
i 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

 

Διπλωματική Εργασία 

 

 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

 

της 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΩΝ. ΚΑΓΓΕΛΙΔΟΥ 

Πτυχιούχος Μαθηματικός του ΑΠΘ 

 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού  

Διπλώματος Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα 

 

 

 

Μάρτιος 2021 

  

 

 



ii 

Αφιερώσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην μνήμη του πατέρα μου Κωνσταντίνου…  

 

Στην μνήμη του θείου μου, Στέφανου, που έφυγε από κορωνοϊό στις 7/3/2021…  

 

 

  



iii 

Ευχαριστίες 

 

 

Πολλές ευχαριστίες στον κύριο Δημήτριο Ιωαννίδη που δέχθηκε να με καθοδηγήσει 

στην εκπλήρωση της διπλωματικής εργασίας και που μου παρείχε χρήσιμο υλικό. 

 

Θερμές ευχαριστίες στον κύριο Δημήτριο Ιωαννίδη και για τη συνολική βοήθεια και 

στήριξη του (ηθική και υλική) σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής 

εργασίας. 

 

Τέλος, πολλές ευχαριστίες σε όλους όσους με στήριξαν και με βοήθησαν, οικογένεια 

και φίλους, στην ολοκλήρωση αυτού του κύκλου σπουδών.  



iv 

Περίληψη 

 

Τα τελευταία χρόνια τα κοινωνικά δίκτυα έχουν παρουσιάσει ραγδαία αύξηση 

της δημοτικότητάς τους. Τα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα αντιπροσωπεύουν ένα νέο 

είδος δικτύου πληροφοριών που διαφέρει σημαντικά από τα υπάρχοντα δίκτυα. Για 

παράδειγμα, στον Ιστό, οι υπερσυνδέσεις μεταξύ περιεχομένου σχηματίζουν ένα 

γράφημα που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση πληροφοριών. Οι ιδιότητες του 

γραφήματος Web έχουν μελετηθεί εκτενώς, και η αναζήτησης μιας πληροφορίας 

μπορεί να γίνει με διάφορους χρήσιμους αλγόριθμους όπως τον αλγόριθμο της  

PageRank της Google. Υπάρχουν λίγοι σύνδεσμοι μεταξύ περιεχομένου σε διαδικτυακά 

κοινωνικά δίκτυα όμως, υπάρχουν σύνδεσμοι μεταξύ των ίδιων των χρηστών και 

μεταξύ περιεχομένου και χρηστών. Λίγα είναι γνωστά στην ερευνητική κοινότητα 

σχετικά με τις ιδιότητες των διαδικτυακών γραφημάτων κοινωνικού δικτύου σε 

κλίμακα, τους παράγοντες που διαμορφώνουν τη δομή τους ή τους τρόπους με τους 

οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν σε συστήματα πληροφοριών.  

 

Ένα από τα κύρια ερωτήματα που απασχολεί τους ερευνητές είναι η εκτίμηση 

της αξιοπιστίας μετάδοσης της  αλήθειας σε σχέση με κάποιο θέμα που αναμεταδίδεται 

από κάποιο κοινωνικό ισότοπο. Υπάρχει πάντα ένας ενδοιασμός ως προς την αξιοπιστία 

των όσων αναμεταδίδονται από τους ανθρώπους. Η αξιοπιστία των συμμετασχόντων σε 

έναν κοινωνικό ιστότοπο είναι άγνωστη εκ των προτέρων. Η εργασία αναφέρεται σε 

μεθόδους εκτίμησης των πιθανοτήτων ορθής αναμετάδοσης γεγονότων από τους 

συμμετέχοντες σε έναν κοινωνικό ιστότοπο. Θα αναδείξουμε κύρια της στατιστικές  

μεθόδους που απαιτούνται για αυτές τις εκτιμήσεις αλλά και θα περιγράψουμε τις 

υπολογιστικές μεθόδους και τα υπολογιστικά προγράμματα που απαιτούνται. Το 

σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο θα δοθεί για την εφαρμογή αυτών των  μεθόδων. 
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Abstract 

 

In recent years, social networks have shown a rapid increase in their popularity. 

Online social networks represent a new type of information network that differs 

significantly from existing networks. For example, on the web, hyperlinks between 

content form a graph used to classify information. The properties of the Web graph have 

been extensively studied, and the search for information can be done with a number of 

useful algorithms, such as Google's PageRank algorithm. There are few links between 

content on online social networks but there are links between the users themselves and 

between content and users. Little is known to the research community about the 

properties of scale online social network graphs, the factors that shape their structure, or 

the ways in which they can be utilized in information systems. 

 

One of the main questions that concerns researchers is the assessment of the 

reliability of the transmission of truth in relation to an issue that is retransmitted by a 

social isotope. There is always a doubt about the reliability of what is transmitted by 

humans. The credibility of the participants in a social site is unknown in advance. The 

paper refers to methods for assessing the chances of correct retransmission of events by 

participants on a social site. We will highlight the statistical methods required for these 

estimates but also describe the computational methods and software required. The 

relevant theoretical background will be given for the application of these methods. 
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Εισαγωγή 

 

Από τη δημιουργία του, το Διαδίκτυο έχει δημιουργήσει πολλά δίκτυα 

ανταλλαγής πληροφοριών, το πιο γνωστό από τα οποία είναι το World Wide Web. 

Πρόσφατα, μια νέα κατηγορία δικτύων πληροφοριών που ονομάζεται «κοινωνικά 

δίκτυα» έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή και τώρα ανταγωνίζεται τον παραδοσιακό Ιστό από 

πλευρά χρήσης (Aggarwal C., 2011). Ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης όπως το 

MySpace
1
 (πάνω από 246 εκατομμύρια χρήστες), το Facebook

2
 (πάνω από 124 

εκατομμύρια χρήστες) (Strouk D., 2011), και το LinkedIn
3
 (πάνω από 9 εκατομμύρια 

«επαγγελματίες») είναι παραδείγματα εξαιρετικά δημοφιλών δικτύων που 

χρησιμοποιούνται για να βρουν και οργανωθούν επαφές. Άλλα κοινωνικά δίκτυα όπως 

το Flickr
4
, το YouTube

5
 και το Google Video

6
, χρησιμοποιούνται για την κοινή χρήση 

περιεχομένου πολυμέσων, και άλλα όπως το LiveJournal
7
 και το BlogSpot 

χρησιμοποιούνται για την κοινή χρήση ιστολογίων. 

 

Σε αντίθεση με τον παραδοσιακό Ιστό, ο οποίος οργανώνεται σε μεγάλο βαθμό 

από περιεχόμενο, τα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα ενσωματώνουν τους χρήστες ως 

οντότητες πρώτης κατηγορίας. Οι χρήστες συμμετέχουν σε ένα δίκτυο, δημοσιεύουν το 

δικό τους περιεχόμενο και δημιουργούν συνδέσμους προς άλλους χρήστες στο δίκτυο 

που ονομάζονται «φίλοι». Αυτή η βασική δομή συνδέσμου χρήστη προς χρήστη 

διευκολύνει την αλληλεπίδραση μέσω διαδικτύου παρέχοντας έναν μηχανισμό για την 

οργάνωση τόσο πραγματικών όσο και εικονικών επαφών, για την εύρεση άλλων 

χρηστών με παρόμοια ενδιαφέροντα και για τον εντοπισμό περιεχομένου και γνώσεων 

που έχουν συνεισφέρει ή εγκριθεί από "φίλους" . 

 

Η ακραία δημοτικότητα και η ταχεία ανάπτυξη αυτών των διαδικτυακών 

κοινωνικών δικτύων αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για μελέτη, κατανόηση και 

αξιοποίηση των ιδιοτήτων τους. Είναι δυνατή μια εις βάθος κατανόηση της 

διαδικτυακής δομής του κοινωνικού δικτύου και της αναπτυξιακής βοήθειας στο 

                                                             

1 https://myspace.com/ 
2 https://www.facebook.com/ 
3 https://www.linkedin.com/ 
4 https://www.flickr.com/ 
5 https://www.youtube.com/ 
6 https://www.google.com/videohp 
7 https://www.livejournal.com/ 
 

https://myspace.com/
https://www.facebook.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.flickr.com/
https://www.youtube.com/
https://www.google.com/videohp
https://www.livejournal.com/
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σχεδιασμό και την αξιολόγηση των τρεχόντων συστημάτων καθώς και η εξέλιξη σε 

καλύτερα σχέδια μελλοντικών συστημάτων διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων και σε 

μια βαθύτερη κατανόηση του αντίκτυπου των διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων στο 

Διαδίκτυο. Τα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα προσφέρουν επίσης πολλές χρήσιμες 

ιδιότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση συστημάτων πληροφοριών, 

όπως βελτιώσεις στον έλεγχο της διάδοσης πληροφοριών, νέες οδηγίες για αναζήτηση 

και ανάκτηση πληροφοριών και νέους τρόπους συλλογισμού σχετικά με την 

εμπιστοσύνη. 

 

 Ένα από τα κύρια ερωτήματα που απασχολεί τους ερευνητές είναι η εκτίμηση 

της αξιοπιστίας μετάδοσης της  αλήθειας σε σχέση με κάποιο θέμα που αναμεταδίδεται 

από κάποιο κοινωνικό ισότοπο. Υπάρχει πάντα ένας ενδοιασμός ως προς την αξιοπιστία 

των όσων αναμεταδίδονται από τους ανθρώπους. Η αξιοπιστία των συμμετασχόντων σε 

έναν κοινωνικό ιστότοπο είναι άγνωστη εκ των προτέρων. Η εργασία αναφέρεται σε 

μεθόδους εκτίμησης των πιθανοτήτων ορθής αναμετάδοσης γεγονότων από τους 

συμμετέχοντες σε έναν κοινωνικό ισότοπο. Θα αναδείξουμε κύρια της στατιστικές  

μεθόδους που απαιτούνται για αυτές τις εκτιμήσεις αλλά και θα περιγράψουμε τις 

υπολογιστικές μεθόδους και τα υπολογιστικά προγράμματα που απαιτούνται.  

 

Έτσι, στο Κεφάλαιο 1 δίνουμε τις βασικές έννοιες που αφορούν τα κοινωνικά 

δίκτυα, ενώ στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται το θεωρητικό μαθηματικό υπόβαθρο των 

γραφημάτων (γράφων) και αλγορίθμων που σχετίζονται με την μελέτη δεδομένων στα  

δίκτυα. Στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την εργασία των M. 

Uddin, M. Amin, H. Le, T. Abdelzaher, B. Szymanski, T. Nguyen (2012), που αφορά 

την αξιοπιστία διάδοσης πληροφοριών σε ένα δίκτυο. Συνεχίζοντας, στο Κεφάλαιο 4 

έχουμε τα αποτελέσματα δυο εργασιών των D. Wang, L. Kaplan, H. Le, T. Abdelzaher 

(2012), και C. Huang, D. Wang (2016). Γενικά, ασχολούνται με την ανακάλυψη 

(εκτίμηση) της αλήθειας σε σχέση με κάποιο θέμα που αναμεταδίδεται από κάποιο 

κοινωνικό δίκτυο. Τονίζουμε, ότι στα κεφάλαια 3 και 4 παρουσιάζονται εμπειρικές 

στατιστικές μελετάς που έγιναν από τους αναφερόμενους ερευνητές, περιγράφοντας 

τους τρόπους το πώς πραγματοποιήθηκαν  και ιδιαίτερα τα  υπολογιστικά μέρη των, 

από την εργασία των H. Le, T. Abdelzaher, J. Han, D. Roth (2011). Τέλος, στο 

Κεφάλαιο 5, κλείνουμε με μια  έρευνα με πρωτογενή στοιχεία από τα κοινωνικά δίκτυα, 

και που έγινε μέσω του ερωτηματολογίου της  Google Forms και  κλείνουμε με  μια 

σύντομη αναφορά σε βιβλιογραφία που αφορά τις μελέτες των κοινωνικών δικτύων.  
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Κεφάλαιο 1ο Κοινωνικά δίκτυα 

 

Η ιστορία των δικτύων ξεκίνα ήδη από πολύ  παλιά  με το πρόβλημα των επτά 

γεφυρών του Königsberg το 1735 από τον Euler, τον Kirchoff στα ηλεκτρικά 

κυκλώματα, αλλά και τον Cayley στην χημεία. Από τα μέσα του 19
ου

 αιώνα τα δίκτυα 

θεωρούνται σαν ένα από τα βασικά αντικείμενα της επιχειρησιακής έρευνας αλλά και 

της επιστήμης των υπολογιστών.  

 

Με την αρχή του 21
ου

 αιώνα, άρχισε να αναπτύσσεσαι συστηματικά η λεγόμενη  

κεντρικοδικτυακή ανάλυση (network-centric analysis) για την εξερεύνηση της 

επιστημονικής αλήθειας με εφαρμογές στις φυσικομαθηματικές επιστήμες αλλά και   

κοινωνοικονοοικονομικές. Στην τελευταία εικοσαετία ραγδαία είναι η ανάπτυξη των  

εφαρμογών της Στατιστικής στα δίκτυα (E. Kolaczyk, 2009).  

 

Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι, με τον όρο δίκτυο εννοείται μια ομάδα ή ένα 

σύνολο ανθρώπων, αντικειμένων, οργανισμών, κρατών, επιχειρήσεων που συνδέονται 

με ένα σύνθετο τρόπο μεταξύ τους, προκειμένου να εξυπηρετήσουν έναν συγκεκριμένο 

σκοπό. Τα δίκτυα ουσιαστικά αποτελούν πολύπλοκα συστήματα σχέσεων και 

συνδέσεων μεταξύ των στοιχείων που τα αποτελούν. Η λειτουργία τους ποικίλλει 

ανάλογα με τις σχέσεις των παραπάνω παραγόντων και του πλαισίου που 

περιβάλλονται. Για παράδειγμα, στις επιχειρήσεις, η εξάρτηση από δίκτυα είναι ακόμη 

πιο διαδεδομένη από ό,τι σε σπίτια ή σχολεία. Τα δίκτυα υποστηρίζουν την 

εξοικονόμηση χρημάτων σε άτομα και επιχειρήσεις, αλλά επίσης συνεισφέρουν στη 

δημιουργία εισοδημάτων (Srivastava K. Et al, 2002). 

Ο Newman (E. Kolaczyk, 2009), κατηγοριοποιεί τα δίκτυα ως εξής: 

τεχνολογικά, κοινωνικά, βιολογικά και πληροφοριακά. Ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι 

αυστηρός και όπως εύκολα καταλαβαίνει κάποιος ένα δίκτυο μπορεί να ανήκει και σε  

περισσότερες από μία από τις παραπάνω κατηγορίες.   

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται προσπάθεια ανάλυσης και ερμηνείας των 

κοινωνικών δικτύων, μέσω της παράθεσης διαφόρων ορισμών τους και της αναφοράς 

των κυριότερων πλεονεκτημάτων - μειονεκτημάτων. Επίσης, αναλύεται η χρήση και η 

ασφάλεια των κοινωνικών δικτύων και περιγράφονται τα είδη τους. 
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1.1 Τι είναι τα κοινωνικά δίκτυα 

 

Προτού καθοριστούν τα κοινωνικά δίκτυα στο Διαδίκτυο, πρέπει να εξηγηθούν 

ορισμένες βασικές ιδέες που σχετίζονται με τα κοινωνικά δίκτυα. Η γενική έννοια της 

κοινωνίας μπορεί να θεωρηθεί ως το υπόβαθρο για τον ορισμό του κοινωνικού δικτύου. 

Μια κοινωνία δεν είναι απλώς μια απλή συγκέντρωση ατόμων. Είναι μάλλον το 

άθροισμα των σχέσεων που συνδέουν αυτά τα άτομα μεταξύ τους (Marx K., 1956). Ως 

εκ τούτου, ιστορικά ένα κοινωνικό δίκτυο είναι το πεπερασμένο σύνολο κόμβων και 

ακμών (δεσμών) που συνδέουν αυτούς τους κόμβους. Αν και η έννοια του κοινωνικού 

δικτύου φαίνεται να είναι αρκετά προφανής, σχεδόν κάθε ερευνητής την περιγράφει με 

λίγο διαφορετικό τρόπο. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόβλημα του ορισμού του 

κοινωνικού δικτύου δίνονται στην εργασία των Musial Κ. και Kazienko P. (2013), 

σελίδα 34. Αναπαράγουμε την εικόνα, με τίτλο Εικόνα 1, αυτή και την σχολιάζουμε 

λεπτομερώς.     

 

     

                         

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Κοινωνικά δίκτυα και παραδείγματα αυτών – Πηγή: Musial K. & Kazienko 

P. (2013), “Social networks on the Internet”, World Wide Web (2013) 16:31–72DOI 

10.1007/s11280-011-0155-z 

 

  Προφανώς, οι ορισμοί  που δίνονται συνοπτικά είναι οι πιο αντιπροσωπευτικοί, 

αν και υπάρχουν πολλοί άλλοι επιστήμονες που έχουν διερευνήσει τη γενική έννοια του 

κοινωνικού δικτύου (Carrington et al., 2005; Degenne & Forse, 1999). Γενικά οι 

ορισμοί είναι στην πραγματικότητα ένα μείγμα από αυτούς. Αναφέρουμε με την σειρά 

τους συγγραφείς αλλά και τις σχετικές έννοιες που χρησιμοποιούν, συγκεντρωτικά από 

την εργασία των Musial and Kazienko σύμφωνα με την Εικόνα 1. Έχουμε τους 
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Wasserman και Faust, όπου ένας χρήστης του κοινωνικού δικτύου είναι ένα διακριτό 

άτομο ή μια κοινωνική ομάδα. Η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των χρηστών είναι 

ένα σύνολο δεσμών συγκεκριμένου τύπου ή ένας δεσμός ανάμεσα σε ένα ζευγάρι 

χρηστών. Το κοινωνικό δίκτυο που δημιουργείται είναι ένα πεπερασμένο σύνολο ή 

σύνολα χρηστών με μία ή περισσότερες σχέσεις μεταξύ τους. Παράδειγμα τέτοιων 

κοινωνικών δικτύων μπορεί να είναι η φιλία των παιδιών σε μια σχολική τάξη. Ενώ, οι 

Haneman και Riddle, ονομάζουν χρήστες τα σημεία, τους κόμβους ή τους πράκτορες. 

Δημιουργούν σχέσεις, άκρα ή δεσμούς. Ένα ή περισσότερα είδη σχέσεων, άκρων ή 

δεσμών αναπτύσσονται ανάμεσα σε ζευγάρια χρηστών. Επομένως, το κοινωνικό δίκτυο 

είναι ένα σύνολο χρηστών που έχουν τη δυνατότητα να έχουν σχέση μεταξύ τους. 

Παράδειγμα τέτοιων κοινωνικών δικτύων αποτελεί η οικογένεια. Στην μελέτη των 

Garrton, Haythontwaite και Wellman, χρήστες μπορεί να είναι άνθρωποι, οργανισμοί ή 

οποιεσδήποτε άλλες κοινωνικές οντότητες. Οι σχέσεις που αναπτύσσουν μεταξύ τους οι 

χρήστες μπορεί να έχουν τη μορφή μιας φιλίας, μιας επαγγελματικής συνεργασίας 

(σχέση μεταξύ συναδέλφων) ή απλά μιας ανταλλαγής πληροφοριών. Σε αυτήν την 

περίπτωση, κοινωνικό δίκτυο είναι ένα σύνολο κοινωνικών οντοτήτων που συνδέονται 

μεταξύ τους από ένα σύνολο κοινωνικών σχέσεων. Η φιλία μεταξύ ανθρώπων αποτελεί 

παράδειγμα ενός τέτοιου δικτύου. Η Hatala, θεωρεί ως χρήστες ανθρώπους ή ομάδες 

ανθρώπων. Οι σχέσεις αναπτύσσονται από τα πρότυπα αλληλεπίδρασης ή τους δεσμούς 

μεταξύ των χρηστών. Στην περίπτωση αυτή, το κοινωνικό δίκτυο είναι ένα σύνολο 

χρηστών με πρότυπα αλληλεπίδρασης ή δεσμών μεταξύ τους, που παρουσιάζονται από 

γραφήματα ή διαγράμματα και στα οποία απεικονίζονται οι δυναμικές διάφορων 

συνδέσεων και σχέσεων μέσα στην ομάδα. Παράδειγμα τέτοιου κοινωνικού δικτύου 

είναι οι συνάδελφοι μιας εταιρείας. Οι Liben-Nowell και Kleinberg αναλύοντας την 

έννοια του κοινωνικού δικτύου υποστηρίζουν ότι χρήστες μπορούν να είναι άτομα ή 

άλλες οντότητες που είναι ενσωματωμένες σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Τα άκρα 

αντιπροσωπεύουν αλληλεπίδραση, συνεργασία ή κάποια άλλη επιρροή μεταξύ των 

οντοτήτων. Δομές των οποίων οι κόμβοι αντιπροσωπεύουν οντότητες ενσωματωμένες 

σε κάποιο κοινωνικό πλαίσιο και των οποίων οι ακμές αντιπροσωπεύουν 

αλληλεπίδραση, συνεργασία ή άλλη επιρροή μεταξύ τους αποτελούν το κοινωνικό 

δίκτυο. Κοινωνικά δίκτυα με αυτού του είδους τη μορφή είναι οι συν-συγγραφείς 

επιστημονικών εργασιών σε ένα συγκεκριμένο κλάδο. Τέλος, σύμφωνα με τους Yang, 

Dia, Cheng and Lin, οι κόμβοι σε ένα γράφημα είναι οι χρήστες. Κάθε κόμβος 

αντιπροσωπεύει έναν πελάτη. Τα μη κατευθυνόμενα μη σταθμισμένα άκρα στο 

γράφημα είναι οι σχέσεις. Κάθε άκρο αντιπροσωπεύει την σύνδεση μεταξύ κόμβων. 
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Επομένως, το κοινωνικό δίκτυο είναι ένα μη κατευθυνόμενο μη σταθμισμένο 

διάγραμμα. Ένα παράδειγμα αυτού του είδους δικτύου είναι ένα κοινωνικό δίκτυο 

πελάτη που απορρίπτεται από τα δεδομένα αδράνειάς του. 

 

Η έννοια του κοινωνικού δικτύου, που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 1954 

από τον J. A. Barnes, ο οποίος ασχολήθηκε με ένα πεδίο μελέτης της σύγχρονης 

κοινωνιολογίας, της ανθρωπολογίας, της γεωγραφίας, της κοινωνικής ψυχολογίας, των 

οργανωτικών μελετών και της πληροφορικής για τις τελευταίες δεκαετίες. Το άτομο 

που δημιούργησε το σύγχρονο πρότυπο κοινωνικού δικτύου ήταν ο Stanley Milgram. 

Μελέτησε το πρόβλημα του μικρού κόσμου που μπορεί να περιγραφεί μέσω έμμεσων 

σχέσεων. Ακόμα κι αν δύο άτομα x και y δεν γνωρίζονται μεταξύ τους άμεσα, μπορούν 

να μοιραστούν μια αμοιβαία σχέση που είναι ένα άλλο άτομο που τα γνωρίζει και τα 

δύο.  

 

Το θεωρητικό μοντέλο αυτού του προβλήματος του «Μικρού κόσμου» 

δημιουργήθηκε από τον Pool και τον Kochen (1967) και χρησίμευσε ως βασικό 

στοιχείο για την έρευνα του Milgram που ήταν καθαρά εικονογραφική. Ο Stanley 

Milgram πραγματοποίησε δύο πειράματα - Μελέτη Κάνσας και Μελέτη Νεμπράσκα - 

στα οποία ζήτησε από πολλούς ανθρώπους από μια πόλη να διαβιβάσουν ένα γράμμα 

σε ένα επιλεγμένο άτομο σε μια άλλη απομακρυσμένη πόλη. Θα έπρεπε να είχε γίνει 

μόνο δίνοντας αυτήν την επιστολή σε ένα συγκεκριμένο άτομο που γνώριζαν αυτοί οι 

άνθρωποι. Στη συνέχεια, ανέλυσε τις διαδρομές προώθησης των επιστολών και 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι στις ΗΠΑ σχηματίζουν ένα κοινωνικό 

δίκτυο και συνδέονται με αυτό το δίκτυο με «έξι βαθμούς διαχωρισμού».  

 

Αυτό σημαίνει ότι ένα μήνυμα σε ένα τέτοιο δίκτυο θα παραδοθεί κατά μέσο 

όρο σε πέντε ενδιάμεσους σταθμούς. Ο Kochen επιβεβαίωσε ότι αυτή η τιμή είναι 

σχετική ακόμη και αν αλλάξουν τα κριτήρια επιλογής εκκίνησης. Ο Χάουαρντ 

ισχυρίζεται ότι έξι βαθμοί διαχωρισμού μπορεί να είναι αληθινοί εκτός σύνδεσης, ενώ 

λιγότερο από τρεις βαθμοί είναι πιο πιθανό να υπάρχουν στο διαδίκτυο. Από το 1967 τα 

κοινωνικά δίκτυα έχουν γίνει ένας από τους ερευνητικούς τομείς όπου επιστήμονες από 

διαφορετικά πεδία αναζητούν έμπνευση (Churcill E. et al., 2005). Έτσι, τα κοινωνικά 

δίκτυα και ειδικά η ανάλυση κοινωνικών δικτύων (SNA) που υποστηρίζονται από την 

επιστήμη των υπολογιστών παρέχουν την ευκαιρία να επεκτείνουν άλλους κλάδους της 

γνώσης (Milgram, S.,1967). 



7 

1.2 Ιστορική αναδρομή των κοινωνικών δικτύων 

 

 Με τον όρο κοινωνικά δίκτυα προσδιορίζεται η εξέλιξη των μέσων μαζικής 

επικοινωνίας. Μέσα μαζικής επικοινωνίας ονομάζονται οι τρόποι επικοινωνίας και 

συγκέντρωσης πληροφοριών σε οποιαδήποτε μορφή, έντυπη, ηχητική ή οπτική. Μερικά 

μέσα μαζικής επικοινωνίας είναι η εφημερίδα, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Εξέλιξη 

αυτών των μέσων μπορεί να θεωρηθεί το Internet. Η διαφορά του Internet με τα 

παραδοσιακά μέσα μαζικής επικοινωνίας είναι ότι αυτά αποτελούν πομπούς 

πληροφόρησης με μία κατεύθυνση επικοινωνίας ενώ στο διαδίκτυο αναπτύχθηκε η 

διαδραστικότητα επιτρέποντας τη συμμετοχή πολλών χρηστών και προς πολλές 

κατευθύνσεις. 

 

Μερικοί από τους σημαντικότερους σταθμούς στην εξέλιξη των δικτύων είναι: 

 To 1971 στάλθηκε το πρώτο email 

 

 Το 1978 πραγματοποιείται διαμοιρασμός αντιγράφων φυλλομετρητών με τη 

χρήση του USENET 

 

 Το 1990 εμφανίζονται κοινωνικά δίκτυα που επιτρέπουν την ανάρτηση υλικού 

από οποιονδήποτε χρήστη 

 

 Δημιουργία των πρώτων online κοινοτήτων με την μορφή δωματίων 

συζητήσεων (chatrooms), όπως τα Geocities (1994) 

 

 Ιδρύεται η  YAHOO! το 1994 και την επόμενη χρονιά μπαίνει στο 

χρηματιστήριο 

 

 Το 1995 δίνεται η δυνατότητα σε παλιούς συμμαθητές να επικοινωνούν μέσω 

Classmates 

 

 To 1997 δημιουργείται το πρώτο κοινωνικό δίκτυο, το Sixdegrees που συνδύαζε 

τη δημιουργία προφίλ, την αποστολή μηνυμάτων σε φίλους καθώς και την 

αναζήτηση ατόμων με κοινά ενδιαφέροντα 
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 Η υπηρεσία AOL δίνει την δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μεταξύ χρηστών 

σε πραγματικό χρόνο με γραπτά μηνύματα 

 

 Εμφάνιση των blogs τα έτη 1999-2003 

 

 Το 2002 ιδρύεται ο ιστοχώρος επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης LikedIn 

 

 To 2004 ιδρύεται το Facebook με σκοπό την ανταλλαγή νέων μεταξύ φίλων 

 

 Το 2005 δημιουργείται το YouTube μέσω του οποίου μπορούν να 

πραγματοποιηθούν κοινοποιήσεις, αναπαραγωγή και διαμοιρασμός videos 

 

 Το 2006 ιδρύεται o ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter με σκοπό την 

ενημέρωση 

(sites.google.com; repository.teiwest.gr, 2019; dspace.lib.uom.gr, 2012) 
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Εικόνα 2: Ιστορική εξέλιξη των δικτύων – Πηγή: SOCIAL MEDIA – A 

HISTORY from: Kurosdesign (2012)  
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1.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των κοινωνικών δικτύων 

 

Τα πλεονεκτήματα των κοινωνικών δικτύων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως 

εξής (Kelland-May, 2010):  

 

 Παγκόσμια συνδεσιμότητα. Τα κοινωνικά δίκτυα προσφέρουν τον άμεσο τρόπο 

σύνδεσης με άλλους ανθρώπους. Εκτός από τα δημοφιλή Facebook, Twitter και 

LinkedIn, υπάρχουν πολλές άλλες κοινότητες κοινωνικής. Αυτό επιτρέπει στους 

ανθρώπους να κάνουν νέους φίλους και επαγγελματικές συνδέσεις που μπορούν να 

τους βοηθήσουν με πολλούς τρόπους όπως: (α) Εύρεση εργασίας, (β) Εύρεση 

φίλων, (γ) Εντοπισμός βοήθειας, (δ) Λήψη συμβουλών για διάφορα ζητήματα. 

