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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Αλακθηζβήηεηα δηαλχνπκε ηελ επνρή κηαο λέαο νηθνπκεληθήο ςεθηαθήο
επνρήο, φπνπ ηα Social Media πξνζκεηξνχλ πάλσ απφ 1 δηζεθαηνκκχξην ρξήζηεο
παγθνζκίσο. Με ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απμαλφκελε δεκνηηθφηεηαο ηνπο έρνπλ γίλεη
ζχγρξνλν αληηθείκελν κειέηεο.
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εηζρσξεί ζην θφζκν ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ (social
media) αλαιχνληαο ηελ χπαξμή ηνπο, ηε δνκή ηνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηελ
πνξεία ηνπο ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν κε γλψκνλα ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία. ε δεχηεξν
επίπεδν γίλεηαη θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ, δεκνθηιέζηεξσλ, πην
ρξεζηκνπνηεκέλσλ θαη επηθεξδέζηεξσλ βάζε αληαγσληζκνχ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ
πνπ πξσηαγσληζηνχλ ζην δηαδίθηπν.
Σέινο γίλεηαη κειέηε πεξίπησζεο ελφο θνηλσληθνχ δηθηχνπ πνπ έρεη
ραξαθηεξηζηεί σο success story ζην ρψξν ησλ social media, θαη εμεηάδνληαη νη ιφγνη
θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηηπρίαο κηα απιήο ηδέαο. Με βάζε ζην case study,
γίλεηαη πξφηαζε απφ ηνλ ζπγγξαθέα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γηα έλα θνηλσληθφ
δίθηπν βαζηζκέλν ζε κηα απιή ηδέα θαη πσο απηή ε ηδέα ζα κπνξνχζε λα γίλεη
θνηλσληθφ δίθηπν.
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ABSTRACT
Undoubtedly we are in the era of a new universal digital age where Social
Media count over one billion users worldwide. With the development and growing
popularity have become modern object of study.
This diploma enters the world of social networks (social media) analyzing
their existence, their structure, their characteristics and their course theoretically
oriented literature. On the second level is recording and analysis of the major, most
popular, most used and more profitable competition based social networks
protagonists internet.
Finally, a case study of a social network that has been classified as a success
story in the field of social media, and examines the reasons and characteristics of the
success of a simple idea. Based on the case study, a proposal made by the author of
the thesis is a social network based on a simple idea and how that idea could become
a social network.
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ
1.1 εκαληηθόηεηα ηνπ ζέκαηνο
Δίλαη γεγνλφο, δνχκε ζηελ επνρή ησλ social media. Έρνπλ κπεη ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα καο, κνηάδνπλ πην δπλαηά απφ πνηέ θαη πιένλ παίδνπλ ζεκαληηθφ
ξφιν ζηνλ ηξφπν πνπ θαηαγξάθνληαη θαη δηαδίδνληαη ηα γεγνλφηα. Απηφ ζπκβαίλεη
γηαηί ηα social media έρνπλ απινπνηήζεη ηα πξάγκαηα. Αξθεί κφλν λα βξίζθεζαη
online, γηα παξάδεηγκα, ζην Facebook θαη ζηνλ θεληξηθφ ηνίρν εκθαλίδνληαη
πιεζψξα εηδήζεσλ πνπ ζε ελδηαθέξνπλ. Με ιίγα ιφγηα, δελ αλαδεηείο εζχ ηελ
είδεζε. Απηή αλαδεηεί εζέλα! Έξρεηαη κπξνζηά ζηα κάηηα ζνπ.
θεθηείηε πφζεο θνξέο, έρεηε κάζεη γηα θάπνηα κεγάιε είδεζε, κέζσ ησλ
social media. Κάπνηα ζηηγκή πνπ ήζαζηαλ online θαη μαθληθά έλα κεγάιν γεγνλφο
«έζθαζε» κπξνζηά ζηα κάηηα ζαο. Δίηε απφ θάπνηα αλάξηεζε κηαο εηδεζενγξαθηθήο
ζειίδαο, είηε αθφκα θαη απφ ζρφιην άιινπ ρξήζηε, ην νπνίν αλαθεξφηαλ ζην γεγνλφο,
βνεζψληαο παξάιιεια ζηελ ηαρχηαηε δηάδνζε ηεο είδεζεο. Γελ είλαη ηπραίν, φηη ηα
πεξηζζφηεξα ελεκεξσηηθά sites ζήκεξα, έρνπλ επελδχζεη ζε «δπλαηέο» ζειίδεο ζηα
κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ζέινληαο λα δεκηνπξγήζνπλ «ζηαζεξφ θνηλφ» ην νπνίν
ζα δηαβάδεη ηηο αλαξηήζεηο πνπ γίλνληαη θαζεκεξηλά. Γηαηί πιένλ κε ηα θηλεηά λέαο
ηερλνινγίαο (smartphones), κπνξείο λα είζαη online νπνπδήπνηε θαη αλ βξίζθεζαη,
κπαίλνληαο ζηα social media γηα λα ελεκεξψλεζαη.
Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο έρνπλ σζήζεη, ζρεδφλ εθηνμεχζεη, ηνλ θφζκν
ζε κία λέα ςεθηαθή επνρή. Σα social media έρνπλ εηζβάιιεη κε ζεακαηηθφ ηξφπν φρη
κφλν ζηελ πξνζσπηθή, αιιά θαη ζηελ επαγγεικαηηθή θαη εηαηξηθή θαζεκεξηλφηεηά
καο, επεξεάδνληαο ηελ πνιπδηάζηαηα. ε πξνζσπηθφ επίπεδν γηα ην θαζέλα απφ εκάο
κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί απιά έλα κέζν ςπραγσγίαο. Σα social media φκσο έρνπλ
γίλεη επίζεο έλα «εξγαιείν» ζε πάξα πνιινχο θιάδνπο, απνηεινχλ έλαλ ζχγρξνλν
ηξφπν marketing θαη πξνψζεζεο πξντφλησλ. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη νη
πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο ηα έρνπλ ελζσκαηψζεη σο βαζηθά θαη αλαγθαία business
εξγαιεία. Έρεη απνδεηρζεί ζηελ πξάμε φηη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο εληζρχνπλ
ζεκαληηθά ην brand θάζε επηρείξεζεο.
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Καζψο νη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο εηζβάιινπλ νινέλα θαη
πεξηζζφηεξν ζηε δσή εθαηνκκπξίσλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ πξνζθέξνληαο κία
ηεξάζηηα γθάκα ππεξεζηψλ, νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ εηαηξεηψλ ησλ social media, φπσο
ην Facebook θαη ην Twitter, απμάλνληαη κε εθζεηηθφ βαζκφ θαη ε θαιχηεξε απφδεημε
γηα απηφ είλαη ε είζνδφο ηνπο ζην ρξεκαηηζηήξην. Ζ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ησλ social
media έρεη γηγαλησζεί θαζψο κηιάκε γηα εηαηξίεο πoπ αμίδνπλ δεθάδεο
δηζεθαηνκκχξηα θαη απαζρνινχλ ρηιηάδεο εξγαδφκελνπο.
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2. ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΣΧΝ
SOCIAL MEDIA
2.1 Ση είλαη ηα social media
Σν social media είλαη έλα κέζν αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ζην
νπνίν δεκηνπξγνχλ, κνηξάδνληαη, αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο ζε εηθνληθέο
θνηλφηεηεο θαη δίθηπα (Ahlqvist, Toni, 2008). Ο Andreas Kaplan θαη ν Michael
Haenlein (2010) νξίδνπλ ηα social media σο κηα νκάδα απφ εθαξκνγέο ηνπ internet
πνπ ζηεξίδνληαη ζε ηδενινγηθά θαη ηερλνινγηθά ζεκέιηα ηνπ Web 2.0, θαη επηηξέπνπλ
ηελ δεκηνπξγία θαη αληαιιαγή πεξηερνκέλνπ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ ρξήζηε.
Δπηπιένλ, ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο εμαξηψληαη απφ θηλεηέο θαη δηαδηθηπαθέο
ηερλνινγίεο γηα ηελ δεκηνπξγία δηαδξαζηηθψλ πιαηθνξκψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ηα
άηνκα θαη νη θνηλφηεηεο κνηξάδνληαη, ζπλ-δεκηνπξγνχλ, ζπδεηνχλ θαη ηξνπνπνηνχλ
ην πεξηερφκελν πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη ρξήζηεο. Σα social media εηζάγνπλ
νπζηαζηηθέο θαη δηεηζδπηηθέο αιιαγέο ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ νξγαληζκψλ,
θνηλνηήησλ θαη αηφκσλ (Kietzmann, 2011).
Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα παξαδνζηαθά θαη
βηνκεραληθά κέζα ζε πνιιέο πηπρέο φπσο ε πνηφηεηα (Agictein, 2008).
χκθσλα κε ηε Nielsen (Ακεξηθάληθε πνιπεζληθή εηαηξία πιεξνθνξηθήο θαη
κεηξήζεσλ κε δξάζε ζε πάλσ απφ 100 ρψξεο), νη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ
εμαθνινπζνχλ λα πεξλνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηηο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο
δηθηχσζεο απφ θάζε άιιν είδνο site. Σελ ίδηα ζηηγκή, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ
δαπαλάηαη γηα ηα social media ζηηο ΖΠΑ ζε ππνινγηζηέο θαη θνξεηέο ζπζθεπέο
απμήζεθαλ θαηά 37 ηνηο εθαηφ ζε 121 δηζεθαηνκκχξηα ιεπηά ηνλ Ηνχιην ηνπ 2012 ζε
ζχγθξηζε κε 88 δηζεθαηνκκχξηα ιεπηά ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011 1.
Μεγάιν κέξνο ηεο θξηηηθήο ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ δηθηχσζεο έρεη λα θάλεη
κε ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ηνπο, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα sites δελ επηηξέπνπλ ηε
κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ απφ ην έλα ζην άιιν, ηελ αλνκνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ
πνπ παξέρνπλ, ηελ θεξεγγπφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ,
ηελ ηδηνθηεζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ κέζσλ, θαζψο θαη νη αιιειεπηδξάζεηο πνπ
1

"State of the media: The social media report 2012". Featured Insights, Global, Media +
Entertainment. Nielsen.
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δεκηνπξγνχληαη απφ ηα social media. Χζηφζν ππάξρεη ην επηρείξεκα φηη ηα κέζα
θνηλσληθήο δηθηχσζεο έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα, φπσο φηη επηηξέπνπλ ηνλ
εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ δηαδηθηχνπ (Kaplan & Haenlein,2010), ελψ ηαπηφρξνλα
επηηξέπεη ζηα άηνκα λα δηαθεκίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη θηιίεο (Wellman. 2012).

2.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ social media
Οη ηερλνινγίεο ησλ social media έρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο θφξκεο, φπσο
πεξηνδηθά,

θφξνπκ

ζπδεηήζεσλ

ζην

Γηαδίθηπν,

ηζηνιφγηα,

social

blogs,

microblogging, wikis, θνηλσληθά δίθηπα, podcasts, θσηνγξαθίεο ή εηθφλεο, βίληεν,
βαζκνιφγεζε ζπιινγηθψλ ζειηδνδεηθηψλ (social bookmarking). Οη ηερλνινγίεο
πεξηιακβάλνπλ ηζηνιφγηα (blogging), δηακνηξαζκφ εηθφλσλ, βηληενιφγηα (vlogs),
αλάξηεζε ζηνλ ηνίρν (wall-posting), δηακνηξαζκφ κνπζηθήο, εχξεζε ρξεκαηνδνηψλ
(crowd funding), ηειεθσλία κέζσ δηαδηθηχνπ (voice over IP). Ζ ζπζζσκάησζε ησλ
θνηλσληθψλ δηθηχσλ κπνξεί λα ελζσκαηψζεη πνιιέο απφ ηηο πιαηθφξκεο ζε ρξήζε.
Δθαξκφδνληαο κηα ζεηξά απφ ζεσξίεο ζηνλ ηνκέα ησλ κέζσλ καδηθήο
ελεκέξσζεο ηεο έξεπλαο θαη ηηο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο (απην-παξνπζίαζε, απηναπνθάιπςε), ν Kaplan θαη o Haenlein δεκηνχξγεζαλ έλα ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ζην
Business Horizons (2010 άξζξν), κε έμη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θνηλσληθψλ κέζσλ
καδηθήο ελεκέξσζεο:

1. πλεξγαηηθά έξγα (collaborative projects)
χκθσλα κε ηνλ Allen (2011)

2

ζε απηή ηελ θαηεγνξία θαηαηάζζνληαη νη

ηζηνζειίδεο ζηηο νπνίεο νη ηειηθνί ρξήζηεο ζπλεξγαηηθά κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ ή
θαη λα πξνζζέζνπλ πεξηερφκελν πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ή ζηφρν. Γηα ηνλ ιφγν
απηφ νη Kaplan & Heinlein (2010) ραξαθηεξίδνπλ ηα ζπλεξγαηηθά έξγα σο ηελ πην
δεκνθξαηηθή εθδήισζε ηνπ UGC (User generated content). Ζ ζεκειηψδεο ηδέα ζηελ
νπνία βαζίδεηαη ε χπαξμε ησλ ζπλεξγαηηθψλ έξγσλ είλαη νπζηαζηηθά ε ηζρχο ελ ηε
ελψζεη. Ζ θνηλή πξνζπάζεηα πνιιψλ παξαγφλησλ νδεγεί ζε έλα θαιχηεξν
απνηέιεζκα απφ φηη θάπνηνο παξάγνληαο ζα κπνξνχζε λα επηηχρεη κεκνλσκέλα. Σα
2

Allen
(2011),
―Categorization
of
http://atallen.wordpress.com/2011/01/24/categorization-of-social-media/
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social

media‖

ζπλεξγαηηθά έξγα δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο θαη πεξηιακβάλνπλ ηα wikis θαη ην
social bookmarking.
Σα Wikis είλαη ηζηνζειίδεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα πξνζζέζνπλ, λα
αθαηξέζνπλ ή λα επεμεξγαζηνχλ έλα πεξηερφκελν θεηκέλνπ. Ζ online εγθπθινπαίδεηα
Wikipedia απνηειεί ίζσο ην πιένλ αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα ηεο θαηεγνξίαο
ησλ wikis. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζήκεξα είλαη δηαζέζηκε ζε πάλσ απφ 230
γιψζζεο.
Σν social bookmarking ή ειιεληζηί ε θνηλσληθή ζειηδνζήκαλζε αλήθεη θαη
απηή ζηελ θαηεγνξία ησλ ζπλεξγαηηθψλ έξγσλ. χκθσλα κε ηνπο Noll & Meinel
(2007) κέζα απφ ηηο ζειίδεο θνηλσληθήο ζειηδνζήκαλζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
ζρνιηαζκνχ, δηακνηξαζκνχ, ζπιινγήο, θαηάηαμεο θαη επηζήκαλζεο ηζηνζειίδσλ
(links) πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο ρξήζηεο. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη ζειίδεο
Delicious θαη Reddit θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα ηνπνζεηήζνπλ γηα
παξάδεηγκα θάπνην ελδηαθέξνλ άξζξν ζηνπο ζειηδνδείθηεο ηνπο (bookmarks)
θάλνληάο ην έηζη δεκνθηιέζηεξν θαη θαηά θάπνην ηξφπν παξνηξχλνληαο θαη άιινπο
λα ην δηαβάζνπλ. Έλα ζεκαληηθφ γλψξηζκα ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο
ζειηδνζήκαλζεο απνηειεί ν φξνο tagging. Σν tagging επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα
νξγαλψζνπλ ηνπο ζειηδνδείθηεο ηνπο κε επέιηθην ηξφπν θαη λα αλαπηχμνπλ θνηλά
ιεμηιφγηα γλσζηά σο folksonomies.
Δπηπιένλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία θαηαηάζζνληαη ηα social site news ,
ηζηνζειίδεο φπσο ην Digg πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα δηαβάδεη, λα
ςεθίδεη θαη λα ζρνιηάδεη άξζξα πνπ αθνξνχλ ηελ επηθαηξφηεηα.
Σα ζπλεξγαηηθά έξγα ελ γέλεη απνηεινχλ κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο
θαηεγνξίεο ησλ Social Media, αθνχ ηείλνπλ λα γίλνπλ ε θχξηα πεγή ελεκέξσζεο γηα
ηνπο θαηαλαισηέο. (Kaplan & Heinlein, 2010)

2. Ιζηνιόγηα (Blogs)
Σα ηζηνιφγηα αληηπξνζσπεχνπλ ηελ παιαηφηεξε κνξθή ησλ Social Media θαη
ζχκθσλα κε ηνλ Lindmark (2009) είλαη κηα κνξθή ελφο πεξηνδηθνχ on line. Γηα ηελ
αθξίβεηα ηα ηζηνιφγηα είλαη δηαδηθηπαθνί ηφπνη νη νπνίνη ελεκεξψλνληαη ζπρλά απφ
θαηαρσξήζεηο θεηκέλνπ φπσο απφςεηο, πιεξνθνξίεο πξνζσπηθέο θαηαρσξήζεηο
εκεξνινγίνπ, πνπ δεκηνπξγνχλ νη ρξήζηεο. Δίλαη νπζηαζηηθά κηα πιαηθφξκα
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επηθνηλσλίαο φπνπ ε θσλή ελφο ζπγγξαθέα πξνζπαζεί λα θηάζεη ζηα απηηά πνιιψλ
(Allen,2011) 3. Σα ηζηνιφγηα δηαρεηξίδνληαη ζπλήζσο απφ έλα άηνκν αιιά παξέρνπλ
ηελ δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε άιινπο κε ηελ πξνζζήθε παξαηεξήζεσλ (Kaplan
& Heinlein,2009). Πνιιέο εηαηξίεο παγθνζκίσο φπσο ε απηνθηλεηνβηνκεραλία
General motors , δηαηεξνχλ ηζηνιφγηα ψζηε λα ελεκεξψλνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηνπο
πειάηεο αιιά θαη ηνπο κεηφρνπο ηνπο γηα ζεκαληηθά ζέκαηα αιιά θαη γηα λα
βειηηψζνπλ

ηελ

δηαθάλεηα

ηνπο.

Πνιιέο

εηαηξίεο

παγθνζκίσο

φπσο

ε

απηνθηλεηνβηνκεραλία General motors , δηαηεξνχλ ηζηνιφγηα ψζηε λα ελεκεξψλνπλ
ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηνπο πειάηεο αιιά θαη ηνπο κεηφρνπο ηνπο γηα ζεκαληηθά ζέκαηα
αιιά θαη γηα λα βειηηψζνπλ ηελ δηαθάλεηα ηνπο.
Δθηφο απφ ηελ ζεηηθή επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη έλα εηαηξηθφ ηζηνιφγην
φκσο δελ απνπζηάδεη ε άιιε πιεπξά ηνπ λνκίζκαηνο. Οη Ward & Ostrom (2006) ζην
άξζξν ηνπο «Complaining to the masses: The role of protest framing in customercreated complaint web sites» ηνλίδνπλ πσο έλα ηζηνιφγην κπνξεί λα γίλεη ην βήκα γηα
θάπνηνπο δπζαξεζηεκέλνπο ή απνγνεηεπκέλνπο πειάηεο απφ ηηο ππεξεζίεο κηαο
εηαηξίαο, λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εηθνληθά παξάπνλα κέζα ζηα ηζηνιφγηα, γεγνλφο πνπ
ζα πξέπεη ε εηαηξία λα αληηκεησπίζεη κέζα απφ έλα θαηάιιειν επηηειείν πνπ ζα
απαληά ζε ηέηνηεο δπζκελείο δεκνζηεχζεηο.
Ζ χπαξμε ελφο εηαηξηθνχ ηζηνινγίνπ επίζεο δίλεη ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο
ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο κε απνηέιεζκα λα θηινμελεί πνιιέο θνξέο αξλεηηθά ζρφιηα
γηα ηελ εηαηξία θαη ηνλ εξγνδφηε ηνπο(Kaplan & Heinlein,2010).
Σα πιένλ δεκνθηιή blogs ζήκεξα είλαη ην Blogger θαη ην Twitter, ην νπνίν
εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία micro blogging θαη ην νπνίν είλαη βαζηζκέλν ζηελ κνξθή
ησλ ηζηνινγίσλ, κε ηελ κφλε δηαθνξά φηη ην κέγεζνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ είλαη
πνιχ κηθξφηεξν απφ έλα παξαδνζηαθφ ηζηνιφγην.

3. Κνηλόηεηεο πεξηερνκέλνπ (Content communities)
Ο θχξηνο ζηφρνο ησλ θνηλνηήησλ απηψλ είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε αληαιιαγή
πεξηερνκέλνπ φπσο αξρεία ήρνπ εηθφλαο θαη βίληεν, ελψ παξάιιεια δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο θαη λα ηα ζρνιηάζνπλ. ηηο θνηλφηεηεο πεξηερνκέλνπ νη
3

Allen (2011), ―Categorization of social media‖. Ζιεθηξνληθφ, δηαζέζηκν ζηνλ ηζηφηνπν:
http://atallen.wordpress.com/2011/01/24/categorization-of-social-media/.
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ρξήζηεο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα δεκηνπξγήζνπλ θάπνην πξνθίι(Kaplan &
Heinlein,2010).
Σα πην αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο απνηεινχλ ην
YouTube πνπ επηηξέπεη ηνλ δηακνηξαζκφ βίληεν, ην Flickr πνπ αθνξά θσηνγξαθίεο ,
φπσο θαη ην Pinterest πνπ απνηειεί ηελ ηειεπηαία πξνζζήθε ζηελ νηθνγέλεηα ησλ
ηζηνζειίδσλ δηακνηξαζκνχ θσηνγξαθίαο θαη γλσξίδεη ηεξάζηηα απήρεζε έρνληαο ζην
ελεξγεηηθφ ηνπ 11,5 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο παγθνζκίσο ην 2012

4

θαη ηέινο ην slide

share ην νπνίν πεξηέρεη παξνπζηάζεηο power point.
Λφγσ ηεο ηεξάζηηαο απήρεζεο πνπ έρνπλ ζην θνηλφ(πάλσ απφ 100 εθ βίληεν
παξαθνινπζνχληαη ηελ εκέξα ζην YouTube) απηέο νη ζειίδεο απνηεινχλ
απνηειεζκαηηθφ θαλάιη επηθνηλσλίαο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνπο θαηαλαισηέο. Ζ
αξλεηηθή πιεπξά ηεο ππφζεζεο είλαη φηη ζε απηέο ηηο ζειίδεο ζπρλά δεκνζηεχνληαη
παξάλνκα πεξηερφκελα ηα νπνία έρνπλ πξνζηαζία πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ (Kaplan
& Heinlein,2010) .

4. Γηθηπαθνί ηόπνη θνηλσληθήο δηθηύσζεο (social networks)
Οη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο απνηεινχλ ζχκθσλα κε ηνλ Won Kim
(2010), ηζηνζειίδεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα ζρεκαηίζεη on line θνηλφηεηεο
θαη λα κνηξαζηεί πεξηερφκελν (UGC) κέζα ζε απηέο. Απνηεινχλ εηθνληθέο θνηλφηεηεο
(Murray & Waller, 2007) φπνπ κέζα ζε απηέο ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα
αιιειεπηδξά κε θίινπο ή λα ζπκκεηέρεη ζε νκάδεο θνηλψλ ελδηαθεξφλησλ,
δεκηνπξγψληαο αξρηθά έλα πξνθίι κε πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο. Σα πην δεκνθηιή
θνηλσληθά δίθηπα είλαη ην Facebook θαη ην My space. Απνηεινχλ ηελ πην
δηαδεδνκέλε κνξθή ησλ Social Media θαη ηζηνξηθά πξνυπήξραλ απφ ηηο ππφινηπεο
κνξθέο κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Rohani & Hock, 2010),. Οη ζειίδεο
Classmates.Com θαη SixDegrees.com απνηεινχλ ηηο πξψηεο επίζεκεο ηζηνζειίδεο
θνηλσληθήο δηθηχσζεο, νη νπνίεο εκθαλίζηεθαλ ην 1995 θαη ην 1997 αληίζηνηρα
(Boyd & Ellison,2008).

5. Δηθνληθνί θόζκνη (virtual worlds)

4

Dugan L. (2012), ―Facebook, Twitter, Google+, Pinterest: The Users Of Social Media‖, δηαζέζηκν
ζηνλ ηζηφηνπν http://www.mediabistro.com/alltwitter/social-edia-users_b22556
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Οη εηθνληθνί θφζκνη είλαη πιαηθφξκεο πνπ αλαπαξάγνπλ έλα ηξηζδηάζηαην
πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ππφ κνξθή
εμαηνκηθεπκέλσλ εηδψισλ θαη λα αιιειεπηδξνχλ ν έλαο κε ηνλ άιινλ, φπσο ζα
έθαλαλ θαη ζηελ πξαγκαηηθή δσή. Απνηεινχλ ην απφιπην καληθέζην ησλ Social
Media αθνχ παξέρνπλ ην πςειφηεξν επίπεδν θνηλσληθήο παξνπζίαο κέζα απφ
εμαηξεηηθά εμειηγκέλεο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο (Kaplan & Haenlein,2010).
Οη εθαξκνγέο απηέο δηαθξίλνληαη ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο. ηα παηρλίδηα
εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο( virtual games world) φπσο ην World of War craft θαη
ζηνπο εηθνληθνύο θνηλσληθνύο θόζκνπο φπσο ην Second Life. Δηδηθά ε ηειεπηαία
θαηεγνξία είλαη αξθεηά ζεκαληηθή αθνχ ζχκθσλα κε έξεπλεο νη ζπκπεξηθνξέο θαη νη
ελέξγεηεο ησλ ρξεζηψλ θαζξεπηίδνπλ ηελ χπαξμή ηνπο ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο δσή.
Απηέο νη εθαξκνγέο πξνζθέξνπλ έλα πιήζνο επθαηξηψλ γηα ηνλ θφζκν ηνπ
κάξθεηηλγθ θαη απνηεινχλ απνηειεζκαηηθά κέζα επηθνηλσλίαο θαη δηαθήκηζεο γηα ηηο
εηαηξίεο, αθνχ κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ κέζα απφ ηελ
δήηεζε

εηθνληθψλ

πξντφλησλ

πνπ

έρνπλ

θαηαζθεπάζεη.(Kaplan

&

Haenlein,2009a,2009b).
Χζηφζν, ηα φξηα κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ έρνπλ γίλεη φιν θαη πην
δπζδηάθξηηα. Γηα παξάδεηγκα, νη Shi, Rui θαη Whinston (2013) ππνζηεξίδνπλ φηη ην
Twitter, σο ζπλδπαζκφο ξαδηνηειεφξαζεο θαη θνηλσληθφ δίθηπν, θαηεγνξηνπνηείηαη
σο «θνηλσληθή ηερλνινγία κεηάδνζεο" (social broadcasting technology).
Μηα πην πεξηεθηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο
θαηαγξάθεηαη ζην άξζξν ―Social Media and Distance Education‖, ηνπ Zhang(2010)
ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ηα Social Media δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ βαζηθέο
θαηεγνξίεο :


Κνηλσληθά δίθηπα ή ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο (social networks) φπσο ην
Facebook



Μέζα θνηλσληθήο ζειηδνζήκαλζεο (social bookmarking) φπσο ην Digg θαη ην
delicious



Ιζηνζειίδεο ζπλεξγαηηθήο ζπγγξαθήο (collaborative authoring) φπσο ην
Wikipedia θαη ην Google Docs.



Ιζηνζειίδεο αληαιιαγήο πνιπκέζσλ (multimedia sharing) φπσο ην YouTube
θαη Flickr



Ιζηνιόγηα (blogs- micro blogging) φπσο Blogger, Word Press, Twitter
14



Γηαδηθηπαθέο ηειεδηαζθέςεηο (Web conferencing) φπσο WebEx, GoToMeeting,
DimDim

Παξαθάησ βιέπνπκε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαηά Bard (2010)5 ζχκθσλα κε ηελ νπνία
ηα Social Media δηαθξίλνληαη ζε 15 θαηεγνξίεο.

