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Πεξίιεςε
Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί κία εθηελή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ησλ
ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ηα νπνία ζπληζηνχλ έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα θαη
επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ηεο ζχγρξνλεο
επνρήο. Πξνθεηκέλνπ λα εξκελεπζεί ην αμηνπξφζεθην απηφ θαηλφκελν, ην νπνίν
εηζάγεη ηνπο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε λέα κνλνπάηηα θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο,
πξαγκαηνπνηείηαη ιεπηνκεξήο επηζθφπεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηζηνηφπσλ
θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ηα νπνία δηαθαίλεηαη λα έρνπλ ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ
επέθηαζε ηεο απήρεζεο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ ζην επξχ ςεθηαθφ θνηλφ.
Σαπηφρξνλα, κειεηψληαη ζε βάζνο δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηδησηηθφηεηα ησλ
κειψλ ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ελψ παξάιιεια εμεηάδνληαη εθηελψο
δεηήκαηα

αζθάιεηαο

πνπ

εληνπίδνληαη

ζηα

πεξηβάιινληα

απηά.

Σέινο,

δηαζαθελίδεηαη ε ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο ησλ λέσλ πξνθιήζεσλ πνπ εηζάγεη ε
ιεηηνπξγία ησλ ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο απφ ην δίθαην πξνζηαζίαο ηεο
ηδησηηθφηεηαο.
Αλαιπηηθφηεξα, ε νξγάλσζε ησλ εξεπλεηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο παξνχζαο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έρεη σο εμήο:
ην Κευάλαιο 1 παξνπζηάδεηαη κία καθξνζθειήο πεξηγξαθή ηεο λέαο θαη ζπλάκα
βειηησκέλεο έθδνζεο ηνπ Ιζηνχ κε ζηφρν λα θαηαζηεί θαηαλνεηφ ην πεξηβάιινλ, ζην
νπνίν έρνπλ δνκεζεί ηα ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα. Αξρηθά, πξαγκαηνπνηείηαη κία
πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηνπ Web 2.0, παξά ηε δπζθνιία πνπ παξνπζηάδεη ν
πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο ιφγσ ηνπ γεγνλφο φηη εθθξάδεη πνιιαπιέο εξκελείεο, ελψ
ζηε ζπλέρεηα θαηαγξάθνληαη νη βαζηθέο ηνπ δηαθνξέο κε ην Web 1.0. Μία εμ’ απηψλ
ζπληζηνχλ νη λέεο θαη θαηλνηνκηθέο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην Web
2.0, νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε πνιιαπιψλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ,
επηθέξνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν επράξηζηεο επηπηψζεηο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ
αλζξψπσλ.
ην Κευάλαιο 2 πξαγκαηνπνηείηαη κία ιεπηνκεξήο εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ησλ
ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ησλ νπνίσλ βαζηθφ γλψξηζκα ζπληζηά ε δπλαηφηεηα
πνπ παξέρνπλ ζηα άηνκα λα δεκηνπξγνχλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εηθνληθέο θνηλφηεηεο,
ρξεζηκνπνηψληαο σο κέζν ηνπο εθάζηνηε ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο.
9

Δπηπξφζζεηα, εληνπίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ,
ελψ παξάιιεια πξνζδηνξίδεηαη ε θχξηα δνκή ηνπο, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηξεηο
βαζηθέο νληφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα πξνθίι ησλ ρξεζηψλ, ηνπο θαηαιφγνπο ησλ
επαθψλ πνπ δηαηεξνχλ ηα άηνκα θαζψο επίζεο θαη ηηο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ.
πγρξφλσο, παξνπζηάδνληαη ηζηνξηθά ζηνηρεία, ηα νπνία πεξηγξάθνπλ πνιιαπινχο
ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ εηψλ κέρξη θαη ζήκεξα, ελψ ηαπηφρξνλα κειεηάηαη ε δηάδνζε απηψλ,
εζηηάδνληαο θαηά θχξην ιφγν ζην πιήζνο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ πξνζειθχνπλ.
ην Κευάλαιο 3 επηηειείηαη κία πεξηζζφηεξν ηερληθή κειέηε ζχλζεησλ δηθηχσλ
κέζσ ηεο παξνπζίαζεο πνιιαπιψλ εξεπλψλ, νη νπνίεο αλαιχνπλ ηε δνκή ησλ
ζπζηεκάησλ απηψλ σο παξαζηάζεηο γξάθσλ πνπ απνηεινχληαη απφ θφκβνπο θαη
ζπλδέζεηο. ην πιαίζην ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ε πξναλαθεξζείζα απηή
δνκή εξκελεχεηαη σο ε αλαπαξάζηαζε ελφο ρξήζηε απφ κία θνξπθή, ελψ νη αθκέο
αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ κεηαμχ ηνπο ηα κέιε ησλ
θνηλνηήησλ. Παξάιιεια, πξφζζεην ζεκείν εζηίαζεο απνηέιεζαλ νη θνηλέο ηδηφηεηεο
πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ζχλζεηα δίθηπα, εληνπίδνληαο σο ζεκαληηθφηεξεο εμ’ απηψλ
ηελ επίδξαζε ηνπ κηθξνχ θφζκνπ (small-world effect), ηε δηαλνκή βαζκνχ, ηε
δηαζηξσκάησζε θαη ηε δνκή ησλ θνηλνηήησλ πνπ εκθαλίδνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηα
ζπζηήκαηα. Δπηπξφζζεηα, δηαηξέρνληαο ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία δηαπηζηψλεηαη ν
δηαρσξηζκφο ησλ ζχλζεησλ δηθηχσλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ ηπραίσλ, κηθξνχ θφζκνπ θαη
ειεχζεξεο θιίκαθαο δηθηχσλ.
ην Κευάλαιο 4 αλαιχνληαη δηεμνδηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηδησηηθφηεηα
ησλ ρξεζηψλ ησλ ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ηα νπνία ζε κεγάιν βαζκφ
νθείινληαη ζην γεγνλφο ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρηθήο ηάζεο πνπ εκθαλίδνπλ ηα
άηνκα ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο. πγθεθξηκέλα, ηα κέιε ησλ δηθηχσλ
εληνπίδεηαη λα πξνβαίλνπλ ζηελ νηθεηνζειή θνηλνπνίεζε κεγάινπ φγθνπ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ ζηα αληίζηνηρα πξνθίι ηνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ παξαηεξείηαη θαη
πεξηερφκελν πνπ αθνξά θσηνγξαθίεο θαη βίληεν ηνπ αηφκνπ απφ ηελ ηδησηηθή ηνπ
δσή. Η ζπκπεξηθνξά απηή ησλ ρξεζηψλ εξκελεχεηαη ιφγσ ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ
ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ σο ηδησηηθψλ ρψξσλ, φπνπ είλαη δπλαηφ λα εθζέζνπλ
κε αζθάιεηα ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο. Παξάιιεια, έλα πξφζζεην δήηεκα ηδησηηθφηεηαο
πνπ δηαθξίλεηαη, αθνξά ην κέγεζνο ησλ θαηαιφγσλ ησλ επαθψλ πνπ δηαηεξνχλ ηα
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κέιε ησλ δηθηχσλ, ηα νπνία θαηά θχξην ιφγν εληνπίδεηαη λα αλαγλσξίδνπλ σο
ςεθηαθνχο ηνπο θίινπο πνιιαπιφ πιήζνο πξνζψπσλ. Η ζπκπεξηθνξά απηή ησλ
ρξεζηψλ δηαθαίλεηαη λα ζπγθξνχεηαη κε εθείλε πνπ πηνζεηνχλ ζην πξαγκαηηθφ
πεξηβάιινλ, θαζψο δηαπηζηψλεηαη ε ζχλαςε πεξηζζφηεξν ζηελψλ ζρέζεσλ κε
πεξηνξηζκέλν θχθιν πξνζψπσλ. Σαπηφρξνλα, ηίζεληαη πξνβιεκαηηζκνί σο πξνο ηηο
πνιηηηθέο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο πνπ αθνινπζνχλ νη εθάζηνηε ηζηφηνπνη
θνηλσληθήο δηθηχσζεο, νη νπνίνη εληνπίδεηαη λα κελ ηνπνζεηνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ
αηφκνπ σο ηελ βαζηθφηεξε πξνηεξαηφηεηα ηνπο. Αληίζεηα, δηακνξθψλνπλ “ραιαξέο”
αξρηθέο ξπζκίζεηο πξνζσπηθνχ απνξξήηνπ, νη νπνίεο θαζηζηνχλ ηα δεδνκέλα ησλ
ρξεζηψλ δεκφζηα νξαηά ζην ζχλνιν ηνπ δηαδηθηπαθνχ θνηλνχ, ελψ παξάιιεια
πξνβαίλνπλ ζην δηακνηξαζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ ρξεζηψλ ζε παξφρνπο
εθαξκνγψλ θαη δηαθεκηζηέο, απνθνκίδνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηεξάζηηα
νηθνλνκηθά νθέιε.
ην Κευάλαιο 5 πξαγκαηνπνηείηαη κία εθηελήο πεξηγξαθή ηνπ ηζηφηνπνπ
θνηλσληθήο δηθηχσζεο Facebook. Δηδηθφηεξα, παξνπζηάδνληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ
ηίζεληαη απφ ηελ εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ε έληαμε ησλ αηφκσλ ζηηο
εηθνληθέο θνηλφηεηεο ηνπ δηθηχνπ, ελψ ηαπηφρξνλα δηεξεπλάηαη ε δηάζεζε πνπ
εκθαλίδνπλ νη ρξήζηεο σο πξνο ηελ πεξαηηέξσ ζπκπιήξσζε ηεο ςεθηαθήο ηνπο
εηθφλαο κέζσ ηεο θνηλνπνίεζεο πξφζζεησλ πξνζσπηθψλ θαη επαίζζεησλ δεδνκέλσλ
ζηα αληίζηνηρα πξνθίι ηνπο. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ ππεξεζία News
Feed ηνπ Facebook, ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα κέιε λα ελεκεξψλνληαη κέζσ
ηεο αξρηθήο ηνπο ζειίδαο γηα πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηα
πξνθίι ησλ θίισλ ηνπο. Δπηπξφζζεηα, δίδεηαη ηδηαίηεξν βάξνο ζηνπο φξνπο θαη ηελ
πνιηηηθή πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο πνπ πηνζεηεί ην Facebook, ε νπνία νξίδεη σο
βαζηθή αξρή ηνπ ηζηνρψξνπ ηνλ έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα ίδηα ηα άηνκα. Γηα ην
ιφγν απηφ, ε εηαηξεία πξνβαίλεη ζηελ εθαξκνγή θαηά θχξην ιφγν δεκφζησλ αξρηθψλ
ξπζκίζεσλ πξνζσπηθνχ απνξξήηνπ, ζέηνληαο ππφ ηελ θξίζε θαη ηελ επηζπκία ηνπ
ρξήζηε ηε δηακφξθσζε ελφο πεξηζζφηεξν ηδησηηθνχ ραξαθηήξα πξνθίι. Χζηφζν,
ζρεηηθά εξσηήκαηα γελλψληαη αλαθνξηθά κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ εξγαιείνπ απηνχ
απφ ηελ πιεπξά ησλ κειψλ. Δπίζεο, ζεκαληηθφ ζεκείν ηεο πνιηθήο πξνζηαζίαο ηεο
ηδησηηθφηεηαο εληνπίδεηαη λα ζπληζηά ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ πνπ
δηαηεξεί ην Facebook, ελψ ηδηάδνπζα κλεία πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ θνηλνπνίεζε
απηψλ ζε παξφρνπο εθαξκνγψλ αιιά θαη δηαθεκηζηέο, νη νπνίνη απνηεινχλ ηελ θχξηα
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πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηζηνρψξνπ. Αθφκα, ζίγεηαη ε εθαξκνγή επηζεκάλζεσο
πξνζψπνπ ζε θσηνγξαθία, ε νπνία απνηειεί ηε ζπλεζέζηεξε πεξίπησζε
δεκνζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηξίηα πξφζσπα.
ην Κευάλαιο 6 παξνπζηάδνληαη θαη ζρνιηάδνληαη ιεπηνκεξψο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία,
ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε έξεπλαο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο
πξνζέγγηζεο ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. ηφρνο ηεο δηεξεχλεζεο απηήο
απνηέιεζε ε αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ επηδεηθλχνπλ δηαθνξεηηθέο
θνηλσληθέο νκάδεο ρξεζηψλ ζηνλ ηζηφηνπν θνηλσληθήο δηθηχσζεο Facebook, ελψ
επηπξφζζεην αληηθείκελν κειέηεο απνηέιεζε ν εληνπηζκφο ελδερφκελσλ απνθιίζεσλ
σο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηηεινχλ ηα επηιερζέληα δείγκαηα ηνπ πιεζπζκνχ
ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο. Δηδηθφηεξα, εμεηάδνληαη νη ιφγνη έληαμεο ή κε
ησλ αηφκσλ ζηνλ ςεθηαθφ ρψξν ηνπ Facebook θαζψο επίζεο θαη ην είδνο ησλ
δεδνκέλσλ πνπ επηιέγνπλ λα δεκνζηνπνηήζνπλ ζηα αληίζηνηρα πξνθίι ηνπο.
Παξάιιεια, κειεηάηαη ην εχξνο ησλ εηθνληθψλ θνηλνηήησλ πνπ δηαηεξνχλ νη ρξήζηεο
ζην δίθηπν θαη ην είδνο ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνπλ κέζα ζε απηέο, ελψ
ζπγρξφλσο

πξαγκαηνπνηείηαη

ηδηαίηεξε

αλάιπζε

ησλ

ζπκπεξηθνξψλ

πνπ

παξνπζηάδνπλ ηα άηνκα σο πξνο ηηο ξπζκίζεηο πξνζσπηθνχ απνξξήηνπ αιιά θαη ηηο
αλεζπρίεο πνπ είλαη δπλαηφ λα αληηκεησπίδνπλ αλαθνξηθά κε ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπο.
ην Κευάλαιο 7 επεμεγνχληαη ζέκαηα αζθάιεηαο ζην πεξηβάιινλ ησλ ςεθηαθψλ
θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Αξρηθά, πξνζδηνξίδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο αζθάιεηαο ζην
πιαίζην ησλ ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα πεξηγξάθνληαη νη
έλλνηεο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ή ηδησηηθφηεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο
δηαζεζηκφηεηαο. ηε ζπλέρεηα, εληνπίδνληαη νη επηηηζέκελνη ζηα ζπζηήκαηα απηά, νη
νπνίνη θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε δχν βαζηθέο ηάμεηο κε βάζε ηε λνκηκφηεηα ή κε ηεο
ζπκκεηνρήο

ηνπο

ζηνπο

ηζηνηφπνπο

θνηλσληθήο

δηθηχσζεο.

Παξάιιεια,

παξνπζηάδνληαη πνιιαπιέο απεηιέο πνπ είλαη πηζαλφ λα εθδεισζνχλ ζην ρψξν ησλ
ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, νξηζκέλεο εθ ησλ νπνίσλ ζπληζηνχλ ε δεκηνπξγία
ςεθηαθψλ θαθέισλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ε αλάθηεζε πεξηερνκέλνπ βάζεη
θσηνγξαθηψλ, ε θινπή ηεο ηαπηφηεηαο ελφο πξνζψπνπ, ην ειεθηξνληθφ ςάξεκα θαη
ε αλεπηζχκεηε αιιεινγξαθία.
ην Κευάλαιο 8 πξαγκαηνπνηείηαη κία πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο αληηκεηψπηζεο
ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ απφ ηε λνκνζεζία. πγθεθξηκέλα, παξαηίζεηαη
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κία θξηηηθή επηζθφπεζε ηνπ επξσπατθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κέζσ ηεο αλάιπζεο ηεο
Οδεγίαο 95/46/ΔΚ γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γεδνκέλσλ. Δηδηθφηεξα, πξαγκαηνπνηείηαη
δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ πξνζσπηθψλ θαη ησλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ ησλ αηφκσλ,
ελψ παξάιιεια παξνπζηάδνληαη θαη νη αλάινγεο δηαηάμεηο, νη νπνίεο νξίδνπλ ηηο
πεξηζηάζεηο λφκηκεο επεμεξγαζίαο απηψλ. Δπηπξφζζεηα, κειεηάηαη ε Άπνςε 5/2009
ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γεδνκέλσλ, πξνζδηνξίδνληαο ηνπο
ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο θαη ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ, ηηο αληίζηνηρεο
ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα απηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα εληνπίδνληαη νη πεξηπηψζεηο
ηζρχο ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά,
εμεηάδεηαη ην ειιεληθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ην νπνίν παξαηεξείηαη λα έρεη ελζσκαηψζεη
ηελ Οδεγία 95/46/ΔΚ ζην εζσηεξηθφ δίθαην ηνπ θξάηνπο. Σέινο, ηδηαίηεξε αλαθνξά
πξαγκαηνπνηείηαη γηα ην αλεπαξθέο επίπεδν πξνζηαζίαο πνπ πξνζθέξνπλ νη θαλφλεο
πνπ έρεη ζεζπίζεη ην Ακεξηθαληθφ Κνηλνβνχιην, γεγνλφο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε
ηεο κε νξηνζέηεζεο ησλ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλσλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ θαη
ησλ εηαηξεηψλ.
ην Κευάλαιο 9 εθθξάδνληαη νξηζκέλνη ζπκπεξαζκαηηθνί πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά
κε ηελ ηδησηηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ, νη νπνίνη πξνθχπηνπλ απφ ηε δηάζεζε
θνηλνπνίεζεο κεγάινπ φγθνπ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα άηνκα
ζηα πξνθίι πνπ δηαηεξνχλ ζηνπο εθάζηνηε ηζηνηφπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο.
Δληνλφηεξεο αλεζπρίεο εμ’ απηψλ πξνθαιεί ε ηάζε ησλ κειψλ λα παξαιείπνπλ ηε
κειέηε ησλ φξσλ πνπ ζέηνπλ νη πάξνρνη ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ελψ
αλάινγε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ παξαηεξείηαη θαη σο πξνο ηηο πνιηηηθέο
πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο πνπ πηνζεηνχληαη. Οη αζπλέπεηεο απηέο ησλ αηφκσλ
θαζηζηνχλ αθφκα κεγαιχηεξε ηελ αλάγθε παξνρήο αλάινγσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, ηα
νπνία είλαη απαξαίηεην λα ελζηεξλίδνληαη νη ρξήζηεο, έηζη ψζηε λα απνθεχγνπλ ηνπο
θηλδχλνπο πνπ εκθαλίδνληαη απφ ελδερφκελε εθδήισζε θάπνηνπ είδνπο απεηιήο.
Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπγθιίλνπλ θαη νη ζπζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ
παξνχζα ελφηεηα, νη νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν λα ζπλεηίζνπλ ηνπο απινχο ρξήζηεο ησλ
ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, λα ζπκβνπιεχζνπλ ηνπο παξφρνπο ησλ ππεξεζηψλ
απηψλ αιιά θαη λα αθππλίζνπλ αξκφδηνπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο.
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Summary

This dissertation is an extensive research approach of the online social networks that
consist one of the most popular means of communication between the people of
nowadays. In order to interpret this remarkable phenomenon, which inserts the users
of the Internet into the new paths of social interaction, a detailed review is being
carried out concerning the characteristics of the social networks, which seem to have
contributed to the extension of the popularity of those systems at the people who use
the digital world.
At the same time, issues that deal with the privacy of the members of the online
social networks are being studied, while many issues concerning the security of those
environments are being examined. Lastly, the ability to confront the new challenges is
being clarified; something which is introduced by the functionality of the social
networking sites from the laws that concern the protection of peoples’ privacy.
The organization of the researched subjects of this paper is further explained:
In Chapter 1 there is an extended description of this new but also improved version
of the Web in order for the environment to be understood and on which the online
social networks have been built. We begin with an attempt to specify the Web 2.0,
despite its difficulty to be defined because it expresses multiple interpretations, while
later many basic differences with the Web 1.0 are being documented. One of those
differences introduce new and innovating technologies that are being used from the
Web 2.0, which lead to the development of multiple applications and services,
bringing this way pleasant effects at peoples’ everyday lives.
In Chapter 2 we have a detailed introduction in the meaning of online social
networks, whose basic feature is the ability that is offered to the people to create their
personal iconic communities by using as a mean the social networking sites. In
addition, the characteristics of the online social networks are being spotted, while
their main structure is being defined, which is consisted of three basic entities and
more specifically user profiles, catalogues of contacts that people have, as well as the
groups that they participate. Simultaneously, historical data are being presented,
which describe multiple social networking sites that made their appearance at earlier
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times until today, while their spread is being studied, focusing mainly on the number
of the participants they attract.
In Chapter 3 there is a more technical study of complex networks through the
presentation of compound studies, which analyze the structure of those systems as
graphs that are consisted of edges and connections. As far as the online social
networks are concerned, the structure that was previously mentioned is interpreted as
the users’ depiction in one peak while the climax represents the relationships that are
developed among the members of those communities. Other points of focus are the
common attributes that the complex networks present, pointing as the most important
among them the small-world effect, the degree distribution, the stratification and the
structure of those communities that appear in this kind of systems. In addition, going
through the bibliography involved, we establish the segregation of the complex
networks that is detected, in the categories of the random, the small world and the free
scale networks.
In Chapter 4 we have an extensive analysis of issues concerning the privacy of the
users of the online social networks, which are mostly resulted by the fact that there is
a tendency of active participation by the people in their personal sites. More
specifically, the members of the networks are spotted projecting in public, by their
own will, all their personal data on their profiles, like pictures and videos of them in
their private lives. This kind of behavior by the users is justified since the online
social networks are dealt as private spaces, where people can expose with safety their
personal information. Another issue of privacy that appears, concerns the great
number of contacts that members of online social networks have all of which are
considered as network friends. This kind of behavior by the users is contradictory to
the behavior that they have in their everyday life environment, since there they appear
to have a more private circle of friends. There are many concerns regarding the
protection policy that online social networks have for their members’ privacy, since it
appears that users’ safety is not their priority. On the contrary, they formulate “loose”
basic settings regarding the peoples’ privacy which lead to the public display of
members’ private information in the online social networks. By taking advantage of
this they share the users’ information with internet providers that deal with
applications and advertisers, having this way financial profit.
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In Chapter 5 there is an extensive description of the social networking site
Facebook. More specifically, certain requirements are presented that are those that the
company has in order for the individuals to become a member of that online social
network. At the same time peoples’ attitude is being investigated towards the
completion of their virtual figure by displaying in public additional personal and
sensitive data in their profiles.
Furthermore, the matter of the News Feed service of Facebook is being discussed.
This gives its members the possibility to be notified in case their friends make any
changes to their profiles something which is displayed on their home page. In
addition, special emphasis is given at the terms and protection policy of individuals
privacy that Facebook has, which has as a basic principle, people being able to control
their own data. For this reason, the company has an application of default privacy
settings, leaving it up to the users’ judgment and will, to form a profile of a more
private style. However, many queries have been brought up concerning the
exploitation of this tool from the users’ side. Another important point of the privacy
protection of people seems to establish the kind of users’ data that Facebook can
preserve. Whereas a special reference is being carried out for the publication of those
data to application providers and advertisers, who constitute the main source of
founding of the site.
Another issue that is discussed is the application of tag on Facebook, where people
can point out, tag as it is called in the online social network language, another person
on a photograph, which is the most common case of publishing information that
concern third parties.
In Chapter 6 there is a presentation and a discussion about the statistical data that
came up from a research on the grounds of this paper on online social networks. This
research was formed after an evaluation on individuals’ behavior that is part of
Facebook, the social network. Another subject of study was the detection of probable
discrimination regarding the activities chosen by the groups of people that were used
as study groups, in their personal sites. To be more specific, we examine the reasons
why people become part of Facebook and why others don’t and also the kind of data
that users choose to publish on their profiles.
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The variety of the virtual communities is another field of study, communities that
users have on the web and the kind of relationships that are build among these. At the
same time a certain analysis is being made regarding the behavior that individuals
display regarding their privacy settings and also their troubles regarding their privacy.
In Chapter 7 there is an explanation about security matters on the environment of
online social networks. At the beginning, basic principles of security are being
specified concerning the social networks and more specifically the concept of
confidentiality or privacy, and the notions of integrity and availability. Later on, the
people opposed to these systems, are mentioned, who are divided into two basic
categories based on whether it is legitimate to participate in these social networks or
not.
Moreover, multiple threats are being presented that are likely to be manifested in the
online social networks some of which recommend the creation of digital dossiers of
personal data, content-based image retrieval, identity theft, phishing and spam
messaging.
In Chapter 8 we have an attempt to approach the treatment of the social
phenomenon called online social networks. A critical survey, of the European
Institutional Context, is presented, through the analysis of the Directive 95/46/EC that
involves the Data Protection. A distinction is being done between the personal and
sensitive data of people, while the related orders are being presented that define the
instances of their legal process. Another matter that is being studied is the Opinion
5/2009 of the Data Protection Working Party, determining the people who are
responsible for the process and the subjects of data, the equivalent obligations and
rights of those. At the same time, we have cases where the Data Protection Directive
95/46/EC are put into action outside the European Union. On the other hand, the
Hellenic institutional framework is being examined which seems to have incorporated
the Data Protection Directive 95/46/EC at the laws of the state. Last but not least,
there is a special reference concerning the inadequate level of protection that the rules
offer, made by the American Council, something which is based on the opinion that
there are no limitations concerning the registered constitutional rights of people and
companies.
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In Chapter 9 certain fears are being expressed concerning users’ privacy, that are
resulted by the fact that a large amount of personal data are being published, data that
are presented by the people in their profiles that they have on the online social
networks. The most disturbing of all is the fact that members have the tendency to
omit reading the terms that are being set by the providers of those social networks,
while relevant behavior is being noticed by the users and the policies of protection of
privacy that are being adopted. The consequences that these people have to deal with
create an even greater need to increase the measures of security that users must
embrace as well, in order to avoid dangers that might occur from a certain indication
of threat. Towards that direction converge the references that are presented at this
chapter which aim to bring, the users of the social networking sites, to reason, to
advise the service providers that work on these but also to awaken the government
commission in charge.
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Δηζαγσγή
Η εκθάληζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ εμέιημε ηνπ Ιζηνχ, ε
νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ θιεξνδφηεζε ζηνλ άλζξσπν
ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο πνιιαπιά πιενλεθηήκαηα. Μία λέα επνρή έρεη επέιζεη ζηνλ
ςεθηαθφ θφζκν, ε νπνία εμνπιίδεη ην ρξήζηε κε θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο θαη
ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν λα δηεπθνιχλνπλ ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ αηφκνπ αιιά θαη λα θαιχςνπλ ηηο νινέλα θαη απμαλφκελεο αλάγθεο ηνπ. Μία απφ
απηέο ζπληζηνχλ θαη ηα ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα, ηα νπνία απνηεινχλ έλα απφ ηα
κεγαιχηεξα θαηλφκελα ηνπ Ιζηνχ, εηζάγνληαο ηαπηφρξνλα κία λέα δηάζηαζε ζηελ
επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ. Ιζηφηνπνη, φπσο νη Facebook, MySpace, LinkedIn,
Youtube, Friendster, απνηεινχλ κεξηθνχο απφ ηνπο πην δεκνθηιείο ρψξνπο
θνηλσληθήο δηθηχσζεο, νη νπνίνη αλαπηχζζνληαη κε ηαρείο ξπζκνχο, θαζψο
πξνζειθχνπλ θαζεκεξηλά εθαηνκκχξηα ζπκκεηέρνληεο θάζε ειηθίαο, ζηνπο νπνίνπο
δίλεηαη

ε

δπλαηφηεηα

λα

ιάβνπλ

κέξνο

ζε

λένπο

ηξφπνπο

θνηλσληθήο

αιιειεπίδξαζεο.
Tα ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα θαζηζηνχλ ηνπο ρξήζηεο ηθαλνχο λα δεκηνπξγήζνπλ
ηηο πξνζσπηθέο ηνπο θνηλφηεηεο, ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη άηνκα ηνπ ζηελφηεξνπ θαη
επξχηεξνπ πξαγκαηηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο, ελψ ηαπηφρξνλα ζε αξθεηέο
πεξηπηψζεηο απηή ε κνξθή θνηλσληθνπνίεζεο ηνπο ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ αλάπηπμε
λέσλ ζρέζεσλ. Πξνθεηκέλνπ λα ζπζηήζνπλ ηελ εηθφλα ηνπο ζηνπο ςεθηαθνχο ηνπο
θίινπο, ηα κέιε ησλ δηθηχσλ θνηλνπνηνχλ ζηα πξνθίι ηνπο ηεξάζηην φγθν
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία επαξθνχλ γηα λα επηηεπρζεί κία πιήξεο
ζθηαγξάθεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο. Όκσο, νη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη πνιχ
πηζαλφ λα γλσζηνπνηεζνχλ αθφκα θαη ζε έλα πεξηζζφηεξν δεκφζην θνηλφ, ην νπνίν
ελ γέλεη επηδίδεηαη ζηε ζπιινγή θαη ελδερνκέλσο ηελ επεμεξγαζία απηψλ
πνηθηινηξφπσο.

Απφ

ηελ

πιεπξά

ηνπο,

νη

ρξήζηεο

δηαθαίλεηαη

λα

κελ

εθκεηαιιεχνληαη ην κνλαδηθφ εξγαιείν ησλ ξπζκίζεσλ απνξξήηνπ πνπ ηνπο
παξέρεηαη πξνθεηκέλνπ νη ίδηνη λα πξνζηαηέςνπλ ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπο, κε
απνηέιεζκα λα ράλνπλ ηνλ έιεγρν ηεο νξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπο πξνο ηξίηα
πξφζσπα.
Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ζπκβάιινπλ θαη νη πάξνρνη ησλ ςεθηαθψλ
θνηλσληθψλ δηθηχσλ, νη νπνίνη θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ
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πξνβαίλνπλ ζε ζρεδηαζηηθέο επηινγέο πνπ επλννχλ ζε αθφκα κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ
απνθάιπςε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εκπηζηεχνληαη νη ρξήζηεο ζηα
πξνζσπηθά ηνπο πξνθίι. Χο εθ ηνχηνπ, ε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ ζηα
ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα εγείξεη θξίζηκνπο πξνβιεκαηηζκνχο σο πξνο ηελ έλλνηα
ηεο ηδησηηθήο ηνπο ζθαίξαο, ελψ παξάιιεια ζέηεη έληνλεο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε
πξνθχπηνληα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ ηδησηηθφηεηαο ηνπο, ηα
νπνία ελέρνπλ πνιιαπινχο θαη ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο γηα ηε δσή ησλ αηφκσλ.
Χζηφζν, αξθεηά είλαη ηα ζπκβνπιεπηηθά φξγαλα εθείλα, ηα νπνία κε ην πέξαζκα ηνπ
ρξφλνπ παξείραλ ζπζηάζεηο πξνο ηνπο ρξήζηεο αιιά θαη ηνπο παξφρνπο ησλ
ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, εληνπίδνληαο σο επηηαθηηθή ηελ αλάγθε
ζπκθηιίσζεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ λφκνπ κε ηελ επηζπκία ησλ αηφκσλ λα
θνηλνπνηνχλ δεδνκέλα θαη ηαπηφρξνλα λα πξνζηαηεχνληαη..
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ζ ΜΔΣΑΒΑΖ ΑΠΟ ΣΟ WΔΒ 1.0 ΣΟ WΔΒ 2.0
ε δηάζηεκα κεξηθψλ εηψλ, ν Ιζηφο, απφ έλα εξγαιείν εξγαζίαο γηα ηνπο
επηζηήκνλεο, απνηέιεζε έλα ζθαηξηθφ ρψξν πιεξνθνξηψλ, ζηνλ νπνίν απέθηεζαλ
πξφζβαζε πεξηζζφηεξνη απφ έλα δηζεθαηνκκχξην ρξήζηεο. Μεηά ηελ εμέιημε απηή,
θάλεθε λα είλαη πξν ησλ ππιψλ κία λέα πεξηζζφηεξν θνηλσληθή θαη ζπκκεηνρηθή
ηάζε ηνπ Ιζηνχ, ε νπνία ηειηθά νδήγεζε ζηελ εηζαγσγή κίαο βειηησκέλεο “έθδνζεο”1
ηνπ, ην ιεγφκελν Web 2.0. Οη ζεκαληηθφηαηεο ηερλνινγίεο, νη νπνίεο εκθαλίζηεθαλ
ηα ηειεπηαία πεξίπνπ 10 ρξφληα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην Web 2.0, έρνπλ σο
απνηέιεζκα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ηζηνζειίδσλ φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν παξνπζίαο
θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, κε ζπλέπεηα ηελ σθέιεηα ησλ αλζξψπσλ δεδνκέλεο ηεο ρξήζεο
ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο [2, 7].