(Sarkar et al., 2015) 

 

 Ομαλότητα ενδιαφέροντος. Τα κοινωνικά δίκτυα επιτρέπουν να επιλέγουν τα 

άτομα που ταιριάζουν με τις προτιμήσεις και τις αντιπάθειες και έτσι δημιουργείται 

ένα δίκτυο γύρω από αυτές τις κοινότητες. Δεδομένου ότι οι συνδέσεις γίνονται 

ψηφιακά και όχι φυσικά, παρέχει την πολυτέλεια της συμμετοχής σε πολλές ακόμη 

ομάδες και κοινότητες (Sarkar et al., 2015;Liebeskind, 1996). 

 

 Κοινή χρήση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Η δυνατότητα ανταλλαγής 

άμεσων μηνυμάτων των κοινωνικών δικτύων επιτρέπει την ανταλλαγή 

πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο μέσω συνομιλίας. Μια μελέτη από το Ίδρυμα 

John D. και Catherine T. Mac Arthur απέδειξε ότι τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως αποτελεσματικά μέσα για τους μαθητές να επιδιώξουν την 

αυτο-βηματική διαδικτυακή μάθηση. Επιπλέον, τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από τους διευθυντές για τη διεξαγωγή συναντήσεων ομάδων και 

από στελέχη επιχειρήσεων για να αλληλεπιδράσουν με προοπτικές και πελάτες 

(Boyd & Ellison, 2007).  

 

 Δωρεάν Διαφήμιση. Τα κοινωνικά δίκτυα προσφέρουν ένα αποτελεσματικό μέσο 

για τη μετάδοση του μηνύματος σε εκατομμύρια ανθρώπους και συνήθως δωρεάν. 

Κάποιος μπορεί να προωθήσει ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή μια ιδέα και να μην 

χρειάζεται να επενδύσει μεγάλα χρηματικά ποσά στο κόστος διαφήμισης.  
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 Αύξηση ταχύτητας κύκλου ειδήσεων. Η κοινωνική δικτύωση έχει επιταχύνει τον 

παραδοσιακό κύκλο ειδήσεων. Πολλοί ειδησεογραφικοί οργανισμοί συνεργάζονται 

με ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το YouTube και το Twitter 

για κοινή χρήση και συλλογή πληροφοριών. Τα δημοφιλή θέματα στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης βοηθούν στη διάδοση πληροφοριών σχετικά με διάφορα 

γεγονότα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οδηγώντας στην ανάπτυξη ενός σχεδόν 

στιγμιαίου παγκόσμιου κύκλου ειδήσεων (Bianchini, 2012).  

 

 Εγγυημένα μέρη συσκέψεων. Η πρόσβαση σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης 

προσφέρει ένα εκτεταμένο σύνολο επιλογών για διαθέσιμους χρόνους και χώρους 

στους οποίους μπορούν να πραγματοποιηθούν συναντήσεις. Οι άνθρωποι μπορούν 

να συναντηθούν μεταξύ τους και να συνομιλήσουν μέσω Facebook ή Google+ αντί 

να πρέπει να ταξιδέψουν σε συγκεκριμένες τοποθεσίες ή να προσπαθήσουν να 

επεξεργαστούν ένα πρόγραμμα και τοποθεσία που είναι κατάλληλη για όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη (Eperen & Maricola, 2011).  

 

 Επιχειρηματικά πλεονεκτήματα. Τα επιχειρηματικά πλεονεκτήματα της χρήσης 

των κοινωνικών μέσων περιλαμβάνουν: (α) το συναρπαστικό και σχετικό 

περιεχόμενο που θα τραβήξει την προσοχή των δυνητικών πελατών και θα αυξήσει 

την ορατότητα της επωνυμίας, (β) ανταπόκριση σχεδόν άμεσα στις εξελίξεις της 

βιομηχανίας, (γ) μπορεί να είναι πολύ φθηνότερη από τις παραδοσιακές 

διαφημιστικές και διαφημιστικές δραστηριότητες, (δ) το κοινωνικό περιεχόμενο 

μπορεί έμμεσα να ενισχύσει συνδέσμους προς περιεχόμενο ιστότοπου, 

εμφανιζόμενο σε καθολικά αποτελέσματα αναζήτησης, βελτιώνοντας την 

επισκεψιμότητα αναζήτησης και τις διαδικτυακές πωλήσεις, (ε) οι πελάτες μπορούν 

να βρουν τις επιχειρήσεις μέσω νέων καναλιών, δημιουργώντας περισσότερους 

δυνητικούς πελάτες, (στ) αυξημένη αφοσίωση και υπεράσπιση από τους πελάτες 

(Sadiku et al, 2019; Livingstone, 2010). 

 

 Επιστήμη. Τα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιούν επίσης τις επιστημονικές 

κοινότητες. Η Julia Porter Liebeskind et al δημοσίευσε μια μελέτη που δείχνει πώς 

οι εταιρείες βιοτεχνολογίας χρησιμοποιούν ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για 

την ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων. Δηλώνουν ότι με αυτόν τον τρόπο 

«αυξάνουν τόσο τη μάθησή τους όσο και την ευελιξία τους με τρόπους που δεν θα 

ήταν δυνατοί σε μια αυτόνομη ιεραρχική οργάνωση». Έτσι, η κοινωνική δικτύωση 
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επιτρέπει στις επιστημονικές ομάδες να ανταλλάσσουν ιδέες και να επεκτείνουν τη 

βάση γνώσεών τους. Τα κοινωνικά δίκτυα χρησιμεύουν επίσης στην επικοινωνία 

των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας και ως εργαλείο για τη δημόσια 

επικοινωνία για τη σύνδεση με άτομα που έχουν παρόμοια επαγγελματικά 

ενδιαφέροντα. Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης όπως το LinkedIn, το Facebook 

και το ResearchGate επιτρέπουν στους χρήστες να συμμετέχουν σε επαγγελματικές 

σελίδες και ομάδες, να μοιράζονται άρθρα και αποτελέσματα, να δημοσιεύουν 

εκδηλώσεις και να συμμετέχουν σε συζητήσεις (Luo et al., 2012).  

 

 Μάθηση. Οι τεχνολογίες Web 2.0 που έχουν ενσωματωθεί στους περισσότερους 

σύγχρονους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν τη διάσκεψη, τη 

δημιουργία, την αλληλεπίδραση και την έρευνα σε παγκόσμια κλίμακα, 

επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να μοιράζονται και να παράγουν πόρους 

προγράμματος σπουδών. Αυτό επιτρέπει στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης 

να γίνουν δίκτυα μάθησης. Το tweet, το blogging και τα άμεσα μηνύματα ενισχύουν 

τη συμμετοχή των μαθητών και οι μαθητές που συνήθως δεν συμμετέχουν σε 

συζητήσεις στην τάξη είναι πιο πιθανό να το κάνουν μέσω ιστότοπων κοινωνικής 

δικτύωσης. Όταν οι μαθησιακές εμπειρίες ενσωματώνονται σε τέτοιες τοποθεσίες 

στις οποίες οι μαθητές έχουν πρόσβαση καθημερινά για διασκέδαση, 

συνειδητοποιούν ότι η μάθηση μπορεί να είναι ένα ευχάριστο μέρος της 

καθημερινής ζωής (Sadiku et al, 2019; Gee, 2004). 

 

Αν και η κοινωνική δικτύωση προσφέρει διάφορα πλεονεκτήματα, πάσχει 

επίσης από ορισμένα μειονεκτήματα. Τα κοινά μειονεκτήματα των κοινωνικών δικτύων 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής (Shron, 2009): 

 

 Εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο. Η παρενόχληση στον κυβερνοχώρο μπορεί να 

οριστεί ως εκφοβισμός μέσω των κοινωνικών μέσων που περιλαμβάνει αλλά δεν 

περιορίζεται σε: 

1. Δημοσίευση αρνητικών σχολίων σε εικόνες 

2. Δημοσίευση καταχρηστικών δημοσιεύσεων στον τοίχο ενός χρήστη 

3. Χρήση εικόνων ή βίντεο για τη διασκέδαση άλλων χρηστών  

 

Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι μερικοί από τους πιο 

χρησιμοποιούμενους τύπους ιστότοπων από εφήβους και, ως εκ τούτου, είναι 
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σημαντικό για τους γονείς να εντοπίσουν τι συνιστά εκφοβισμό στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και να προσδιορίσουν εάν τα παιδιά τους έχουν γίνει θύματα. Η πλειοψηφία 

αυτού του εκφοβισμού λαμβάνει χώρα στο Facebook ως ανοιχτή πλατφόρμα του και 

επιτρέποντας στους χρήστες να δημιουργούν ανοιχτά αρχεία και να στέλνουν ιδιωτικά 

μηνύματα διευκολύνουν τον εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο (Sarmah, 2014).  

 

Σύμφωνα με την έκθεση της Washington Post, 9 στους 10 έφηβους χρήστες του 

Facebook έχουν αναφέρει ότι έχουν δει κάποια μορφή εκφοβισμού στον ιστότοπο 

κοινωνικής δικτύωσης. Μια άλλη έκθεση του Ditch the Label έδειξε ότι το 54% των 

ερωτηθέντων είχαν βιώσει εκφοβισμό στο Facebook. Ένας άλλος ιστότοπος κοινωνικής 

δικτύωσης, Ask.fm, προκάλεσε επίσης σοβαρά προβλήματα μεταξύ των εφήβων που 

οδηγούν σε συμπεριφορά εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο. Η δημοφιλής εφαρμογή 

SnapChat μπορεί επίσης να συμβάλει στον εκφοβισμό παρουσιάζοντας εικόνες από τη 

διασκέδαση των ατόμων. Το κεντρικό ζήτημα είναι ότι αν δεν ληφθούν συγκεκριμένα 

μέτρα, οι έφηβοι και τα παιδιά θα βρουν πάντα τρόπους να εκφοβίζουν άλλους μέσω 

οποιουδήποτε ιστότοπου που είναι αφιερωμένος στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.  

 

Η απόκρυψη πίσω από μια οθόνη διαδικτύου συχνά δίνει στους χρήστες 

εξουσίες που δεν έχουν στην πραγματική ζωή. Όταν οι άνθρωποι δεν αλληλεπιδρούν με 

άλλους πρόσωπο με πρόσωπο, είναι λιγότερο πιθανό να κατανοήσουν τις επιπτώσεις 

αυτού που λένε. Είναι πολύ πιο εύκολο να κατευθυνθεί η αρνητικότητα σε ένα άτομο 

στο διαδίκτυο από ότι όταν λέγονται τα ίδια, στο ίδιο άτομο με μια «πρόσωπο με 

πρόσωπο» συζήτηση. Αυτό διευκολύνει έτσι τα παιδιά να εκφοβίζουν άλλους στα 

κοινωνικά μέσα. Σε αντίθεση με τον παραδοσιακό εκφοβισμό στον οποίο τα παιδιά θα 

εκφοβίζονται στο σχολείο αλλά θα μπορούν να αναζητούν καταφύγιο στο σπίτι ή στη 

βιβλιοθήκη, ο εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο μπορεί να λάβει χώρα σε οπουδήποτε. Ο 

πολλαπλασιασμός κινητών συσκευών όπως smartphone και tablet έχει συμβάλει σε 

αυτό το ζήτημα (Falcon, 2012).  

 

Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν σε κάθε χρήστη μεγαλύτερη 

εμβέλεια από ό,τι θα είχε στην πραγματική ζωή. Αυτό δυστυχώς σημαίνει ότι είναι 

ευκολότερο για τα παιδιά να συναντιούνται για ένα συγκεκριμένο θύμα και να 

συνεχίζουν να επιτίθενται. Ένα παιδί που θέλει να εκφοβίζει κάποιον άλλο μπορεί να 

ειδοποιήσει γρήγορα πολλούς από τους φίλους του, που μπορούν στη συνέχεια να 

αρχίσουν να παρενοχλούν το ίδιο θύμα. 
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 Μειωμένη παραγωγικότητα. Σύμφωνα με μια έρευνα 237 υπαλλήλων που 

διεξήγαγε η Nucleus Research, μια εταιρεία έρευνας πληροφορικής, εταιρείες που 

επιτρέπουν στους χρήστες τους να χρησιμοποιούν Facebook στο χώρο εργασίας 

χάνουν κατά 1,5% τη συνολική παραγωγικότητα των εργαζομένων κατά μέσο όρο. 

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι το 77% των εργαζομένων που έχουν λογαριασμό στο 

Facebook, έχουν πρόσβαση σε αυτό κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους. Η 

μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι ορισμένοι υπάλληλοι χρησιμοποιούν τον ιστότοπο 

κοινωνικής δικτύωσης για δύο ώρες την ημέρα στη δουλειά. Ένα άλλο εύρημα της 

μελέτης αποκάλυψε ότι από αυτούς τους υπαλλήλους που χρησιμοποιούν Facebook, 

το 87% δεν είχε σαφείς επιχειρηματικούς λόγους για την πρόσβαση στον ιστότοπο. 

Η αντιπρόεδρος της έρευνας για την έρευνα Nucleus, Rebecca Wettemann, δήλωσε 

σε μια δήλωση: «Εάν η εταιρεία σας αντιμετωπίζει στενά περιθώρια και μικρή 

κερδοφορία, όπως σε πολλές εταιρείες συμβαίνει τώρα, τότε πώς μπορείτε να 

αποδεχτείτε τυχόν διασπάσεις κατά τη διάρκεια της εργασίας που μειώνουν τη 

συνολική παραγωγικότητά;» και πρόσθεσε ότι, "Αν και δεν θα σας κάνει δημοφιλή, 

ο περιορισμός της χρήσης του Facebook, μπορεί να επιδράσει θετικά στην 

ανάκτηση της χαμένης παραγωγικότητας. Εάν η κερδοφορία σας είναι 2%, αυτή θα 

μπορούσε να είναι η διαφορά μεταξύ παραμονής ανοιχτού ή κλειστού 

καταστήματος." Μια μελέτη που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του Οχάιο έδειξε 

ότι οι φοιτητές που χρησιμοποιούν το Facebook δαπάνησαν λιγότερο χρόνο για 

μελέτη και κατά συνέπεια είχαν χαμηλότερους βαθμούς από τους φοιτητές που δεν 

χρησιμοποίησαν το Facebook (Derbyshire, 2009).  

 

 Κλοπή ταυτότητας. Η κλοπή ταυτότητας πλήττει εκατομμύρια ανθρώπους κάθε 

χρόνο, κοστίζοντας στα θύματά της αμέτρητες ώρες και χρήματα σε ανάκτηση και 

επισκευή ταυτότητας. Το 2012, περισσότερα από 12 εκατομμύρια άνθρωποι έγιναν 

θύματα κλοπής ταυτότητας και απάτης, με εκτιμώμενες συνολικές απώλειες 21 

δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο για το έτος, αποδεικνύοντας ότι αυτά τα ζητήματα 

είναι αυξανόμενα προβλήματα στις ΗΠΑ. Η έλλειψη γνώσης των καταναλωτών 

σχετικά με την προστασία της ταυτότητας στο διαδίκτυο, η αδικαιολόγητη 

εμπιστοσύνη στις κοινωνικές πλατφόρμες και η έλλειψη προτύπων ή η 

αστυνόμευση συμβάλλουν στο πρόβλημα της κλοπής ταυτότητας. Η κοινωνική 

δικτύωση ειδικότερα οδηγεί σε κλοπή ταυτότητας με τους ακόλουθους τρόπους 

(Bennett, 2014): 
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1. Προσαρμογή προσωπικών πληροφοριών. Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης 

δημιουργούν έσοδα μέσω στοχευμένης διαφήμισης που βασίζεται σε 

προσωπικές πληροφορίες των χρηστών. Έτσι, ενθαρρύνουν τους χρήστες τους 

να παρέχουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.  Λόγω της 

περιορισμένης κυβερνητικής παρακολούθησης, των βιομηχανικών προτύπων 

και της εκπαίδευσης των χρηστών σχετικά με την ασφάλεια, το απόρρητο και 

την προστασία ταυτότητας, οι χρήστες εκτίθενται σε κλοπή ταυτότητας και 

απάτη.  

 

1. Εγκλήματα ευκαιρίας. Η αυξημένη παγκόσμια χρήση της κοινωνικής 

δικτύωσης έχει δώσει περισσότερες ευκαιρίες στους εγκληματίες να κλέψουν 

ταυτότητες ή να κάνουν απάτη μέσω του Διαδικτύου. Οι ενημερώσεις 

κατάστασης στο Twitter και στο Facebook είναι συχνά αρκετές ώστε οι 

εγκληματίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες. Εάν 

ένας χρήστης αναφέρει ότι είναι εκτός πόλης σε διακοπές, τότε το σπίτι του 

κινδυνεύει άμεσα να διαρρηχθεί. Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης 

διευκολύνουν επίσης την καταδίωξη ή την κλοπή μιας ταυτότητας καθώς συχνά 

παρέχουν βαθιές πληροφορίες για την προσωπικότητα, την οικογένεια, τους 

φίλους, τα χόμπι και τα ενδιαφέροντα του χρήστη.  

 

2. Oι απόπειρες ηλεκτρονικού ψαρέματος που χρησιμοποιούν αυτές τις 

πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κερδίσουν εμπιστοσύνη 

προκειμένου να αποκτήσουν μη δημόσιες πληροφορίες μέσω διαδικτυακών 

συνομιλιών.  

 

3. Tα τηλέφωνα με δυνατότητα GPS που μοιράζονται την τοποθεσία χρήστη 

μπορούν να αποκαλύψουν ευαίσθητες πληροφορίες όπως διεύθυνση σπιτιού, 

διεύθυνση εργασίας, μέρη που επισκέφτηκαν κ.λπ 

 

 Υγεία. Αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο μειονέκτημα της κοινωνικής δικτύωσης 

είναι ο τρόπος που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τόσο την ψυχική όσο και τη 

σωματική υγεία. Τα ζητήματα υγείας είναι τα εξής:  
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Κατάθλιψη. Η κοινωνική δικτύωση συχνά εκθέτει τους χρήστες με χαμηλή 

αυτοεκτίμηση σε προφίλ, συχνά τεχνητά βελτιωμένα, που μπορεί να φαίνεται 

ότι κάνουν τους χρήστες αυτών των προφίλ να φαίνονται επιτυχημένοι ή 

επιθυμητοί. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολλές αρνητικές επιπτώσεις όπως στο 

ότι εκείνοι με λιγότερη κοινωνική εμπιστοσύνη μπορεί να οδηγηθούν να 

πιστεύουν ότι έχουν λιγότερη αξία από τους άλλους ή πως οι συνεχείς 

υπενθυμίσεις ότι η ζωή τους δεν μετριέται με εκείνη των άλλων μπορεί να 

βλάψει σημαντικά την αυτοπεποίθηση ενός ατόμου. Επιπλέον, οι ήδη 

συζητηθείσες επιπτώσεις του εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο και η σχετική 

επιβλαβής και κριτική αλληλεπίδραση βλάπτουν περαιτέρω την αυτοεκτίμηση 

και την αυτοπεποίθηση ενός ατόμου. Αυτά τα συναισθήματα ανεπάρκειας και 

κοινωνικής απομόνωσης συχνά οδηγούν σε διαφορετικούς βαθμούς κατάθλιψης 

και συναφή προβλήματα ψυχικής υγείας (Phipps & Wind, 1994). 

 

 Εθισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχουν γίνει αρκετές μελέτες που έχουν 

δείξει ότι η υπερβολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ιστότοπων 

κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να οδηγήσει σε πραγματικό εθισμό. Πολλά άτομα 

ξοδεύουν τόσο πολύ χρόνο σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης που παρεμβαίνει 

στην κανονική, καθημερινή ζωή τους. Όλο και περισσότερο, οι άνθρωποι 

στρέφονται σε τέτοιες ιστοσελίδες για να αλληλεπιδρούν με άλλα άτομα, να 

παίζουν παιχνίδια, να λαμβάνουν τα νέα τους ή απλά να σκοτώνουν χρόνο. 

Λειτουργίες όπως "μου αρέσει" και κολακευτικά σχόλια χρησιμεύουν ως θετική 

ενίσχυση για τη δημιουργία περισσότερων αναρτήσεων και έτσι καθιστούν δύσκολο 

για τους ανθρώπους να σταματήσουν να δημοσιεύουν, οδηγώντας σε εθιστικές 

τάσεις.  

 

 Επιδράσεις στα παιδιά και τους εφήβους. O Larry D. Rosen, PhD, καθηγητής 

ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Dominguez Hills είπε ότι, «ενώ 

κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι το Facebook έχει αλλάξει το τοπίο της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, μόλις τώρα αρχίζουν να βλέπουν 

σταθερή ψυχολογική έρευνα που να δείχνει τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά», 

δήλωσε ο Rosen αρκετές πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις της κοινωνικής δικτύωσης, 

συμπεριλαμβανομένων ψυχολογικών διαταραχών, όπως αντικοινωνικών 

συμπεριφορών, επιθετικών τάσεων και μανίας. Το Facebook μπορεί επίσης να 

αποσπάσει την προσοχή των παιδιών και να επηρεάσει αρνητικά τη μάθηση. 
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Μελέτες έχουν δείξει ότι οι μαθητές γυμνασίου, λυκείου και κολεγίου που είχαν 

πρόσβαση στο Facebook τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 

σπουδών 15 λεπτών απέκτησαν χαμηλότερους βαθμούς (Lampe et al., 2007). Ο 

παιδιατρικός ψυχολόγος Δρ Richard Woolfson πιστεύει ότι τα κοινωνικά μέσα 

έχουν αφαιρέσει τα εμπόδια μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού εαυτού ενός 

νεαρού ατόμου, αφήνοντας τους ευάλωτους και εκτεθειμένους σε κίνδυνο μέσω της 

καταναγκαστικής κοινοποίησης στο διαδίκτυο. "Οι γονείς πρέπει να διατηρήσουν 

έναν ανοιχτό διάλογο και να ενθαρρύνουν τα παιδιά να μοιράζονται τόσο καλές όσο 

και κακές διαδικτυακές εμπειρίες και να διασφαλίζουν ότι συμβαδίζουν με τις 

τελευταίες εξελίξεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να εργάζονται με τα 

παιδιά τους αντί να προσπαθούν να τα ελέγξουν." Δεδομένου ότι η κοινωνική 

δικτύωση γίνεται ο προτιμώμενος τρόπος επικοινωνίας, οι έφηβοι που κανονικά θα 

αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες μέσω αλληλεπιδράσεων πρόσωπο-με-πρόσωπο, 

τώρα προσπαθούν να το κάνουν online με άλλους εφήβους. Έτσι μπορεί κανείς να 

συμπεράνει ότι η υπερβολική χρήση κοινωνικών δικτύων από εφήβους μειώνει και 

τις θετικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μέσω αντικοινωνικών συμπεριφορών και 

επίσης μειώνει την ευκαιρία να ασκήσει θετικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με 

άλλους εφήβους λόγω της αυξημένης σχολικής απουσίας (McCarthy, 2014; Lenhart 

et al., 2010).  

 

 Γλώσσα και γραμματική. Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης όπως το Twitter και 

το Facebook έχουν οδηγήσει σε αύξηση της κακής γραφής, γραμματικής και 

ορθογραφίας. Η αποστολή μηνυμάτων με μικρή ή καθόλου γραμματική είναι η 

βάση αυτού του προβλήματος. Χάρη στα υποχρεωτικά όρια χαρακτήρων, οι 

μαθητές συντομεύουν τις λέξεις και αφήνουν τα σημεία στίξης για να μην 

ξεπεράσουν το όριό τους. Εκτός από την κακή γραμματική, υπάρχει επίσης μείωση 

της γενικής γλωσσικής επάρκειας. Σύμφωνα με καθηγητές του Πανεπιστημίου 

Simon Fraser στη Βρετανική Κολομβία, υπάρχουν μερικές περιπτώσεις 

χαρούμενων προσώπων, λυπημένων προσώπων και άλλων emotion που 

εμφανίζονται στη γραπτή εργασία που παραδίδεται. Το Πανεπιστήμιο Waterloo 

απαιτεί δοκιμή αγγλικής ικανότητας. Η διευθύνων σύμβουλος των εξετάσεων 

αγγλικής επάρκειας, Ann Barrett, αναγνωρίζει ότι «30% των μαθητών που γίνονται 

δεκτοί δεν μπορούν να περάσουν στο ελάχιστο επίπεδο». Αυτό αυξάνεται κατά 5% 

από 25% τα τελευταία χρόνια. Αυτή η χρήση κακής στίξης, κακής ορθογραφίας και 
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γραμματικής αντικατοπτρίζεται αρνητικά σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον. 

(Gaskell, 2014; Williams, 2014).  

 

 Παραπληροφόρηση δεδομένων. Η παραπληροφόρηση δεδομένων είναι ένας 

άλλος σημαντικός αρνητικός αντίκτυπος της κοινωνικής δικτύωσης. Οι κακές 

πληροφορίες που βρίσκονται στο διαδίκτυο είναι συχνά χειρότερες από καθόλου 

πληροφορίες. Η κακή ιατρική επιστήμη είναι πάντα παρούσα στα κοινωνικά μέσα 

και ψευδείς θεραπείες και θεωρίες συνωμοσίας είναι κοινές μετά από εστίες 

διαφόρων ασθενειών (Kemp, 2004). Για παράδειγμα, αφού ένας ηγέτης της 

Νιγηρίας δήλωσε ότι τα μπάνια με θαλασσινό νερό είναι η θεραπεία για τον 

Έμπολα, το Twitter ήταν γεμάτο με δημοσιεύσεις σχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν μπάνιο με τη χρήση αλατιού. Αυτός ο 

ισχυρισμός εξαπλώθηκε τόσο, που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγκάστηκε 

να δημοσιεύσει ένα tweet που αναιρεί τη φήμη (Moorman & Bowker, 2011). 
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1.4 Χρήσεις των κοινωνικών δικτύων 

 

Η εύρεση του γιατί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν κοινωνικά δίκτυα μπορεί να 

είναι πολύ ενδιαφέρουσα για τους ερευνητές. Οι Lin και Lu πραγματοποίησαν μια 

έρευνα μεταξύ 302 συμμετεχόντων το 2011 και ανακάλυψαν ότι η ψυχαγωγία και η 

χρησιμότητά τους είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι χρησιμοποιούν 

ιστότοπους κοινωνικών δικτύων, εκτός από ότι έχουν ανακαλύψει ότι διαφορετικά 

φύλα έχουν διαφορετικούς λόγους για τη χρήση ιστότοπων κοινωνικού δικτύου. Αν και 

αυτό φαίνεται να είναι μια καλή μελέτη, ο Lin και ο Lu δεν διευκρίνισαν τo είδος της 

ψυχαγωγίας που είναι πιο ελκυστική για τα μέλη των κοινωνικών δικτύων (Lin και Lu, 

2011).  

 

Από την άλλη πλευρά, η βελτίωση της ψυχαγωγίας των κοινωνικών δικτύων 

(Sledgianowski και Kulviwat, 2009) υποδηλώνει την αύξηση της κοινής χρήσης 

ιστολογίων, εικόνων και ειδήσεων θα αυξήσει της ψυχαγωγίας μέσω των κοινωνικών 

δικτύων. Επιπλέον, μια άλλη έρευνα πραγματοποιήθηκε (Cheung et al., 2011) και 

διεξήχθη μεταξύ των μαθητών για να για να γίνει γνωστό γιατί χρησιμοποιούν το 

Facebook, τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι η άμεση επικοινωνία με τους 

φίλους τους και τους κανόνες της ομάδας ήταν οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι 

μαθητές χρησιμοποίησαν κοινωνικά δίκτυα.  

 

Είναι λοιπόν σχετικά εμφανές και με βάση την βιβλιογραφία πως οι χρήσεις των 

κοινωνικών δικτύων είναι σχεδόν ίδιες με τα πλεονεκτήματα των κοινωνικών δικτύων. 

Πιο συγκεκριμένα τα άτομα χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για:  

 

1. Παγκόσμια επικοινωνία. Το Facebook, το Twitter, το LinkedIn και το Myspace 

είναι σχεδόν τα πιο γνωστά κοινωνικά δίκτυα, και φυσικά υπάρχουν και άλλοι νέοι 

ιστότοποι αφιερωμένοι σε αυτό το έργο. Με αυτούς τους ιστότοπους, οι χρήστες 

μπορούν να κάνουν νέους φίλους. Να επεκτείνουν τις φιλικές και επιχειρηματικές 

τους σχέσεις και να γνωρίσουν τους άλλους. Αυτές οι σχέσεις μπορούν να 

βοηθήσουν τους ανθρώπους σε διάφορους τομείς, όπως οι εξής: να βρουν μια νέα 

δουλειά, να βρουν έναν βοηθό για λήψη ή να προσφορά υπηρεσιών και υποστήριξη 

αγαθών, δύο από ομοιόμορφα άτομα που δίνουν ή λαμβάνουν προτάσεις και λύσεις 

σε επαγγελματικά ή προσωπικά θέματα με πολλούς τρόπους. Τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης είναι ένα εικονικό υποκατάστατο των πραγματικών σχέσεων με σκοπό 
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την ανταλλαγή ειδήσεων και άλλων ζητημάτων. Οι έντυπες επιστολές έχουν δώσει 

θέση σε εικονικά είδωλα και ιδιωτικά μηνύματα στα κοινωνικά μέσα. 

