληθφ έιεγρν (i-track 2014). χκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ, ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ εγθαζίζηαηαη σο εθαξκνγή 

(client) ζηνλ ππνινγηζηή φπνπ δεηείηαη λα αζθεζεί ν γνληθφο έιεγρνο θαη θαηαγξάθεη 

θάζε θίλεζε – δξαζηεξηφηεηα ηνπ ρξήζηε. ηε ζπλέρεηα, ηα δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέγνληαη ζηέιλνληαη ζε θεληξηθφ δηαθνκηζηή (server) θαη κε ηε ζχλδεζε ηνπ 

γνλέα, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πξφζβαζεο πνπ ηνπ έρνπλ δνζεί (φλνκα ρξήζηε/ 

θσδηθφο πξφζβαζεο - username/ password) παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ θεληξηθφ 

δηαθνκηζηή φιε ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ρξήζηε. Φπζηθά, δεκηνπξγνχληαη αξθεηά 

εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ θαη 

ηα πεξηζζφηεξα αθνξνχλ ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε αλάπηπμε ηνπ 

ζπζηήκαηνο GARS.  

Σν πξψην εξψηεκα έρεη λα θάλεη κε αλάιπζε ησλ δεζκεπκέλσλ ζηνηρείσλ. 

πγθεθξηκέλα, ην ελ ιφγσ ζχζηεκα παξνπζηάδεη φιε ηελ θίλεζε ηνπ αλήιηθνπ 

ρξήζηε θαη ζηε ζπλέρεηα ν γνλέαο θαιείηαη λα ηε κειεηήζεη γηα ηελ εμαθξίβσζε ή φρη 

ηνπ θηλδχλνπ. Γεδνκέλνπ πσο ν αλήιηθνο ρξήζηεο κπνξεί λα θαζίζεη αξθεηέο ψξεο 

ζηνλ ππνινγηζηή, δεκηνπξγείηαη απηφκαηα έλαο κεγάινο φγθνο δεδνκέλσλ, ηφζν απφ 
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ζειίδεο πνπ επηζθέθζεθε φζν θαη απφ ζπλνκηιίεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ν γνλέαο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ έρεη νχηε ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο 

νχηε ηνλ απαξαίηεην ρξφλν γηα λα κειεηήζεη δηεμνδηθά ηηο ζπλνκηιίεο γηα ηελ 

αλίρλεπζε επηθηλδπλφηεηαο. Αμίδεη λα αλαινγηζηνχκε ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία 

θάπνηνο αλήιηθνο ρξήζηεο πιεθηξνινγεί θαηά ηελ δηάξθεηα ειεθηξνληθήο ζπλνκηιίαο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θάλεη ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή, γηα 

λα γίλεη αληηιεπηφο ν φγθνο δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ε 

πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη απφ ηνλ γνλέα γηα ηελ αλάιπζή ηνπ. πλεπψο, γίλεηαη 

θαηαλνεηή ε αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο απηνκαηνπνηεκέλεο 

αλίρλεπζεο επηθηλδπλφηεηαο ρσξίο ηελ απαίηεζε κεγάιεο πξνζπάζεηαο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ γνλέα. 

Σν δεχηεξν εξψηεκα έρεη λα θάλεη κε ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο 

κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Οη δεκηνπξγνί αλαθέξνπλ πσο ην ζχζηεκα είλαη ζχκθσλν 

κε ην Νφκν 3471/2006  «πεξί πξνζηαζίαο  δεδνκέλσλ» σο ηζρχεη θαη ηνπ Νφκνπ 

2774/1999 «πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηνλ 

ηειεπηθνηλσληαθφ ηνκέα». Ωζηφζν, παξακέλεη ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηελ νξζή 

ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ηδηαίηεξα κε ηελ ζέζπηζε ηνπ λφκνπ 3471/2006  ζρεηηθά κε 

ηε «πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 2472/1997» 

(Αιεμαλδξνπνχινπ-Αηγππηηάδνπ 2007; Αιεμαλδξνπνχινπ-Αηγππηηάδνπ 2008). Δίλαη 

άξαγε νη δεκηνπξγνί ηνπ ζπζηήκαηνο ππεχζπλνη γηα ηελ νξζή ρξήζε ηεο πιεζψξαο 

ησλ ζπιιεγνκέλσλ δεδνκέλσλ απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο; Ση κπνξεί λα γίλεη ζηελ 

πεξίπησζε πεξηζηαηηθνχ αζθαιείαο; Αθελφο, ε αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί 

λα δηαζθαιηζηεί ελ κέξεη κε ηε ιήςε ηαθηηθψλ αληηγξάθσλ αζθαιείαο, ηη γίλεηαη 

φκσο κε ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πξνζσπηθψλ απηψλ δεδνκέλσλ; Παξάιιεια, πψο 

νη δεκηνπξγνί ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ πσο ν ππνινγηζηήο 

ζηνλ νπνίν θαηαγξάθνληαη νη θηλήζεηο ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ 

ηνλ αλήιηθν θαη φρη απφ θάπνηνλ άιινλ ρξήζηε ηνπ νπνίνπ νη θηλήζεηο 

θαηαγξάθνληαη ελ αγλνία ηνπ; Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε κε αλαλέσζεο ηεο άδεηαο 

ρξήζεο, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί δηαγξάθνληαη νξηζηηθά απφ 

ηε βάζε δεδνκέλσλ ή παξακέλνπλ ζε πεξίπησζε αλαλέσζεο; Γίλεηαη ινηπφλ ζαθέο 

πσο ε αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο GARS νθείιεη λα είλαη πιήξσο ζπκβαηή κε ηηο 

αληίζηνηρεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη ηαπηφρξνλα λα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ 
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εκπέδσζε ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο ζηνπο γνλείο αλαθνξηθά κε ηελ ηδησηηθφηεηα 

(privacy) ησλ ζπλνκηιηψλ πνπ ειέγρνληαη θαη αλαιχνληαη. 

 

3.3 Προδιαγραφϋσ εκτύμηςησ επικινδυνότητασ 

Σα ζπλερψο απμαλφκελα πεξηζηαηηθά επηζέζεσλ κε ζχκαηα αλήιηθνπο ρξήζηεο 

ηνπ δηαδηθηχνπ, δείρλνπλ πσο ηα ππάξρνληα κέηξα θαηαπνιέκεζεο ησλ επηζέζεσλ 

απηψλ, δελ επαξθνχλ. Γεκηνπξγείηαη ζπλεπψο, ε αλάγθε γηα αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ 

θαη πξαθηηθψλ κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θηλδχλσλ απηψλ. Κεληξηθφ ζεκείν γηα ηελ αλάπηπμε ζρεηηθψλ ακπληηθψλ είλαη ε 

ζσζηή εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ζηελ νπνία είλαη εθηεζεηκέλνο θάπνηνο 

αλήιηθνο ρξήζηεο. Η εθηίκεζε απηή, επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηαγξαθή  

ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηα ζεκεία ειέγρνπ 

θαη ππνινγηζκνχ ηεο επηθηλδπλφηεηαο θαζψο θαη κε ηε ζπλνιηθή ηεο εθηίκεζε. 

Σν πξψην ζεκείν ειέγρνπ αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ δηαιφγσλ. Η φπνηα θαθφβνπιε 

πξνζέγγηζε αλήιηθνπ ζχκαηνο κπνξεί λα αληρλεπηεί εθφζνλ αλαιπζνχλ ζσζηά νη 

ειεθηξνληθνί δηάινγνη θαη εληνπηζηεί πεξηερφκελν ην νπνίν ελδερνκέλσο λα 

παξαπέκπεη ζε θαθφβνπιε πξνζέγγηζε. Ωζηφζν, γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε 

πξνδηαγξαθή είλαη ζεκαληηθή ε εμεχξεζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνηχπσλ, δειαδή 

δηαιφγσλ πνπ απνδεδεηγκέλα έρνπλ νδεγήζεη ζε αληίζηνηρε παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά. Έπεηηα νη πξφηππν δηάινγνη  ζπγθξίλνληαη κε ηνπο δεζκεπκέλνπο 

δηαιφγνπο. Ο εληνπηζκφο ιέμεσλ ή θξάζεσλ, πνπ ελδερνκέλσο λα ζεκαηνδνηνχλ ηελ 

παξνπζία θαθφβνπιεο επίζεζεο, απμάλνπλ αληίζηνηρα θαη ηελ επηθηλδπλφηεηα ζηελ 

νπνία είλαη εθηεζεηκέλνο ν αλήιηθνο ρξήζηεο. 

Παξάιιεια, εθηφο απφ ηελ αλίρλεπζε επηθηλδπλφηεηαο βάζεη ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ησλ δηαιφγσλ, κπνξνχλ λα εμαρζνχλ θαη παξαπιήζηα ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα 

ζεκαηνδνηήζνπλ ελδερφκελν θίλδπλν. πγθεθξηκέλα, ε ρξήζε εηδηθψλ αιγνξίζκσλ 

αλάιπζεο θεηκέλνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ησλ ζπλνκηιεηψλ. Βάζεη ζρεηηθψλ εξεπλψλ ησλ θαηλνκέλσλ 

εμαπάηεζεο θαη απνπιάλεζεο, δηαθνξεηηθνί ηχπνη πξνζσπηθφηεηαο είλαη 

εθηεζεηκέλνη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ θηλδχλνπ (Ronald E. Riggio 1988). πλεπψο, ε 
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αλίρλεπζε θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ζπλνκηιεηψλ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε αληίζηνηρε εθηίκεζε ηεο ζρεηηθήο επηθηλδπλφηεηαο. 

Δπηπξφζζεηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ έθζεζεο ζε θίλδπλν 

θαθφβνπιεο πξνζέγγηζεο κπνξνχλ λα εμαρζνχλ θαη απφ ην ηζηνξηθφ ησλ ζπλνκηιηψλ. 

πγθεθξηκέλα, φπσο νη ζρεηηθέο έξεπλεο παξνπζηάδνπλ, νη δξάζηεο ησλ θαθφβνπισλ 

απηψλ επηζέζεσλ επηθνηλσλνχλ κε ηα ζχκαηά ηνπο γηα αξθεηφ δηάζηεκα κέρξη λα 

θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο θαη λα μεθηλήζνπλ ηελ επίζεζή ηνπο (O'Connell 

2003; Olson 2007). πλεπψο, ε ζπλερήο θαηαγξαθή ζπλνκηιηψλ απφ ηνλ ίδην ρξήζηε 

απμάλεη ηελ επηθηλδπλφηεηα θαη κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εμαγσγή ζρεηηθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ. 

Δπίζεο, ε αλίρλεπζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη απφ ηελ 

απνηίκεζε ηνπ ρξφλνπ έθζεζεο ηνπ αλήιηθνπ ρξήζηε ζην δηαδίθηπν. Όπσο είλαη 

ινγηθφ, φζν πεξηζζφηεξν ρξφλν πεξλάεη ν αλήιηθνο ρξήζηεο ζην δηαδίθηπν ηφζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα λα πξνζεγγηζηεί θαθφβνπια. Δπίζεο, κε ηε ρξήζε 

θαηάιιεισλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ είλαη εθηθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

επηζέζεσλ αλά ζρεηηθή κνλάδα ρξφλνπ.  

Ο Πίλαθαο 1 ζπλνςίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο εθηίκεζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο κέζα 

απφ ειεθηξνληθνχο δηαιφγνπο, απνηππψλνληαο ηα ζεκεία ειέγρνπ θαζψο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ. 

 

Πίνακαρ 1 Πξνδηαγξαθέο εθηίκεζεο επηθηλδπλόηεηαο από ειεθηξνληθνύο δηαιόγνπο 

ημείο ελέγσος Αποηίμηζη επικινδςνόηηηαρ 

Γηάινγνη 

Έιεγρνο πεξηερνκέλνπ γηα θαθόβνπιν 

πεξηερόκελν 

Πξνζδηνξηζκόο πξνζσπηθόηεηαο 

Ιζηνξηθό ζπλνκηιηώλ Πνζνζηό ζπλνκηιηώλ κε ηνλ ίδην ρξήζηε 

Χξόλνο έθζεζεο Δθηίκεζε ησλ θαθόβνπισλ πξνζεγγίζεσλ 

 

3.4 Προκλόςεισ 

Αξρηθά, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ε θαηαπνιέκεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη αλήιηθνη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ απνηειεί πεδίν δηεπηζηεκνληθήο 
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έξεπλαο. Απφ ηελ κία πιεπξά ρξίδεη έξεπλαο ε ςπρνινγία ηνπ παηδηνχ πνπ είλαη 

εππαζέο πξνο αλάινγεο επηζέζεηο. Γειαδή, ζα πξέπεη λα εξεπλεζνχλ δηεμνδηθά πνηνη 

είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ θαη ην 

σζνχλ λα εκπηζηεχεηαη πεξηζζφηεξν έλαλ μέλν ζπλνκηιεηή κέζσ δηαδηθηχνπ απφ 

ηνπο γνλείο/ θεδεκφλεο ηνπ. Παξάιιεια, απνηειεί εμίζνπ ζεκαληηθφ πεδίν έξεπλαο ν 

ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη γνλείο αδηαθνξνχλ ή δελ πξνβιεκαηίδνληαη επαξθψο γηα ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ηνπο φζν απηά ζπλνκηινχλ κε αγλψζηνπο 

ζην δηαδίθηπν. Δίλαη απιά ε έιιεηςε γλψζεο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ή κήπσο 

ηα αίηηα ηεο απνπζίαο επαξθνχο γνληθνχ ειέγρνπ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ θαη ζε 

άιινπο παξάγνληεο; 

Φπζηθά, αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη ε πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο 

απφ ηερληθήο ζθνπηάο. Μηα εμίζνπ ζεκαληηθή πξφθιεζε είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ απηφκαηνπ ππνινγηζκνχ ηεο επηθηλδπλφηεηαο. Γεδνκέλν είλαη, πσο ε κνλαδηθή 

πεγή ζηνηρείσλ αλάιπζεο είλαη ηα ηκήκαηα δηαιφγσλ πνπ κπνξνχλ λα δεζκεπηνχλ, ν 

ππνινγηζκφο ηνπ ρξφλνπ έθζεζεο ηνπ αλήιηθνπ ζην δηαδίθηπν θαη ην ηζηνξηθφ ησλ 

ζπλνκηιηψλ. ε πεξίπησζε πνπ κηα αληίζηνηρε πεξίπησζε επίζεζεο grooming θηάζεη 

ζηα ρέξηα ησλ ππεχζπλσλ αξρψλ, νη δηάινγνη απηνί δηαβάδνληαη απφ ηνπο αξκνδίνπο 

θαη ζπκπεξαίλεηαη ε πξφζεζε ή φρη ηνπ ζπλνκηιεηή λα πξνζεγγίζεη εξσηηθά ην παηδί 

– ζχκα. Όκσο ζηελ πεξίπησζε ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο αλίρλεπζεο επηθηλδπλφηεηαο, 

ε απφθαζε γηα ηελ χπαξμε ή φρη επηθίλδπλνπ πεξηερνκέλνπ κέζα ζε δηαιφγνπο 

απνηειεί αληηθείκελν δηεμνδηθήο έξεπλαο. Δμάιινπ, ε απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ 

αλίρλεπζε επηθηλδπλφηεηαο είλαη άθξσο ζεκαληηθή θαη πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηε 

ζχλζεζε πνιιψλ παξαγφλησλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκα 

εληνπίδεη εζθαικέλα κηα ελδερφκελε επίζεζε (false positive) ηφηε ππάξρεη ν θίλδπλνο 

ην ζχζηεκα λα θαίλεηαη ελνριεηηθφ θαη αλαπνηειεζκαηηθφ. ηελ αληίζηνηρε 

πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκα δελ αληρλεχζεη ηελ επηθηλδπλφηεηα, ηφηε επίζεο θξίλεηαη 

αλαπνηειεζκαηηθφ θαη απνηπρεκέλν σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ αξρηθψλ ηνπ ζηφρσλ. 

Γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο απαηηείηαη ε εχξεζε αληίζηνηρσλ 

δηαιφγσλ πνπ ζα ζεκαηνδνηνχζαλ ηελ πεγή αλίρλεπζεο. πγθεθξηκέλα, κηα απφ ηηο 

πξνθιήζεηο ηνπ ζπλνιηθνχ εγρεηξήκαηνο απνηειεί ε εχξεζε ζηνηρείσλ αληίζηνηρσλ 

πεξηπηψζεσλ ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία πξνηχπσλ. Σα πξφηππα 

απηά κπνξνχλ αθελφο λα θαηαδείμνπλ ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο 
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επηζέζεηο απηέο θαη αθεηέξνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε αληίζηνηρα εξγαιεία απηφκαηνπ 

ειέγρνπ. Όκσο, ε αλάιπζε ησλ ειεθηξνληθψλ δηαιφγσλ εγείξεη θαη κηα επηπξφζζεηε 

πξφθιεζε, πνπ αθνξά ζηε γιψζζα επεμεξγαζίαο ησλ ειεθηξνληθψλ απηψλ δηαιφγσλ. 

πγθεθξηκέλα, νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζπλεζίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηδηψκαηα θαη 

πιεζψξα ραξαθηεξηζηηθψλ ζπκβφισλ, σο κηα κνξθή δηθηάο ηνπο ρξήζεο ηεο γξαπηήο 

γιψζζαο. Μάιηζηα, ν εηδηθφο φξνο Natural Language Processing -NLP, αλαθέξεηαη 

ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο ηεο θπζηθήο γιψζζαο κέζα απφ ππνινγηζηηθά 

ζπζηήκαηα (Mallery, Russell et al. 2009). 

Παξάιιεια, ε επεμεξγαζία ησλ γξαπηψλ δηαιφγσλ δεκηνπξγεί θαη αληίζηνηρα 

ζέκαηα λνκηθήο ζπκβαηφηεηαο ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. Γεδνκέλνπ φηη νη  

ειεθηξνληθνί δηάινγνη, πνπ δεζκεχνληαη απφ ην ζχζηεκα, απνηεινχλ ηκήκαηα 

ειεθηξνληθήο ζπλνκηιίαο, πξνζηαηεχνληαη απφ αληίζηνηρα άξζξα ηεο Αξρήο 

Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θαη ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ 

ησλ Δπηθνηλσληψλ. πγθεθξηκέλα, κε ην άξζξν 1 ηνπ Νφκνπ 3115/2003 ζπζηήζεθε, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ πληάγκαηνο, ε Αξρή Γηαζθάιηζεο 

ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ κε ζηφρν, κεηαμχ ησλ άιισλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

απνξξήηνπ ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλνκηιηψλ. Οη αληίζηνηρνη θαλνληζκνί βξίζθνληαη 

ζηελ Απφθαζε 165/2011, ΦΔΚ Β' 2715/17-11-2011 (2013). πλεπψο, θάζε 

εγρείξεκα πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ γξαπηψλ δηαιφγσλ πξέπεη λα είλαη 

ζχλλνκν κε ηελ ηξέρνπζα λνκνζεζία. 

Η έξεπλα πάλσ ζηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ δηαδηθηπαθψλ επηζέζεσλ ζε 

βάξνο αλήιηθσλ ρξεζηψλ, κπνξεί λα απνθέξεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. 

Γη‘ απηφ ηνλ ιφγν απνηειεί πξφθιεζε ε ηερληθή πινπνίεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο. Καη 

πην ζπγθεθξηκέλα, πξφθιεζε απνηειεί ε ελζσκάησζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ ζηελ ζπλνιηθή θαη νιηζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ππφ δεκηνπξγία 

ζπζηήκαηνο. Με άιια ιφγηα, ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

έξεπλα, κπνξεί λα ζπλαληήζνπλ πνηθίιεο δπζθνιίεο θαηά ηελ πξαθηηθή ηνπο 

αμηνπνίεζε. πλεπψο, ζε θάζε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη, απφ ηερληθήο ζθνπηάο, γηα ηελ 

αλίρλεπζε ηεο ζρεηηθήο επηθηλδπλφηεηαο, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ε 

δπλαηφηεηα πξαθηηθήο αμηνπνίεζεο. 
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4 Σο ςύςτημα προςταςύασ ανηλύκων GARS 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην αλαιχζεθαλ νη πξνδηαγξαθέο θαη νη πξνθιήζεηο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο G.A.R.S (Grooming Attack Recognition System) 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ αλήιηθσλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ (Michalopoulos, 

Mavridis et al. 2010). ην θεθάιαην απηφ, αλαιχεηαη ε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο 

θαη νη δηεξγαζίεο ηνπ, φπσο απηέο αθνινπζνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαιχζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο. 

 

4.1 Δομό του ςυςτόματοσ 

Σν ιεηηνπξγηθφ δηάγξακκα ηνπ ζπζηήκαηνο GARS θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 2. 

πγθεθξηκέλα, ην ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο (4) δηεξγαζίεο: α) αλάιπζεο 

θεηκέλνπ (DC), β) αλαγλψξηζεο πξνζσπηθφηεηαο (PR), γ) ειέγρνπ ηνπ ηζηνξηθνχ 

(UH) θαη δ) ειέγρνπ ηνπ ρξφλνπ έθζεζεο (ET). Οη δηεξγαζίεο απηέο ζπλνδεχνληαη 

απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ειεγθηέο αζαθνχο ινγηθήο. Δμαίξεζε απνηειεί ε δηεξγαζία 

ΔΣ, ε νπνία δελ αθνινπζείηαη απφ ειεγθηή αζαθνχο ινγηθήο  αιιά απφ εηδηθή 

ζπλάξηεζε (survival function). Ο θάζε ειεγθηήο φπσο θαη ε εηδηθή ζπλάξηεζε πνπ 

αθνινπζεί ηελ δηεξγαζία ΔΣ, ππνινγίδεη  ηελ επηκέξνπο ηηκή επηθηλδπλφηεηαο 

(ξίζθνπ), νη νπνίεο έπεηηα  πνιιαπιαζηάδνληαη κε εηδηθφ βάξνο, αλαιφγσο ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο πνπ έρνπλ ζηελ ζπλνιηθή ηηκή θαη ζηε ζπλέρεηα αζξνίδνληαη. Σν 

άζξνηζκα πνπ πξνθχπηεη απνηειεί θαη ηε ζπλνιηθή ηηκή επηθηλδπλφηεηαο (ξίζθνπ) θαη 

είλαη αλάινγν ηεο ζπλνιηθήο επηθηλδπλφηεηαο πνπ είλαη εθηεζεηκέλνο ν αλήιηθνο 

ρξήζηεο. Δπηπξφζζεηα, ε ζπλνιηθή ηηκή ξίζθνπ επηζηξέθεη (σο αλάδξαζε) ζηελ 

είζνδν ηνπ ειεγθηή UH, φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη ζηα πεξηζζφηεξα γξακκηθά 

ζπζηήκαηα. 
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Δικόνα 2 Λεηηνπξγηθό δηάγξακκα ζπζηήκαηνο GARS 

 

ην ιεηηνπξγηθφ δηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 2, θαίλεηαη θαη ν 

δηαρσξηζκφο ησλ ζηαδίσλ έξεπλαο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο 

έρεη αλαιπζεί ζην ππνθεθάιαην 1.3 ηνπ Κεθαιαίνπ 1. πγθεθξηκέλα, νη δηεξγαζίεο 

ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο εξεπλεηηθήο αλαδήηεζεο ηνπ ηξίηνπ ζηαδίνπ, νη ειεγθηέο ηνπ 

πέκπηνπ θαη ε κέζνδνο πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ επηκέξνπο ηηκψλ κε εηδηθά βάξε πξηλ 

ην ζπλνιηθφ ηνπο άζξνηζκα ην απνηέιεζκα ηεο εξεπλεηηθήο αλαδήηεζεο ηνπ έθηνπ 

ζηαδίνπ. 

 

4.2 Διεργαςύεσ 

4.2.1 DC 

Η δηεξγαζία DC παίξλεη ηα αξρηθά ηεο απφ ηνλ αγγιηθφ νξηζκφ ηεο δηεξγαζίαο 

Document Classification. Η δηεξγαζία απηή αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή πξφθιεζε λα 

θαηεγνξηνπνηεζεί έλα έγγξαθν αλάκεζα ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο. Η 

θαηεγνξηνπνίεζε απηή κπνξεί λα γίλεη εκπεηξηθά, εθφζνλ θπζηθά ππάξρεη δηαζέζηκνο 

θάπνηνο ρξήζηεο κε ηθαλνπνηεηηθή εκπεηξία ψζηε λα θαηεγνξηνπνηήζεη ζσζηά ην 

έγγξαθν. Ωζηφζν, θαηά ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζε έλα πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα, ε θαηεγνξηνπνίεζε απηή γίλεηαη αιγνξηζκηθά (Sebastiani 2002). ηηο 

απινχζηεξεο πεξηπηψζεηο, φπσο είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε δεκνζηνγξαθηθψλ ή 

ινγνηερληθψλ άξζξσλ, ε θαηεγνξηνπνίεζε απηή γίλεηαη κε ηε ρξήζε απιψλ ιέμεσλ- 
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θιεηδηψλ πνπ ζεκαηνδνηνχλ νπζηαζηηθά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ άξζξνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Όκσο, ζηελ πεξίπησζε ειεχζεξνπ θεηκέλνπ, φπσο γίλεηαη 

ζην ζχζηεκα GARS, ε δηαδηθαζία γίλεηαη πην πνιχπινθε (Luo and Clark 2006). 

Οη αιγφξηζκνη πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο είλαη αξθεηνί. Αληίζηνηρα, αξθεηέο είλαη θαη νη εθαξκνγέο πνπ 

ππνζηεξίδνληαο θάπνηνπο απφ απηνχο ηνπο αιγνξίζκνπο, πξαγκαηνπνηνχλ απηφκαηε 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ. Φπζηθά, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο θάζε 

αιγφξηζκνπ είλαη αλάινγε ηεο εθαξκνγήο θαη ηνπ ζθνπνχ πνπ ππεξεηεί. Γηα 

παξάδεηγκα, ε ρξήζε ηνπ αιγνξίζκνπ Naïve Bayes έγηλε επξέσο γλσζηή κε ηε ρξήζε 

ηεο ζε θίιηξα ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο (Viertl 1987).  

θνπφο ηεο ρξήζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο ζην ζχζηεκα GARS, είλαη ε 

αλίρλεπζε επηθηλδπλφηεηαο κέζα ζηνπο ειεθηξνληθνχο δηαιφγνπο. Όπσο έρεη 

αλαθεξζεί θαη ζην πξψην θεθάιαην, ε αλίρλεπζε επηθηλδπλφηεηαο γηα ηνπ αλήιηθνπο 

δε κπνξεί λα βαζηζηεί ζε απιφ ηαίξηαζκα ιέμεσλ. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί. ε 

χπαξμε ηεο ιέμεο ‗sex‘ κέζα ζηνλ δηάινγν δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα πσο ε ζπδήηεζε 

ζα θπκαίλεηαη ζε εξσηηθφ επίπεδν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε ρξήζε ηεο δηεξγαζίαο DC 

θαιείηαη λα αληρλεχεη κέζα απφ γξαπηφ θείκελν δηαιφγνπ ηελ ππνςία παξνπζίαο 

θαθφβνπιεο πξνζέγγηζεο. 

Γηα ηελ ρξήζε ηεο δηεξγαζίαο, αξρηθά δεκηνπξγήζεθαλ ηξεηο πξνθιήζεηο: α) 

πνην ζα ήηαλ ην ινγηζκηθφ κε ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί βέιηηζηα ε 

δηεξγαζία, β) πνηα ζα ήηαλ ε βάζε ηεο δηεξγαζίαο, δειαδή πνηα ζα ήηαλ ηα θείκελα-

πξφηππα φπνπ ε ηαχηηζή ηνπο ζα ζήκαηλε θαη ηελ αλίρλεπζε επηθηλδπλφηεηαο θαη γ) 

πνηνο είλαη ν πην θαηάιιεινο αιγφξηζκνο γηα ηε δεηνχκελε δηεξγαζία, δεδνκέλεο ηεο 

πιεζψξαο δηαζέζηκσλ αιγνξίζκσλ κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 

4.2.2 PR 

Η δηεξγαζία PR παίξλεη ηα αξρηθά ηεο απφ ηνλ αγγιηθφ νξηζκφ Personality 

Recognition θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή πξφθιεζε λα αλαγλσξηζηεί ε 

πξνζσπηθφηεηα ελφο πξνζψπνπ κέζα απφ ηα γξαπηά θείκελα πνπ ζπληάζζεη. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο GARS, ε δηεξγαζία απηή ζηνρεχεη ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

ηχπνπ πξνζσπηθφηεηαο ησλ δχν ζπλνκηιεηψλ (ππνςήθηνπ ζχηε θαη ζχκαηνο) ηνπ 
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ειεθηξνληθνχ δηαιφγνπ πνπ θαηαγξάθεηαη. Απηή ε αλαγλψξηζε πξνζσπηθφηεηαο 

ζηνρεχεη ζηνλ εληνπηζκφ επηξξεπψλ πξνο επηζέζεηο grooming, αηφκσλ. 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε ζσζηή θαη 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ επηζέζεσλ grooming απνηειεί δηεπηζηεκνληθή 

έξεπλα. Απφ ηελ πιεπξά ηεο ςπρνινγίαο, κπνξεί λα εξεπλεζεί ην θαηά πφζν ν 

ππνςήθηνο ζπλνκηιεηήο εκθαλίδεη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, 

ηα νπνία κπνξεί λα ζεκαηνδνηνχλ απμεκέλε επηθηλδπλφηεηα γηα επίζεζε grooming. 

Αληίζηνηρα, κπνξεί λα εξεπλεζεί ην θαηά πφζν ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ελ δπλάκεη 

ζχκαηνο κπνξεί επίζεο λα ζεκαηνδνηεί απμεκέλε πηζαλφηεηα εμαπάηεζεο θαη 

ζπλεπψο απμεκέλε επηθηλδπλφηεηα γηα επίζεζε grooming. 

ίγνπξα θάζε πεξίπησζε απνπιάλεζεο είλαη δηαθνξεηηθή θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα 

απηή πξνέξρεηαη θαη απφ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ ζπλνκηινχλ 

θάζε θνξά. πλεπψο, κία εξεπλεηηθή πξφθιεζε απνηειεί ν εληνπηζκφο ησλ 

ηδηαίηεξσλ ςπρνζπλαηζζεκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε αλζξψπνπ θαη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ζρέζε 

απνπιάλεζεο – εμαπάηεζεο ηνπ ζχκαηνο. 

Απφ  ηελ ηερληθή πιεπξά, ζεσξείηαη πξφθιεζε ε ρξήζε ελφο θαηάιιεινπ 

εξγαιείνπ πνπ λα είλαη ηθαλφ λα εληνπίδεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα 

ζεκαηνδνηνχλ ηελ απμεκέλε επηθηλδπλφηεηα. Οη ηερληθέο πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδεη ε ρξήζε κηαο αληίζηνηρεο εθαξκνγήο είλαη πνηθίιεο:  

 Η εθαξκνγή απηή πξέπεη λα εθηειείηαη αδηαθαλψο πξνο ην ρξήζηε. 

 Πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε πνιιαπιά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. 

 Καιφ ζα ήηαλ ε εθαξκνγή λα είλαη αλνηρηνχ θψδηθα ψζηε λα κπνξεί 

εχθνια λα πξνζαξκνζηεί. 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο πξνζσπηθφηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη ζε 

πνζνηηθή κνξθή θαη φρη ζε πνηνηηθή, ψζηε λα κπνξνχλ αξγφηεξα λα 

επεμεξγαζηνχλ επθνιφηεξα απφ ην ζχζηεκα GARS.  

 Η απαίηεζε γηα πφξνπο ζπζηήκαηνο δελ ζα πξέπεη λα είλαη απμεκέλε. 
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4.2.3 UH 

Η δηεξγαζία UH παίξλεη ηα αξρηθά ηεο απφ ηνλ αγγιηθφ νξηζκφ User History. Η 

δηεξγαζία απηή αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή πξφθιεζε λα εθηηκεζεί ε επηθηλδπλφηεηα 

κηαο ελδερφκελεο επίζεζεο grooming, κέζα απφ ηελ ηζηνξηθφηεηα ησλ ζπλνκηιηψλ 

ηνπ ρξήζηε. ηελ πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο GARS, ε δηεξγαζία απηή ζηνρεχεη ζηελ 

εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο, έρνληαο σο δεδνκέλν εηζφδνπ ηνλ αξηζκφ ησλ 

πξνεγνχκελσλ ζπλνκηιηψλ ηνπ ηδίνπ ρξήζηε.  

Όπσο δηαπηζηψζεθε θαηά ηελ αλάιπζε ησλ επηζέζεσλ grooming, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, νη επηζέζεηο απηέο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη αηθληδίσο, 

αιιά ν δξάζηεο πξνεηνηκάδεηαη θαηάιιεια πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηεο επίζεζεο. 

πγθεθξηκέλα, δεκηνπξγεί κηα ‗απνθιεηζηηθή‘ ζρέζε, ε νπνία θπζηθά απαηηεί θαη ηνλ 

απαξαίηεην ρξφλν πξνθεηκέλνπ ν δξάζηεο λα εμεξεπλήζεη ην ζχκα ηνπ κέρξη λα βξεη 

ην θαηάιιειν ζεκείν γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο επίζεζεο (Olson 2007). πλεπψο, ζηφρνη 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηεξγαζίαο είλαη λα εληνπίζεη ην ελδερφκελν θάπνηνο ρξήζηεο λα 

ζπλνκηιεί κε κεγάιε ζπρλφηεηα κε έλαλ αλήιηθν ρξήζηε θαη λα κεηαηξέςεη ηελ 

επηθηλδπλφηεηα απηή ζε κεηξήζηκν κέγεζνο. 

Δπηπιένλ, ε δηεξγαζία UH κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη σο αλαηξνθνδφηεζε ζην 

ζχζηεκα GARS. Γεδνκέλνπ πσο ην ζχζηεκα απηφ είλαη γξακκηθφ (δέρεηαη ηηκέο 

εηζφδνπ θαη ππνινγίδεη ηελ ηηκή εμφδνπ σο ηελ ζπλνιηθή ηηκή ηεο επηθηλδπλφηεηαο), 

γηα ηελ νκαιφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεηάδεηαη αλάδξαζε (feedback). Η ρξεζηκφηεηα 

απηή είλαη εζσηεξηθή, δειαδή κπνξεί ην ζχζηεκα λα απηνξπζκίζεη ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ κε βάζε ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ηηκή εμφδνπ. Έρνληαο επίζεο σο δεδνκέλν πσο 

νη επηζέζεηο grooming δελ γίλνληαη αζηξαπηαία αιιά ζηαδηαθά, ε έμνδνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο GARS δε κπνξεί λα αθνινπζεί απφηνκεο αιιαγέο. Σαπηφρξνλα, ε 

ελδερφκελε απφηνκε αχμεζε ηεο ηηκήο εμφδνπ, κπνξεί λα ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε 

ηεο επίζεζεο ηνπ δξάζηε θαη ζπλεπψο ε δηεξγαζία απηή ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

ππνινγίδεη θαη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ ππνινγηδφκελσλ ηηκψλ ξίζθνπ. 

 

4.2.4 ET 

Η δηεξγαζία ET παίξλεη ηα αξρηθά ηεο απφ ηνλ αγγιηθφ νξηζκφ ηεο Exposure 

Time. θνπφο ηεο δηεξγαζίαο απηήο είλαη ε αλίρλεπζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο επηζέζεσλ 
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ηχπνπ grooming βάζεη ηνπ ρξφλνπ θαηά ηνλ νπνίν ν αλήιηθνο ρξήζηεο είλαη 

εθηεζεηκέλνο ζηηο παγίδεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Γειαδή, ε δηεξγαζία απηή ζηνρεχεη ζηελ 

εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο σο ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ ζηνλ νπνίν ν ρξήζεο 

ζπλνκηιεί ζην δηαδίθηπν.  

 

4.3 Ο χρόνοσ ςτο ςύςτημα GARS 

ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα μεθαζαξηζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ππνινγίδεηαη 

ν ρξφλνο ζην ζχζηεκα GARS. Αξρηθά ζα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ν ρξφλνο ζην 

ζχζηεκα είλαη αλάινγνο ηνπ ρξφλνπ ζπλνκηιίαο. Όκσο, ε δηάξθεηα κηαο ειεθηξνληθήο 

ζπλνκηιίαο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε κνλάδα ρξφλνπ. Γηα παξάδεηγκα, ρξήζηεο πνπ 

πιεθηξνινγνχλ γξήγνξα νινθιεξψλνπλ ζπλνκηιίεο ζε ζρεηηθά γξήγνξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ελψ αληηζέησο ρξήζηεο πνπ δελ είλαη πνιχ επηδέμηνη αξγνχλ λα ηελ 

νινθιεξψζνπλ. Δπηπιένλ, κπνξεί λα δηαθέξεη θαη ν ρξφλνο απφθξηζεο κεηαμχ ησλ 

ζπλνκηιεηψλ. Γηα παξάδεηγκα ν έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα απαληάεη ακέζσο ζηα 

εξσηήκαηα πνπ ηνπ ζέηεη ν ζπλνκηιεηήο, ελψ ν άιινο λα θαζπζηεξεί πεξηζζφηεξν 

είηε γηαηί είλαη απαζρνιεκέλνο είηε γηαηί επεμεξγάδεηαη πεξηζζφηεξν ηελ απάληεζή 

ηνπ. Φπζηθά, πνιιέο θνξέο ν ρξφλνο απφθξηζεο ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλνκηιίεο είλαη 

αλάινγνο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ θάζε ζπλνκηιεηή ζην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο. 

πλεπψο, ν ρξφλνο δηεμαγσγήο κηαο ειεθηξνληθήο ζπλνκηιίαο είλαη ζρεηηθφο θαη 

επεξεάδεηαη απφ πιεζψξα παξαγφλησλ.  

Δπνκέλσο, ν ρξφλνο ζην ζχζηεκα GARS δελ ππνινγίδεηαη κε ζπκβαηηθέο 

κνλάδεο κέηξεζεο (ιεπηά, ψξεο θιπ) αιιά κε δηαθξηηέο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Κάζε 

ρξνληθή πεξίνδνο νινθιεξψλεηαη φηαλ ζπκπιεξσζεί ν απαξαίηεηνο αξηζκφο ιέμεσλ 

ζηελ πξνζσξηλή κλήκε (buffer) φπνπ κεηαθέξνληαη ηα ηκήκαηα ησλ δεζκεπκέλσλ 

δηαιφγσλ. ηε ζπλέρεηα, ην θείκελν κεηαθέξεηαη ζηηο αληίζηνηρεο δηεξγαζίεο γηα ηε 

ζρεηηθή αλάιπζε θαη ε πξνζσξηλή κλήκε αδεηάδεη. Σν κέγεζνο ηεο πξνζσξηλήο 

κλήκεο (ζε ιέμεηο) κπνξεί λα ξπζκηζηεί αλάινγα απφ ηνλ δηαρεηξηζηή. Η ξχζκηζε 

απηή ηεο ρσξεηηθφηεηαο, κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ην κέγεζνο απηφ νξίδεηαη ζε ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ 

ιέμεσλ γηα ηελ αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ, ηφηε απμάλεηαη κελ ε ηαρχηεηα απφθξηζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο αιιά κεηψλεηαη ε αθξίβεηα ησλ αλαιχζεσλ θαζψο κηθξφηεξν θείκελν 

πξνο αλάιπζε ζεκαίλεη θαη κηθξφηεξε αμηνπηζηία απνηειεζκάησλ. Αληηζέησο, φηαλ 
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ην κέγεζνο ηεο πξνζσξηλή κλήκεο νξηζηεί ζε κεγάιν ζρεηηθά αξηζκφ ιέμεσλ, ηφηε 

θαζπζηεξεί κελ ε αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ, απμάλεη φκσο ε αθξίβεηα ηεο αλάιπζεο. 