1.1 Ση είλαη ην Web 2.0
Ο φξνο “Web 2.0” ρξνλνινγείηαη φηη έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ κεηαμχ ησλ εηψλ
2003 θαη 2004, θπξίσο γηα λα θαιχςεη ηα δηάθνξα λέα θαηλφκελα ζηνλ Παγθφζκην
Ιζηφ (WWW). Δπηλνήζεθε απφ ηνλ ηδξπηή θαη ηνλ αληηπξφεδξν ηεο O’ Reilly Media
Inc., Tim O’ Reilly θαη Dale Dougherty αληίζηνηρα, θαηά ηε δηάξθεηα ζπδήηεζεο
ζρεηηθά κε κία πηζαλή κειινληηθή δηάζθεςε γηα ηνλ Ιζηφ, ππνζηεξίδνληαο φηη ήηαλ
πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφο απφ πνηέ. ηελ πξαγκαηνπνηεζείζα ην 2004 δηάζθεςε, ε
νπνία ζρεδηάζηεθε γηα λα απνθαηαζηήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ζε κία βηνκεραλία πνπ
είρε ράζεη ην δξφκν ηεο κεηά ηελ απνηπρία ηνπ ιεγφκελνπ dotcom, ππνζηεξίρηεθε φηη
ν Ιζηφο επξφθεηην λα εμειηρζεί ζε κία πιαηθφξκα γηα κία κεηαβαιιφκελε παξαγσγή
εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ [3, 7, 4].
Παξά ηε δπζθνιία πνπ παξνπζηάδεη ν νξηζκφο ηνπ Web 2.0, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο
φηη δειψλεη αξθεηέο δηαθνξεηηθέο ηδέεο, εληνπίδνληαη πνιιαπιάζηεο εξκελείεο ηνπ

1

Ο φξνο WEB 2.0 δίλεη ηελ αίζζεζε κίαο λέαο έθδνζεο ηνπ Ιζηνχ. Παξ’ φια απηά δελ γίλεηαη

ιφγνο γηα λέν πξσηφθνιιν αιιά γηα αιιαγέο ζηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ήδε
ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο.
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φξνπ, εθ ησλ νπνίσλ ραξαθηεξηζηηθφηεξεο ζπληζηνχλ νη αθφινπζεο :
“To Web 2.0 είλαη ην δίθηπν ζαλ πιαηθόξκα πνπ εθηείλεηαη ζε όιεο ηηο ζπλδεδεκέλεο
ζπζθεπέο. Οη Web 2.0 εθαξκνγέο παξαδίδνπλ ινγηζκηθό ζαλ ζπλερώο ελεκεξσκέλεο
ππεξεζίεο, νη νπνίεο γίλνληαη όιν θαη θαιύηεξεο όζν πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ηηο
ρξεζηκνπνηνύλ, θαηαλαιώλνληαο θαη αλακεηγλύνληαο δεδνκέλα από πνιιαπιέο πεγέο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεκνλσκέλσλ ρξεζηώλ, παξέρνληαο δεδνκέλα θαη
ππεξεζίεο ζε κία κνξθή, ε νπνία επηηξέπεη ηελ αλάκεημε ηνπο από ηξίηα πξόζσπα,
δεκηνπξγώληαο επηδξάζεηο ηνπ δηθηύνπ κέζσ κίαο „αξρηηεθηνληθήο ζπκκεηνρήο‟ θαη
κεηαθέξνληαο ηελ πινύζηα εκπεηξία ησλ ρξεζηώλ ”.
(Tim O’ Reilly, 2005)
“Τν Web 2.0 αλαθέξεηαη ζε κία δηθηπνθεληξηθή πιαηθόξκα πνπ ππνζηεξίδεη ηε
δηαλεκεκέλε, ζπλεξγαηηθή θαη ζπζζσξεπηηθή δεκηνπξγία ησλ ρξεζηώλ ηνπ”.
(John Hagel)
“Τν Web 2.0 απνηειεί κία δεύηεξε γεληά ή κία πεξηζζόηεξν πξνζσπνπνηεκέλε,
επηθνηλσληαθή κνξθή ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ πνπ ηνλίδεη ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή, ηε
ζπλδεηηθόηεηα, ηε ζπλεξγαζία θαη ηε δηαλνκή ηεο γλώζεο θαη ησλ ηδεώλ κεηαμύ ησλ
ρξεζηώλ ”.
(Catherine McLoughlin & Mark J.W. Lee, 2007)
“Τν Web 2.0 είλαη κία ινγηθή εμέιημε ηνπ Δηαδηθηύνπ γηα λα επηηξέςεη ηε ζύλδεζε
κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ θαη ηνλ κεκνλσκέλν έιεγρν ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπο”.
(CEPIS2, 2008)
Δθ ησλ παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη έρνπλ επέιζεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην
Γηαδίθηπν, ηηο νπνίεο αληηπξνζσπεχεη ην Web 2.0 θαζψο ζπιιακβάλεη έλα
ζπλδπαζκφ θαηλνηνκηψλ. Πξφθεηηαη γηα κία πιαηθφξκα, ζηελ νπνία έρνπλ δνκεζεί
θαηλνηνκηθέο ηερλνινγίεο, ηξέρνπλ εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο πνπ κέρξη πξφηηλνο
έηξεραλ ηνπηθά ζηνπο ππνινγηζηέο, ελψ παξάιιεια είλαη δπλαηφλ λα γίλεηαη ιφγνο
2

Council Of European Professional Informatics Society (CEPIS). Πξφθεηηαη γηα κία κε

θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε πνπ επηδηψθεη λα βειηηψζεη θαη λα πξνσζήζεη πςειά πξφηππα
κεηαμχ επαγγεικαηηψλ ζε αλαγλψξηζε ηεο επίδξαζεο πνπ αζθεί ε Πιεξνθνξηθή ζηελ
θνηλσλία [10].
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Δηθόλα 1.1. “WEB 2.0 Δθηεηακέλν ζχλλεθν”. Απεηθφληζε ηνπ WEB 2.0 κε βάζε ηνλ Markus
Angermeier. Οη έληνλνη άζπξνη φξνη απνηεινχλ ηελ εξκελεία ηνπ Markus Angermeier γηα ηηο
βαζηθέο ηδέεο ηνπ WEB 2.0, ελψ νη ινηπνί φξνη ηαμηλνκνχληαη θνληά ζηνπο αληίζηνηρνπο
θχξηνπο κε ηνπο νπνίνπο ζρεηίδνληαη ζηελά.

θαη γηα έλα ρψξν, ζηνλ νπνίν νη ρξήζηεο αληηκεησπίδνληαη σο αληηθείκελα πξψηεο
θαηεγνξίαο. Μία ηερλνινγηθή θαη θνηλσληθή επαλάζηαζε βξίζθεηαη ζε εμέιημε, ηεο
νπνίαο

θχξηα

ραξαθηεξηζηηθά

ζπληζηνχλ

ε

ακθίδξνκε

επηθνηλσλία,

ε

δηαδξαζηηθφηεηα, ε ζπλεξγαζία, ε ζπλεηζθνξά, ε ζεκαληηθή πνηθηινκνξθία ζηνπο
ηχπνπο πεξηερνκέλνπ, ην δπλακηθφ πεξηερφκελν, ε θνηλσληθή δηθηχσζε θαη ε
δεκηνπξγία θνηλνηήησλ (εηθφλα 1.1) [1, 2].

1.2 Γηαθνξέο Web 1.0 & Web 2.0
Σν Web 2.0 πξνζθέξεη πνιιαπιά ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ άλζξσπν ηεο
ζχγρξνλεο επνρήο, ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ
δξαζηεξηφηεηεο. Σν λέν απηφ θαηλφκελν έρεη επηπηψζεηο ζηνλ ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη
επηθνηλσλνχλ

κε

άιια

άηνκα,

ιακβάλνπλ

απνθάζεηο,

θνηλσληθνπνηνχληαη,

κνξθψλνληαη, δηαζθεδάδνπλ θαη πξαγκαηνπνηνχλ ηηο αγνξέο ηνπο. Σα λέα απηά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Web 2.0 θάλνπλ εκθαλή ηε δηαθνξά ηνπ κε ην Web 1.0, κε ηε
βαζηθφηεξε απφ απηέο λα εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη δεκηνπξγνί πεξηερνκέλνπ
ζηελ αξρηθή κνξθή ηνπ Ιζηνχ ήηαλ ιηγφηεξνη κε ηελ πιεηνςεθία απηψλ λα ελεξγνχλ
σο θαηαλαισηέο πεξηερνκέλνπ. Αληίζεηα, ζην Web 2.0 νπνηνζδήπνηε ζπκκεηέρσλ
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θαζίζηαηαη ηθαλφο λα απνηειεί θαη δεκηνπξγφο. Χο εθ ηνχηνπ, θάζε ρξήζηεο έρεη ηε
δπλαηφηεηα φρη κφλν λα ζπλζέζεη αιιά θαη λα ζπγθεληξψζεη, λα νξγαλψζεη θαη λα
κνηξαζηεί πεξηερφκελν πνπ ηθαλνπνηεί ηηο πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο αιιά θαη ηηο
αληίζηνηρεο ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ. Η ηδηφηεηα απηή ησλ αηφκσλ νδήγεζε ζηελ
αληίιεςε ηεο ζεψξεζεο ησλ ρξεζηψλ σο αληηθείκελα πξψηεο θαηεγνξίαο πνπ
ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα σο παξαγσγνί αιιά θαη σο θαηαλαισηέο πεξηερνκέλνπ [1, 5,
7].
Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ελζαξξχλεηαη θαη εληζρχεηαη ν ζπκκεηνρηθφο ξφινο ησλ
ρξεζηψλ, νη νπνίνη επηπξφζζεηα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγνχλ θαη λα εθηηκνχλ
πεξηερφκελν, ζρνιηάδνληαο θαη ππνβάιινληαο λέεο ζέζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα απνηειεί ε ηζηνζειίδα Amazon.com, ε νπνία αξρηθά επέηξεπε ζηνπο
επηζθέπηεο ηεο λα αγνξάδνπλ πξντφληα πνπ ηνπο ελδηέθεξαλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα
απέθηεζαλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλζέηνπλ θξηηηθέο γη’ απηά αιιά θαη λα εθζέηνπλ θαη
λα πσινχλ ηα δηθά ηνπο δεκηνπξγήκαηα. Χο εθ ηνχηνπ, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε λέα
έθδνζε ηνπ Ιζηνχ ζπληζηά έλα κέζν επηθνηλσλίαο δηπιήο θαηεχζπλζεο πνπ παξέρεη ηε
δπλαηφηεηα γηα αλάγλσζε θαη γξαθή (read write Web) [1, 5, 7]. Παξάιιεια, κία
εμίζνπ ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ εληνπίδεηαη κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ “εθδφζεσλ”
ηνπ Ιζηνχ απνηειεί ε ζηαηηθή ξνή ηεο πιεξνθνξίαο ζην Web 1.0. Αληίζεηα, ην Web
2.0 ραξαθηεξίδεηαη απφ δπλακηθέο ηζηνζειίδεο, ησλ νπνίσλ ηα δεδνκέλα αιιάδνπλ
αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ, ελψ ην πεξηερφκελν, ην νπνίν είλαη δπλαηφ
λα απνηειεί έλα κείγκα απφ εηθφλα, ήρν θαη θείκελν (ε κφλε κνξθή πεξηερνκέλνπ
πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην Web 1.0), δηακνηξάδεηαη, εληζρχνληαο θαη’ απηφλ ηνλ
ηξφπν ηε ζπλεξγαηηθφηεηα3 κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. Σαπηφρξνλα, είλαη δπλαηφ λα
πξαγκαηνπνηνχληαη θαη κηθξέο επαπμεηηθέο πξνζζήθεο ζηηο Web 2.0 ηζηνζειίδεο,
ηξνπνπνηήζεηο, νη νπνίεο δελ είλαη απαξαίηεην λα επηηεινχληαη απφ ηνλ αληίζηνηρν
ηδηνθηήηε, θαζψο αθφκα θαη ε πξνζζήθε ζρνιίσλ ζηνλ “ηνίρν” ελφο “θίινπ” ζην
Facebook ζπληζηά αιιαγή [1, 7].

3

Παξάδεηγκα απνηεινχλ νη ηζηνζειίδεο del.icio.us, Furl θαη Digg, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο

ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζπιινγέο κε ηζηνζειίδεο πνπ ηνπο
ελδηαθέξνπλ ρξεζηκνπνηψληαο επηζχλαςε κεηαδεδνκέλσλ θαη λα ηηο κνηξαζηνχλ κε άιινπο
ρξήζηεο [5].
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Παξάιιεια, έλα ζεκαληηθφ ζεκείν δηαθνξάο ηεο λέαο κνξθήο ηνπ Ιζηνχ απνηειεί ε
ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία. πγθεθξηκέλα, ζην Web 2.0 εληνπίδεηαη λα
πηνζεηνχληαη λέεο θαη θαηλνηνκηθέο ηερλνινγίεο, ν ζπλδπαζκφο ησλ νπνίσλ επηηξέπεη
θαη δηεπθνιχλεη ηε ζχλδεζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ. Παξάδεηγκα
απνηεινχλ ηα ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα MySpace θαη Facebook, φπνπ θάζε ρξήζηεο
θαζίζηαηαη ηθαλφο λα δεκηνπξγήζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ πξνθίι, πξνζζέηνληαο ην
πεξηερφκελν πνπ επηζπκεί ρσξίο λα δηαζέηεη πξνγξακκαηηζηηθέο γλψζεηο θαη ηερληθέο
ηθαλφηεηεο. Αληίζεηα, ζην Web 1.0 ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κίαο ηζηνζειίδαο
πξαγκαηνπνηνχληαλ κνλάρα απφ εηδηθνχο. Παξάιιεια, ην Web 1.0 είλαη δπλαηφ λα
ραξαθηεξηζηεί σο απνιπηαξρηθφ ζε αληίζεζε κε ην Web 2.0 πνπ δηαθξίλεηαη λα είλαη
πεξηζζφηεξν δεκνθξαηηθφ. Παξάδεηγκα απηήο ηεο πεπνίζεζεο απνηειεί ε Web 1.0
ηζηνζειίδα ησλ New York Times, ε νπνία παξνπζηάδεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο εηδήζεηο
ηεο εκέξαο, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ν ηζηφηνπνο Digg.com πξνβάιιεη εθείλεο ηηο
εηδήζεηο πνπ αμηνινγνχλ νη ρξήζηεο σο ηηο πην ζεκαληηθέο [1, 5].

1.3 Βαζηθέο Τπεξεζίεο & Δθαξκνγέο ηνπ Web 2.0
Η επνρή ηνπ Web 2.0 εμνπζηνδφηεζε ηνλ θνηλφ ρξήζηε κε πνιιαπιέο λέεο ηδέεο.
Πξφθεηηαη

γηα

ππεξεζίεο

ή

δηαδηθαζίεο

ρξεζηψλ

πνπ

δεκηνπξγήζεθαλ

ρξεζηκνπνηψληαο ηα αλνηθηά πξφηππα θαη ηηο δνκηθέο κνλάδεο ηερλνινγίαο πνπ
ππνζηεξίδνπλ ην Γηαδίθηπν θαη ν Ιζηφο. Παξνπζηάδνπλ θαηλνηνκίεο θαη επθνιίεο πνπ
αλαδεηνχζαλ νη ρξήζηεο, ελψ πιένλ είλαη ζρεηηθά ψξηκεο ιφγσ ηεο ρξήζεο ηνπο γηα
αξθεηά ρξφληα, αλ θαη λέα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη ηθαλφηεηεο πξνζηίζεληαη
ζπλερψο [2,7]. Μεξηθέο απφ ηηο θπξηφηεξεο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο πεξηγξάθνληαη
ιεπηνκεξψο ζηε ζπλέρεηα.
Ηζηνιόγηα
Πξφθεηηαη γηα απιέο ηζηνζειίδεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπλδέζκνπο πξνο άιινπο
δηαδηθηπαθνχο ρψξνπο θαζψο επίζεο θαη απφςεηο, πιεξνθνξίεο, θσηνγξαθίεο, βίληεν
θαη πξνζσπηθέο θαηαρσξήζεηο ρξεζηψλ, νη νπνίεο ηαμηλνκνχληαη ρξνλνινγηθά κε ηελ
πην πξφζθαηε λα εκθαλίδεηαη σο αξρηθή. Κάζε κία απφ ηηο θαηαρσξήζεηο απηέο
ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ιέμεηο θιεηδηά, επηηξέπνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ
ηαμηλφκεζε ηνπ ζέκαηνο απηήο ζην ζχζηεκα, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε
αξρεηνζέηεζε ηεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Η δηαδηθαζία ηεο θαηαρψξεζεο αιιά
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θαη ηεο πξφζζεηεο δπλαηφηεηαο ηνπ ζρνιηαζκνχ πνπ παξέρνπλ ηα ηζηνιφγηα
ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ κεηαμχ ελφο αξρηθνχ ζπληάθηε
θαη κίαο νκάδαο δεπηεξεπφλησλ αηφκσλ πνπ παξαζέηνπλ ηηο θξίζεηο ηνπο, θαζψο
επίζεο θαη ζηελ αίζζεζε ηεο ακεζφηεηαο, δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα ηζηνιφγηα
επηηξέπνπλ ζηα άηνκα λα αλαξηνχλ ηηο ζέζεηο ηνπο ζε ρξφλν δεκνζηνγξαθηθφ. Σν
απμεκέλν πιήζνο ηνπ θνηλνχ πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο θνηλφηεηεο
δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ελφο νιφθιεξνπ θφζκνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζην δηθφ ηνπ
πεξηβάιινλ. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη εληνπίδνληαη πεξηζζφηεξα απφ 112
εθαηνκκχξηα4 ηζηνιφγηα, εθ ησλ νπνίσλ 14 ρηιηάδεο έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ Διιάδα
[2, 7, 8].
Wikis
Πξφθεηηαη γηα ηζηνζειίδεο ή ζχλνια ηζηνζειίδσλ πνπ είλαη δπλαηφ λα
δηακνξθσζνχλ κε απιφ ηξφπν απφ νπνηνλδήπνηε ρξήζηε. Απνηεινχλ επέιηθηα,
αλνηθηά ζε πξφζβαζε θαη εχρξεζηα εθδνηηθά εξγαιεία, ηα νπνία δίλνπλ ηε
δπλαηφηεηα ζηα άηνκα, εθηφο απφ ην λα εηζάγνπλ, λα ηξνπνπνηήζνπλ, λα δηαγξάςνπλ
πεξηερφκελν αιιά θαη λα επαλαθέξνπλ παιαηφηεξεο εθδφζεηο απηνχ, θαζψο
εμαθνινπζνχλ λα είλαη δηαζέζηκεο. Υαξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα wiki απνηειεί ε
Wikipedia, ε νπνία πξνζκεηξά πεξηζζφηεξα απφ 5 εθαηνκκχξηα άξζξα ζε πνιιαπιέο
γιψζζεο

απνηειψληαο

θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν κία πνιχηηκε

δηαδηθηπαθή

εγθπθινπαίδεηα, ε νπνία είλαη πνιχ δεκνθηιήο [2, 7, 8].
Δπηζύλαςε Μεηαδεδνκέλσλ
Πξφθεηηαη γηα ηε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο κίαο ζεκαζηνινγηθήο ιέμεο ζε έλα
ςεθηαθφ αληηθείκελν, φπσο γηα παξάδεηγκα κία ηζηνζειίδα, κία θσηνγξαθία ή έλα
βίληεν, κε ζθνπφ λα ην πεξηγξάςεη. Η δηαδηθαζία απηή, ε νπνία έρεη ραξαθηεξηζηεί κε
ηνλ φξν social bookmarking, επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ηαμηλνκνχλ ηηο πξνζσπηθέο
ηνπο πξνηηκήζεηο θαη λα ηηο κνηξάδνληαη κε ηξίηα πξφζσπα. Μία απφ ηηο κεγαιχηεξεο
θιίκαθαο εθαξκνγέο επηζχλαςεο κεηαδεδνκέλσλ εληνπίδεηαη ζηελ ηζηνζειίδα
del.icio.us, ζηελ νπνία νη ρξήζηεο πξνζζέηνπλ ζεκαζηνινγηθέο ιέμεηο ζηνπο
ηζηφηνπνπο πνπ πξνηηκνχλ, παξνπζηάδνληαο ηνπο ζε άιινπο ρξήζηεο. Έλα πξφζζεην
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http://en.wikipedia.org/wiki/Blogs, επηέκβξηνο 2010.
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θαη πνιχ ελδηαθέξνλ παξάδεηγκα απνηειεί ε ηζηνζειίδα CiteULike, ε νπνία δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζε αθαδεκατθνχο δηδάθηνξεο λα απνζεθεχνπλ, λα νξγαλψλνπλ θαη λα
κνηξάδνληαη ηα άξζξα πνπ κειεηνχλ [2, 7].
πλάζξνηζε (Mush-up)
Πξφθεηηαη γηα ην ζπλδπαζκφ ζε κία ηζηνζειίδα πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ απφ
πνιιαπιέο δηαθνξεηηθέο πεγέο. Η πινπνίεζε απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ
αλνηρηψλ δηεπαθψλ πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγψλ, ηα ιεγφκελα open API’s
(Application Programming Interfaces). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε
ελζσκάησζε ραξηψλ απφ άιιεο ππεξεζίεο (Google maps) ζε ηζηνζειίδεο
θαηαζηεκάησλ, έηζη ψζηε λα παξέρεηαη πεξηζζφηεξε ελεκέξσζε γηα ηελ αθξηβή
ηνπνζεζία ηνπο [2, 8].
RSS (Real Simple Syndication)
Πξφθεηηαη γηα κία ππεξεζία, ε νπνία πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα
ιακβάλνπλ είηε ζηνλ Η/Τ είηε ζε θηλεηέο ζπζθεπέο, φπσο ην θηλεηφ ηειέθσλν θαη ην
PDA, ελεκεξψζεηο απφ ηζηνζειίδεο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε κεηάβαζε ησλ
αηφκσλ ζε απηέο. Σερληθά, πξφθεηηαη γηα δεδνκέλα ζε κνξθή XML, ηα νπνία
πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηζηνζειίδσλ [2, 7].
Γηαλνκή Πνιπκέζσλ
Πξφθεηηαη γηα ππεξεζίεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ απνζήθεπζε θαη ηε δηαλνκή
πεξηερνκέλνπ πνιπκέζσλ. Οη ππεξεζίεο απηέο ππνζηεξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα πνπ
πξνζθέξεη ν Ιζηφο ζηνπο ρξήζηεο λα ιεηηνπξγνχλ φρη κφλν σο θαηαλαισηέο
πεξηερνκέλνπ αιιά θαη σο δεκηνπξγνί, παξάγνληαο ηα πξνζσπηθά ηνπο βίληεν θαη
θσηνγξαθίεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ηζηνζειίδα ηνπ YouTube [2,
7].
Podcasts
Πξφθεηηαη γηα αθνπζηηθέο εγγξαθέο, ζπλήζσο ζε MP3 κνξθή, απφ ζπλεληεχμεηο,
ζπδεηήζεηο θαη δηαιέμεηο, νη νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα κεηαθεξζνχλ ζε ειεθηξνληθνχο
ππνινγηζηέο αιιά θαη MP3 ζπζθεπέο. Οη εγγξαθέο απηέο θνξηψλνληαη ζε έλαλ
θεληξηθφ ππνινγηζηή θαη ε χπαξμε ηνπο γίλεηαη γλσζηή κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο RSS
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ππεξεζίαο. Οη ξίδεο ηνπο εληνπίδνληαη ζηηο πξνζπάζεηεο πξνζζήθεο αθνπζηηθνχ
πιηθνχ ζηα αξρηθά ηζηνιφγηα [6, 7].

1.4 Σερλνινγία
Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο νδεγνχο ηεο αλάπηπμεο ηνπ Web 2.0 πνπ θαζηζηά
παξάιιεια εκθαλή ηε δηαθνξά ηνπ απφ ην Web 1.0 ζπληζηά ε εκθάληζε κίαο λέαο
γεληάο ηερλνινγηψλ θαη πξνηχπσλ. Οη ζεκαληηθφηεξεο εμ’ απηψλ αλαιχνληαη ζηε
ζπλέρεηα.
AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)
Απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο ηερλνινγίεο ηνπ WEB 2.0, ε νπνία
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην δπλακηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηε κνξθνπνίεζε ηζηνζειίδσλ.
Πξφθεηηαη γηα έλα κείγκα ηερλνινγηψλ πνπ ελζσκαηψλνπλ ηελ παξνπζίαζε ησλ
ηζηνηφπσλ (ΥΗΣΜL θαη CSS), ηε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε (DOM – Document
Object Model), ηε δηαινγηθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ πειάηε θαη εμππεξεηεηή
(XML θαη XSLT), ηελ αζχγρξνλε απάληεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ θεληξηθνχ
ππνινγηζηή (XMLHttpRequest) θαη ηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ JavaScript. Λφγσ
ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ θνξηψλεηαη νιφθιεξε ε ζειίδα αιιά αλαλεψλνληαη κφλν νη
πιεξνθνξίεο πνπ αιιάδνπλ φζν ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ή επαλέξρεηαη ζε απηή, ν φγθνο
ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζηέιλνληαη ζηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή είλαη κηθξφηεξνο, κε
απνηέιεζκα νη εθαξκνγέο λα είλαη λα γξεγνξφηεξεο θαη απνδνηηθφηεξεο [1, 2, 7].
REST & SOAP
Απνηεινχλ πξσηφθνιια δηθηχνπ, ηα νπνία θαηαηάζζνληαη ζηελ απνθαινχκελε
ειαθξηά ή απινπζηεπκέλε κνξθή ηερλνινγίαο θαζψο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο απιέο HTTP
εληνιέο PUT, POST, GET, DELETE πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αλάθηεζε δεδνκέλσλ απφ
έλαλ θεληξηθφ ππνινγηζηή. πγθεθξηκέλα, ην πξσηφθνιιν REST (Representational
State Transfer) απνηειεί έλα αξρηηεθηνληθφ ζηπι γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ
βαζηζκέλσλ ζε δίθηπα, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ην SOAP ζπληζηά έλα πξσηφθνιιν
γηα ηελ αληαιιαγή δνκεκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζηελ πινπνίεζε εθαξκνγψλ Ιζηνχ [2,
7].
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Microformats
Πξφθεηηαη γηα HTML ή XML ζεκάλζεηο, νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ηε ζεκαζία ησλ
δεδνκέλσλ κίαο ηζηνζειίδαο, επηηξέπνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζε κεραλέο
αλαδήηεζεο λα επηιέγνπλ ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα πνπ επηζπκεί λα έρεη ζηε δηάζεζε
ηνπ έλαο ρξήζηεο, ζε αληίζεζε κε κία κάδα δεδνκέλσλ πνπ απιά ηαηξηάδνπλ ζηνλ φξν
αλαδήηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε [2, 7].
Αλνηρηέο Γηεπαθέο Πξνγξακκαηηζκνύ Δθαξκνγώλ
Οη

αλνηρηέο

δηεπαθέο

πξνγξακκαηηζκνχ

εθαξκνγψλ

(open

Application

Programming Interfaces) παξέρνπλ ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο έλα κεραληζκφ
πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ άλεπ αδεηνδφηεζεο ή θάπνηνπ είδνπο πιεξσκήο ηε
ιεηηνπξγηθφηεηα ελφο ζπλφινπ ελνηήησλ πξνγξακκάησλ (modules) ρσξίο λα έρνπλ
πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα Google
Maps API’s, ηα νπνία πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο Ιζηνχ λα
εκπινπηίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ηζηνζειίδσλ κε ράξηεο [2, 7].

1.5 πλέπεηεο ηνπ Web 2.0 γηα ηνπο Υξήζηεο
Οη αιιαγέο πνπ επήιζαλ ζηνλ Ιζηφ θξίλνληαη πνιχ ζεκαληηθέο θπξίσο ιφγσ ηνπ
γεγνλφο φηη εμππεξεηνχλ θαζεκεξηλέο αλάγθεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ, νη
νπνίνη έρνληαο ηελ ηδηφηεηα ησλ ρξεζηψλ δηαθαίλεηαη λα θαζφξηζαλ ζε κεγάιν βαζκφ
ηηο εμειίμεηο πνπ επηηεχρζεθαλ. Αλαγλσξίδνληαο ηελ επίδξαζε απηή ησλ αηφκσλ, ην
πεξηνδηθφ Time αλαθήξπμε ην 2006 σο πξφζσπν ηεο ρξνληάο ηνπο ίδηνπο ηνπο
ρξήζηεο, θαισζνξίδνληαο ηνπο ζηνλ “δηθό ηνπο θόζκν” (εηθφλα 1.2). Η αλαβάζκηζε
ήδε ππαξρνπζψλ αιιά θαη ε εκθάληζε λέσλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ ζην Web 2.0
επηθνξηίδνπλ ηνπο αλζξψπνπο κε πνιιαπιά ζεκαληηθά πξνλφκηα. Μία απφ ηηο
ζεκαληηθφηεξεο επηπηψζεηο ηεο λέαο “έθδνζεο” ηνπ Ιζηνχ εληνπίδεηαη ζηε
δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο γηα επηθνηλσλία. Παιαηφηεξα, νη άλζξσπνη
πεξηνξίδνληαλ ζηελ απιή αληαιιαγή κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ελψ
αληίζεηα ζηε ζεκεξηλή επνρή, ν ηξφπνο απηφο επηθνηλσλίαο έρεη εμειηρζεί αθφκα
πεξηζζφηεξν κε ηελ εκθάληζε ησλ ηζηνινγίσλ, ηα νπνία πξνζθέξνπλ λέεο
δπλαηφηεηεο γηα δεκνθξαηηθή αληαιιαγή απφςεσλ, ελψ ηα ςεθηαθά θνηλσληθά
δίθηπα θαζηζηνχλ ηα άηνκα ηθαλά λα ρηίζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ςεθηαθή εηθφλα
[2].
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Δηθόλα 1.2. Σν πεξηνδηθφ Times αλαθεξχζζεη ην 2006 ηνπο ρξήζηεο σο πξφζσπα ηεο
ρξνληάο.

Παξάιιεια, εληνπίδεηαη ε αλάπηπμε πνιιαπιψλ εθαξκνγψλ (MSN, Skype), νη
νπνίεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα λα αλαθαιχςνπλ έλα λέν είδνο επηθνηλσλίαο
πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. Άλζξσπνη απφ θάζε κέξνο ηνπ θφζκνπ είλαη ζε ζέζε λα
έξρνληαη ζε επαθή κέζσ θσλήο, εηθφλαο θαη ήρνπ, άκεζα θαη κε κηθξφ θφζηνο. Απφ
ηελ άιιε πιεπξά, νη ρξήζηεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ηζηνιφγηα, wikis θαη
θνηλσληθά δίθηπα απνθηνχλ ηελ αίζζεζε ηεο έληαμεο ζε κία θνηλφηεηα, ζηελ νπνία
κπνξνχλ λα ιάβνπλ αιιά θαη λα πξνζθέξνπλ γλψζε, κε απνηέιεζκα λα σζείηαη ε
αλάπηπμε κίαο δηάζεζεο ζπλεξγαζηκφηεηαο θαη ζπλεηζθνξάο. Χζηφζν, εθηφο απφ ηε
δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, εληζρχεηαη θαη ε επηθνηλσλία
κεηαμχ ρξεζηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ή νξγαληζκψλ αιιά θαη ε εμππεξέηεζε πνιηηψλ
απφ ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο. Σελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν παξαηεξνχληαη
ηεξάζηηα ζπζηήκαηα ππεξεζηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην TAXISnet, ηα νπνία
επηηξέπνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγψλ, ηε
ρνξήγεζε εγγξάθσλ θαη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ.
Σαπηφρξνλα, εληζρχεηαη θαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ ρξεζηψλ, νη νπνίνη είλαη
πιένλ ζε ζέζε λα επηιέμνπλ πξντφληα απφ ηελ παγθφζκηα αγνξά, ιακβάλνληαο
παξάιιεια αληίζηνηρεο αμηνινγήζεηο απηψλ απφ άιινπο ρξήζηεο, κε απνηέιεζκα λα
δηεπθνιχλνληαη ζεκαληηθά νη επηινγέο ησλ αηφκσλ [2].
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ
ΦΖΦΗΑΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ
Οη εμειίμεηο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην Γηαδίθηπν ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θξίλνληαη λα
είλαη ξαγδαίεο. Δλψ αξρηθφο ζηφρνο απνηέιεζε ε απιή ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ
κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξείρεην γηα εχθνιε θαη γξήγνξε πξφζβαζε ζε δεδνκέλα
θαη πιεξνθνξίεο, ε κεηάβαζε απφ ην WEB 1.0 ζην WEB 2.0 έζεζε σο βαζηθή
πξνηεξαηφηεηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αηφκσλ. Μία κνξθή απηήο ζπληζηνχλ ηα
επξέσο δηαδεδνκέλα θαη ρξεζηκνπνηνχκελα ζηε ζεκεξηλή επνρή ςεθηαθά θνηλσληθά
δίθηπα, ηα νπνία πξνζθέξνπλ λέεο επθαηξίεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ.