Υξνλνινγηθά ε ηειεπηαία θαηεγνξηνπνίεζε πνπ ζπλαληήζακε είλαη απηή ηνπ
Frédéric Cavazza. Σν 20116 παξνκνηάδεη ηα Social Media ζαλ έλα πινχζην
νηθνζχζηεκα κε αέλαε εμέιημε. Γεδνκέλεο ηεο ηεξάζηηαο αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη
ρξήζεο ηνπ Facebook ν Cavazza, ην ηνπνζεηεί ζην επίθεληξν καδί κε ηελ Google θαη
δηαθξίλεη ηα ππφινηπα Social Media ζε 7 θαηεγνξίεο:


5
6

Γεκνζηεχζεηο (Publish) : ηζηνιφγηα, wikis γηα παξάδεηγκα Twitter, Wikipedia
Γηακνηξαζκφο (Share): YouTube, Flickr, Digg

Bard(2010), Πεγή: http://www.mirnabard.com/2010/02/15-categories-of-social-media/
Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Social media θαηά Cavazza (2011)
Πεγή: http://www.fredcavazza.net/2010/12/14/social-media-landscape-2011/
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πδήηεζε (Discuss): forums, εξγαιεία θνηλσληθήο αλαδήηεζεο φπσο ηα
4Chan, Mahalo
Δκπφξην (Commerce): πεξηιακβάλνληαη ιχζεηο γηα reviews πειαηψλ
(BazaarVoice), θνηλφηεηεο ζπζηάζεσλ (Polyvore), εληνπηζκέλα θνππφληα (
Groupon)
Σνπνζεζία (Location): Foursquare, ηνπηθά θνηλσληθά δίθηπα (Loopt), events
sharing (Eventful, Patrasevents)
Γίθηπν (Network): Hi5, My Life, Ning
Παηρλίδηα (Games)

O Frédéric Cavazza ην 2012 έθαλε μαλά ην ¨Social Media Landscape¨
ιακβάλνληαο ππφςε, ηνπο ¨λένπο παίθηεο¨ ηεο αγνξάο, ηελ γελίθεπζε ησλ ζπλνκηιηψλ
θαη ηελ πξνζζήθε ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ζπζθεπψλ.7

7

Κατηγοριοποίηςη των Social media κατά Cavazza (2012)
http://www.fredcavazza.net/2012/02/22/social-media-landscape-2012/
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Σν 20138, ε ηειεπηαία έθδνζε ηνπ ¨Social Media Landscape¨ , έρεη
απινπνηεζεί ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο (Sharing, πδεηψληαο, δηθηχσζε, Publishing)
θαη εκπινπηηζκέλν κε μέλνπο παίθηεο (θπξίσο απφ ηελ Αζία).

8

Κατηγοριοποίηςη των Social media κατά Cavazza (2013)
http://www.fredcavazza.net/2013/04/17/social-media-landscape-2013/
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Σν Facebook, ην Twitter θαη ην Google είλαη ζην επίθεληξν ηνπ
νηθνζπζηήκαηνο ησλ social media αιιά πνιινί δηεθδηθεηέο ππάξρνπλ ζε θάζε
θαηεγνξία :





Γεκνζηεχζεηο κε πιαηθόξκεο blogging (WordPress, Blogger, Live
Journal, TypePad, Over-Blog) θαη wikis (Wikipedia, Wikia, Mahalo)
Κνηλή ρξήζε ππεξεζηώλ γηα εηθφλεο, ζπλδέζκνπο, βίληεν, κνπζηθή, πξντφληα
(Delicious, Tumblr, Instagram, Pinterest, TheFancy, YouTube, Vimeo, Vine,
Spotify, Deez )
πδεηψληαο κε πιαηθόξκεο γλώζεο (Quora, Github, Reddit,
StackExchange), θηλεηέο εθαξκνγέο ζπλνκηιίαο (Skype, Kik, WhatsApp,
SnapChat) θαη νη αληαγσληζηέο απφ Αζία (WeChat, Sina Weibo, Tencent
Weibo, KakaoTalk, Line)
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 Γηθηχσζε γηα B2C θνηλφ (Badoo, Tagged) θαη επαγγεικαηίεο (LinkedIn,
Viadeo, Xing) φπσο θαη Ρψζηθα θαη Αζηαηηθά θνηλσληθά δίθηπα (VKontakte,
Qzone, RenRen, Mixi)

2.3 Γνκή ησλ social media
Τπάξρεη κηα απμαλφκελε ηάζε πξνο ηε ρξήζε θνηλσληθψλ εξγαιείσλ
παξαθνινχζεζεο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξψπνπο ηεο
αγνξάο ηελ έξεπλα, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αλάιπζε ζπδήηεζεο ζηνλ δηαδίθηπν
γηα ην εκπνξηθφ ζήκα ή γηα ζέκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. Απηφ κπνξεί λα είλαη
ρξήζηκν ζηε δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο θακπάληαο,
επηηξέπνληαο ζην ρξήζηε λα κεηξήζεη ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεσλ, λα ειέγμεη ηνλ
αληαγσληζκφ θαη ηελ εκπινθή ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ. Σα εξγαιεία πνηθίινπλ ζε
δσξεάλ, ζε βαζηθέο εθαξκνγέο κε ζπλδξνκή θαη εξγαιεία κε κεγαιχηεξε εκβάζπλζε.
Σν πιαίζην πνπ είλαη ζαλ θεξήζξα (honeycomb framework) εμεγεί πψο νη
θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο επηθεληξψλνληαη ζε νξηζκέλα ή φια
απφ ηα επηά ιεηηνπξγηθά δνκηθά ζηνηρεία (Kietzmann, 2011). Απηά ηα δνκηθά
ζηνηρεία εμεγνχλ ηηο αλάγθεο εκπινθήο ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο
θνηλνχ. Γηα παξάδεηγκα, νη ρξήζηεο ηνπ LinkedIn πηζηεχεηαη φηη ελδηαθέξνληαη
θπξίσο γηα ηελ ηαπηφηεηα, ηε θήκε, θαη ηηο ζρέζεηο, ελψ θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
YouTube είλαη λα κνηξάδνληαη (sharing), νη ζπδεηήζεηο, νη νκάδεο θαη ε θήκε.
Πνιιέο εηαηξείεο δεκηνπξγνχλ ηα δηθά ηνπο ¨θνηλσληθά δνρεία¨ (social containers)
φπνπ επηρεηξνχλ λα ζπλδέζνπλ ηα επηά ιεηηνπξγηθά δνκηθά ζηνηρεία γχξσ απφ ηα
εκπνξηθά ηνπο ζήκαηα. Απηέο είλαη ηδησηηθέο θνηλφηεηεο πνπ αζθνχλ ηνπο αλζξψπνπο
γχξσ απφ έλα ζηελφ ζέκα, φπσο θαη γχξσ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν εκπνξηθφ ζήκα,
επάγγεικα ή ρφκπη, θαη φρη ηα ¨θνηλσληθά δνρεία¨ ησλ social media φπσο ην Google+,
ην Facebook θαη ην Twitter. Οη ππεξεζίεο δεκφζησλ ζρέζεσλ αληηκεησπίδνπλ
ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ¨ηψλ¨ αξλεηηθφ θιίκα πνπ
απεπζχλνληαη ζε νξγαληζκνχο ή άηνκα ζηηο πιαηθφξκεο ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ
καδηθήο ελεκέξσζεο ε νπνία κπνξεί λα είλαη κηα αληίδξαζε ζε κηα αλαθνίλσζε ή
ζπκβάλ.9

9

Dhami, Nav. "Outbreaks of sentimentitis – riding the social media tiger" Global Connections
http://www.isentia.com/en-nz/blog/outbreaks-of-sentimentitis-riding-the-social-media-tiger

19

χκθσλα κε ηνλ Jan H. Kietzmann (2011), ην θπςεισηφ πιαίζην (honeycomb
framework) ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο βαζίδεηαη ζηα αθφινπζα
ιεηηνπξγηθά δνκηθά ζηνηρεία :
1. Σαπηόηεηα : αληηπξνζσπεχεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ρξήζηεο απνθαιχπηνπλ
ηελ ηαπηφηεηά ηνπο ζε έλα social media. Απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη
γλσζηνπνίεζε πιεξννξηψλ φπσο ην φλνκα, ε ειηθία, ην θχιν, ην επάγγεικα,
ηε ζέζε, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηνπο ρξήζηεο ζε
ζπγθεθξηκέλν ηξφπν.
2. πδεηήζεηο : αληηπξνζσπεχεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ρξήζηεο επηθνηλσλνχλ
κε άιινπο ρξήζηεο ζε έλα social media. Πνιιέο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο
δηθηχσζεο έρνπλ ζρεδηαζηεί θπξίσο γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηηο ζπλνκηιίεο
κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ. Απηέο νη ζπλνκηιίεο πξαγκαηνπνηνχληαη
γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Οη άλζξσπνη ¨ηνπηηάξνπλ¨ (tweet), θάλνπλ blogging
θ.ι.π γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο λένπο ηνπο νκντδεάηεο, γηα λα βξνπλ ηελ
αιεζηλή αγάπε, γηα λα εληζρχζνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ηνπο, γηα λα είλαη ζηελ
αηρκή ησλ λέσλ ηδεψλ θαη ησλ ζεκάησλ πνπ είλαη ζηελ επηθαηξφηεηα. Χζηφζν,
άιινη βιέπνπλ ηα social media σο έλα ηξφπν λα θάλνπλ ην κήλπκά ηνπο λα
αθνπζηεί θαη λα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο,
πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, νηθνλνκηθά δεηήκαηα, πνιηηηθά ζέκαηα.
3. Κνηλή ρξήζε (sharing) : αληηπξνζσπεχεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ρξήζηεο
αληαιιαζνπλ, δηαλέκνπλ θαη ιακβάλνπλ πεξηερφκελν. Ο φξνο «social» ζπρλά
ζπλεπάγεηαη φηη νη αληαιιαγέο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο.
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο φκσο ε θνηλσληθφηεηα είλαη ζρεηηθή κε ηα αληηθείκελα
πνπ κεζνιαβνχλ γηα ζρέζεηο αλάκεζα ζε αλζξψπνπο.
4. Παξνπζία : αληηπξνζσπεχεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα
γλσξίδνπλ αλ άιινη ρξήζηεο είλαη πξνζβάζηκνη θαη πξνζηηνί. Να γλσξίδεηο
πνπ είλαη νη άιινη , ζηνλ εηθνληθφ ή ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη αλ είλαη
δηαζέζηκνη.
5. ρέζεηο : αληηπξνζσπεχεη ηελ έθηαζε ζηελ νπνία νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα
ζρεηίδνληαη κε άιινπο ρξήζηεο. Με ην φξν ¨relate¨ ελλννχκε φηη δχν ή
πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο έρνπλ θάπνηα κνξθή ζρέζεο, πνπ ηνπο νδεγεί ζην λα
ζπλνκηινχλ, λα κνηξάδνληαη (sharing), λα ζπλαληηνχληαη, ή απιά λα αλήθεη φ
έλαο ζηε ιίζηα θίισλ ή fun ηνπ άιινπ.
6. Φήκε : ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ ηελ
θαηάηαμε ησλ άιισλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ίδησλ, ζε έλα social media.
Ζ θήκε κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο ζηηο πιαηθφξκεο ησλ
θνηλσληθψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε
θήκε είλαη έλα ζέκα εκπηζηνζχλεο, αιιά θαζψο ε ηερλνινγία ησλ
πιεξνθνξηψλ δελ είλαη αθφκα ηφζν ηθαλή ζην θαζνξηζκφ απηψλ ησλ
εμαηξεηηθά πνηνηηθψλ θξηηήξησλ γηαηί ηα θνηλσληθά δίθηπα βαζίδνληαη ζε
εξγαιεία πνπ απηφκαηα ζπλαζξνίδνπλ ηηο user-generated πιεξνθνξίεο γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο αμηνπηζηίαο.
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7. Οκάδεο : αληηπξνζσπεχεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα
ζρεκαηίζνπλ θνηλφηεηεο θαη ππφ-θνηλφηεηεο. Όζν πην ¨θνηλσληθφ¨ είλαη έλα
δίθηπν , ηφζν πεξηζζφηεξνη είλαη νη θίινη (friends), νη followers θαη νη επαθέο.

2.4 Γηαθξηηέο δηαθνξέο από ηα άιια κέζα
Οη επηρεηξήζεηο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ίζσο παξαπέκπνπλ ζε social media.
Έλα θνηλφ λήκα πνπ δηαηξέρεη φινπο ηνπο νξηζκνχο ησλ social media είλαη ε
αλάκεημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο γηα ηελ ζπλδεκηνπξγία αμίαο10.
Οη άλζξσπνη ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο, εθπαίδεπζε, εηδήζεηο, θαη άιια
δεδνκέλα απφ ειεθηξνληθά θαη έληππα κέζα ελεκέξσζεο. Σα θνηλσληθά κέζα
καδηθήο ελεκέξσζεο είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα βηνκεραληθά ή παξαδνζηαθά κέζα
ελεκέξσζεο φπσο νη εθεκεξίδεο, ε ηειεφξαζε θαη ν θηλεκαηνγξάθνο, αθνχ
ζπγθξηηηθά είλαη θζελφηεξα θαη πην πξνζηηά. Δπηηξέπνπλ ζε φινπο (αθφκα θαη ζε
ηδηψηεο) λα δεκνζηεχνπλ ή λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο. Βηνκεραληθά κέζα
ελεκέξσζεο (media) γεληθά απαηηνχλ ζεκαληηθνχο πφξνπο γηα ηε δεκνζίεπζε
πιεξνθνξηψλ, θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ηα άξζξα πεξλνχλ κέζα απφ
πνιιέο αλαζεσξήζεηο πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε.
Έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θνηλσληθψλ θαη βηνκεραληθψλ κέζσλ
ελεκέξσζεο είλαη ε δπλαηφηεηα λα

έρνπλ κηθξά ή κεγάια αθξναηήξηα. Γηα

παξάδεηγκα, κία θνηλνπνίεζε ζε blog ή κηα ηειενπηηθή εθπνκπή κπνξεί λα θηάζεη ζε
θαλέλαλ ή ζε εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο.
Μεξηθέο απφ ηηο ηδηφηεηεο πνπ βνεζνχλ ζηελ πεξηγξαθή ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ
ησλ θνηλσληθψλ θαη βηνκεραληθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο είλαη:
1. Πνηόηεηα: ηε βηνκεραληθή (παξαδνζηαθή) δεκνζίεπζε, φπνπ κεζνιαβεί
έλαο εθδφηεο, ην ηππηθφ θάζκα ηεο πνηφηεηαο είλαη ζεκαληηθά κηθξφ. Ζ θχξηα
πξφθιεζε απφ ην πεξηερφκελν ζε ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη ην
γεγνλφο φηη ε θαηαλνκή ηεο πνηφηεηαο έρεη κεγάιε δηαθχκαλζε: απφ πςειήο
πνηφηεηαο ζηνηρεία κε ρακειήο πνηφηεηαο θαη θαηαρξεζηηθφ πεξηερφκελν

10

Nigel Morgan; Graham Jones; Ant Hodges. "Social Media" The Complete Guide to Social Media
From
The
Social
Media
Guys
http://www.dentalnursingaustralia.com/download/Social%20Media%20Policy%20and%20Procedure
%202013.pdf
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2. Έθηαζε: Σφζν ε βηνκεραληθή φζν θαη νη social media ηερλνινγίεο παξέρνπλ
ηελ θιίκαθα θαη είλαη ηθαλέο λα επηηχρνπλ έλα παγθφζκην αθξναηήξην. Σα
βηνκεραληθά κέζα ελεκέξσζεο, σζηφζν, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ έλα
ζπγθεληξσηηθφ πιαίζην γηα ηελ νξγάλσζε, ηελ παξαγσγή θαη ηε δηάδνζε, ελψ
ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη απφ ηε θχζε ηνπο πην απνθεληξσκέλα,
ιηγφηεξν ηεξαξρηθά θαη δηαθξίλνληαη απφ πνιιαπιά ζεκεία παξαγσγήο θαη
ρξεζηκφηεηαο.
3. πρλόηεηα: Ο αξηζκφο επαλαιήςεσλ πνπ κηα δηαθήκηζε εκθαλίδεηαη ζηηο
πιαηθφξκεο ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο.
4. Πξνζβαζηκόηεηα: Σα κέζα παξαγσγήο βηνκεραληθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο
είλαη ηεο θπβέξλεζεο θαη / ή εηαηξηθά (ηδηφθηεηα). Δλψ ηα εξγαιεία ησλ
θνηλσληθψλ κέζσλ (social media) είλαη δηαζέζηκα ζην θνηλφ κε κηθξφ ή
θαζφινπ θφζηνο.
5. Υξεζηηθόηεηα: Ζ βηνκεραληθή παξαγσγή ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο ζπλήζσο
απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο θαη θαηάξηηζε. Αληηζηξφθσο, ε
παξαγσγή ζηα πεξηζζφηεξα social media απαηηεί κφλν κέηξηα επαλεξκελεία
ησλ πθηζηάκελσλ δεμηνηήησλ. Θεσξεηηθά, ν θαζέλαο κε πξφζβαζε κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη ηα κέζα ηεο παξαγσγήο ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο
(social media).
6. Ακεζόηεηα: Ο ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ησλ επηθνηλσληψλ πνπ
παξάγνληαη απφ ηα βηνκεραληθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο κπνξεί λα είλαη
κεγάινο (εκέξεο, εβδνκάδεο ή αθφκε θαη κήλεο), ζε ζχγθξηζε κε ηα κέζα
θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ππάξμνπλ ζηηγκηαίεο
απνθξίζεηο.
7. Μνληκόηεηα: Σα βηνκεραληθά κέζα ελεκέξσζεο απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ
δεκηνπξγεζεί δελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ (δειαδή φηαλ ην άξζξν ηνπ
πεξηνδηθνχ ηππσζεί θαη δηαλεκεζεί, δε κπνξνχλ λα γίλνπλ αιιαγέο ζην άξζξν)
ελψ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ζρεδφλ αθαξηαία κε
ζρφιηα ή επεμεξγαζία.
Σα θνηλνηηθά κέζα ελεκέξσζεο απνηεινχλ έλα πβξίδην ησλ βηνκεραληθψλ θαη
ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο.
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2.5 Απνζαθήληζε νξνινγηώλ Social Media, Social Networking, Social
networks sites
Πνιιέο θνξέο ζηελ βηβιηνγξαθία θαη ζηελ αξζξνγξαθία, νη φξνη Social
Media, Social networking θαη social networks sites ζπγρένληαη κεηαμχ ηνπο. Αλ θαη
νη 3 φξνη κνηάδνπλ λα ζρεηίδνληαη , θαηά ηελ δηεξεχλεζε ηνπο πξνέθπςε ζεκαληηθή
δηαθνξνπνίεζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θξίζεθε ζθφπηκν λα εμεηαζηνχλ νη φξνη
ζπλδπαζηηθά έηζη ψζηε λα γίλεη ζαθήο ε εηδνπνηφο δηαθνξά ηνπο. Ζ ειιεληθή
απφδνζε ησλ φξσλ αληίζηνηρα αθνχεη ζην φλνκα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο,
θνηλσληθή δηθηχσζε θαη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο .
χκθσλα κε ηνλ Stelzner (2009) ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο απνηεινχλ
εξγαιεία γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ζπδήηεζε. Απφ ηελ άιιε ε θνηλσληθή
δηθηχσζε είλαη ε ρξήζε ησλ θνηλνηήησλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο γηα λα ζπλδεζνχλ ηα
άηνκα κεηαμχ ηνπο. Οπζηαζηηθά ηα Social Media ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
δηεπθφιπλζε ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ή δηαθνξεηηθά ηα Social Media κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ γηα δηαδηθηπαθή θνηλσληθή δηθηχσζε. Ζ Cohen11 πξεζβεχεη πσο ε
θνηλσληθή δηθηχσζε πξνυπήξμε θαη εμειίρζεθε ζε Social Media, ππνζηεξίδεη ηελ
δηαθνξνπνίεζε ησλ 2 φξσλ ραξαθηεξίδνληαο ηα Social Media σο κηα ζηξαηεγηθή, κηα
δηέμνδν γηα κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ, ελψ ζεσξεί ηελ δηαδηθηπαθή θνηλσληθή
δηθηχσζε κηα εθαξκνγή γηα ηελ ζχλδεζε αηφκσλ.
Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ή Social Media απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηελ
πιαηθφξκα, ηα εξγαιεία, ην know-how ηεο ελεκέξσζεο θαη θνηλσληθήο δηθηχσζεο
ελψ ν φξνο social networking αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα ηελ δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο
δηθηχσζεο, δειαδή ζηελ πξάμε ηεο ζχλδεζεο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο.
Μηα αθφκα ιεπηή δηαθνξά εληνπίδεηαη κεηαμχ ησλ φξσλ κέζα θνηλσληθήο
δηθηχσζεο θαη ησλ ζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Υάξηλ επθνιίαο νη πεξηζζφηεξνη
εξεπλεηέο (Body & Ellison(2008), Grabner-Krauter (2009), Rohani &Hock (2010) )
ζηα άξζξα ηνπο αλαθεξφκελνη ζηα θνηλσληθά δίθηπα ελλννχλ ηα κέζα θνηλσληθήο
δηθηχσζεο.
Απηφ δελ είλαη απαξαίηεηα ιάζνο αλ ζθεθηεί θαλείο πσο φπνην ζέκα αθνξά
ηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο αθνξά παξάιιεια θαη ηα κέζα θνηλσληθήο
δηθηχσζεο ελ ζπλφισ. Χζηφζν επεηδή ε δηαθνξά δελ παχεη λα πθίζηαηαη, παξαθάησ
11

http://heidicohen.com/social-media-definition/
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αθνινπζεί ε απαξαίηεηε αλάιπζε γηα ηελ θαηαλφεζή ηεο. Οη ζειίδεο θνηλσληθήο
δηθηχσζεο ζχκθσλα κε αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζην άξζξν «On Social Network Web
Sites: Definition, Features, Architectures and Analysis Tools» ησλ Rohani &Hock
(2010, ζει.43), ηζηνξηθά πξνυπήξμαλ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο.
Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Social Media θαη απφ
ηνλ νξηζκφ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, νη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο απνηεινχλ
κέξνο, θνκκάηη, ππνελφηεηα ελφο γεληθφηεξνπ ζπλφινπ. Σα κέζα θνηλσληθήο
δηθηχσζεο απνηεινχλ ηελ νκπξέια πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πιαηθφξκεο ηεο λέαο
γεληάο ζηελ ζθηά ηεο. Μηα ζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο αλήθεη ζίγνπξα ζηελ
νηθνγέλεηα ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο φκσο
δελ είλαη κφλν κηα ζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο.

2.6 Καηεγνξηνπνίεζε ρξεζηώλ ησλ social media
χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Forester Research (2010)

12

πνπ αθνξνχζε ηελ

ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, δηαθξίλνληαη 6 δηαθνξεηηθνί ηχπνη ρξεζηψλ
ησλ Social Media, νη νπνίνη είλαη νη εμήο:









Ο δεκηνπξγφο (creator): ζε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθεη ν ρξήζηεο πνπ
ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Γεκνζηεχεη πεξηερφκελν
ζηα blogs, αλαξηά βίληεν θαη εηθφλεο, ζπκκεηέρεη ζε θφξνπκ.
Ο θξηηήο (critic): απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ρξήζηεο πνπ
αληαπνθξίλνληαη θαη αληηδξνχλ ζε πεξηερφκελν πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη
άιινη ρξήζηεο. ρνιηάδεη δεκνζηεχζεηο, «πνζηάξεη» αμηνινγήζεηο θαη ζρφιηα
γηα πξνηφληα ή ππεξεζίεο.
Ο ζπιιέθηεο (collector): νξγαλψλεη πεξηερφκελν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ή ηνπο
άιινπο κε ηε ρξήζε RSS feeds13, bookmarking.
Ο Joiner: ν ηχπνο ηνπ αηφκνπ πνπ ζπλδέεηαη ζε ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο
δηθηχσζεο φπσο ην Facebook.
Ο ζεαηήο (spectator): απηφο ν ηχπνο είλαη πηζαλψο ε πην θνηλή θαηεγνξία
ρξήζηε. Spectator είλαη ην άηνκν πνπ δηαβάδεη ηα blogs, ηηο απφςεηο ησλ
ρξεζηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ βίληεν (π.ρ.: ην YouTube), δηαβάδεη ζπδεηήζεηο ζε

12

http://www.webgeekly.com/lessons/social-media/the-6-different-types-of-social-media-users-whichone-are-you/
13
RSS (Real Simple Syndication) Feed : format πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζην
δηαδίθηπν. Πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα ιακβάλνπλ λέεο πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο
ηζηνζειίδεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ, ηε ζηηγκή πνπ δεκνζηεχνληαη, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηηο
επηζθεθηνχλ .
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θφξνπκ, αθνχεη podcasts θαη ζπρλά αλαδεηήζεηο γηα ζρφιηα ησλ ρξεζηψλ θαη
επηζθεπηψλ.
Ο αλελεξγφο ρξήζηεο (Inactivate) : ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη
άλζξσπνη πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη
πεξηνξίδνληαη ζην λα θάλνπλ απιή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Φπζηθά φπσο
γίλεηαη αληηιεπηφ ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ απηψλ βαίλεη κεηνχκελνο κε ην
πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξεο ηζηνζειίδεο πιένλ
ελζσκαηψλνπλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο.