πλεπψο, έγθεηηαη ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο ε αλεχξεζε ηεο ρξπζήο ηνκήο 

κεηαμχ αθξίβεηαο θαη ηαρχηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ξπζκηζηεί ζσζηά ην ζχζηεκα θαη λα 

ιεηηνπξγεί κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Δμαίξεζε απνηειεί ν ρξφλνο γηα ηελ δηεξγαζία ΔΣ. ηε δηεξγαζία απηή, ν ρξφλνο 

κεηξηέηαη επίζεο ζε δηαθξηηέο πεξηφδνπο, κε ηε δηαθνξά φκσο πσο νη πεξίνδνη απηνί 

ηαπηίδνληαη κε ηηο εβδνκάδεο πνπ ην πξνθίι ηνπ αλειίθνπ βξίζθεηαη εθηεζεηκέλν ζηηο 

παγίδεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Ο νξηζκφο απηφο ησλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ ζηεξίδεηαη ζην 

γεγνλφο πσο ν ππνινγηζκφο ηεο επηθηλδπλφηεηαο βαζίδεηαη ζε πεηξακαηηθέο 

κεηξήζεηο φπνπ ν ρξφλνο είρε δηαθξηηέο ηηκέο βάζεη ησλ εβδνκάδσλ έθζεζεο 

(Michalopoulos and Mavridis 2012). πλεπψο, γηα λα ππάξρεη κεγαιχηεξε αθξίβεηα 

ζηνπο αληίζηνηρνπο ππνινγηζκνχο, ν ρξφλνο γηα ηε δηεξγαζία απηή ππνινγίδεηαη ζε 

εβδνκάδεο έθζεζεο. Βέβαηα, ε ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηεξγαζίαο 

πεξηιακβάλεη θαη εηδηθφ κεηξεηή πνπ ππνινγίδεη ηηο εβδνκάδεο έθζεζεο ηνπ πξνθίι 

απφ ηε ζηηγκή ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ ηεξκαηηθή ζπζθεπή αλήιηθνπ 

ρξήζηε. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο παξαηίζεληαη ζε κεηαγελέζηεξν ζρεηηθφ 

θεθάιαην, φπνπ αλαιχεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο δηεξγαζίαο ΔΣ. 
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5 Ανϊπτυξη διεργαςιών 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έγηλε ε αλάπηπμε ησλ 

δηεξγαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο GARS. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη ην ινγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, ηα θξηηήξηα επηινγήο κεζφδσλ θαη αιγνξίζκσλ, θαζψο επίζεο θαη 

ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα. 

  

5.1 Διεργαςύα DC 

5.1.1 Επιλογό λογιςμικού 

Σν ινγηζκηθφ πνπ επηιέρηεθε γηα λα ππνζηεξίμεη ηε δηαδηθαζία ήηαλ ην 

‗Rainbow classification tool’ (McCallum 1996). Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ έρεη 

αλαπηπρζεί κε ρξήζε ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ C θαη πξαγκαηνπνηεί 

θαηεγνξηνπνίεζε θεηκέλνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Δίλαη αλνηρηνχ θψδηθα, γεγνλφο 

πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα κειινληηθή επέθηαζή ηνπ θαη πξνζαξκνγή ζηηο εθάζηνηε 

αλάγθεο. Δπίζεο, έλα αθφκα θξηηήξην επηινγήο ήηαλ θαη ην γεγνλφο πσο επεηδή είλαη 

γξακκέλν ζε γιψζζα C κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε πιεζψξα ιεηηνπξγηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ζπζθεπψλ, κπνξεί δειαδή λα ππνζηεξίμεη ηφζν ηελ ηνπηθή φζν θαη 

ηελ απνκαθξπζκέλε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο GARS. Γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ πνπ πινπνηήζεθαλ εγθαηαζηάζεθε ζε FreeBSD 8.1-

PRERELEASE βαζηζκέλν ζε  i386 CPU αξρηηεθηνληθή αιιά θαη ζε Ubuntu 12.04 

LTS βαζηζκέλν εμίζνπ ζηελ  i386 CPU αξρηηεθηνληθή. 

 

5.1.2 Δημιουργύα βϊςησ 

Η δεκηνπξγία θαηάιιειεο βάζεο γηα ηε δηεξγαζία αθνξά ηε δεκηνπξγία 

πξνηχπσλ επηζέζεσλ, απηφ πνπ ζηελ αγγιηθή νξνινγία αλαθέξεηαη σο classification 

patterns. Θεσξήζεθε ινηπφλ, πσο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο βάζεο 

ρξεηάδνληαη θείκελα απφ πξαγκαηηθνχο δηαιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε επηζέζεηο ηχπνπ 

grooming. πλεπψο, επηρεηξήζεθε πξνζέγγηζε κε ηελ ππεξεζία δίσμεο ειεθηξνληθνχ 

εγθιήκαηνο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηφζν ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν 

(Θεζζαινλίθε) φζν θαη ζηα θεληξηθά ηεο ππεξεζίαο (Αζήλα). Όκσο ζα πξέπεη λα 

ηνληζηεί πσο παξφιεο ηηο επηζθέςεηο θαη ηηο αληίζηνηρεο εθθιήζεηο γηα ζπλεξγαζία, 

πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ ζηνηρεία απφ δηαιφγνπο, δελ ππήξμε απφ ηελ πιεπξά ηεο 
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ππεξεζίαο θακία αληαπφθξηζε. Γε δφζεθαλ νχηε θαλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζε κεηέπεηηα ζηάδην. 

Γηα ηνλ ιφγν  απηφ, ε αλαδήηεζε ησλ δηαιφγσλ ζηξάθεθε ζε δηεζλέο επίπεδν θαη 

αλαγθαζηηθά ζηελ αγγιηθή γιψζζα. πγθεθξηκέλα 73 δηάινγνη αλαθηήζεθαλ απφ ηελ 

ηζηνζειίδα ‗perverted-justice‘ (Perverted-Justice). Η ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα 

απνηειείηαη απφ έλα δίθηπν εζεινληψλ πνπ παξηζηάλνπλ ηνπο αλήιηθνπο ρξήζηεο 

(αγφξηα θαη θνξίηζηα) ρξεζηκνπνηψληαο δηαδηθηπαθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο φπσο ηα 

κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, νη ππεξεζίεο chat, θιπ. ηε ζπλέρεηα, αλ ηπρφλ 

πξνζεγγηζηνχλ θαθφβνπια απφ θάπνηνλ άιιν ελήιηθν ρξήζηε, εηδνπνηνχλ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο γηα λα πξνρσξήζνπλ ζηε ζχιιεςή ηνπ. Σαπηφρξνλα, δεκνζηεχνπλ 

ηνλ αληίζηνηρν δηάινγν σο απφδεημε ηεο θαθφβνπιεο πξνζέγγηζεο.  

Οη 73 δηάινγνη πνπ αλαθηήζεθαλ αθνξνχλ πεξηπηψζεηο εηεξνθπιηθήο θαη 

νκνθπινθηιηθήο πξνζέγγηζεο. Δπίζεο, δφζεθε κέξηκλα ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλνπλ 

φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηπηψζεηο επηζέζεσλ (εθπιήξσζε εξσηηθήο θαληαζίσζεο, 

δηαδηθηπαθνχ βηαζκνχ, δεκηνπξγίαο ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ), φπσο απηέο 

αλαιχζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Γεκηνπξγήζεθαλ επίζεο ηξεηο θιάζεηο, αληίζηνηρα κε ηα 

ζηάδηα πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επίζεζεο grooming (Olson 

2007). Οη θιάζεηο απηέο είλαη: 

 ηάδην πξνζέγγηζεο (Gaining Access –ga) 

 ηάδην απνθιεηζηηθήο ζρέζεο – ζρέζεο εμαπάηεζεο (Deceptive Relationship -

dr) 

 ηάδην επίζεζεο (Sexual Affair – sa) 

πλεπψο, θάζε δηάινγνο ρσξίζηεθε ζε ηξία κέξε, αλαιφγσο κε ην ζηάδην ηεο 

επίζεζεο. Έηζη, απφ ηνπο 73 δηαιφγνπο δεκηνπξγήζεθαλ 219 αξρεία, 73 γηα θάζε 

θιάζε ηα νπνία θαη απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ δηεξγαζία.  

Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα ηνληζηεί πσο απφ ηα κέξε ησλ δηαιφγσλ αθαηξέζεθε ην 

ηκήκα ησλ ζπλνκηιηψλ ηνπ ζχκαηνο. Απηφ έγηλε θπξίσο γηα λα απινπζηεπηεί ε 

δηαδηθαζία θαζψο ζεσξήζεθε πσο ην ηκήκα ηνπ δηαιφγνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ζχκαηνο δελ παξέρεη νπζηαζηηθή πιεξνθνξία. Η εκπεηξία θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δηαιφγσλ έδεημε πσο νη επηηηζέκελνη θαζνξίδνπλ θαηά θχξην ιφγν ην ζέκα ηεο 
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ζπδήηεζεο, ελψ ην ζχκα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αξθείηαη ζε ηππηθέο απαληήζεηο ηνπ 

ηχπνπ ‗λαη‘, ‗φρη‘, ‗κπνξεί‘, θιπ. 

Παξάιιεια, κηα αθφκα παξάπιεπξε πξφθιεζε ήηαλ θαη ε επεμεξγαζία θπζηθήο 

γιψζζαο (natural language processing). πγθεθξηκέλα, νη δηάινγνη δελ είλαη 

γξακκέλνη κε ρξήζε ηεο επίζεκεο αγγιηθήο γιψζζαο αιιά γίλεηαη ρξήζε κεγάινπ 

αξηζκνχ ηδησκάησλ θαη ηδηφηππσλ εθθξάζεσλ. Γηα παξάδεηγκα ην ηδίσκα ‗asl‘ 

αλαθέξεηαη ζηελ εξψηεζε ‗age sex location‘ δειαδή ζηελ ειηθία, ην θχιν θαη ηελ 

ηνπνζεζία ηνπ ζπλνκηιεηή θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ αξρή θάζε δηαιφγνπ. 

Έρνληαο ππφςε ην ζηφρν ηεο δηεξγαζίαο, φινη απηνί νη ηδησκαηηθνί ραξαθηεξηζκνί 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο έρνπλ θαζψο απνηεινχλ κέξε πξαγκαηηθψλ δηαιφγσλ θαη θαη‘ 

επέθηαζε ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο επηζέζεσλ ηχπνπ grooming. 

Σξνπνπνηήζεηο έγηλαλ κφλν ζε ειαθξά γξακκαηηθά ιάζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

ιέμε ‗sholl‘ δηνξζψζεθε ζε ‗school‘.  

Η Δηθφλα 3 παξνπζηάδεη ηα ζηάδηα πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

βάζεο θαηεγνξηνπνίεζεο. Αξρηθά ην θείκελν πνπ δεζκεχεηαη απφ ηνπο 

ειεθηξνληθνχο δηαιφγνπο δηαρσξίδεηαη ζηηο θιάζεηο θαηεγνξηνπνίεζεο (πξψην 

ζηάδην). ηε ζπλέρεηα πεξλά απφ ην δεχηεξν ζηάδην φπνπ ην θείκελν δηαζπάηαη ζε 

ιέμεηο (tokenization). ην ηξίην ζηάδην αθαηξνχληαη φιεο εθείλεο  ιέμεηο (πεξίπνπ 

524) πνπ δελ πεξηέρνπλ πιεξνθνξία, γηα παξάδεηγκα άξζξα θαη επηθσλήκαηα, φπσο 

απηέο πεξηιακβάλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε ιίζηα (stop list) (McCallum 1996). ηε 

ζπλέρεηα, ζην ηέηαξην ζηάδην, νη ιέμεηο κεηαηξέπνληαη ζηε ξίδα ηνπο (stemming), γηα 

παξάδεηγκα ε ιέμε ‗running‘ κεηαηξέπεηαη ζε ‗run‘. 

 

 

Δικόνα 3 ηάδηα δεκηνπξγίαο βάζεο θαηεγνξηνπνίεζεο 
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Η δεκηνπξγία ηεο βάζεο θαηεγνξηνπνίεζεο αλέδεημε νξηζκέλα αμηνζεκείσηα 

ζηνηρεία. Έηζη. ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη νη ιέμεηο κε ην κεγαιχηεξν θέξδνο 

πιεξνθνξίαο (information gain) (Mendelson and Smola 2003). Δληππσζηαθφ 

θαίλεηαη λα είλαη ην γεγνλφο πσο ε πιεηνςεθία ησλ ιέμεσλ κε ην κεγαιχηεξν θέξδνο 

πιεξνθνξίαο είλαη ιέμεηο αθαηάιιειεο γηα αλήιηθνπο ρξήζηεο γεγνλφο πνπ 

ππνδεηθλχεη θαη ηελ σκφηεηα κε ηελ νπνία πιεζηάδνληαη ηα αλήιηθα ζχκαηα 

επηζέζεσλ grooming. 

 

Πίνακαρ 2 Λέμεηο κε ην πεξηζζόηεξν θέξδνο πιεξνθνξίαο 

Λέμε Κέξδνο Πιεξνθνξίαο 

cum 0,46156 

suck 0,34945 

pussy 0,39341 

call 0,29254 

sex 0,26006 

lick 0,25938 

cock 0,23244 

mom 0,19243 

fuck 0,19243 

virgin 0,16862 

 

Αληίζηνηρα, ν Πίλαθαο 3 παξνπζηάδεη πέληε απφ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο ιέμεηο πνπ 

θαηαγξάθεθαλ. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη νη θιάζεηο ζηηο νπνίεο εκθαλίδνληαη, ε 

ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ιέμεσλ ζηελ θαηεγνξία 

(θιάζε) πνπ εκθαλίδνληαη θαη ζπλεπψο θαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηεο θάζε ιέμεο 

αλά θαηεγνξία (θιάζε). Γηα παξάδεηγκα, θαίλεηαη ε ιέμε ‗call‘ λα εκθαλίδεηαη 18 

θνξέο κέζα ζηηο 904 ιέμεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ θαηεγνξία ga θαη ζπλεπψο ε 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηεο ιέμεο απηήο ζηελ θαηεγνξία (θιάζε) είλαη 0,01991. 

Αληίζηνηρα, ε ίδηα ιέμε εκθαλίδεηαη 5 θνξέο ζηηο 1515 ιέμεηο ηεο θαηεγνξίαο 

(θιάζεο) dr θαη ζπλεπψο ε πηζαλφηεηα εκθάληζήο ηεο είλαη 0,0033. 
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Πίνακαρ 3 πρλόηεηα θαη πηζαλόηεηα εκθάληζεο 5 ζπρλώλ ιέμεσλ 

Λέμε 
Καηεγνξία 

(Κιάζε) 
πρλόηεηα εκθάληζεο 

πλνιηθόο 

αξηζκόο ιέμεσλ 

ζηελ θαηεγνξία 

Πηζαλόηεηα 

εκθάληζεο 

mom 
ga 21 904 0,02323 

dr 1 1515 0,00066 

virgin 
dr 12 1515 0,00792 

sa 1 1429 0,00070 

sex 
dr 28 1515 0,01848 

sa 13 1429 0,00910 

call 
ga 18 904 0,01991 

dr 5 1515 0,00330 

meet 

ga 1 904 0,00111 

dr 1 1429 0,00070 

sa 1 1429 0,00070 

 

5.1.3 Επιλογό καταλληλότερου αλγορύθμου 

Η επηινγή ηνπ πην θαηάιιεινπ αιγνξίζκνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηεξγαζίαο 

ήηαλ θαη ε πην απαηηεηηθή πξφθιεζε. πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε κεηαμχ επηά αιγνξίζκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλεζέζηεξα ζε 

αληίζηνηρεο δηεξγαζίεο θαη ηαπηφρξνλα ππνζηεξίδνληαη απφ ην ινγηζκηθφ rainbow. Οη 

αιγφξηζκνη πνπ αμηνινγήζεθαλ ήηαλ νη εμήο: k-nearest neighbors (k-NN), Naive 

Bayes, SVM, tf-idf, Maximum Entropy, EM θαη EMSIMPLE (Busagala 2010).  

Γεδνκέλνπ πσο ε δηεξγαζία απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα αλίρλεπζε θηλδχλσλ 

grooming ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηα νπνία νξίζηεθαλ ήηαλ: 

 Αθξίβεηα. ηελ αλίρλεπζε επηζέζεσλ grooming ε αθξίβεηα ζηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη θαη ην 

θπξηφηεξν θξηηήξην ζηελ αμηνιφγεζε. 

 Σαρχηεηα. Γεδνκέλνπ πσο ην ζχζηεκα GARS ζηνρεχεη ζηελ αλίρλεπζε 

επηζέζεσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ δεζκεπκέλνπ θεηκέλνπ είλαη άθξσο 

ζεκαληηθή. Δπηπξφζζεηα, θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο απνκαθξπζκέλεο 
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αξρηηεθηνληθήο, θαζψο ν αξηζκφο ησλ ζπλδεδεκέλσλ πειαηψλ (clients) 

απμάλεηαη, ε ηαρχηεηα θαίλεηαη λα είλαη νπζηψδεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

εηζεξρνκέλσλ αηηήζεσλ γηα θαηεγνξηνπνίεζε. 

 Απαηηήζεηο ζε πφξνπο ζπζηήκαηνο. Η ιεηηνπξγία ηεο δηεξγαζίαο DC, ζηα 

πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο GARS, νθείιεη λα γίλεηαη κε 

αδηαθαλή, σο πξνο ην ρξήζηε, κέζνδν. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ιεηηνπξγία ηεο 

δηεξγαζίαο ζα πξέπεη λα δεζκεχεη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξνπο απφ ηνπο πφξνπο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ηνπηθή ιεηηνπξγία απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, θπξίσο 

ζηηο θηλεηέο ζπζθεπέο φπνπ νη αληίζηνηρνη πφξνη θαη ε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη 

είλαη πεξηνξηζκέλνη Δπηπιένλ, ζηε ιεηηνπξγία απνκαθξπζκέλεο 

αξρηηεθηνληθήο φζν ιηγφηεξε απαίηεζε ππάξρεη ζε πφξνπο ζπζηήκαηνο ηφζν 

κεγαιχηεξνο κπνξεί λα είλαη ν αξηζκφο ησλ πειαηψλ (clients) πνπ κπνξεί λα 

εμππεξεηήζεη ν θεληξηθφο δηαθνκηζηήο. 

Με ηε δεκηνπξγία ηεο βάζεο θαηεγνξηνπνίεζεο, ζρεκαηίζηεθαλ 219 αξρεία 

δηαιφγσλ (73 γηα θάζε θιάζε, 3 γηα θάζε δηάινγν) θαζέλα απφ ηα νπνία αλήθεη  

απνθιεηζηηθά ζε κηα θιάζε. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αμηνιφγεζεο αξρηθά 

αθαηξέζεθε ην 10% ησλ αξρείσλ (πεξίπνπ 20 αξρεία) θαη έπεηηα θαηεγνξηνπνηήζεθε 

κε βάζε ην ελαπνκείλαλ 90% (199). Η δνθηκή ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο επαλαιήθζεθε 

2000 θνξέο. Αληίζηνηρα, ε δνθηκή ζπλερίζηεθε αθαηξψληαο ην 20% ησλ αξρείσλ 

(πεξίπνπ 40) θαη ρξεζηκνπνηψληαο ην ππφινηπν 80% (πεξίπνπ 179) γηα ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο, επαλαιακβάλνληαο ηε δηαδηθαζία γηα 2000 θνξέο. Οκνίσο ε 

δηαδηθαζία ζπλερίζηεθε κέρξη θαη ηελ αθαίξεζε ηνπ 80% ησλ εγγξάθσλ (πεξίπνπ 

179) θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο κε βάζε ην ελαπνκείλαλ 20% (πεξίπνπ 40) κε 

επαλάιεςε ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο γηα 2000 θνξέο. ρεκαηηθά, ε δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο απηήο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 4. 
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Δικόνα 4 Αμηνιόγεζε αιγνξίζκσλ θαηεγνξηνπνίεζεο 

 

ηα ππνθεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα θάζε 

αιγφξηζκν πνπ αμηνινγήζεθε, θαζψο θαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ θάζε 

αιγνξίζκνπ. 

 

5.1.3.1  Κ nearest neighbor 

Ο K-nn είλαη έλαο απφ ηνπο πην δεκνθηιείο αιγνξίζκνπο γηα θαηεγνξηνπνίεζε 

θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ίζσο είλαη θαη ν πην απιφο. Κάζε αληηθείκελν, δειαδή ζηελ 

πεξίπησζή απηή θάζε αξρείν θεηκέλνπ, κεηαηξέπεηαη ζε δηάλπζκα θαη ζηε ζπλέρεηα 

θαηεγνξηνπνηείηαη κε βάζε ηελ επθιείδεηα απφζηαζε κεηαμχ ηνπ αληηθεηκέλνπ απηνχ 

θαη ησλ δηαλπζκάησλ ηεο βάζεο (2004). Η παξάκεηξνο k είλαη ζηελ νπζία έλαο 

ζρεηηθά κηθξφο αθέξαηνο αξηζκφο πνπ δειψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ δηαλπζκάησλ 

(γεηηφλσλ) κε ηα νπνία ζα ζπγθξηζεί ην ππφ εμέηαζε δηάλπζκα. Γηα παξάδεηγκα, ε 

επθιείδεηα απφζηαζε κεηαμχ δχν ζεκείσλ (p θαη q ζε n-δηάζηαην δηαλπζκαηηθφ 

ρψξν) κε 1, 2( ,..., )np p p p θαη 1 2( , ,..., )nq q q q  είλαη: 

2 2 2 2

1 1 2 2
1

( , ) ( ) ( ) ... ( ) ( )
n

n n i i
i

d p q p q p q p q p q  (4.1) 

ηελ απινχζηεξε κνξθή ηνπ, δειαδή φηαλ k=1 ην αληηθείκελν 

θαηεγνξηνπνηείηαη ζηελ θιάζε κε ηε κηθξφηεξε απφζηαζε (d). ηελ πεξίπησζε πνπ 
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2k , ην αληηθείκελν θαηεγνξηνπνηείηαη ζηελ πην ζπρλή θιάζε, ε νπνία εκθαλίδεη 

απφζηαζε κηθξφηεξε απφ ηηο k θνληηλφηεξεο (Duda 2000). 

ηελ αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ν αιγφξηζκνο δνθηκάζηεθε κε ηηκέο 

ηεο παξακέηξνπ k απφ ην 2 σο θαη ην 34. 

O Πίλαθαο 4 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηηο αμηνιφγεζεο γηα ηνλ αιγφξηζκν 

K-nn (αλαθνξηθά κε ηελ αθξίβεηα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο). ηελ πξψηε γξακκή 

παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηελ αμηνιφγεζε, δειαδή ην πνζνζηφ ησλ 

αξρείσλ πνπ απνζπάζηεθαλ απφ ηε βάζε θαη θαηεγνξηνπνηήζεθαλ κε ηα ππφινηπα 

γηα 2000 θνξέο. Η δεχηεξε γξακκή ηνπ πίλαθα παξνπζηάδεη ην ζηαηηζηηθφ ζθάικα 

(statistical standard error) ηεο δνθηκήο. Όπσο είλαη εκθαλέο θαη ζηα απνηειέζκαηα 

ηνπ πίλαθα νη απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ ηηκψλ είλαη πνιχ κηθξέο. Ωζηφζν, ε θαιχηεξε 

ηηκή ζεκεηψζεθε γηα k=24 κε κέζε αθξίβεηα 95,12625%.  

 

Πίνακαρ 4 Απνηειέζκαηα γηα ηνλ αιγόξηζκν k-nn 

Ποζοζηά 

ζςμμεηοσήρ 

(%) 10 20 30 40 50 60 70 80  

ηαηιζηικό 

ζθάλμα 0,19 0,12 0,09 0,07 0,06 

0,05-

6,00 0,06 0,07 

Μέζε 

ηηκή 

K=2 94,33 95,21 95,23 95,49 95,58 95,59 95,08 93,91 95,05 

K=3 94,96 95,08 95,37 95,52 95,56 95,59 94,98 93,73 95,09 

K=4 94,46 94,93 95,24 95,45 95,62 95,65 95,06 93,73 95,01 

K=5 94,93 94,96 95,23 95,44 95,64 95,56 95 93,75 95,06 

K=6 94,82 95,00 95,29 95,50 95,55 95,76 94,89 93,84 95,08 

K=7 94,38 95,05 95,36 95,71 95,57 95,57 95,07 93,8 95,06 
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Πίνακαρ 4 (ζπλέρεηα) 

Ποζοζηά 

ζςμμεηοσήρ 

(%) 10 20 30 40 50 60 70 80  

K=8 94,63 95,02 95,35 95,43 95,62 95,53 94,96 93,82 95,04 

K=9 94,63 95,12 95,08 95,52 95,56 95,59 95,06 93,75 95,03 

K=10 94,67 95,17 95,33 95,54 95,60 95,58 94,98 93,66 95,06 

K=11 94,46 95,10 95,31 95,46 95,70 95,60 94,95 93,84 95,05 

K=12 94,43 95,04 95,37 95,55 95,57 95,50 94,87 93,84 95,02 

K=13 94,40 95,08 95,16 95,28 95,56 95,62 94,91 93,82 94,97 

K=14 94,63 94,97 95,34 95,53 95,54 95,64 94,97 93,75 95,04 

K=15 94,81 94,93 95,49 95,48 95,61 95,58 94,99 93,83 95,09 

K=16 94,66 95,23 95,06 95,41 95,54 95,51 95,00 93,79 95,02 

K=17 94,58 94,75 95,39 95,43 95,54 95,51 95,01 93,92 95,01 

K=18 94,58 94,89 95,34 95,47 95,55 95,57 94,96 93,75 95,01 

K=19 94,65 95,15 95,34 95,38 95,58 95,67 95,03 93,83 95,07 

K=20 94,74 95,01 95,27 95,44 95,63 95,57 95,14 93,82 95,07 

K=21 95,05 94,93 95,42 95,42 95,64 95,54 95,03 93,79 95,10 

K=22 94,72 95,13 95,28 95,46 95,60 95,64 94,95 93,77 95,06 

K=23 94,68 95,00 95,26 95,53 95,55 95,55 95,02 93,67 95,03 

K=24 95,02 95,22 95,35 95,39 95,69 95,54 94,92 93,88 95,12 

K=25 94,45 94,93 95,26 95,51 95,60 95,58 95,02 93,71 95,00 

K=26 94,52 94,83 95,47 95,45 95,62 95,59 95,00 93,93 95,05 

K=27 94,95 95,17 95,34 95,53 95,56 95,61 94,95 93,73 95,10 

K=28 94,43 95,15 95,41 95,55 95,66 95,60 94,89 93,91 95,07 

K=29 95,03 94,88 95,30 95,53 95,59 95,51 93,72 93,85 94,92 

K=30 94,50 94,95 95,26 95,46 95,60 95,60 94,99 93,75 95,01 

K=31 94,94 95,10 95,28 95,53 95,63 95,57 93,75 93,86 94,95 

K=32 94,73 94,78 95,24 95,52 95,69 95,58 95,08 93,81 95,05 

K=33 94,60 95,06 95,12 95,49 95,56 95,53 93,76 93,78 94,86 

K=34 94,78 94,93 95,44 95,49 95,57 95,54 94,94 93,81 95,06 

K=35 94,52 95,13 95,24 95,44 95,62 95,54 93,88 93,92 94,91 

 

5.1.3.2  Tf-idf 

Ο αιγφξηζκνο Tf-idf πήξε ηελ νλνκαζία ηνπ απφ ηα αξρηθά Term frequency-

inverse document frequency θαη είλαη εμίζνπ δεκνθηιήο (H.C. Wu 2008). ηελ πξάμε, 
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ν αιγφξηζκνο απηφο εμεηάδεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο θάζε ιέμεο ζην ππφ 

θαηεγνξηνπνίεζε θείκελν κε ην λα ππνινγίδεη ηνλ αξηζκφ εκθαλίζεσλ ηεο ιέμεο ζην 

θείκελν. Ο αιγφξηζκνο απηφο βαζίδεηαη ζηε ζεσξία πσο θάπνηεο ιέμεηο εκθαλίδνληαη 

γεληθά ζπρλφηεξα απφ θάπνηεο άιιεο θαη θαηά ζπλέπεηα ε θαηεγνξηνπνίεζε κπνξεί 

λα βαζηζηεί ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θάζε ιέμεο. πγθεθξηκέλα, ν αιγφξηζκνο 

ππνινγίδεη ην γηλφκελν δχν ζηαηηζηηθψλ παξακέηξσλ: term frequency (tf) θαη inverse 

document frequency (idf). πλεπψο, ( , )tf i d είλαη ν αξηζκφο πνπ ε ιέμε i εκθαλίδεηαη 

ζην θείκελν d θαη ( ) log
i

N
idf i

n
 είλαη ε παξάκεηξνο inverse document frequency, 

φπνπ N ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θεηκέλσλ θαη ni ν αξηζκφο ησλ θεηκέλσλ πνπ 

πεξηέρνπλ ηε ιέμε i (Duda 2000). 

ηελ αμηνιφγεζε πνπ δηελεξγήζεθε, ν αιγφξηζκνο εμεηάζηεθε κε ηέζζεξηο 

δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο: tf-idf, tf-idf words, tf-idf log of words θαη tf-idf log occur. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ απηψλ 

κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ απφ ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο rainbow 

(McCallum 1996). 

Ο Πίλαθαο 5 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηηο αμηνιφγεζεο γηα ηνλ αιγφξηζκν 

tf-idf (αλαθνξηθά κε ηελ αθξίβεηα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο). Οη πξψηεο δχν γξακκέο 

παξνπζηάδνπλ ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ην ζηαηηζηηθφ ζθάικα. 

Σαπηφρξνλα ε ηειεπηαία ζηήιε παξνπζηάδεη ηε κέζε ηηκή αθξίβεηαο απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο ζηήιεο. Όπσο είλαη εκθαλέο, ε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζεκεηψλεηαη κε 

ρξήζε ηεο παξακέηξνπ tfidf_log_occur φπνπ θηάλεη ην 94,7725%. 
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Πίνακαρ 5 Απνηειέζκαηα γηα ηνλ αιγόξηζκν tf-idf 

Ποζοζηά 

ζςμμεηοσήρ 

(%) 

10 20 30 40 50 60 70 80  

ηαηιζηικό 

ζθάλμα 0,19 0,12 0,09 0,07 0,06 0,05-6 0,06 0,07 

Μέζε  

Σηκή 

TF-IDF 94,77 95,08 94,88 95,25 95,33 95,31 94,20 92,31 94,64 

tfidf_words 84,74 83,00 95,21 81,98 82,22 82,53 82,59 82,06 84,29 

tfidf_log_words 88,52 88,98 89,73 90,76 90,92 91,06 90,10 87,8 89,73 

tfidf_log_occur 94,96 95,14 95,13 95,43 95,49 95,23 94,27 92,53 94,77 

 

5.1.3.3  Support Vector Machine (SVM) 

Ο αιγφξηζκνο Support Vector Machine (SVM) είλαη επίζεο αξθεηά δεκνθηιήο 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη εθηελψο ζε εθαξκνγέο κεραληθήο κάζεζεο (Joachims 2002). 

ηελ απινχζηεξε ηνπ κνξθή, ν αιγφξηζκνο δέρεηαη σο είζνδν ην ππφ εμέηαζε 

θείκελν θαη εμεηάδεη ην θαηά πφζν κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί ζε δχν απφ ηηο πηζαλφηεξεο 

θιάζεηο (Duda 2000). Σα θείκελα πνπ αλήθνπλ ζηηο θιάζεηο απηέο απνηππψλνληαη ζε 

δηζδηάζηαην ρψξν σο θνπθίδεο θαη ζπλεπψο νη θιάζεηο απνηππψλνληαη ζηνλ 

δηζδηάζηαην απηφ ρψξν σο νκάδεο απφ θνπθίδεο. Ωζηφζν θαη νη δχν νκάδεο 

θνπθίδσλ έρνπλ έλα εκθαλέο θελφ αλάκεζά ηνπο. Κάζε θείκελν πνπ δεηείηαη λα 

θαηεγνξηνπνηεζεί απνηππψλεηαη ζηνλ ίδην δηζδηάζηαην ρψξν, ζπλήζσο αλάκεζα ζηηο 

δχν απηέο νκάδεο θνπθίδσλ (θιάζεηο). ηε ζπλέρεηα, ε θαηεγνξηνπνίεζε 

απνθαζίδεηαη κε βάζε ηε κηθξφηεξε απφζηαζε απφ ηηο νκάδεο θνπθίδσλ. 

ηελ αμηνιφγεζε πνπ δηελεξγήζεθε ν αιγφξηζκνο εμεηάζηεθε κε πέληε  

δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο (kernels): linear, polynomial, Gaussian, sigmoid θαη 

fisher. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ 
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απηψλ κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ απφ ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

rainbow (McCallum 1996). 

Ο Πίλαθαο 6 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο γηα ηνλ αιγφξηζκν 

SVM (αλαθνξηθά κε ηελ αθξίβεηα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο). Οη πξψηεο δχν γξακκέο 

παξνπζηάδνπλ ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ην ζηαηηζηηθφ ζθάικα. Η 

ηειεπηαία ζηήιε παξνπζηάδεη ηε κέζε ηηκή αθξίβεηαο απφ ηηο πξνεγνχκελεο ζηήιεο. 

Όπσο είλαη εκθαλέο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη 

απνγνεηεπηηθά. Αλ θαη ην πςειφηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε 

ηνπ γξακκηθνχ ππξήλα (linear kernel) θαη θηάλεη ην 71,53714 %, ηα απνηειέζκαηα 

είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξα απφ ην ζχλνιν εηδηθφηεξα γηα ηνπο κε γξακκηθνχο 

ππξήλεο. 

Πίνακαρ 6 Απνηειέζκαηα γηα ηνλ αιγόξηζκν SVM 

Ποζοζηά 

ζςμμεηοσήρ 

(%) 

10 20 30 40 50 60 70 80  

ηαηιζηικό 

ζθάλμα 
0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,05-6 0,06 0,07 Μέζε ηηκή 

linear 39,68 52,26 65,28 71,68 75,09 77,51 79,42 79,52 71,53 

polynomial 14,75 20,6 24,93 26,65 28,13 30,51 31,04 31,05 27,55 

Gaussian 16,40 20,26 22,4 27,09 25,57 26,09 25,94 27,21 24,93 

sigmoid 38,23 52,13 63,64 67,25 72,13 74,11 69,63 70,81 67,10 

fisher 41,59 24,64 20,6 98,73 36,53 35,69 49,62 47,39 44,74 

 

5.1.3.4  Naïve Bayes 

Ο αιγφξηζκνο naïve Bayes είλαη έλαο απιφο θαη πνιχ δεκνθηιήο αιγφξηζκνο γηα 

πηζαλνθξαηηθή θαηεγνξηνπνίεζε, δειαδή γηα θαηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ηηο 

πηζαλφηεηεο. Η εθαξκνγή ηνπ νπζηαζηηθά βαζίδεηαη ζην ζεψξεκα ηνπ Bayes (Rish 

2001). Ο φξνο naive (αζψνο) έρεη πξνζηεζεί  πξηλ απφ ην φλνκά ηνπ γηαηί ν 

αιγφξηζκνο βαζίδεηαη ζηελ αξρηθή ζεψξεζε πσο ε παξνπζία ηεο θάζε ιέμεο ζην ππφ 

θαηεγνξηνπνίεζε έγγξαθν είλαη ζηαηηζηηθά αλεμάξηεηε απφ φιεο ηηο ππφινηπεο ιέμεηο 

ηνπ θεηκέλνπ.  Δμαηηίαο ηεο απιφηεηαο ηνπ, ν αιγφξηζκνο απηφο ηπγράλεη επξείαο 
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εθαξκνγήο θαζψο ζεκεηψλεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα αθφκα θαη ζε εθαξκνγέο 

πνιχπινθσλ κεραληθψλ ζπζηεκάησλ.  Γηα παξάδεηγκα, ν αιγφξηζκνο απηφο βξήθε 

κεγάιε εθαξκνγή ζηα θίιηξα ελνριεηηθήο αιιεινγξαθίαο. 

Ωο παξάδεηγκα κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε κηα θξάζε απφ ηνλ ειεθηξνληθφ 

δηάινγν F ε νπνία απνηειείηαη απφ i ιέμεηο. Τπνζέηνπκε επίζεο κηα θιάζε A ε νπνία 

ππνδεηθλχεη επίζεζε ηχπνπ grooming, φπσο πρ ε θιάζε sa. Η ζπκπιεξσκαηηθή ηεο 

θιάζεο A δειψλεηαη σο A’ .Η πηζαλφηεηα ηεο i-νζηήο ιέμεο λα ππάξρεη ζηελ θιάζε A 

δειψλεηαη σο: 

 ( | )ip w A  (4.2) 

Η δεζκεπκέλε πηζαλφηεηα πνπ εθθξάδεη ηελ εκθάληζε ηεο θξάζεο F δεδνκέλεο ηεο 

θιάζεο A, είλαη: 

 ( | ) ( | ).i

i

p F A p w A  (4.3) 

χκθσλα ινηπφλ κε ην ζεψξεκα ηνπ Bayes γίλεηαη (Duda 2000): 

 
( )

( | ) ( | )
( )

i

i

P A
p A F p w A

P F
 (4.4)   

Δζηηάδνπκε ζηηο πηζαλφηεηεο )|( FAp  και )|( FAp . Απφ ηε ζρέζε (4.4) πξνθχπηεη: 

  

 
( )

( | ) ( | )
( )

i

i

p A
p A F p w A

p F
 (4.5) 

Καη 

 
( ')

( ' | ) ( | ')
( )

i

i

p A
p A F p w A

p F
 (4.6) 

Γηαηξψληαο αληίζηνηρα ηα δεμηά θαη ηα αξηζηεξά κέιε ησλ ηζνηήησλ (4.4) θαη (4.5) 

πξνθχπηεη: 

 

( | )( | ) ( )

( | ) ( ) ( | )
i

i

p w Ap A F p A

p A F p A p w A
i

 (4.7) 

Τπνινγίδνληαο ζηαηηζηηθά ηνλ ιφγν 
)(

)(

Ap

Ap

(βάζεη ησλ δηαιφγσλ πνπ 

δεκηνχξγεζαλ ηε βάζε θαηεγνξηνπνίεζεο), ν αιγφξηζκνο ππνινγίδεη ηνλ ιφγν ηνπ 

πξψηνπ ζθέινπο ηεο εμίζσζεο (4.7) θαη ζπλεπψο ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ 

θεηκέλνπ. 
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ηελ αμηνιφγεζε πνπ δηελεξγήζεθε, ν αιγφξηζκνο εμεηάζηεθε κε 6 δηαθνξεηηθέο 

παξακέηξνπο: goodturing, laplace, mestimate, wittenbell, uniform class priors θαη 

naivebayes normalize log. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε 

ησλ παξακέηξσλ απηψλ κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ απφ ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο rainbow (McCallum 1996). 

Ο Πίλαθαο 7 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο γηα ηνλ αιγφξηζκν 

naïve Bayes (αλαθνξηθά κε ηελ αθξίβεηα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο). Οη πξψηεο δχν 

γξακκέο παξνπζηάδνπλ ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ην ζηαηηζηηθφ ζθάικα. Η 

ηειεπηαία ζηήιε παξνπζηάδεη ηε κέζε ηηκή αθξίβεηαο απφ ηηο πξνεγνχκελεο ζηήιεο. 

Όπσο δηαπηζηψλεηαη εχθνια απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδεη ν Πίλαθαο 7, ηα 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζεκεηψλνληαη κε ηε ρξήζε ηεο παξακέηξνπ wittenbell, 

ζεκεηψλνληαο κέζε ηηκή επηηπρεκέλεο θαηεγνξηνπνίεζεο 96,0275 %. 

 

Πίνακαρ 7 Απνηειέζκαηα γηα ηνλ αιγόξηζκν naive Bayes 

Ποζοζηά 

ζςμμεηοσήρ 

(%) 

10 20 30 40 50 60 70 80  

ηαηιζηικό 

ζθάλμα 
0,19 0,12 0,09 0,07 0,06 0,05-6 0,06 0,07 

Μέζε 

ηηκή 

goodturing 96,87 97,14 96,10 95,47 95,71 95,52 94,98 93,98 95,97 

laplace 94,38 95,12 95,25 95,52 95,56 95,60 95,05 93,84 95,04 

mestimate 94,85 95,09 95,33 95,57 95,62 95,54 94,97 93,65 95,08 

wittenbell 96,74 96,57 96,41 96,38 96,30 96,15 95,52 94,15 96,03 

uniform-class-

priors 
94,30 95,00 95,39 95,54 95,67 95,60 94,99 93,87 95,05 

normalize log 94,94 95,17 95,22 95,43 95,69 95,61 94,93 93,81 95,10 
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5.1.3.5  Maximum Entropy 

Ο αιγφξηζκνο ηεο κέγηζηεο εληξνπίαο (Maximum Entropy) ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπλήζσο σο ελαιιαθηηθφο ηνπ naïve Bayes θπξίσο εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο πσο δελ 

ππνζέηεη αξρηθά ηε ζηαηηζηηθή αλεμαξηεζία ησλ ιέμεσλ, ζε αληίζεζε κε ηνλ naïve 

Bayes (Duda 2000). Θεσξεί δειαδή πσο ε εκθάληζε θάζε ιέμεο ζε θείκελν δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά αλεμάξηεηε απφ ηηο ππφινηπεο (φπσο ζεσξεί ν naïve Bayes θαη πήξε ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ naive) αιιά ππάξρεη ζηαηηζηηθή εμάξηεζε. Σν γεγνλφο απηφ φκσο 

κπνξεί λα απνδεηρηεί θαη κεηνλέθηεκά ηνπ ζηε ρξήζε ηνπ γηα ηελ αλίρλεπζε 

επηζέζεσλ grooming, θαζψο απαηηείηαη εθπαίδεπζε (training) ηνπ αιγνξίζκνπ πξηλ ηε 

ρξήζε ηνπ. Σαπηφρξνλα, ν αιγφξηζκνο απηφο απαηηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν φηαλ ν 

αξηζκφο ησλ θιάζεσλ είλαη κεγάινο.  

