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Περίληψη 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια ποσοτική ερευνητική μελέτη που μπορεί να 

αξιοποιηθεί για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επιμόρφωση του ενδιαφερόμενου κοινού  

πάνω στις νέες τεχνολογίες, το Web 2.0,  το ηλεκτρονικό επιχειρείν και τα επιχειρηματικά 

μοντέλα που καλούνται να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να είναι βιώσιμες και 

κερδοφόρες.  

 Προκειμένου να συμβάλλει η έρευνα στη παροχή αυτής της γνώσης για τα παραπάνω θέματα 

επακολούθησε εκτενής περιγραφική και κριτική ανάλυση των όρων ηλεκτρονικό εμπόριο, 

ηλεκτρονικό επιχειρείν, crowd funding, σύγχρονες Web 2.0 υπηρεσίες,   κοινωνική δικτύωση 

(social networking), κοινωνικά μέσα (social media),   αξιοποίηση  των υπηρεσιών Web 2.0 από 

τις επιχειρήσεις, χαρακτηριστικά των ψηφιακών επιχειρήσεων καθώς  και των επιχειρηματικών 

μοντέλων που εφαρμόζουν ή αρχίζουν να υιοθετούν προκειμένου να παραμείνουν βιώσιμες και  

κερδοφόρες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Web 2.0.  

 Η μεθοδολογία της ποσοτικής έρευνας που επακολούθησε ήταν η ηλεκτρονική διανομή 

ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν ανώνυμα από εργαζομένους τμημάτων Πληροφορικής, 

Μάρκετινγκ και Πωλήσεων ελληνικών επιχειρήσεων. Στόχος ήταν από τη στατιστική ανάλυση 

των απαντήσεών τους να διαπιστωθεί κατά πόσο οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται 

αξιοποιούν τις Web 2.0 τεχνολογίες ώστε να οδηγηθούν σε τροχιά ανάπτυξης και κερδοφορίας. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις άρχισαν να συνειδητοποιούν τη 

δυναμική των Web 2.0 τεχνολογιών και εκτός αυτού το ότι πρέπει να  συμβάλλουν ενεργά στην 

κατάρτιση των εργαζομένων τους, όσον αφορά τη χρήση των Web 2.0 τεχνολογιών ώστε να 

τους δώσουν τα εφόδια να παρακολουθούν τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.   

  



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αντικείμενο συζητήσεων η εξέλιξη από το παραδοσιακό 

WEB1.0  στο Νέο Παγκόσμιο Ιστό WEB 2.0.  Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τις 

ευκαιρίες που προσφέρει ο Νέος Παγκόσμιος Ιστός Web 2.0 και το βαθμό διείσδυσης των Web 

2.0 τεχνολογιών σε ελληνικές επιχειρήσεις.  

 Για την εν λόγω διπλωματική εργασία θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου καθώς και 

όλους όσους προθυμοποιήθηκαν να με βοηθήσουν. 

 Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους επόπτες καθηγητές κ. Σιπητάνου,  κ. Δαγδιλέλη και  

κ. Βαλκάνο  για την υποστήριξή τους. 

 

  



Περιεχόμενα 

 

Περίληψη    

Πρόλογος  

1. Ο Νέος Παγκόσμιος Ιστός Web 2.0 και οι νέες Web 2.0 τεχνολογίες .. σελ.      1 

1.1. Web 2.0 – Η νέα γενιά του Παγκόσμιου Ιστού……………………… σελ.      1  

1.2. Τι αντιπροσωπεύει το Web 2.0………………………………………  σελ.   3   

1.3  Βασικές διαφορές μεταξύ Web 2.0 και Web 1.0..…………………..  σελ.     4    

1.4  Τα βασικά χαρακτηριστικά του Web 2.0  …………………………..  σελ.   8                   

1.5  Web 2.0 και Κοινωνικά Μέσα ……………………………………...  σελ.    9 

1.6  Η επόμενη γενιά του Διαδικτύου Web 3.0 …………………………  σελ.  10 

1.7  Οι νέες τεχνολογίες του Web 2.0 …………………………………..   σελ.   11 

1.7.1  Blogs (Ιστολόγια) ………………………………………………....  σελ.   11 

1.7.2  RSS Syndication …………………………………………………..  σελ.   12 

1.7.3  Social Bookmarking (Κοινωνική Σελιδοσήμανση) ή Tagging ….  σελ.   12 

1.7.4  Κοινωνική Σήμανση  (Social Tagging) ………………………....... σελ.   13 

1.7.5  Wikis ……………………………………………………………… σελ.   14 

1.7.6  Mashups …………………………………………………………… σελ.   15 

1.7.7  Podcasts και Vodcasts …………………………………………….. σελ.   16 

1.7.8  Εικονικοί Κόσμοι …………………………………………………. σελ.   16 

1.7.9  Online Παιχνίδια (Online games) ………………………………… σελ.   18 

1.7.10   Instant messaging ……………………………………………….. σελ.   18 

1.7.11  Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης ………………………….......  σελ.   18 

1.8  Ο βαθμός χρήσης των κοινωνικών μέσων από τους χρήστες ………. σελ.   23 

1.9  Crowdfunding ………………………………………………………   σελ.   24     

2.  Κοινωνικά Δίκτυα …………………………………………………… σελ.   25 

2.1  Ορισμός Κοινωνικών Δικτύων …………………………………….. σελ.   25 

2.2  Ανάλυση ενός Κοινωνικού Δικτύου (Social Network Analysis)…...  σελ.   26 



2.3  Η χρησιμότητα της Ανάλυσης των Κοινωνικών Δικτύων για τις  

       επιχειρήσεις …………………………………………………………  σελ.     28 

3.  Web 2.0 και επιχειρήσεις ……………………………………………. σελ.   29 

3.1  Η σημασία του Web 2.0 για τις επιχειρήσεις ………………………  σελ.   29 

3.2  Η προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις από την υιοθέτηση  και  

       εφαρμογή μιας Web 2.0 πολιτικής …………………………………  σελ.   30 

3.3  Ο  νέος  ρόλος  των  εργαζομένων  σε  μια  επιχείρηση  που  

       χρησιμοποιεί τις  νέες Web 2.0 υπηρεσίες …………………………  σελ.   32 

3.4  Η χρήση βασικών Web 2.0 τεχνολογιών στην επιχείρηση ………...  σελ.   33 

3.4.1  Επιχειρησιακά ιστολόγια (blogs) ………………………………… σελ.   33 

3.4.2  Τα Wikis στο εταιρικό περιβάλλον ………………………………  σελ.   34 

3.4.3  Τα Mashups στο εταιρικό περιβάλλον ……………………………  σελ.   35 

3.4.4  Τα podcasts και vodcasts στο εταιρικό περιβάλλον ………………  σελ.   35 

3.4.5  Η  Κοινωνική  Σήμανση  (Social  Tagging)  στο  εταιρικό  

          περιβάλλον …………………………………………………….…. σελ.   36 

3.4.6  Υπηρεσίες  Κοινωνικής  Δικτύωσης  και επιχειρήσεις …………..  σελ.   37 

3.5  Web Marketing και επιχειρήσεις ……………………………….…..  σελ.   37 

3.6  Μια  πολιτική  marketing  εναρμονισμένη  στη  φιλοσοφία  

       του Web 2.0  και η διαφήμιση στο Νέο Παγκόσμιο Ιστό ……...…..  σελ.   39 

3.7   Παραδείγματα  Web 2.0 εφαρμογών  που επηρεάζουν  

        σημαντικά  τις στρατηγικές  marketing  των  επιχειρήσεων …..…...  σελ.   42 

3.7.1  Εικονικοί  Κόσμοι  και  Second Life ………………………….…..  σελ.   42 

3.7.2  Μικροεφαρμογές  (Widgets) ………………………………….…..  σελ.   43 

3.7.3  Ιστότοποι Κοινωνικής Δικτύωσης …………………………….….  σελ.   44 

3.8  Web marketing  και  προσωπικά  δεδομένα …………………….….  σελ.   44 

3.9  Σκέψεις  και  προβληματισμοί  σχετικά  με  τις  Τεχνολογίες  

       Κοινωνικής Δικτύωσης και την εφαρμογή τους  στις επιχειρήσεις…  σελ.   45 

3.9.1  Το θέμα της Ασφάλειας ……………………………………….….  σελ.   45 

3.9.2  Νομοθετικά ζητήματα …………………………………………….  σελ.   46 



3.10  Έρευνες σχετικά  με  τη  χρήση  των  Web 2.0  εφαρμογών   

         στις επιχειρήσεις ……………………………………………..........   σελ.   47 

3.11  Σε  τι  βαθμό  αξιοποιούν  τα  κοινωνικά  μέσα  (social  media)  

         οι επιχειρήσεις ……………………………………………………..  σελ.   49 

3.12  Μελλοντικές τάσεις στα Κοινωνικά Μέσα (Social Media) ………. σελ.   50 

4.  Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχειρηματικά Μοντέλα με βάση  

     το  Διαδίκτυο ………………………………………………………… σελ.   51 

4.1  Ηλεκτρονικό Εμπόριο ………………………………………………  σελ.   51 

4.2  E-Business  Models  (Επιχειρηματικά Μοντέλα με βάση το  

       Διαδίκτυο) …………………………………………………………..  σελ.   53 

4.3  Βασικοί παράγοντες του Web 2.0 που παίζουν σημαντικό ρόλο  

       στο ηλεκτρονικό επιχειρείν …………………………………...........  σελ.   55 

4.4  Βασικές  ενέργειες για  την  καλύτερη αξιοποίηση  του  Web 2.0   

       από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται  στο  Διαδίκτυο ……  σελ.   56 

4.5  Case Studies (Μελέτες περίπτωσης) ………………………………..  σελ.   58 

4.5.1    1
η
 Μελέτη Περίπτωσης - Η περίπτωση του MySpace ……….....  σελ.   58 

4.5.2    2
η
 Μελέτη Περίπτωσης – Η περίπτωση της Wikipedia …………  σελ.   59 

5.  Εκπαίδευση των εργαζομένων στις Web 2.0 τεχνολογίες ……………  σελ.   60 

5.1  Νέες Τεχνολογίες, Κονστρουκτιβισμός και Ηλεκτρονική Μάθηση…  σελ.   60 

5.2  CMS (Content  Management  System)  και  LMS  (Learning  Management   

       System ……………………………………………………………....  σελ.   63 

5.3  Πλεονεκτήματα  και  Μειονεκτήματα  Ηλεκτρονικής  Μάθησης  

       (E-learning)……………………………………………………….....  σελ.   66 

6.  Ποσοτική  έρευνα  για  το  βαθμό  διείσδυσης  του  Web 2.0  στις  

     ελληνικές επιχειρήσεις ……………………………………………….  σελ.   67 

6.1   Σκοπός και μεθοδολογία της ποσοτικής έρευνας …………………..  σελ.   68 

6.2  Η συλλογή των απαντήσεων ………………………………………..  σελ.   69 

6.3  Κωδικοποίηση των ερωτήσεων για την στατιστική επεξεργασία τους  

       στο λογισμικό SPSS (Statistical Package for Social Sciences) ……..  σελ.   71 



6.4  Ομαδοποίηση  των  ερωτήσεων   και  παρουσίαση  των   

       αποτελεσμάτων   ……………………………………….……………  σελ.   78 

6.5   Ερωτήσεις τύπου LIKERT …………………………………………  σελ.   78 

6.6   Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής …………………………………...  σελ.   102 

7.    Συζήτηση αποτελεσμάτων………………………………………….  σελ.   110 

8.    Συμπεράσματα ……………………………………………………...  σελ.   113 

Παράρτημα ………………………………………………………………   σελ.  115 

Βιβλιογραφικές Αναφορές  ……………………………………………...  σελ.   120 

 



 

1 
 

1. Ο Νέος Παγκόσμιος Ιστός Web 2.0 και οι νέες Web 2.0 τεχνολογίες  

 1.1   Web 2.0 – Η νέα γενιά του Παγκόσμιου Ιστού 

    Η εξέλιξη του  Παγκόσμιο  Ιστού  συνδέεται  άρρηκτα  με  την  εμφάνιση  νέων  ψηφιακών 

εφαρμογών που  έδωσαν νέα πνοή στο Διαδίκτυο αλλάζοντας  τη  πρότερη στατική  δομή του 

και μετατρέποντάς το  σε μια μεγάλη πλατφόρμα  επικοινωνίας  και  αλληλεπιδραστικότητας. 

Στη νέα μορφή τ ου  Παγκόσμιου Ιστού, το επονομαζόμενο  Web 2.0,  η δύναμη είναι οι  ίδιοι  

οι χρήστες οι οποίοι καθορίζουν  τις εξελίξεις  στο Διαδίκτυο  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες τους  

για αποτελεσματικότερη επικοινωνία, γεγονός το οποίο  αποτυπώνει  και  το  περιοδικό  Time  

τη χρονιά 2006 ανακηρύσσοντας ως σημαντικότερο πρόσωπο της χρονιάς εκείνης τους ίδιους 

τους χρήστες. 

 Η βασική διαφορά του Web 2.0 σε σχέση με τη προηγούμενη μορφή του Παγκόσμιου 

Ιστού (Web 1.0) είναι η συμβολή του στη βελτίωση της καθημερινής ζωής του μέσου χρήστη 

καθώς του έδωσε τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης οπουδήποτε και αν βρίσκεται στη 

πληροφορία, τη γνώση και την επικοινωνία. 

  Κάποιες από τις βασικές αλλαγές που επέφερε η έλευση του Web 2.0 στους χρήστες του 

Διαδικτύου είναι οι ακόλουθες (Καλτσογιάννης, 2007): 

 Εφαρμογές προσανατολισμένες στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των χρηστών:  

Η χρήση του Διαδικτύου έγινε άμεση και πιο ουσιαστική. Γίνεται λόγος πλέον στο 

Διαδίκτυο για λογισμικό ανοιχτού κώδικα που σχεδιάζεται αρκετές φορές από τους 

ίδιους τους χρήστες σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Σε πολλές 

εφαρμογές που ήταν διαθέσιμες στο κοινό κατόπιν αγοράς (π.χ. σύνολο εφαρμογών 

Office, λειτουργικά συστήματα κλπ) υπάρχει πλέον τώρα και η εναλλακτική των 

εφαρμογών ανοιχτού κώδικα.   

 Νέες προοπτικές στην επικοινωνία μεταξύ των χρηστών και χρήση του 

Διαδικτύου ως μέσου κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας: Η εμφάνιση νέων 

ψηφιακών εφαρμογών στο Διαδίκτυο έχει συμβάλλει στην πιο άμεση και με ελάχιστο 

ή μηδενικό κόστος επικοινωνία μεταξύ των χρηστών. Για παράδειγμα  εφαρμογές 

όπως το Skype παρέχουν τη δυνατότητα παράδοσης γραπτών μηνυμάτων και 

συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο. Επίσης η μαζική χρήση των ιστολογίων (blogs) 

έδωσε νέες δυνατότητες άμεσης και ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών 

που μπορούν να εκφράσουν τις σκέψεις και τις απόψεις τους ελεύθερα στο Διαδίκτυο. 
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Επίσης μέσω των ιστοσελίδων κοινωνικής σελιδοσήμανσης (social bookmarking)  

ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει και να επικοινωνήσει με άτομα με τα 

οποία έχει κοινά ενδιαφέροντα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων ιστοσελίδων 

είναι το Del.icio.us (http://www.del.icio.us.com) και το Digg (http://www.digg.com).  

Τέλος δε θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στις ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης (Social Networking Sites). Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης έχουν 

συνεισφέρει σημαντικά  στην κοινωνικοποίηση των χρηστών παρέχοντας στους 

χρήστες μια γκάμα επιλογών όπως ενημέρωση, ψυχαγωγία και τη δυνατότητα να 

αναπτύσσουν κοινωνικές σχέσεις. 

 Αξιοποίηση της συλλογικής γνώσης:  Το Διαδίκτυο στη νέα του μορφή αποτελεί ένα 

μέσο που υποστηρίζει την άμεση πρόσβαση στη πληροφορία και την εξάπλωση της 

γνώσης σε παγκόσμια κλίμακα. Μέσω των Web 2.0 εφαρμογών το ηλεκτρονικό 

μοίρασμα της γνώσης γίνεται κάθε στιγμή από τους ίδιους τους χρήστες που 

ανταλλάσουν απόψεις, σκέψεις και ιδέες μέσω ιστολογίων (blogs), wikis, forums και 

ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης.    

 Ενίσχυση της δημοκρατίας στο Διαδίκτυο: Όλοι οι χρήστες του Διαδικτύου 

ανεξάρτητα από φυλετικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά μπορούν να εντάσσονται σε 

ψηφιακές κοινότητες που εκφράζουν τα ενδιαφέροντά τους και να ανταλλάσουν 

απόψεις ή να συνεργάζονται μεταξύ τους αναπτύσσοντας εθελοντική δράση για 

κοινωφελείς σκοπούς. Η εθελοντική συνεισφορά για την επίτευξη στόχων που θα 

βοηθήσουν γενικότερα το κοινωνικό σύνολο είναι ιδιαίτερα σημαντική και 

συναντάται κατά κόρον στο Διαδίκτυο. 

 Αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ χρηστών και επιχειρήσεων και 

ενίσχυση της δυνατότητας των χρηστών να έχουν το πρώτο λόγο στις εμπορικές 

συναλλαγές με τις επιχειρήσεις: Οι καταναλωτές στη σημερινή εποχή όπου το 

Διαδίκτυο κυριαρχεί στη καθημερινότητά μας έχουν τη δυνατότητα επιλογής μέσα 

από μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών. Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες που 

προσφέρει το Web 2.0 τους δίνουν τη δυνατότητα να έχουν τον πρώτο λόγο στα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν. Οι καταναλωτές επιθυμούν 

προϊόντα και υπηρεσίες που να πληρούν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. 

Επίσης οι απόψεις και τα σχόλιά τους παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για τις 

επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν τους καταναλωτές πιο 

υπεύθυνα ακούγοντας σοβαρά τις επισημάνσεις τους για διάφορα προϊόντα και 

υπηρεσίες ώστε να τα βελτιώσουν.  
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1.2  Τι αντιπροσωπεύει το Web 2.0 

 Το Web 2.0 (Ιστός 2.0) σύμφωνα με τον Tim O’Reilly που έκανε γνωστό και τον 

συγκεκριμένο όρο, περιγράφει ένα σύνολο χαρακτηριστικών που διαθέτουν οι Web 

εφαρμογές που δίνουν στους χρήστες του Διαδικτύου τη δυνατότητα να συνεργάζονται online 

και να αναπτύσσουν συλλογική νοημοσύνη (collective intelligence) (O’Reilly,2005).   

Η συλλογική νοημοσύνη  αναπτύσσεται όταν συνδυάζονται οι ιδέες, οι απόψεις και οι 

προτιμήσεις μιας ομάδας χρηστών στο Διαδίκτυο, με σκοπό την παραγωγή νέας γνώσης και 

πληροφορίας. Η έκρηξη του Web 2.0 βασίζεται επομένως σε μεγάλο βαθμό και στο 

ηλεκτρονικό  μοίρασμα της γνώσης και των πληροφοριών (Howe, 2006). 

 Ο όρος Web 2.0 επινοήθηκε πρώτη φορά το 2004 από τον Dale Dougherty  κατά τη 

διάρκεια ενός συνεδρίου μεταξύ της O’Reilly Media και της MediaLive International όπου 

προτείνονταν ιδέες για την περαιτέρω ανάπτυξη του Παγκόσμιου Ιστού (Anderson, 2007). Ο 

Dale Dougherty παρατήρησε τότε, ότι το διαδίκτυο είχε αρχίσει να αποκτά μεγάλη 

δημοτικότητα και να γίνεται σημαντικό μέρος της καθημερινότητας ενός αρκετά μεγάλου 

αριθμού χρηστών. Συνεχώς έβγαιναν στο προσκήνιο νέες εφαρμογές και νέες ιστοσελίδες που 

γίνονταν γνωστές στο ευρύ κοινό σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, πολλές 

επιχειρήσεις άρχισαν να επενδύουν την περίοδο εκείνη στο διαδίκτυο με στόχο να 

προσελκύσουν νέους πελάτες και να αυξήσουν τα κέρδη τους αξιοποιώντας αυτό το νέο μέσο 

επικοινωνίας  (“Web 2.0”, 2014). 
 
  

 Ο Tim O’ Reilly χαρακτηριστικά έχει αναφέρει ότι: « Το Web 2.0 είναι η εταιρική 

επανάσταση στη βιομηχανία των υπολογιστών και οφείλεται στην εδραίωση του Διαδικτύου 

ως πλατφόρμας και στην προσπάθεια να καταλάβουμε τους κανόνες που οδηγούν στην 

επιτυχία μέσω αυτής της πλατφόρμας».  

 Το ακριβές νόημα του όρου Web 2.0 ωστόσο, ήταν και συνεχίζει να είναι υπό 

διαπραγμάτευση.  Ο Tim Berners-Lee ο οποίος είναι ο εφευρέτης του Παγκόσμιου Ιστού 

(World Wide Web)  έχει αμφισβητήσει το κατά πόσο ο όρος Web 2.0 έχει πραγματικό νόημα, 

αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «Nobody even knows what it means (Κανείς ακόμη δε 

γνωρίζει τι σημαίνει)»  (O’Reilly, 2005; Bulik, 2006; Notess, 2006; Anderson, 2006; Tim 

Berners-Lee, 2006).  Επισημαίνει ότι το Web 2.0 στηρίζεται τεχνολογικά στον προϋπάρχον 

Web 1.0  οπότε δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι το Web 2.0 έχει επιφέρει κάποια μεγάλη 

τεχνολογική επανάσταση.  Οι Madden και Fox επίσης αναφέρουν ότι το Web 2.0 δεν μπορεί 
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να θεωρηθεί ως μία νέα γενιά του Διαδικτύου (Internet 2.0), διότι δε λειτουργεί σε μια 

ξεχωριστή βάση αλλά στην ήδη προϋπάρχουσα δομή του Διαδικτύου (Madden & Fox, 2006). 

Τέλος, υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν ότι το Web 2.0 είναι  όρος του marketing.  

 1.3  Βασικές διαφορές μεταξύ Web 2.0 και Web 1.0 

 Μία από τις σημαντικότερες διαφορές ανάμεσα στο Web 2.0 και το παραδοσιακό World 

Wide Web (Web 1.0) είναι η μεγαλύτερη συνεργασία ανάμεσα σε χρήστες του διαδικτύου 

αλλά και σε άλλους χρήστες όπως οι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών και οι επιχειρήσεις 

(Τurban, King , McKay, Marshall & Lee, 2008: 808). Ενώ το Web 1.0 ήταν λογισμικό 

οργανωμένο γύρω από σελίδες, τεχνολογίες και επιχειρήσεις, το Web 2.0 οργανώνεται γύρω 

από απλούς ανθρώπους και υπηρεσίες (Τurban κ.ά., 2008: 808). Στην Web 1.0 εποχή οι 

χρήστες του διαδικτύου είχαν τη δυνατότητα να διαβάσουν το ψηφιακό περιεχόμενο μιας 

ιστοσελίδας αλλά δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν δικό τους μιας και το μόνο άτομο που 

μπορούσε να ανανεώσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ήταν ο διαχειριστής της (web 

master).  Με άλλα λόγια θα λέγαμε ότι το Web 1.0 δεν προσανατολιζόταν στο user-generated 

content δηλαδή στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου από τους χρήστες του διαδικτύου. 

 Οι σημαντικότερες τεχνολογίες που διαφοροποιούν το Web 2.0 σε σχέση με το 

 Web 1.0 είναι οι ακόλουθες (Καλτσογιάννης, 2007): 

 Πλούσιες αλληλεπιδραστικές επιφάνειες χρηστών (Rich Internet Applications - 

RIA): Το Web 2.0 χαρακτηρίζεται από τη τάση της αξιοποίησης του Διαδικτύου ως 

μέσου με τη χρήση απλών τεχνολογιών. Οι RIA εφαρμογές  ενσωματώνουν τεχνολογίες 

όπως Javascript, Ajax, Flash κλπ, ενώ οι ιστοσελίδες ενημερώνονται τμηματικά και 

μόνο για τα δεδομένα που αλλάζουν σε αυτές όσο οι χρήστες τις επισκέπτονται. 

 Χρήση CSS (Cascading Style Sheets): Τα φύλλα στυλ CSS χρησιμοποιούνται για το 

διαχωρισμό της μορφοποίησης μιας ιστοσελίδας από το περιεχόμενό της. 

Η εφαρμογή των φύλλων στυλ CSS στις ιστοσελίδες πέρα από την οικονομία στο εύρος 

ζώνης (bandwidth) του δικτύου, προσφέρει και ευελιξία στον τρόπο που προβάλλονται 

τα δεδομένα των ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο, καθώς ο χρήστης βλέπει την ιστοσελίδα 

σύμφωνα με την μορφοποίηση που έχει ορίσει ο ίδιος. 

 Χρήση σημασιολογικών δεδομένων και microformats:  Περιγράφεται με αυτό τον 

τρόπο η σημασία των δεδομένων που περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες. 
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 Έτσι επιτυγχάνεται η πιο γρήγορη και αποδοτική κατηγοριοποίηση και αναζήτησή 

τους.  

 Χρήση RSS feeds:  To RSS  (Really  Simple  Syndication)  είναι  μια 

προτυποποιημένη μέθοδος ανταλλαγής ψηφιακής πληροφορίας μέσω του Διαδικτύου. 

Οι  χρήστες   του  Διαδικτύου  δίχως να χρειάζεται να επισκέπτονται σε τακτική βάση 

τις ιστοσελίδες μπορούν να ενημερώνονται μέσω  της  μεθόδου RSS  αυτομάτως  για 

γεγονότα  και νέα  από όσες ιστοσελίδες υποστηρίζουν RSS, αρκεί  να έχουν εγγραφεί 

πρώτα ως συνδρομητές στην αντίστοιχη  υπηρεσία  της  εκάστοτε  ιστοσελίδας. 

 Χρήση ανοικτού λογισμικού:  Οι όροι ελεύθερο λογισμικό (Free Software) και 

λογισμικό  ανοιχτού  κώδικα  (Open  Source  Software)  αναφέρονται  σε προγράμματα 

που ο πηγαίος κώδικάς τους (source code) είναι ανοικτός και προς τρίτους και όχι μόνο 

στο προσωπικό και τους συνεργάτες των εταιρειών που τα δημιουργούν. Πρέπει να 

αποσαφηνιστεί ότι οι όροι αυτοί δεν αναφέρονται σε λογισμικό που διανέμεται δωρεάν 

(freeware), καθώς το λογισμικό μπορεί να διατίθεται με κάποιο αντίτιμο. 

 Πρωτόκολλα δικτύου «ελαφράς τεχνολογίας » REST και SOAP:  

Στα πρωτόκολλα αυτά γίνεται χρήση απλών http εντολών για την ανάκτηση δεδομένων 

(data) από διακομιστές (servers).  

 Αρχιτεκτονικές SOΑ (Service Oriented Architecture): 

 Επιτρέπουν  το διαμοιρασμό και την επαναχρησιμοποίηση υπηρεσιών – εφαρμογών 

από διαφορετικά προγράμματα λογισμικού και SaaS (Software as Service) όπου οι 

εφαρμογές είναι εγκατεστημένες σε ένα κεντρικό διακομιστή (server) στο δίκτυο και οι 

χρήστες τις χρησιμοποιούν μέσω ενός φυλλομετρητή ιστού ανεξαρτήτως ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, τόπου και χρονικής στιγμής. 
 

 Οι υποστηρικτές του Web 2.0 αναφέρουν ότι το Web 2.0 έχει φέρει πρωτόγνωρες 

τεχνολογικές  αλλαγές  όσον αφορά  την  αποτελεσματικότερη  επικοινωνία  στο Διαδίκτυο. 

Ο πατέρας του Web όμως Tim Berners – Lee κρατά επιφυλακτική στάση επισημαίνοντας ότι 

το Web 2.0 στηρίζεται τεχνολογικά στον προϋπάρχον Web 1.0  οπότε  δεν μπορούμε  να 

θεωρούμε  ότι το Web 2.0 έχει επιφέρει κάποια μεγάλη τεχνολογική επανάσταση.  

 Από την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι για τον όρο Web 2.0 είχαμε 

135 εκατομμύρια αναφορές στις σελίδες της Google το Φεβρουάριο του 2007, γεγονός που 

δείχνει ότι ο όρος είναι εξαιρετικά δημοφιλής στις διαδικτυακές κοινότητες.  O Tim O’Reilly 

στο άρθρο του με την ονομασία «What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for 

the Next Generation of Software” (O’Reilly, 2007) κάνει μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
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των διαφορών μεταξύ της δεύτερης γενιάς του Παγκόσμιου Ιστού (Web 2.0) και της πρώτης 

(Web 1.0) που φαίνεται στο πίνακα που ακολουθεί:   

 

 
 

Web 1.0  Web 2.0 

Double Click  Google AdSense 

Ofoto  Flickr 

Akamai  BitTorrent 

Mp3.com  Napster 

Britannica Online  Wikipedia 

Personal websites  Blogging 

Evite  Upcoming.org and EVDB 

domain name speculation  Search engine optimization 

Page views  Cost per click 

Screen scraping  Web services 

Publishing  participation 

Content management systems  wikis 

Directories (taxonomy)  Tagging (“folksonomy”) 

Stickiness  Syndication 

Πίνακας 1                          Tim O’ Reilly (2007) 

 

 Στην προσπάθειά μας να αποσαφηνίσουμε τον παραπάνω πίνακα που πρότεινε  

ο Tim O’ Reilly παραθέτουμε τον ακόλουθο πίνακα με κάποιες περισσότερες επεξηγήσεις 

στις βασικές διαφορές μεταξύ του Web 1.0 και του Web 2.0. 
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Web 1.0 Web 2.0 

Διαδικτυακές υπηρεσίες μέσω του Web 

(Online κείμενο με εικόνες, ήχο και links 

(υπερσυδέσμους)) 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης και 

Online ψηφιακές κοινότητες 

Περιορισμένες δυνατότητες για την 

επίτευξη αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ 

των χρηστών του Διαδικτύου 

Επίτευξη διαδραστικότητας 

Σύνδεση από μια ιστοσελίδα προς 

ψηφιακό περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων 

μέσω links (υπερσυνδέσμων) 

Προσθήκη νέου ψηφιακού περιεχομένου 

από άλλες ιστοσελίδες σε μια ιστοσελίδα 

σε πραγματικό χρόνο (π.χ. μέσω RSS 

feeds) 

Στατικές ιστοσελίδες μόνο για ανάγνωση 

του περιεχομένου τους («read only web») 

Δυναμικές και διαδραστικές ιστοσελίδες 

(«read – write web») 

HTML RSS, Javascript, Ajax, XML 

Προσωπικές ιστοσελίδες Ιστολόγια (blogs) και wikis 

Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου 

CMS (Content management systems) 

Wikis 

Σελιδοδείκτες (bookmarks) RSS feeds, Social bookmarking 

Directories - taxononomy Tags - folksonomy 

Χρήση λογισμικού κλειστού κώδικα Χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα (open 

source λογισμικού) 

Χρήση τοπικά εγκατεστημένων 

εφαρμογών στους Η/Υ 

Εφαρμογές που «τρέχουν» στο Διαδίκτυο 

Αποθήκευση των δεδομένων σε σκληρούς 

δίσκους 

Online Αποθήκευση (Online Storage) 

Πίνακας 2 
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1.4  Τα βασικά χαρακτηριστικά του Web 2.0  

   Τα βασικά χαρακτηριστικά του Web 2.0 είναι τα εξής: 

(α)  είναι ανοιχτό, με την έννοια της ανοιχτής πρόσβασης από όλους τους χρήστες του 

διαδικτύου. Το Web 2.0 αφορά όλους τους ανθρώπους κάθε ηλικίας και οποιουδήποτε 

μορφωτικού επιπέδου και οικονομικής κατάστασης, που χρησιμοποιούν το Web για 

ουσιαστικότερη επικοινωνία και διαδραστικότητα. 

(β) επιτρέπει τη συνεργασία, τη συλλογική δράση και την κοινωνική δικτύωση.  

Πολλοί υποστηρικτές του Web 2.0 πιστεύουν ότι η χρήση του Web μετακινείται όλο και 

περισσότερο προς την αλληλεπίδραση και την κοινωνική δικτύωση, που μπορεί  

να παρέχει περιεχόμενο, το οποίο αξιοποιεί τις δυνατότητες του δικτύου μέσω μιας 

αλληλεπιδραστικής δυναμικής ιστοσελίδας (Turban κ.ά., 2008:809). Κοινωνική δικτύωση 

είναι η πρακτική της επέκτασης των κοινωνικών επαφών ενός χρήστη μέσω της χρήσης των 

υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης είναι ιστότοποι που 

επιτρέπουν στον κάθε χρήστη να δημιουργεί  μια αρχική ιστοσελίδα δωρεάν. Οι χρήστες που 

χρησιμοποιούν υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης μπορούν  να ανταλλάσουν σκέψεις, 

απόψεις, ιδέες με άλλους χρήστες, να «ανεβάζουν»  αρχεία, να επικοινωνούν μέσω άμεσων 

μηνυμάτων (instant messages) ή γράφοντας σε ιστολόγια (blogs). Επίσης οι ιστοσελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης περιέχουν συνδέσεις (links)  προς  περιεχόμενο  που έχει  

δημιουργηθεί  από χρήστες  του διαδικτύου  (Turban κ.ά., 2008: 823). 

(γ)   επιτρέπει την προσωπική έκφραση και διάδοση απόψεων και ιδεών. Ο κάθε χρήστης 

στο διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να «αρθογραφεί» σε ιστολόγια (blogs),  

φόρα (forums)  και  να προσθέτει σχόλια σε ένα θέμα που τον ενδιαφέρει.  

(δ) επιτρέπει τη δημιουργία και το διαμοιρασμό ψηφιακού περιεχομένου.    

Χαρακτηριστικό παράδειγμα παραγωγής και διαμοιρασμού ψηφιακής πληροφορίας αποτελεί 

η Wikipedia. 

 Επιπλέον, ο Schonfeld  αναφέρει ως ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του Web 2.0  

την παγκόσμια εξάπλωση καινοτόμων ιστοχώρων. Μόλις εμφανισθεί ένας δημοφιλής 

ιστότοπος που αξιοποιεί μια καινοτόμο ιδέα στο διαδίκτυο, αμέσως ακολουθεί  και  

η εμφάνιση άλλων (Schonfeld, 2006).  
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 Σύμφωνα με τον Hinchcliffe (2006), το Web 2.0 είναι μια εντελώς διαφορετική 

πλατφόρμα από κάθε άλλη πλατφόρμα που έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα.  

Εν αντιθέσει με τις προηγούμενες πλατφόρμες της πληροφορικής, οι οποίες ήταν γενικής 

χρήσης, το Web 2.0 είναι προσανατολισμένο στην επικοινωνία  και όχι προσανατολισμένο 

στο computing (υπολογιστική). Φυσικά υπάρχει και το computing, αλλά αυτό που κατά βάση 

επιτελεί το Web είναι το να συνδέει τις πληροφορίες με τους ανθρώπους. Αυτό που το 

διαφοροποιεί είναι ότι εστιάζει στις υπερσυνδέσεις (links), δηλαδή στη σύνδεση των 

πληροφοριών και όχι των προγραμμάτων που επεξεργάζονται δεδομένα (Hinchcliffe, 2006).  

Όλοι οι χρήστες του διαδικτύου στη δεύτερη γενιά του Παγκόσμιου Ιστού είναι σε θέση να 

συνδέονται απευθείας με τις ψηφιακές υπηρεσίες που χρειάζονται χωρίς να διαθέτουν 

εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής.    