2.7 Λόγνη ρξήζεο θαη δξαζηεξηόηεηεο ζηα Social Media
Κάζε κέξα ρηιηάδεο ρξήζηεο εηζρσξνχλ ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο,
δεκηνπξγψληαο πξνθίι, έζησ θαη κε κηθξή δηάξθεηα δσήο (Obrist, 2008).
Ζ παγθφζκηα επηζηεκνληθή θνηλφηεηα έρεη θαηαβάιιεη πνιιέο πξνζπάζεηεο
γηα λα θαηαιάβεη ηελ επηινγή, ηε ρξήζε, ηε δηάδνζε, ηελ έγθξηζε θαη ηελ απνδνρή
ηεο ηερλνινγίαο ησλ Social Media ζηνλ πιεζπζκφ ησλ ρξεζηψλ. Πνιινί εξεπλεηέο
φπσο νη Shin and Kim (2008), Willis (2008), Shin (2008, 2010), Lee (2010), Sin et al
(2012) έρνπλ πξνζπαζήζεη λα εξεπλήζνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ηνπο ρξήζηεο
ζηελ πηνζέηεζε ησλ Social Media κέζσ ηνπ κνληέινπ ΣΑΜ(Technology Acceptance
Model). Σν κνληέιν ΣΑΜ απνηειεί ην θαηαιιειφηεξν εξγαιείν γηα λα εμεγήζεη ηνπο
ιφγνπο πνπ σζνχλ ηνπο αλζξψπνπο ζηελ πηνζέηεζε θαη ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ
δηθηχσλ ιφγσ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ λα εμεγήζεη θαη λα πξνβιέςεη ηελ
πηνζέηεζε νπνηαζδήπνηε λέαο ηερλνινγίαο (Mathieson, 1991). χκθσλα κε ην ΣΑΜ
νη 2 ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο γηα λα πηνζεηεζεί ε ρξήζε κηαο ηερλνινγίαο είλαη ε
αληηιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο θαη ε αληηιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα.
Μηα άιιε ζεσξία πνπ κπνξεί λα εμεγήζεη θαιχηεξα ην γηαηί θάπνηνο
ρξεζηκνπνηεί ηα media θαη θαη‘ επέθηαζε ηα Social Media είλαη ε ζεσξία ησλ
Υξήζεσλ θαη Ζζηθψλ Ηθαλνπνηήζεσλ (U&G Theory). χκθσλα κε ηνλ McQuail
(1994) ππάξρνπλ 4 θηλεηήξηεο δπλάκεηο:

ελεκέξσζε, ςπραγσγία, θνηλσληθή

αιιειεπίδξαζε θαη πξνζσπηθή ηαπηφηεηα.
Οη Brandtzaeg & Heim (2009) ζηελ έξεπλά ηνπο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην
άξζξν «Why People Use Social Networking Sites», εμέηαζαλ ηνπο ιφγνπο ρξήζεο
ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, πνπ απνηεινχλ ην πην δεκνθηιέο θνκκάηη
ησλ Social Media, ππφ ην πξίζκα ηεο ζεσξίαο U & G. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζηελ
Ννξβεγία θαη ζπγθέληξσζε πάλσ απφ 4,000 ζπκκεηέρνληεο απφ ηνπο νπνίνπο ηειηθά
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επηιέρζεθαλ κφλν νη 1200 ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε θεξεγγπφηεηα ηεο έξεπλαο.
Πξνέθπςε πσο ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο ρξήζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ήηαλ γηα λα
γλσξίζνπλ λένπο αλζξψπνπο θαη ν δεχηεξνο ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο γηα λα
επηθνηλσλνχλ κε θίινπο. Αθνινχζεζαλ κε θζίλνπζα ζεηξά άιινη ιφγνη φπσο γηα
ιφγνπο θνηλσληθνπνίεζεο, γηα ηελ ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ, γηα ζπδήηεζε θαη
αληηπαξαβνιή απφςεσλ κε άιινπο αλζξψπνπο. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηαίξηαμαλ
ζην κνληέιν ηεο ζεσξίαο U& G θαη πξνθχπηεη πσο ν πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο
ρξήζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ είλαη ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ε επηθνηλσλία
δειαδή κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη ην
ζπκπέξαζκα δελ ήηαλ αλακελφκελν. Πνιινί εξεπλεηέο δηαηείλνληαη πσο ηα
θνηλσληθά δίθηπα ππνζηεξίδνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο off line θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ
αλζξψπσλ. Γηα παξάδεηγκα νη Ellison (2007) θαη Lenhart and Madden (2007) ζηηο
έξεπλεο ηνπο δηαπίζησζαλ φηη ηα θνηλσληθά δίθηπα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν
γηα λα δηαηεξήζνπλ ή λα παγηψζνπλ ηηο πθηζηάκελεο ζρέζεηο παξά γηα λα
δεκηνπξγήζνπλ λέεο. Χο εθ ηνχηνπ ε έξεπλα ησλ Brandtzaeg & Heim(2009) νδήγεζε
ζην ζπκπέξαζκα πσο ηα θνηλσληθά δίθηπα απνηεινχλ έλα πεξηβάιινλ φπνπ επλνείηαη
ε δεκηνπξγία αζζελψλ δεζκψλ (Eric Gilbert & Karrie Karahalios,2009) (weak ties)14
ιφγσ ηεο αλέμνδεο θαη πνιχπιεπξεο επηθνηλσλίαο.
Μηα παξφκνηα έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο Dogruer & al (2011), εζηίαζε
ζηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηελ λέα γεληά ζηελ ρξήζε ηνπ Facebook απνθιεηζηηθά. Ζ
έξεπλα έιαβε ρψξα ζην Παλεπηζηήκην Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη πεξηιάκβαλε
ζπλνιηθά 302 ζπκκεηέρνληεο. Οη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε
έλα πιήζνο ιφγσλ ρξήζεο, φπσο ην ρξεζηκνπνηψ γηα λα παίμσ παηρλίδηα, γηα λα
θιεξηάξσ, γηα λα επηθνηλσλψ κε άιινπο αλζξψπνπο, γηα λα πξνκνηάξσ ηνλ εαπηφ
κνπ θαη λα απνζπάζσ ζεηηθέο θξηηηθέο, γηα λα πεξάζσ φκνξθα ηνλ ειεχζεξν κνπ
ρξφλν, γηα λα ςάμσ γηα θσηνγξαθίεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηέδεημαλ πσο
ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο ρξήζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο θνηλσληθήο δηθηχσζεο
απφ ηνπο θνηηεηέο ήηαλ γηα λα «ζπλαληεζνχλ» θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε άηνκα πνπ
ήδε γλψξηδαλ θαζψο θαη γηα λα απνθαηαζηήζνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε άηνκα πνπ είραλ
μεράζεη. Έλα άιιν ζεκαληηθφ εχξεκα ελάληηα ζηελ κέρξη ηφηε βηβιηνγξαθία , ήηαλ
πσο πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ ζπκθψλεζε πσο ρξεζηκνπνηεί ην Facebook
14

Την ζννοια των weak ties την ειςήγαγε το 1973 ο Mark Granovetter ςτο ζργο του “The Strength of
Weak Ties”. Ανάλογα με την δφναμη του δεςμοφ ο ςυγγραφζασ διζκρινε τουσ δυνατοφσ και τουσ
αδφναμουσ δεςμοφσ. Για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ βλζπε Granovetter, M. S. 1973. The Strength of
Weak Ties. The American Journal of Sociology, 78(6), 1360–1380.
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γηα πξνζσπηθή έθθξαζε ή ‗δηαθήκηζε‘ ηνπ εαπηνχ ηνπο. Ο Strano (2008) είλαη έλαο
απφ εθείλνπο ηνπο εξεπλεηέο πνπ ππνζηεξίδεη πσο ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ
γίλεηαη ράξηλ ηνπ λαξθηζζηζκνχ ησλ ρξεζηψλ ελψ επίζεο ηα θνηλσληθά δίθηπα
απνηεινχλ ηνλ θαηάιιειν ρψξν γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο branding. Ζ πξφηαζε ηνπ
Strano (2008) ινηπφλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απνξξίπηεηαη.
Ζ έξεπλα ηεο Li (2007) πνπ δηεμήρζε ζηηο ΖΠΑ θαηέδεημε πσο ν
ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο ρξήζεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο απφ ηνπο
Ακεξηθαλνχο, ήηαλ ε επαθή θαη ε επηθνηλσλία ησλ ρξεζηψλ κε ηνπο θίινπο ηνπο.
Σέινο ζχκθσλα κε ηελ παγθφζκηα έθζεζε γηα ηα Social Media γηα ην 2012
(Nielsen)15 ν επηθξαηέζηεξνο ιφγνο ρξήζεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο
εμαθνινχζεζε λα είλαη ε δηαηήξεζε επαθψλ ησλ ρξεζηψλ κε άηνκα πνπ ήδε
γλσξίδνπλ. Λφγνη δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο αλαδείρζεθαλ ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ,
ε ελεκέξσζε γηα ηηο παγθφζκηεο εμειίμεηο θ.α.
Αληηιακβαλφκαζηε απφ ηα παξαπάλσ πσο ν θπξηφηεξνο ιφγνο ρξήζεο ησλ
κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη ε ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ
αλζξψπσλ παγθνζκίσο, ε νπνία κέρξη πξφηηλνο απνηεινχζε πξνλφκην ησλ αηφκσλ
πνπ αλήθαλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή θάζηα θαζψο θαη φηη ηειηθά ε ρξήζε
ηνπο γεθπξψλεη ην ράζκα κεηαμχ ησλ online θαη offline δηθηχσλ ησλ αλζξψπσλ φπσο
είραλ απνθαλζεί θαη νη Boyd & Ellison (2008). Ζ δηαπίζησζε απηή βξίζθεη εθαξκνγή
θαη ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα αθνχ ζχκθσλα κε παλειιήληα έξεπλα ηνπ
εξγαζηεξίνπ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ (ELTRUN) ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελψλ, «ηάζε, αμηνπνίεζε θαη εκπηζηνζχλε ησλ Διιήλσλ ζηα Social Media» ζηηο
αξρέο ηνπ 2012, νη ρξήζηεο ζηε ρψξα καο, ρξεζηκνπνηνχλ ηα θνηλσληθά δίθηπα γηα λα
επηθνηλσλήζνπλ κε θίινπο θαη ζπγγελείο θαηά 37%, λα ςπραγσγεζνχλ θαηά 32% θαη
λα κνηξαζηνχλ βίληεν θαη θσηνγξαθίεο θαηά 28%.
Καηά ηελ ρξήζε ησλ Social Media νη ρξήζηεο επηδίδνληαη ζε δηάθνξεο
δξαζηεξηφηεηεο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Subrahmanyam & al (2008) πνπ έιαβε
ρψξα ζην Λνο Άληδειεο ζε 110 ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο 18-29 εηψλ νη θπξηφηεξεο
δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ ε αλάγλσζε/ απάληεζε ζε notes θαη κελχκαηα κε πνζνζηφ 77%
πνπ απνηειεί θαη ηελ πην ζπρλή δξαζηεξηφηεηα, ε αλάγλσζε ζρνιίσλ ζην πξνθίι
ηνπο κε πνζνζηφ 75%, ε πεξηήγεζε ζε πξνθίι θίισλ κε πνζνζηφ 66% θαη ην
αλέβαζκα ζρνιίσλ ζε θσηνγξαθίεο ή δεκνζηεχζεηο κε πνζνζηφ 54%.
15

"State of the media: The social media report 2012". Featured Insights, Global, Media +
Entertainment. Nielsen. Retrieved 9 December 2012.
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Μηα άιιε κεγάιε έξεπλα ησλ Lenhart & al (2007) εμεηάδνληαο ηελ ζρέζε ησλ
ελειίθσλ θαη ησλ εθήβσλ κε ηα Social Media εμέηαζε έλα κεγάιν εχξνο
δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηδίδνληαη νη ρξήζηεο. Έηζη πξνέθπςε πσο νη ρξήζηεο εθηφο
απφ ην λα επηθνηλσλνχλ, λα πνζηάξνπλ θαη λα ζρνιηάδνπλ πξνθίι θίισλ επηδίδνληαη
θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ην 38% ησλ εθήβσλ θαη ην 30% ησλ
ελειίθσλ ζπκκεηέρνπλ ζε δηακνηξαζκφ πεξηερνκέλνπ θαη ζε ελεξγή ρξήζε
ηζηνινγίσλ, ην 72% θαη 71% αληίζηνηρα ησλ εθήβσλ θαη ελειίθσλ ρξεζηκνπνηνχλ ηα
κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο πξνο αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ πγείαο, ην 62% ησλ
εθήβσλ θαη ην 71% ησλ ελειίθσλ ελεκεξψλνληαη γηα ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο απφ ηα
Social Media ελψ ηέινο ην 32% ησλ ελειίθσλ ελεκεξψλνληαη γηα ηηο πνιηηηθέο
εμειίμεηο.

2.8 Επιδράςεισ των social media ςτην χρήςη ιντερνέτ
παγκοςμίωσ
Δίλαη απμαλφκελνο ν αξηζκφο ησλ κειεηεηψλ πνπ έρνπλ πξνζπαζήζεη λα
κειεηήζνπλ θαη λα κεηξήζνπλ ηνλ αληίθηππν ησλ social media. Μηα κειέηε ηνπ 2010
απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Maryland φηη νη ππεξεζίεο social media κπνξεί λα είλαη
εζηζηηθέο,16 θαη φηη ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε «fear of missing out" γλσζηφ θαη σο ηε θξάζε "FOMO" απφ
πνιινχο θνηηεηέο17. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ην Facebook είλαη πιένλ ε θχξηα κέζνδνο
επηθνηλσλίαο ησλ ζπνπδαζηψλ θνιιεγίσλ ζηηο ΖΠΑ (Harris Kandace, 2008).
O Erik Qualman, ζπγγξαθέαο ηνπ ¨Socialnomics¨ (ςεθίζηεθε βηβιίν ηεο
ρξνληάο 2010 απφ American Marketing Association), ζην "Social Media Revolution"
18

πξνβάιεη πνιιά ζηαηηζηηθά γηα ηα social media ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ

ζηνηρείνπ φηη ην 93% ησλ επηρεηξήζεσλ ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ην marketing θαη αλ ην
Facebook ήηαλ ρψξα, ζα ήηαλ ε 3ε κεγαιχηεξε. Πνιιά θνιέγηα θαη παλεπηζηήκηα
φπσο ην Υάξβαξλη, Johns Hopkins, Columbia θαη Stanford, κεηαμχ άιισλ, έρνπλ
εηζάγεη καζήκαηα ζρεηηθά κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ καδηθήο

16

"Students Addicted to Social Media – New UM Study" Πηγή :Wikipedia
http://www.livescience.com/9888-college-students-addicted-social-media-study-finds.html
17
"FOMO: The Unintended Effects of Social Media Addiction".
18
"Social Media Revolution Video". Youtube. 22 June 2011.
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ελεκέξσζεο, ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο ζηαδηνδξνκίαο σο
ςεθηαθνί ζηξαηεγηθνί αλαιπηέο (digital strategists) 19.
Τπάξρνπλ δηάθνξα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία :



















Οη θαηαλαισηέο ζπλερίδνπλ λα μνδεχνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε θνηλσληθά
δίθηπα απφ φηη ζε νπνηαδήπνηε άιιε θαηεγνξία ησλ sites. Πεξίπνπ 20% ηνπ
ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ζε απεπζείαο ζχλδεζε κέζσ ηνπ πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή
(PC), θαη 30% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ζε απεπζείαο ζχλδεζε κέζσ θηλεηνχ 20
Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ δαπαλάηαη ζηα social media ζηηο ΖΠΑ ζε
ππνινγηζηέο θαη θνξεηέο ζπζθεπέο απμήζεθαλ 37% ζε 121 δηζεθαηνκκχξηα
ιεπηψλ ηνλ Ηνχιην 2012, ζε ζχγθξηζε κε 88 δηο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011 43
Σν Facebook ην 2012 παξακέλεη ην πην δεκνθηιέο θνηλσληθφ δίθηπν ζηηο
ΖΠΑ κέζσ ηνπ PC (152.200.000 επηζθέπηεο), εθαξκνγέο θηλεηήο ηειεθσλίαο
(78,4 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο) θαη θηλεηφ δηαδίθηπν (74,3 εθαηνκκχξηα
επηζθέπηεο) 43
51% ησλ αηφκσλ ειηθίαο 25-34 ρξεζηκνπνηνχλ ηα social ζην γξαθείν,
πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε ειηθηαθή νκάδα 43
Καηά κέζν φξν, ην 47% ησλ ρξεζηψλ social media αζρνινχληαη κε ηελ
θνηλσληθή κέξηκλα 43
Δλψ ν ππνινγηζηήο εμαθνινπζεί λα είλαη ε θχξηα ζπζθεπή πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξφζβαζε ζε social media, παξά ηελ πηψζε 4% ζηε
ρξήζε ηνπ, ην 2012, ην ηειεπηαίν έηνο ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο
ρξήζεο κέζσ ηακπιεηψλ (tablets) απφ 3% έσο 16% θαη ζηηο ηειενξάζεηο κε
δπλαηφηεηα ηληεξλεη απφ 2% έσο 4% 43
πλνιηθά 234 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ειηθίαο 13 εηψλ θαη άλσ ζηηο ΖΠΑ
ρξεζηκνπνίεζαλ θηλεηή ζπζθεπή ην Γεθέκβξην ηνπ 200921
ην Twitter πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεξηζζφηεξα απφ έλα δηζεθαηνκκχξην tweets
ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 θαη θαηά κέζν φξν πεξίπνπ 40 εθαηνκκχξηα tweets
αλά εκέξα 44
Πάλσ απφ ην 25% ησλ πξνβνιψλ ζειίδσλ Internet (page views) ζηηο ΖΠΑ
έγηλαλ ζε έλα απφ ηα θνξπθαία sites θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ηνλ Γεθέκβξην
ηνπ 2009, ελψ έλα ρξφλν πξηλ ήηαλ 13,8%. 44
Ο αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ social media ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ απμήζεθε
100% κέζα ζην 2010, έηζη ψζηε ην έλα ζηα ηέζζεξα άηνκα απηήο ηεο
ειηθηαθήο νκάδαο είλαη ηψξα κέξνο ελφο site θνηλσληθήο δηθηχσζεο 22
Σα social media μεπεξάζan ηελ πνξλνγξαθία σο ε Νν 1 δξαζηεξηφηεηα ζην
δηαδίθηπν ην 2011 23

19

"Top 100 Social Media Colleges-StudentAdvisor" πηγή : www.studentadvisor.com
State of the media: The social media report 2012". Featured Insights, Global, Media +
Entertainment. Nielsen.
21
"VentureBeat | Tech. People. Money". Digital.venturebeat.com.
22
"Boomers Joining Social Media at Record Rate".CBS News. 15 November 2010
23
"Statistics". Socialnomics.
20

29



Σν Ννέκβξην ηνπ 2011, θαηαγξάθεθε φηη νη Ηλδνί αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν
ρξφλν ζε social media απφ νπνηαδήπνηε άιιε δξαζηεξηφηεηα ζην Γηαδίθηπν 24
Σελ ηειεπηαία πεληαεηία ν παγθφζκηνο πιεζπζκφο ηνπ δηαδηθηχνπ, έρεη

δηπιαζηαζηεί θαη απαξηζκεί ζήκεξα πάλσ απφ 2,40 δηζεθαηνκκχξηα ρξήζηεο
(internetworldstats.com,2013), ελψ αλά δεπηεξφιεπην εηζέξρνληαη 8 λένη ρξήζηεο ζην
δηαδίθηπν (socialskinny,2012). Ζ πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ ζπγθεληξψλεηαη ζηελ
Αζία, ελψ νη Δπξσπαίνη ρξήζηεο αγγίδνπλ ηα 501 εθαηνκκχξηα. Αμηνπξφζερην είλαη
θαη ην γεγνλφο πσο νη ζειίδεο ηνπ δηαδηθηχνπ μεπεξλνχλ πιένλ ηα 8 δηζεθαηνκκχξηα
(socialskinny,2012).
Όζνλ αθνξά ηνλ παγθφζκην πιεζπζκφ ησλ ρξεζηψλ ησλ Social Media
αλέξρεηαη ζην 1 δηζεθαηνκκχξην ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο
Σειεπηθνηλσληψλ (ITU) γηα ην 2012. χκθσλα κε ηελ Comscore (2012) ζηελ εηήζηα
έθζεζε ηεο «2010 Europe Digital Year in Review», ε Δπξψπε είλαη ε ήπεηξνο φπνπ
ηα online θνηλσληθά δίθηπα παξνπζηάδνπλ ηελ κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο βάζεο
ρξεζηψλ ζηνλ θφζκν (10,8%).
πλνιηθά ην 84,4% ησλ επξσπαίσλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη
εγγεγξακκέλνη ζε θάπνην online θνηλσληθφ δίθηπν. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη
ε ρξήζε ησλ Social Media έρεη απμεζεί θαηά 356% ζηηο ΖΠΑ απφ ην 2006 θαη
απνηειεί ηελ 4ε πην δεκνθηιή online δξαζηεξηφηεηα (Socialskinny,2012). χκθσλα
κε έξεπλα ηεο PewInternet (2011)25 ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο θαίλεηαη λα είλαη πην
ελεξγφο ζηελ ρξήζε ησλ Social Media κε πνζνζηφ 69% ελ αληηζέζεη κε ηνπο άλδξεο
πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζε πνζνζηφ 60%. Σν 2012 ην 56% ησλ αλζξψπσλ παγθνζκίσο
ππνζηεξίδνπλ

πσο

έρνπλ

επηζθεθηεί

κηα

ζειίδα

θνηλσληθήο

δηθηχσζεο

(statisticbrain.com, 2012), ελψ 4 ζηνπο 5 ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ έρνπλ εγγξαθεί ζε
θάπνην κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Ζ επίζθεςε ζε ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο
δηθηχσζεο απνηειεί ζηαζεξά ηελ πην δεκνθηιή δξαζηεξηφηεηα ζηα Social Media κε
πνζνζηφ 59 %.
Σν 22,5% ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ θαίλεηαη λα μνδεχεη ηνλ ρξφλν πνπ
είλαη ζπλδεδεκέλν ζην δηαδίθηπν απνθιεηζηηθά ζε ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο.
Οη Ακεξηθαλνί ρξήζηεο μνδεχνπλ ηξηπιάζην ρξφλν ζε ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο
θαη ζε ηζηνιφγηα απφ φηη ζην email. Ακέζσο κεηά ηελ δεκνθηιέζηεξε δξαζηεξηφηεηα
24

"Connecting and Engaging with Digital Indian Consumers | Nielsen Wire". Blog.nielsen.com. 15
November 2011.
25
http://www.pewinternet.org/2011/08/26/65-of-online-adults-use-social-networking-sites/
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πνπ φπσο πξνείπακε είλαη ε ζπκκεηνρή ζε ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο
αθνινπζνχλ ην micro blogging πνπ απμήζεθε απφ ην 13% ην 2011 ζε 24% ην 2012
θαη ην «αλέβαζκα» βίληεν κε 27% (Socialskinny, 2012).
ρεηηθά κε ηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο ησλ ρξεζηψλ ησλ Social Media, ην 91%
ησλ ελειίθσλ ρξεζηκνπνηεί ηα Social Media ηαθηηθά (Socialskinny, 2012), ελψ
παξαηεξείηαη δξακαηηθή αχμεζε ησλ ρξεζηψλ ειηθίαο απφ 11 θαη πάλσ, κε
πξσηνπφξν ηελ Ακεξηθή ηεο νπνίαο ην 53% ησλ παηδηψλ γίλνληαη ρξήζηεο απφ ηελ
ειηθία ησλ 11. εκαληηθά είλαη θαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πνπ ζέινπλ ην 25% ησλ
ρξεζηψλ λα δηαηείλνληαη πσο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο
απμάλεηαη ε απηνπεπνίζεζε ηνπο θαη θάλνπλ θαηλνχξηνπο θίινπο. Σέινο ην 40% ησλ
ρξεζηψλ μνδεχνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ online θνηλσληθνπνίεζε παξά ζηελ
πξφζσπν-κε- πξφζσπν.

2.9 Σα social media ζε αξηζκνύο ζηελ Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα
χκθσλα κε ην δειηίν ηχπνπ ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο γηα ην
201126 νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ μεπεξλνχλ ην 51% ηνπ εγρψξηνπ πιεζπζκνχ.
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη άλδξεο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ην
δηαδίθηπν (52,4%) απφ φηη νη γπλαίθεο (47,6%). Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία, νη
πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ (29,8%) αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 25-34
εηψλ ελψ ην 15,7% ζηελ ειηθηαθή νκάδα 45-54 εηψλ θαη ην 7,1% ζηελ ειηθηαθή
νκάδα 55-74 εηψλ. Όζνλ αθνξά ζην κνξθσηηθφ επίπεδν, νη ρξήζηεο κέζνπ
κνξθσηηθνχ επηπέδνπ (απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηλζηηηνχησλ
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο) είλαη νη πεξηζζφηεξνη κε πνζνζηφ 45,6% ελψ νη ρξήζηεο
ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ (απφθνηηνη πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη γπκλαζίνπ
/ θαηψηεξσλ ηερληθψλ ζρνιψλ) απνηεινχλ ην 12,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεζηψλ ηνπ
δηαδηθηχνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ ρξήζε ησλ Social Media, ζχκθσλα κε ην
Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (2011)

27

ην πνζνζηφ ησλ

Διιήλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα Social Media βαίλεη ζπλερψο απμαλφκελν θαη
26

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1901/PressReleases/A1901_SFA20_DT_
AN_00_2011_01_F_GR.pdf
27
http://www.observatory.gr/files/meletes/A100526_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE
%BB%20%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD%20internet%202010.pdf
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δηακνξθψζεθε ζην 36% ην 4ν ηξίκελν ηνπ 2010, έλαληη κφιηο 14% ην 1ν ηξίκελν ηνπ
2009 (αχμεζε 157%) θαη 2% ην 1ν ηξίκελν ηνπ 2008 (αχμεζε 1550%). Δλ έηε 2013
ζηελ Διιάδα νη εληαηηθνί ρξήζηεο ησλ Social Media μεπεξλνχλ ην 1,5 εθαηνκκχξην
ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ISNP θαη πεξίπνπ ην 68% ζπκκεηέρεη ζε θάπνηα κνξθή ησλ
κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο.
χκθσλα κε έξεπλα ηεο Focus Bari
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γηα ην 2012 έλαο ζηνπο ηξεηο Έιιελεο

επηζθέπηεηαη ζήκεξα ηα Social Media κε ζθνπφ λα έξζεη ζε επηθνηλσλία κε ηνπο
θίινπο ηνπ, λα εθθξαζηεί, λα ςπραγσγεζεί, λα απνδξάζεη, λα θιεξηάξεη, λα
εθηνλσζεί. ην Facebook απνηειεί ηνλ δεκνθηιέζηεξν θφκβν, αθνχ ζπγθεληξψλεη
επηζθεςηκφηεηα ηεο ηάμεσο ηνπ 21% ησλ Διιήλσλ ζε επίπεδν εκέξαο, ηνπ 31% ζε
επίπεδν εβδνκάδαο θαη ηνπ 33% ζε επίπεδν κήλα, ελψ ξαγδαία απνηππψλεηαη ε
εμέιημε ηνπ, θαζψο έρεη πεληαπιαζηαζηεί ν αξηζκφο ησλ εκεξήζησλ επηζθεπηψλ ηνπ
κέζα ζηα ηειεπηαία 2 ρξφληα.
Ζ έξεπλα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ (ELTRUN)29, ηνπ
Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, γηα ηε «ζηάζε, αμηνπνίεζε θαη εκπηζηνζχλε
ησλ Διιήλσλ ζηα Social Media» (2012) , θαηέδεημε πσο νη Έιιελεο είλαη απφιπηα
εμνηθεησκέλνη θαη έκπεηξνη ζηελ ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Σν 68%
ησλ Διιήλσλ επηζθέπηεηαη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (π.ρ. Facebook, twitter) θαη
ην 60%, blogs θαη forums. Δπίζεο έλαο ζηνπο δχν Έιιελεο αλαδεηά πιεξνθνξίεο ζε
ζειίδεο κε αμηνινγήζεηο (reviews) ρξεζηψλ γηα δηάθνξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Σν
πνζνζηφ απηφ θέξλεη ηελ Διιάδα ζηελ ηξίηε ζέζε παλεπξσπατθά κεηά ηε Γαλία θαη
ηελ Ννξβεγία.
Οη θπξίαξρνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχλ νη Έιιελεο ηηο ζειίδεο
θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη ε επηθνηλσλία κε ηελ νηθνγέλεηα θαη θίινπο (37%), ε
δηαζθέδαζε (32%) θαη γηα λα κνηξαζηνχλ θσηνγξαθίεο θαη βίληεν (28%). Απφ 14 έσο
26 εηψλ δειψλνπλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ην Facebook θαζεκεξηλά πάλσ απφ ην 60%,
ελψ απφ ειηθία 34 θαη πάλσ ε ρξήζε ηνπ Facebook πεξηνξίδεηαη ζε ιίγεο θνξέο ηελ
εβδνκάδα. Χζηφζν, παξφιν πνπ νη Έιιελεο εκθαλίδνληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην
ζχλνιν ησλ Social Media, ηδηαίηεξα ελεξγνί θαη δξαζηήξηνη είλαη κφλν ζηηο ζειίδεο
θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε ηνλ έλαλ ζηνπο δχν λα δεκνζηεχεη ζρφιηα ζπρλά. Πίζσ απφ
ηα πςειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο βξίζθεηαη ε
θνπιηνχξα ηνπ Έιιελα, ζεκεηψλνπλ νη εξεπλεηέο: «Ζ εμνηθείσζε είλαη κεγαιχηεξε
28
29

http://sepe.gr/default.aspx?pid=34&artID=3501&la=1
http://www.eltrun.gr/wp-content/uploads/2013/01/social-media_2012_final.pdf
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κε ηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, νη νπνίεο επηπξνζζέησο έρνπλ σο θχξην ξφιν
ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ –ζηνηρείν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειιεληθή
θνπιηνχξα- θαη φρη ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα».
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3. ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΧΝ SOCIAL MEDIA
3.1 Αληαγσληζκόο
Με 203 θαηαγεγξακκέλα θνηλσληθά δίθηπα ζχκθσλα κε ηελ Wikipedia30, 211
ζχκθσλα κε ηελ Alexa.com θαη 1,73 δηζεθαηνκκχξηα ρξήζηεο ησλ θνηλσληθψλ
δηθηχσλ
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, θαηαλννχκε ηνλ ηδηαίηεξα κεγάιν αληαγσληζκφ πνπ ππάξρεη ζηoλ θιάδν

ησλ social media.
Σα θνηλσληθά δίθηπα έρνπλ σο ζηφρνπο κία κεγάιε βάζε ρξεζηψλ, λα έρνπλ
ελεξγνχο ρξήζηεο, λα είλαη δεκνθηιή ζην ηληεξλέη, νη ρξήζηεο ηνπο λα είλαη engaged,
ν ρξφλνο παξακνλήο ησλ ρξεζηψλ ζην site λα είλαη πςειφο θαη θπζηθά λα έρνπλ
έζνδα. Αο δνχκε πσο δηακνξθψλεηαη ν ράξηεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζε θάζε επίπεδν.