ηελ πξάμε, ν αιγφξηζκνο ππνινγίδεη ηελ πηζαλφηεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ελφο 

θεηκέλνπ d ζε κηα θιάζε c σο (Kitamura 2006): 

 
1

( | ) exp( ( , ))
( )

i
i

P c d f d c
Z d

 (4.8) 

Όπνπ θάζε ( , )if d c είλαη ηα θείκελα πξνο θαηεγνξηνπνίεζε,  ιi είλαη κηα παξάκεηξνο 

πνπ ππνινγίδεηαη μερσξηζηά γηα θάζε θείκελν (Kwok Cheung, Kei Shiu et al. 2008) 

θαη Z(d) είλαη ν παξάγνληαο θαλνληθνπνίεζεο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ην πεδίν ηηκψλ 

ηεο πηζαλφηεηαο σο (Kitamura 2006):  

 ( ) exp( ( , ))i i
c i

Z d f d c  (4.9) 

ηελ αμηνιφγεζε πνπ δηελεξγήζεθε, ν αιγφξηζκνο εμεηάζηεθε κε ηξεηο  

δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο train, validation θαη test. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ απηψλ, κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ απφ 

ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο rainbow (McCallum 1996). 

Ο Πίλαθαο 8 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο γηα ηνλ αιγφξηζκν 

maximum entropy (αλαθνξηθά κε ηελ αθξίβεηα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο). Οη πξψηεο 

δχν γξακκέο παξνπζηάδνπλ ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ην ζηαηηζηηθφ 

ζθάικα. Η ηειεπηαία ζηήιε παξνπζηάδεη ηε κέζε ηηκή αθξίβεηαο απφ ηηο 
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πξνεγνχκελεο ζηήιεο. Όπσο δηαπηζηψλεηαη εχθνια απφ ηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδεη 

ν Πίλαθαο 8 ε κεγαιχηεξε αθξίβεηα επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηεο παξακέηξνπ test 

θαη έθηαζε ην πνζνζηφ αθξίβεηαο 90,5125%. Ωζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε 

απφθιηζε κεηαμχ ησλ κέζσλ πνζνζηψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ είλαη κηθξή. 

 

Πίνακαρ 8 Απνηειέζκαηα γηα ηνλ αιγόξηζκν  maximum entropy 

Ποζοζηά 

ζςμμεηοσήρ 

(%) 

10 20 30 40 50 60 70 80  

ηαηιζηικό 

ζθάλμα 
0,23 0,16 0,13 0,12 0,11 0,10 0,11 0,13 Μέζε ηηκή 

Train 93,33 92,53 91,74 91,14 90,42 89,93 88,29 86,19 90,45 

Validation 93,49 92,67 90,53 91,23 90,52 89,58 88,03 86,16 90,28 

Test 93,02 92,61 91,72 91,30 90,37 89,87 88,57 86,64 90,51 

  

5.1.3.6  EM και EMSIMPLE 

Οη αιγφξηζκνη EM θαη EMSIPMPLE είλαη πηζαλνθξαηηθνί αιγφξηζκνη 

θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ εθηίκεζε ηεο κέγηζηεο πηζαλφηεηαο. Η 

εθηίκεζε απηή είλαη κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ηελ εθηίκεζε ηεο 

ζπλάξηεζεο θαηαλνκήο πηζαλφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

παξαγψγνπ ηεο (Wu 1983). Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχκε απιά λα ζεσξήζνπκε πσο ε 

θαηεγνξηνπνίεζε γίλεηαη κεηαμχ δχν θιάζεσλ, ε βάζε ησλ νπνίσλ απνηειείηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλα θείκελα. Σφηε ν αιγφξηζκνο παίξλεη ηκήκα ησλ θεηκέλσλ ηεο πξψηεο 

θιάζεο θαη βάζεη απηψλ εθηηκά ηελ δεχηεξε θιάζε. ηε ζπλέρεηα, νη ηηκέο πνπ 

εθηηκήζεθαλ γηα ηε δεχηεξε θιάζε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πξψηεο 

θιάζεο. Η δηαδηθαζία απηή ζπλερίδεηαη κέρξη ηα απνηειέζκαηα λα ηαπηηζηνχλ κε ηα 

αξρηθά θείκελα ησλ δχν θιάζεσλ (Gilles Celeux 1992). 

ηελ αμηνιφγεζε πνπ δηελεξγήζεθε, ν αιγφξηζκνο ΔΜ εμεηάζηεθε κε ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο train, validation θαη test, φκνηα δειαδή κε ηνλ αιγφξηζκν 

maximum entropy. Έπεηηα αμηνινγήζεθε θαη ν αιγφξηζκνο EMSPIMLE ρσξίο φκσο 

επηπξφζζεηεο επηινγέο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ 
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παξακέηξσλ απηψλ κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ απφ ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο rainbow (McCallum 1996). 

Ο Πίλαθαο 9 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο γηα ηνπο 

αιγφξηζκνπο EM θαη EMSIMPLE (αλαθνξηθά κε ηελ αθξίβεηα ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο). Οη πξψηεο δχν γξακκέο παξνπζηάδνπλ ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο 

θαζψο θαη ην ζηαηηζηηθφ ζθάικα. Η ηειεπηαία ζηήιε παξνπζηάδεη ηε κέζε ηηκή 

αθξίβεηαο απφ ηηο πξνεγνχκελεο ζηήιεο. Όπσο δηαπηζηψλεηαη εχθνια απφ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδεη ν Πίλαθαο 9 ηα πνζνζηά αθξίβεηαο θξίλνληαη 

ηθαλνπνηεηηθά. πγθεθξηκέλα, ην κεγαιχηεξν κέζν πνζνζηφ αθξίβεηαο ήηαλ 

95,1375% θαη ζεκεηψζεθε κε ηε ρξήζε ηεο παξακέηξνπ validation. Αληίζηνηρα, ν 

αιγφξηζκνο EMSIMPLE ζεκείσζε πνζνζηφ αθξίβεηαο πεξίπνπ 95%. Δπίζεο αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο φκνηα κε ηνλ αιγφξηζκν maximum entropy, ε απφθιηζε κεηαμχ ησλ 

κέζσλ πνζνζηψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ είλαη κηθξή. 

 

Πίνακαρ 9 Απνηειέζκαηα γηα ηνπο αιγνξίζκνπο ΔΜ θαη ΔΜSIMPLE 

Ποζοζηά 

ζςμμεηοσήρ 

(%) 

10 20 30 40 50 60 70 80  

ηαηιζηικό 

ζθάλμα 
0,19 0,12 0,09 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 Μέζε ηηκή 

Train 94,74 95,11 95,37 95,56 95,55 95,49 95,00 93,75 95,07 

Validation 94,93 95,04 95,46 95,54 95,63 95,64 95,05 93,81 95,14 

Test 94,51 95,27 95,31 95,53 95,45 95,47 95,01 93,73 95,04 

EMSIMPLE 94,65 95,01 95,13 95,57 95,53 95,65 94,97 93,86 95,05 

 

5.1.4 Αποτελϋςματα αξιολόγηςησ 

Ο Πίλαθαο 10 παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο  θαη 

ηαπηφρξνλα αληηθαηνπηξίδεη ηε ζπλνιηθή θαηάηαμε ησλ αιγνξίζκσλ ζχκθσλα κε ηελ 

αμηνιφγεζε πνπ δηελεξγήζεθε θαη ηα θξηηήξηα πνπ νξίζηεθαλ. Η θαηάηαμε έγηλε κε 

βάζε ην πξψην θξηηήξην, δειαδή ηε κέζε αθξίβεηα πνπ θαηαγξάθεθε. Ο ρξφλνο 

εθηέιεζεο πνπ έρεη θαηαγξαθεί αλαθέξεηαη ζην ζπλνιηθφ ρξφλν πνπ απαηηήζεθε γηα 
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λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αμηνιφγεζε ηνπ αιγνξίζκνπ, δειαδή: 8 επαλαιήςεηο (10% σο 

80%) απφ 2000 θνξέο ε θάζε κία, ζχλνιν 16000 θνξέο γηα ηνλ θάζε αιγφξηζκν. Η 

θαηαγξαθή ησλ ρξφλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ εληνιψλ 

ειέγρνπ (script) ζε θέιπθνο bash ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Linux θαη κε ηε 

ρξήζε ηεο εληνιήο time. 

 

Πίνακαρ 10 Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο αιγνξίζκσλ 

Καηάηαξη Αλγόπιθμορ Μέζη ακπίβεια (%) Υπόνορ εκηέλεζηρ 

1 Naive Bayes 96,0275 9 ιεπηά 38 δεπηεξφιεπηα 

2 EM 95,1375 12 ιεπηά 14 δεπηεξφιεπηα 

3 K-nn 95,1263 14 ιεπηά 58 δεπηεξφιεπηα 

4 EM SIMPLE 95,0463 12 ιεπηά 2 δεπηεξφιεπηα 

5 tf-idf 94,7725 15 ιεπηά 9 δεπηεξφιεπηα 

6 Maximum Entropy 90,5125 13 ιεπηά 22 δεπηεξφιεπηα 

7 SVM 71,5371 62 ιεπηά 19 δεπηεξφιεπηα 

 

Όπσο γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ, ν αιγφξηζκνο πνπ βξίζθεηαη πξψηνο ζηελ 

θαηάηαμε είλαη ν naïve Bayes,  θαζψο ζεκείσζε ηφζν ην κεγαιχηεξν κέζν πνζνζηφ 

αθξίβεηαο ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε φζν θαη ηνλ ζπλνιηθά κηθξφηεξν ρξφλν. Ο 

κηθξφηεξνο ρξφλνο πνπ θαηέγξαςε κπνξεί λα εξκελεπηεί απφ ηελ απιφηεηα ζηελ 

πινπνίεζή ηνπ. 

ηε δεχηεξε ζέζε αμηνινγήζεθε ν αιγφξηζκνο ΔΜ ν νπνίνο ζεκείσζε ην 

δεχηεξν θαιχηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο θαη ηαπηφρξνλα ηνλ ηξίην κηθξφηεξν ρξφλν 

εθηέιεζεο (ηνλ δεχηεξν θαιχηεξν ρξφλν ζεκείσζε ν αιγφξηζκνο EMSIPMLE πνπ 

είλαη παξφκνηνο κε ηνλ ΔΜ).  

ηελ ηξίηε ζέζε βξίζθεηαη ν αιγφξηζκνο K-nn ν νπνίνο ζεκείσζε ην ηξίην θαηά 

ζεηξά, κεγαιχηεξν κέζν πνζνζηφ αθξίβεηαο, απαίηεζε φκσο πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ 

ην αλακελφκελν. πγθεθξηκέλα ρξεηάζηεθε πεξίπνπ 15 ιεπηά γηα λα νινθιεξψζεη ηηο 

αμηνινγήζεηο, ρξφλνο πνπ είλαη κεγαιχηεξνο θαη απφ απηφλ πνπ ρξεηάζηεθε ν 

αιγφξηζκνο maximum entropy ν νπνίνο, φπσο αλαιχζεθε θαη παξαπάλσ, θαζψο 

απαηηεί δηάζηεκα εθπαίδεπζεο (training), ζίγνπξα αλακέλνληαλ λα είλαη πην αξγφο. 

Όκσο, ν απμεκέλνο ρξφλνο πνπ θαηαγξάθεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

αιγνξίζκνπ K-nn, κπνξεί λα εμεγεζεί θαη απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ, 

πνπ απμάλεη θαζψο ν αξηζκφο ησλ ‗γεηηφλσλ‘ Κ απμάλεη. πγθεθξηκέλα, ην 
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κεγαιχηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο ζεκεηψζεθε γηα Κ=24. Όκσο ε ζπγθεθξηκέλε ηηκή 

γηα ην Κ απμάλεη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ θαη ζπλεπψο θαη ηνπ 

απαηηνχκελνπ ρξφλνπ. Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνχζε λα επηιεγεί κηα κηθξφηεξε ηηκή, πρ 

Κ=3, κε ηθαλνπνηεηηθά πνζνζηά αθξίβεηαο θαη κηθξφηεξν ρξφλν εθηέιεζεο, φκσο θαη 

πάιη ππνιείπεηαη ηνπ αιγνξίζκνπ naïve Bayes. 

ηηο επφκελεο ζέζεηο θαηάηαμεο αθνινπζνχλ νη αιγφξηζκνη EMSIMPLE, tf-idf, 

maximum entropy θαη ηειεπηαίνο ν αιγφξηζκνο SVM. πγθεθξηκέλα, ν αιγφξηζκνο 

EMSIMPLE, αλ θαη είλαη παξφκνηνο κε ηνλ EM, ζεκεηψλεη ηνλ δεχηεξν θαιχηεξν 

ρξφλν, βξίζθεηαη ζηελ ηέηαξηε ζέζε θπξίσο ιφγσ ηνπ πνζνζηνχ αθξίβεηαο πνπ 

ζεκεηψλεη θαη πζηεξεί ειαθξά έλαληη ησλ ππνινίπσλ.  

ηελ πέκπηε ζέζε βξίζθεηαη ν αιγφξηζκνο tf-idf, ν νπνίνο ρξεηάζηεθε, 

πεξηζζφηεξν ηνπ αλακελνκέλνπ, ρξφλν γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ.  

Αληίζηνηρα ζηελ έθηε ζέζε, βξίζθεηαη ν αιγφξηζκνο maximum entropy, ν νπνίνο 

πζηεξεί έλαληη ησλ ππνινίπσλ, θπξίσο ζε αθξίβεηα θαηεγνξηνπνίεζεο αιιά θαη ζε 

ρξφλν εθηέιεζεο. 

Σέινο, ζηελ ηειεπηαία ζέζε, κε δηαθνξά έλαληη ησλ ππνινίπσλ, βξίζθεηαη ν 

αιγφξηζκνο SVM. Ο αιγφξηζκνο απηφο φρη κφλν θαηέγξαςε ην κηθξφηεξν κε δηαθνξά  

κέζν πνζνζηφ αθξίβεηαο ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε, αιιά θαη καθξάλ ηνλ κεγαιχηεξν 

ρξφλν εθηέιεζεο. Παξάιιεια, έλα ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ηνλ αιγφξηζκν απηφλ 

απφ ηνπο ππνινίπνπο, είλαη ε κεγάιε απφθιηζε ηηκψλ πνπ ζεκεηψζεθε κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ παξακέηξσλ εθηέιεζεο. Αληηζέησο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππφινηπσλ 

έμη αιγνξίζκσλ κε δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο, ε απφθιηζε ηηκψλ πνπ θαηαγξάθεθε 

ήηαλ ζρεηηθά κηθξή. 

 

5.2 Διεργαςύα PR 

5.2.1 Σύποι προςωπικότητασ 

Οη ηχπνη πξνζσπηθφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη πέληε επξείεο 

θαηεγνξίεο πνπ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη σο “Big Five” (Dennison 

2001). Οπζηαζηηθά, νη πέληε απηέο θαηεγνξίεο απνηεινχλ ην επηζηέγαζκα ησλ 

πξνζπαζεηψλ ησλ επηζηεκφλσλ ηνπ ρψξνπ, ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο θνηλέο 

θαηεγνξίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παξνπζηάζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ είλαη 

ηθαλά λα πεξηγξάςνπλ θάζε πξνζσπηθφηεηα. Παιαηφηεξα, πξηλ δειαδή απφ ηε 
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δεθαεηία ηνπ 1980, ν θάζε εξεπλεηήο ρξεζηκνπνηνχζε ηα δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνζσπηθνηήησλ, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη εθηθηή ε 

ζχγθξηζε απνηειεζκάησλ κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ θαη ζπλεπψο κελ είλαη εχθνιε ε 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ (Raad 2000).  

Όκσο, ε θαζηέξσζε ησλ πέληε απηψλ θαηεγνξηψλ έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

εξεπλεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά γηα λα πεξηγξάθνπλ ηελ 

αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα (Hoyle 2010). Οη θαηεγνξίεο απηέο θαζψο θαη ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδνληαη ζηε θάζε κηα είλαη (Mount M.K. 1999): 

 Δμσζηξέθεηα (Extraversion): δξαζηήξηνο, θνηλσληθφο, θηιφδνμνο, 

ηζρπξνγλψκσλ, ελεξγεηηθφο, νκηιεηηθφο 

 πγθαηαβαηηθφηεηα (Agreeableness): πνλφςπρνο, ζπλεξγάζηκνο, 

θαιφθαξδνο, θεξέγγπνο, δείρλεη ελδηαθέξνλ, θαινπξναίξεηνο, επέιηθηνο, 

επγεληθφο, καθξφζπκνο. 

 Δπζπλεηδεζία (Conscientiousness): δηεμνδηθφο, αθνζησκέλνο, ππεχζπλνο, 

νξγαλσηηθφο, ζπζηεκαηηθφο, θηιφδνμνο, αμηφπηζηνο, εξγαηηθφο 

 πλαηζζεκαηηθή ηαζεξφηεηα (Emotional Stability): εηξεληθφο, αζθαιήο, 

δελ είλαη λεπξσηηθφο, ςχρξαηκνο, λεθάιηνο. 

 Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία (Openness to Experience): αλνηρηφκπαινο, 

δηεξεπλεηηθφο, επαίζζεηνο, ξηδνζπαζηηθφο, δηαλννχκελνο, έρεη θαληαζία, 

απζεληηθφο, νμπδεξθήο. 

ηε ζπλέρεηα, έγηλε πξνζπάζεηα πξνθείκελνπ λα εληνπηζηνχλ ηα θνηλά ζεκεία 

ζηηο επηζέζεηο grooming, δειαδή ηα ζηνηρεία πξνζσπηθφηεηαο πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηνπο ζπλνκηιεηέο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ έγηλε εθηελήο έξεπλα ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία, ψζηε λα εληνπηζηνχλ δεκνζηεπκέλεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, ησλ νπνίσλ 

ηα απνηειέζκαηα ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. πγθεθξηκέλα βξέζεθε πσο νη 

δξάζηεο ησλ επηζέζεσλ grooming (predators) εκθαλίδνπλ έληνλα ζηνηρεία 

εμσζηξέθεηαο θαη παξάιιεια ρακειά ζηνηρεία ζπλαηζζεκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο 

(Ronald E. Riggio 1988). Αληίζηνηρα, βξέζεθε πσο ηα ζχκαηα ησλ επηζέζεσλ 

εκθαλίδνπλ ρακειά επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ρακειά επίπεδα 
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ζπγθαηαβαηηθφηεηαο (Dennison 2001). Οκνίσο, ζρεηηθέο έξεπλεο θαηέδεημαλ πσο νη 

δξάζηεο εκθαλίδνπλ ηζρπξά ζηνηρεία επζπλεηδεζίαο (ηνπιάρηζηνλ έηζη 

παξνπζηάδνληαη ζηα ζχκαηά ηνπο), ελψ ηα ζχκαηα εκθαλίδνπλ έληνλα ζηνηρεία 

δεθηηθφηεηαο ζηελ εκπεηξία (Tani 2003). Ο Πίλαθαο 11 παξνπζηάδεη ηελ αλάιπζε 

ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζχηε θαη ηνπ ζχκαηνο.  

 

Πίνακαρ 11 Αλάιπζε εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ γηα ηε πξνζσπηθόηεηα ζύηε-ζύκαηνο 

Θχηεο ηνηρεία Θχκα ηνηρεία 

Δμσζηξέθεηα Τςειά 
πλαηζζεκαηηθή 

ηαζεξφηεηα 
Υακειά 

πλαηζζεκαηηθή 

ηαζεξφηεηα 
Υακειά πγθαηαβαηηθφηεηα Υακειά 

Δπζπλεηδεζία Τςειά 
Γεθηηθφηεηα ζηελ 

Δκπεηξία 
Τςειά 

 
5.2.2 Επιλογό λογιςμικού 

Σν ινγηζκηθφ πνπ επηιέρηεθε γηα ηελ αλάιπζε πξνζσπηθφηεηαο γηα ην ζχζηεκα 

GARS, είλαη ην ‗Personality Recognition‘ (François Mairesse 2007). Σν ινγηζκηθφ 

απηφ είλαη γξακκέλν ζε γιψζζα java, είλαη αλνηρηνχ θψδηθα θαη ζπλεπψο κπνξεί λα 

εγθαηαζηαζεί ζε νπνηνδήπνηε ζρεδφλ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Δπίζεο, ην γεγνλφο πσο 

εθηειείηαη ζε γξακκή εληνιψλ (command line) δίλεη ηελ επθαηξία λα εθηειείηαη 

αδηαθαλψο πξνο ηνλ ρξήζηε θαη λα είλαη ελζσκαησκέλν ζε αξρείν εληνιψλ (script). 

Δπηπιένλ, ππάξρεη δπλαηφηεηα, ε εθηέιεζε ηνπ ινγηζκηθνχ λα γίλεη κε ην ξφιν 

δηαθνκηζηή, δειαδή λα ζπγθεληξψλεη θείκελν θαη ζηε ζπλέρεηα λα αλαιχεη ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ ην ζπλέηαμε. 

Η βαζηθή δνπιεηά ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα δέρεηαη σο είζνδν έλα θείκελν ζε 

κνξθή text θαη λα πξνβιέπεη κε βαζκνινγία πξνζσπηθφηεηαο (personality score) ηνλ 

ζπγγξαθέα ηνπ θεηκέλνπ. Η βαζκνινγία απηή αληηπξνζσπεχεη ην βαζκφ ζπκκεηνρήο 

ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ θεηκέλνπ ζηηο πέληε θαηεγνξίεο πξνζσπηθφηεηαο, νη νπνίεο 

αλαιχζεθαλ παξαπάλσ. Γηα ηε βαζκνινγία απηή, γίλεηαη ρξήζε ηεο θιίκαθαο απφ ην 

1 σο ην 7, κε ην 7 λα δειψλεη ην κέγηζην βαζκφ εκθάληζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ ππφ εμέηαζε πξνζσπηθφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, βαζκνινγία 7 

ζηελ θαηεγνξία ηεο εμσζηξέθεηαο ζεκαίλεη πσο ν ζπγγξαθέαο ηνπ θεηκέλνπ είλαη 

άθξσο εμσζηξεθήο. 
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Γηα λα επηηεπρζεί ε αλάιπζε πξνζσπηθφηεηαο φπσο ηελ ππφζρνληαη νη 

δεκηνπξγνί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ έθηηαμαλ κηα βάζε κε ζπγθεθξηκέλεο 

θξάζεηο-ιέμεηο πνπ δειψλνπλ ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο ζε θάζε θαηεγνξία. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνίεζαλ (φπσο δειψλνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο) 

αμηνινγήζεηο απφ νκάδα ςπρνιφγσλ θαη ζρεηηθψλ αλαιπηψλ (François Mairesse 

2007). Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο επηδηψρζεθε πξνζσπηθή επηθνηλσλία 

κε ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε βνήζεηαο 

ζρεηηθά κε ηε ζσζηή εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ. Η πξνζσπηθή 

απάληεζε ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ άκεζε, πξνζθέξνληαο ζεκαληηθή 

βνήζεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ ιεπηνκεξνχο ιεηηνπξγίαο αιιά 

θαη ζπζηάζεηο γηα απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

πλεπψο, ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηε βνήζεηα ηνπ δεκηνπξγνχ, ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηελ επηινγή 

ηνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο GARS. Ωζηφζν, ην πξφγξακκα απηφ κπνξεί λα 

εθηειεζηεί κε ηε ρξήζε 8 δηαθνξεηηθψλ παξακέηξσλ, αλαθνξηθά κε ηνλ ππξήλα 

αλάιπζεο θεηκέλνπ, ηε κνξθή ηνπ αξρείνπ εηζφδνπ, θιπ (François Mairesse 2007). 

ηελ πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο GARS θαη χζηεξα απφ ηηο ππνδείμεηο ηνπ 

δεκηνπξγνχ ηνπ ινγηζκηθνχ, ιεηηνπξγεί κε ηελ παξάκεηξν –t 2 (Self-assessed 

personality from written language) αλαθνξηθά κε ηνλ ηχπν εηζφδνπ θαη ηαπηφρξνλα 

κε ηελ παξάκεηξν –m3 (M5' Regression Tree) αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν αλάιπζεο ηνπ 

θεηκέλνπ. 

 

5.2.3 Δοκιμό προγρϊμματοσ 

Ωζηφζν, πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ, ζην ζχζηεκα GARS 

ζεσξήζεθε αλαγθαία ε πηζηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ (Πίλαθαο 11) 

κέζα απφ πξαγκαηηθνχο δηαιφγνπο επηζέζεσλ ηχπνπ grooming. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

θαη φκνηα  κε ηε δηεξγαζία DC, 30 δηάινγνη απνζπάζηεθαλ απφ ηελ ηζηνζειίδα 

perverted-justice. ηε ζπλέρεηα, νη δηάινγνη απηνί ρσξίζηεθαλ ζην ηκήκα ηνπ δξάζηε 

(Γ) θαη ζην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ ζχκαηνο (Θ). ηε ζπλέρεηα, νη δηάινγνη απηνί 

αλαιχζεθαλ κε ην ινγηζκηθφ αλίρλεπζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη θαηαρσξήζεθαλ ηα 

απνηειέζκαηα γηα ηηο θαηεγνξίεο: α) Δμσζηξέθεηαο (Δμ), β) πλαηζζεκαηηθήο 

ηαζεξφηεηαο (πλ), γ) Δπζπλεηδεζίαο (Δπζ), δ) πγθαηαβαηηθφηεηαο (πγθ) θαη ε) 
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Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία (ΓεθΔ). θνπφο ηεο ζρεηηθήο αλάιπζεο ησλ δηαιφγσλ 

ήηαλ ε επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Πίλαθα 11. Ο Πίλαθαο 12 παξνπζηάδεη ηα 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο αλάιπζεο. 

 
Πίνακαρ 12 Αλάιπζε πξνζσπηθφηεηαο ζχηε-ζχκαηνο απφ δηαιφγνπο grooming 

Γιάλογορ Γ  Δξ Γ ςν Γ Δςζ Θ ςν Θ ςγκ Θ ΓεκΔ 

1 5,049 2,252 4,567 2,979 3,329 5,039 

2 4,944 2,916 4,983 2,466 2,688 5,297 

3 4,949 2,462 4,796 2,309 2,939 5,135 

4 5,436 3,252 5,293 2,571 3,192 5,440 

5 5,241 2,916 4,603 3,682 2,427 4,924 

6 4,811 2,462 4,931 4,336 2,412 4,968 

7 5,365 2,446 4,828 2,233 4,157 4,808 

8 5,438 2,252 4,746 3,195 3,222 5,184 

9 5,010 2,453 4,820 2,565 2,413 4,994 

10 4,973 2,916 5,064 1,997 2,528 4,944 

11 5,333 3,252 5,293     2,942 2,795 5,012 

12 4,902 3,462 4,773 3,268 2,806 5,362 

13 5,473 2,916 5,316 3,249 2,996 5,442 

14 4,710 2,916 4,697 2,288 2,882 3,662 

15 5,341 3,252 4,710 3,235 3,255 5,120 

16 4,842 2,916 5,055 2,773 2,311 5,112 

17 5,374 3,462 5,032 3,886 2,769 5,366 

18 5,236 2,916 5,482 4,232 3,264 5,472 

19 5,404 3,462 4,938 2,721 3,131 5,244 

20 4,825 3,462 5,152 3,043 2,452 4,633 

21 5,336 2,916 4,181 3,026 3,222 5,225 

22 4,829 2,462 4,709 2,616 3,191 4,835 

23 4,917 2,916 5,334 3,002 2,714 4,985 

24 5,268 3,252 5,662 2,959 2,662 5,311 

25 4,807 3,252 4,732 3,452 2,902 5,355 

26 4,777 2,916 5,413 2,200 2,013 5,149 

27 5,689 2,916 5,234 3,070 3,157 4,729 
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Πίνακαρ 12 (ζπλέρεηα) 

Γιάλογορ Γ  Δξ Γ ςν Γ Δςζ Θ ςν Θ ςγκ Θ ΓεκΔ 

28 5,409 2,623 5,429 3,134 3,330 5,124 

29 5,277 2,462 5,259 3,080 2,485 5,217 

30 5,314 2,916 5,344 3,338 2,374 5,212 

Μέζη 

ηιμή 
5,143 2,899 5,013 2,995 2,867 5,077 

Γιακύμαν

ζη 
0,070 0,133 0,108 0,310 0,183 0,113 

 

Οη 30 πξψηεο γξακκέο ηνπ πίλαθα παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα γηα θάζε έλαλ 

απφ ηνπο 30 δεζκεπκέλνπο δηαιφγνπο. Η ηειεπηαία θαη πξνηειεπηαία γξακκή ηνπ 

πίλαθα παξνπζηάδεη ηελ ππνινγηδφκελε δηαθχκαλζε θαη κέζε ηηκή αληίζηνηρα. Όπσο 

είλαη εκθαλέο, νη εξεπλεηηθέο δηαπηζηψζεηο πνπ παξνπζηάδεη ν Πίλαθαο 11 κπνξνχλ 

λα επηβεβαησζνχλ απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδεη ν Πίλαθαο 12, αλ θαη ε 

δηαθχκαλζε ζε θάπνηα απνηειέζκαηα ήηαλ ζρεηηθά κεγάιε. Πξνθεηκέλνπ λα 

κεγαιψζεη ε αμηνπηζηία ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ απφ ην ζχζηεκα GARS θαη 

θαηφπηλ παξφηξπλζεο ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο εθαξκνγήο, ηα απνηειέζκαηα πεξλνχλ απφ 

θαλνληθνπνίεζε, δειαδή νη ηηκέο ηνπο δηαηξνχληαη κε ην 5,689 πνπ ήηαλ θαη ε 

κεγαιχηεξε ηηκή πνπ θαηαγξάθεθε απφ ηνπο 30 δηαιφγνπο. 

 

5.3 Διεργαςύα UH 

H δηεξγαζία UH δηαρεηξίδεηαη ηηο αθφινπζεο ηηκέο: ηελ πξνεγνχκελε ηηκή 

εηζφδνπ σο αλάδξαζε, ηελ αλαινγία ησλ ζπλνκηιηψλ ηνπ ηδίνπ ρξήζηε θαζψο θαη ηε 

δηαθνξά ηεο πξνεγνχκελεο ηηκήο κε ηελ ακέζσο πξνγελέζηεξή ηεο.  

Η πξψηε παξάκεηξνο πνπ ππνινγίδεη είλαη ε παξάκεηξνο ι. Οπζηαζηηθά ε 

παξάκεηξνο απηή εθθξάδεη ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ησλ ζπλνκηιηψλ ηνπ 

απνκαθξπζκέλνπ ρξήζηε (δειαδή ηνπ ππφ εμέηαζε δξάζηε) κε ηνλ αλήιηθν ρξήζηε. 

Η ζεκαζία ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο αλαινγίαο απηήο πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο πσο νη 

πεξηζζφηεξνη δξάζηεο αλάινγσλ επηζέζεσλ, ζρεκαηίδνπλ κηα απνθιεηζηηθή ζρέζε κε 

ηα ζχκαηά ηνπο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επίζεζεο. Δπνκέλσο, ε απμεκέλε ηηκή ηεο 

αλαινγίαο κπνξεί λα ζεκαηνδνηεί θαη ελδερφκελε πξνεηνηκαζία επίζεζεο. 

πγθεθξηκέλα, θάζε θνξά πνπ εληνπίδεηαη ε έλαξμε κηαο ζπλνκηιίαο θαηαγξάθεηαη 
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καδί θαη ην ςεπδψλπκν πνπ ρξεζηκνπνηεί ν απνκαθξπζκέλνο ρξήζηεο. Έηζη, 

ζεσξψληαο ρ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλνκηιηψλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηνλ παξειζφλ, φπνπ ν 

απνκαθξπζκέλνο ρξήζηεο είρε ην ίδην ςεπδψλπκν θαη y ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 

ζπλνκηιηψλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν αλήιηθνο ρξήζηεο, ε 

παξάκεηξνο ι ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 
x

y
 (4.10) 

Γηα παξάδεηγκα, αο ππνζέζνπκε πσο ην ζχζηεκα GARS θαηαγξάθεη πσο ν 

αλήιηθνο ρξήζηεο ζπλνκηιεί ειεθηξνληθά κε θάπνηνλ ρξήζηε κε ην ειεθηξνληθφ 

ςεπδψλπκν ‗alekos‘. Δάλ ν ρξήζηεο απηφο έρεη θαηαγξαθεί ζην παξειζφλ ζε 10 

άιιεο ζπλνκηιίεο ελψ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπλνκηιηψλ πνπ ζπκκεηέρεη ν 

αλήιηθνο ρξήζηεο έρνπλ θαηαγξαθεί φηη είλαη 50, ηφηε απφ ηελ ζρέζε (4.10) 

πξνθχπηεη πσο 
10

0,25
50

. 

Η δεχηεξε παξάκεηξνο πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηε δηεξγαζία UH είλαη ε 

παξάκεηξνο δ. Οπζηαζηηθά ε παξάκεηξνο απηή εθθξάδεη ηελ νμχηεηα ησλ αιιαγψλ 

κεηαμχ δηαδνρηθψλ ηηκψλ ξίζθνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ζχζηεκα GARS γηα λα 

εμνκαιχλεη ηε ζπλνιηθή ηηκή ξίζθνπ πνπ ππνινγίδεηαη απφ ην ζχζηεκα. 

Δπηπξφζζεηα, νη απφηνκεο δηαθπκάλζεηο, ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

πξνζέγγηζεο επηζέζεσλ grooming πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πξνγελέζηεξν 

θεθάιαην, ζεκαηνδνηνχλ θαη ελδερφκελν θίλδπλν, δειαδή ηελ αιιαγή ηνπ ζέκαηνο 

ηεο ειεθηξνληθήο ζπδήηεζεο. Η παξάκεηξνο δ νξίδεηαη σο ε πξψηε παξάγσγνο ηεο 

ππνινγηδφκελεο ζπλνιηθήο ηηκή ξίζθνπ. Δπνκέλσο, ε δ ζηνλ δηαθξηηφ ρξφλν ηνπ 

ζπζηήκαηνο GARS ππνινγίδεηαη, βάζεη ηνπ νξηζκνχ ηεο πξψηεο παξαγψγνπ σο 

(Papoulis and Pillai 2002): 

 
0

( ) ( )
lim
h

R t h R t

h
 (4.11) 

Όπνπ, R(t) είλαη ε ζπλάξηεζε πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ ππνινγηδφκελε ζπλνιηθή ηηκή 

ξίζθνπ ζην ηέινο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ t. Όκσο, ζεσξψληαο δχν δηαδνρηθέο  

ρξνληθέο δηαθξηηέο πεξηφδνπο, tβ θαη tα, ε κεηαβιεηή h ηεο ζρέζεο (4.11) ιακβάλεη ηελ 

ειάρηζηε δπλαηή ηηκή (h=1) θαη έηζη ε ζρέζε (4.11) γίλεηαη: 

 ( ) ( )R t R t  (4.12) 
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Όπνπ, R(tb) θαη R(ta) είλαη νη ηηκέο ξίζθνπ πνπ ππνινγίδεη ην ζχζηεκα GARS θαηά ηε 

ιήμε ησλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ tβ θαη tα αληίζηνηρα. 

Φπζηθά, ππάξρνπλ δχν ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο δηεξγαζίαο UH, ηα 

νπνία ρξίδνπλ πεξηζζφηεξεο αλάιπζεο. Αξρηθά, ην πξψην εξψηεκα πξνθχπηεη απφ ην 

θαηά πφζν κπνξεί λα ζεσξεζεί αμηφπηζηε ε εμέηαζε ηεο ηζηνξηθφηεηαο ησλ 

ζπλνκηιηψλ ελφο ρξήζηε κε βάζε ην ςεπδψλπκν (nickname) πνπ ρξεζηκνπνηεί. Σν 

εξψηεκα ινηπφλ είλαη ην θαηά πφζν κπνξνχκε λα ζπλδέζνπκε έλαλ ρξήζηε απφ ην 

ςεπδψλπκφ ηνπ. ε γεληθέο γξακκέο απηφ δελ είλαη αμηφπηζην, φκσο εηδηθφηεξα γηα 

ηηο επηζέζεηο grooming, φπνπ πξηλ ηελ εθθίλεζε ηεο επίζεζεο ν δξάζηεο θξνληίδεη λα 

δεκηνπξγήζεη κηα απνθιεηζηηθή ζρέζε κε ην ζχκα, ζεσξνχκε πσο κπνξεί λα 

ηαπηηζηεί. Φπζηθά, θάπνηνο δφιηνο ρξήζηεο γηα λα παξαπιαλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο GARS, ζα κπνξνχζε λα αιιάδεη ζπλερψο ςεπδψλπκα, σζηφζν ζηελ 

πεξίπησζε απηή ζα δπζθνιεχνληαλ λα αλαπηχμεη ηελ απνθιεηζηηθή ζρέζε κε ην 

ζχκα.  

Παξάιιεια, ην δεχηεξν εξψηεκα αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ρξνληθψλ 

ζεκείσλ φπσο απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα παξάδεηγκα ζηε ζρέζε (4.11). ε γεληθέο 

γξακκέο, κηα επίζεζε grooming δελ έρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα, 

κπνξεί λα δηαξθέζεη απφ κεξηθέο ψξεο κέρξη αξθεηνχο κήλεο. πλεπψο, ππάξρεη κηα 

δπζθνιία ζηνλ αθξηβή νξηζκφ ησλ ρξνληθψλ ζηηγκψλ κηαο ζπλνκηιίαο. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε θαη κε βάζε ηελ αξκνληθή ιεηηνπξγία ησλ πξνεγνχκελσλ 

δηεξγαζηψλ (DC θαη PR) πνπ αλαιχνπλ ην γξαπηφ θείκελν, ε ρξνληθή ζηηγκή νξίδεηαη 

δηαθξηηά κε ηε ζπκπιήξσζε 200 ιέμεσλ ζπλνκηιίαο. Σν φξην απηφ ησλ 200 ιέμεσλ 

δελ είλαη ηπραίν αιιά πεγάδεη απφ ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ ιέμεσλ πνπ απαηηεί ην 

πξφγξακκα. 

 

5.4 Διεργαςύα ET 

ην ζχζηεκα GARS ε δηεξγαζία ΔΣ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

επηθηλδπλφηεηαο σο ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ. Η επηθηλδπλφηεηα απηή ππνινγίδεηαη σο 

ην γηλφκελν ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο επίζεζεο επί ηελ παξάκεηξν ησλ 

επηπηψζεσλ, δειαδή:  

 et etR PI  (4.13) 
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Όπνπ, Ret είλαη ε επηθηλδπλφηεηα πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ δηεξγαζία ΔΣ,  P είλαη ε 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο επίζεζεο θαη Iet είλαη ε παξάκεηξνο ησλ επηπηψζεσλ. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο P ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπλάξηεζε επηβίσζεο 

(survival function) S(t). Η ζπλάξηεζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνηππψζεη ηελ 

πηζαλφηεηα πσο έλα δπζάξεζην γεγνλφο (π.ρ. κηα επίζεζε grooming) είλαη 

κεηαγελέζηεξν ρξνληθά απφ ην ηέινο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ t (Papoulis and Pillai 

2002). Τπνζέηνληαο κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν απφ ην ηέινο ηεο εβδνκάδαο 

wα έσο ην ηέινο ηεο εβδνκάδαο wβ ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο επίζεζεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα ηζνχηαη κε ηελ πηζαλφηεηα ‗επηβίσζεο‘ έσο ην ηέινο ηεο 

εβδνκάδαο wα θαη ‗κε επηβίσζεο‘ κέρξη ην ηέινο ηεο εβδνκάδαο wβ ζπλεπψο: 

 ( ) ( )P S w S w  (4.14) 

Ωζηφζν, ε παξάκεηξνο Iet εθθξάδνληαο ηηο επηπηψζεηο ησλ επηζέζεσλ grooming 

ζηνπο αλήιηθνπο ρξήζηεο, κπνξεί λα παξακεηξνπνηεζεί αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ 

αλήιηθνπ ζηνλ νπνίν είλαη πξνζαξκνζκέλε ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο GARS. Γηα 

παξάδεηγκα, νη επηπηψζεηο ησλ θαθφβνπισλ πξνζεγγίζεσλ είλαη δπζκελέζηεξεο γηα 

κηθξφηεξεο ειηθίεο παηδηψλ, ελψ κεηψλνληαη θαζψο νη ειηθίεο ησλ παηδηψλ 

κεγαιψλνπλ (Berson 2003). Παξφκνηα δηαθνξνπνίεζε ζηηο επηπηψζεηο ησλ 

θαθφβνπισλ απηψλ επηζέζεσλ παξαηεξείηαη θαη ζε άιιεο παξακέηξνπο πέξαλ ηεο 

ειηθίαο, φπσο είλαη ην θχιν, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, θιπ (Pediatrics 2012). 