 

2. Διαμοιρασμός ενδιαφερόντων. Μοιράζονται ενδιαφέροντα όταν συμμετέχουν σε 

ένα κοινωνικό δίκτυο. Οι άνθρωποι μπορούν να φέρουν άτομα με παρόμοια 

ενδιαφέροντα στο πλευρό τους και να δημιουργήσουν ένα δίκτυο ατόμων γύρω 

τους.  

 

3. Άμεση ανταλλαγή πληροφοριών. Πολλά κοινωνικά δίκτυα έχουν τη δυνατότητα 

να στέλνουν άμεσα μηνύματα. Αυτή η δυνατότητα σημαίνει ότι μπορεί να 

πραγματοποιηθεί άμεση μεταφορά πληροφοριών σε μία συνομιλία. Αυτό είναι ένα 

χρήσιμο χαρακτηριστικό για τους εκπαιδευτικούς για τη διευκόλυνση της συζήτηση 

στην τάξη. Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο John δείχνει ότι 

τα κοινωνικά μέσα μπορούν να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τους 

μαθητές για να μάθουν στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, το Διαδίκτυο είναι ένα 

απεριόριστο ηλεκτρονικό βιβλίο. Οι μαθητές δεν χρειάζεται πλέον να δανείζονται 

πολλά βιβλία από τη βιβλιοθήκη ταυτόχρονα. Μπορούν να χρησιμοποιούν το 

Διαδίκτυο για να λάβουν πολλές από τις πληροφορίες που χρειάζονται. Οι 

διευθυντές και οι επιχειρηματίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης για να παρέχουν πληροφορίες στους συμμετέχοντες και να 

επικοινωνούν με τους πελάτες τους κατά τη διάρκεια των συναντήσεων και των 

συνεδρίων τους. 

 

4. Δωρεάν διαφήμιση. Εάν κάποιος έχει ιδιωτική εταιρεία και πρέπει να προωθήσει 

τις υπηρεσίες ή τα αγαθά του, δεν έχει καλύτερο τρόπο να στείλει το μήνυμά του σε 

εκατομμύρια ανθρώπους μέσω των κοινωνικών μέσων. Το κύριο πλεονέκτημα 

αυτού του τύπου διαφήμισης είναι ότι είναι δωρεάν. 

 

5. Τα κοινωνικά δίκτυα ειδήσεων υψηλής ταχύτητας είναι επαναστατικά στην 

επιτάχυνση της μετάδοσης ειδήσεων. Πολλά καταστήματα ειδήσεων σήμερα 

λειτουργούν σε δίκτυα όπως το Twitter, το YouTube και το Facebook και 

μεταδίδουν ειδήσεις με υψηλές ταχύτητες. Κάποιος μπορεί εύκολα να μάθει για τα 

τελευταία νέα στον κόσμο διαβάζοντας τους 3 κύριους τίτλους σε αυτούς τους 

ιστότοπους. Αυτό οδήγησε στη διάδοση εκατοντάδων στιγμιαίων κοινωνικών 

δικτύων σε όλο τον κόσμο (Singh, M. M., et al., 2017).  
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Εικόνα 3: Χρήσεις των κοινωνικών δικτύων Πηγή: Social Networking Sites – Social Media 

Social Networking Service Business Networking Diagram PNG (2019) 
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1.5 Ασφάλεια των κοινωνικών δικτύων 

 

Τα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι πάντα ασφαλή. Πολλές φορές ελλοχεύουν 

κινδύνους που μπορούν να απειλήσουν την ανθρώπινη υπόσταση ή να έχουν 

κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Πρέπει να καταστούν σαφείς οι λόγοι και οι 

τρόποι επίθεσης των κακόβουλων χρηστών. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η 

προστασία των προσωπικών δεδομένων και η αντιμετώπιση των απειλών.  

 

 Σε τι αποσκοπούν οι κακόβουλοι χρήστες. Είναι φανερό πως οι στόχοι των 

επιθέσεων στα κοινωνικά δίκτυα είναι παρόμοιοι με αυτούς στο Διαδίκτυο. Τα είδη 

αυτών των στόχων ποικίλλουν:  

 

A. Αστεία: Κάποιος θέλει απλώς να κάνει ένα αστείο σε άλλους χρήστες για να 

βελτιώσει τη φήμη του ή να ικανοποιήσει τη δική του αίσθηση επίτευξης. 

Αυτές οι επιθέσεις δεν θα προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις, αλλά μερικές 

φορές θα προκαλέσουν συμφόρηση δικτύου και θα κάνουν τους χρήστες να 

αισθάνονται βαριεστημένοι (Gostev et al., 2008).  

 

B. Έλεγχος πρόσβασης: Οι εισβολείς ελέγχουν τους υπολογιστές άλλων χρηστών 

και κάνουν ό,τι θέλουν. Το χειρότερο είναι ότι οι ελεγχόμενοι υπολογιστές 

είναι οργανωμένοι σε ένα Botnet για την εκτέλεση ορισμένων τύπων επιθέσεων 

όπως το DDOS (distributed denial-of-service)(Gostev et al., 2008).  

 

C. Προσωπικά στοιχεία: Οι σημαντικές προσωπικές πληροφορίες είναι πολύ 

χρήσιμες για τους εισβολείς. Το απόρρητο, όπως ο κωδικός πρόσβασης, ο 

τραπεζικός λογαριασμός ή ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης είναι αυτό που 

ψάχνουν οι εισβολείς τις περισσότερες φορές. Μόλις οι εισβολείς αποκτήσουν 

αυτές τις πληροφορίες, μπορούν να διαπράξουν περαιτέρω εγκλήματα, ακόμη 

και κλοπή ταυτότητας (Gostev et al., 2008). 

 

D. Απώλεια χρημάτων: Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι επιθέσεις σε 

ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης θα αυξάνονται όλο και περισσότερο από 

οικονομική άποψη. Εκτός από τα αστεία, ο βασικός στόχος αυτών των 

επιθέσεων είναι τα χρήματα. Η πλειονότητα των κακόβουλων χρηστών θέλει να 

κερδίσει τραπεζικούς λογαριασμούς, απόρρητες πληροφορίες, οικονομικά 
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μυστικά κ.λπ. Τα παραδοσιακά ανεπιθύμητα μηνύματα που εξαπλώνονται 

μέσω e-mail, τώρα αρχίζουν να χρησιμοποιούνται και από τα κοινωνικά δίκτυα. 

Το ανεπιθύμητο περιεχόμενο (spam) που περιλαμβάνει διαφημίσεις ή 

κακόβουλο κώδικα μπορεί να εξαπλωθεί πολύ γρήγορα μέσω της λίστας φίλων 

στα κοινωνικά δίκτυα (Gostev et al., 2008). 

  

E. Δυσλειτουργία στις εφαρμογές τρίτων: Τα κοινωνικά δίκτυα όπως το 

Facebook επιτρέπουν στους χρήστες να προσθέσουν εφαρμογές τρίτων για να 

προσελκύσουν χρήστες. Όσες περισσότερες εφαρμογές προστεθούν από τους 

χρήστες, τόσο περισσότερες δυσλειτουργίες θα προκύψουν. Αυτό θα οδηγήσει 

σε μεγαλύτερο κίνδυνο (Gostev et al., 2008).  

 

F. Worm: Το Worm είναι ένα είδος κώδικα, που γράφεται με σκοπό να κλέψει 

δεδομένα, προκαλώντας έτσι ζημία. Το worm έχει τη δυνατότητα να παράγει 

αντίγραφα του υπολογιστή και να τα διαμοιράσει αυτόματα. Ένα worm μπορεί 

να εισχωρήσει στον υπολογιστή από μη τελειοποιημένα λογισμικά ή από λήψη 

συνδέσμων από ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 

smishing. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κλοπή 

πιστωτικών καρτών και τραπεζικών στοιχείων χρηστών. Επίσης, μπορούν να 

τροποποιηθούν ή ακόμη και να διαγραφούν (Gostev et al., 2008; 

bitdefender.gr). 

 

G. XSS: Το XSS σημαίνει cross-site scripting και πρόκειται για μια διαδικτυακή 

αδυναμία ασφαλείας. Το XSS μπορεί να δημιουργηθεί στον κώδικα της 

ιστοσελίδας και να εξελιχθεί απειλή για τους χρήστες. Οι εισβολείς μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τις αδυναμίες των XSS για να κλέψουν COOKIE, να 

καταλάβουν λογαριασμούς, να αναγκάσουν τους χρήστες να κατεβάσουν 

κακόβουλο λογισμικό και άλλα. Υπάρχουν πολλές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

των χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα. Οι μεγάλες ποσότητες πληροφοριών, 

συμπεριλαμβανομένων ορισμένων διευθύνσεων URL με σφάλμα XSS, θα 

προσελκύσουν πολλούς χρήστες. Μόλις οι χρήστες κάνουν κλικ στη διεύθυνση 

URL, οι επιθέσεις θα ενεργοποιηθούν. Οι XSS επιθέσεις αντιπροσωπεύουν το 

12,75% των διαδικτυακών επιθέσεων και σχεδόν το 70% όλων των 

αναφερόμενων αδυναμιών που σχετίζονται με XSS. Σχεδόν το 90% όλων των 
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ιστοτόπων έχουν τουλάχιστον μία XSS αδυναμία (Gostev et al., 2008; 

www.secnews.gr). 

 

H. SQL injection: Το SQL injection είναι μια μέθοδος εισροής κώδικα. 

Δημιουργούνται εντολές SQL σε εφαρμογές που βασίζονται σε βάσεις 

δεδομένων με στόχο την πρόκληση κάθε είδους φθοράς χρησιμοποιώντας στα 

κενά ασφάλειας στο λογισμικό εφαρμογών. Παράδειγμα τέτοιων αδυναμιών 

είναι η περίπτωση που η εφαρμογή δεν διαθέτει έναν μηχανισμό που να 

φιλτράρει σωστά τα δεδομένα εισόδου του χρήστη. Μια τέτοια περίπτωση είναι 

η μη ύπαρξη αυστηρού ελέγχου των τύπων των δεδομένων που εισάγει ο 

χρήστης. Το SQL injection είναι τις πλέον διαδεδομένες μεθόδους επίθεσης 

στους ιστοτόπους. Με την χρήση SQL injection, δίνεται η δυνατότητα στους 

εισβολείς να πλαστογραφήσουν την ταυτότητα, να παραβιάσουν υπάρχοντα 

δεδομένα, να προκαλέσουν ζητήματα αναίρεσης εντολών, όπως είναι η 

ακύρωση των συναλλαγών, η δημοσιοποίηση δεδομένων, η καταστροφή 

δεδομένων ακόμη και η διαγραφή των διαχειριστών των βάσεων δεδομένων. Σε 

μια μελέτη του 2012, παρατηρήθηκε ότι μια μέση διαδικτυακή εφαρμογή 

δέχεται 4 τέτοιες επιθέσεις κάθε μήνα. Επίσης, οι απλοί πωλητές λιανικών 

πωλήσεων δέχονται  διπλάσιες επιθέσεις από τις βιομηχανίες (Gostev et al., 

2008; en.wikipedia.org). 

 

I. Plug-in: Ως Plug-in ή add-on ορίζεται ένα σύνολο ιδιοτήτων του λογισμικού, 

που προσθέτει ιδιαίτερες δυνατότητες σε ένα μεγαλύτερο λογισμικό. Τα plug-in 

χρησιμοποιούνται κυρίως σε φυλλομετρητές για την προβολή video, την 

ανίχνευση ιών και την επίδειξη νέων τύπων αρχείων. Πολύ διαδεδομένα 

παραδείγματα plug-in είναι το Flash Player και το QuickTime. Ορισμένες 

προσθήκες όπως το Flash και το Silverlight επιτρέπεται να εκτελούνται στο 

πρόγραμμα περιήγησης. Πρόσφατα εντοπίστηκε το ελάττωμα του Flash και οι 

σχετικές επιθέσεις στα κοινωνικά δίκτυα εμφανίζονται γρήγορα (Gostev et al., 

2008; el.wikipedia.org).  

 

J. Phishing: Το Phishing (σε ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά, «ηλεκτρονικό 

ψάρεμα) είναι η ενέργεια εξαπάτησης των χρηστών του διαδικτύου, κατά την 

οποία ο «θύτης» υποδύεται μια αξιόπιστη οντότητα, καταχρώμενος την ελλιπή 

προστασία που παρέχουν τα ηλεκτρονικά εργαλεία, και την άγνοια του 
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«θύματος» με σκοπό την αθέμιτη απόκτηση των προσωπικών δεδομένων του 

«θύματος», όπως είναι τα ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία και κωδικοί. Στα 

κοινωνικά δίκτυα, ο εισβολέας μπορεί να μεταμφιέζεται ως νόμιμος χρήστης 

και χρησιμοποιεί την κοινωνική μηχανική για να προσελκύσει άλλους χρήστες 

να κάνουν κλικ στη σχεδιαζόμενη διεύθυνση URL. Οι χρήστες στα κοινωνικά 

δίκτυα είναι πρόθυμοι να δεχτούν την πρόσκληση ξένων και να 

επικοινωνήσουν μαζί τους. Αυτό θα οδηγήσει σε επίθεση ηλεκτρονικού 

ψαρέματος (Gostev et al., 2008; el.wikipedia.org; www.eset.com).  

 

Με βάσει όλα τα παραπάνω πλέον είναι γνωστοί οι τρόποι με τους οποίους οι 

κακόβουλοι χρήστες εκτελούν επιθέσεις. Παρακάτω θα διαχωριστούν τα κοινωνικά 

δίκτυα σε δύο μέρη: κοινωνικά δίκτυα χρηστών και ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης. 

Κάθε μέρος έχει τη δική του ευθύνη να αποτρέψει την εισβολή.  

 

A. Τα κοινωνικά δίκτυα χρηστών δεν μπορούν να αγνοήσουν τις αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των χρηστών. Οι συμπεριφορές των χρηστών έχουν μεγάλο αντίκτυπο στη 

λειτουργία των κοινωνικών δικτύων. Ειδικά οι εισβολείς χρησιμοποιούν συχνά την 

κοινωνική μηχανική για να συγκαλύψουν τις πραγματικές επιθέσεις στα κοινωνικά 

δίκτυα. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι χρήστες συνάγεται ως εξής:  

 

1) Οι χρήστες πρέπει να καταστήσουν σαφές ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των 

ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης πριν από την εγγραφή τους. Ορισμένοι 

ιστότοποι επιτρέπουν μόνο σε ορισμένους χρήστες πρόσβαση στην ανάρτησή 

τους, ενώ άλλοι επιτρέπουν σε όλους να βλέπουν την ανάρτησή (Nagy & 

Pecho, 2009). 

 

2) Το μεταφορτωμένο περιεχόμενο πρέπει να ελέγχεται από τους χρήστες. Οι 

χρήστες μπορούν να επιτρέπουν μόνο σε συγκεκριμένες ομάδες, όπως 

συμμαθητές, συλλόγους, συναδέλφους και συγγενείς να έχουν δικαίωμα να 

επισκέπτονται τις ιστοσελίδες τους (Nagy & Pecho, 2009).  

 

3) Οι χρήστες δεν πρέπει να δημοσιεύουν το πλήρες όνομα, τον αριθμό 

κοινωνικής ασφάλισης, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον τραπεζικό 

λογαριασμό ή τους αριθμούς πιστωτικών καρτών καθώς και πληροφορίες 

άλλων χρηστών. Ορισμένες πληροφορίες που μπορούν να αποκαλύψουν την 
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ταυτότητα του χρήστη πρέπει να δημοσιευτούν προσεκτικά (Nagy & Pecho, 

2009).  

 

4) Οι χρήστες πρέπει να λάβουν υπόψη ότι οι πληροφορίες που ανεβάζουν 

μπορούν να ληφθούν ξανά. Ακόμα κι αν οι χρήστες αφαίρεσαν τις πληροφορίες 

από τους ιστότοπους, αλλά η παλιά έκδοση των πληροφοριών εξακολουθεί να 

υπάρχει στον υπολογιστή άλλων (Nagy & Pecho, 2009).  

 

5) Οι χρήστες πρέπει να παραμένουν σε εγρήγορση απέναντι σε αγνώστους και να 

μην επισκέπτονται ύποπτες σελίδες και συνδέσμους (Nagy & Pecho, 2009). 

 

6) Οι χρήστες πρέπει να επιδιορθώσουν εγκαίρως τις τρύπες ασφαλείας. Όταν 

ξεσπάσει νέα επίθεση, οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώσουν αμέσως το 

λειτουργικό σύστημα ή τις εφαρμογές (Nagy & Pecho, 2009).  

 

Β. Ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης. Εκτός από τις προφυλάξεις των χρηστών, οι 

ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να παρέχουν στους χρήστες μεγαλύτερη 

υποστήριξη ασφαλείας. Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν εφαρμογές 

στο Διαδίκτυο. Εκτός από τα παραδοσιακά μέτρα ασφαλείας, οι ιστότοποι θα 

πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στο επίπεδο εφαρμογής προκειμένου να 

προστατεύσουν τους νόμιμους χρήστες (Nagy & Pecho, 2009).  

 

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, ένα αντιπροσωπευτικό πλαίσιο ασφάλειας 

των κοινωνικών δικτύων φαίνεται στο Εικόνα 4. Σχετικά με τον χρήστη, έχουμε δύο 

πεδία, αυτό των δραστηριοτήτων όπως εύρεση φίλων, συμμετοχή σε ομάδες και 

επικοινωνία και αυτό της ασφάλειας με επίγνωση των μηνυμάτων, επαφών και 

επιλογών που θέτουν σε κίνδυνο το άτομο και τα προσωπικά του δεδομένα. Σχετικά με 

τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης συναντάμε επίσης δύο πεδία, αυτό της ασφάλειας με 

ταξινόμηση χρηστών, έλεγχο για ύποπτες επαφές και συνδέσμους, δημιουργία 

προειδοποιητικών μηνυμάτων αποτροπής κινδύνου, ευάλωτη ανίχνευση, προστασία 

από ιούς και διασφάλιση κρυπτογραφήσεων. Το άλλο πεδίο, αυτό των υπηρεσιών 

αποτελείται από τις κλασσικές υπηρεσίες μηνυμάτων, κλήσεων ομάδων και 

διαμοιρασμού αρχείων. Ως σημαντικό μέρος, οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης 

πρέπει να παρέχουν στους χρήστες αρκετές υποστηρίξεις ασφαλείας. Ως μικρό μέρος, 
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οι χρήστες θα πρέπει να αυξήσουν την ευαισθητοποίησή τους για την ασφάλεια για να 

καταπολεμήσουν τον αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων. 

 

 

Εικόνα 4: Το πλαίσιο ασφάλειας των κοινωνικών δικτύων -  Πηγή: Nagy J., Pecho P. (2009), 

Social networks security. Third International Conference on Emerging Security 

Information, Systems and Technologies 
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1.6 Είδη των κοινωνικών δικτύων 

 

Το Διαδίκτυο εξελίχθηκε γρήγορα από το να είναι απλώς μια πλατφόρμα 

ανταλλαγής πληροφοριών σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που 

χρησιμοποιείται από άτομα για να μοιράζονται περιεχόμενο, απόψεις και πληροφορίες. 

Η υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης (Social Networking Service - SNS) είναι μια 

πλατφόρμα που βασίζεται στο Διαδίκτυο και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και 

ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Παρέχει μέσα με τα οποία οι 

χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν στο διαδίκτυο με άτομα παρόμοιου ενδιαφέροντος 

με οποιονδήποτε κοινωνικό σκοπό. Επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άμεσα μηνύματα, διαδικτυακά σχόλια, wikis, ψηφιακές 

φωτογραφίες και βίντεο και να δημοσιεύουν καταχωρήσεις σε blog. Προσφέρει επίσης 

στα άτομα με αναπηρία την ευκαιρία να γνωστοποιήσουν τις σκέψεις και τις απόψεις 

τους σε ένα εικονικό περιβάλλον (Wasserman et al., 1994).  

 

Τα κοινωνικά δίκτυα εξυπηρετούν διπλούς ρόλους τόσο ως προμηθευτές όσο 

και ως καταναλωτές περιεχομένου. Παρέχουν στον χρήστη μια επιλογή για το ποιος 

μπορεί να δει το προφίλ του. Ένα προφίλ δημιουργείται από απαντήσεις σε ερωτήσεις, 

όπως ηλικία, τοποθεσία, ενδιαφέροντα κ.λπ. Ορισμένοι ιστότοποι επιτρέπουν στους 

χρήστες να ανεβάζουν εικόνες, να προσθέτουν περιεχόμενο πολυμέσων ή να 

τροποποιούν την εμφάνιση και την αίσθηση του προφίλ, να δημοσιεύουν ιστολόγια, να 

σχολιάζουν δημοσιεύσεις, να συντάσσουν και να μοιράζονται λίστα επαφών. Για την 

προστασία του απορρήτου των χρηστών, τα κοινωνικά δίκτυα έχουν συνήθως στοιχεία 

ελέγχου που επιτρέπουν στους χρήστες να επιλέγουν ποιοι μπορούν να δουν το προφίλ 

τους, να επικοινωνήσουν μαζί τους, να τους προσθέσουν στη λίστα επαφών τους και 

ούτω καθεξής (Wasserman et al., 1994). 
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1.6.1 Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 

Τα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ο αμφίδρομος και ασύγχρονος 

τρόπος επικοινωνίας, που επιτρέπει στους χρήστες, που βρίσκονται σε διαφορετικά 

μέρη και σε διαφορετικά προγράμματα, να επικοινωνούν μεταξύ τους ανταλλάσσοντας 

μηνύματα. Η σχέση σε ένα κοινωνικό δίκτυο που βασίζεται σε email μπορεί να 

προέλθει τόσο από την επικοινωνία μεταξύ αποστολέων και παραληπτών όσο και από 

τα βιβλία διευθύνσεων που διατηρούν οι χρήστες. Οι καταχωρημένες διευθύνσεις 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία (αρχεία 

καταγραφής διακομιστών Simple Mail Transfer Protocol - SMTP) καθώς και ορισμένες 

πληροφορίες σχετικά με τα ιδιωτικά βιβλία διευθύνσεων που είναι αποθηκευμένα στο 

διακομιστή μπορούν να ληφθούν από ξεχωριστούς, κατανεμημένους διακομιστές 

αλληλογραφίας, π.χ. Gmail, Yahoo! Mail, MSN, Hotmail, AOL Mail, κ.λπ (Pegrum et 

al., 2003). 

 

 Από την άλλη πλευρά, πολλοί χρήστες email χρησιμοποιούν δικούς τους 

τοπικούς πράκτορες μεταφοράς email (Message Transfer Agent ή Mail Transfer Agent - 

MTA) και διατηρούν τα βιβλία διευθύνσεων μόνο στον τοπικό χώρο αποθήκευσης. 

Προφανώς, αυτά τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα για εξωτερική επεξεργασία. Τα 

βιβλία διευθύνσεων και η επικοινωνία (αρχεία καταγραφής email) είναι δύο βασικές 

πηγές για τη δημιουργία, ανάλυση και διερεύνηση ανθρώπινων σχέσεων που 

βασίζονται σε email. Μπορούν να αντιμετωπιστούν είτε ως ξεχωριστά επίπεδα εντός 

του κοινωνικού δικτύου SSN (Social Secuirity Number) που βασίζεται στο σύστημα, 

είτε ως δύο ομοιογενή κοινωνικά δίκτυα HSN. Ας σημειωθεί ότι η επικοινωνία μέσω 

email χαρακτηρίζεται από το υψηλό ποσοστό ψευδών ή αβέβαιων δεδομένων. Ως εκ 

τούτου, κατά την ανάλυση των κοινωνικών δικτύων που βασίζονται σε email, η 

διαδικασία καθαρισμού φαίνεται να είναι ένα πολύ περίπλοκο και δύσκολο έργο. 

Περιλαμβάνει ειδικά την κατάργηση των ανεπιθύμητων μηνυμάτων και τη συγχώνευση 

πολλών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπορούν να ανήκουν σε μία 

κοινωνική οντότητα (Pegrum et al., 2003). 
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1.6.2 Στιγμιαίοι αγγελιοφόροι 

 

Τα instant messenger (IM) όπως ICQ, Skype, Windows Live Messenger (πρώην 

MSN Messenger), AOL Instant Messenger (AIM), Yahoo!. Το Messenger, το Google 

Talk (GTalk) εξυπηρετεί την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ δύο ατόμων ή 

περιορισμένης ομάδας ατόμων. Η ραγδαία ανάπτυξη συνδέσεων Διαδικτύου υψηλής 

ταχύτητας προκάλεσε όχι μόνο τα μηνύματα κειμένου αλλά και οι ροές φωνής και τα 

video μπορούν εύκολα να μεταφερθούν στο διαδίκτυο. Αυτά τα χαρακτηριστικά 

ενσωματώνονται σε πολλά συστήματα VoIP, π.χ. Skype ή Ventrillo, αυξάνοντας την 

κοινωνική παρουσία. Σήμερα, οι περισσότεροι από τους άμεσους αγγελιοφόρους 

υποστηρίζουν και άλλα είδη καναλιών επικοινωνίας. Ωστόσο, οι πρωταρχικοί στόχοι 

τους είναι αρκετά ακριβείς - ανταλλαγή πληροφοριών κειμένου. Σε αντίθεση με τα 

συστήματα email, ένα instant messenger παρέχει τον ευκολότερο τρόπο συνεργασίας, 

επειδή προσφέρει επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο (Pegrum et al., 2003).  

 

Επιπλέον, είναι συνήθως ορατό για τον χρήστη εάν άλλα άτομα από τη λίστα 

επαφών τους είναι πρόσφατα διαθέσιμα ή όχι επειδή υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί η 

κατάσταση του πρόσφατου χρήστη, π.χ. online, μακριά, δεν είναι διαθέσιμο. Δεδομένου 

ότι τα περισσότερα δεδομένα που σχετίζονται με μεμονωμένους χρήστες 

αποθηκεύονται τοπικά στους υπολογιστές τους, η απόκτηση δεδομένων επικοινωνίας 

που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία του κοινωνικού δικτύου από τους άμεσους 

αγγελιοφόρους μπορεί να είναι πολύ δύσκολη. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι χειριστές IM 

παρέχουν τη δυνατότητα μεταφοράς και διατήρησης ορισμένων τοπικών δεδομένων 

στον κεντρικό διακομιστή  (Pegrum et al., 2003). 

 

Εικόνα 5: Social network in the internet– Πηγή: Musial K. & Kazienko P. (2013), “Social 

networks on the Internet”, World Wide Web (2013) 16:31–72DOI 10.1007/s11280-011-

0155-z 
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Σύμφωνα με την παραπάνω εικόνα, διακρίνονται τρεις τρόποι μετάδοσης στα 

κοινωνικά δίκτυα του διαδικτύου: ασύγχρονη μετάδοση (σε μη πραγματικό χρόνο), 

σύγχρονη μετάδοση (σε πραγματικό χρόνο) και υβριδική μετάδοση (συνδυασμός δυο 

προηγούμενων). Στην περίπτωση της ασύγχρονης μετάδοσης, οι πληροφορίες μπορούν 

να μεταδοθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ιστολογίων (blogs),  

συστημάτων διαμοιρασμού πολυμέσων (multimedia sharing systems) ή φόρουμ 

διαδικτύου (internet forums). Στην περίπτωση της σύγχρονης μετάδοσης, οι 

πληροφορίες μπορούν να μεταδοθούν μέσω άμεσων αγγελιοφόρων (instant message – 

IM), συνομιλιών (chats) ή τηλεφωνικών κέντρων (VoIP). Τέλος, στον υβριδικό τρόπο 

μετάδοσης οι πληροφορίες μεταδίδονται μέσω συστημάτων δημοπρασιών (auction 

systems).   
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1.6.3 Υπηρεσίες Blog 

 

Οι υπηρεσίες ιστολογίων όπως το WordPress, το Blogger, το LiveJournal ή το 

Windows Live Spaces δεν είναι μόνο τα διαδικτυακά ημερολόγια, αλλά μπορούν 

επίσης να θεωρηθούν ως κοινωνικά δίκτυα που βασίζονται στο σύστημα. Σε αυτήν την 

περίπτωση η σύνδεση στο σύστημα είναι η μοναδική ταυτότητα Διαδικτύου. Η σχέση 

μεταξύ δύο IIDS (Intelligent Interactive Distributed Systems - Ευφυή διαδραστικά 

κατανεμημένα συστήματα) μπορεί να δημιουργηθεί με βάση τη λίστα με τα αγαπημένα, 

τις ετικέτες που χρησιμοποιούνται συνήθως ή τα σχόλια που γίνονται στο blog. Όλες 

αυτές οι συνδέσεις είναι κάτι σαν άμεσες σχέσεις. Στην πρώτη περίπτωση, η αγαπημένη 

σχέση υποδηλώνει τη σύνδεση μεταξύ δύο ατόμων που πρόσθεσαν το ίδιο blog στα 

αγαπημένα τους, ενώ οι αγαπημένες σχέσεις-συγγραφέα και αγαπημένου συγγραφέα 

αντικατοπτρίζουν τη γνωριμία μεταξύ του ατόμου που έχει προσθέσει το blog στα 

αγαπημένα και τον συγγραφέα αυτό το ιστολόγιο. Παρόμοια διάκριση μπορεί να γίνει 

για σχέσεις με βάση τα σχόλια που προστέθηκαν σε αναρτήσεις σε ένα συγκεκριμένο 

blog. Η σχέση βάσει ετικετών υπάρχει εάν υπάρχουν δύο χρήστες που έχουν 

χρησιμοποιήσει τις ίδιες ετικέτες για να περιγράψουν το περιεχόμενο των ιστολογίων 

τους. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν σχετικά με τους χρήστες και τις 

δραστηριότητές τους στο χώρο του blog επιτρέπουν την ανάλυση της εξέλιξής τους. 