3.1.1 Υξήζηεο
Όζνλ αλαθνξά ην ζέκα ησλ ρξεζηψλ, γηα ηα θνηλσληθά δίθηπα δελ αξθεί κφλν
λα είλαη εγγξακκέλνη ρξήζηεο. Απηφ πνπ ηνπο ελδηαθέξεη είλαη λα έρνπλ ελεξγνχο
ρξήζηεο. Παξαθάησ βιέπνπκε ηα θνξπθαία θνηλσληθά δίθηπα ζε φιν ηνλ θφζκν γηα
ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014 αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ελεξγψλ ρξεζηψλ.32
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http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites
http://socialmediatoday.com/irfan-ahmad/1993606/global-overview-internet-mobile-and-socialmedia-engagement-and-usage-infographi
32
http://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
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Ζγέηεο ζηελ αγνξά είλαη ην Facebook,

ην πξψην θνηλσληθφ δίθηπν πνπ

μεπέξαζε ην 1 δηζεθαηνκκχξην θαηαρσξεκέλνπο ινγαξηαζκνχο. Πέκπηνλ, θαηεηάγε
ην δίθηπν microblogging, Twitter, πνπ είρε πάλσ απφ 232 εθαηνκκχξηα ελεξγνχο
ινγαξηαζκνχο κεληαία. Δλ ησ κεηαμχ, ην

Tumblr (ππεξεζία blogging) είρε

πεξηζζφηεξνπο απφ 230 εθαηνκκχξηα ελεξγνχο ρξήζηεο blog ζην site ηνπ.

3.1.2 Γεκνηηθόηεηα
Παξαθάησ ζα δνχκε ηα 10 δεκνθηιέζηεξα θνηλσληθά δίθηπα φπσο πξνθχπηεη
απφ ηελ θαηάηαμε ηνπ eBizMBA.com33 (νδεγφο eBusiness πνπ βνεζά λα βξεηο ηνπο
θαιχηεξνπο πφξνπο ζην ίληεξλεη) , ε νπνία είλαη ζπλερψο ελεκεξσκέλε ιακβάλνληαο
ππφςε, ηελ Alexa Global Traffic Rank34 θαη ην U.S. Traffic Rank απφ ηα site
compete.com35 θαη ην quantcast.com36.

33

http://www.ebizmba.com/articles/social-networking-websites
είλαη ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο Amazon.com πνπ παξέρεη εκπνξηθά δεδνκέλα θπθινθνξίαο Ηζηνχ
35
παξαδίδεη ςεθηαθή επθπΐα πνπ βνεζά ηα θνξπθαία brands ζηνλ θφζκν, ζηελ βειηίσζε ηνπ
marketing κε βάζε ηελ online ζπκπεξηθνξά ησλ εθαηνκκπξίσλ θαηαλαισηψλ
36
Δηαηξία πνπ εμεηδηθεχεηαη ζηελ κέηξεζε ηειεζέαζεο θαη δηαθήκηζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.
Πξνζθέξεη πξφζβαζε ζην θνηλφ ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε (traffic) θαη δεκνγξαθηθά δεδνκέλα
εθαηνκκπξίσλ ηζηνζειίδσλ.
34

35

3.1.3 Engagement
Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ηνπ ίληεξλεη δηαζέηνπλ
έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ηεο εκέξαο ηνπο ζηα social media, θάλνληαο ζρφιηα ζην
Facebook, αλεβάδνληαο tweets θιπ. Κάζε κέξα, έξρνληαη ζε επαθή κε ηεξάζηην φγθν
πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ content πνπ δεκηνπξγείηαη ζην News Feed καο. Ζ εξψηεζε
είλαη, φκσο, ε εμήο: πνηα είλαη ε ζπκπεξηθνξά κεηά ην click; Αθνχ, δειαδή,
παηήζνπλ πάλσ ζε έλα link πνπ δεκνζίεπζε θάπνηνο θίινο ζηα social media; ‗Ζ
δηαθνξεηηθά: πφζν engaged είλαη ην referral traffic ηνπ εθάζηνηε social network;
ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξφζθαηα απφ ην Shareaholic37,
κειεηήζεθαλ γηα έλα εμάκελν (επηέκβξηνο ‘13 – Φεβξνπάξηνο ‘14) ην average visit
duration, ην pages/visit θαη ην bounce rate, γηα θάζε έλα επηζθέπηε πνπ «εξρφηαλ» ζε
έλα site, απφ κία απφ ηηο 8 κεγαιχηεξεο social media πιαηθφξκεο.

37

https://shareaholic.com/about/
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Αο αλαιχζνπκε ιίγν παξαπάλσ θάπνηα αμηνζεκείσηα ζηνηρεία:
1) Σν YouTube ζηε θνξπθή
Με ην ρακειφηεξν bounce rate (43.19%), ην πςειφηεξν pages/visit (2.99) θαη
ην κεγαιχηεξν average visit duration (227.82 sec), ην YouTube ζηέθεηαη σο ην Social
Network πνπ δεκηνπξγεί ην πην engaged traffic. Ση ην ηδηαίηεξν έρεη φκσο ην YouTube
γηα λα πάξεη ηε πξσηηά; Πηζαλψο, ην ελδερφκελν φηη ηα video απφ κφλα ηνπο είλαη
engaging θαη έηζη δηεγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε, απμάλνληαο ηε πηζαλφηεηα
λα κείλεη πςειφ ην engagement level θαη post-click.
2) Σν Google+ θαη ην LinkedIn δελ είλαη ηεο πνζφηεηαο, αιιά ηεο πνηφηεηαο
Παξά ην γεγνλφο φηη ην Google+ θαη ην LinkedIn έρνπλ ηα ιηγφηεξα social
referrals, έρνπλ ηνπο πην «θαινχο» επηζθέπηεο. Απηφ ην ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη αλ
παξαηεξήζνπκε φηη, κεηά ην YouTube, ηα δχν απηά social media έρνπλ ηα δχν πην
ρακειά bounce rates, αιιά θαη ηα κεγαιχηεξα pages/visit θαη average visit duration.
πλεπψο, ίζσο είλαη αλάγθε γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αλαδεηνχλ ην πςειφ
engagement, λα επελδχζνπλ ζε απηά ηα social media, παξά ην ρακειφ ηνπο traffic.
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3) ρεδφλ ηζνδχλακα θαίλεηαη λα είλαη ην Twitter θαη ην Facebook
Αθξηβψο ζηα ίδηα επίπεδα θηλνχληαη απηά ηα 2 social media απφ άπνςε
bounce rate (56.35%). ηε θαηεγνξία pages/vist έρεη έλα κηθξφ πξνβάδηζκα ην
Twitter, ελψ ζηε θαηεγνξία average visit duration ππεξηεξεί γηα ιίγν ην Facebook.
4) Σν Pinterest δελ είλαη ηειηθά ην golden child ησλ Social Media
Καη είλαη ινγηθφ αθνχ ηνπνζεηείηαη ζηελ 6ε ζέζε, κε Bounce rate ζηα ίδηα
επίπεδακε απηά ηνπ Twitter θαη ηνπ Facebook, αιιά πνιχ ρακειφηεξν ρξφλν
παξακνλήο ζην site θαη πνιχ ιηγφηεξεο pages/visit.
5) Reddit θαη StumbleUpon ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο
ηελ 7ε θαη 8ε ζέζε αληίζηνηρα βξίζθνληαη ην Reddit θαη ην StumbleUpon,
θαζψο έρνπλ ηα πςειφηεξα bounce rates απφ φια ηα ππφινηπα social networks, αιιά
θαη ηηο ιηγφηεξεο pages/visit. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη, ελψ ην
StumbleUpon θαηέρεη ηελ ηειεπηαία ζέζε ζηε θαηεγνξία average visit duration, ην
reddit ζε απηή ηε θαηεγνξία έξρεηαη 6ν, μεπεξλψληαο θαηά πνιχ ην Pinterest.

3.1.4 Έζνδα
Πέξα απφ ηα έζνδα, έρεη ελδηαθέξνλ λα ιάβνπκε ππφςε θαη πφζνπο
ππαιιήινπο απαζρνιεί ην θάζε θνηλσληθφ δίθηπν, νπφηε έηζη πξνθχπηεη ν δείθηεο
έζνδα αλά ππάιιειν.38
Όπσο αλαθέξεηαη απφ ηα δεκφζηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ησλ εηαηξηψλ,
Automattic, Zynga, ην Twitter θαη ην Facebook έρνπλ φια έζνδα πάλσ απφ 300
ρηιηάδεο δνιάξηα αλά εξγαδφκελν. Όπσο ζα δνχκε παξαθάησ, ην Facebook θπξηαξρεί
κε δηαθνξά ζε επίπεδν εζφδσλ αιιά θαη εζφδσλ αλά ππάιιειν.

38

Jeremiah Owyang ¨ Social Networks by Revenue and Employees, Facebook Stands Above All¨
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3.2 Facebook
To Facebook είλαη ην δεκνθηιέζηεξν θνηλσληθφ δίθηπν θαη ην φλνκά ηνπ
πξνέξρεηαη απφ κηα ιέμε ή θξάζε γηα ηνλ θαηάινγν ησλ καζεηψλ ζε νξηζκέλα
ακεξηθαληθά παλεπηζηήκηα. Ηδξχζεθε ζηηο 4 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2004 απφ ηνλ Mark
Zuckerberg κε ηνπο ζπγθαηνίθνπο ηνπ θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ
Υάξβαξλη, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz θαη Chris
Hughes. Οη ηδξπηέο είραλ αξρηθά πεξηνξηζκέλν αξηζκφ κειψλ ηεο ηζηνζειίδαο, κφλν
κε θνηηεηέο ηνπ Υάξβαξλη, αιιά αξγφηεξα επεθηάζεθε ζε θνιέγηα ζηελ πεξηνρή ηεο
Βνζηψλεο, ην Ivy League, θαη ην Παλεπηζηήκην ηνπ Stanford. ηαδηαθά ππήξρε
πξφζβαζε γηα θνηηεηέο ζε δηάθνξα άιια παλεπηζηήκηα πξηλ απφ ην άλνηγκα ζε
καζεηέο Λπθείνπ, θαη ηειηθά ζε νπνηνλδήπνηε ειηθίαο 13 εηψλ θαη πάλσ. Σν
Facebook ηψξα επηηξέπεη ζε νπνηνλδήπνηε ν νπνίνο ηζρπξίδεηαη φηη είλαη ηνπιάρηζηνλ
13 εηψλ γηα λα γίλεηε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ηεο ηζηνζειίδαο.
Οη ρξήζηεο πξέπεη λα εγγξαθνχλ πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπ site, κεηά ηελ νπνία
κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πξνζσπηθφ πξνθίι, λα πξνζζέζνπλ άιινπο ρξήζηεο
σο θίινπο, ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ, θαη λα ιακβάλνπλ απηφκαηεο εηδνπνηήζεηο
φηαλ ελεκεξψλεηαη ην πξνθίι ηνπο. Δπηπιένλ, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ
ζε νκάδεο ρξεζηψλ θνηλνχ ζπκθέξνληνο, πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ρψξν εξγαζίαο, ην
39

ζρνιείν ή ην θνιέγην, ή άιια ραξαθηεξηζηηθά, θαη λα θαηεγνξηνπνηεί ηνπο θίινπο
ηνπο ζε ιίζηεο, φπσο «Οη άλζξσπνη απφ ηελ εξγαζία» ή «Κνληηλνί Φίινη».
Σνλ επηέκβξην ηνπ 2012, ην Facebook είρε πάλσ απφ έλα δηζεθαηνκκχξην
ελεξγνχο ρξήζηεο39, εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ ην 9% ήηαλ πιαζηά40. Σν 2012, ζην
Facebook έγηλε πξνζζήθε πάλσ απφ κηζφ petabyte δεδνκέλσλ θάζε 24 ψξεο, πνπ
αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ 180 petabytes41 εηεζίσο42. Γηα λα θαηαιάβνπκε γηα ηη κεγέζε
κηιάκε,

ε

ηθαλφηεηα

αληαιιαγήο

πιεξνθνξηψλ

κέζσ

ακθίδξνκσλ

ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ ήηαλ 281 petabytes ην 1986 παγθνζκίσο, 471 petabytes
ην 1993, 2.200 petabytes ην 2000, θαη 65.000 petabytes ην 2007 (απηφ ηζνδπλακεί κε
ην λα ιακβάλνπλ φινη παγθνζκίσο 6 εθεκεξίδεο θάζε κέξα γηα έλα ρξφλν).

3.2.1 Πσο μεθίλεζε ην Facebook
To Facemash, ν πξνθάηνρνο ηνπ Facebook, άλνημε ζηηο 28 Οθησβξίνπ 2003.
Αξρηθά, ε ηζηνζειίδα εθεπξέζεθε απφ ηνλ Mark Zuckerberg θαη ηξεηο ζπκθνηηεηέο
ηνπο. Andrew McCollum, Chris Hughes θαη Dustin Moskovitz. Ο Zuckerberg έγξαςε
ην ινγηζκηθφ γηα ηελ ηζηνζειίδα Facemash φηαλ ήηαλ ζην δεχηεξν έηνο ηνπ θνιεγίνπ.
Ο δηθηπαθφο ηφπνο δεκηνπξγήζεθε σο έλα είδνο «δεζηφ ή φρη", παηρλίδη γηα ηνπο
θνηηεηέο ηνπ Υάξβαξλη. Ζ ηζηνζειίδα επέηξεςε ζηνπο επηζθέπηεο λα ζπγθξίλνπλ δχν
εηθφλεο θνηηεηψλ θαη λα επηιέμνπλ πνηνο ήηαλ «hot» θαη νπνίνο «φρη».
Δκπλεπζκέλνο απφ ην Facemash, o Zuckerberg μεθίλεζε λα γξάθεη θψδηθα γηα
έλα θαηλνχξγην site, ζην νπνίν είρε δψζεη φλνκα «ΣheFacebook».
Σν 2005 ε εηαηξία απνθαζίδεη λα βγάιεη ην ¨The¨ θαη αγφξαζε ην domain
facebook.com γηα 200.000 δνιάξηα43. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2005, κε αιιαγκέλν φλνκα
πιένλ, ην Facebook έρεη επεθηαζεί ζε 21 Παλεπηζηήκηα.
Μεηά ε πνξεία ησλ εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ ήηαλ ζπλερψο αλνδηθή. Έρνληαο
πεηχρεη ηνλ ζηφρν ησλ 100 εθαηνκκχξησλ ρξεζηψλ ηνλ 26 Απγνχζηνπ 2005,
παξαθάησ βιέπνπκε ην ξπζκφ αχμεζεο ησλ ρξεζηψλ:
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"Facebook Tops Billion-User Mark". The Wall Street Journal (New York). October 4, 2012
"Facebook: About 83 million accounts are fake". USA Today. August 3, 2012.
41
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1 petabyte =1.12589991 × 10 bytes
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Sharwood, Simon (November 9, 2012). "Facebook warehousing 180 PETABYTES of data a year". The
Register.
43
Williams, Chris (October 1, 2007). "Facebook wins Manx battle for face-book.com". The Register
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26 Απγνχζηνπ 2008
8 Απξηιίνπ 2009
15 επηεκβξίνπ 2009
5 Φεβξνπαξίνπ 2010
21 Ηνπιίνπ 2010
5 Ηαλνπαξίνπ 2011
30 Μαΐνπ 2011
22 επηεκβξίνπ 2011
24 Απξηιίνπ 2012
14 επηεκβξίνπ 2012
31 Μαξηίνπ 2013
31 Γεθεκβξίνπ 2013

100 εθ.
200 εθ.
300 εθ.
400 εθ.
500 εθ.
600 εθ.
700 εθ.
800 εθ.
900 εθ.
1000 εθ.
1100 εθ.
1230 εθ.

3.2.2 Χρηματοδότηςη
Σνπο πξψηνπο κήλεο κεηά ηελ έλαξμή, ην Φεβξνπάξην ηνπ 2004, νη δαπάλεο
γηα ηηο πξάμεηο ηζηνζειίδα γηα thefacebook.com πιεξψζεθαλ απφ ηνλ Mark
Zuckerberg θαη Eduardo Saverin, νη νπνίνη είραλ πνζνζηά κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
εηαηξείαο. Ο δηθηπαθφο ηφπνο έηξεμε επίζεο κεξηθέο δηαθεκίζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ.44
1νο γχξνο
Σν θαινθαίξη ηνπ 2004 πξαγκαηνπνηήζεθε ν 1νο γχξνο ρξεκαηνδφηεζεο, απφ
άγγειν επελδπηή (angel investor). Ο Peter Thiel έθαλε 500.000 δνιάξηα επέλδπζε ζην
θνηλσληθφ δίθηπν Facebook γηα ην 10,2% ηεο εηαηξείαο θαη ζπκκεηείρε ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Facebook.
2νο γχξνο
Σνλ Απξίιην ηνπ 2005 έγηλε ν 2νο γχξνο ρξεκαηνδφηεζεο, ε Accel Partenrs
(venture capital) πξαγκαηνπνίεζε επέλδπζε 12,7 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ,
ηνπνζεηψληαο ηελ αμία ηνπ Facebook ζηα 98 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Ζ Accel
ζπκκεηείρε ζην Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, επεθηείλνληαο ηηο ζέζεηο ζε πέληε.45

44
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Kirkpatrick, David (2010-06-08). The Facebook Effect (pp. 37-38). Simon & Schuster.
Kirkpatrick, David (2010-06-08). The Facebook Effect (p. 126). Simon & Schuster
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3νο γχξνο
Σνλ Απξίιην ηνπ 2006, ην Facebook έθιεηζε ηξίην γχξν ρξεκαηνδφηεζεο.
Απηφο πεξηιακβάλεη 27.500.000 δνιάξηα απφ κηα ζεηξά επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Greylock Partners θαη Meritech Capital, θαζψο θαη
επηπιένλ επελδχζεηο απφ ηνλ Peter Thiel θαη Accel Partners. Ζ απνηίκεζε ηεο αμίαο
ηεο εηαηξίαο ζε απηφ ηνλ γχξν ήηαλ πεξίπνπ 500 εθαηνκκχξηα δνιάξηα.46
Οη ηακεηαθέο ξνέο έδεημαλ φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2005,
ην Facebook είρε κηα θαζαξή απψιεηα ηεο ηάμεο ησλ 3,63 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ.
Γηαπξαγκαηεχζεηο γηα εμαγνξά

Με ηελ πψιεζε ηεο ηζηνζειίδαο θνηλσληθήο δηθηχσζεο MySpace γηα ηελ
News Corp ζηηο 19 Ηνπιίνπ ηνπ 2005, νη θήκεο εκθαλίζηεθαλ ζρεηηθά κε ηελ πηζαλή
πψιεζε ηνπ Facebook ζε κηα κεγαιχηεξε εηαηξεία κέζσλ ελεκέξσζεο47. O
Zuckerberg είρε ήδε δειψζεη φηη δελ ήζειε λα πνπιήζεη ηελ εηαηξεία, θαη αξλήζεθε
ηηο θήκεο γηα ην αληίζεην. ηηο 28 Μαξηίνπ 2006, ην BusinessWeek αλέθεξε φηη κηα
πηζαλή εμαγνξά ηεο Facebook ήηαλ ππφ δηαπξαγκάηεπζε θαη φηη ηo Facebook
αξλήζεθε κηα πξνζθνξά χςνπο 750 εθαη. δνιαξίσλ απφ άγλσζην πιεηνδφηε, δηφηη ε
δεηνχκελε ηηκή είλαη ζηα 2 δηο δνιάξηα.48
Σνλ επηέκβξην ηνπ 2006, ζνβαξέο ζπλνκηιίεο κεηαμχ ηνπ Facebook θαη ην
Yahoo! πξαγκαηνπνηήζεθαλ φζνλ αθνξά ηελ απφθηεζε ηνπ Facebook, κε ηηο ηηκέο λα
θζάλνπλ ην 1 δηζ. δνιάξηα. Ο Peter Thiel, κέρξη ηφηε κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ηνπ Facebook, αλέθεξε φηη ε εζσηεξηθή απνηίκεζε ηνπ Facebook ήηαλ
πεξίπνπ 8.000 εθαηνκκχξηα δνιάξηα κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα έζνδα ηνπο απφ $ 1
δηζεθαηνκκχξηα κέρξη ην 2015.49
Σνλ επηέκβξην ηνπ 2007, ε Microsoft πξνζέγγηζε ην Facebook, πξνηείλνληαο
κηα επέλδπζε ζε αληάιιαγκα γηα έλα κεξίδην 5% ζηελ εηαηξεία, πξνζθέξνληαο
πεξίπνπ

300 έσο 500 εθαηνκκχξηα δνιάξηα50. Απηφ ην κήλα, άιιεο εηαηξείεο,
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ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Google, εμέθξαζαλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ αγνξά ελφο
ηκήκαηνο ηνπ Facebook.
4νο γχξνο
ηηο 24 Οθησβξίνπ 2007, ε Microsoft αλαθνίλσζε φηη είρε αγνξάζεη έλα κεξίδην
1,6% ηνπ Facebook γηα 240 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, δίλνληαο ζην Facebook ζπλνιηθή
αμίαο πεξίπνπ 15 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ51. Χζηφζν, ε Microsoft αγφξαζε
πξνλνκηνχρεο κεηνρέο πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα, φπσο "εθθαζάξηζε
πξνηηκήζεσλ» πνπ ζήκαηλε φηη Microsoft ζα πιεξσζεί πξηλ απφ ηνπο θνηλνχο
κεηφρνπο, εάλ ε εηαηξεία πσιεζεί. Ζ ζπκθσλία ηεο Microsoft πεξηιάκβαλε, επίζεο,
ην δηθαίσκα λα ηνπνζεηήζεη δηεζλείο δηαθεκίζεηο ζην Facebook52. Σν Ννέκβξην ηνπ
2007, δηζεθαηνκκπξηνχρνο απφ Υνλγθ Κνλγθ Li Ka-shing, επελδχεη 60 εθαηνκκχξηα
ζην Facebook.53

3.2.3 Πόηε ήξζε ε θεξδνθνξία
Ζ εξψηεζε είλαη κεηά απφ ηφζνπο γχξνπο ρξεκαηνδνηήζεηο θαη ηφζν κεγάια
πνζά επελδχζεσλ, πφηε θαηάθεξε ην Facebook λα έρεη θέξδνο. Σνλ Αχγνπζην ηνπ
2008, ην BusinessWeek αλαθέξεη φηη ηδησηηθέο πσιήζεηο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο,
θαζψο θαη νη αγνξέο απφ ηηο επηρεηξήζεηο επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ, είραλ γίλεη ζε
ηηκέο κεξηδίνπ πνπ βάδνπλ ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο εηαηξείαο κεηαμχ 3,75 θαη 5 δηο
δνιαξίσλ.
Σν Facebook πξνζέιαβε ηνλ Sheryl Sandberg, γηα ηελ ζέζε ηνπ Chief
Operating Officer, ην Μάξηην 2008. Ο Sandberg θέξεηαη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κηα
ζεηξά απφ ζπλεδξίεο θαηαηγηζκνχ ηδεψλ (brainstorming) κε ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ
Facebook ζρεηηθά κε ηε καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή δεκηνπξγίαο εζφδσλ, ε νπνία
νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δηαθήκηζε ζα είλαη ε θχξηα πεγή εζφδσλ. Τπφ ηελ
εγεζία ηνπ Sandberg, ην Facebook έθαλε κηα ζεηξά απφ αιιαγέο ζην δηαθεκηζηηθφ
κνληέιν ηεο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε θεξδνθνξίαο. Σνλ επηέκβξην ηνπ 2009, ην
Facebook δήισζε φηη είρε ζεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο γηα πξψηε θνξά.
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ηηο αξρέο ηνπ 2012, ην Facebook απνθάιπςε φηη ηα θέξδε ηεο ζεκείσζαλ
άλνδν 65% ζε 1 δηζ. δνι. ην πξνεγνχκελν έηνο, φηαλ ηα έζνδά ηνπ, ε νπνία είλαη
θαηά θχξην ιφγν απφ ηε δηαθήκηζε, είρε απμεζεί 90% ζε $ 3.710.000.000.

3.2.4 Έζνδα
Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα έζνδα ηνπ Facebook πξνέξρνληαη απφ ηε δηαθήκηζε.
Σν Facebook έρεη γεληθά ρακειφηεξo CTR (Click Through Rate) γηα ηηο δηαθεκίζεηο
απφ

ηηο

πεξηζζφηεξεο

ζεκαληηθέο

ηνπνζεζίεο

ζην

Web.

χκθσλα

κε

BusinessWeek.com, δηαθεκίζεηο banner ζην Facebook έρνπλ ιάβεη γεληθά ην έλα
πέκπην ηνλ αξηζκφ ησλ θιηθ ζε ζχγθξηζε κε εθείλεο ζην Web σο ζχλνιν54, αλ θαη
εηδηθέο ζπγθξίζεηο κπνξεί λα απνθαιχςνπλ κηα πνιχ κεγαιχηεξε δηαθνξά. Γηα
παξάδεηγκα, ελψ νη ρξήζηεο ηνπ Google, θάλνπλ θιηθ ζηελ πξψηε δηαθήκηζε γηα ηα
απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο θαηά κέζν φξν 8% ηνπ ρξφλνπ (80.000 θιηθ γηα θάζε έλα
εθαηνκκχξην αλαδεηήζεηο),55 νη ρξήζηεο ηνπ Facebook, θάλνπλ θιηθ ζε δηαθεκίζεηο
θαηά κέζν φξν 0,04% ηνπ ρξφλνπ (400 θιηθ γηα θάζε έλα εθαηνκκχξην ζειίδεο)56.
Ζ Sarah Smith, ήηαλ Online Sales Operations Manager ζην Facebook κέρξη ην
201257, αλέθεξε φηη επηηπρεκέλεο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο ζηελ ηζηνζειίδα κπνξεί
λα έρνπλ αλαινγίεο θιηθ ηφζν ρακειά φζν 0,05% έσο 0,04%, θαη φηη ην CTR γηα ηηο
δηαθεκίζεηο ηείλνπλ λα πέζνπλ κέζα ζε δχν εβδνκάδεο58.
Ζ αηηία ηνπ ρακεινχ CTR ηνπ Facebook έρεη απνδνζεί ζε λεφηεξνπο ρξήζηεο
πνπ επηηξέπνπλ ινγηζκηθφ απνθιεηζκνχ δηαθεκίζεσλ θαη εηδηθά αγλνψληαο
δηαθεκηζηηθά κελχκαηα, θαζψο θαη πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο ηζηνζειίδαο είλαη
θνηλσληθή επηθνηλσλία θαη φρη ηελ πξνβνιή πεξηερνκέλνπ59.
ηηο ζειίδεο γηα ηα εκπνξηθά ζήκαηα θαη ηα πξντφληα, σζηφζν, νξηζκέλεο
εηαηξείεο αλέθεξαλ CTR ηφζν πςειέο φζν 6,49% γηα ηηο ζέζεηο ζην ηνίρν (Wall)60.
Μηα κειέηε δηαπίζησζε φηη, γηα ηηο δηαθεκίζεηο βίληεν ζην Facebook, πάλσ απφ ην
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40% ησλ ρξεζηψλ πνπ είδαλ ην βίληεν είδαλ νιφθιεξν ην βίληεν , ελψ ην κέζν φξν
ηνπ θιάδνπ ήηαλ 25% γηα ηα banner δηαθεκίζεηο βίληεν61.
Ζ εηαηξεία θνηλνπνίεζε ηα δηθά ηεο ζηνηρεία εζφδσλ ζην ηέινο ηνπ
Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2014 θαη ππνζηήξημε: Έζνδα 2,59 δηζ. δνιάξηα έρνπλ δεκηνπξγεζεί
γηα ην ηξίκελν πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2013, θέξδε αλά κεηνρή ήηαλ 31 ζεληο,
έζνδα 7,87 δηζ. δνιάξηα γηα ην ζχλνιν ηνπ 2013, θαη ηα εηήζηα θέξδε ηνπ Facebook
γηα ην 2013 ζηα 1,5 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Σελ ίδηα ζηηγκή, αλεμάξηεηε εηαηξεία
έξεπλαο αγνξάο eMarketer θπθινθφξεζε δεδνκέλα ζηα νπνία ην Facebook
αληηπξνζψπεπεη ην 5,7 ηνηο εθαηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ παγθφζκησλ ςεθηαθψλ έζνδα
δηαθήκηζεο ην 2013 (κεξίδην ηεο Google ήηαλ 32,4 ηνηο εθαηφ)62.
Παξαθάησ βιέπνπκε ηνλ πίλαθα κε ηελ πνξεία ησλ εζφδσλ αλά έηνο
ζχκθσλα κε ην Facebook.