πλεπψο, είλαη ινγηθφ ε παξάκεηξνο Ιet λα είλαη κεγαιχηεξε γηα ηηο πην επαίζζεηεο 

νκάδεο θαη κηθξφηεξε γηα ηηο ιηγφηεξν επαίζζεηεο νκάδεο. Δπνκέλσο, θαηά ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο GARS ν ρξήζηεο πξέπεη λα νξίζεη ηελ παξάκεηξν Ιet. 

Όκσο, γηα ιφγνπο νκνγελνπνίεζεο κε ηηο ππφινηπεο επηκέξνπο ηηκέο επηθηλδπλφηεηαο 

νξίδνπκε πσο [0,1]etI  θαη εθφζνλ απφ ηνλ νξηζκφ ησλ πηζαλνηήησλ ηζρχεη πσο 

[0,1]P  ηφηε απφ ηελ ζρέζε (4.14) πξνθχπηεη πσο ε ηηκή επηθηλδπλφηεηαο, πνπ 

ππνινγίδεηαη απφ ηελ δηεξγαζία Ret, είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 0 θαη κηθξφηεξε ηνπ 1 (σο 

γηλφκελν δχν παξακέηξσλ πνπ αλήθνπλ ζην ίδην δηάζηεκα), δειαδή [0,1]etR . 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο P απφ ηε ζρέζε (4.14), είλαη απαξαίηεηνο ν 

ππνινγηζκφο ηεο ζπλάξηεζεο επηβίσζεο S(t) ή αληίζηνηρα ηεο ζπλάξηεζεο θαηαλνκήο 

πηζαλφηεηαο (Cumulative Distribution Function - CDF) F(t). Γηα ην ζθνπφ απηφ, 
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αξρηθά έγηλε κηα ππφζεζε πσο ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο κηαο θαθφβνπιεο 

πξνζέγγηζεο ζε αλήιηθν είλαη αλάινγε ηνπ ρξφλνπ έθζεζεο ηνπ αλειίθνπ ζην 

δηαδίθηπν. Η ππφζεζε απηή θπζηθά έρεη θαη ινγηθφ ραξαθηήξα θαζψο φζν 

πεξηζζφηεξν θάπνηνο αλήιηθνο είλαη εθηεζεηκέλνο ζην δηαδίθηπν ηφζν κεγαιχηεξε 

είλαη ε πηζαλφηεηα λα πξνζεγγηζηεί θαθφβνπια απφ θάπνηνλ ελήιηθν ρξήζηε. Όκσο, 

ην εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ αξρηθά θπζηθή ππφζεζε είλαη ζρεηηθά κε ηε 

ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε πνπ πηζαλφλ λα ππάξρεη κεηαμχ ηνπ ξπζκνχ εκθάληζεο 

θηλδχλσλ grooming θαη ηνπ ρξφλνπ έθζεζεο.  

Η επαιήζεπζε ηεο αξρηθήο ππφζεζεο θαη ν ππνινγηζκφο ηεο ζηαηηζηηθήο 

ζπζρέηηζεο ζα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηελ αλαγλψξηζε επηζέζεσλ grooming. 

πγθεθξηκέλα, ε απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ελφο νπνηνπδήπνηε θηλδχλνπ 

εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε γλψζε ηνπ ξπζκνχ εκθάληζήο ηνπ. Δηδηθφηεξα γηα ηηο 

επηζέζεηο grooming, ε γλψζε ζρεηηθά κε ηνλ ξπζκφ εκθάληζεο θαθφβνπισλ 

επηζέζεσλ δχλαηαη λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθφηεξσλ κεζφδσλ 

θαηαπνιέκεζεο. ηα παξαθάησ θεθάιαηα αλαιχνληαη δηεμνδηθά νη κέζνδνη πνπ 

αθνινπζήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα εξεπλεζεί ε επαιήζεπζε ηεο αξρηθήο ππφζεζεο θαη 

ν ππνινγηζκφο ηεο ζηαηηζηηθήο ζπζρέηηζεο ησλ θηλδχλσλ κε ηνλ ρξφλν έθζεζεο. 

 

5.4.1 Survival Analysis 

Η ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλά πνπ έγηλε είλαη παξφκνηα κε ηελ 

κέζνδν survival analysis. Η κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζηηο ηαηξηθέο 

επηζηήκεο θαη θπξίσο ζηελ αλίρλεπζε ηεο ζηαηηζηηθήο ζπζρέηηζεο αηηίνπ θαη 

απνηειέζκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε λα δνζνχλ 

απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα φπσο ‗Πνην είλαη ην πνζνζηφ ελφο πιεζπζκνχ πνπ αζζελεί 

απφ ζπγθεθξηκέλν λφζεκα λα επηβηψλεη κεηά απφ ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα;‘. 

Παξάιιεια, εθηφο απφ ηνπο απινχο ππνινγηζκνχο, ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ θαξκάθσλ θιπ. 

Γειαδή, ε κέζνδνο survival analysis ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κνληεινπνίεζε ηνπ 

ρξφλνπ αλαθνξηθά κε ηελ εκθάληζε κηαο δπζάξεζηεο θαηάζηαζεο (Balakrishnan and 

Rao 2004). 

πλήζεηο δνθηκέο κε ηελ κέζνδν survival analysis αθνξνχλ ζηε κειέηε νκάδσλ 

αηφκσλ κε παξφκνηα θαηάζηαζε πγείαο νη νπνίνη εθηίζεληαη ζηνλ ίδην θίλδπλν (ή 
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θάξκαθν) γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Η κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ 

κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, δίλεη πνιχ ρξήζηκα 

απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ξπζκφ ζαλάηνπ ησλ αζζελψλ (Allison and SAS 

Institute. 1995). Οπζηαζηηθά, ε έξεπλα δελ επηθεληξψλεηαη κφλν ζην δπζάξεζην 

γεγνλφο (ζάλαηνο) πνπ κπνξεί λα επέιζεη αιιά θαη ζην ρξνληθφ ζεκείν πνπ ζπλέβε. 

Σα ζπλήζε ζηάδηα πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ είλαη: 

 Γεκηνπξγία ππφζεζεο 

 Πεηξακαηηθφο έιεγρνο ηεο ππφζεζεο 

 Απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο ππφζεζεο βάζεη 

ησλ ζπιιεγκέλσλ ζηνηρείσλ. 

Η θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ επηβίσζεο (survival time) Σ, απφ ηελ αξρή ηεο 

πεηξακαηηθήο κεζφδνπ κέρξη ην θαηαζηξνθηθφ γεγνλφο, πεξηγξάθεηαη απφ δχν 

ζπλαξηήζεηο: ηε ζπλάξηεζε επηβίσζεο (survival function) S(t) θαη ηε ζπλάξηεζε 

ξίζθνπ (hazard function) ι(t). Η ζπλάξηεζε επηβίσζεο εθθξάδεη νπζηαζηηθά ηελ 

πηζαλφηεηα ν αζζελήο λα επηδήζεη πεξηζζφηεξν απφ ρξφλν t σο (Le 1997): 

 ( ) Pr( )S t T t  (4.15) 

πλεπψο, εάλ Σ είλαη κηα ζπλερήο ηπραία κεηαβιεηή κε αζξνηζηηθή ζπλάξηεζε 

θαηαλνκήο (CDF) F(t) θαη ζπλάξηεζε θαηαλνκήο πηζαλφηεηαο (PDF) f(t) ζην 

δηάζηεκα [0, ) έρνπκε (Le 1997): 

 ( ) Pr( ) ( ) 1 ( )
t

S t T t f x dx F t  (4.16) 

Οκνίσο, ε ζπλάξηεζε ξίζθνπ εθθξάδεη ηνλ ξπζκφ απεβίσζεο, ζεσξψληαο πσο ν 

αζζελήο έρεη επηβηψζεη σο ηε ρξνληθή ζηηγκή t σο (Le 1997): 

 
0

Pr( | )
( ) lim

t T t t T
t  (4.17) 

Θεσξψληαο πνιχ κηθξή αχμεζε ηνπ δ ζηε ζρέζε (4.17) έρνπκε (Papoulis and 

Pillai 2002): 
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( )

( )  
( )

d
S t

dt
t

S t
 (4.18) 

Καη ελαιιαθηηθά ε ζρέζε (4.18) κπνξεί λα γξαθεί σο (Papoulis and Pillai 2002): 

 
0

( ) exp ( )
t

S t x dx  (4.19) 

ηηο ηαηξηθέο επηζηήκεο, νη ζπλαξηήζεηο επηβίσζεο θαη ξίζθνπ, φπσο νξίδνληαη 

απφ ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο, νξίδνπλ ην ξπζκφ ζαλάηνπ ησλ αζζελψλ κηαο λφζνπ σο 

ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα, ν ππνινγηζκφο ησλ ζπλαξηήζεσλ 

απηψλ ρξεζηκεχεη θαη γηα ηε ζχγθξηζε δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ ζεξαπείαο. Γηα 

παξάδεηγκα, δχν δηαθνξεηηθέο νκάδεο αλζξψπσλ κε παξαπιήζηα ραξαθηεξηζηηθά 

(θχιν, ειηθία, αζζέλεηα) ππνβάιινληαη ζε δηαθνξεηηθέο ζεξαπείεο. ηε ζπλέρεηα, ν 

ππνινγηζκφο ησλ παξαπάλσ ζπλαξηήζεσλ κπνξεί λα θαηαδείμεη πνηα απφ ηηο 

δνθηκαδφκελεο ζεξαπείεο νδήγεζε ζε κηθξφηεξν αξηζκφ ζαλάησλ θαη άξα είλαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε.  

ηε κειέηε ησλ επηζέζεσλ ηχπνπ grooming, ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζφδνπ 

survival analysis έγηλε κε ζηφρν ηελ εθηίκεζε ηνπ ξπζκνχ εκθάληζεο θηλδχλσλ γηα 

ηνπο αλήιηθνπο ρξήζηεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ην δπζάξεζην γεγνλφο δελ είλαη ν 

ζάλαηνο αιιά ε απνπιάλεζε ηνπ αλειίθνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλάινγσλ 

ζπλαξηήζεσλ φπσο νξίζηεθαλ παξαπάλσ έγηλαλ θαηάιιειεο δνθηκέο θαη 

πεξηγξάθνληαη δηεμνδηθά ζηα ππνθεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ. 

 

5.4.2 ενϊριο πειρϊματοσ 

Αξρηθά γηα ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο survival analysis απαηηείηαη κηα ππφζεζε πνπ 

ζηε ζπλέρεηα ζα εμεηαζηεί ε νξζφηεηά ηεο. Η ππφζεζε απηή είλαη πσο ππάξρεη 

ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εκθαληδφκελσλ θηλδχλσλ γηα ηνπο αλήιηθνπο 

ρξήζηεο θαη ηνπ ρξφλνπ έθζεζήο ηνπο. Γηα λα απνθαιπθζνχλ νη εηζεξρφκελνη 

θίλδπλνη γηα ηνπο αλήιηθνπο, δεκηνπξγήζεθαλ 10 ςεχηηθα πξνθίι αλειίθσλ ζην 

δεκνθηιέζηεξν ηζηνρψξν θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ην Facebook. Σν πείξακα 

ρξεζηκνπνίεζε σο κνλάδα ρξφλνπ ηε κία εβδνκάδα θαη ζπλνιηθά δηήξθεζε 24 

εβδνκάδεο. 
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Σα πξνθίι πνπ δεκηνπξγήζεθαλ δειψζεθαλ πσο αλήθνπλ ζε αλήιηθνπο ρξήζηεο, 

ειηθίαο απφ 13 έσο 15 εηψλ, κε ηα κηζά απφ απηά (5 πξνθίι) λα αλήθνπλ ζε θνξίηζηα 

θαη ηα ππφινηπα λα αλήθνπλ ζε αγφξηα. ηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαρσξηζκνχ ήηαλ 

θπξίσο ν εληνπηζκφο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ θηλδχλσλ αλαθνξηθά κε ην θχιν ηνπ 

αλήιηθνπ ρξήζηε. ε φια ηα πξνθίι πνπ δεκηνπξγήζεθαλ δφζεθαλ θαηάιιειεο 

ξπζκίζεηο ψζηε λα κνηάδνπλ θαηά ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζε πξνθίι αλήιηθσλ 

ρξεζηψλ. πγθεθξηκέλα, ζηα πξνθίι ησλ αγνξηψλ δεκνζηεχηεθαλ θσηνγξαθίεο απφ 

γξήγνξα απηνθίλεηα, αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θιπ. Αληίζηνηρα, ηα πξνθίι ησλ 

θνξηηζηψλ εκπινπηίζηεθαλ κε θσηνγξαθίεο απφ δηάζεκνπο θαιιηηέρλεο θιπ. 

Δπηπξφζζεηα, φια ηα πξνθίι ζπκκεηείραλ ζε αληίζηνηρα group ρξεζηψλ, φπσο 

ζπλεζίδνπλ νη πεξηζζφηεξνη έθεβνη. Γηα παξάδεηγκα, ηα πξνθίι ησλ αγνξηψλ 

ζπκκεηείραλ ζε group αζιεηηθψλ νκάδσλ θαη ζπγθξνηεκάησλ ξνθ κνπζηθήο, ελψ ηα 

πξνθίι ησλ θνξηηζηψλ ζπκκεηείραλ ζε group θίισλ ηεο πνπ κνπζηθήο θαη ζε άιια 

πνπ εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξε απήρεζε ζε λεαξά θνξίηζηα. 

Δπηπξφζζεηα, φια ηα πξνθίι πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, εγθαηέζηεζαλ θαη έθαλαλ 

ρξήζε δεκνθηιείο εθαξκνγέο, φπσο γηα παξάδεηγκα Zoosk θαη Speed Dating. Οη 

εθαξκνγέο απηέο νπζηαζηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλεχξεζε έηεξσλ ρξεζηψλ 

πνπ δειψλνπλ πσο βξίζθνληαη ζε αλαδήηεζε εξσηηθνχ ζπληξφθνπ. πλεπψο, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζψο είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιείο ζηνπο εθήβνπο θαη κάιηζηα ζε 

πνιιά απφ ηα πξνθίι έγηλαλ αηηήζεηο ζπκκεηνρήο θαη ρξήζεο ησλ εθαξκνγψλ απφ 

άιινπο ρξήζηεο, θπζηθά άγλσζηνπο. 

Σν φιν πείξακα δηήξθεζε 24 εβδνκάδεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 5 πξψησλ 

εβδνκάδσλ, ζηέιλνληαλ 10 αηηήζεηο θηιίαο αλά εκέξα ζε ηπραίνπο έηεξνπο ρξήζηεο. 

Η επηινγή ησλ ρξεζηψλ απηψλ γίλνληαλ κε βάζε ηα θνηλά ελδηαθέξνληα πνπ 

θέξνληαλ λα έρνπλ κε ηα πξνθίι, δειαδή κέζα απφ ηα group. Γηα παξάδεηγκα, κε ηε 

ζπκκεηνρή ζε θάπνην group αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, ζηέιλνληαλ αίηεκα θηιίαο ζε 

άιινπο ρξήζηεο ηνπ group. Μεηά ηελ πάξνδν ησλ 5 πξψησλ εβδνκάδσλ, ζηέιλνληαλ 

κφλν 2 αηηήκαηα αλά εβδνκάδα, θπξίσο αθνινπζψληαο ηηο πξνηξνπέο ηνπ Facebook 

βάζεη ησλ θνηλψλ θίισλ. πγθεθξηκέλα, ην Facebook εκθαλίδεη πξνηξνπέο γηα 

αηηήκαηα θηιίαο ζε πξνθίι άιισλ ρξεζηψλ κε ηνπο νπνίνπο ππήξραλ ήδε θνηλνί θίινη 

θαη ζπλεπψο ηα αηηήκαηα θηιίαο αθνινχζεζαλ ηηο πξνηξνπέο απηέο. Έηζη, θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 24 εβδνκάδσλ ζηάιζεθαλ ζπλνιηθά 388 αηηήζεηο θηιίαο. 
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εκαληηθφ επίζεο λα ηνληζηεί πσο έγηλαλ δεθηά φια ηα αηηήκαηα θηιίαο πνπ 

ζηάιζεθαλ απφ άιινπο ρξήζηεο. Δπίζεο, πξνζπαζψληαο ηα πξνθίι λα κνηάδνπλ ζην 

κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ κε απηά ησλ εθήβσλ, απαληήζεθαλ, φπνπ απηφ ήηαλ 

εθηθηφ, ζρφιηα θαη πξνζσπηθά κελχκαηα. Σαπηφρξνλα, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

έγηλαλ θαη αλαξηήζεηο ζηνπο ηνίρνπο (walls) ζεκάησλ ζρεηηθνχ ελδηαθέξνληνο κε ηελ 

αζιεηηθή-κνπζηθή επηθαηξφηεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα βίληεν απφ ζπλαπιίεο, 

αζιεηηθά ζηηγκηφηππα, θιπ. 

Μεηά ην πέξαο ησλ 24 εβδνκάδσλ ζπιιέρηεθαλ φια ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα 

ηνπ πεηξάκαηνο. Παξάιιεια, κε ηε ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ Activity Statistics, 

friendstats θαη cha.fm, θαζψο επίζεο θαη κε ηε ρξήζε ησλ ινγαξηαζκψλ e-mail, νη 

νπνίνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πξνθίι, ζπιιέρζεθαλ φια ηα 

ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ χπνπηα γηα θαθφβνπιε πξνζέγγηζε, θαζψο 

θαη ν αξηζκφο ησλ θίισλ πνπ είρε θαηαγξαθεί ζε θάζε πξνθίι. Έηζη, σο χπνπηε 

δξαζηεξηφηεηα θαη ζπλεπψο σο θίλδπλνο γηα ηνπο αλήιηθνπο ρξήζηεο ζεσξήζεθαλ νη 

αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο: 

 Πξνζσπηθά κελχκαηα (ζηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη 

ζπλνκηιίεο ηχπνπ chat πνπ πξφζθαηα ελνπνηήζεθαλ κε ηα πξνζσπηθά 

κελχκαηα ζην Facebook). 

 Δηζεξρφκελα αηηήκαηα θηιίαο. 

 Πξνηάζεηο γηα ξαληεβνχ (κέζσ Zoosk θαη Speed Dating). 

 Αλαξηήζεηο ζηνλ πίλαθα ηνπ πξνθίι κε πεξηερφκελν πξνζέγγηζεο. 

 Κάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ θξίζεθε σο χπνπηε πξνζέγγηζεο. 

Σν εληππσζηαθφ κεηά ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ, είλαη ην γεγνλφο πσο φια ηα 

πξνθίι είραλ πάξα πνιινχο, άγλσζηνπο θπζηθά θίινπο, νη νπνίνη κνηξάδνληαη καδί 

ηνπο πιεζψξα πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Αληίζηνηρα ζε πςειά επίπεδα ήηαλ θαη νη 

χπνπηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δέρηεθε θάζε πξνθίι. πγθεθξηκέλα, φπσο ήηαλ 

αλακελφκελν, νη χπνπηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηαγξάθεθαλ δηαθνξνπνηνχληαλ κε 

ηνλ ρξφλν θαη ζπγθεθξηκέλα απμάλνληαλ πεξηζζφηεξν θαηά ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο 

ηνπ πεηξάκαηνο. 
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ηελ Δηθφλα 5 παξνπζηάδνληαη ζε γξάθεκα νη εηζεξρφκελνη θίλδπλνη (χπνπηεο 

δξαζηεξηφηεηεο) γηα ηα πξνθίι ησλ θνξηηζηψλ θαη αληίζηνηρα ζηελ Δηθφλα 6 γηα ηα 

πξνθίι ησλ αγνξηψλ. Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, νη χπνπηεο δξαζηεξηφηεηεο 

απμάλνληαλ θαζψο πεξλνχζαλ νη εβδνκάδεο ζηηο νπνίεο ηα πξνθίι ήηαλ εθηεζεηκέλα 

ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Απφ ηηο εηθφλεο απηέο παξαηεξείηαη πσο νη χπνπηεο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηα πξνθίι ησλ θνξηηζηψλ δείρλνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξεο ζε ζρέζε 

κε απηέο ζηα πξνθίι ησλ αγνξηψλ.  

 

Δικόνα 5 Κίλδπλνη γηα ηα πξνθίι ησλ θνξηηζηώλ 

 

Δικόνα 6 Κίλδπλνη γηα ηα πξνθίι ησλ αγνξηώλ 

 

ηελ πξψηε αλάγλσζε ησλ απνηειεζκάησλ, κπνξεί λα θαλεί πσο ζηα πξνθίι 

ησλ θνξηηζηψλ ππάξρεη κεγάιε δηαθχκαλζε ζηηο ηηκέο ζε αληίζεζε κε ηα δεδνκέλα 

απφ ηα πξνθίι ησλ αγνξηψλ, φπνπ νη απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ ηηκψλ θαίλεηαη λα είλαη 

κηθξφηεξεο. Η πηζαλή εμήγεζε, βαζηζκέλε θαη ζηελ εκπεηξία πνπ απνθνκίζζεθε απφ 

ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, είλαη ην γεγνλφο πσο κπνξεί ηα αγφξηα λα δέρηεθαλ 

ζπλνιηθά ιηγφηεξεο χπνπηεο πξνζεγγίζεηο, φκσο νη πξνζεγγίζεηο απηέο ήηαλ πην 

ζηνρεπκέλεο θαη ζπλεπψο πην επηθίλδπλεο. Με άιια ιφγηα, νη πξνζεγγίζεηο ζηα 
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πξνθίι ησλ θνξηηζηψλ ήηαλ πεξηζζφηεξεο, φκσο ήηαλ ζηνρεπκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλα 

πξνθίι. Αληίζεηα, νη πξνζεγγίζεηο ζηα πξνθίι ησλ αγνξηψλ ήηαλ πεξίπνπ νη ίδηεο, 

ρσξίο λα παξαηεξεζνχλ κεγάιεο δηαθνξέο. Φαίλεηαη ινηπφλ πσο φπνηνη ρξήζηεο 

πξνζέγγηζαλ ηα πξνθίι ησλ αγνξηψλ ην έθαλαλ πην ζπζηεκαηηθά ρσξίο λα γίλνληαη 

ηδηαίηεξεο δηαθξίζεηο. 

Η Δηθφλα 7 απεηθνλίδεη ην γξάθεκα ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ εηζεξρνκέλσλ θηλδχλσλ 

αλά εβδνκάδα έθζεζεο ησλ πξνθίι. Γηα λα ζρεκαηηζηεί ην δηάγξακκα απηφ, 

ππνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο ησλ εηζεξρνκέλσλ θηλδχλσλ γηα ηα θνξίηζηα θαη ηα 

αγφξηα αληίζηνηρα θαη ζηε ζπλέρεηα απεηθνλίζηεθε ζε δηάγξακκα. Όπσο είλαη 

εκθαλέο, παξφιν πνπ νη θίλδπλνη πνπ θαηαγξάθεθαλ γηα ηα πξνθίι ησλ αγνξηψλ είλαη 

αξηζκεηηθά κηθξφηεξνη, ε θακπχιε πνπ απεηθνλίδεη ηνλ κέζν φξν αλά εβδνκάδα, 

θαίλεηαη λα είλαη πνιχ πην νκαιή ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ησλ θνξηηζηψλ. Σν 

γεγνλφο απηφ ζπληάζζεηαη κε ηελ πξνεγνχκελε δηαπίζησζε πσο νη θίλδπλνη γηα ηα 

αγφξηα είλαη κηθξφηεξνη κελ αξηζκεηηθά φκσο είλαη πην ζηαζεξνί.  

 

Δικόνα 7 Γξάθεκα εηζεξρνκέλσλ θηλδύλσλ θαηά κέζν όξν αλά εβδνκάδα 

 

5.4.3 τατιςτικό επεξεργαςύα 

Έρνληαο θαηαγξάςεη ηελ εκθάληζε ησλ θηλδχλσλ αλαθνξηθά κε ηε κνλάδα ηνπ 

ρξφλνπ (δειαδή ηε κία εβδνκάδα) ην επφκελν βήκα είλαη ε αλεχξεζε ηεο ζηαηηζηηθήο 

εμάξηεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ζπλεπψο ε επηβεβαίσζε ή φρη ηεο αξρηθήο ππφζεζεο, 

ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο survival analysis. Η κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε, 
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αξρηθά πεξηιάκβαλε ηελ ηερληθή distribution fitting θαη ζηε ζπλέρεηα ην Kolmogorov-

smirnov test. 

 

5.4.3.1  Τεχνική Distribution fitting 

Ο ζθνπφο ηεο ηερληθήο απηήο είλαη ε αλεχξεζε ησλ γλσζηψλ θαηαλνκψλ πνπ 

εθάπηνληαη θαιχηεξα κε ηα δεδνκέλα ηεο πεηξακαηηθήο καο θαηαλνκήο. Γηα ηελ 

αλεχξεζε ησλ γλσζηψλ θαηαλνκψλ πνπ βξίζθνληαη εγγχηεξα ζηα πεηξακαηηθά 

δεδνκέλα ππνινγίζηεθε αξρηθά ν κέζνο φξνο ησλ εηζεξρνκέλσλ θηλδχλσλ απφ ηα 

πξνθίι θάζε θχινπ θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν dfittool απφ ην 

Matlab® 2011a. Δπηπξφζζεηα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εξγαιεία raylfit, gamfit θαη 

wblfit γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ παξακέηξσλ ησλ θαηαλνκψλ Rayleigh, Gama θαη 

Weilbull, θαζψο ην εξγαιείν dfittool αδπλαηνχζε ηηο ππνινγίζεη. πλνιηθά, νη 

γλσζηέο θαηαλνκέο πνπ βξέζεθαλ εγγχηεξα ησλ πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ είλαη νη 

εμήο (Papoulis and Pillai 2002):  

 Normal (Ν) 

 Generalized extreme value (GEV) 

 Exponential (E) 

 T location Scale (TLS) 

 Logistic (L) 

 Extreme value (EV) 

 Generalized pareto (GP) 

 Rayleigh (R) 

 Gama (G) 

 Weilbull (W) 

 

Ο Πίλαθαο 13 παξνπζηάδεη ηηο παξακέηξνπο ησλ θαηαλνκψλ πνπ βξίζθνληαη 

εγγχηεξα ζηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα ησλ θνξηηζηψλ. Αληίζηνηρα, ν Πίλαθαο 14 

παξνπζηάδεη ηηο παξακέηξνπο ησλ θαηαλνκψλ πνπ βξίζθνληαη εγγχηεξα ζηα 

πεηξακαηηθά δεδνκέλα ησλ αγνξηψλ. 
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Πίνακαρ 13 Παξάκεηξνη θαηαλνκώλ πνπ βξίζθνληαη εγγύηεξα ζηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα ησλ 

θνξηηζηώλ 

Ν GEV E TLS L EV GP R G W 

κ
: 

8
.8

4
1

6
7

 

ζ
:6

.4
5

4
1

1
 

θ
: 

-0
.6

3
0

9
1
 

ζ
: 

7
.3

2
8

4
9

 

κ
:7

.7
1

1
9

9
 

κ
: 

8
.8

4
1

6
7
 

κ
:8

.8
4

1
9

 

ζ
:6

.3
1

8
3

3
 

λ
:8

.7
9

3
e+

0
0

6
 

κ
:8

.7
3

5
6

5
 

ζ
:3

.9
2

1
0

3
 

κ
: 

1
2

.0
1

1
3

 

ζ
:5

.7
0

6
4

8
 

θ
:-

1
.1

6
3

1
6

 

ζ
:2

1
.9

8
3

6
 

ζ
:-

0
.5

 

B
:7

.6
8

4
2
 

a:
1

.8
7
6

7
  

  

b
:4

.7
1

1
3
 

a:
8

.8
1
3

0
  

 

b
:0

.9
8

9
3
 

 

Πίνακαρ 14 Παξάκεηξνη θαηαλνκώλ πνπ βξίζθνληαη εγγύηεξα ζηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα ησλ 

αγνξηώλ 

Ν GEV E TLS L EV GP R G W 

κ
: 

4
.2

1
6

6
7

  

ζ
: 

2
.8

5
2

8
7
 

θ
: 

-0
.0

9
2

2
2

2
2

1
 

ζ
: 

2
.4

0
2

6
8
 

 κ
: 

2
.9

9
5

2
7
 

κ
: 

4
.2

1
6

6
7
 

κ
:4

.2
1

6
6

9
  

ζ
: 

2
.7

9
2

8
8
 

λ
:4

.0
5
8
1

e+
0

0
6
 

κ
: 

4
.0

5
1

7
9

  

ζ
: 

1
.6

7
5

6
6
 

κ
: 

5
.6

5
4

8
8
 

ζ
: 

2
.7

5
1

9
9
 

θ
: 

-1
.0

4
8

5
 

 ζ
: 

1
1
.4

9
4

1
  

ζ
:-

1
 

B
: 

3
.5

7
6

3
 

a:
 2

.1
8
4

6
  

  

 b
: 

1
.9

3
0

2
 

a:
 4

.1
5
9

0
  
 

b
: 

0
.9

4
4

2
 

 

ηελ Δηθφλα 8 παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα αζξνηζηηθήο πηζαλφηεηαο (CDF) γηα 

ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά κέζν φξν απφ ηα πξνθίι ησλ θνξηηζηψλ καδί κε 

ηηο 7 πιεζηέζηεξεο θαηαλνκέο. Αληίζηνηρα, ζηελ Δηθφλα 9 απνηππψλεηαη ην 

δηάγξακκα αζξνηζηηθήο πηζαλφηεηαο (CDF) γηα ηα αληίζηνηρα πξνθίι ησλ αγνξηψλ. 

Φαίλεηαη ινηπφλ θαη απφ ηηο παξαπάλσ εηθφλεο πσο ππάξρνπλ θάπνηεο θαηαλνκέο πνπ 

κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα. Οκνίσο, θαίλεηαη πσο άιιεο 

θαηαλνκέο απέρνπλ αξθεηά απφ ηελ θακπχιε ησλ πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

Δικόνα 8 Γηάγξακκα θαηαλνκήο αζξνηζηηθήο πηζαλόηεηαο γηα ηνπο κέζνπο θηλδύλνπο ησλ 

θνξηηζηώλ γηα ηηο 7 πιεζηέζηεξεο θαηαλνκέο 
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Δικόνα 9 Γηάγξακκα θαηαλνκήο αζξνηζηηθήο πηζαλόηεηαο γηα ηνπο κέζνπο θηλδύλνπο ησλ 

αγνξηώλ γηα ηηο 7 πιεζηέζηεξεο θαηαλνκέο 

 

πλεπψο, παξαηεξψληαο πξνζεθηηθά ηα απνηειέζκαηα, δεκηνπξγείηαη ην 

εξψηεκα ζρεηηθά κε ην πνηεο απφ ηηο παξαπάλσ θαηαλνκέο κπνξνχλ κε ζηαηηζηηθή 

αθξίβεηα λα απνηππψζνπλ ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα. Δπηπξφζζεηα, δεκηνπξγείηαη θαη 

δεπηεξεχνλ εξψηεκα ζρεηηθά κε ην πνηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηαλνκέο βξίζθεηαη 

εγγχηεξα θαη ζπλεπψο κπνξεί λα απνηππψζεη θαιχηεξα ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα γηα 

ην θάζε θχιν. Γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ δεηεκάησλ απηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

Kolmogorov-Smirnov ηεζη.  

 

5.4.4 Kolmogorov-Smirnov τεςτ 

Σν Kolmogorov-Smirnov ηεζη ζηνρεχεη λα απαληήζεη ζρεηηθά κε ην αλ δεδνκέλα 

απφ κηα εκπεηξηθή-πεηξακαηηθή θαηαλνκή αθνινπζνχλ ή φρη θάπνηα γλσζηή 

θαηαλνκή (Papoulis and Pillai 2002). Σν ηεζη απηφ πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηνπο 

Andrey Kolmogorov θαη Nikolai Smirnov, Ρψζνπο καζεκαηηθνχο πνπ κειέηεζαλ ζε 

βάζνο ζηαηηζηηθέο εμαξηήζεηο κε κε παξακεηξηθέο κεζφδνπο (Non-parametric 

statistics), δειαδή κε ηε κειέηε ζηαηηζηηθψλ εμαξηήζεσλ δεδνκέλσλ πνπ δελ 

αλήθνπλ ζε θάπνηα θαηαλνκή, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ απφ ην παξαπάλσ πείξακα. Τπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο ησλ ηεζη 

απηψλ: κνλνχ δείγκαηνο (one-sample), φπνπ γίλεηαη ζχγθξηζε ηεο εκπεηξηθήο 

θαηαλνκήο κε κία γλσζηή θαηαλνκή θαη δηπινχ δείγκαηνο (two-sample), φπνπ γίλεηαη 

ζχγθξηζε κεηαμχ δχν εκπεηξηθψλ θαηαλνκψλ (Marsaglia 2003). Δκθαλψο, ζηελ 



Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή Γεκήηξεο Μηραιόπνπινο 2014 

97 

 

πεξίπησζε πνπ εμεηάζηεθε, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ηεζη κνλνχ δείγκαηνο κε ηηο 

θαηαλνκέο πνπ βξέζεθαλ κε ηελ ηερληθή distribution fitting. 

ηελ πξάμε, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ηεζη ζρεδηάδεηαη ε εκπεηξηθή θαηαλνκή 

(CDF) απφ ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα θαζψο επίζεο θαη ε γλσζηή θαηαλνκή κε ηελ 

νπνία γίλεηαη ν έιεγρνο ηαχηηζεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 10.  

 

Δικόνα 10 ρεκαηηθή απεηθόληζε ηνπ Kolmogorov-Smirnov test (πεγή 

http://www.mathworks.com/help/stats/kstest.html) 

 

Σν ηεζη ρσξίδεη ην πεδίν ηηκψλ ηεο εκπεηξηθήο θαηαλνκήο ζε κηθξά δηαζηήκαηα 

θαη ππνινγίδεη ζηε ζπλέρεηα ηελ απφζηαζε D κεηαμχ ηεο εκπεηξηθήο θαηαλνκήο θαη 

ηεο γλσζηήο θαηαλνκήο, σο: 

 max(| ( ) ( ) |)D F x G x  (4.20) 

Όπνπ, ( )F x ε εκπεηξηθή θαηαλνκή θαη ( )G x ε γλσζηή θαηαλνκή (Massey 1951). 

Με ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ Matlab® 2011a, εθαξκφζηεθε ην Kolmogorov-

Smirnov ηεζη ζηηο εκπεηξηθέο θαηαλνκέο θάζε θχινπ, κε ηηο γλσζηέο θαηαλνκέο πνπ 

ππνινγίζηεθαλ αληίζηνηρα κε ηελ ηερληθή distribution fitting. Η αξρηθή ππφζεζε γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ θάζε ηεζη ήηαλ πσο ε εκπεηξηθή θαηαλνκή κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί 

κε ηελ εθάζηνηε γλσζηή θαηαλνκή πνπ εμεηάδνληαλ. Η παξάκεηξνο άιθα, πνπ νξίδεη 

ηε ζηαηηζηηθή αθξίβεηα ζην ηεζη, νξίζηεθε ζηελ ηηκή 0,01 αληί ηεο πξνεπηιεγκέλεο 

0,05 γηα λα απμεζεί ε αθξίβεηα ηνπ ηεζη (Papoulis and Pillai 2002). Οπζηαζηηθά, νη 

παξάκεηξνη πνπ ππνινγίδνληαλ ζε θάζε ηεζη ήηαλ ηξεηο (3): h, p θαη k. Η παξάκεηξνο 
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h είλαη ε βαζηθφηεξε παξάκεηξνο θαζψο εθθξάδεη ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ηεο 

ππφζεζεο νηη ε εκπεηξηθή θαηαλνκή κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί απφ ηελ γλσζηή 

θαηαλνκή. Δάλ ε παξάκεηξνο απηή πάξεη ηελ ηηκή 0 (κεδέλ) ε ππφζεζε 

επηβεβαηψλεηαη ελψ δηαθνξεηηθά αλ πάξεη ηελ ηηκή 1 (έλα) ε ππφζεζε απνξξίπηεηαη. 

Η παξάκεηξνο k είλαη γλσζηή θαη σο test statistic. ηελ πεξίπησζε ηνπ Kolmogorov-

Smirnov ηεζη, ε παξάκεηξνο k ηαπηίδεηαη κε ηε κέγηζηε απφζηαζε κεηαμχ ησλ 

θαηαλνκψλ, ηεο εκπεηξηθήο θαη ηεο γλσζηήο (Papoulis and Pillai 2002). Η 

παξάκεηξνο p γλσζηή θαη σο p-value εθθξάδεη ηελ πηζαλφηεηα ηνπ ελδερνκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ίζν ή κεγαιχηεξν k εάλ επαλαιάβνπκε ην ηεζη κε ηηο ίδηεο κεηαβιεηέο θαη 

δεδνκέλνπ πσο ε αξρηθή ππφζεζε επαιεζεπηεί (Papoulis and Pillai 2002). Ωζηφζν, ε 

παξάκεηξνο p δελ είλαη ε πηζαλφηεηα επαιήζεπζεο ηεο αξρηθήο ππφζεζεο. 

Οπζηαζηηθά, ε παξάκεηξνο p θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ εξεπλεηή γηα πηζαλφ 

ζθάικα φηαλ πάξεη ηηκή κηθξφηεξε απφ ηελ ηηκή άιθα, δειαδή 0,01.  

Η βαζηθή εληνιή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε kstest κε ηε ρξήζε θπζηθά ησλ 

θαηάιιεισλ παξακέηξσλ γηα θάζε θαηαλνκή. Ωζηφζν, ην πξφβιεκα πνπ 

παξνπζηάζηεθε αθνξά ηελ έιιεηςε ππνζηήξημεο, απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε έθδνζε ηνπ 

Matlab, φισλ ησλ θαηαλνκψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ t-location-scale (TLS) θαη 

Logistic (L). Γηα λα μεπεξαζηεί ην πξφβιεκα, δεκηνπξγήζεθαλ νη αθφινπζεο 

ζπλαξηήζεηο, νη νπνίεο αξγφηεξα θαιέζηεθαλ απφ ηελ εληνιή kstest: 

tlscdf = @(x,mu,sigma,nu) cdf('tlocationscale',x,mu,sigma,nu) 

logisticcdf = @(x,mu,sigma) cdf('logistic',x,mu,sigma) 

 

Ο Πίλαθαο 15 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Kolmogorov-Smirnov ηεζη απφ 

ηα πξνθίι ησλ θνξηηζηψλ θαη αληίζηνηρα ν Πίλαθαο 16 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ Kolmogorov-Smirnov ηεζη γηα ηα πξνθίι ησλ αγνξηψλ. 

 

Πίνακαρ 15 Απνηειέζκαηα ηνπ Kolmogorov-Smirnov ηεζη γηα ηα πξνθίι ησλ θνξηηζηώλ 

 Ν GEV E TLS L EV GP R G W 

h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

p 0,6918 0,5088 0,3546 0,6524 0,7186 0,5578 0,5426 0,1058 0,3384 0,3535 

k 0,139 0,1613 0,1829 0,1437 0,1357 0,1552 0,1571 0,2401 0,1854 0,1831 
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Πίνακαρ 16 Απνηειέζκαηα ηνπ Kolmogorov-Smirnov ηεζη γηα ηα πξνθίι ησλ αγνξηώλ 

 Ν GEV E TLS L EV GP R G W 

h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

p 0,8877 0,7922 0,4479 0,8731 0,3314 0,6536 0,5205 0,5707 0,7691 0,4095 

k 0,1127 0,1265 0,1694 0,1150 0,1866 0,1436 0,1598 0,1536 0,1295 0,1747 

 

Όπσο είλαη εκθαλέο απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Kolmogorov-Smirnov ηεζη, ε 

αξρηθή ππφζεζε επηβεβαηψλεηαη, δειαδή ε κέζε ηηκή ησλ θηλδχλσλ κπνξεί λα 

απνηππσζεί κε φιεο ηηο θαηαλνκέο πνπ ππνινγίζηεθαλ απφ ηελ ηερληθή distribution 

fitting, ηφζν γηα ηα πξνθίι ησλ αγνξηψλ φζν θαη γηα ηα αληίζηνηρα πξνθίι ησλ 

θνξηηζηψλ. Ωζηφζν, ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη ζα πξέπεη λα ζπγθιίλνπλ ζε κία 

θαηαλνκή πνπ ζα βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ησλ ππνινίπσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, δειαδή 

ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ θάζε θαηαλνκήο ηνπ ηεζη, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην θξηηήξην ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο k. Όπσο αλαιχζεθε θαη 

πξνεγνπκέλσο, ε ηηκή απηή αληηζηνηρεί ζηε κηθξφηεξε απφζηαζε κεηαμχ ηεο 

εκπεηξηθήο θαηαλνκήο θαη ηεο ππφ δνθηκήο γλσζηήο θαηαλνκήο. πλεπψο, ε 

ρακειφηεξε ηηκή k ππνδεηθλχεη θαη κεγαιχηεξε εγγχηεηα κεηαμχ ησλ θαηαλνκψλ.  