  1.5  Web 2.0 και Κοινωνικά Μέσα 

 Ένα από τα κύρια φαινόμενα του Web 2.0 είναι και η εμφάνιση των κοινωνικών μέσων  

(social media).  Ο όρος  κοινωνικά  μέσα περιγράφει  τις πλατφόρμες  και  τα  εργαλεία  του 

Διαδικτύου που χρησιμοποιούν οι χρήστες  για να μοιράζονται φωτογραφίες,  μουσική,  

βίντεο,  σκέψεις,  ιδέες  και  απόψεις μεταξύ τους  (Turban κ.ά., 2008:810). Ένα βασικό 

σημείο που πρέπει να τονισθεί είναι ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα  ελέγχουν και τα 

χρησιμοποιούν οι άνθρωποι και όχι οι οργανισμοί (Turban κ.ά., 2008:810).  Επίσης  είναι  

ιδιαίτερα  εύκολο  για  τους  χρήστες  να  τα χρησιμοποιήσουν κάτι το οποίο διευκολύνει την 

μεταξύ τους επικοινωνία. Οι χρήστες έχουν  τη δυνατότητα  να ενταχθούν  σε κοινότητες  

που αφορούν θέματα  που τους ενδιαφέρουν και να ανταλλάξουν απόψεις, σκέψεις και ιδέες 

μεταξύ τους. Θα λέγαμε ότι τα κοινωνικά μέσα μπορούν να συμβάλλουν στον 

εκδημοκρατισμό του Διαδικτύου, αφού η δομή  των  συγκεκριμένων  μέσων  κοινωνικής  

δικτύωσης  προσφέρει  τη δυνατότητα  για  αποτελεσματική  επικοινωνία  και  

διαδραστικότητα. 

Μιλώντας για τα κοινωνικά μέσα, θα πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στον όρο User 

Generated Content. Ο όρος User Generated Content χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις 

διάφορες μορφές του περιεχομένου που δημιουργούν οι χρήστες των κοινωνικών μέσων. 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD, 2007), για να 

θεωρηθεί ένα περιεχόμενο User Generated Content πρέπει να πληροί τρεις βασικές 

προϋποθέσεις:  α) να είναι δημοσιευμένο σε έναν ιστοχώρο  δημόσιας  πρόσβασης  ή  σε  ένα 

κοινωνικό  δίκτυο  προσβάσιμο  από συγκεκριμένη ομάδα χρηστών, εξαιρουμένου του 
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περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  β) το περιεχόμενο 

αυτό πρέπει να είναι αποτέλεσμα δημιουργικής προσπάθειας,  γ) πρέπει να έχει δημιουργηθεί 

από απλούς χρήστες χωρίς τη  χρήση  επαγγελματικών  πρακτικών,  εξαιρουμένου  του  

περιεχομένου  που δημιουργείται  για  εμπορικούς  και  διαφημιστικούς  λόγους. 

 1.6  Η επόμενη γενιά του Διαδικτύου Web 3.0 

 Με τον όρο Web 3.0 αναφερόμαστε στην επόμενη γενιά του Παγκόσμιου Ιστού. Σύμφωνα 

με τον Stafford  αυτή η επόμενη γενιά του Διαδικτύου θα χρησιμοποιεί  τη  δύναμη  των 

ανθρώπων, διευκολύνοντας  την αναζήτηση  πληροφοριών  στον Παγκόσμιο Ιστό (Stafford, 

2006).  Ειδικότερα, θα υπάρχουν  πιο ισχυρές  και  πιο «ευφυείς» μηχανές αναζήτησης που 

θα έχουν τη δυνατότητα εύρεσης και συνδυασμού των πληροφοριών  με  βάση την 

ανθρώπινη λογική, εν αντιθέσει  με  τις  σημερινές μηχανές αναζήτησης που εντοπίζουν τις 

πληροφορίες σύμφωνα με κάποιες λέξεις – κλειδιά. Ο Stafford   αναφέρει ότι αυτή η νέα 

γενιά του Διαδικτύου θα χαρακτηρίζεται από ταχύτερες συνδέσεις, νέες Web υπηρεσίες που 

θα τρέχουν πλήρως μέσα σε ένα παράθυρο  ενός  φυλλομετρητή  Ιστού  και  πιο  ισχυρές  

μηχανές  αναζήτησης  (Stafford, 2006).  

  Ένας τομέας του επονομαζόμενου Web 3.0 είναι ο Σημασιολογικός Ιστός. (Semantic 

Web). Ο Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web) αποτελεί την εξέλιξη του σημερινού Ιστού 

και θα συμβάλλει στη βελτιωμένη αναζήτηση των πληροφοριών, την εκτέλεση σύνθετων 

διεργασιών  και την εξατομίκευση της πληροφορίας σύμφωνα με τις  ανάγκες  του  κάθε  

χρήστη.  Ο ορισμός  που  δίνει  ο  Tim  Berners - Lee  και  οι συνεργάτες του για το 

Σημασιολογικό Ιστό είναι: « Ο Σημασιολογικός Ιστός είναι μια επέκταση του σημερινού 

Ιστού όπου η πληροφορία έχει καλά καθορισμένο νόημα, καθιστώντας τη συνεργασία μεταξύ 

ανθρώπων και υπολογιστών πιο αποτελεσματική.»  

 Όπως γνωρίζουμε οι κυριότερες δραστηριότητες των ανθρώπων στο διαδίκτυο είναι  

η αναζήτηση πληροφοριών, η επικοινωνία και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η αναζήτηση γίνεται 

από τις μηχανές αναζήτησης με λέξεις- κλειδιά που επιστρέφουν πολλές φορές πληροφορίες  

μη  σχετικές  με  αυτές  που αναζητούμε.  Αυτό  συμβαίνει  γιατί ο υπολογιστής δεν έχει τη 

δυνατότητα να αντιλαμβάνεται τη σημασία των λέξεων που ανακτά και θα πρέπει ένας 

άνθρωπος μέσα από κάποιες ιστοσελίδες να τον καθοδηγήσει. Στον Σημασιολογικό Ιστό ένας 

υπολογιστής για να πραγματοποιήσει λειτουργίες όπως αναζητήσεις, συγκρίσεις, δεν θα 
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χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση. Με την τεχνολογία που θα διαθέτει θα έχει τη δυνατότητα 

να αντιληφθεί τη σημασία της πληροφορίας και να την επεξεργαστεί. 

 Ολοκληρώνοντας αυτή την περιγραφή της νέας επερχομένης γενιάς του Παγκόσμιου Ιστού 

Web 3.0, θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε ότι οι καταλήξεις στο Web « 1.0, 2.0,  3.0 » δεν 

συμβολίζουν  κάτι  το  ιδιαίτερο, απλά χρησιμοποιούνται  για  να περιγράψουν τι νέο έχει να 

μας προσφέρει η κάθε εκδοχή του Παγκόσμιου Ιστού. Ο Παγκόσμιος Ιστός συνεχώς 

εξελίσσεται προσφέροντας νέες δυνατότητες που θα γίνονται όλο και πιο εμφανείς στους 

χρήστες με την πάροδο των ετών.  

 1.7  Οι νέες τεχνολογίες του Web 2.0  

  1.7.1   Blogs  (Ιστολόγια) 

 Ο όρος web-log ή blog επινοήθηκε από τον John Barger το 1997. Ένα weblog ή blog είναι 

μια προσωπική ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο που περιέχει απόψεις, πληροφορίες, προσωπικές 

καταχωρήσεις ή υπερσυνδέσεις σε άλλες διευθύνσεις που ονομάζονται posts. Οι 

καταχωρήσεις αυτές είναι ταξινομημένες χρονολογικά με την πιο πρόσφατη να εμφανίζεται 

πρώτη. (Doctorow et al., 2002, αναφορά από Anderson, 2007, p. 7). 

 Ένα  ιστολόγιο  μπορεί  να θεωρηθεί  ως  ένα μη επίσημο online  περιοδικό  που απεικονίζει  

τις  απόψεις  του δημιουργού  του για  ένα θέμα, με  τις  πιο πρόσφατες χρονολογικά  

καταχωρήσεις να εμφανίζονται πρώτες  (McLean, Richards, & Wardman, 2007).  

Η διάδοση των ιστολογίων οφείλεται στο ότι προσφέρουν τη δυνατότητα  σε κάθε χρήστη να 

προσθέσει το σχόλιό του συμμετέχοντας σε ένα ανοικτό δημόσιο διάλογο στο Διαδίκτυο. 

Υπάρχουν πολυάριθμες ιστοσελίδες που προσφέρουν στους χρήστες  

τη δυνατότητα δημιουργίας του προσωπικού τους ιστολογίου όπως για παράδειγμα  

το Blogger (www.blogger.com)  και  το Blogster  (http://www.blogster.com).   

 Το φαινόμενο της ταχύτατης εξάπλωσης των ιστολογίων οδήγησε τον Tim O’Reilly το  

2007  να  προτείνει  τον  Κώδικα  Δεοντολογίας  των  bloggers,  με  στόχο  

ο συγκεκριμένος κώδικας να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας που θα ενθαρρύνει 

την ελεύθερη προσωπική έκφραση  και την ανάπτυξη  ενός  δημόσιου διαλόγου  στο  

Διαδίκτυο. 
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1.7.2   RSS Syndication  

 Το ακρωνύμιο RSS, από τον αγγλικό όρο Really Simple Syndication  (Πολύ Απλή 

Διανομή), αναφέρεται  σε  μία  προτυποποιημένη  μέθοδο  ανταλλαγής  ψηφιακής 

πληροφορίας  μέσω  του Διαδικτύου.  Η μέθοδος  αυτή  βασίζεται  στην  πρότυπη, 

καθιερωμένη και ευρέως υποστηριζόμενη γλώσσα σήμανσης XML (Extensible Markup 

Language είναι μία γλώσσα σήμανσης, που περιέχει ένα σύνολο κανόνων για την 

ηλεκτρονική κωδικοποίηση κειμένων ) (“XML”, 2014).  Τα RSS feeds (ροές RSS) 

προσφέρουν τη δυνατότητα στους χρήστες να ενημερώνονται για νέες πληροφορίες  

που δημοσιεύονται σε διάφορες ιστοσελίδες χωρίς να χρειάζεται να τις επισκεφθούν (Ullrich, 

Borau, Luo, Tan, Shen, & Shen, 2008).   Ένας χρήστης του Διαδικτύου μπορεί έτσι  να 

ενημερώνεται μέσω της μεθόδου RSS αυτομάτως  για γεγονότα  και νέα από 

όσες ιστοσελίδες υποστηρίζουν RSS, αρκεί να έχει εγγραφεί ο ίδιος συνδρομητής στην 

αντίστοιχη υπηρεσία της εκάστοτε ιστοσελίδας. Οι εν λόγω ενημερώσεις («ροές RSS ή  RSS 

feeds»)  περιέχουν  τα  πλήρη  δεδομένα,  σύνοψη  των  δεδομένων, σχετικά μεταδεδομένα,  

ημερομηνία  έκδοσης   και  άλλα δεδομένα,  ενώ  αποστέλλονται  αυτομάτως  στον 

συνδρομητή μέσω Διαδικτύου.  Συνήθως η όλη διαδικασία απαιτεί ένα ειδικό λογισμικό 

«αναγνώστη» (το οποίο μπορεί να είναι ενσωματωμένο  στον φυλλομετρητή ιστού του 

χρήστη), όπου κάποιος πληκτρολογεί τη διεύθυνση URL της ζητούμενης  ροής  μιας  

ιστοσελίδας,  ώστε  να εγγραφεί  σε  αυτήν  ως  συνδρομητής (“RSS”, 2014). 
 

   1.7.3    Social Bookmarking (Κοινωνική Σελιδοσήμανση) ή Tagging 

 Σελιδοσήμανση (Bookmarking) είναι η πρακτική της αποθήκευσης σελιδοδεικτών σε μια 

δημόσια ιστοσελίδα και η επισήμανσή τους (tagging) με λέξεις – κλειδιά.  

Με αυτό τον τρόπο είναι πιο εύκολη η οργάνωση και η διαμοίραση των σελιδοδεικτών με 

άλλους χρήστες. Σύμφωνα με το del.icio.us « μία ετικέτα (tag)  είναι μια λέξη  που 

χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός σελιδοδείκτη. Εν αντιθέσει με τους φακέλους 

(folders)  μπορούν  να  δημιουργηθούν  αρκετές  επισημάνσεις – tags  όποτε  αυτό χρειασθεί. 

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι μέσω της πρακτικής tagging προκύπτει  

μια πιο αποτελεσματική ευρετηριοποίηση των σελιδοδεικτών για την ευκολότερη αναζήτησή 

τους στο Web.»  Οι χρήστες υποβάλλουν τις σελίδες της αρεσκείας τους  

με  σελιδοδείκτες  σε  μια κεντρική σελίδα όπου μπορούν  να αποκτήσουν ετικέτες 

κατηγοριοποίησης και έτσι μπορούν εύκολα να αναζητηθούν και από άλλους χρήστες 

(“Social bookmarking”, 2014).
  

Με  ετικέτες κατηγοριοποίησης (tags) μπορούν  να 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/XML
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/URL
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Feed-icon.svg
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επισημανθούν ιστοσελίδες, κείμενο, φωτογραφίες και γενικά οποιοδήποτε ψηφιακό 

περιεχόμενο. Για παράδειγμα στην  ιστοσελίδα del.icio.us  οι χρήστες  μπορούν  να 

επισημάνουν με tags τις αγαπημένες τους ιστοσελίδες (bookmarks), όπως επίσης και στην 

ιστοσελίδα Flickr οι χρήστες μπορούν να χαρακτηρίσουν με tags τις φωτογραφίες που τους 

αρέσουν.  

  1.7.4   Κοινωνική  Σήμανση  (Social Tagging) 

 Η  Κοινωνική  Σήμανση  (Social Tagging)  αποτελεί  μια  σύγχρονη πρακτική δημιουργίας 

και διαχείρισης ετικετών (tags) για την επισήμανση και ευρετηριοποίηση των πληροφοριών 

που υπάρχουν στον Παγκόσμιο Ιστό. Η ετικέτα (tag) είναι μια λέξη-κλειδί δίχως κάποια 

ιεραρχική σημασία.  Οι ετικέτες αποδίδονται σε πληροφορίες  που μπορεί να έχουν την 

μορφή κειμένου, εικόνας ή ακόμη και βίντεο. 

 Ο  όρος  «Συνεργατική  Σήμανση»  (Collaborative  Tagging)   περιγράφει  την 

επονομαζόμενη «Ταξινόμηση από τους Ανθρώπους» δηλαδή την ταξινόμηση από τους ίδιους  

τους  χρήστες  που  οδήγησε  στη  δημιουργία  του όρου  με  την ονομασία «Folksonomies»  

(Folk Taxonomies).  O Vander Wal ο οποίος επινόησε  και τον όρο Folksonomies  αναφέρει  

ότι  τα Folksonomies  είναι  το αποτέλεσμα  της  ελεύθερης προσωπικής  σήμανσης  (tagging)  

των  πληροφοριών  και  των  αντικειμένων  (που συνοδεύονται από ένα URL) που μπορεί 

κάποιος να ανακτήσει (Vander Wal, 2005, αναφορά από Anderson,  2007).  Σύμφωνα με τον 

Vander Wal  τα Folksonomies διαφοροποιούνται από τις απλές ταξινομήσεις (Taxonomies) 

διότι  δεν υποστηρίζουν κάποια ιεραρχική μέθοδο κατηγοριοποίησης των ετικετών (tags).  

Ο όρος Folksonomy «Ταξινόμηση από τους Ανθρώπους» είναι το αποτέλεσμα της 

«Κοινωνικής Σήμανσης» (Social Tagging).  Η καινοτομία που προσφέρει είναι ότι  

η πληροφορία αποκτά δομή και μπορεί να κατηγοριοποιηθεί όχι μόνο από το δημιουργό της 

αλλά από κάθε χρήστη. Οι Mclean, Richards και Wardman αναφέρουν ότι ο όρος 

Folksonomy περιγράφει μία συνεργατική  κατηγοριοποίηση  του  Web  περιεχομένου  όπως  

ιστοσελίδες,  links (υπερσυνδέσμους)  και  εικόνες  από τους ίδιους τους χρήστες  με  τη 

χρήση ετικετών (tags) (McLean, Richards  & Wardman, 2007). Για παράδειγμα το del.icio.us 

είναι μια πολύ δημοφιλής «φολκσονομική» ιστοσελίδα (Alexander, 2006).   

 Τα folksonomies συμβάλλουν στην γρηγορότερη και πιο εύκολη αναζήτηση και εύρεση  

των πληροφοριών καθώς η ταξινόμησή τους  γίνεται από τους ίδιους  τους χρήστες με τη 

χρήση σημασιολογικών ετικετών (tags). Υπάρχουν όμως και κάποιοι που υποστηρίζουν  ότι  
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η ελευθερία που δίνεται στους χρήστες  να εισάγουν ετικέτες (tags) και  να  χαρακτηρίζουν  

με  κάποια  λέξη-κλειδί  η  φράση  μια  πληροφορία, αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει στην 

εισαγωγή παραπλανητικών ή λανθασμένων από άποψη νοήματος ετικετών για κάποιες 

πληροφορίες καθιστώντας πιο δύσκολη την αναζήτηση και εύρεση των πληροφοριών. 

 1.7.5   Wikis 

 Το Wikilog ή Wiki είναι μια ιστοσελίδα που ενθαρρύνει τη διαδικτυακή ομαδική 

συνεργασία (Anderson, 2007). Πρόκειται για μια ιστοσελίδα όπου οι χρήστες της έχουν τη 

δυνατότητα να προσθέτουν, να τροποποιούν ή να διαγράφουν το περιεχόμενό της.  

Σε ένα wiki, διάφορα άτομα μπορούν να γράφουν μαζί όχι ταυτόχρονα όμως (Essex, 2007). 

Έτσι, διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ πολλών ατόμων στη συγγραφή ενός έργου. Αν ένα 

άτομο κάνει κάποιο λάθος, το επόμενο μπορεί να το διορθώσει. Μπορεί επίσης να προσθέσει 

κάτι νέο στην σελίδα, γεγονός που επιτρέπει την συνεχή βελτίωση και  ενημέρωση  της  

ιστοσελίδας.  Τα  wikis  λειτουργούν  με  απλό  τρόπο  και συγκεκριμένα με τη χρήση ενός 

web browser δίχως να απαιτείται πρόσθετο λογισμικό. Επίσης η παραγωγή ψηφιακού 

περιεχομένου στα wikis μπορεί να συνοδεύεται από σχόλια και συζητήσεις μεταξύ των 

χρηστών. Ο σκοπός και οι κανόνες λειτουργίας κάθε wiki  είναι  διαφορετικοί  ανάλογα  με  

την  πολιτική  που ακολουθεί  η  κάθε  wiki ιστοσελίδα. Ανάλογα με την πολιτική του κάθε 

ιστοτόπου, οι χρήστες είτε θα πρέπει να διαθέτουν κάποιο λογαριασμό χρήστη ή μπορεί να 

τους δίνεται ελεύθερα η δυνατότητα να παρέμβουν στο περιεχόμενο του wiki και να το 

τροποποιήσουν. Οι χρήστες που αποκλείονται από τη δυνατότητα συμμετοχής σε μια wiki 

ιστοσελίδα είναι όσοι δεν τηρούν τους κανόνες λειτουργίας του wiki (“Wiki”, 2014 ). 

 Έντονη συζήτηση διεξάγεται σχετικά με το θέμα της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των  

εγγραφών  που υπάρχουν  σε wikis. Οι επικριτές  υποστηρίζουν  ότι η ελεύθερη επεξεργασία 

των εγγραφών των wikis από τους χρήστες, τελικά εγείρει το ζήτημα της ενδεχόμενης  

ύπαρξης  περιπτώσεων  ανάρμοστης  ή εσφαλμένης  επεξεργασίας  και τροποποίησής τους 

από κάποιους χρήστες. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και η άποψη ότι η ίδια αυτή ελευθερία 

είναι που διασφαλίζει την άμεση και έγκυρη αντιμετώπιση οποιασδήποτε εσφαλμένης 

περίπτωσης επεξεργασίας εγγραφών στις σελίδες wikis. Σε  περιπτώσεις  ανάρμοστης   

ή εσφαλμένης  επεξεργασίας  και τροποποίησής  των εγγραφών  ενός  wiki  από κάποιους  

χρήστες  πρέπει όλη η κοινότητα του Wiki  να παρεμβαίνει και να επιλύει το όλο ζήτημα. 
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 Ένα  χαρακτηριστικό  παράδειγμα  wikilog  ή  wiki  είναι  η  Wikipedia,  που 

υποστηρίζεται από τον μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Wikimedia Foundation και 

υλοποιήθηκε το 2001. Η Wikipedia είναι ένα παγκόσμιο και πολύγλωσσο συλλογικό 

εγκυκλοπαιδικό εγχείρημα που έχει συσταθεί στο διαδίκτυο και λειτουργεί με την αρχή 

του wiki. Η Wikipedia έχει ως στόχο να παρέχει ελεύθερα επαναχρησιμοποιήσιμο 

περιεχόμενο, με αντικειμενικά και επαληθεύσιμα στοιχεία, που ο καθένας μπορεί να 

τροποποιήσει και να βελτιώσει (“Wikipedia”, 2014). Η Wikipedia δεν επιτρέπει στο χρήστη 

του διαδικτύου απλά να δημιουργεί και να επεξεργάζεται ψηφιακό περιεχόμενο, αλλά  

απαρτίζεται  από  ένα σύνολο μελών  που ελέγχουν  και  επεξεργάζονται  τις ενημερωτικές  

πληροφορίες  που «ανεβάζουν»  οι χρήστες  του διαδικτύου οι οποίοι  

δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη της. Επομένως, τα εγγεγραμμένα μέλη της Wikipedia 

βρίσκονται  σε μια διαδικασία  αλληλεπίδρασης  με  τους  υπόλοιπους  χρήστες  του 

διαδικτύου  ενημερώνοντάς  τους  για  συγκεκριμένες  αλλαγές  που αφορούν  τις 

πληροφορίες  που «ανεβάζουν»  στον  Ιστό  (“Wikipedia”, 2014).      

 1.7.6   Mashups 

 Με  τον όρο mashup εννοούμε το συνδυασμό  και  τη  χρήση  δεδομένων  και εφαρμογών 

από διαφορετικές ιστοσελίδες σε μία. Τα mashups υλοποιούνται μέσω ανοιχτών διεπαφών 

προγραμματισμού  (open APIs’ - Application Programming Interfaces) και συνεισφέρουν 

στην καλύτερη λειτουργία των ιστοσελίδων (Βαγιάνος, 2013· Καλτσογιάννης, 2007). 

 Τα mashups αποτελούνται συνήθως από γραφικά, κείμενο, αρχεία ήχου και video, τα 

οποία  αντλούνται  από διάφορα μέσα όπως blogs, wikis, YouTube, Google Maps  και 

συνδυάζονται  ώστε  να  μας  δώσουν  το επιθυμητό  αποτέλεσμα.  Οι  σημαντικότερες 

κατηγορίες  εφαρμογών  mashups  είναι  οι  εξής  (Τζίντζιου, 2010): 

• Εφαρμογές αναπαράστασης και αναζήτησης σε γεωγραφικό χάρτη 

• Εφαρμογές προβολής φωτογραφιών και βίντεο 

• Εφαρμογές έξυπνης αναζήτησης 

• Εφαρμογή διαμοιρασμού αρχείων 

• Εφαρμογές ειδήσεων  

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα mashup υπηρεσίας αποτελεί η υπηρεσία της Google, Google 

Maps, μέσω της οποίας παρέχονται με την ενσωμάτωση χαρτών, πληροφορίες για 
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τοποθεσίες. Επιπλέον, οι εφαρμογές mashups χρησιμοποιούνται αρκετά  

σε ιστοσελίδες  αξιολόγησης   προϊόντων  και  υπηρεσιών  (π.χ. amazon.com, 

Tripadvisor.com, κλπ.), συγκεντρώνοντας μάλιστα πλήθος δημοσιευμένων απόψεων των 

χρηστών (Καλτσογιάννης, 2007). 

  1.7.7   Podcasts και Vodcasts 

   Το Podcast είναι ένα ψηφιακό αρχείο πολυμέσων που διανέμεται στο διαδίκτυο 

χρησιμοποιώντας ροές αναδημοσίευσης για αναπαραγωγή σε κινητές συσκευές και 

προσωπικούς υπολογιστές. Ο όρος Podcast πήρε την ονομασία του από το IPod (συνδυασμός 

των λέξεων  broadcast και IPod) της εταιρίας Apple Computer Corporation και αναφέρεται σε 

οποιονδήποτε συνδυασμό λογισμικού (software) και υλικού (hardware) που επιτρέπει την 

αυτόματη λήψη (downloading) αρχείων ήχου σε μορφή mp3  για  την ακρόαση  των  

χρηστών  (EDUCAUSE, 2005b).   Τα podcast μπορούν να δημιουργηθούν από το κάθε 

χρήστη που διαθέτει μικρόφωνο, λογισμικό ηχογράφησης και σύνδεση στο Διαδίκτυο. 

Υπάρχουν επίσης πολλά podcast τα οποία έχουν  δημιουργηθεί  από  οργανισμούς  όπως 

το BBC, και  την  Deutsche Welle (“Podcasting”, 2014). 
 
Τα podcasts προέκυψαν από το 

συνδυασμό αρχείων ήχου και ιστολογίων (blogs). Μέσω της τεχνολογίας των podcasts τα 

ιστολόγια μπορούν να διαθέτουν  και ηχητικά δεδομένα  τα οποία ο κάθε χρήστης  μπορεί να 

κάνει λήψη (downloading) στον προσωπικό του ηλεκτρονικό υπολογιστή και να τα 

αναπαράγει με τη χρήση ενός mp3 player. 

 Η χρήση των podcasts προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα. Ένα από αυτά είναι ότι 

είναι πολύ απλά στη χρήση. Επιπλέον, υπάρχει και το πλεονέκτημα  της δωρεάν λήψης 

(downloading) ενός podcast στον προσωπικό υπολογιστή του κάθε χρήστη. 

 Τα podcasts που συνοδεύονται  από κάποια εγγραφή βίντεο  ονομάζονται  vodcasts 

(Boulos, Maramba, & Wheeler, 2006). Ο όρος vodcast είναι συνδυασμός του “video on 

command”  (vod)  και του podcast.  Ο όρος  vodcast  αναφέρεται  στην αναμετάδοση 

ψηφιακού video και φόρμας ήχου (audio format)  κατόπιν αίτησης  (“Vodcast”, 2014).  

  1.7.8   Εικονικοί Κόσμοι 

 Ο Dickey αναφέρει  ότι εικονικός κόσμος  είναι  ένα περιβάλλον βασισμένο  στον 

υπολογιστή, προσομοιωμένο σε πολυμέσα που συνήθως λειτουργεί μέσω του Web και έχει 

http://el.wikipedia.org/wiki/BBC
http://el.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Welle
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σχεδιαστεί έτσι ώστε οι χρήστες μπορούν να «ζουν» και να αλληλεπιδρούν μέσω της 

γραφικής αναπαράστασης του εαυτού τους, γνωστού και ως avatar  (Dickey, 2005).  

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα δημοφιλούς εικονικού κόσμου είναι το Second Life  

(http://secondlife.com/).   Το  secondlife.com  είναι  ένας  ψηφιακός  κόσμος  και   

η περιήγηση  σε αυτόν γίνεται μέσω  ενός πλήρως προσωποποιημένου  ψηφιακού χαρακτήρα  

(avatar)  που  στην  ουσία  είναι  ένα  προσωποποιημένο  interface που επιτρέπει στους  

χρήστες  να συμμετέχουν  σε  ένα ψηφιακό  δίκτυο φωνητικά  και  γραπτά, να δημιουργούν 

και να βλέπουν παρουσιάσεις καθώς και να στέλνουν  και να λαμβάνουν πληροφορίες.   

Εκτός από  το Second Life,  γνωστά  παραδείγματα  εικονικών  κόσμων είναι  το   Τhere    

(http://www.there.com/)  και  το  Active  Worlds (https://www.activeworlds.com/index.html). 

 Οι Εικονικοί  Κόσμοι εκτός από την καθαρά ψυχαγωγική  τους  διάσταση  έχουν αρχίσει 

να χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από τις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα  

η Philips  χρησιμοποιεί  το  Second Life  για  να αποκτήσει γνώση  και  να σχεδιάσει 

προϊόντα μαζί με τους πελάτες της. Η Philips αξιοποιεί τις απόψεις των πελατών της  

για να βελτιώσει  τη διαδικασία σχεδιασμού  των προϊόντων  της, προκειμένου  να 

«κυκλοφορήσει» νέα και πρωτότυπα προϊόντα στην αγορά. Επίσης μια άλλη εταιρία η Dell  

διαθέτει στο Second Life το  δικό της  νησί  και  δίνει  τη  δυνατότητα  στους επισκέπτες 

μέσω του link Dell.com να μπορούν να αγοράσουν σε πραγματικό χρόνο υπολογιστές  με 

δολάρια Αμερικής.  Γενικότερα παρατηρείται το φαινόμενο  ολοένα  

και  περισσότερες  επιχειρήσεις  να  έχουν  παρουσία  σε  ιστοχώρους  εικονικής 

πραγματικότητας,  αντιλαμβανόμενες   τις  δυνατότητες  που  προσφέρει  το  τριών 

διαστάσεων 3D περιβάλλον των συγκεκριμένων ιστοτόπων για άμεση και πολυμορφική 

επικοινωνία. 

 Οι Εικονικοί Κόσμοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς. Ειδικότερα, το Second Life έχει χρησιμοποιηθεί σε μαθήματα marketing σε 

μεταπτυχιακούς φοιτητές marketing στην ανατολική και δυτική Αυστραλία. 

Πιο συγκεκριμένα, μια «τάξη»  από μαθητές  στην  δυτική  ακτή  της  Αυστραλίας διδάσκεται  

εξ ολοκλήρου  στο  Second Life  από  έναν κατάλληλα  καταρτισμένο εκπαιδευτή  το μάθημα 

της συμπεριφοράς του αγοραστή,  ενώ άλλοι εκπαιδευτές διδάσκουν σε μια άλλη τάξη στην 

ανατολική ακτή της Αυστραλίας το μάθημα των επικοινωνιών  marketing (Halvorson, Ewing, 

& Windisch, 2011). 

http://secondlife.com/
http://www.there.com/
https://www.activeworlds.com/index.html
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 Ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας για τους Εικονικούς Κόσμους (Virtual Worlds) πρέπει 

να επισημάνουμε ότι δεν έχουμε ακόμη μια πλήρη εικόνα των δυνατοτήτων και των 

λειτουργιών που μπορούν να προσφέρουν. Λόγω της ταχύτατης ανάπτυξης τους σε μέγεθος 

όσο και σε αξία προκύπτουν μια σειρά από ζητήματα όπως για παράδειγμα το επίπεδο  

ασφάλειας  και  ελέγχου  των  συγκεκριμένων  ιστοχώρων  εικονικής πραγματικότητας  τα  

οποία  πρέπει  να επιλυθούν.  

  1.7.9  Online Παιχνίδια (Online games) 

 Παιχνίδια οργανωμένα με βάση κάποιους κανόνες όταν μιλούμε για online παιχνίδια ή 

ειδικά τριών διαστάσεων 3D περιβάλλοντα όταν μιλούμε για εικονικούς  κόσμους όπου   

οι  χρήστες  έχουν  τη  δυνατότητα  αλληλεπίδρασης  με  άλλους   χρήστες   (“Virtual world 

and Online Games”, 2014).
 
 

  1.7.10   Instant messaging 

  Οι υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων (Instant Messaging) προσφέρουν ένα είδος online 

συζήτησης  όπου υπάρχει μετάδοση μηνυμάτων κειμένου  σε πραγματικό χρόνο  στο 

Διαδίκτυο  (“Instant messaging”, 2014).  Η αποστολή άμεσων μηνυμάτων είναι  ένας τύπος 

υπηρεσίας συνομιλίας  που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν  δικά τους ιδιωτικά 

κανάλια συζήτησης (Laudon & Laudon, 2009:273).  Το σύστημα αποστολής άμεσων  

μηνυμάτων  ειδοποιεί  το χρήστη  όταν  κάποιος  άλλος  χρήστης  είναι συνδεδεμένος στο 

δίκτυο, ώστε να ξεκινήσει εάν το επιθυμεί συζήτηση και με άλλα άτομα (Laudon & Laudon, 

2009:273). Χαρακτηριστικά παραδείγματα από εμπορικές πλατφόρμες  που παρέχουν 

υπηρεσίες  Instant  Messaging  είναι  το windows  live messenger, το google talk και το 

Skype. 

  1.7.11  Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης 

 Οι υπηρεσίες  κοινωνικής  δικτύωσης είναι ιστότοποι που επιτρέπουν  στον κάθε χρήστη 

να δημιουργεί μια αρχική ιστοσελίδα δωρεάν. Οι χρήστες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες  

κοινωνικής  δικτύωσης  μπορούν  να επικοινωνούν  με  άλλους  χρήστες,  

να «ανεβάζουν»  αρχεία, να επικοινωνούν μέσω άμεσων μηνυμάτων ή γράφοντας  σε 

ιστολόγια (blogs).  Επίσης τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να περιέχουν συνδέσεις (links) προς  

περιεχόμενο  που έχει  δημιουργηθεί  από  χρήστες  του  Διαδικτύου  (Turban κ.ά., 2008:823).  



 

19 
 

Μερικά  δημοφιλή  κοινωνικά  δίκτυα είναι  το Facebook,  το Twitter, το MySpace, το 

Youtube και το LinkedIn.  

   Δημοφιλείς Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης 

Facebook:  Το Facebook  (www.facebook.com)  είναι  ένας  ιστότοπος  κοινωνικής 

δικτύωσης που ιδρύθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2004 από τον Mark Zuckerberg και τρείς 

συγκατοίκους του στο κολλέγιο του Harvard. Αρχικά προοριζόταν για τους φοιτητές του 

Harvard,  αλλά σταδιακά  επεκτάθηκε  σε  άλλα 2.000 κολλέγια  στις  Ηνωμένες Πολιτείες  

(Ellison, Steinfield, & Lampe, 2007).  Το Σεπτέμβριο  του 2006, όμως,  

η ιστοσελίδα έγινε προσβάσιμη σε όλο τον κόσμο και έκτοτε ξεκίνησε  η ραγδαία άνοδός της. 

Το Facebook σήμερα είναι μια online υπηρεσία  κοινωνικής δικτύωσης όπου οι χρήστες 

μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, να δημιουργούν κοινωνικές σχέσεις και να 

συγκροτούν ομάδες κοινού ενδιαφέροντος.  Οι χρήστες μπορούν  να εγγραφούν ελεύθερα 

στην υπηρεσία και να δημιουργήσουν ένα προσωπικό λογαριασμό (προφίλ). Έπειτα μέσω της 

υπηρεσίας  Facebook μπορούν να μοιράζονται  νέα  και ειδήσεις, να επικοινωνούν με τους 

φίλους τους, να ανεβάζουν φωτογραφίες στη σελίδα τους καθώς και να μοιράζονται τις 

μουσικές τους προτιμήσεις. Το Facebook σήμερα αριθμεί  πάνω  από 1 δισεκατομμύριο  

ενεργούς λογαριασμούς  χρηστών  και  είναι μια από τις δημοφιλέστερες ιστοσελίδες για 

ανέβασμα φωτογραφιών  με  πάνω  από  14  εκατομμύρια  φωτογραφίες  να  ανεβαίνουν  στο  

Facebook  από  τους  χρήστες καθημερινά  (“Facebook”, 2014).  