2.1 Φεθηαθά Κνηλσληθά Γίθηπα & Ηζηόηνπνη Κνηλσληθώλ Γηθηύσλ
Σα ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα απνηεινχλ έλα θαηλφκελν ηεο ζχγρξνλεο επνρήο,
αληηπξνζσπεχνληαο έλα λέν είδνο πιεξνθνξηαθψλ δηθηχσλ. Σα ςεθηαθά εξγαιεία
πνπ δηαζέηνπλ πξνζειθχνπλ ηνπο αλζξψπνπο, πξνζθέξνληαο ηνπο νινέλα θαη
πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο γηα επηθνηλσλία, κε απνηέιεζκα ε απήρεζε ηνπο λα
απμάλεηαη ζεκαληηθά. Με βάζε ηνλ θνηλνηηθφ νξγαληζκφ ENISA5, έλα θνηλσληθφ
δίθηπν απνηειεί κία ζε απεπζείαο ζχλδεζε θνηλφηεηα πνπ επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο
λα ζπλαληήζνπλ, λα επηθνηλσλήζνπλ, λα θξαηήζνπλ επαθή θαη λα κνηξαζηνχλ
πεξηερφκελν κε άιια κέιε ηεο θνηλφηεηαο κε ηα νπνία κνηξάδνληαη κία ζχλδεζε [17].
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη Alessandro Acquisti θαη Ralf Gross πξνβαίλνπλ ζηνλ
νξηζκφ ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ σο δηαδηθηπαθψλ θνηλνηήησλ, ζηηο νπνίεο
ηα άηνκα αιιειεπηδξνχλ κέζσ κίαο δεκφζηαο ςεθηαθήο ηνπο εηθφλαο [38]. Χο εθ
ηνχηνπ, είλαη απνδεθηφ λα γίλεηαη ιφγνο γηα δίθηπα πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζηνλ
θπβεξλνρψξν6 [18].
5

European Network and Information Security Agency (ENISA). Πξφθεηηαη γηα έλα πξφηππν

θέληξν γηα ηα επξσπατθά θξάηε κέιε θαη φξγαλα γηα ηελ αζθάιεηα δηθηχσλ θαη
πιεξνθνξηψλ, ην νπνίν παξέρεη ζπκβνπιέο θαη ζπζηάζεηο, ελψ δξα θαη σο θέληξν γηα
πιεξνθφξεζε θαη νξζέο πξαθηηθέο. Δπηπξφζζεηα, δηεπθνιχλεη ηηο επαθέο κεηαμχ ησλ
επξσπατθψλ νξγάλσλ, θξαηψλ κειψλ, ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη βηνκεραληψλ [17].
6

Όπσο νξίδεη ν H. Rheingold ηηο δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο.
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Oη ηζηφηνπνη θνηλσληθψλ δηθηχσλ ή θνηλσληθήο δηθηχσζεο αληίζηνηρα ζπληζηνχλ ην
κέζν, ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ηηο
πξνζσπηθέο ηνπο θνηλφηεηεο. Απηνχ ηνπ είδνπο νη ηζηνζειίδεο πξνζειθχνπλ ζπλερψο
κεγάιν φγθν ζπκκεηερφλησλ, νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ έλα κνληέξλν ηξφπν
επηθνηλσλίαο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ
νη ηζηφηνπνη Facebook, MySpace, Orkut, LinkedIn θαη Bebo, νη νπνίνη ζπλέβαιαλ ζε
κεγάιν βαζκφ ζηελ γεληθφηεξε δηάδνζε ησλ ςεθηαθψλ θνηλνηήησλ ζην επξχ θνηλφ
κέζσ ησλ νπνίσλ νη άλζξσπνη έρνπλ ηε δχλακε λα κνηξάδνληαη, λα νξγαλψλνπλ θαη
λα αλαθαιχπηνπλ πεξηερφκελν θαη επαθέο [11, 17]. χκθσλα κε ηνπο Ian Brown θαη
Lilian Edwards, νη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο απνηεινχλ ςεθηαθά θνηλσληθά
δίθηπα ησλ νπνίσλ νη ρξήζηεο κνηξάδνληαη ελδηαθέξνληα θαη δξαζηεξηφηεηεο [12]. ε
κία άιιε πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο, νη Nicole B. Ellison θαη Danah M. Boyd νξίδνπλ
ηηο ηζηνζειίδεο απηέο σο ππεξεζίεο βαζηζκέλεο ζηνλ Ιζηφ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηα
άηνκα 1) λα ρηίδνπλ δεκφζηα ή εκη-δεκφζηα πξνθίι κέζα ζε έλα νξηαθφ ζχζηεκα, 2)
λα δεκηνπξγνχλ ιίζηεο κε ηα κέιε εθείλα κε ηα νπνία κνηξάδνληαη κία ζχλδεζε θαη 3)
λα παξαηεξνχλ θαη λα δηαηξέρνπλ ηνπο θαηαιφγνπο ησλ ζπλδέζεσλ ηνπο αιιά θαη ηηο
ιίζηεο ησλ επαθψλ πνπ δηαηεξνχλ πξφζζεηνη ρξήζηεο ζην ζχζηεκα [4, 13, 15].

Δηθόλα 2.1. Μεξηθνί απφ ηνπο πην δεκνθηιείο ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο.
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2.1.1 Μεραληζκνί & Πξαθηηθέο
Παξά ην γεγνλφο φηη ηα ήδε αλεπηπγκέλα ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα παξνπζηάδνπλ
πνηθίια δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα, ε θχξηα δνκή ηνπο πξνζδηνξίδεηαη
απφ ηξεηο βαζηθέο νληφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα πξνθίι ησλ ρξεζηψλ, ηνπο
θαηαιφγνπο ησλ επαθψλ θαη ηηο νκάδεο. Αλαθνξηθά κε ηνπο ρξήζηεο, πξνθεηκέλνπ λα
ζπκκεηέρνπλ νινθιεξσηηθά ζε έλα ςεθηαθφ θνηλσληθφ δίθηπν είλαη απαξαίηεην λα
πξνβνχλ ζηελ θαηαρψξεζε κίαο ηαπηφηεηαο ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο αθφκα θαη
ςεπδψλπκν, ζε έλαλ αληίζηνηρν ηζηφηνπν θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Καη’ απηφλ ηνλ
ηξφπν, παξαρσξείηαη ζην ρξήζηε κία ιεπθή ηζηνζειίδα κέζσ ηεο νπνίαο είλαη πηζαλφ,
κε βάζε ηελ πξφζεζε ηνπ, λα απνθαιπθζνχλ πξνζσπηθέο ηνπ πιεξνθνξίεο, κεηαμχ
ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ην νλνκαηεπψλπκν, ε εκεξνκελία γέλλεζεο, ε
νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ν ηφπνο δηακνλήο, ε δηεχζπλζε
θαηνηθίαο, ν αξηζκφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ αθφκα θαη νη πνιηηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο
πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ.
Η δξαζηεξηνπνίεζε απηή ησλ ρξεζηψλ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δφκεζε ησλ
πξνζσπηθψλ ηνπο πξνθίι, ηα νπνία αληηθαηνπηξίδνπλ ηε δεκφζηα εηθφλα ησλ αηφκσλ
πξνο ηξίηνπο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ελζαξξχλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ηζηνηφπνπο
θνηλσληθήο δηθηχσζεο ε πξνζζήθε κίαο θσηνγξαθίαο σο εηθφλα πξνθίι, ελψ
παξάιιεια ηα κέιε είλαη ζε ζέζε λα εκπινπηίζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηζηνζειίδα
κε πξφζζεην πεξηερφκελν, ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα έρεη ηε κνξθή βίληεν θαη
θσηνγξαθηψλ απφ ηελ ηδησηηθή ηνπο δσή, θαζψο επίζεο θαη ζρνιίσλ πνπ αθνξνχλ ην
πεξηερφκελν ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ ή πξφζζεησλ ρξεζηψλ ηνπ δηθηχνπ. Παξάιιεια,
ηα κέιε θαζίζηαληαη ηθαλά λα απνζηέιινπλ πεξηζζφηεξν πξνζσπηθά κελχκαηα ζε
ηξίηα πξφζσπα αιιά θαη λα ζπδεηνχλ καδί ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν [11, 15, 16,
17].
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο ησλ ρξεζηψλ ζηνπο ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο
δηθηχσζεο, ηα κέιε παξαθηλνχληαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο ιεγφκελνπο “θίινπο” ή
επαθέο ή ζαπκαζηέο (fans) ηνπο. Πξφθεηηαη γηα άηνκα, ηα νπνία απνηεινχλ
εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ησλ δηθηχσλ θαη σο έλα βαζκφ εκπλένπλ ηελ εκπηζηνζχλε
ησλ κειψλ, θαζψο ζπληζηνχλ πξφζσπα ηνπ ζηελνχ θηιηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ ηνπο
πεξηβάιινληνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ επαθψλ ησλ ρξεζηψλ
είλαη δπλαηφ λα ζπγθαηαιέγνληαη θαη άηνκα ησλ επξχηεξσλ θνηλσληθψλ θχθισλ πνπ
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δηαηεξνχλ ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο δσή, ελψ δελ απνθιείεηαη ην γεγνλφο λα
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη άγλσζηα πξφζσπα. Παξά ηαχηα, πξνθεηκέλνπ λα
επηζεκνπνηεζεί ε ζρέζε απηή ησλ αηφκσλ, είλαη απαξαίηεηε ε ακθίδξνκε
επηβεβαίσζε ηεο “θηιίαο” απφ ηνπο ρξήζηεο, πξαθηηθή, ε νπνία δελ πηνζεηείηαη απφ
ην ζχλνιν ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα
εμαίξεζεο λα απνηειεί ην MySpace.
Δθηφο ησλ άιισλ, θάζε ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα γίλεη κέινο θαη ζε νκάδεο
(groups). Άλζξσπνη κε ηα ίδηα ελδηαθέξνληα ζπλαληψληαη θαη ζπδεηνχλ πνιιαπιά
ζέκαηα, αληαιιάζζνπλ ηδέεο, πιεξνθνξίεο, απφςεηο, δεκνζηεχνπλ πεξηερφκελν θαη
θνηλνπνηνχλ κελχκαηα, ηα νπνία είλαη νξαηά ζε φια ηα κέιε ηεο νκάδαο. Η απνδνρή
ησλ κελπκάησλ απηψλ αιιά θαη γεληθφηεξα ησλ ρξεζηψλ πνπ επηζπκνχλ λα
εληαρζνχλ ζηηο θνηλφηεηεο απηέο ειέγρεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε δηαρεηξηζηή. Χζηφζν,
εληνπίδνληαη θαη νκάδεο, νη νπνίεο δελ εθαξκφδνπλ ηφζν απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο,
επηηξέπνληαο ηε δπλαηφηεηα δξαζηεξηνπνίεζεο ζε απηέο ζηνλ νπνηνδήπνηε [11, 15,
17]. Παξά ηαχηα, ην είδνο ηεο ζρέζεο πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ
εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ θαηεγνξία ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ,
ζηα νπνία κεηέρνπλ. Γεδνκέλνπ φηη ε αλζξψπηλε επηθνηλσλία δηαζέηεη πνιιέο
κνξθέο, φπσο θνηλσληθή, επαγγεικαηηθή, θηιηθή θ.ά., νη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο
δηθηχσζεο δηαθνξνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πνηθίιεο αλάγθεο
πνπ πξνθχπηνπλ. Απφ ιεηηνπξγηθήο άπνςεο, ν ENISA πξνβαίλεη ζηελ ηαμηλφκεζε
ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα
δίθηπα γεληθνχ ζθνπνχ θαη ηα αληίζηνηρα ησλ ζεκάησλ.
Η πξψηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζε ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα, ηα νπνία είλαη
γεληθψλ ζθνπψλ θαη πνιιαπιψλ ελδηαθεξφλησλ, επηηξέπνληαο ζε θάζε άλζξσπν λα
απνηειέζεη κέινο ηεο ςεθηαθήο ηνπο θνηλφηεηαο ρσξίο λα επηβάιινληαη
ζπγθεθξηκέλνη πεξηνξηζκνί. Έρνπλ ζαλ θχξην ζηφρν ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, παξέρνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζηα άηνκα
έλα παξάζπξν πξνθεηκέλνπ λα κνηξαζηνχλ ηε δσή ηνπο κε άιια πξφζσπα.
Παξαδείγκαηα απηψλ απνηεινχλ νη ηζηφηνπνη Facebook θαη MySpace. Απφ ηελ άιιε
πιεπξά, ηα ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα ζεκάησλ έρνπλ ζαλ ζθνπφ άλζξσπνη κε
ζπγθεθξηκέλα ελδηαθέξνληα λα ζπλαληψληαη θαη λα εθηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο
δξαζηεξηφηεηεο. ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη επαγγεικαηηθά θνηλσληθά δίθηπα,
φπσο ζπληζηά ην LinkedIn, ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηα κέιε ηνπο λα πξνσζνχλ ηε
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δνπιεηά ηνπο, λα δηαηεξνχλ ιίζηεο κε ιεπηνκέξεηεο αλζξψπσλ απφ ην ρψξν εξγαζίαο
ηνπο ή αθφκα θαη λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία [17].

2.1.2 Υαξαθηεξηζηηθά & Δπηπηώζεηο
Οη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο απνηεινχλ εξγαιεία, ηα νπνία δίλνπλ ηε
δπλαηφηεηα

ζηνπο

ρξήζηεο

λα

δηαρεηξίδνληαη

ηελ

ηαπηφηεηα

ηνπο.

Έλα

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπο ζπληζηά ε θνηλνπνίεζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη
γεληθφηεξα ν εκπινπηηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ ηα ίδηα ηα άηνκα, θσηίδνληαο θαη’
απηφλ ηνλ ηξφπν νηθεηνζειψο ηελ ηδησηηθή ηνπο δσή. Μέζσ ηεο δπλαηφηεηαο πνπ
πξνζθέξνπλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθήο ςεθηαθήο εηθφλαο ηνπ ρξήζηε
εληζρχεηαη ν εμαηνκηθεπκέλνο ραξαθηήξαο ηνπο, ελψ παξάιιεια ελζαξξχλνπλ ηελ
ζχλαςε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κέζα ζε φξηα δεκφζηα ή πεξηζζφηεξν ηδησηηθά. Ο
πεξηνξηζκφο απηφο, εθηφο απφ ηελ πνιηηηθή ηδησηηθφηεηαο πνπ αθνινπζεί ν εθάζηνηε
ηζηφηνπνο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, έγθεηηαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαη ζηελ αηνκηθή
επζχλε ηνπ ρξήζηε, ε νπνία βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ επηζπκία ηνπ λα
δεκηνπξγήζεη έλα πξνθίι αλνηθηήο ή θιεηζηήο πξφζβαζεο πξνο ην επξχηεξν
δηαδηθηπαθφ θνηλφ. Παξάιιεια, νη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο απνηεινχλ θαη
εξγαιεία, ηα νπνία επηηξέπνπλ ζε άηνκα κε θνηλέο ηδέεο θαη πεπνηζήζεηο λα
ζπλαληψληαη, λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα αληαιιάζνπλ εκπεηξίεο θαη γλψζεηο [13,18].
Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ησλ ρξεζηψλ δηεπθνιχλνληαη ζεκαληηθά κέζσ ηεο
δεκηνπξγίαο θαηαιφγσλ επαθψλ θαη ηεο αληαιιαγήο ελφο είδνπο δηα-ηζηνηνπηθψλ
κελπκάησλ (intra-site messaging), ηα νπνία ελζαξξχλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηε
δεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ πξνθίι ησλ ρξεζηψλ. Απφ ηελ άιιε
πιεπξά, θνηλφ ζεκείν ηεο πνιηηηθήο ησλ ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο απνηεινχλ
θαη νη θνηλσληθέο δηαθεκίζεηο, νη νπνίεο ζπληζηνχλ έλα κεραληζκφ πνπ απνθέξεη
ηεξάζηηα θέξδε ζηνπο αληίζηνηρνπο παξφρνπο, ελψ ηαπηφρξνλα δίλεη ηε δπλαηφηεηα
ζε δηαθεκηζηέο λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ έλα απμεκέλν πιήζνο ρξεζηψλ
[12, 13]. Χζηφζν, πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ κειψλ είλαη δπλαηφ λα
απνθηήζνπλ θαη πνιιαπιέο ηξίηεο νκάδεο, νη νπνίεο κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ
παξφρσλ ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ πξνζθέξνπλ ζηα άηνκα πνηθίιεο
εθαξκνγέο, νη νπνίεο σο αληάιιαγκα ηεο ρξήζεο ηνπο απαηηνχλ ηε ζπγθαηάζεζε ησλ
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ρξεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέγνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο αιιά ζε αξθεηέο
πεξηπηψζεηο θαη ηηο αληίζηνηρεο ησλ θίισλ ηνπο [12].
Σα παξαπάλσ ζπληζηνχλ θνηλά γλσξίζκαηα ησλ ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο,
εθ ησλ νπνίσλ αξθεηά είλαη εθείλα πνπ πξνζθέξνπλ πνιιαπιά νθέιε ζηνπο ρξήζηεο
ηνπο. Σν θπξηφηεξν απφ απηά ζπληζηά ε αίζζεζε ζπλδεηηθφηεηαο πνπ πξνζδίδνπλ
ζπρλά ζε ππάξρνπζεο θνηλφηεηεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ αιιά θαη ζε πνιιέο λέεο
ςεθηαθέο θνηλφηεηεο. Χζηφζν, πνιιαπιά απφ ηα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά
είλαη δπλαηφλ λα απνδεηρζνχλ θαη πεγέο αλεζπρίαο φζνλ αθνξά ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπ
ρξήζηε, θαζψο ζε κεγάιν βαζκφ δελ είλαη ελήκεξνο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρνπλ
νη ςεθηαθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη δπλαηή ε εκθάληζε
πνιιαπιψλ κνξθψλ απεηιψλ, φπσο ε θινπή ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ε
δεκηνπξγία ςεθηαθψλ θαθέισλ πνπ εκπεξηέρνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ θαη ε
δηαξξνή ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ.

2.1.3 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή
Η χπαξμε ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ εληνπίδεηαη λα είλαη πξνγελέζηεξε
θαη ζπγθεθξηκέλα ρξνλνινγείηαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90. Ο ηζηφηνπνο
Classmates.com εκθαληδφκελνο ην 1995 απνηέιεζε ηνλ πξψην ςεθηαθφ ρψξν κέζσ
ηνπ νπνίνπ νη άλζξσπνη είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο. Παιηνί
ζπκκαζεηέο ήηαλ ζε ζέζε λα αληακψζνπλ μαλά δεκηνπξγψληαο ηελ αίζζεζε κίαο
εηθνληθήο ζπλάληεζεο επαλαζχλδεζεο, ρσξίο, φκσο, λα θαζίζηαληαη ηθαλνί λα
δεκηνπξγήζνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο πξνθίι θαη λα αλαπηχμνπλ αλάινγνπο
θαηαιφγνπο κε ηνπο θίινπο ηνπο. Οπζηαζηηθά, ν πξψηνο ηζηφηνπνο θνηλσληθήο
δηθηχσζεο, ν νπνίνο αληηθαηνπηξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε δνκή πνπ
παξνπζηάζηεθαλ

ιεπηνκεξψο

παξαπάλσ,

θαηαγξάθεηαη

λα

ζπληζηά

o

SixDegrees.com (1997), ν νπνίνο έδηλε πιένλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα
ρηίζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο εηθφλα αιιά θαη λα ζπλδεζνχλ θαη λα αληαιιάμνπλ
κελχκαηα κε πξφζσπα πνπ επηζπκνχλ. Χζηφζν, παξά ην γεγνλφο φηη πξνζέιθπζε
εθαηνκκχξηα ζπκκεηέρνληεο, ηειηθά δελ θαηάθεξε λα επηβηψζεη κε απνηέιεζκα λα
νδεγεζεί ζε δηαθνπή ην 2000 [15].
Απφ ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ SixDegrees.com κέρξη θαη ην 2001, πνιπάξηζκνη
ήηαλ νη ςεθηαθνί ρψξνη πνπ αλαδείρζεθαλ, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο
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ηνπο λα αλαπηχμνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εηθνληθέο θνηλφηεηεο. Παξαδείγκαηα απηψλ
απνηεινχλ νη ηζηφηνπνη AsianAvenue.com7, BlackPlanet.com8 θαη MiGente.com9, νη
νπνίνη ιεηηνπξγνχλ κέρξη ζήκεξα θαη πξννξίδνληαη γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο,
ελψ επηπξφζζεηα ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε πεξηζζφηεξν πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ
κεηαμχ ησλ αηφκσλ. Παξάιιεια, αξθεηνί ήηαλ νη ηζηνρψξνη εθείλνη, νη νπνίνη
επαλαζρεδηάζηεθαλ ελζσκαηψλνληαο πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ
ζπκπεξηιακβάλνληαη βηβιία επηζθεπηψλ θαη ζειίδεο εκεξνινγίνπ, πξνζθέξνληαο
θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν λέεο ππεξεζίεο ζηα κέιε ηνπο. Οη αιιαγέο απηέο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηθαηνινγνχζαλ ηελ έληαμε απηψλ ζηελ θαηεγνξία ησλ
ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο [15].
Παξά ηαχηα, κία λέα ηάζε θνηλνηήησλ, νη νπνίεο έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο απφ ην
2001,

αθνξνχζαλ

ηελ αλάπηπμε επηρεηξεζηαθψλ δηθηχσλ. Υαξαθηεξηζηηθά

παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη Ryze.com θαη LinkedIn.com κέζσ ησλ νπνίσλ νη
ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξνχλ ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο επαθέο αιιά θαη λα
δεκηνπξγνχλ λέεο. Σνλ ακέζσο επφκελν ρξφλν (2002), έλα θνηλσληθφ ζπκπιήξσκα
ηεο Ryze.com μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ. πγθεθξηκέλα, ν ηζηνρψξνο Friendster έρεη
ζαλ ζθνπφ λα βνεζήζεη θίινπο θίισλ θαη φρη άγλσζηα κεηαμχ ηνπο πξφζσπα, φπσο
εληνπίδεηαη λα ηζρχεη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο,
πξνθεηκέλνπ λα ζπλαληεζνχλ. ρεδηάζηεθε γηα λα αληαγσληζηεί ην Match.com
δίθηπν, φκσο, παξά ηελ γξήγνξε επηηπρία πνπ έιαβε, ηα ηερληθά θαη θνηλσληθά
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζε θιφληζαλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ρξεζηψλ κε
απνηέιεζκα λα νδεγεζεί ζε ππνρψξεζε [15].
Αξγφηεξα, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην 2003 θαη κεηέπεηηα, έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο
ηζηνρψξνη, νη νπνίνη έδηλαλ ηε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα λα κνηξάδνληαη πεξηερφκελν
πνιπκέζσλ. Υαξαθηεξηζηηθφηεξνη εμ’ απηψλ ζπληζηνχλ νη ηζηφηνπνη FIickr θαη
Youtube, νη νπνίνη επηηξέπνπλ ηελ αληαιιαγή θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν αληίζηνηρα.
Σελ ίδηα πεξίνδν, ε ζειίδα MySpace.com παξνπζηάδεηαη ζαλ κία ελαιιαθηηθή
πξφηαζε επηθνηλσλίαο. Αληαγσληδφκελε ηελ Friendster.com, ε νπνία ζχκθσλα κε
θήκεο επξφθεηην λα εθαξκφζεη ζχζηεκα ακνηβήο πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπεη ηε
7

Φεθηαθή θνηλφηεηα γηα Αζηαηηθνχο ιανχο, http://asianavenue.com.

8

Φεθηαθή θνηλφηεηα γηα Αθξηθαλνακεξηθάληθνπο ιανχο, http://www.blackplanet.com.

9

Φεθηαθή θνηλφηεηα γηα Λαηηλνακεξηθάληθνπο ιανχο, http://www.migente.com.
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ζπκκεηνρή ηνπ ςεθηαθνχ θνηλνχ ζην δίθηπν, θαηάθεξε λα εθκεηαιιεπηεί ην ππάξρνλ
ηφηε θιίκα θαη λα δηαδνζεί πνιχ γξήγνξα. Αξρηθνί ρξήζηεο ηεο απνηέιεζαλ δηάθνξα
κνπζηθά ζπγθξνηήκαηα, φκσο, ζηε ζπλέρεηα, ε αλάγθε γηα επηθνηλσλία κε ζαπκαζηέο
νδήγεζε ζηελ επέθηαζε ηεο απήρεζε ηνπ MySpace θπξίσο ζηελ νκάδα ησλ εθήβσλ
[15].
Λίγν αξγφηεξα, θαη ζπγθεθξηκέλα ην 2004, ζπζηήλεηαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ θφζκν ην
Facebook, ην νπνίν θαηά ηελ αξρηθή πεξίνδν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ απεπζπλφηαλ
κνλάρα ζε θνηηεηέο ηνπ Harvard10, ελψ κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ εληάρζεθαλ θαη κέιε
πξφζζεησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ. ηαδηαθά, απφ ην 2005 θαη έπεηηα, ην
Facebook είλαη πιένλ δηαζέζηκν ζε θάζε ρξήζηε ηνπ Γηαδηθηχνπ, ν νπνίνο θαζίζηαηαη
ηθαλφο λα ρηίζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ πξνθίι, επηιέγνληαο κε βάζε ηελ επηζπκία ηνπ ηε
δεκφζηα ή ηδησηηθή νξαηφηεηα απηνχ. Δπηπιένλ, ην 2006, πξνζηέζεθε ζηε ιίζηα ησλ
ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ην Twitter, ην νπνίν επηηξέπεη ζηα άηνκα λα
ζπλδένληαη θαη λα επηθνηλσλνχλ κε θίινπο, ζπγγελείο θαη ζπλαδέιθνπο
δεκνζηεχνληαο ζχληνκα κελχκαηα έσο 140 ραξαθηήξσλ, ηα ιεγφκελα tweets. Οη
ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα αθνινπζήζνπλ άιια κέιε ηνπ δηθηχνπ δηαβάδνληαο ηηο
αλαθνηλψζεηο ηνπο, ιεηηνπξγψληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν σο έλα είδνο αθνινπζεηψλ
(followers). Σα κελχκαηα απηά εμ’ νξηζκνχ ηίζεληαη νξαηά ζε θάζε ρξήζηε ηνπ
δηθηχνπ, σζηφζν, παξέρεηαη δπλαηφηεηα πεξηνξηζκνχ ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπο
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηνπο θίινπο ησλ κειψλ [15, 38].
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηζηνξία, εθαηνληάδεο ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο
έρνπλ εκθαληζηεί ζηνλ ςεθηαθφ ρψξν, εθ ησλ νπνίσλ αξθεηνί είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ
δηαζσζεί θαη έρνπλ παξακείλεη ελεξγνί11 κέρξη θαη ζήκεξα. Η αηηία νθείιεηαη ζην
γεγνλφο ηεο νξγάλσζεο ηνπο κε θεληξηθφ πξφζσπν ηνλ άλζξσπν, ν νπνίνο θαζίζηαηαη
ηθαλφο λα κνηξάδεηαη πιεξνθνξίεο θαη πεξηερφκελν. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα ςεθηαθά
θνηλσληθά

δίθηπα

θεξδίδνπλ

θαη

ζα

ζπλερίζνπλ

λα

ιακβάλνπλ

κεγάιεο

δεκνηηθφηεηαο θαη απνδνρήο απφ ην δηαδηθηπαθφ θνηλφ [15].

10

Οη ρξήζηεο έπξεπε λα δηαζέηνπλ κία harvard.edu δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.

11

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites,Οθηψβξηνο 2010.
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Δηθόλα 2.2. Ηκεξνκελίεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο πνιιαπιψλ ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο
θαζψο θαη ρξνλνινγίεο θαηά ηηο νπνίεο ηζηνρψξνη ζπκπεξηέιαβαλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ζπλέρηζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο σο ηέηνηα.
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2.1.4 Ζ Γηάδνζε ησλ Ηζηνηόπσλ Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο
Η απμεκέλε πηνζέηεζε ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ε νπνία παξαηεξείηαη
απφ ηελ αξρηθή εκέξα ηεο χπαξμεο ηνπο, είρε σο ζπλέπεηα νη αληίζηνηρνη ηζηφηνπνη
θνηλσληθήο δηθηχσζεο λα γλσξίζνπλ ηεξάζηηα απνδνρή θαη ζηε κεηέπεηηα ρξνληθή
ηνπο πνξεία. Μειέηεο ηνπ παξειζφληνο θαηέγξαςαλ εθαηνκκχξηα εγγεγξακκέλνπο
ρξήζηεο κε ηελ ηάζε απηή λα ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα. Καηά ηα αξρηθά βήκαηα
ζηε ζπλείδεζε ησλ αλζξψπσλ, νη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο επεξέαζαλ ζε
κεγάιν βαζκφ ηελ επαίζζεηε νκάδα ησλ εθήβσλ, ησλ νπνίσλ ε ζπκκεηνρή ζε απηνχ
ηνπ είδνπο ηηο εηθνληθέο θνηλφηεηεο άγγημε γξήγνξα έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 55%
ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ελψ παξάιιεια ζηελ Δπξψπε ε ρξήζε ηνπο
παξαηεξήζεθε λα είλαη ηνπιάρηζηνλ κεληαία ζε λένπο ειηθίαο κεηαμχ 18 θαη 24 εηψλ
[12].
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζε παγθφζκην επίπεδν ε θήκε ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ
δηθηχσλ εμαπιψζεθε ηαρέσο κε αξθεηά απφ απηά λα δηαηίζεληαη γηα θάζε θνηλσληθή,
πνιηηηζηηθή, θπιεηηθή θαη εζληθή ζέζε. Δπηβξάβεπζε απνηέιεζε ην γεγνλφο ηνπ
απμεκέλνπ πιήζνπο ησλ ελεξγψλ ζπκκεηερφλησλ, νη νπνίνη κέρξη θαη ην 2007
πξνζκεηξνχληαη ζε 217, 62, 40 θαη 17 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο ζηνπο ςεθηαθνχο
ρψξνπο MySpace, Facebook, Bebo θαη LinkedIn αληίζηνηρα, ελψ παξάιιεια δελ
ζπληζηά ηπραίν ην γεγνλφο ηεο κεγαιχηεξεο επηζθεςηκφηεηαο πνπ ιάκβαλε ηελ ίδηα
πεξίνδν ην MySpace αθφκε θαη απφ ηε κεραλή αλαδήηεζεο Google [12, 14]. Χζηφζν,
ε εμάπισζε ηνπ Facebook ήηαλ ηφζν άκεζε πνπ εθηφμεπζε ην δπλακηθφ ηνπ ζε
ππεξδηπιάζην αξηζκφ κειψλ (200 εθαηνκκχξηα), ππεξληθψληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν
ην δίθηπν ηνπ MySpace πνπ αξθέζηεθε ζε 125 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο [14].
Αμηνζεκείσην δε απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην παξαηεξήζεθε
αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ Facebook έσο θαη 1800% [12].
Η παξάδνζε απηή ησλ εηψλ, ε νπνία αλαδεηθλχεη ην Facebook σο ηνλ εγέηε ηεο
αγνξάο ηνπ, ηζρχεη κέρξη θαη ζήκεξα. Βάζεη ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ δηαπηζηψλεηαη
λα δηαζέηεη πεξηζζφηεξνπο απφ 500 εθαηνκκχξηα ελεξγνχο ρξήζηεο παγθνζκίσο, νη
νπνίνη ζπλδένληαη ζην δίθηπν πεξηζζφηεξα απφ 700 δηζεθαηνκκχξηα ιεπηά κεληαίσο,
ελψ παξάιιεια έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 50% ησλ κειψλ ηνπ εηζέξρεηαη ζηελ
πξνζσπηθή ηνπ ηζηνζειίδα νπνηαδήπνηε δεδνκέλε κέξα12. Αληίζεηα, ζηνπο
12

http://www.facebook.com/press/info.php?statistics, Οθηψβξηνο 2010.
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ηζηνρψξνπο MySpace13, LinkedIn14 θαη Bebo15 θαηαγξάθνληαη νη θησρφηεξνη αξηζκνί
ησλ 66, 75 θαη 3.5 εθαηνκκχξηα ρξεζηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Μειεηψληαο ηα
αληίζηνηρα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα δεδνκέλα πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ειιεληθφ
ρψξν, δηαθαίλεηαη λα επηθξαηεί ζεακαηηθή αχμεζε ηεο ζπκκεηνρηθήο ηάζεο πνπ
παξνπζηάδνπλ ηα άηνκα. Αλαιπηηθφηεξα, παξαηεξείηαη φηη θαη νη Έιιελεο16 ρξήζηεο
ηνπ Γηαδηθηχνπ ηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν πξνηηκνχλ λα αλαπηχζζνπλ ηηο
εηθνληθέο ηνπο θνηλφηεηεο κέζσ ηνπ Facebook (3,5 εθαηνκκχξηα), ελψ αληίζεηα
δηαθξίλεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηνπο ηζηνηφπνπο MySpace,
LinkedIn θαη Bebo, δειψλνληαο παξφληεο κφιηο 290, 120 θαη 10 ρηιηάδεο ρξήζηεο
αληίζηνηρα.