 

5.4.5 Αποτελϋςματα 

Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Kolmogorov-Smirnov ηεζη, ζπκπεξαίλεηαη πσο νη 

θίλδπλνη γηα ηα πξνθίι ησλ θνξηηζηψλ αθνινπζνχλ ηελ Logistic (L) θαηαλνκή, κε 

κ=8,73565 θαη ζ=3,92103, δειαδή (Papoulis and Pillai 2002): 

 
( 8.73565)/3.92103

1
( )

1
ώ t

F t
e

  (4.21) 

Αληίζηνηρα, νη θίλδπλνη γηα ηα πξνθίι ησλ αγνξηψλ αθνινπζνχλ ηελ Normal (Ν) 

θαηαλνκή, κε κ=4.21667 θαη ζ=2.85287, δειαδή (Papoulis and Pillai 2002): 

 
2( 4.21667) /16.2771 1 4.21667

( ) [1 ]
22.85287 2 2.85287 2

t
x

ώ

t
F t e dx erf  (4.22) 

Όπνπ, erf είλαη ε error function (Spiegel, Srinivasan et al. 2000). 
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Σα απνηειέζκαηα απηά πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ αλάιπζε ηεο 

κέζεο ηηκήο ησλ θαηαγεγξακκέλσλ θηλδχλσλ γηα θάζε θχιν. Γηα λα επηθπξσζνχλ ηα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζηα δεδνκέλα θάζε πξνθίι, εθαξκφζηεθε μαλά ην 

Kolmogorov-Smirnov ηεζη. Απηή ηε θνξά, εμεηάζηεθε ε ζχγθιηζε ηεο εκπεηξηθήο 

θαηαλνκήο απφ ηα δεδνκέλα ηνπ θάζε πξνθίι κε ηηο θαηαλνκέο ησλ ζρέζεσλ (4.21) 

θαη (4.22). Η ππφζεζε ινηπφλ γηα θάζε ηεζη ήηαλ πσο ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα θάζε 

πξνθίι αθνινπζνχλ ηηο αληίζηνηρεο θαηαλνκέο ησλ ζρέζεσλ (4.21) θαη (4.22). Ο 

Πίλαθαο 17 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Kolmogorov-Smirnov 

ηεζη ζε θάζε πξνθίι μερσξηζηά.  

Πίνακαρ 17 Απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Kolmogorov-Smirnov ηεζη ζε θάζε πξνθίι 

 Κοπίηζι 1 Κοπίηζι 2 Κοπίηζι 3 Κοπίηζι 4 Κοπίηζι 5 

h 1 0 0 0 0 

 Αγόπι 1 Αγόπι 2 Αγόπι 3 Αγόπι 4 Αγόπι 5 

h 0 0 0 0 0 

 

Όπσο είλαη εκθαλέο, ε ππφζεζε πσο νη θίλδπλνη ησλ θνξηηζηψλ αθνινπζνχλ ηελ 

θαηαλνκή ηεο ζρέζεο (4.21) επηβεβαηψζεθε ζε 4 απφ ηα 5 πξνθίι. Αληίζηνηρα, 

επηβεβαηψζεθε ε ππφζεζε πσο νη θίλδπλνη ησλ αγνξηψλ αθνινπζνχλ ηελ θαηαλνκή 

ηεο ζρέζε (4.22) γηα ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα θαη ησλ 5 πξνθίι. πλεπψο κπνξνχκε 

κε κεγάιε αθξίβεηα λα ρξεζηκνπνηνχκε ηηο ζρέζεηο (4.21) θαη (4.22) σο ηηο 

αζξνηζηηθέο θαηαλνκέο ησλ θηλδχλσλ γηα θάζε θχιν. 

 

5.4.6 Επιμϋρουσ ςυναρτόςεισ 

Έρνληαο ππνινγίζεη ηηο αζξνηζηηθέο ζπλαξηήζεηο θαηαλνκψλ (CDF) γηα ηα δχν 

θχια, ππνινγίδνπκε θαη ηε ζπλάξηεζε επηβίσζεο S(t) απφ ηε ζρέζε (4.16) θαη βάζεη 

ησλ ζρέζεσλ (4.21) θαη (4.22), σο: 

 
( 8.73565)/3.92103

1
( ) 1

1
ώ t

S t
e

 (4.23) 

Καη 

 
1 4.21667

( ) [1 ]
2 2.85287 2

ώ

t
S t erf  (4.24) 
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Δπίζεο, απφ ηε ζρέζε (4.18) θαη ηηο ζρέζεηο (4.23) θαη (4.24), ππνινγίδνπκε ηε 

ζπλάξηεζε ξίζθνπ (hazard function) ι(t) γηα θάζε θχιν σο: 

 
0.255035

0.255035

0.255035
( )

9.32778

t

ώ t

e
t

e
 (4.25) 

Καη 

 

20.0614336( 4.21667 )0.279678
( )

1 [ 1.04514 0.247858 ]

t

ώ

e
t

erf t
 (4.26) 

ηελ Δηθφλα 11 απεηθνλίδνληαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ ππνινγηδφκελσλ 

ζπλαξηήζεσλ επηβίσζεο (survival functions) γηα ηα δχν θίια. Αληίζηνηρα, ζηελ 

Δηθφλα 12 απεηθνλίδνληαη νη ζπλαξηήζεηο ξίζθνπ (hazard functions) γηα ηα δχν θχια 

φπσο ππνινγίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο. Φαίλεηαη ινηπφλ πσο νη θίλδπλνη γηα ηα αγφξηα 

είλαη ηζρπξφηεξνη ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ θνξηηζηψλ. Μπνξεί ζε απφιπην 

αξηζκφ λα είλαη ρακειφηεξνη έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ ησλ θνξηηζηψλ, φπσο εμάιινπ 

δηαπηζηψζεθε θαηά ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ, φκσο εκθαλίδνληαη  γξεγνξφηεξα  θαη 

φπσο θαίλεηαη είλαη πην απνηειεζκαηηθνί. Υαξαθηεξηζηηθά, κπνξεί λα θαλεί απφ ηελ 

Δηθφλα 11 θαη Δηθφλα 12 πσο, γηα παξάδεηγκα κεηά απφ 10 εβδνκάδεο, κφιηο ην 

0,05% πεξίπνπ ησλ πξνθίι ησλ αγνξηψλ ζα έρεη ‗επηβηψζεη‘, δειαδή δελ ζα έρεη 

δερηεί θάπνηα θαθφβνπιε πξνζέγγηζε. Αληηζέησο, κεηά απφ ίδην δηάζηεκα, θαίλεηαη 

πσο ν αξηζκφο ησλ πξνθίι θνξηηζηψλ πνπ ζα έρνπλ ‗επηβηψζεη‘ δειαδή δελ ζα έρνπλ 

δερηεί επίζεζε είλαη πεξίπνπ 50%. πλεπψο, ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα πέξαλ ηεο 

καζεκαηηθήο ηνπο αμίαο, ππνδεηθλχνπλ πσο ηα αληξηθά πξνθίι είλαη πην επάισηα ζε 

θαθφβνπιεο επηζέζεηο. 
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Δικόνα 11 πλαξηήζεηο επηβίσζεο (survival functions) 

 

Δικόνα 12 πλαξηήζεηο ξίζθνπ (hazard functions) 

 

5.4.7 υμπληρωματικϊ αποτελϋςματα πειρϊματοσ 

Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ αλαιχζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα αθνξνχλ 

ζηε καζεκαηηθή απνηχπσζε ηνπ ξπζκνχ εκθάληζεο θηλδχλσλ γηα ηα πξνθίι ησλ 

αλήιηθσλ ρξεζηψλ κε ηελ αξρηθή πξφβιεςε θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ επηβεβαίσζε 

απφ ηε ρξήζε ηνπ Kolmogorov-Smirnov ηεζη. Η καζεκαηηθή απηή απνηχπσζε κέζσ 

ησλ ζρέζεσλ (4.21) θαη (4.22) είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ην ζχζηεκα GARS θαζψο 

κπνξεί λα ππνινγίδεη ηελ πηζαλφηεηα (άξα θαη ην ξίζθν) ηεο έθζεζεο ηνπ αλειίθνπ 

ζε θίλδπλν επίζεζεο grooming ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν. Όκσο, παξάιιεια κε ην 

ρξήζηκν απηφ απνηέιεζκα, πνπ άιισζηε ήηαλ θαη ν πξσηεχσλ ζηφρνο ηνπ 

πεηξάκαηνο, εμήρζεζαλ θαη δεπηεξεχνληα ζπκπεξάζκαηα. Απηά ηα ζπκπεξάζκαηα 
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ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ έηεξσλ ρξεζηψλ πξνο ηα πξνθίι ησλ 

αλειίθσλ, αιιά θαη κε ηνλ φγθν ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ νη ρξήζηεο 

κνηξάδνληαη ζην δεκνθηιέζηεξν κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ην Facebook.  

Ο Πίλαθαο 18 παξνπζηάδεη ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα απφ ην ζχλνιν ησλ θχισλ 

θαζψο θαη ηεο απνδνρήο ησλ αηηεκάησλ θηιίαο πνπ ζηάιζεθαλ απφ ηα πξνθίι. 

Τπελζπκίδεηαη πσο απφ θάζε πξνθίι ζηάιζεθαλ 388 αηηήκαηα θηιίαο. ην ζχλνιν 

ινηπφλ, κεηά ηηο 24 εβδνκάδεο, ηα θνξίηζηα είραλ ζπλνιηθά 1182 θίινπο, έλαληη 762 

πνπ είραλ ηα αγφξηα. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ηα αηηήκαηα πνπ ζηάιζεθαλ απφ ηα 

θνξηηζίζηηθα πξνθίι έηπραλ κεγαιχηεξεο απνδνρήο απφ ηνπο ρξήζηεο θαη κάιηζηα 

έθηαλαλ ην 88%. Αληίζηνηρα, ην πνζνζηφ απνδνρήο ησλ αηηεκάησλ θηιίαο απφ ηα 

πξνθίι ησλ αγνξηψλ έθηαζε ην 80%. Απφ εδψ ζπκπεξαίλεηαη πσο φρη κφλν  νη 

ρξήζηεο ηνπ Facebook απνδέρνληαη αηηήκαηα θηιίαο απφ άγλσζηα πξνθίι ζε πνιχ 

κεγάιν πνζνζηφ, αιιά επίζεο φηη ε απνδνρή απηή είλαη αθφκα κεγαιχηεξε φηαλ 

πξφθεηηαη γηα πξνθίι θνξηηζηψλ. Δπηπιένλ, ππάξρεη εκθαλήο δηαθνξά ζηα 

εηζεξρφκελα αηηήκαηα θηιίαο: ζηα πξνθίι ησλ θνξηηζηψλ ζηάιζεθαλ 841 αηηήκαηα 

θηιίαο ελψ ζηα πξνθίι ησλ αγνξηψλ ζηάιζεθαλ κφιηο 451 αηηήκαηα, ζρεδφλ ηα κηζά. 

Σα ζηνηρεία απηά νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ηα πξνθίι ησλ θνξηηζηψλ είλαη πνιχ 

δεκνθηιέζηεξα απφ ηνπο άιινπο ρξήζηεο, έλαληη ησλ πξνθίι ησλ αγνξηψλ. Γειαδή, 

νη ρξήζηεο πξνηηκνχλ λα ζηέιλνπλ κελχκαηα θηιίαο ζε θνξίηζηα παξά ζε αγφξηα. 

 

Πίνακαρ 18 Γηαρείξηζε αηηεκάησλ θηιίαο 

 ύνολο 

θίλυν 

Αποδοσέρ 

αιηημάηυν 

Ποζοζηό 

αποδοσήρ 

Διζεπσόμενα 

αιηήμαηα 

Κοπίηζια 1182 341 88 % 841 

Αγόπια 762 311 80 % 451 

 

ηνλ Πίλαθα 19 παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ θίισλ πνπ 

ζπγθέληξσζαλ ηα πξνθίι ζε ζρέζε  κε ηελ ειηθία. Όπσο είλαη εκθαλέο, ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά ησλ θίισλ βξίζθνληαη ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο. Σν γεγνλφο απηφ 

είλαη θπζηθά αλακελφκελν θαζψο ηα πξνθίι ηφζν ησλ αγνξηψλ φζν θαη ησλ 

θνξηηζηψλ πξνζνκνηψλνπλ αλήιηθνπο ρξήζηεο. Όκσο εδψ γίλεηαη εκθαλήο κηα 

δηαθνξά: νη θίινη ησλ αγνξηψλ είλαη κεγαιχηεξνη (θαηά πνζνζηφ) ζε ειηθία απφ ηνπο 
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αληίζηνηρνπο ησλ θνξηηζηψλ. Σν γεγνλφο απηφ ππνδεηθλχεη θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

είλαη κεγαιχηεξνη ζηα αγφξηα ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα, φπσο θάλεθε θαη ζηελ Δηθφλα 

11. Σα κεγαιχηεξα πνζνζηά ησλ ελήιηθσλ θίισλ ησλ αγνξηψλ (πρ. νη ελήιηθεο 

ρξήζηεο άλσ ησλ 30 εηψλ εκθαλίζηεθαλ ζε πνζνζηφ 7% ζηα θνξίηζηα θαη ζε 

δηπιάζην ζρεδφλ πνζνζηφ ζηα αγφξηα – 13%) θαλεξψλνπλ ηε κεγαιχηεξε ηάζε ησλ 

ελειίθσλ λα πιεζηάδνπλ αγφξηα. Γηα παξάδεηγκα, νη ελήιηθεο ρξήζηεο κεγαιχηεξνη 

ησλ 25 εηψλ, είλαη πεξηζζφηεξνη αξηζκεηηθά ζηα πξνθίι ησλ αγνξηψλ έλαληη ησλ 

θνξηηζηψλ, παξφιν πνπ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θίισλ ζηα πξνθίι ησλ θνξηηζηψλ 

είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξνο έλαληη ησλ αγνξηψλ (1182 γηα ηα θνξίηζηα, 762 γηα ηα 

αγφξηα). πλεπψο, επηβεβαηψλεηαη ε κεγαιχηεξε νμχηεηα εκθάληζεο θηλδχλσλ γηα ηα 

πξνθίι ησλ αγνξηψλ, φπσο είρε δηαπηζησζεί θαηά ηελ αλάιπζε ησλ καζεκαηηθψλ 

ηχπσλ ηεο πξνεγνχκελεο ππνελφηεηαο. 

 

Πίνακαρ 19 ηαηηζηηθά ζηνηρεία θίισλ αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία 

 Δνήλικερ > 30 Δνήλικερ 25-30 Δνήλικερ 18-25 Ανήλικοι<18 

Κοπίηζια 78 (7%) 147 (12%) 466 (39%) 491(42%) 

Αγόπια 99 (13%) 149 (20%) 229 (30%) 285 (37%) 

 

Παξάιιεια, έλα αθφκα ζπκπέξαζκα πνπ απνξξέεη απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ 

παξνπζηάδεη ν Πίλαθαο 19, είλαη πσο ηα πξνθίι ησλ θνξηηζηψλ είλαη πεξηζζφηεξν 

δεκνθηιή ζε αλήιηθνπο ρξήζηεο. Σα πνζνζηά πνπ απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 

δείρλνπλ  πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ θίισλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηα θνξίηζηα είλαη 

κηθξφηεξεο ειηθίαο. Υαξαθηεξηζηηθά θαίλεηαη πσο ζρεδφλ νη κηζνί απφ ηνπο θίινπο 

ησλ θνξηηζηψλ είλαη αλήιηθνη. Αληίζηνηρα, απφ ηνπο θίινπο ησλ αγνξηψλ θαίλεηαη 

πσο πεξίπνπ έλαο ζηνπο ηξεηο είλαη αλήιηθνη. 

Ο Πίλαθαο 20 παξνπζηάδεη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζηα νπνία απνθηήζεθε 

πξφζβαζε κέζσ ησλ 10 πξνθίι ηνπ πεηξάκαηνο. Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα απηά 

αθνξνχλ πξνζσπηθά άικπνπκ θαη θσηνγξαθίεο, βίληεν, δηεπζχλζεηο e-mail, 

εκεξνκελίεο γελεζιίσλ θαη δηεπζχλζεηο θαηνηθηψλ. Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, ηα 

πξνθίι ησλ θνξηηζηψλ είραλ θαηά θχξην ιφγν πξφζβαζε ζε πεξηζζφηεξα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα έλαληη ησλ πξνθίι ησλ αγνξηψλ θπξίσο ιφγν ηνπ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ησλ 

θίισλ πνπ ζπγθέληξσζαλ.  
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Πίνακαρ 20 Πξόζβαζε ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα 

 Άλμποςμ Φυηογπαθίερ Βίνηεο E-mail 

Ημεπομηνίερ 

Γενεθλίυν Γιεςθύνζειρ 

Κοπίηζια 2484 10185 1143 791 874 161 

Αγόπια 1386 4712 781 497 681 76 

ύνολο 3870 14897 1924 1288 1555 237 

 

Σν ζχλνιν ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ, απνδεηθλχεη 

πεξίηξαλα πσο νη ρξήζηεο ηνπ Facebook κνηξάδνληαη κε ηνπο άιινπο ρξήζηεο 

πιεζψξα πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ρσξίο θαλ λα ηνπο γλσξίδνπλ. Σν γεγνλφο απηφ έρεη 

γεληθά δχν πξνεθηάζεηο: ηελ απνπζία ηδησηηθφηεηαο (privacy) θαη ηνπο θηλδχλνπο 

αζθαιείαο. Η απνπζία ηδησηηθφηεηαο θαίλεηαη θπξίσο απφ ην πιήζνο ησλ 

πξνζσπηθψλ θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν, ζηα νπνία απνθηήζεθε πξφζβαζε κέζσ ησλ 

10 πξνθίι πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Οη 14897 πξνζσπηθέο θσηνγξαθίεο ρξεζηψλ θαη ηα 

1924 βίληεν είλαη ελδεηθηηθά ηεο ξνπήο πνπ εκθαλίδνπλ νη ρξήζηεο λα κνηξάδνληαη 

πξνζσπηθέο ηνπο ζηηγκέο. Μάιηζηα, ην γεγνλφο απηφ είλαη πην έληνλν ζηηο κηθξφηεξεο 

ειηθίεο. Δλδεηθηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε πσο φζν κηθξφηεξε ήηαλ ε ειηθία 

θάπνηνπ ρξήζηε ηφζν κεγαιχηεξνο ήηαλ θαη ν αξηζκφο ησλ πξνζσπηθψλ 

θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν πνπ κνηξάδεηαη κε ηνπο άιινπο ρξήζηεο. Ίζσο νη 

κεγαιχηεξνη ζε ειηθία ρξήζηεο είλαη πην επαηζζεηνπνηεκέλνη κε ηελ έλλνηα ηεο 

ηδησηηθφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο θσηνγξαθηψλ. Ίζσο φκσο νη κεγαιχηεξνη ζε 

ειηθία ρξήζηεο λα είλαη πην πξνζεθηηθνί ζηε δεκνζίεπζε πξνζσπηθψλ ηνπο 

δεδνκέλσλ, πξνζπαζψληαο λα θξαηήζνπλ κπζηηθή ηελ πξαγκαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα 

ιφγσ ηνπ θαθφβνπινπ ζθνπνχ πνπ είραλ γηα ηα αλήιηθα πξνθίι, φπσο εμάιινπ 

πεξίηξαλα απνδείρηεθε απφ ην πείξακα. 

Παξάιιεια, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζηα νπνία απνθηήζεθε πξφζβαζε 

απνηεινχλ θαη ζεκείν εππάζεηαο σο πξνο ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ. πγθεθξηκέλα, 

είλαη πνιινί νη ρξήζηεο νη νπνίνη επηιέγνπλ σο πξνζσπηθφ θσδηθφ αζθαιείαο 

(password) ιέμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηεο δηεπζχλζεηο θαηνηθηψλ, εκεξνκελίεο 

γελεζιίσλ θιπ. πλεπψο, ε πξφζβαζε ζε ηφζν κεγάιν αξηζκφ αληίζηνηρσλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα νδεγήζεη θαθφβνπινπο ρξήζηεο λα βξνπλ ηνπο 

θσδηθνχο άιισλ ρξεζηψλ . Δπηπξφζζεηα, ν κεγάινο αξηζκφο ησλ δηεπζχλζεσλ e-mail 
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πνπ απνθηήζεθε, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαθφβνπια κε ηελ απνζηνιή κελπκάησλ 

ελνριεηηθήο αιιεινγξαθίαο. Φπζηθά, ε απνζηνιή κελπκάησλ ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο κπνξεί λα γίλεη πην ζηνρεπκέλε, ζπλδπάδνληαο ηηο πξνηηκήζεηο πνπ 

εθθξάδεη ν ρξήζηεο θάπνηνπ πξνθίι. Γειαδή, βιέπνληαο πσο θάπνηνο ρξήζηεο έρεη 

πξνηίκεζε ζε αζιεηηθά γεγνλφηα, ηα κελχκαηα πνπ ζα ζηέιλνληαη ζην ειεθηξνληθφ 

ηνπ ηαρπδξνκείν έρνπλ αλάινγν πεξηερφκελν. 

πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ηα δεπηεξεχνληα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

πεηξάκαηνο δείρλνπλ αξρηθά πσο νη ρξήζηεο ηνπ Facebook δέρνληαη αηηήκαηα θηιίαο 

θαη ελ ζπλερεία ζηέιλνπλ αληίζηνηρα αηηήκαηα ζε ρξήζηεο πνπ δελ γλσξίδνπλ. 

Δπηπιένλ, κνηξάδνληαη καδί ηνπο πιεζψξα πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ. 

Σέινο, ηα πξνθίι ησλ θνξηηζηψλ είλαη πην δεκνθηιή ζε ρξήζηεο κηθξφηεξεο ειηθίαο 

ελψ ηα αληίζηνηρα πξνθίι ησλ αγνξηψλ είλαη πην δεκνθηιή ζε ρξήζηεο κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο. 
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6 ύνθεςη επικινδυνότητασ 

Οη δηεξγαζίεο πνπ αλαιχζεθαλ πξνεγνπκέλσο αθνξνχλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

επηθηλδπλφηεηαο (ξίζθνπ) θαη ιεηηνπξγνχλ σο αηζζεηήξεο νη νπνίνη ζπιιέγνπλ 

δεδνκέλα ηα νπνία ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε απεηιψλ γηα επηζέζεηο ηχπνπ grooming. 

Όκσο, ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηηο δηεξγαζίεο δελ είλαη άκεζα 

αμηνπνηήζηκα, δειαδή δε κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ άκεζα ζε πνζνηηθέο ηηκέο 

επηθηλδπλφηεηαο ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ζχλζεζή ηνπο. Γεκηνπξγείηαη ινηπφλ ε 

αλάγθε ηεο ρξήζεο θαηάιιειεο κεζφδνπ, ε νπνία ζα κπνξεί λα κεηαηξέςεη κε 

αμηφπηζην ηξφπν ηα ζπιιεγφκελα δεδνκέλα ζε πνζνηηθέο ηηκέο ξίζθνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ε αζαθήο ινγηθή (fuzzy logic). 

πλεπψο, θαηά ηελ ηνπνινγία ηνπ ζπζηήκαηνο GARS (Δηθφλα 2), θάζε 

δηεξγαζία αθνινπζείηαη απφ αληίζηνηρν ειεγθηή αζαθνχο ινγηθήο (fuzzy logic 

controller). Δμαίξεζε απνηειεί ε δηεξγαζία ΔΣ, ε νπνία ππνινγίδεη πηζαλνθξαηηθά ηε 

δεηνχκελε ηηκή επηθηλδπλφηεηαο. πλεπψο, νη ειεγθηέο είλαη ηξεηο θαη αθνινπζνχλ ηηο 

αληίζηνηρεο δηεξγαζίεο: α) DC, β) PR, γ) UH. Η είζνδνο ηνπ θάζε ειεγθηή είλαη ε 

έμνδνο ηεο αληίζηνηρεο δηεξγαζίαο, ελψ ε έμνδνο ηνπ θάζε ειεγθηή είλαη ε 

ππνινγηδφκελε ηηκή ξίζθνπ γηα ηελ θάζε δηεξγαζία. Σν δηάζηεκα ηηκψλ γηα θάζε 

έμνδν ειεγθηή είλαη [0,1], δειαδή ε κέγηζηε ηηκή ξίζθνπ πνπ ππνινγίδεηαη είλαη 1. 

 

6.1 Αξιοπούηςη αςαφούσ λογικόσ 

Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο αζαθνχο ινγηθήο ζε γξακκηθά ζπζηήκαηα, 

φπσο είλαη θαη ην ζχζηεκα GARS, είλαη ε εηζαγσγή θαη ε δηαρείξηζε ηεο έλλνηαο ηεο 

αζάθεηαο. ηε δηαρείξηζε θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ απφ επηζέζεηο 

grooming, ε έλλνηα ηεο αζάθεηαο είλαη ζεκαληηθή. Γηα παξάδεηγκα, κηα δηεξγαζία, 

πρ. ε DC, ππνινγίδεη ηελ πηζαλφηεηα ην θείκελν ηνπ δηαιφγνπ λα αλήθεη ζε θάπνηα 

απφ ηηο θιάζεηο πνπ έρνπλ νξηζηεί. Πψο φκσο κπνξεί λα αμηνινγεζεί απηή ε 

πηζαλφηεηα; Πψο κπνξεί κε αζθάιεηα λα εηπσζεί πσο είλαη κηθξή ή κεγάιε (έλλνηεο 

κε ηζρπξή αζάθεηα) θαη πψο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ ην γξακκηθφ ζχζηεκα GARS; 

Σηο απαληήζεηο ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα θαιχπηεη ε ρξήζε ηεο αζαθνχο ινγηθήο. 

Οη έλλνηεο κηθξφ ή κεγάιν απαληψληαη κε ηε ρξήζε ζπλαξηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

(membership functions). Οπζηαζηηθά, θάζε ηηκή πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηνπο ειεγθηέο 
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δελ απνηειεί ληεηεξκηληζηηθά κέινο ελφο ζπλφινπ αιιά κέζσ ησλ ζπλαξηήζεσλ 

ζπκκεηνρήο ππνινγίδεηαη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε πνιιαπιά ζχλνια. πλεπψο, 

γίλεηαη πιενλεθηηθφηεξε ε ρξήζε ηνπο ζε ζπζηήκαηα φπνπ ε δπαδηθή ινγηθή (αιεζήο 

ή ςεπδήο πξφηαζε) δελ είλαη εθαξκφζηκε. Γηα παξάδεηγκα κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε 

ηελ ελλνηνινγηθή αζάθεηα ηεο έθθξαζεο πσο θάπνηνο άλζξσπνο είλαη λένο. 

Υξεζηκνπνηψληαο ην δπαδηθφ ηξφπν ζθέςεο κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε πσο θάπνηνο 

άλζξσπνο είλαη λένο φηαλ είλαη κηθξφηεξνο απφ 35 εηψλ. Όκσο, κε ηε ρξήζε ηεο 

ζπλάξηεζεο ζπκκεηνρήο, φπσο απηή θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 13, ππάξρεη αξθεηή 

δηαθνξνπνίεζε. Η ζπκκεηνρή ινηπφλ ζηε ζπλάξηεζε είλαη ζρεδφλ 1 φηαλ ν 

άλζξσπνο είλαη κηθξφηεξνο απφ 20 εηψλ. ηαδηαθά απηφ κεηψλεηαη κέρξη ηελ ειηθία 

ησλ 60 εηψλ, φπνπ ε ζπλάξηεζε ηείλεη ζην 0. ηα 35 ηνπ έηε θάπνηνο άλζξσπνο 

ζπκκεηέρεη ζηε ζπλάξηεζε, δειαδή ζηε λεφηεηα, κε βαζκφ ζπκκεηνρήο πεξίπνπ 0,5. 

 

Δικόνα 13 Παξάδεηγκα ζπλάξηεζεο ζπκκεηνρήο 

 

Δπηπξφζζεηα, δεδνκέλνπ πσο ην ζχζηεκα GARS ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ησλ 

αλήιηθσλ ρξεζηψλ, νη ειεγθηέο αζαθνχο ινγηθήο δίλνπλ απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ 

ζεκαζία γηα ηνλ άλζξσπν (Lee 1990). πλεπψο, απνηεινχλ ηδαληθφ εξγαιείν γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσλ. Μπνξνχλ δειαδή λα ζπλδπάδνπλ ηελ ιήςε ηηκψλ απφ πνιχπινθα 

ζπζηήκαηα θαη κε θαηάιιειν ζπλδπαζκφ λα απνδίδνπλ απνηειέζκαηα ζπκβαηά κε 

ηελ αλζξψπηλε ινγηθή θαη ηνλ αλζξψπηλν ηξφπν ζθέςεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ. ην 

ζεκείν απηφ ζπκβάιεη θαη ν απιντθφο, ζπκβαηφο κε ηελ αλζξψπηλε ινγηθή ηξφπνο 

ζέζπηζεο ησλ θαλφλσλ απνθάζεσλ. Όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ν θαλφλαο ελφο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πίεζεο ελφο ιέβεηα: ―Δάλ ε πίεζε είλαη κεγάιε, άλνημε 
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ηε βαιβίδα εθηφλσζεο πίεζεο‖ θαίλεηαη αξθεηά απιντθή ζηε ζχλζεζή ηεο. Η έλλνηα 

‗κεγάιε πίεζε‘ πνπ νξίδεη ν θαλφλαο είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα αληηιεθζεί ν 

αλζξψπηλνο ηξφπνο ζθέςεο. 

Γεληθφηεξα, θαηά ηελ ηξέρνπζα ηερλνινγηθή πξφνδν, νη εθαξκνγέο θαη ηα 

ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ειεγθηέο αζαθνχο ινγηθήο ζπλερψο θαη 

απμάλνληαη. ην γεγνλφο απηφ, εθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πιενλεθηεκάησλ 

ζπκβάιεη θαη ην γεγνλφο πσο ε πινπνίεζε ησλ ειεγθηψλ απηψλ είλαη ρακεινχ 

θφζηνπο. Δπηπξφζζεηα, ε ζρεδίαζή ηνπο είλαη ζρεηηθά απιή θαη ππάξρεη πιεζψξα 

ινγηζκηθψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ζε ρακειφ θφζηνο ηελ ζρεδίαζή ηνπο. 

ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ ειεγθηψλ αζαθνχο ινγηθήο, κπνξεί λα 

ζπκπεξηιεθζεί ε αλάγθε γηα βειηηζηνπνίεζε θαη πξνζνκνίσζε, ψζηε λα 

βεβαησζνχκε γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ απνηειέζκαηνο. ε αληίζεζε κε ηα ζπζηήκαηα 

πνπ βαζίδνληαη ζηε δπαδηθή ινγηθή φπνπ ε ιήςε απφθαζεο ζηεξίδεηαη  απιά ζηελ 

ππέξβαζε ηεο ηηκήο ηνπ κεηξήζηκνπ κεγέζνπο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θαησθιηνχ, ζε 

ζπζηήκαηα φπνπ ζπλαληάηαη ε ρξήζε αζαθνχο ινγηθήο ρξεηάδεηαη λα γίλεη 

εμνκνίσζε (simulation) ηεο ιεηηνπξγίαο, πξνθεηκέλνπ λα ξπζκηζηεί ζσζηά θαη λα 

ιεηηνπξγήζεη βάζεη ησλ πξνζδνθψκελσλ απνηειεζκάησλ (Er and Zhou 2008). Σέινο, 

κπνξεί λα ζπγθαηαιερζεί ζηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ αληίζηνηρσλ ειεγθηψλ, 

ην γεγνλφο πσο ε ρξήζε ηνπ φξνπ ‗αζάθεηα‘ πξνθαιεί ζχγρπζε πνιιέο θνξέο σο 

πξνο ηε ρξήζε ηνπ απφ αλζξψπνπο πνπ δελ θαηέρνπλ επαξθείο γλψζεηο ζην 

αληηθείκελν. 

 

6.1.1 Ελεγκτϋσ  

Έρνληαο αλαιχζεη ηα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ ειεγθηψλ 

αζαθνχο ινγηθήο, γίλεηαη θαλεξφο θαη ν ζθνπφο ηεο ρξήζεο ησλ ειεγθηψλ απηψλ ζην 

ζχζηεκα GARS: ε κεηαηξνπή ησλ ππνινγηδφκελσλ, απφ ηηο δηεξγαζίεο ηηκψλ, ζε 

ηηκέο επηθηλδπλφηεηαο (ξίζθνπ). Με εμαίξεζε ηε δηεξγαζία ΔΣ, φπνπ ε ηηκή 

επηθηλδπλφηεηαο ππνινγίδεηαη κε ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο interval prediction, νη 

ππφινηπεο ηξεηο δηεξγαζίεο αθνινπζνχληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ειεγθηέο αζαθνχο 

ινγηθήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη ππνινγηδφκελεο απφ ηηο δηεξγαζίεο ηηκέο είλαη νη 

είζνδνη γηα ηνπο ειεγθηέο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ππνινγίδνπλ ζηελ έμνδφ ηνπο 

ηηο εθάζηνηε ηηκέο ξίζθνπ νη νπνίεο παίξλνπλ ηηκέο ζην δηάζηεκα [0,1]. 



Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή Γεκήηξεο Μηραιόπνπινο 2014 

110 

 

ηελ Δηθφλα 14 παξνπζηάδεηαη ην ιεηηνπξγηθφ δηάγξακκα ησλ ειεγθηψλ 

αζαθνχο ινγηθήο. Όπσο είλαη εκθαλέο, νη είζνδνη (πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

εθάζηνηε δηεξγαζία) αξρηθά δηέξρνληαη απφ ηε θάζε ηεο αζαθνπνίεζεο, φπνπ 

κεηαηξέπνληαη ζε αζαθή ζχλνια κε ηε βνήζεηα ησλ ζπλαξηήζεσλ ζπκκεηνρήο. ηε 

ζπλέρεηα, ε ζπκπεξαζκαηηθή κεραλή (fuzzy inference engine) επεμεξγάδεηαη ηα 

αζαθή απηά ζχλνια θαη κε ηε ρξήζε ησλ θαλφλσλ απνθαζίδεη γηα ηελ ηηκή εμφδνπ, ε 

νπνία ζην ηέινο κεηαηξέπεηαη ζηελ εθάζηνηε ηηκή ξίζθνπ, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

απφ-αζαθνπνίεζεο θαη ηεο ρξήζεο ησλ αληίζηνηρσλ ζπλαξηήζεσλ ζπκκεηνρήο. 

 

Δικόνα 14 Λεηηνπξγηθό δηάγξακκα ειεγθηή αζαθνύο ινγηθήο 

 

6.1.2 υναρτόςεισ ςυμμετοχόσ 

Οη ζπλαξηήζεηο ζπκκεηνρήο εηζφδνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα 15 θαη 

αληίζηνηρα νη ζπλαξηήζεηο ζπκκεηνρήο εμφδνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα 16.  

 

Δικόνα 15 πλαξηήζεηο ζπκκεηνρήο εηζόδνπ 
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Δικόνα 16 πλαξηήζεηο ζπκκεηνρήο εμόδνπ 

 

Όιεο νη ζπλαξηήζεηο ζπκκεηνρήο είλαη ηξηγσληθέο. Η γεληθή εμίζσζε πνπ 

πεξηγξάθεη ηηο ηξηγσληθέο ζπλαξηήζεηο ζπκκεηνρήο παξνπζηάδεηαη ζηελ εμίζσζε 

(5.1).  

 

0             a

    

( , , , )
c

   

0           

x

x a
a x b

b a
f x a b c

x
b x c

c b

c x

 (5.1) 

πλνπηηθφηεξα, ε εμίζσζε (5.1) κπνξεί λα γξαθεί σο: 

 ( , , , ) max min , ,0
x a c x

f x a b c
b a c b

 (5.2) 

Ο Πίλαθαο 21 παξνπζηάδεη ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ a, b θαη c γηα ηηο 

ζπλαξηήζεηο εηζφδνπ θαη εμφδνπ αληίζηνηρα: 
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Πίνακαρ 21 Σηκέο παξακέηξσλ γηα ηηο ζπλαξηήζεηο ζπκκεηνρήο εηζόδνπ – εμόδνπ 

 Εισόδου Εξόδου 

Πολύ Υαμηλό a=0 b=0 c=0,2 a=0 b=0 c=0,125 

Υαμηλό a=0,05 b=0,25 c=0,45 a=0,125 b=0,25 c=0,375 

Μέηπιο a=0,3 b=0,5 c=0,7 a=0,375 b=0,5 c=0,625 

Ττηλό a=0,55 b=0,75 c=0,95 a=0,625 b=0,75 c=0,875 

Πολύ Ττηλό a=0,8 b=1 c=1 a=0,875 b=1 c=1 

 

6.1.3 Αςαφοπούηςη 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο αζαθνπνίεζεο, νη ηηκέο εηζφδνπ κεηαηξέπνληαη ζε 

αζαθή ζχλνια. Γηα παξάδεηγκα κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ ηηκή κηαο πηζαλφηεηαο 

πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηε δηεξγαζία DC, έζησ ινηπφλ ( ) 0,4P dr . Όπσο είλαη 

εκθαλέο θαη απφ ηε ζρεκαηηθή απεηθφληζε πνπ παξνπζηάδεη ε Δηθφλα 17, ε 

ζπγθεθξηκέλε ηηκή πηζαλφηεηαο έρεη ζπκκεηνρή πεξίπνπ 0,25 ζηε ζπλάξηεζε 

«ρακειό», ζπκκεηνρή πεξίπνπ 0,5 ζηε ζπλάξηεζε «Μέηξην» θαη κεδέλ (0) ζε φιεο ηηο 

ππφινηπεο. πλεπψο, κε ηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία γίλνληαη φιεο νη κεηαηξνπέο ησλ 

ηηκψλ πνπ ππνινγίδνληαη απφ ηηο δηεξγαζίεο ζε αζαθή ζχλνια. 

 

Δικόνα 17 Παξάδεηγκα αζαθνπνίζεο γηα P(dr) =0,4 

 

6.1.4 Κανόνεσ 

Οη θαλφλεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ειεγθηέο αζαθνχο ινγηθήο πξνθεηκέλνπ 

λα επηηεπρζεί ν δεηνχκελνο έιεγρνο θαη ν ππνινγηζκφο ηεο εθάζηνηε ηηκήο ξίζθνπ. 
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ηε ζχληαμε ησλ θαλφλσλ απηψλ ζπλαληάηαη θαη έλα βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

ρξήζεο ηεο αζαθνχο ινγηθήο ην νπνίν έρεη λα θάλεη κε ηελ εχθνιε θαη πξνζηηή, ζηελ 

αλζξψπηλε ινγηθή, ζχληαμε ησλ θαλφλσλ απηψλ. Η ζχληαμε απηή πεξηιακβάλεη 

απιέο ππνζεηηθέο πξνηάζεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ DC ειεγθηή, ζεσξνχκε πσο ε πςειή ηηκή πηζαλφηεηαο ηεο 

θιάζεο sa ππνδειψλεη θαη απμεκέλε επηθηλδπλφηεηα γηα εθδήισζε επίζεζεο ηχπνπ 

grooming. Ο θαλφλαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαπίζησζε απηή είλαη: 

   ( )              DCif P sa is high thenR is high  

Όπνπ RDC  είλαη ε ηηκή ξίζθνπ πνπ ππνινγίδεη ν ειεγθηήο DC. 

πλεπψο, φινη νη θαλφλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ειεγθηέο αζαθνχο 

ινγηθήο, πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκπεηξία πνπ πξνέθπςε απφ ηε κειέηε ησλ επηζέζεσλ 

ηχπνπ grooming. Παξάιιεια, ζηνπο θαλφλεο απηνχο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φια ηα 

αληίζηνηρα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα νη δηαπηζηψζεηο ζρεηηθά 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδφθηισλ, φπσο αλαιχζεθαλ ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

 

6.1.4.1 Κανόνες για τον DC ελεγκτή 

ηελ ζχληαμε ησλ θαλφλσλ γηα ηνλ DC ειεγθηή ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

ηδηαηηεξφηεηα, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηηο ηηκέο εηζφδνπ ζηνλ ειεγθηή πνπ είλαη νη 

έμνδνη ηεο δηεξγαζίαο DC. Οη ηηκέο απηέο απνηεινχλ ηηο πηζαλφηεηεο πνπ έρεη ην 

θείκελν πνπ αλαιχζεθε, λα αλήθεη ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο. Δπνκέλσο, ζχκθσλα 

κε ηνλ νξηζκφ ησλ πηζαλνηήησλ ηζρχεη: 

 ( ) ( ) ( ) 1P sa P dr P ga  (5.3) 

πλεπψο απφ ηελ εμίζσζε (5.3) είλαη πξνθαλέο πσο νη είζνδνη γηα ηνλ ειεγθηή 

DC είλαη αιιεινεμαξηψκελεο θαη ην γεγνλφο απηφ επεξεάδεη ηε ζχληαμε ησλ 

θαλφλσλ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ε πηζαλφηεηα P(sa) είλαη πνιχ πςειή, ηφηε απφ ηελ 

ζρέζε (5.3) πξνθχπηεη πσο νη ηηκέο ησλ άιισλ δχν πηζαλνηήησλ (P(dr) θαη P(ga)) ζα 

είλαη πνιχ ρακειέο. Δπίζεο, ην εηδηθφ βάξνο ηνπ θάζε θαλφλα, πνπ αληηθαηνπηξίδεη 

ηε βαξχηεηα ηνπ θάζε θαλφλα έλαληη ησλ ππνινίπσλ, βξίζθεηαη ζηελ ηηκή 1 γηα 

φινπο ηνπο θαλφλεο ηνπ DC ειεγθηή. Ο Πίλαθαο 22 παξνπζηάδεη ηνπο θαλφλεο 
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απνθάζεσλ πνπ πξνέθπςαλ εκπεηξηθά απφ ηελ επεμεξγαζία δηαιφγσλ επηζέζεσλ 

grooming. 