 

Εικόνα 1: Αρχική σελίδα facebook 

 

MySpace:  To MySpace είναι μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης που ξεκίνησε τη 

λειτουργία της τον Αύγουστο του 2003. Ο συγκεκριμένος ιστοχώρος ξεκίνησε από μια ιδέα 

των Tom Anderson και Chris De Wolfe που είναι και οι ιδρυτές του. Έδρα της συγκεκριμένης 

ιστοσελίδας είναι το Beverly Hills της Καλιφόρνια. Το MySpace έγινε ο πιο δημοφιλής 

ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούνιο του 2006. Οι υπηρεσίες 

που παρέχει τo MySpace είναι παρόμοιες με το Facebook, αλλά θα λέγαμε  ότι το MySpace  

είναι  προσανατολισμένο  περισσότερο  στον τομέα της μουσικής  καθώς φιλοξενεί  πολλά  
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νέα μουσικά συγκροτήματα  και καλλιτέχνες  στις σελίδες του. Τον Ιούλιο του 2005 η 

μητρική εταιρία του MySpace Intermix αγοράστηκε από την εταιρία News Corporation 

έναντι του ποσού των 580 εκατομμυρίων  δολαρίων. Από το 2005  μέχρι  τις  αρχές  του 

2008,  το  MySpace  ήταν  η  μεγαλύτερη  σε επισκεψιμότητα  ιστοσελίδα κοινωνικής 

δικτύωσης  στον κόσμο, και τον Ιούνιο του 2006  η μεγαλύτερη  σε  επισκεψιμότητα  

ιστοσελίδα  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες Αμερικής  (“Myspace”, 2014). 

 

Εικόνα 2: Αρχική σελίδα MySpace 

YouTube:  Το YouTube είναι ένας δημοφιλής δικτυακός τόπος, ο οποίος επιτρέπει την 

αποθήκευση, την αναζήτηση και την αναπαραγωγή ψηφιακών ταινιών. Δημιουργήθηκε το 

Φεβρουάριο του 2005 και το Νοέμβριο του 2006 ονομάστηκε από το περιοδικό Time ως « η 

εφεύρεση του 2006». Τον Οκτώβριο του 2006 η εταιρεία αγοράστηκε  από  τη Google έναντι 

του ποσού των 1,65 δις δολαρίων και σήμερα λειτουργεί ως θυγατρική της Google.  Tο 

YouTube παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους επισκέπτες της υπηρεσίας να μπορούν να 

δουν τα αποθηκευμένα βίντεο. Επίσης οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα vα «ανεβάζουν» και 

να μοιράζονται βίντεο δημιουργώντας το προσωπικό τους  κανάλι στο YouTube.  Μπορούν 

ακόμη  να εγγραφούν  και σε κανάλια  άλλων χρηστών  προκειμένου  να παρακολουθούν  

βίντεο  που  τους  ενδιαφέρουν  (Turban κ.ά., 2008: 825).  

 

Εικόνα 3: Αρχική σελίδα YouTube 
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Twitter:  Το Twitter  αποτελεί  το αμέσως  πιο γνωστό  κοινωνικό δίκτυο μετά  το Facebook  

και  βρίσκεται  μέσα  στην  πρώτη  πεντάδα ιστότοπων που έχουν  τη μεγαλύτερη 

επισκεψιμότητα  παγκοσμίως.  Δημιουργήθηκε  το  2006  και  έχει  περίπου  200 

εκατομμύρια εγγραμμένους χρήστες, οι οποίοι δημοσιεύουν καθημερινά περίπου  65 

εκατομμύρια  μηνύματα.  Τα μηνύματα  είναι μικρού μεγέθους  και  δεν ξεπερνούν τους 140 

χαρακτήρες.  Το Twitter θα λέγαμε  ότι είναι προσανατολισμένο στη λογική  του 

microblogging,  δηλαδή  ενός τύπου blogging  που  επιτρέπει  στους χρήστες να αναρτούν 

σύντομα μηνύματα σε μια ψηφιακή κοινότητα (Ullrich, Borau, Luo, Tan, Shen, & Shen, 

2008).Τα μέλη μπορούν να ακολουθούν τα μηνύματα άλλων χρηστών καθώς και να 

απαντούν σε αυτά. 

 

Εικόνα 4: Αρχική σελίδα Twitter 

Flickr:  To Flickr  είναι  ένα κοινωνικό  δίκτυο δημοσίευσης  και  διαμοίρασης 

φωτογραφιών.  Οι χρήστες  του ανεβάζουν, οργανώνουν  και  δημοσιεύουν  τις φωτογραφίες  

τους  έχοντας  παράλληλα  τη δυνατότητα  να προσθέσουν ετικέτες σήμανσης (tags) στις 

φωτογραφίες. Επιπλέον, μπορούν να προσθέσουν σχόλια καθώς και να εκφράσουν τις 

προτιμήσεις τους για συγκεκριμένες φωτογραφίες.  Το Flickr παρέχει δυνατότητες 

αναζήτησης φωτογραφιών με βάση την τοποθεσία σε παγκόσμιο επίπεδο,  το  μοντέλο  της  

φωτογραφικής  μηχανής  με  την  οποία  τραβήχτηκαν  οι φωτογραφίες  αλλά  και τις ετικέτες  

που χαρακτηρίζουν  τις  φωτογραφίες. 

 

Εικόνα 5: Αρχική σελίδα Flickr 
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LinkedIn: Το LinkedIn είναι ένας ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης που ιδρύθηκε τον 

Δεκέμβριο του 2002 από τον Ρέιντ Χόφμαν, αλλά ξεκίνησε επίσημα στις 5 Μαΐου του 2003. 

Αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 90 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες, που προέρχονται από 

περισσότερες από 200 χώρες σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για ένα κοινωνικό δίκτυο 

επαγγελματικού χαρακτήρα,  όπου επαγγελματίες  αλλά  και επιχειρήσεις μπορούν να 

δημιουργήσουν το προσωπικό τους λογαριασμό (προφίλ). Το LinkedIn παρέχει μια σειρά από 

δυνατότητες όπως την αναζήτηση εργασίας  και νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.  Επίσης 

επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται  να προσλάβουν προσωπικό  μπορούν  να ενημερωθούν  από  

τη  προσωπική  σελίδα  (προφίλ)  των επαγγελματιών για τις γνώσεις και τα προσόντα που 

διαθέτουν  (“LinkedIn”, 2014).  

 

Εικόνα 6: Αρχική σελίδα LinkedIn 

Google+: Αποτελεί την απάντηση της Google στο Facebook. Πρόκειται για μια πλατφόρμα 

κοινωνικής δικτύωσης, η οποία θα προσφέρει υπηρεσίες αντίστοιχες με αυτές των υπόλοιπων 

κοινωνικών μέσων (social media). Ξεκίνησε σε δοκιμαστική έκδοση το καλοκαίρι του 2011 

και πλέον είναι ελεύθερη σε όλους τους χρήστες. 

 

Εικόνα 7: Αρχική σελίδα Google Plus  
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 1.8  Ο βαθμός χρήσης των κοινωνικών μέσων από τους χρήστες  

 Σύμφωνα με στοιχεία ερευνών (“Focus Bari”, 2010) το ποσοστό των Ελλήνων που 

χρησιμοποιεί τα κοινωνικά μέσα (social media) διαμορφώθηκε στο 36% το 4
ο
 τρίμηνο του 

2010, έναντι μόλις 14% το 1
ο
 τρίμηνο του 2009 και 2% το 1

ο
 τρίμηνο του 2008. 

Δημοφιλέστερα  κοινωνικά  μέσα  αναδείχθηκαν  το YouTube  και  το Facebook  με ποσοστά 

μηνιαίας επισκεψιμότητας 44% και 33% αντίστοιχα.   

 Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των ατόμων που ασχολούνται  με τα κοινωνικά μέσα 

(social media) οι διαφοροποιήσεις ήταν μικρές ως προς το φύλο, ή τη γεωγραφική περιοχή, 

αλλά μεταβλήθηκαν σημαντικά ως προς την ηλικία.  Ειδικότερα όσον αφορά τη χρήση του 

Διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων, τα πρωτεία κατείχε ο νεανικός πληθυσμός (Βέργη, 

2011).  

 

Εικόνα 8: Ποσοστά (%) ατόμων που επισκέπτονται ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

  Οι πιο δημοφιλείς διαδικτυακές δραστηριότητες ανά ηλιακή ομάδα χρηστών σύμφωνα με 

στοιχεία της Eurostat για το 2010 φαίνονται στον επόμενο πίνακα: 
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Εικόνα 9: Δραστηριότητες χρηστών του Διαδικτύου ανά ηλικία (% στο σύνολο των χρηστών του τελευταίου 

τριμήνου του 2010) 

 Από τον πίνακα βλέπουμε ότι οι δημοφιλέστεροι λόγοι για τους οποίους οι χρήστες 

χρησιμοποιούν  το Διαδίκτυο είναι η αναζήτηση πληροφοριών  για προϊόντα  και υπηρεσίες, 

η αποστολή και λήψη μηνυμάτων μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ανάγνωση 

ηλεκτρονικών εφημερίδων και περιοδικών, η ενημέρωση για υπηρεσίες ταξιδιών,  

η αναζήτηση πληροφοριών για θέματα υγείας, η αποστολή μηνυμάτων σε ιστοσελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης. Ιδιαίτερα οι νεότεροι χρήστες ηλικίας 16-24 ετών βλέπουμε ότι 

χρησιμοποιούν κυρίως υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων σε 

πραγματικό χρόνο (instant messaging) και online ψυχαγωγίας (Βέργη, 2011). 

 1.9  Crowdfunding  

 Το Crowdfunding είναι η πρακτική της συγκέντρωσης πόρων από το ευρύ κοινό συνήθως 

για κοινωφελείς σκοπούς αλλά και για άλλου είδους οικονομικές επενδύσεις. Συνήθως 

αναφερόμαστε στη χρηματοδότηση κάποιου έργου /project ή κάποιας ιδέας από πολλούς 

ανθρώπους, οι οποίοι προσφέρουν μικρά ποσά ο καθένας, αλλά από τη συμβολή όλων 

καλύπτεται ο οικονομικός στόχος για κάθε έργο.  

 To crowdfunding αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό λόγω των νέων τεχνολογικών αλλαγών 

που επήλθαν στο Διαδίκτυο και ιδιαίτερα λόγω της άνθησης του Ιστού 2.0.  

Το Web 2.0 προσέφερε νέες ευκαιρίες και δυνατότητες για τη δημιουργία διαδικτυακών 

πλατφορμών όπου οι χρήστες θα είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν, να δημιουργούν και 

να επεξεργάζονται ψηφιακό περιεχόμενο, καθώς επίσης και τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν 

με άλλους χρήστες στο Διαδίκτυο
 
(Ordanini, Miceli, Pizzetti, Parasuraman, 2009). 
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 Η πρώτη πανευρωπαϊκή πλατφόρμα που υποστήριζε την πρακτική crowdfunding 

δημιουργήθηκε στην Ελλάδα την 1-1-2012 και αντιστοιχούσε στη διεύθυνση 

www.startersfund.com. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα εστίαζε κυρίως τις δραστηριότητές 

της στο να προωθεί επενδύσεις στους τομείς που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

τις νέες τεχνολογίες και τον τουρισμό.  

 Ως παραδείγματα από άλλες πλατφόρμες crowdfunding παγκοσμίως θα μπορούσαμε να 

αναφέρουμε την πλατφόρμα SellaBand (https://www.sellaband.com)  στον τομέα της 

μουσικής βιομηχανίας και την πλατφόρμα Kapipal (http://www.kapipal.com) που προσφέρει 

υπηρεσίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Ordanini, Miceli, Pizzetti, Parasuraman, 2009).  

 Γιατί μιλάμε σήμερα για crowdfunding 

  Οι πραγματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει στις μέρες μας ένα άτομο που θέλει να 

χρηματοδοτήσει την ιδέα του είναι πολύ μεγάλες. Διεθνείς αναφορές υπογραμμίζουν ότι το 

ποσοστό απόρριψης των επιχειρηματικών πλάνων (business plans)  που υποβάλλονται για 

χρηματοδότηση είναι πολύ υψηλό. Αυτή η κατάσταση οδήγησε πολλά άτομα που ήθελαν να 

κάνουν ένα επιχειρηματικό εγχείρημα, να διεκδικήσουν απευθείας μερίδιο στην πίτα της 

χρηματοδότησης παρακάμπτοντας τους παραδοσιακούς τρόπους ανεύρεσης κεφαλαίου και 

αξιοποιώντας τα εργαλεία που τους προσέφεραν οι πλατφόρμες crowd funding. Υπάρχουν 

αρκετά παραδείγματα από projects όπου επιτεύχθηκε η συγκέντρωση εκατοντάδων χιλιάδων  

ή και εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς οι δημιουργοί των συγκεκριμένων projects 

απευθύνθηκαν κατευθείαν στον τελικό καταναλωτή για χρηματοδότηση.  Στις περιπτώσεις 

αυτές, τα άτομα που τόλμησαν να κάνουν ένα επιχειρηματικό εγχείρημα, όχι μόνο κατάφεραν 

να βρουν το κεφάλαιο που απαιτούνταν για να υλοποιηθεί η ιδέα τους, αλλά δημιούργησαν 

επίσης και μια ευρύτατη βάση πελατών που προέρχονταν από άτομα από κάθε μήκος και 

πλάτος της γης. 

2. Κοινωνικά Δίκτυα 
 

2.1  Ορισμός Κοινωνικών Δικτύων 

 Ο όρος κοινωνικό δίκτυο περιγράφει μια κοινωνική δομή που αποτελείται από κόμβους 

και δεσμούς που ενώνουν τους κόμβους μεταξύ τους. Οι κόμβοι συνήθως είναι άνθρωποι  

ή οργανισμοί και οι δεσμοί απεικονίζουν τις σχέσεις που συνδέουν τους κόμβους μεταξύ 

τους. Τέτοιες σχέσεις μπορεί να είναι κοινές ιδέες και απόψεις, φιλίες, οικογενειακοί δεσμοί, 
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αντιπαραθέσεις και γενικότερα κάθε είδους κοινωνική σχέση μεταξύ ατόμων ή οργανισμών. 

Η θεωρία των κοινωνικών δικτύων με άλλα λόγια εξετάζει τις κοινωνικές σχέσεις με κόμβους 

και δεσμούς. Στην πιο απλή του μορφή ένα κοινωνικό δίκτυο αναπαριστάται με τη μορφή 

ενός χάρτη που απεικονίζει τους κόμβους του δικτύου με σημεία και τους δεσμούς με 

γραμμές που συνδέουν τα διάφορα σημεία μεταξύ τους (Turban κ.ά., 2008:822). Το σχήμα 

ενός κοινωνικού δικτύου βοηθά στον καθορισμό της χρησιμότητας του προς τα διάφορα μέλη 

του. Τα μικρότερα και πιο στενά συνδεδεμένα δίκτυα, μπορεί να είναι λιγότερο χρήσιμα στα 

μέλη τους σε σχέση με τα μεγαλύτερα δίκτυα με πιο ασθενείς δεσμούς όπως είναι τα ανοικτά 

δίκτυα με νέες ιδέες και ευκαιρίες για τα μέλη τους. Για παράδειγμα μια ομάδα φίλων που 

έχουν κοινωνικές σχέσεις μόνο μεταξύ τους, δεν έχει να προσφέρει νέα γνώση και προοπτική. 

Είναι σημαντικό για ένα άτομο να διαθέτει συνδέσεις σε διάφορα δίκτυα παρά να έχει ένα 

περιορισμένο αριθμό συνδέσεων μόνο σε ένα δίκτυο. 

 

Εικόνα 10: Χάρτης ενός Κοινωνικού Δικτύου 

 Η κοινωνική δικτύωση είναι η πρακτική της επέκτασης των κοινωνικών επαφών ενός 

χρήστη μέσω της χρήσης των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Οι υπηρεσίες κοινωνικής 

δικτύωσης είναι ιστότοποι που επιτρέπουν στον κάθε χρήστη να δημιουργεί μια αρχική 

ιστοσελίδα δωρεάν. Οι χρήστες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης 

μπορούν να ανταλλάσουν σκέψεις, απόψεις, ιδέες με άλλους χρήστες, να «ανεβάζουν»  

αρχεία, να επικοινωνούν μέσω άμεσων μηνυμάτων (instant messages) ή γράφοντας σε 

ιστολόγια (blogs). Τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να περιέχουν συνδέσεις (links) προς 

περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες (Τurban, 2008: 823). 

 2.2  Ανάλυση ενός Κοινωνικού Δικτύου (Social Network Analysis – SNA)  

 Η ανάλυση ενός κοινωνικού δικτύου σχετίζεται με τη θεωρία δικτύων και έχει εξελιχθεί 

ως μια βασική τεχνολογία στις επιστήμες της κοινωνιολογίας, της ανθρωπολογίας, της 

κοινωνικής ψυχολογίας, της Πληροφορικής και μιας σειράς άλλων επιστημών.  
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   H Ανάλυση των Κοινωνικών Δικτύων εστιάζει στη μελέτη των κόμβων (nodes) και των 

δεσμών (ties) που συνδέουν τους κόμβους μεταξύ τους και που μπορούν να μελετηθούν από 

διάφορες οπτικές. Οι κόμβοι είναι τα επιμέρους άτομα που συμμετέχουν σε ένα δίκτυο και οι 

δεσμοί οι σχέσεις μεταξύ τους. Έρευνες άλλωστε σε ακαδημαϊκούς και επιχειρηματικούς 

τομείς έχουν δείξει ότι τα κοινωνικά δίκτυα έχουν εφαρμογή σε πολλά επίπεδα, ξεκινώντας 

από τις οικογενειακές σχέσεις μέχρι τους διακρατικούς δεσμούς. Τα κοινωνικά δίκτυα 

μπορούν επίσης να επηρεάσουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο επιλύονται προβλήματα 

σε ένα οργανισμό, τον τρόπο λειτουργίας του και το βαθμό στον οποίο τα άτομα 

εκπληρώνουν τους στόχους τους (“Social Νetwork”, 2014).  

 Ο ορισμός των κοινωνιών όπως δίνεται από την κοινωνιολογία, περιγράφει μια κοινωνία 

ως ένα σύνολο ατόμων που σχηματίζουν δίκτυο αναπτύσσοντας κοινωνικούς δεσμούς μεταξύ 

τους. Στην πραγματικότητα αν το σκεφτούμε όλοι οι άνθρωποι συγκροτούμε ένα οικουμενικό 

κοινωνικό δίκτυο. Αυτό που διαφοροποιεί το ένα άτομο σε σχέση με το άλλο είναι τα 

επιμέρους κοινωνικά δίκτυα στα οποία συμμετέχει και οι κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσει 

με άλλα άτομα. Ήδη από το 1937, ο ψυχολόγος Dr. J. L. Moreno, έκανε μια πρώτη 

προσπάθεια καταγραφής των σχέσεων ενός δικτύου οντοτήτων (ατόμων), διατυπώνοντας την 

έννοια sociogram (κοινωνιόγραμμα). Μέσω του κοινωνιογράμματος είχαμε και την πρώτη 

απεικόνιση με τη μορφή διαγράμματος του γραμμικού τρόπου σύνδεσης των κόμβων σε ένα 

δίκτυο. Το 1954 εμφανίζεται για πρώτη φορά η έννοια «Κοινωνικό Δίκτυο» από τον 

ανθρωπολόγο J. A. Barnes στο άρθρο του με την ονομασία « Class and Committees in a 

Norwegian Island Parish.   O J. A. Barnes χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο όρο στην 

προσπάθειά του επισημάνει τα πρότυπα των διαφόρων κοινωνικών σχέσεων που 

αναπτύσσονται σε κοινωνικά δίκτυα. Ερευνητές όπως οι S.D.Barkowitz, St. Borgatti, 

Ron.Burt, K. Carley, K. Faust, Linton Freeman, M. Granovetter, D.Knoke, P.Marsden, Nick 

Mullins, Anato Rapoport, St.Wasserman ,Barry Wellman, D.R.White επέκτειναν περαιτέρω 

τη σημασία του όρου κοινωνικό δίκτυο (Freeman, 2006).  

 Η θεωρία της Ανάλυσης των Κοινωνικών Δικτύων διατυπώνει μια εναλλακτική 

προσέγγιση σύμφωνα με την οποία τα γνωρίσματα των επιμέρους ατόμων είναι λιγότερο 

σημαντικά από τις σχέσεις που αναπτύσσουν με τους άλλους. Η Ανάλυση Κοινωνικών 

Δικτύων είναι η απεικόνιση και η μέτρηση των σχέσεων και των ροών που αναπτύσσονται 

μεταξύ των ανθρώπων, των ομάδων, των οργανισμών, των ιστοσελίδων και άλλων 

οντοτήτων επεξεργασίας της γνώσης (Turban κ.ά., 2008:823). Οι κόμβοι στο δίκτυο είναι  
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οι άνθρωποι ή οι ομάδες ατόμων, ενώ οι συνδέσεις απεικονίζουν σχέσεις ή ροές ανάμεσα 

στους κόμβους (Turban κ.ά., 2008:823).  Αν λάβουμε υπόψη ότι η γνώση δημιουργείται 

κυρίως σε κοινωνικό επίπεδο μέσω των συναντήσεων και συνομιλιών μεταξύ ατόμων,  

η ανάλυση των κοινωνικών δικτύων μπορεί να συμβάλλει στην απεικόνιση των διαφόρων 

μορφών κοινωνικής συμπεριφοράς που έχουν άμεση σχέση με τη διαχείριση της γνώσης.
 
  

Η Ανάλυση των Κοινωνικών Δικτύων παρέχει οπτική και μαθηματική ανάλυση των σχέσεων 

που αναπτύσσονται μεταξύ των κόμβων σε ένα κοινωνικό δίκτυο (Turban κ.ά., 2008:823). 

Ειδικότερα υπάρχουν ειδικά λογισμικά ανάλυσης των κοινωνικών δικτύων που αποτελούν 

εργαλεία τα οποία συμβάλλουν στην απεικόνιση των κόμβων και των δεσμών που τους 

συνδέουν.    

 Βασική παραδοχή της Ανάλυσης των Κοινωνικών Δικτύων είναι ότι οι σχέσεις που 

αναπτύσσονται μεταξύ των ομάδων που αλληλεπιδρούν είναι πολύ σημαντικές. Ειδικότερα 

το Διεθνές Δίκτυο για την Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων (International Network for Social 

Network Analysis – INSNA) ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στη πολιτεία 

Delaware των Η.Π.Α. και έχει ως αντικείμενο μελέτης την Ανάλυση των Κοινωνικών 

Δικτύων επισημαίνει ότι: « Η Ανάλυση των Κοινωνικών Δικτύων έχει ως επίκεντρο τον 

προσδιορισμό των αρχών που διέπουν τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις».  

 

 2.3  Η χρησιμότητα της Ανάλυσης των Κοινωνικών Δικτύων για τις  

            επιχειρήσεις   

 Η Ανάλυση των Κοινωνικών Δικτύων αποτελεί ένα σημαντικό και χρήσιμο εργαλείο για 

τις επιχειρήσεις. Τους παρέχει τη δυνατότητα να χαρτογραφήσουν και να αναλύσουν ένα 

κοινωνικό δίκτυο που διαθέτουν και να διαπιστώσουν αν το δίκτυο καλύπτει τις 

επιχειρηματικές τους ανάγκες. Η Ανάλυση των Κοινωνικών Δικτύων βοηθά τις επιχειρήσεις 

να δουν σε ποια σημεία του δικτύου δεν υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των 

τμημάτων της επιχείρησης, κάτω από ποιες συνθήκες θα ήταν δυνατή η καλύτερη αξιοποίηση 

του ταλέντου και των προσόντων που διαθέτουν τα στελέχη της επιχείρησης, σε ποιο ή ποια 

σημεία παρεμποδίζεται η λήψη αποφάσεων και σε ποιες περιπτώσεις χάνονται πολύτιμες 

ευκαιρίες για διάχυση πληροφοριών και καινοτομία. Όλες αυτές οι πληροφορίες δίνουν στις 

επιχειρήσεις τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προβούν σε διορθωτικές κινήσεις με στόχο 

τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας του προσωπικού και των 
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διευθυντών τους. Επίσης οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την υλοποίηση καινοτόμων 

δράσεων όπως την υιοθέτηση νέων και πιο αποτελεσματικών  σχημάτων  επικοινωνίας 

μεταξύ των εργαζομένων των διαφόρων τμημάτων και των διευθυντικών στελεχών και την 

ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ τους, την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την 

εξασφάλιση ουσιαστικής επικοινωνίας με το καταναλωτικό κοινό, την παροχή κινήτρων 

στους εργαζόμενους ώστε να είναι πιο παραγωγικοί (InnoSupportTransfer, 2008).  

 

3.  Web 2.0 και επιχειρήσεις 
 

3.1  Η σημασία του Web 2.0 για τις επιχειρήσεις 

 Οι Web 2.0 τεχνολογίες έχουν φέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο άσκησης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στην σημερινή εποχή του Διαδικτύου οι επιχειρήσεις 

καλούνται να αξιοποιήσουν ουσιαστικά τις πληροφορίες και τη γνώση που υπάρχει στο 

Διαδίκτυο και να μετατραπούν από απλές «Ψηφιακές Επιχειρήσεις» ή αλλιώς «. com 

Επιχειρήσεις» σε Επιχειρήσεις που θα διαχειρίζονται σωστά τη «Γνώση» (Knowledge-based 

Enterprises).   

  Από το 2004 και έπειτα παρατηρούμε την εμφάνιση νέων εφαρμογών 

προσανατολισμένων στη φιλοσοφία της κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που σίγουρα δεν 

αφήνει ανεπηρέαστες τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στο 

Διαδίκτυο.  Οι νέες Web 2.0 τεχνολογίες όπως τα wikis, τα blogs, το social tagging, τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, ανοίγουν νέους ορίζοντες στις επιχειρήσεις προσφέροντάς τους την 

ευκαιρία να αναδιοργανώσουν τον τρόπο λειτουργίας τους και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στην αγορά του Διαδικτύου.    

 Ο Fumero αναφέρει ότι το φαινόμενο Web 2.0 ή η επονομαζόμενη «κοινωνικοποίηση του 

Web» (socialization of the Web) θα αποτελέσει τη βάση μιας πραγματικής «διαμοιραζόμενης 

οικονομίας» (sharing economy) (Fumero, 2006).  Για να αξιοποιήσουν ωστόσο τις ευκαιρίες 

που προσφέρει το Web 2.0, οι επιχειρήσεις πρέπει να εφαρμόσουν τα Web 2.0 εργαλεία και 

τις διάφορες Web 2.0 τεχνικές στον τρόπο λειτουργίας τους (Chin, 2008). Οι επιχειρήσεις 

πρέπει να αντιληφθούν ότι οι νέες τεχνολογίες του Διαδικτύου εξελίσσονται και αποκτούν 

κοινωνικό χαρακτήρα, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να δημιουργούν και να 

μοιράζονται με άλλους χρήστες ψηφιακό περιεχόμενο το οποίο μπορεί να είναι κείμενο, 

φωτογραφίες, μουσική ή βίντεο. Οι χρήστες χρησιμοποιώντας αυτές τις νέες μορφές 
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επικοινωνίας μπορούν να δημιουργούν νέα κοινωνικά δίκτυα αλλά και να ενισχύουν αυτά 

που υπάρχουν ήδη (Laudon & Laudon, 2009:273).  Οι επιχειρήσεις που θα αξιοποιήσουν τις 

υπηρεσίες κοινωνικές δικτύωσης και θα οικοδομήσουν σχέσεις αμοιβαίας επικοινωνίας και 

εμπιστοσύνης με τους χρήστες είναι αυτές που θα έχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 

διότι λαμβάνοντας υπόψη τους τις απόψεις και τα σχόλια των χρηστών για τα προϊόντα και 

τις υπηρεσίες τους θα μπορέσουν να τα αναδιαμορφώσουν ώστε να τα κάνουν πιο προσιτά 

και ελκυστικά στο υποψήφιο καταναλωτικό κοινό.   

 3.2  Η προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις από την υιοθέτηση και εφαρμογή  

            μιας Web 2.0 πολιτικής 

 Οι επιχειρήσεις που θέλουν να συμβαδίζουν με τις νέες τεχνολογικές αλλαγές που εισάγει 

το Web 2.0, πρέπει να ενθαρρύνουν και να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα του προσωπικού 

τους και να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των 

εργαζομένων και των διευθυντικών στελεχών. Τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων 

πρέπει να συνειδητοποιήσουν τη δυναμική των κοινωνικών μέσων (social media) και να 

αναζητήσουν νέους τρόπους αξιοποίησής τους ενισχύοντας έτσι την απόδοση των 

οργανισμών τους και προάγοντας τους εταιρικούς στόχους. Πολύ γνωστές εταιρίες όπως η 

IBM, η Coca-Cola, αξιοποιούν ήδη τα κοινωνικά μέσα και σημειώνουν επιτυχή πορεία στον 

επιχειρηματικό στίβο. 

 Ο Don Tapscott συγγραφέας του βιβλίου Grown Up Digital (McGraw-Hill, 2008) 

αναφέρει ότι: «Τα κοινωνικά δίκτυα θα αποτελέσουν το νέο σύστημα λειτουργίας των 

επιχειρήσεων». Τονίζει ότι το ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων θα είναι κατά βάση 

νέοι άνθρωποι που θα είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και 

θα θέλουν να τα χρησιμοποιούν στην εργασία τους. Οι επιχειρήσεις επομένως, πρέπει να 

συμφιλιωθούν με την ιδέα του να χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι τα κοινωνικά μέσα (social 

media) και να τους καθοδηγούν ώστε να τα χρησιμοποιούν κατάλληλα και να επιτυγχάνουν 

τους εταιρικούς στόχους. 

 Η Manpower σε έρευνά της το 2010 (“Manpower”, 2010) επισημαίνει ότι η εφαρμογή μιας 

πολιτικής κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να προσθέσει αξία στις επιχειρήσεις και να 

συμβάλλει στην αντιμετώπιση μιας σειράς σημαντικών θεμάτων όπως:   
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 Παραγωγικότητα:  Η συμμετοχή των επιχειρήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας τους. Σύμφωνα με την 

εταιρία δημοσίων σχέσεων Burson-Marsteller, πάνω από τις μισές επιχειρήσεις της 

λίστας Fortune 100 διατηρούν προφίλ στο Twitter, και τα δύο τρίτα από αυτές 

χρησιμοποιούν το προφίλ τους για λειτουργίες ενίσχυσης της παραγωγικότητας, όπως 

η εξυπηρέτηση πελατών  (“Burson-Marsteller”, 2009). 

 Συνεργασία:  Τα δεδομένα στον κόσμο της εργασίας έχουν αλλάξει σημαντικά 

καθιστώντας  την  έννοια  συνεργασία  κάτι  το πολύ σημαντικό  για τις επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με έρευνα της Palo Alto Networks το 2009, περισσότερο από  το  91%  των  

επιχειρήσεων  χρησιμοποιούν  κάποιο  είδος  εταιρικής πλατφόρμας  συνεργασίας  

(“Palo Alto Networks”, 2009). Σε  μια  εποχή παγκοσμιοποίησης  όπου  τα  

γεωγραφικά  σύνορα  των  επιχειρήσεων επεκτείνονται  και  η  διασπορά  των  

ομάδων  εργασίας  αυξάνεται,  η  χρήση κάποιου  είδους  εταιρικής  πλατφόρμας  

συνεργασίας  είναι  μια  σημαντική διέξοδος  για  τις  επιχειρήσεις  προκειμένου  να  

ανταπεξέλθουν  στις  νέες συνθήκες. 

      Διαχείριση της Γνώσης: Ολοένα και περισσότερο οι επιχειρήσεις επιθυμούν να 

βρουν  τρόπους αξιοποίησης  των  ιδεών  του  προσωπικού  τους . Η ταχύτατη 

ανάπτυξη των κοινωνικών μέσων (social media) προσφέρει αυτή τη δυνατότητα. Οι 

δημόσιες ιστοσελίδες των επιχειρήσεων είναι «ανοικτές» σε όποιον θέλει να τις  

επισκεφθεί  και  να  δημοσιοποιήσει  την  άποψη του  για κάποιο θέμα.  

Οι συγκεκριμένες σελίδες επομένως μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μέσο 

άντλησης  και  μεταφοράς  γνώσεων στις επιχειρήσεις. 

      Καινοτομία:  Οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την υλοποίηση καινοτόμων 

δράσεων. Αναζητούν νέες φρέσκες ιδέες και στη προσπάθειά τους αυτή εκτός από τις 

ομάδες έρευνας και ανάπτυξης που διαθέτουν, αρχίζουν να αξιοποιούν τα  κοινωνικά  

μέσα  (social media).   

Τα  κοινωνικά  μέσα  μπορούν  να λειτουργήσουν  υποστηρικτικά   στις  προσπάθειες  

των  επιχειρήσεων  για καινοτομία  βοηθώντας  τες   να  αναπτύξουν  διαύλους 

επικοινωνίας  με  το υποψήφιο καταναλωτικό κοινό, κάτι το οποίο παλαιότερα δε 

μπορούσαν  να πραγματοποιήσουν τόσο εύκολα. 

      Ευθυγράμμιση και Δέσμευση των Εργαζομένων:  Η επιτυχής πορεία των 

επιχειρήσεων στον επιχειρηματικό στίβο, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητά 

τους να κρατούν το προσωπικό τους αφοσιωμένο στην εργασία του. Οι επιχειρήσεις 
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μπορούν πλέον να αξιοποιούν τα κοινωνικά μέσα (social media) και να ανοίξουν ένα 

ουσιαστικό διάλογο με το προσωπικό τους, ακούγοντας υπεύθυνα τις απόψεις, τις 

σκέψεις, τις ιδέες, τις ανάγκες, αλλά και τα προβλήματά τους. 

     Προσλήψεις:  Κοινωνικά μέσα με καθαρά επαγγελματικό προσανατολισμό όπως το 

LinkedIn, μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στη προσπάθεια εύρεσης νέου 

προσωπικού. Σύμφωνα με τη μελέτη της Deloitte το 2009,  23% των επιχειρήσεων 

ήδη χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα ως εργαλείο προσλήψεων (“Deloitte”, 2009).  

      Μάρκετινγκ/Brand Building/Δημόσιες Σχέσεις:  Σύμφωνα με την έρευνα της 

Manpower, η ενίσχυση της επωνυμίας των επιχειρήσεων (Brand Building) είναι μια 

βασική δυνατότητα που παρέχουν τα κοινωνικά μέσα (social media). Επίσης η εταιρία 

δημοσίων σχέσεων Burson-Marsteller αναφέρει ότι το 54% των επιχειρήσεων της 

λίστας Fortune 100 χρησιμοποιούν το Twitter για να επικοινωνούν με τους πελάτες 

τους και το 29% από αυτές διατηρεί fan page στο Facebook.  

      Business Continuity και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων:  Σε ειδικές 

περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται επικοινωνία, η σύγχρονη επικοινωνία με μεγάλο 

αριθμό ατόμων που παρέχουν τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα 

χρήσιμη. Ήδη κάποιοι οργανισμοί (δημόσιοι και ιδιωτικοί) χρησιμοποιούν τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να μπορούν να επικοινωνήσουν σε περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης. Οι μεγάλες επιχειρήσεις αναπτύσσουν business continuity 

προγράμματα προκειμένου να διασφαλίσουν τη λειτουργία τους σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης και οι τεχνολογίες κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να αποδειχθούν 

ιδιαίτερα χρήσιμες στο εγχείρημά τους αυτό.   

 

3.3  Ο νέος ρόλος των εργαζομένων σε μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί τις  

            νέες Web 2.0 υπηρεσίες  

 

 Προσπαθώντας να καθορίσουμε το νέο ρόλο του προσωπικού που απασχολείται σε   

 επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν Web 2.0 υπηρεσίες εντοπίζουμε τα ακόλουθα βασικά 

στοιχεία: 

 Απουσία  υποχρεωτικού οργανογράμματος:  Όλοι  οι εργαζόμενοι οποιασδήποτε 

ειδικότητας μπορούν  να συμβάλλουν με  τις ιδέες  και τις γνώσεις  τους  στην 

εύρυθμη λειτουργία των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης. Στην προσπάθειά τους 

αυτή, οι εργαζόμενοι πρέπει να ενθαρρύνονται  να χρησιμοποιούν  τα κοινωνικά 

δίκτυα με τέτοιο τρόπο που να κάνει την εργασία τους πιο αποδοτική. 
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 Λήψη  συλλογικών αποφάσεων:  Οι εργαζόμενοι πλέον έχουν ενεργό ρόλο στις 

αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο της επιχείρησης. Κάθε υπάλληλος, μέσω 

διαφόρων Web 2.0 υπηρεσιών,  έχει τη δυνατότητα να εκφράσει την άποψή του και 

πρέπει να ενθαρρύνεται προς αυτή την ενέργεια από τη διεύθυνση της επιχείρησης. 