Αρκετές παρόμοιες λειτουργίες καθώς και οι τύποι σχέσεων παρέχουν υπηρεσίες 

microblog όπως το Twitter, εκτός από το περιορισμένο μήκος των μηνυμάτων που 

δημοσιεύονται, π.χ. έως 140 χαρακτήρες. 
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1.6.4 Ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων 

 

Τα τελευταία χρόνια, η δημοτικότητα των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης 

(Social Networking Sites - SNS) έχει αυξηθεί ραγδαία. Μπορούν επίσης να ονομαστούν 

εικονικές κοινότητες, υπηρεσίες κοινωνικών δικτύων, συστήματα κοινωνικών δικτύων 

στο Διαδίκτυο, διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα, διαδικτυακοί ιστότοποι δικτύωσης, 

ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, πύλες κοινωνικής δικτύωσης, ιστότοποι κοινωνικών 

δικτύων ή ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης στο Διαδίκτυο.  

 

Ο κύριος στόχος τους είναι να δημιουργήσουν, να διατηρήσουν και να 

παρουσιάσουν κοινωνικές σχέσεις στους χρήστες τους, καθώς και να ταιριάξουν μεταξύ 

τους. Για να το επιτύχουν αυτό, κάνουν χρήση ορισμένων πρόσθετων υπηρεσιών 

επικοινωνίας όπως email, chat, instant messaging. Η έννοια των ιστότοπων κοινωνικής 

δικτύωσης μαζί με τις υπηρεσίες δημοσίευσης και ιστολογίου ονομάζεται συνήθως 

κοινωνική δικτύωση και ο κοινός όρος για τα συστήματα είναι οι ιστότοποι κοινωνικής 

δικτύωσης. Τυπικά παραδείγματα ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης είναι: Facebook 

Friendster, Tribe, Ecademy, MySpace και LinkedIn, που δημιουργούνται και 

συντηρούνται από εμπορικές εταιρείες. Τα κύρια χαρακτηριστικά των ιστότοπων 

κοινωνικής δικτύωσης είναι: αυτο-έκφραση (με διατήρηση προσωπικών προφίλ), 

συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης προσωπικών επιτευγμάτων, εντυπωσιακών 

σχέσεων με άλλους και αμοιβαίας επικοινωνίας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι 

επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών σε αυτούς τους διαδικτυακούς ιστότοπους 

δικτύωσης, οι οποίοι ποικίλλουν ανάλογα με τη λειτουργικότητα της πύλης: email, chat, 

forum, blog, σχόλια, μαρτυρίες, άλμπουμ φωτογραφιών / ταινιών κ.λπ. Συνολικά, όσα 

περισσότερα κανάλια επικοινωνίας είναι διαθέσιμα από το δίκτυο, τόσο το καλύτερο. 

Αυτό παρέχει μεγαλύτερη ευκαιρία για τη δημιουργία κάποιων νέων και τη διατήρηση 

των υπαρχουσών σχέσεων εντός του συστήματος (Wasserman et al., 1994). 

 

Για να κατανοήσουμε την έννοια του SNS, περιγράφονται οι κύριες λειτουργίες 

τους. Συνήθως, στο στάδιο της εγγραφής, κάθε χρήστης πρέπει να συμπληρώσει το 

προσωπικό του προφίλ, το οποίο περιέχει για παράδειγμα τα δημογραφικά του 

δεδομένα, πληροφορίες σχετικά με τα χόμπι τους, την επαγγελματική εμπειρία και το 

γενικό προφίλ των ατόμων που τους ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια, ο χρήστης x στέλνει ή 

λαμβάνει προσκλήσεις από άλλους χρήστες του δικτύου. Εάν είτε ο χρήστης x 

απαντήσει σε προσκλήσεις είτε άλλοι συμμετέχοντες απαντήσουν στις προσκλήσεις του 
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χρήστη x, τότε η σχέση έχει δημιουργηθεί. Ωστόσο, όχι μόνο η έναρξη της σχέσης είναι 

σημαντική, αλλά και η συντήρησή της είναι ένα από τα κρίσιμα μέρη κάθε SNS. 

Πολλοί, διαφορετικοί τύποι ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να διακριθούν. 

Ένα από τα ενδιαφέροντα κριτήρια ταξινόμησης είναι το προφίλ των χρηστών στους 

οποίους απευθύνεται ο ιστότοπος δικτύωσης. Με βάση αυτό, μπορούν να 

απαριθμηθούν οι ακόλουθοι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης (Ellison 2008): 

 

 Γενικά: Facebook, Friendster. 

 Χρονολόγηση: Yahoo! Personals, OkCupid, Fubar, Match.com, eHarmony, 

Plentyoffish, Zoosk, Christian Mingle, JDate; 

 Σχολικοί Απόφοιτοι: Classmates.com, Friends Reunited, College Tonight, 

StudiVZ  

 Επαγγελματίες: LinkedIn 

 Επιστήμονες: SciSpace.net, Epernicus, ResearchGate 

 Καλλιτέχνες: DeviantArt, quarterlife, Taltopia 

 Ακτιβιστές: Care2, WiserEarth 

 Ενδιαφερόμενοι για πολιτική: dol2day 

 Θαυμαστές της επιστημονικής φαντασίας: Elftown 

 Έφηβοι: Piczo, Faces.com, Habbo 

 Κινητές κοινότητες: itsmy, MocoSpace, mobikade 

 Θρησκευόμενοι άνθρωποι: MyChurch, Xt3, Muxlim 

 Επιχειρηματίες: Talkbiznow, XING 

 Πελάτες: Yelp, Inc., Epinions.com 

 Ανταγωνιστικοί αθλητές αντοχής: athlinks. 
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Κεφάλαιο 2ο: Δεδομένα κοινωνικών δικτύων 

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο περιγράψαμε το τι είναι ένα κοινωνικό δίκτυο. Ενδιαφέρον 

όμως παρουσιάζει το πώς θα περιγράψουμε την δομή ενός τέτοιου δικτύου και να μπορέσουμε 

να δώσουμε ένα ποσοτικό χαρακτηρισμό και να το αναλύσουμε. Υπάρχει μια μεγάλη 

βιβλιογραφία σχετικά με τα δεδομένα κοινωνικού δικτύου, που είναι σημαντικά για την 

ανακάλυψη γνώσεων για μια κοινότητα όπως στην εγκληματολογία, την τρομοκρατία, 

τη δημόσια υγεία και πολλές άλλες εφαρμογές. Επίσης, υπάρχουν πολλές ιδιωτικές 

πληροφορίες σχετικά με τα άτομα σε ένα κοινωνικό δίκτυο, το οποίο το καθιστά 

ευαίσθητο όταν κοινοποιούνται δεδομένα κοινωνικών δικτύων σε όλους τους 

οργανισμούς. Χωρίς κοινή χρήση δεδομένων κοινωνικού δικτύου, κάθε οργανισμός 

μπορεί να έχει μόνο μέρος ενός μεγάλου παγκόσμιου κοινωνικού δικτύου. Σχετικές 

αναφορές υπάρχουν στο (Boyd & Ellison, 2007). 

 

Για παράδειγμα, κάθε τοπική μονάδα επιβολής του νόμου μπορεί να διαθέτει 

εγκληματικό κοινωνικό δίκτυο. Χωρίς ενσωμάτωση των κοινωνικών δικτύων 

πολλαπλών μονάδων επιβολής του νόμου, κάθε μονάδα ενδέχεται να μην είναι σε θέση 

να προσδιορίσει με ακρίβεια τη σχέση μεταξύ υπόπτων ή ομάδων.  

 

Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες μετρήσεις και η ανάλυση των διαδικτυακών 

κοινωνικών δικτύων έχουν επικεντρωθεί στις ιδιότητες των στατικών στιγμιότυπων 

δικτύου. Παρά τους διαφορετικούς στόχους και τους σκοπούς των διαφόρων 

διαδικτυακών ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, τα υποκείμενα κοινωνικά δίκτυα 

έχουν αποδειχθεί ότι εμφανίζουν έναν εκπληκτικό αριθμό κοινών δομικών 

χαρακτηριστικών. 

 

Η σωστή κατανόηση αυτών των διαδικασιών ανάπτυξης μπορεί να παρέχει 

πληροφορίες για την παρατηρούμενη δομή του δικτύου, να επιτρέψει προβλέψεις για τη 

μελλοντική ανάπτυξη του δικτύου και να επιτρέψει την προσομοίωση συστημάτων σε 

κοινωνικά δίκτυα αυθαίρετου μεγέθους. Ωστόσο, οι περισσότερες εργασίες για 

διαδικασίες ανάπτυξης για δίκτυα μεγάλης κλίμακας έχουν επικεντρωθεί σε θεωρητικά 

μοντέλα, αντί να αντλούν τις ιδιότητες ανάπτυξης από εμπειρικά δεδομένα. Για 

παράδειγμα, είναι γνωστά από την βιβλιογραφία πολλά θεωρητικά μοντέλα 

απεικόνισης ενός δικτύου, όπως το μοντέλο Barabasi-Albert, όπου οι χρήστες 
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συνδέονται με άλλους χρήστες ανάλογα με τη δημοτικότητα του προορισμού και το 

μοντέλο τυχαίου περιπάτου, όπου οι χρήστες συνδέονται άλλοι χρήστες που είναι ήδη 

κοντά στο δίκτυο, αλλά και τα λεγόμενα μοντέλα τυχαίου περιπάτου. Παρακάτω 

δίνουμε τις γεωμετρικές απεικονίσεις των.   

  

 

 

Εικόνα 6: Μοντέλο Barabasi-Albert – Πηγή: Hector Zenil & Jesper Tegnér (2014), 

“Information Theory, Kolmogorov Complexity and Algorithmic Probability in Network 

Biology” 

 

 

Εικόνα 7: Μοντέλο τυχαίας περιπάτου – Πηγή: Shah H., Kuma S. & Sundaram H. 

(2019) Growing Attributed Networks through Local Processes, 

https://doi.org/10.1145/3308558.3313640 

 

Στην παράγραφο 2.4 δίνουμε πιο συστηματικά τις ταξινομήσεις των μοντέλων, 

δεν το κάνουμε σε αυτό το σημείο επειδή γίνεται πιο πιεστικό να διατυπώσουμε και την 

μαθηματική θεωρία το πώς δημιουργούνται αυτά τα γραφήματα. Έτσι, αμέσως μετά  

και στις παραγράφους 2.1 και 2.2 δίνουμε σχετικό το μαθηματικό υπόβαθρο για την 

κατασκευή των μοντέλων αλλά και το πλαίσιο για την διατύπωση των αλγορίθμων που 

βοηθούν σημαντικά στην ποσοτικοποίησή τους. 

  

https://doi.org/10.1145/3308558.3313640
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2.1 Γραφήματα των κοινωνικών δικτύων 

 

Στην αρχή δίνουμε μια σειρά από ορισμούς που μας βοηθούν να περιγράψουμε 

μαθηματικά ένα κοινωνικό δίκτυο.   

 

 Με τον όρο γράφημα ή γράφος όπως συχνά συναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία 

ονομάζουμε ένα διάγραμμα που αποτελείται από τις κορυφές ή κόμβους, που 

ενωμένες δημιουργούν γραμμές, τις πλευρές. Αν στο διάγραμμα μας έχουμε A 

κορυφές και  L πλευρές, τότε θα συμβολίζουμε το γράφημα με  G=(A, L).  

 Αν δυο ή περισσότερες πλευρές συναντούν το ίδιο ζευγάρι κορυφών τότε  

ονομάζονται πολυγραφικές πλευρές, ενώ αν μια πλευρά ενώνει μια κορυφή με 

τον εαυτό της  ονομάζεται  loop. 

 Το απλό γράφημα είναι αυτό χωρίς πολυγραφικές πλευρές και loop. Αν κάθε 

ζευγάρι κορυφών συνδέεται με ακριβώς μια πλευρά ονομάζεται πλήρες.  

 Ένα γράφημα ονομάζεται συνεκτικό αν οποιοδήποτε ζευγάρι κορυφών του 

συνδέεται με μια σειρά διαδοχικών πλευρών του (μονοπάτι).  

 

Θα δώσουμε την έννοια της πυκνότητας του δικτύου, καθώς της τάξης και 

μεγέθους του. 

 Ο αριθμός των κόμβων σε ένα γράφημα ονομάζεται τάξη του γραφήματος G.  

 Ο λόγος που δημιουργείται από το διπλάσιο αριθμό των πλευρών προς το 

γινόμενο του πλήθους των κόμβων επί του ίδιου πλήθους ελαττωμένου κατά 1, 

ονομάζεται  πυκνότητα του δικτύου.  

 Κυκλικό γράφημα ονομάζεται αυτό που δημιουργεί ένα κύκλο.  

 Ένα συνεκτικό γράφημα που δεν περιέχει κύκλους ονομάζεται 

δενδροδιάγραμμα. 

 

Το επόμενο σχήμα αποτελεί ένα δενδροδιάγραμμα. - το γράφημα στο σχήμα 

περιέχει τρεις συστάδες. 
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Εικόνα 8: Δομή ενός συσσωματωμένου γραφήματος που σχετίζεται με ένα 

δενδρόγραμμα συμπλέγματος – Πηγή: Truong Q.D., Truong Q.B., Dkaki T. (2016) 

Graph Methods for Social Network Analysis. In: Vinh P., Barolli L. (eds) Nature of 

Computation and Communication. ICTCC 2016. Lecture Notes of the Institute for 

Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, vol 

168. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-46909-6_25 

 

Ο στόχος της αυτόματης σχεδίασης γραφημάτων είναι η ανάπτυξη αλγορίθμων 

για τη δημιουργία ωραίας και ευανάγνωστης διάταξης γραφημάτων σύμφωνα και με τη 

μεθοδολογία του Xo. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, υπάρχουν τεράστια έργα που έχουν 

πραγματοποιηθεί στον τομέα της σχεδίασης γραφημάτων με σκοπό τη δημιουργία 

κατανοητών διατάξεων γραφημάτων. 

 

Ο Chuang (2016) θεωρεί το πρόβλημα της σχεδίασης συστάδων γραφήματος ως 

πρόβλημα σχεδίασης γραφημάτων με μη ομοιόμορφους κόμβους που 

αντιπροσωπεύονται ως φορτισμένα πολύγωνα / πολύεδρο που εκτίθενται σε δυνάμεις 

ελατηρίου και μαγνητικές δυνάμεις που προκαλούνται από τα πιθανά πεδία που 

δημιουργούνται από τους άλλους κόμβους στο γράφημα. Ο Eades (2010) προτείνει την 

προσθήκη μιας επιπλέον κορυφής, που ονομάζεται σούπερ κόμβος, σε κάθε συστάδα 

και χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τύπους δύναμης ελατηρίου. Σε αυτήν την εργασία, 

οι ζώνες σχεδίασης των συστάδων προκαθορίζονται από τους χρήστες και μπορούν να 

τροποποιηθούν από το προτεινόμενο μοντέλο. 

 

Σύμφωνα με τον Chuang (2016), οι κανόνες σχεδίασης γραφήματος 

συμπλέγματος διαφέρουν από εκείνους του βασικού σχεδίου γραφημάτων. Αυτοί οι 

ευρετικοί κανόνες που αφαιρούν την προσέγγισή μας για τη σχεδίαση συστάδων 

γραφημάτων. Παρουσιάζουμε μερικούς περιορισμούς οπτικοποίησης για τη σχεδίαση 

ομαδοποιημένου γραφήματος με σειρά προτεραιότητας: 

 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-46909-6_25
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a. Η ζώνη σχεδίασης κάθε συστάδας πρέπει να είναι κυρτή. 

b. Οι ζώνες σχεδίασης που σχετίζονται με τις συστάδες δεν πρέπει να 

αλληλεπικαλύπτονται. 

c. Οι διασταυρώσεις των άκρων μειώνονται όσο το δυνατόν περισσότερο σε 

ένα σύμπλεγμα. 

 

Διακρίνουμε επίσης δύο προβλήματα σχεδίασης του συμπλέγματος γραφικών: 

αυτοπαραγόμενες περιοχές συμπλέγματος και προκαθορισμένες περιοχές 

συμπλέγματος. Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο ευρετικών κανόνων που παραθέτουμε 

παραπάνω, οι δύο πρώτοι κανόνες θεωρούνται προϋποθέσεις για τις περιοχές 

συμπλέγματος στην περίπτωση προκαθορισμένων περιοχών συμπλέγματος. Η μέθοδος 

αυτή βασίζεται στη μέθοδο τοποθέτησης κατευθυνόμενης με δύναμη. Αυτή η μέθοδος 

επαναλαμβάνει δύο βήματα: υπολογισμούς των δυνάμεων μεταξύ κορυφών αφενός και 

ρύθμιση θέσης κάθε κορυφής και υπολογισμός των νέων συντεταγμένων του 

ακολουθώντας το μοντέλο θερμοκρασίας αφετέρου. Η μετατόπιση μιας κορυφής σε 

κάθε επανάληψη περιορίζεται στη μέγιστη τιμή μετατόπισης που μειώνεται με την 

πάροδο του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι, καθώς η διάταξη γίνεται καλύτερη, το ύψος της 

προσαρμογής γίνεται μικρότερο. 

 

Ακολουθεί περιγραφή της διαδικασίας δόμησης των γραφημάτων (πράξεις, βήματα 

κ.α.). Φέρονται δύο τύποι δυνάμεων ελατηρίου και προστίθενται επιπλέον ελκυστικές 

δυνάμεις (τύπος εσωτερικού ελατηρίου) μεταξύ μη συνδεδεμένων κόμβων εντός του 

ίδιου συμπλέγματος (αόρατα άκρα). 

 

• Εσωτερικό ελατήριο: Μια δύναμη ελατηρίου (απωστική ή / και ελκυστική) 

μεταξύ ενός ζεύγους κόμβων που βρίσκονται στις ίδιες συστάδες. 

 

• Εξωτερικό ελατήριο: Μια δύναμη ελατηρίου (απωθητική ή / και ελκυστική) 

μεταξύ ενός ζεύγους κόμβων που βρίσκονται σε διαφορετικές συστάδες. 

 

Οι δυνάμεις καθορίζονται με βάση την έννοια της βέλτιστης απόστασης μεταξύ 

κορυφών που δεν είναι συνδεδεμένες. Γενικά, αυτή η απόσταση μπορεί να υπολογιστεί 

ως εξής: 

_ _ _ _optDist frame size number of verticles
 (1) 
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Τα fa, fr είναι ελκυστικές και απωθητικές δυνάμεις αντίστοιχα οι οποίες μπορούν να 

οριστούν ως εξής: 

 

2

( )
d

fa d
optDist



 (2) 

 

2

( )
optDist

fr d
d

 
 (3) 

όπου d είναι η απόσταση μεταξύ των δύο κορυφών. 

 

Δεδομένου ότι στο μοντέλο μας, διακρίνουμε δύο τύπους δυνάμεων ελατηρίου, 

οπότε απαιτούνται δύο βέλτιστες αποστάσεις: η μία μεταξύ κορυφών που ανήκουν σε 

δύο διαφορετικές συστάδες –optDistand και η άλλη που σχετίζεται με κορυφές ενός 

ίδιου συμπλέγματος -optDistCluster. Πιστεύουμε ότι η βέλτιστη απόσταση μεταξύ 

κορυφών ενός ίδιου συμπλέγματος πρέπει να είναι μικρότερη από την παγκόσμια 

βέλτιστη απόσταση επειδή το μέγεθος μιας περιοχής που καταλαμβάνεται από ένα 

σύμπλεγμα πρέπει προφανώς να είναι μικρότερο από το μέγεθος της συνολικής 

περιοχής σχεδίασης (optDist = a * optDistCluster όπου a > 1). 

 

 Αυτοπαραγόμενες περιοχές συμπλέγματος 

 

Σε αυτήν την περίπτωση, προτάσσεται η προσθήκη αόρατων άκρων (επιπρόσθετες 

ελκυστικές δυνάμεις) μεταξύ μη συνδεδεμένων κόμβων εντός του ίδιου συμπλέγματος 

για να τα διατηρηθεί κοντά στο σχέδιο. Οι δυνάμεις που δημιουργούνται από τα αόρατα 

άκρα πρέπει στη συνέχεια να χαμηλώσουν για να αποτρέψουν την υπερβολική 

επίδραση της εσωτερικής διάταξης των συστάδων. Με άλλα λόγια, τα επιπλέον άκρα θα 

βοηθήσουν στη δημιουργία διαχωρισμένου συμπλέγματος με σχετικά στενούς κόμβους 

χωρίς να τροποποιηθεί υπερβολικά η σχετική τοποθέτηση - των κόμβων του 

συμπλέγματος. Για να γίνει αυτό, η ισχύς των πρόσθετων ελκυστικών δυνάμεων πρέπει 

να είναι ανάλογη με την αναλογία μεταξύ του αριθμού των αόρατων άκρων και του 

αριθμού των πραγματικών άκρων. Το παρακάτω σχήμα δείχνει το μοντέλο της δύναμης 

ελατηρίου για αυτήν την περίπτωση εφαρμογής (Truong et al., 2016).  
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Εικόνα 9: Μοντέλο δυνάμεων ελατηρίου για αυτοπαραγόμενες περιοχές συστάδων – 

Πηγή: Truong Q.D., Truong Q.B., Dkaki T. (2016) Graph Methods for Social 

Network Analysis. In: Vinh P., Barolli L. (eds) Nature of Computation and 

Communication. ICTCC 2016. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, 

Social Informatics and Telecommunications Engineering, vol 168. Springer, Cham. 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-46909-6_25 

 

 Προκαθορισμένες περιοχές συμπλέγματος 

 

Σε αυτήν την περίπτωση, το προτεινόμενο μοντέλο λαμβάνει ως προκαθορισμένη 

την εκ των προτέρων περιοχή χρήστη κάθε συμπλέγματος. Επομένως, η διαδικασία 

προσθήκης "αόρατων" άκρων δεν είναι απαραίτητη. Δύο τύποι δυνάμεων ορίζονται με 

τον ίδιο τρόπο όπως στην προηγούμενη περίπτωση. Και στη συνέχεια, για να 

διατηρήσουμε τους κόμβους μέσα στην περιοχή του συμπλέγματος τους, προσθέτουμε 

απωθητικές δυνάμεις μεταξύ των κόμβων και το όριο της περιοχής οπτικοποίησης του 

συμπλέγματος (τα ονομάζουμε ως δυνάμεις συνόρων). Εάν το ff είναι η συνοριακή 

δύναμη, d η απόσταση μεταξύ κόμβων και περιγράμματος και constant 

προκαθορισμένη σταθερά ίση με τη μέγιστη δυνατή μετατόπιση του κόμβου, τότε 

μπορεί να οριστεί ως εξής (Truong et al., 2016): 

 

  ,d    

 
( )ff d 

                                       (4) 

  
3

optDistCluster

d  

 

Το παρακάτω σχήμα δείχνει το μοντέλο δύναμης ελατηρίου σε αυτήν την περίπτωση: 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-46909-6_25
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Εικόνα 10: Μοντέλο δυνάμεων ελατηρίου για προκαθορισμένες περιοχές συστάδων - 

Πηγή: Truong Q.D., Truong Q.B., Dkaki T. (2016) Graph Methods for Social 

Network Analysis. In: Vinh P., Barolli L. (eds) Nature of Computation and 

Communication. ICTCC 2016. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, 

Social Informatics and Telecommunications Engineering, vol 168. Springer, Cham. 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-46909-6_25 

 

 

 

 

  

https://doi.org/10.1007/978-3-319-46909-6_25
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2.2 Μοντέλα κοινωνικών δικτύων 

 

Οι  Christakis και Fowler (2010), στο βιβλίο τους οι “Συνδεδεμένοι” 

μελετώντας διαφορές ομάδες ανθρώπων με κάποια κοινά χαρακτηριστικά 

παρουσιάζουν με έναν απλό τρόπο γραφικές παραστάσεις των σχέσεων τους με μορφή 

γραφημάτων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11: Δίκτυο 2200 ατόμων – Πηγή: Christakis Nicholas Α. , Fowler James 

Η.(2010), Συνδεδεμένοι,: Η εκπληκτική δύναμη των κοινωνικών δικτύων και πώς 

αυτά διαμορφώνουν τη ζωή μας, εκδόσεις Κάτοπτρο 

 

Επίσης, στο ίδιο βιβλίο αναφέρονται παραδείγματα δικτύων που 

χρησιμοποιήθηκαν σε ένα εργαστηριακό μάθημα, σελίδα 222. Από αυτό παρατηρούμε 

ότι τα κοινωνικά δίκτυα έχουν μια ποικιλία μορφών. Μερικά είναι αραιά, άλλα πυκνά, 

και άλλα μπορεί να είναι τόσο πυκνά και αραιά ανάλογα με την κλίμακα της ανάλυσης. 

https://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp;jsessionid=xnpOFDPYmGKYW51AY6bqV+aW.node3?Ntt=Christakis+Nicholas+Α.&Ns=product.publicNewRank|1||sku.publicActualPrice|0&Nr=AND(book.writer%3AChristakis+Nicholas+Α.%2Cproduct.siteId%3A90001)&N=1625489613&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.writer
https://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp;jsessionid=xnpOFDPYmGKYW51AY6bqV+aW.node3?Ntt=Fowler+James+Η.&Ns=product.publicNewRank|1||sku.publicActualPrice|0&Nr=AND(book.writer%3AFowler+James+Η.%2Cproduct.siteId%3A90001)&N=1625489613&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.writer
https://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp;jsessionid=xnpOFDPYmGKYW51AY6bqV+aW.node3?Ntt=Fowler+James+Η.&Ns=product.publicNewRank|1||sku.publicActualPrice|0&Nr=AND(book.writer%3AFowler+James+Η.%2Cproduct.siteId%3A90001)&N=1625489613&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.writer
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Εικόνα 12: Αραιά και πυκνά δίκτυα – Πηγή: Christakis Nicholas Α., Fowler James 

Η.(2010), Συνδεδεμένοι,: Η εκπληκτική δύναμη των κοινωνικών δικτύων και πώς 

αυτά διαμορφώνουν τη ζωή μας, εκδόσεις Κάτοπτρο 

 

Στόχος είναι ένα μοντέλο κοινωνικών δικτύων που περιλαμβάνει αυτές τις 

παραλλαγές. Ένα εύρημα είναι ότι τα πιο δημοφιλή μοντέλα για κοινωνικά δίκτυα είναι 

πολύ περιορισμένα και δεν καλύπτουν το δομικό εύρος που παρατηρείται. 

 

https://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp;jsessionid=xnpOFDPYmGKYW51AY6bqV+aW.node3?Ntt=Christakis+Nicholas+Α.&Ns=product.publicNewRank|1||sku.publicActualPrice|0&Nr=AND(book.writer%3AChristakis+Nicholas+Α.%2Cproduct.siteId%3A90001)&N=1625489613&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.writer
https://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp;jsessionid=xnpOFDPYmGKYW51AY6bqV+aW.node3?Ntt=Fowler+James+Η.&Ns=product.publicNewRank|1||sku.publicActualPrice|0&Nr=AND(book.writer%3AFowler+James+Η.%2Cproduct.siteId%3A90001)&N=1625489613&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.writer
https://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp;jsessionid=xnpOFDPYmGKYW51AY6bqV+aW.node3?Ntt=Fowler+James+Η.&Ns=product.publicNewRank|1||sku.publicActualPrice|0&Nr=AND(book.writer%3AFowler+James+Η.%2Cproduct.siteId%3A90001)&N=1625489613&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.writer
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Εικόνα 13: Μοντέλα - Πηγή: Maier Benjamin F. (2019), “Generalization of the 

small-world effect on a model approaching the Erdős–Rényi random graph”, Scientific 

Reports, https://doi.org/10.1038/s41598-019-45576-3 

 

 

  

https://www.nature.com/articles/s41598-019-45576-3#auth-Benjamin_F_-Maier
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2.3 Οπτικοποίηση γραφημάτων 

 

Η οπτικοποίηση των κοινωνικών δικτύων είναι κάτι παραπάνω από απλή 

δημιουργία εικόνων: «οι εικόνες των κοινωνικών δικτύων έχουν δώσει στους ερευνητές 

νέες ιδέες σχετικά με τη δομή του δικτύου και τους έχουν βοηθήσει να μεταδώσουν 

αυτές τις ιδέες σε άλλους» (Murthy & Manoj, 2004). Τέτοιες εικόνες δικτύου 

δημιουργούνται κυρίως με δύο τρόπους: ο πρώτος είναι σχεδιάζοντας γραφήματα που 

αποτελούνται από κόμβους και γραμμές σύνδεσης και ο δεύτερος τρόπος είναι με την 

επινόηση ενός πίνακα όπου σειρές και στήλες αντιπροσωπεύουν τους ανθρώπους και οι 

αριθμοί σε κάθε κελί αντιπροσωπεύουν τις κοινωνικές συνδέσεις μεταξύ των 

ανθρώπων. Στην πράξη, ωστόσο, οι περισσότερες εφαρμογές κοινωνικού δικτύου έχουν 

επικεντρωθεί στην αναπαράσταση γραφήματος. 