 
Πίνακαρ 22 Καλόλεο απνθάζεσλ γηα ηνλ ειεγθηή DC 

P(sa) P(dr) P(ga) DC πίζκο (RDC) 

Πνιχ Τςειφ - - Πνιχ Τςειφ 

Τςειφ - - Τςειφ 

- Τςειφ - Μέηξην 

- Πνιχ Τςειφ - Μέηξην 

Υακειφ - - Υακειφ 

- - Πνιχ πςειφ Πνιχ Υακειφ 

Πνιχ Υακειφ - - Πνιχ Υακειφ 

 

Η Δηθφλα 18 παξνπζηάδεη ην ηξηζδηάζηαην γξάθεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

εμάξηεζε ησλ P(sa) θαη P(dr) ζηελ ηηκή ηνπ RDC. Αληίζηνηρα, ε Δηθφλα 19 

παξνπζηάδεη ην ηξηζδηάζηαην γξάθεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εμάξηεζε ησλ P(sa) 

θαη P(ga) ζηελ ηηκή ηνπ RDC θαη ε Δηθφλα 20 ην ηξηζδηάζηαην γξάθεκα πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ εμάξηεζε ησλ P(dr) θαη P(ga) ζηελ ηηκή ηνπ RDC. Φπζηθά, ε 

αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ, φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ηε ζρέζε (5.3), 

πεξηνξίδεη θάπσο ηηο πηζαλέο ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη θάζε πηζαλφηεηα έλαληη ησλ 

ππνινίπσλ. Ωζηφζν, γίλεηαη εκθαλέο θαη απφ ηηο παξαθάησ εηθφλεο πσο ε ηηκή ηνπ 

RDC επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ ηηκή Ρ(sa). Αληηζέησο, πνιχ κηθξή επηξξνή 

ζηελ ηηκή ηνπ RDC έρνπλ νη ηηκέο ησλ P(dr) θαη P(ga), φπσο εμάιινπ ήηαλ θαη ην 

αλακελφκελν, ζχκθσλα κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δηαιφγσλ επηζέζεσλ grooming. 

 

 

Δικόνα 18 Σξηζδηάζηαην γξάθεκα εμάξηεζεο P(sa)-P(dr)-RDC 
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Δικόνα 19 Σξηζδηάζηαην γξάθεκα εμάξηεζεο P(sa)-P(ga)-RDC 

 

 

Δικόνα 20 Σξηζδηάζηαην γξάθεκα εμάξηεζεο P(ga)-P(dr)-RDC 

 

6.1.4.2  Κανόνες για τον PR ελεγκτή 

ηε ζχληαμε ησλ θαλφλσλ γηα ηνλ PR ειεγθηή, δελ ππάξρεη ε ηδηαηηεξφηεηα πνπ 

ππάξρεη ζηνλ DC ειεγθηή, δειαδή φιεο νη ηηκέο εηζφδνπ είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ 

ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ έρεη λα θάλεη κε ην ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

αλάιπζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φπσο αλαιχζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, δειαδή 

ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη ηειείσο αλεμάξηεηα κεηαμχ 

ηνπο γηα θάζε θαηεγνξία. O Πίλαθαο 23 παξνπζηάδεη ηε ζχλνςε ησλ θαλφλσλ πνπ 

ζρεκαηίζηεθαλ γηα ηνλ ειεγθηή PR. Οη θαλφλεο απηνί, φκνηα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ 

ειεγθηή DC, ζρεκαηίζηεθαλ ηφζν απφ ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε θαηά ηελ 

αλάιπζε ησλ δηαιφγσλ επηζέζεσλ grooming απφ ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ 

αλάιπζεο πξνζσπηθφηεηαο, αιιά θαη απφ ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, φπσο απηά 

αλαιχζεθαλ ζην αληίζηνηρν θεθάιαην. Οη θαηεγνξίεο πξνζσπηθφηεηαο εθθξάδνληαη 

ζπλνπηηθά κε ζπληνκνγξαθίεο σο εμήο: Δμ = Δμσζηξέθεηα, η = πλαηζζεκαηηθή 
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ηαζεξφηεηα, Δπ = Δπζπλεηδεζία, πθ = πγθαηαβαηηθφηεηα, ΓεθΔ = Γεθηηθφηεηα 

ζηελ εκπεηξία. Δπηπξφζζεηα, ην εηδηθφ βάξνο γηα θάζε θαλφλα είλαη 1 φπσο θαη ζηνλ 

ειεγθηή DC, δειαδή φινη νη θαλφλεο είλαη ηζνβαξείο. 

 

Πίνακαρ 23 Καλόλεο απνθάζεσλ γηα ηνλ ειεγθηή PR 

Θύηηρ 

(Δξ) 

Θύηηρ 

(η) 

Θύηηρ 

(Δς) 

Θύμα 

(η) 

Θύμα 

(ςγκ) 

Θύμα 

(ΓεκΔ) 

PR πίζκο 

(RPR) 

Πνιχ 

Τςειφ 

Πνιχ 

Υακειφ 

Πνιχ 

Τςειφ 

Πνιχ 

Υακειφ 

Πνιχ 

Υακειφ 

Πνιχ 

Τςειφ 

Πνιχ 

Τςειφ 

Τςειφ Υακειφ Τςειφ Υακειφ Υακειφ Τςειφ Τςειφ 

Μέηξην Μέηξην Μέηξην Μέηξην Μέηξην Μέηξην Μέηξην 

Υακειφ Τςειφ Υακειφ Τςειφ Τςειφ Υακειφ Υακειφ 

Πνιχ 

Υακειφ 

Πνιχ 

Τςειφ 

Πνιχ 

Υακειφ 

Πνιχ 

Τςειφ 

Πνιχ 

Τςειφ 

Πνιχ 

Υακειφ 

Πνιχ 

Υακειφ 

 

Η Δηθφλα 21 παξαθάησ, παξνπζηάδεη ην ηξηζδηάζηαην γξάθεκα εμάξηεζεο 

κεηαμχ ησλ ηηκψλ Θχηεο (Δπ) – Θχηεο (Δμ) θαη RPR. ε ζχγθξηζε κε ηα 

πξνεγνχκελα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα ηνπ ειεγθηή DC, παξαηεξείηαη πσο ζην 

δηάγξακκα πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 21, ππάξρεη εκθαλήο ζπκκεηξία. Αληίζηνηρε 

ζπκκεηξία ππάξρεη θαη ζηα ηξηζδηάζηαηα δηαγξάκκαηα φισλ ησλ ππφινηπσλ 

εμαξηήζεσλ ησλ ηηκψλ εηζφδνπ κε ηελ ππνινγηδφκελε ηηκή RPR θαη γηα ιφγνπο 

νκνηφηεηαο δελ παξνπζηάδνληαη. Η ζπκκεηξία απηή κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ 

αληίζηνηρε ζπκκεηξία πνπ κεηέρνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θάζε θαηεγνξίαο ζηελ ηηκή 

εμφδνπ. Αληηζέησο, ε ηηκή εμφδνπ ηνπ DC ειεγθηή επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηελ ηηκή 

Ρ(sa). 
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Δικόνα 21 Σξηζδηάζηαην γξάθεκα εμάξηεζεο Θύηεο(Δπ))-Θύηεο(Δμ)-RPR 

 

6.1.4.3  Κανόνες για τον UH ελεγκτή 

Οκνίσο, ζηε ζχληαμε ησλ θαλφλσλ γηα ηνλ UH ειεγθηή, δελ ππάξρεη ε 

ηδηαηηεξφηεηα πνπ ππάξρεη ζηνλ DC ειεγθηή, δειαδή φιεο νη ηηκέο εηζφδνπ είλαη 

αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. Ωζηφζν, ε δηαθνξνπνίεζε πνπ ππάξρεη ζηε ζχληαμε ησλ 

θαλφλσλ γηα ηνλ UH ειεγθηή αθνξά ζηελ πξνζζήθε εηδηθνχ βάξνπο ζηηο ηηκέο 

εηζφδνπ. ε αληίζεζε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο ειεγθηέο φπνπ φιεο νη ηηκέο εηζφδνπ 

είλαη ηζνβαξείο, ζηνλ ειεγθηή UH ε ηηκή είλαη 1 γηα ηελ πξνεγνχκελε ηηκή ζπλνιηθνχ 

ξίζθνπ (αλάδξαζε), 0,5 γηα ην δ θαη 0,7 γηα ην ι. Αληίζηνηρα, ν Πίλαθαο 24 

παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηνπο θαλφλεο απνθάζεσλ γηα ηνλ ειεγθηή UH. ε παξέλζεζε, 

δίπια ζηηο αλαθεξφκελεο ηηκέο είλαη ην εηδηθφ βάξνο πνπ πξνζηέζεθε θαηά ηελ 

αλάιπζε ησλ αληίζηνηρσλ ηηκψλ εηζφδνπ. 

Πίνακαρ 24 Καλόλεο απνθάζεσλ γηα ηνλ ειεγθηή UH 

Πποηγούμενη ηιμή 

(ανάδπαζη) (1) δ (0,5) λ (0,7) UH πίζκο (RUH) 

Πνιχ Τςειφ Πνιχ Τςειφ Πνιχ Τςειφ Πνιχ Τςειφ 

Τςειφ Τςειφ Τςειφ Πνιχ Τςειφ 

Μέηξην Μέηξην Μέηξην Μέηξην 

Μέηξην Τςειφ Τςειφ Τςειφ 

Υακειφ Υακειφ Υακειφ Πνιχ Υακειφ 

Υακειφ Τςειφ Τςειφ Μέηξην 

Πνιχ Υακειφ Πνιχ Υακειφ Πνιχ Υακειφ Πνιχ Υακειφ 
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Παξάιιεια, ε Δηθφλα 22 παξνπζηάδεη ην ηξηζδηάζηαην γξάθεκα πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηελ εμάξηεζε ησλ ηηκψλ δ θαη ηεο πξνεγνχκελεο ηηκήο (αλάδξαζε) ζηελ ηηκή 

ηνπ RUH. Αληίζηνηρα, ε Δηθφλα 23 παξνπζηάδεη ην ηξηζδηάζηαην γξάθεκα πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ εμάξηεζε ησλ ηηκψλ δ θαη ι ζηελ ηηκή ηνπ RUH  θαη ε Δηθφλα 24 ην 

ηξηζδηάζηαην γξάθεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εμάξηεζε ηηκψλ ι θαη πξνεγνχκελεο 

ηηκήο (αλάδξαζεο) ζηελ ηηκή ηνπ RUH. 

 

Δικόνα 22 Σξηζδηάζηαην γξάθεκα εμάξηεζεο δ-πξνεγνύκελεο ηηκήο-RUH 

 

Δικόνα 23 Σξηζδηάζηαην γξάθεκα εμάξηεζεο ι-δ-RUH 

 

Δικόνα 24 Σξηζδηάζηαην γξάθεκα εμάξηεζεο ι-πξνεγνύκελεο ηηκήο-RUH 
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Όπσο είλαη εκθαλέο θαη απφ ηηο εηθφλεο ησλ ηξηζδηάζηαησλ γξαθεκάησλ, 

ππάξρεη ειαθξά ζπκκεηξία ζηελ απνηχπσζε ησλ γξαθεκάησλ, σζηφζν ε ζπκκεηξία 

απηή δελ είλαη ηφζν έληνλε φπσο ζηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα ηνπ ειεγθηή PR ιφγσ 

ηεο πξνζζήθεο ηνπ εηδηθνχ βάξνπο. ίγνπξα φκσο είλαη πην ζπκκεηξηθά έλαληη ησλ 

δηαγξακκάησλ ηνπ ειεγθηή DC φπνπ ε ηειηθή ηηκή επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηελ ηηκή 

Ρ(sa).  

 

6.1.5 Από-αςαφοπούηςη 

Η δηαδηθαζία ηεο απφ-αζαθνπνίεζεο είλαη αθξηβψο αληίζηξνθε απφ απηή ηεο 

αζαθνπνίεζεο. Έηζη, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο απφ-αζαθνπνίεζεο, ηα αζαθή ζχλνια 

κεηαηξέπνληαη ζε δηαθξηηέο ηηκέο κε ηε ρξήζε ησλ ζπλαξηήζεσλ ζπκκεηνρήο εμφδνπ 

(Δηθφλα 16). ηελ πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο GARS ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο απφ-

αζαθνπνίεζεο Centroid, ε νπνία κεηαμχ ησλ άιισλ είλαη ε θαηαιιειφηεξε γηα 

γξακκηθά ζπζηήκαηα (Lee 1990). Η κέζνδνο απηή επηλνήζεθε απφ ηνπο Sugeno θαη 

Takagi ην έηνο 1985 θαη πεξηγξάθεηαη απφ ηελ εμίζσζε (5.4) (Takagi and Sugeno 

1985): 

 

( )

    ,

( )

b

X

a
b

a

x xdx

g with x a b

x dx

 (5.4) 

6.2 υμπεραςματικό μηχανό  

Η ζπκπεξαζκαηηθή κεραλή (fuzzy inference engine) είλαη νπζηαζηηθά ε ‗θαξδηά‘ 

ηνπ ειεγθηή αζαθνχο ινγηθήο. Καηά ην ζηάδην απηφ γίλεηαη ε ζχλζεζε ησλ αζαθψλ 

ζπλφισλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αζαθνπνίεζε κε ηνπο θαλφλεο απνθάζεσλ. Η 

έμνδνο ηεο ζπκπεξαζκαηηθήο κεραλήο είλαη αζαθή ζχλνια ηα νπνία κεηαηξέπνληαη 

ζε δηαθξηηέο ηηκέο εμφδνπ, πνπ άιισζηε είλαη θαη ην δεηνχκελν απφ ηνλ ειεγθηή 

αζαθνχο ινγηθήο, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απν-αζαθνπνίεζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ζπκπεξαζκαηηθήο κεραλήο θαίλεηαη 

ζηελ Δηθφλα 25. Θεσξνχκε σο παξάδεηγκα ηελ πεξίπησζε πνπ ε DC δηεξγαζία ζα 

αλαιχζεη ην ηκήκα ηνπ δηαιφγνπ θαη ζα επηζηξέςεη ηηο ηηκέο: P(ga)=0,05, P(dr)=0,1, 

P(sa)=0,85. Πξνθαλψο, ιφγσ ηεο κεγάιεο ηηκήο πνπ εκθαλίδεηαη ζην P(sa) 
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αλακέλεηαη λα είλαη αληίζηνηρα κεγάιε θαη ε ηηκή ηνπ ππνινγηδφκελνπ ξίζθνπ RDC. 

Όπσο ινηπφλ θαίλεηαη, ελεξγνπνηείηαη ν πξψηνο θαη ν δεχηεξνο θαλφλαο απνθάζεσλ 

ηνπ ειεγθηή DC θαη κε ηε ρξήζε ηεο Centroid κεζφδνπ απφ-αζαθνπνίεζεο 

ππνινγίδεηαη πσο RDC=0,808. 

 

 

Δικόνα 25 Παξάδεηγκα ζπκπεξαζκαηηθήο κεραλήο γηα ηνλ ειεγθηή DC 

 

Οκνίσο, αληίζηνηρν παξάδεηγκα γηα ηνλ ειεγθηή PR παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 

26. Θεσξνχκε πσο ε δηεξγαζία PR επηζηξέθεη ηηο ηηκέο (θαλνληθνπνηεκέλεο): 

Θύηεο(Δμ)=0,8, Θύηεο(η)=0,9, Θύηεο(Δπ)=0,2, Θύκα(η)=0,2, Θύκα(πγθ)=0,1 

θαη Θύκα(ΓεθΔ)=0,8. Με ηελ ελεξγνπνίεζε ινηπφλ ησλ αληίζηνηρσλ θαλφλσλ 

(Δηθφλα 26) θαη κε ηε ρξήζε ηεο Centroid κεζφδνπ απφ-αζαθνπνίεζεο ππνινγίδεηαη 

πσο RPR=0,808. 
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Δικόνα 26 Παξάδεηγκα ζπκπεξαζκαηηθήο κεραλήο γηα ηνλ ειεγθηή PR 

Σέινο, ε Δηθφλα 27 παξνπζηάδεη ην παξάδεηγκα γηα ηνλ ειεγθηή UH. Θεσξνχκε 

ινηπφλ πσο ε αληίζηνηρε δηεξγαζία (UH) επηζηξέθεη ηηο ηηκέο: πξνεγνχκελε ηηκή 

(αλαηξνθνδόηεζε)=0,5, δ=0,5 θαη ι=0,8. Με ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ 

θαλφλσλ ππνινγίδεηαη πσο RUH=0,609. 

 

 

Δικόνα 27 Παξάδεηγκα ζπκπεξαζκαηηθήο κεραλήο γηα ηνλ ειεγθηή UH 
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6.3 ύνθεςη των επιμϋρουσ τιμών ςτην τελικό τιμό ρύςκου 

Καηά ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε θάζε ειεγθηήο, νη ηξεηο ηεο αζαθνχο 

ινγηθήο DC, PR θαη UH θαζψο επίζεο θαη ε δηεξγαζία ET, κε ρξήζε ηεο ηερληθήο 

interval prediction ππνινγίδνπλ ηέζζεξηο (4) επηκέξνπο ηηκέο επηθηλδπλφηεηαο 

(ξίζθνπ). Όκσο, φπσο αλαιχζεθε ζε αξρηθφ θεθάιαην, ζηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο GARS 

είλαη ν ππνινγηζκφο κίαο ζπλνιηθήο ηηκήο πνπ ζα είλαη ελδεηθηηθή ηεο ζπλνιηθήο 

επηθηλδπλφηεηαο πνπ είλαη εθηεζεηκέλνο ν αλήιηθνο ρξήζηεο. πλεπψο, απαηηείηαη ε 

εχξεζε θαηάιιεινπ κεραληζκνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζχλζεζε ησλ επηκέξνπο 

ηηκψλ ζε κηα ζπλνιηθή.  

Η ηερληθή ε νπνία αθνινπζήζεθε είλαη παξφκνηα κε απηή πνπ αλαιχεηαη ζηελ  

εξγαζία ηνπ O’Hagan (O'Hagan 1993). χκθσλα κε ηελ ηερληθή απηή, θάζε 

επηκέξνπο ηηκή πνιιαπιαζηάδεηαη κε εηδηθφ βάξνο αλάινγν ηεο ζπνπδαηφηεηαο πνπ 

δχλαηαη λα ιάβεη ε επηκέξνπο ηηκή απηή ζηελ ηειηθή ηηκή θαη ζηε ζπλέρεηα ηα 

γηλφκελα πνπ πξνθχπηνπλ αζξνίδνληαη. πλεπψο, ζεσξψληαο Rdc , Rpr, Ruh  θαη Ret σο 

ηηο επηκέξνπο ηηκέο επηθηλδπλφηεηαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπ ειεγθηέο 

θαη Wdc , Wpr , Wuh θαη Wet ηα αληίζηνηρα βάξε, ηφηε νξίδνπκε ηελ ηειηθή ηηκή 

επηθηλδπλφηεηαο (ξίζθνπ) Rtotal σο: 

 total dc dc pr pr uh uh et etR W R W R W R W R  (5.5) 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ βαξψλ, αξρηθά θαηαζθεπάδεηαη ν πίλαθαο ζχγθξηζεο Β:  

 

11 12 13 14

21 22 23 24

31 32 33 34

41 42 43 44

dc

pr

uh

et

b b b b R

b b b b R
B

b b b b R

b b b b R

 

H ζχλζεζε ηνπ πίλαθα Β βαζίδεηαη ζηελ θφξκνπια (5.6): 

 1,      θαη   1/       ii ij ij ji ijb b a b b i j  (5.6) 

πγθεθξηκέλα, ε ηηκή ija ιακβάλεη αθέξαηεο ηηκέο απφ ζην δηάζηεκα [1,9] κε ηελ 

ηηκή 1 λα ζεκαίλεη πσο ε ηηκή ηνπ ειεγθηή i είλαη ίζεο ζεκαζίαο ζηελ ηειηθή ηηκή 

επηθηλδπλφηεηαο, κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ ειεγθηή j. Αληίζηνηρα, ε ηηκή 
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ija ιακβάλεη ηελ ηηκή 9 φηαλ ε ηηκή ηνπ ειεγθηή i είλαη κέγηζηεο ζεκαζίαο ζηελ 

ηειηθή ηηκή επηθηλδπλφηεηαο, ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ηνπ ειεγθηή j. Οη ελδηάκεζεο 

αθέξαηεο ηηκέο δείρλνπλ  ηελ θιίκαθα ζπνπδαηφηεηαο πνπ έρνπλ νη ηηκέο ηνπ ειεγθηή i 

έλαληη ησλ αληηζηνίρσλ ηνπ ειεγθηή j. Γηα παξάδεηγκα, ζεσξψληαο πσο ε ηηκή ηεο 

δηεξγαζίαο DC είλαη ζρεηηθά ζεκαληηθφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηεο δηεξγαζίαο 

PR, ηφηε πξνθχπηεη πσο b12=3 θαη b21=1/3. Δλδεηθηηθά, γηα ηε γεληθφηεξε (D) 

ξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν πνπ πεξηγξάθεθε 

πξνεγνπκέλσο, ν πίλαθαο ζχγθξηζεο Β θαηαζθεπάδεηαη σο: 

 

1 3 2 1/ 3

1/ 3 1 1/ 4 1/ 7

1/ 2 4 1 1/ 3

3 7 3 1

dc

pr

uh

et

R

R
B

R

R

 (5.7) 

Φπζηθά, ε ζπνπδαηφηεηα πνπ έρνπλ νη ηηκέο κηαο δηεξγαζίαο έλαληη ησλ 

ππνινίπσλ είλαη ζρεηηθή. Όκσο ν ππνινγηζκφο ησλ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ θαη ε 

θαηαζθεπή ηνπ πίλαθα Β φπσο θαίλεηαη ζηε ζρέζε (5.7) βαζίζηεθε ζηελ εκπεηξία 

πνπ απνθηήζεθε θαηά ηελ κειέηε ησλ επηζέζεσλ grooming θαη είλαη ελδεηθηηθφο γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο GARS. ηα παξαθάησ ππνθεθάιαηα παξαζέηνληαη 

επηπξφζζεηα παξαδείγκαηα κε δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ πίλαθα Β.  

ηε ζπλέρεηα, ζρεκαηίδεηαη ην πξφβιεκα ησλ ηδηνηηκψλ θαη ηδηνδηαλπζκάησλ ηνπ 

πίλαθα Β, γλσζηφ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη σο πξφβιεκα ηνπ Eigen (1961). Σν 

πξφβιεκα απηφ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ εμίζσζε (5.8) 

 0 ( ) 0 | | 0BW W B I W B I  (5.8) 

Όπνπ, Ι είλαη ν κνλαδηαίνο πίλαθαο. Με ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ θαίλεηαη 

ζηελ εμίζσζε (5.8) βξίζθνπκε ηε κέγηζηε πξαγκαηηθή ηηκή ηελ νπνία θαη δηαηεξνχκε 

σο ιmax : 

 max 4,1139 (5.9) 

Γηα ηελ ιmax ηηκή πνπ ππνινγίζηεθε, ην ηδηνδηάλπζκα W ππνινγίδεηαη σο: 
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0,378

0,1036

0,2874

0,874

dc

pr

uh

et

W

W
W

W

W

 (5.10) 

Δπνκέλσο, ε ζρέζε (5.5) κέζσ ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε ζρέζε 

(5.10) γίλεηαη: 

 0,378 0,1036 0,2874 0,874total dc pr uh etR R R R R  (5.11) 

ηε ζπλέρεηα, κπνξνχκε λα θαλνληθνπνηήζνπκε ηε ζπλνιηθή ηηκή ξίζθνπ δηαηξψληαο 

κε ηε κέγηζηε ηηκή πνπ κπνξεί λα ιάβεη (1,643 δειαδή ην άζξνηζκα φισλ ησλ βαξψλ) 

θαη ε ζρέζε (5.11) γίλεηαη: 

   0,23 0,063 0,175 0,532total Normilized dc pr uh etR R R R R  (5.12) 

 

6.4 Ρύθμιςη ευαιςθηςύασ του ςυςτόματοσ 

Η ζρέζε (5.12) απνηειεί ηε καζεκαηηθή απνηχπσζε νιφθιεξεο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο GARS. Φπζηθά, νη ηηκέο ησλ βαξψλ πνπ ππνινγίζηεθαλ βαζίζηεθαλ 

ζηελ ζεψξεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο πνπ έρνπλ ζηελ ηειηθή απνηχπσζε ηεο 

επηθηλδπλφηεηαο νη επηκέξνπο ηηκέο. Όκσο, νη ηηκέο πνπ δφζεθαλ ζηνλ πίλαθα Β φπσο 

θαίλεηαη απφ ηε ζρέζε (5.7) κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ αλάινγα. Με ηνλ ηξφπν 

απηφλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κηα ξχζκηζε ηεο επαηζζεζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ηνπ ζε εηδηθέο ζπλζήθεο. 

Γηα παξάδεηγκα, ε αχμεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο ηηκήο Rdc έρεη σο απνηέιεζκα 

ην ζχζηεκα λα γίλεηαη επαίζζεην ζε ιεμηθφ πεξηερφκελν πνπ ελδερνκέλσο 

ππνδεηθλχεη θαθφβνπια θίλεηξα, ελψ δελ είλαη ηφζν επαίζζεην ζε άιινπο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ηζηνξηθφηεηα. Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί 

πσο κηα ηέηνηα ξχζκηζε είλαη θαηαιιειφηεξε γηα παηδηά πεξηζζφηεξν επαίζζεηα ζην 

πεξηερφκελν ησλ γξαπηψλ δηαιφγσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ηα παηδηά κηθξφηεξεο 

ζρεηηθά ειηθίαο. Αληηζέησο, θαζψο ηα παηδηά κπαίλνπλ ζηελ εθεβεία ν αξηζκφο ησλ 

αηφκσλ πνπ ζπλνκηινχλ απμάλεηαη ζηαδηαθά ελψ νη ζπδεηήζεηο ηνπο κπνξεί λα 

γίλνληαη πεξηζζφηεξν ηνικεξέο αθφκα θαη ζηνπο δηαιφγνπο κεηαμχ ζπλνκήιηθσλ 
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αηφκσλ. πλεπψο, γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ζηα παηδηά κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζπλάδεη 

πεξηζζφηεξε ζεκαληηθφηεηα ζηηο ηηκέο ησλ Ruh θαη Ret . 

ηα παξαθάησ ππνθεθάιαηα παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά θάπνηεο ξπζκίζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα κηθξφηεξα/ κεγαιχηεξα παηδηά κεηαβάιινληαο ηελ ζεκαληηθφηεηα 

ησλ επηκέξνπο ηηκψλ επηθηλδπλφηεηαο. 

 

6.4.1 Ρύθμιςη ςυςτόματοσ για μικρότερα παιδιϊ 

Γηα ηε ξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο, φπσο 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, απμάλεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ Rdc θαη ηαπηφρξνλα 

κεηψλεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ Ruh θαη Ret. Ολνκάδνπκε ινηπφλ, ηε ξχζκηζε απηή σο 

MS (more sensitive). O πίλαθαο ζχγθξηζεο Β ζρεκαηίδεηαη σο: 

 

1 7 5 3

1/ 7 1 3 3

1/ 5 1/ 3 1 1/ 3

1/ 3 1/ 3 3 1

dc

pr

MS

uh

et

R

R
B

R

R

 (5.13) 

Γνπιεχνληαο κε φκνην ηξφπν, ιχλνληαο δειαδή ην πξφβιεκα ηδηνηηκψλ θαη 

ηδηνδηαλπζκάησλ, ππνινγίδνπκε πσο:  

 max 4,4873 (5.14) 

Γηα ηελ ιmax ηηκή πνπ ππνινγίζηεθε, ην ηδηνδηάλπζκα W ππνινγίδεηαη σο: 

 

0,956

0,301

0,101

0,205

dc

pr

MS

uh

et

W

W
W

W

W

 (5.15) 

Δπνκέλσο, ε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ ξίζθνπ ππνινγίδεηαη σο: 

 0,956 0,301 0,101 0,205totalMS dc pr uh etR R R R R  (5.16) 

Καη γίλεηαη θαλνληθνπνηεκέλε δηαηξψληαο κε ηε κέγηζηε ηηκή (1,563): 

   0,611 0,193 0,064 0,131totalMS Normilized dc pr uh etR R R R R  (5.17) 
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Απφ ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο είλαη εκθαλέο πσο απμάλεηαη ην βάξνο ηνπ Rdc θαη 

ηαπηφρξνλα κεηψλεηαη ην βάξνο ησλ Ruh θαη Ret .   

 

6.4.2 Ρύθμιςη ςυςτόματοσ για μεγαλύτερα παιδιϊ 

Γηα ηε ξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα παηδηά κεγαιχηεξεο ειηθίαο, απμάλεηαη ε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ Ruh θαη Ret θαη ηαπηφρξνλα κεηψλεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ Rdc. 

Ολνκάδνπκε ινηπφλ ηε ξχζκηζε απηή σο LS (less sensitive). O πίλαθαο ζχγθξηζεο Β 

ζρεκαηίδεηαη σο: 

 

1 3 1/ 5 1/ 3

1/ 3 1 1/ 4 1/ 7

5 4 1 1/ 3

3 7 3 1

dc

pr

LS

uh

et

R

R
B

R

R

 (5.18) 

Γνπιεχνληαο κε φκνην ηξφπν, ιχλνληαο δειαδή ην πξφβιεκα ηδηνηηκψλ θαη 

ηδηνδηαλπζκάησλ, ππνινγίδνπκε πσο: 

 max 4,3053 (5.19) 

Γηα ηελ ιmax ηηκή πνπ ππνινγίζηεθε, ην ηδηνδηάλπζκα W ππνινγίδεηαη σο: 

 

0,2

0,094

0,501

0,837

dc

pr

LS

uh

et

W

W
W

W

W

 (5.20) 

Δπνκέλσο, ε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ ξίζθνπ ππνινγίδεηαη σο: 

 0,2 0,094 0,501 0,837totalLS dc pr uh etR R R R R  (5.21) 

Καη γίλεηαη θαλνληθνπνηεκέλε δηαηξψληαο κε ηελ κέγηζηε ηηκή (1,632): 

   0,123 0,058 0,306 0,513totalLS Normilized dc pr uh etR R R R R  (5.22) 

Φαίλεηαη ινηπφλ θαη ζηελ αληίζηνηρε ξχζκηζε γηα κεγαιχηεξα παηδηά πσο  

απμάλεηαη ην βάξνο ησλ Ruh θαη Ret θαη ηαπηφρξνλα κεηψλεηαη ην βάξνο ηνπ Rdc. 

πλεπψο, γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο νη ξπζκίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο GARS κπνξνχλ λα 
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πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο πνπ κπνξεί λα έρεη ε θάζε θαηεγνξία 

αλειίθνπ. Δπνκέλσο, θαηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζπζηήκαηνο ν δηαρεηξηζηήο είλαη ζε 

ζέζε λα πξνζαξκφζεη ηα βάξε ησλ επηκέξνπο ηηκψλ επηθηλδπλφηεηαο θαη κε ηνλ 

ηξφπν απηφλ λα απμήζεη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε αλήιηθνπ ρξήζηε. 
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7 Τλοπούηςη 

Έρνληαο νινθιεξψζεη ην εξεπλεηηθφ ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο GARS, 

αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο θαζψο θαη ησλ 

πεηξακαηηθψλ κεηξήζεσλ, ψζηε λα επηβεβαησζεί ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ. ηα 

παξαθάησ ππνθεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ πεξηγξάθνληαη νη ηνπνινγίεο πνπ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο επίζεο θαη ε 

εξγαζηεξηαθή ηνπ εθαξκνγή.  

7.1 Σοπολογύεσ 

Σν ζχζηεκα GARS κπνξεί λα πινπνηεζεί ζε δχν βαζηθέο ηνπνινγίεο: ηελ ηνπηθή 

θαη ηελ απνκαθξπζκέλε. Η θχξηα δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ηνπνινγηψλ είλαη ν 

ρψξνο ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε επεμεξγαζία ησλ δεζκεπκέλσλ θεηκέλσλ απφ ηνπο 

δηαιφγνπο ηνπ αλήιηθνπ ρξήζηε. Η Δηθφλα 28 παξνπζηάδεη έλα δηάγξακκα ησλ δχν 

απηψλ ηνπνινγηψλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ ηνπηθή ηνπνινγία ή ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο GARS ιακβάλεη ρψξα ζηελ ίδηα θπζηθή ζπζθεπή (ππνινγηζηήο, θηλεηή 

ζπζθεπή, θιπ).  

 

Δικόνα 28 Σνπνινγίεο ζπζηήκαηνο GARS 

 

Αληηζέησο, ζηελ απνκαθξπζκέλε ηνπνινγία ππάξρεη έλαο θεληξηθφο 

εμππεξεηεηήο – δηαθνκηζηήο (server), ν νπνίνο εθηειεί ηελ αλάιπζε ησλ 
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δεζκεπκέλσλ θεηκέλσλ. ηνλ δηαθνκηζηή απηφλ ζπλδένληαη δηάθνξνη πειάηεο 

(clients) νη νπνίνη ζηέιλνπλ ην δεζκεπκέλν θείκελν απφ ηηο ζπλνκηιίεο ηνπ αλήιηθνπ 

ρξήζηε. ηε ζπλέρεηα, ν δηαθνκηζηήο πξνρσξάεη ζηελ αλάιπζε θαη επηζηξέθεη ηε 

ζπλνιηθή ηηκή ξίζθνπ ηελ νπνία ππνινγίδεη. Φπζηθά, ζηελ απνκαθξπζκέλε 

ηνπνινγία απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ απφ ηνλ πειάηε, ην νπνίν ζα 

δεζκεχεη ην θείκελν απφ ηνπο δηαιφγνπο θαη ζα ην ζηέιλεη κε θαηάιιειν ηξφπν ζηνλ 

θεληξηθφ δηαθνκηζηή γηα επεμεξγαζία. 

Γηα ηηο δχν ηνπνινγίεο, πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ην ζχζηεκα GARS, ππάξρνπλ 

αληίζηνηρα πιενλεθηήκαηα φπσο θαη κεηνλεθηήκαηα. Παξαθάησ, αθνινπζεί κηα 

ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ δχν ηνπνινγηψλ θαη ζρφιηα ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο 

εθαξκνγήο ηνπο. Φπζηθά, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κηαο 

ηνπνινγίαο είλαη πιενλεθηήκαηα γηα ηελ άιιε θαη ην αληίζηξνθν. 

 

7.1.1 Πλεονεκτόματα απομακρυςμϋνησ τοπολογύασ 

Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο απνκαθξπζκέλεο ηνπνινγίαο είλαη ην γεγνλφο πσο 

δελ ππάξρεη ε αλάγθε εγθαηάζηαζεο ησλ εξγαιείσλ αλάιπζεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο 

δηεξγαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο GARS ζηε ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηεί ν αλήιηθνο 

ρξήζηεο. Φπζηθά ην πιενλέθηεκα απηφ δελ είλαη ζεκαληηθφ φηαλ ε ζπζθεπή ηνπ 

αλήιηθνπ ρξήζηε δηαζέηεη αξθεηνχο πφξνπο ζπζηήκαηνο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη 

ζχγρξνλεο ππνινγηζηηθέο κνλάδεο. Όκσο, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη πεξηνξηζκέλε, φπσο γηα παξάδεηγκα ζπκβαίλεη κε ηηο 

θνξεηέο ζπζθεπέο, ηφηε ε ιχζε ηεο ρξήζεο ηεο απνκαθξπζκέλεο ηνπνινγίαο θξίλεηαη 

απαξαίηεηε. 

Δπηπξφζζεηα, ζηελ απνκαθξπζκέλε ηνπνινγία φιεο νη αλαβαζκίζεηο ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ επίζεζε grooming, ζπκβαίλνπλ απεπζείαο ζηνλ 

θεληξηθφ εμππεξεηεηή ρσξίο λα απαηηνχλ αλαβάζκηζε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ 

πειαηψλ. πγθεθξηκέλα, φπσο αλαιχζεθε ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ δηεξγαζηψλ, ε αλάιπζε γηα ηνλ εληνπηζκφ επηθηλδπλφηεηαο 

βαζίδεηαη ζε πξφηππα (patterns) ηα νπνία ζρεκαηίζηεθαλ αξρηθά απφ πεηξακαηηθά 

δεδνκέλα. Όκσο, ν εκπινπηηζκφο ησλ πξνηχπσλ απηψλ κε επηπξφζζεηα ζηνηρεία 

κπνξεί λα απμήζεη ηελ αθξίβεηα ηεο αλάιπζεο. Οπσζδήπνηε, ε δηαδηθαζία 

εκπινπηηζκνχ ησλ πξνηχπσλ απηψλ δελ είλαη ζηαηηθή αιιά δχλαηαη λα εκπινπηίδεηαη 
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ζπλερψο κε λέα ζηνηρεία απφ αληίζηνηρεο επηζέζεηο. πλεπψο, ν ζπλερήο απηφο 

εκπινπηηζκφο απαηηεί θαη ηελ αλαλέσζε ησλ πξνηχπσλ. ηελ απνκαθξπζκέλε 

ηνπνινγία απηφ γίλεηαη άκεζα θαζψο ε αλαλέσζε γίλεηαη ζε κία κφλν θπζηθή 

ζπζθεπή, ζηνλ δηαθνκηζηή. Αληηζέησο, ζηελ ηνπηθή ηνπνινγία ππάξρεη ην 

κεηνλέθηεκα πσο ηα πξφηππα αλάιπζεο πξέπεη λα αλαλεψλνληαη ζε θάζε μερσξηζηή 

ζπζθεπή φπνπ έρεη γίλεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σαπηφρξνλα, ε απνκαθξπζκέλε ηνπνινγία έρεη ην πιενλέθηεκα ηνπ θεληξηθνχ 

ειέγρνπ ησλ επηζέζεσλ grooming. πγθεθξηκέλα, θαζψο ν θεληξηθφο δηαθνκηζηήο 

επεμεξγάδεηαη φια ηα αηηήκαηα απφ ηνπο πειάηεο, κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη ηα ζηνηρεία 

εθείλσλ ησλ ρξεζηψλ (δειαδή ησλ ππνςήθησλ predators) πνπ ζεκεηψλνπλ πςειέο 

ηηκέο επηθηλδπλφηεηαο θαη‘εμαθνινχζεζε. Η ζεκαζία ηεο δπλαηφηεηαο απηήο κπνξεί 

λα γίλεη αληηιεπηή αλ αλαινγηζηνχκε πσο νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ 

πξνζεγγίδνπλ θαθφβνπια άιινπο αλήιηθνπο ρξήζηεο δελ πεξηνξίδνπλ ηελ δξάζε ηνπο 

ζε έλα κφλν ζχκα, αιιά ηε ζπλερίδνπλ πιεζηάδνληαο θαη άιια ζχκαηα (Wolak 2008). 

πλεπψο, ε ρξήζε ηεο απνκαθξπζκέλεο ηνπνινγίαο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

δηαζχλδεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη θαηά ζπλέπεηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δξάζεο ησλ predators ζε αξρηθφ αθφκα ζηάδην. Ωζηφζν, ε εθαξκνγή 

ηεο νιηζηηθήο απηήο πξνζέγγηζεο απαηηεί θαη λνκηθή ζπκκφξθσζε ζηελ απνηχπσζε 

ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππνςεθίσλ predators, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δηεχζπλζε ΙΡ ή ην 

ςεπδψλπκν πνπ ρξεζηκνπνηεί, θαζψο ε θαηαγξαθή απηή κπνξεί λα παξαβηάδεη 

αληίζηνηρα άξζξα πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ απνξξήηνπ ησλ 

επηθνηλσληψλ. 