2.2 Κηλεηή Κνηλσληθή Γηθηύσζε
Σα ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα αλακθηζβήηεηα έρνπλ θαηαθηήζεη ηνπο αλζξψπνπο
ηεο ζχγρξνλεο επνρήο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη κε ηνλ πην εθθσθαληηθφ ηξφπν
κέζσ ησλ εθαηνκκπξίσλ ησλ ρξεζηψλ, νη νπνίνη έρνπλ εληάμεη απηή ηε κνξθή
θνηλσληθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Οη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο
δηθηχσζεο παξέρνπλ έλα κνληέξλν ηξφπν επηθνηλσλίαο ζηα άηνκα, ηα νπνία
εθκεηαιιεχνληαη ηα ςεθηαθά εξγαιεία πνπ πξνζθέξνληαη πξνθεηκέλνπ λα
δηαηεξήζνπλ θαη λα ελδπλακψζνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο θνηλσληθέο ζρέζεηο ηνπο, λα
δεκηνπξγήζνπλ λένπο δεζκνχο αιιά θαη λα κνηξαζηνχλ ηδέεο, απφςεηο θαη
πιεξνθνξίεο κε άιια άηνκα. Απηή ε εκπεηξία ηνπ θνηλνχ εληζρχεηαη αθφκα
πεξηζζφηεξν κέζσ ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, ηα νπνία ζπζηήλνπλ έλαλ ελαιιαθηηθφ
ηξφπν πξφζβαζεο ζηα ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα, επηηξέπνληαο ηαπηφρξνλα ζηνπο
ρξήζηεο λα δηεπξχλνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο.
Χο εθ ηνχηνπ, γίλεηαη ιφγνο γηα έλα είδνο θηλεηήο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ε νπνία
ζχκθσλα κε ηνλ θνηλνηηθφ νξγαληζκφ ENISA ζπληζηά έλαλ ηξφπν επηθνηλσλίαο πνπ
ρξεζηκνπνηεί έλα ζπλδπαζκφ ζπζθεπψλ θσλήο θαη δεδνκέλσλ, εθηφο απφ δίθηπα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θπςεινεηδνχο ηερλνινγίαο θαη ηεο ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο
13

http://en.wikipedia.org/wiki/MySpace, Οθηψβξηνο 2010.

14

http://en.wikipedia.org/wiki/LinkedIn, Οθηψβξηνο 2010.

15

https://www.google.com/adplanner, Οθηψβξηνο 2010.

16

https://www.google.com/adplanner, Οθηψβξηνο 2010.
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ππνδνκήο πξσηνθφιινπ δηαδηθηχνπ (IP infrastructure). Ο ίδηνο νξγαληζκφο πξνβαίλεη
ηαπηφρξνλα ζην δηαρσξηζκφ ησλ θηλεηψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζε δχν βαζηθέο
θαηεγνξίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα απνθαινχκελα “on deck” θαη “off deck” δίθηπα.
Αλαιπηηθφηεξα, ε “on deck” ηάμε αλαθέξεηαη ζε ππεξεζίεο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηε
ζπλεξγαζία ησλ παξφρσλ ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ κε αζχξκαηνπο
ηειεθσληθνχο κεηαθνξείο, νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηε δηαλνκή ησλ ήδε
ελζσκαησκέλσλ ζηελ θηλεηή ζπζθεπή πξνγξακκάησλ θαη εθαξκνγψλ. Απφ ηελ άιιε
πιεπξά, ε “off deck” ηάμε αλαθέξεηαη ζε ππεξεζίεο, ησλ νπνίσλ νη εθαξκνγέο δελ
πξνυπάξρνπλ ζηε ζπζθεπή αιιά, αληηζέησο, είλαη απαξαίηεηε ε κεηαθφξησζε ηνπο
απφ ηνλ ίδην ην ρξήζηε κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ή ελφο αζχξκαηνπ παξφρνπ [17].
Αξθεηνί ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο πξνζθέξνπλ κέζσ ησλ θηλεηψλ
ηειεθψλσλ ηελ πιεηνςεθία ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ κέζσ ησλ βαζηζκέλσλ
ζηνλ Ιζηφ εθδφζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο. Μεηαμχ απηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη
νη ηζηνρψξνη Facebook, MySpace, Twitter θαη YouTube, ελδπλακψλνληαο θαη’ απηφλ
ηνλ ηξφπν ηνπο ρξήζηεο ηνπο κε λέεο επθαηξίεο αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο.
Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, ηα άηνκα δηαθαίλεηαη λα αληαπνθξίλνληαη ζεξκά ζηελ ηδέα ησλ
θηλεηψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ηα νπνία ιακβάλνπλ ζεκαληηθήο απήρεζεο απφ ην
θνηλφ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ηεξάζηηα δεκνηηθφηεηα ησλ
αληίζηνηρσλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαζψο επίζεο θαη ζηελ ζπλήζεηα ησλ
αλζξψπσλ λα επηθνηλσλνχλ ηαθηηθά κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ κε ην ζηελφηεξν θαη ην
επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπο [17].
Η ηάζε απηή ησλ αηφκσλ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ πξφζθαηε κειέηε, θαηά ηελ
νπνία δηαπηζηψζεθε φηη έλα πιήζνο 211 εθαηνκκπξίσλ ρξεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ειηθίαο άλσ ησλ 15 εηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θηλεηέο ηνπο
ζπζθεπέο πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζνπλ ζηα πξνθίι πνπ δηαηεξνχλ ζηνπο ηζηφηνπνπο
θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Η δξαζηεξηφηεηα απηή εληνπίδεηαη λα ηίζεηαη εληνλφηεξε ζην
Ηλσκέλν Βαζίιεην, φπνπ θαηά ην έηνο 2008 θαηαγξάθεθαλ 2 εθαηνκκχξηα ρξεζηψλ
λα απνθηνχλ πξφζβαζε ζηα ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα κέζσ αλάινγεο ζπζθεπήο,
ελψ ηνλ ακέζσο επφκελν ρξφλν (2009) ε ζπκκεηνρηθή δηάζεζε ζηα θηλεηά θνηλσληθά
δίθηπα δηπιαζηάζηεθε, αχμεζε, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ
200%. Χζηφζν, νη πξνζδνθίεο ησλ παξφρσλ δηαθαίλεηαη λα είλαη αθφκα κεγαιχηεξεο
θαζψο εθηηκάηαη φηη ην 2011 νη ρξήζηεο ησλ θηλεηψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζε
παγθφζκην επίπεδν ζα θζάζνπλ ηα 554 εθαηνκκχξηα άηνκα, πιήζνο πνπ
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αληαπνθξίλεηαη ζε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 13.3% ησλ ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο
ηειεθσλίαο, ελψ ην 2012 ν αξηζκφο ηνπο αλακέλεηαη λα αγγίμεη ηα 803 εθαηνκκχξηα
[17].
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ΓΟΜΖ ΣΧΝ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ
Η αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο
εμειίμεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο, ε νπνία ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ κεηαβνιή ηνπ
ηξφπνπ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Οη ρξήζηεο ησλ ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο
δηθηχσζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πιένλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο
ςεθηαθέο θνηλφηεηεο, νη νπνίεο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αλαπηχζζνληαη θαη κεηαμχ
αγλψζησλ πξνζψπσλ. Η αίζζεζε ηεο δεκηνπξγίαο πεξηζζφηεξν ζηελψλ θαη
πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ είρε σο ζπλέπεηα ηελ ηεξάζηηα απήρεζε ηνπο ζην επξχηεξν
θνηλσληθφ ζχλνιν. Με αθνξκή ηε δεκνηηθφηεηά ηνπο απηή, ηα ςεθηαθά θνηλσληθά
δίθηπα απνηέιεζαλ επξείαο θιίκαθαο αληηθείκελα έξεπλαο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα
ζηνπο επηζηήκνλεο λα πξνβνχλ ζε κία πεξηζζφηεξν ηερληθή κειέηε ηνπο
θαηαγξάθνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ αληίζηνηρσλ θνηλσληθψλ
γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ.

3.1 Αλάιπζε ύλζεησλ Γηθηύσλ
Πνιιαπιά είλαη ηα ζπζηήκαηα εθείλα, ηα νπνία έρνπλ ηε δνκή δηθηχσλ θαη
αλαπαξηζηψληαη απφ γξάθνπο, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ζχλνια θφκβσλ ή θνξπθψλ
πνπ ελψλνληαη ζε δεπγάξηα κέζσ ζπλδέζεσλ ή αθκψλ αληίζηνηρα. Υαξαθηεξηζηηθά
παξαδείγκαηα απνηεινχλ θνηλσληθά δίθηπα, ηερλνινγηθά δίθηπα φπσο ην Γηαδίθηπν
θαη ν Παγθφζκηνο Ιζηφο θαζψο επίζεο θαη βηνινγηθά δίθηπα φπσο είλαη ηα λεπξσληθά
θαη ηα κεηαβνιηθά. Δηδηθφηεξα, γηα ηα ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα ε παξαπάλσ δνκή
αληηθαηνπηξίδεη ηελ απηφκαηε αλαπαξάζηαζε ελφο αηφκνπ απφ έλαλ θφκβν ή κία
θνξπθή ζε θάζε πεξίπησζε εγγξαθήο ηνπ ζε έλαλ ηζηφηνπν θνηλσληθήο δηθηχσζεο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ζπλδέζεηο θαη νη αθκέο απεηθνλίδνπλ ηελ ακθίδξνκε
απνδνρή ηεο “θηιίαο” θαη γεληθφηεξα ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηνπο
ρξήζηεο, ελψ παξάιιεια δηαρσξίδνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο. πγθεθξηκέλα,
θάζε θαηεπζπλφκελε ζχλδεζε πνπ εκθαλίδεηαη ζην γξάθν, έρεη σο πεγή έλα θφκβν
θαη θαηαιήγεη ζε έλαλ αληίζηνηρν, ελψ αληίζεηα νπνηαδήπνηε κε θαηεπζπλφκελε
ζχλδεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο ηεο κεηαμχ δχν θνξπθψλ ρσξίο
ζπγθεθξηκέλε πεγή θαη πξννξηζκφ [11, 20, 23].
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Δηθόλα 3.1. Αλαπαξάζηαζε ηεο δνκήο θνηλσληθνχ δηθηχνπ κε θαηεπζπλφκελεο ζπλδέζεηο.

Σν πιήζνο ησλ παξαπάλσ ζπλδέζεσλ πνπ εληνπίδεηαη λα έρεη έλαο θφκβνο πξνο
άιινπο θφκβνπο ή αληίζηνηρα ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θνξπθψλ κε ηηο νπνίεο
ζπλδέεηαη κία νπνηαδήπνηε δηαθνξεηηθή θνξπθή απνηειεί ην βαζκφ ηνπ θφκβνπ ή ηεο
θνξπθήο. Γηα ηα θαηεπζπλφκελα δίθηπα ν βαζκφο απηφο ηαμηλνκείηαη ζην ζχλνιν ησλ
εηζεξρφκελσλ (indegree) θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ εμεξρφκελσλ (outdegree) ζπλδέζεσλ.
Δπί ηνπ ζέκαηνο, κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα
πεξηιακβάλνπλ έλα ππξήλα απφ πςεινχ βαζκνχ θφκβνπο, νη νπνίνη πεξηβάιινληαη
απφ κηθξά ζηξψκαηα κε αληίζηνηρνπο ρακεινχ βαζκνχ θφκβνπο. Δπηπξφζζεηα, ην
κεγάιν πιήζνο ζπλδέζεσλ κίαο θνξπθήο απνηειεί θξίζηκν ζεκείν γηα ηε
ζπλδεηηθφηεηα θαη ηε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο ζηα δίθηπα απηά [11, 20].
Αξθεηέο είλαη νη κειέηεο εθείλεο πνπ εζηηάδνπλ ζηηο θνηλέο ηδηφηεηεο ησλ
ζπζηεκάησλ δηθηχσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ςεθηαθά θνηλσληθά
δίθηπα. Μία απφ απηέο απνηειεί ε ιεγφκελε επίδξαζε ηνπ κηθξνχ θφζκνπ (smallworld effect) ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε κέζε απφζηαζε κεηαμχ ησλ θνξπθψλ ελφο
γξάθνπ δηαθαίλεηαη λα είλαη κηθξή. Παξάιιεια, φζνλ αθνξά ηε δηαλνκή ηνπ βαζκνχ
ησλ θνξπθψλ ελφο δηθηχνπ, παξαηεξείηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο φηη πνιπάξηζκεο είλαη
εθείλεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη κε ρακειφ βαζκφ, ελψ αληίζεηα ιίγεο θνξπθέο
θαηαγξάθνληαη λα έρνπλ πςειφ βαζκφ. Μία άιιε εμίζνπ ζεκαληηθή ηδηφηεηα πνπ
εληνπίδεηαη ζπληζηά ε δηαζηξσκάησζε ή κεηαβαηηθφηεηα δηθηχνπ, θαηά ηελ νπνία
δχν θφκβνη, νη νπνίνη είλαη ηαπηφρξνλα γεηηνληθνί ζε έλαλ άιιν θφκβν,
παξνπζηάδνπλ κεγάιε πηζαλφηεηα λα είλαη γεηηνληθνί θαη κεηαμχ ηνπο. Σν
ραξαθηεξηζηηθφ απηφ γλψξηζκα ζην πεξηβάιινλ ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ
εξκελεχεη ηελ απμεκέλε πηζαλφηεηα δχν θίινη ηνπ ίδηνπ αηφκνπ λα είλαη θαη θίινη
κεηαμχ ηνπο ζπγθξηηηθά κε δχν αλζξψπνπο πνπ επηιέγνληαη ηπραία απφ ηνλ
45

πιεζπζκφ. Μία επηπξφζζεηε θνηλή ηδηφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζε αξθεηέο έξεπλεο
είλαη ε δνκή ησλ θνηλνηήησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηέηνηνπ είδνπο δίθηπα. Οη θνηλφηεηεο
απηέο απνηεινχλ ππνζχλνια ησλ θφκβσλ ηνπ γξάθνπ, ζηα νπνία νη θνξπθέο πνπ
εκπεξηέρνληαη ελψλνληαη θαη ζπληζηνχλ ζηελά ζπγθξνηεκέλεο νκάδεο κεηαμχ ησλ
νπνίσλ εληνπίδνληαη ραιαξφηεξεο κφλν ζπλδέζεηο (εηθφλα 3.2) [20, 23].
Δθηφο απφ ηηο δηάθνξεο ηδηφηεηεο πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο εξεπλεηέο, έρνπλ
παξαηεξεζεί θαη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο δηθηχσλ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Μία απφ
απηέο απνηεινχλ ηα ηπραία δίθηπα, ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη κε ηπραία πξνζζήθε
ζπλδέζεσλ ζε έλα ζηαηηθφ ζχλνιν απφ θφκβνπο, ελψ παξάιιεια παξαηεξνχληαη
κηθξά κνλνπάηηα κεηαμχ νπνηνλδήπνηε δχν θνξπθψλ. Δπηπξφζζεηα, εληνπίδνληαη ηα
απνθαινχκελα

δίθηπα

κηθξνχ

θφζκνπ

(small-world

networks),

ηα

νπνία

παξνπζηάδνπλ πςειή δηαζηξσκάησζε θαη κηθξή δηάκεηξν, κε ηνλ Ιζηφ θαη γεληθά
θνηλσληθά δίθηπα λα απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα. Μία άιιε θαηεγνξία
δηθηχσλ ζπληζηνχλ εθείλα ηα δίθηπα ζηα νπνία ε πηζαλφηεηα έλαο θφκβνο λα έρεη
βαζκφ k είλαη αλάινγε ηνπ ιφγνπ k-a, φπνπ a17>1 (power-law δίθηπα). Έξεπλεο έρνπλ
δείμεη φηη πνιιαπιά δίθηπα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, φπσο ηνπνινγίεο Γηαδηθηχνπ, ν
Ιζηφο, δηάθνξα θνηλσληθά δίθηπα θαζψο επίζεο θαη ηα λεπξσληθά δίθηπα
θαηαηάζζνληαη ζε απηήλ ηελ ηάμε. Σέινο, θαηαγξάθεηαη θαη κία εηδηθφηεξε
θαηεγνξία power-law δηθηχσλ, ζηα νπνία νη πςεινχ βαζκνχ θφκβνη ηείλνπλ λα
ζπλδένληαη κε αληίζηνηρνπο θφκβνπο πςεινχ βαζκνχ (δίθηπα ειεχζεξεο θιίκαθαο)
[11].

Δηθόλα 3.2. Αλαπαξάζηαζε ηεο δνκήο ησλ θνηλνηήησλ. ην παξψλ δίθηπν απεηθνλίδνληαη
ηξεηο θνηλφηεηεο πνπ απνηεινχληαη απφ ζηελά ζπλδεδεκέλεο θνξπθέο (καχξεο γξακκέο) κε
ραιαξφηεξεο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ θνηλνηήησλ απηψλ (γθξη γξακκέο).
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πληειεζηήο power-law.
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Γεληθφηεξα, νη έξεπλεο πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα κέρξη ζήκεξα θαη ζπλερίδνπλ λα
πξαγκαηνπνηνχληαη φζνλ αθνξά ηε δνκή ησλ δηθηχσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο.
Δηδηθφηεξα, γηα ηα ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα, ε θαηαλφεζε ησλ εμαγφκελσλ γξάθσλ
είλαη ηδηάδνπζαο ζεκαζίαο θαζψο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αμηνινγεζνχλ ήδε
ππάξρνληα ζπζηήκαηα, λα δεκηνπξγεζνχλ λέα θαη λα θαηαλνεζνχλ νη επηδξάζεηο
ηνπο ζην Γηαδίθηπν. Δθηφο ησλ παξαπάλσ, ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ απηψλ
κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ επεμεξγάζηκα επξήκαηα θαη γηα θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο
πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ ζεσξίεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε θνηλσληθά δίθηπα πνπ
δελ απαηηνχλ ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν (offline social networks) ή αθφκα θαη κε λέεο
ζπκπεξηθνξέο πνπ αθνξνχλ ηα ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα [11].

3.2 Πξνζεγγίζεηο & Πξνεγνύκελεο Μειέηεο
Απφ ηελ πεξίνδν ηεο αξρηθήο ηνπο εκθάληζεο, ηα θνηλσληθά δίθηπα πξνζέιθπζαλ
ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ, νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα αλαιχζνπλ ηε δνκή πνπ
παξνπζηάδνπλ. Οη κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ήηαλ πνιπάξηζκεο θαη
ζηξέθνληαλ θπξίσο ζε ζχλζεηα δίθηπα, ζηελ αλάπηπμε ηνπο θαζψο επίζεο θαη ζηελ
αλάιπζε ησλ θνηλνηήησλ ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Σέηνηνπ είδνπο
κειέηεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα.

3.2.1 Γνκή ύλζεησλ Γηθηύσλ
Μία εθηεηακέλε αλάιπζε ηνπ Nexus Club πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2003. Πξφθεηηαη
γηα κία ζε απεπζείαο ζχλδεζε θνηλφηεηα ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Stanford, ε νπνία
επηηξέπεη ζηνπο ζπνπδαζηέο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηνπο ρξήζηεο ηεο λα ζηέιλνπλ
ειεθηξνληθά κελχκαηα θαη πξνζθιήζεηο, λα ζπλνκηινχλ, λα θνηλνπνηνχλ γεγνλφηα
θαη λα αλαδεηνχλ άηνκα κε ίδηα ελδηαθέξνληα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ηνπ
δηθηχνπ απηνχ παξαηεξήζεθε πςειή δηαζηξσκάησζε θαζψο επίζεο θαη ε ηδηφηεηα
ηνπ κηθξνχ θφζκνπ (small-world effect), κε ηε κέζε απφζηαζε κεηαμχ δχν
νπνηνλδήπνηε ρξεζηψλ λα θαηαγξάθεηαη ζηα ηέζζεξα βήκαηα [21].
ε κία άιιε πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ησλ θνηλσληθψλ γξάθσλ, νη Michelle Girvan
θαη Mark Newman παξαηήξεζαλ εθηφο απφ γξάθνπο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαη
47

πξφζζεηνπο παξαγφκελνπο ηπραία απφ ππνινγηζηή θαζψο επίζεο θαη ςεθηαθά
θνηλσληθά δίθηπα, ησλ νπνίσλ ε δνκή ησλ θνηλνηήησλ δελ ήηαλ ηφζν γλσζηή. Σα
απνηειέζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμαλ επηβεβαίσζαλ φηη ηα ππφ εμέηαζε δίθηπα
πεξηειάκβαλαλ

νκάδεο

ζηελά

ζπλδεδεκέλσλ

θφκβσλ

κεηαμχ

ησλ

νπνίσλ

εληνπίδνληαλ ραιαξφηεξεο ζπλδέζεηο [20].
Αξγφηεξα, ην 2007, κειεηεηέο αλέιπζαλ ηε δνκή ησλ δηθηχσλ Cyworld18, MySpace
θαη Orkut. πγθεθξηκέλα, δηαπίζησζαλ φηη ε δηαλνκή ηνπ βαζκνχ ησλ θφκβσλ ηνπ
ηζηνρψξνπ Cyworld αθνινπζεί κία πνιχ κεηαβαιιφκελε ζπκπεξηθνξά ζην πέξαζκα
ηνπ ρξφλνπ, ε νπνία εξκελεχεηαη σο ε χπαξμε δχν δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ρξεζηψλ.
Δπηπιένλ, ν κηθξφο ζπληειεζηήο δηαζηξσκάησζεο ηνπ δηθηχνπ ππνλνεί φηη νη ζρέζεηο
ζπλδένληαη πεξηζζφηεξν αφξηζηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα MySpace θαη Orkut
εκθαλίδνπλ κία πην απιή ζπκπεξηθνξά φζνλ αθνξά ηε δηαλνκή ηνπ βαζκνχ ησλ
θφκβσλ, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο λα παξνπζηάδνπλ ρακειφ βαζκφ [22].
Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Orkut επηβεβαηψλεη θαη ν Alan Mislove, ν
νπνίνο κειεηψληαο επηπξφζζεηα ηνπο ηζηνρψξνπο Flickr, LiveJournal θαη Youtube
δηαπίζησζε φηη ηα δίθηπα απηά απεηθνλίδνληαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ ηδηαίηεξα
ζπλδεδεκέλσλ ζπζηάδσλ απνηεινχκελεο απφ θφκβνπο ρακεινχ βαζκνχ. Οη θνξπθέο
απηέο ζπληζηνχζαλ έλα ππθλά ζπλδεδεκέλν ππξήλα, ελψ παξάιιεια θφκβνη κε
πςειφ βαζκφ εηζεξρφκελσλ ζπλδέζεσλ έηεηλαλ λα παξνπζηάδνπλ θαη πςειφ βαζκφ
εμεξρφκελσλ ζπλδέζεσλ [11].

3.2.2 Αλάπηπμε ύλζεησλ Γηθηύσλ
Δθηφο απφ ηηο αλαιχζεηο ησλ ζηαηηθψλ γξάθσλ δηαθφξσλ δηθηχσλ, νη νπνίεο
παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, αξθεηνί ήηαλ νη εξεπλεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ
εμέιημε ησλ ζχλζεησλ απηψλ δηθηχσλ. Γεδνκέλνπ ηνπ δπλακηθνχ ραξαθηήξα ηνπο, ε
κεηαβνιή ηνπ κεγέζνπο ησλ αληίζηνηρσλ γξαθηθψλ απεηθνλίζεσλ είλαη ζπλερφκελε.
Όζνλ αθνξά ηα ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα, ε ζπκπεξηθνξά απηή εληνπίδεηαη ζην
γεγνλφο φηη λέα άηνκα εγγξάθνληαη ζε έλαλ αληίζηνηρν ηζηνρψξν θνηλσληθήο
δηθηχσζεο, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ήδε εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο απνθαζίδνπλ λα
εγθαηαιείςνπλ απηήλ ηελ κνξθή επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ επηιέμεη. Γηα ην ιφγν απηφ,
18

Απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν θαη παιαηφηεξν ηζηφηνπν θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηε Νφηηα

Κνξέα. Η έλαξμε ηεο ιεηηνπξγία ηνπ ρξνλνινγείηαη ην 2001.
48

δφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο ηξφπνπο αιιά θαη ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε
ηνπνινγία ησλ δηθηχσλ απηψλ αιιάδεη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ [23].
Πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ απαληήζεηο ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα, πηνζεηήζεθαλ
δηάθνξα κνληέια κε βάζε ηα νπνία ιακβάλνληαη πεξηζζφηεξα ζηηγκηφηππα ησλ
αληίζηνηρσλ γξάθσλ θαηά ηε ρξνληθή ηνπο εμέιημε. Έλα απφ απηά ήηαλ ην ιεγφκελν
ΒΑ κνληέιν, ην νπνίν αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Barabasi θαη Albert θαη ην νπνίν
απνηέιεζε έλα απφ ηα πξψηα θαη πην βαζηθά πξφηππα εμέιημεο δηθηχσλ. Η αξρή πνπ
αθνινπζνχζε ήηαλ ε πξνζζήθε λέσλ θφκβσλ ζην δίθηπν θαη ε ζχλαςε λέσλ
ζπλδέζεσλ κε ηνπο ήδε ππάξρνληεο θφκβνπο, ελψ παξάιιεια ε πηζαλφηεηα κία
θνξπθή λα ιακβάλεη κία πξφζζεηε ζχλδεζε ήηαλ αλάινγε ηνπ ηξέρνληα βαζκνχ ηεο
[24].
ηε ζπλέρεηα, άιια πξφηππα πνπ παξνπζηάζηεθαλ απφ ηνπο Mark Newman θαη
Alexei Vazquez ζηεξίρζεθαλ ζηελ επηινγή εθείλσλ ησλ θφκβσλ πνπ δηέζεηαλ
πνιινχο θνηλνχο “θίινπο” κεηαμχ ηνπο [23, 25]. Δπηπξφζζεηα, νη Konstantin Klemm
θαη Victor Eguiluz πξφηεηλαλ έλα κνληέιν πνπ βαζίζηεθε ζηελ πεξηνξηζκέλε κλήκε
ησλ θφκβσλ. Αλαιπηηθφηεξα, πεξηγξάθνπλ ηε δπλακηθή αχμεζε ησλ δηθηχσλ θαηά
ηελ νπνία θάζε θφκβνο κπνξεί λα επέιζεη ζε ελεξγή ή αλελεξγή θαηάζηαζε.
Οπνηαδήπνηε λέα θνξπθή πξνζηίζεηαη ζην δίθηπν, αξρηθά βξίζθεηαη πάληα ζε ελεξγή
θαηάζηαζε ιακβάλνληαο λέεο ζπλδέζεηο απφ ήδε ππάξρνπζεο θνξπθέο, κέρξη ηειηθά
λα γίλεη αλελεξγή [24].
Όκσο, εθηφο απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξφηππα, ηα νπνία ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο
κφλν ηε δνκή ησλ δηθηχσλ, έρνπλ αλαπηπρζεί θαη επηπξφζζεηα, ηα νπνία εμεηάδνπλ
θνηλσληνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ αλαγθάδνπλ ηηο ζπλδέζεηο λα δηακνξθσζνχλ. ηελ
θαηεγνξία απηή αλήθεη ην πξφηππν πνπ παξνπζίαζε ν Lars Backstrom, ζην νπνίν
κειεηήζεθαλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο αλαπηχρζεθαλ νη θνηλφηεηεο ζηνλ ηζηφηνπν
LiveJournal θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ησλ απνθάζεσλ
ησλ αηφκσλ πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζνπλ ζε κία θνηλφηεηα [26]. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο,
νη Ravi Kumar, Jasmine Novak θαη Andrew Tomkins πξνζπάζεζαλ λα πεξηγξάςνπλ
ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ρσξίδνληάο ηνπο
ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) ζηνπο παζεηηθνχο ρξήζηεο, νη νπνίνη γίλνληαη κέιε είηε απφ
πεξηέξγεηα είηε απφ παξφηξπλζε θίισλ ηνπο θαη νπζηαζηηθά δελ επηδίδνληαη ζε
ζεκαληηθφ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο, β) ζηα άηνκα εθείλα πνπ επηζπκνχλ λα
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κεηαηξέςνπλ κία εθηφο ζχλδεζεο (offline) θνηλφηεηα ζε έλα ςεθηαθφ θνηλσληθφ
δίθηπν θαη γ) ζηνπο ρξήζηεο εθείλνπο, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζπλδεφκελνη κε
άιια κέιε [27].
Όιεο νη παξαπάλσ κειέηεο έρνπλ ζαλ ζθνπφ λα εμεηάζνπλ ηηο ηδηφηεηεο πνπ
παξνπζηάδνπλ ηα θνηλσληθά θαη γεληθφηεξα ηα ππάξρνληα ζχλζεηα δίθηπα θαη νη
νπνίεο παξνπζηάζηεθαλ ιεπηνκεξψο ζην παξφλ θεθάιαην, φπσο γηα παξάδεηγκα ε
δηαλνκή βαζκνχ ησλ θνξπθψλ. Όκσο, ζηηο ζηαηηθέο αλαιχζεηο ησλ γξαθηθψλ
παξαζηάζεσλ εληνπίδεηαη θαη ε ιεγφκελε ηδηφηεηα πξνλνκηαθήο ζχλδεζεο πνπ
ζεκαηνδνηεί ηελ πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ ζπλδέζεσλ απφ θφκβνπο κε κεγάιν
βαζκφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα επεμεγεκαηηθά κνληέια πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί είλαη
πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξή θαη αθξηβή θαζψο εμεηάδνπλ θαη δηάθνξνπο άιινπο
εμσηεξηθνχο παξάγνληεο εθηφο ηεο δνκήο ησλ δηθηχσλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟΣΖΣΑ
ΣΑ ΦΖΦΗΑΚΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ
Οη

άλζξσπνη

ηεο

ζχγρξνλεο

επνρήο

αλαθαιχπηνληαο

ηηο

δπλαηφηεηεο

αιιειεπίδξαζεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα πξνβαίλνπλ ζηελ
ζπλερψο απμαλφκελε έληαμε ησλ αληίζηνηρσλ ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηελ
θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Ο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο επηθνηλσλίαο πνπ παξέρνπλ αιιά θαη ε
δπλαηφηεηα ςπραγσγίαο πνπ πξνζθέξνπλ, πξνζειθχνπλ αθαηάπαπζηα λένπο
ζπκκεηέρνληεο, κε απνηέιεζκα ε ηεξάζηηα απήρεζε ηνπο λα θαζηζηά ηα ςεθηαθά
θνηλσληθά δίθηπα ηελ πην δεκνθηιή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ Ιζηφ. Η αίζζεζε ηεο
θνηλσληθνπνίεζεο πνπ παξέρνπλ εληζρχεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ ρξήζε ηνπο απφ
ηνπο αλζξψπνπο, νη νπνίνη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο παξαζχξνληαη θαη παξνπζηάδνπλ
ζπκπεξηθνξέο δπζαλάινγεο κε εθείλεο πνπ πηνζεηνχλ ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο δσή.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ηδησηηθφηεηα ησλ κειψλ είλαη δπλαηφλ λα εθηεζεί ζε κεγάιν
βαζκφ ιφγσ θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζνχλ νη εθάζηνηε ηδηνθηήηεο ησλ
ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο.