 

Το PostHistory είναι μια οπτικοποίηση που επικεντρώνεται στο χρόνο και το 

ρυθμό, όπου οι παραλλαγές στη μακροπρόθεσμη ανταλλαγή email αποκαλύπτονται 

στον χρήστη. Η διεπαφή βασίζεται στη μεταφορά ενός ημερολογίου. Το σύστημα 

απεικονίζει την ποσότητα του email που ανταλλάσσεται με την πάροδο του χρόνου 

μεταξύ του εγώ και κάθε διαφορετικής επαφής, αποκαλύπτοντας μεγάλες 

συγκεντρώσεις αλληλεπίδρασης κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων περιόδων σε 

αντίθεση με τις περιόδους κατά τις οποίες δεν ανταλλάχθηκε σχεδόν κανένα email (Cho 

et al, 2005).  

 

Το PostHistory εστιάζει στις άμεσες αλληλεπιδράσεις των χρηστών με κάθε μία 

από τις επαφές στον κόσμο των email τους. Σε αντίθεση με αυτήν τη δυαδική εστίαση, 

το SNF αποκαλύπτει έναν κόσμο κοινωνικών συλλογικοτήτων όπου οι φίλοι 

συνδέονται με άλλους φίλους, οι συνάδελφοι εργασίας μπορεί να συνδέονται με 

ορισμένα μέλη της οικογένειας του εγώ, κ.λπ. Λόγω των διακριτών προσεγγίσεων στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αυτές οι απεικονίσεις δημιουργούν διαφορετικές ιδέες, που 

συχνά συμπληρώνουν η μία την άλλη. 
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2.4 Μοντέλα Γραφημάτων 

 

 

2.4.1  Μοντέλα που βασίζονται σε χαρακτηριστικά 

 

Δασική πυρκαγιά (τροποποιημένη).  Ο Leskovec et al. παρατήρησαν αύξηση 

της πυκνότητας και μείωση της διαμέτρου με την πάροδο του χρόνου σε γραφήματα 

(Livingstone et al., 2010). Για να συλλάβουν αυτά τα δυναμικά εφέ, προτείνουν το 

μοντέλο Forest Fire, όπου το γράφημα μεγαλώνει με κάθε νέο κόμβο που συνδέεται με 

ένα σύνολο υπαρχόντων κόμβων. Αφού ο νέος κόμβος συνδεθεί με έναν υπάρχοντα 

κόμβο, συνδέεται τυχαία με μερικούς από τους γείτονες του κόμβου. Αυτή η διαδικασία 

που εκτελείται αναδρομικά, μιμείται την «καύση» των δασικών πυρκαγιών. Δεδομένου 

ότι το μοντέλο Forest Fire παράγει κατευθυνόμενα γραφήματα, δημιουργείται μια απλή 

τροποποίηση για τη δημιουργία μη κατευθυνόμενων γραφημάτων για τη μελέτη. 

Συγκεκριμένα, δημιουργούνται πάντα άμεσες άκρες και ακολουθούν τις άκρες και στις 

δύο κατευθύνσεις στη διαδικασία «καύσης». Αυτό το μοντέλο έχει δύο παραμέτρους: n, 

αριθμό κόμβων στο γράφημα και p, το ρυθμό που αποφασίζει τον αριθμό των γειτόνων 

που «καίγονται» σε κάθε επανάληψη.  

 

Barabasi - Albert. Ο Barabasi και ο Albert πρότειναν το κλασικό μοντέλο που 

παράγει γραφήματα με διανομές βαθμού ισχύος-νόμου που λείπουν από τυχαία 

γραφήματα. Αυτό το μοντέλο προτείνει ένα αυξητικό μοντέλο ανάπτυξης για 

κατασκευή γραφημάτων και προτιμησιακό συνημμένο: η ιδέα ότι οι νέοι κόμβοι 

τείνουν να συνδέονται με υπάρχοντες κόμβους με μη ομοιόμορφη πιθανότητα. Το 

μοντέλο έχει δύο παραμέτρους: n, αριθμός κόμβων στο γράφημα και m, αριθμός άκρων 

που εισάγονται από κάθε νέο κόμβο σε υπάρχοντες κόμβους. Δεδομένης της επίδρασής 

του σε άλλα μοντέλα, το συμπεριλαμβάνουμε ως βασικό μέτρο. 
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2.4.2 Μοντέλα με γνώμονα την πρόθεση 

 

Τα μοντέλα με γνώμονα την πρόθεση προσπαθούν να συλλάβουν τον τρόπο με 

τον οποίο σχηματίζονται και αναπτύσσονται γραφήματα ισχύος-νόμου μιμούνται τις 

διαδικασίες πίσω από τον σχηματισμό συνδέσμων μεταξύ κόμβων, π.χ. δημιουργία 

φιλίας σε κοινωνικά δίκτυα εκτός σύνδεσης και προσθήκη συνδέσμων σε μια 

ιστοσελίδα σε άλλους ιστότοπους. 

 

Nearest Neighbor (τροποποιημένο). Ένα άλλο μοντέλο που βασίζεται στις 

κοινωνικές συμπεριφορές είναι το μοντέλο Nearest Neighbor (Williams Rhiannon, 

2014). Ακολουθεί την παρατήρηση ότι δύο άτομα που μοιράζονται έναν κοινό φίλο 

είναι πιο πιθανό να γίνουν φίλοι. Κάθε νέος κόμβος που προστίθεται στο γράφημα 

συνδέεται με έναν τυχαίο υπάρχοντα κόμβο. Επιπλέον, συνδέονται τυχαία ζεύγη 

γειτόνων 2-hop γύρω από τον νέο κόμβο. Το αρχικό μοντέλο έχει δύο παραμέτρους: n, 

τον αριθμό των κόμβων και u, μια πιθανότητα που καθορίζει σε κάθε βήμα εάν 

προστίθεται ένας νέος κόμβος ή εάν είναι συνδεδεμένο ένα ζευγάρι γειτόνων 2-hop. 

 

Random Walk (τροποποιημένο). Το μοντέλο Random Walk (Williams 

Rhiannon, 2014) μιμείται την τυχαιοποιημένη συμπεριφορά της ανακάλυψης φίλων σε 

διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα. Κάθε νέος κόμβος εκτελεί μια τυχαία διαδρομή 

ξεκινώντας από έναν τυχαία επιλεγμένο κόμβο στο γράφημα. Καθώς η διαδρομή 

διασχίζει το γράφημα, ο νέος κόμβος προσκολλάται πιθανώς σε κάθε κόμβο που 

επισκέπτεται. Το αρχικό μοντέλο δημιουργεί κατευθυνόμενα γραφήματα. Το μοντέλο 

τροποποιείται για να δημιουργηθούν άκαμπτα άκρα και επιτρέπεται στην τυχαία 

διαδρομή να διασχίζει τις άκρες προς οποιαδήποτε κατεύθυνση (Viviana Amati et al., 

2018). Το μοντέλο έχει τρεις παραμέτρους: n, τον αριθμό των κόμβων, qe, την 

πιθανότητα συνέχισης της διαδρομής μετά από κάθε βήμα και qv, την πιθανότητα 

σύνδεσης σε έναν κόμβο που έχει επισκεφθεί. Το αρχικό μοντέλο Random Walk μπορεί 

να δημιουργήσει αποσυνδεδεμένα γραφήματα. Θεωρώντας το qv=1 για το πρώτο άκρο 

κάθε νέου κόμβου, διασφαλίζεται η δημιουργία γραφήματος με ένα μόνο συνδεδεμένο 

στοιχείο. 
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2.4.3 Μοντέλα βάσει δομής 

 

Σε αντίθεση με τα μοντέλα που εστιάζουν σε μεμονωμένες ιδιότητες ή σταδιακή 

ανάπτυξη του γραφήματος, τα μοντέλα που βασίζονται στη δομή επικεντρώνονται 

αποκλειστικά στην καταγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών του γραφήματος στόχου. 

Έτσι, δεν έχουν παραμέτρους σχηματισμού γραφήματος, παρά μόνο παραμέτρους που 

ανταλλάσσουν την ακρίβεια για την πολυπλοκότητα του μοντέλου. Λαμβάνοντας 

υπόψη τους σχεδιαστικούς τους στόχους, αυτά τα μοντέλα πρέπει να παρέχουν τα πιο 

αντιπροσωπευτικά συνθετικά γραφήματα. Παρόλο που είναι πιθανό να συλλάβουν τη 

δομή ενός γραφήματος, ωστόσο, είναι επίσης πιθανό να επιφέρουν υψηλό κόστος στον 

υπολογισμό ή / και στη μνήμη, περιορίζοντας έτσι την εφικτή ακρίβειά τους σε 

πρακτικές ρυθμίσεις. 

 

Γραφήματα Kronecker. Σύμφωνα με τον Marincola (2011), προτείνεται η 

χρήση γραφημάτων Kronecker για προσέγγιση των πραγματικών γραφημάτων. Τα 

γραφήματα Kronecker δημιουργούνται από την αναδρομική εξέλιξη ενός γραφήματος 

εκκινητή. Αυτή η διαδικασία εξέλιξης, που ονομάζεται πολλαπλασιασμός Kronecker, 

μπορεί να προσεγγίσει τις πραγματικές δομές γραφημάτων (Livingstone et al., 2010). 

Το KronFit είναι ένας αλγόριθμος που δημιουργεί συνθετικά γραφήματα που είναι 

δομικά παρόμοια με ένα δεδομένο γράφημα στόχου. Η ομοιότητα μετράται με μια τιμή 

μέγιστης πιθανότητας, δηλαδή την πιθανότητα ότι αυτό το μοντέλο θα δημιουργήσει 

ένα γράφημα πανομοιότυπο με το πρωτότυπο. Το KronFit περιλαμβάνει παραμέτρους 

που ανταλλάσσουν τη βελτιστοποίηση και την πολυπλοκότητα υπολογισμού. Οι πιο 

σημαντικές παράμετροι είναι το μέγεθος του matro matrix ikro, το μέγεθος δείγματος 

για την εκτίμηση της πιθανότητας και της κλίσης του skro και ο μέγιστος αριθμός 

επαναλήψεων κατάβασης στην κλίση gkro. Οι μεγαλύτερες παράμετροι αντιστοιχούν 

σε μεγαλύτερη ακρίβεια, καθώς και υψηλότερη πολυπλοκότητα.  
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Κεφάλαιο 3ο: Αξιοπιστία διάδοσης πληροφοριών σε 

ένα δίκτυο  

 

Οι Uddin, Amin, Le, Abdelaher, Szymanski και Nguyen (2012), μελέτησαν μέσα 

στα κοινωνικά δίκτυα, όπως στο Twitter, κτλ, πως χρήστες των κοινωνικών δικτύων 

παρόλο που δεν έζησαν κάποια γεγονότα, τα αναμεταδίδουν. Σε ένα τέτοιο  δίκτυο κάθε 

χρήστης διατηρεί συνδέσεις με άλλους χρήστες, και έτσι όλοι μοιράζονται κάποια 

πληροφορία. Γενικά, άτομα είναι σε θέση να αναπαράγουν γεγονότα τα οποία άκουσαν 

από άλλους. Αν η πληροφορία λαμβάνεται από διαφορετικές πηγές που έχουν ασθενή 

«κοινωνική» σύνδεση μεταξύ τους, αυτή η πληροφορία να είναι αληθινή έχει 

μεγαλύτερη πιθανότητα αξιοπιστίας. Έτσι, ας υποθέσουμε ότι ένα γεγονός (είδηση) ότι 

γίνεται θέμα αναμετάδοσης από το Twitter. Ένα ερώτημα που δημιουργείται είναι πώς 

να μοντελοποιηθεί η πηγή εξάρτησης μεταξύ των χρηστών με την βοήθεια του 

κοινωνικού δικτύου. Έτσι, αν στο Twitter, ο χρήστης i ακολουθεί άλλον χρήστη j,  

σημαίνει ότι ο i συνεισφέρει στις αναμεταδόσεις του j . 

 

    Ακόλουθος (Follower) i ------ j Ακολουθούμενος (followee). Σύνολο ακολούθων και 

ακολουθούμενων δημιουργεί ένα δίκτυο και έτσι κατασκευάζεται ένα κοινωνικό 

γράφημα, σχηματικά θα μπορούσε να προκύψει το επόμενο σχήμα. Σε κάθε κορυφή του 

γραφήματος αντιστοιχούμε έναν χρήστη i. Φυσικά ο χρήστης μπορεί να ακολουθεί τον i 

ή άμεσα ή μέσω άλλων κόμβων, ενδεχομένως, να είχαμε, i---k---l---j .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 14: Εξάρτηση πηγής – Πηγή: Yusuf  S. Uddin, Tanvir Al Amin, Hieu Le, Tarek 

Abdelzaher, Boleslaw Szymanski, Tommy Ngugen (2012), “On Diversifying Source 

Selection in Social Sensing,” 
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Είναι λογικό ότι αν η πηγή i ακολουθεί την j, το μήνυμα που αναμεταδίδεται  από 

την j να είναι ορατό στην i, και να το τροποποιεί. Άλλη δυνατότητα είναι  και οι δυο 

πηγές να έχουν κοινό ακόλουθο, και το πρόβλημα είναι πως αναμεταδίδει το μήνυμα η 

πηγή όταν επηρεάζεται και από τους δυο. Για να εξαχθεί αξιόπιστη πληροφορία από 

χρήστες του κοινωνικού δικτύου θεωρούνται, στη συνέχεια, ανεξάρτητες πηγές και θα 

εκτιμάται η πιθανότητα αληθινής μετάδοσης της πληροφορίας σε σχέση με την αρχική 

(ή την πιθανότητα ελαχιστοποίησης αλληλοεπηρεασμού μεταξύ των χρηστών).  

 

Έτσι σε ένα δίκτυο G=(V,E), όπου V είναι ένα σύνολο κόμβων ή οντοτήτων (π.χ. 

άτομα, οργανισμοί και προϊόντα) και το Ε είναι ένα σύνολο ακμών ή σχέσεων που 

συνδέουν τους κόμβους μέσω πρότυπα αλληλεπιδράσεων (Sapounzti A. et al., 2018) 

έχουμε τους κόμβους i, j και fij, την εκτίμηση της πιθανότητας για αυτήν την 

ενδεχόμενη εξάρτηση. Δηλαδή, την πιθανότητα ότι οι πηγές i και j να μεταφέρουν τον 

ίδιο ισχυρισμό. Αν αυτή η πιθανότητα είναι μηδέν τότε δεν υπάρχει καμία εξάρτηση 

(συσχέτιση) μεταξύ των δυο πηγών. Γενικά, αν υπάρχουν πολλοί ακόλουθοι αυτό θα 

είναι μια ένδειξη εξάρτησης. Συμπληρωματικά, ο βαθμός ανεξαρτησίας μεταξύ δύο 

χρηστών είναι η πιθανότητα 1- fij.  

 

Ενδιαφέρον υπάρχει για την εκτίμηση της πιθανότητας μια πηγή να κάνει 

μετάδοση ενός γεγονότος ανεξάρτητα από άλλες πηγές. Δίνεται ο βαθμός ανεξαρτησίας 

μιας πληροφορίας από έναν κόμβο σαν η πιθανότητα αυτός ο κόμβος να μην 

επηρεαστεί από τους άλλους. Αυτός ο βαθμός, δίνεται από την β(i) που ορίζεται:   

 

       ( ) [ _ _ _ _ ]i P i ά ό ά ό         

               1

[ _ _ _ ]
n

j

P i ά ό j  


 
 

               1

(1 )
n

ij

j

f


 
 

 Αν β(i)=1 αυτό σημαίνει ότι ο κόμβος μας είναι  απομονωμένος, και επομένως όλες 

οι πηγές είναι ανεξάρτητες. 

 

 Αν με β(i) συμβολίζουμε το σύνολο των κόμβων που ακολουθεί ο  i, δηλαδή το 

σύνολο των ακολουθουμένων του κόμβου i. Έτσι αν V το σύνολο όλων των πηγών, 

και S υποσύνολο του, τότε με β(i,S) συμβολίζουμε τον βαθμό ανεξαρτησίας της 

πηγής i στο S. Το πρόβλημα είναι να βρεθεί το S έτσι ώστε το άθροισμα όλων των 
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βαθμών του να μεγιστοποιείται. Προκύπτει το ακόλουθο πρόβλημα γραμμικού 

προγραμματισμού: 

    

                   

max ( , )
i S

i S
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Το παραπάνω πρόβλημα βελτιστοποίησης μπορεί να δειχτεί ότι είναι πρόβλημα 

ακέραιου προγραμματισμού, και για αυτόν τον λόγο είναι NP-Hard. Οι συγγραφείς 

εξετάσανε την διαφοροποίηση των πηγών επιλογής στην κοινωνική αίσθηση 

χρησιμοποιώντας greedy algorithm (σε κάθε βήμα του επιλέγει το πιο ευνοϊκό 

αποτέλεσμα), θεωρώντας ότι δίνονται όλες οι πηγές εκ των προτέρων και επιλέγεται 

ένα υποσύνολο. Πολλές φορές, μπορούν να προστεθούν νέες πηγές. Τότε 

χρησιμοποιούνται online αλγόριθμοι, όπου σε αυτήν την περίπτωση τα δεδομένα δεν 

είναι γνωστά εκ των προτέρων. Υπάρχει, ένας online admission controller, που 

λειτουργεί σαν πύλη που αποδέχεται μηνύματα (tweets) πάνω στην βάση από όποια 

πηγή και να έρθει. Το παραπάνω πρόβλημα βελτιστοποίησης λύνεται με το σύστημα 

Appolo των Khac Le H., Pasternack J., Ahmadi H., Gupta M., Sun Y., Abdelzaher T., 

Han J., Roth D. (2011). Αναλυτική χρήση αυτού του συστήματος Apollo δίνεται τόσο 

στην εργασία που αναφέρουμε αλλά και σε ξεχωριστή εργασία από τους Yusuf S. 

Uddin, Tanvir Al Amin, Hieu Le, Tarek Abdelzaher, Boleslaw Szymanski, Tommy 

Ngugen (2012).  

 

Η μελέτη των Le et al, απεικονίζει ένα εργαλείο εύρεσης στοιχείων που έχει 

σχεδιαστεί για να αποκαλύψει την πιο πιθανή αλήθεια σε θορυβώδη δεδομένα 

συμμετοχικής ανίχνευσης. Στη συμμετοχική ανίχνευση, όπου οι συμμετέχοντες 

αναφέρουν προληπτικά τις παρατηρήσεις τους, οι άνθρωποι ενεργούν ως αισθητήρες ή 

χρησιμοποιούν συσκευές που διαθέτουν (όπως κινητά τηλέφωνα) για να εκτελούν 

εργασίες ανίχνευσης. Η αυξανόμενη σημασία του οφείλεται στη μεγάλη διείσδυση 

συσκευών με δυνατότητα αισθητήρα με δυνατότητες επικοινωνίας σε ανθρώπινους 

πληθυσμούς. Το φιλτράρισμα του κατακλυσμού δεδομένων για ορθότητα είναι μια 

σημαντική πρόκληση γνωστή ως εύρεση στοιχείων.  
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Ο Apollo είναι ο πρώτος ερευνητής που έχει σχεδιαστεί ειδικά για δεδομένα 

συμμετοχικής ανίχνευσης. Ένας ερευνητής διατηρεί την αφαίρεση πηγών και 

αξιώσεων. Γενικά, ξεκινώντας χωρίς εκ των προτέρων πληροφορίες, υπολογίζει 

επαναληπτικά την αξιοπιστία τους: Η αξιοπιστία των αξιώσεων εξαρτάται από την 

αξιοπιστία των πηγών που τις δημιουργούν. Ομοίως, η αξιοπιστία των πηγών εξαρτάται 

από την αξιοπιστία των αξιώσεων που κάνουν. Οι επαναλήψεις συνεχίζονται έως ότου 

συγκλίνουν. Οι βελτιώσεις αυτού του βασικού επαναληπτικού σχήματος 

περιλαμβάνουν μια πιο γενική έννοια της διεκδίκησης αξίωσης, όπου τα βάρη 

περιγράφουν πόσο σταθερά μια πηγή διεκδικεί μια αξίωση, ενσωμάτωση 

προηγούμενων γνώσεων στην ανάλυση και ομαδοποίηση των αξιώσεων από θέματα, 

καθώς η αξιοπιστία μιας πηγής μπορεί να εξαρτάται από την το αντικείμενο του 

θέματος. Ο αντίκτυπος της εξάρτησης μεταξύ πηγών στην αξιοπιστία (π.χ., όταν 

κάποιος διαδίδει αξιώσεις από άλλους) μπορεί επίσης να ληφθεί υπόψη. 

 

Αξιολογείται ως ο αλγόριθμος εύρεσης δεδομένων σε τρία διαφορετικά 

σενάρια. Στο πρώτο, διεξάγεται ένα ελεγχόμενο πείραμα όπου ένα σύνολο 

συμμετεχόντων αναφέρει (tweet) δεδομένα ταχύτητας κυκλοφορίας από αισθητήρες 

GPS στα οχήματα. Καταστρέφεται ουσιαστικά ένα μέρος παρατηρήσεων. Επιτρέπεται 

επίσης σε ορισμένους συμμετέχοντες να αναφέρουν πληροφορίες σχετικά με την 

κυκλοφορία, που άκουσαν από άλλους, όπως προτείνεται να αναφέρουν τις δικές τους 

πληροφορίες (φήμες). Αποδεικνύεται ότι ο υπολογισμός των μέσων στατιστικών από 

τέτοια θορυβώδη δεδομένα δεν είναι πάντα ακριβής. Ωστόσο, όταν οι πλειάδες 

δεδομένων συγκεντρώνονται και ταξινομούνται από τον Apollo, η ποιότητα των 

αναφερόμενων παρατηρήσεων αυξάνεται σημαντικά. Στο δεύτερο και στο τρίτο 

σενάριο χρησιμοποιούνται σύνολα δεδομένων Twitter που συλλέχθηκαν κατά τη 

διάρκεια του τσουνάμι της Αϊτής (60.000 αναφορές) και της αναταραχής στο Κάιρο 

(500.000 αναφορές), αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση, ο σημαντικός αριθμός αναφορών 

περιγράφει πολύ μικρότερο αριθμό γεγονότων, μερικές πραγματικές και μερικές 

φημολογούνται. Ο αλγόριθμός χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των ξεχωριστών 

συμβάντων της αξιοπιστίας. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τις αναφορές μέσων. 

 

Θεωρείται ένα σύστημα αποτελούμενο από ανθρώπινες πηγές ή αισθητήρες 

πηγών δεδομένων που στέλνουν τις παρατηρήσεις τους ως τροφοδότες από το Twitter. 

Το σύστημα έχει δύο τρόπους λειτουργίας. Λειτουργία ακόλουθου, όπου ακολουθεί 

μόνο το ρητό όνομα πηγής και μια λειτουργία ανίχνευσης, όπου χρησιμοποιεί το API 
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αναζήτησης Twitter για λήψη όλων των tweets σχετικά με το θέμα ενός ερωτήματος. 

Στη συνέχεια εφαρμόζεται ένας αλγόριθμος εύρεσης δεδομένων για τον καθαρισμό των 

δεδομένων. Ο αλγόριθμος έχει τα ακόλουθα αναδιαμορφώσιμα μέρη:  

 

 Το πρόγραμμα ανάλυσης: Χρησιμοποιεί ένα αρχείο διαμόρφωσης (που 

περιγράφει τη μορφή της ροής δεδομένων εισόδου) για να μετατρέψει τα 

δεδομένα εισόδου σε μια τυπική μορφή JSON  (JavaScript Object Notation). Το 

περιεχόμενο παρατήρησης μπορεί να είναι δομημένο, όπως στην περίπτωση 

τηλεφώνων που μοιράζονται τιμές αισθητήρα, ή μη δομημένο, όπως στην 

περίπτωση ατόμων που μοιράζονται κείμενο. Το αρχείο διαμόρφωσης 

περιγράφει τη μορφή παρατήρησης.  

 

 Οι μετρήσεις απόστασης: Παρέχεται βιβλιοθήκη διαφορετικών μετρήσεων 

απόστασης για τη συγκέντρωση παρατηρήσεων. Για μη δομημένο κείμενο, 

αυτές οι μετρήσεις αντικατοπτρίζουν την ομοιότητα του κειμένου. Για 

δομημένα δεδομένα, οι μετρήσεις υπολογίζουν τις διαφορές στα διανύσματα 

δεδομένων. Τα δεδομένα μπορεί να είναι πολυδιάστατα.  

 

 Οι μετρήσεις αξιοπιστίας συμπλέγματος: Όταν οι παρατηρήσεις 

συγκεντρώνονται από τη μέτρηση απόστασης, κάποιος πρέπει να ταξινομήσει 

διαφορετικά συμπλέγματα ως προς την αξιοπιστία.  

 

 Μετρήσεις αξιοπιστίας πηγής: Πιο αξιόπιστες πηγές είναι εκείνες των οποίων 

οι παρατηρήσεις βρίσκονται πιο συχνά σε πιο αξιόπιστες ομάδες. Αυτή η 

βασική διαίσθηση οδηγεί σε μια βιβλιοθήκη απλών μετρήσεων αξιοπιστίας για 

την κατάταξη των πηγών.  

 

Με τις παραπάνω παραμέτρους, ο υπόλοιπος αλγόριθμος επαναλαμβάνεται σε 

υπολογιστικά συμπλέγματα, μετρήσεις αξιοπιστίας συμπλέγματος, μετρήσεις 

αξιοπιστίας πηγής, έως ότου ληφθούν σταθερά αποτελέσματα.  

 

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, θα χρησιμοποιήθηκε ένας φορητός υπολογιστής που 

θα εκτελεί τον Apollo σε τρία διαφορετικά σύνολα δεδομένων Twitter. Οι χρήστες 

έχουν τη δυνατότητα να αναδιαμορφώνουν τα πειράματα αλλάζοντας τις μετρήσεις της 

απόστασης και της αξιοπιστίας που χρησιμοποιούνται, τις παραμέτρους αλγορίθμου 
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ομαδοποίησης, καθώς και τον όγκο των δεδομένων που λειτουργούν και παρατηρώντας 

τα αποτελέσματά τους στα τελικά αποτελέσματα. Αυτό θα βοηθήσει στην εύρεση του 

αντίκτυπου της εξέτασης των σχέσεων κοινωνικού δικτύου μεταξύ πηγών δεδομένων 

στη βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών στα συστήματα συμμετοχικής 

ανίχνευσης καθώς και στην εύρεση αντισταθμίσεων μεταξύ διαφορετικών μετρήσεων 

απόστασης μεταξύ διανυσμάτων δεδομένων. 

 

Τέλος, αναφερόμαστε σε στατιστικά συμπεράσματα που έλαβαν οι συγγραφείς 

από  δυο βάσεις δεομένων  τον Φεβρουάριο του  2011, μια της αραβικής άνοιξης στο 

Κάιρο. Και η δεύτερη  στον κυκλώνα του Αυγούστου το 2011 στο Βορειοανατολικά 

των ΗΠΑ. Και στις δύο περιπτώσεις, συλλέχθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες tweets που 

δημοσιεύτηκαν από χρήστες καθώς τα γεγονότα ξετυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών 

των χρόνων. Τα σύνολα δεδομένων συνοψίζονται στον Πίνακα Ι. 

 

Μας ενδιαφέρει να εξαγάγουμε ένα μικρότερο υποσύνολο εκθέσεων υψηλής 

ποιότητας σχετικά με την πρόοδο αυτών των γεγονότων, όπως υπολογίστηκε από τη 

μηχανή εύρεσης εύρεσης, Apollo. Το ερώτημα είναι αν μια σημαντική βελτίωση 

συμβαίνει στην απόσταξη των πιο σημαντικών tweets λόγω της διαδικασίας 

διαφοροποίησης πηγών που περιγράφεται νωρίτερα σε αυτό το άρθρο. 

 

Dataset Egypt Unrest Hurricane Irene 

Time Duration 18 days 7days 

# of tweets 1.873.613 387.827 

# of users crawled 5.285.160 2.510.827 

# of users actually tweeted 305.240 261.482 

# of follower-followee links 10.490.098 3.902.713 

Πίνακας 1: Στατιστικά των δύο δεδομένων - Πηγή: Yusuf  S. Uddin, Tanvir Al Amin, 

Hieu Le, Tarek Abdelzaher, Boleslaw Szymanski, Tommy Ngugen (2012), “On 

Diversifying Source Selection in Social Sensing,” 

 

Στο Twitter, τόσο ο αριθμός των ακόλουθων όσο και των ακολουθούμενων ανά 

χρήστη παρατηρούν μια κατανομή νόμου ισχύος (δηλαδή, κατανομή βαριάς ουράς). 