 

7.1.2 Πλεονεκτόματα τοπικόσ τοπολογύασ 

Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο ηνπηθήο ηνπνινγίαο είλαη πσο δελ απαηηείηαη 

δηαδηθηπαθή ζχλδεζε. Οπσζδήπνηε, νη δηαδηθηπαθέο ζπλνκηιίεο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

νπνίσλ αλαπηχρζεθε ην ζχζηεκα GARS, απαηηνχλ δηαδηθηπαθή ζχλδεζε, φκσο 

ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο, θπξίσο ζηηο θνξεηέο ζπζθεπέο θαη ζηα θηλεηά ηειέθσλα, 

φπνπ ην θφζηνο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ απφ παξφρνπο GSM/ UMTS/ HSDPA 

ππεξεζηψλ είλαη αξθεηά πςειφ. Δπνκέλσο, θαηά ηελ απνκαθξπζκέλε ηνπνινγία 

απαηηείηαη ζχλδεζε δηθηχνπ κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη ηνπ δηαθνκηζηή. Όκσο, ε ζχλδεζε 
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απηή κπνξεί λα απμήζεη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα επηβαξχλεη 

ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Άιιν πιενλέθηεκα ηεο ηνπηθήο ηνπνινγίαο απνηειεί ε κεγαιχηεξε αζθάιεηα 

πνπ παξέρεη ζηα δεδνκέλα ησλ ζπλνκηιηψλ. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο απνκαθξπζκέλεο 

ηνπνινγίαο ππάξρεη, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, απνζηνιή ηνπ δεζκεπκέλνπ 

θεηκέλνπ απφ ηνλ πειάηε πξνο ηνλ δηαθνκηζηή θαη ζηε ζπλέρεηα απάληεζε ηνπ 

δηαθνκηζηή κε ηελ ππνινγηδφκελε ηηκή επηθηλδπλφηεηαο. Όκσο θαηά ηελ απνζηνιή 

θαη ηε ιήςε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ππάξρεη ν θίλδπλνο θάπνηνο ηξίηνο, θαθφβνπινο 

ρξήζηεο, λα ππνθιέςεη ζε επίπεδν δηθηχνπ ηα δεδνκέλα απηά θαη λα παξαβηάζεη ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα ηνπο. Φπζηθά, ην πξφβιεκα απηφ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηε 

ρξήζε θαηάιιεισλ αιγνξίζκσλ θσδηθνπνίεζεο, φκσο ζίγνπξα ε ηνπηθή ηνπνινγία 

πξνζθέξεη κεγαιχηεξα επίπεδα αζθάιεηαο ζηνλ ηνκέα απηφ. 

πγρξφλσο, ε ηνπηθή ηνπνινγία έρεη ην πιενλέθηεκα λα κε βαζίδεη ηελ νιηζηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο πάλσ ζε δηθηπαθέο ζπλδέζεηο. Αληηζέησο, ε απνκαθξπζκέλε 

ηνπνινγία βαζίδεηαη ζηε δηθηπαθή ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη ηνπ δηαθνκηζηή. 

ε πεξίπησζε πνπ ε δηθηπαθή απηή ζχλδεζε δελ είλαη εθηθηή γηα θάπνην ιφγν, φπσο 

γηα παξάδεηγκα θάπνην ηερληθφ πξφβιεκα, ηφηε ην ζχζηεκα GARS δελ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη θαη ζπλεπψο πιήηηεηαη ηφζν ε αμηνπηζηία ηνπ φζν θαη ε ζπλνιηθή 

πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ησλ επηζέζεσλ grooming. Όκσο, ε ρξήζε ηεο ηνπηθήο 

ηνπνινγίαο θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ηίζεηαη ζέκα αμηνπηζηίαο ηεο δηθηπαθήο 

ζχλδεζεο θαίλεηαη λα ζπλάδεη θαιχηεξα. 

 

7.2 Εργαςτηριακό εφαρμογό 

Καηά ηελ εξγαζηεξηαθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο GARS πινπνηήζεθαλ φιεο νη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Οη 

δηεξγαζίεο DC θαη PR πινπνηήζεθαλ κε ηα ινγηζκηθά πνπ ήδε έρνπλ αλαθεξζεί . 

Ωζηφζν, ε ζπλνιηθή πινπνίεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ινγηζκηθφ Simulink πνπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ ην παθέην ινγηζκηθνχ Matlab 2011a® (MathWorks Inc. 1999). Σν 

ινγηζκηθφ απηφ, ρξεζηκνπνηήζεθε νπζηαζηηθά γηα ηελ εμνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο GARS θαη ηαπηφρξνλα πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο πινπνίεζεο ησλ ειεγθηψλ 

αζαθνχο ινγηθήο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζην αληίζηνηρν θεθάιαην. 
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Σν πξφγξακκα Simulink πξνζθέξεη εχρξεζην πεξηβάιινλ πινπνίεζεο 

γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ. H Δηθφλα 29 παξνπζηάδεη κηα απνηχπσζε (printscreen) απφ 

ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο GARS κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Simulink. 

 

 

Δικόνα 29  Απνηύπσζε δηαρείξηζεο ιεηηνπξγηθνύ δηαγξάκκαηνο κέζα από ην πξόγξακκα 

Simulink 

 

ηηο εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη κεξηθά ιεηηνπξγηθά δηαγξάκκαηα 

πνπ εμήρζεζαλ απφ ην πξφγξακκα Simulink. πγθεθξηκέλα, ε Δηθφλα 30 παξνπζηάδεη 

ην ιεηηνπξγηθφ δηάγξακκα ηνπ ειεγθηή DC. Οκνίσο, ε Δηθφλα 31 παξνπζηάδεη ην 

ιεηηνπξγηθφ δηάγξακκα ηνπ ειεγθηή PR θαη ε Δηθφλα 32 ην αληίζηνηρν ηνπ ειεγθηή 

UH. Δπίζεο ε Δηθφλα 33 παξνπζηάδεη ην ιεηηνπξγηθφ δηάγξακκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

αζαθνπνίεζεο θαη αληίζηνηρα ε Δηθφλα 34 ηεο απφ-αζαθνπνίεζεο. Η Δηθφλα 35 

παξνπζηάδεη ην ιεηηνπξγηθφ δηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο ηξηγσληθήο ζπλάξηεζεο 

ζπκκεηνρήο, ε Δηθφλα 36 ην γεληθφ δηάγξακκα εθαξκνγήο θαλφλα θαη ηέινο, ε 

Δηθφλα 37 ην ιεηηνπξγηθφ δηάγξακκα εθαξκνγήο ηνπ θαλφλα IF. 
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Δικόνα 30 Λεηηνπξγηθό δηάγξακκα ηνπ ειεγθηή DC 
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Δικόνα 31 Λεηηνπξγηθό δηάγξακκα ηνπ ειεγθηή PR 
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Δικόνα 32 Λεηηνπξγηθό δηάγξακκα ειεγθηή UH 
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Δικόνα 33  Λεηηνπξγηθό δηάγξακκα ιεηηνπξγίαο αζαθνπνίεζεο 

 

Δικόνα 34 Λεηηνπξγηθό δηάγξακκα ιεηηνπξγίαο απν-αζαθνπνίεζεο 
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Δικόνα 35 Λεηηνπξγηθό δηάγξακκα πινπνίεζεο ηξηγσληθήο ζπλάξηεζεο ζπκκεηνρήο 

 

Δικόνα 36 Λεηηνπξγηθό δηάγξακκα εθαξκνγήο θαλόλα 
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Δικόνα 37 Λεηηνπξγηθό δηάγξακκα εθαξκνγήο ζπλζήθεο IF 

 

7.3 Πειραματικϊ αποτελϋςματα 

Έρνληαο πινπνηήζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο GARS ζεσξήζεθε αλαγθαίνο 

ν πεηξακαηηθφο έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηφρνο ηνπ πεηξακαηηθνχ ειέγρνπ ήηαλ ε 

επαιήζεπζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ε 

απφθξηζή ηνπ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Δπηπξφζζεηα, ν πεηξακαηηθφο απηφο έιεγρνο 

πηζαλφλ ζα αλέδεηρλε ηηο απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ γηα πφξνπο ζπζηήκαηνο, ζεκεία 

ηα νπνία ζην ζχζηεκα έρξηδαλ βειηίσζεο, θαζψο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ελδεηθηηθά 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Η ηνπνινγία ε νπνία επηιέρηεθε γηα ηελ πεηξακαηηθή πινπνίεζε είλαη ε 

απνκαθξπζκέλε. Ο ιφγνο είλαη αθελφο πσο είλαη πεξηζζφηεξν απαηηεηηθή ζε πφξνπο 

ζπζηήκαηνο θαη αθεηέξνπ πσο ππάξρνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο ζηελ εθαξκνγή. Γηα 

παξάδεηγκα ε ηνπηθή ηνπνινγία ηαπηίδεηαη ζε απαηηήζεηο πφξσλ κε ηελ 

απνκαθξπζκέλε φηαλ νη ζπλδεδεκέλνη πειάηεο είλαη έλαο. Έηζη ινηπφλ, ζε κία 

ππνινγηζηηθή κνλάδα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ παλεπηζηεκίνπ, 

εγθαηαζηάζεθαλ φιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο GARS γηα ηνλ πεηξακαηηθφ ηνπο 

έιεγρν. Η κνλάδα απηή νλνκάζηεθε GARS server θαη βαζίζηεθε πάλσ ζην 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Ubuntu 12.04.1 LTS. Ο GARS server ρξεζηκνπνηνχζε ζηαηηθή 

δηεχζπλζε ΙΡ ε νπνία ήηαλ ε 195.251.209.145. Δπίζεο, ξπζκίζηεθε ψζηε λα δέρεηαη 

θείκελα δηαιφγσλ πξνο αλάιπζε κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ telnet, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

TCP ζχξα 5555. πλεπψο, ν GARS server ξπζκίζηεθε ψζηε λα δέρεηαη θείκελα 
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δηαιφγσλ, λα ηα επεμεξγάδεηαη θαη λα απαληά κε ηελ ζπλνιηθή ηηκή επηθηλδπλφηεηαο 

πνπ ππνιφγηζε. 

 

7.3.1 Τπολογιςμόσ απόκριςησ ςυςτόματοσ 

Αξρηθά, γηα λα ππνινγηζηεί ε απφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, δχν δηάινγνη (Α θαη Β) 

αλαθηήζεθαλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ perverted-justice (Perverted-Justice). Οη 

δηάινγνη απηνί ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο είζνδνη ζην ζχζηεκα GARS θαη θαηαγξάθεθαλ 

νη ηηκέο επηθηλδπλφηεηαο πνπ ππνινγίζηεθαλ ζην ηέινο θάζε ρξνληθήο πεξηφδνπ. 

Δπηπξφζζεηα, ην ζχζηεκα δνθηκάζηεθε κε φιεο ηηο ξπζκίζεηο επαηζζεζίαο, φπσο 

αλαιχζεθαλ ζην θεθάιαην 6.4, δειαδή ηελ πξνεπηιεγκέλε D, MS θαη LS.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν ρξφλνο γηα ηε δηεξγαζία ΔΣ, ηνπνζεηήζεθε ζηηο 12 

εβδνκάδεο, θαζψο νη δηάινγνη πνπ βξίζθνληαη δεκνζηεπκέλνη ζηε ζρεηηθή ηζηνζειίδα 

δελ πεξηέρνπλ ηελ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν έθζεζεο ηνπ πξνθίι. Οη 12 

εβδνκάδεο νξίζηεθαλ σο ην κέζν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ ζρεηηθνχ πεηξάκαηνο, φπσο 

απηφ αλαιχζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην (Michalopoulos and Mavridis 2012). 

Δπίζεο, ε ηηκή ηεο παξακέηξνπ ι νξίζηεθε ζην 0,5, ζεσξήζεθε δειαδή πσο ν 

ππνςήθηνο predator ζπκκεηείρε ζηηο κηζέο ζπλνκηιίεο ηνπ αλήιηθνπ ρξήζηε πνπ 

θαηεγξάθεζαλ απφ ην ζχζηεκα. 

Αλαθνξηθά κε ηε δηάθξηζε ηνπ ρξφλνπ ζην ζχζηεκα, ε θάζε ρξνληθή πεξίνδνο 

νινθιεξψλνληαλ κε ηε ζπκπιήξσζε 200 ιέμεσλ ζπλνκηιίαο. Σν φξην ησλ 200 

ιέμεσλ επηιέρηεθε ψζηε λα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα ζηελ αλάιπζε ηνπ 

θεηκέλνπ απφ ηηο δηεξγαζίεο DC θαη PR ελψ ηαπηφρξνλα λα κελ ππάξρεη ρξνληθή 

θαζπζηέξεζε θαη ην ζχζηεκα λα αληαπνθξίλεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (ππνζεηηθά 

δειαδή γηαηί νη δηάινγνη ήηαλ ζηαηηθνί). Δπίζεο, γηα ιφγνπο νκνηνκνξθίαο ζηελ 

αλάιπζε, νη ρξνληθέο πεξίνδνη πεξηνξίζηεθαλ ζηηο 19, δειαδή πεξίπνπ 3800 ιέμεηο, 

ζην κέγεζνο δειαδή ηνπ δηαιφγνπ Β. Οπζηαζηηθά, πεξηνξίζηεθε ν δηάινγνο Α 

(ζεκεηψζεθαλ ηξεηο αθφκα ρξνληθέο πεξίνδνη), ψζηε λα βξίζθεηαη ζε αληηπαξαβνιή 

κε ηνλ δηάινγν Β. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ε αξίζκεζε ησλ ρξνληθψλ 

πεξηφδσλ μεθίλεζε απφ ην κεδέλ (0). Γηα παξάδεηγκα κεηά ηελ πξψηε ζπκπιήξσζε 

ησλ 200 ιέμεσλ νινθιεξψζεθε ε ρξνληθή πεξίνδνο κεδέλ (0). 
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Η Δηθφλα 38 παξνπζηάδεη ην γξάθεκα ηεο αλάιπζεο ηνπ δηαιφγνπ Α ελψ ε 

Δηθφλα 39 παξνπζηάδεη ην γξάθεκα ηεο αλάιπζεο ηνπ δηαιφγνπ Β. πγθεθξηκέλα, 

ζηνλ νξηδφληην άμνλα (Υ) απεηθνλίδεηαη ν ρξφλνο ζε δηαθξηηέο ηηκέο, 18 ζην ζχλνιφ 

ηνπο. Αληίζηνηρα, ζηνλ θάζεην άμνλα (Τ) παξνπζηάδεηαη ε θαλνληθνπνηεκέλε 

ζπλνιηθή ηηκή επηθηλδπλφηεηαο πνπ ππνινγίδεηαη απφ ην ζχζηεκα GARS. 

Δπηπξφζζεηα, κε θφθθηλν ρξψκα εκθαλίδεηαη ε απφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ MS 

ξχζκηζε, κε πξάζηλν ρξψκα ε απφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηε LS ξχζκηζε θαη 

αληίζηνηρα κε θίηξηλν ρξψκα ε απφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ D ξχζκηζε. 

 

Δικόνα 38 Αλάιπζε δηαιόγνπ Α (εδώ ζα έιεγα λα βάιεηο ηη δείρλνπλ ην ρ θαη ς) 

 

Δικόνα 39 Αλάιπζε δηαιόγνπ Β (ην ίδην θαη εδώ) 

 

Καζψο ακθφηεξνη νη δηάινγνη πξνήιζαλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ perverted-

justice (Perverted-Justice) ζεκείσζαλ απμεκέλεο ηηκέο επηθηλδπλφηεηαο, φπσο 

άιισζηε ήηαλ αλακελφκελν. Ωζηφζν, θαίλεηαη πσο ε απφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 
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δηαθνξεηηθή γηα ηηο δηάθνξεο ξπζκίζεηο επαηζζεζίαο. πγθεθξηκέλα, γίλεηαη εκθαλέο 

πσο ην ζχζηεκα ζεκεηψλεη πνιχ πςειέο ηηκέο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηελ ξχζκηζε MS 

ελψ αληίζηνηρα ζεκεηψλεη αηζζεηά κηθξφηεξεο ηηκέο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηε ξχζκηζε 

LS. Βέβαηα, ε δηαθνξνπνίεζε απηή δεκηνπξγεί ππνςίεο πσο ε ξχζκηζε MS είλαη 

πεξηζζφηεξν επηξξεπήο ζε εζθαικέλεο ελδείμεηο θηλδχλνπ (False Positives – FP) θαη 

αληίζηνηρα ε ξχζκηζε MS είλαη πεξηζζφηεξν επηξξεπήο ζε εζθαικέλεο ελδείμεηο 

απνπζίαο θηλδχλνπ (False Negatives – FN). 

Παξάιιεια, είλαη εκθαλήο θαη ε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ δχν δηαιφγσλ ζηελ 

εμέιημε ηεο ζπλνκηιίαο. Γηα παξάδεηγκα, θαίλεηαη πσο ν predator ηνπ δηαιφγνπ Α 

θάλεη απφ ηελ αξρή αηζζεηφ ηνλ ζθνπφ ηνπ αθνχ, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο 

θηφιαο πεξηφδνπ ζεκεηψλεη ζρεηηθά πςειφ ζθνξ. Αληηζέησο ν predator ζηνλ δηάινγν 

Β είλαη ιηγφηεξν εθδεισηηθφο ζην αξρηθφ ζηάδην ηνπ δηαιφγνπ.  

Ωζηφζν, ν predator Β δνθηκάδεη λα πξνζεγγίζεη ην ππνςήθην ζχκα θαηά ηηο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο 3 θαη 6, ρσξίο ίζσο ην αλακελφκελν απνηέιεζκα θαη έηζη κέρξη 

θαη ηελ πεξίνδν 15 θξαηά ηε ζπδήηεζε ζε κε επηθίλδπλα ζεκεία. Αληηζέησο, ν 

predator ηνπ δηαιφγνπ Α δνθίκαζε απφ ηελ αξρή λα μεθηλήζεη ηε ζπδήηεζε κε 

επηθίλδπλν πεξηερφκελν αιιά παξέκεηλε φπσο θαίλεηαη ζε ζέκαηα πνπ δελ 

παξνπζηάδνπλ παξαβαηηθφηεηα κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο φγδνεο πεξηφδνπ. ηε 

ζπλέρεηα φπσο θαίλεηαη κάιινλ αθνινχζεζε κηα ‗hit and run‘ κέζνδν φπσο 

αλαιχζεθε ζε εηζαγσγηθφ θεθάιαην. Γε  βξήθε ηελ αλάινγε αληαπφθξηζε θαη γηα ηηο 

πεξηφδνπο 12 θαη 13 παξέκεηλε ζε κε επηθίλδπλα φξηα, φκσο ζηε ζπλέρεηα ε 

επηθηλδπλφηεηα απμάλεηαη μαλά κέρξη ηελ ηειηθή πεξίνδν φπνπ θαίλεηαη λα ηεξκαηίδεη 

ηε ζπδήηεζε κε ρακειά φξηα επηθηλδπλφηεηαο.  

Γεληθφηεξα ν predator Α θαίλεηαη πην ‗απειπηζκέλνο‘ ζε ζρέζε κε ηνλ predator 

Β, ν νπνίνο θάλεη κηα πην δηαθξηηηθή πξνζέγγηζε. πγθεθξηκέλα, ζηελ Δηθφλα 39 

θαίλεηαη πσο ν predator Β δηαηεξεί ζε ρακειά επίπεδα επηθηλδπλφηεηαο ηε ζπλνκηιία 

κέρξη ηε ρξνληθή πεξίνδν 16 φπνπ νινθιεξψλεη ηελ επίζεζή ηνπ. Φαίλεηαη ινηπφλ 

πσο ν predator Β πξνζπάζεζε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πξνζέγγηζή ηνπ ζην ζχκα πην 

χπνπια. 
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7.3.2 Τπολογιςμόσ εςφαλμϋνων υπολογιςμών  

       Μηα πνιχ βαζηθή παξάκεηξνο ηεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ εζθαικέλσλ απνθξίζεσλ επηθηλδπλφηεηαο, φπσο απηφο 

απνηππψλεηαη απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαινγίαο False Negative/ Positive. 

πγθεθξηκέλα, κε ηνλ φξν False Negative αλαθεξφκαζηε ζηελ εζθαικέλε απνπζία 

αλαθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε επηζέζεσλ grooming. Γηα 

παξάδεηγκα, εάλ ην ζχζηεκα ΓΔΝ αλαθέξεη σο επηθίλδπλε ηε ζπλνκηιία ηνπ 

αλήιηθνπ ρξήζηε ελψ ππάξρεη θίλδπλνο, ηφηε ζαθψο θαη απνηειεί ζθάικα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απνηειεί κηα πεξίπησζε FN. Οκνίσο, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκα αλαθέξεη ηελ χπαξμε επηθηλδπλφηεηαο ρσξίο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα λα πθίζηαηαη, ηφηε αλαθέξεηαη σο ζθάικα ηχπνπ False Positive. 

Ακθφηεξνη θαη νη δχν απηνί ηχπνη ζθαικάησλ πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Αθελφο κελ 

ηα ζθάικαηα ηχπνπ FN νδεγνχλ ζηελ έιιεηςε αμηνπηζηίαο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ 

απνηπρία εθπιήξσζεο ηνπ αξρηθνχ ηνπ ζηφρνπ (δειαδή ηεο αλίρλεπζεο 

επηθηλδπλφηεηαο) θαη αθεηέξνπ, ηα ζθάικαηα ηχπνπ FP νδεγνχλ ην ζχζηεκα ζε 

ελνριεηηθή σο πξνο ηνλ ρξήζηε ιεηηνπξγία. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζθαικάησλ απηψλ δηελεξγήζεθε ην αθφινπζν πείξακα. 

Γεκηνπξγήζεθαλ 20 θείκελα δηαιφγσλ, ηα κηζά απφ ηα νπνία απνδεδεηγκέλα 

πεξηέρνπλ επηθηλδπλφηεηα γηα αλήιηθνπο ρξήζηεο (PJ) θαζψο πξνέξρνληαη απφ ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ perverted-justice (Perverted-Justice) θαη ηα άιια κηζά απνδεδεηγκέλα 

δελ πεξηέρνπλ θαη πξνέξρνληαη απφ ππφηηηινπο ξνκαληηθψλ ηαηληψλ (SU). Σα θείκελα 

απηά ησλ δηαιφγσλ αλαιχζεθαλ απφ ην ζχζηεκα GARS κε ηε ρξήζε φισλ ησλ 

ξπζκίζεσλ επαηζζεζίαο. Η αλάιπζε ησλ δηαιφγσλ πνπ πεξηέρνπλ επηθηλδπλφηεηα 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζθαικάησλ FN θαη αληίζηνηρα ε 

αλάιπζε ησλ δηαιφγσλ πνπ δελ πεξηέρνπλ επηθηλδπλφηεηα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζθαικάησλ  FP.  

Ο πξψηνο ζηφρνο ηνπ πεηξάκαηνο απηνχ ήηαλ ν ππνινγηζκφο ηνπ ιφγνπ FN. 

Έρνληαο νξίζεη ην θαηψθιη ελεξγνπνίεζεο ηνπ κεραληζκνχ εηδνπνίεζεο ζηελ ηηκή 

0,75, θαίλεηαη απφ ηηο αλαιχζεηο ησλ δηαιφγσλ πνπ αληιήζεθαλ απφ ηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ perverted-justice (Perverted-Justice) πσο ν ιφγνο FN είλαη 10% γηα ηηο ξπζκίζεηο 

επαηζζεζίαο MS θαη D θαη θηάλεη ζην πνιχ πςειφ πνζνζηφ 70% γηα ηε ξχζκηζε LS. 

Σν πνζνζηφ απηφ πξνθχπηεη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εζθαικέλσλ κε δηαγλψζεσλ πξνο 
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ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ππφ αλάιπζε δηαιφγσλ. Σν απμεκέλν πνζνζηφ γηα ηελ 

ξχζκηζε LS είλαη ελ κέξεη αλακελφκελν θαζψο ε ξχζκηζε απηή απεπζχλεηαη ζε 

κεγαιχηεξα παηδηά θαη ρακειψλεη αξθεηά ηελ επαηζζεζία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ωζηφζν, 

εάλ ην θαηψθιη ελεξγνπνίεζεο ξπζκηζηεί ζηελ ηηκή 0,6 ηφηε ην πνζνζηφ FN 

αλέξρεηαη ζε 30%, αηζζεηά κηθξφηεξν δειαδή ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ιφγνπ FP ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ δηαιφγσλ SU. Έρνληαο ξπζκηζκέλν ην θαηψθιη ζηε ηηκή 0,75, φπσο 

παξνπζηάδεη ν Πίλαθαο 25, ην πνζνζηφ FP βξίζθεηαη ζην κεδέλ (0) γηα ηηο ξπζκίζεηο 

επαηζζεζίαο LS θαη D, ελψ γηα ηε ξχζκηζε MS θηάλεη ζην 10%. 

 

Πίνακαρ 25 Μέγηζηεο ηηκέο επηθηλδπλόηεηαο γηα θάζε δηάινγν 

Πηγή Γιάλογορ 
Μέγιζηη ηιμή επικινδςνόηηηαρ Rtotal 

LS D MS 

PJ 

1 0,65 0,80 0,95 

2 0,75 0,85 0,95 

3 0,50 0,80 0,95 

4 0,75 0,85 0,95 

5 0,65 0,80 0,95 

6 0,75 0,80 0,90 

7 0,40 0,60 0,70 

8 0,50 0,85 0,95 

9 0,65 0,85 0,95 

10 0,60 0,80 0,95 

SU 

1 0,10 0,40 0,65 

2 0,25 0,45 0,60 

3 0,15 0,40 0,50 

4 0,10 0,40 0,50 

5 0,30 0,60 0,80 

6 0,15 0,30 0,60 

7 0,15 0,30 0,60 

8 0,20 0,50 0,70 

9 0,20 0,40 0,50 

10 0,15 0,40 0,50 
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Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, κπνξεί λα αλαθεξζεί πσο ην πνζνζηφ ησλ FP 

δηαηεξείηαη ζε πνιχ κηθξά πνζνζηά. Αληηζέησο, ην πνζνζηφ FN δηαηεξείηαη κελ ζε 

ρακειά πνζνζηά γηα ηηο ξπζκίζεηο MS θαη D αιιά γηα ηε ξχζκηζε LS ην πνζνζηφ 

αλέξρεηαη ζε αξθεηά πςειά πνζνζηά. Ωζηφζν, γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνηείλεηαη ε ξχζκηζε ηνπ θαησθιίνπ ελεξγνπνίεζεο 

ηνπ κεραληζκνχ εηδνπνίεζεο ζε δηαθνξεηηθέο ηηκέο γηα ηελ θάζε ξχζκηζε 

επαηζζεζίαο. Γηα παξάδεηγκα, ξπζκίδνληαο ην θαηψθιη ζε 0,4 γηα ηελ ξχζκηζε LS, 0,6 

γηα ηε ξχζκηζε D θαη 0,7 γηα ηε ξχζκηζε MS ην πνζνζηφ FN αγγίδεη κεδεληθά 

επίπεδα θαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ FP παξακέλεη εμίζνπ ζε ρακειά επίπεδα (0,2 γηα 

ηε ξχζκηζε MS). 

 

7.3.3 Τπολογιςμόσ απαιτόςεων ςε πόρουσ ςυςτόματοσ 

Παξάιιεια κε ηνλ έιεγρν ηεο απφθξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε εξγαζηεξηαθή 

πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο GARS, ζηφρεπε θαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ απαηηήζεσλ ζε 

πφξνπο ζπζηήκαηνο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ν GARS server δνθηκάζηεθε ζηελ 

απφθξηζή ηνπ κε ζπλδεδεκέλνπο αξρηθά 5, ζηε ζπλέρεηα 50, κεηά 500 θαη ζην ηέινο 

5000 πειάηεο, νη νπνίνη έζηειλαλ θείκελα δηαιφγσλ πξνο αλάιπζε. Φπζηθά, ε 

πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνθηκήο δελ έγηλε, γηα παξάδεηγκα, απφ 5000 

δηαθνξεηηθά ηεξκαηηθά, θαζψο ππεξβαίλεη ηα φξηα ησλ ζπλνιηθψλ δηαζέζηκσλ 

ππνδνκψλ ηνπ ηδξχκαηνο. Η πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ 

πειαηψλ έγηλε απφ ηξεηο ππνινγηζηέο (έλαο εληφο ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ θαη δπν 

εθηφο παλεπηζηεκίνπ), νη νπνίνη κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ εληνιψλ 

(script) πξνζνκνίσζαλ ηε δεηνχκελε ιεηηνπξγία. Γηα παξάδεηγκα, αληί ησλ 5000 

πειαηψλ πνπ ζα έζηειλαλ θείκελν πξνο αλάιπζε, ην θείκελν απηφ (ρσξίο λα έρεη 

ζεκαζία ην πεξηερφκελν) ζηέιλνληαλ καδηθά απφ ηνπο 3 ππνινγηζηέο, κε δηαδνρηθέο 

επαλαιήςεηο ψζηε ζηνλ GARS server λα θηάλνπλ ζπλνιηθά 5000 δηαθνξεηηθά 

αηηήκαηα. Φπζηθά, ε ιεηηνπξγία ηνπ GARS server πεξηιακβάλεη θαη νπξά (queue) 

αηηεκάησλ πξνο εμππεξέηεζε, δειαδή φηαλ ην ζχζηεκα ήηαλ απαζρνιεκέλν κε ηελ 

επεμεξγαζία ελφο αηηήκαηνο, ηνπνζεηνχζε ζε νπξά ηα ηπρφλ εηζεξρφκελα θαη ηα 

εμππεξεηνχζε ζηαδηαθά κφιηο νινθιεξψλνληαλ  ε δηεξγαζία πνπ ήηαλ ζε εμέιημε. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ hardware, αλαθνξηθά κε ηνλ GARS server, ήηαλ: CPU: Intel(R) 

Pentium(R) 4, 3.00GHz, Μλήκε: 2GB, 533MHz θαη ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα: Linux 

3.2.0-38-generic-pae #61-Ubuntu. 
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O Πίλαθαο 26 παξνπζηάδεη κηα ζχλνςε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δνθηκήο απηήο. 

πγθεθξηκέλα, ζηνλ Πίλαθα απηφ απνηππψλνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ δχν 

δηεξγαζίεο (DC θαη PR) θαζψο θαη ην ζχλνιφ ηνπο. Ο ιφγνο πνπ απνηππψλνληαη κφλν 

δχν δηεξγαζίεο απφ ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο GARS είλαη γηαηί νη δχν 

δηεξγαζίεο απηέο απνηεινχλ ην θπξηφηεξν θνξηίν ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη ππφινηπεο δχν 

δηεξγαζίεο (UH θαη ΔΣ) θαζψο θαη νη ειεγθηέο αζαθνχο ινγηθήο ππνινγίδνπλ ζρεδφλ 

ακέζσο ηα απνηειέζκαηα ηνπο ρσξίο λα επηβαξχλνπλ ην ζχζηεκα ζεκαληηθά. 

Αληηζέησο, νη δηεξγαζίεο DC θαη PR απνηεινχλ ην θχξην θνξηίν πνπ δεζκεχεη ηνπο 

πφξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ιδηαίηεξα, φπσο άιισζηε θαίλεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ πίλαθα, ε δηεξγαζία κε ηηο κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο ήηαλ ε PR. ηνλ πίλαθα απηφ 

απνηππψλνληαη επίζεο νη ρξφλνη επεμεξγαζίαο, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε φζν 

θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ππξήλα (user θαη kernel mode αληίζηνηρα). Δπίζεο 

απνηππψλεηαη ην πνζνζηφ θνξηίνπ ηνπ επεμεξγαζηή (CPU) θαζψο θαη ε κέγηζηε 

δέζκεπζε κλήκεο (Max Memory Resident Size). Παξάιιεια, απνηππψλνληαη ν 

αξηζκφο ησλ ιαζψλ ζηε δηαρείξηζε κλήκεο (Major – Minor Page Faults) θαη ηα 

swaps πνπ θαηαγξάθεθαλ. 

Πίνακαρ 26 Χξήζε πόξσλ ζπζηήκαηνο από ην ζύζηεκα GARS 

Γ
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DC 

5 

0,05 0,01 86 5184 0 2557 0 

PR 59,34 2,22 102 1027632 20 358848 0 

DC+PR 59,39 2,23 102 1032816 20 361405 0 

DC 

50 

0,46 0,15 81 5168 3 22041 0 

PR 585,44 23,2 103 1037776 0 3503681 0 

DC+PR 585,9 23,35 103 1042944 3 3525722 0 

DC 

500 

5,06 1,22 87 5232 0 21807 0 

PR 5870,93 241,85 103 1028128 0 3518446 0 

DC+PR 5875,99 243,07 103 1033360 0 3540253 0 

DC 

5000 

49,73 12,96 86 5840 0 2187100 0 

PR 58287,7 2391,3 102 102833 108 3,43E+08 0 

DC+PR 58337,44 2404,26 102 108673 108 3,45E+08 0 
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Οη εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνπλ κε γξαθηθά δηαγξάκκαηα ηα 

απνηειέζκαηα  ηνπ Πίλαθα 26. πγθεθξηκέλα, ε Δηθφλα 40 παξνπζηάδεη ηα θχξηα θαη 

δεπηεξεχνληα ζθάικαηα ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλδεδεκέλσλ πειαηψλ.  

 

Δικόνα 40 Αξηζκόο ζθαικάησλ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αξηζκό ησλ ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ 

 

Αληίζηνηρα, ε Δηθφλα 41 παξνπζηάδεη ηνπο ρξφλνπο απφθξηζεο ρξήζηε θαη 

ππξήλα ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλδεκέλσλ πειαηψλ θαη νκνίσο ε Δηθφλα 

42 παξνπζηάδεη ηελ κέγηζηε δέζκεπζε κλήκεο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ πειαηψλ. 
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Δικόνα 41  Χξόλνο απόθξηζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αξηζκό ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ 

 

Δικόνα 42 Μέγηζηε δέζκεπζε κλήκεο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αξηζκό ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ 
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Όπσο είλαη εκθαλέο απφ ηελ Δηθφλα 40, ν αξηζκφο ησλ θχξησλ ζθαικάησλ 

παξακέλεη ζρεηηθά ζηαζεξφο κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ πειαηψλ, 

ζε αληίζεζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ δεπηεξεπφλησλ ζθαικάησλ ν νπνίνο παξνπζηάδεη 

ζαθή αλνδηθή πνξεία. Οπσζδήπνηε, ην γεγνλφο απηφ δελ είλαη ηδηαίηεξα 

επηβαξπληηθφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ GARS server θαζψο ν αξηζκφο ησλ 

δεπηεξεπφλησλ ζθαικάησλ είλαη αληηκεησπίζηκνο απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, ζε 

αληίζεζε πνιιέο θνξέο κε ηα θχξηα ζθάικαηα. 

Αληίζηνηρα, ζηελ Δηθφλα 41, ν ρξφλνο απφθξηζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε 

απμάλεηαη καδί κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλδεδεκέλσλ ρξεζηψλ, ζε αληίζεζε κε ηνλ ρξφλν 

ηνπ ππξήλα (kernel mode) πνπ παξακέλεη νπζηαζηηθά ζηαζεξφο. Σν γεγνλφο απηφ 

κπνξεί λα εξκελεπηεί απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ GARS server, ιακβάλνληαο ππφςε πσο 

φηαλ ζηέιλνληαη αηηήκαηα αλάιπζεο θεηκέλνπ, φηαλ βξίζθεηαη πξνεγνχκελν αίηεκα 

ζε δηαδηθαζία αλάιπζεο, απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά θαη κπαίλνπλ ζε δηαδηθαζία 

νπξάο (queue). πλεπψο, ν ρξφλνο επεμεξγαζίαο ηνπ θάζε αηηήκαηνο παξακέλεη 

ζηαζεξφο, φκσο ν ρξφλνο πνπ βιέπεη ν ρξήζηεο (δειαδή ν πειάηεο) απμάλεηαη 

ζηαδηαθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλδεδεκέλσλ πειαηψλ. Δπηπιένλ, γίλεηαη θαλεξφ θαη ην 

γεγνλφο πσο ε δηεξγαζία PR είλαη ε πεξηζζφηεξν επηβαξπληηθή γηα ηνλ GARS server. 

Δλδεηθηηθά θαίλεηαη πσο γηα ηελ πεξίπησζε ησλ 5000 ζπλδεδεκέλσλ πειαηψλ, ν 

ρξφλνο απφθξηζεο πνπ βιέπεη ν ρξήζηεο είλαη πεξίπνπ 1000 θνξέο κηθξφηεξνο γηα ηε 

δηεξγαζία DC ζε ζρέζε κε ηε δηεξγαζία PR. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ζπνπδαηφηεηα πνπ έρεη ν ρξφλνο απφθξηζεο ζηελ ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο, νδεγεί ηηο κειινληηθέο εθδφζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο GARS θαη εηδηθφηεξα 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ GARS server, λα νδεγνχληαη ζε δχν πηζαλέο ιχζεηο γηα κεγάιν 

αξηζκφ ζπλδεδεκέλσλ πειαηψλ: ηε ιεηηνπξγία θαηαλεκεκέλνπ ζπζηήκαηνο (cluster) ή 

ηελ αθαίξεζε ηεο δηεξγαζίαο PR, φπσο αλαιχεηαη ζην αληίζηνηρν θεθάιαην αλαθνξάο 

ησλ κειινληηθψλ ζρεδίσλ. 

Δπίζεο, θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 42 πσο ε κέγηζηε δέζκεπζε κλήκεο κηθξαίλεη κε 

ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ πειαηψλ. Η ηηκή απηή (MRes) 

αλαθέξεηαη ζην κέγεζνο ηεο θπζηθήο κλήκεο ην νπνίν δεζκεχεηαη απφ ην ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ GARS server. Η ινγηθή εξκελεία ηεο κείσζεο απηήο, 

έρεη λα θάλεη κε ηηο δπλακηθέο δνκέο θαη ηηο νπξέο πνπ έρεη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. 

Πξνθαλψο, ν απμεκέλνο αξηζκφο ζπλδεδεκέλσλ πειαηψλ απμάλεη ηηο απαηηήζεηο γηα 
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νπξέο (queues) θαη ζπλεπψο κεηψλεηαη ε δέζκεπζε θχξηαο κλήκεο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ GARS server. 

 

7.4 Η εφαρμογό Άρτεμισ 

Η εθαξκνγή Άξηεκηο αλαπηχρζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011, ζηα πιαίζηα ηεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο ηνπ θνηηεηή Δπζηάζηνπ Παπαδφπνπινπ θαη βαζίδεηαη πάλσ ζηελ 

ππνδνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ GARS server. Η εθαξκνγή απηή έρεη ζρεδηαζηεί γηα 

θηλεηά ηειέθσλα πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android. ηφρνο 

ηεο εθαξκνγήο ήηαλ λα πξνζηαηέςεη ηα παηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θηλεηέο ζπζθεπέο, 

πνπ βαζίδνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android, απφ θαθφβνπιεο πξνζεγγίζεηο πνπ 

γίλνληαη κε ηελ απνζηνιή γξαπηψλ κελπκάησλ SMS. Οπζηαζηηθά, απνηειεί ηελ 

πινπνίεζε κηαο ππεξεζίαο πειάηε (client) ηoπ ζπζηήκαηνο GARS, ζηνρεπφκελν γηα 

θηλεηά ηειέθσλα, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί κέξνο ηεο ιεηηνπξγηθήο ππνδνκήο ηεο 

απνκαθξπζκέλεο ηνπνινγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο GARS. 

Γεληθφηεξα, ε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ/ ζπζθεπψλ θαη ησλ 

δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ απηά, έρεη θέξεη λέα δεδνκέλα ζηηο 

κνξθέο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. Όπσο γηα παξάδεηγκα ε ξαγδαία εμέιημε 

ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ έθεξε κεγάιεο αιιαγέο θαη εηζήγαγε ηελ έλλνηα ησλ 

ειεθηξνληθψλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο (φπσο άιισζηε πεξηγξάθεθε ζρεηηθά ζην 

εηζαγσγηθφ θεθάιαην), ε εμέιημε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ έθαλε νπζηαζηηθά απηέο ηηο 

ζπλνκηιίεο δηαζέζηκεο ζηηο θνξεηέο ζπζθεπέο κε ηηο κεγάιεο ππνινγηζηηθέο 

ηθαλφηεηεο (smartphones). Όκσο, ην πξφβιεκα ηεο θαθφβνπιεο πξνζέγγηζεο 

αλήιηθσλ απφ ελήιηθεο, παηδφθηινπο θαη παηδεξαζηέο κεηαθέξζεθε πνιιέο θνξέο θαη 

ζηε ρξήζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ παξάιιεια κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηηο άιιεο 

κνλάδεο (Amanda Lenhart 2010). 

Δμάιινπ, ε δηείζδπζε ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ ζηα παηδηά θαη ζηνπο έθεβνπο 

είλαη εληππσζηαθή. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αλειίθσλ άλσ ησλ 10 εηψλ, 

δηαζέηεη κηα αλάινγε ζπζθεπή γηα πξνζσπηθή ρξήζε (Health 2012). Μάιηζηα, δελ 

πξνμελεί εληχπσζε κφλν ε θαηνρή ηέηνησλ ζπζθεπψλ αιιά θαη ε εθηελήο ρξήζε ηνπο 

απφ ηνπο αλήιηθνπο θαηφρνπο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, παξαηεξήζεθε πσο θνξίηζηα 

ειηθίαο 14-17 εηψλ ζηέιλνπλ πάλσ απφ 100 γξαπηά κελχκαηα ζε εκεξήζηα βάζε 
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(Amanda Lenhart 2010). πλεπψο, έγηλε θαηαλνεηή ε αλάγθε γηα ζρεηηθή επέθηαζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο GARS, πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ κέζα απφ ηε 

ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ. 