Έηνο
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Έζνδα
(εθαηνκ. δνιάξηα)
52
150
280
775
2.000
3.711
5.089
7.872

Αχμεζε
188%
87%
177%
158%
86%
37%
55%

3.2.5 Δηζαγσγή ζην Υξεκαηηζηήξην
Facebook θαηέζεζε γηα κηα αξρηθή δεκφζηα πξνζθνξά (IPO) ηελ 1ε
Φεβξνπαξίνπ 201263. ην ελεκεξσηηθφ δειηίν δειψζεθε φηη ε εηαηξεία επηδηψθεη λα
ζπγθεληξψζεη 5.000.000.000 δνιάξηα. Σν δειηίν αλαθνίλσζε φηη ε εηαηξεία είρε 845
εθαηνκκχξηα κεληαίνπο ρξήζηεο ελεξγφ θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ραξαθηήξηζε 2,7 δηζ.
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θαζεκεξηλά Likes θαη ζρφιηα64. Μεηά απφ ην IPO, o Zuckerberg ζα δηαηεξήζεη έλα
κεξίδην ηδηνθηεζίαο 22% ζε Facebook θαη ζα θαηέρεη ην 57% ησλ κεηνρψλ κε
δηθαίσκα ςήθνπ65.
Ζ αμία ηεο θάζε κεηνρήο ππνινγίζηεθε ζηα 38 δνιάξηα θαη ε ηηκνιφγεζε ηεο
εηαηξείαο ζηα 104 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα66. ηηο 16 Μαΐνπ, κία εκέξα πξηλ απφ ηε
δεκφζηα εγγξαθή, ην Facebook αλαθνίλσζε φηη ζα πνπιήζεη 25% πεξηζζφηεξεο
κεηνρέο απφ φ, ηη είρε αξρηθά πξνγξακκαηηζηεί, ιφγσ ηεο πςειήο δήηεζεο 67.
πγθεληξψζεθαλ 16 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ηξίην κεγαιχηεξν πνζφ ζηελ ηζηνξία
ησλ ΖΠΑ, κεηά απηά ηεο General Motors θαη Visa68. Ζ ηηκή ηεο κεηνρήο έδσζε ζηελ
εηαηξία πνιχ πςειή θεθαιαηνπνίεζε, μεπεξλψληαο ηα «βαξηά ραξηηά» ησλ
Amazon.com, McDonalds, Disney, Kraft Foods, θαη δεκηνχξγεζε απφζεκα 19
δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Οη New York Times αλέθεξε φηη ε πξνζθνξά δηέιπζε ηηο
ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο ηνπ Facebook ζηελ πξνζέιθπζε δηαθεκηζηψλ
θαη κεηέηξεςε ηελ εηαηξεία ζε κηα ―must-own‖ κεηνρή.
Ζ δηαπξαγκάηεπζε ζην ρξεκαηηζηήξην, ε νπνία μεθίλεζε ζηηο 18 Μαΐνπ,
θαζπζηέξεζε εθείλε ηελ εκέξα ιφγσ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ κε ζηνλ δείθηε
NASDAQ69. Ζ κεηνρή πάιεςε γηα λα παξακείλεη πάλσ απφ ηελ ηηκή IPO γηα ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εκέξαο, αλαγθάδνληαο ζε αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ πξνο ζηήξημε
ηεο ηηκήο70. ην θιείζηκν ηεο εκέξαο, ε κεηνρή είρε ηηκή 38,23 $ , κφιηο 0,23 $ πάλσ
απφ ηελ IPO ηηκή θαη 3,82 $ δνιάξηα ιηγφηεξα απφ ηελ ηηκή ζην άλνηγκα ηεο εκέξαο.
Σν άλνηγκα ηεο κεηνρήο, πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ ηχπν σο κηα
απνγνήηεπζε71. Χζηφζν ε κεηνρή έθαλε λέν ξεθφξ γηα ηνλ φγθν ζπλαιιαγψλ κηα IPO
72

. ηηο 25 Μαΐνπ 2012, ε κεηνρή έθιεηζε ηελ πξψηε πιήξε εβδνκάδα ζπλαιιαγψλ

ζηα 31,91 δνιάξηα, κείσζε 16,5%.
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Παξαθάησ βιέπνπκε ζε πίλαθα απφ ηελ Wikipedia ηελ πνξεία ηεο κεηνρήο ζε
θνκβηθά ζεκεία κέρξη ηελ κέξα πνπ ην Facebook εμαγφξαζε ην WhatsApp :

3.2.6 Δμαγνξέο
Σν Facebook έρεη απνθηήζεη 10 εηαηξείεο κε ην κεγαιχηεξν απφθηεκα ηεο
είλαη ε αγνξά ηνπ WhatsApp. Παξαθάησ ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο ζεκαληηθφηεξεο κε
ρξνλνινγηθή ζεηξά.
Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2009, ην Facebook εμαγφξαζε ην FriendFeed73, έλα realtime feed aggregator, πνπ ελνπνηεί ηα updates απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα, social media,
blogs θιπ. Δίλαη κηα εηαηξία startup πνπ ηδξχζεθε απφ ηνλ πξψην κεραληθφ ηνπ
Gmail, Paul Buchheit. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2010, ην Facebook εμαγφξαζε απφ ηελ
Μαιαηζία, ηελ Octazen Solutions74, κηα startup πνπ θάλεη contact-importer, ψζηε λα
εμειίρζε ην ―Friend Finder‖ ζην Facebook. ηηο 2 Απξηιίνπ 2010, ην Facebook
αλαθνίλσζε ηελ εμαγνξά ηεο ππεξεζίαο αληαιιαγήο θσηνγξαθηψλ νλνκάδεηαη
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Divvyshot γηα έλα άγλσζην πνζφ75. ηηο 12 ηνπ Απξίιε ηνπ 2012, ην Facebook
απέθηεζε ηελ ππεξεζία θνηλήο ρξήζεο θσηνγξαθηψλ, ην Instagram γηα πεξίπνπ 1 δηζ.
δνιάξηα ζε κεηξεηά θαη κεηνρέο καδί. ηηο 8 ηνπ Μαξηίνπ 2013, ην Facebook
αλαθνίλσζε φηη απέθηεζε ηελ νκάδα απφ Storylane, αιιά φρη ην ίδην ην πξντφλ76.
Σέινο, ζηηο 19 ηνπ Φιεβάξε ηνπ 2014 ην Facebook αλαθνίλσζε ηελ απφθηεζε ηνπ
WhatsApp, κία εθαξκνγή γηα θηλεηά, αληαιιαγήο άκεζσλ κελπκάησλ γηα 19
δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε έλα κείγκα κεηνρψλ θαη κεηξεηψλ. Ζ βάζε ρξεζηψλ ηνπ
whatsapp είλαη πνιχ κεγάιε, πεξίπνπ 450 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο, θάηη πνπ εθηίλαμε
ηελ αμία ηεο εηαηξίαο, νπφηε γηα θάζε ρξήζηε ηνπ WhatsApp, ην Facebook πιήξσζε
πάλσ 40 δνιάξηα.

3.2.7 Οδεγίεο ρξήζεο
Μπαίλνληαο

πξψηε

θνξά ζην

www.facebook.com

θαη

κε έρνληαο

δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκφ, απηή είλαη ε εηθφλα πνπ ζα αληηθξχζεη ν ρξήζηεο.

πκπιεξψλνληαο ηα πιαίζηα ―First Name‖, ―Last Name‖,‖Your Email‖ θιπ
κέζα ζην θφθθηλν πεξίγξακκα , θαη παηψληαο ην πξάζηλν θνπκπί ―Sign Up‖, έρεη
δεκηνπξγήζεη ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ.
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O ινγαξηαζκφο-πξνθίι θαιφ ζα ήηαλ λα έρεη ηελ πξνζσπηθή θσηνγξαθία,
ψζηε λα κπνξνχλ λα ζε αλαγλσξίζνπλ ζπγγελείο, θίινη θαη γλσζηνί.

Μπνξείο λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα θσηνγξαθία πνπ είλαη απνζεθεπκέλε ζην
ππνινγηζηή ή λα ηξαβερηεί κία εθείλε ηελ ζηηγκή κε ηελ βνήζεηα ηεο webcam ηνπ
ππνινγηζηή.
Σν επφκελα βήκα είλαη λα ζπκπιεξσζεί ην πξνθίι κε πιεξνθνξίεο πνπ
επηζπκείο λα κνηξαζηείο, φπσο ηη δνπιεηά θάλεηο, πνπ εξγάδεζαη, πνπ πήγεο ζρνιείν,
ζε πνην παλεπηζηήκην ζπνπδάδεηο ή ζπνχδαζεο, πνπ κέλεηο, πνπ έρεηο γελλεζεί, αλ
είζαη παληξεκέλνο ή φρη, πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο.
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Οπνηαδήπνηε πιεξνθνξία πξνζζέηεηαη ζην πξνθίι, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα
επηιέγεηο πνηνο επηζπκείο λα κπνξεί λα ηελ βιέπεη. Τπάξρεη ε επηινγή λα ηα βιέπνπλ
φινη, κφλνη νη θίινη, κφλν ζπγθεθξηκέλα γθξνππ θίισλ.

Μεηά κπνξείο λα ςάμεηο γηα ηα άηνκα πνπ γλσξίδεηο θαη έρνπλ θαη απηνί
ινγαξηαζκφ ζην Facebook.
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Πιεθηξνινγψληαο ην φλνκα ελφο αηφκνπ, ηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
ή ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ ζηε γξακκή αλαδήηεζεο ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο. Απηφ
ζα επηζηξέςεη κηα ιίζηα απνηειεζκάησλ. Με θιηθ ζην απνηέιεζκα απφ ηε ιίζηα, θαη
ζηε ζπλέρεηα θιηθ ζην θνπκπί "Πξνζζήθε θίινπ" (Add Friend). Απνζηέιιεηαη έλα
κήλπκα ζην άηνκν φπνπ δεηά λα επηβεβαηψζεη ην αίηεκά.
Τπάξρεη θαη άιινο ηξφπνο λα βξεηο άηνκα πνπ γλσξίδεηο, ην εξγαιείν ―People
I may know‖.

Θα αλνίμεη κηα ιίζηα κε άηνκα πνπ πηζαλψο λα γλσξίδεηαη, βαζηζκέλε ζε
άηνκα πνπ γλσξίδνπλ νη friends ζαο. Απηφ ην εξγαιείν είλαη ρξήζηκν αθνχ έρεηε
πξνζζέζεη θάπνηνπο friends. Γειαδή ζα βγεη κηα ιίζηα κε θίινπο ησλ θίισλ ζαο.
Μπνξείηε λα κνηξάδεζηε κε ηνπο friends ζαο φηη ζέιεηε, θνηλνπνηψληαο ηηο
ζθέςεηο ζαο.
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Πιεθηξνινγείηαη απηφ πνπ ζέιεηε θαη κεηά παηάηε ην θνπκπί ―Post‖. Οη friends καο
ζην Facebook, φπσο εκείο, έηζη θαη απηνί θάλνπλ ―Post‖. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα
θάλνπκε Like θαη λα ζρνιηάζνπκε απηά πνπ θνηλνπνηνχλ νη θίινη καο.

Δπίζεο κπνξνχκε λα θάλνπκε Like ζε ζειίδεο απφ θαιιηηέρλεο, ηξαγνπδηζηέο,
δηάζεκνπο, επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο, νκάδεο θιπ.
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Βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ Facebook είλαη ην chat, φπνπ ζνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα
λα ζπλνκηιήζεηο κε ηνπο friends ζνπ. Μπνξείο λα ζηείιεηο κελχκαηα αθφκα θαη αλ δε
είλαη online. Αιιά φρη κφλν κελχκαηα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ζηείιεηο θαη αξρεία
απφ ηνλ ππνινγηζηή ζνπ.
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3.3 Twitter
Σν Twitter είλαη έλα online θνηλσληθφ δίθηπν θαη microblogging ππεξεζία πνπ
επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ζηέιλνπλ θαη λα δηαβάδνπλ ζχληνκα κελχκαηα θεηκέλνπ
κέρξη 140 ραξαθηήξσλ, πνπ νλνκάδνληαη "tweets". Οη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο
κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θάπνην ¨tweet¨ , αιιά νη κε
εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο κπνξνχλ κφλν λα δηαβάζνπλ.
Γεκηνπξγήζεθε ην Μάξηην ηνπ 2006 Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone
θαη ν Noah Glass θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2006, ην site ήηαλ ζε ιεηηνπξγία. Ζ ππεξεζία
θέξδηζε γξήγνξα δεκνηηθφηεηα ζε φιν ηνλ θφζκν, κε 500 εθαηνκκχξηα
εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ην 2012, νη νπνίνη δεκνζίεπαλ ζπλνιηθά 340 εθαηνκκχξηα
tweets αλά εκέξα77. χκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ηεο Alexa.com βξίζθεηαη ζηα 10 site
κε ηηο πεξηζζφηεξεο επηζθέςεηο παγθνζκίσο θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί ην ―SMS ηνπ
Ίληεξλεη‖.
Ζ εηαηξεία παξνπζίαζε ξαγδαία αλάπηπμε. Δίρε 400.000 tweets αλά ηξίκελν
ην 2007 , ελψ γηα ην 2008 είρε 100 εθαηνκκχξηα tweets αλά ηξίκελν. Δλψ ηνλ
Φεβξνπάξην ηνπ 2010, ηα tweets έθηαζαλ ηα 50 εθαηνκκχξηα ηελ εκέξα78. Σνλ
Μάξηην ηνπ 2010 ε εηαηξία είρε θαηαγξάςεη 70.000 εγγεγξακκέλεο εθαξκνγέο
(apps)79. χκθσλα κε ην Twitter ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010, πεξίπνπ 65 εθαηνκκχξηα tweets
δεκνζηεχηεθαλ θάζε εκέξα, πνπ ηζνδπλακεί κε πεξίπνπ 750 tweets αλά
δεπηεξφιεπην80. Σνλ Μάξηην ηνπ 2011 , ν αξηζκφο ησλ tweets είρε θηάζεη ηα 140
εθαηνκκχξηα, ππεξδηπιαζηάζηεθε81. Μφιηο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009, ζηελ θαηάηαμε
ηνπ compete.com αλέβεθε ζηελ 3ε ζέζε ησλ site θνηλσληθήο δηθηχσζεο ελψ πξηλ
βξηζθφηαλ ζηελ 22ε.82
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"Twitter Passed 500M Users In June 2012, 140M Of Them In US; Jakarta ‘Biggest Tweeting’
City".TechCrunch. July 30, 2012
78
Beaumont, Claudine (February 23, 2010). "Twitter Users Send 50 Million Tweets Per Day – Almost
600 Tweets Are Sent Every Second Through the Microblogging Site, According to Its Own
Metrics". The Daily Telegraph (London).
79
Staff writer (March 4, 2010). "Twitter Registers 1,500 Per Cent Growth in Users". New Statesman
80
Garrett, Sean (June 18, 2010). "Big Goals, Big Game, Big Records". Twitter Blog (blog of Twitter).
81
"Twitter Blog: #numbers". Blog.twitter.com. 2011-03-14
82
Kazeniac, Andy (February 9, 2009). "Social Networks: Facebook Takes Over Top Spot, Twitter
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3.3.1 Υξεκαηνδόηεζε
Σν Twitter έρεη ζπγθεληξψζεη ζπλνιηθά πάλσ απφ 57 εθαηνκκχξηα δνιάξηα
ρξεκαηνδφηεζεο απφ venture capital επελδπηέο, αλ θαη νη αθξηβείο αξηζκνί δελ έρνπλ
δεκνζηνπνηεζεί. ηνλ 1ν γχξν ήηαλ έλα άγλσζην πνζφ ην νπνίν θεκνινγείηαη φηη
ήηαλ κεηαμχ 1 θαη 5 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ83. ηνλ 2νο γχξν πνπ έγηλε ην 2008, ε
ρξεκαηνδφηεζε ήηαλ 22 εθαηνκκχξηα δνιάξηα84. Ο 3νο γχξνο ρξεκαηνδφηεο έγηλε ην
2009 κε πφζν ηεο ηάμεσο ησλ 35 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ απφ ηελ Institutional
Venture Partners θαη ηελ Benchmark Capital καδί κε έλα άγλσζην πνζφ απφ άιινπο
επελδπηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Union Square Ventures, Spark Capital, θαη
Insight Venture Partners115 .
O Todd Chaffe, κέινο ηνπο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Twitter, ζέινληαο λα
απαληήζεη ζε ηζρπξηζκνχο φηη ε καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα πεξηνξίδεηαη απφ
έιιεηςε εζφδσλ, δήισζε φηη ην Twitter ζα επσθειεζεί απφ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην,
ζεκεηψλνληαο φηη νη ρξήζηεο κπνξεί λα ζέινπλ λα αγνξάζνπλ αληηθείκελα απεπζείαο
απφ ην Twitter, δεδνκέλνπ φηη παξέρεη ήδε ηηο ζπζηάζεηο ησλ πξντφλησλ θαη ηηο
πξνζθνξέο85.
Σνλ Μάξηην ηνπ 2009, o ζχκβνπινο επηθνηλσλίαο Bill Douglas πξνέβιεςε ζε
ζπλέληεπμή ηνπ φηη ην Twitter ζα αμίδεη 1 δηζεθαηνκκχξην δνιάξηα ζε 6 κήλεο 86 , θαη
έηζη αθξηβψο έγηλε φηαλ ε εηαηξεία ζπκθψλεζε ζε γχξνο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ
απνηίκεζε ην Twitter ζε 1 δηζ. δνιάξηα, ηνn επηέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο87.
Ζ εηαηξία ¨ζήθσζε¨ 200 εθ. δνιάξηα απφ επέλδπζε venture capital ηνλ
Γεθέκβξην ηνπ 2010, απνηηκψληαο ηελ αμία ηνπ Twitter ζηα 3,7 δηο δνιάξηα88. Σνλ
Μάξηην ηνπ 2011, πνπιήζεθαλ 35.000 κεηνρέο ηνπ Twitter, άμηαο 34,5 δνιάξηα ε
θάζε κία, θαη ε αμίαο ηεο εηαηξίαο έθηαζε ηα 7,8 δηο δνιάξηα89.
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Σνλ

Αχγνπζην

ηνπ

2011,

αλαθνηλψλεηαη

ν

κεγαιχηεξνο

γχξνο

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ έρεη γίλεη πνηέ. Ζ Digital Sky Technologies,ε νπνία ζπκκεηείρε
κε ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζηελ επέλδπζε ησλ 800 εθαηνκκχξησλ δνιαξίσλ.90
Σέινο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ν ανπδάξαβαο πξίγθηπαο Alwaleed bin
Talal, επέλδπζε 300 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζην Twitter θαη έηζη ε αμίαο ηεο εηαηξίαο
έθηαζε ηα 8,4 δηο δνιάξηα.91

3.3.2 Πεγέο εζόδσλ
Σνλ Ηνχιην ηνπ 2009, έγγξαθα κε πιεξνθνξίεο γηα ηα έζνδα θαη ηνλ αξηζκφ
ρξεζηψλ ηνπ Twitter δεκνζηεχζεθαλ ζην TechCrunch αθνχ είραλ απνθηεζεί
παξάλνκα απφ θάπνηνλ hacker. ηα έγγξαθα πξνβιεπφληνπζαλ έζνδα 400.000
δνιάξηα γηα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2009 θαη 25 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο κέρξη ην ηέινο
ηνπ ρξφλνπ. Οη πξνβιέςεηο γηα ην ηέινο ηνπ 2013 ήηαλ 1,54 δηζ. δνιάξηα ζε έζνδα,
111 εθαη. θαζαξά θέξδε, θαη 1 δηζεθαηνκκχξην ρξήζηεο92. Γελ ππήξρε θακία
πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην πψο Twitter ζθφπεπε λα επηηχρεη απηνχο ηνπο αξηζκνχο.
Σνλ Απξίιην ηνπ 2010, ην Twitter αλαθνίλσζε ηα ζρέδηά γηα πξνζθνξά
πιεξσκέλσλ δηαθεκίζεσλ εηαηξηψλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα αγνξάζνπλ "promoted
tweets" ηα νπνία ζα εκθαλίδνληαη επηιεθηηθά ζε απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ζηελ
ηζηνζειίδα Twitter, παξφκνηα κε ην κνληέιν δηαθήκηζεο Google Adwords. Έηζη ζηηο
13 Απξηιίνπ, αλαθνηλψλεη φηη έρεη ήδε ππνγξάςεη ζπκθσλίεο κε εηαηξίεο πνπ ζέινπλ
λα δηαθεκηζηνχλ φπσο Sony Pictures, Red Bull, Best Buy, and Starbucks. 93 94
πλερίδνληαο ηηο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο, αλαθνίλσζε ηηο 20 Μαξηίνπ 2012,
φηη ζα πξέπεη λα θέξεη ¨promoted tweets¨ ζε θηλεηέο ζπζθεπέο. Σν 2011 θαηέγξαςε
139,5 εθαηνκκχξηα δνιάξηα απφ δηαθεκίζεηο 95.
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Σν 2011 αλαθνίλσζε φηη ζα πξνζθέξεη ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο έλα απηφκαην
ζχζηεκα δηαθήκηζεο

96

. Σειηθά ηνλ Απξίιην ηνπ 2013 αλαθνίλσζε φηη ε Ads self-

service πιαηθφξκα ηνπ Twitter ήηαλ δηαζέζηκν ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ησλ ΖΠΑ.97

3.3.3 Δηζαγσγή ζην Υξεκαηηζηήξην
ηηο 12 επηεκβξίνπ 2013 ην Twitter αλαθνίλσζε φηη είρε θαηαζέζεη ηα
έγγξαθα ζηελ ακεξηθαληθή Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο (U.S. Securities and Exchange
Commission) 98. Σν Twitter ζρεδίαδε λα ζπγθεληξψζεη 1 δηο δνιάξηα κε ηελ εηζαγσγή
ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην99. ηελ δεκφζηα εγγξαθή (Initial Public Offer) αλέθεξε φηη
έρεη 200 εθαηνκκχξηα ελεξγνχο ρξήζηεο κεληαίσο θαη πάλσ απφ 500 εθαηνκκχξηα
tweets εκεξεζίσο100 .
ε 15 Οθηψβξηνπ 2013 έγηλε κηα ηξνπνπνίεζε ψζηε ην Twitter λα εηζαρζεί
ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο (NYSE), αλαηξψληαο φηη ε κεηνρή ηεο ζα
δηαπξαγκαηεχεηαη ζηνλ δείθηε NASDAQ. Ζ απφθαζε απηή ζεσξήζεθε επξέσο σο
κηα αληίδξαζε ζηελ θαθφηερλε αξρηθή δεκφζηα εγγξαθή ηνπ Facebook.101
ηηο 6 Ννεκβξίνπ 2013, 70 εθαηνκκχξηα κεηνρέο ηηκνινγήζεθαλ ζηα 26
δνιάξηα θαη εθδφζεθαλ κε επηθεθαιή αλάδνρν έθδνζεο ηελ Goldman Sachs.102
ηηο 7 Ννεκβξίνπ 2013, ε πξψηε εκέξα δηαπξαγκάηεπζεο ζηνλ δείθηε NYSE,
ε κεηνρή μεθίλεζε ζηα 26,00 δνιάξηα θαη έθιεηζε ζηα 44,90 δνιάξηα, δίλνληαο ζηελ
εηαηξεία κηα απνηίκεζε ησλ πεξίπνπ 31 δηζεθαηνκκχξηα103. Γειαδή 18,90 δνιάξηα
πάλσ απφ ηελ αξρηθή ηηκή πξνζθνξάο θαη ε θεθαιαηνπνίεζε έθηαζε ηα 24,46
δηζεθαηνκκχξηα104. Μεηά απφ ιίγεο κέξεο, ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ ην Twitter είρε
θεθαιαηνπνίεζε ησλ 32,76 δηο δνιαξίσλ. ηηο 5 Φιεβάξε ηνπ 2014, ην Twitter
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δεκνζίεπζε ηα πξψηα απνηειέζκαηα ηεο σο εηζεγκέλε εηαηξεία, πνπ δείρλεη κηα
θαζαξή απψιεηα 511 εθαη. δνιαξίσλ θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013105

3.3.4 Οδηγίεσ Χρήςησ
Μπαίλνληαο πξψηε θνξά ζην www.twitter.com θαη κε έρνληαο δεκηνπξγήζεη
ινγαξηαζκφ, δεκηνπξγείο έλαλ ζπκπιεξψλνληαο ην νλνκαηεπψλπκν, ην email θαη ηνλ
θσδηθφ.

Ο θνξκφο ηνπ Twitter είλαη ηα tweets ησλ ρξεζηψλ. Πιεθηξνινγείο ζε έλα
κήλπκα 140 ραξαθηήξσλ θαη κεηά παηάο ην θνπκπί ―Tweet‖.

Καζψο πιεθηξνινγείηε, εκθαλίδεηαη κηα αληίζηξνθε κέηξεζε γηα ζαο
βνεζήζεη λα παξαθνινπζείηε ηελ θαηακέηξεζε ραξαθηήξσλ ησλ tweets ζαο.
Οη ρξήζηεο ζηα tweets ηνπο ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη hashtags. Σνπνζεηψληαο
¨#¨ πξηλ απφ κία ιέμε, δεκηνπξγείο ην ιεγφκελν hashtag, ψζηε απηή ε ιέμε λα είλαη
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Rushe, Dominic (5 February 2014). "Twitter posts revenues of $242m but share price plummets as
growth stalls". The Guardian.
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πην εχθνια αλαδεηήζηκε. Δίλαη έλαο ηξφπνο λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ηα κελχκαηα γηα
έλα επξχηεξν ζέκα.
Δπίζεο κπνξείο λα θάλεη ―retweet‖ , δειαδή λα αλαδεκνζηεχζεηο ην tweet
θάπνηνπ άιινπ.

Μπνξείο λα παξαθνινπζείο πφζα tweets έρεηο θάλεη, πφζνπο θάλεηο
follow, πφζνη ζε έρνπλ θάλεη follow.

Αιιά πσο κπνξείο λα βξεηο πνηνπο ζα θάλεηο follow. Κάλνληαο θιηθ ζηελ
επηινγή ―Who to follow‖.
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Δπίζεο κέζσ ηεο επηινγήο ¨Find Friends¨ , βξίζθεηαη άηνκα πνπ γλσξίδεηε
απφ ινγαξηαζκνχο Gmail, Hotmaill, Yahoo.
Πσο ζπκπιεξψλνπκε ην πξνθίι ζην

Twitter. Αξρηθά αλεβάδνληαο ηε

θσηνγξαθία γηα ην πξνθίι.

Μεηά ην φλνκα, ε ηνπνζεζία πνπ βξηζθφκαζηε θαη αλ ππάξρεη ε πξνζσπηθή
καο ζειίδα ή blog καο.
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Σέινο, κπνξείηε λα γξάςεηε κέρξη 160 ραξαθηήξεο γηα ην εαπηφ ζαο, γηα απηά
πνπ ζαο εθθξάδνπλ ή ζαο ραξαθηεξίδνπλ. Δίλαη θάηη ζαλ έλα ζχληνκν βηνγξαθηθφ.