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός χρηστών που έχουν μόνο 

λίγους ακόλουθους, ενώ μερικές πηγές μπορεί να έχουν έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό 

ακόλουθων. Το ίδιο ισχύει και για τον αριθμό των ακολουθούμενων. Το Σχήμα 2 (α) 
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απεικονίζει τη συμπληρωματική αθροιστική κατανομή συνάρτησης (Complementary 

Cumulative Distribution Function - CCDF) του αριθμού των ακόλουθων και των 

ακολουθούμενων ανά πηγή σε όλους τους χρήστες που έχουν καταγραφεί στο σύνολο 

δεδομένων της Αιγύπτου και του συνόλου δεδομένων του τυφώνα Irene. Η CCDF 

απεικονίζει ποιο μέρος των χρηστών έχει τον αριθμό των ακόλουθων ή των 

ακολουθούμενων μεγαλύτερο από την αντίστοιχη τιμή στον άξονα x. 

 

Στο Γράφημα 1(α), παρατηρούμε ότι ο αριθμός των ακόλουθων ανά χρήστη, και 

στα δύο σύνολα δεδομένων, είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των ακολουθούμενων 

ανά χρήστη. Συνεπώς, η καμπύλη ακολουθούμενων στο διάγραμμα βρίσκεται κάτω από 

την καμπύλη ακολούθων. Είναι σαφές ότι, όταν εξεταστεί ολόκληρο το κοινωνικό 

δίκτυο, τα σύνολα θα είναι τα ίδια. Ωστόσο, στη συλλογή δεδομένων μας, 

παρατηρούνται μόνο εκείνοι που κάνουν tweet. Συνεπώς, δοκιμάζουμε πάντα το 

υποσύνολο των πιο ενεργών χρηστών, δημιουργώντας την ανισορροπία μεταξύ των 

αριθμών των ακόλουθων και των ακολουθούμενων. Σχεδιάζεται η αναλογία του 

αριθμού των ακόλουθων προς τον αριθμό των ακολουθούμενων (ff-ratio) στο Γράφημα 

1(β). Παρατηρείται ότι και στα δύο σύνολα δεδομένων μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό 

χρηστών έχει μη μηδενικό αριθμό ακολούθων και ακολουθούμενων (1,7% για το 

σύνολο δεδομένων της Αιγύπτου και 2,4% για το σύνολο δεδομένων του τυφώνα 

Irene). Περισσότεροι από τους μισούς έχουν περισσότερους ακόλουθους από 

ακολουθούμενους (ff-ratio>1). Πολύ λίγοι χρήστες έχουν τάξη μεγέθους περισσότερους 

ακόλουθους από ακολουθούμενους. Πρόκειται κυρίως για δημοφιλείς οντότητες, όπως 

διασημότητες, διεθνείς οργανισμούς και μέσα ενημέρωσης. 

 

Γράφημα 1: (α) Συμπληρωματική κατανομή (CCDF) του αριθμού των 

ακόλουθων και των ακόλουθων ανά χρήστη, (β) CCDF της αναλογίας ff ανά χρήστη, 

στο σύνολο δεδομένων της Αιγύπτου - Πηγή: Yusuf  S. Uddin, Tanvir Al Amin, Hieu 

Le, Tarek Abdelzaher, Boleslaw Szymanski, Tommy Ngugen (2012), “On Diversifying 

Source Selection in Social Sensing,” 
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Ο στόχος της αξιολόγησης ήταν να απαντήσει σε δύο συναφή ερωτήματα: 

Πρώτον, ποιος είναι ο αντίκτυπος της διαφοροποίησης πηγών στην αξιολόγηση 

αξιοπιστίας δεδομένων όταν το κοινωνικό δίκτυο είναι καλά συνδεδεμένο; Δεύτερον, 

ποιος είναι ο αντίκτυπος εάν το κοινωνικό δίκτυο είναι πολύ αραιό; Δεδομένου ότι και 

τα δύο σύνολα δεδομένων μας ήταν αραιά, για να απαντήσουμε στην πρώτη ερώτηση, 

καταργήσαμε τεχνητά από ένα από τα σύνολα δεδομένων (δηλαδή, το σύνολο 

δεδομένων της Αιγύπτου) όλους τους χρήστες που δεν είχαν συνδέσμους (μαζί με τα 

tweets τους). Εξετάστηκαν τα tweets από τις υπόλοιπες πηγές. Το σύνολο δεδομένων 

Irene διατηρήθηκε ως έχει και χρησιμοποιήθηκε για να απαντήσει στη δεύτερη 

ερώτηση (δηλ. Να αποδείξει τον αντίκτυπο των ελεγκτών εισαγωγής μας στην 

περίπτωση που το υποκείμενο κοινωνικό δίκτυο είναι αραιό). Εννοιολογικά, οι ελεγκτές 

εισαγωγής μας, από τον ίδιο τους σχεδιασμό, εκμεταλλεύονται συνδέσμους μεταξύ 

πηγών διαφοροποίησης. Ως εκ τούτου, ελλείψει πολλών συνδέσμων, το αποτέλεσμά 

τους δεν πρέπει να είναι έντονο.  

 

Στη συνέχεια, αξιολογείται τη βελτίωση, που επιτεύχθηκε από αυτούς τους 

ελεγκτές εισαγωγής, στην ικανότητα του Apollo να βαθμολογεί tweets. Η απόδοση 

αξιολογήθηκε από το κλάσμα των κορυφαίων tweets που ήταν «καλά» στο ότι 

ανέφεραν «σχετικά και αληθινά γεγονότα». Για να εντοπίσουμε σχετικά και αληθινά 

γεγονότα, ζητήσαμε από τους εθελοντές να βαθμολογήσουν τα κορυφαία tweets 

τοποθετώντας τα σε μία από τις ακόλουθες δύο κατηγορίες: 

 

 Γεγονός: Ένας ισχυρισμός που περιγράφει ένα φυσικό συμβάν που είναι γενικά 

παρατηρήσιμο από πολλά άτομα ανεξάρτητα και μπορεί να επιβεβαιωθεί από 

πηγές εκτός του πειράματος (π.χ. μέσα ενημέρωσης).  

 

 Άλλο: Μια έκφραση του προσωπικού συναισθήματος, των εμπειριών ή των 

συναισθημάτων. Παρατηρήσεις που δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν. Άσχετο 

τυχαίο κείμενο και λιγότερο ουσιαστικά tweets.  

 

Ο Apollo εκτελέστηκε με καθεμία από τις επιλογές ελέγχου εισαγωγής σε 

διαδοχικά παράθυρα δεδομένων, που ονομάζονται εποχές και χρησιμοποιείται για την 

επιστροφή των κορυφαίων 5 tweets από κάθε εποχή. Για το σύνολο δεδομένων της 

Αιγύπτου, χωρίσαμε το χρονοδιάγραμμα σε 18 εποχές και συλλέξαμε τα tweets από το 

καθένα, με αποτέλεσμα συνολικά 90 tweets βαθμολογήθηκαν ανά πείραμα (δηλαδή, 
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ανά επιλογή ελέγχου εισαγωγής). Για το σύνολο δεδομένων του τυφώνα Irene, 

επιλέγουμε 150 tweets (5 κορυφαία tweets από καθεμία από τις 30 εποχές). 

Δημιουργήσαμε μια διεπαφή ιστού, όπου οι εθελοντές μπορούσαν να βαθμολογήσουν 

αυτά τα tweets χωρίς να αποκαλύψουν ποια επιλέχθηκαν σε ποιο πείραμα (δηλαδή, με 

ποιον ελεγκτή εισαγωγής). Μόλις βαθμολογήθηκαν τα tweets, υπολογίστηκε ένας 

δείκτης ποιότητας για κάθε πείραμα που υποδηλώνει το κλάσμα των tweets που έχουν 

αναγνωριστεί ως γεγονότα. Εάν περισσότεροι από ένας εθελοντές βαθμολόγησαν τα 

ίδια αποτελέσματα και διέφεραν στην ταξινόμηση ενός tweet, χρησιμοποιήσαμε τη 

μέση βαθμολογία.  

 

Το Γράφημα 2 παρουσιάζει τις σχετικές βαθμολογίες ποιότητας των διαφόρων 

συστημάτων ελέγχου εισδοχής σε σχέση με το σχήμα «χωρίς έλεγχο εισαγωγής». 

Παρουσιάζουμε αποτελέσματα με δύο επιλογές Apollo, i) με retweets και ii) χωρίς 

retweets. Η προηγούμενη επιλογή δεν επηρεάζει το σύνολο δεδομένων. Η τελευταία 

επιλογή απορρίπτει όλα τα tweets που επισημαίνονται ρητά από τις πηγές τους ως 

"retweets" (δηλαδή, μια επανάληψη των tweets που δημοσιεύτηκαν νωρίτερα). Αυτή η 

απόρριψη είναι επιπλέον των tweets που έχουν ήδη πέσει από τον έλεγχο εισαγωγής. 

Παρατηρούμε ότι, και στα δύο σύνολα δεδομένων, τα πειράματα με την επιλογή χωρίς 

retweet παράγουν υψηλότερες βαθμολογίες ποιότητας. Αυτό συμβαίνει επειδή 

εξαλείφουν το «αλυσίδα-tweeting», όπου οι χρήστες μεταδίδουν τα συναισθήματα και 

τις απόψεις άλλων. Ελλείψει τέτοιων επαναληπτικών tweets, τα πολύ επιβεβαιωμένα 

tweets (που διαπερνούν στην κορυφή) αντανακλούν συχνότερα καταστάσεις που 

ώθησαν ανεξάρτητα τα αντίστοιχα άτομα να αναφέρουν. Μια τέτοια συγχρονισμένη 

αντίδραση αντικατοπτρίζει τυπικά μεγαλύτερη σημασία της αναφερόμενης 

κατάστασης. 

 

Γράφημα 2: Σχετικές βαθμολογίες ποιότητας σε διαφορετικά σχήματα ελέγχου 

εισδοχής - Πηγή: Yusuf  S. Uddin, Tanvir Al Amin, Hieu Le, Tarek Abdelzaher, 

Boleslaw Szymanski, Tommy Ngugen (2012), “On Diversifying Source Selection in 

Social Sensing,” 
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  Στα γραφήματα, το "Beta 1.0" σημαίνει β-controller με κατώφλι, τ = 1.0. 

Παρατηρείται ότι οι β-controllers έχουν ως αποτέλεσμα καλύτερες βαθμολογίες 

ποιότητας. Αυτή η παρατήρηση υποστηρίζει την υπόθεσή ότι η διαφοροποίηση των 

πηγών βελτιώνει την ποιότητα της απόσταξης πληροφοριών. Αντίθετα, η απόδοση των 

άλλων ελεγκτών εισαγωγής είναι μεικτή. Για το σύνολο δεδομένων της Αιγύπτου, οι 

απλές ευρετικές εισαγωγής όπως «κανένας ακόλουθος», «κανένας κοινός 

ακολουθούμενος» και «κανένας απόγονος» γενικά προσφέρουν ελαφρώς χαμηλότερες 

βαθμολογίες ποιότητας σε σύγκριση με τον έλεγχο εισδοχής. Για το σύνολο δεδομένων 

του τυφώνα Irene, παράγουν χαμηλότερα σκορ όταν περιλαμβάνονται τα retweets, αλλά 

υψηλότερα σκορ στην περίπτωση χωρίς retweets. 

 

Ας σημειωθεί ότι, δεδομένου ότι το σύνολο δεδομένων για τον τυφώνα Irene 

έχει περιορισμένη συνδεσιμότητα, οι β-controllers έχουν πιο περιορισμένο αντίκτυπο. 

Αποδίδει παρόμοια με την περίπτωση ελέγχου χωρίς εισαγωγή για την επιλογή με-

retweets και ελαφρώς καλύτερη για την επιλογή χωρίς retweets. Αυτό αναμένεται, 

καθώς τα αραιά κοινωνικά δίκτυα προσφέρουν μικρές ευκαιρίες για περαιτέρω 

διαφοροποίηση. 

 

Τα γραφήματα 3 και 4 δείχνουν το ποσοστό των πηγών και των tweets που κάθε 

ελεγκτής εισαγωγής δέχεται για τα δύο σύνολα δεδομένων. Είναι προφανές ότι 

ορισμένα προγράμματα εισδοχής είναι πιο απαισιόδοξα με την έννοια ότι δέχονται 

λιγότερες πηγές (και tweets με αυτόν τον τρόπο) από άλλες. Για το σύνολο δεδομένων 

της Αιγύπτου, κατά μέσο όρο, 15-20% tweets κλαδεύονται από τους ελεγκτές 

εισαγωγής. Ωστόσο, για το σύνολο δεδομένων Irene, τα ποσοστά εισαγωγής σε 

διάφορους ελεγκτές εισαγωγής είναι πολύ υψηλότερα λόγω της αποσυνδεμένης φύσης 

του υποκείμενου κοινωνικού δικτύου. 

 

Γράφημα 3: Στατιστικά στοιχεία ελεγκτή εισαγωγής για διαφορετικά σχήματα 

εισαγωγής (σύνολο δεδομένων της Αιγύπτου) - Πηγή: Yusuf  S. Uddin, Tanvir Al 
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Amin, Hieu Le, Tarek Abdelzaher, Boleslaw Szymanski, Tommy Ngugen (2012), “On 

Diversifying Source Selection in Social Sensing,” 

 

 

 

Γράφημα 4: Στατιστικά στοιχεία ελεγκτή εισαγωγής για διαφορετικά σχήματα 

εισαγωγής (σύνολο δεδομένων Irene) - Πηγή: Yusuf  S. Uddin, Tanvir Al Amin, Hieu 

Le, Tarek Abdelzaher, Boleslaw Szymanski, Tommy Ngugen (2012), “On Diversifying 

Source Selection in Social Sensing,” 

 

 Αποδείχθηκε ότι η διαφοροποίηση των πηγών μπορεί να βελτιώσει τα 

αποτελέσματα της εξαγωγής πληροφοριών υψηλής ποιότητας (δηλαδή γεγονότων ή 

αξιόπιστων αξιώσεων) από ανθρώπινο περιεχόμενο. Οι ανθρώπινες πηγές στα 

κοινωνικά δίκτυα μπορεί να περιγράφουν γεγονότα που δεν αποτελούν τις δικές τους 

ανεξάρτητες παρατηρήσεις. Αυτή η έλλειψη ανεξάρτητης επιβεβαίωσης μπορεί να 

επηρεάσει την ακρίβεια της εξαγωγής πληροφοριών. Δημιουργήσαμε διαφορετικούς 

διαδικτυακούς ελεγκτές εισαγωγής που φιλτράρουν tweet με βάση τις πηγές τους και τα 

τροφοδοτούν με τη μηχανή αναζήτησης πληροφοριών, Apollo. Παρατηρήθηκε ότι 

εκείνοι οι ελεγκτές εισαγωγής που χρησιμοποίησαν τοπικά χαρακτηριστικά κοινωνικών 

γραφημάτων, όπως η άμεση γειτονιά της εν λόγω πηγής, είχαν ασυνεπή απόδοση, ενώ 

οι ελεγκτές εισαγωγής που χρησιμοποίησαν περισσότερες καθολικές δυνατότητες 

τείνουν να αποδίδουν καλύτερα. Στην τρέχουσα εφαρμογή, ως απόδειξη της έννοιας, 

αξιοποιήθηκε η σχέση «follow» μεταξύ των διαδικτυακών χρηστών στο twitter ως 

ένδειξη της εξάρτησης μεταξύ τους. Άλλα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν 

ενδεχομένως να εξαρτήσουν τις πηγές, όπως γεωγραφικές τοποθεσίες ή κοινότητες στις 

οποίες ανήκουν οι χρήστες, θα διερευνηθούν στο μέλλον. 
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Κεφάλαιο 4ο: Ανακαλύπτοντας την αλήθεια σε 

κοινωνικό δίκτυο 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με την ανακάλυψη (εκτίμηση) της 

αλήθειας σε σχέση με κάποιο θέμα που αναμεταδίδεται από κάποιο κοινωνικό  δίκτυο. 

Υπάρχει πάντα ένας ενδοιασμός ως προς την αξιοπιστία των όσων αναμεταδίδονται 

από τους  ανθρώπους. Η αξιοπιστία των συμμετασχόντων σε έναν κοινωνικό ιστότοπο 

είναι άγνωστη εκ των προτέρων. Θα στηριχτούμε στις  εργασίες: D. Wang, L. Kaplan, 

H. Le, T. Abdelzaher (2012), και C. Huang, D. Wang (2016), όπου κύρια υπολογίζουν  

τις πιθανότητες, κατά πόσο πληροφορίες σε έναν κοινωνικό ιστότοπο μεταδίδονται από 

τους συμμετάσχοντες σωστά σε σχέση με την ορθότητα του θέματος και την αλήθεια 

του γεγονότος λαμβάνοντας υπόψη τον αλληλοεπηρεασμό των συμμετεχόντων. 

 

Για το υπολογισμό των παραπάνω δεσμευμένων πιθανοτήτων γίνεται χρήση 

εκτιμητών Μεγίστης Πιθανοφάνειας σε συνδυασμό με το θεώρημα του  Bayes. Δεν  

έχουμε γνώση της apriori πιθανότητας της αξιοπιστίας της πηγής. Ο αλγόριθμος βγάζει 

συμπεράσματα γύρω από την αξιοπιστία των πηγών σε σχέση με μετρήσεις που 

γίνονται. Ο EM αλγόριθμος εκτιμά τις παραμέτρους επαναληπτικά. Ξεκινά με μια 

αρχική τιμή,  κάθε επανάληψη αποτελείται από το:  

Ένα  E step (Expectation step)  

Ένα  M step (Maximization step) 
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4.1  Θεωρητική Διατύπωση του προβλήματος 

 

Θα δοθεί ο συμβολισμός που θα μας βοηθήσει στην διατύπωση του 

προβλήματος. Θεωρούμε το ακόλουθο σενάριο για social sensing. Αν με S={S1,…., 

SΜ} συμβολίζουμε τις M πηγές και με C={C1,….,CN} τα claims. Τότε μπορεί να έχουμε 

CΚ=Ο, αν ο κύριος ισχυρισμός είναι σχετικός, CΚ=O’ στην αντίθετη περίπτωση. 

Επίσης, CΚ=T, αν ο κύριος ισχυρισμός είναι αληθής, CΚ=F στην αντίθετη περίπτωση. 

 

I. Topic awareness of Source Su
 

(Ταu), η πιθανότητα P[CΚ=Ο (ο κύριος 

ισχυρισμός αληθής )/ δοθ.  ότι SuCk=1]. 

 independent reliability of S., Su (Reu), η πιθανότητα  

, 1[ ) /  ]   1k u kP C T S C έ ό S C      
.  

 Dependent reliability between Sources Su and Sυ ( Reu,υ), είναι η πιθανότητα  

, 1[ ) /    1]k u kP C T S C έ ό S C      
.  

 Δεσμευμένες πιθανότητες για Source-Topic Matrix, ότι η πηγή είναι σχετική  ή 

μη με το θέμα δοθέντος ότι το claim είναι σχετικό ή μη σχετικό. Τέσσερις 

πιθανότητες: 1 , 2 ,1/ ,  1/[ ] ],[u o u k u u kP S T C P S T C          

3 , 4 ,1/ ’ ,  1] [ / ’[ ]u o u k u o u kP S T C O P S T C O        
  

 Δεσμευμένες πιθανότητες για independent reliability of  Source Su , ότι η πηγή 

μεταδίδει το αληθινό claim δοθέντος ότι το claim είναι αληθινό ή μη. Δυο  

πιθανότητες υπάρχουν:  i1u =P[SuCk=1/CΚ=T], i2u =P[SuCk=1/CΚ=F]  

 Δεσμευμένες  πιθανότητες για dependent reliability of Source  Su, Sυ.    

 1 ,   1 / 1,  ( ) ]u k u kP S C S C C T     
,

2 , [ ) 1 / 1,  ]u k u kP S C S C C F     
  

 

ΙI.  Εκ των προτέρων πιθανότητες (apriori) 

 πιθανότητες για Source-Topic Matrix, 
, 1( ) ( )u kh P C t P S T    

 

  πιθανότητες για independent reliability, 
 ,  1( ) u u kd P C T s P S C   

  

 πιθανότητες για dependent reliability, 
( 1)ks P S C  

  

 

ΙII.   Ολική πιθανότητα (total probability) 

 πιθανότητες για Source-Topic Matrix, 
( )1u kt P S T 
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 πιθανότητες για independent reliability 
 1u u ks P S C 

  

 πιθανότητες για dependent reliability 
 1u u ks P S C 

  

 

Οι πιθανότητες που εκτιμάμε με την βοήθεια του θεωρήματος Bayes 

 Δίνονται από την επόμενη  γενική σχέση : 

Εκ των υστέρων πιθανότητα ισούται με  

( ) ( )

( )

i xII i

III i



 

[(πιθανότητα πιθανοφάνειας x a priori )/ πιθανότητα/ολική πιθανότητα] 

Πχ, η Ταu = ( τ1u,o xh)/t  

                 = [(πιθανότητα πηγή σχετική δοθ. Claim σχετ)x(πιθ. Claim  σχετ.)]/(ολική 

πιθανότητα Πηγής και claim)  

 Παραπάνω θέσαμε όπου i=1  στην γενική σχέση,  ανάλογα  και για τις άλλες 

πιθανότητες 

Έχουμε στο σύνολο 16 παραμέτρους, άρα θεωρούμε το διάνυσμα θ με 16 συνιστώσες 

θi, i=1,2,…,16. πχ είναι η θi με i=1 , είναι η τ1u,o , η θi με i=6, είναι η  i2u . 

 

Με χρήση Multi-dimemsional MLE, σκοπός μας είναι : 

 Εκτίμηση της topic-relevance και truthfulness κάθε  claim, CΚ, κ=1,…,Ν  

 /  ,  ,  &  [ ) ) ]/  ,  ,  P C ST SC SD P C ST SC SD    
.  

 Το topic-awareness και το reliability κάθε Source, S.  

 / 1 ,  1]/[ ) u k u kP C S C P C T S C     
  

ML για Topic Awareness Expectation-Maximization (EM) 

 Στην περίπτωσή μας έχουμε μη πλήρη δεδομένα, άρα χρησιμοποιούμε 

Βοηθητική Μεταβλητή (latent) Y 

 Χρησιμοποιούμε την Υ, όταν θέλουμε να δείξουμε topic relevance του claim,  

με  τιμή rΚ =1, και 0 διαφορετικά.  

Χρησιμοποιεί  την Ζ, όταν θέλει να δείξει  topic relevance  της πηγής,  με  τιμή zΚ =1, 

και 0 διαφορετικά 

 

 Μοντέλο συνάφειας ως προς το Claim-ML-EM για topic relevance  του claim 

Για κάθε τιμή X δεν γνωρίζουμε την αντίστοιχη τιμή της βοηθητικής 

Μεταβλητής Ζ, και λόγω αυτού δεν μπορούμε να υπολογίσουμε p(Ζ|X,θ) ώστε να 
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μεγιστοποιηθεί για θ. Λόγω του τελευταίου προσδιορίζουμε την κατανομή της p(Ζ|X,θ) 

για να πάρουμε την αναμενόμενη τιμή 

      ,   ,  ,  | | |E ln p X p X ln p X        
 

με βάσει την τελευταία  μεγιστοποιούμε για κάθε τιμή της θ. 

 

ML-EM για topic relevance του claim 

Θέτουμε Q(θ/θ 
old

) = Σ Υ P(Ζ | X,θ 
old

)  ln  P(X,Ζ |θ), όπου το άθρ. Σημ. ολοκ. Αναφ. με 

Ζ,  δηλ. έχουμε την μέση τιμή της ln  P(X,Ζ |θ). 

 ΓΕΝΙΚΟΣ  EM  αλγόριθμος  

Δίνεται η κατανομή  p(X,Ζ|θ) για λαμβαν. X και βοηθητικές μεταβλητές (latent 

variables) Ζ που προσδιορίζονται από τις παραμέτρους θ, ο σκοπός είναι η 

μεγιστοποίηση της p(X|θ). 

ML-EM για topic relevance του claim 

Βήμα 1: Δίνεται μια αρχική τιμή για την παράμετρο θ 
old

  

Βήμα 2: Ε-step. Υπολόγισε την ,( | )oldP X        

Βήμα 3: M-step. Υπολόγισε το θ 
new

 με βάσει την  
( )/new oldargmax Q  

 

Έλεγχος σύγκλισης   

Αν δεν υπάρχει τότε θέσε θ 
old

 ⇽ θ 
new 

   

Επέστρεψε στο βήμα 2.  

 

Μεταφορά του ΜΕ στη εργασία 

 Η παράμετρος θ στην συνάρτηση πιθανοφάνειας  μας είναι , λόγω του ότι κάθε 

Claim  δίνει άλλη παράμετρο  

 

11, 1    1 , 21,  

2 , 31, 3 , 41, 4 ,

1 /  , ,  1 / , ,  

1 / ’ , ,  ,  1 / ’ ,

( [ ] [ ]

[ ] [ ] ),  ,

o k o u k

o u k o o u k o

P S T C P S T C

P S T C O P S T C O h





  

    

  

    

           

        

Θ

 

4Μ+1 παράμετροι 

 Η συνάρτηση πιθανοφάνειας του γραφήματος 

 
( ) ( | ) ( /    ,     ,  | )old oldQ P X lnP X      

 (ολοκλ. σε σχέση με Ζ ), όπου 

( ) ( | ),  , oldn k P X    πχ 
,( ( ), ) | old

kn k P r o X   
, υπολογίζουμε με  Bayes , 

ανάλογα. Μπορούμε  να δείξουμε ότι  η ,  ( | ),   ( ( ) )u u klnP X log logP r    
, 

επειδή στην παράμετρο παραπάνω εμπλέκονται και οι πηγές,  

Έχουμε και claims , και άρα,  
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 ,  /  ( ) ( ) ( ), ( )old

u u kQ n k x log logP r        
 

  Γενικά, Y(n,k) εκ των υστέρων Πιθανότητα για  rk=o ή ο’   

 Ψκ,u,  συνιστώσες του Θ   

 P(rk), a priori (εκ των προτέρων) πιθανότητες, πχ

,   ( ) ( )1 ’C ή h C       h P P
  

 Αν  μια συγκλίνουσα τιμή της ( ),  0,5n k  , το CΚ  θεωρείται  topic 

relevance  
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4.2 Προσομοίωση αλγορίθμου 

 

Οι Wang, Kaplan, Abdelzaher, Kaplan και Le εφάρμοσαν τον παρακάτω 

αλγόριθμο με έναν προσομοιωτή με έναν τυχαίο αριθμό συμμετεχόντων και 

μετρήθηκαν μεταβλητές. Μια τυχαία πιθανότητα Pi εκχωρείται σε κάθε συμμετέχοντα 

Si που αντιπροσωπεύει την αξιοπιστία του (δηλαδή, την πιθανότητα να δίνονται σωστές 

παρατηρήσεις). Για κάθε συμμετέχοντα Si, παρατηρούνται παρατηρήσεις Li. Κάθε 

παρατήρηση έχει πιθανότητα ti να είναι αληθινή και μια πιθανότητα 1−ti να είναι 

ψευδής. Ο αλγόριθμος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία των 

παρατηρήσεων επιτρέπει την ύπαρξη προβλημάτων. Επομένως, δεν αναφέρεται ποτέ 

μια μεταβλητή ως ψευδής. Κατανέμεται ομοιόμορφα μεταξύ 0,5 και 1 στα πειράματα. 

Για την αρχικοποίηση, οι αρχικές τιμές της αξιοπιστίας των συμμετεχόντων στα 

αξιολογούμενα σχήματα ορίζονται στη μέση τιμή του εύρους ορισμού του. 

 

Εικόνα 15: Αλγόριθμος- Πηγή: D. Wang, L. Kaplan, H. Le, T. Abdelzaher (2012), “On 

Truth Discovery in Social Sensing: A Maximum Likelihood Estimation Approach” 

 

Σε πρόσφατη μελέτη, αποδείχθηκε μια ευρετική ερμηνεία Bayesian που 

υπερέχει όλων των διεκδικητών. Η ερμηνεία Bayesian ακολουθεί μια γραμμική 

προσέγγιση για να μετατρέψει τις τάξεις αξιοπιστίας των ανιχνευτών γεγονότων σε μια 

πιθανότητα Bayesian ότι ένας συμμετέχων αναφέρει σωστά ή η μετρούμενη μεταβλητή 
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είναι αληθής. Στην ερμηνεία Bayesian, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της 

απόδοσης ήταν κατά μέσο όρο σε πολλαπλούς πίνακες παρατήρησης για μια δεδομένη 

κατανομή αξιοπιστίας των συμμετεχόντων. Αυτό προορίζεται να προσεγγίσει την 

απόδοση όπου υπάρχουν πολύ συνδεδεμένες τοπολογίες ανίχνευσης (π.χ. παρατηρήσεις 

από διαδοχικά χρονικά διαστήματα που περιλαμβάνουν το ίδιο σύνολο πηγών και 

μετρημένες μεταβλητές). Σε αυτή τη μελέτη, θεωρούμε πιο δύσκολες συνθήκες που δεν 

διερευνήθηκαν, όπου μόνο ένας πίνακας παρατήρησης λαμβάνεται ως είσοδος στον 

αλγόριθμο. Αυτό στοχεύει στην κατανόηση της απόδοσης του αλγορίθμου σε πιο 

ρεαλιστικά σενάρια όπου οι αισθητικές τοπολογίες συνδέονται αραιά. Συγκρίνουμε την 

ΕΜ με την ερμηνεία Bayesian και τρία εξερευνητικά σχήματα τελευταίας τεχνολογίας, 

που μπορούν να λειτουργήσουν χρησιμοποιώντας μόνο τις εισόδους που προσφέρονται 

στη διατύπωση των προβλημάτων. Τα αποτελέσματα δείχνουν μια σημαντική βελτίωση 

της απόδοσης του EM σε σχέση με όλες τις ευρετικές συγκριτικές. 