 Αξιοποίηση των ειδικών:  Οι εργαζόμενοι που έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση με το 

Διαδίκτυο και τις Web 2.0 τεχνολογίες πρέπει να συζητούν με τους υπόλοιπους 

εργαζόμενους και να τους βοηθούν στην προσπάθειά τους να χρησιμοποιήσουν τις 

νέες τεχνολογίες. 

 Συλλογική διακυβέρνηση:  Η βάση κάθε υγιούς κοινωνικού δικτύου είναι  

η ύπαρξη μιας «δεμένης» κοινότητας και αυτό ακριβώς είναι μια επιχείρηση που 

αξιοποιεί τις Web 2.0 υπηρεσίες. Στα πλαίσια αυτής της νέας διακυβέρνησης,  

οι εργαζόμενοι έχουν λόγο και άποψη για τις διάφορες πολιτικές που εφαρμόζει  

η επιχείρηση και μπορούν να προτείνουν αλλαγές για την περαιτέρω βελτίωση αυτών. 

 

 

3.4  Η χρήση βασικών Web 2.0 τεχνολογιών στην επιχείρηση 

 

Οι επιχειρήσεις για την καλύτερη ενδοεταιρική οργάνωση και λειτουργία τους μπορούν να 

αξιοποιήσουν κάποιες βασικές Web 2.0 τεχνολογίες. Είναι πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις να 

συνειδητοποιήσουν ότι το κοινωνικό λογισμικό που επιτρέπει σε ανθρώπους να 

συναντιούνται και να συνεργάζονται μέσω επικοινωνιών που ρυθμίζονται από υπολογιστές, 

αυξάνει την προστιθέμενη αξία τους. Παρακάτω παρουσιάζουμε πως κάποιες από τις βασικές 

Web 2.0 τεχνολογίες μπορούν να έχουν ευρεία χρήση στο εταιρικό περιβάλλον. 

 

 3.4.1  Επιχειρησιακά ιστολόγια (blogs) 

 Η έννοια του ιστολογίου (blog) έχει μεταδοθεί γρήγορα και στον κόσμο των επιχειρήσεων. 

Τα ιστολόγια (blogs) συνεισφέρουν στην επίτευξη αποτελεσματικής επικοινωνίας τόσο εντός 

όσο και εκτός της επιχείρησης. Ενδοεταιρικά υπάρχουν τα «εσωτερικά ιστολόγια» που 

προσφέρουν στα μέλη των επιχειρήσεων τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν, να ανταλλάξουν 

απόψεις και να συνεργαστούν για διάφορα εργασιακά θέματα ακόμη και όταν δεν βρίσκονται 

στον ίδιο φυσικό χώρο.   

 Από την άλλη πλευρά υπάρχουν επιχειρήσεις που διατηρούν «εξωτερικά ιστολόγια» 

προκειμένου το υποψήφιο καταναλωτικό κοινό να μπορεί να εκφράσει την άποψή του για τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας επιχείρησης είναι η 
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DellComputers που λειτούργησε το Dell2Dell blog της (ένα ιστολόγιο για τα προϊόντα, τις 

υπηρεσίες και τους πελάτες της), προκειμένου να αντιμετωπίσει τα δημοσιευμένα παράπονα 

σχετικά με τη φτωχή εξυπηρέτηση πελατών της. Η Dell συμμετέχοντας στη συζήτηση και 

πραγματοποιώντας ουσιαστικό διάλογο δημοσίως με τους πελάτες της μέσω του ιστολογίου 

της, κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά τη φήμη της και να ξανακερδίσει την αφοσίωση των 

πελατών της.   

 Οι τεχνολογικά ώριμες επιχειρήσεις συνιστούν στα στελέχη τους να διατηρούν ιστολόγια. 

Ο βασικός στόχος είναι η αναβάθμιση της εικόνας των επιχειρήσεων. Τα ιστολόγια είναι 

γραμμένα σε απλή, καθημερινή γλώσσα, γεγονός που διευκολύνει την επικοινωνία των 

επιχειρήσεων με τον εταιρικό περίγυρο και οδηγεί σε αύξηση της πελατειακής πίστης.  

 Ορισμένοι ωστόσο όπως ο Lewin (2004) υποστηρίζουν ότι ελλοχεύουν κάποιοι κίνδυνοι 

στο εταιρικό blogging. Υπάρχει ο κίνδυνος της αποκάλυψης ευαίσθητων πληροφοριών της 

επιχείρησης σε blogs που σχετίζονται με άλλες εταιρίες, καθώς επίσης και ο κίνδυνος 

δημοσίευσης σε ιστολόγια δυσφημιστικών σχολίων για μια επιχείρηση. 

 Ο Flynn  αναφέρει ότι υπάρχει η δυνατότητα ελαχιστοποίησης των κινδύνων στο εταιρικό 

blogging (Flynn, 2006). Υποστηρίζει όμως ότι χρειάζεται: 

 Να καθιερωθούν γραπτοί κανόνες και εταιρικές πολιτικές στα blogs και να 

διασαφηνιστεί πως οι υπάλληλοι της επιχείρησης γνωρίζουν και κατανοούν αυτές τις 

εταιρικές πολιτικές.  

 Εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης για τους κινδύνους, κανόνες και τις 

πολιτικές που σχετίζονται με τα ιστολόγια.  

 Επιβολή πολιτικής για ιστολόγια με πειθαρχικές ποινές και με κατάλληλη χρήση της 

τεχνολογίας. Οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιληφθούν ότι χρειάζεται να αξιοποιήσουν 

τις μηχανές αναζήτησης των ιστολογίων για να παρακολουθούν το τι γράφεται  

γι’ αυτές στα ιστολόγια. 

   3.4.2  Τα Wikis στο εταιρικό περιβάλλον 

 Τα wikis έχουν βρει θέση και στο εταιρικό περιβάλλον. Τα επιχειρησιακά wikis είναι 

εργαλεία συμμετοχικότητας, ο σχεδιασμός των οποίων στοχεύει στη διευκόλυνση της 

ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ ομάδων χρηστών στο εταιρικό περιβάλλον. Αντικαθιστούν 
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τα παραδοσιακά συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, προσφέροντας μια εύκολα 

υλοποιήσιμη και χαμηλού κόστους προσέγγιση. Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι ότι 

αποτελούν δημιούργημα των χρηστών. Επιπρόσθετα, είναι web-based και επιτρέπουν στους 

χρήστες να καθορίζουν την καταλληλότητα των κειμένων. Συνεπώς, ένα παραδοσιακό 

εργαλείο διαχείρισης έργων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αναπαράγει το περιβάλλον 

συνεργασίας που αποπνέει ένα wiki.  

  

 3.4.3  Τα Mashups στο εταιρικό περιβάλλον 

 Τα mashups πρόκειται να πρωταγωνιστήσουν στο περιβάλλον των επιχειρήσεων τα 

επόμενα χρόνια. Η εταιρεία Forrester επισημαίνει ότι τα επιχειρησιακά mashups μπορούν να 

διακριθούν στις ακόλουθες τρεις βασικές κατηγορίες σε μια επιχείρηση: 

 Mashups επιπέδου παρουσίασης: Πρόκειται για την απλούστερη μορφή mashups, 

καθώς παρουσιάζουν ψηφιακό περιεχόμενο από διάσπαρτες πηγές με ένα 

ομογενοποιημένο τρόπο.     

 Mashups δεδομένων: Αποτελούν μια πιο σύνθετη μορφή mashups καθώς για να 

δημιουργηθούν συνδυάζουν, επεξεργάζονται και συνθέτουν δεδομένα από διάσπαρτες 

πηγές δεδομένων, με στόχο να παρουσιαστούν σε ενοποιημένη μορφή. 

 Mashups Διαδικασιών: Πρόκειται για μια ακόμη πιο σύνθετη μορφή mashups καθώς 

επιτρέπουν στους χρήστες να συνδυάζουν όχι μόνο τις πηγές των δεδομένων αλλά και 

ολόκληρες επιχειρηματικές διαδικασίες.  

   

 3.4.4  Τα podcasts και vodcasts στο εταιρικό περιβάλλον 

 Στο εταιρικό περιβάλλον τα podcasts και vodcasts μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

επίτευξη μιας ουσιαστικής και πιο άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων.  

Οι εργαζόμενοι μπορούν να ανταλλάσουν απόψεις, σκέψεις, ιδέες και γνώσεις μεταξύ τους 

άμεσα χρησιμοποιώντας podcasts και vodcasts απευθείας από τα κινητά τους τηλέφωνα. 

Επίσης και η διοίκηση της επιχείρησης μπορεί μέσω ηχητικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων 

βίντεο να επικοινωνεί με τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά και να τον ενημερώνει για τα 

διάφορα projects που «τρέχουν» και τους εταιρικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν. 

Έτσι η επιχείρηση δείχνει πως δεν έχει απρόσωπο χαρακτήρα, αλλά στηρίζει το προσωπικό 

της και το βοηθά στην εκπλήρωση των εργασιακών του καθηκόντων. Μια ακόμη σημαντική 
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λειτουργία των podcasts και vodcasts είναι το ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο για 

την επιμόρφωση του προσωπικού μιας επιχείρησης.  Η επιχείρηση  μπορεί να μαγνητοσκοπεί 

σεμινάρια είτε σε ηχητική μορφή είτε σε μορφή βίντεο και να τα διανέμει διαδικτυακά στο 

προσωπικό της. Με αυτό τον τρόπο οι εργαζόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για 

σημαντικά θέματα που αφορούν την εργασία τους και να είναι περισσότερο αποδοτικοί. 

 Ενώ τα podcasts και vodcasts έχουν εσωτερική χρήση στην επιχείρηση που επιθυμεί να 

διανέμει πληροφορίες ηχητικής μορφής και βίντεο στο προσωπικό της, έξω από τα πλαίσια 

της επιχείρησης αφορούν τους πελάτες και πιο συγκεκριμένα το καταναλωτικό κοινό.  

Τα καλά οργανωμένα podcasts και vodcasts που απευθύνονται στους πελάτες καθιστούν 

δυνατή την επίτευξη μιας πιο ουσιαστικής επικοινωνίας της επιχείρησης με τον πελάτη 

δίνοντάς του τη δυνατότητα να εκφράσει τις προτάσεις του σχετικά με τη πιθανότητα 

βελτίωσης των προδιαγραφών των προϊόντων ή των υπηρεσιών που του παρέχονται.  

Η επιχείρηση μπορεί επίσης να αξιοποιήσει αυτές τις προτάσεις ώστε να βελτιστοποιήσει τις 

υπηρεσίες της.    

  3.4.5  Η Κοινωνική Σήμανση (Social Tagging) στο εταιρικό περιβάλλον 

 Η Κοινωνική Σήμανση στο εταιρικό περιβάλλον συμβάλλει στην ευκολότερη ανίχνευση  

των  πληροφοριών  που  αναζητούν  οι εργαζόμενοι. Διευκολύνεται η αναζήτηση 

συγκεκριμένων δεδομένων από τις τεράστιες βάσεις δεδομένων που δημιουργούνται, με την 

προσθήκη εντολών – tags που παραπέμπουν σε αυτά.  Με αυτή τη διαδικασία εξοικονομείται 

χρόνος που θα ξοδευόταν σε άσκοπες αναζητήσεις, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται καλύτερη 

οργάνωση της επιχείρησης.    

 Αναφορικά με την παρουσία της επιχείρησης στο Διαδίκτυο, οι ετικέτες (tags) βοηθούν  

την επιχείρηση  να δει ποιες  πληροφορίες  αναζητούν περισσότερο οι επισκέπτες του 

ιστοτόπου της.  Με  ένα απλό κλικ πάνω στη λέξη – κλειδί  που περιγράφει ένα θέμα που 

ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει ο επισκέπτης, μεταφέρεται αυτόματα στην αντίστοιχη 

ιστοσελίδα, διευκολύνοντας  έτσι την ταχύτερη και πιο άμεση πρόσβαση στην πληροφορία.   
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 3.4.6  Υπηρεσίες  Κοινωνικής  Δικτύωσης  και επιχειρήσεις 

 

Η ανάπτυξη των Web 2.0 τεχνολογιών έχει φέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο 

οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να 

αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες αυτών των νέων τεχνολογιών και προσπαθούν να 

προσαρμοσθούν στις νέες εξελίξεις. Οι Web 2.0 τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιηθούν σε 

όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής προς όφελος της επιχείρησης και να ενισχύσουν την 

πίστη των πελατών προς αυτήν.  

Η γενικότερη φιλοσοφία του Νέου Παγκόσμιου Ιστού και των τεχνολογιών κοινωνικής 

δικτύωσης μπορεί να συνοψισθεί με τη φράση « Οι χρήστες έχουν τη δύναμη και προσθέτουν 

αξία (user-added value)».  Με το Web 2.0 το Διαδίκτυο μετατρέπεται σε μια παγκόσμια 

πλατφόρμα επαναχρησιμοποιούμενων υπηρεσιών και δεδομένων, τα οποία προέρχονται 

κυρίως από τους ίδιους τους χρήστες. Αυτό το γεγονός έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με 

τον οποίο οι καταναλωτές αξιολογούν, αναζητούν και αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες. Ο 

Νέος Παγκόσμιος Ιστός έχει δώσει τη δύναμη στους καταναλωτές να έχουν ενεργό 

συμμετοχή σε παραγωγικές διαδικασίες των επιχειρήσεων όπως είναι ο σχεδιασμός, η 

ανάπτυξη και η διανομή των προϊόντων. Με την τάση αυτή να κυριαρχεί στο προσκήνιο οι 

επιχειρήσεις που θα αναπτύξουν καινοτόμες δράσεις και θα αξιοποιήσουν τις νέες Web 2.0 

τεχνολογίες θα είναι αυτές που θα οδηγηθούν σε τροχιά ανάπτυξης και θα επιτύχουν 

υψηλότερα κέρδη. 

 

3.5  Web Marketing και επιχειρήσεις  

 Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εξετάζουν και να αξιοποιούν τις ευκαιρίες του  

“web marketing” στα πλαίσια του Νέου Παγκόσμιου Ιστού. Με τον όρο  

“web marketing” καθορίζουμε το σύνολο των ενεργειών προβολής, διαφήμισης, έμμεσης 

διαφήμισης, προώθησης και πολλών άλλων ενεργειών που χρησιμοποιούνται μέσω του 

Διαδικτύου για την προσέλκυση εν δυνάμει πελατών. Το Διαδίκτυο μπορεί να θεωρηθεί για 

τις επιχειρήσεις αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου marketing, για μια σειρά από λόγους 

όπως: α) Μπορεί να αξιοποιηθεί για την πλήρη κάλυψη των λειτουργιών μιας επιχείρησης και 

των διαδικασιών διανομής των προϊόντων και των υπηρεσιών. β) Αποτελεί ένα πολύ 

σημαντικό μέσο επικοινωνίας, που ενώνει τα διάφορα τμήματα της επιχείρησης ακόμη και αν 

είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους.  γ) Διευκολύνει τη διαχείριση των πληροφοριών, 
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αποδίδοντας ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία marketing για τη διαμόρφωση στρατηγικών 

και υλοποιήσεων.   

Στην εποχή του Διαδικτύου, υπάρχουν διάφοροι τρόποι προβολής και προώθησης μιας 

επιχείρησης. Οι σημαντικότεροι από αυτούς συνοψίζονται παρακάτω: 

 Διαφημιστική ιστοσελίδα: Πρόκειται για το πρώτο και ποιο ουσιαστικό είδος  

διαφήμισης στο Διαδίκτυο. Οι πρώτες διαφημιστικές ιστοσελίδες ήταν μια απλή 

αναπαραγωγή των έντυπων διαφημίσεων. Τα τελευταία χρόνια όμως χάρη στην 

ανάπτυξη διάφορων ψηφιακών εργαλείων, οι διαφημιστικές ιστοσελίδες είναι πλέον 

υψηλής ποιότητας. Το περιεχόμενο μιας διαφημιστικής ιστοσελίδας εξαρτάται από το 

προς διαφήμιση προϊόν και τους διαφημιστικούς στόχους. (Βλαχοπούλου, 2003:397). 

 Διαφήμιση μέσω e-mail: Πρόκειται για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων με 

τη μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο μήνυμα συνήθως συμπεριλαμβάνεται 

σύνδεσμος (link) που οδηγεί στη βασική  ιστοσελίδα της επιχείρησης. Μια επιχείρηση 

στέλνει ηλεκτρονικά μηνύματα στους πελάτες της, προκειμένου να τους ενημερώσει 

για νέα προϊόντα και νέες προσφορές, με βάση τον κατάλογο ηλεκτρονικών 

διευθύνσεων που έχει διαμορφώσει (Βλαχοπούλου, 2003:398).  

 Banners:  Τα banners ads (διαφημιστικά πανό) είναι μικρά ή μεγάλα ορθογώνια 

πλαίσια κειμένου, τα οποία εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή και περιέχουν 

κάποιο μήνυμα για τον καταναλωτή, προωθώντας κάποιο αγαθό ή κάποια υπηρεσία. 

Συνήθως δεν αποτελούνται μόνο από μια εικόνα, αλλά και από  ένα σύντομο 

απόσπασμα κινουμένων σχεδίων, ώστε να προκαλέσουν την προσοχή του χρήστη. 

Επιπλέον, λειτουργούν και ως σύνδεσμοι προς την ιστοσελίδα της επιχείρησης που 

διαφημίζει το προϊόν  ή  την υπηρεσία. Οι επιχειρήσεις πληρώνουν για τη δημοσίευση 

των διαφημιστικών τους πανό πάνω σε δημοφιλείς ιστοσελίδες. Όσο μεγαλύτερος 

είναι ο αριθμός των χρηστών που επισκέπτονται την ιστοσελίδα, τόσο μεγαλύτερο 

είναι και το κόστος προβολής των διαφημιστικών πανό για τις επιχειρήσεις.  

 Interstitials (Ένθετες Διαφημίσεις): Μοιάζουν αρκετά με τις τηλεοπτικές 

διαφημίσεις. Αυτό σημαίνει ότι εμφανίζονται ξαφνικά στην οθόνη του υπολογιστή και 

διακόπτουν τον χρήστη από την περιήγηση ή την εργασία του, προτρέποντάς τον να 

επισκεφθεί την ιστοσελίδα της επιχείρησης (Βλαχοπούλου, 2003:398). 
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 Microsite:  Είναι μια περιορισμένη τοποθεσία στο Διαδίκτυο, τη διαχείριση και το 

κόστος της οποίας αναλαμβάνει μια τρίτη διαφημιζόμενη επιχείρηση (Kotler & 

Keller, 2006:702).  

 Sponsorships (Χορηγίες):  Πολλές επιχειρήσεις εμφανίζουν την επωνυμία τους στο 

Διαδίκτυο αναλαμβάνοντας τη χορηγία συγκεκριμένου περιεχομένου ιστοτόπων του 

Διαδικτύου που δημοσιεύουν ειδήσεις, πληροφορίες και θέματα που αφορούν την 

οικονομία και τον κόσμο των επιχειρήσεων (Kotler & Keller, 2006:702). 

 Διαφημίσεις που είναι σχετικές με την αναζήτηση (search-related Ads):  

Το 35% όλων των αναζητήσεων γίνονται για προϊόντα και υπηρεσίες. Οι λέξεις-

κλειδιά της αναζήτησης χρησιμοποιούνται ως ένδειξη των προτιμήσεων του 

καταναλωτή και δίπλα στα αποτελέσματα κάθε αναζήτησης προτείνονται αυτόματα 

προσφορές σχετικών υπηρεσιών και προϊόντων. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 

ολοένα περισσότερο και η τάση, των διαφημίσεων με στόχο το περιεχόμενο (content-

target advertising), που συνδέει τις διαφημίσεις όχι σύμφωνα με τις λέξεις-κλειδιά 

αλλά με βάση το περιεχόμενο των ιστοσελίδων (Kotler & Keller, 2006:703). 

 Συμμαχίες (Alliances) και Προγράμματα Συνεργασίας (Affiliate Programs): Όταν 

διαδικτυακές επιχειρήσεις συνεργάζονται μεταξύ τους καταλήγουν να διαφημίζουν η 

μία την άλλη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Amazon που έχει σχεδόν 

1.000.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που προβάλλουν τα διαφημιστικά πανό της 

Amazon στους προσωπικούς τους ιστοτόπους (Kotler & Keller, 2006:703). 

 

 3.6 Μια πολιτική marketing εναρμονισμένη στη φιλοσοφία του Web 2.0  

             και η διαφήμιση στο Νέο Παγκόσμιο Ιστό       

 Στη σημερινή εποχή η διαδικτυακή διαφήμιση κερδίζει συνεχώς έδαφος έναντι των 

παραδοσιακών μορφών διαφήμισης. Η παραδοσιακή διαφήμιση μέσω έντυπων μέσων, του 

ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης απαιτεί τις περισσότερες φορές υψηλότερο κόστος συγκριτικά 

με τη διαδικτυακή διαφήμιση και απευθύνεται σε ένα γενικό κοινό και όχι σε συγκεκριμένες 

κατηγορίες ατόμων με συγκεκριμένες προτιμήσεις και αγοραστικές ανάγκες. Το Διαδίκτυο 

αποτελεί πλέον τη βάση για κάθε μορφής δραστηριότητα, από την αποτίμηση των τάσεων της 

διαδικτυακής αγοράς, μέχρι τη  διεξαγωγή ερευνών σε πελάτες που βρίσκονται σε 

απομακρυσμένες περιοχές. Ποτέ άλλοτε δεν ήταν πιο εύκολη η αναζήτηση δωρεάν 

πληροφοριών και η συγκέντρωση καταναλωτικού κοινού με κοινά ενδιαφέροντα σε ένα 

ιστότοπο, με συνέπεια οι επιχειρήσεις να διευκολύνονται σημαντικά στην προσέγγιση εν 
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δυνάμει πελατών. Οι επιχειρήσεις άρχισαν ολοένα και περισσότερο να συνειδητοποιούν ότι η 

θέσπιση μιας πολιτικής marketing  που να εναρμονίζεται με τη φιλοσοφία του Νέου 

Παγκόσμιου Ιστού Web 2.0 κρίνεται επιβεβλημένη. Με τις Web 2.0 τεχνολογίες που δίχως 

αμφιβολία συγκεντρώνουν την προσοχή  και το χρόνο των χρηστών στο Διαδίκτυο, 

προκύπτουν πολλές νέες ευκαιρίες προσέγγισης δυνητικών πελατών, οι περισσότερες εκ των 

οποίων προκύπτουν από το ίδιο το καταναλωτικό κοινό, μέσω της χρήσης και της διάδοσης 

του περιεχόμενου των κοινωνικών μέσων (social media). Πιο συγκεκριμένα, ο Νέος 

Παγκόσμιος Ιστός Web 2.0 προσφέρει πολλές νέες δυνατότητες και ευκαιρίες για τις 

διαδικτυακές επιχειρήσεις, όπως: 

 Ενίσχυση της επωνυμίας και διάδοση της φήμης τους: Οι επιχειρήσεις με τη 

διαδικτυακή τους παρουσία σε blogs, wikis, ηλεκτρονικά φόρα και ιστοτόπους 

κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη. Αυτό που κατά 

βάση επιτυγχάνεται είναι η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για την ύπαρξη της 

επιχείρησης και των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει μέσω της διεξαγωγής 

συζητήσεων για την επιχείρηση με ή χωρίς τη δική της παρουσία. Αυτή η διαδικασία 

ονομάζεται και marketing μέσω συζητήσεων και έχει εξελιχθεί σε σημαντικό 

στρατηγικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι το marketing 

μέσω συζητήσεων  τους βοηθά να καλλιεργούν στενότερες σχέσεις με το 

καταναλωτικό κοινό. Συμμετέχοντας στις συζητήσεις που διεξάγονται και δίνοντας 

έμφαση στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των καταναλωτών οικοδομούν μια 

ουσιαστική επικοινωνία με τους καταναλωτές, γεγονός που τους βοηθά στη βελτίωση 

των προϊόντων και των υπηρεσιών τους και την ενίσχυση της επωνυμίας τους. 
 

 Ανάπτυξη προϊόντων – Καινοτόμες δράσεις:  Οι επιχειρήσεις έχουν επιπλέον τη 

δυνατότητα να αξιοποιούν το χρήστη ως συμμέτοχο στη διαμόρφωση των προϊόντων 

τους και  κατ’ επέκταση ως  δείγμα αποδοχής των προϊόντων αυτών (Καλτσογιάννης, 

2007). Με τον τρόπο αυτό συλλέγουν πληροφορίες για τις προτιμήσεις των πελατών 

και βγάζουν χρήσιμα συμπεράσματα για το ποια προϊόντα είναι πιο δημοφιλή και ποια 

χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης σύμφωνα με τη γνώμη του καταναλωτικού κοινού. Για 

παράδειγμα o ιστότοπος της εταιρίας Nike προσφέρει διαδικτυακά εργαλεία που 

επιτρέπουν στους καταναλωτές να αγοράσουν προϊόντα προσαρμοσμένα στις 

προδιαγραφές τους. 
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 Στοχευμένη διαφήμιση:  Η δυνατότητα της δημοσιοποίησης της άποψης των 

χρηστών για διάφορα προϊόντα ή υπηρεσίες είναι μια πολύ σημαντική καινοτομία του 

Web 2.0 που έχει εισάγει νέες αλλαγές στη φιλοσοφία της διαδικτυακής αγοράς. Οι 

χρήστες φαίνεται ότι λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους τη γνώμη που έχουν και 

άλλοι χρήστες για ένα προϊόν πριν το αγοράσουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 

ιστοσελίδα του amazon.com που οφείλει μεγάλο μέρος της επιτυχίας της στις 

δημοσιευόμενες απόψεις του κοινού για τα εκάστοτε προϊόντα. Επιπρόσθετα, οι 

συζητήσεις σε fora και blogs που δημιουργούν οι εταιρίες για τα προϊόντα τους, 

λειτουργούν και ως έμμεση διαφήμιση. Η διαδικτυακή διαφήμιση μέσω των νέων 

εφαρμογών και της τεχνολογίας του Web 2.0 μπορεί να είναι πιο στοχευμένη, 

αξιοποιώντας τις δημοσιοποιημένες απόψεις των χρηστών από προηγούμενες αγορές, 

την κατάθεση των απόψεών τους και το social bookmarking (Καλτσογιάννης, 2007). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα στοχευμένης διαδικτυακής διαφήμισης είναι  

η διαφήμιση που έκανε η εταιρία General Motors για το μοντέλο αυτοκινήτου SUV 

Chevy Tahoe. Η εταιρία έδινε την ευκαιρία στους επισκέπτες του ιστοτόπου της να 

δημιουργήσουν οι ίδιοι ένα διαφημιστικό βίντεο για το συγκεκριμένο μοντέλο, με 

κίνητρο ένα χρηματικό έπαθλο. Με τη λήξη της διαφημιστικής καμπάνιας 629.000 

άτομα είχαν επισκεφθεί τον ιστότοπο και 22.000 βίντεο είχαν ανέβει σε αυτόν. 

Παράλληλα μέσω του ανοιχτού προς το διαδικτυακό κοινό ιστολογίου της εταιρείας, 

γίνονταν συζητήσεις για το συγκεκριμένο μοντέλο και εκφράζονταν διάφορα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του. Η εταιρεία έτσι μπορούσε να διαπιστώσει την 

άποψη του καταναλωτικού κοινού για το συγκεκριμένο μοντέλο. Ακόμα και η 

αρνητική κριτική κυρίως για τους ρύπους που παράγουν αυτοκίνητα τέτοιου τύπου, 

είχε τελικά θετικό αποτέλεσμα και οδήγησε στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας του 

συγκεκριμένου προϊόντος (Καλτσογιάννης, 2007). 
 

 Το φαινόμενο Long tail:  Η νέα διαδικτυακή πραγματικότητα έχει συμβάλλει στην 

καλύτερη αξιοποίηση του φαινομένου “long tail”, επιτρέποντας την προσέγγιση ενός 

ιδιαίτερου καταναλωτικού κοινού. Το φαινόμενο αυτό μοντελοποιεί την 

καταναλωτική αγορά ως εξής (Καλτσογιάννης, 2007): προβλέπει ότι τα πεδία αγοράς 

χαρακτηρίζονται από μια εκθετική καμπύλη ζήτησης, στην αρχή της οποίας 

βρίσκονται οι υψηλές πωλήσεις που ανήκουν στα πιο δημοφιλή προϊόντα, τα οποία 

απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Σε αυτό το κοινό οι παραδοσιακοί τρόποι διαφήμισης 

είναι αποδοτικοί. Καθώς μετατοπιζόμαστε όμως προς την άλλη άκρη της καμπύλης 
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παρατηρείται μείωση των πωλήσεων, καθώς εκεί βρίσκονται τα προϊόντα που είναι 

λιγότερο δημοφιλή, τα οποία απευθύνονται σε ειδικό κοινό. Τα προϊόντα αυτά 

συνήθως δεν έχουν εκείνο το περιθώριο κέρδους που θα επέτρεπε στην εταιρεία που 

τα παράγει να σχεδιάσει μια επιτυχημένη μαζική διαφημιστική καμπάνια με θετικό 

αποτέλεσμα. Ωστόσο, αν δούμε πόσα τέτοια προϊόντα υπάρχουν οριζοντίως της 

αγοράς, θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι παρά τις περιορισμένες πωλήσεις τους, 

αποτελούν σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Αυτά τα προϊόντα μπορούν να προωθηθούν 

πιο εύκολα μέσα από ψηφιακές κοινότητες, blogs, forums και κοινωνικά μέσα (social 

media) όπου υπάρχει αλληλεπίδραση των χρηστών, παρά μέσω ενός απλού 

διαφημιστικού προγράμματος.   

 

 

Εικόνα 11:  Σχηματική αναπαράσταση του φαινομένου Long Tail 

 

3.7   Παραδείγματα  Web 2.0 εφαρμογών  που επηρεάζουν σημαντικά  τις  

            στρατηγικές  marketing  των  επιχειρήσεων 

  3.7.1  Εικονικοί  Κόσμοι  και  Second Life   

 Οι Εικονικοί  Κόσμοι εκτός από την καθαρά ψυχαγωγική  τους  διάσταση  έχουν αρχίσει 

να χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από τις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα  

η Philips  χρησιμοποιεί  το  Second Life  για  να αποκτήσει γνώση  και  να σχεδιάσει 

προϊόντα μαζί με τους πελάτες της.  Η Philips αξιοποιεί τις απόψεις των πελατών της για να 

βελτιώσει  τη διαδικασία σχεδιασμού  των προϊόντων  της, προκειμένου  να «κυκλοφορήσει» 

νέα και πρωτότυπα προϊόντα στην αγορά. 

 Μια άλλη εταιρεία η Mazda λανσάρισε το νέο concept αυτοκίνητό της, Mazda Hakaze, 

στο νησί της  Nagare Island στο Second Life, επιτρέποντας στους χρήστες να οδηγήσουν το 
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αυτοκίνητο. Για την περαιτέρω ενίσχυση της εμπειρίας, η Mazda οργάνωσε και ένα 

διαγωνισμό, όπου βράβευε τον χρήστη με την καλύτερη παρεμβατική στο σχέδιο ιδέα.    

  Η εταιρία  Dell  διαθέτει στο Second Life το  δικό της  νησί  και  δίνει  τη  δυνατότητα  

στους επισκέπτες μέσω του link Dell.com να μπορούν να αγοράσουν σε πραγματικό χρόνο 

υπολογιστές  με δολάρια Αμερικής. Στο νησί επίσης οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν 

στο ακριβές αντίγραφο του εργοστασίου της Dell, καθώς και στο πανεπιστήμιο από το οποίο 

αποφοίτησε ο ιδρυτής της εταιρείας Michael Dell, όπου ήταν και ο χώρος ίδρυσης της 

εταιρείας.   

  Γενικότερα παρατηρείται το φαινόμενο  ολοένα και  περισσότερες  επιχειρήσεις  να  έχουν  

παρουσία  σε  ιστοχώρους  εικονικής πραγματικότητας,  αντιλαμβανόμενες   τις  δυνατότητες  

που  προσφέρει  το  τριών διαστάσεων 3D περιβάλλον των συγκεκριμένων ιστοτόπων για 

άμεση και πολυμορφική επικοινωνία. 

  3.7.2  Μικροεφαρμογές  (Widgets) 

 Τα Widgets  είναι  μικροεφαρμογές  που  μπορούν  να εγκατασταθούν σε διάφορες 

ιστοσελίδες και λανσάρουν ένα νέο είδος «έμμεσου» marketing που σχετίζεται με τις 

προτιμήσεις των χρηστών κατά την περιήγησή τους στο Διαδίκτυο και συνδυαστικά με άλλες 

Web 2.0 τεχνολογίες, μπορούν να προβάλλουν με αποδοτικό τρόπο μια επιχείρηση, τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού.  Οι 

μικροεφαρμογές αυτές εγκαθίστανται κατόπιν έγκρισης από τους ίδιους τους χρήστες στην 

προσωπική τους σελίδα, σε ένα ιστολόγιο ή σε κάποιο άλλο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης. 

 Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν δείξει οι προγραμματιστές και οι εταιρίες  

ανάπτυξης λογισμικού για τη δημιουργία μικροεφαρμογών με σκοπό τη χρήση τους ως 

εργαλεία marketing. Οι Web Developers των Κοινωνικών Δικτύων και κυρίως των δύο 

μεγαλύτερων, του Facebook και του Twitter, έχουν αναπτύξει έναν μεγάλο αριθμό 

εφαρμογών που αποτελούν σημαντικά εφόδια και απαραίτητα συστατικά για μια επιτυχημένη 

στρατηγική marketing. Εκτός αυτού, όμως, προσφέρουν υποστήριξη σε εταιρίες λογισμικού, 

ώστε να αναπτύξουν μικροεφαρμογές συμβατές με τις πλατφόρμες τους. 

 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της δημιουργίας παιχνιδιών στο Facebook, που 

έχουν ως στόχο την ψυχαγωγία των χρηστών, αλλά στην ουσία αποτελούν πόλο έλξης του 

κοινού ώστε να μεταδοθούν διαφημιστικά μηνύματα ή να δημιουργηθεί το κατάλληλο target 
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group, το οποίο θα εκμεταλλευθεί το Facebook για διαφημιστικούς λόγους και υπηρεσίες 

προς τρίτους. 

  3.7.3  Ιστότοποι Κοινωνικής Δικτύωσης 

  Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν επιφέρει αλλαγές στις διαδικτυακές αγορές και στις πολιτικές 

marketing που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις. Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης είναι 

σχεδιασμένοι με τέτοιο τρόπο, ώστε  οι χρήστες μέσω της προσωπικής τους σελίδας, να 

μπορούν να δημιουργούν ψηφιακό περιεχόμενο, να ανταλλάσουν μηνύματα και γενικότερα 

να επικοινωνούν. Μια από τις πιο δημοφιλείς ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι το 

Facebook που δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του να δημιουργήσουν το προσωπικό τους 

προφίλ, να ανεβάσουν φωτογραφίες, βίντεο και κείμενο, στο πλαίσιο μιας κοινότητας 

«φίλων», όπου οι χρήστες έχουν πρόσβαση στις προσωπικές ιστοσελίδες (προφίλ) των 

«φίλων» τους.   

  Οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους δημιουργούν τη δική τους προσωπική ιστοσελίδα 

στα κοινωνικά δίκτυα και προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα δίκτυο πελατών. Πολλές 

επιχειρήσεις όπως για παράδειγμα η Coca Cola, σχηματίζουν τα δικά τους κοινωνικά δίκτυα 

στην προσπάθεια ενίσχυσης της αναγνωρισιμότητάς τους.  

 3.8  Web marketing  και  προσωπικά  δεδομένα 

 Συνήθως στο web marketing τα προσωπικά δεδομένα τα οποία οι επιχειρήσεις θέλουν να 

αξιοποιήσουν είναι αυτά των συνηθειών των χρηστών με απώτερο σκοπό την ανίχνευση των 

καταναλωτικών επιθυμιών τους. Ωστόσο, όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνεται με ένα 

νόμιμο, ασφαλή και αδιάβλητο τρόπο. 

 Στην Ελλάδα το θεσμικό κανονιστικό πλαίσιο βρίσκεται έπειτα από κάποιες αρχικές 

τοποθετήσεις, νόμους και κανονισμούς σε διαδικασία διαρκούς αναβάθμισης. Αντικείμενο 

της σχετικής νομοθεσίας είναι ο προσδιορισμός κανόνων και ορίων εντός των οποίων  

η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι συνταγματικά νόμιμη.  Ως προσωπικό 

δεδομένο χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε πληροφορία αφορά ένα άτομο. Πιο συγκεκριμένα,  

η ομάδα αίματος, οι θρησκευτικές και οι πολιτικές πεποιθήσεις, οι σεξουαλικές προτιμήσεις, 

οι τραπεζικοί αριθμοί αποτελούν μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα αυστηρά 

προσωπικών δεδομένων ενός ατόμου. Μερικοί  από τους κύριους φορείς που έχουν ορίσει 

τους κανόνες φύλαξης, διαχείρισης και χρήσης των προσωπικών δεδομένων που διακινούνται 
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μέσω εφαρμογών και συστημάτων Web είναι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

και η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Αυτό που είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό όμως, είναι να διασφαλιστεί το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να μην καθίσταται 

πληροφοριακό αντικείμενο, αλλά να προσδιορίζει ο ίδιος ποια δεδομένα και πληροφορίες που 

τον αφορούν θα καταστούν γνωστά στο ευρύτερο περιβάλλον.  

  3.9 Σκέψεις και προβληματισμοί σχετικά με τις Τεχνολογίες Κοινωνικής  

            Δικτύωσης  και την  εφαρμογή τους  στις  επιχειρήσεις 

  3.9.1  Το θέμα της Ασφάλειας 

 Οι επιχειρήσεις αρκετές φορές καθυστερούν να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες, χωρίς 

πρώτα να τις περάσουν από ενδελεχή έλεγχο.  Ο λόγος πιθανώς να οφείλεται στο ότι οι 

επιχειρήσεις δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο θέμα της Ασφάλειας (Corporate Information 

Technology). Οι επιχειρήσεις είναι αρνητικές και μόνο στη σκέψη ότι μπορούν να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες οι ανταγωνιστές τους. Τα συστήματα 

ασφαλείας δικτύων των επιχειρήσεων μπορούν σίγουρα να βοηθήσουν σημαντικά στην 

αποφυγή ενός τέτοιου κινδύνου μέσω της φραγής πρόσβασης σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες.  

  Ωστόσο παρά τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο Διαδίκτυο, οι επιχειρήσεις οφείλουν να 

αξιοποιήσουν τη δυναμική των Web 2.0 τεχνολογιών. Αυτό που χρειάζεται είναι η θέσπιση 

συγκεκριμένων κανόνων και πολιτικών ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση τους μέσα στην 

επιχείρηση. Απαιτείται βέβαια η σωστή ενημέρωση του προσωπικού για αυτές τις πολιτικές, 

ώστε να διασφαλιστεί ότι οι νέες αυτές τεχνολογίες  θα χρησιμοποιηθούν με τρόπο σωστό και 

ωφέλιμο για την επιχείρηση.   
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  3.9.2  Νομοθετικά ζητήματα 

 Όταν μια επιχείρηση αποφασίζει να επεκταθεί σε άλλες χώρες και να απευθυνθεί σε 

διεθνές καταναλωτικό κοινό, οφείλει να γνωρίζει καλά τη νομοθεσία που ισχύει σε κάθε 

χώρα σχετικά με τα προϊόντα που διακινεί, τους τρόπους προβολής και διαφήμισης και τις 

τακτικές πώλησης.  

  

Κανονισμοί περί διαφήμισης 

 Σε αρκετές περιοχές του κόσμου, οι διαφημιστικές καμπάνιες για ειδικές κατηγορίες 

προϊόντων πρέπει να λαμβάνουν έγκριση από συγκεκριμένες κυβερνητικές αρχές.  

Για παράδειγμα, οι διαφημίσεις των φαρμακευτικών προϊόντων σε πολλές χώρες πρέπει να 

έχουν την έγκριση των εκάστοτε Υπουργείων Υγείας. 

 Επιπλέον, δεν έχουν όλες οι χώρες την ίδια αντιμετώπιση και την ίδια αυστηρότητα στη 

νομοθεσία για τις συγκριτικές διαφημίσεις. Η αμερικανική νομοθεσία, για παράδειγμα, 

δείχνει πολύ μεγαλύτερη ανεκτικότητα για διαφημίσεις οι οποίες συγκρίνουν προϊόντα και 

χρησιμοποιούν φράσεις όπως ‘‘best’’ ή ‘‘better’’, από εκείνη που δείχνει η νομοθεσία της 

Γερμανίας, της Γαλλίας ή του Βελγίου. 

 Οι κανονισμοί αυτοί ισχύουν και για τις διαφημίσεις μέσω του Διαδικτύου και των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης. Για παράδειγμα, στις περισσότερες χώρες πλέον, η μουσική που 

χρησιμοποιείται σε διαφημιστικά βίντεο του Διαδικτύου,   πρέπει να έχει την έγκριση του 

δημιουργού που κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα.  

 Κάθε επιχείρηση οφείλει να γνωρίζει τη νομοθεσία σχετικά με τη διαφήμιση, που ισχύει 

στις χώρες στις οποίες επιθυμεί να προβληθεί και όχι να δημιουργεί μια διαφημιστική 

καμπάνια και να την προβάλει σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλων των χωρών 

ανεξαιρέτως. 

Κανονισμοί περί τακτικών πωλήσεων 

 Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν διάφορες τακτικές για να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. 

Μερικές από αυτές είναι η διεξαγωγή διαγωνισμών και κληρώσεων, οι εκπτώσεις και οι 

προσφορές σε συγκεκριμένα προϊόντα. Οι τακτικές αυτές, ακόμα και όταν γίνονται μέσω του 

Διαδικτύου, αντιμετωπίζονται τελείως διαφορετικά από χώρα σε χώρα λόγω των 
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νομοθετικών διαφορών. Για αυτό το λόγο, οι εταιρίες πρέπει να γνωρίζουν τις διαφορετικές 

νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να επιλέγουν τις τακτικές εκείνες που αποδέχεται η κάθε χώρα. 

3.10  Έρευνες σχετικά με τη χρήση των Web 2.0 εφαρμογών στις επιχειρήσεις 

 Η ολοένα και πιο συχνή χρήση των νέων Web 2.0 τεχνολογιών από τους χρήστες ωθεί και 

τις επιχειρήσεις να τις υιοθετήσουν. Οι παρακάτω έρευνες-μελέτες παρουσιάζουν μια σειρά 

από στοιχεία που απεικονίζουν το κατά πόσο γίνεται χρήση των Web 2.0 εφαρμογών μέσα 

στις επιχειρήσεις (Καλτσογιάννης, 2007).  

 Η έρευνα της Forrester το 2007 (“Forrester”, 2007) σχετικά με την αξιοποίηση Web 2.0 

τεχνολογιών όπως: wikis, blogs, podcasts, RSS, social networking (κοινωνική δικτύωση), και 

tagging σε επιχειρήσεις με τουλάχιστον 500 εργαζόμενους, έδωσε τα ακόλουθα ευρήματα 

(Καλτσογιάννης, 2007): 

 

 106 υπεύθυνοι Πληροφορικής (CIOs) απάντησαν ότι χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία 

από τις παραπάνω Web 2.0 τεχνολογίες, για τους ακόλουθους λόγους που 

απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα: 

 

Εικόνα 12 

 

 77 υπεύθυνοι Πληροφορικής (CIOs) απάντησαν ότι δεν χρησιμοποιούν τουλάχιστον 

μία από τις παραπάνω Web 2.0 τεχνολογίες, για τους ακόλουθους λόγους που 

απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα: 
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Εικόνα 13 

 

 

 Οι τεχνολογίες που στην πλειοψηφία κρίθηκαν χωρίς ιδιαίτερη χρησιμότητα από τους 

υπεύθυνους Πληροφορικής (CIOs) ήταν τα blogs με πάνω από 50%, ενώ τα Wikis, τα 

RSS και το tagging κρίθηκαν ως τα περισσότερα χρήσιμα, ακόμη και αν δεν 

χρησιμοποιούνταν. 

 Μια άλλη έρευνα της McKinsey (“McKinsey”, 2007) στην οποία συμμετείχαν 2.847 

υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων (executives) έδειξε ότι πάνω από τα μισά στελέχη ήταν 

ευχαριστημένα από την επένδυση τους στις Web 2.0 τεχνολογίες τα τελευταία πέντε έτη. Το 

75% από αυτούς δήλωναν ότι σχεδίαζαν να συνεχίσουν να επενδύουν στις Web 2.0 

τεχνολογίες, ενώ το 13% από αυτούς δήλωνε μάλλον απογοητευμένο από τη χρήση των Web 

2.0 τεχνολογιών. Το μεγαλύτερο ποσοστό των επενδύσεων (80%) πραγματοποιούνταν σε 

Web based εφαρμογές, δηλαδή εφαρμογές που λειτουργούσαν στο Web. Το 48% αφορούσε 

εφαρμογές συνεργασίας (collective intelligence) όπως κοινές βάσεις δεδομένων για 

διαμοίραση της πληροφορίας, κοινές πλατφόρμες εργασίας, ενώ τα ιστολόγια (blogs) και τα 

mashups συγκέντρωναν τα χαμηλότερα ποσοστά εκτίμησης από τις επιχειρήσεις. 

(Καλτσογιάννης, 2007)  



 

49 
 

 

Εικόνα 14 

 3.11   Σε τι βαθμό αξιοποιούν τα κοινωνικά μέσα (social media) οι επιχειρήσεις 

 Από τη σκοπιά τώρα των επιχειρήσεων σύμφωνα με τη διαδικτυακή μελέτη της 

Advocate/Burson-Marsteller  το 2011, οι ελληνικές επιχειρήσεις αν και έχουν αυξήσει την 

παρουσία τους στα κοινωνικά δίκτυα, δεν τα αξιοποιούν σε μεγάλο βαθμό και επιλέγουν τη 

μονόδρομη επικοινωνία στο πρότυπο της παραδοσιακής διαφήμισης. 

 Ειδικότερα, από την ανάλυση των δεδομένων της μελέτης προκύπτει ότι 53% των 

ελληνικών επιχειρήσεων έχουν πλέον παρουσία σε ένα από τα τέσσερα πιο δημοφιλή 

κοινωνικά μέσα (Facebook, Twitter, Youtube και τα εταιρικά blogs). 

 Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν κυρίως την πλατφόρμα του Facebook, αλλά όχι σε 

σημαντικό βαθμό. Με βάση τη μελέτη προκύπτει ότι η παρουσία των επιχειρήσεων στα 

κοινωνικά δίκτυα αυξήθηκε κατά 51% σε σχέση με το 2010. Ωστόσο παρά την έκρηξη του 

αριθμού των χρηστών που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται πως οι 

μεγάλες επιχειρήσεις δε χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα για να ανοίξουν διάλογο με τους 

χρήστες. Μόλις το 30% των εταιριών που χρησιμοποιούν το Facebook και το 18% των 

εταιριών που χρησιμοποιούν το Twitter απαντούν στα σχόλια των χρηστών. Παρατηρείται 

μια επιφανειακή αντιμετώπιση των απόψεων των χρηστών που στερεί από τις επιχειρήσεις 

πολύτιμη πληροφόρηση για το τι προϊόντα και υπηρεσίες προτιμούν οι χρήστες.  

  



 

50 
 

 3.12  Μελλοντικές τάσεις στα Κοινωνικά Μέσα (Social Media)   

 O Επίκουρος Καθηγητής Rohit Bhargava του τμήματος Global Marketing του 

πανεπιστημίου του Georgetown και συγγραφέας του βιβλίου «Η προσωπικότητα δεν 

περιλαμβάνεται», έχει εντοπίσει και καταγράψει τις σύγχρονες τάσεις στη χρήση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τον Rohit Bhargava, τα επόμενα χρόνια θα προκύψουν 

σημαντικά νέα επιχειρηματικά μοντέλα και νέες τεχνολογίες, με την προσοχή όλων να είναι 

στραμμένη στις εφαρμογές για τα κοινωνικά μέσα και τις τεχνικές προσέλκυσης του 

ενδιαφέροντος των χρηστών. 

 Σύμφωνα με τον Bhargava, ένας καινούριος όρος φαίνεται να έρχεται στο προσκήνιο, με 

την ονομασία ‘‘Likeonimics’’, που θα υποδηλώνει ακριβώς τη σχέση ανάμεσα στη δύναμη 

και την επιρροή που ασκούν οι απόψεις των χρηστών των κοινωνικών δικτύων στους 

καταναλωτές και στον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει μια επιχείρηση να εκμεταλλευθεί 

αυτή τη δύναμη για να διαδώσει τα μηνύματα που επιθυμεί σχετικά με τα δικά της προϊόντα. 

 Ο Bhargava τονίζει ότι οι επιχειρήσεις καλούνται σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη 

φορά, να ενοποιήσουν τα τμήματά τους και ως προς την διαχείριση των κοινωνικών μέσων 

(social media). Επιπλέον, πρέπει να επιμελούνται με εξαιρετική προσοχή το περιεχόμενο των 

διαφημιστικών τους μηνυμάτων και να φροντίζουν να φιλτράρουν τις πληροφορίες που 

συλλέγουν από τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, έτσι ώστε να δημιουργούν προϊόντα 

με προσωπικό χαρακτήρα.  

 Ο Bhargava αναφέρει επίσης τον όρο ‘‘Crowdsourcing’’, ως ένα φαινόμενο το οποίο θα 

κατακλείσει τα κοινωνικά μέσα τα επόμενα χρόνια. Ο όρος αυτός αναφέρεται στη διαδικασία 

κατά την οποία οι χρήστες μοιράζονται ανοιχτά τις απόψεις τους στις διάφορες πλατφόρμες 

των κοινωνικών δικτύων, σε σημείο τέτοιο, ώστε αυτές να αποτελούν τον κύριο άξονα της 

στρατηγικής που ακολουθούν οι επιχειρήσεις ως προς την επικοινωνία τους με το 

καταναλωτικό κοινό. Για αυτό το λόγο, τα τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Εξυπηρέτησης 

Πελατών είναι αυτά που πρέπει να προσαρμοστούν, περισσότερο  στους νέους κανόνες 

επικοινωνίας που θέτουν τα  κοινωνικά μέσα. Είναι εξαιρετικά μεγάλη πρόκληση, να 

καταφέρουν οι εταιρίες να χτίσουν μια βάση πιστών καταναλωτών, που να είναι 

διατεθειμένοι να διαδίδουν τα μηνύματα των επιχειρήσεων.  
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4.  Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχειρηματικά Μοντέλα με βάση το  

Διαδίκτυο  

4.1  Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

 Το ηλεκτρονικό εμπόριο επιτρέπει τη πώληση αγαθών και υπηρεσιών μέσα από το 

Διαδίκτυο και δίνει την ευκαιρία σε κάθε τύπου και μεγέθους οργανισμό να βελτιώσει την 

ανταγωνιστικότητά του, ξεπερνώντας γεωγραφικά σύνορα και χρονικές ζώνες.  

Το ηλεκτρονικό εμπόριο περιγράφει τη διαδικασία αγοράς, πώλησης, μεταφοράς ή 

ανταλλαγής προϊόντων, υπηρεσιών και πληροφοριών μέσω δικτύων υπολογιστών, 

συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου (Turban κ.ά., 2008:4). Στα πλεονεκτήματά του 

μπορούμε να κατατάξουμε την 24ωρη διαθεσιμότητα, τη γρήγορη συναλλαγή και την 

αξιόπιστη πληροφόρηση, όπως και τη μείωση των τιμών λόγω συμπίεσης κόστους. 

Μειονεκτήματα είναι η έλλειψη άμεσης επαφής του πελάτη με το προϊόν και η απουσία 

υποστήριξης του προϊόντος από κάποιο πωλητή.  

  Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν αφορά μόνο τις ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές, αλλά τη 

συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα που αναπτύσσουν οι επιχειρήσεις στο Διαδίκτυο, το 

επονομαζόμενο ηλεκτρονικό επιχειρείν. Σύμφωνα με τους McKay και Marsall (2004) το 

ηλεκτρονικό επιχειρείν είναι η χρήση του Διαδικτύου και άλλων τεχνολογιών της 

Πληροφορικής για υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων και 

για τη βελτίωση της απόδοσής τους. Πιο συγκεκριμένα, το ηλεκτρονικό επιχειρείν 

αναφέρεται σε ένα πιο ευρύ ορισμό του ηλεκτρονικού εμπορίου, που περιλαμβάνει όχι μόνο 

την αγορά και την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά επίσης την εξυπηρέτηση των 

πελατών, την συνεργασία με επιχειρηματικούς εταίρους  και την διεξαγωγή ηλεκτρονικών 

συναλλαγών (Turban κ.ά.,  2008:4).  

 Υπάρχουν πολλοί τρόποι κατηγοριοποίησης των συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Ένας από αυτούς είναι να εξετάσουμε τη φύση των συμμετεχόντων σε μια συναλλαγή 

ηλεκτρονικού εμπορίου. Με αυτό τον τρόπο προκύπτουν τρεις σημαντικές κατηγορίες 

ηλεκτρονικού εμπορίου: το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων και  καταναλωτών 

(business-to-consumer, B2C), το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων (business-to-

business, B2B) και το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ καταναλωτών (consumer-to-consumer, 

C2C) (Laudon & Laudon, 2009:406).  
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 Το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (B2C) 

περιλαμβάνει τη λιανική πώληση προϊόντων και υπηρεσιών σε μεμονωμένους 

αγοραστές (Laudon & Laudon, 2009:407). Χαρακτηριστικό παράδειγμα ηλεκτρονικού 

εμπορίου B2C αποτελεί η επιχείρηση Amazon.com που πουλά βιβλία, λογισμικό και 

μουσική σε ιδιώτες καταναλωτές.  

 Το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β) περιλαμβάνει την πώληση 

προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων (Laudon & Laudon, 2009:407). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ηλεκτρονικού εμπορίου B2Β αποτελούν οι ιστότοποι 

των εταιριών Dell και Marks & Spencer. 

  Το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ καταναλωτών (C2C) περιλαμβάνει την πώληση 

προϊόντων από καταναλωτές απευθείας σε καταναλωτές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι ο ιστότοπος του eBay που επιτρέπει σε ιδιώτες να πωλούν τα προϊόντα τους σε 

άλλους καταναλωτές με δημοπρασία, κατά την οποία το προϊόν κατοχυρώνεται στον 

πλειοδότη. (Laudon & Laudon, 2009:407) 

 

 Ένας άλλος τρόπος κατάταξης των συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου είναι με βάση τη 

φυσική σύνδεση των συμμετεχόντων στον Παγκόσμιο Ιστό. Πριν από λίγα χρόνια οι 

περισσότερες συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου πραγματοποιούνταν μέσω ενσύρματων 

δικτύων. Στις μέρες μας η ανάπτυξη ασύρματων ψηφιακών συσκευών με δυνατότητα 

σύνδεσης στο Διαδίκτυο όπως είναι τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα έχει οδηγήσει σε ένα 

εναλλακτικό τρόπο διεξαγωγής ηλεκτρονικών συναλλαγών, το επονομαζόμενο κινητό 

εμπόριο. Η χρήση ασύρματων ψηφιακών συσκευών για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών 

ονομάζεται κινητό εμπόριο και μέσω της τεχνολογίας κινητού εμπορίου μπορούν να 

πραγματοποιηθούν συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επιχειρήσεων αλλά και 

μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (Laudon & Laudon, 2009:407).   

 Οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου αφορούν τόσο προϊόντα όσο και υπηρεσίες.  

Το ηλεκτρονικό εμπόριο σχετίζεται άμεσα με το τελικό προϊόν που αποτελεί καταναλωτικό 

αγαθό, αλλά παράλληλα παρέχει και μια σειρά δυνατοτήτων όπως την πληροφόρηση σχετικά 

με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η παραγγελία ενός προϊόντος ή τη δυνατότητα αλλαγής 

μιας προδιαγραφής στο τελικό προϊόν.  

 Μια από τις μεγαλύτερες εξελίξεις στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι το 

επονομαζόμενο online shopping. Η τεχνολογική αυτή εξέλιξη ξεπέρασε τα γεωγραφικά 

σύνορα επιτρέποντας  στον πολίτη κάθε χώρας να γίνει ανεξάρτητος έμπορος που αναζητά 
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και βρίσκει στη διαδικτυακή αγορά το προϊόν που επιθυμεί και σε τιμή που μπορεί να 

ανταπεξέλθει είτε για προσωπική χρήση, είτε για συναλλαγή.  

 4.2  E-Business Models (Επιχειρηματικά Μοντέλα με βάση το Διαδίκτυο)  

 Η ταχύτατη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στα πρώτα χρόνια δημιούργησε μια 

φούσκα της αγοράς σε μετοχές εταιριών ηλεκτρονικού εμπορίου. Η φούσκα των 

διαδικτυακών εταιριών (ή των επονομαζόμενων «dot-com» εταιριών) έσκασε τον Μάρτιο του 

2001. Το αποτέλεσμα ήταν πολλές εταιρίες ηλεκτρονικού εμπορίου να χρεοκοπήσουν. 

Αντίθετα όμως άλλες διαδικτυακές επιχειρήσεις όπως οι eBay, Amazon, Google όχι μόνο δεν 

χρεοκόπησαν, αλλά αύξησαν τα έσοδά τους χάρη στα αποδοτικά επιχειρηματικά μοντέλα που 

είχαν υιοθετήσει (Laudon & Laudon, 2009:390). 

  Ένα επιχειρηματικό μοντέλο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση παράγει 

έσοδα παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες της. Η ραγδαία ανάπτυξη του 

ηλεκτρονικού εμπορίου οδήγησε στην εμφάνιση πολλών νέων επιχειρηματικών μοντέλων 

που πολλές φορές αντικατέστησαν παλαιότερα επιχειρηματικά μοντέλα που δεν ήταν πλέον 

βιώσιμα.  

 Οι Laudon K. και Laudon J. προτείνουν ως βασικές κατηγορίες επιχειρηματικών μοντέλων 

του Διαδικτύου τα εικονικά καταστήματα, τους διαμεσολαβητές πληροφοριών, τις 

δικτυακές αγορές, τους παρόχους ψηφιακού περιεχομένου, τα κοινωνικά δίκτυα, τις 

διαδικτυακές  πύλες και τους παρόχους υπηρεσιών  (Laudon & Laudon, 2009:399,402,405). 

 Τα εικονικά καταστήματα πωλούν προϊόντα απευθείας στο καταναλωτικό κοινό ή σε 

επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα επιχείρησης που χρησιμοποιεί αυτό το 

επιχειρηματικό μοντέλο είναι η επιχείρηση Amazon.com που πουλά βιβλία, λογισμικό, 

μουσικά άλμπουμ, ηλεκτρονικές συσκευές και μια σειρά άλλων προϊόντων μέσω του 

εικονικού καταστήματος που διαθέτει. 

 Οι διαμεσολαβητές πληροφοριών παρέχουν πληροφορίες σε καταναλωτές και 

επιχειρήσεις  ενημερώνοντάς τους για τις τιμές και τη διαθεσιμότητα διάφορων προϊόντων. 

Τα έσοδά τους προέρχονται κυρίως από διαφημίσεις ή από τη προμήθεια που λαμβάνουν για 

να προτείνουν σε αγοραστές να αγοράσουν προϊόντα από συγκεκριμένους πωλητές. 

Παραδείγματα επιχειρήσεων που λειτουργούν ως διαμεσολαβητές πληροφοριών είναι 

διαδικτυακές επιχειρήσεις όπως οι Realtor.com και Edmunds.com. 
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 Οι διαμεσολαβητές συναλλαγών επεξεργάζονται συναλλαγές πωλήσεων μέσω 

Διαδικτύου, εξοικονομώντας χρήμα και χρόνο για τους χρήστες. Επίσης προσφέρουν 

πληροφορίες που αφορούν ισοτιμίες νομισμάτων και γενικότερα τις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές. Τα έσοδά των διαμεσολαβητών συναλλαγών προέρχονται από την αμοιβή που 

λαμβάνουν κάθε φορά που πραγματοποιείται μια ηλεκτρονική συναλλαγή.  Για παράδειγμα η 

τοποθεσία χρηματιστηριακών συναλλαγών E*Trade με μειωμένη προμήθεια «αγοράζει» το 

μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών που χρειάζεται από εξωτερικές πηγές όπως τις 

BigCharts.com (διαγράμματα μετοχών) και Reuters (ειδήσεις).  

 Οι δικτυακές αγορές αποτελούν ένα ψηφιακό περιβάλλον όπου πωλητές και αγοραστές 

που μπορεί να είναι είτε ιδιώτες είτε επιχειρήσεις μπορούν να συναντηθούν, να αναζητήσουν 

προϊόντα, να παρουσιάσουν προϊόντα και να καθορίσουν τιμές για τα προϊόντα αυτά. Σε αυτό 

το ψηφιακό περιβάλλον μπορούν να διεξαχθούν διαδικτυακές δημοπρασίες εμπορευμάτων. 

Οι αγοραστές μπορούν να καταθέσουν μια προσφορά για την τιμή ενός συγκεκριμένου 

προϊόντος σε πολλούς πωλητές και να διαπραγματευτούν την τελική τιμή του προϊόντος που 

επιθυμούν να αγοράσουν. Τα έσοδα για μια επιχείρηση που λειτουργεί ως δικτυακή αγορά 

προέρχονται από τη προμήθεια που λαμβάνει για κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή που 

πραγματοποιείται. Για παράδειγμα η εταιρία Priceline.com αποτελεί ένα ιστότοπο 

διαδικτυακών δημοπρασιών. Όταν αεροπορικές εταιρίες πωλούν τις τελευταίες θέσεις μιας 

πτήσης με δημοπρασία  η Priceline προσπαθεί να συνταιριάξει την τιμή που δίνουν  

οι πελάτες για μια θέση με την τιμή που θέτουν οι προμηθευτές. Πιο χαρακτηριστικό ακόμη 

παράδειγμα ιστοτόπου διαδικτυακών δημοπρασιών είναι το eBay, το οποίο δέχεται 

διαδικτυακά προσφορές τιμών, τις αξιολογεί και ενημερώνει τον πλειοδότη λαμβάνοντας μια 

μικρή προμήθεια για κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή που ολοκληρώνεται. 

 Οι πάροχοι ψηφιακού περιεχομένου προσφέρουν ψηφιακό περιεχόμενο όπως ειδήσεις, 

φωτογραφίες, μουσική ή βίντεο. Ο πελάτης ενδέχεται να πληρώνει για να μπορεί να έχει 

πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο οι πάροχοι ψηφιακού 

περιεχομένου παράγουν έσοδα είναι από την πώληση διαφημιστικού χώρου.  Για παράδειγμα 

υπάρχουν ιστότοποι που αποτελούν τη ψηφιακή μορφή εφημερίδων όπως οι Wall Street 

Journal και New York Times που δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν πρόσβαση 

σε άρθρα και ηλεκτρονικές ειδήσεις. Επίσης πολλοί ιστότοποι στο διαδίκτυο όπως 

ραδιοφωνικοί σταθμοί που μεταδίδουν μουσική και ειδήσεις  ή ιστοχώροι που εμφανίζουν 
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κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές αποτελούν παραδείγματα παρόχων 

ψηφιακού περιεχομένου. 

 Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης είναι κοινότητες του Διαδικτύου που έχουν γίνει 

εξαιρετικά δημοφιλείς. Κοινωνική δικτύωση είναι η πρακτική της επέκτασης του αριθμού 

των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή των κοινωνικών επαφών ενός ατόμου μέσω της 

διασύνδεσης με άλλα άτομα. Οι χρήστες των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης αφιερώνουν 

αρκετές ώρες στο να περιηγούνται σε σελίδες, εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά άλλων 

χρηστών και ανταλλάσσοντας μηνύματα με επακόλουθο  να αποκαλύπτουν αρκετά στοιχεία 

για το ποια είναι τα ενδιαφέροντα, οι σκέψεις και οι ιδέες τους. Οι επιχειρήσεις συλλέγουν 

όλες αυτές τις πληροφορίες και τις αξιοποιούν προκειμένου να προωθήσουν όσο το δυνατόν 

καλύτερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Επίσης χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους 

ιστοτόπους για να αλληλεπιδρούν με τους εν δυνάμει πελάτες τους. Οι πιο δημοφιλείς 

ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης προσελκύουν μεγάλη επισκεψιμότητα και έχουν εξελιχθεί 

σε πολύτιμα εργαλεία marketing για τις επιχειρήσεις. 

 Οι διαδικτυακές πύλες (portals) ως επιχειρηματικό μοντέλο είναι ιστότοποι που παρέχουν 

ψηφιακό περιεχόμενο και υπηρεσίες στο Διαδίκτυο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

διαδικτυακής πύλης είναι η Yahoo που παρέχει εκτός από τη δυνατότητα εύρεσης 

πληροφοριών στο Διαδίκτυο, ειδήσεις, υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσίες 

συνομιλίας, παιχνίδια, φόρουμ για διεξαγωγή συζητήσεων, υπηρεσίες πραγματοποίησης 

ηλεκτρονικών αγορών και συνδέσμους (links) που οδηγούν σε άλλες ιστοθέσεις.  

 Οι πάροχοι υπηρεσιών προσφέρουν Web 2.0 εφαρμογές όπως κοινή χρήση φωτογραφιών 

και βίντεο και υπηρεσίες (blogs, υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης) που δίνουν τη δυνατότητα 

στους χρήστες να παράγουν ψηφιακό περιεχόμενο. Πάροχοι τέτοιων υπηρεσιών είναι για 

παράδειγμα το Flickr και το Google Maps.  

4.3 Βασικοί παράγοντες του Web 2.0 που παίζουν σημαντικό ρόλο στο  

       ηλεκτρονικό επιχειρείν  

 Οι επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στο Διαδίκτυο οφείλουν να 

λάβουν σημαντικά υπόψη τους κάποιους σημαντικούς παράγοντες του Νέου Παγκόσμιου 

Ιστού, όπως την κοινωνική δικτύωση  (Social Networking), τον προσανατολισμό στην 

αλληλεπίδραση (Interaction orientation), την Προσαρμογή/Εξατομίκευση 
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(Customization/Personalization) και την προστιθέμενη αξία από τον κάθε χρήστη (User-

added value) (Wirtz, Schilke,Ullrich, 2010).  

 Προσανατολισμός στην αλληλεπίδραση (Interaction orientation) 

 Οι νέες Web 2.0 τεχνολογίες είναι αλληπιδραστικές με την έννοια ότι επιτρέπουν την 

αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Παραδοσιακά μέσα όπως η 

τηλεόραση ή το ραδιόφωνο δεν παρέχουν δυνατότητες αμφίδρομης επικοινωνίας. Αντίθετα οι 

τεχνολογίες του Νέου Παγκόσμιου Ιστού δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 

επικοινωνούν πρόσωπο με πρόσωπο με τους καταναλωτές  σε μαζική παγκόσμια κλίμακα 

(Laudon & Laudon, 2009:394).   

 Προσαρμογή/Εξατομίκευση (Customization/Personalization) 

 Οι νέες Web 2.0 τεχνολογίες επιτρέπουν την εξατομίκευση. Οι επιχειρήσεις μπορούν να 

εστιάζουν τα μηνύματα marketing σε συγκεκριμένους χρήστες και να τα προσαρμόζουν 

σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις και τις αγοραστικές τους συνήθειες. Η 

τεχνολογία παρέχει επίσης τη δυνατότητα της προσαρμογής, δηλαδή της αλλαγής κάποιων 

προδιαγραφών προϊόντων ή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προτιμήσεις και την προγενέστερη 

καταναλωτική συμπεριφορά των χρηστών (Laudon & Laudon, 2009:394).   

 Κοινωνική Δικτύωση και προστιθέμενη αξία από τους χρήστες (User-added value)   

 Ο κοινωνικός χαρακτήρας των Web 2.0 τεχνολογιών έχει δώσει τη «δύναμη στους 

χρήστες», επιτρέποντας τους να δημιουργούν και να μοιράζονται ψηφιακό περιεχόμενο 

(κείμενο, φωτογραφίες, μουσική και βίντεο) μεταξύ τους. Με τις νέες αυτές μορφές 

επικοινωνίας, οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν νέα κοινωνικά δίκτυα και να ενισχύουν τα 

ήδη υπάρχοντα (Laudon & Laudon, 2009:395).  

 4.4  Βασικές  ενέργειες  για  την  καλύτερη  αξιοποίηση  του  Web  2.0  από  τις  

            επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  στο  Διαδίκτυο 

 Οι Wirtz, Schilke και Ullrich προτείνουν τις ακόλουθες ενέργειες, για την καλύτερη αξιοποίηση 

των βασικών Web 2.0 παραγόντων, από τις διαδικτυακές επιχειρήσεις (Wirtz, Schilke,Ullrich, 

2010):  
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Πίνακας 3:  Ενέργειες για την καλύτερη αξιοποίηση του Web 2.0 από τις επιχειρήσεις που  

                    δραστηριοποιούνται στο Διαδίκτυο 

Παράγοντες              Ενέργειες   

 
 

  
Social Networking  Ενεργός συμμετοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

(π.χ. δημιουργία blogs, forums  και σελίδων σε μέσα  

κοινωνικής δικτύωσης) 

 
 

 Ενημέρωση  για  τις αναρτήσεις/σχόλια  των χρηστών  

των  μέσων  κοινωνικής δικτύωσης  αναφορικά  με  την 

επιχείρηση και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες  της 

 

  Αποτελεσματική  στα μέτρα  του δυνατού προβολή 

 των  προϊόντων ή  υπηρεσιών της  επιχείρησης  στα  

μέσα  κοινωνικής δικτύωσης  
 

 

Interaction orientation  Οι  διαχειριστές  της  ιστοσελίδας  της  επιχείρησης 

στα μέσα  κοινωνικής  δικτύωσης  να  απαντούν  στα  

ερωτήματα  των  χρηστών  σε  24ωρη βάση 

 Να υπάρχει μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης  

αλληλεπίδραση με τους χρήστες, όπως π.χ. το  να 

 διοργανώνει η επιχείρηση διαγωνισμούς  όπου  

οι χρηστές θα έχουν τη δυνατότητα να απαντούν 

σε  quiz  και να κερδίζουν κάποιο βραβείο 

 Να λαμβάνει  σοβαρά υπόψη  της  η επιχείρηση  

τα  σχόλια των  χρηστών  για  τα προϊόντα  ή τις 

υπηρεσίες της, είτε  αυτά  είναι  θετικά είτε αρνητικά 
 

User-added value  Αναβάθμιση  διαφόρων περιοχών της ιστοσελίδας  

της επιχείρησης όπως π.χ. το «ανέβασμα» (upload )  

νέων βίντεο  και  φωτογραφιών  που απεικονίζουν  

τα προϊόντα  ή  τις υπηρεσίες της  και η ανάρτηση   

των σχολίων (θετικών και αρνητικών) των χρηστών   

για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες  

 

  Δημιουργία  νέων  προσφορών από  την επιχείρηση  

για  προϊόντα και υπηρεσίες  της 

 Αξιοποίηση των μεταδεδομένων (metadata) όπως π.χ.  