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ζπλδεζεί ν ινγαξηαζκφο ηνπ Twitter, κε απηφλ ηνπ
Facebook, έηζη ψζηε ηα tweets λα εκθαλίδνληαη θαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ Facebook.

Σν Twitter δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα DMs, δειαδή direct messages. To
κήλπκα είλαη ηδησηηθφ θαη πεγαίλεη απεπζείαο ζην άηνκν πνπ επηζπκείηαη. Τπάξρεη ν
61

πεξηνξηζκφο ησλ 140 ραξαθηήξσλ θαη λα ζηείιεηο κφλν ζε άηνκα πνπ ζε αθνινπζνχλ
(είλαη followers ζνπ).
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3.4 Google Plus
Σν Google Plus ή Google+ είλαη κηα ππεξεζία θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη
ηαπηφηεηαο106 πνπ αλήθεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ηελ Google. Ζ Google έρεη πεξηγξάςεη
ην Google Plus σο «θνηλσληθφ ζηξψκα»(social layer), πνπ ζα εληζρχεη πνιιέο απφ ηηο
online ηδηφηεηεο πνπ ήδε έρεη, θαη φηη δελ είλαη απιά κηα ηζηνζειίδα θνηλσληθήο
δηθηχσζεο, αιιά θαη έλα εξγαιείν ζχληαμεο πνπ ζα ζπλδέεη ην πεξηερφκελν
απεπζείαο κε ηνλ ηδηνθηήηε/ζπγγξαθέα ηνπ107. Δίλαη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν site
θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηνλ θφζκν, κεηά ην Facebook. Οη 540 εθαηνκκχξηα ελεξγνί
ρξήζηεο θάζε κήλα αιιειεπηδξνχλ θνηλσληθά κε ηηο βειηησκέλεο ηδηφηεηεο ηνπ
Google Plus, φπσο ην Gmail, ην θνπκπί +1108, θαη ηα ζρφιηα ζην YouTube109.

3.4.1 Γεκηνπξγία
Ζ Google μεθίλεζε δνθηκαζηηθά ηελ ππεξεζία Google Plus κφλν κε
πξνζθιήζεηο ζηηο 28 ηνπ Ηνχλε 2011110, αιιά ζχληνκα αλέζηεηιε απηή ηελ ιεηηνπξγία
ιφγσ πνιχ κεγάιεο δήηεζεο γηα λένπο ινγαξηαζκνχο111. ηηο 6 Απγνχζηνπ, θάζε
κέινο ηνπ Google+ είρε 150 πξνζθιήζεηο γηα λα ζηείιεη112 κέρξη ηηο 20 επηεκβξίνπ
ηνπ 2011, φηαλ ην Google+ άλνημε ζε φινπο ειηθίαο 18 εηψλ ή κεγαιχηεξεο ειηθίαο,
ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα πξνζθιεζεί113. Αξγφηεξα, ζηηο 26 Ηαλνπαξίνπ 2012
ήηαλ δηαζέζηκν θαη ζε κηθξφηεξεο ειηθίεο, πάλσ απφ 13 ζε ΖΠΑ θαη ζηηο
πεξηζζφηεξεο ρψξεο, πάλσ απφ 14 ζε Κνξέα θαη Ηζπαλία.
Πξηλ ην ιαλάξηζκα, ε Google αλαθέξεη ην Google Plus σο Google Circles,
έλα φλνκα πνπ παξέπεκπε ζηελ έκθαζε ηνπ ζηελ νξγάλσζε πιεξνθνξηψλ ησλ
θίισλ114. Σν Google+ ζεσξείηαη ε 4ε πξνζπάζεηα ηεο εηαηξείαο ζηελ θνηλσληθή
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"Google Plus and Identity Services"
Google+ Turns One: Hits, Misses & What‘s Ahead, The Next Web, June 28, 2012
108
Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ζπληζηνχλ ηζηνζειίδεο ή ζειίδεο ηζηνζειίδσλ, είλαη ζαλ ην Like ζην
Facebook
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Two years later, Google+ Hits 300 Million Active Monthly ―In-Stream‖ Users, 540 Million Across
Google, MarketingLand, October 29, 2013
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"Facebook's Newest Challenger: Google Plus".
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Shaer, Matthew (June 30, 2011). "Looking for a Google+ Invite? Either Get Comfortable – Or Get
Crafty". The Christian Science Monitor.
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"150 Google Plus Invites". Ghacks.net. August 6, 2011.
113
Boutin, Paul (September 20, 2011). "Google+ for Everyone – What You Need To
Know". Gadgetwise(blog of The New York Times)
114
PC Advisor: Why Google+ Can Still Beat Facebook, June 14, 2012
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δηθηχσζε, κεηά απφ ην Google Buzz (πνπ μεθίλεζε ην 2010, απνζχξζεθε ην 2011), ην
Google Friend Connect (πνπ μεθίλεζε ην 2008, απνζχξζεθε κέρξη ηελ 1ε Μαξηίνπ
2012) θαη ην Orkut (πνπ μεθίλεζε ην 2004, απφ ην 2013 ιεηηνπξγεί εμ νινθιήξνπ κε
ζπγαηξηθή ηεο Google Βξαδηιία). Οη New York Times έρνπλ δειψζεη φηη ην Google
Plus είλαη ε κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα ηεο Google λα αληαγσληζηεί ην θνηλσληθφ
δίθηπν Facebook115.

3.4.2 Υξήζηεο
Καηά ηε δηάξθεηα ηδησηηθήο δνθηκαζηηθήο έθδνζεο (private beta), ην Google+
απμήζεθε ζηα 10 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο κεηά ηηο δχν πξψηεο εβδνκάδεο
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. χκθσλα

κε ηνλ Larry Page, ζπληδξπηή ηεο Google, ε ππεξεζία έθηαζε ηνπο 40 εθαηνκκχξηα
ρξήζηεο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011117. Μεηά απφ ζρεδφλ ηξεηο κήλεο ηεο ιεηηνπξγίαο,
έθηαζε ηνπο 50 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο, ελψ άιιεο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο
φπσο ην MySpace πήξε 1.046 εκέξεο γηα λα θηάζεη ζε απηφ ηνλ αξηζκφ, ην Twitter
1096 εκέξεο, ην Facebook 1325 εκέξεο θαη ην LinkedIn 2354 εκέξεο118. ην ηέινο
ηνπ 2011, ν Larry Page αλαθνίλσζε φηη ην Google+ είρε 90 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο,
δηπιάζην απφ ηνλ αξηζκφ πνπ είρε αλαθνηλσζεη 3 κήλεο πξηλ119. χκθσλα κε ηελ
Experian Hitwise, κηα εηαηξεία κεηξήζεσλ ζην δηαδίθηπν, ν αξηζκφο ησλ επηζθέςεσλ
απφ ΖΠΑ ζην Google+ μεπέξαζε ηα 49 εθαηνκκχξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
ηνπ ελφο κελφο πνπ έιεμε 11ε Γεθεκβξίνπ 2011, κηα αχμεζε 55% απφ ηελ πεξίνδν
ηνπ ελφο κελφο πνπ έιεμε ζηηο 11 Ννέκβξε ηνπ 2011120.
χκθσλα κε αλεμάξηεηε αλάιπζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ην Γεθέκβξην ηνπ
2011, εγγξαθφληνπζαλ θαη 'εθηίκεζε 625.000 λένπο ρξήζηεο ηελ εκέξα121. Έλα
αξλεηηθφ θαη βαζηθφ ζηνηρείν είλαη ν πνιχ κηθξφο ρξφλνο πνπ πεξλνχζαλ νη ρξήζηεο
ζην Google+. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012, ελψ νη ρξήζηεο ηνπ Facebook μφδεπαλ θαηά
κέζν φξν 7,5 ψξεο ην κήλα, ελψ νη ρξήζηεο ηνπ Google+ κφιηο 3,3 ιεπηά122. Μηα
κηθξή αχμεζε ππεξεμε ζε απηφ ην ζηαηηζηηθφ, ηνλ Μάην ηνπ 2013 νη ρξήζηεο ηνπ
115
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Google+ μφδεςαλ θαηά κέζν φξν 7 ιεπηά, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε
κέζσ εθαξκνγψλ (apps) θηλεηψλ ζπζθεπψλ.123
Όηαλ έθιεηζε 2 ρξφληα ιεηηνπξγηάο ην θνηλσληθφ δίθηπν, ε Google είρε 540
εθαηνκκχξηα ελεξγνχο ρξήζηεο κεληαίσο θαη απφ απηνχο νη 300 εθαηνκκχξηα
ρξεζηκνπνηνχζαλ ην Google+
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. H βάζε ρξεζηψλ ηνπ δηθηχνπ ήηαλ πεξίπνπ 60%

άλδξεο θαη 25% γπλαίθεο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2013, ελψ νη ππφινηπνη ρξήζηεο δήισλαλ
«Άιιν» ή άγλσζην125. Οη πξψηνη ρξήζηεο ηνπ Google+ ζηα κέζα ηνπ 2011 ήηαλ
θπξίσο άλδξεο (71,24%), θαη ε θχξηα ειηθηαθή νκάδα (35%) ήηαλ κεηαμχ 25 θαη
34126. Έξεπλα πνπ έγηλε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2011 ππνινγίζζεθε φηη ην 13% ησλ
ελειίθσλ ζηηο ΖΠΑ έρνπλ εληαρζεί ζην Google+, ελψ έγηλε πξφβιεςε φηη ζα έρνπλ
ην 22% ησλ ελειίθσλ ζηηο ΖΠΑ ζε έλα ρξφλν127.

3.4.3 Χαρακτηριςτικά
Circles
Οη Κχθινη είλαη θαηεγνξίεο γηα ηηο επαθέο ζαο, έηζη ψζηε λα κπνξείηε λα
κνηξαζηείηε ελεκεξψζεηο επηιεθηηθά κε δηαθνξεηηθέο νκάδεο. Έλαο ηξφπνο γηα ηε
δεκηνπξγία εμαηνκηθεπκέλσλ θνηλσληθψλ θχθισλ. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ νκάδσλ
κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο, ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ησλ
αλζξψπσλ πνπ κνηξάδνληαη έλα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Οη Κχθινη κπνξεί λα είλαη
δηαθξηηνί ή λα έρνπλ επηθάιπςε, έηζη ψζηε, γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο πνπ είλαη
ζπλάδεξθνο, αιιά επίζεο ζηε ιέζρε βηβιίνπ, ζα ιακβάλεη ελεκεξψζεηο θαη γηα ηηο
δχν νκάδεο. Υξήζηεο εθηφο θχθινπ κπνξνχλ λα δνπλ κηα ιίζηα κε νλφκαηα κειψλ,
αιιά φρη ην φλνκα ηνπ θχθινπ.
Huddle
Σν Huddle είλαη κηα νκάδα ζπλνκηιίαο γηα ηειέθσλα, Android, iPhone θαη
SMS ζπζθεπέο . Αληί λα γίλεηαη αηνκηθή απνζηνιή κελπκάησλ SMS, ελψλνληαη καδί
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γηα λα θάλνπλ κηα νκάδα ζπλνκηιίαο πνπ εμαθνινπζεί λα είλαη ηδησηηθή ζην
εμσηεξηθφ πεξηβάινλ, ζε αληίζεζε κε ην Twitter.
Hangouts
Σν Hangouts είλαη δσξεάλ βίληεν θιήζεηο πνπ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ έσο θαη
10 άηνκα, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Google+ ή ηνπ mobile app. Πνιιέο εθαξκνγέο
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κέζα ζην hangout, επηηξέπνληαο ζηνπο ρξήζηεο λα
κνηξάδνληαη έγγξαθα, ηελ νζφλε ηνπο κε άιινπο ρξήζηεο. Καζψο θαη πνιιέο
ελζσκαησκέλεο εθαξκνγέο φπσο ην YouTube θαη ην Google Docs.
Sparks
Sparks είλαη έλαο κεραληζκφο πνπ βξίζθεη θαη πξνηείλεη ζηνλ ρξήζηε κε βάζε
ηα ελδηαθέξνληά ηνπ. Γίλεηαη επηινγή απφ θαηεγνξίεο ελδηαθεξφλησλ θαη κεηά ν
ρξήζηεο ηα ¨θάλεη share¨ γηα ηνπο άιινπο ρξήζηεο. Σν Sparks είλαη ηα ζέκαηα πνπ
ζέιεηε λα ζπδεηήζεηε κε ηνπο άιινπο. Σν interface είλαη κηα πξνζαξκνγή ηεο
αλαδήηεζεο Google.
Instant Uploads
Δίλαη κηα εθαξκνγή uploading γηα ηελ θάκεξα ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ.
Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ζηείιεηε απηφκαηα ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηα βίληεν πνπ
ιακβάλνληαη κε έλα θηλεηφ ηειέθσλν ζε έλα ηδησηηθφ άικπνπκ θσηνγξαθηψλ. Οη
ρξήζηεο κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα απνθαζίζεη αλ ζα ηα κνηξαζηνχλ θαη κε πνηνπο
θχθινπο ζα ηα κνηξαζηνχλ.

3.4.4 Οδεγίεο Υξήζεο
Πεγαίλνληαο ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ Google+, αλ έρεηε θάπνην ινγαξηαζκφ
ζηελ Google (είηε Gmail, είηε Google Drive ή νπνηνδήπνηε απφ ηα πξντφληα ηεο
Google), θάλεηε απιά ―Sign in‖

αιιηψο δεκηνπξγείηε έλαλ, θάλνληαο θιηθ ζην

¨Create an account¨.

Μεηά φπσο ζπλεζίδεηαη βάδεηε ην φλνκα ζαο θαη κηα θσηνγξαθία πξνθίι.
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ην Google+ ζα βξνχκε 4 βαζηθέο ζειίδεο, ―Home‖, ―Profile‖, ―Photos‖, and
―Circles‖, κε ηα αληίζηνηρα κηθξά εηθνλίδηα ηνπο, πνπ αλ θάλεηο θιηθ ζε πεγαίλεη ζηελ
αληίζηνηρε ζειίδα.

Κάλνληαο θιηθ ζην εηθνλίδην ―Home‖ , ππάξρεη πξφζβαζε ζην Stream, ζην
Chat, θαη ζην Hangouts. ην θέληξν ηεο ζειίδαο είλαη ην Stream, δειαδή ην
πεξηερφκελν πνπ δεκνζηεχνπλ άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηνπο ―Circles‖ ζαο. ην αξηζηεξφ
κέξνο ηεο ζειίδαο, επηιέγνπκε έλαλ ―Circle‖ (Φίινη, Οηθνγέλεηα, πλάδεξθνη θιπ)
θηιηξάξνληαο ην πεξηερφκελν πνπ βιέπνπκε.

Κάησ αξηζηεξά ζηελ νζφλε ππάξρεη ην Chat, γηα λα απνθηήζνπκε πξφζβαζε
γηα λα ζπλνκηιήζνπκε.
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Κάλνληαο θιηθ ζην εηθνλίδην ―Photos‖, πνπ ππάξρεη ζηελ θνξπθή θάζε
ζειίδαο, βιέπεηε ηηο θσηνγξαθίεο πνπ έρνπλ πξνζζέζεη άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηνπο
―Circles‖ θαη αλεβάδεηε ηηο δηθέο ζαο θσηνγξαθίεο.

Κάλνληαο θιηθ ζην εηθνλίδην ―Profile‖ , κπνξείηε λα δείηε θαη λα
επεμεξγαζηείηε ην Google Profile , φπσο ηελ πξνθίι εηθφλα, πξνζσπηθέο θαη
επαγγεικαηηθέο πιεξνθνξίεο, θαη άιιεο βαζηθέο ξπζκίζεηο θαη πξνηηκήζεηο.

Κάλνληαο θιηθ ζην εηθνλίδην ―Circles‖, κπνξείηε

λα δεκηνπξγήζεηε, λα

πξνβάιεηε θαη λα επεμεξγαζηείηε θχθινπο. Απφ ηε ζειίδα απηή κπνξείηε λα δείηε θαη
λα δηαρεηξηζηείηε ηα άηνκα πνπ ζαο έρνπλ πξνζζέζεη, λα βξείηε θαη λα θαιέζεηε
λένπο θίινπο ζην Google Plus.
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Γεκηνπξγήζηε θχθινπο, ―Circles‖. Γηα παξάδεηγκα, κπνξείηε λα θάλεηε έλα
θχθιν γηα ηνπο θίινπο ζαο, ηελ νηθνγέλεηά ζαο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο γηα λα
ειέγρεηε πνηνο θχθινο ζα βιέπεη ην πεξηερφκελν πνπ δεκνζηεχεηε.

Google Plus Hangouts : Μφιηο έρεηε δεκηνπξγήζεη έλαλ θχθιν θίισλ,
κπνξείηε λα ¨θάλεηε παξέα¨ κε απηνχο ζην Google Plus ρξεζηκνπνηψληαο ην
"Hangouts" ραξαθηεξηζηηθφ. Απηφ ζαο επηηξέπεη λα θάλεηε video chat, chat κε
κελχκαηα, λα παξαθνινπζήζηε βίληεν ζην YouTube απφ θνηλνχ θαη πνιιά άιια.

Κάληε θιηθ ζην θνπκπί ―Explore‖, θαη ζα δείηε ην πην
δεκνθηιέο πεξηερφκελν εθείλε ηελ ζηηγκή ζην Google Plus. Μπνξείηε λα
απνζεθεχζεηε ηηο αλαδεηήζεηο γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ θαη λα
κνηξαζηείηε ην πεξηερφκελν πνπ βξίζθεηαη κε ηνπο θχθινπο ζαο.
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3.5 YouTube
Σν YouTube είλαη ηζηνζειίδα πνπ αλαπαξάγνληαη βίληεν θαη δεκηνπξγήζεθε
απφ ηξεηο πξψελ ππαιιήινπο ηεο PayPal, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2005 θαη αλήθεη ζηε
Google απφ ηα ηέιε ηνπ 2006, ζηελ νπνία νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα αλεβάζνπλ, λα
δνχλε θαη λα θάλνπλ ―share‖ βίληεν, φπσο video clips, ηειενπηηθέο εθπνκπέο,
εξαζηηερληθά video, εθπαηδεπηηθά video θαη πνιιά άιια.
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην YouTube έρεη δεκηνπξγεζεί απφ
ρξήζηεο, αιιά θαη εηαηξίεο κέζσλ ελεκέξσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ CBS, BBC,
Vevo, Hulu, θαη άιινπο νξγαληζκνχο πνπ πξνζθέξνπλ κεξηθά απφ ην πιηθφ ηνπο
κέζσ ηνπ YouTube128. Οη κε εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ
ηα βίληεν θαη νη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα αλεβάζνπλ απεξηφξηζην αξηζκφ
βίληεν. Βίληεν πνπ ζεσξνχληαη φηη πεξηέρνπλ δπλεηηθά πξνζβιεηηθφ πεξηερφκελν
είλαη δηαζέζηκα κφλν ζε εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο επηβεβαηψλνληαο φηη

είλαη

ηνπιάρηζηνλ 18 εηψλ. Σν ΤouTube αγνξάζηεθε απφ ηελ Google γηα 1,65
δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην Ννέκβξην ηνπ 2006 θαη ζήκεξα ιεηηνπξγεί σο ζπγαηξηθή
ηεο Google129.

3.5.1 Ίδξπζε θαη Υξεκαηνδόηεζε
Σν YouTube ηδξχζεθε απφ ηνπο Chad Hurley, Steve Chen θαη Jawed Karim,
πξηλ φινη ήηαλ εξγαδφκελνη ζηελ εηαηξία PayPal. Σν domain «YouTube.com"
ελεξγνπνηήζεθε ζηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 2005 θαη ε ηζηνζειίδα αλαπηχρζεθε θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ επφκελσλ κελψλ. Οη δεκηνπξγνί έδεημαλ ζην θνηλφ κηα πξνεπηζθφπεζε
ηεο ηζηηνζειίδαο ην Μάην ηνπ 2005, δειαδή έμη κήλεο πξηλ απφ ην YouTube έθαλε ην
επίζεκν ληεκπνχην ηνπ. Όπσο πνιιέο ηερλνινγηθέο startup εηαηξίεο, ην YouTube ζην
μεθίλεκα ρξεκαηνδνηήζεθε απφ άγγεινο επελδπηή θαη δεκηνχξγεζε έλα απηνζρέδην
γξαθείν ζε γθαξάδ. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2005, ε Sequoia Capital επέλδπζε αξρηθά
3.500.000 δνιάξηα

130

, επηπιένλ, ε Roelof Botha, ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξείαο θαη

πξψελ Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο PayPal, εληάρζεθε ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ
YouTube. Σνλ Απξίιην ηνπ 2006, ε Sequoia επέλδπζε καδί κε ηελ Artis Capital
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Management επηπιένλ 8.000.000 δνιάξηα ζηελ εηαηξεία , ε νπνία είρε βηψζεη
εμαηξεηηθά κεγάιε αλάπηπμε δεκνηηθφηεηαο ηνπο πξψηνπο κήλεο.

3.5.2 Αλάπηπμε
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 2006, ην YouTube ήηαλ έλα απφ ηα
ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελα site
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, αθνχ θαζεκεξηλά ηνλ Ηνχιην γηλφηαλ πξνζζήθε

πάλσ απφ 65.000 θαηλνχξγηα video θαη πάλσ απφ 100 εθαηνκκχξηα πξνβνιέο
video132. Δίρε θαηαηαγεί σο πέκπην δεκνθηιέζηεξν site ζηελ θαηάηαμε ηεο alexa.com
. Δίρε κεληαίσο πεξίπνπ 20 εθαηνκκχξηα επηζθέπηεο αλά κήλα133, φπνπ πεξίπνπ ην
44% είλαη γπλαίθεο, 56% άλδξεο θαη νη ειηθίεο 12-17 λα είλαη ε πιεηνςεθία134. Σν
YouTube θιείλεη κηα πνιχ ζεκαληηθή ζπλεξγαζία κάξθεηηλγθ θαη δηαθήκηζε κε ην
NBC, ακεξηθαληθφ ξαδηνηειενπηηθφ δίθηπν , ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006. Δθηηκάηαη φηη ην
2007, ην YouTube θαηαλάισλε εχξνο δψλεο (bandwidth135), φζν νιφθιεξν ην
Internet ην 2000136.
χκθσλα κε έξεπλα, ηνλ Μάην 2010, δεκνζηεχζεθε απφ ηελ εηαηξεία εξεπλψλ
αγνξάο, ηελ comScore, ην YouTube ήηαλ ν θπξίαξρνο πάξνρνο online βίληεν ζηηο
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, κε κεξίδην αγνξάο πεξίπνπ 43 ηνηο εθαηφ θαη πάλσ απφ 14
δηζεθαηνκκχξηα βίληεν πνπ πξνβιήζεθακ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μαΐνπ137.
Σν 2012, ην YouTube, δήισζε φηη πεξίπνπ 60 σξψλ ζπλνιηθήο δηάξθεηαο
βίληεν αλέβεθαλ ζην site θάζε ιεπηφ, θαη φηη πεξίπνπ ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ πιηθνχ
πξνέξρεηαη εθηφο ΖΠΑ138. Απφ ην 2010 θαη κέρξη ζήκεξα, ε alexa.com θαηαηάζζεη
ην YouTube σο ε ηξίηε ηζηνζειίδα ζε επηζθέςεηο ζην δηαδίθηπν, πίζσ απφ ην Google
θαη ην Facebook. Σνλ Μάξηε ηνπ 2013, ν αξηζκφο ησλ κνλαδηθψλ ρξεζηψλ πνπ
επηζθέπηνληαη ην YouTube θάζε κήλα αλήιζαλ ζε 1 δηζεθαηνκκχξην139.
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3.5.3 Δμαγνξά από Google
ηηο 9 Οθηψβξε ηνπ 2006, αλαθνηλψζεθε φηη ε εηαηξεία ζα αγνξαζηεί απφ ηελ
Google γηα 1,65 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Ζ ζπκθσλία αγνξάο κεηαμχ ηεο Google
θαη YouTube ήξζε αθνχ ε YouTube παξνπζίαζε ηξεηο ζπκθσλίεο κε επηρεηξήζεηο
κέζσλ ελεκέξσζεο ζε κηα πξνζπάζεηα λα μεθχγεη απφ ηελ απεηιή ησλ αγσγψλ γηα
παξαβίαζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Σν YouTube ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί
αλεμάξηεηα, κε ηνπο ζπλ-ηδξπηέο ηεο θαη 67 ππαιιήινπο πνπ εξγάδνληαη ζηελ
Google140. Ζ ζπκθσλία γηα ηελ απφθηεζε ηνπ YouTube έθιεηζε ζηηο 13 Ννεκβξίνπ,
θαη ήηαλ, εθείλε ηελ επνρή, ε δεχηεξε κεγαιχηεξε εμαγνξά ηεο Google. Ζ Google
κεηά απνθάιπςε ηελ θαηαλνκή ησλ θεξδψλ γηα ηνπο επελδπηέο ηνπ YouTube κεηά
ηελ πψιεζε ζην Google. χκθσλα κε απηά ηα ζηνηρεία, ζηελ Sequoia Capital
απνηηκήζεθαλ πεξηζζφηεξα απφ 446 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, ζηνλ Chad Hurley θάηη
πεξηζζφηεξα απφ 395.000.000 δνιάξηα, ν Steve Chen πεξίπνπ 326 εθαηνκκχξηα, ε
Artis Capital Management ζηα 783 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, θαη ν Jawed Karim πεξίπνπ
64.000.000 141

3.5.4 Πεγέο εζόδσλ
Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ βίληεν ζην YouTube είλαη δσξεάλ γηα λα ηα
δνχκε θαη ππνζηεξίδνληαη απφ ηε δηαθήκηζε. Σνλ Μάην ηνπ 2007, ην YouTube
μεθίλεζε ην ¨Partner Program¨, έλα ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζην AdSense ηεο Google
πνπ επηηξέπεη ζηνλ uploader ηνπ βίληεν λα κνηξάδεηαη ηα έζνδα πνπ παξάγνληαη απφ
ηε δηαθήκηζε ζηελ ηζηνζειίδα142. Έηζη ην YouTube παίξλεη ην 45% ησλ εζφδσλ ηεο
δηαθήκηζεο απφ ηα video, ελψ ην 55% πεγαίλεη ζε απηφλ πνπ έρεη αλεβάδεη ην video.
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχεη ην YouTube, ππάξρνπλ πάλσ απφ 1
εθαηνκκχξην κέιε ζην ¨Partner Program¨. Απφ ην 2013 , θαζηεξψζεθε ε δηαθήκηζε
πνπ πξνβάιεηαη πξηλ αξρίζεη ην video πνπ θφζηηδε ζηνλ δηαθεκηδφκελν θαηά κέζν
φξν 7,6 δνιάξηα γηα 1000 πξνβνιέο. πλήζσο φρη πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ησλ
επηιέμηκσλ βίληεν έρνπλ δηαθήκηζε πξηλ ηελ πξνβνιή ηνπ video, ιφγσ ηεο έιιεηςεο
140
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ελδηαθεξνκέλσλ δηαθεκηδνκέλσλ143. Σνλ Μάην ηνπ 2013, ην YouTube εηζήγαγε
δνθηκαζηηθά 53 ζπλδξνκεηηθά θαλάιηα κε ηηκέο πνπ θπκαίλνληαη απφ $ 0,99 έσο 6,99
δνιάξηα ην κήλα, κία θίλεζε πνπ

ζεσξήζεθε σο πξνζπάζεηα λα αληαγσληζηεί

άιινπο ζπλδξνκεηηθνχο παξφρνπο , φπσο ην Netflix θαη ην Hulu.