4.1 Απαηηήζεηο ησλ Φεθηαθώλ Κνηλσληθώλ Γηθηύσλ
Οη ρξήζηεο ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ρξεζηκνπνηνχλ απηνχ ηνπο είδνπο
ηηο ηερλνινγίεο πξνθεηκέλνπ λα ζηαζεξνπνηήζνπλ ηηο θνηλσληθέο επαθέο πνπ
δηαηεξνχλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο πξφζζεην θίλεηξν
απνηειεί ε γλσξηκία θαη ε ζχλαςε ζρέζεσλ κε άηνκα, ηα νπνία δελ εκπίπηνπλ ζηνπο
άκεζνπο ή θαη επξχηεξνπο θνηλσληθνχο θχθινπο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο.
Οπνηνζδήπνηε θαη αλ είλαη ν ζθνπφο ηεο ςεθηαθήο απηήο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο, νη
ρξήζηεο ζέινληαο λα ζπζηήζνπλ ηελ εηθφλα ηνπο αιιά θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο
ζηνλ εηθνληθφ θφζκν πνπ νηθεηνζειψο ιακβάλνπλ κέξνο, επηιέγνπλ λα θνηλνπνηήζνπλ
πξνζσπηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο.
Η ζπκπεξηθνξά απηή εληζρχεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, νη νπνίνη πξνβάιινληαο ηελ αλάγθε ηεο
επθνιφηεξεο αλαδήηεζεο θαη εχξεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ηα άιια κέιε ηνπ δηθηχνπ,
πξνσζνχλ ηε δεκνζίεπζε κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ κειψλ. Γηα
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ην ιφγν απηφ, θαηά ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο απαηηείηαη απφ ηα άηνκα λα παξέρνπλ
ζηνπο ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζπγθεθξηκέλα είδε πιεξνθνξηψλ, ηα νπνία
ζα ζπκβάιινπλ ζηε ζχλζεζε ηεο βαζηθήο ηνπο εηθφλαο. Μειέηε ηνπ παξειζφληνο
[40], ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 29 ηζηνρψξνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ
εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ δηθηχσλ γεληθψλ ζθνπψλ θαη ελδηαθεξφλησλ,
θαηαδεηθλχεη ηελ γεληθφηεξε πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη (εηθφλα 4.1).
Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα καξηπξνχλ φηη νη πεξηζζφηεξνη
ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο απαηηνχλ βαζηθέο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ησλ
ρξεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςνπλ ζηα άηνκα λα απνηειέζνπλ κέιε ηνπ δηθηχνπ.
πγθεθξηκέλα, ην φλνκα, ην θχιν, ε εκεξνκελία γέλλεζεο θαη ε ρψξα δηακνλήο
ζπληζηνχλ ηηο πιένλ ζπλήζεηο θαη ζπρλφηεξα ππνρξεσηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη
λα δεκνζηνπνηεζνχλ απφ ηνπο ρξήζηεο, ελψ παξάιιεια κία πξνζσπηθή θσηνγξαθία
ηνπ αηφκνπ σο εηθφλα πξνθίι ζεσξείηαη ζρεδφλ αλαγθαία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά,
δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ησλ
αηφκσλ, ζπλήζσο, απνηεινχλ πξφζζεηα δεδνκέλα, ηα νπνία ηα κέιε έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα δεκνζηεχζνπλ εθφζνλ ην επηζπκνχλ. Αμηνζεκείσην απνηειεί θαη ην

Δηθόλα 4.1. Πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη απφ 29 ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο
θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ ρξήζηε.
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γεγνλφο ηεο απαίηεζεο επαιήζεπζεο ηεο δηεχζπλζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
ηνπ ρξήζηε απφ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, νη
νπνίνη ζπκπιεξσκαηηθά πηνζεηνχλ θαη ηελ ηερλνινγία ησλ ιεγφκελσλ CAPTCHA19
γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε απζεληηθνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ [40].

4.2 Κνηλνπνίεζε Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ
Οη ρξήζηεο δηαθαίλεηαη λα αληαπνθξίλνληαη ζεξκά ζηελ πξφζθιεζε ησλ ςεθηαθψλ
θνηλσληθψλ δηθηχσλ πνπ αθνξά ηελ απνθάιπςε κεγάινπ φγθνπ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ ζηηο αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο ηνπο. Σα κέιε ησλ δηθηχσλ εθκεηαιιεχνληαη
ηα εξγαιεία πνπ παξέρνληαη, κε απνηέιεζκα λα θνηλνπνηνχλ εθηφο απφ βαζηθά
ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ηαπηφηεηαο ηνπο (φπσο ην φλνκα, ηελ εκεξνκελία
γέλλεζεο, ην θχιν) θαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα επίπεδα
κφξθσζεο, ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα
ηνπο. Όκσο, πεξηζζφηεξν αμηνπξφζεθην απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηα άηνκα δελ
δηζηάδνπλ λα δεκνζηεχζνπλ αθφκα θαη επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο ηνπο. Έλα ηππηθφ
πξνθίι ρξήζηε πεξηιακβάλεη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο πνιηηηθέο
απφςεηο, ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο αιιά θαη ηηο ζεμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ
ηδηνθηήηε ηνπ. Ο επηπξφζζεηνο εκπινπηηζκφο απηήο ηεο κνξθήο απηνβηνγξαθίαο κε
ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη ηνλ αξηζκφ θηλεηνχ ηειεθψλνπ,
θαζηζηά ην άηνκν εχθνια πξνζδηνξίζηκν ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο ηάζεο ππεξέθζεζεο δεδνκέλσλ εληνπίδεηαη
λα απνηεινχλ νη λένη. Σν ζηνηρείν απηφ επηβεβαηψλεηαη επαλαιεπηηθά απφ πνιιαπιέο
κειέηεο πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ. Πξνο απηή ηε δηαπίζησζε
θαηεπζχλζεθε θαη ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο Amanda
Lenhart θαη Mary Madden ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ ζηνλ ςεθηαθφ
ρψξν ηνπ MySpace. Μειεηψληαο έλα δείγκα 935 εθήβσλ ειηθίαο 12 έσο 17 εηψλ,
παξαηήξεζαλ φηη νη λένη, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, παξνπζίαδαλ ζηα
πξνζσπηθά ηνπο πξνθίι έλα πιήζνο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ην νπνίν θαζίζηαην
ηθαλφ λα πξνζδηνξίζεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα. πγθεθξηκέλα, θαηαγξάθεθε
19

Δίδνο απηφκαηνπ ειέγρνπ κε ηε δπλαηφηεηα λα μερσξίδεη αλ ν ρξήζηεο είλαη άλζξσπνο ή

κεραλή. Πξφθεηηαη γηα παξακνξθσκέλεο εηθφλεο πνπ παξνπζηάδνπλ ζπλδπαζκνχο
γξακκάησλ θαη αξηζκψλ ζε δηάθνξα κεγέζε.
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φηη νη έθεβνη είραλ πξνβεί ζηελ θνηλνπνίεζε ηνπ νλφκαηνο, ηεο πφιεο δηακνλήο θαη
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο καζήηεπζεο ηνπο ζε πνζνζηά ηεο ηάμεσο ηνπ 82%, 61%
θαη 49% αληίζηνηρα. Αληίζεηα, νη λένη δηαθαίλεηαη λα ήηαλ πεξηζζφηεξν πξνζεθηηθνί
φζνλ αθνξά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ επσλχκνπ ηνπο (29%), ελψ ζπάληα απνηεινχζε ε
πεξίπησζε δεκνζηνπνίεζεο αξηζκνχ θηλεηνχ ηειεθψλνπ (2%), δεδνκέλεο θαη ηεο
απμεκέλεο πηζαλφηεηαο κε θαηνρήο αλάινγεο ζπζθεπήο εηδηθφηεξα απφ ηα λεφηεξα
άηνκα [48].
Πεξηζζφηεξν αλεζπρεηηθφ ζηνηρείν ζπληζηά ε αλάξηεζε ηεξάζηηνπ φγθνπ
πξνζσπηθψλ θσηνγξαθηψλ απφ ηνπο εθήβνπο (80%). Η δξαζηεξηφηεηα απηή είλαη
ηδηαίηεξα δεκνθηιήο θαη θαζίζηαηαη λα απνηειεί γεληθφ θαηλφκελν ησλ ηζηνηφπσλ
θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Οη ρξήζηεο, κε έρνληαο ηδηαίηεξνπο ελδνηαζκνχο, θνηλνπνηνχλ
ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο πινχζην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, κεηαμχ ηνπ
νπνίνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη βίληεν, παξνπζηάδνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν
ζηηγκέο απφ ηελ ηδησηηθή ηνπο δσή. ην ςεθηαθφ απηφ πεξηερφκελν ζπρλά
απεηθνλίδνληαη θαη ηξίηα πξφζσπα, ηα νπνία ελδερνκέλσο λα κελ έρνπλ επηιέμεη
αληίζηνηρε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο εηθνληθέο θνηλφηεηεο. Η
απνθάιπςε απηήο ηεο κνξθήο πιεξνθνξηψλ ζπλήζσο πξαγκαηνπνηείηαη ελ αγλνία
ηνπ άκεζα ελδηαθεξφκελνπ ππνθεηκέλνπ, ελψ ε πεξίπησζε αμίσζεο ηεο
ζπγθαηάζεζεο ηνπ αηφκνπ ζεσξείηαη ζπάληα [12, 13, 16, 37, 38, 48, 69].
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αθφκα θαη αλ ν ρξήζηεο πξνβεί ζε δεκνζίεπζε ειάρηζησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ, ε θνηλνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ είλαη δπλαηφ λα
πξνθχςεη κε έκκεζν ηξφπν. Αλαιπηηθφηεξα, ε έληαμε ηνπ αηφκνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο
νκάδεο κπνξνχλ λα ππνδειψζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θαη γεληθφηεξα ζηνηρεία ηνπ
ραξαθηήξα ηνπ, ελψ ε απνδνρή ηεο πξφζθιεζεο ζε κία εθδήισζε ππνδειψλεη
απηφκαηα ηελ ηνπνζεζία, ζηελ νπνία ζα βξίζθεηαη ζε κία δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή.
Παξάιιεια, ε ζπκκεηνρή

ηνπ αηφκνπ ζε

παηρλίδηα γλψζεσλ παξνπζηάδεη ην

κνξθσηηθφ ηνπ επίπεδν ή αθφκα θαη έλα ςπρνγξάθεκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ
αλάινγα κε ην είδνο ησλ εθαξκνγψλ πνπ επηιέγεη [39]. Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο έρνπλ
σο ζπλέπεηα ηε πεξαηηέξσ ζπκπιήξσζε ηεο δεκφζηαο ςεθηαθήο εηθφλαο ηνπ αηφκνπ,
ην νπνίν ζπρλά δελ αληηιακβάλεηαη φηη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζηνπο
εηθνληθνχο απηνχο ρψξνπο ιεηηνπξγνχλ σο πξφζζεηα πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ.
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4.3 Δκπηζηνζύλε ζηνλ Φεθηαθό Κόζκν
Οη ρξήζηεο ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ πηνζεηνχλ ζπκπεξηθνξέο πνπ
επλννχλ ηελ απνθάιπςε ηεξάζηηνπ φγθνπ πξνζσπηθψλ θαη επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ, ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα αθνξνχλ αθφκα θαη άηνκα ηνπ ζηελνχ ηνπο
πξαγκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Απηή ε ηάζε ησλ κειψλ θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν
αμηνπξφζεθηε ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ρξήζηεο εληνπίδνληαη λα
θνηλνπνηνχλ ηα αιεζηλά ηνπο ζηνηρεία, έρνληαο σο ζηφρν λα παξνπζηάζνπλ κία
δεκφζηα ςεθηαθή εηθφλα, ε νπνία λα αληαπνθξίλεηαη φζν ην δπλαηφ θαιχηεξα ζηελ
αληίζηνηρε πξαγκαηηθή. Η ζπκπεξηθνξά απηή ησλ κειψλ ελζαξξχλεηαη δπλακηθά θαη
απφ ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο ην Facebook, νη νπνίνη σζνχλ ηνπο
αλζξψπνπο λα δηαηεξνχλ ηηο ππάξρνπζεο ζρέζεηο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο παξά λα
δεκηνπξγνχλ λέεο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, νη ρξήζηεο δηαθαίλεηαη λα εκπηζηεχνληαη
ηηο ςεθηαθέο θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ.
Η εκπηζηνζχλε απηή πνπ επηδεηθλχνπλ ηα κέιε ησλ δηθηχσλ είλαη δπλαηφλ λα
εξκελεπηεί πνηθηινηξφπσο. πλήζσο, νη άλζξσπνη ζεσξνχλ ην Γηαδίθηπν σο έλα
ηδησηηθφ ρψξν κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα αληαιιάμνπλ ηα
κπζηηθά ηνπο, άπνςε πνπ ελζηεξλίδνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν λέα άηνκα, ηα
νπνία δελ θξνληίδνπλ λα πηνζεηήζνπλ ζπκπεξηθνξέο πξνζηαηεπηηθέο πξνο ηα
δεδνκέλα ηνπο. Απηή ε πεπνίζεζε κεηαθέξεηαη θαη ζηα ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα,
ηα νπνία αληηκεησπίδνληαη σο εκη-δεκφζηνη ή εκη-ηδησηηθνί ρψξνη ζηνπο νπνίνπο ηα
άηνκα κπνξνχλ λα ρηίδνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ απνθιείνληαη
θαη νη πεξηπηψζεηο κειψλ, ηα νπνία αλαξηνχλ ζπλεηδεηά πνιιαπιέο πιεξνθνξίεο
ηνπο, επηδηψθνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν δεκνθηιή, ελψ
παξάιιεια εληνπίδνληαη θαη άηνκα, ηα νπνία δελ ζεσξνχλ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ
δεδνκέλσλ ηνπο σο απεηιή αιιά σο έλα είδνο απειεπζέξσζεο θαη επραξίζηεζεο.
Όκσο, ε πην ζπρλή ηάζε πνπ παξαηεξείηαη, ζπκβαδίδεη κε ην γεγνλφο φηη νη ρξήζηεο
ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζπλεζίδνπλ ηε ζηαζεξή δεκνζηφηεηα ησλ
δεδνκέλσλ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ηξνπνπνηνχλ ηελ επηζπκία ηνπο ζρεηηθά κε ηελ
νξαηφηεηα απηψλ [13, 65, 70].
ε θάζε πεξίπησζε, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη αλ νη ρξήζηεο πξνβαίλνπλ ζηε
δεκνζηνπνίεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο δσήο, ηα δεδνκέλα ηνπο ηίζεληαη ππφ ηε δηαξθή
επηηήξεζε ησλ πξνζψπσλ εθείλσλ πνπ αλαγλσξίδνπλ σο “θίινπο” ηνπο. ε απηφ ην
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ζεκείν αλαθχπηεη αθφκα πην έληνλν ην δήηεκα ηεο ηδησηηθφηεηαο ηνπ ρξήζηε, θαζψο
εληνπίδεηαη φηη εθαηνκκχξηα κέιε ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ δηαηεξνχλ
ιίζηεο επαθψλ πνπ θζάλνπλ ή αθφκα θαη ππεξβαίλνπλ ηα 100 άηνκα, ελψ έλα κε
αζπλήζηζην θαηλφκελν απνηειεί ε ζχλαςε ςεθηαθήο θηιίαο κε έλα πιήζνο 1000
εηθνληθψλ πξνζψπσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλζξσπνινγηθέο κειέηεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαηαδεηθλχνπλ ηα αληηθξνπφκελα
δεδνκέλα πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πξαγκαηηθή δσή ελφο αλζξψπνπ, φπνπ ν θχθινο ησλ
ζηελψλ ζρέζεσλ πνπ δηαηεξεί κεηά βίαο ζπκπεξηιακβάλεη 50 άηνκα. Όκσο, ε έλλνηα
ηεο θηιίαο ζην πεξηβάιινλ ησλ ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζπληζηά έλα αθφκα
ιεπηφηεξν θαηαζθεχαζκα ηδηαίηεξα αλ πξνζκεηξεζεί ην γεγνλφο φηη νη ρξήζηεο δελ
δηζηάδνπλ λα αλαπηχμνπλ ζρέζεηο αθφκα θαη κε άηνκα πνπ γλσξίδνπλ ειάρηζηα ή θαη
θαζφινπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο [13].
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηνχ ηνπ είδνπο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηαδεηθλχεη έλα
πείξακα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ εηαηξεία πξνζηαζίαο πιεξνθνξηψλ Sophos.
πγθεθξηκέλα, γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο νη αλαιπηέο δεκηνχξγεζαλ ζην Facebook
έλα πξνθίι κε φλνκα ρξήζηε Freddi Staur, ζην νπνίν απνθαιχπηνληαλ ειάρηζηεο
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ θαζψο επίζεο θαη κία θσηνγξαθία πνπ απεηθφληδε
έλα πιαζηηθφ βάηξαρν. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο θαηέγξαςαλ φηη κεηαμχ ησλ
200 αηηεκάησλ θηιίαο

πνπ

απνζηάιζεθαλ,

87

ήηαλ εθείλα πνπ

ηειηθά

επηβεβαηψζεθαλ απφ ηνπο απνδέθηεο ηνπο. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ
πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζην θάιεζκα απηφ δηαπηζηψζεθε φηη είραλ δεκνζηεχζεη ζηηο
πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ, ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο, ηε δηεχζπλζε δηακνλήο, ηελ εθπαηδεπηηθή
θαηάξηηζε αιιά θαη ηνλ αξηζκφ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ηνπο [43].
Όπσο θαζίζηαηαη ζαθέο, ηα κέιε ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ εληνπίδνληαη
λα δηαθαηέρνληαη ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο δσή απφ κία κνξθή θνηλσληθήο θαρππνςίαο,
ελψ αληίζεηα ζηνλ εηθνληθφ θφζκν πνπ κεηέρνπλ ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα είδνο
ςεθηαθήο εκπηζηνζχλεο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηνπνηνχλ ζηα πξνζσπηθά ηνπο
πξνθίι ζπάληα ζπλάδνπλ κε εθείλεο πνπ απνθαιχπηνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο,
ελψ παξάιιεια δελ ππάξρεη αληηζηνηρία θαη ζην εχξνο ησλ εηθνληθψλ θαη ππαξθηψλ
θχθισλ ζηνπο νπνίνπο δηαδίδνληαη νη πιεξνθνξίεο απηέο. Η αηηηνινγία εληνπίδεηαη
ζην γεγνλφο φηη, θαηά θχξην ιφγν, ν ρξήζηεο δηαθαίλεηαη λα έρεη αλάγθε πεξηζζφηεξν
απφ εηθνληθνχο θίινπο θαη φρη αληίζηνηρνπο πξαγκαηηθνχο.
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4.4 Πνιηηηθέο Ηδησηηθόηεηαο
Σα ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ
ηελ ηδησηηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπο, νη νπνίεο κε βάζε ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ
παξφρσλ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ κειψλ ηνπο. Χζηφζν, ε
άπνςε απηή ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζπγθξνχεηαη κε ηηο πξνζέζεηο ησλ θαηφρσλ ησλ
ηζηνηφπσλ

θνηλσληθήο

δηθηχσζεο,

νη

νπνίνη

δηαπηζηψλεηαη

φηη

ηειηθψο

εθκεηαιιεχνληαη πνηθηινηξφπσο ηηο πιεξνθνξίεο ησλ κειψλ ηνπο. Οη πνιηηηθέο
πξνζηαζίαο ηδησηηθφηεηαο αιιά θαη νη φξνη πνπ ηίζεληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ
αηφκνπ ζηα ζπζηήκαηα απηά, απνηεινχλ κεγάιεο έθηαζεο θείκελα, ησλ νπνίσλ ε
αλάγλσζε, ζχκθσλα κε έξεπλα [40], ζπλήζσο δελ ελζαξξχλεηαη απφ ηα ςεθηαθά
θνηλσληθά δίθηπα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εγγξαθήο, ελψ παξάιιεια ε αλάινγε
επηινγή ηνπο δελ είλαη εκθαλήο20. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, νη ρξήζηεο ζπλαηλνχλ ζε
φξνπο θαη ζπλζήθεο, ησλ νπνίσλ ε χπαξμε είλαη πηζαλφ θαη λα αγλνείηαη πιήξσο.

4.4.1 Ρπζκίζεηο Πξνζσπηθνύ Απνξξήηνπ
Η θνηλνπνίεζε πνιιαπιψλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο ρξήζηεο ζε
ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη δηαηεξνχλ ιίζηεο πνιπάξηζκσλ επαθψλ, ζηηο νπνίεο
ζπρλά ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη άγλσζηα πξφζσπα ησλ κειψλ, απνηεινχλ ζεκαληηθά
δεηήκαηα ηεο ηδησηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ε νπνία σο έλα βαζκφ ηειεί ππφ ηε
δηαρείξηζε ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Οη πάξνρνη κέζσ
ζπγθεθξηκέλσλ ξπζκίζεσλ απνξξήηνπ πνπ ζέηνπλ, ηα ιεγφκελα default privacy
settings, θαζνξίδνπλ ην επίπεδν νξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ απφ ηξίηα
πξφζσπα. Όκσο, νη ξπζκίζεηο απηέο απνδεηθλχνπλ φηη νη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο
δηθηχσζεο δελ ηνπνζεηνχλ ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ηνπ ρξήζηε σο ηελ
βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπο, θαζψο δηαπηζηψλεηαη φηη ηείλνπλ πεξηζζφηεξν λα
απνθαιχπηνπλ παξά λα πξνζηαηεχνπλ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ κειψλ ηνπο
(πίλαθαο 4.1), ησλ νπνίσλ ε δεκφζηα έθζεζε είλαη δπλαηφ λα απνθέξεη πνιιαπιά
νθέιε [12]. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ηα πξνθίι ησλ ρξεζηψλ ζηα δίθηπα
Friendster θαη Tribe.net είλαη δεκφζηα νξαηά απφ ηελ ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο
[15].
20

Δμαίξεζε απνηειεί ην MySpace, ην νπνίν παξνηξχλεη ηνπο ρξήζηεο ηνπ λα ελεκεξσζνχλ

γηα ηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο ηδησηηθφηεηαο πνπ πηνζεηεί κέζσ επδηάθξηηεο αλαθνξάο.
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Πίλαθαο 4.1. Ρπζκίζεηο απνξξήηνπ πνπ νξίδνληαη ζε 29 ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο.

Οη αξρηθέο ξπζκίζεηο πξνζσπηθνχ απνξξήηνπ πνπ νξίδνληαη, πνηθίινπλ αλάινγα κε
ηνπο εθάζηνηε ηζηνηφπνπο θνηλσληθψλ δηθηχσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ηα άηνκα, ηα νπνία
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνβνχλ ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπο, δεδνκέλνπ φηη
ζρεδηάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε δηαρείξηζε ηεο ηδησηηθφηεηαο λα επαθίεηαη ζε
κεγαιχηεξν βαζκφ ζηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο. Παξφια απηά, ειάρηζηα είλαη εθείλα ηα
κέιε, ηα νπνία εθκεηαιιεχνληαη απηφ ην κνλαδηθφ εξγαιείν πνπ πξνζθέξεηαη
πξνθεηκέλνπ λα ειέγρνπλ ηα άηνκα θαη ηηο νκάδεο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε
ζηα δεδνκέλα ηνπο. Ο ιφγνο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη πνιινί ρξήζηεο είηε
εκπηζηεχνληαη ηνπο ηζηνηφπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο είηε δελ αλαγλσξίδνπλ ηελ
κεγάιε έθηαζε ηεο έθζεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπο είηε αγλννχλ αθφκα θαη ηελ
χπαξμε ησλ ξπζκίζεσλ πξνζσπηθνχ απνξξήηνπ.
Οη παξαπάλσ αζπλέπεηεο έρνπλ σο απνηέιεζκα λα απνδπλακψλνπλ ην ρξήζηε,
ηνπ νπνίνπ νη πιεξνθνξίεο είλαη δπλαηφλ λα θαηαζηνχλ γλσζηέο ζε επξχ θαη κε
επηζπκεηφ

θχθιν

αλζξψπσλ. πγθεθξηκέλα,

έρνπλ

εληνπηζηεί

πεξηπηψζεηο

εξγνδνηψλ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ηζηνρψξνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο
πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπλ ηα πξνθίι επίδνμσλ ππαιιήισλ ηνπο γηα ηπρφλ αλάξκνζηεο
ζπκπεξηθνξέο, ελψ παξάιιεια δηθεγνξηθνί ζχιινγνη ζηηο Η.Π.Α αθηηλνγξαθνχλ ηελ
ςεθηαθή εηθφλα καξηχξσλ θαη ελφξθσλ. Σαπηφρξνλα, ε πξνζσπηθή ηζηνζειίδα ελφο
κέινπο είλαη δπλαηφ λα ειέγρεηαη θαη απφ ηξάπεδεο θαη επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζησζεί ε αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ησλ αηφκσλ κε ηα νπνία πξφθεηηαη λα
ζπλεξγαζηνχλ, απφ παλεπηζηεκηαθνχο ζπκβνχινπο κε ζθνπφ λα απνθαζίζνπλ ηελ
εηζαγσγή ελφο ππνςεθίνπ ζην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα αιιά θαη απφ δησθηηθέο αξρέο κε
ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ππφπησλ [39]. Δπηπξφζζεηα, ηα πξνζσπηθά πξνθίι ησλ
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ρξεζηψλ είλαη δπλαηφ λα ηίζεληαη ππφ ηελ παξαθνινχζεζε δηαθεκηζηψλ αιιά θαη
πεξηζζφηεξν θαθφβνπισλ αηφκσλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα ππνθιέςνπλ ηελ ηαπηφηεηα
ηνπο [12].

4.4.2 Κνηλνπνίεζε Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ ζε Σξίηνπο
Οη πεξηζζφηεξνη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηηο πξαθηηθέο πνπ δεκνζηεχνπλ,
ελεκεξψλνπλ ηνπο ρξήζηεο φηη πξνβαίλνπλ ζηε ζπιινγή θαη πξφζζεησλ
πιεξνθνξηψλ ηνπο εθηφο απφ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ θνηλνπνηνχλ νη ίδηνη.
Μεηαμχ ησλ ζηνρείσλ απηψλ ζπγθαηαιέγνληαη ν ηχπνο ηνπ θπιινκεηξεηή (browser
type) πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ρξήζηεο αιιά θαη ε δηεχζπλζε πξσηνθφιινπ Γηαδηθηχνπ
ηνπ (IP address), δεδνκέλα ησλ νπνίσλ ηελ θαηαρψξεζε δελ έρνπλ επηιέμεη ηα κέιε.
Όκσο, γεληθφηεξεο πιεξνθνξίεο ησλ αηφκσλ, εθηφο ηεο δηαηήξεζεο ηνπο απφ ηνπο
παξφρνπο ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ζπρλά γλσζηνπνηνχληαη θαη ζε ηξίηεο
νκάδεο. Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ρξήζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ηζηνηφπσλ
θνηλσληθήο δηθηχσζεο πξνζθέξεηαη δσξεάλ, νη νηθνλνκηθέο ηνπο απνιαβέο
πξνθχπηνπλ απφ ηελ πψιεζε ηεξάζηησλ φγθσλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ
ηνπο, ηα νπνία ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο απνηεινχλ θαη επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ
θνηλνπνηνχληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο γηα δηαθνξεηηθνχο παξά ηαχηα ζθνπνχο [12,
13, 16].
Η βησζηκφηεηα ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ βαζίδεηαη ζε κέγηζην βαζκφ ζε
δηαθεκηζηέο21, νη νπνίνη απνηεινχλ ηνλ βαζηθφ νδεγφ ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Γηαδηθηχνπ
γεληθφηεξα. Υξεκαηνδνηψληαο απηνχ ηνπ είδνπο ηνπο ηζηνρψξνπο, ιακβάλνπλ
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζπιιερζεί απφ ηα πξνθίι ησλ
ρξεζηψλ, κε απνηέιεζκα λα είλαη ζε ζέζε λα επηδεηθλχνπλ ζηηο πξνζσπηθέο
ηζηνζειίδεο ησλ κειψλ δηαθεκίζεηο κε βάζε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο ζηα ςεθηαθά
θνηλσληθά δίθηπα. Οη δηαθεκίζεηο απηέο ηείλνπλ λα είλαη νινέλα θαη πην ζηνρεπκέλεο
ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αηφκσλ βάζεη εθείλσλ ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ
ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο παξφρνπο ηνπο. Η ηδέα απηνχ ηνπ είδνπο ησλ
δηαθεκίζεσλ δελ είλαη λέα. Αληίζεηα, απνηέιεζε ηε βάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
AdWords ηεο Google, φπνπ ζπγθεθξηκέλεο δηαθεκίζεηο εκθαλίδνληαη αλάινγα κε
21

Γηαθεκηζηέο ζηελ Απζηξαιία έρνπλ δαπαλήζεη έσο θαη 30 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε

ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα [47].
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ηνπο φξνπο αλαδήηεζεο πνπ ζέηεη ν ρξήζηεο. ην πιαίζην ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ
δηθηχσλ, ην δήηεκα απηφ ζέηεη ζνβαξέο αλεζπρίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απψιεηα
ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ, θαζψο ηα δίθηπα ησλ δηαθεκηζηψλ δελ γλσζηνπνηνχλ
ηνπο γεληθφηεξνπο ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη δηαρεηξίδνληαη ηα δεδνκέλα ησλ
κειψλ, ηα νπνία, φπσο απνδεηθλχεηαη, δηαζέηνπλ ηεξάζηηα εκπνξηθή αμία [44, 45, 46,
47, 68].
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ ρξεζηψλ θνηλνπνηνχληαη θαη ζε
πξφζζεηεο ηξίηεο νκάδεο, νη νπνίεο κέζσ ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ
παξέρνπλ ζηα άηνκα πνιιαπιέο εθαξκνγέο. Δμαζθαιίδνληαο ηε ξεηή ζπγθαηάζεζε
ησλ κειψλ ησλ ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, νη εμσηεξηθνί απηνί πάξνρνη
απνθηνχλ πξφζβαζε ζε φζεο πιεξνθνξίεο έρνπλ αλαξηήζεη ηα άηνκα ζηηο
πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο κε ζθνπφ λα ζπλζέζνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπο εηθφλα.
Όκσο, πνιιαπιέο είλαη νη εθαξκνγέο εθείλεο, νη νπνίεο πξνθεηκέλνπ λα
παξαρσξήζνπλ δηθαίσκα ρξήζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, απαηηνχλ ηελ ηαπηφρξνλε
ελζσκάησζε ηνπο θαη ζηα πξνθίι ελφο αμηφινγνπ πιήζνπο θίισλ ησλ ρξεζηψλ. Καη’
απηφλ ηνλ ηξφπν, εηο γλψζε ησλ παξφρσλ ηίζεληαη θαη νη δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ πξφζζεησλ κειψλ ησλ δηθηχσλ, ελψ παξάιιεια ζε αξθεηέο
πεξηπηψζεηο ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο δηεπξχλεηαη ζην ζχλνιν ησλ δεκνζηεπκέλσλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ αηφκσλ απηψλ. Μνλαδηθφο ηξφπνο απνηξνπήο απηήο ηεο
κνξθήο παξαβίαζεο ηεο ηδησηηθφηεηαο ηνπο απνηειεί ε θαηάιιειε δηακφξθσζε ησλ
ξπζκίζεσλ απνξξήηνπ πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο
[12, 16].
Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ αλαθχπηεη, ζπληζηά ην είδνο ηεο δηαρείξηζεο, ζηελ
νπνία ππφθεηληαη ηα ηδησηηθά ζηνηρεία ησλ ρξεζηψλ απφ ηνπο παξφρνπο ησλ
εθαξκνγψλ. Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπο ζηηο νκάδεο απηέο, ηα δεδνκέλα ηίζεληαη
εθηφο ειέγρνπ ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο αιιά θαη ησλ ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο,
νη νπνίνη ζπαλίσο απαηηνχλ ηελ επηβνιή ζπγθεθξηκέλσλ πξνθπιάμεσλ, ελψ απφ ηελ
πιεπξά ηνπ ν ρξήζηεο δελ ελεκεξψλεηαη γηα ηελ πηζαλή ζχλαςε απηνχ ηνπ είδνπο ηεο
ζχκβαζεο θαη θαη’ επέθηαζε δελ δχλαηαη λα απνηειέζεη ζπκβαιιφκελν κέξνο.
Σαπηφρξνλα, πνιιαπιά είλαη ηα ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα, ηα νπνία ζέηνπλ νξαηά
ηα δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ ηνπο ζην Γηαδίθηπν κέζσ κεραλψλ αλαδήηεζεο, φπσο γηα
παξάδεηγκα ηεο Google (πίλαθαο 4.1). Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα δεκνζηνπνηνχληαη
βαζηθά δεδνκέλα ησλ πξνθίι ησλ κειψλ αθφκα θαη ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ εγγξαθεί
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ζε θάπνηνλ ηζηφηνπν θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ελψ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηηο
νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα έρεη πξφζβαζε ν νπνηνζδήπνηε εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ
απφ ηηο ξπζκίζεηο απνξξήηνπ πνπ έρεη επηιέμεη ν εθάζηνηε ρξήζηεο [12, 16].
Σα παξαπάλσ απνηεινχλ νξηζκέλα ελδεηθηηθά ζεκεία ησλ πνιηηηθψλ ηδησηηθφηεηαο
πνπ πηνζεηνχλ θαηά πιεηνςεθία ηα ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα. Όπσο απνδεηθλχεηαη,
ν ρξήζηεο δελ είλαη ζε ζέζε λα ειέγμεη πιήξσο ηνπο παξαιήπηεο ησλ πξνζσπηθψλ
ηνπ πιεξνθνξηψλ. Σξίηεο νκάδεο είλαη δπλαηφ λα ζπιιέμνπλ ηα ζηνηρεία απηά, ηα
νπνία ελδερνκέλσο λα ηχρνπλ δεπηεξνγελνχο επεμεξγαζίαο ή αθφκα θαη λα
απνηειέζνπλ αληηθείκελα κεηαπψιεζεο, κε ζηφρν ηελ απνθφκηζε ηεξάζηησλ
νηθνλνκηθψλ νθειψλ. Απηνχ ηνπο είδνπο ε εθκεηάιιεπζε, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ
πεξηπηψζεσλ, ιακβάλεη ρψξα ελ αγλνία ησλ κειψλ, ηα νπνία δελ ελεκεξψλνληαη κε
θαηάιιειεο θαη άκεζεο εηδνπνηήζεηο, παξά κφλν εάλ πξνβνχλ ζηελ αλάγλσζε ηνπ
θεηκέλνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηδησηηθφηεηαο πνπ αθνινπζεί ν εθάζηνηε ηζηφηνπνο
θνηλσληθήο δηθηχσζεο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
Ο ΦΖΦΗΑΚΟ ΥΧΡΟ FACEBOOK
Σν Facebook αλακθίβνια απνηειεί έλα θαηλφκελν ηζηνρψξνπ θνηλσληθήο
δηθηχσζεο. Δίλαη δπλαηφ λα ζεσξεζεί σο έλα εξγαιείν δηαρείξηζεο ηεο ηαπηφηεηαο
ελφο αηφκνπ, ην νπνίν νξίδεη πξφζβαζε ζε πεξηερφκελν πνπ έρεη παξαρζεί απφ ηνλ
ίδην ηνλ ρξήζηε κέζσ ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζεη.
Γεκηνπξγήζεθε ζην πεξηβάιινλ ηεο λέαο θαη ηαπηφρξνλα βειηησκέλεο έθδνζεο ηνπ
Ιζηνχ, ηεο νπνίαο θχξηα γλσξίζκαηα απνηεινχλ ν δπλακηθφο ραξαθηήξαο ησλ
ηζηνζειίδσλ αιιά θαη ε παξαγσγή θαη ε θαηαλάισζε πιεξνθνξηψλ απφ αλζξψπνπο
πνπ δελ δηαζέηνπλ θαηάιιειεο ηερληθέο γλψζεηο. Σν Facebook έρεη θαηαιάβεη κία
μερσξηζηή ζέζε ζηε ζπλείδεζε ησλ αηφκσλ, ηα νπνία απνιακβάλνπλ έλα ζπλδπαζκφ
πνιιαπιψλ θαη ήδε γλσζηψλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ ζε έλα κφλν ηζηνρψξν.
πγθεθξηκέλα, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ κε ηα πξφζσπα πνπ επηζπκνχλ
κέζσ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηζηνινγίσλ,
κελπκάησλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη βηβιίσλ δηεπζχλζεσλ. Παξάιιεια, θαζίζηαληαη
ηθαλά λα ζπλζέζνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπο εηθφλα κέζσ ηεο θνηλνπνίεζεο πξνζσπηθψλ
πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ σο επί ησ πιείζησλ ηελ ηδησηηθή ηνπο δσή, λα
κνηξαζηνχλ ζθέςεηο θαη απφςεηο κε άιινπο αλζξψπνπο θαη λα αλαξηήζνπλ ζρφιηα
πνπ απεπζχλνληαη ζε πεξηερφκελν πνπ έρεη δεκνζηεπζεί απφ πξφζσπα πνπ αλήθνπλ
ζηηο επαθέο πνπ δηαηεξνχλ.
Αξρηθά, ε ρξήζε ηνπ Facebook πεξηνξηδφηαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε θνηηεηέο
παλεπηζηεκηαθψλ θνιιεγίσλ. Όκσο, δελ άξγεζε λα αλνίμεη ηηο πχιεο ηνπ θαη ζην
επξχηεξν ςεθηαθφ θνηλφ, ην νπνίν, φπσο καξηπξνχλ ηα θαηαγεγξακκέλα ηζηνξηθά
ζηνηρεία, έδεημε δπλακηθά ηελ πξνηίκεζε ηνπ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηζηφηνπν
θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο
2008 ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ ππεξδηπιαζηάζηεθε απφ 67 ζε 140 εθαηνκκχξηα [54,
56, 61], ελψ ε ηεξάζηηα απηή αλνδηθή ηνπ πνξεία ζπλερίζηεθε θαη ην 2009, φπνπ
εληνπίδνληαλ πεξηζζφηεξνη απφ 300 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο. ήκεξα, ην Facebook
πξνζκεηξά πάλσ απφ 500 εθαηνκκχξηα ελεξγνχο ζπκκεηέρνληεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ
ζπκπεξηιακβάλνληαη πνιηηηθνί, θαιιηηέρλεο, επηζηήκνλεο θαη επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ
λα παξνπζηάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, λα γλσζηνπνηήζνπλ ην έξγν ηνπο, λα κνηξαζηνχλ
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πιεξνθνξίεο, λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ επθνιφηεξν ηξφπν αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο
αλζξψπνπο θαη λα δηαθεκίζνπλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ
αληίζηνηρα. Απηή ε απήρεζε ηνπ Facebook νθείιεηαη ζεκαληηθά ζην γεγνλφο φηη δελ
έρεη ζαλ ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη κία εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα φπνπ αλαπηχζζνληαη
ζρέζεηο κεηαμχ αηφκσλ πνπ δελ γλσξίδνληαη πξνζσπηθά, αιιά εθ δηακέηξνπ
απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία κίαο ζχλδεζεο ηνπ ςεθηαθνχ κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν,
φπνπ παξαηεξείηαη κία ζπλερήο αλαηξνθνδφηεζε.

5.1 Ζ Γεκηνπξγία ηνπ Πξνζσπηθνύ Πξνθίι
Σν Facebook αθνινπζεί ηελ πξαθηηθή πνπ δηαπηζηψλεηαη λα πηνζεηνχλ νη
πεξηζζφηεξνη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζέηνληαο ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο
πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ζηα άηνκα ε δπλαηφηεηα εγγξαθήο θαη θαη’ επέθηαζε ε
δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ησλ πξνζσπηθψλ θνηλνηήησλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, ηα άηνκα
ππνρξενχληαη αξρηθά λα παξνπζηάζνπλ ην νλνκαηεπψλπκν, ηε δηεχζπλζε
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο, ην θχιν θαη ηελ εκεξνκελία
γέλλεζεο22 ηνπο, ελψ ζηε ζπλέρεηα, έρνληαο ηελ αίζζεζε ελφο ζπλεληεπμηαδφκελνπ
πξνζψπνπ, ν ρξήζηεο ελζαξξχλεηαη λα ζθηαγξαθήζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην
ςεθηαθφ ηνπ πξνθίι. πκπιεξψλνληαο πνιιαπιέο θφξκεο, νη νπνίεο δίδνπλ
απαληήζεηο ζε δηάθνξεο εξσηήζεηο πνπ ζίγνπλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο
πξνζσπηθφηεηαο, ηα κέιε ηνπ Facebook δηθηχσλ θαινχληαη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηηο
πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο εζεινληηθά έσο θαη 40 είδε πιεξνθνξηψλ [39].
Δθηφο απφ ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο πνπ απαηηνχληαη, ην Facebook ζέηεη ππφ ηελ
θξίζε θαη ηελ επηζπκία ηνπ ρξήζηε ηελ θνηλνπνίεζε θαη πξφζζεησλ δεδνκέλσλ ηνπ.
Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δηεχζπλζε
θαηνηθίαο θαη ν αξηζκφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ, νη πνιηηηθέο απφςεηο, νη ζξεζθεπηηθέο
πεπνηζήζεηο, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, νη ζεμνπαιηθέο
πξνηηκήζεηο θαη ε πξνζσπηθή θαηάζηαζε απνηεινχλ δεδνκέλα, ηα νπνία ζην ζχλνιν
ηνπο εηζβάινπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηε ζθαίξα ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ αηφκνπ.
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Σν Facebook απαηηεί απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ λα δειψλνπλ ηε πξαγκαηηθή εκεξνκελία

γέλλεζεο ηνπο κε ζθνπφ λα ελζαξξχλεη ηελ απζεληηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ αιιά θαη λα
επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πιηθφ πνπ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ ειηθία
ηνπο.
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Οξηζκέλα απφ ηα ζηνηρεία απηά ζπληζηνχλ ζαθψο επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα,
ηα νπνία ζπκπιεξψλνπλ ζεκαληηθά ην ςεθηαθφ πξνθίι ηνπ αηφκνπ. [16, 39].
Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη ρξήζηεο παξαηεξείηαη λα πηνζεηνχλ απηή ηε ζπκπεξηθνξά
θνηλνπνίεζεο νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ ηνπο, ζηελ νπνία θαη σζνχληαη
απφ ην Facebook. Παξάδεηγκα ηεο ηάζεο απηήο εληνπίδεηαη λα απνηεινχλ νη λένη, νη
νπνίνη επηδίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ππεξέθζεζεο ηεο εηθφλαο ηνπο, ζηνηρείν πνπ
επηβεβαηψλεηαη θαη απφ κειέηεο [59] πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην παξειζφλ.
πγθεθξηκέλα, ζε έξεπλα πνπ έιαβε ρψξα ζην παλεπηζηήκην Carnegie Mellon
δηαπηζηψζεθε φηη νη θνηηεηέο πξνέβαηλαλ ζε αιφγηζηε δεκνζηνπνίεζε πξνζσπηθψλ
θαη επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο (εηθφλα 5.1) [41], ελψ δηαθαίλεηαη λα
απνηειεί γεληθφηεξν θαηλφκελν ησλ ρξεζηψλ ηνπ Facebook θαη ε θνηλνπνίεζε ησλ
πξνηηκήζεσλ ηνπο αλαθνξηθά κε ηε κνπζηθή, ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ηα βηβιία.
Όκσο, έλα εληνλφηεξν δήηεκα ηδησηηθφηεηαο πξνθχπηεη ιφγσ ηεο νηθεηνζεινχο
θαηαρψξεζεο ηεξάζηηνπ φγθνπ θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν απφ ηνπο ρξήζηεο, πιηθφ ην
νπνίν ζηελ πιεζψξα ησλ πεξηπηψζεσλ θαηαγξάθεη πξνζσπηθέο ζηηγκέο ηνπ αηφκνπ
απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη, ην Facebook, έρεη ζηε
δηάζεζε ηνπ 1,7 δηζεθαηνκκχξηα θσηνγξαθίεο, ηηο νπνίεο έρνπλ αλαξηήζεη ηα κέιε
ηνπ, κε ην ξπζκφ αχμεζεο ηνπο λα αγγίδεη ηα 60 εθαηνκκχξηα κεληαίσο23 [28]. Απφ

Δηθόλα 5.1. Πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ θνηλνπνηνχλ θνηηεηέο ηνπ Carnegie Mellon
παλεπηζηεκίνπ ζην Facebook.
23

ηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε βάζε δεδνκέλσλ εηθφλσλ ηνπ Facebook

http://blog.facebook.com/blog.php?post=2406207130
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ηελ άιιε πιεπξά, νη ρξήζηεο απαληψληαο ζην εξψηεκα πνπ ζέηεη ην Facebook
ζρεηηθά κε ην ηη ζθέθηνληαη ηε ζηηγκή ηεο πεξηήγεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο,
δεκηνπξγνχλ έλα ηζηνξηθφ ησλ ζθέςεσλ ηνπο, νη νπνίεο ζπλήζσο πεξηγξάθνπλ ηελ
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ ή απνηεινχλ ζρφιηα γηα ηελ επηθξαηνχζα
θνηλσληθή θαη πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα [16, 67].

5.2 Ζ Τπεξεζία News Feed
Οη πιεξνθνξίεο πνπ θνηλνπνηνχλ νη ρξήζηεο ηνπ Facebook αιιά θαη γεληθφηεξα νη
ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπλ θαηά ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο ζηελ πξνζσπηθή
ηνπο ηζηνζειίδα ζπληζηνχλ ελεκεξψζεηο, νη νπνίεο γλσζηνπνηνχληαη απηφκαηα ζηνπο
ςεθηαθνχο ηνπο θίινπο. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ News Feed ππεξεζία, ηεο
νπνίαο ε αξρηθή ιεηηνπξγία θαηαγξάθεηαη ην 2007. Η ππεξεζία απηή δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζηα κέιε ηνπ Facebook λα ελεκεξψλνληαη άκεζα κέζσ ηεο αξρηθήο ηνπο
ζειίδαο γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πξνθίι ησλ
θαηαρσξεκέλσλ

επαθψλ

ηνπο.

Μεηαμχ

ησλ

ηξνπνπνηήζεσλ

απηψλ

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δεκνζίεπζε θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν, ν ελδερφκελνο
ζρνιηαζκφο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε πεξηερφκελν πνπ έρεη αλαξηεζεί θαζψο επίζεο
θαη ε ζπκκεηνρή ζε παηρλίδηα [13, 16, 39, 52].
Η εηζαγσγή ηεο λέαο News Feed ππεξεζίαο πξνθάιεζε ηελ έληνλε αληίδξαζε ησλ
κειψλ ηνπ Facebook, ηα νπνία ηε ραξαθηήξηζαλ σο έλα είδνο ζθαλδαινζεξηθήο
εθεκεξίδαο, θαζψο πξηλ ηελ πξνζζήθε ηεο θάζε αιιαγή ζην πξνθίι ελφο ρξήζηε
ήηαλ νξαηή κφλν απφ άηνκα, ηα νπνία επηζθέπηνληαλ ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηζηνζειίδα.
Η δηακαξηπξία απηή είρε ζαλ απνηέιεζκα ην ζρεδηαζκφ λέσλ ξπζκίζεσλ απφ ηνπο
παξφρνπο κέζσ ησλ νπνίσλ ηα κέιε έρνπλ πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρνπλ ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ηειηθψο θνηλνπνηνχληαη. ήκεξα, νη ρξήζηεο φρη κφλν απνδέρνληαη
ηε

ιεηηνπξγία

ηεο

ππεξεζίαο

αιιά

επηπξφζζεηα

ηελ

αμηνινγνχλ

ζεηηθά

ππνζηεξίδνληαο φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη ζε ζέζε λα ελεκεξψλνληαη επθνιφηεξα
γηα ηηο πηπρέο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο ησλ “θίισλ” ηνπο, εηδηθφηεξα φηαλ νη
πιεξνθνξίεο απηέο ζπιιέγνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Απφ ηελ άιιε
πιεπξά, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ ηελ δεκνζίεπζε ζρνιίσλ
απφ ηξίηα πξφζσπα, είλαη αλαπφθεπθηε ε γλσζηνπνίεζε δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη
θαη κε ηα άηνκα απηά [16, 39, 53].
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5.3 Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο ηεο Ηδησηηθόηεηαο
Σν Facebook, φπσο θαη θάζε ηζηφηνπνο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, παξάιιεια κε ηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο πνπ ζέηεη, έηζη ψζηε λα επηηξαπεί ζηα άηνκα ε δπλαηφηεηα
εγγξαθήο ηνπο ζην ζχζηεκα, νξίδεη θαη ηελ πνιηηηθή πνπ πηνζεηεί πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζεί ε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ. Όπσο δηακελχεη ε ίδηα ε
εηαηξεία ζηφρνο απνηειεί ε γλσζηνπνίεζε ζηα κέιε ηνπ δηθηχνπ ησλ ηξφπσλ θαη ησλ
ζθνπψλ δηαηήξεζεο ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα πξνβαίλεη
ζηελ ελεκέξσζε ηνπο γηα ην είδνο ηεο επεμεξγαζίαο πνπ ελδερνκέλσο λα ππνζηνχλ
ηα δεδνκέλα απηά. χκθσλα κε ηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο ηδησηηθφηεηαο, ζηελ νπνία
νη ρξήζηεο απνθηνχλ πξφζβαζε κέζσ ελφο δπζδηάθξηηνπ ζπλδέζκνπ ζηελ αξρηθή
ζειίδα ηνπ ηζηνρψξνπ, βαζηθή αξρή ηνπ Facebook απνηειεί ν έιεγρνο ησλ δεδνκέλσλ
απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο. Όκσο, αξθεί κία πξνζεθηηθή αλάγλσζε ηνπ αληίζηνηρνπ
θεηκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε αλαθξίβεηα ηεο αξρήο απηήο πνπ δηαθεξχηηεη
ην Facebook.

5.3.1 Πνιηηηθή Ρπζκίζεσλ Πξνζσπηθνύ Απνξξήηνπ
Σα πεξηζζφηεξα κέιε ζεσξνχλ ην Facebook σο έλα ηδησηηθφ δηαδηθηπαθφ ρψξν,
ζηνλ νπνίν θαζίζηαληαη ηθαλά λα εθζέζνπλ κε αζθάιεηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ
ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή. Όκσο, ε πεπνίζεζε απηή ησλ ρξεζηψλ ζπγθξνχεηαη κε ηελ
πνιηηηθή πξνζσπηθνχ απνξξήηνπ πνπ πηνζεηεί ε εηαηξεία θαζψο νξίδεη ζπγθεθξηκέλεο
ξπζκίζεηο (default privacy settings), νη νπνίεο επηηπγράλνπλ σο έλα βαζκφ ηελ
πξνζηαζία νξηζκέλσλ εθ ησλ δεδνκέλσλ πνπ θνηλνπνηνχλ ηα κέιε ζηα πξνθίι ηνπο.
Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπρλέο θαη ηαπηφρξνλα πνιχ
ζεκαληηθέο ηξνπνπνίεζεο ησλ ξπζκίζεσλ απηψλ ζπλήζσο ρσξίο λα ελεκεξψλνληαη
άκεζα νη ελδηαθεξφκελνη ρξήζηεο. Καηά ηελ αξρηθή πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην
Facebook, πξνζέθεξε έλα ηζρπξφ επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ ηδησηηθψλ πιεξνθνξηψλ
ησλ κειψλ ηνπ, δειψλνληαο πσο “θαλέλα πξνζσπηθό δεδνκέλν πνπ δεκνζηεύεηαη δελ
ζα είλαη δηαζέζηκν ζε κέιε ηεο ηζηνζειίδαο, ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζε ηνπιάρηζηνλ κία
νκάδα πνπ έρεη νξίζεη ν ρξήζηεο” [13].
Σα πνιιαπιά θαη ζπλερψο απμαλφκελα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνέθππηαλ,
ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηελ πηνζέηεζε λέσλ πξαθηηθψλ πνπ πξνσζνχζαλ ηε
ζηαδηαθή δεκφζηα νξαηφηεηα νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ ησλ αηφκσλ.
66

Απφ ην 2007 θαη κεηέπεηηα, ην φλνκα, ε εηθφλα πξνθίι θαη ην παλεπηζηεκηαθφ δίθηπν,
ζην νπνίν εληάζζεηαη ν εθάζηνηε ρξήζηεο, απνηέιεζαλ ζηνηρεία δηαζέζηκα κέζσ
αλαδήηεζεο ζην Facebook [13]. Σελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή, ε εηαηξεία επηηξέπεη
ζε ηξίηα πξφζσπα λα έρνπλ πξφζβαζε ζην κεγαιχηεξν πιήζνο πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ πνπ είραλ πνηέ ηελ δπλαηφηεηα. πγθεθξηκέλα, πξφζζεηα ζηνηρεία πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο, ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηθέο απφςεηο, ηηο
πξνζσπηθέο θσηνγξαθίεο ηνπ ρξήζηε αιιά θαη ηηο ιίζηεο ησλ θίισλ ηνπ (εηθφλα 5.2)
είλαη εθηθηφ λα γίλνπλ γλσζηά ζε επξχηεξν πιήζνο αηφκσλ, ηα νπνία δελ
ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο ςεθηαθέο επαθέο πνπ δηαηεξνχλ ηα κέιε.
Όπσο ππνζηεξίδεη ην Facebook, ε πνιηηηθή απηή πνπ αθνινπζεί ζηεξίδεηαη ζην
γεγνλφο ηεο επηζπκίαο ησλ ρξεζηψλ λα κνηξαζηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ
αλαξηήζεη κε άιινπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ δηθηχνπ, ελψ αληίζεηα ν πεξεηαίξσ
πεξηνξηζκφο ηεο νξαηφηεηαο ηνπο ζε απνδεθηφ θχθιν πξνζψπσλ ζα πξέπεη λα
δηακνξθσζεί απφ ηα ίδηα ηα άηνκα. Γηα ην ιφγν απηφ, παξέρνληαη επέιηθηεο ξπζκίζεηο
απνξξήηνπ, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηνλ Chris Kelly βαζίδνληαη ζε 3 αξρέο˙ ηνλ έιεγρν,
ηελ απιφηεηα θαη ηε ζχλδεζε. Οη ξπζκίζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα
επηιέμνπλ πφηε νη ςεθηαθνί θίινη ηνπο, νη θίινη ησλ θίισλ ηνπο, ζπγθεθξηκέλεο
νκάδεο θίισλ ηνπο, νη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ αιιά θαη εμσηεξηθνί πάξνρνη ζα έρνπλ
πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπο [37, 39].

Δηθόλα 5.2. Ρπζκίζεηο απνξξήηνπ (default privacy settings) πνπ νξίδεη ην Facebook ζηα
πξνθίι ησλ ρξεζηψλ ηνπ.
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Έλα βαζηθφ εξψηεκα πνπ γελλάηαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ην εάλ νη
ρξήζηεο εθκεηαιιεχνληαη ηειηθψο ηε δπλαηφηεηα αιιαγήο ησλ ξπζκίζεσλ
πξνζσπηθνχ απνξξήηνπ πνπ πξνζθέξεηαη απφ ην Facebook. Πνιιαπιάζηεο έξεπλεο
[12, 38, 42, 66] έδεημαλ φηη ηα άηνκα ζπαλίσο πξνβαίλνπλ ζε απηή ηελ ελέξγεηα. Η
αηηηνινγία εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο ηεο παξάιεηςεο αλάγλσζεο αιιά θαη ηεο
δπζθνιίαο θαηαλφεζεο ή εχξεζεο ησλ φξσλ ρξήζεο πνπ ζέηεη ην Facebook, ελψ
παξάιιεια

παξαηεξνχληαη

θαηλφκελα απνθπγήο ηξνπνπνίεζεο ησλ επηινγψλ

απνξξήηνπ αθφκα θαη απφ κέιε πνπ γλσξίδνπλ ηελ χπαξμε απηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ηα
άηνκα δελ θαζίζηαληαη ηθαλά λα δηακνξθψζνπλ ην βαζκφ πξνζηαζίαο ηεο
ηδησηηθφηεηαο ηνπο, ε νπνία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη απφ ηηο ξπζκίζεηο πνπ
έρνπλ εθαξκφζεη νη “θίινη” ηνπο ζηα πξνζσπηθά πξνθίι πνπ δηαηεξνχλ.
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Ομθφξδεο, ζχκθσλα κε
ηελ νπνία θνζκήηνξεο ηνπ ηδξχκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ην Facebook θαηάθεξαλ λα
εληνπίζνπλ αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξέο ησλ θνηηεηψλ ζε εθδειψζεηο πνπ είραλ
δηνξγαλψζεη, κε απνηέιεζκα λα επηβιεζνχλ θαη νη αλάινγεο θπξψζεηο. Οη θνηηεηέο,
νη νπνίνη είραλ αλαξηήζεη θαηάιιειν ηεο πεξίζηαζεο θσηνγξαθηθφ πιηθφ ζηα πξνθίι
ηνπο, ππνζηήξημαλ εληφλσο φηη ε ελέξγεηα απηή παξαβίαδε ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπο,
ζεσξψληαο φηη ε νξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπο πεξηνξηδφηαλ κφλν ζην δίθηπν24 ηνπ
παλεπηζηεκίνπ ηνπο, ρσξίο λα αλαινγηζηνχλ φηη θαη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ είλαη
δπλαηφ λα εληάζζεηαη ζε απηή. Η άπνςε απηή θαίλεηαη λα ηαπηίδεηαη απφιπηα κε ην
ιεγφκελν παξάδνμν ηδησηηθφηεηαο, ην νπνίν δηαηχπσζε ε Barnes S. ζηα πιαίζηα
έξεπλαο πνπ δηελήξγεζε. Η αληίιεςε απηή ππνζηεξίδεη φηη “ππάξρεη πξνθαλήο
ζύγθξνπζε αλάκεζα ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηζρπξίδνληαη νη ρξήζηεο ζρεηηθά κε ην
πώο αηζζάλνληαη γηα ηηο ξπζκίζεηο απνξξήηνπ πνπ έρνπλ επηιέμεη θαη ζηνλ ηξόπν πνπ
αληηδξνύλ όηαλ ηειηθά αληηκεησπίδνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαβίαζεο ηεο ηδησηηθόηεηαο
ηνπο” [12].

24

ην Facebook ηα παλεπηζηεκηαθά δίθηπα πεξηνξίδνληαη κέζσ ζπγθεθξηκέλεο δηεχζπλζεο

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ελψ αληίζεηα απιά κέιε δελ ππνπίπηνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο
πεξηνξηζκνχο.
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5.3.2 Γηαηήξεζε Γεδνκέλσλ
Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ θνηλνπνηνχλ νη ρξήζηεο αιιά θαη ζηνηρεία πνπ
αθνξνχλ γεληθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο
ηζηνζειίδεο, φπσο ε ζπκκεηνρή ζε κία ζπγθεθξηκέλε νκάδα, ε δεκηνπξγία ελφο
θσηνγξαθηθνχ άικπνπκ θ.α., απνηεινχλ πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο ζπιιέγεη ην
Facebook. Όκσο, εθηφο απφ ηνλ φγθν θαη ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνθαζίδνπλ
ηα κέιε λα δεκνζηεχζνπλ ζηα πξνθίι ηνπο, ε εηαηξεία πξνβαίλεη ζηε δηαηήξεζε θαη
πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ, ησλ νπνίσλ ε θαηαρψξεζε δελ έρεη επηιεγεί απφ ηνπο
ηδηνθηήηεο ηνπο. Σν Facebook κέζσ ηεο πνιηηηθήο ηδησηηθφηεηαο ηνπ αλαθνηλψλεη ηε
ζπιινγή ηνπ ηχπνπ θπιινκεηξεηή (browser type) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο
ρξήζηεο αιιά θαη ηελ εγθαηάζηαζε cookie κε δπλαηφηεηα αθαίξεζεο (opt-out
choice), απνζθνπψληαο ζηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ ησλ αηφκσλ απφ πξφζζεηεο
δηαδηθηπαθέο πεγέο. Παξάιιεια, γλσζηνπνηεί ηε δηαηήξεζε θαη ηεο δηεχζπλζεο
πξσηνθφιινπ δηαδηθηχνπ (IP address) ηνπ ρξήζηε, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
απαίηεζε δήισζεο κίαο έγθπξεο δηεχζπλζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαηά ηελ
δηαδηθαζία εγγξαθήο, θαζηζηά δχζθνιε ηελ επίηεπμε αλσλπκίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ
ηα άηνκα δελ επηιέγνπλ ηελ δεκνζίεπζε ησλ πξαγκαηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ [16, 39].
Σαπηφρξνλα, ην Facebook παξέρεη ζηα κέιε ηνπ ηε δπλαηφηεηα πξνζσξηλήο
απελεξγνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ινγαξηαζκνχ εθφζνλ ην επηζπκνχλ. Χο εθ
ηνχηνπ, ηα πξνθίι ησλ ρξεζηψλ δελ είλαη πιένλ δηαζέζηκα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ
δηθηχνπ, φκσο, νη ηδησηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ θνηλνπνηήζεη ζε απηά ζπληζηνχλ
πεξηερφκελν δηαηεξήζηκν απφ ηνλ αληίζηνηρν πάξνρν. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα
άηνκα θαζίζηαληαη ηθαλά λα επαλαζέζνπλ ζε ελεξγή θαηάζηαζε ηελ ςεθηαθή ηνπο
ζπκκεηνρή ζηνλ εηθνληθφ απηφ ρψξν, ρσξίο λα ππνρξενχληαη λα πξνβνχλ μαλά ζηε
δφκεζε ηεο ςεθηαθήο ηνπο εηθφλαο. Η πξαθηηθή απηή δηαθαίλεηαη λα απνηειεί
ζεκαληηθή βνεζεηηθή ιεηηνπξγία γηα ηα κέιε ηνπ Facebook ζηελ πεξίπησζε πνπ
επηζπκνχλ λα απνκαθξπλζνχλ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο εηθνληθέο
θνηλσληθέο θνηλφηεηεο, ζηηο νπνίεο ιακβάλνπλ κέξνο , αιιά θαηά θχξην ιφγν ζπληζηά
αηηηνινγία απφ ηελ πιεπξά ηεο εηαηξείαο πξνθεηκέλνπ εμεγήζεη ηελ θαηαγξαθή ησλ
δεδνκέλσλ ησλ κειψλ ηεο. Παξάιιεια, ν ρξήζηεο απνθηά ην δηθαίσκα εμ’
νινθιήξνπ δηαγξαθήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ. Η δπλαηφηεηα απηή
εληάρζεθε ζρεηηθά πξφζθαηα ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο ηδησηηθφηεηαο ηνπ Facebook,
ην νπνίν, φκσο, ελεκεξψλεη φηη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο επηινγήο απηήο δηαηεξεί
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αληίγξαθα ησλ δεκνζηεπκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ κειψλ ηνπ γηα εχινγν ρξνληθφ
δηάζηεκα, ην νπνίν ελδερνκέλσο λα μεπεξλά θαη ηηο 90 εκέξεο [16, 39].
Δθηφο ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ, νη ρξήζηεο είλαη αλαγθαίν λα πιεξνθνξνχληαη γηα
ηελ ηαπηφρξνλε ζπιινγή θαη πξφζζεησλ ιεπηνκεξεηψλ ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
ζπλαιιαγέο ή ηηο πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κέζσ ηνπ Facebook. Παξά ηαχηα,
ηα άηνκα δελ ζηεξνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο έθθξαζεο ηεο αληίζεζεο ηνπο, θαζψο
παξέρεηαη δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο αλάινγεο πξνζθεξφκελεο ξχζκηζεο. Απφ ηελ
άιιε πιεπξά, ππφ ηελ θαηνρή ηεο εηαηξείαο είλαη δπλαηφ λα επέιζνπλ θαη δηεπζχλζεηο
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πξνζψπσλ, ηα νπνία δελ έρνπλ επηιέμεη ηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζην Facebook. πγθεθξηκέλα, ηα κέιε, θαηά ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο
ςεθηαθήο ηνπο εηθφλαο, παξνηξχλνληαη λα αλαδεηήζνπλ ηνπο ήδε εγγεγξακκέλνπο
ζην δίθηπν θίινπο ηνπο αιιά θαη λα πξνζθαιέζνπλ εθείλνπο πνπ ζπγθαηαιέγνληαη
ζην βηβιίν δηεπζχλζεσλ ηνπ ινγαξηαζκνχ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπο. Καη’
απηφλ ηνλ ηξφπν, ην Facebook απνθηά δεδνκέλα ηξίησλ πξνζψπσλ ρσξίο ηε
ζπγθαηάζεζε ηνπο, δεδνκέλεο ηεο κε γλσζηνπνίεζεο απηήο ηνπ ηεο πξνδηάζεζεο ζηα
άκεζα ελδηαθεξφκελα άηνκα. Χο εθ ηνχηνπ, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε πνιηηηθή
ηδησηηθφηεηαο πνπ πηνζεηείηαη απνζθνπεί ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δηαηήξεζε
πνιιαπιψλ πιεξνθνξηψλ κειψλ αιιά θαη κε ρξεζηψλ ηνπ δηθηχνπ, ησλ νπνίσλ ηελ
αζθάιεηα δελ εγγπάηαη ην Facebook, θαζψο, φπσο δηακελχεη, εμσηεξηθέο νκάδεο είλαη
δπλαηφ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηα αξρεία ηεο εηαηξείαο [16, 39].