πόσα κλικ  γίνονται  στην ιστοσελίδα  της επιχείρησης   

και συγκεκριμένα  σε  ποια προϊόντα ή  υπηρεσίες  που  

προβάλλονται  μέσω της ιστοσελίδας  της,  στα μέσα 

κοινωνικής  δικτύωσης 
 

 

Customization/Personalization   Η επιχείρηση οφείλει να λαμβάνει υπόψη  της  τις προτιμήσεις  

των χρηστών  για  τα προϊόντα και  τις υπηρεσίες  της  ώστε  να  

τα αναβαθμίζει 

 Βασικός στόχος της επιχείρησης πρέπει  να  είναι  

οι  προτιμήσεις  και οι ανάγκες  των χρηστών.  

Τα  προϊόντα  και οι υπηρεσίες  της  πρέπει  να πληρούν αυτές 

τις προδιαγραφές  και να εστιάζουν εξατομικευμένα στις 

ανάγκες και στις προτιμήσεις κάθε χρήστη 

 

    

    

                 (Wirtz, Schilke,Ullrich, 2010)  
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 4.5 Case Studies (Μελέτες περίπτωσης) 

 

 Πρόκειται στη συνέχεια να αναλυθούν 2 μελέτες περίπτωσης  δύο εταιρειών που είναι 

«γνήσιοι Web 2.0 παίκτες», με στόχο να δούμε πως οι παράγοντες που σχετίζονται με το Web 

2.0 «απεικονίζονται» σε αυτές τις επιχειρήσεις.   

   

  4.5.1    1
η
 Μελέτη Περίπτωσης - Η περίπτωση του MySpace 

 To MySpace είναι μια από τις πιο συχνά επισκεπτόμενες online κοινότητες παγκοσμίως. 

Ιδρύθηκε το 2003 από τους Chris DeWolfe και Tom Anderson με σκοπό να παρέχει δωρεάν 

χώρο αποθήκευσης δεδομένων στο Διαδίκτυο. Ωστόσο, έπειτα από το ξεκίνημα αυτής της 

online κοινότητας, το επιχειρηματικό μοντέλο τροποποιήθηκε για να ανταπεξέλθει στις 

προσδοκίες των χρηστών του Διαδικτύου για εξατομικευμένες ιστοσελίδες και κοινωνική 

δικτύωση (social networking). Η μεγάλη επιτυχία της επιχείρησης οδήγησε τον Rupert 

Murdoch στο να αγοράσει το MySpace το 2005 έναντι 580 εκατομμυρίων δολαρίων 

Αμερικής. 

 Οι τέσσερις παράγοντες-κλειδιά του Web 2.0 αποτελούν ουσιώδες τμήμα του 

επιχειρηματικού μοντέλου που έχει ενσωματώσει το MySpace. Πρώτον,  

ο προσανατολισμός στην αλληλεπίδραση (interaction οrientation) είναι βασικό μέλημα του 

στρατηγικού σχεδιασμού του MySpace. To MySpace στοχεύει στην αλληλεπίδραση χρήστη 

με χρήστη (user-to-user interaction), και δεν θέτει ιδιαίτερους περιορισμούς όσον αφορά την 

αλληλεπίδραση αυτή, παρά μόνο ένα στοιχειώδη αποδεκτό κώδικα συμπεριφοράς των 

χρηστών της κοινότητας.  

 Η προσαρμογή και εξατομίκευση (customization and personalization) του προφίλ κάθε 

χρήστη είναι ένα ουσιώδες τμήμα του επιχειρηματικού μοντέλου του MySpace. Τα μέλη της 

συγκεκριμένης κοινότητας μπορούν να διαμορφώσουν το ατομικό τους προφίλ στον Ιστό 

σύμφωνα με τις δικές τους προτιμήσεις, καθώς και να προσθέσουν τις δικές τους εφαρμογές 

(applications) (όπως μουσικές playlists, άλμπουμ φωτογραφιών κλπ). Επιπλέον, το MySpace 

είναι μια ελκυστική από άποψη ενδιαφέροντος διαδικτυακή πλατφόρμα που εναρμονίζεται με 

τις προτιμήσεις πολλών χρηστών του Διαδικτύου. 
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 Ένας ακόμη ιδιαίτερης σημασίας παράγοντας όπου το MySpace εστίασε είναι  

η κοινωνική δικτύωση (social networking). Οι χρήστες της συγκεκριμένης κοινότητας 

μπορούν να προσκαλέσουν άλλους φίλους, δημιουργώντας έτσι το δικό τους ατομικό 

κοινωνικό δίκτυο. Ως επακόλουθο της διαρκώς αυξανόμενης ανάγκης από πλευράς χρηστών 

να ανήκουν σε μια διαδικτυακή ψηφιακή κοινότητα, το MySpace αναπτύχθηκε ραγδαία πριν 

από μερικά χρόνια. Περιελάμβανε μια βάση χρηστών που πρόσφατα αριθμούσε 240 

εκατομμύρια χρήστες και τα έσοδά του προέρχονταν κατά βάση από τη προβολή 

διαφημίσεων προϊόντων και υπηρεσιών. 

 Ο χρήστης και ειδικότερα οι προτιμήσεις του είναι η κύρια βάση του επιχειρηματικού 

μοντέλου του MySpace.  Ο αυξανόμενος αριθμός των χρηστών που έκαναν προφίλ στο 

MySpace,   εδραίωσε  τη θέση της εταιρίας MySpace ως σοβαρού παίκτη στην παγκόσμια και 

ανταγωνιστική αγορά του Διαδικτύου. 

 Συνοπτικά, το MySpace ως ένας ατόφιος και επιτυχής Web 2.0 παίκτης αξιοποιεί όλες τις 

διαστάσεις του Ιστού 2.0 (Web 2.0) και ειδικότερα τους τέσσερις  βασικούς παράγοντες που 

είναι η κοινωνική δικτύωση  (Social Networking), ο προσανατολισμός στην  αλληλεπίδραση  

(Interaction orientation),  η  Προσαρμογή / Εξατομίκευση (Customization/Personalization)  

και η προστιθέμενη αξία από τον κάθε χρήστη (User-added value) (Wirtz, Schilke,Ullrich, 

2010).  

   4.5.2    2
η
 Μελέτη Περίπτωσης – Η περίπτωση της Wikipedia 

 Το  project Wikipedia  που ξεκίνησε από τους Jimmy Wales και Larry Sanger είναι  

η μεγαλύτερη και η πιο δημοφιλής αναφορά project που έλαβε χώρα στο Διαδίκτυο. Από το 

ξεκίνημα αυτού του  εγκυκλοπαιδικού εγχειρήματος στο Διαδίκτυο, περισσότερα από 

250.000 εγγεγραμμένα και ενεργά μέλη του και ένας άγνωστος αριθμός από μη 

εγγεγραμμένους  εθελοντές,  δούλεψαν συνεργατικά προκειμένου να δημιουργήσουν περίπου 

10 εκατομμύρια άρθρα παγκοσμίως. 

 Η κεντρική ιδέα του επιχειρηματικού μοντέλου της Wikipedia είναι ο εθελοντισμός και  

ο προσανατολισμός στην αλληλεπίδραση (interaction οrientation) μαζί με την αξιόπιστη στα 

πλαίσια του δυνατού παροχή ενημερωτικής πληροφορίας στο χρήστη.  

Η Wikipedia δεν επιτρέπει απλά στο χρήστη του Διαδικτύου να δημιουργεί και να 

επεξεργάζεται ψηφιακό περιεχόμενο, αλλά η ίδια απαρτίζεται από ένα σύνολο μελών που 
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ελέγχουν και επεξεργάζονται και αυτοί με τη σειρά τους τις ενημερωτικές πληροφορίες που 

ανεβάζουν οι χρήστες του Διαδικτύου, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη της. Τα 

εγγεγραμμένα μέλη της Wikipedia βρίσκονται σε μια διαδικασία αλληλεπίδρασης με τους 

υπόλοιπους χρήστες του Διαδικτύου και τους ενημερώνουν για συγκεκριμένες αλλαγές που 

αφορούν τις πληροφορίες που «ανεβάζουν» στον Ιστό. 

 Το ψηφιακό περιεχόμενο που δημιουργεί ο κάθε χρήστης προσθέτει αξία στη Wikipedia. 

Η απλή ιδέα ότι όσο περισσότεροι χρήστες γράψουν κείμενα στη Wikipedia τόσο το 

γρηγορότερο θα υπάρξει διάνθιση της πληροφορίας αποδείχθηκε σωστή.  

Τα τελευταία έτη η βάση εγγεγραμμένων χρηστών της Wikipedia αυξήθηκε σημαντικά, με 

συνέπεια να αποτελεί το γεγονός αυτό κίνητρο και για άλλους χρήστες που θα ήθελαν να 

εγγραφούν στη Wikipedia προκειμένου να προσθέτουν και να επεξεργάζονται γραπτά 

κείμενα.  

 Η κοινωνική δικτύωση (social networking) είναι πολύ σημαντική και εμφανής στη 

Wikipedia, μέσω της εμπιστοσύνης  που δείχνουν  σ΄αυτή οι χρήστες που ανεβάζουν και 

επεξεργάζονται γραπτά κείμενα κυρίως ενημερωτικού χαρακτήρα.  

 Η έννοια της προσαρμογής και της εξατομίκευσης (customization and personalization) 

είναι επίσης εμφανής στη Wikipedia, ειδικά στα εγγεγραμμένα μέλη  που μπορούν να 

διαμορφώνουν και να αλλάζουν τις ρυθμίσεις του λογαριασμού τους και την αρχική τους 

σελίδα, σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους.  

 Συνοπτικά θα λέγαμε ότι το  project  Wikipedia συνδυάζει και τους τέσσερις βασικούς 

Web 2.0 παράγοντες, δίνοντας μεγάλη σημασία στο χρήστη και ειδικότερα στις προτιμήσεις 

του (Wirtz, Schilke,Ullrich, 2010).  

5.  Εκπαίδευση των εργαζομένων στις Web 2.0 τεχνολογίες 

 5.1  Νέες Τεχνολογίες, Κονστρουκτιβισμός  και Ηλεκτρονική Μάθηση 

  Ηλεκτρονική Μάθηση 

 Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να οργανώσουν και να υλοποιήσουν κατάλληλα προγράμματα 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  των στελεχών και του προσωπικού τους στις Web 2.0 

τεχνολογίες,  προκειμένου τα στελέχη και το προσωπικό να αποκτήσουν την απαραίτητη 
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τεχνογνωσία που θα τους χρειαστεί στην καθημερινή τους εργασία. Με τη διάδοση της 

ηλεκτρονικής μάθησης (e-Learning) ο μετασχηματισμός των πληροφοριών σε ουσιαστική 

γνώση, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.    

 Ο Rosenberg  αναφέρει ότι το “e-Learning” ως μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 

είναι η διαδικασία εκμάθησης όπου όμως η εκπαίδευση ή ακριβέστερα  

η μαθησιακή διαδικασία εκτελείται μέσα από τις σύγχρονες τεχνολογίες,  

όπως προγράμματα υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακά προηγμένα συστήματα.    

Ο εκπαιδευόμενος έχει συνήθως πλήρη έλεγχο του ρυθμού προόδου, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει 

διαθέσιμη, αν το επιθυμεί, υποστήριξη από τον εκπαιδευτή ή ειδικό του θέματος. Η 

υποστήριξη είναι απαραίτητη, αφού στην αντίθετη περίπτωση θα μιλούσαμε μόνο για 

αυτοεκπαίδευση, η οποία θα μπορούσε να γίνει με άλλα μέσα, π.χ. βιβλία  

ή CD-ROM. 

  Κονστρουκτιβισμός 

 

  Η εκπαιδευτική φιλοσοφική θεωρία που σχετίζεται με το e-learning είναι  

ο κονστρουκτιβισμός. Η θεωρία του κονστρουκτιβισμού ορίζεται ως η κατασκευή νέας 

γνώσης, η οποία βασίζεται στις προγενέστερες εμπειρίες του εκπαιδευόμενου.  

Ο Woolfolk δηλώνει ότι: «Η βασική ιδέα είναι ότι οι σπουδαστές κατασκευάζουν ενεργά τη 

γνώση τους: το μυαλό του εκπαιδευόμενου δέχεται ερεθίσματα από την εξωτερική 

πραγματικότητα και επιλέγει τι από αυτά που μαθαίνει του είναι χρήσιμο στο καθημερινό του 

βίο. Η μάθηση είναι μια συνεχής ενεργητική διαδικασία και όχι μια παθητική αντίληψη της 

διδασκαλίας.»   

 O Vygotsky έδωσε περισσότερη έμφαση στο κοινωνικό περιεχόμενο της μάθησης.  

Η θεωρία του επικεντρώνεται στο κοινωνικοπολιτισμικό χαρακτήρα που οφείλει να έχει η 

μάθηση, μια μάθηση που θα πρέπει να βασίζεται στα ιδιαίτερα κοινωνικά και πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων (Vygotsky, 1978).   

Μιας και η θεωρία του Vygotsky δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση που πραγματοποιείται 

ανάμεσα στον εκπαιδευτή και τους εκπαιδευόμενους στα πλαίσια της γνωστικής ανάπτυξης, 

η θεωρία του πήρε την ονομασία «κοινωνικός κονστρουκτιβισμός» (Maddux, Johnson και 

Willis,1997).  

  Ο Honebein ανέφερε ένα σύνολο στόχων που βοηθούν στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών 

διαδικασιών βασισμένων σε κονστρουκτιβιστικές προσεγγίσεις.  
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Οι στόχοι είναι:  

 Παροχή εμπειρίας με την διαδικασία κατασκευής της γνώσης. 

 Παροχή εμπειρίας και ανάπτυξη κριτικής σκέψης. 

 Η μάθηση οφείλει να στοχεύει στο να βοηθά τον εκπαιδευόμενο στην καθημερινή 

του ζωή. 

 Ελευθερία στην διατύπωση απόψεων και ιδεών κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 Ενσωμάτωση μάθησης και κοινωνικής εμπειρίας. 

 Ενθάρρυνση στη χρήση διαφόρων μορφών παρουσίασης στη διδασκαλία.  

(Honebein, 1996 σελ. 11) 

   

    Νέες Τεχνολογίες 
 

 Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στον 

τομέα της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης οδήγησε πολλούς ερευνητές και εκπαιδευτές να 

σκεφθούν σοβαρά την υιοθέτηση νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και να μην 

επαναπαυθούν απλά σε μια απευθείας μετάβαση από το παραδοσιακό περιβάλλον της τάξης 

σε ένα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικό περιβάλλον. Όπως οι Maddux, Johnson και Willis (2001) 

εξηγούν, η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη διδασκαλία και τις απαιτήσεις της 

εκπαίδευσης, δεν υποβαθμίζει τη συνεισφορά του εκπαιδευτή στην όλη εκπαιδευτική 

διαδικασία, απλά την ενισχύει προσφέροντας νέους τρόπους επιμόρφωσης των σπουδαστών 

(Elizabeth Murphy, 2002).  

 Για τον Bruner, η τεχνολογία είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για τους σκοπούς της εκπαίδευσης. Όπως ο ίδιος ο Bruner αναφέρει:  

«Πρωταρχική έμφαση η εκπαίδευση πρέπει να δίνει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στο χειρισμό, 

στον οραματισμό και τις συμβολικές λειτουργίες, ειδικότερα εκείνες που αφορούν τις 

τεχνολογίες που τις έκαναν να είναι τόσο ισχυρές στην ανθρώπινη έκφραση».  

 Οι εκπαιδευτές οφείλουν να διδάξουν στους εκπαιδευόμενους  τη λειτουργία των Wikis 

και γενικότερα του κοινωνικού λογισμικού (social software) στο χώρο των επιχειρήσεων, 

προκειμένου να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν τις απαραίτητες Web 2.0 δεξιότητες  για  

την εργασία τους  (Evans, 2006).  

 Οι τεχνολογίες αποτελούν γνωστικά εργαλεία που βοηθούν τους σπουδαστές  

να επεξεργαστούν τη κριτική σκέψη που αναπτύσσουν και να τη μετασχηματίσουν σε 

ωφέλιμη μάθηση (Jonassen, 2000).  Συν τοις άλλοις ο Jonassen (2000,24) συνοψίζοντας 
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ανέφερε ότι οι σπουδαστές χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες ως διανοούμενους συνεργάτες 

προκειμένου να μπορούν να διατυπώσουν αυτά που ήδη γνωρίζουν,  

να συγκρίνουν τα όσα έμαθαν πρόσφατα με τις προγενέστερες γνώσεις, να δύνανται να 

αποσαφηνίζουν σημασιολογικά τις έννοιες που έχουν μάθει και να αναπτύσσουν 

στοχαστικοκριτική σκέψη. 

 Πολλές γνωστές τεχνολογίες στο τομέα της Πληροφορικής μπορούν  

να υποστηρίξουν την ηλεκτρονική μάθηση, όπως ο παγκόσμιος ιστός, τα ιστολόγια,  

οι διαδικτυακές πηγές και οι μαγνητοσκοπημένες διδασκαλίες που μπορούν  

να υποστηρίξουν την ασύγχρονη  επικοινωνία (Huang, 2002). Ο Παγκόσμιος Ιστός      

βασίζεται σε συνδέσμους (links) υπερκειμένου (hypertext)  και υπερμέσα (εικόνα, ήχος, 

βίντεο, κινούμενη εικόνα (animation)) που διευκολύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα 

Υπερμέσα (hypermedia) και ο  Παγκόσμιος Ιστός   αποτελούν περιβάλλοντα όπου  η γνώση 

αποτελεί κοινωνικό κατασκεύασμα (construct) και ενσωματώνουν μηχανές αναζήτησης 

πληροφοριών (search engines) για καλύτερη κατανόηση των πληροφοριών και των βίντεο 

προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη οπτική απεικόνιση του φάσματος ιδεών που  

οι εκπαιδευόμενοι προτείνουν (Jonassen, 2000). Ο Παγκόσμιος Ιστός παρέχει άμεσες 

εκπαιδευτικές πηγές για τους ενήλικες εκπαιδευόμενους. Διαμέσου των μηχανισμών που 

παρέχει ο παγκόσμιος ιστός, ο εκπαιδευόμενος μπορεί ενεργά να αναζητήσει και να 

ανακαλύψει πλούσιες σε εύρος βιβλιογραφικές πηγές ώστε να επιλύσει ένα πρόβλημα ή να 

κατασκευάσει τη γνώση του. Επομένως, ο Παγκόσμιος Ιστός αποτελεί ένα εργαλείο 

μαθητοκεντρικής διδακτικής προσέγγισης και κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης στην 

εκπαίδευση  (Huang, 2002). 

 Η ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail), τα δωμάτια επικοινωνίας (chat rooms),  

οι ομάδες ανακοινώσεων (newsgroups) μπορούν μέσω του Διαδικτύου (Internet),  

να κρατήσουν τους σπουδαστές μιας μαθησιακής ομάδας ενημερωμένους αναφορικά με το 

θέμα μελέτης που ερευνούν. Οι δυνατότητες σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας δίνουν 

έμφαση στην ανάπτυξη γνωστικών κοινοτήτων, όπου οι συμμετέχοντες μοιράζονται 

πληροφορίες, αποδεικνύοντας και το επίπεδο της γνώσης που έχουν οικοδομήσει, καθώς και 

τις γνωστικές διαδικασίες που χρησιμοποίησαν (Jonassen, 2000).  

 5.2    CMS (Content Management System)  και  LMS  (Learning Management   

              System) 

  Τα  Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης ( CMS, LMS ) προσφέρουν μια ενιαία και 

ομοιόμορφη πρόσβαση στους εκπαιδευόμενους, στους διδάσκοντες, στους συγγραφείς 
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μαθησιακού υλικού, στους σχεδιαστές και διαχειριστές εκπαιδευτικών συστημάτων. 

Επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση της οργάνωσης της γνώσης και της πληροφορίας με 

αποτέλεσμα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Αποτελούν τη βασική υποδομή για την 

υποστήριξη της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αίρουν τους χωρικούς και 

χρονικούς περιορισμούς, προσφέρουν εξαίρετο βαθμό ελευθερίας στον τρόπο μάθησης, 

υποστηρίζουν αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτικών και 

επιτρέπουν την ανέξοδη συντήρηση των μαθησιακών πόρων. 

  Το Σύστημα Διαχείρισης  Περιεχομένου  (CMS) αναφέρεται σε εφαρμογές που 

επιτρέπουν στο χρήστη να διαχειρίζεται το δικτυακό του περιεχόμενο, όπως κείμενα, εικόνες, 

πίνακες  κ.ά.,  με εύκολο τρόπο, συνήθως παρόμοιο με αυτόν της χρήσης ενός 

κειμενογράφου. Επιτρέπει στο διδάσκοντα να δημιουργήσει ένα δικτυακό μάθημα, όπου 

μπορούν να ανεβαστούν κείμενα σε συνήθη μορφή όπως word, power point κλπ. χωρίς να 

χρειάζεται να μετατρέπονται σε web μορφή όπως σε HTML. Απαιτεί σχετικά περιορισμένες 

δεξιότητες και αυτό το καθιστά δημοφιλή επιλογή.  Καλύπτει συνήθως τα εξής 

χαρακτηριστικά:  

 Online ανάρτηση υλικού μαθημάτων  

 Αξιολόγηση εκπαιδευόμενων που μπορεί να υλοποιηθεί  με online κουίζ, τεστ κλπ. 

  Φόρουμ συζητήσεων. Οι συζητήσεις μπορούν να διεξάγονται με την επίβλεψη μιας 

ομάδας, προκειμένου να ανταλλάσσονται σημειώσεις και να συζητώνται 

συγκεκριμένα θέματα στο ενδιάμεσο των μαθημάτων. 

 Ως μειονεκτήματα θα μπορούσαν να θεωρηθούν:  

 Μειωμένη ευελιξία. Τα ονόματα των συγκεκριμένων τμημάτων που αποτελούν ένα 

CMS σπάνια μπορούν να αλλάξουν ή να μεταβληθούν.  

 Ανεπαρκής παροχή διαδραστικού e-learning. Το διαδραστικό e-learning μέσα από 

εργαλεία συγγραφής όπως το Dreamweaver, ή το Flash, δεν μπορεί να διανεμηθεί 

μέσω των CMS. Για το σκοπό αυτό οι διδάσκοντες απαραίτητα θέτουν συνδέσμους 

προς το απομονωμένο υλικό που έχουν δημιουργήσει και που βρίσκεται 

αποθηκευμένο αλλού. 

 Αδυναμία στον έλεγχο και την καταγραφή. Δεν μπορεί να επαληθεύσει την 

ταυτότητα των σπουδαστών που λαμβάνουν μέρος στην εξέταση ούτε μπορεί να 

σώσει το τεστ πριν το υποβάλλει ο μαθητής στον διδάσκοντα. 
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 Το LMS ( Learning Management System )  είναι ένα σύστημα που διανέμει και 

διαχειρίζεται όλες τις μαθησιακές ανάγκες. H διαχείριση  αναφέρεται περισσότερο στην 

πληροφορία που συντελεί στη μάθηση και όχι σε αυτήν καθεαυτή τη μάθηση.  

Οι εφαρμογές για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) αναφέρονται ως  

Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management Systems - LMS) (Gonella, L., 

& Panto, E., 2008, σελ 2)  

 Ένα LMS  σύστημα  καθιστά διαθέσιμα τα μαθήματα, κάνει εγγραφές σπουδαστών και 

προχωρά στην επιβεβαίωση αυτών των εγγραφών, δημιουργεί υπενθυμίσεις για το 

πρόγραμμα των μαθημάτων, καταγράφει την ολοκλήρωση των μαθημάτων, δημιουργεί τεστ 

και  ανακοινώνει την ολοκλήρωση του μαθήματος στο διδάσκοντα, ενημερώνοντας στη  

συνέχεια  τους σπουδαστές. 

 Ως μειονεκτήματα θα μπορούσαν να θεωρηθούν:  

 Ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας. Σύντομα ένα τέτοιο σύστημα καθίσταται 

πλεονάζον ή περιττό εξαιτίας της επερχόμενης τεχνολογίας που περιλαμβάνεται στις 

νεότερες εκδόσεις του.  

 Προβλήματα προσαρμογής. Οι διαφορετικές ανάγκες των διαφόρων οργανισμών 

που θα υιοθετήσουν ένα τέτοιο σύστημα δημιουργεί προβλήματα προσαρμογής στις 

ανάγκες αυτές. Το σύστημα επιδέχεται περιορισμένες αλλαγές. Εκτεταμένες αλλαγές 

μπορεί να κάνουν περισσότερη ζημιά παρά να ωφελήσουν. 

 Στα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου/διαχείρισης μάθησης υπάρχει μια σύγχυση σε 

σχέση με τις πραγματικές λειτουργίες του CMS (Content Management System) και του LMS 

(Learning Management System). Πηγή αυτής της σύγχυσης είναι οι ομοιότητες των δυο 

συστημάτων. Και τα δυο επιτελούν λειτουργίες εγγραφής σπουδαστών, επικοινωνίας με 

αυτούς, αποτίμησης της απόδοσης και ενεργοποίησης μαθησιακού υλικού, αλλά έχουν και 

ορισμένες διαφορές μεταξύ τους 

 Παρόλο λοιπόν που και τα δυο συστήματα ενσωματώνουν δυνατότητες για ηλεκτρονική 

μάθηση, εν τούτοις το ένα σύστημα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το άλλο, λόγω των 

ανόμοιων μαθησιακών δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν.  Το CMS υποστηρίζει καλύτερα 

μακροπρόθεσμες συνεδρίες μαθημάτων ενώ το LMS υποστηρίζει έναν αριθμό από σύντομα 

επιμορφωτικά γεγονότα. 

 Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση για τα Συστήματα Διαχείρισης της Μάθησης, αναφέρουμε 

μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων συστημάτων: 
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 BlackBoard  http://www.blackboard.com/us/index.Bb 

 Joomla     http://www.joomla.org/   http://www.joomla.gr 

  Moodle  http://moodle.org/ 

  E-class  http://www.eclass.net/pub/EClass_Web_Site_1.htm 

 PostNuke  http://www.postnuke.com/ 

  Drupal  http://drupal.org/ 

 

(Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική 

Πράξη ΙΤΥΕ Διόφαντος - Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΔΕΚ), Επιμορφωτικό 

υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1) 

 

 5.3   Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης (E-learning) 

 

 Η ηλεκτρονική μάθηση προσφέρει μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα, αλλά και 

κάποια μειονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι συνεχώς διαθέσιμο εικοσιτέσσερις ώρες το 

εικοσιτετράωρο. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση σε 

εκπαιδευτικό υλικό, εφόσον υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο. 

2. Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής ή εξ αποστάσεως μάθησης  σε περιπτώσεις κάποιας 

έκτακτης ανάγκης, όπως στο ενδεχόμενο μιας πανδημίας, μπορούν με ασφάλεια να 

μετριάσουν τις συνέπειές της στους σπουδαστές, στην οικογενειακή γαλήνη και στον 

εθνικό προϋπολογισμό αφού η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να συντελεστεί χωρίς 

κίνδυνο από το σπίτι. 

3. Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης είναι διαθέσιμες σε όλα τα άτομα που έχουν στη 

διάθεσή τους ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή και σύνδεση με το διαδίκτυο, δίχως να 

απαιτείται κάποιος ειδικά οργανωμένος χώρος εκπαίδευσης. 

4. Η ηλεκτρονική μάθηση είναι αποτελεσματική όταν συντελείται με διάφορους τρόπους 

παρουσίασης, όπως: πολυμέσα (εικόνα, βίντεο, ήχος), παραστάσεις, ομιλία, διαλογική 

συνεργασία. 

5. Η ηλεκτρονική μάθηση είναι πλούσια σε περιεχόμενο, περιεκτική και δεν κουράζει 

τον εκπαιδευόμενο. 



 

67 
 

6. Η ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, όπως: 

αυτοδιδασκαλία, με ασύγχρονη συνεργασία, σύγχρονη διδασκαλία, επικοινωνία με 

τον εκπαιδευτή αλλά και με τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους. 

7. Επιτυγχάνεται συμμετοχική μάθηση με ενεργούς αντί παθητικούς εκπαιδευόμενους. 

8. Επιτυγχάνεται συμμετοχική μάθηση με ενεργούς αντί παθητικούς εκπαιδευόμενους. 

9. Γίνεται τμηματοποίηση τόσο της παρουσίασης όσο και του περιεχομένου 

προσφέροντας δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης και δημιουργίας κοινής βάσης με 

πολλά θέματα.  
 

(Μπουρλετίδης, 2004 )  

 Υπάρχουν από την άλλη πλευρά και κάποια μειονεκτήματα, όπως: 

 

 

1. Δεν υπάρχει η παραδοσιακή αλληλεπίδραση μιας αίθουσας διδασκαλίας. 

2. Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο του Ελληνικού Εκπαιδευτικού  Συστήματος 

μέχρι σήμερα δε καλύπτει τη παροχή διαβαθμισμένων τίτλων σπουδών 

(πτυχία, μεταπτυχιακά) μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning).  

3. Η τεχνολογία για τη δημιουργία «σύγχρονης» εκπαίδευσης είναι δαπανηρή. 

4. Η δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου για κάλυψη αναγκών σε 

εξατομικευμένο επίπεδο είναι δύσκολη και δαπανηρή. 
 

  ( Μπουρλετίδης, 2004) 

6.   Ποσοτική  έρευνα  για  το  βαθμό διείσδυσης  του Web  2.0  στις  

      ελληνικές  επιχειρήσεις 

 Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας ασχοληθήκαμε με την μελέτη του Νέου Παγκόσμιου 

Ιστού Web 2.0 και των Web 2.0 τεχνολογιών. Αναλύσαμε πως οι επιχειρήσεις μπορούν να 

αξιοποιήσουν τις νέες Web 2.0 τεχνολογίες ώστε να βελτιώσουν τη λειτουργία και την 

οργάνωσή τους. Επίσης περιγράψαμε ποια είναι τα βασικά επιχειρηματικά μοντέλα του 

Διαδικτύου και τις νέες δυνατότητες ηλεκτρονικού εμπορίου που είναι πλέον διαθέσιμες στη 

διαδικτυακή αγορά.  

  Σε  αυτό το κεφάλαιο περιγράφουμε το σκοπό και τη μεθοδολογία της ποσοτικής έρευνάς 

μας. Έπειτα παρατίθεται αναλυτικά η κωδικοποίηση των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου 

για την εισαγωγή τους στο στατιστικό πακέτο  SPSS Statistics 20.0 (Statistical Package for 

Social Sciences), μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η στατιστική επεξεργασία των 
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αποτελεσμάτων. Ακολουθεί η βασική στατιστική ανάλυση ανά ερώτηση με διαγράμματα, 

πίνακες και με παρατηρήσεις στα σημεία που κρίνουμε ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον.  

 6.1   Σκοπός και μεθοδολογία της ποσοτικής έρευνας 

 Σκοπός της έρευνάς μας είναι η μελέτη του βαθμού διείσδυσης των Web 2.0 τεχνολογιών 

στις ελληνικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα θέλουμε να διαπιστώσουμε σε τι βαθμό οι ελληνικές 

επιχειρήσεις  έχουν ενσωματώσει τις Web 2.0 τεχνολογίες στον τρόπο λειτουργίας και 

οργάνωσής τους, καθώς επίσης και τη συχνότητα χρήσης αυτών  των νέων τεχνολογιών από 

τα στελέχη και το προσωπικό τους.  

 Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την διεξαγωγή της έρευνας είναι  

η κατασκευή ερωτηματολογίου. Το ποιες ερωτήσεις επιλέχθηκαν για να συμπεριληφθούν 

στο ερωτηματολόγιο  ήταν ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα.  Δύο σημαντικές ιδιότητες που 

έπρεπε να έχουν οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ήταν  η αξιοπιστία (reliability) και η 

εγκυρότητα (validity).  Επίσης έπρεπε να προσέξουμε κάποια σημαντικά σημεία κατά τη 

διατύπωση των ερωτήσεων, όπως: 

 Το ερωτηματολόγιο θα έπρεπε να είναι απλό, μικρό σε έκταση και να μην 

περιλαμβάνει  περίπλοκες έννοιες. 

 Οι ερωτήσεις έπρεπε να είναι διατυπωμένες με τέτοιο τρόπο που να δίνουν κίνητρο 

στον ερωτώμενο να τις απαντήσει. 

 Οι ερωτήσεις να είναι διατυπωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να ερωτάται ένα θέμα κάθε 

φορά. 

 Το ερωτηματολόγιο να έχει συνεχή ροή συνήθως από ένα γενικό σε ένα πιο ειδικό 

θέμα. 

 Να υπάρχει ευχαριστήριο μήνυμα στο τέλος του ερωτηματολογίου. 

 Ο τύπος των ερωτήσεων που επιλέξαμε τελικά να συμπεριλάβουμε στο ερωτηματολόγιο 

ήταν οι δομημένες ερωτήσεις  και ειδικότερα: 

 Dichotomous Questions: ερωτήσεις τύπου «Ναι / Όχι» που δίνουν την επιλογή 

ανάμεσα στην απάντηση «Ναι» ή στην απάντηση «Όχι».  

 Multiple Choices: ερωτήσεις που συνοδεύονται από μια σειρά από εναλλακτικές 

απαντήσεις. Σημαντικό ήταν να αναφέρουμε στον ερωτώμενο  ότι θα μπορούσε να 

επιλέξει μία ή περισσότερες επιλογές ως απάντηση. 
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 Rating Scales: πρόκειται για ερωτήσεις με κλίμακα διαβάθμισης στις απαντήσεις.  

Συγκεκριμένα επιλέξαμε ερωτήματα σε μια κλίμακα Likert   

πέντε επιπέδων από το 1 (Καθόλου) μέχρι το 5 (Πάρα πολύ).  

 

 

   Τέλος, προκειμένου οι ερωτώμενοι να νιώθουν ότι συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο 

συνεισφέρουν σε σημαντικό βαθμό στο να πραγματοποιηθεί αυτή  η έρευνα, 

χρησιμοποιήθηκε ένα εισαγωγικό σημείωμα το οποίο περιέγραφε το βασικό σκοπό 

διεξαγωγής της συγκεκριμένης έρευνας. Το εισαγωγικό σημείωμα ήταν το ακόλουθο:  

 

 

Στο πλαίσιο της διπλωματικής μου εργασίας με θέμα το βαθμό διείσδυσης των Web 2.0 

τεχνολογιών στο περιβάλλον των επιχειρήσεων, σας αποστέλλω να συμπληρώσετε το ακόλουθο 

ερωτηματολόγιο. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι προαιρετική και ανώνυμη.  

Η συμμετοχή σας είναι πολύ σημαντική  για την πραγματοποίηση της έρευνάς μου.  

                                                                                            Σας ευχαριστώ πολύ, 

                                                                                          Τριανταφύλλου Σεραφείμ 

 

 6.2  Η συλλογή των απαντήσεων  

 Το τελικό ερωτηματολόγιο (παρατίθεται στο Παράρτημα) που στάλθηκε προς απάντηση 

περιείχε δεκαπέντε ερωτήσεις και χωριζόταν σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορούσε 

δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία και επίπεδο σπουδών). Το δεύτερο μέρος περιείχε 

ερωτήσεις τύπου Likert και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούσαν τη χρήση των 

Web 2.0 τεχνολογιών στο  περιβάλλον των επιχειρήσεων.  

 Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου έγινε με τη χρήση του λογισμικού Google docs της 

Google. Στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου έγιναν οι απαραίτητες ρυθμίσεις στο λογισμικό 

ώστε ο κάθε χρήστης να μπορεί να επιλέξει μόνο μία από τις απαντήσεις, καθώς επίσης να 

πρέπει να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις ώστε να θεωρείται επιτυχής η συμπλήρωση του 

κάθε ερωτηματολογίου. 

 Η συλλογή των απαντήσεων προέκυψε τελικά μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών 

(Μάρτιος 2014 – Ιούνιος 2014)   έπειτα  από την αποστολή του ερωτηματολογίου  προς 

online συμπλήρωση, σε  ένα δείγμα 170 εργαζομένων που απασχολούνταν σε τμήματα 

πληροφορικής, μάρκετινγκ και πωλήσεων ελληνικών επιχειρήσεων. Από τους εργαζόμενους  

84 άτομα ήταν άντρες (49,40%) και 86 άτομα γυναίκες (50,60%). Προκειμένου το 
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συγκεκριμένο δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό επιλέχθηκε τυχαία, δηλαδή με τυχαία 

δειγματοληψία.  

 

 

 

Εικόνα 15: Data View του SPSS 

 

Εικόνα 16: Variable View του SPSS 
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 6.3  Κωδικοποίηση των ερωτήσεων για την στατιστική επεξεργασία τους στο  

             λογισμικό SPSS (Statistical Package for Social Sciences)   

 Για την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων ήταν απαραίτητη η χρήση κάποιου 

στατιστικού πακέτου. Το στατιστικό πακέτο που επιλέξαμε ήταν το SPSS Statistics 20.0 

(Statistical Package for Social Sciences). Παρακάτω παραθέτουμε αναλυτικά την 

κωδικοποίηση των ερωτήσεων που κάναμε προκειμένου να καταστεί δυνατή η εισαγωγή τους 

στη βάση δεδομένων του SPSS. 

Α’ ΜΕΡΟΣ:  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ερώτηση Α1:  To φύλο σας είναι: 

(1) Όνομα μεταβλητής (name): FYLO 

Μέτρηση (measure): nominal (dichotomical) 

Ετικέτα (label): Φύλο ερωτώμενου 

Τιμές (Values):  1= «άντρας» 

                          2= «γυναίκα» 

Ερώτηση Α2:  Η ηλικία σας κυμαίνεται από: 

(2) Όνομα μεταβλητής (name): HLIKIA 

Μέτρηση (measure): ordinal 

Ετικέτα (label): ηλικιακή ομάδα ερωτώμενου 

Τιμές (Values): 1= «18-24» 

                         2= «25-31» 

                         3= «32-38» 

                         4= «39-45» 

                         5= «46-52» 

                         6= «53-59» 

                         7= «60 ετών και άνω» 
 

Ερώτηση Α3:   Ποιο είναι το επίπεδο σπουδών σας; 

(3) Όνομα μεταβλητής (name): EKPAIDEUSI 
Μέτρηση (measure): ordinal 

Ετικέτα (label): Επίπεδο Σπουδών  

Τιμές (Values):  1= «απόφοιτοι δημοτικού» 

                          2= «απόφοιτοι γυμνασίου» 

                          3= «απόφοιτοι λυκείου» 

                          4= «απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» 
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Β’ ΜΕΡΟΣ: Web 2.0 και τεχνολογίες Web 2.0 

 

Ερώτηση Β1:  Γνωρίζετε τον όρο Web 2.0  ή  Ιστός 2.0; 

 

(4)  Όνομα μεταβλητής (name): GNOSI_WEB2 
 Μέτρηση (measure): nominal (dichotomical) 

 Ετικέτα (label): Πληροφόρηση για το Web 2 

 Τιμές (Values):  1= «Ναι» 

                           2= «Όχι» 

 

Ερώτηση Β2:  Ποια από τις παρακάτω θεωρείτε ως πιο δημοφιλή ψηφιακή  

                              υπηρεσία στο Web 2.0; 

 

(5)  Όνομα μεταβλητής (name): DHMOFILIS_WEB2_IPIRESIA 
 Μέτρηση (measure): ordinal 

 Ετικέτα (label): Δημοφιλείς Web2 υπηρεσίες 

 Τιμές (Values):  1= «Instant Messaging, chat και χώροι συζητήσεων» 

                           2= «Online Παιχνίδια και Εικονικοί Κόσμοι» 

                           3= «SNS (Social Networking Sites)» 

                           4= «Blogs» 

                           5= «Wikis» 

                           6= «Tagging / Social Bookmarking» 

                           7= «Podcasting» 

                           8= «Όλα τα παραπάνω»          

 

Ερώτηση Β3:  Από τους ακόλουθους Web 2.0 παράγοντες ποιον θεωρείτε εσείς ως 

                        πιο σημαντικό; 

 

(6)   Όνομα μεταβλητής (name): SHMANTIKOI_WEB2_PARAGONTES 
 Μέτρηση (measure): ordinal 

 Ετικέτα (label): Σημαντικοί Web 2 παράγοντες 

 Τιμές (Values):  1= «Social Networking» 

                           2= «Interaction Orientation» 

                           3= «Customization / Personalization» 

                           4= «User – Added Value» 

                           5= «Όλους τους παραπάνω» 

                           6= «Κανένα από τους παραπάνω» 
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Ερώτηση Β4:   Χρησιμοποιείτε και σε τι βαθμό τις παρακάτω Web 2.0 υπηρεσίες  

                           στο εργασιακό σας περιβάλλον;    

(7) Όνομα μεταβλητής (name): BLOGS_USE 
Μέτρηση (measure): ordinal 

Ετικέτα (label): Blogs 

Τιμές (Values):  1= «Καθόλου» 

                          2= «Λίγο» 

                          3= «Αρκετά» 

                          4= «Πολύ» 

                          5= «Πάρα πολύ»    

 

 

(8) Όνομα μεταβλητής (name): WIKIS_USE 

Μέτρηση (measure): ordinal 

Ετικέτα (label): Wikis 

Τιμές (Values):  1= «Καθόλου» 

                          2= «Λίγο» 

                          3= «Αρκετά» 

                          4= «Πολύ» 

                          5= «Πάρα πολύ»    

 

 

(9) Όνομα μεταβλητής (name): PODCASTS_VODCASTS_USE 
Μέτρηση (measure): ordinal 

Ετικέτα (label): Podcasts και Vodcasts 

Τιμές (Values):  1= «Καθόλου» 

                          2= «Λίγο» 

                          3= «Αρκετά» 

                          4= «Πολύ» 

                          5= «Πάρα πολύ»    

 

(10)   Όνομα μεταβλητής (name): SNS_USE 
  Μέτρηση (measure): ordinal 

  Ετικέτα (label): Ιστότοποι Κοινωνικής Δικτύωσης 

  Τιμές (Values):  1= «Καθόλου» 

                            2= «Λίγο» 

                            3= «Αρκετά» 

                            4= «Πολύ» 

                            5= «Πάρα πολύ»  
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(11)   Όνομα μεταβλητής (name): RSSFEEDS_USE 
  Μέτρηση (measure): ordinal 

  Ετικέτα (label): RSS Feeds 

  Τιμές (Values):  1= «Καθόλου» 

                            2= «Λίγο» 

                            3= «Αρκετά» 

                            4= «Πολύ» 

                            5= «Πάρα πολύ»    

 

 

(12)   Όνομα μεταβλητής (name): TAGS_USE 
  Μέτρηση (measure): ordinal 

  Ετικέτα (label): Tags 

  Τιμές (Values):  1= «Καθόλου» 

                            2= «Λίγο» 

                            3= «Αρκετά» 

                            4= «Πολύ» 

                            5= «Πάρα πολύ»    

 

 

(13)  Όνομα μεταβλητής (name): MASHUPS_USE 
   Μέτρηση (measure): ordinal 

   Ετικέτα (label): Mashups 

   Τιμές (Values):  1= «Καθόλου» 

                             2= «Λίγο» 

                             3= «Αρκετά» 

                             4= «Πολύ» 

                           5= «Πάρα πολύ»    

 

 

Ερώτηση Β5:  Θεωρείτε ότι τα παρακάτω εργαλεία συμβάλλουν στην επίτευξη  

                             μιας πιο ουσιαστικής επικοινωνίας της επιχείρησης με το  

                             προσωπικό της και τους πελάτες της;  

(14)  Όνομα μεταβλητής (name): BLOGS_COMMUNICATION 
 Μέτρηση (measure): ordinal 

 Ετικέτα (label): Συμβολή των blogs στην Επικοινωνία 

 Τιμές (Values):  1= «Καθόλου» 

                           2= «Λίγο» 

                           3= «Αρκετά» 

                           4= «Πολύ» 

                           5= «Πάρα πολύ»    
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(15)  Όνομα μεταβλητής (name): WIKIS_COMMUNICATION 
 Μέτρηση (measure): ordinal 

 Ετικέτα (label): Συμβολή των Wikis στην Επικοινωνία 

 Τιμές (Values):  1= «Καθόλου» 

                           2= «Λίγο» 

                           3= «Αρκετά» 

                           4= «Πολύ» 

                           5= «Πάρα πολύ»    

 
 

(16)  Όνομα μεταβλητής (name): PODCASTS_VODCASTS_COMMUNICATION 

 Μέτρηση (measure): ordinal 

 Ετικέτα (label): Συμβολή των Podcasts και Vodcasts στην Επικοινωνία 

 Τιμές (Values):  1= «Καθόλου» 

                           2= «Λίγο» 

                           3= «Αρκετά» 

                           4= «Πολύ» 

                           5= «Πάρα πολύ»    

 

 

(17)  Όνομα μεταβλητής (name): SNS_COMMUNICATION 
 Μέτρηση (measure): ordinal 

 Ετικέτα (label): Συμβολή των Social Networking Sites στην Επικοινωνία 

 Τιμές (Values):  1= «Καθόλου» 

                           2= «Λίγο» 

                           3= «Αρκετά» 

                           4= «Πολύ» 

                           5= «Πάρα πολύ»    
 

Ερώτηση Β6 :  Η επιχείρηση που εργάζεστε αξιοποιεί τα κοινωνικά μέσα (social  

                           media);  

 

(18)  Όνομα μεταβλητής (name): SOCIAL_MEDIA 

 Μέτρηση (measure): ordinal 

 Ετικέτα (label): Αξιοποίηση των Social Media από τις Επιχειρήσεις 

 Τιμές (Values):  1= «Καθόλου» 

                           2= «Λίγο» 

                           3= «Αρκετά» 

                           4= «Πολύ» 

                           5= «Πάρα πολύ»   
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Ερώτηση Β7 :  Θεωρείτε ότι τα κοινωνικά μέσα (social media) συμβάλλουν στο να  

                           υιοθετήσει η επιχείρηση μια αποτελεσματική στρατηγική  web  

                           marketing;  

(19)  Όνομα μεταβλητής (name): SOCIAL_MEDIA_WEB_MARKETING 
 Μέτρηση (measure): ordinal 

 Ετικέτα (label): Social Media και Web Marketing 

 Τιμές (Values):  1= «Καθόλου» 

                           2= «Λίγο» 

                           3= «Αρκετά» 

                           4= «Πολύ» 

                           5= «Πάρα πολύ»    

Ερώτηση Β8:   Ποια  είναι  τα  πλεονεκτήματα  των  επιχειρήσεων  από  την  

                           αξιοποίηση  των  ψηφιακών  υπηρεσιών  του  Web 2.0; 

 

(20)   Όνομα μεταβλητής (name): PLEONEKTIMATA_WEB2 
  Μέτρηση (measure): ordinal 

  Ετικέτα (label): Πλεονεκτήματα Web 2 υπηρεσιών 

  Τιμές (Values):  1= «Μείωση κόστους διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών» 

                            2= «Αύξηση εσόδων μέσω των e-shops» 

                            3= «Λήψη ανατροφοδότησης (feedback) από τις απόψεις των  

                                  καταναλωτών» 

                            4= «Όλα τα παραπάνω» 

                            5= «Κανένα από τα παραπάνω»    
 

 

Ερώτηση Β9:  Ενδεχομένως η επιχείρηση να αντιμετωπίσει μια σειρά προκλήσεων  

                           όταν αποφασίζει να δραστηριοποιηθεί στο διαδίκτυο και να   

                           αξιοποιήσει τις ψηφιακές υπηρεσίες του Web 2.0. Κατά τη γνώμη  

                           σας ποιες είναι αυτές οι προκλήσεις; 

 

(21)   Όνομα μεταβλητής (name): PROKLISEIS_WEB2         
        Μέτρηση (measure): ordinal 

  Ετικέτα (label): Προκλήσεις για τις επιχειρήσεις 

  Τιμές (Values):  1= «Έλλειψη εκπαίδευσης του προσωπικού» 

                            2= «Ανταγωνιστικές συνθήκες του Διαδικτύου» 

                            3= «Δυσπιστία καταναλωτών για ηλεκτρονικές αγορές  

                                    προϊόντων  και υπηρεσιών» 

                            4= «Κάποιος άλλος λόγος» 

                            5= «Όλα τα παραπάνω»    
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Ερώτηση Β10: Πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις χρειάζεται να επενδύσουν στην  

                              επιμόρφωση των ανώτερων στελεχών και του προσωπικού τους  

                              όσον αφορά τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και τάσεις που  

                              επικρατούν στο  Web 2.0; 

 

(22)   Όνομα μεταβλητής (name): EPIMORFOSI   

         Μέτρηση (measure): ordinal 

  Ετικέτα (label): Επιμόρφωση των ανώτερων στελεχών και του προσωπικού της  

                          επιχείρησης στις νέες Web 2 τεχνολογίες 

  Τιμές (Values):  1= «Καθόλου» 

                            2= «Λίγο» 

                            3= «Αρκετά» 

                            4= «Πολύ» 

                            5= «Πάρα πολύ»    

Ερώτηση Β11: Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι αξιοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες του  

                           Web 2.0 οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στο εξωτερικό; 
 

(23)   Όνομα μεταβλητής (name): WEB2_EPIXEIRISEIS_EXOTERIKOY 

          Μέτρηση (measure): ordinal 

   Ετικέτα (label):  Ξένες Επιχειρήσεις που αξιοποιούν τις Web 2 υπηρεσίες 

   Τιμές (Values):  1= «Καθόλου» 

                             2= «Λίγο» 

                             3= «Αρκετά» 

                             4= «Πολύ» 

                             5= «Πάρα πολύ»    

 
 

Ερώτηση Β12:   Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι αξιοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες του  

                            Web 2.0 οι ελληνικές επιχειρήσεις; 

  
 

(24)   Όνομα μεταβλητής (name): WEB2_ELLINIKES_EPIXEIRISEIS 

          Μέτρηση (measure): ordinal 

   Ετικέτα (label):  Ελληνικές Επιχειρήσεις που αξιοποιούν τις Web 2 υπηρεσίες     

   Τιμές (Values):   1= «Καθόλου» 

                              2= «Λίγο» 

                              3= «Αρκετά» 

                              4= «Πολύ» 

                              5= «Πάρα πολύ»    
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6.4   Ομαδοποίηση των ερωτήσεων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

 Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, για κάθε μία από τις οποίες ακολουθείται 

διαφορετική προσέγγιση στην ανάλυση των αποτελεσμάτων.  

Οι κατηγορίες  αυτές είναι:  

1.  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ LIKERT  

Ερωτήσεις δηλαδή  όπου υπάρχει  κλίμακα  διαβάθμισης στις απαντήσεις.   

Η στατιστική ανάλυση που παρατίθεται ακολουθεί την παρακάτω δομή: 

 Ερώτηση και αντίστοιχη κωδικοποίηση στο SPSS  

 Πίνακες που απεικονίζουν βασικά στατιστικά μεγέθη 

 Γραφήματα 

 Παρατηρήσεις και σχολιασμός των αποτελεσμάτων που προκύπτουν  

Τέτοιου τύπου ερωτήσεις είναι οι εξής: Β4, Β5, Β6, Β7, Β10, Β11, Β12. 

 

2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Σε αυτές τις ερωτήσεις παραθέτουμε απευθείας τα γραφήματα και γίνονται σχετικές 

παρατηρήσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Τέτοιου τύπου ερωτήσεις είναι οι εξής:  Α1,  

Α2,  Α3,  Β1,  Β2,  Β3,  Β8,  Β9. 

 

Ακολουθεί η παράθεση των αποτελεσμάτων και ο σχολιασμός των στατιστικών 

στοιχείων που προκύπτουν. 

 

 6.5   ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ LIKERT  

 Β4)  Χρησιμοποιείτε και σε τι βαθμό τις παρακάτω Web 2.0 υπηρεσίες στο  

                 εργασιακό σας περιβάλλον; 
 

        (1: Καθόλου, 2: Λίγο, 3: Αρκετά, 4: Πολύ, 5: Πάρα πολύ)  

 

 Μεταβλητές σε περιβάλλον SPSS:  

 (7)   BLOGS_USE 

 (8)   WIKIS_USE 

 (9)   PODCASTS_VODCASTS_USE 

 (10)  SNS_USE 

 (11)   RSSFEEDS_USE 

 (12)  TAGS_USE 

 (13)  MASHUPS_USE 
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                                        Βαθμός Χρήσης Web 2.0 Υπηρεσιών   

 Blogs Wikis Podcasts 

και 

Vodcasts 

Ιστότοποι 

Κοινωνικής 

Δικτύωσης 

RSS 

Feeds 

Tags Mashups 

N 

Valid 170 170 170 170 170 170 170 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,11 2,89 2,83 3,44 2,84 3,02 2,53 

Std. Error of 

Mean 
,043 ,041 ,040 ,050 ,040 ,035 ,046 

Median 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Mode 3 3 3 4 3 3 3 

Std. Deviation ,555 ,533 ,522 ,652 ,518 ,461 ,598 

Variance ,308 ,285 ,273 ,425 ,269 ,212 ,357 

Skewness ,044 -,809 -,698 -,601 -,207 ,456 ,138 

Std. Error of 

Skewness 
,186 ,186 ,186 ,186 ,186 ,186 ,186 

Kurtosis 1,717 4,369 3,510 ,365 2,328 6,614 ,731 

Std. Error of 

Kurtosis 
,370 ,370 ,370 ,370 ,370 ,370 ,370 

Range 4 4 4 4 4 4 4 

Minimum 1 1 1 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 5 5 5 

Sum 528 492 481 584 482 514 430 

Percent

iles 

25 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 

50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

75 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 
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Παρατηρήσεις:  

 Μέσος όρος (Mean): Από τις  απαντήσεις του δείγματος των εργαζομένων σε σχέση 

με τη χρήση των Web 2.0 υπηρεσιών προκύπτει το ακόλουθο συμπέρασμα: Ο Μέσος 

όρος των ερωτηθέντων δηλώνει ότι χρησιμοποιεί «Αρκετά» τις Web 2.0 υπηρεσίες. 

Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν περισσότερο τους Ιστότοπους 

Κοινωνικής Δικτύωσης (mean: 3,44), τα Blogs (mean: 3,11), τα Tags (mean: 3,02), τα 

Wikis  (mean: 2,89), τα RSS Feeds (mean: 2,84), τα Podcasts και Vodcasts (mean: 2,83) 

και τα  Mashups (mean: 2,53).   

 Τυπικό σφάλμα (Std. Error of Mean): Το τυπικό σφάλμα για όλες τις υπηρεσίες 

κυμαίνεται περίπου στο 4%, ποσοστό που μας δίνει την πληροφορία ότι αν επιλέγαμε 

ένα μεγαλύτερο μέγεθος δείγματος, ο μέσος όρος θα παρουσίαζε απόκλιση μέχρι 4%. 

 Διάμεσος (Median): Το δείγμα των εργαζομένων φαίνεται ότι χρησιμοποιεί 

«Αρκετά» όλες τις Web 2.0 υπηρεσίες (Median: 3,00). 

 Δεσπόζουσα τιμή (Mode): Οι περισσότεροι εργαζόμενοι επέλεξαν «Αρκετά» στη 

χρήση των Web 2.0 υπηρεσιών. 

 Στρεβλότητα (Skewness):  Η χρήση των Blogs ακολουθεί σχεδόν κανονική 

κατανομή, δεδομένου ότι έχω σχεδόν μηδενική στρεβλότητα. Οι κατανομές των 

απαντήσεων αναφορικά με τη χρήση των Wikis, των Podcasts και Vodcasts, των 

Ιστοτόπων Κοινωνικής Δικτύωσης και των RSS Feeds είναι ασσύμετρες προς τα 

αριστερά, καθώς έχω αρνητική στρεβλότητα για κάθε μια από τις κατανομές αυτές. 

Για τα Tags και τα Mashups με θετική στρεβλότητα έχω την κατανομή των 

απαντήσεων προς τα αριστερά, με την ουρά προς τα δεξιά. 

 Τυπικό σφάλμα στρεβλότητας (Std. Error of Skewness): Το τυπικό σφάλμα 

στρεβλότητας ανέρχεται για όλες τις υπηρεσίες στο ποσοστό 18,6%. 

 Κυρτότητα (Kurtosis): Η κυρτότητα είναι θετική για όλες τις υπηρεσίες.  

Οι κατανομές είναι οξύκυρτες, δηλαδή έχουμε υψηλή συγκέντρωση των απαντήσεων 

γύρω από την επιλογή «Αρκετά».  

 Τυπικό σφάλμα της κυρτότητας (Std. Error of Kurtosis): Το τυπικό σφάλμα της 

κυρτότητας ανέρχεται σε 37%.  

 Εύρος (Range): Το εύρος των απαντήσεων είναι σε κάθε περίπτωση 4, κάτι το οποίο 

είναι λογικό αφού σίγουρα είχαμε εργαζόμενους που απάντησαν «Καθόλου» στη 

χρήση των Web 2.0 υπηρεσιών και άλλους που απάντησαν «Πάρα πολύ». 
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 Εκατοστημόρια (Percentiles): Τα εκατοστημόρια μας δίνουν την πληροφορία ότι 

ένα πολύ μικρό ποσοστό (μικρότερο του 25%) έχουν χρησιμοποιήσει «Λίγο» την 

υπηρεσία Mashups. Επίσης το 75% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι χρησιμοποιεί 

«Αρκετά» τις υπηρεσίες Blogs, Wikis, Podcasts και Vodcasts, RSS Feeds και «Πολύ» 

τους Ιστότοπους Κοινωνικής Δικτύωσης.  

 

 
                                               Διάγραμμα 1 

 
                                                   Διάγραμμα 2 
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                                                      Διάγραμμα 3 

 
                                                      Διάγραμμα 4 
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                                                             Διάγραμμα 5 

 
                                                       Διάγραμμα 6 
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                                                              Διάγραμμα 7 

 

  Β5) Θεωρείτε ότι οι παρακάτω Web 2.0 υπηρεσίες συμβάλλουν στην επίτευξη  

               μιας πιο ουσιαστικής επικοινωνίας της επιχείρησης με το προσωπικό της  

               και τους  πελάτες της; 
            

              (1: Καθόλου, 2: Λίγο, 3: Αρκετά, 4: Πολύ, 5: Πάρα πολύ)  

  

 Μεταβλητές σε περιβάλλον SPSS:  

 

 (14)  BLOGS_COMMUNICATION 

 (15)  WIKIS_ COMMUNICATION 

     (16)  PODCASTS_VODCASTS_COMMUNICATION 

 (17)  SNS_COMMUNICATION 
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Συμβολή των παρακάτω Web 2.0 υπηρεσιών στην επικοινωνία 

 Συμβολή των 

blogs στην 

Επικοινωνία 

Συμβολή των 

Wikis στην 

Επικοινωνία 

Συμβολή των 

Podcasts και 

Vodcasts στην 

Επικοινωνία 

Συμβολή των 

Social 

Networking 

Sites  στην  

Επικοινωνία 

N 

Valid 170 170 170 170 

Missing 0 0 0 0 

Mean 3,42 3,17 2,81 3,62 

Std. Error of Mean ,046 ,039 ,040 ,046 

Median 3,00 3,00 3,00 4,00 

Mode 3 3 3 4 

Std. Deviation ,593 ,511 ,522 ,597 

Variance ,352 ,261 ,272 ,356 

Skewness ,214 ,252 -,713 -,296 

Std. Error of Skewness ,186 ,186 ,186 ,186 

Kurtosis ,893 2,480 3,348 1,038 

Std. Error of Kurtosis ,370 ,370 ,370 ,370 

Range 4 4 4 4 

Minimum 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 

Sum 582 539 478 615 

Percentiles 

25 3,00 3,00 3,00 3,00 

50 3,00 3,00 3,00 4,00 

75 4,00 3,00 3,00 4,00 
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Παρατηρήσεις:  

 Μέσος όρος (Mean):  Οι απαντήσεις του δείγματος των εργαζομένων αναφορικά με 

τη συμβολή των Web 2.0 υπηρεσιών στην επικοινωνία  δείχνουν ότι οι παραπάνω 

Web 2.0 υπηρεσίες συμβάλλουν «Αρκετά» στην επικοινωνία. Συγκεκριμένα έχουμε 

τους ακόλουθους μέσους όρους, για τις παρακάτω υπηρεσίες: Ιστότοποι Κοινωνικής 

Δικτύωσης (Social Networking Sites)  (mean: 3,62), Βlogs (mean: 3,42), Wikis  

(mean: 3,17) και  Podcasts και Vodcasts (mean: 2,81).     

 Διάμεσος (Median): Οι  παραπάνω Web 2.0 υπηρεσίες φαίνεται ότι συμβάλλουν 

«Αρκετά»  έως  «Πολύ» στην επικοινωνία ( Βlogs (Median: 3,00), Wikis (Median: 

3,00), Podcasts και Vodcasts (Median: 3,00), Ιστότοποι Κοινωνικής Δικτύωσης 

(Social Networking Sites)  (Median: 4,00) ). 

 Δεσπόζουσα τιμή (Mode): Οι περισσότεροι εργαζόμενοι επέλεξαν «Αρκετά» στη 

συμβολή των Web 2.0 υπηρεσιών στην επικοινωνία. 

 Στρεβλότητα (Skewness):  Για τα Blogs και τα Wikis με θετική στρεβλότητα έχω 

την κατανομή των απαντήσεων προς τα αριστερά, με την ουρά προς τα δεξιά.  Οι 

κατανομές των απαντήσεων αναφορικά με τα Podcasts και Vodcasts, και τους 

Ιστότοπους Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Networking Sites) είναι ασσύμετρες προς 

τα δεξιά, καθώς έχω αρνητική στρεβλότητα για κάθε μια από τις κατανομές αυτές.  

 Τυπικό σφάλμα στρεβλότητας (Std. Error of Skewness): Το τυπικό σφάλμα 

στρεβλότητας ανέρχεται για όλες τις υπηρεσίες στο ποσοστό 18,6%. 

 Κυρτότητα (Kurtosis): Η κυρτότητα είναι θετική για όλες τις υπηρεσίες.  

Οι κατανομές είναι οξύκυρτες, δηλαδή έχουμε υψηλή συγκέντρωση των απαντήσεων 

γύρω από την επιλογή «Αρκετά».  

 Τυπικό σφάλμα της κυρτότητας (Std. Error of Kurtosis): Το τυπικό σφάλμα της 

κυρτότητας ανέρχεται σε 37%.  

 Εύρος (Range): Το εύρος των απαντήσεων είναι σε κάθε περίπτωση 4, κάτι το οποίο 

είναι λογικό αφού σίγουρα είχαμε εργαζόμενους που απάντησαν «Καθόλου» στη 

συμβολή των Web 2.0 υπηρεσιών στην επικοινωνία και άλλους που απάντησαν 

«Πάρα πολύ». 

 Εκατοστημόρια (Percentiles): Τα εκατοστημόρια μας δίνουν την πληροφορία ότι το 

75% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι χρησιμοποιεί «Αρκετά» τις υπηρεσίες Wikis, 

Podcasts και Vodcasts  και «Πολύ» τα Blogs  και τους Ιστότοπους  Κοινωνικής  

Δικτύωσης (Social Networking Sites).  
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Διάγραμμα 8 

 

                                                       Διάγραμμα 9 
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Διάγραμμα 10 

 

                                                  Διάγραμμα 11 
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Β6)  Η επιχείρηση που εργάζεστε αξιοποιεί τα κοινωνικά μέσα (social media); 

 

              (1: Καθόλου, 2: Λίγο, 3: Αρκετά, 4: Πολύ, 5: Πάρα πολύ)  

 

 Μεταβλητές σε περιβάλλον SPSS:  

 

 (18) SOCIAL_MEDIA  

 

Αξιοποίηση των Social Media από τις Επιχειρήσεις 

N 

Valid 170 

Missing 0 

Mean 2,86 

Std. Error of Mean ,043 

Median 3,00 

Mode 3 

Std. Deviation ,558 

Variance ,311 

Skewness -,043 

Std. Error of Skewness ,186 

Kurtosis 1,560 

Std. Error of Kurtosis ,370 

Range 4 

Minimum 1 

Maximum 5 

Sum 486 

Percentiles 

25 3,00 

50 3,00 

75 3,00 
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Παρατηρήσεις:  

 Μέσος όρος (Mean):  Οι απαντήσεις του δείγματος των εργαζομένων αναφορικά  με 

το βαθμό αξιοποίησης των κοινωνικών μέσων (social media)     από τις επιχειρήσεις, 

δείχνουν ότι  οι επιχειρήσεις αξιοποιούν «Αρκετά» τα κοινωνικά μέσα (mean: 2,86).    

 Διάμεσος (Median):  Οι επιχειρήσεις φαίνεται ότι αξιοποιούν «Αρκετά» τα 

κοινωνικά μέσα (social media) (Median: 3,00). 

 Δεσπόζουσα τιμή (Mode): Οι περισσότεροι εργαζόμενοι επέλεξαν «Αρκετά» στην 

αξιοποίηση των κοινωνικών μέσων από τις επιχειρήσεις (Mode: 3,00).   

 Τυπική απόκλιση (Std. Deviation):  Οι απαντήσεις του δείγματος απέχουν από το 

μέσο όρο  0,558 (Std. Deviation: .558). 

 Στρεβλότητα (Skewness):  Το πρόσημο της στρεβλότητας είναι αρνητικό.  

Η κατανομή των απαντήσεων είναι προς τα δεξιά και έχει την ουρά της αριστερά.  

Οι εργαζόμενοι δηλαδή θεωρούν ότι  οι επιχειρήσεις αξιοποιούν «Αρκετά» τα 

κοινωνικά μέσα. 

 Κυρτότητα (Kurtosis): Η κυρτότητα έχει θετικό πρόσημο, γεγονός που καθιστά την 

κατανομή οξύκυρτη με συγκέντρωση των απαντήσεων γύρω από το μέσο όρο του 

«Αρκετά».    

 Εύρος (Range):  Οι απαντήσεις καλύπτουν και πάλι όλο το εύρος από το  

1 ως το 5  και επομένως το εύρος παραμένει 4.  

 Εκατοστημόρια (Percentiles): Τα εκατοστημόρια μας δίνουν την πληροφορία ότι οι 

επιχειρήσεις αξιοποιούν «Αρκετά» τα κοινωνικά μέσα. 

 

 

Διάγραμμα 12 
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Β7) Θεωρείτε ότι τα κοινωνικά μέσα (social media) συμβάλλουν στο να  

          υιοθετήσει η επιχείρηση μια αποτελεσματική στρατηγική web marketing; 

 
 

          (1: Καθόλου, 2: Λίγο, 3: Αρκετά, 4: Πολύ, 5: Πάρα πολύ)  

 
 

 Μεταβλητές σε περιβάλλον SPSS: 

  

 (19)  SOCIAL_MEDIA_WEB_MARKETING 

 

Social Media και Web Marketing 

N 

Valid 170 

Missing 0 

Mean 3,84 

Std. Error of Mean ,051 

Median 4,00 

Mode 4 

Std. Deviation ,665 

Variance ,442 

Skewness -,300 

Std. Error of Skewness ,186 

Kurtosis 1,032 

Std. Error of Kurtosis ,370 

Range 4 

Minimum 1 

Maximum 5 

Sum 653 

Percentiles 

25 3,00 

50 4,00 

75 4,00 
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Παρατηρήσεις:  

 Μέσος όρος (Mean):  Ο μέσος όρος των ερωτηθέντων απαντά ότι τα κοινωνικά μέσα 

(social media) συμβάλλουν «Πολύ» (mean: 3,84) στο να υιοθετήσουν  

οι επιχειρήσεις αποτελεσματικές στρατηγικές web marketing.     

 Διάμεσος (Median): Τα κοινωνικά μέσα (social media) φαίνεται ότι συμβάλλουν 

«Πολύ» στην υιοθέτηση αποτελεσματικών στρατηγικών web marketing  από τις 

επιχειρήσεις  (Median: 4,00). 

 Δεσπόζουσα τιμή (Mode): Οι περισσότεροι εργαζόμενοι επέλεξαν ότι τα κοινωνικά 

μέσα (social media) συμβάλλουν «Πολύ» στο να υιοθετήσουν  

οι επιχειρήσεις αποτελεσματικές στρατηγικές  web marketing (Mode: 4,00).  

 Τυπική απόκλιση (Std. Deviation):  Οι απαντήσεις του δείγματος απέχουν από το 

μέσο όρο 0,665 (Std. Deviation: .665).  

 Στρεβλότητα (Skewness):  Η κατανομή των απαντήσεων είναι ασύμμετρη προς τα 

αριστερά  καθώς  έχουμε μικρή αρνητική στρεβλότητα.   

 Κυρτότητα (Kurtosis): Η κυρτότητα έχει θετικό πρόσημο, γεγονός που καθιστά την 

κατανομή οξύκυρτη με συγκέντρωση των απαντήσεων γύρω από το μέσο όρο του 

«Πολύ».    

 Εύρος (Range):  Οι απαντήσεις καλύπτουν και πάλι όλο το εύρος από το  

1 ως το 5  και επομένως το εύρος παραμένει 4.  

 Εκατοστημόρια (Percentiles): Τα εκατοστημόρια μας δίνουν την πληροφορία ότι  

ένα ποσοστό των ερωτηθέντων (μικρότερο του 25%) απαντά ότι τα κοινωνικά μέσα 

(social media) συμβάλλουν «Αρκετά»  στο να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις 

αποτελεσματικές στρατηγικές web marketing.      

 
Διάγραμμα 13 
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Β10)  Πιστεύετε  ότι  οι  επιχειρήσεις  χρειάζεται να επενδύσουν στην επιμόρφωση     

           των ανώτερων στελεχών και του προσωπικού τους όσον αφορά τις νέες  

           ψηφιακές τεχνολογίες και τάσεις που επικρατούν στο  Web 2.0; 
 

             (1: Καθόλου, 2: Λίγο, 3: Αρκετά, 4: Πολύ, 5: Πάρα πολύ)  
 

 

 

  Μεταβλητές σε περιβάλλον SPSS: 

  (22)  EPIMORFOSI 

      Επιμόρφωση των ανώτερων στελεχών και του    

              προσωπικού της επιχείρησης στις  

                         νέες Web 2 τεχνολογίες 

N 

Valid 170 

Missing 0 

Mean 3,78 

Std. Error of Mean ,077 

Median 4,00 

Mode 4 

Std. Deviation 1,006 

Variance 1,012 

Skewness -,539 

Std. Error of Skewness ,186 

Kurtosis -,020 

Std. Error of Kurtosis ,370 

Range 4 

Minimum 1 

Maximum 5 

Sum 643 

Percentiles 

25 3,00 

50 4,00 

75 5,00 
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Παρατηρήσεις:  

 Μέσος όρος (Mean):  Ο μέσος όρος των ερωτηθέντων απαντά ότι οι επιχειρήσεις 

χρειάζεται να επενδύσουν «Πολύ» στην επιμόρφωση των ανώτερων στελεχών και του 

προσωπικού τους όσον αφορά τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και τάσεις που 

επικρατούν στο Web 2.0 (mean: 3,78).     

 Διάμεσος (Median): Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων συγκεντρώνονται γύρω από 

την επιλογή «Πολύ» όσον αφορά την επιμόρφωση των ανώτερων στελεχών και του 

προσωπικού των επιχειρήσεων στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και τάσεις που 

επικρατούν στο Web 2.0 (Median: 4,00). 