3.5.5 Οδηγίεσ Χρήςησ
Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνχ

Απφ ηελ αξρηθή ζειίδα, θάληε θιηθ ζην κπιε θνπκπί "Sign in" ζηελ πάλσ δεμηά γσλία
ηεο νζφλεο. Αλ δελ έρεηε ινγαξηαζκφ, ζα πξέπεη λα κεηαθεξζείηε ζε άιιε ¨ζειίδα
ζχλδεζεο¨ (Login Page) ) γηα λα ζπκπιεξψζεηε ηηο πιεξνθνξίεο ζαο ζην Gmail.
Κάληε θιηθ ζην θφθθηλν θνπκπί "Create new account" πνπ είλαη πάλσ δεμηά. Απφ
εθεί, ζπκπιεξψλεηαη ηα βαζηθά ζαο ζηνηρεία φλνκα, δηεχζπλζε ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν, θσδηθφ πξφζβαζεο, θαη θάληε θιηθ ζην θνπκπί "Continue".

143

"Chasing Their Star, on YouTube". New York Times.
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¨Αλέβαζκα¨ βίληεν

Μφιηο έρεηε ηξαβήμεη θαη επεμεξγαζηεί ην βίληεν ζαο θαη απηφ είλαη απνζεθεπκέλν
ζηνλ ππνινγηζηή ή κέζσ θάπνηαο ζχξαο USB, θάληε θιηθ ζην θνπκπί "Upload".
Μπνξείηε λα νξίζεηε ην βίληεφ ζαο σο "Public" ή "Private". Μπνξεί λα ρξεηαζηνχλ
κεξηθά ιεπηά γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ αξρείνπ.
Δξγαιεία Analytics

Σν εξγαιείν analytics, επηηξέπεη λα παξαθνινπζνχκε ην πψο ηα βίληεν
απνδίδνπλ. Τπάξρεη πξφζβαζε ζε ζηνηρεία φπσο: ηνλ αξηζκφ ησλ views ηνπ βίληεν
θαη σλ ζπλδξνκεηψλ, ηνλ αξηζκφ ησλ ιεπηψλ πνπ μνδεςαλ νη ρξήζηεο βιέπνληαο
θάζε βίληεν, δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, φπσο ρψξα θαη θχιν, ηνπ θάζε ζεαηή.
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Δγγξαθή ζε θαλάιηα
Σν λα αλαθαιχςεηο θαλάιηα ζην youtube ίζσο ζεσξείηαη δχζθνιν γηαηί ην
πιήζνο ησλ θαλαιηψλ είλαη γηγαληηαίν. Σν youtube θπξίσο πξνσζεί ηα κεγάια
θαλάιηα (κεγάια κε θξηηήξην ηηο δηαθεκίζεηο) κε θαιφ πεξηερφκελν. Ο θαιχηεξνο
ηξφπνο γηα λα αλαθαιχςεηε λέα θαλάιηα είλαη απφ ηελ πεξηήγεζε κέζα απφ ηηο
εγγξαθέο πνπ έρνπλ θάλεη άιινη. Γειαδή αλ έρεηε βξεη κεξηθά θαλάιηα πνπ ζαο
αξέζνπλ, δείηε πνηα θαλάιηα αθνινπζεί ην θαλάιη πνπ ζαο αξέζεη. Τπάξρνπλ πνιιέο
πηζαλφηεηεο λα έρεηε θνηλά ελδηαθέξνληα.

3.6 LinkedIn
Σν LinkedΗn είλαη ππεξεζία θνηλσληθήο δηθηχσζεο, κε επαγγεικαηηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ, πνπ ηδξχζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2002 θαη ιεηηνπξγεί απφ ηνλ Μάην
ηνπ 2003144.
Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ LinkedΗn είλαη ν Jeff Weiner, ν νπνίνο ζην
παξειζφλ ήηαλ ζηέιερνο ηεο Yahoo. Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε απφ ηνλ Reid Hoffman θαη
ηδξπηηθά κέιε απφ ην PayPal θαη ην Socialnet.com .
Σν LinkedΗn έρεη ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Sequoia Capital, Greylock, Bain
Capital Ventures, Bessemer Venture Partners θαη European Founders Fund. Μέρξη
ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011 είρε ιάβεη ζπλνιηθά 103 εθαηνκκχξηα δνιάξηα
ρξεκαηνδφηεζεο. Δλψ ηνλ Μάξηην ηνπ 2006 μεθίλεζε λα έρεη θεξδνθνξία.
ηα ηέιε ηνπ 2003, ε Sequoia Capital εγήζεθε ηνπ 1νπ γχξνπ επέλδπζεο ζηελ
εηαηξεία. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2008, ε Sequoia Capital, Greylock Partners, θαη άιιεο
εηαηξείεο επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ αγφξαζαλ κεξίδην 5% ηεο εηαηξείαο γηα 53
εθαηνκκχξηα δνιάξηα, αμηνινγψληαο ηελ αμία ηεο εηαηξίαο πεξίπνπ ζην 1 δηζ.
δνιάξηα.
Σν 2010, έιαβε 20 εθαηνκκχξηα δνιάξηα επέλδπζεο απφ ηελ Tiger Global
Management , ζέηνληαο ηελ άμηα ηεο εηαηξίαο ζηα 2 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα.

144
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3.6.1 Υξήζηεο
Σν 2006 είρε 20 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο ελψ ην Ηνχλην ηνπ 2013 δήισζε φηη έρεη
πάλσ απφ 259 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 200 ρψξεο θαη πεξηνρέο.
Σνλ Ηνχιην ηνπ 2013, ε Quantcast, ηερλνινγηθή εηαηξία πνπ εηδηθεχεηαη ζε κεηξήζεηο
αθξνακαηηθφηεηαο θαη δηαθεκίζεσλ ζε real-time, αλέθεξε φηη ην LinkedIn έρεη
65.600.000 κνλαδηθνχο επηζθέπηεο κεληαίσο ζηηο ΖΠΑ θαη 178.400.000 παγθνζκίσο,
αξηζκφο πνπ ιίγνπο κήλεο κεηά, ζηηο 29 Οθησβξίνπ 2013 απμήζεθε ζηα 184
εθαηνκκχξηα. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ην LinkedIn είρε 33,9 εθαη. κνλαδηθνχο
επηζθέπηεο, θαηά 63% απμεκέλν ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν έηνο, έρνληαο
μεπεξάζεη ην MySpace145.
Με 259 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο, ην 2013, είλαη πνιχ κπξνζηά απφ ηνπο
αληαγσληζηέο ηεο Viadeo (50 εθαη.) θαη XING (10 εθαη.). Ο αξηζκφο ησλ κειψλ
απμάλεηαη θαηά πεξίπνπ δχν λέα κέιε θάζε δεπηεξφιεπην146. Με 20 εθαηνκκχξηα
ρξήζηεο, ε Ηλδία έρεη ε ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελν δίθηπν ησλ ρξεζηψλ ην 2013. Σνλ
Ηαλνπάξην ηνπ 2014, ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθά ηνπ LinkedIn, νη ρψξεο κε ηνπο
πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο LinkedIn ήηαλ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΖΠΑ, 93 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο
Ηλδία, 24 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο
Βξαδηιία, 16 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο
Ζλσκέλν Βαζίιεην, 14 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο
Καλαδάο, 9 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο
Γαιιία, 7 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο

3.6.2 Υξεκαηηζηήξην
Σν LinkedIn θαηέζεζε ηελ αξρηθή δεκφζηα πξνζθνξά (IPO) ηνλ Ηαλνπάξην
ηνπ 2011 θαη ε κεηνρή μεθίλεζε ηελ δηαπξαγκάηεπζε ζηηο 19 Μαηνπ ζηνλ δείθηε
NYSE κε ην ζχκβνιν ¨LNKD¨ , κε ηελ ηηκή ηεο IPO λα είλαη 45 δνιάξηα αλά κεηνρή.
Οη κεηνρέο ηεο LinkedIn, νη νπνίεο απμήζεθαλ θαηά 171 ηνηο εθαηφ ζηελ πξψηε
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εκέξα ησλ ζπλαιιαγψλ ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο, έθιεηζε ζηα 94,25
δνιάξηα , ζεκεηψλνληαο αχμεζε 109% απφ ηελ ηηκή ηεο IPO.
Σν 2011, ην LinkedIn θέξδηζε 154.600.000 δνιάξηα ζε δηαθεκηζηηθά έζνδα
θαη κφλν, μεπεξλψληαο ην Twitter, ην νπνίν θέξδηζε 139.500.000 δνιάξηα. Σν
ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2011 ηα θέξδε ηνπ LinkedIn εθηηλάρζεθαλ ιφγσ ηεο απμεκέλεο
επηηπρίαο ζηνλ θφζκν ησλ social media.147
Σνλ Μάην ηνπ 2012, αλαθνίλσζε ηα έζνδα γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2012 ήηαλ
απμεκέλα θαηά 101% ζηα 188,5 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, ζπγθξηηηθά κε ηα 93,9
εθαηνκκχξηα ην 1ν ηξίκελν ηνπ 2011, κε ηα θαζαξά έζνδα, πνπ ζεκείσζαλ αχμεζε
140% ζε ζρέζε κε 1ν ηξίκελν ηνπ 2011, ζηα 5 εθαηνκκχξηα δνιάξηα148.
Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2012, ην LinkedIn αλαθνηλψζε γηα ην ηξίην ηξίκελν ηα θέξδε,
δειψλνληαο θέξδε αλά κεηνρή ζηα 0.22 δνιάξηα κε έζνδα 252 εθαη. δνιαξίσλ. Χο
απνηέιεζκα απηψλ, ήηαλ ε κεηνρή απμήζεθε, θηάλνληαο πεξίπνπ ηα 112 δνιάξηα αλά
κεηνρή.149

3.6.3 Υαξαθηεξηζηηθά site (Πσο ιεηηνπξγεί)
Έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ LinkedIn είλαη λα επηηξέπεη ζηνπο
εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο λα δηαηεξνχλ έλαλ θαηάινγν κε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο
ησλ αλζξψπσλ κε ηνπο νπνίνπο ζρεηίδνληαη θαηά θάπνην επίπεδν, ν νπνίνο θαηάινγνο
νλνκάδεηαη πλδέζεηο (Connections). Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα πξνζθαιέζνπλ θάπνηνλ
(αλ έλαο ρξήζηεο site, είηε φρη) γηα λα γίλεη ε ζχλδεζε. Χζηφζν, εάλ ν
πξνζθεθιεκέλνο επηιέγεη "δελ μέξσ" ή "Spam", απηφ κεηξά ελαληίνλ ηνπ ρξήζηε πνπ
πξνζθάιεζε. Αλ ν ρξήζηεο παίξλεη πάξα πνιιέο απφ απηέο ηηο απαληήζεηο, ν
ινγαξηαζκφο κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ή λα θιείζεη.
Απηή ε ιίζηα ησλ ζπλδέζεσλ κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί κε
δηάθνξνπο ηξφπνπο:


Έλα δίθηπν επηθνηλσλίαο θάζε ρξήζηε απνηειείηαη απφ ηηο απεπζείαο
ζπλδέζεηο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζπλδέζεσλ νλνκάδνληαη ζπλδέζεηο 2νπ βαζκνχ

147

"Stocks to Watch: Nuance Communications, LinkedIn, Merck and More". Thomson Maya and
Pope-Chappell Maya February 13, 2012
148
"LinkedIn Beats The Street, Q1 Revenue Up 101 Percent To $188.5M; Net Income Up 140
Percent". May 4, 2012. Rao, Leena.
149
Fiegerman, Seth. November 1, 2012. "LinkedIn Now Has 187 Million
Members."http://mashable.com/2012/11/01/linkedin-has-187-million-users/
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θαη νη ζπλδέζεηο ησλ 2νπ βαζκνχ ζπλδέζεσλ είλαη 3νπ βαζκνχ ζχλδεζεο.
Μέζσ ησλ θνηλψλ επαθψλ κπνξείο λα ζπλδεζείο κε άηνκα πνπ επηζπκείο.
Οη ρξήζηεο δελ κπνξνχλ λα αλεβάζνπλ ην βηνγξαθηθφ ηνπο πιένλ. Τπήξρε
απηή ε δπλαηφηεηα αιιά θαηέζηε πεξηηηή ζηα ηέιε ηνπ 2012.
Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βξεηο δνπιεηά, αλζξψπνπο θαη
επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο πνπ ζα ζνπ πξνηείλεη θάπνηνο απφ ηηο ζπλδέζεηο
ζνπ.
Οη εξγνδφηεο κπνξνχλ λα απαξηζκήζνπλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα
αλαδεηήζνπλ γηα ηνπο πηζαλνχο ππνςεθίνπο.
Άηνκα πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία κπνξνχλ απφ ηα πξνθίι δηεπζπληψλ
πξνζιήςεσλ λα αλαθαιχςνπλ πνηα απφ ηηο ππάξρνπζεο επαθέο ηνπο, κπνξνχλ
λα ηνπο πξνηείλνπλ γηα ηελ ζέζε.
Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα βάινπλ θσηνγξαθίεο ηνπο θαη λα δνχλε θσηνγξαθίεο
απφ ηνπο άιινπο βνεζψληαο ζηελ ηαπηνπνίεζε.
Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα αθνινπζνχλ (―follow‖) δηαθνξεηηθέο εηαηξείεο θαη λα
ιακβάλoπλ ζρεηηθέο εηδνπνηήζεηο.
Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζψζνπλ ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα ήζειαλ λα
ππνβάινπλ αίηεζε.
Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ "like" θαη "congratulate" γηα ελεκεξψζεηο
άιισλ ρξεζηψλ θαη λέεο πξνζιήςεηο.
Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δνπλ πνηνο έρεη επηζθεθηεί ηε ζειίδα ηνπ πξνθίι ηνπο.
Ζ "πξνζέγγηζε κε πχιε πξφζβαζεο" (φπνπ ε επαθή κε θάζε επαγγεικαηία

απαηηεί είηε κηα ππάξρνπζα ζρέζε, ή ηελ παξέκβαζε κηαο επαθήο απφ ηα δηθά ηνπο)
απνζθνπεί ζηελ νηθνδφκεζε ηεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηεο ππεξεζίαο.
Σν LinkedIn ζπκκεηέρεη ζην International Safe Harbor Αξρέο Πξνζηαζίαο
Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ηεο ΔΔ.
Σν LinkedIn Answers, επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ππνβάινπλ εξσηήζεηο θαη
ε θνηλφηεηα λα απαληήζεη. Απηφ ήηαλ δσξεάλ, θαη ε θχξηα δηαθνξά απφ ην επφκελν
ήηαλ φηη νη εξσηήζεηο ήηαλ δπλεηηθά πην επηρεηξεκαηηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο θαη ε
ηαπηφηεηα απηψλ πνπ ξσηνχζαλ θαη απαληνχζαλ ήηαλ γλσζηή. Απφ ηηο 31
Ηαλνπαξίνπ 2013, ην LinkedIn Answers δελ ππνζηεξίδεηαη πιένλ.
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3.6.4 Πεγέο εζόδσλ
Σν LinkedIn αληιεί ηα έζνδά απφ ηηο ηξεηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη:
1. Talent Solutions
Δξγνδφηεο θαη νη επηρεηξήζεηο πιεξψλνπλ γηα :
 Δπψλπκε εηαηξηθή ζειίδα ζην LinkedIn, πιήξεο κε ηνκέα γηα
ζηαδηνδξνκία.
 Pay per click γηα αγγειίεο εξγαζίαο πνπ απεπζχλνληαη ζε ρξήζηεο ηνπ
LinkedIn πνπ ηαηξηάδνπλ κε ην πξνθίι ηεο ζέζεο.
 Ζ πξφζβαζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ LinkedIn
2. Marketing Solutions
Γηαθεκηδφκελνη ζην LinkedIn πιεξψλνπλ pay per click ζηνρεπκέλεο
δηαθεκίζεηο.
3. Premium Subscriptions
Οη ρξήζηεο ηνπ LinkedIn πιεξψλνπλ γηα :
 ην LinkedIn Business γηα ηνπο ρξήζηεο-επηρεηξήζεηο
 ην LinkedIn Talent γηα πξνζιήςεηο
 ην LinkedIn JobSeeker γηα αλέξγνπο ρξήζηεο ηνπ LinkedIn πνπ
αλαδεηνχλ εξγαζία.
 ην LinkedIn Sales γηα επαγγεικαηίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο
πσιήζεηο.

3.6.5 Οδεγίεο ρξήζεο
Γηα θάλεηε εγγξαθή, επηζθέπηεζηε ην linkedin.com , πξνζζέηεηε ηηο ζρεηηθέο
πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο θαη θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί ―Join LinkedIn‖.
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Μεηά πξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε ην πξνθίι ζαο. Σν πξνθίι είλαη κηα ζπλνπηηθή
εηθφλα γηα ην πψο ζαο βιέπεη ν επαγγεικαηηθφο θφζκνο. Έλα κεγάιν θαη ιεπηνκεξέο
δείρλεη θάπνηνλ πνπ είλαη επηηπρήο θαη δηεμνδηθφο. Βήκα βήκα ζπκπιεξψλεηαη ηελ
πεξηνρή, ηνλ θιάδν πνπ εξγάδεζηε, ηελ εηαηξία θαη ηνλ ηίηιν ηεο εξγαζίαο. Θα
δειψζεηε επίζεο αλ είζηε κηζζσηφο, ηδηνθηήηεο επηρείξεζεο, θάπνηνο πνπ αλαδεηεί
εξγαζία, ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο ή θνηηεηήο.

Πξνζζέζηε ηηο ζπλδέζεηο ζαο. Οη ζπλδέζεηο είλαη επαγγεικαηηθέο επαθέο πνπ
γλσξίδεηε ή ζα ζέιαηε λα μέξεηε. Οη ζπλδέζεηο πνπ πξνζζέζεηε ζην LinkedIn
γίλνληαη κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ ζαο. Σν LinkedIn ζα ζαο δεηήζεη λα θάλεη
αλαδήηεζε βάζεη ησλ ζπλδέζεσλ πνπ έρεηε ζην email ζαο. Έηζη ζα εληνπίζεηε πνηεο
ζπλδέζεηο απφ ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζαο έρεη ινγαξηαζκφ ζην LinkedIn θαη ζα
ηνπο θαιέζεη λα γίλνπλ κέξνο ηνπ επαγγεικαηηθνχ δηθηχνπ ζαο.
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πλερίζηε λα εκπινπηίδεηαη ην πξνθίι ζαο. Δηζάγεηε ζηνηρεία γηα ηελ
εξγαζηαθή εκπεηξία

θαη εθπαίδεπζε ζαο. ηε ζπλέρεηα, πιεθηξνινγήζηε κηα

ζχληνκε πεξίιεςε ή / θαη ηίηιν. Μηα ζχληνκε πεξίιεςε ή ηίηιν πνπ ζα δειψλεη
πνηνο είζαη επαγγεικαηηθά ζε ιίγεο γξακκέο. Απηφο ν ηίηινο ζα πξέπεη λα δψζεη κηα
αίζζεζε απφ ηα πην ζεκαληηθά επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζαο.
Πξνζζέζηε εμεηδηθεχζεηο πνπ έρεηε. πκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθψλ
δεμηνηήησλ ή εηδηθνηήησλ, φπσο νδνληηαηξηθή ή θηεληαηξηθή, απηφ επηηξέπεη ζε
άιινπο ρξήζηεο λα ζαο βξίζθνπλ πην εχθνια.

Πξνζζέζηε ηελ πξνζσπηθή ζαο ηζηνζειίδα ή ηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο ζαο,
ην Twitter ή ην blog ζαο. Όζν πεξηζζφηεξνη ηξφπνη ππάξρνπλ γηα ηνπο άιινπο λα ζαο
βξνπλ, θαη έρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εζάο, ηφζν πην πνιχηηκν ην
LinkedIn πξνθίι ζαο ζα είλαη.
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Πξνζθαιέζηε ζπλδέζεηο πνπ πξνηείλνληαη απφ ην LinkedIn κε βάζε ηελ
απαζρφιεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρεηε δειψζεη.

Εεηήζηε ζπζηάζεηο. Σν LinkedIn ζαο επηηξέπεη λα δεηήζεηε απφ ηηο ζπλδέζεηο
ζαο ζπζηάζεηο θαη λα ηηο δεκνζηεχζεηε ζην πξνθίι ζαο.
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Γίλεηε κέινο θαη ζπκκεηέρεηε ζε LinkedIn νκάδεο. Έηζη απμάλεηαη ην δίθηπν
θαη ηελ πξνβνιή ζαο, μεθηλψληαο ή ζπκκεηέρνληαο ζε κηα ζπδήηεζε. Οη ηνπηθέο
νκάδεο ζαο ελεκεξψλνπλ γηα δξαζηεξηφηεηεο δηθηχσζεο θαη εθδειψζεηο.

Μείλεηε ζε επαθή κε ηηο ζπλδέζεηο ζαο. Απάληεζε ζε ελεκεξψζεηο ηνπο,
απνζηέιινληάο ηνπο ζεκεηψζεηο ζπγραξεηήξησλ γηα κηα λέα ζέζε ή
θάπνην επίηεπγκα.
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3.6.6 Βξίζθνληαο δνπιεηά κέζσ LinkedIn
1. Πξέπεη λα αλαγλσξίδεηε πφηε ην LinkedIn κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα
βξείηε κηα δνπιεηά. Σν LinkedIn κπνξεί λα βνεζήζεη ζε κεγάιν βαζκφ φηαλ μέξεηε
αθξηβψο ηη ζέιεηε λα θάλεηε, θαη απιά πξέπεη λα βξείηε ηνπο θαηάιιεινπο
αλζξψπνπο γηα λα ηνπο κηιήζεηε.
2. Βεβαησζείηε φηη ην πξνθίι ζην LinkedIn είλαη ζπγθεθξηκέλν, ελεκεξσκέλν,
θαη πξνβάιεη ηα δπλαηά ζαο ζεκεία. Κάληε ην πξνθίι ζαο λα έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε
ιίζηα κε ηα επηηεχγκαηά ζαο θαη λα ζεκεηψλεη ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο, ηα πξνζφληα.
3. Βξείηε ζέζεηο εξγαζίαο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζην LinkedIn. Μπνξείηε
απιά λα κεηαβείηε ζηελ θαξηέια Jobs ζην LinkedIn γηα λα δείηε ζέζεηο εξγαζίαο πνπ
κπνξεί λα ηαηξηάδνπλ ζηηο πξνηηκήζεηο ζαο.
4. Δμεηάζηε ηνλ ελδερφκελν λα εγγξαθείηε ζην LinkedIn Job Seeker premium.
Απηή ε ππεξεζία είλαη ηδαληθή ζην λα βνεζάεη λα βξεζνχλ ηα θαηάιιεια άηνκα θαη
νη θαηάιιειεο εηαηξίεο γηα εζάο.
5. Υξεζηκνπνηήζηε ην Linkedin κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν γηα ζέζεηο εξγαζίαο
πνπ είλαη ιηγφηεξν ζπγθεθξηκέλεο. Αλ ςάρλεηε γηα κηα ζέζε εξγαζίαο, φπνπ ππάξρεη
έλαο κεγάινο αξηζκφο ππνςεθίσλ κε παξφκνηεο ηθαλφηεηεο (π.ρ.: πσιήζεηο,
ππάιιεινο γξαθείνπ), ην Linkedin κάιινλ ζα είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ. Σν
θιεηδί γηα ηε ρξήζε LinkedIn είλαη λα ζηνρεχζεηε ζε ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο πνπ ζα
ζέιαηε λα εξγαζηείηε, ή λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα βξείηε αλζξψπνπο ζην δίθηπφ
ζαο γηα λα επηθνηλσλήζεηε.
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4. ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΙΓΔΑ ΓΙΝΔΣΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ
ΓΙΚΣΤΟ
4.1 Μειέηε πεξίπησζεο (Case Study)
To success story ηνπ Instagram
Ζ θαηάιεμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ success story είλαη φηη ην Facebook
εμαγφξαζε ην Instagram γηα 1 δηζεθαηνκκχξην δνιάξηα, πνπ αλακθηζβήηεηα
ζεσξείηαη κεγάιε επηηπρία. Έρεη ελδηαθέξνλ λα δνχκε πσο ηα θαηάθεξε ην Instagram
θαη πνηνη είλαη νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ή αλάγθαζαλ ην Facebook λα μνδέςεη απηφ ην
πνζφλ.
Με ιίγα ιφγηα, ηη αθξηβψο θάλεη ην θνηλσληθφ δίθηπν Instagram; Δίλαη κηα
εθαξκνγή γηα θηλεηά φπνπ θσηνγξαθίδεηο θαη ηξαβάο βίληεν ρξεζηκνπνηψληαο θίιηξα
εηθφλαο, θαη ηειηθά απηέο ηηο θψην θαη βίληεν ηηο θνηλνπνηείο ζην Instagram θαη ζε
άιια θνηλσληθά δίθηπα. Γελ αθνχγεηαη κε θάπνηα ηερλνινγηθή θαηλνηνκία αιιά θάηη
απιφ θαη εχθνιν.
Λίγεο κέξεο πξηλ ηελ εμαγνξά, ππήξμε ε θήκε φηη ε αμία ηνπ είλαη ζηα 500
εθαηνκκχξηα δνιάξηα ελψ ιίγνπο κήλεο πξηλ ζηα 300. ην ηειεπηαίν γχξν
ρξεκαηνδφηεζεο, έλα ρξφλν πξηλ ηελ εμαγνξά, ε απνηίκεζε ηεο εηαηξίαο έγηλε ζηα
100 εθ. δνιάξηα. Ζ απμαλφκελε απνηίκεζε ηεο εηαηξίαο νθεηιφηαλ ζηελ απμαλφκελε
απφθηεζε ρξεζηψλ πνπ θαηάθεξε, αλ θαη ε εθαξκνγή ήηαλ δηαζέζηκε κφλν γηα
ζπζθεπέο iPhone. Πξηλ ιαλζαξηζηεί ε εθαξκνγή γηα Android ζπζθεπέο, είρε θηάζεη
ηνπο 30 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο. Ζ εξψηεζε πνπ πξνθχπηεη είλαη ¨Γηαηί ν Mark
Zuckerberg, ην αθεληηθφ ηνπ Facebook, αγφξαζε ην Instagram ζηελ δηπιάζηα ηηκή
απφ ηελ απνηίκεζε πνπ είραλ θάλεη επαγγεικαηίεο επελδπηέο θεθαιαίσλ (venture
investors) ;¨. Ζ απάληεζε φπσο ηελ έγξαςε ζην πξνζσπηθφ ηνπ blog ν ίδηνο ν
Zuckerberg : ―Απηή είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή ζηηγκή γηα ην Facebook γηαηί είλαη ε
πξψηε θνξά πνπ εμαγνξάδνπκε έλα πξντφλ θαη κηα εηαηξία κε ηφζνπο πνιινχο
ρξήζηεο. Γελ ζρεδηάδακε λα θάλνπκε πνιιά πεξηζζφηεξα απφ απηά, αλ γηλφηαλ
θηφιαο. Αιιά παξέρνληαο ηελ θαιχηεξε εκπεηξία ζην λα κνηξάδεζαη θσηνγξαθίεο
είλαη έλαο ιφγνο γηαηί ηφζνη πνιινί άλζξσπνη αγαπάλε ην Facebook θαη μέξνπκε φηη
άμηδε ζίγνπξα λα ελψζνπκε απηέο ηηο δπν εηαηξίεο‖. Πξνζπαζψληαο θάπνηνο λα
εξκελεχζεη θαη λα δηαβάδεη πίζσ απφ απηή ηελ δήισζε, ζα έιεγε φηη ην Facebook
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θνβήζεθε γηαηί ήμεξε φηη γηα πξψηε θνξά απφ ηφηε πνπ ηδξχζεθε, ππάξρεη
αληαγσληζηήο πνπ ζα κπνξνχζε λα ραιάζεη ηα κειινληηθά ηνπ ζρέδηα. Απηφ γηαηί ην
Facebook έρεη θπξίσο λα θάλεη κε θσηνγξαθίεο θαη ην Instagram ρηχπεζε ηελ
¨αρίιιεην πηέξλα¨ ηνπ, ηελ δηακνηξαζκφ θσηνγξαθηψλ ζηα θηλεηά, ην γλσζηφ mobile
photo sharing.
Μέρξη λα θηάζεη ζηελ εμαγνξά ηνπο 1 δηο, πνηνη είλαη νη ιφγνη, πνηεο νη
απνθάζεηο, πνηεο νη θηλήζεηο πνπ ηελ νδήγεζαλ ζηελ επηηπρία.