 

Στο πρώτο πείραμα, συγκρίνουμε την ακρίβεια εκτίμησης του EM (Expectation 

Maximization model – Μοντέλο Μεγιστοποίησης Προσδοκίας) και τα βασικά σχήματα 

μεταβάλλοντας τον αριθμό των συμμετεχόντων στο σύστημα. Ο αριθμός των 

αναφερόμενων μετρούμενων μεταβλητών καθορίστηκε στο 2000, εκ των οποίων 1000 

μεταβλητές αναφέρθηκαν σωστά και 1000 αναφέρθηκαν λανθασμένα. Για να 

ευνοήσουμε τον ανταγωνισμό μας, δίνεται στους άλλους αλγορίθμους η σωστή τιμή της 

μεροληψίας d (σε αυτήν την περίπτωση, d = 0,5). Ο μέσος αριθμός παρατηρήσεων ανά 

συμμετέχοντα ορίστηκε σε 100. Ο αριθμός των συμμετεχόντων κυμάνθηκε από 20 έως 

110. Τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν είναι κατά μέσο όρο πάνω από 100 τυχαίες 

κατανομές αξιοπιστίας συμμετεχόντων. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο Γράφημα 5. 

Το EM έχει το μικρότερο σφάλμα εκτίμησης σχετικά με την αξιοπιστία των 

συμμετεχόντων και τα λιγότερο ψευδώς θετικά μεταξύ όλων των προγραμμάτων 

σύγκρισης. Για ψευδώς αρνητικά, το EM λειτουργεί παρόμοια με άλλα σχήματα όταν ο 

αριθμός των συμμετεχόντων είναι μικρός και αρχίζει να βελτιώνεται όταν ο αριθμός 

των συμμετεχόντων γίνεται μεγάλος. Σημειώνεται, επίσης, ότι το κέρδος απόδοσης του 

EM γίνεται μεγάλο όταν ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μικρός, γεγονός που 

δείχνει ότι το EM είναι πιο χρήσιμο όταν ο πίνακας παρατήρησης είναι αραιός. 
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Γράφημα 5: Estimation Accuracy versus Number of Participants - Πηγή: D. Wang, L. 

Kaplan, H. Le, T. Abdelzaher (2012), “On Truth Discovery in Social Sensing: A 

Maximum Likelihood Estimation Approach” 

 

Το δεύτερο πείραμα συγκρίνει το EM με βασικά σχήματα όταν αλλάζει ο μέσος 

αριθμός παρατηρήσεων ανά συμμετέχοντα. Όπως και πριν, καταχωρείται ο αριθμός των 

σωστών και λανθασμένων αναφερόμενων μεταβλητών σε 1000 σε καθεμιά. Και πάλι, 

δίνεται στους αλγορίθμους η σωστή τιμή της μεροληψίας φόντου d (εδώ, d = 0,5) 

Ορίζεται, επίσης, ο αριθμός των συμμετεχόντων σε 30. Ο μέσος αριθμός 

παρατηρήσεων ανά συμμετέχοντα κυμαίνεται από 100 έως 1000. Τα αποτελέσματα 

υπολογίζονται κατά μέσο όρο σε πάνω από 100 πειράματα. Εμφανίζονται τα 

αποτελέσματα στο Γράφημα 6. Το EM ξεπερνά όλες τις βασικές γραμμές όσον αφορά 

την ακρίβεια εκτίμησης αξιοπιστίας των συμμετεχόντων και τα ψευδώς θετικά καθώς ο 

μέσος αριθμός παρατηρήσεων ανά συμμετέχοντα αλλάζει. Για ψευδώς αρνητικά, το 

EM έχει παρόμοια απόδοση με άλλα βασικά σημεία όταν ο μέσος αριθμός 

παρατηρήσεων ανά συμμετέχοντα είναι μικρός και αρχίζει να κερδίζει πλεονέκτημα 

όταν ο μέσος αριθμός παρατηρήσεων ανά συμμετέχοντα γίνεται μεγάλο. Όπως και 

πριν, το κέρδος απόδοσης του EM είναι υψηλότερο όταν ο μέσος αριθμός 

παρατηρήσεων ανά συμμετέχοντα είναι χαμηλός, επαληθεύοντας για άλλη μια φορά 

την υψηλή ακρίβεια του EM για αραιότερους πίνακες παρατήρησης. 
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Γράφημα 6: Estimation Accuracy versus Average Number of Observations per 

Participant - Πηγή: D. Wang, L. Kaplan, H. Le, T. Abdelzaher (2012), “On Truth 

Discovery in Social Sensing: A Maximum Likelihood Estimation Approach” 

 

Το τρίτο πείραμα εξετάζει την επίδραση της αλλαγής του μετρούμενου 

μεταβλητού μίγματος στην ακρίβεια εκτίμησης όλων των σχεδίων. Μεταβάλλεται η 

αναλογία του αριθμού των σωστά αναφερόμενων μεταβλητών προς τον συνολικό 

αριθμό των αναφερόμενων μεταβλητών από 0,1 έως 0,6, ενώ καθορίζουμε τον 

συνολικό αριθμό τέτοιων μεταβλητών έως το 2000. Για να ευνοηθεί ο ανταγωνισμός, η 

μεροληψία φόντου d δίνεται σωστά στους άλλους αλγόριθμους (δηλ. d= 

μεταβαλλόμενη αναλογία). Ο αριθμός των συμμετεχόντων καθορίζεται σε 30 και ο 

μέσος αριθμός παρατηρήσεων ανά συμμετέχοντα ορίζεται σε 150. Τα αποτελέσματα 

είναι κατά μέσο όρο πάνω από 100 πειράματα. Αυτά τα αποτελέσματα φαίνονται στο 

Γράφημα 7. Παρατηρούμε ότι το EM έχει σχεδόν την ίδια απόδοση με άλλα βασικά 

δεδομένα που αναζητούν στοιχεία όταν το κλάσμα των σωστά αναφερόμενων 

μεταβλητών είναι σχετικά μικρό. Ο λόγος είναι ότι η μικρή ποσότητα αληθινών 

μετρούμενων μεταβλητών παρατηρείται πυκνά και οι περισσότερες από αυτές μπορούν 

εύκολα να διαφοροποιηθούν από τις ψευδείς τόσο από το EM όσο και από τους 

βασικούς ερευνητές. Ωστόσο, καθώς ο αριθμός των μεταβλητών (σωστά) που 

αναφέρονται ως αληθινές αυξάνεται, το EM φαίνεται να έχει καλύτερη απόδοση τόσο 

στην αξιοπιστία των συμμετεχόντων όσο και στη μέτρηση της εκτίμησης μεταβλητών. 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έως του τρίτου πειράματος, παρατηρείται ότι το σχέδιο 

ερμηνείας Bayesian προβλέπει με λιγότερη ακρίβεια από άλλα ευρετικά. Αυτό 

συμβαίνει επειδή η εκτιμώμενη οπίσθια πιθανότητα ενός συμμετέχοντα να είναι 

αξιόπιστη ή μια μετρημένη μεταβλητή να είναι αληθινή στην ερμηνεία Bayesian είναι 

ένας γραμμικός μετασχηματισμός των τιμών αξιοπιστίας του συμμετέχοντος ή της 

μετρούμενης μεταβλητής. Αυτές οι τιμές που λαμβάνονται από ένα μονό ή αραιή μήτρα 

παρατήρησης μπορεί να μην είναι πολύ ακριβείς και εξευγενισμένες. 
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Γράφημα 7: Estimation Accuracy versus Ratio of Correctly Reported Measured 

Variables - Πηγή: D. Wang, L. Kaplan, H. Le, T. Abdelzaher (2012), “On Truth 

Discovery in Social Sensing: A Maximum Likelihood Estimation Approach” 

 

Το τέταρτο πείραμα αξιολογεί την απόδοση του EM και άλλων σχημάτων όταν 

ποικίλλει η μετατόπιση της αρχικής εκτίμησης σχετικά με τη μεροληψία φόντου d. Η 

μετατόπιση ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της αρχικής εκτίμησης για το d και της 

βασικής αλήθειας. Καταχωρείται ο αριθμός των σωστών και λανθασμένων 

αναφερόμενων μεταβλητών σε 1000 αντίστοιχα (δηλ. D = 0,5). Διαφέρει η απόλυτη 

τιμή της αρχικής εκτίμησης που αντισταθμίζεται στο d από 0 έως 0,45. Τα 

αποτελέσματα που αναφέρθηκαν υπολογίζονται κατά μέσο όρο τόσο για θετικές όσο 

και για αρνητικές συμψηφίσεις της ίδιας απόλυτης τιμής. Ο αριθμός των 

συμμετεχόντων καθορίζεται στους 50 και ο μέσος αριθμός παρατηρήσεων ανά 

συμμετέχοντα ορίζεται σε 150. Τα αποτελέσματα είναι κατά μέσο όρο σε περισσότερα 

από 100 πειράματα. Το σχήμα 4 δείχνει τα αποτελέσματα. Παρατηρείται ότι η απόδοση 

του συστήματος EM είναι σταθερή καθώς αυξάνεται η μετατόπιση της αρχικής 

εκτίμησης για το d. Αντιθέτως, η απόδοση άλλων βασικών γραμμών υποβαθμίζεται 

σημαντικά όταν η αρχική εκτίμηση που αντισταθμίζεται στο d γίνεται μεγάλη. Αυτό 

συμβαίνει επειδή το σχήμα EM ενσωματώνει το d ως μέρος της παραμέτρου εκτίμησης 

και παρέχει το MLE σε αυτό. Ωστόσο, άλλες βασικές γραμμές εξαρτώνται σε μεγάλο 

βαθμό από τη σωστή αρχική εκτίμηση για το d για να γνωστός ο σωστός αριθμός των 

σωστά αναφερόμενων μετρούμενων μεταβλητών. Αυτά τα αποτελέσματα 

επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του σχήματος EM όταν η ακριβής εκτίμηση για το 

προηγούμενο d δεν είναι διαθέσιμη για λήψη. 
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Γράφημα 8: Estimation Accuracy versus Initial Estimation Offset on Prior d - Πηγή: D. 

Wang, L. Kaplan, H. Le, T. Abdelzaher (2012), “On Truth Discovery in Social Sensing: 

A Maximum Likelihood Estimation Approach” 

 

Το πέμπτο πείραμα δείχνει την ιδιότητα σύγκλισης του επαναληπτικού 

αλγορίθμου EM όσον αφορά το σφάλμα εκτίμησης σχετικά με την αξιοπιστία των 

συμμετεχόντων, καθώς και τα ψευδώς θετικά και ψευδώς αρνητικά στις μετρούμενες 

μεταβλητές. Καταχωρείται ο αριθμός των σωστών και λανθασμένων αναφερομένων 

μεταβλητών σε 1000 αντίστοιχα και θέτουμε την αρχική εκτίμηση μετατόπιση σε d έως 

0,3. Ο αριθμός των συμμετεχόντων καθορίζεται σε 50 και ο μέσος αριθμός 

παρατηρήσεων ανά συμμετέχοντα ορίζεται σε 250. Τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν 

είναι κατά μέσο όρο σε περισσότερα από 100 πειράματα. Το γράφημα 9 δείχνει τα 

αποτελέσματα. Παρατηρούμε ότι τόσο το σφάλμα εκτίμησης σχετικά με την αξιοπιστία 

των συμμετεχόντων όσο και τα ψευδώς θετικά / αρνητικά στη μετρούμενη μεταβλητή 

συγκλίνουν αρκετά γρήγορα (π.χ. λιγότερες από 10 επαναλήψεις) σε σταθερές τιμές 

καθώς αυξάνεται ο αριθμός των επαναλήψεων του αλγορίθμου EM. Επαληθεύει την 

αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του συστήματος EM για την επίλυση του μέγιστου 

προβλήματος εκτίμησης πιθανότητας που διατυπώθηκε. 

 

Γράφημα 9: Convergence Property of the EM Algorithm - Πηγή: D. Wang, L. Kaplan, 

H. Le, T. Abdelzaher (2012), “On Truth Discovery in Social Sensing: A Maximum 

Likelihood Estimation Approach”  
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4.3 Μια μελέτη περίπτωσης Geotagging 

 

Σε αυτήν την υποενότητα, εφαρμόζεται το προτεινόμενο σύστημα EM σε μια 

τυπική εφαρμογή κοινωνικής ανίχνευσης: Γεωγραφικές τοποθεσίες απορριμμάτων σε 

ένα πάρκο ή μια περιοχή πεζοπορίας. Σε αυτήν την εφαρμογή, σκουπίδια μπορεί να 

βρεθούν κατά μήκος των μονοπατιών. Οι συμμετέχοντες επισκέπτονται τη γεωγραφική 

ετικέτα του πάρκου και αναφέρουν τοποθεσίες απορριμμάτων. Ωστόσο, οι αναφορές 

τους δεν είναι αξιόπιστες, παραβιάζοντας και χάνοντας κάποιες τοποθεσίες, ή 

παραπλανητικές από άλλα αντικείμενα που θεωρούνται σκουπίδια. Ο στόχος της 

εφαρμογής είναι να βρει πού βρίσκονται πραγματικά τα σκουπίδια στο πάρκο, 

αγνοώντας όλες τις ψευδείς αναφορές. 

 

Για να αξιολογήσουμε την απόδοση διαφορετικών σχημάτων, ορίζουμε δύο 

μετρήσεις ενδιαφέροντος: (i) ψευδώς αρνητικά που ορίζονται ως ο λόγος των θέσεων 

απορριμμάτων που λείπουν από ένα σχήμα προς τον συνολικό αριθμό τοποθεσιών 

απορριμμάτων στο πάρκο και (ii) ψευδώς θετικά που ορίζονται ως η αναλογία του 

αριθμού των τοποθεσιών με λανθασμένη επισήμανση από ένα σχήμα, προς τον 

συνολικό αριθμό τοποθεσιών στο πάρκο. Με βάση το EM με το σχέδιο Bayesian 

Interpretation, όπου οι τοποθεσίες ταξινομούνται απλά με βάση τον αριθμό των φορών 

που οι χρήστες τις αναφέρουν. 

 

Δημιουργείται ένας απλοποιημένος χάρτης μονοπατιών ενός πάρκου, που 

αντιπροσωπεύεται από ένα δυαδικό δέντρο όπως φαίνεται στο Γράφημα 10. Η είσοδος 

του πάρκου (π.χ. όπου συνήθως βρίσκονται οι χώροι στάθμευσης) είναι η ρίζα του 

δέντρου. Οι εσωτερικοί κόμβοι του δέντρου αντιπροσωπεύουν διακλάδωση 

διαφορετικών μονοπατιών. Υποθέτουμε ότι τα ίχνη είναι κβαντικά τοποθετημένα με 

διακριτικά τοποθετημένες ετικέτες (π.χ. αριθμημένοι δείκτες απόστασης). Στην 

προσομοίωσή μας, σε κάθε θέση διακλάδωσης κατά μήκος του μονοπάτια, οι 

συμμετέχοντες έχουν μια συγκεκριμένη πιθανότητα PC να συνεχίσουν το περπάτημα 

και (1-PC) για να σταματήσει και να επιστρέψει. Οι συμμετέχοντες που αποφασίζουν να 

συνεχίσουν έχουν ίση πιθανότητα να επιλέξουν την αριστερή ή τη δεξιά διαδρομή. Η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων θεωρείται αξιόπιστη (δηλαδή, όταν τοποθετούν 

ετικέτες και αναφέρουν σκουπίδια σε μια τοποθεσία, είναι πολύ πιθανό από ότι να μην 

υπάρχουν απορρίμματα σε αυτήν την τοποθεσία). 
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Γράφημα 10: Απλοποιημένος χάρτης μονοπατιών - Πηγή: D. Wang, L. Kaplan, H. Le, 

T. Abdelzaher (2012), “On Truth Discovery in Social Sensing: A Maximum Likelihood 

Estimation Approach” 

 

Στο πρώτο πείραμα, μελετάται η επίδραση του αριθμού των ατόμων που 

επισκέπτονται το πάρκο στην ακρίβεια εκτίμησης διαφορετικών σχεδίων. Επιλέγεται 

ένα δυαδικό δέντρο με βάθος 4 ως τον χάρτη διαδρομής του πάρκου. Κάθε τμήμα του 

μονοπατιού (μεταξύ δύο σημείων διακλάδωσης) ποσοτικοποιείται σε 100 πιθανές 

τοποθεσίες (οδηγώντας συνολικά σε 1500 διακριτές θέσεις σε όλα τα μονοπάτια). 

Ορίζουμε την αναλογία ρύπανσης του πάρκου ως την αναλογία του αριθμού των 

τοποθεσιών με απορρίμματα προς τον συνολικό αριθμό των τοποθεσιών στο πάρκο. Ο 

λόγος ρύπανσης καθορίζεται στο 0,1 για το πρώτο πείραμα. Η πιθανότητα οι άνθρωποι 

να συνεχίσουν να περπατούν πέρα από ένα μονοπάτι είναι 95% και το ποσοστό των 

αξιόπιστων συμμετεχόντων είναι 80%. Διαφέρει ο αριθμός των συμμετεχόντων που 

επισκέπτονται το πάρκο από 5 έως 50. Εμφανίζονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα 

εκτίμησης διαφορετικών σχεδίων στο Γράφημα 11. Παρατηρείται ότι τόσο τα ψευδώς 

αρνητικά όσο και τα ψευδώς θετικά μειώνονται καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων 

αυξάνεται για όλα τα σχήματα. Αυτό είναι διαισθητικό: οι πιθανότητες εύρεσης 

απορριμμάτων σε διαφορετικά μονοπάτια αυξάνονται καθώς ο αριθμός των ατόμων 

που επισκέπτονται το πάρκο αυξάνεται. Ας σημειωθεί ότι, το σύστημα EM ξεπερνά τα 

άλλα ως προς τα ψευδώς αρνητικά, πράγμα που σημαίνει ότι το EM μπορεί να βρει 

περισσότερα κομμάτια απορριμμάτων από άλλα σχήματα υπό τις ίδιες συνθήκες. Η 

βελτίωση γίνεται σημαντική (δηλαδή περίπου 20%) όταν υπάρχει επαρκής αριθμός 

ατόμων που επισκέπτονται το πάρκο. Για τα ψευδώς θετικά, το EM αποδίδει παρόμοια 

με το σχέδιο Bayesian Interpretation and Truth Finder και καλύτερα από το να ψηφίζει. 
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Γενικά, η ψηφοφορία έχει τη μικρότερη ακρίβεια επειδή μετρά απλώς τον αριθμό των 

αναφορών που διαμαρτύρονται για κάθε τοποθεσία αλλά αγνοεί την αξιοπιστία ατόμων 

που τα κάνουν. 

 

 

Γράφημα 11: Ακρίβεια Geotagging Litter έναντι αριθμού ατόμων που επισκέπτονται το 

πάρκο- Πηγή: D. Wang, L. Kaplan, H. Le, T. Abdelzaher (2012), “On Truth Discovery 

in Social Sensing: A Maximum Likelihood Estimation Approach” 

 

Στο δεύτερο πείραμα, παρουσιάζουμε την επίδραση του λόγου ρύπανσης του 

πάρκου προς στην ακρίβεια εκτίμησης διαφορετικών σχεδίων. Ο αριθμός των ατόμων 

που επισκέπτονται το πάρκο είναι 40. Διαφέρει ο λόγος ρύπανσης του πάρκου από 0,05 

έως 0,15. Τα αποτελέσματα εκτίμησης των διαφορετικών σχημάτων φαίνονται στο 

Γράφημα 12. Παρατηρείται ότι τόσο τα ψευδώς αρνητικά όσο και τα ψευδώς θετικά 

όλων των συστημάτων αυξάνονται καθώς αυξάνεται ο λόγος ρύπανσης. Ο λόγος είναι 

ότι: τα σκουπίδια βρίσκονται πιο συχνά και αναφέρονται σε μονοπάτια που βρίσκονται 

κοντά το σημείο εισόδου. Η ποσότητα απορριμμάτων που δεν αναφέρονται σε 

μονοπάτια που απέχουν πολύ από την είσοδο αυξάνεται ταχύτερα σε σύγκριση με τη 

συνολική ποσότητα απορριμμάτων καθώς αυξάνεται ο λόγος ρύπανσης. Σημειώνεται 

ότι, το σύστημα EM συνεχίζει να βρίσκει πιο πραγματικά απορρίμματα σε σύγκριση με 

άλλες βασικές γραμμές. Η απόδοση των ψευδών θετικών είναι παρόμοια με άλλα 

σχήματα. 
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Γράφημα 12: Ακρίβεια Geotagging απορριμμάτων έναντι του λόγου ρύπανσης του 

Πάρκο - Πηγή: D. Wang, L. Kaplan, H. Le, T. Abdelzaher (2012), “On Truth Discovery 

in Social Sensing: A Maximum Likelihood Estimation Approach” 

 

Στο τρίτο πείραμα, αξιολογείται η επίδραση της αρχικής εκτίμησης της σχέσης 

ρύπανσης στην απόδοση διαφορετικών σχεδίων. Ο λόγος ρύπανσης ορίζεται στο 0,1 

και ο αριθμός των ατόμων που επισκέπτονται το πάρκο είναι 40. Διαφέρει η απόλυτη 

τιμή της αρχικής εκτίμησης αντιστάθμισης του λόγου ρύπανσης από 0 έως 0,09. Τα 

αποτελέσματα υπολογίζονται κατά μέσο όρο τόσο για θετικές όσο και για αρνητικές 

αντισταθμίσεις της ίδιας απόλυτης τιμής. Τα αποτελέσματα εκτίμησης των 

διαφορετικών σχημάτων φαίνονται στο Γράφημα 13. Παρατηρείται ότι το EM βρίσκει 

περισσότερες πραγματικές τοποθεσίες απορριμμάτων και αναφέρει λιγότερο ψευδώς 

αναφερόμενες τοποθεσίες από άλλες βασικές γραμμές καθώς αυξάνεται η αρχική 

εκτίμηση του δείκτη ρύπανσης. Επιπλέον, η απόδοση του συστήματος EM είναι 

σταθερή, ενώ η απόδοση άλλων βασικών γραμμών μειώνεται σημαντικά όταν η αρχική 

εκτίμηση εκτίμησης της αναλογίας ρύπανσης γίνεται μεγάλη. 
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Γράφημα 13: Litter Geotagging Ακρίβεια έναντι αρχικής εκτίμησης 

στην αναλογία ρύπανσης του πάρκου - Πηγή: D. Wang, L. Kaplan, H. Le, T. 

Abdelzaher (2012), “On Truth Discovery in Social Sensing: A Maximum Likelihood 

Estimation Approach” 

 

Η παραπάνω αξιολόγηση δείχνει ότι το νέο σύστημα EM γενικά ξεπερνά την 

τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας, συνάγοντας γεγονότα από δεδομένα κοινωνικής 

ανίχνευσης. Αυτό συμβαίνει επειδή η ευρετική της τεχνολογίας συνάγει την αξιοπιστία 

των συμμετεχόντων και την ορθότητα των γεγονότων με βάση την υπόθεση ότι η σχέση 

τους μπορεί να προσεγγιστεί γραμμικά. Ωστόσο, το σχήμα EM κάνει τη συναίνεσή του 

βασισμένη σε μια υπόθεση μέγιστης πιθανότητας που είναι πιο συνεπής με τα 

παρατηρούμενα δεδομένα ανίχνευσης, παρέχοντας έτσι μια βέλτιστη λύση. 
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4.4  Αξιολόγηση του αλγορίθμου ΕΜ με πραγματική 

εφαρμογή 

 

Σε αυτήν την υποενότητα, αξιολογείται η απόδοση του προτεινόμενου 

συστήματος EM μέσω μιας πραγματικής εφαρμογής κοινωνικής ανίχνευσης, που 

βασίζεται στο Twitter. Ο στόχος ήταν να γίνει έλεγχος του Twitter που τροφοδοτεί 

σημαντικά γεγονότα που μπορεί να είναι νέα και να αναφέρονται από τα μέσα 

ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε η κάλυψη ειδήσεων του τυφώνα Irene και 

επιλέχθηκαν με μη αυτόματο τρόπο 10 σημαντικά γεγονότα που ανέφεραν τα μέσα 

ενημέρωσης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ανεξάρτητα από αυτήν τη συλλογή, 

περισσότερα από 600.000 tweets προέρχονταν από τη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια του 

τυφώνα Irene χρησιμοποιώντας το API του Twitter (καθορίζοντας λέξεις-κλειδιά ως 

"τυφώνας", "Irene" και "πλημμύρα", και την τοποθεσία που θα γίνει η Νέα Υόρκη). 

Αυτά τα tweets συλλέχθηκαν από τις 26 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου, περίπου 

όταν ο τυφώνας Irene έπληξε την ανατολική ακτή. Τα retweets αφαιρέθηκαν από τα 

δεδομένα που συλλέχθηκαν για να διατηρήσουν τις πηγές όσο το δυνατόν πιο 

ανεξάρτητες. 

 

Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε ένας πίνακας παρακολούθησης από αυτά τα 

tweets συγκεντρώνοντάς τα με βάση τη μέτρηση απόστασης Jaccard (μια απλή αλλά 

κοινώς χρησιμοποιούμενη μέτρηση απόστασης για δεδομένα μικρο-blog). Κάθε 

σύμπλεγμα λήφθηκε ως δήλωση αξίωσης σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες, και ως εκ 

τούτου αντιπροσωπεύει μια μετρημένη μεταβλητή στο μοντέλο. Οι πηγές που 

συμβάλλουν στο σύμπλεγμα συνδέθηκαν με αυτήν τη μεταβλητή σχηματίζοντας τη 

μήτρα παρατήρησης. Στη διαμορφωμένη μήτρα παρατήρησης, οι συμμετέχοντες είναι 

οι χρήστες του twitter που παρείχαν tweets κατά την περίοδο παρατήρησης, οι 

μετρημένες μεταβλητές αντιπροσωπεύονται από τα σύνολα tweets και το στοιχείο SiCj 

ορίζεται σε 1 εάν τα tweets του συμμετέχοντος Si ανήκουν στο σύμπλεγμα Cj ή στο 0 

σε διαφορετική περίπτωση. Η μήτρα στη συνέχεια τροφοδοτήθηκε στο σχήμα EM. 

Εκτελέστηκε το σχήμα στα δεδομένα που συλλέχθηκαν και επιλέχτηκε το πιο αξιόπιστο 

tweet κάθε ώρα.  

 

Για να αξιολογηθεί η παραπάνω διαδικασία συγκέντρωσης πληροφοριών, έγινε 

σύγκριση δέκα πραγματικών γεγονότων που ανακοινώθηκαν από τα μέσα μαζικής 
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ενημέρωσης σε σχέση με αντίστοιχα στιγμιαία tweets που βρέθηκαν με τη χρήση του 

αλγορίθμου ΕΜ. 

 

Μια πρώτη ανακοίνωση των μέσων, γνωστοποιεί ότι ο τυφώνας Irene 

αναμένεται να ακολουθήσει μια διαδρομή στην Ανατολική Ακτή. Το αντίστοιχο tweet 

που βρέθηκε από τον χρήστη JoshOchs αναφέρει ότι ο τυφώνας βρίσκεται στην 

Ανατολική Ακτή (Εικόνα 16). Επόμενη ανακοίνωση των μέσων αναφέρει ότι τα 

αποτελέσματα  του τυφώνα αρχίζουν να γίνονται αισθητά στη Βόρεια Καρολίνα και 

είναι κατηγορίας 2. Tweet που καταχωρήθηκε στις 10:39πμ, στις 27  Αυγούστου 2011, 

αναφέρει ανέμους και βροχές ενώ «συγκεντρώνεται» πάνω από τη Βόρεια Καρολίνα. 

(Εικόνα 17). Στη συνέχεια, ανακοινώνεται ότι το Σάββατο 28 Αυγούστου, ο τυφώνας 

θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και το αντίστοιχο tweet ο τυφώνας εκτείνεται στην 

ανατολική ακτή (Εικόνα 18). Επόμενη δημοσίευση αφορά μια εφαρμογή έτσι ώστε οι 

πολίτες να βρουν το πλησιέστερο κέντρο στη Νέα Υόρκη για να είναι ασφαλείς.  Και 

στο Twitter βρέθηκε η αντίστοιχη ανακοίνωση με το όνομα της εφαρμογής. Επόμενη 

ανακοίνωση αναφέρει πως ο τυφώνας Irene μετά το χτύπημα στην Ανατολική Ακτή και 

την ηλεκτρική ενέργεια σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους, ο τυφώνας 

Irene κατευθύνεται στις μεγαλύτερες μητροπολιτικές περιοχές στα βορειοανατολικά. 

Πλήθος χρηστών του Twitter κοινοποιούν ότι δύο εκατομμύρια είναι χωρίς ρεύμα 

(Εικόνα 19). Έπειτα, τα μέσα ανακοινώνουν πως ο τυφώνας Irene παραμένει στην 

κατηγορία 1, το χαμηλότερο επίπεδο ταξινόμησης τυφώνα, καθώς στρέφεται προς τη 

Νέα Υόρκη ενώ στο Twitter γίνεται ανάρτηση πως ο τυφώνας είναι στην κατηγορία 1 

και γίνεται ευχή να «χτυπήσει» τη Νέα Υόρκη βρισκόμενος σε αυτήν την κατηγορία. 