 Δεσπόζουσα τιμή (Mode): Οι περισσότεροι εργαζόμενοι επέλεξαν «Πολύ» στην 

επιμόρφωση των ανώτερων στελεχών και του προσωπικού των επιχειρήσεων όσον 

αφορά τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και τάσεις που επικρατούν στο Web 2.0 (Mode: 

4,00).    

 Τυπική απόκλιση (Std. Deviation):  Οι απαντήσεις του δείγματος απέχουν από το 

μέσο όρο 1,006 (Std. Deviation: 1,006).  

 Στρεβλότητα (Skewness):  Το πρόσημο της στρεβλότητας είναι αρνητικό.  

Η κατανομή των απαντήσεων είναι προς τα δεξιά και έχει την ουρά της αριστερά.  

Οι εργαζόμενοι δηλαδή θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις χρειάζεται να επενδύσουν 

«Πολύ» στην επιμόρφωση των ανώτερων στελεχών και του προσωπικού τους όσον 

αφορά τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και τάσεις που επικρατούν στο Web 2.0. 

 Κυρτότητα (Kurtosis): Η κυρτότητα έχει αρνητικό πρόσημο, γεγονός που καθιστά 

την κατανομή πλατύκυρτη. Οι απαντήσεις των εργαζομένων είναι δηλαδή 

διασκορπισμένες σε όλη την περιφέρεια της κατανομής και όχι γύρω από τον μέσο 

όρο.    

 Εύρος (Range):  Οι απαντήσεις καλύπτουν και πάλι όλο το εύρος από το  

1 ως το 5  και επομένως το εύρος παραμένει 4.  

 Εκατοστημόρια (Percentiles): Τα εκατοστημόρια μας δίνουν την πληροφορία ότι το 

75% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις χρειάζεται να επενδύσουν «Πάρα 

πολύ» στην επιμόρφωση των ανώτερων στελεχών και του προσωπικού τους όσον 

αφορά τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και τάσεις που επικρατούν στο Web 2.0, το 50% 

«Πολύ» και το 25% «Αρκετά».   
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Διάγραμμα 14 

 

 

 

 Β11) Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι αξιοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες του Web 2.0  

              οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στο εξωτερικό; 
 
 

              (1: Καθόλου, 2: Λίγο, 3: Αρκετά, 4: Πολύ, 5: Πάρα πολύ)  

 

 

 

Μεταβλητές σε περιβάλλον SPSS: 
 

(23) WEB2_EPIXEIRISEIS_EXOTERIKOY 
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Ξένες Επιχειρήσεις που αξιοποιούν τις Web 2 υπηρεσίες 

N 

Valid 170 

Missing 0 

Mean 3,95 

Std. Error of Mean ,065 

Median 4,00 

Mode 4 

Std. Deviation ,851 

Variance ,725 

Skewness -,480 

Std. Error of Skewness ,186 

Kurtosis -,086 

Std. Error of Kurtosis ,370 

Range 4 

Minimum 1 

Maximum 5 

Sum 671 

Percentiles 

25 3,00 

50 4,00 

75 5,00 
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Παρατηρήσεις:  

 Μέσος όρος (Mean):  Οι απαντήσεις του δείγματος των εργαζομένων αναφορικά  με 

το βαθμό αξιοποίησης των Web 2.0 υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις του εξωτερικού, 

δείχνουν ότι  αυτές αξιοποιούν  «Πολύ» τις Web 2.0  υπηρεσίες (mean: 3,95).    

 Διάμεσος (Median):  Οι επιχειρήσεις του εξωτερικού,  φαίνεται ότι αξιοποιούν 

«Πολύ» τις Web 2.0  υπηρεσίες (Median: 4,00). 

 Δεσπόζουσα τιμή (Mode): Οι περισσότεροι εργαζόμενοι επέλεξαν «Πολύ» στην 

αξιοποίηση των Web 2.0 υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις του εξωτερικού (Mode: 

4,00).   

 Τυπική απόκλιση (Std. Deviation):  Οι απαντήσεις του δείγματος απέχουν από το 

μέσο όρο 0,851 (Std. Deviation: .851). 

 Στρεβλότητα (Skewness):  Το πρόσημο της στρεβλότητας είναι αρνητικό.  

Η κατανομή των απαντήσεων είναι προς τα δεξιά και έχει την ουρά της αριστερά.  

Οι εργαζόμενοι δηλαδή θεωρούν ότι  οι επιχειρήσεις του εξωτερικού αξιοποιούν 

«Πολύ» τις Web 2.0  υπηρεσίες. 

 Κυρτότητα (Kurtosis): Η κυρτότητα έχει αρνητικό πρόσημο, γεγονός που καθιστά 

την κατανομή πλατύκυρτη. Οι απαντήσεις των εργαζομένων είναι δηλαδή 

διασκορπισμένες σε όλη την περιφέρεια της κατανομής και όχι γύρω από τον μέσο 

όρο.    

 Εύρος (Range):  Οι απαντήσεις καλύπτουν και πάλι όλο το εύρος από το  

1 ως το 5  και επομένως το εύρος παραμένει 4.  

 Εκατοστημόρια (Percentiles): Τα εκατοστημόρια μας δίνουν την πληροφορία ότι το 

75% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις του εξωτερικού αξιοποιούν «Πάρα 

πολύ» τις Web 2.0  υπηρεσίες, το 50% «Πολύ» και το 25% «Αρκετά».    
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Διάγραμμα 15 

 

B12) Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι αξιοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες του Web 2.0  

          οι ελληνικές επιχειρήσεις; 
 

          (1: Καθόλου, 2: Λίγο, 3: Αρκετά, 4: Πολύ, 5: Πάρα πολύ)  

 
 

Μεταβλητές σε περιβάλλον SPSS: 

 

(24)  WEB2_ELLINIKES_EPIXEIRISEIS  
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Ελληνικές Επιχειρήσεις που αξιοποιούν τις Web 2 υπηρεσίες 

N 

Valid 170 

Missing 0 

Mean 2,86 

Std. Error of Mean ,034 

Median 3,00 

Mode 3 

Std. Deviation ,439 

Variance ,193 

Skewness -,686 

Std. Error of Skewness ,186 

Kurtosis 5,269 

Std. Error of Kurtosis ,370 

Range 4 

Minimum 1 

Maximum 5 

Sum 486 

Percentiles 

25 3,00 

50 3,00 

75 3,00 
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Παρατηρήσεις:  

 Μέσος όρος (Mean):  Οι απαντήσεις του δείγματος των εργαζομένων αναφορικά  με 

το βαθμό αξιοποίησης των Web 2.0 υπηρεσιών από τις ελληνικές επιχειρήσεις, 

δείχνουν ότι  αυτές αξιοποιούν  «Αρκετά» τις Web 2.0  υπηρεσίες (mean: 2,86).    

 Διάμεσος (Median):  Οι  ελληνικές  επιχειρήσεις,  φαίνεται ότι αξιοποιούν «Αρκετά» 

τις Web 2.0  υπηρεσίες (Median: 3,00). 

 Δεσπόζουσα τιμή (Mode): Οι περισσότεροι εργαζόμενοι επέλεξαν «Αρκετά» στην 

αξιοποίηση των Web 2.0 υπηρεσιών από τις ελληνικές  επιχειρήσεις   (Mode: 3,00).   

 Τυπική απόκλιση (Std. Deviation):  Οι απαντήσεις του δείγματος απέχουν από το 

μέσο όρο 0,439 (Std. Deviation: .439). 

 Στρεβλότητα (Skewness):  Το πρόσημο της στρεβλότητας είναι αρνητικό.  

Η κατανομή των απαντήσεων είναι προς τα δεξιά και έχει την ουρά της αριστερά.  

Οι εργαζόμενοι δηλαδή θεωρούν ότι  οι ελληνικές επιχειρήσεις   αξιοποιούν 

«Αρκετά» τις Web 2.0  υπηρεσίες. 

 Κυρτότητα (Kurtosis): Η κυρτότητα έχει θετικό πρόσημο, γεγονός που καθιστά την 

κατανομή οξύκυρτη με συγκέντρωση των απαντήσεων γύρω από το μέσο όρο του 

«Αρκετά».    

 Εύρος (Range):  Οι απαντήσεις καλύπτουν και πάλι όλο το εύρος από το  

1 ως το 5  και επομένως το εύρος παραμένει 4.  

 Εκατοστημόρια (Percentiles): Τα εκατοστημόρια μας δίνουν την πληροφορία ότι  οι 

εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις  αξιοποιούν «Αρκετά» τις Web 

2.0  υπηρεσίες.    
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Διάγραμμα 16 
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6.6   ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 Ακολουθεί  η ανάλυση  των ερωτήσεων πολλαπλής  επιλογής  με  παράθεση  των 

γραφημάτων και  τον  απαραίτητο σχολιασμό  τους. 

 

Α1)   Φύλο 

 

Μεταβλητές σε περιβάλλον SPSS:  

(1)   FYLO  

 

 

Διάγραμμα 17  

 

Παρατηρήσεις:  

 Αναφορικά με το φύλο των ερωτηθέντων ο ανδρικός πληθυσμός (84 άνδρες) 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 49,41% , ενώ ο γυναικείος πληθυσμός (86 γυναίκες) 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 50,59% . 
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Α2)   Ηλικία 

 

Μεταβλητές σε περιβάλλον SPSS:  

(2)    HLIKIA  

 

Διάγραμμα 18  

 

Παρατηρήσεις:  

 Η πίτα για τις ηλικιακές ομάδες του δείγματος  μας δείχνει ότι στην ηλικιακή ομάδα 

18-24 ανήκει το 38,82% των ερωτηθέντων, στην ηλικιακή ομάδα 25-31 ανήκει το 

22,94% των ερωτηθέντων, στην ηλικιακή ομάδα 32-38 ανήκει το 17,06% των 

ερωτηθέντων, στην ηλικιακή ομάδα 39-45 ανήκει το 7,06% των ερωτηθέντων, στην 

ηλικιακή ομάδα 46-52 ανήκει το 8,24% των ερωτηθέντων, στην ηλικιακή ομάδα 53-

59 ανήκει το 4,12% των ερωτηθέντων και στην ηλικιακή ομάδα 60 ετών και άνω  

ανήκει το 0,76% των ερωτηθέντων,  
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Α3)   Επίπεδο Σπουδών 

 

Μεταβλητές σε περιβάλλον SPSS:  

(3)    EKPAIDEUSI 

 

 

Διάγραμμα 19  

 

Παρατηρήσεις:  

 Από το δείγμα των ερωτηθέντων 67,65% είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

28,82% είναι απόφοιτοι λυκείου και 3,53% είναι απόφοιτοι γυμνασίου.  
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B1)   Γνωρίζετε τον όρο Web 2.0 ή Ιστός 2.0; 

 

Μεταβλητές σε περιβάλλον SPSS:  

(4)    GNOSI_WEB2 

 

Διάγραμμα 20  

Παρατηρήσεις:  

 Από το δείγμα των ερωτηθέντων το 71,18% γνωρίζει τι αντιπροσωπεύει  

ο Νέος Παγκόσμιος Ιστός Web 2.0, ενώ το 28,82%  μπορεί να χρησιμοποιεί τις 

υπηρεσίες του Νέου Παγκόσμιου Ιστού μη γνωρίζοντας ότι εντάσσονται στα πλαίσια 

του Web 2.0. 
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B2) Ποια από τις παρακάτω θεωρείτε ως πιο δημοφιλή ψηφιακή υπηρεσία στο  

        Web 2.0; 

 

 

Μεταβλητές σε περιβάλλον SPSS:  

(5)    DHMOFILIS_WEB2_IPIRESIA 

 

           Διάγραμμα 21  

Παρατηρήσεις:  

 Από το δείγμα των ερωτηθέντων το 41,76% θεωρεί ως πιο δημοφιλή Web 2.0 

υπηρεσία τους Ιστότοπους Κοινωνικής Δικτύωσης, το 14,71% επιλέγει ως δημοφιλείς 

Web 2.0 υπηρεσίες όλες τις παραπάνω δηλαδή τις Instant Messaging (Υπηρεσία 

Μηνυμάτων) chat και χώροι συζητήσεων, Online Παιχνίδια και εικονικοί κόσμοι,  

Ιστότοπους Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Networking Sites - SNS), Βlogs, Wikis, 

Tagging / Social Bookmarking, Podcasting, το 12,94% επιλέγει  ως πιο δημοφιλή 

Web 2.0 υπηρεσία τα Βlogs, το 9,412% την υπηρεσία Tagging / Social Bookmarking,  

το 8,235%  τα Wikis,  το 5,294%  την υπηρεσία Podcasting, το 4,118%  τα Online 
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Παιχνίδια και τους εικονικούς κόσμους,  το 3,529%  τις Instant Messaging (Υπηρεσία 

Μηνυμάτων) chat και χώροι συζητήσεων και. 

 

B3)  Από τους  ακόλουθους  Web 2.0  παράγοντες,  ποιον  θεωρείτε εσείς  ως  πιο  

         σημαντικό; 

 

Μεταβλητές σε περιβάλλον SPSS:  

(6)    SHMANTIKOI_WEB2_PARAGONTES 

                  
                                                                     Διάγραμμα 22 
 

Παρατηρήσεις: 

 Από το  δείγμα  των ερωτηθέντων  το  39,41%  επιλέγει  και   τους  τέσσερις   Web 

2.0 παράγοντες   (Social  Networking  (Κοινωνική Δικτύωση),  Interaction Orientation 

(Προσανατολισμός   στην  αλληλεπίδραση),   Customization / Personalization 

(Προσαρμογή/Εξατομίκευση), User-Added Value (Προστιθέμενη αξία από το  

χρήστη), το  17,65%  επιλέγει  ως  πιο  σημαντικό  Web 2.0  παράγοντα  το  Social  

Networking  (Κοινωνική Δικτύωση), το 15,29%   το User-Added Value 

(Προστιθέμενη  αξία  από το  χρήστη),  το  12,94%   το  Interaction Orientation   
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(Προσανατολισμός   στην  αλληλεπίδραση)   και  το  3,529%  δεν  θεωρεί  κανέναν 

από  αυτούς  τους  Web 2.0 παράγοντες ως σημαντικό. 

 

B8) Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων από την αξιοποίηση των  

         ψηφιακών υπηρεσιών του Web 2.0; 

 

Μεταβλητές σε περιβάλλον SPSS:  

(20)    PLEONEKTIMATA_WEB2 

 

Διάγραμμα 23 

 

Παρατηρήσεις:  

 Από το  δείγμα  των ερωτηθέντων  το  45,29%  θεωρεί όλα τα ακόλουθα ως 

πλεονεκτήματα όπως τη μείωση του κόστους διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών, 

την αύξηση των εσόδων μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων  

e-shops και τη λήψη ανατροφοδότησης (feedback) από τις απόψεις του 

καταναλωτικού κοινού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των επιχειρήσεων.  

Το  24,71%  επιλέγει ως βασικό πλεονέκτημα την αύξηση των εσόδων μέσω των 

ηλεκτρονικών καταστημάτων e-shops, το 16,47% τη λήψη ανατροφοδότησης 

(feedback) από τις απόψεις του καταναλωτικού κοινού για τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες των επιχειρήσεων και το 11,18% τη μείωση του κόστους διαφήμισης 

προϊόντων και υπηρεσιών. Τέλος το 2,353% θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις δεν 
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αποκομίζουν κάποιο πλεονέκτημα από τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών του  

Web 2.0.  

B9)  Ενδεχομένως η επιχείρηση να αντιμετωπίσει μια σειρά προκλήσεων όταν  

         αποφασίζει να δραστηριοποιηθεί στο διαδίκτυο και να αξιοποιήσει τις  

         ψηφιακές υπηρεσίες του Web 2.0. Κατά τη γνώμη σας ποιες είναι αυτές οι  

         προκλήσεις; 

 

Μεταβλητές σε περιβάλλον SPSS:  

(21)    PROKLISEIS_WEB2   

 

Διάγραμμα 24 

 

 

 

 



 

110 
 

Παρατηρήσεις:  

 Από το  δείγμα  των ερωτηθέντων,  το  35,29%  θεωρεί   ως προκλήσεις  που 

ενδεχομένως θα αντιμετωπίσει μια επιχείρηση που αποφασίζει να δραστηριοποιηθεί 

στο Διαδίκτυο  και να αξιοποιήσει  τις Web 2.0 υπηρεσίες, την έλλειψη εκπαίδευσης 

του προσωπικού, τις ανταγωνιστικές συνθήκες του Διαδικτύου και τη δυσπιστία των 

καταναλωτών για ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Το 25,88%  θεωρεί 

ως πρόκληση τις ιδιαίτερες ανταγωνιστικές συνθήκες που επικρατούν στο Διαδίκτυο 

και το 20%  τη δυσπιστία πραγματοποίησης  ηλεκτρονικών αγορών από τους 

καταναλωτές.   Στη συνέχεια ακολουθεί το ποσοστό 13,53% που θεωρεί ως πρόκληση 

για τις επιχειρήσεις, την έλλειψη εκπαίδευσης  του προσωπικού  στις νέες τεχνολογίες 

και τις ψηφιακές υπηρεσίες Web 2.0 και τέλος ένα ποσοστό της τάξης του 5,294%  

δηλώνει ότι δεν θεωρεί καμία από τις παραπάνω ως πρόκληση.   

 

7.  Συζήτηση αποτελεσμάτων 

 Έπειτα από την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων καταλήγουμε στις  ακόλουθες 

βασικές παρατηρήσεις: 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό (71,18%) των ερωτηθέντων είναι επαρκώς πληροφορημένο 

για το τι αντιπροσωπεύει ο Νέος Παγκόσμιος Ιστός Web 2.0, ενώ το υπόλοιπο 

ποσοστό (28,82%), προέκυψε από την έρευνά μας ότι χρησιμοποιεί πολλές από τις 

υπηρεσίες που προσφέρει το Web 2.0 δίχως απλά να γνωρίζει ότι αυτές εντάσσονται 

στα  πλαίσια του  Νέου Παγκόσμιου Ιστού.  

 Οι περισσότεροι από τους εργαζόμενους (41,76%) θεωρούν ως ποιο δημοφιλή Web 

2.0 υπηρεσία τους Ιστότοπους Κοινωνικής Δικτύωσης, γεγονός που αποδεικνύει τη 

δυναμική που έχουν τα κοινωνικά μέσα (social media) στο χώρο των επιχειρήσεων.  

 Από το δείγμα των ερωτηθέντων ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 39,41% θεωρεί 

ιδιαίτερα σημαντικούς τους ακόλουθους  Web 2.0 παράγοντες, οι οποίοι  

είναι η Κοινωνική Δικτύωση, ο Προσανατολισμός στην αλληλεπίδραση  

η Προσαρμογή/Εξατομίκευση και η Προστιθέμενη αξία από τον κάθε χρήστη.  

Οι εργαζόμενοι φαίνεται από τις απαντήσεις τους ότι αντιλαμβάνονται  τον κοινωνικό 

χαρακτήρα των Web 2.0 τεχνολογιών. Οι επιχειρήσεις επομένως  που ασκούν 

επιχειρηματική δραστηριότητα στο διαδίκτυο, οφείλουν να αξιοποιήσουν αυτές τις 

τεχνολογίες, ώστε να κτίσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με το καταναλωτικό κοινό.  
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 Χρήση Web 2.0 υπηρεσιών στο εταιρικό περιβάλλον: Από τις απαντήσεις του 

δείγματος των εργαζομένων σε σχέση με τη χρήση των Web 2.0 υπηρεσιών προκύπτει 

ότι οι εργαζόμενοι είναι εξοικειωμένοι με τις Web 2.0 υπηρεσίες και τις 

χρησιμοποιούν αρκετά στο εργασιακό τους περιβάλλον. Οι εργαζόμενοι φαίνεται ότι 

χρησιμοποιούν περισσότερο τους Ιστότοπους Κοινωνικής Δικτύωσης, τα Blogs και τα 

Tags και στη συνέχεια ακολουθούν τα Wikis,  τα RSS Feeds, τα Podcasts/Vodcasts 

και τα Mashups.  

 Συμβολή των Web 2.0 υπηρεσιών (Blogs, Wikis, Podcasts/Vodcasts, Ιστότοποι 

Κοινωνικής Δικτύωσης) στην επικοινωνία μεταξύ επιχείρησης, προσωπικού και 

πελατών:  Οι απαντήσεις των εργαζομένων αναφορικά με τη συμβολή των Web 2.0 

υπηρεσιών στην επικοινωνία, δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι Web 2.0 

υπηρεσίες συμβάλλουν αρκετά στην επικοινωνία μεταξύ της επιχείρησης,  του 

προσωπικού  και των πελατών της.  

 Αξιοποίηση των κοινωνικών μέσων (social media) από τις επιχειρήσεις:  

Από τις απαντήσεις των εργαζομένων καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι  

οι ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αρκετά τα κοινωνικά μέσα.  

Μέλημα των επιχειρήσεων  ωστόσο πρέπει να είναι η αποδοτικότερη αξιοποίησή 

τους, ώστε να καταφέρουν να ανοίξουν ένα ποιο ουσιαστικό διάλογο με τους 

καταναλωτές, που θα τους αποφέρει πολύτιμη πληροφόρηση σχετικά με το ποιες είναι 

οι προτιμήσεις τους για διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες. 

 Συμβολή των κοινωνικών μέσων (social media) στην υιοθέτηση μιας 

αποτελεσματικής στρατηγικής web marketing: Οι εργαζόμενοι απάντησαν ότι τα 

κοινωνικά μέσα συμβάλλουν πολύ στο να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις 

αποτελεσματικές στρατηγικές web marketing. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι  υπάρχουν 

πολλοί νέοι τρόποι προσέγγισης του καταναλωτικού κοινού, οι περισσότεροι από τους 

οποίους δημιουργούνται από τους ίδιους τους καταναλωτές που εκφράζουν τις 

προτιμήσεις τους για διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω της χρήσης των 

κοινωνικών μέσων. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αξιοποιήσουν τις προσωπικές 

προτιμήσεις των χρηστών, ώστε να σχεδιάσουν έξυπνα και αποδοτικά  διαφημιστικά 

μηνύματα που θα προσελκύουν το ενδιαφέρον τους.   

 Πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων από την αξιοποίηση των ψηφιακών 

υπηρεσιών του Web 2.0:  Αξίζει να αναφερθεί ότι το 45,29% των εργαζομένων 

θεωρούν ως πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις που αξιοποιούν τις ψηφιακές 

υπηρεσίες του Web 2.0, τη μείωση του κόστους διαφήμισης προϊόντων και 
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υπηρεσιών, την αύξηση των εσόδων μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων  

e-shops και τη λήψη ανατροφοδότησης (feedback) από τις απόψεις του 

καταναλωτικού κοινού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. 

 Προκλήσεις για τις επιχειρήσεις που αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν στο 

Διαδίκτυο: Το ποσοστό της τάξης του 35,29% των εργαζομένων θεωρεί  

ως προκλήσεις,  την έλλειψη εκπαίδευσης του προσωπικού, τις ανταγωνιστικές 

συνθήκες του Διαδικτύου και τη δυσπιστία των καταναλωτών για ηλεκτρονικές 

αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. 

 Επιμόρφωση των ανώτερων στελεχών και του προσωπικού των επιχειρήσεων: Οι 

εργαζόμενοι δηλώνουν ότι οι επιχειρήσεις χρειάζεται να επενδύσουν πολύ στην 

επιμόρφωση των ανώτερων στελεχών και του προσωπικού τους όσον αφορά τις νέες 

ψηφιακές τεχνολογίες και τάσεις που επικρατούν στο Web 2.0. 

 Αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών του Web 2.0 από τις επιχειρήσεις που 

εδρεύουν στο εξωτερικό: Οι εργαζόμενοι απαντούν ότι οι επιχειρήσεις του 

εξωτερικού αξιοποιούν πολύ τις Web 2.0  υπηρεσίες. Φαίνεται επομένως ότι  

οι ξένες επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται τις νέες τεχνολογίες ώστε να παραμείνουν 

βιώσιμες και ανταγωνιστικές. 

 Αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών του Web 2.0 από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις: Οι απαντήσεις των εργαζομένων υποδηλώνουν ότι οι ελληνικές 

επιχειρήσεις αξιοποιούν αρκετά τις Web 2.0 υπηρεσίες. Υπάρχουν όμως ακόμη πολλά 

περιθώρια βελτίωσης. 
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8.  Συμπεράσματα   

 Οι νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα το διαδίκτυο έχουν αλλάξει τα δεδομένα στο 

επιχειρησιακό περιβάλλον, σε όλους τους τομείς. Η νέα γενιά του Παγκόσμιου Ιστού 

συνοδεύεται από υπηρεσίες που προσφέρουν ποικίλες λύσεις σε θέματα προβολής, marketing  

και επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις. 

 Οι νέες Web 2.0 τεχνολογίες και ιδιαίτερα τα κοινωνικά μέσα (social media) κατάφεραν 

να φέρουν στην πρώτη γραμμή τη φωνή του καταναλωτή και να μεταφέρουν το κέντρο 

βάρους της πληροφόρησης από τις εταιρίες σε αυτόν. Η μεγάλη επιτυχία των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, από πλευράς επικοινωνίας χρήστη και επιχειρήσεων, έγκειται στο 

γεγονός ότι ο πρώτος νιώθει ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο του ψηφιακού περιεχομένου και 

βρίσκεται σε επικοινωνία επειδή  το επιλέγει ελεύθερα και συνειδητά. Στα κοινωνικά μέσα  

οι καταναλωτές δεν νιώθουν την πίεση της διαφήμισης των άλλων μέσων. Αντίθετα, νιώθουν 

ότι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τι θα παρακολουθήσουν, πότε και σε ποιο βαθμό θα 

συμμετέχουν ενεργά. 

 Οι επιχειρήσεις απλά αποφάσισαν να βρίσκονται ακριβώς εκεί που βρίσκονται  

οι καταναλωτές και να εκμεταλλευθούν όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται τις δυνατότητες των 

νέων Web 2.0 υπηρεσιών. Ουσιαστικά, η επιλογή των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν τις 

Web 2.0 υπηρεσίες (Blogs, Wikis, Podcasts/Vodcasts, Mashups) και τα κοινωνικά δίκτυα 

αποτελεί μονόδρομο και επιτακτική ανάγκη για να αναπτύξουν διαύλους άμεσης 

επικοινωνίας με το καταναλωτικό κοινό. Ιδιαίτερα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, έχουν τη 

δυνατότητα να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε ιστοσελίδες που  

οι καταναλωτές νιώθουν ότι έχουν τον έλεγχο και έτσι είναι πιο δεκτικοί στην πληροφορία.  

 Το πλήθος των πληροφοριών αναπαράγεται και αναμεταδίδεται με ταχύτατους ρυθμούς 

και καθορίζει, επηρεάζει και αναπροσαρμόζει τη γνώμη των χρηστών του Διαδικτύου.  

Η διαρκής ανάπτυξη και επέκταση των Web 2.0 υπηρεσιών και η εφαρμογή τους στα πλαίσια 

της καθημερινής δραστηριότητας είναι πλέον πραγματικότητα και μάλιστα σε ένα 

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον του οποίου οι ρυθμοί εξέλιξης διαρκώς πολλαπλασιάζονται 

και στο οποίο οι γεωγραφικές αποστάσεις σταδιακά εξαλείφονται. 

 Η αλματώδης ανάπτυξη των κοινωνικών μέσων και η συνεχής αύξηση του αριθμού των 

χρηστών, σε παγκόσμιο επίπεδο, οδηγούν στην αύξηση της δύναμης της γνώμης των 

χρηστών του Διαδικτύου. Η μεγάλη πρόκληση για τις επιχειρήσεις τα επόμενα χρόνια, καθώς 
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ο ανταγωνισμός των εκστρατειών marketing μέσω των κοινωνικών μέσων (social media) 

μεγαλώνει, θα είναι η έξυπνη και αποτελεσματική εκμετάλλευση της δύναμης αυτής των 

χρηστών. Η απλοποίηση των μηνυμάτων, η χρήση έξυπνων εφαρμογών  για τις φορητές 

συσκευές, η επαγγελματική διαχείριση των κοινωνικών μέσων  και η ένταξή τους ως 

απαραίτητα εργαλεία και σε άλλα τμήματα, όπως αυτά της Εξυπηρέτησης Πελατών και της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, είναι ζητήματα με τα οποία θα έρθουν αντιμέτωπες οι 

επιχειρήσεις τα επόμενα χρόνια. 

 Η παρουσία μιας επιχείρησης στο Διαδίκτυο αποτελεί αντιπροσωπευτική εικόνα της 

πραγματικής κατάστασής της. Για τον λόγο αυτό, οι άνθρωποι των εταιριών που ασχολούνται  

με τις νέες Web 2.0 τεχνολογίες και ιδιαίτερα με τα κοινωνικά δίκτυα, πρέπει να είναι σωστά 

εκπαιδευμένοι και να απαντούν με αυθεντικότητα αλλά και συνέπεια στους χρήστες.  

Η εξατομικευμένη επικοινωνία πλέον, είναι το ζητούμενο κάθε καταναλωτή που επιλέγει ένα 

brand name. Αυτή η επικοινωνία είναι που κάνει τον καταναλωτή να νιώθει πολύτιμος για 

μια εταιρία και μπορεί να μετατρέψει ακόμα και τον πιο δυσαρεστημένο πελάτη στον πιο 

πιστό. 
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Ερωτηματολόγιο για το βαθμό διείσδυσης των Web 2.0 τεχνολογιών στις 

ελληνικές επιχειρήσεις και η ανάγκη εκπαίδευσης του προσωπικού των 

επιχειρήσεων στις Νέες Τεχνολογίες  

 

Α’  ΜΕΡΟΣ:   Δημογραφικά Στοιχεία 
 

Α1)  Το φύλο σας είναι: 

 

α. άνδρας 

β. γυναίκα 

 

 

Α2)  Η ηλικίας σας κυμαίνεται από: 

 

α. 18-24 έτη 

β. 25-31 έτη 

γ. 32-38 έτη 

δ. 39-45 έτη 

ε. 46-52 έτη 

στ. 53-59 έτη 

ζ. 60 ετών και άνω  

 

 

Α3)  Ποιο είναι το επίπεδο σπουδών σας: 

 

α. απόφοιτοι δημοτικού 

β. απόφοιτοι γυμνασίου 

γ. απόφοιτοι λυκείου 

δ. απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 

 

 

Β’ ΜΕΡΟΣ:  Web 2.0  τεχνολογίες   

 
Β1)  Γνωρίζετε  τον όρο Web 2.0 ή Ιστός 2.0; 

  

α. Ναι 

β. Όχι 

 
 
 

 

 

Β2)  Ποια από τις παρακάτω θεωρείτε ως πιο δημοφιλή ψηφιακή υπηρεσία στο Web 2.0; 

 

α. Instant Messaging (Υπηρεσία Μηνυμάτων), chat και χώροι συζητήσεων 

β. Online Παιχνίδια και εικονικοί κόσμοι  

γ. Ιστότοποι Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Networking Sites - SNS) 

δ. Βlogs 

ε. Wikis 

στ. Tagging / Social Bookmarking   

ζ.  Podcasting  

η. Όλα τα παραπάνω  
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Β3)  Από τους  ακόλουθους Web 2.0 παράγοντες,  ποιον θεωρείτε εσείς ως πιο σημαντικό; 

 

1. Social Networking (Κοινωνική Δικτύωση) 

2. Interaction Orientation (Προσανατολισμός  στην αλληλεπίδραση) 

3. Customization/Personalization (Προσαρμογή/Εξατομίκευση) 

4. User-Added Value (Προστιθέμενη αξία από τον κάθε χρήστη) 

5. Όλους τους παραπάνω 

6. Κανένα από τους παραπάνω   

 
 

Β4)  Χρησιμοποιείτε και σε τι βαθμό τις παρακάτω Web 2.0 υπηρεσίες στο εργασιακό σας  

        περιβάλλον; 

 

 (1: Καθόλου, 2: Λίγο, 3: Αρκετά, 4: Πολύ, 5: Πάρα πολύ)  

 

 

α. Blogs   

β. Wikis 

γ. Podcasts/Vodcasts 

δ. Ιστότοποι Κοινωνικής Δικτύωσης 

ε. RSS Feeds  

στ. Tagging / Social Bookmarking 

ζ.  Mashups 

 

 

 
Β5)  Θεωρείτε ότι  οι παρακάτω Web 2.0 υπηρεσίες συμβάλλουν στην επίτευξη μιας πιο ουσιαστικής  

επικοινωνίας της επιχείρησης με το προσωπικό της και τους πελάτες της; 

 

 (1: Καθόλου, 2: Λίγο, 3: Αρκετά, 4: Πολύ, 5: Πάρα πολύ)  

 

α. Blogs                                                    
 

β. Wikis 
 

γ. Podcasts/Vodcasts 
 

δ. Ιστότοποι Κοινωνικής Δικτύωσης 

 

 

Β6)  Η επιχείρηση που εργάζεστε αξιοποιεί τα κοινωνικά μέσα (social media); 

 

1. Καθόλου 

2. Λίγο 

3. Αρκετά 

4. Πολύ 

5. Πάρα πολύ 

 

 

Β7)  Θεωρείτε ότι τα κοινωνικά μέσα (social media) συμβάλλουν στο να υιοθετήσει η επιχείρηση  

        μια αποτελεσματική στρατηγική web marketing; 

 

1. Καθόλου 

2. Λίγο 

3. Αρκετά 

4. Πολύ 

5. Πάρα πολύ 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1    2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

     

     

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1    2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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Β8)  Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων από την αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών  

        του Web 2.0; 

 

α. Μείωση του κόστους διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών 

β. Αύξηση των εσόδων μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων e-shops      

γ. Λήψη ανατροφοδότησης (feedback) από τις απόψεις του καταναλωτικού κοινού για τα προϊόντα  

    και τις υπηρεσίες των επιχειρήσεων 

δ. Όλα τα παραπάνω 

ε. Κανένα από τα παραπάνω     

 
 

Β9)  Ενδεχομένως η επιχείρηση να αντιμετωπίσει μια σειρά προκλήσεων όταν αποφασίζει να  

        δραστηριοποιηθεί στο διαδίκτυο και να αξιοποιήσει τις ψηφιακές υπηρεσίες του Web 2.0.  

        Κατά τη γνώμη σας ποιες είναι αυτές οι προκλήσεις; 
 

 

 

α. Η έλλειψη εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων στις νέες τεχνολογίες και τις  

    ψηφιακές υπηρεσίες Web 2.0 

β. Το ότι στο διαδίκτυο επικρατούν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές συνθήκες για επιχειρήσεις που  

    δραστηριοποιούνται στον ίδιο επιχειρηματικό κλάδο 

γ. Η δυσπιστία κάποιων καταναλωτών να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων  

    ή υπηρεσιών 

δ. Όλα τα παραπάνω 

ε. Κανένα από τα παραπάνω 
 

 

 

 

Β10)  Πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις χρειάζεται να επενδύσουν στην επιμόρφωση των ανώτερων  

          στελεχών και του προσωπικού τους όσον αφορά τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και τάσεις  

          που επικρατούν στο  Web 2.0; 

     

1. Καθόλου 

2. Λίγο 

3. Αρκετά 

4. Πολύ 

5. Πάρα πολύ        
 

 

 

 

Β11)  Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι αξιοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες του Web 2.0 οι επιχειρήσεις  

          που εδρεύουν στο εξωτερικό; 

 

1. Καθόλου 

2. Λίγο 

3. Αρκετά 

4. Πολύ 

5. Πάρα πολύ   

 

 

B12)  Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι αξιοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες του Web 2.0 οι ελληνικές  

          επιχειρήσεις; 

 

1. Καθόλου 

2. Λίγο 

3. Αρκετά 

4. Πολύ 

5. Πάρα πολύ   
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