Ο
ζπγρξνληζκφο ηνπ Instagram ήηαλ ηέιεηνο, εμαξγπξψλνληαο ηελ
ηξνκαθηηθή αχμεζε ζηελ ρξήζε ησλ smartphones. Ξεθηλψληαο ηελ εθαξκνγή
κφλν γηα iOS, πνιχ επηηπρεκέλα ζηφρεπζε ζηνπο ρξήζηεο iPhone, πνπ ήηαλ ε
ηάζε ηεο επνρήο. Πεξίκελε κέρξη ηα θηλεηά Android λα θηάζνπλ ζην 50% ζην
κεξίδην ηεο αγνξάο ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ, ψζηε λα ιαλζάξεη ηελ εθαξκνγή
γηα Android. Δπέιεμε λα κελ δψζεη βαξχηεηα ζηνλ ρψξν ηνπ Web, πνπ είρε
πησηηθέο ηάζεηο.
Σν interface ηνπ παξέκελε ρσξίο πεξηηηά πξάγκαηα γηα ηνλ ρξήζηε.
Ξνδεχνληαο 20 ιεπηά ζην Instagram, ππάξρνπλ πνιιέο πηζαλφηεηεο λα
¨θνιιήζεηο¨. Τπάξρνπλ φκνξθεο εηθφλεο θηιηξαξηζκέλεο απφ εληππσζηαθνχο
θαθνχο πνπ ζε σζνχλ λα θάλεηο scroll down γηα λα δεηο θαη άιιεο. Σν
Instgram θαηάθεξε λα γεκίζεη ηελ νζφλε ηνπ smartphone κε ζπλαίζζεκα, θαη
φρη κε εηθνλίδηα θαη θνπκπηά πνπ ζνπ απνζπάλε ηελ πξνζνρή. ην Instagram
νη εηθφλεο είλαη απηφλνκεο. Γεκηνχξγεζαλ έλαλ θφζκν φπνπ νη εηθφλεο είλαη ε
βαζηθή εζηίαζε.
Γελ πίεζε, νχηε αλάγθαζε ηνπο ρξήζηεο λα ¨πνζηάξνπλ¨, λα θάλνπλ ¨share¨ ή
¨like¨, είλαη έλαο αλνηρηφο ρψξνο φπνπ κπνξείο λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεηο φπσο
επηζπκείο. Μπνξείο λα είζαη ζην πεξηζψξην θαη απιά λα παξαηεξείο, θαλέλαο
δελ ζα ην κάζεη. ην Instagram είλαη πνιχ εχθνιε ε επηινγή follow/unfollow ,
αθνχ δελ απαηηεί επηβεβαίσζε φπσο ηα αηηήκαηα θηιίαο ζην Facebook.
To Instagram έρηηζε κηα θνηλφηεηα βαζηζκέλε ζε κηα απιή ηδέα, ηξαβάσ θαη
δεκνζηεχσ φκνξθεο θσηνγξαθίεο. Οη δπλακηθέο εηθφλεο είλαη αθνχζηα θαη
ζπλαηζζεκαηηθέο. Έδσζε ζηνπο αλζξψπνπο έλαλ εχθνιν ηξφπν λα ζπλδεζνχλ
κε άιινπο γχξσ απφ ηηο εηθφλεο, ρσξίο ηελ πξφζζεηε πίεζε ησλ πνιχπινθσλ
θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Κάπνηνη έρνπλ ηαιέλην ζηελ θσηνγξαθία θαη θάπνηνη
απιά λα ηνπο αξέζεη λα θσηνγξαθίδνπλ, απηνί απνζαλαηίδνπλ κηα ζπγθίλεζε
ζε κηα ηεηξάγσλε εηθφλα, ψζηε λα θάλνπλ ην ζεαηή λα ζηακαηήζεη θαη λα
αηζζαλζεί θάηη, έζησ θαη κφλν γηα κηα ζηηγκή. Σν Instagram θάλεη εθείλε ηε
ζηηγκή πην εχθνιν λα ηελ κνηξαζηνχλ.
Σν Instagram δεκηνχξγεζε κηα βάζε δεδνκέλσλ κε πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο.
Κάζε θνξά πνπ έλαο ρξήζηεο αλεβάδεη κηα θψην, ε εθαξκνγή ζπγθεληξψλεη
έλα ζεκαληηθφ ζχλνιν δεδνκέλσλ, φπσο ε ηνπνζεζία, ε ψξα ηεο εκέξαο θαη
άιια ζεκεία δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί ζρεηίδνληαη κε ηνπο αηζζεηήξεο ηνπ
smartphone. To Instagram ίζσο λα κελ κπνξεί λα εμαξγπξψζεη ζε έζνδα απηά
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ηα δεδνκέλα, αιιά ην Facebook είλαη ζε ζέζε λα ην θάλεη. Με ην Instagram,
ην Facebook κπνξεί λα πνζνηηθνπνηήζεη ηηο θσηνγξαθίεο ησλ ρξεζηψλ κε
βάζε ηηο εηηθέηεο πνπ βάδνπλ ζηηο θσηνγξαθίεο ηνπο.
Σν Instagram δελ ην απαζρφιεζε ην λα έρεη έζνδα. Δπηθεληξψζεθε ζε πην
ζεκαληηθά ζέκαηα, γηα ηελ αξρή ηνπιάρηζηνλ, φπσο ην λα ρηίζεη ηελ
θνηλφηεηα ηνπ, ηελ βάζε ρξεζηψλ θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ. Γελ
αλεζχρεζε πσο ε πιαηθφξκα ηεο ζα δεκηνπξγήζεη έζνδα, έηζη εζηίαζε ζην
πσο ζα ηελ θάλεη θαιχηεξε. Βέβαηα, έδσζε πξνζνρή ζην λα εμαζθαιίδεη
ρξεκαηνδφηεζε, πξηλ ηελ εμαγνξά απφ Facebook είρε ρξεκαηνδφηεζε 50
εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ.
ε άξζξν ηνπ Forbes, αλαιχνληαη νη 10 ιφγνη, κε κηθξή δφζε ρηνχκνξ, γηαηί ην
Facebook έδσζε 1 δηο γηα ην Instagram:
Γηαηί κπνξνύζε λα ην θάλεη! Ζ ξεπζηφηεηα ηνπ Facebook ήηαλ θάζε άιιν
παξά απνηξεπηηθή γηα λα ην θάλεη.
Γηαηί δελ ήζειε έλαο αληαγσληζηήο ηνπ λα ην θάλεη λσξίηεξα. Θα ήηαλ
πξφβιεκα γηα ην Facebook αλ ε Google εμαγφξαδε ην Instagram.
Γηαηί ην mobile app ηνπ Facebook είλαη ¨ράιηα¨, ελώ ηνπ Instagram όρη.
Γηαηί ην Facebook πεξλάεη ¨θξίζε κέζεο ειηθίαο¨ θαη ε εμαγνξά ελόο
photo-sharing app πνπ είλαη ηεο κόδαο, είλαη ζαλ λα αγνξάδεη έλα
γξήγνξν sport απηνθίλεην. Τπάξρεη παγθφζκηα θνηλή απνδνρή φηη ην
Facebook δελ είλαη πηα ¨cool¨. Έρεη ¨ξπηίδεο¨ ή ηνπιάρηζηνλ έρνπλ ξπηίδεο
πνιινί πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ηνπ. Με ηελ εμαγνξά ηνπ Instagram, ην
Facebook απηφκαηα απφθηεζε 30 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο πνπ είλαη λένη, πνπ
είλαη cool ή φπσο ηνπο ιέλε πιένλ, ¨hipster¨.
Γηαηί νη πεξηζζόηεξνη ρξεζηκνπνηνύλ ην Facebook γηα λα βιέπνπλ
θσηνγξαθίεο άιισλ, θαη ην Facebook ζέιεη λα ην δηαηεξήζεη απηό. Με
ηελ εμαγνξά, ν ρξήζηεο ζα κπνξεί πιένλ λα πξνζζέζεη φισλ ηα εηδψλ
εληππσζηαθά θίιηξα ζηηο θψην ηνπ Facebook, θάηη πνπ έρεη πξνζειθχζεη ήδε
πάλσ απφ 30 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο ζην Instagram.
Γηαηί ζα έρεη πεξηζζόηεξα δεδνκέλα, θάηη πνπ ζεκαίλεη θαιύηεξεο
δηαθεκίζεηο ζε smartphones (mobile ads). To Instagram έρεη πεξηζζφηεξε
γλψζε γηα ην ηη νη ρξήζηεο ηνπ θάλνπλ θαη ηη ηνπο αξέζεη λα θάλνπλ. Οη
βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ Facebook ρξεηάδνληαη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα
βειηηζηνπνηήζνπλ ην πεξηερφκελν πνπ βιέπεη ν ρξήζηεο.
Γηαηί ήζειε λα αγνξάζεη ¨ςπρή¨ . Σν Facebook έρεη γίλεη πιένλ κεγαζήξην
πνπ παξάγεη ηεξάζηηα θέξδε, θάηη πνπ είλαη ειθπζηηθφ γηα επελδπηέο. Δλψ νη
ρξήζηεο ηνπ Instagram ιαηξεχνπλ απηφ ην app, ηφζν πνιχ πνπ αηζζάλνληαη
εμνξγηζκέλνη γηα ηελ εμαγνξά. Σν Facebook αγφξαζε θάηη πνπ ήηαλ δχζθνιν
λα αληηγξάςεη, ¨αγφξαζε ηελ εηιηθξίλεηα¨.
Γηαηί ήηαλ θζελόηεξν από ην δεκηνπξγήζεη ηελ κεραλή ηνπ ρξόλνπ.
«Πξηλ ην Instagram, αλ ήζειε θάπνηνο νη θσηνγξαθίεο ηνπ λα κνηάδνπλ ζαλ
λα ηξαβήρηεθαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 60‘, έπξεπε λα αλαθαιχςεη ηελ κεραλή ηνπ
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ρξφλνπ θαη λα πάεη πίζσ 50 ρξφληα», φπσο είπε ν Jon Stewart, δηάζεκνο
θσκηθφο θαη παξνπζηαζηήο ζαηπξηθήο εθπνκπήο «Daily Show».
9. Γηαηί ήζειε λα αλαβαζκίζεη ηελ έθδνζε ηνπ Facebook γηα λα είλαη
επραξηζηεκέλε ε ¨ςεθηαθά αλώηεξε ηάμε¨. To Facebook ρξεηαδφηαλ έλα
κέξνο φπνπ νη δελ ζα ππάξρνπλ ¨αλαιθάβεηνη ηερλνινγηθά¨. Σν Facebook δελ
πξνηηκήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ¨ςεθηαθά αλψηεξε ηάμε¨. Δλψ είλαη
έλα απφ ηα πνιπηηκφηεξα site ηνπ ηληεξλέη, επηηξέπνληαο ζηελ καδηθή αγνξά
λα ζπκκεηάζρεη, δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν λα γίλεη κηα απξφζσπε εκπεηξία ρσξίο
ζπλερή θαηλνηνκία πνπ θάλεη ηνπο ρξήζηεο λα ληψζνπλ φηη ρηίδνπλ θάηη πνπ
έρεη λφεκα.
10. Γηαηί θνβήζεθε. Οη λέεο θαη ¨θαπηέο¨ εηαηξίεο ηερλνινγίαο πξέπεη λα
γλσξίδνπλ ηελ ζλεζηκφηεηα ηνπο. Τπάξρνπλ εηαηξίεο πνπ φηαλ μεθηλάλε
¨πιεγψλνπλ¨ ηνλ πην παιηφ θαη θπξίαξρν παίθηε, μέξνπλ φηη κπνξνχλ λα
¨ζθνησζνχλ¨ ή λα ¨ηξαπκαηηζηνχλ ζνβαξά¨ απφ κηα πην λέα, πην ¨θαπηή¨ θαη
πην πνιιά ππνζρφκελε εηαηξία.
Μεηά απφ φια απηά, είλαη βέβαην φηη ην 1 δηζεθαηνκκχξην είλαη πνιιά ή ιίγα
ρξήκαηα; Γηα ηελ αθξίβεηα είλαη 1 δηο γηα 30 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο πνπ δελ
πιεξψλνπλ φκσο ηίπνηα γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ππεξεζία ηνπ Instagram.
Γειαδή ην Facebook έδσζε 33 δνιάξηα αλά ρξήζηε. Σν Instagram δελ είρε έζνδα
φηαλ εμαγνξάζηεθε, αιιά κάιινλ είρε πνιιά παξαπάλσ απφ απηφ.
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4.2 Σν θνηλσληθό δίθηπό κνπ
4.2.1 Η ηδέα – Σν πξόβιεκα
Ζ ηδέα ζα πξέπεη λα είλαη απιή θαη θαηαλνεηή. Ζ ηδέα εληζρχεηαη αθφκε πην
πνιχ φηαλ εληνπίδεη έλα πξφβιεκα θαη πξνζθέξεη ηελ θαηάιιειε ιχζε. Σν θνηλσληθφ
δίθηπν πνπ πξνηείλσ έρεη 2 ππιψλεο, ηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ηα νκαδηθά παηρλίδηα.
Θα πξνζεγγίζσ ην πξφβιεκα κε έλα παξάδεηγκα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα.
Παξάδεηγκα :
Δίζαη θνηηεηήο ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ζνπ αξέζεη ην κπάζθεη θαη
έρεηο ηελ επηζπκία γηα έλαλ αγψλα κπάζθεη, αθνχ ην Παλεπηζηήκην ζνπ δηαζέηεη
θιεηζηφ γήπεδν κπάζθεη. Σν πξψην πξάγκα πνπ θάλεηο είλαη λα αξρίζεηο λα ξσηάο
θίινπο θαη ζπκθνηηεηέο αλ ζέινπλ θαη απηνί ψζηε λα βξεζνχλ νη ππφινηπνη 9 παίθηεο
πνπ ρξεηάδνληαη.
Πφζεο είλαη νη πηζαλφηεηεο λα ζέινπλ λα παίμνπλ κπάζθεη νη 9 πξψηνη
ζπκθνηηεηέο θαη θίινη ζνπ πνπ ζα ξσηήζεηο;
Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη πνιχ πηζαλφλ λα ρξεηαζηεί λα ξσηήζεηο πνιιά
πεξηζζφηεξα απφ 9 άηνκα! Απηφ είλαη έλα πξφβιεκα.
Οπφηε αο πνχκε φηη κεηά απφ 9 άηνκα πνπ ξψηεζεο ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε
ή πνιιά πεξηζζφηεξα, βξίζθνληαη ηα άηνκα πνπ ζέινπλ λα παίμνπλ κπάζθεη. Μεηά
ρξεηάδεηαη λα ζπκθσλεζεί πνηα κέξα θαη ψξα ζα παίμεηε.
Πφζεο είλαη νη πηζαλφηεηεο θαη ηη δηαδηθαζία ρξεηάδεηαη ψζηε νη 10 θίινη ή
ζπκθνηηεηέο λα ζπκθσλήζνπλ ζηελ ίδηα κέξα θαη ίδηα ψξα πνπ έρνπλ ειεχζεξν
ρξφλν θαη ζέινπλ λα παίμνπλ κπάζθεη;
Σν θάζε άηνκν έρεηο ηηο δηθέο ηνπ θαζεκεξηλέο ππνρξεψζεηο (επαγγεικαηηθέο,
θνηλσληθέο, νηθνγελεηαθέο, εθπαηδεπηηθέο) θαη φηαλ νη ειεχζεξεο ψξεο δελ είλαη
θνηλέο κεηαμχ ησλ αηφκσλ, απηφ είλαη έλα αθφκε πξφβιεκα.
Οπφηε έρνπλ βξεζεί ηα άηνκα, έρεηε ζπκθσλήζεη πφηε ζα παίμεηε θαη εζχ
ζέιεηο λα παίμεηε ζην θιεηζηφ γήπεδν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, γηα ιφγνπο φπσο φηη κέλεηο
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εθεί θνληά, εθείλε ηελ κέξα έρεηο κάζεκα ζην Παλεπηζηήκην θαη ζε βνιεχεη κεηά ην
κάζεκα είηε γηαηί απιά είλαη ην γήπεδν πνπ ζνπ αξέζεη πην πνιχ.
Πφζεο είλαη νη πηζαλφηεηεο θαη ηα 10 άηνκα είηε λα κέλνπλ θνληά ζην
Παλεπηζηήκην είηε λα έρνπλ εθείλε ηελ κέξα κάζεκα είηε λα ηνπο αξέζεη απηφ ην
γήπεδν θαη φρη θάπνην άιιν ;
Πνιιέο θνξέο ην κέξνο πνπ ζπκθσλνχκε λα παίμνπκε δελ είλαη ην ηδαληθφ γηα
φινπο είηε γηαηί κέλνπλ καθξηά είηε γηαηί πξνηηκάλε θάπνην άιιν. Απηφ είλαη έλα
αθφκε πξφβιεκα πνπ ζα δπζθνιέςεη λα νξγσζεί ην παηρλίδη.
Αλ αξηζκήζνπκε φια απηά ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ έρνπκε ηελ
αζπκθσλία ελδηαθεξφλησλ κεηαμχ θίισλ θαη γλσζηψλ, ηνλ

πεξηνξηζκέλνο θαη

ζπγθεθξηκέλν ειεχζεξν ρξφλν, ηελ δπζθνιία λα βξεζεί ν απαξαίηεηνο αξηζκφο
αηφκσλ γηα κηα δξαζηεξηφηεηα θαη λα ζπκθσλήζνπλ φινη ζε θνηλή κέξα, ψξα θαη
ηνπνζεζία.
Ζ ιχζε ζε απηά ηα πξνβιήκαηα είλαη έλα θνηλσληθφ δίθηπν εχξεζεο
ζπκπαηθηψλ γηα νκαδηθά παηρλίδηα (αζιήκαηα θαη κε) ψζηε ν ειεχζεξνο ρξφλνο λα
αμηνπνηείηαη κνλαδηθά γηα ηνλ θαζέλα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ.

4.2.2 Λεηηνπξγηθόηεηα
Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ ζα είλαη ηδηαίηεξα απιή (ζηνλ
πλεχκα ηνπ Instagram, φζν απιφ είλαη ην λα ηξαβάο θσηνγξαθίεο), ψζηε ν ρξήζηεο
λα κελ απνζαξξπλζεί λα ην ρξεζηκνπνηήζεη.
Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, είζαη θάπνηνο πνπ ζέιεηο λα παίμεηο κπάζθεη
θαη αληηκεησπίδεηο θάπνηα πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο.
Πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία πνπ ζνπ πξνθέξεη ην θνηλσληθφ δίθηπν πνπ πξνηείλσ,
ψζηε λα ζηα ιχζεη ;
Ο ρξήζηεο ζα δεκηνπξγεί απιά θαη γξήγνξα έλα event απαληψληαο ζε 4 απιέο
εξσηήζεηο:


Ση ζέιεηο λα παίμεηο (Αζιήκαηα, επηηξαπέδηα)



Πφηε ζέιεηο λα παίμεηο (Μέξα θαη ψξα)



Πνπ ζέιεηο λα παίμεηο (Δπηινγή ηνπνζεζίαο)
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Πφζα άηνκα ρξεηάδεζαη (αξηζκφο αηφκσλ)
Οη ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ αλά πάζα ζηηγκή ηα event πνπ

έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη φηαλ ζα βξίζθνπλ θάπνην ζην νπνίν ζέινπλ θαη κπνξνχλ λα
πάξνπλ κέξνο, ζα δειψλνπλ ζπκκεηνρή. Αιιηψο ζα δεκηνπξγνχλ έλα κε βάζε ηηο
δηθέο ηνπο επηινγέο θαη ζα πεξηκέλνπλ απφ άιινπο ρξήζηεο λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή.
Ό ζηφρνο είλαη λα ππάξρνπλ κφλν 2 απιέο θαη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ
θνηλσληθνχ δηθηχνπ :
α. Γεκηνπξγία event : Απαληάο ζηηο 4 εξσηήζεηο, ηη ζέιεηο λα παίμεηο, πφηε
ζέιεηο, πνπ ζέιεηο, πφζα άηνκα ρξεηάδεζαη.
β. Αλαδήηεζε θαη ζπκκεηνρή ζε event : βάζεη ελφο ή πνιιψλ θξηηεξίσλ, φπσο
δξαζηεξηφηεηα, κέξα, ψξα, ηνπνζεζία, πεξηνρή θαη φισλ ησλ πηζαλψλ ζπλδπαζκψλ.
Με απηέο ηηο 2 ιεηηνπξγίεο κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα:





Αζπκθσλία ελδηαθεξφλησλ κεηαμχ θίισλ θαη γλσζηψλ
Πεξηνξηζκέλνο θαη ζπγθεθξηκέλνο ειεχζεξνο ρξφλνο
Γπζθνιία ζπκθσλίαο γηα ην κέξνο πνπ ζα γίλεη ε δξαζηεξηφηεηα
Γπζθνιία εχξεζεο κεγάινπ αξηζκνχ ζπκπαηθηψλ γηα νκαδηθά παηρλίδηα
Δπίζεο ζα ππάξρνπλ έηνηκεο θαηαρσξεκέλεο ιίζηεο κε αζιήκαηα θαη

παηρλίδηα γηα λα επηιέγεη ν ρξήζηεο θαη κε ρψξνπο, ηνπνζεζίεο, επηρεηξήζεηο φπνπ
κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα αληίζηνηρα αζιήκαηα θαη παηρλίδηα.
Δπεηδή φκσο φπσο είλαη ινγηθφ δελ είλαη εθηθηφ λα είλαη θαηαρσξεκέλα φια
ηα αζιήκαηα, παηρλίδηα θαη ρψξνπο, ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα πξνζζέηεη παηρλίδηα,
αζιήκαηα θαη ρψξνπο. Οη δηαρεηξηζηέο ηεο ππεξεζίαο έπεηηα ζα θάλνπλ έιεγρν
εγθπξφηεηαο ηεο θαηαρψξεζεο θαη κεηά ζα πξνζηίζεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ιίζηεο.
Απηφ είλαη θάηη πνπ ζα εληζρχζεη ηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε ζην θνηλσληθφ
δίθηπν, δίλνληαο ηνπ ηελ αίζζεζε φηη ζπκκεηέρεη ελεξγά ζην πεξηερφκελν ηνπ
θνηλσληθνχ δηθηχνπ.

4.2.3 Η βάζε δεδνκέλσλ
Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ κειέηε πεξίπησζεο, νη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο
ρξήζηεο πνπ απνζεθεχνληαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο, είλαη ε
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¨δχλακε ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ¨. Σν Instagram θαηάθεξε λα γλσξίδεη κε ην
αλέβαζκα θάζε θσηνγξαθίαο θαη ηηο εηηθέηεο πνπ έβαδε ν ρξήζηεο, ηη θάλεη εθείλε
ηελ ζηηγκή, ηη ηνπ αξέζεη λα θάλεη, πνπ είλαη θαη άιιεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο.
Με ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, νη πιεξνθνξίεο πνπ
απνζεθεχνληαη γηα ην ρξήζηε είλαη βάζε ησλ event πνπ δεκηνπξγεί θαη ησλ event πνπ
δειψλεη ζπκκεηνρή.
Οη πιεξνθνξίεο πνπ απνζεθεχνληαη είλαη, ζε πφζα event έρεη ζπκκεηάζρεη,
πνηα κέξα, πνηα ψξα, ηη παηρλίδη έπαημε, πνπ ήηαλ. Πεγαίλνληαο έλα βήκα παξαπάλσ
κπνξνχκε λα μέξνπκε πνην νκαδηθφ παηρλίδη είλαη ην αγαπεκέλν ηνπ αθνχ ην έπαημε
ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, αλ πξνηηκάεη αζιήκαηα ή επηηξαπέδηα, λα μέξνπκε πφηε έρεη
ειεχζεξν ρξφλν. Με ιίγα ιφγηα μέξνπκε πσο ηνπ αξέζεη λα πεξλάεη ηνλ ειεχζεξν
ρξφλν ηνπ αιιά θαη πφηε αθξηβψο έρεη ειεχζεξν ρξφλν.
Όιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο έρνπλ κεγάιε αμία γηαηί κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζηνρεπκέλε θαη απνηειεζκαηηθή δηαθήκηζε. Απηφ ζα ην
αλαιχζσ εθηελεζηέξα ζην επφκελν ππνθεθάιαην γηα ηα έζνδα.

4.2.4 Έζνδα θαη Αμία(valuation)
Όπσο ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ πξνζθέξεη δσξεάλ ηηο
ππεξεζίεο ηεο ζηνπο ρξήζηεο , έηζη θαη ην θνηλσληθφ δίθηπν πνπ πξνηείλσ είλαη
δσξεάλ γηα ηνλ ρξήζηε. Όπσο έρεη δείμεη ε ηζηνξία ησλ social media, ζην πξψην
δηάζηεκα δσήο ηνπο δελ αμηψλνληαη ζην λα έρνπλ έζνδα, δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζε
άιινπο ζηφρνπο. Οπφηε ν ζηφρνο είλαη λα ρηηζηεί ε θνηλφηεηα ρξεζηψλ, λα απνθηήζεη
ηαπηφηεηα, λα βειηηψζεη ην πξντφλ ηεο, ν ρξήζηεο λα ¨δεζεί¨ κε ηελ ππεξεζία.
Πξέπεη φκσο λα βξεζεί ν ηξφπνο πνπ ζα κπνξέζεη έλα θνηλσληθφ δίθηπν λα
δεκηνπξγήζεη έζνδα. Πξέπεη λα ππάξρεη o ηξφπνο θαη λα εθαξκνζηεί φηαλ απηφ είλαη
εθηθηφ. Πνηνο ζα είλαη απηφο ν ηξφπνο ζηελ δηθή καο πεξίπησζε.
Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, νη πιεξνθνξίεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζα
ζπκβάινπλ ζε ζηνρεπκέλε θαη απνηειεζκαηηθή δηαθήκηζε. Τπάξρνπλ ππεξεζίεο,
πξντφληα, sites, αζιεηηθά είδε, ελεξγεηαθά πνηά πνπ ζπλδένληαη κε νκαδηθέο θαη
αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο κπνξνχλ δηαθεκηζηνχλ ζηνρεπκέλα ζηνπο
ρξήζηεο, αθνχ μέξνπκε απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ, πνηεο είλαη νη αγαπεκέλεο
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δξαζηεξηφηεηεο. Απνηειεζκαηηθέο δηαθεκίζεηο ζηνπο ρξήζηεο, αθνχ ζα ζρεηίδνληαη
κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα events πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη. Π.ρ
δελ ππάξρεη ιφγνο λα δηαθεκίζεηο αζιεηηθά παπνχηζηα ζε ρξήζηε πνπ ζπκκεηέρεη
κφλν ζε event κε επηηξαπέδηα.
Ζ αμία ελφο θνηλσληθνχ δελ είλαη πφζα έζνδα έρεη. Όπσο θαη ζην case study
ηνπ Instagram, ε αμία αλεβαίλεη απφ ην πφζνπο ρξήζηεο έρεηο, πφζν πνιχ
ρξεζηκνπνηνχλ νη ρξήζηεο ην θνηλσληθφ δίθηπν, ηη πιεξνθνξίεο έρεηο γηα ηνπο
ρξήζηεο. Απηφ ην αλαθέξσ δηφηη ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ δηπισκαηηθή δελ είλαη λα έρεη έζνδα, είλαη δεκηνπξγήζεη κηα
θνηλφηεηα φπνπ ζα ηαπηηζηεί κε ηελ αλαδήηεζε ζπκπαίθηε γηα νκαδηθά παηρλίδηα, ε
ππεξεζία λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη λα πξνζθέξεη ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα, λα απνθηεζεί
κεγάιε βάζε ρξεζηψλ. Ζ κεγάιε βάζε ρξεζηψλ θαη νη πιεξνθνξίεο ησλ ρξεζηψλ
ζηελ βάζε δεδνκέλσλ, εθηνμεχνπλ ηελ αμία ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ.
Ζ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ ζα νδεγήζεη ζηελ εμαγνξά απφ έλα κεγαιχηεξν
θνηλσληθφ δίθηπν, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ηnstagram απφ ην Facebook.
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