Ακολούθως, γίνεται γνωστό από τα μέσα πως έχουν αναφερθεί blackouts και πως 

επακολουθούν καταιγίδες καθώς ο τυφώνας Irene πλησιάζει το Κεμπέκ, τον Ατλαντικό 

Καναδά και με tweet ανακοινώνεται πως ο τυφώνας προβλέπεται να χτυπήσει τον 

Ατλαντικό Καναδά. Ακολουθεί δήλωση του  προέδρου Μπαράκ Ομπάμα που κηρύττει 

τη Νέα Υόρκη ως περιοχή καταστροφής. Στο Twitter προβάλλεται η είδηση πως η Νέα 

Υόρκη χαρακτηρίστηκε ως περιοχή καταστροφής από τον Πρόεδρο (Εικόνα 20). 

Αργότερα, έρχεται μια ανακοίνωση πως εξαιτίας της έξαρση του τυφώνα Irene στην 

Ανατολική Ακτή δαπανήθηκε το δέκατο δισεκατομμύριο δολάρια για καιρικά 

φαινόμενα για το 2011, σπάζοντας ένα ρεκόρ που υπήρχε από το 1980. Ταυτόχρονα 

γίνονται tweets που δημοσιεύουν πως δαπανήθηκε το δέκατο εκατομμύριο για καιρικά 

φαινόμενα, για το 2011, μόνο για τον τυφώνα Irene (Εικόνα 21). Τέλος, ανακοινώνεται 

πως Την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2011, ο Πρόεδρος θα ταξιδέψει στο Πάτερσον του 
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Νιου Τζέρσεϋ για να δει ζημιές από τον τυφώνα Irene. Ο Λευκός Οίκος αναρτεί στο 

Twitter πως ο Ομπάμα θα επισκεφθεί Πάτερσον του Νιου Τζέρσεϋ για να δει ζημιές 

από τον τυφώνα Irene (Εικόνα 22). 

 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όντως όλα τα συμβάντα αναφέρθηκαν σωστά, 

καταδεικνύοντας την αξία του σχεδίου στην απόσταξη σημαντικών πληροφοριών από 

μεγάλους όγκους θορυβωδών δεδομένων. 

 

 

Εικόνα 16: Tweet πρώτης είδησης                      Εικόνα 17: Tweet δεύτερης είδησης 

 

Εικόνα 18: Tweet τρίτης είδησης                    Εικόνα 19: Tweets πέμπτης είδησης 

 

Εικόνα 20:  Tweet όγδοης είδησης                 Εικόνα 21: Tweet ένατης είδησης 
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Εικόνα 22: Tweets δέκατης είδησης 

(Πηγή: twitter.com)  
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4.5 Ανάλυση 

 

Οι συμμετέχοντες (Udin et al, 2012) θεωρείται ότι είναι ανεξάρτητοι μεταξύ 

τους στο τρέχον σύστημα EM. Ωστόσο, οι πηγές μπορεί μερικές φορές να εξαρτώνται. 

Δηλαδή, αντιγράφουν παρατηρήσεις μεταξύ τους στην πραγματική ζωή (π.χ. retweets 

του Twitter). Όσον αφορά πιθανές λύσεις σε αυτό το πρόβλημα, μία δυνατότητα είναι 

να αφαιρεθούν διπλές παρατηρήσεις από εξαρτημένες πηγές και να διατηρηθούν μόνο 

οι αρχικές. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εφαρμόζοντας σχήματα ανίχνευσης αντιγράφων 

μεταξύ πηγών. Μια άλλη πιθανή λύση είναι να συγκεντρωθούν εξαρτήσεις που 

βασίζονται σε κάποια μέτρηση εξάρτησης από πηγές. Με άλλα λόγια, οι πηγές στο ίδιο 

σύμπλεγμα συνδέονται στενά μεταξύ τους αλλά ανεξάρτητα από πηγές σε άλλες 

ομάδες.  

 

Για παράδειγμα, μια ομάδα συμμετεχόντων που συμμετέχουν σε μια εφαρμογή 

γεωγραφικής σήμανσης για να βρουν σκουπίδια ενός πάρκου θα αναφέρουν μόνο 

τοποθεσίες όπου παρατηρούν σκουπίδια και αγνοούν τις τοποθεσίες που δεν βρίσκουν 

σκουπίδια. Ωστόσο, οι πηγές μπορούν επίσης να κάνουν αντικρουόμενες παρατηρήσεις 

σε άλλους τύπους εφαρμογών. Για παράδειγμα, τα σχόλια από διαφορετικούς 

αναθεωρητές σε ένα διαδικτυακό σύστημα αναθεώρησης για το ίδιο προϊόν συχνά 

έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους. Το τρέχον μοντέλο μπορεί να επεκταθεί με ευελιξία 

για να χειριστεί αντικρουόμενες παρατηρήσεις. Η ιδέα είναι να επεκταθεί ο φορέας 

εκτίμησης ώστε να ενσωματωθούν οι συγκρουόμενες καταστάσεις μιας μετρούμενης 

μεταβλητής και ανακατασκευαστεί η συνάρτηση πιθανότητας με βάση το εκτεταμένο 

διάνυσμα εκτίμησης. Το γενικό περίγραμμα της παραγώγου EM εξακολουθεί να ισχύει. 

 

Το τρέχον σύστημα EM έχει σχεδιαστεί κυρίως για να λειτουργεί σε στατικά 

σύνολα δεδομένων, όπου τα γενικά υπολογιστικά στοιχεία παραμένουν λογικά ακόμη 

και όταν το σύνολο δεδομένων αυξάνεται (π.χ., το σύνολο δεδομένων για τον τυφώνα 

Irene). Ωστόσο, ένας τέτοιος υπολογισμός μπορεί να γίνει λιγότερο αποτελεσματικός 

για τη ροή δεδομένων επειδή πρέπει να εκτελεστεί εκ νέου ο αλγόριθμος σε ολόκληρο 

το σύνολο δεδομένων από το μηδέν κάθε φορά που το σύνολο δεδομένων 

ενημερώνεται. Αντίθετα, θα είναι πιο τεχνικά υγιές ότι ο αλγόριθμος εκτελείται μόνο 

στο ενημερωμένο σύνολο δεδομένων και συνδυάζει τα αποτελέσματα με προηγούμενα 

υπολογισμένα με βέλτιστο (ή υποβέλτιστο) τρόπο. Μία δυνατότητα είναι να αναπτυχθεί 

ένα σχήμα που μπορεί να υπολογίσει τις εκτιμώμενες παραμέτρους ενδιαφέροντος 
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αναδρομικά με την πάροδο του χρόνου χρησιμοποιώντας εισερχόμενες μετρήσεις και 

ένα μοντέλο μαθηματικής διαδικασίας. Η πρόκληση εδώ είναι ότι η σχέση μεταξύ της 

εκτίμησης από το ενημερωμένο σύνολο δεδομένων και του πλήρους συνόλου 

δεδομένων ενδέχεται να μην είναι γραμμική. Ως εκ τούτου, η γραμμική παλινδρόμηση 

μπορεί να μην είναι γενικά εύλογη. Αντίθετα, τα αναδρομικά σχήματα εκτίμησης, όπως 

η εκτίμηση Recursive Bayesian, θα ήταν καλύτερα.  



83 

Κεφάλαιο 5ο: Εμπειρική μελέτη με πρωτογενή 

δεδομένα  

 

Στα προηγούμενα κεφάλαια περιγράψαμε στατιστικές μελέτες που γίνανε σε 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με την αξιοπιστία διάδοσης των γεγονότων από 

κοινωνικά δίκτυα. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δώσουμε μια εμπειρική στατιστική  μελέτη 

με πρωτογενή δεδομένα από κοινωνικών δίκτυα. Θέλουμε να αναδείξουμε πόσο 

εύκολες και γρήγορες μπορεί να γίνουνε έρευνες ερωτηματολογίου μέσα από κοινωνικά 

δίκτυα. Στην συνέχεια, θα κάνουμε μια μικρή βιβλιογραφική ανασκόπηση που αφορά 

τα κοινωνικά δίκτυα.  

 

5.1  Μια εμπειρική μελέτη που αφορά την χρήση κοινωνικών 

δικτύων με πρωτογενή δεδομένα  

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται μια εμπειρική μελέτη με πρωτογενή στοιχεία. 

Για την μελέτη αυτή δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο για τα κοινωνικά δίκτυα 

μέσω της πλατφόρμας Google forms.   

Το ερωτηματολόγιο κοινοποιήθηκε σε ομάδες στο Facebook και στάλθηκε μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω Messenger σε διάφορες επαφές. Στο 

ερωτηματολόγιο συμμετείχαν 265 άτομα και κλήθηκαν να απαντήσουν σε 21 

ερωτήσεις. Θεωρήσαμε ότι οι ερωτώμενοι ότι θα είχαν να κάνει χρήση  γνωστών 

κοινωνικών δικτύων  των τελευταίων τριών χρόνων. Στη συνέχεια, δίνονται οι 

ερωτήσεις στις οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες και απεικονίζονται 

γραφικά οι απαντήσεις που καταχωρήθηκαν. (Όλα τα γραφήματα σχεδιάστηκαν από 

την πλατφόρμα Google forms με την ταυτόχρονη καταχώρηση των απαντήσεων). 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις διαπιστώθηκε πως στο ερωτηματολόγιο το ποσοστό 

των ανδρών ήταν 21,5%, ενώ το ποσοστό των γυναικών έφτασε το 78,5%. 

 



84 

 

Γράφημα 14: Φύλλο συμμετεχόντων – Πηγή: docs.google.com/forms 

 

Στο ερωτηματολόγιο, το 71,9% των συμμετεχόντων ανήκει στην ηλικιακή 

ομάδα των 18 έως 30 ετών, το 16,3% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 31 έως 50 ετών, 

το 6,5% είναι άνω των 50 ετών, ενώ το 5,3% κάτω των 18 ετών. 

 

Γράφημα 15: Ηλικία συμμετεχόντων – Πηγή: docs.google.com/forms 

 

 

 Το 42,6% των ερωτηθέντων είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι/Τ.Ε.Ι/Ι.Ε.Κ, το 38,8% είναι 

απόφοιτοι Λυκείου, το 13,3% είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματος, το 4,6% είναι 

απόφοιτοι Γυμνασίου, ενώ μόλις το 0,4% κάτοχοι Διδακτορικού διπλώματος (δηλαδή 

μόλις ένας). 
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Γράφημα 16: Επίπεδο μόρφωσης – Πηγή: docs.google.com/forms 

 

 

 

 Μόλις το 0,4% είναι συνταξιούχοι. Η μεγάλη πλειονότητα είναι φοιτητές 

(48,1%) ή εργαζόμενοι (33,2%).Οι υπόλοιποι είναι είτε άνεργοι (11,8%) είτε μαθητές 

(6,5%). 

 

Γράφημα 17: Ιδιότητα συμμετεχόντων – Πηγή: docs.google.com/forms 

 

 Η επόμενη ερώτηση αφορούσε τη χρήση των κοινωνικών δικτύων. Η  

συντριπτική πλειονότητα δήλωσε πως χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με 

ποσοστό 99,2%. Δηλαδή, μόνο 2 δήλωσαν ότι δεν χρησιμοποιούν κανένα μέσο 

κοινωνικής δικτύωσης. 
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Γράφημα 18: Πόσοι χρησιμοποιούν κοινωνικά δίκτυα – Πηγή: docs.google.com/forms 

 

 Εξίσου, συντριπτική ήταν η πλειονότητα (98,1%) των οποίων έχει λογαριασμό 

σε οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο. Δηλαδή, μόλις το 1,9% δεν έχει λογαριασμό σε 

κάποιο κοινωνικό δίκτυο. 

 

 

Γράφημα 19: Χρήστες κοινωνικών δικτύων  – Πηγή: docs.google.com/forms 

 

 

Στην ερώτηση με ποιο μέσο συνδέονται στα κοινωνικά δίκτυα, το 92,8% 

επιλέγει την σύνδεση μέσω κινητού τηλεφώνου, το 6% μέσω ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, 0,4% από Internet TV, ενώ οι υπόλοιποι επιλέγουν κινητό τηλέφωνο και 

υπολογιστή. 
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Γράφημα 20: Μέσα σύνδεσης στα κοινωνικά δίκτυα – Πηγή: docs.google.com/forms 

 

 

 Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τα κοινωνικά δίκτυα, το 5,7% 

θεωρεί ότι δεν μπορεί να τα χειριστεί καλά (μικρός βαθμός χειρισμού), το 58,2% είναι 

ικανοποιημένοι με τον τρόπο που τα χειρίζονται, ενώ το 36,1% θεωρεί πως τα 

χειρίζεται με τον καλύτερο τρόπο. 

 

 

Γράφημα 21: Βαθμός χειρισμού κοινωνικών δικτύων – Πηγή: docs.google.com/forms 

 

 

 Το 53,2% δηλώνει πως αφιερώνει από 1 έως 4 ώρες κάθε μέρα για την χρήση 

του διαδικτύου, το 10,6% αρκείται το πολύ σε μια ώρα χρήσης του διαδικτύου, ενώ το 

36,2% χρειάζεται περισσότερες από 4 ώρες. 
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Γράφημα 22: Συχνότητα χρήσης κοινωνικών δικτύων – Πηγή: docs.google.com/forms 

 

 Στην ερώτηση πόσο πιθανό είναι να αγοράσει κάποιος από τους ερωτηθέντες 

εξαιτίας κάποιας διαφήμισης στα κοινωνικά δίκτυα, το 17% θεωρεί πως είναι απίθανο 

να συμβεί κάτι τέτοιο, το 35,1% το θεωρεί σχεδόν απίθανο, το 35,8% δεν ξέρει, το 

8,3% το θεωρεί πολύ πιθανό ενώ το 3,8% το θεωρεί σχεδόν σίγουρο ότι θα συμβεί. 

 

Γράφημα 23: Πιθανότητα αγοράς προϊόντος λόγω ύπαρξης διαφήμισης στα κοινωνικά 

δίκτυα – Πηγή: docs.google.com/forms 

 

 

 

Μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων που φτάνει το 87,9% συμβουλεύεται τις 

κριτικές των καταναλωτών που υπάρχουν στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ το 12,1% δεν το 

κάνει. 
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Γράφημα 24: Πραγματοποίηση ελέγχου κριτικών πριν την αγορά προϊόντων – Πηγή: 

docs.google.com/forms 

 

 Στην ερώτηση πόσο πιθανό είναι να επηρεαστεί από θετικά ή αρνητικά σχόλια 

που υπάρχουν στα κοινωνικά δίκτυα, το 4,5% θεωρεί πως είναι απίθανο να συμβεί κάτι 

τέτοιο, το 13,6% το θεωρεί σχεδόν απίθανο, το 31,1% δεν ξέρει, το 37,5% το θεωρεί 

πολύ πιθανό ενώ το 13,3% το θεωρεί σχεδόν σίγουρο ότι θα συμβεί. 

 

Γράφημα 25: Πιθανότητα επιρροής από την ύπαρξη σχολίων – Πηγή: 

docs.google.com/forms 

 

Στην ερώτηση από ποια δίκτυα αντλούν πληροφορίες για ένα προϊόν (με 

δυνατότητα επιλογής περισσότερων από ένα κοινωνικό δίκτυο), 127 αντλούν 

πληροφορίες από το Google+, 119 από το YouTube, 99 επιλέγουν το Facebook και 

άλλοι τόσοι το Instagram, 36 από Blogs, 9 από το LinkedIn, 8 από το Twitter, 2 από το 

Skroutz και ορισμένοι από μερικά ακόμη κοινωνικά δίκτυα. 
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Γράφημα 26: Προτίμηση κοινωνικών δικτύων για την παροχή πληροφοριών – Πηγή: 

docs.google.com/forms 

 

 Το 1,1% των συμμετεχόντων θεωρεί καθόλου χρήσιμη την ύπαρξη σχολίων, το 

5,3% λίγο χρήσιμη την ύπαρξη σχολίων, το 19,2% τη θεωρεί χρήσιμη, το 29,1% πολύ 

χρήσιμη και το υπόλοιπο 45,3% πάρα πολύ χρήσιμη. 

 

Γράφημα 27: Βαθμός χρησιμότητας ύπαρξης σχολίων για προϊόντα – Πηγή: 

docs.google.com/forms 

 

 Το σύνολο των ερωτηθέντων δηλώνει ότι επηρεάζεται από τα θετικά ή αρνητικά 

σχόλια. Το 16,3% επηρεάζεται πάρα πολύ, το 39,2% επηρεάζεται πολύ και το 33,5% 

επηρεάζεται σημαντικά. Αντίθετα, το 3% δηλώνει ότι δεν επηρεάζεται και μόλις το 8% 

ότι επηρεάζεται λίγο. 
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Γράφημα 28: Βαθμός επιρροής από την ύπαρξη σχολίων – Πηγή: 

docs.google.com/forms 

 

 

 Όσον αφορά την σημασία της παρουσίας ενός εμπορικού σήματος στα 

κοινωνικά δίκτυα, σχεδόν οι μισοί (47,1%) πιστεύουν πως είναι πολύ σημαντική και 

29,3% πως είναι πολύ σημαντική. Από τους υπόλοιπους, το 1,9% πιστεύει πως δεν είναι 

σημαντική, το 5,3% λίγο σημαντική και το 16,3%  τη θεωρεί σημαντική. 

 

Γράφημα 29: Βαθμός σημασίας παρουσίας των εμπορικών σημάτων στα κοινωνικά 

δίκτυα – Πηγή: docs.google.com/forms 

 

 

 Όσον αφορά τον βαθμό επιρροής της παρουσίας του προϊόντος στα κοινωνικά 

δίκτυα για την έρευνα της αγοράς, το 13,2% επηρεάζεται πάρα πολύ, το 33,2% 



92 

επηρεάζεται πολύ και το 34,7% επηρεάζεται σημαντικά. Αντίθετα, το 6,8% δηλώνει ότι 

δεν επηρεάζεται και το 12,1% ότι επηρεάζεται λίγο. 

 

Γράφημα 30: Βαθμός επιρροής παρουσίας προϊόντων στα κοινωνικά δίκτυα για την 

έρευνα αγοράς – Πηγή: docs.google.com/forms 

 

 Στο θέμα της παροχής πληροφοριών μετά την ολοκλήρωση μιας αγοράς το 

39,4% δεν παρέχει ποτέ πληροφορίες, το 27,3% παρέχει σπάνια, το 23,9 παρέχει 

μερικές φορές, το 8,7 συχνά και μόλις το 0,7 παρέχει πάντα πληροφορίες. 

 

Γράφημα 31: Παροχή πληροφοριών μετά από αγορά – Πηγή: docs.google.com/forms 

 

 Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, το κοινωνικό δίκτυο με τις περισσότερες 

διαφημίσεις για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών είναι το Instagram (37,3%), 

δεύτερο το Facebook (28,1%), τρίτο το YouTube (27,7%) και έπονται το Google+ 

(5.4%), Blogs με (0,8%). Τέλος, 0,8% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει. 
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Γράφημα 32: Κοινωνικά δίκτυα με μεγάλο πλήθος διαφημίσεων – Πηγή: 

docs.google.com/forms 

 

 

 

 

 Οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως το 56,5% των διαφημίσεων που έχουν 

συναντήσει είναι διαφημίσεις με βίντεο, το 30,8% αναδυόμενες διαφημίσεις, το 17,7% 

διαφημίσεις με banner και το 6,5% κάποιο άλλο είδος διαφημίσεων. (Οι ερωτηθέντες 

είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν περισσότερα από ένα είδη διαφημίσεων) 

 

Γράφημα 33: Είδη διαφημίσεων στα κοινωνικά δίκτυα – Πηγή: docs.google.com/forms 

 

Τέλος, όσον αφορά τους λόγους ανταπόκρισης των ερωτηθέντων στις διαφημίσεις, το 

11,4% δήλωσε ότι οφείλεται στην επωνυμία, το 9,1% στα μέσα προβολής, το 70,3% 

στο προσωπικό ενδιαφέρον, ενώ το 16,3% δήλωσε ότι δεν ανταποκρίνεται στις 

διαφημίσεις. (Οι ερωτηθέντες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν περισσότερα από ένα 

είδη διαφημίσεων) 
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Γράφημα 34: Λόγοι ανταπόκρισης στα είδη διαφημίσεων – Πηγή: 

docs.google.com/forms 
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5.2 Μελέτες σε σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα 

 

 Από τους Jothi Sri P., Neelamalar M. και Shakthi Prasad R. συγκεντρώθηκαν 

διάφορες μελέτες για τα κοινωνικά δίκτυα και παρακάτω δίνουμε περιληπτικά μερικές 

από αυτές.  

 

Οι κανόνες marketing έπρεπε να αλλάξουν και το διαδίκτυο έχει αποδειχθεί 

καταλύτης για την προώθηση των αλλαγών και την ενίσχυση της κλίμακας τους. Οι 

εταιρίες εξερευνούν το τοπίο που δημιουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα 

κοινωνικά δίκτυα για τους εμπόρους. Αυτές οι τεχνικές επιτρέπουν την απελευθέρωση 

πολύ βαθύτερων οδηγών στην κοινωνική αλλαγή, με βαθύ αντίκτυπο στο σχεδιασμό 

των συνδέσεων των πελατών. Η νέα γενιά σχέσεων marketing ανταποκρίνεται στις 

πρόσθετες προκλήσεις στην εκπαίδευση ψηφιακών μέσων (Chaffey 2003). 

 

Οι επισκέπτες σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύ πιο πιθανό από 

τον μέσο όρο να επισκεφθούν κατηγορίες ιστότοπων για προϊόντα ή υπηρεσίες 

λιανικής. Οι μεγάλοι επισκέπτες κοινωνικής δικτύωσης ορίζονται ως το 20% των 

επισκεπτών με βάση το χρόνο που αφιερώνεται σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. 

Οι άνθρωποι απολαμβάνουν συνήθως να μοιράζονται τις εμπειρίες τους για αυτά τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες. Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν τον χώρο 

για την πραγματοποίηση αυτών των συνομιλιών. Η διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης είναι ιδανική για την προώθηση της αναγνώρισης επωνυμίας, αν και οι 

αναλογίες κλικ προς αριθμό εμφανίσεων δεν είναι τόσο ισχυρές. Ωστόσο, δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι η διαφήμιση μέσω ιστότοπων κοινωνικών μέσων είναι ένας 

αποτελεσματικός τρόπος για να αύξηση της συνολικής ροής εσόδων (Brinlee, 2007). 

 

Ο Stroud (2007) λέει ότι η ικανότητα των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης να 

δημιουργούν αυτούς τους τεράστιους όγκους κυκλοφορίας Ιστού είναι απόδειξη της 

τεράστιας δημοτικότητάς τους. Η Google, η Yahoo και η News International έχουν 

αποκτήσει παρουσία στον χώρο κοινωνικής δικτύωσης. Το λεπτομερές σκεπτικό για 

αυτές τις εξαγορές διαφέρει, αλλά όλα έχουν κοινό στόχο την πρόσβαση σε τεράστιο 

κοινό. 

 

Ο Scott (2009) δηλώνει ότι οι λόγοι για τους διαφημιστές να προτιμούν τον 

διαδικτυακό ιστό για marketing είναι ότι τα εργαλεία, οι τεχνικές και το περιεχόμενο 
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εξελίσσονται συνεχώς. Το marketing σε ορισμένους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης 

εξακολουθεί να είναι πολύ δημοφιλές για τους αγοραστές.  

 

Ο Shih (2009) λέει ότι υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια ενεργοί χρήστες σε 

ιστότοπους όπως το Facebook, το Hi5 και το MySpace. Στο Facebook, κάθε μέρα, 

ξοδεύονται 2,6 δισεκατομμύρια λεπτά. Αυτοί οι ιστότοποι επιτρέπουν στις εταιρίες να 

προσελκύσουν τα σωστά άτομα στη σωστή συζήτηση την κατάλληλη στιγμή. Το 

marketing των εμπορικών σημάτων μέσω των κοινωνικών μέσων γίνεται ακριβές, 

προσωπικό, ενδιαφέρον, διαδραστικό και κοινωνικό. 

 

Ο Weber (2009) λέει ότι η προώθηση μιας κοινότητας είναι ακριβώς όπως η 

προώθηση ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας στους καταναλωτές. Τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία ατόμων από την πλευρά της 

προώθησης και τείνουν να εμπλέκουν τους ανθρώπους. Η παραδοσιακή διαφήμιση και 

το άμεσο marketing στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι να στείλουν άτομα στην 

ψηφιακή κοινότητα για ενημέρωση, διασκέδαση και ακρόαση. Οι χρήστες βρίσκουν 

ελκυστικό, μια αρκετά υψηλή τιμή για να τους ενθαρρύνει να συμμετάσχουν. 
 

Ο Borges (2009) διαπιστώνει ότι οι σημερινοί αγοραστές επιθυμούν την αλλαγή 

των παραδοσιακών τακτικών marketing, οι οποίες μάλιστα δεν λειτουργούν πια. Το 

marketing κοινωνικών μέσων είναι ένας επαναστατικός τρόπος για την οικοδόμηση 

σταθερών σχέσεων με τους αγοραστές. Το χαμηλό κόστος, η δημιουργία επωνυμίας, οι 

ίσοι όροι ανταγωνισμού είναι βασικά οφέλη των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ως 

επιτυχημένων μέσων marketing. 

 

Οι Lacy και Hernandez (2009) αναφέρουν ότι το Twitter δίνει τη δυνατότητα να 

μοιράζεται σχεδόν 140 χαρακτήρες σε λίγα δευτερόλεπτα, όπου ο χρήστης μπορεί 

εύκολα να μοιράζεται συνδέσμους με δελτία τύπου και ιστορίες για την επιχείρηση, την 

υπηρεσία ή το προϊόν του. Κάνοντας τα tweets ενδιαφέροντα και ποικίλα, υπάρχει 

μεγαλύτερη πιθανότητα αύξησης των οπαδών, λαμβάνοντας υπόψη την ανταλλαγή 

ειδήσεων και τις ιστορίες για τη βιομηχανία που εξυπηρετούν.  

 

Ο Zarrella (2010) λέει ότι οι ρίζες της διαδικτυακής κοινωνικής δικτύωσης 

μπορούν να εντοπιστούν στα συστήματα ανακοινώσεων της δεκαετίας του 1980 (BBS). 

Αυτά τα συστήματα επέτρεψαν στους χρήστες να δημιουργήσουν προσωπικά προφίλ, 
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να βοηθούν στην κοινή χρήση πληροφοριών στέλνοντας ιδιωτικά και δημόσια 

μηνύματα και στη δημοσίευση συμβάντων με χαμηλή ταχύτητα συνδεσιμότητας. Μετά 

την είσοδο της τεχνολογίας των κοινωνικών δικτύων στον κόσμο του Διαδικτύου, 

αναπτύχθηκε και έγινε δημοφιλέστερη στους χρήστες. 

 

Σύμφωνα με τον Smith (2010) στο New York Review, το Facebook γίνεται ένας 

από τους σπουδαιότερους τρόπους επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου των ανθρώπων. Ενώ 

πολλές εταιρείες έχουν προσπαθήσει να μιμηθούν την επιτυχία του Facebook ή να την 

αμφισβητήσουν σε μια γεωγραφία ή άλλη, το Facebook έχει αποδείξει ότι το βασικό 

πλεονέκτημα πάνω στο οποίο βασίζονται όλες οι υπηρεσίες του - το κοινωνικό 

γράφημα - είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό και πιο ισχυρό σε σχέση με αυτό που 

αναμενόταν από πολλές άλλες εταιρίες.  
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5.3  Συμπεράσματα της εμπειρικής μελέτης από τα πρωτογενή 

δεδομένα 

 

Από την παραπάνω μελέτη διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των ανθρώπων, 

ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, ιδιότητας ή μόρφωσης, χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα 

και έχει λογαριασμό σε τουλάχιστον ένα. Μάλιστα, το μεγαλύτερο τμήμα συνδέεται 

στα κοινωνικά δίκτυα μέσω κινητού τηλεφώνου. Αυτό σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα 

να πραγματοποιήσει σύνδεση ανά πάσα στιγμή. Ταυτόχρονα, όμως, ο χρόνος χρήσης 

των κοινωνικών δικτύων, για την πλειονότητα των χρηστών είναι περιορισμένος. 

Ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό χρηστών που χρησιμοποιεί τα κοινωνικά 

δίκτυα για περισσότερες από τέσσερις ώρες ημερησίως. 

 

Ακόμη, μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό θεωρεί πως ο προσωπικός βαθμός 

χειρισμού των κοινωνικών δικτύων είναι μικρός. Επίσης, από την μελέτη αποδείχθηκε 

ότι η καταναλωτική συμπεριφορά των χρηστών των κοινωνικών δικτύων επηρεάζεται 

από διαφημίσεις, κριτικές και σχόλια (θετικά ή αρνητικά), που υπάρχουν στα κοινωνικά 

δίκτυα ανεξάρτητα από το ποιο δίκτυο είναι, καθώς και ανεξάρτητα από τα είδη των 

διαφημίσεων που προβάλλονται. Παρ’ όλ’ αυτά, ελάχιστοι είναι οι χρήστες που θα 

παρέχουν πληροφορίες για προϊόντα ή υπηρεσίες, μετά την αγορά τους (εφ’ όσον 

υπάρχει αυτή η δυνατότητα). 
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