5.3.3 Δθαξκνγέο
Έρνληαο σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηψλ ηνπ, ην
Facebook εηζήγαγε ην Μάην ηνπ 2007 κία πιαηθφξκα, κέζσ ηεο νπνίαο ηα κέιε
θαζίζηαληαη ηθαλά λα πξνζζέζνπλ επηπιένλ ιεηηνπξγηθφηεηα ζηα πξνθίι ηνπο,
ρξεζηκνπνηψληαο

εθαξκνγέο,

ηηο

νπνίεο

αλαπηχζζνπλ

εμσηεξηθέο

νκάδεο

ζρεδηαζηψλ. Οη εθαξκνγέο απηέο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα λα εκπινπηίδνπλ
ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο κε πξφζζεην πεξηερφκελν, λα κνηξάδνληαη
θσηνγξαθίεο κε άιινπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ, λα απνζηέιινπλ εηθνληθά δψξα ζηνπο
θίινπο ηνπο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε παηρλίδηα θαη λα δηαζπλδένληαη κε ηζηνρψξνπο, φπσο
νη Flickr, LiveJournal θαη Blogger. Υαξαθηεξηζηηθά ε εηαηξεία αλαθέξεη ζην
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ηζηνιφγην ηεο ηελ εγθαηάζηαζε 20 εθαηνκκπξίσλ εθαξκνγψλ25 θαζεκεξηλά απφ ηνπο
ρξήζηεο, ελψ έλα πνζνζηφ εμ’ απηψλ ηεο ηάμεσο ηνπ 70% αιιειεπηδξά ηνπιάρηζηνλ
κε κία εθαξκνγή κεληαίσο. Απηή ε ζεξκή αληαπφθξηζε ηνπ ςεθηαθνχ θνηλνχ
νδήγεζε ζηελ επηθξάηεζε ηεο πεπνίζεζεο ελδερφκελεο ζπκβνιήο ησλ εθαξκνγψλ
ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Facebook σο εγέηε ηεο αγνξάο ζε πνιιαπιέο ρψξεο [12, 13].
Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα φισλ ησλ πξνζθεξφκελσλ εθαξκνγψλ απνηειεί
ην γεγνλφο ηεο κε απαίηεζεο θάπνηνπ είδνπο νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο απφ ηελ
πιεπξά ησλ κειψλ. Αληίζεηα, ε εηαηξεία, σο αληακνηβή, επηηξέπεη ζηνπο αληίζηνηρνπο
παξφρνπο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε έλα αμηφινγν πιήζνο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ
ρξεζηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, εθφζνλ έλα κέινο επηζπκεί ηελ ελζσκάησζε κίαο
ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο ζην πξνθίι ηνπ, ελεκεξψλεηαη κέζσ θαηάιιεινπ
κελχκαηνο φηη ππνρξενχηαη λα παξαρσξήζεη ζηηο ηξίηεο απηέο νκάδεο ζπγθεθξηκέλα
ζηνηρεία πνπ ην αθνξνχλ. Σα δεδνκέλα απηά ζπληζηνχλ ην φλνκα, ε εηθφλα πξνθίι,
ην θχιν, ε ηαπηφηεηα, ε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ν θαηάινγνο ησλ
επαθψλ αιιά θαη νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία έρεη ζέζεη ην κέινο σο δεκφζηα
νξαηή βάζεη ησλ ξπζκίζεσλ απνξξήηνπ πνπ έρεη επηιέμεη. Οη ελεκεξψζεηο απηέο
ζπαλίσο ιακβάλνπλ ηελ πξέπνπζα πξνζνρή ησλ ρξεζηψλ, νη νπνίνη απνδερφκελνη
ηνπο αλαγξαθφκελνπο φξνπο ζπλαηλνχλ σο έλα βαζκφ ζηελ παξαβίαζε ηεο
ηδησηηθφηεηαο ηνπο [12, 13].
εκαληηθφ ζεκείν, ηνπ νπνίνπ ε αλαθνξά εληνπίδεηαη λα παξαιείπεηαη απφ ην
εκθαληδφκελν κήλπκα αίηεζεο αδεηνδφηεζεο, απνηειεί ε ηαπηφρξνλε θνηλνπνίεζε
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ςεθηαθψλ θίισλ ησλ ρξεζηψλ. Η πξαθηηθή απηή
εξκελεχεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ δεκηνπξγψλ ησλ εθαξκνγψλ φρη κφλν ζηα
ηδησηηθά ζηνηρεία ησλ κειψλ πνπ ελζπλείδεηα επηιέγνπλ ηε ρξήζε ηνπο αιιά θαη ζηηο
αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο εθείλσλ ησλ αηφκσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο
θαηαιφγνπο ησλ επαθψλ ηνπο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα δεδνκέλα ησλ κειψλ ηεινχλ
ππφ ηε δηαρείξηζε ηξίησλ πξνζψπσλ, γεγνλφο γηα ην νπνίν είλαη δπλαηφλ λα
ελεκεξσζνχλ κέζσ ηεο πνιηηηθήο ηδησηηθφηεηαο ηνπ Facebook. Όκσο, ε εηαηξεία
παξαρσξεί ζηα κέιε ηεο ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ησλ πξνεπηιεγκέλσλ ξπζκίζεσλ
απνξξήηνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε ζπιινγή θαη ε
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπο απφ ηνπο παξφρνπο ησλ εθαξκνγψλ, ελψ
25

http://www.facebook.com/press/info.php?statistics
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παξάιιεια απνπνηείηαη νπνηαδήπνηε επζχλε επηθέξεη ε πεξαηηέξσ ρξεζηκνπνίεζε
ηνπο απφ ηηο νκάδεο απηέο [12, 13].
Σελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή, ην Facebook παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ
πεξηζζφηεξεο απφ πελήληα ρηιηάδεο κε ηδηφθηεηεο εθαξκνγέο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ
πνιιαπιέο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο26. Μία απφ απηέο ζπληζηά ε ιεγφκελε Compare Me
εθαξκνγή, ε νπνία επηηξέπεη ζηα κέιε ηνπ δηθηχνπ λα ζπγθξίλνπλ ηνπο θίινπο ηνπο
επηιέγνληαο ηπραία θξηηήξηα ζπζρέηηζεο. Απνηέιεζκα απηήο είλαη ε δεκηνπξγία κίαο
αλψλπκεο ηαμηλφκεζεο, ζηελ νπνία ηα άηνκα ελδερνκέλσο λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ
θαηάηαμή ηνπο ρσξίο, φκσο, λα ηνπο γλσζηνπνηεζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο
“αληαγσληζηέο” θαη ηνπο ςεθνθφξνπο ηνπο, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη δεκηνπξγνί ηεο
εθαξκνγήο. Όκσο, παξά ηελ ππφζρεζε απηή, νη πάξνρνη πξνζέθεξαλ ζηνπο
ζπκκεηέρνληαο ηε δπλαηφηεηα, κέζσ ηεο θαηαβνιήο ρξεκαηηθνχ αληηηίκνπ, λα
ιάβνπλ ιεπηνκέξεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ρξήζηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο
πξνθιήζεηο απηέο. Η παξαπάλσ εθαξκνγή επηδεηθλχεη κε ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν ηε
δπζθνιία ειέγρνπ ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο. Οη εμσηεξηθνί πάξνρνη,
εμαζθαιίδνληαο ηε ξεηή ζπγθαηάζεζε ησλ κειψλ ηνπ Facebook, απνθηνχλ
ηαπηφρξνλε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηα άηνκα απηά, ηηο νπνίεο
θαη δελ δηζηάδνπλ λα θαηαζηήζνπλ επξέσο γλσζηέο [12].

5.3.4 Κνηλσληθέο Γηαθεκίζεηο
Η θχξηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Facebook πξνθχπηεη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ
ιεπηνκεξψλ θαη ελεκεξσκέλσλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαξηνχλ νη ρξήζηεο ζηα
πξνζσπηθά ηνπο πξνθίι. Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη παξέρεη ηηο ππεξεζίεο πνπ
ππνζηεξίδεη ρσξίο θάπνηνπ είδνπο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, ην Facebook πξνβαίλεη
ζηελ παξαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ κειψλ ηνπ ζε δίθηπα δηαθεκηζηψλ, νη νπνίνη
έρνληαο ζηε δηάζεζε ηνπο κία ζχλζεζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ πξνθίι ησλ αηφκσλ
επηδεηθλχνπλ ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο δηαθεκίζεηο ζρεηηθέο κε ηε
γεληθφηεξε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ςεθηαθφ ρψξν. Η εθαξκνγή
ησλ ιεγφκελσλ θνηλσληθψλ ή ζπκπεξηθνξηθψλ απηψλ δηαθεκίζεσλ (social or
behavioral ads) νδεγεί ηνπο ρξήζηεο ζε ηξεηο βαζηθέο αιιαγέο. χκθσλα κε ηελ
26

Παηρλίδηα, ςπραγσγία, νηθνγέλεηα θαη θίινη, κφξθσζε, αζιεηηθά, ηξφπνο δσήο,

επαγγεικαηηθά, βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα.
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άπνςε ηεο εηαηξείαο, πξνζθέξεηαη ζηα κέιε έλαο ηξφπνο ζχλδεζεο κε πξντφληα,
επηρεηξήζεηο θαη πξνζσπηθφηεηεο, νη δηαθεκίζεηο ιακβάλνπλ κεγαιχηεξε αμία θαζψο
αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ, ελψ παξάιιεια νη ρξήζηεο έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα κνηξάδνληαη κε ηνπο ςεθηαθνχο ηνπο θίινπο εκπεηξίεο πνπ απνθηνχλ
κέζσ ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζε ηζηνρψξνπο ηνπ Γηαδηθηχνπ γεληθφηεξα
[16, 37, 39, 51].
Σν Facebook έρεη ζαλ ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφ πην άκεζε ζηνρεπκέλε δηαθήκηζε.
Γηα ην ιφγν απηφ, ήδε απφ ηελ αξρηθή πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ην
2007, αλαθνίλσζε ζην επίζεκν ηζηνιφγην ηνπ ηελ εηζαγσγή ελφο λένπ ζπζηήκαηνο,
απνθαινχκελν σο Beacon, ην νπνίν ελεκέξσλε ηνπο θίινπο ησλ ρξεζηψλ γηα ηηο
αγνξέο27 πνπ πξαγκαηνπνηνχζαλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Όκσο, νη πνιιαπιέο
αληηδξάζεηο ησλ κειψλ πνπ θαηαγξάθεθαλ28, αλάγθαζαλ ηελ εηαηξεία λα πξνβεί ζηελ
άκεζε29 εθαξκνγή ξχζκηζεο, ε νπνία δίλεη πιένλ ηε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα λα
απνθαζίζνπλ ηελ δεκνζηνπνίεζε απηνχ ηνπ είδνπο ησλ ιεπηνκεξεηψλ ηνπο. Απφ ηελ
άιιε πιεπξά, απνηππψλνληαη θαη αληηιήςεηο ρξεζηψλ, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη
πξέπεη λα ιακβάλνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο δηαθεκίζεηο ρσξίο, φκσο, λα γλσξίδνπλ ή
λα πξνζκέλνπλ φηη νη πιεξνθνξίεο ηνπο ζπιιέγνληαη, ζπλδπάδνληαη θαη πσινχληαη
ζε ηξίηεο νκάδεο [12, 13, 16, 37, 39].
Η πνιηηηθή ηδησηηθφηεηαο πνπ πηνζεηείηαη, δηαβεβαηψλεη φηη ηα δεδνκέλα ησλ κειψλ
δελ δηακνηξάδνληαη ζε δηαθεκηζηέο. Όκσο, επηηξέπεηαη λα είλαη εθείλνη πνπ ζα
επηιέμνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηψλ, ζηνπο νπνίνπο ζα δεκνζηεπζνχλ νη
δηαθεκίζεηο ηνπο, βάζεη κε εππξνζδηφξηζησλ ηδηνηήησλ πνπ έρεη ζπιιέμεη ην
Facebook,

κεηαμχ

ησλ

νπνίσλ

παξαδφμσο

ζπκπεξηιακβάλνληαη

επαίζζεηα

πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο πνπ δελ έρεη επηιεγεί ε δεκφζηα νξαηφηεηα
ηνπο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, παξά ηνπο ηζρπξηζκνχο φηη νη ρξήζηεο έρνπλ ηνλ έιεγρν
ησλ δεδνκέλσλ ηνπο, ηειηθψο δηαπηζηψλεηαη φηη ηπγράλνπλ κεηαρείξηζεο σο αγαζά
ηνπ Facebook κέζσ ησλ νπνίσλ απνθνκίδεη ηεξάζηηα νηθνλνκηθά θέξδε. Χζηφζν, νη
27

Σε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν πεξίπνπ 40 εηαηξείεο είραλ ζπλάςεη ζπλεξγαζία κε ην Facebook

γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο [16].
28

50.000 κέιε ζπκπιήξσζαλ αλάινγε αίηεζε απαηηψληαο απφ ην Facebook λα ζηακαηήζεη

λα παξαβηάδεη ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπο [12].
29

Γεθέκβξηνο 2007 [12].
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εηαηξείεο κεηά ηελ εκθάληζε ησλ δηαθεκίζεσλ ηνπο θαηαγξάθνπλ ηελ IP δηεχζπλζε
ηνπ ρξήζηε θαη εγθαζηζηνχλ cookie κε ζθνπφ λα κεηξήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ηνπο. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα, λα είλαη δπλαηή ε ζπιινγή θαη ε επεμεξγαζία
πιεξνθνξηψλ ησλ ρξεζηψλ απφ ηνπο δηαθεκηζηέο, ησλ νπνίσλ νη πξαθηηθέο πνπ
αθνινπζνχληαη δελ είλαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ Facebook, φπσο είλαη αλακελφκελν
[12, 13].

5.3.5 Λίζηεο Γεκόζηαο Αλαδήηεζεο
Σν Facebook, θαηά ηελ αξρηθή πεξίνδν ζχζηαζεο ηνπ ζην δηαδηθηπαθφ θφζκν,
επέηξεπε ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ησλ πξνθίι ησλ ρξεζηψλ ηνπ κφλν ζε εθείλα ηα
άηνκα, ηα νπνία απνηεινχζαλ επίζεκα κέιε ηνπ δηθηχνπ κέζσ ηεο αληίζηνηρεο
εγγξαθήο ηνπο ζην ζχζηεκα. Όκσο, ην επηέκβξην ηνπ 2007, ε εηαηξεία αλαθνίλσζε
ζην ηζηνιφγην ηεο ηε δεκηνπξγία πεξηνξηζκέλσλ ιηζηψλ δεκφζηαο αλαδήηεζεο, νη
νπνίεο ζα θαζηζηνχζαλ εθηθηή ηελ νξαηφηεηα ησλ πξνζσπηθψλ ηζηνζειίδσλ ησλ
κειψλ ηεο αθφκα θαη απφ ςεθηαθά πξφζσπα, ηα νπνία δελ είραλ επηιέμεη ηελ έληαμε
ηνπο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν εηθνληθφ ρψξν. Σειηθψο, ην Facebook πηνζέηεζε άκεζα ηελ
πξαθηηθή απηή, ε νπνία έζεηε δηαζέζηκεο ζε κεραλέο αλαδήηεζεο, φπσο νη Google,
MSN Live θαη Yahoo, εκπινπηηζκέλεο ιίζηεο ησλ κειψλ ηνπ. Καη’ επέθηαζε,
νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ απνθηνχζε δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε
θαζνξηζκέλν πιήζνο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ φξηδε ην
Facebook θαη ζπγθεθξηκέλα ζην φλνκα, ηε θσηνγξαθία πξνθίι θαη ηνλ θαηάινγν ησλ
εηθνληθψλ θίισλ ησλ κειψλ, ελψ παξάιιεια παξείρεην ε δπλαηφηεηα απνζηνιήο
κελχκαηνο [13, 39].
Απηή ε ηθαλφηεηα δεκφζηαο αλαδήηεζεο ηεο ςεθηαθήο εηθφλαο ελφο αηφκνπ δελ
θαηέζηε γλσζηή ζηνπο ρξήζηεο κέζσ θάπνηνπ είδνπο άκεζεο εηδνπνίεζεο, γεγνλφο
πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηνπο παξφρνπο, νη νπνίνη ππνζηήξημαλ φηη ε ελέξγεηα απηή
δελ εκπίπηεη ζηε γεληθφηεξε ζθαίξα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο. Αληίζεηα, γηα ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα, κνλαδηθή ελεκέξσζε ζπληζηνχζε κία ιαθσληθή αλαθνξά ζην
θείκελν ηεο πνιηηηθήο ηδησηηθφηεηαο ηνπ Facebook, θαηά ηελ νπνία ε εηαηξία
εθηζηνχζε ηελ πξνζνρή ησλ κειψλ αλαθνξηθά κε ηνλ φγθν ησλ δεδνκέλσλ πνπ
θνηλνπνηνχλ θαζψο θαη ην είδνο ησλ κελπκάησλ, ησλ ζρνιίσλ, ησλ θσηνγξαθηψλ θαη
ησλ βίληεν πνπ αλαξηνχλ ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο. Με ην πέξαζκα ησλ
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εηψλ, παξαηεξήζεθε κία ηάζε δεκφζηαο δηαζεζηκφηεηαο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ
Facebook, νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ ησλ ρξεζηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ,
εθηφο ησλ ήδε πξναλαθεξζέλησλ ζηνηρείσλ, ζπκπεξηιακβάλνληαλ ην θχιν, ε
γεσγξαθηθή πεξηνρή, ηα δίθηπα θαη νη νκάδεο ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ [13, 39].
Η δεκφζηα νξαηφηεηα ησλ πξνθίι ησλ ρξεζηψλ απφ ηνλ νπνηνλδήπνηε πξνθάιεζε
ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο, νη νπνίεο, φκσο, εμαζζέλεζαλ ζρεηηθά
ζχληνκα. Η αηηηνινγία εληνπίδεηαη ζηελ ππνζηεξηδφκελε απφ πνιιαπιά άηνκα
άπνςε ηεο εχθνιεο πξφζβαζεο ζε έλα πξνθίι ρξήζηε, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε
θαζηέξσζε ηεο ςεθηαθήο θηιίαο κεηαμχ πξνζψπσλ, ηα νπνία δελ ζπλδένληαη κε
θάπνην είδνο δεζκνχ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, δελ απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα. Σα
κέιε ηείλνπλ λα απνδέρνληαη σο ςεθηαθνχο ηνπο θίινπο αθφκα θαη άγλσζηα πξνο
εθείλα άηνκα, κε απνηέιεζκα λα επηθξαηεί ε πεπνίζεζε ηεο κε νπζηψδεο δηαθνξάο
αλάκεζα ζηελ ηθαλφηεηα δεκφζηαο αλαδήηεζεο ελφο πξνθίι θαη ηεο “δεκφζηαο
θηιίαο”. ήκεξα, ην Facebook παξέρεη ζε θάζε ρξήζηε ηνπ Γηαδηθηχνπ ηε δπλαηφηεηα
πξφζβαζεο ζε φζεο πιεξνθνξίεο έρεη νξίζεη ν ηδηνθηήηεο ηνπ σο δεκφζηα νξαηέο,
ελψ παξάιιεια δηαηεξείηαη ην δηθαίσκα απελεξγνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο
κέζσ αλάινγεο επηινγήο [13].

5.3.6 Δπηζήκαλζε Πξνζώπνπ
Μία απφ ηηο ζπλεζέζηεξεο πεξηπηψζεηο θνηλνπνίεζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
ηξίησλ πξνζψπσλ ζην Facebook ζπληζηά ε δεκνζίεπζε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ ζηα
πξνθίι ησλ ρξεζηψλ. Σα εηθνληδφκελα ζε απηνχ ηνπ είδνπο ην ςεθηαθφ πεξηερφκελν
άηνκα ελδερνκέλσο λα κελ απνηεινχλ κέιε ηνπ δηθηχνπ, ελψ παξάιιεια ε
δξαζηεξηφηεηα απηή είλαη πηζαλφ λα πξαγκαηνπνηείηαη ελ αγλνία ησλ άκεζα
ελδηαθεξφκελσλ πξνζψπσλ θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη βέβαηε ε κε αίηεζε ηεο
ζπγθαηάζεζεο ηνπο. Αληίζεηα, νη εγγεγξακκέλνη ζην Facebook ρξήζηεο είλαη δπλαηφ
λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ αλάξηεζε θσηνγξαθηψλ ηνπο κφλν ζηελ πεξίπησζε θαηά
ηελ νπνία ε δεκνζηνπνίεζε ηνπο ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρε επηζχλαςε ζηνηρείσλ,
εθ ησλ νπνίσλ ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελν εληνπίδεηαη λα ζπληζηά ην φλνκα ηνπ
αηφκνπ. Ο ρξήζηεο εηδνπνηείηαη κέζσ θαηάιιεινπ κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ

γηα

ηελ

πξνζζήθε

επηζήκαλζεο

ηνπ

ζε

εηθφλεο

πνπ

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ςεθηαθά άικπνπκ ησλ θίισλ ηνπ, ελέξγεηα, ε νπνία είλαη
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δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί αθφκα θαη απφ κε απεηθνληδφκελα ζηηο ελ ιφγσ
θσηνγξαθίεο κέιε [39, 43].
Η δξαζηεξηφηεηα ηεο επηζχλαςεο πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ
Facebook ζε θσηνγξαθηθφ πιηθφ ζπλεπάγεηαη ηελ ηαπηφρξνλε ελζσκάησζε ηνπ
αλάινγνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζηηο αληίζηνηρεο πξνζσπηθέο ηζηνζειίδεο ησλ
εηθνληδφκελσλ πξνζψπσλ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, κία ελδερφκελε πνιιαπιή
επηζήκαλζε αηφκσλ ζε κία εηθφλα έρεη σο ζπλέπεηα ηε δπλαηφηεηα νξαηφηεηαο ηνπο
απφ επξχ πιήζνο αηφκσλ, ην νπνίν εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ιίζηεο ησλ
επαθψλ πνπ δηαηεξνχληαη θαζψο επίζεο θαη ηηο ξπζκίζεηο πξνζσπηθνχ απνξξήηνπ
πνπ έρεη επηιέμεη ν εθάζηνηε ρξήζηεο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ην Facebook,
πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζεη ηα κέιε ηθαλά λα πξνζηαηέςνπλ ηα ηδησηηθά δεδνκέλα
ηνπο, πξνζθέξεη ζηα άηνκα θαηάιιειε ξχζκηζε, ε νπνία απνζθνπεί ζηε δπλαηφηεηα
αθαίξεζεο ησλ επηζεκάλζεσλ απηψλ. Όκσο, αθφκα θαη αλ ν ρξήζηεο πξνβεί ζηελ
δηαγξαθή απηή, νη θσηνγξαθίεο δελ παχνπλ λα είλαη πξνζηηέο ζην ςεθηαθφ θνηλφ.
Γηα ην ιφγν απηφ, φπσο αλαθνηλψλεη ε ίδηα ε εηαηξεία, ηα ζηγφκελα άηνκα ζα πξέπεη
λα ζηξαθνχλ πξνο εθείλα ηα πξφζσπα, ηα νπνία πξνέβεζαλ ζηε δεκνζίεπζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ. Απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ πξαθηηθήο απνηειεί ε ελαπφζεζε ηεο
ηδησηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ ρξεζηψλ, νη νπνίνη θξίλνπλ
θαη ηειηθψο απνθαζίδνπλ ηε δεκφζηα δηαηήξεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ [39, 43].
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΥΡΖΣΧΝ ΣΟ FACEBOOK
Σν Facebook αδηακθηζβήηεηα απνηειεί ην κεγαιχηεξν ηζηφηνπν θνηλσληθήο
δηθηχσζεο πνπ πθίζηαηαη ηε ζεκεξηλή επνρή ζηνλ ρψξν ηνπ Γηαδηθηχνπ,
ζπκβάιινληαο ηαπηφρξνλα ζηε γεληθφηεξε δηάδνζε ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ
δηθηχσλ ζην επξχ θνηλφ. Η ηεξάζηηα ζπκκεηνρηθή ηάζε ησλ αηφκσλ θαηέζηεζε ην
Facebook σο ην πην δεκνθηιέο κέζν επηθνηλσλίαο πνπ πξνζθέξεη λέεο επθαηξίεο
αιιειεπίδξαζεο ζηα κέιε ηνπ, ηα νπνία πξνθεηκέλνπ λα ζπλζέζνπλ ηηο εηθνληθέο
ηνπο θνηλφηεηεο πξνβαίλνπλ ζηελ δεκνζηνπνίεζε πνιιαπιψλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ ηνπο. Απηή ε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ πξνζδίδεη γηγαληηαία
επηρεηξεκαηηθή αμία ζην Facebook, ε νπνία, φπσο αλαθνίλσζαλ νη New York Times
ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011, απνηηκάηαη ζε 50 εθαηνκκχξηα δνιάξηα μεπεξλψληαο
παξάιιεια ηηο εηαηξείεο eBay, Yahoo θαη Time Warner. Η δηάζεζε θνηλνπνίεζεο
ηδησηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα άηνκα θαζψο επίζεο θαη νη γεληθφηεξεο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζηα πξνζσπηθά ηνπο πξνθίι ζπληζηνχλ
δεηήκαηα, ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο
πξνζέγγηζεο ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. θνπφο ηεο δηεξεχλεζεο απηήο
απνηέιεζε ε αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο ηνπ Facebook απφ δηαθνξεηηθέο
θνηλσληθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ ηαπηφρξνλα εμεηάδνληαη θαη ελδερφκελεο
απνθιίζεηο σο πξνο ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ πηνζεηνχληαη.

6.1 ρέδην Έξεπλαο
Η δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο κειέηεο βαζίζηεθε ζηε ζπκπιήξσζε ελφο
εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν πεξηειάκβαλε έλα πιήζνο 27 εξσηήζεσλ. Δηδηθφηεξα, νη
ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θιήζεθαλ λα δψζνπλ απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαλ κε ηνπο ιφγνπο έληαμήο ηνπο ή κε ζηηο ςεθηαθέο θνηλφηεηεο ηνπ
Facebook, ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ θνηλνπνηήζεη ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο
ηζηνζειίδεο, ηε ζπκπεξηθνξά πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη φζνλ αθνξά ηελ ηδησηηθφηεηα
ηνπο αιιά θαη ηηο πξνθχπηνπζεο αλεζπρίεο ηνπο ζρεηηθά κε απηήλ. Παξάιιεια,
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο δξαζηεξηνπνίεζεο δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ
ρξεζηψλ ζηνλ ςεθηαθφ απηφ ρψξν, επηιέρζεθαλ δηάθνξα δείγκαηα πιεζπζκνχ, ηα
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νπνία ζπγθξνηνχληαλ απφ κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηκεκάησλ πιεξνθνξηθήο ηνπ
Οηθνλνκηθνχ

Παλεπηζηεκίνπ

Αζελψλ,

αληίζηνηρνπο

θνηηεηέο

πξφζζεησλ

επηζηεκνληθψλ πεδίσλ θαζψο επίζεο θαη άηνκα, ηα νπνία ζπληζηνχλ έλα ηπραία
επηιεγκέλν κέξνο ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.

6.2 πκκεηέρνληεο ζηελ Έξεπλα
Έλα πιήζνο 146 αηφκσλ αληαπνθξίζεθε ζεηηθά θαη ηειηθψο ζπκκεηείρε ελεξγά
ζηελ νξηδφκελε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο ησλ δξάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη ρξήζηεο ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο
ηζηνζειίδεο ζηνλ ςεθηαθφ ρψξν ηνπ Facebook. Καηά ηελ αλάιπζε ησλ
θαηαγεγξακκέλσλ ζηνηρείσλ δηαπηζηψζεθε φηη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ ιεθζέληνο
δείγκαηνο πξνέξρεηαη απφ ηηο επηιερζείζεο νκάδεο ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο.
πγθεθξηκέλα,

34

κεηαπηπρηαθνί

θνηηεηέο

πιεξνθνξηθήο

(23.3%)

θαη

46

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνιιαπιψλ άιισλ εηδηθνηήησλ (31.5% ) απνηέιεζαλ ηνλ
κεγαιχηεξν φγθν ηνπ ζπιιεγφκελνπ δείγκαηνο (πίλαθαο 6.1) θαη σο εθ ηνχηνπ ε
ηδηφηεηα απηή ησλ αηφκσλ αηηηνινγεί ην ζπζζσξεπκέλν πιήζνο ζπκκεηερφλησλ
ειηθίαο κεηαμχ 23 έσο θαη 30 εηψλ (ζρήκα 6.1). Απφ ηελ άιιε πιεπξά,
αληηπξνζσπεπηηθή ήηαλ θαη ε παξνπζία ηνπ δείγκαηνο πνπ επηιέρζεθε ηπραία, ην
νπνίν απαξηζκείηαη ζε έλα πιήζνο 66 αηφκσλ (45.2%). Παξάιιεια, απφ ηελ κειέηε
ησλ ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ παξαηεξείηαη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα απνηειέζαλ γπλαίθεο (64.4%), ελψ αληίζεηα ε παξνπζία
ησλ αλδξψλ εληνπίδεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν πεξηνξηζκέλε (35.6%). Η θπιεηηθή

Άλδξεο

Γπλαίθεο

Πιεζπζκηαθή Γηαλνκή
ησλ επί Μέξνπο Οκάδσλ
ηνπ Γείγκαηνο

Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο
Πιεξνθνξηθήο

19

15

34

Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο
Άιισλ Σκεκάησλ

10

36

46

Σπραίν Γείγκα Πιεζπζκνύ

23

43

66

Φπιεηηθή Γηαλνκή
πλνιηθνύ Γείγκαηνο

52

94

146

Υξήζηεο

Πίλαθαο 6.1. Φπιεηηθή θαη πιεζπζκηαθή δηαλνκή ησλ εμεηαζζέλησλ δεηγκάησλ ηνπ
πιεζπζκνχ.
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Ζιηθηαθή Γηαλνκή πλνιηθνύ Γείγκαηνο
2.8%
11%

12.3%
4.8%

20.5%
48.6%

Κάτω των 18
18-22
23-26
27-29
30-40
Άνω των 40

ρήκα 6.1. Ηιηθηαθή δηαλνκή ηνπ ζπλνιηθνχ εμεηαζζέληνο δείγκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ.