 

7.4.1 Λειτουργύα 

Η Δηθφλα 43 παξνπζηάδεη ην ιεηηνπξγηθφ δηάγξακκα ηεο εθαξκνγήο. Αξρηθά ζα 

πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο γίλεηαη αδηαθαλψο πξνο ηνλ 

ρξήζηε, ρσξίο δειαδή λα γίλεηαη αληηιεπηή. Δμάιινπ, απηφο είλαη θαη ν γεληθφηεξνο 

ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο GARS, φπσο έρεη αλαιπζεί ζε αξρηθφ θεθάιαην. 

 

Δικόνα 43 Λεηηνπξγηθό δηάγξακκα εθαξκνγήο Άξηεκηο 

 

Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο, θάζε εηζεξρφκελν κήλπκα θεηκέλνπ (SMS) 

ζηέιλεηαη πξνο επεμεξγαζία ζηνλ GARS server. ηε ζπλέρεηα, ν GARS server αλαιχεη 

ην θείκελν ηνπ κελχκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηελ DC δηεξγαζία. ην ζεκείν 

απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ε κνλαδηθή δηεξγαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε 

DC θαη απηφ γηα δχν θπξίσο ιφγνπο: α) επεηδή ην θείκελν ηνπ γξαπηνχ κελχκαηνο 

είλαη ζρεηηθά κηθξφ (κφιηο 160 ραξαθηήξεο) δελ έρεη λφεκα ε πεξαηηέξσ αλάιπζή ηνπ 

(πρ. αλάιπζε πξνζσπηθφηεηαο) θαζψο δελ επηηπγράλεηαη ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα κε 

ηφζν κηθξφ αξηζκφ ιέμεσλ θαη β) νη ππφινηπεο δηεξγαζίεο ζρεδηάζηεθαλ γηα 



Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή Γεκήηξεο Μηραιόπνπινο 2014 

151 

 

ειεθηξνληθνχο δηαιφγνπο θαη δελ έρεη λφεκα ε εθαξκνγή ηνπο ζε ζχληνκα γξαπηά 

κελχκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ε δηεξγαζία ΔΣ ππνινγίδεη ηελ επηθηλδπλφηεηα γηα ηνλ 

αλήιηθν ρξήζηε αλαθνξηθά κε ηνλ ρξφλν έθζεζήο ηνπ ζηνλ δηαδηθηπαθφ ρψξν. Όκσο 

γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ πσο ν ρξφλνο έθζεζεο δε κπνξεί λα έρεη ξεαιηζηηθή έλλνηα 

ζηα γξαπηά κελχκαηα SMS. Οκνίσο, ε δηεξγαζία UH έρεη σο ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο επηθηλδπλφηεηαο αλαθνξηθά κε ηελ ηζηνξηθφηεηα ησλ ζπλνκηιηψλ ηνπ αλήιηθνπ 

ρξήζηε. ηελ πεξίπησζε φκσο ησλ γξαπηψλ κελπκάησλ SMS ε ηζηνξηθφηεηα δελ 

είλαη αλάινγε ηεο επηθηλδπλφηεηαο θαη ζπλεπψο ε δηεξγαζία απηή δελ έρεη λφεκα. 

Μεηά ηελ αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ απφ ηε δηεξγαζία DC, ν GARS server απαληάεη 

ζηελ απνζηνιή ηνπ θεηκέλνπ απφ ηνλ πειάηε (client) (δειαδή ζηελ εγθαηεζηεκέλε 

εθαξκνγή) κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο. Σα απνηειέζκαηα απηά, φπσο έρεη 

αλαιπζεί δηεμνδηθά ζην θεθάιαην πνπ αλαιχεη ηε ιεηηνπξγία ηεο δηεξγαζίαο DC, 

αθνξνχλ ηηο πηζαλφηεηεο ην γξαπηφ θείκελν λα αλήθεη ζε θάπνηα απφ ηηο ηξεηο 

θιάζεηο (ga, dr θαη sa). Η εθαξκνγή ζηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ηα φξηα ηεο πηζαλφηεηαο 

P(sa) μεπεξλνχλ ηα πξνθαζνξηζκέλα φξηα, ζηέιλεη κήλπκα θηλδχλνπ ζην θηλεηφ 

ηειέθσλν ηνπ γνλέα ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα είλαη αξκφδηνο λα επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο 

θαη λα πεξηνξίζεη ηελ ελδερφκελε απεηιή. Σν κήλπκα θηλδχλνπ (alert), φπσο 

εκθαλίδεηαη θαηά ηελ εξγαζηεξηαθή εθαξκνγή, παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 44. 

 

Δικόνα 44 Μήλπκα θηλδύλνπ πνπ απνζηέιιεηαη από ηελ εθαξκνγή Άξηεκηο 

 

ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα μεθαζαξηζηεί θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δίλεηαη ην 

έλαπζκα γηα ηελ απνζηνιή ηνπ κελχκαηνο θηλδχλνπ. πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ αξρηθή 

εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε (δειαδή ζηνλ γνλέα) 

λα επηιέμεη αξρηθά ην επίπεδν αζθάιεηαο. Η Δηθφλα 45 παξνπζηάδεη κηα απνηχπσζε 
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θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Η επηινγή ηνπ επηπέδνπ High έρεη σο 

απνηέιεζκα ην ζχζηεκα λα γίλεηαη πνιχ επαίζζεην, ελψ αληίζηνηρα ε επηινγή Low 

έρεη σο απνηέιεζκα ην ζχζηεκα λα γίλεηαη ιηγφηεξν επαίζζεην. Η ελδηάκεζε 

επηινγή, Medium, έρεη σο απνηέιεζκα ε επαηζζεζία ηνπ ζπζηήκαηνο λα βξίζθεηαη 

ζην ελδηάκεζν ησλ πξνεγνχκελσλ επηινγψλ. Σαπηφρξνλα, ν ρξήζηεο (γνλέαο) 

ζπκπιεξψλεη ηνλ αξηζκφ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζηνλ νπνίν επηζπκεί λα ζηέιλνληαη ηα 

κελχκαηα θηλδχλνπ. 

 

 

Δικόνα 45 Δπηινγέο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο 

 

7.4.2 Επεξεργαςύα κειμϋνου 

Έρνληαο αλαιχζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Άξηεκηο, ζην ζεκείν απηφ 

θξίλεηαη ζθφπηκε ε επεμήγεζε ηνπ ηξφπνπ αλάιπζεο ηνπ θεηκέλνπ ηνπ κελχκαηνο, κε 

ηξφπν παξφκνην κε απηφλ ηεο δηεξγαζίαο DC. πλεπψο, θάζε εηζεξρφκελν κήλπκα 

SMS πεξλά απφ ηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο πξηλ ζηαιεί γηα αλάιπζε ζηνλ GARS 

server: Αξρηθά, απνκαθξχλνληαη φιεο νη ιέμεηο πνπ δελ πεξηέρνπλ ζεκαληηθή 

πιεξνθνξία, φπσο γηα παξάδεηγκα άξζξα, επηθσλήκαηα θιπ. ηε ζπλέρεηα, 

αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηνπ tokenization, δειαδή ην θείκελν κεηαηξέπεηαη ζε 

μερσξηζηέο ιέμεηο (tokens). Αθνινχζσο, ε δηαδηθαζία ηνπ stemming κεηαηξέπεη ηηο 

ιέμεηο ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή (root), φπσο γηα παξάδεηγκα ε ιέμε ‗running‘ 

κεηαηξέπεηαη ζε ‗run‘. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ, ην θείκελν 

ζηέιλεηαη ζηνλ GARS server, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ απαληάεη κε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο αλάιπζεο. 
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Οη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο, πνπ δηέξρεηαη ην εηζεξρφκελν κήλπκα πξνηνχ ζηαιεί 

γηα αλάιπζε ζηνλ GARS server, απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

απνζηέιινληαη. Γηα λα γίλεη αληηιεπηφ ην κέγεζνο ηνπ νθέινπο απφ ηελ κείσζε απηή, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην αθφινπζν πείξακα: Η εθαξκνγή Άξηεκηο εγθαηαζηάζεθε ζε 

δχν ζπζθεπέο, ηε ζπζθεπή 1 θαη ηε ζπζθεπή 2. Η δηαθνξά βξίζθεηαη ζην γεγνλφο 

πσο ε έθδνζε πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηε ζπζθεπή 1 δελ πεξηιακβάλεη ηηο αλαθεξφκελεο 

δηεξγαζίεο, ζε αληίζεζε κε ηε ζπζθεπή 2 πνπ ηηο πεξηιακβάλεη θαλνληθά. Γηα ηνλ 

ζθνπφ ηνπ πεηξάκαηνο, 28 κελχκαηα εμήρζεζαλ απφ ηελ ηζηνζειίδα maxabout.com, ε 

νπνία πεξηέρεη πξφηππα ζχληνκα κελχκαηα ζε αγγιηθή γιψζζα .  

Η Δηθφλα 46 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο. Όπσο είλαη 

εκθαλέο, ην θέξδνο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ είλαη ζεκαληηθφ. Απηή ε 

κείσζε πνπ επηηπγράλεηαη έρεη αληίθηππν ηφζν ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο απφ ηελ 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπ GARS server θαη ηεο εγθαηεζηεκέλεο εθαξκνγήο, 

φζν θαη ζηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αλάιπζεο. 

 

Δικόνα 46 Πεηξακαηηθόο έιεγρνο σθειηκόηεηαο δηεξγαζηώλ 
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7.5 Περιοριςμού και μελλοντικϋσ αναβαθμύςεισ τησ εφαρμογόσ 

Ο βαζηθφο πεξηνξηζκφο πνπ ζπλαληάηαη ζηελ εθαξκνγή Άξηεκηο είλαη ε 

αδπλακία ηεο εθαξκνγήο λα θαιχςεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζε άιιε γιψζζα πέξαλ ηεο 

αγγιηθήο. Όπσο αλαιχζεθε θαη ζην ζρεηηθφ θεθάιαην αλάιπζεο ηεο δηεξγαζίαο DC, 

δπζηπρψο ε βάζε δηαιφγσλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηνλ GARS server βαζίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηελ αγγιηθή γιψζζα, θαζψο νη δηάινγνη πνπ έρνπλ βξεζεί θαη έρνπλ 

απνδεδεηγκέλα νδεγήζεη ζε επηζέζεηο grooming είλαη απνθιεηζηηθά ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα. Ωζηφζν, ζηα κειινληηθά ζρέδηα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ελέξγεηεο νη 

νπνίεο ζα εκπινπηίζνπλ ηε βάζε αλάιπζεο δηαιφγσλ κε δηαιφγνπο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. 

Δπηπξφζζεην πεξηνξηζκφ ηεο εθαξκνγήο απνηειεί θαη ε απαίηεζε πνπ ππάξρεη 

γηα δηθηπαθή ζχλδεζε. Η απαίηεζε απηή κπνξεί λα θαιπθζεί κε ηε ρξήζε 

ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ, ρακειφηεξνπ θφζηνπο γηα απνζηνιή θαη ιήςε δεδνκέλσλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζχλδεζε κέζσ ηεο ηερλνινγίαο wi-fi πνπ ππνζηεξίδνπλ φιεο 

ζρεδφλ νη ζχγρξνλεο ζπζθεπέο. Όκσο, ε ζπλερήο απνζηνιή θαη ιήςε δεδνκέλσλ 

εθηφο απφ ην θφζηνο, κπνξεί λα επηδξάζεη αξλεηηθά θαη ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

απφ ηελ θηλεηή ζπζθεπή. Δπηπιένλ, ε απνζηνιή ησλ εηζεξρνκέλσλ κελπκάησλ πξνο 

ηνλ GARS server, κπνξεί λα απνηειέζεη θαη θελφ αζθαιείαο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ππνθιαπεί απφ θαθφβνπιν ρξήζηε. Όκσο, ην πξφβιεκα απηφ κπνξεί λα 

αληηκεησπηζηεί κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ κεζφδσλ θσδηθνπνίεζεο. 
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8 Επύλογοσ και μελλοντικϋσ προεκτϊςεισ 

ηα θεθάιαηα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο αλαιχζεθε ε έξεπλα θαη ε πινπνίεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο GARS. Αλαιχζεθαλ δηεμνδηθά νη θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο είλαη 

εθηεζεηκέλνη νη αλήιηθνη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, νη επηπηψζεηο πνπ έρνπλ θαζψο θαη 

ην πξνθίι ησλ αλζξψπσλ πνπ πξνβαίλνπλ ζηηο αληίζηνηρεο επηζεηηθέο ελέξγεηεο. 

Έπεηηα νξίζηεθε ε έλλνηα ηεο επηθηλδπλφηεηαο πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο 

ειεθηξνληθνχο δηαιφγνπο θαη θαζνξίζηεθαλ νη πξνδηαγξαθέο θαη νη πξνθιήζεηο ζηηο 

νπνίεο βαζίζηεθε ε αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξνπζηάζηεθαλ ηα ζεκεία ειέγρνπ 

ηεο επηθηλδπλφηεηαο πάλσ ζηα νπνία βαζίδνληαη νη κεηξήζεηο θηλδχλνπ. 

Καηαγξάθεθαλ ε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο, ε αξρηηεθηνληθή ηνπ θαη ε αξρηθνπνίεζε ησλ 

δηεξγαζηψλ ηνπ θαη έπεηηα αλαπηχρζεθαλ απηέο νη δηεξγαζίεο θαζψο θαη νη δνθηκέο 

πνπ έγηλαλ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζήο ηνπο. Παξνπζηάζηεθε ε ζχλζεζε ηεο 

επηθηλδπλφηεηαο κε ηε ρξήζε αζαθνχο ινγηθήο θαζψο θαη νη ξπζκίζεηο επαηζζεζίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηέινο πεξηγξάθεθε ε πινπνίεζή ηνπ ζπζηήκαηνο σο εθαξκνγή 

γηα θηλεηά ηειέθσλα.  

Σν ζχζηεκα GARS ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηχρζεθε κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ 

αλήιηθσλ ρξεζηψλ απφ ηηο παγίδεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Γεδνκέλνπ πσο νη θίλδπλνη γηα 

ηνπο αλήιηθνπο ρξήζηεο απμάλνληαη ξαγδαία θαη απνθηνχλ ζπλερψο λέεο κνξθέο, 

ζεσξήζεθε ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία, απφ ηερληθήο ζθνπηάο, θαηάιιεινπ 

εξγαιείνπ πνπ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν λα εληνπίδεη ηηο 

αληίζηνηρεο απεηιέο θαη λα εηδνπνηεί θαηάιιεια. 

ηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αλαπηχρζεθε, είλαη ε έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ηνπ 

γνλέα ζρεηηθά κε ηνλ επεξρφκελν θίλδπλν. πλεπψο, ε ζπλνιηθή ηνπ ιεηηνπξγία 

βαζίδεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηεζζάξσλ (4) δηεξγαζηψλ πνπ ζην ξφιν αηζζεηήξσλ 

ζπιιέγνπλ δεδνκέλα απφ ηνπο γξαπηνχο δηαιφγνπο ηνπ αλήιηθνπ ρξήζηε. ηε 

ζπλέρεηα εηδηθνί ειεγθηέο αζαθνχο ινγηθήο κεηαηξέπνπλ ηηο κεηξήζεηο ησλ 

δηεξγαζηψλ ζε επηκέξνπο ηηκέο επηθηλδπλφηεηαο. Έπεηηα, νη επηκέξνπο ηηκέο 

επηθηλδπλφηεηαο ζπλζέηνληαη κε ηε ρξήζε εηδηθήο ηερληθήο ππνινγηζκνχ ησλ εηδηθψλ 

βαξψλ, γηα λα δψζνπλ ηελ ηειηθή ηηκή επηθηλδπλφηεηαο. Απηή ε ηειηθή ηηκή 

επηθηλδπλφηεηαο πνπ ππνινγίδεηαη απφ ην ζχζηεκα GARS είλαη ελδεηθηηθή ηνπ 

βαζκνχ έθζεζεο ηνπ αλειίθνπ ζηηο παγίδεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο 
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γηα ηελ ελεκέξσζε ηφζν ηνπ γνλέα φζν θαη ηνπ αλήιηθνπ ρξήζηε γηα ηνλ επεξρφκελν 

θίλδπλν. 

ηελ παξνχζα κνξθή ηνπ, ην ζχζηεκα έρεη πινπνηεζεί κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ 

εξγαιείσλ απφ πιεπξάο δηεξγαζηψλ θαη κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ Matlab γηα ηελ 

νιηζηηθή ελζσκάησζε θαη ζχλζεζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ. Δπηπιένλ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε εξγαζηεξηαθή εθαξκνγή ηεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο, κε 

θαηαγξαθή ησλ πφξσλ πνπ δεζκεχεη απφ ην ζχζηεκα, θαζψο θαη απνηειέζκαηα ηεο 

αλάιπζεο χπνπησλ δηαιφγσλ πνπ δεζκεχηεθαλ απφ ην δηαδίθηπν. ηηο πξψηεο 

κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαίλεηαη πσο ην ζχζηεκα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη 

αμηνπξεπψο αθφκα θαη θάησ απφ ηζρπξφ θνξηίν αλάιπζεο δηαιφγσλ. 

Όκσο, ππάξρνπλ θαη ζπγθεθξηκέλνη πεξηνξηζκνί θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Η 

ζεκαληηθφηεξε φισλ έρεη λα θάλεη κε ηελ αδπλακία ηνπ ζπζηήκαηνο λα ππνζηεξίμεη 

έιεγρν δηαιφγσλ ζε άιιε γιψζζα εθηφο ηεο αγγιηθήο. Η αδπλακία απηή νθείιεηαη 

ζηελ απνπζία πξφηππσλ δηαιφγσλ ζε άιιε γιψζζα, ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ GARS. Ωζηφζν, ηα κειινληηθά ζρέδηα πεξηιακβάλνπλ ηε ζχζηαζε 

νκάδαο εζεινληψλ κε θχξην ζηφρν ηε ζπιινγή απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη δηαιφγσλ 

ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ππνζηήξημε θαη άιισλ γισζζψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο 

Διιεληθήο. 

ίγνπξα ε αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο GARS δελ απνηειεί ηελ νιηζηηθή ιχζε ζην 

πξφβιεκα ησλ επηζέζεσλ grooming, θαζψο απηφ είλαη πνιπδηάζηαην θαη επεξεάδεηαη 

απφ πιεζψξα εηεξνγελψλ παξαγφλησλ. Όκσο απνηειεί έλα νπζηαζηηθφ βνήζεκα πξνο 

ηνπο γνλείο, φρη απνθιεηζηηθά σο εξγαιείν απζηεξνχ γνληθνχ ειέγρνπ φπσο 

ππάξρνπλ αξθεηά ζην εκπφξην, αιιά σο εξγαιείν έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο. 

Δμάιινπ, νη βαζηθνί ππιψλεο άκπλαο απέλαληη ζηηο επηζέζεηο grooming είλαη αθελφο 

κελ ε γλψζε ηνπ θηλδχλνπ θαη αθεηέξνπ ε πξφιεςή ηνπ ζε αξρηθφ ζηάδην. πλεπψο, 

νη δχν ππιψλεο απηνί απνηέιεζαλ θαη ηα βαζηθά θίλεηξα αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

GARS. 

Η εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα πνπ μεθίλεζε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο, 

αλακέλεηαη λα κελ ηεξκαηίζεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζεο δηαηξηβήο, αιιά λα 

ζπλερίζεη θαη κε ηε βνήζεηα πεξηζζφηεξσλ εξεπλεηψλ θαη πξνγξακκαηηζηψλ. 

Δμάιινπ ην βαζηθφ θίλεηξν γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηε ζπλέρηζε ηεο παξνχζαο 
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πξνζπάζεηαο βαζίδεηαη ζηνλ θχξην ζηφρν πνπ είλαη ε πξνζηαζία ησλ αλήιηθσλ 

ρξεζηψλ. Η ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ζε κηα ηφζν επαίζζεηε θνηλσληθή νκάδα, φπσο 

είλαη ηα παηδηά, ζπλάδεη λα απνηειεί χςηζην θαζήθνλ γηα ηνπο εξεπλεηέο ηνπ ρψξνπ 

θαη ζπλάκα γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ ελίζρπζε θαη ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή. 

Παξάιιεια, ε νινθιήξσζε ηεο αλάιπζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

GARS ζηα πιαίζηα ηεο εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, σζεί ζηελ αλάιπζε ησλ 

επηκέξνπο ζηνηρείσλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελα βειηησηηθήο 

έξεπλαο. Παξαθάησ παξαηίζεληαη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα νπνία 

ρξίδνπλ βειηησηηθψλ θηλήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί παξαγσγηθά ε αλάπηπμε 

ηνπ ζπζηήκαηνο GARS θαη λα ζπκβάιεη πιεξέζηεξα ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θηλδχλσλ πνπ δηαηξέρνπλ νη αλήιηθνη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαζψο ζπλνκηινχλ κε 

αγλψζηνπο. 

Αξρηθά, ε πξψηε πξνηεξαηφηεηα γηα ηηο κειινληηθέο πξνεθηάζεηο είλαη ε 

ελζσκάησζε ηεο ππνζηήξημεο ηεο Διιεληθήο θαη πηζαλψο θαη άιισλ γισζζψλ απφ 

ην ζχζηεκα. Λφγσ ηεο αξρηθήο αδπλακίαο εχξεζεο θαηάιιεισλ δηαιφγσλ, πνπ 

απνδεδεηγκέλα λα έρνπλ νδεγήζεη ζε επηζέζεηο grooming ζε δηαθνξεηηθή γιψζζα 

πέξαλ ηεο Αγγιηθήο (πρ. Διιεληθή), ην ζχζηεκα εκθαλίδεη εμίζνπ αδπλακία 

ππνζηήξημεο ηεο πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ ζε δηαθνξεηηθέο απφ ηελ Αγγιηθή, 

γιψζζεο δηαιφγσλ. πλεπψο, ζηα κειινληηθά ζρέδηα ππάξρεη ν ζρεδηαζκφο ηεο 

εχξεζεο δηαιφγσλ θαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Όκσο ην εγρείξεκα απηφ εκθαλίδεη 

πνηθίιεο πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ θαηάιιεια. Γεδνκέλνπ πσο ε 

ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο δελ ζεσξείηαη γφληκν θαη πηζαλφ ζελάξην ιφγσ ησλ 

πνιιαπιψλ αξλήζεσλ πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

επηζεκάλζεθε θαηά ηελ αλάιπζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο βάζεο θαηεγνξηνπνίεζεο, ε 

αλάπηπμε αληίζηνηρεο βάζεο θαηεγνξηνπνίεζεο ζε Διιεληθή γιψζζα κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ αλάπηπμε δηθηχνπ εζεινληψλ πνπ παξηζηάλνληαο ηνπο 

αλήιηθνπο ρξήζηεο, ζα δεζκεχνπλ ηνπο δηαιφγνπο πξνζέγγηζεο απφ ηνπο έηεξνπο, 

ελήιηθεο ρξήζηεο. Οπσζδήπνηε, ε αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ησλ εζεινληψλ απαηηεί 

άξηηα νξγάλσζε κε παξνρή θηλήηξσλ θαη θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ ε 

ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ λα γίλεη αξκνληθά θαη ρσξίο θηλδχλνπο γηα ηνπο εζεινληέο.  
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Όκσο, αλ θαη ε αλάπηπμε βάζεο θαηεγνξηνπνίεζεο ζε Διιεληθή γιψζζα ζα 

είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε, ζηε ιεηηνπξγηθή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο GARS ζα ππάξρεη κηα 

αδπλακία: ε δηεξγαζία PR δε ζα κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαζψο ην ινγηζκηθφ πνπ ηελ 

ππνζηεξίδεη δε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε άιιε γιψζζα εθηφο απφ ηελ Αγγιηθή, ζε 

αληίζεζε κε ην αληίζηνηρν ηεο δηεξγαζίαο DC. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ην ινγηζκηθφ 

αλαγλψξηζεο πξνζσπηθφηεηαο βαζίδεηαη ζε παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ απφ εηδηθνχο 

επηζηήκνλεο, πάλσ ζε θείκελα ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο (François Mairesse 2007). 

πλεπψο, γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δηεξγαζίαο ζε Διιεληθή γιψζζα ζα πξέπεη λα 

αλαπηπρζεί αληίζηνηρν εξγαιείν πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηελ αλαγλψξηζε 

πξνζσπηθφηεηαο απφ ειιεληθφ θείκελν ή ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο GARS δε ζα 

πεξηιακβάλεη ζηελ ιεηηνπξγηθή ηεο δνκή ηε δηεξγαζία PR. 

Οκνίσο, νη κειινληηθέο εθδφζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο GARS ζα ελζσκαηψλνπλ 

εηδηθή ιεηηνπξγία κε ηελ νπνία ζα είλαη εθηθηφο ν εκπινπηηζκφο ηεο βάζεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο κε λέα ζηνηρεία δηαιφγσλ. πγθεθξηκέλα, θαζψο ην ζχζηεκα ζα 

βξίζθεηαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία, ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθξαηεί ηα ηκήκαηα ησλ 

δηαιφγσλ ηα νπνία ζεκεηψλνπλ απμεκέλεο ηηκέο επηθηλδπλφηεηαο. ηε ζπλέρεηα, ν 

δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ηκήκαηα ησλ δηαιφγσλ 

απηψλ ζηε βάζε θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ζπλεπψο ζα  εκπινπηίδεηαη κε λέα ζηνηρεία. 

Όκσο γηα ηελ απνθπγή πηζαλψλ ζθαικάησλ ζεσξείηαη απαξαίηεηνο ν έιεγρνο ησλ 

λέσλ ηκεκάησλ ησλ δηαιφγσλ απφ αλζξψπηλν ρξήζηε . 

Παξάιιεια, ηα κειινληηθά ζρέδηα πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ 

εθαξκνγψλ πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ σο πειάηεο ζηελ απνκαθξπζκέλε ηνπνινγία, ζε 

παξφκνηα ιεηηνπξγία κε ηελ εθαξκνγή Άξηεκηο. Δίλαη γεγνλφο πσο ε πιεζψξα ησλ 

εθαξκνγψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ειεθηξνληθέο ζπλνκηιίεο θαζψο θαη νη ζπλερείο 

αλαβαζκίζεηο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, δεκηνπξγνχλ ζπλερείο απαηηήζεηο ζηελ 

αλάπηπμε εθαξκνγψλ πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ σο πειάηεο ηνπ GARS server. Γηα 

παξάδεηγκα, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο Άξηεκηο ην 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android βξίζθνληαλ ζηελ έθδνζε 2.3 ελψ ζήκεξα 

(Φεβξνπάξηνο ηνπ 2014) έρεη θηάζεη ζηελ έθδνζε 4.4. Δπνκέλσο, γίλεηαη θαηαλνεηή 

ε αλάγθε πνπ ππάξρεη γηα ζπλερή θαη επαξθή ππνζηήξημε ησλ ζρεηηθψλ εξγαιείσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δπηπιένλ, θξίλεηαη ζθφπηκε θαη ε αλάπηπμε ζρεηηθψλ εξγαιείσλ δέζκεπζεο θαη 



Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή Γεκήηξεο Μηραιόπνπινο 2014 

159 

 

απνζηνιήο δηαιφγσλ απφ ηα ειεθηξνληθά κέζα πνπ ππνζηεξίδνπλ ειεθηξνληθέο 

ζπλνκηιίεο. Γεδνκέλνπ πσο νη αλήιηθνη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ φρη κία αιιά 

πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο (πρ. Skype, Facebook, MySpace), θξίλεηαη αλαγθαία ε 

αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε εθαξκνγψλ πνπ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεζκεχνπλ 

ζπλνκηιίεο απφ πνιιαπιέο πεγέο θαη λα ηηο ζηέιλνπλ είηε ζηνλ GARS server, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε ιεηηνπξγία απνκαθξπζκέλεο ηνπνινγίαο, είηε ηνπηθά, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπηθήο ηνπνινγίαο. 

Δπηπξφζζεηα, ηα κειινληηθά ζρέδηα πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε 

θαηαλεκεκέλσλ αξρηηεθηνληθψλ ζηνλ GARS server θαηά ηελ απνκαθξπζκέλε 

ηνπνινγία, ψζηε λα βειηησζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ θαηά 

ηελ ελζσκάησζε πεξηζζφηεξσλ ρξεζηψλ. ηελ παξνχζα έθδνζε, ν GARS server 

ιεηηνπξγεί ζε εξγαζηεξηαθφ επίπεδν. Αλ θαη νη επηδφζεηο ηνπ δείρλνπλ πσο κπνξεί λα 

ηα θαηαθέξεη αμηνπξεπψο αθφκα θαη αλ ν αξηζκφο ησλ πειαηψλ απμεζεί ζεκαληηθά, 

θξίλεηαη ζθφπηκε ε αλάπηπμή ηνπ ζε θαηαλεκεκέλε αξρηηεθηνληθή. Σν φθεινο απφ 

ηελ θαηαλεκεκέλε ιεηηνπξγία είλαη αξρηθά ε αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο θαζψο ε πηζαλή 

βιάβε ή δηθηπαθή απνπζία ηνπ ελφο δηαθνκηζηή δε ζα ζεκαίλεη δηαθνπή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο γεληθά, αιιά ε δξνκνιφγεζε ησλ αηηεκάησλ ησλ 

πειαηψλ ζα γίλεηαη απφ παξάπιεπξν δηαθνκηζηή. Η θαηαλεκεκέλε αξρηηεθηνληθή, κε 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θνξηίνπ (load balancing), κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

θαηαιπηηθά ζηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο απνκαθξπζκέλεο 

ηνπνινγίαο, κεηψλνληαο ζην ειάρηζην ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηελ αλάιπζε ηνπ 

θεηκέλνπ. 

Σαπηφρξνλα, ζηηο κειινληηθέο πξνεθηάζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζρέδηα γηα ηελ 

θσδηθνπνίεζε ηεο απνζηνιήο θαη ιήςεο δεδνκέλσλ απφ θαη πξνο ηνλ GARS server 

θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο απνκαθξπζκέλεο ηνπνινγίαο. Η ελδερφκελε απψιεηα 

θξίζηκσλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ απνζηνιή ή ιήςε δεδνκέλσλ πξνο θαη 

απφ ηνλ GARS server θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε εθαξκνγήο θαηάιιεισλ 

αιγνξίζκσλ θσδηθνπνίεζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ απηψλ. πγθεθξηκέλα, νη ζθέςεηο πνπ ππάξρνπλ είλαη ζηελ εθαξκνγή ελφο 

ζπζηήκαηνο ζπκκεηξηθήο θαη αζχκκεηξεο θξππηνγξαθίαο κεηαμχ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πειάηε θαη ηνπ GARS server. Αξρηθά, ν GARS server ζα ζηέιλεη κε αζχκκεηξε 

θξππηνγξαθία κέξνο ηνπ θιεηδηνχ ζπκκεηξηθήο θξππηνγξαθίαο, ην νπνίν ζα 
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ζπκπιεξψλεηαη κε εηδηθφ αιγφξηζκν απφ ην πξφγξακκα πειάηε. ηε ζπλέρεηα, ε 

επηθνηλσλία ζα ζπλερίδεηαη κε ζπκκεηξηθή θξππηνγξάθεζε, βάζεη ηνπ θιεηδηνχ πνπ 

ζα έρεη ζρεκαηηζηεί. 

Σέινο, ηα κειινληηθά ζρέδηα πεξηιακβάλνπλ θαη επέθηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ θαθφβνπισλ ρξεζηψλ θαη ηελ άκεζε ελεκέξσζε 

ησλ αξκφδησλ αξρψλ. Όπσο αλαιχζεθε θαη ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο απνκαθξπζκέλεο 

ηνπνινγίαο, ην ζχζηεκα GARS κπνξεί λα εληνπίδεη ηελ θαθφβνπιε δξαζηεξηφηεηα 

ρξεζηψλ πνπ πξνζεγγίδνπλ έηεξνπο αλήιηθνπο ρξήζηεο βάζεη ηεο αλακελφκελεο, 

επαλαιακβαλφκελεο, παξφκνηαο δξαζηεξηφηεηαο. Δμάιινπ, απηή ε πηζαλή 

πξνεηδνπνηεηηθή ζήκαλζε πξνο ηηο αξκφδηεο αξρέο ζπλάδεη κε ηε βαζηθή θηινζνθία 

πάλσ ζηελ νπνία βαζίζηεθε ε αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή ζηελ 

πξνεηδνπνίεζε γηα ηνλ επεξρφκελν θίλδπλν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. πλεπψο, ν 

εληνπηζκφο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο GARS ησλ predators ζα απνηειεί 

νπζηαζηηθή πξνζθνξά ζηε ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

νη αλήιηθνη ρξήζηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή Γεκήηξεο Μηραιόπνπινο 2014 

161 

 

 

9 Δημοςιεύςεισ 

9.1 Διεθνό περιοδικϊ 

I. GARS: Real-Time System for Identification, Assessment and Control of 

Cyber Grooming Attacks‘  

(co-authors: I. Mavridis, M Jankovic)  

Journal of Computers & Security, Springer 2014 

Impact Factor (2013): 1,158 

Abstract:  In this paper, the Grooming Attack Recognition System (GARS) is 

presented. The main objectives of GARS are the real-time identification, 

assessment and control of cyber grooming attacks in favor of child protection. 

The system utilizes the processes of document classification, personality 

recognition, user history and exposure time recording to calculate specific 

risks children are exposed to during chat conversations. The above processes 

are repeated after each new message and three of them feed corresponding 

fuzzy logic controllers that provide particular but homogenized risk values as 

outputs. The weighted sum of the particular risk values results in a total value 

that indicates the current cyber grooming risk the child is exposed to, as the 

conversation evolves. Depending on predefined thresholds, the total risk value 

can be used to trigger alarms for various scopes (children, parents, etc). The 

practical use of GARS is demonstrated with a case study based on real 

grooming dialogs. Furthermore, an evaluation of the proposed approach 

through the discussion of applicability and performance results is discussed. 

II. Α method to calculate social networking hazard probability in definite 

time 

(co-authors: I. Mavridis) 

Journal of  Information Management & Computer Security, Emerland 2013 

 

Abstract: Purpose – The purpose of this paper is to investigate hazards for 

minor users while they are exposed to social networks. In particular, it 

provides the statistical relationship of these hazards with the exposure time as 

well as the amount of published personal information.  

Design/methodology/approach – An experiment was conducted that has 

revealed a huge number of personal information exposed by users of social 

network applications. Moreover, a significant amount of suspicious activity 

against minors has been recorded. Experimental data led to the hypothesis 

that online hazards can be modeled with known statistical distributions. In 

order to examine this hypothesis, survival analysis techniques, which involve 

the estimation of certain functions that reflect the relation of a disastrous 

event with time, were applied. 

Findings – The results show that the incoming hazards for minor female 

profiles follow the Logistic distribution, while the corresponding hazards for 

minor male profiles follow the Normal distribution.  
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Originality/value – The findings of this work are crucial for developing an 

effective system for automated grooming recognition in real time by 

optimizing the detection threshold as a function of time. Thus, the threshold 

sensitivity can be appropriately adjusted such that lower frequencies of 

occurrence lead to lower threshold sensitivities, and higher frequencies of 

occurrence lead to higher threshold sensitivities. 

9.2 Διεθνό υνϋδρια 

I. Artemis: Protection from Sexual Exploitation Attacks via SMS 

(co-authors: E.Papadopoulos, I. Mavridis) 

16th Panhellenic Conference on Informatics (PCI), 2012 

Abstract: The increasing adoption of mobile communication through SMS 

(Short Message Service) messages by young people, has attracted pedophiles 

to perform sexual exploitation attacks. Artemis is an Android application that 

aims to protect minors by recognizing such attacks using advanced 

classification techniques. In case of high exploitation risk, a warning signal is 

sent to the designated parent who is responsible for further actions. The 

implementation results reveal sufficient and transparent operation of the 

application along with a significant reduction of the amount of transmitted 

traffic for application specific messages. 

II. Modeling Child Hazards of Social Networking using Survival Analysis 

(co-authors: I. Mavridis) 

Sixth International Symposium on Human Aspects of Information Security & 

Assurance, HAISA, 2012 

Abstract: There are several hazards for children while they are exposed to 

social networks. This work integrates with the amount of personal information 

published on social networks as well as the statistical relation of these 

hazards with the exposure time. In particular, an experiment was made in 

Facebook lasting 24 weeks. This experiment has revealed that users expose a 

huge number of personal information on social networks. Moreover, during 

the experiment a significant amount of suspicious activity against minors has 

been recorded. Experimental data led to the hypothesis that online hazards 

can be modeled with known statistical distributions.In order to examine this 

hypothesis, survival analysis techniques have been used. These techniques 

involve the estimation of certain functions which reflect the relation of a 

disastrous event with time. In particular, we derive the distribution of the rate 

at which suspicious activities towards children occur in social networks as 

they were recorded through the experiment. The results show that the 

incoming hazards for minor female profiles follow the Logistic distribution, 

while the corresponding hazards for minor male profiles follow the Normal 

distribution. This knowledge is then utilized for developing an effective system 

for automated grooming recognition, by optimizing the detection threshold as 

a function of time. Thus, the threshold sensitivity can be appropriately 

adjusted such that lower frequencies of occurrence lead to lower threshold 
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sensitivities, and higher frequencies of occurrence lead to higher threshold 

sensitivities. 

III. Utilizing document classification for grooming attack recognition 

(co-authors: I. Mavridis) 

IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), 2011  

Abstract: Grooming attack recognition is a complex issue that is difficult to 

address using simple word matching in order to identify potential hazard for 

minor users. In this paper, the utilization of document classification to create 

patterns from real dialogs is proposed. Furthermore, a decision making 

method that results in generating proper warning signals based on the 

classification results is introduced. The decision making method is then 

applied using the best ranked algorithm with a comparative evaluation which 

conducted on seven document classification algorithms. 

IV. Surveying Privacy Leaks Through Online Social Network 

(co-authors: I. Mavridis) 

14th Panhellenic Conference on Informatics (PCI), 2010  

Abstract: This paper presents a survey on social networks' privacy leaks and 

the potential hazards for users, especially teenagers. In particular, the profiles 

of two teenagers, one male and one female, with fake names were created. 

Using a suitable software tool, friend requests were sent massively. As a 

result, two networks of friends were created and access was granted to a 

significant amount of users' personal information. Both profiles received 

requests for friendship and personal chat by adults aged up to 53 years old. In 

general the survey leads to results that reveal several hazards for children and 

critical issues about privacy of social network users. 

V. Towards risk based prevention of grooming attacks 

(co-authors: I. Mavridis) 

Proceedings of the 2010 International Conference on Security and 

Cryptography (SECRYPT) 

Abstract: The increasing incidents of children sexual exploitation through 

cyberspace demand for proper protection with technological defense 

mechanisms. This paper aims to present and evaluate methods and tools that 

are appropriate towards the prevention of child sexual abuse through Internet 

based communications. Attacking categories and strategies that predators 

follow are analyzed and modeled. Moreover, a comparative review of existing 

risk modeling methods, which is based on a set of proposed criteria, is 

presented. This comparison results in the conclusion that only two of the 

reviewed risk modeling methods can be adapted on the intended grooming 

attack detection system: Bayesian and Markovian. The proposed approach is 

concluded with a discussion on particular methods and tools for accurate 

attack probability calculation. 
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VI. Towards risk based prevention of grooming attacks 

(co-authors: I. Mavridis, V.Vitsas) 

9th European Conference on Information Warfare and Security, ECIW 2010 

Abstract: During recent years the number of online communication means 

between teenagers has been growing rapidly. However, the hazards that 

follow these new types of communication are growing as well. Predators use 

Internet conversations to attract minor users, usually resulting in 

catastrophic consequences. In this paper, a new risk management based 

approach is proposed, which aims to monitor internet-based conversations 

and identify possible attacks. In particular, a wide research on the area of 

children exploitation is first conducted, in order to identify the methods and 

the techniques that are used. Then, the implementation of a system capable of 

capturing and analyzing chat dialogs is proposed. The proposed system is 

under development and has not be implemented yet. It is based on three 

different sensors. The first one performs text analysis on captured traffic, as 

an attempt to look for known patterns that may indicate a possible attack. 

The Naive Bayes classifier method then follows, based upon the initial 

training set. In addition, this training set is enhanced and adopted to specific 

users’ needs via the proposed “supervised learning technique”. The second 

sensor captures files or web links that are sent through the chat 

conversation, indicating possible personal information leak or exposing 

unwanted material to minors. The third sensor counts how many times the 

same users talk with a particular child. As a result, a total risk factor is 

calculated as a weighted sum of the three risk factors, through applying the 

proper weight coefficients. In case the risk factor is above the predefined 

threshold, a warning signal is sent in order to warn on time that there is a 

possible grooming attack. The main challenge in the proposed system 

implementation is related to natural language processing, due to the fact that 

teenagers use their own acronyms and idioms when chatting, creating their 

own language. A deep research on these dialogs might result into different 

linguistic sets. Another important challenge is related with the privacy in 

internet related communications.  
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