απηή δηαλνκή πνπ δηαθαίλεηαη λα επηθξαηεί ζην ζχλνιν ηνπ ιεθζέληνο δείγκαηνο,
εληνπίδεηαη λα δηαηεξείηαη θαη ζηα επί κέξνπο εμεηαδφκελα ηκήκαηα ησλ
ζπκκεηερφλησλ, κε εμαίξεζε ηελ νκάδα ησλ θνηηεηψλ πιεξνθνξηθήο, φπνπ
παξαηεξείηαη κία κηθξή ππεξνρή ηνπ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ κε πνζνζηφ ηεο ηάμεσο
ηνπ 55.9% έλαληη 44.1% ηνπ αληίζηνηρνπ γπλαηθείνπ (πίλαθαο 6.1).

6.3 πκκεηνρηθή Σάζε ζην Facebook
Μειεηψληαο πξνζεθηηθά ηα εμαγφκελα απνηειέζκαηα ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο
έξεπλαο παξαηεξείηαη κία έληνλε δηάζεζε ησλ αηφκσλ λα δεκηνπξγνχλ ηηο
πξνζσπηθέο ηνπο ςεθηαθέο θνηλφηεηεο ζηνλ ηζηφηνπν θνηλσληθήο δηθηχσζεο
Facebook. Η επηθξαηνχζα απηή ηάζε, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη λα θπξηαξρεί
κεκνλσκέλα θαη ζηηο επί κέξνπο εμεηαδφκελεο νκάδεο ηνπ ιεθζέληνο δείγκαηνο,
θαζίζηαηαη ζαθήο, θαζψο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ εξσηεζέληνο
πιεζπζκνχ δηαθαίλεηαη λα έρεη επηιέμεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ ςεθηαθφ απηφ ρψξν.
Δηδηθφηεξα, απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη φηη έλα πιήζνο
108 αηφκσλ (74%) εθ ηνπ θαζνιηθνχ δείγκαηνο παξνπζηάδεηαη λα έρεη πξνβεί ζηε
δεκηνπξγία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πξνθίι ζην Facebook. Αμηνζεκείσην δε απνηειεί ην
γεγνλφο φηη κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ, έλα πνζνζηφ ηεο
ηάμεσο ηνπ 66.7% επηβεβαίσζε ηελ χπαξμε αληίζηνηρεο εηθνληθήο ηνπ ππφζηαζεο.
Δκβαζχλνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ κειέηε ησλ αλαθππηφλησλ απνηειεζκάησλ
θαη εζηηάδνληαο ζηνπο ζθνπνχο έληαμεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ
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ηνπ Facebook, δηαθξίλεηαη σο θχξηα αλάγθε ησλ αηφκσλ ε ζπλάληεζε θαη ε
επαλαζχλδεζε κε θίινπο θαη ζπκκαζεηέο ηνπ παξειζφληνο (73.2%) (πίλαθαο Α2,
Παξάξηεκα Α). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έλα θαηά πνιχ κηθξφηεξν κέξνο ηνπ
εξσηεζέληνο πιεζπζκνχ επηιέγεη ην Facebook σο κέζν γηα ηελ ςπραγσγία ηνπ
(18.5%), ελψ ζρεδφλ ηαπηφζεκε αξηζκεηηθά απνηειεί θαη ε άπνςε ηεο ρξήζεο ηνπ
ηζηνρψξνπ σο εληζρπηηθφ εξγαιείν ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ αηφκσλ
(16.7%). Παξάιιεια, έλα ζπγθξηηηθά κηθξφηεξν πιήζνο ηνπ ζπιιερζέληνο δείγκαηνο
αηηηνιφγεζε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Facebook σο έλαλ ηξφπν εληνπηζκνχ αλζξψπσλ
κε θνηλά ελδηαθέξνληα θαη πεπνηζήζεηο (13.9%). Χζηφζν, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ
παξνπζηάδεη ε ππνζηεξηδφκελε ζέζε ηεο αλάπηπμεο πεξηζζφηεξν πξνζσπηθψλ
δεζκψλ κε ηξίηα πξφζσπα (13.9%), ελψ ζεκαληηθφηεξν φισλ απνηειεί ην γεγνλφο
ηεο κε απμεκέλεο πξφζεζεο ζχλαςεο λέσλ θηιηθψλ ζρέζεσλ (10.2%). Δληνχηνηο, γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη αλ ηα άηνκα επηιέγνπλ ηελ έληαμή ηνπο ζηνλ εηθνληθφ απηφ
ρψξν, ε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο ζε απηφλ εληνπίδεηαη λα είλαη εκθαλψο ελεξγεηηθή
θαη θπξίσο θαζεκεξηλή (57.4%) ή ηνπιάρηζηνλ εβδνκαδηαία (32.4%).
ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ηα νπνία θαηαδεηθλχνπλ ηελ ζπκκεηνρηθή
ηάζε ηνπ εξσηεζέληνο πιεζπζκνχ ζην Facebook, κφιηο έλα πιήζνο 38 αηφκσλ (26%)
εθ ηνπ ζπλνιηθνχ ζπγθεληξσζέληνο δείγκαηνο θαηαγξάθεηαη λα απέρεη ζπλεηδεηά
απφ απηή ηε κνξθή θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Αλαιχνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηε
ππνζηεξηδφκελε απηή ζέζε, εληνπίδεηαη φηη ηα άηνκα δηαθαίλεηαη λα ελεξγνχλ
πξνζηαηεπηηθά σο πξνο ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπο, θαζψο δηαπηζηψλεηαη φηη δελ
επηζπκνχλ ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο (39.5%) (πίλαθαο
Α1, Παξάξηεκα Α). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα άηνκα εκθαλίδνληαη λα επηιέγνπλ
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κε ην ζηελφηεξν αιιά θαη ην επξχηεξν
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπο (31.6%), ελψ ε εμνηθνλφκεζε πνιχηηκνπ ρξφλνπ
(15.8%), ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηε κε πηνζέηεζε απηνχ ηνπ είδνπο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο,

παξνπζηάδεηαη

λα

ιεηηνπξγεί σο

πξφζζεηνο

αλαζηαιηηθφο

παξάγνληαο. Παξά ηαχηα, άμην πξνζνρήο απνηειεί ην γεγνλφο φηη έλα πνζνζηφ ηεο
ηάμεσο ηνπ 15.8% ηνπ ιεθζέληνο δείγκαηνο πξνέβε ζηελ νινθιεξσηηθή δηαγξαθή
ηνπ πξνθίι πνπ δηαηεξνχζε ζην Facebook. Η δπλακηθφηεηα ηεο νκάδαο απηήο
πξνβάιιεηαη λα είλαη ζρεηηθά κηθξή, φκσο, ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ζπληζηά ην
γεγνλφο φηη ηα άηνκα έιαβαλ ηε ζρεηηθή απφθαζε θπξίσο ιφγσ ηεο δηαπίζησζεο ηεο
κε δηαζθάιηζεο ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο (66.7%).
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6.4 πκπεξηθνξά Υξεζηώλ σο πξνο ηελ Κνηλνπνίεζε Πξνζσπηθώλ
Γεδνκέλσλ
Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα αληηθείκελα κειέηεο ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο έξεπλαο
απνηέιεζε ε ηάζε δεκνζηνπνίεζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη
ρξήζηεο ηνπ Facebook ζηα αληίζηνηρα πξνθίι ηνπο. ε ζρεηηθφ εξψηεκα πνπ ηέζεθε
ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηεξεχλεζεο, ηα ζπιιερζέληα ζηνηρεία νδήγεζαλ ζην
ζπκπέξαζκα φηη ηα εμεηαδφκελα κέιε ηνπ δηθηχνπ δηαθαίλεηαη λα ελεξγνχλ
επηιεθηηθά σο πξνο ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απνθαζίδνπλ λα θνηλνπνηήζνπλ
ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο. Δηδηθφηεξα, παξαηεξείηαη φηη ηα άηνκα
αηζζάλνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ αλάγθε λα γλσζηνπνηνχλ ζηηο εηθνληθέο
θνηλφηεηεο πνπ κεηέρνπλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην θχιν (93.5%) θαη ηελ εκεξνκελία
γέλλεζεο (90.8%) ηνπο, ελψ ν εκπινπηηζκφο ηεο ςεθηαθήο ηνπο εηθφλαο
ζπκπιεξψλεηαη πεξαηηέξσ κε ηελ δεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ εθπαίδεπζε ηνπο (66.7%). Παξάιιεια, πςειή ζέζε ζηελ θαηάηαμε ησλ
αλαξηψκελσλ δεδνκέλσλ θαηαιακβάλεη ν ηφπνο δηακνλήο (53.7%) θαη ηα
ελδηαθέξνληα (46.3%) ησλ αηφκσλ, ηα νπνία, αληίζεηα, εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν
επηθπιαθηηθά σο πξνο ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο θαηάζηαζεο (34.3%)
αιιά θαη ησλ ζεμνπαιηθψλ ηνπο πξνηηκήζεσλ (27.8%).
Σαπηφρξνλα, νη ρξήζηεο εληνπίδεηαη λα είλαη εμίζνπ πξνζεθηηθνί φζνλ αθνξά ηελ
δεκνζίεπζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ (23.2%) θαη ησλ πνιηηηθψλ ηνπο
απφςεσλ (19.5%), ελψ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 21.3% ηνπ ζπλνιηθνχ
εξσηεζέληνο πιεζπζκνχ παξνπζηάδεηαη λα κελ πξνβάιεη ελδνηαζκνχο ζρεηηθά κε ηελ
ελζσκάησζε κίαο ιηηήο αλαπαξάζηαζεο ηνπ γελεαινγηθνχ ηνπ δέληξνπ κέζσ
αληίζηνηρεο επηζήκαλζεο ησλ άκεζα ζπγγεληθψλ πξνζψπσλ. Δληνχηνηο, πεξηζζφηεξν
αμηνζεκείσην απνηειεί ην γεγνλφο φηη έλα ππνζχλνιν ηνπ εμεηαδφκελνπ δείγκαηνο
δελ δηζηάδεη λα απνθαιχςεη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ ηζηνζειίδα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ
ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο (13.9%) θαη ηνλ αξηζκφ θηλεηνχ ηειεθψλνπ (13%). Η γεληθή
απηή ηάζε θνηλνπνίεζεο δεδνκέλσλ πνπ παξαηεξείηαη λα ηζρχεη ζην ζχλνιν ηνπ
ζπιιερζέληνο πιεζπζκνχ, δηαθξίλεηαη λα επηθξαηεί θαη ζηηο επί κέξνπο εμεηαδφκελεο
θνηλσληθέο νκάδεο. Μνλαδηθή πεξίπησζε απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο ζπληζηά ε
πξφζεζε ησλ θνηηεηψλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ λα δεκνζηνπνηνχλ ζε κεγαιχηεξν
ζπγθξηηηθά βαζκφ πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο, νη νπνίεο θαζηζηνχλ ηα άηνκα
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πεξηζζφηεξν εππξνζδηφξηζηα ζην πξαγκαηηθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (πίλαθαο Α3,
Παξάξηεκα Α).
πγρξφλσο, έλα πξφζζεην ζεκείν ηαχηηζεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ
ηα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ επηιερζέληνο δείγκαηνο ζπληζηά ην γεγνλφο ηεο
θνηλνπνίεζεο κε ςεπδψλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ αλάιπζε
ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ζηνηρείσλ δηαθξίλεηαη φηη ηα άηνκα ηείλνπλ λα γλσζηνπνηνχλ
ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο, επηδεηθλχνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν κία γλήζηα
εηθφλα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο (πίλαθαο Α4, Παξάξηεκα Α). Παξά ηαχηα,
εληππσζηαθφηεξν φισλ απνηειεί ε δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ λα αλαξηνχλ ζηα πξνθίι
ηνπο θσηνγξαθίεο (82.4%) θαη ζε κηθξφηεξν αιιά αμηνπξφζεθην βαζκφ βίληεν
(38.9%) απφ ηελ ηδησηηθή ηνπο δσή. Όκσο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην
γεγνλφο φηη ηα άηνκα επηδίδνληαη ζε επξεία δεκνζίεπζε αλάινγνπ θσηνγξαθηθνχ
πιηθνχ πνπ απεηθνλίδεη πξφζσπα ηνπ ζηελνχ θνηλσληθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο ζε
πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 66.3%. Χζηφζν, ελζαξξπληηθφ ζηνηρείν ζπληζηά ε αμίσζε
αληίζηνηρεο ζπγθαηάζεζεο απφ ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ (51.4%), ελψ απφ ηελ άιιε
πιεπξά ε κε αίηεζε αληίζηνηρεο αδεηνδφηεζεο απνδφζεθε θαηά θχξην ιφγν ζηε
ζεσξεηηθή ζπλαίλεζε ησλ απεηθνληδφκελσλ πξνζψπσλ (60%). Παξάιιεια, αξθεηά
άηνκα αηηηνιφγεζαλ ηελ παξάιεηςε ηνπο απηή σο κία αβιαβή γηα ηελ ηδησηηθφηεηα
ησλ θίισλ ηνπο ελέξγεηα (22.9%), ελψ ειάρηζηνη ρξήζηεο πξνέβεζαλ ζηε
δξαζηεξηφηεηα απηή ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εηθνληδφκελσλ αηφκσλ ζην Facebook
(5.7%).

6.5 Ζ Έλλνηα ηεο Φηιίαο ζην Facebook
Πξφζζεηνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηέιεζε ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ εχξνπο
ησλ ςεθηαθψλ θνηλνηήησλ πνπ αλαπηχζζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ρξήζηεο
ηνπ Facebook. Καηαγξάθνληαο ην κέγεζνο ησλ θαηαιφγσλ ησλ επαθψλ πνπ
δηαηεξνχλ νη εμεηαδφκελεο νκάδεο κειψλ ηνπ δηθηχνπ ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο
ηζηνζειίδεο, δηαθξίλεηαη ε ηάζε ησλ αηφκσλ λα εθηείλνπλ ηηο εηθνληθέο θνηλσληθέο
ηνπο ζρέζεηο ζε έλα απμεκέλν πιήζνο πξνζψπσλ (πίλαθαο Α6, Παξάξηεκα Α).
Δηδηθφηεξα, θαηά ηελ

αλάιπζε ησλ αληίζηνηρσλ ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ

εληνπίδνληαη πεξηπηψζεηο ρξεζηψλ, νη νπνίνη ζπλάπηνπλ θηιηθνχο δεζκνχο κε έλα
ζχλνιν έσο θαη 100 αηφκσλ. Παξά ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεη ην
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πιήζνο απηφ ησλ επαθψλ πνπ παξαηεξείηαη λα δηαηεξνχλ ηα κέιε ηνπ Facebook,
πεξηζζφηεξν εληππσζηαθφ απνηειεί ην γεγνλφο ηεο εληνλφηεξεο δηάζεζεο ησλ
ρξεζηψλ λα αλαγλσξίδνπλ σο ςεθηαθνχο ηνπο θίινπο έλα ζχλνιν έσο θαη 200
αηφκσλ (25%), ελψ παξάιιεια ην κέγεζνο ησλ θνηλνηήησλ δηαθξίλεηαη λα θζάλεη
αθφκα θαη ηα 300 ή 500 πξφζσπα ζε πνζνζηά ηεο ηάμεσο ηνπ 20.4% θαη 24.1%
αληίζηνηρα. Χζηφζν, ηδηαίηεξε αίζζεζε πξνθαιεί ε αλάπηπμε πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ
κε έλα πιήζνο 700 πξνζψπσλ (5.6%), ελψ θαηλφκελν απνηειεί ην γεγνλφο ηεο
απνδνρήο έσο θαη 1000 εηθνληθψλ θίισλ (1.9%).
Η πξφζεζε απηή ησλ ρξεζηψλ λα δηαηεξνχλ πνιπάξηζκεο ιίζηεο επαθψλ ζηνλ
ςεθηαθφ ρψξν ηνπ Facebook ζπλεπάγεηαη ηελ θνηλνπνίεζε ησλ αλαξηψκελσλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο ζε έλα επξχ θχθιν πξνζψπσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ
θαζίζηαηαη δπλαηφ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη άηνκα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην ζηελφ
πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ ησλ ρξεζηψλ. Η πεπνίζεζε απηή επηβεβαηψλεηαη απφ ηα ίδηα
ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ, θαζψο ηα επξήκαηα, ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ζρεηηθφ
πξνβιεκαηηζκφ πνπ ηέζεθε ζηα πιαίζηα ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο έξεπλαο,
θαηακαξηπξνχλ φηη ε πιεηνςεθία ηνπ εξσηεζέληνο πιεζπζκνχ (65.8%) κεηά βίαο
ζπλαλαζηξέθεηαη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή κε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 50% ηνπ
ζπλφινπ ησλ ςεθηαθψλ ηνπ θίισλ. Η ζέζε απηή εληζρχεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν απφ
ην γεγνλφο ηεο δηάζεζεο ησλ εμεηαδφκελσλ δεηγκάησλ κειψλ ηνπ Facebook λα
επηβεβαηψλνπλ αηηήκαηα θηιίαο πνπ πξνέξρνληαη απφ άγλσζηα πξφζσπα (40.8%), ην
πιήζνο ησλ νπνίσλ, κε βάζε ηα θαηαγεγξακκέλα ζηνηρεία, είλαη δπλαηφ λα αγγίδεη
αθφκα θαη ηα 400 άηνκα. Χο εθ ηνχηνπ, νη πιεξνθνξίεο ησλ ρξεζηψλ
γλσζηνπνηνχληαη ζε θνηλφηεηεο πξνζψπσλ, ησλ νπνίσλ νη πξνζέζεηο πεξαηηέξσ
επεμεξγαζίαο θαζίζηαληαη δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ.

6.6 πκπεξηθνξά Υξεζηώλ σο πξνο ηελ Ηδησηηθόηεηα
Έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα, ην νπνίν απνξξέεη απφ ηελ δηάζεζε ησλ εμεηαδφκελσλ
νκάδσλ ρξεζηψλ ηνπ Facebook λα θνηλνπνηνχλ έλα αμηνπξφζεθην πιήζνο
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηα αληίζηνηρα πξνθίι ηνπο, ζπληζηά ην επίπεδν νξαηφηεηαο
ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ πνπ ζέηνπλ ηα άηνκα πξνο άιια κέιε ηνπ δηθηχνπ.
Αλαδεηψληαο απαληήζεηο ζηα εμαγφκελα απφ ηελ πξαγκαηνπνηεζείζα έξεπλα
απνηειέζκαηα, δηαπηζηψλεηαη ε πξφζεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπιιερζέληνο δείγκαηνο ηνπ
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πιεζπζκνχ λα ελεξγεί θαηά θχξην ιφγν πξνζηαηεπηηθά σο πξνο ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπ.
πγθεθξηκέλα, ζπκπεξαίλεηαη φηη ηα άηνκα ηείλνπλ λα πεξηνξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα
πξφζβαζεο ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ δεδνκέλσλ πνπ δεκνζηεχνπλ ζηηο
πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα πξφζσπα εθείλα πνπ
αλαγλσξίδνπλ σο ςεθηαθνχο ηνπο θίινπο (πίλαθαο 6.2). Η ηάζε απηή ησλ ρξεζηψλ
παξαηεξείηαη ηδίσο ζε αλαξηψκελν πεξηερφκελν πνπ αθνξά θσηνγξαθίεο (76.4%) θαη
βίληεν (76.2%) απφ ηελ ηδησηηθή δσή ησλ αηφκσλ θαζψο επίζεο θαη ζε αληίζηνηρν
νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, ζην νπνίν νη ρξήζηεο έρνπλ επηζεκαλζεί. Παξάιιεια, ηα
κέιε δηαθαίλεηαη λα επηδεηθλχνπλ αλάινγν επίπεδν κέξηκλαο γηα ηηο πιεξνθνξίεο θαη
ηα κελχκαηα πνπ δεκνζηνπνηνχλ ζηνλ ηνίρν ηνπο (76%), ελψ ν αξηζκφο θηλεηνχ
ηειεθψλνπ απνηειεί ηε κνλαδηθή πεξίπησζε πξνζσπηθνχ δεδνκέλνπ, ην νπνίν νη
ρξήζηεο εκπηζηεχνληαη θπξίσο ζε επηιεγκέλεο νκάδεο πξνζψπσλ (50%).
ηξέθνληαο ηελ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ πηνζεηνχλ ηα κέιε ηνπ Facebook
σο πξνο ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπο ζηα επί κέξνπο εμεηαζζέληα ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ,
δηαπηζηψλεηαη εληνλφηεξε ε πξφζεζε δηακφξθσζεο ελφο πεξηζζφηεξνπ ηδησηηθνχ
ραξαθηήξα πξνθίι απφ ην ζπιιερζέλ δείγκα ησλ θνηηεηψλ πιεξνθνξηθήο. Η νκάδα
απηή ησλ αηφκσλ εληνπίδεηαη λα πξνζαξκφδεη θαηάιιεια ηηο παξερφκελεο απφ ην
Facebook ξπζκίζεηο πξνζσπηθνχ απνξξήηνπ, έηζη ψζηε ε πξφζβαζε ζηελ
πιεηνςεθία ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπο λα θαζίζηαηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ δπλαηή κφλν
ζηα πξφζσπα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ επαθψλ ηνπο. Όκσο, νη ίδηνη
νη ρξήζηεο δηαθαίλεηαη λα αλαηξνχλ ηελ πξνζηαηεπηηθή ηνπο απηή δηάζεζε ιφγσ ηνπ
γεγνλφηνο φηη παξνπζηάδνληαη λα δηαηεξνχλ επξχο θαηαιφγνπο επαθψλ, νη νπνίνη
ζπλεζέζηεξα πεξηιακβάλνπλ έλα πιήζνο κέρξη θαη 500 αηφκσλ (πίλαθαο Α6,
Παξάξηεκα Α). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κία αμηνπξφζεθηε νκάδα θνηηεηψλ δηαθφξσλ
εηδηθνηήησλ δηαθξίλεηαη λα ζέηεη ζε δεκφζηα νξαηφηεηα αθφκα θαη επαίζζεηα
πξνζσπηθά δεδνκέλα, φπσο ζπληζηνχλ νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη νη
ζεμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο.
Παξά ηαχηα, θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπλφινπ ησλ ιεθζέλησλ δεηγκάησλ ηνπ
πιεζπζκνχ απνηειεί ε δηακφξθσζε ησλ ξπζκίζεσλ πξνζσπηθνχ απνξξήηνπ θαηά
ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα επηηξέπεηαη ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ησλ πξνθίι ησλ κειψλ
ηνπ Facebook ζε νπνηνλδήπνηε ρξήζηε ηνπ Γηαδηθηχνπ (47.5%). Χο εθ ηνχηνπ, νη
ηδησηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ θνηλνπνηήζεη ηα άηνκα ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο
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ηζηνζειίδεο θαζίζηαηαη εθηθηφ λα γλσζηνπνηεζνχλ ζε έλα επξχηεξν θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ ζπγθξηηηθά κε ηηο εηθνληθέο θνηλφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ ζην δίθηπν.
Χζηφζν, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ είλαη δπλαηφ λα δεκνζηνπνηεζνχλ
αθφκα θαη ζε παξφρνπο εθαξκνγψλ θαη ηζηνηφπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θίινη ηνπο.
πγθεθξηκέλα, έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 62.9% ηνπ ζπλνιηθνχ εξσηεζέληνο
δείγκαηνο εληνπίδεηαη λα κελ έρεη πξνβεί ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ

Όινη

Φίινη Φίισλ

Μόλν Φίινη

Φύιν

47,5%

3%

47,5%

Δπηιεγκέλα
Άηνκα
2%

Ζκεξνκελία γέλλεζεο

36,7%

6,1%

53,1%

4,1%

38%

6,9%

48,2%

6,9%

Σόπνο θαηαγσγήο

36,5%

2,5%

53,7%

7,3%

Γηεύζπλζε

26,7%

13,3%

40%

20%

Κηλεηό ηειέθσλν

21,4%

7,2%

21,4%

50%

Email

25,9%

7,8%

58,4%

7,9%

Πιεξνθνξίεο εθπαίδεπζεο

40,3%

6,9%

48,6%

4,2%

36,7%

10%

46%

13,3%

29,7%

5,4%

51,4%

13,5%

Οηθνγέλεηα

34,8%

4,4%

47,8%

13%

Πνιηηηθέο απόςεηο

23,8%

9,5%

52,4%

14,3%

Θξεζθεπηηθέο
πεπνηζήζεηο

40%

4%

48%

8%

Γξαζηεξηόηεηεο/
ελδηαθέξνληα

26%

8%

54%

12%

Πξνζσπηθέο θσηνγξαθίεο

9%

10,1%

76,4%

4,5%

Πξνζσπηθά βίληεν

4,7%

11,9%

76,2%

7,2%

Φσηνγξαθίεο & βίληεν κε
επηζήκαλζε
Γεκνζηεύζεηο ζηνλ Σνίρν

9,8%

8,7%

74,1%

7,4%

14,4%

6,7%

76%

2,9%

47,5%

11,1%

34,4%

7%

Σόπνο δηακνλήο

Δλδηαθέξνκαη γηα
(άληξεο, γπλαίθεο)
Πξνζσπηθή θαηάζηαζε

Γεκόζηα αλαδήηεζε ηνπ
πξνθίι

Πίλαθαο 6.2. Ρπζκίζεηο πξνζσπηθνχ απνξξήηνπ πνπ έρεη δηακνξθψζεη ην ζπλνιηθφ
ζπιιερζέλ δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ.
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δηαζέζηκσλ επηινγψλ απνξξήηνπ, ζηνηρείν, ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
πνιππιεζείο ιίζηεο επαθψλ πνπ δηαηεξνχλ ηα άηνκα ζηα πξνθίι ηνπο ζέηεη ηα
πξνζσπηθά δεδνκέλα ππφ ηελ επηηήξεζε πνιιαπιψλ ηξίησλ νκάδσλ.

6.7 Αλεζπρίεο Υξεζηώλ σο πξνο ηελ Ηδησηηθόηεηα
Γεδνκέλεο ηεο θνηλνπνίεζεο ελφο αμηφινγνπ φγθνπ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηα
πξνθίι ησλ εμεηαδφκελσλ νκάδσλ ρξεζηψλ ηνπ Facebook, έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο
αλαθχπηεη ζρεηηθά κε ηηο ελδερφκελεο αλεζπρίεο πνπ είλαη δπλαηφ λα αληηκεησπίδνπλ
ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπο.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο ελεκέξσζεο ησλ ρξεζηψλ σο πξνο ηα
πξνθχπηνληα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπο, επηδίσμε ηεο
πξαγκαηνπνηεζείζαο

έξεπλαο

απνηέιεζε

ν

πξνζδηνξηζκφο

ηνπ

επηπέδνπ

πιεξνθφξεζεο ησλ αηφκσλ ζε ζρέζε κε ηηο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηεί ην Facebook.
Καηά ηελ αλάιπζε ησλ αληίζηνηρσλ ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ δηαθξίλεηαη λα
επηθξαηεί κία ηάζε ηνπ ζπλνιηθνχ εξσηεζέληνο πιεζπζκνχ λα παξαιείπεη ηε κειέηε
ησλ ζπλζεθψλ πνπ νξίδεη ε εηαηξεία. πγθεθξηκέλα, ε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ
δηαθαίλεηαη λα κελ έρεη πξνβεί ζηελ αλάγλσζε ησλ φξσλ (63.9%) θαη ηεο πνιηηηθήο
πξνζσπηθνχ απνξξήηνπ (65.7%) πνπ δηαθεξχηηεη ην Facebook, κε ζπλέπεηα ηα άηνκα
λα αγλννχλ ην είδνο ηεο επεμεξγαζίαο, ζηελ νπνία είλαη δπλαηφ λα ππφθεηληαη ηα
δεδνκέλα πνπ θνηλνπνηνχλ ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο.
Γηεξεπλψληαο ηα αίηηα ηεο ζπκπεξηθνξάο απηήο πνπ επηδεηθλχεη ην ζχλνιν ηνπ
ιεθζέληνο δείγκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ, δηαπηζηψλεηαη φηη αξθεηά κέιε ηνπ δηθηχνπ δελ
εληφπηζαλ ηηο αλάινγεο επηινγέο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ηίζεληαη ζηελ αξρηθή ζειίδα
ηνπ ηζηνηφπνπ, ελψ αληίζεηα ιηγφηεξνη ήηαλ νη ρξήζηεο εθείλνη πνπ πξνέβεζαλ ζηελ
αλάγλσζε ησλ αληίζηνηρσλ ζπλζεθψλ αιιά αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο
φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ηνπο (πίλαθαο Α5, Παξάξηεκα Α). Χζηφζν, ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ αιιά θαη έληνλε ηαπηφρξνλα δπζθνξία παξνπζηάδεη ε άπνςε ησλ κειψλ,
ε νπνία ππνζηεξίδεη ηελ αδηαθνξία ησλ αηφκσλ σο πξνο ηνπο φξνπο (18.9%) θαη ηελ
πνιηηηθή πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο (15.5%) πνπ πηνζεηεί ην Facebook, ελψ ε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ απέδσζε ηελ
ακεξηκλεζία απηή ζηε κεγάιε έθηαζε ησλ αληίζηνηρσλ θεηκέλσλ (πίλαθαο Α5,
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Παξάξηεκα Α). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έλα αμηνζέβαζην πιήζνο αηφκσλ
παξαηεξείηαη λα έρεη ιάβεη θαηάιιειε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο πνπ
αθνινπζεί ε εηαηξεία, φκσο, ε ρξνληθή ζηηγκή εθηέιεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο
εληνπίδεηαη κεηά ηελ εγγξαθή ησλ ρξεζηψλ ζην Facebook. Χο εθ ηνχηνπ, ηα άηνκα
δηαθαίλεηαη λα επέιεμαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ ςεθηαθφ απηφ ρψξν, ζπλαηλψληαο
ζε φξνπο θαη ζπλζήθεο πνπ αγλννχζαλ ηειείσο.
Παξά ηαχηα, είηε νη ρξήζηεο δηαθξίλεηαη λα είλαη ελήκεξνη γηα ηελ πνιηηηθή πνπ
πηνζεηεί ην Facebook είηε παξνπζηάδνληαη λα κελ επηδεηθλχνπλ ελδηαθέξνλ σο πξνο
απηήλ, έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 76.8% εθ ηνπ θαζνιηθνχ δείγκαηνο ζεσξεί
βέβαην ηνλ δηακνηξαζκφ ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ πιεξνθνξηψλ ζε ηξίηεο νκάδεο, ελψ
αληίζηνηρα έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 64.8% εηθάδεη φηη ην Facebook ζπιιέγεη
ζηνηρεία απφ πεγέο εθηφο ησλ δηαηεξνχκελσλ ζηνλ ηζηνρψξν πξνθίι. Οη πεπνηζήζεηο
απηέο ησλ ρξεζηψλ δηαθαίλεηαη λα κελ απνηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρηθή ηνπο ηάζε ζηηο
εηθνληθέο απηέο θνηλφηεηεο, ελψ παξάιιεια εκθαλίδεηαη λα κελ ζπληζηνχλ εκπφδην
σο πξνο ηε δηάζεζε θνηλνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα κέιε ζηηο
πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο. Χζηφζν, νη απφςεηο απηέο εληνπίδεηαη λα ζέηνπλ
πξνβιεκαηηζκνχο ζηα άηνκα ζρεηηθά κε ην είδνο ηεο επεμεξγαζίαο πνπ ηπγράλνπλ ηα
δεδνκέλα ηνπο απφ ηελ εηαηξεία Facebook (77.8%) αιιά θαη ηηο νκάδεο (87%) πνπ
ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ. Αληίζεηα, νη ρξήζηεο δελ πξνβάιινπλ αλάινγεο αλεζπρίεο
αλαθνξηθά κε ελδερφκελε επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπο απφ ην ζχλνιν ησλ
ςεθηαθψλ ηνπο θίισλ (34.3%), ζέζε, ε νπνία πηζαλψο αςεθά ην κέγεζνο ησλ
θαηαιφγσλ ησλ επαθψλ πνπ δηαηεξνχλ ηα άηνκα θαζψο επίζεο θαη ην ζχλεζεο
θαηλφκελν ηεο επηβεβαίσζεο αηηεκάησλ θηιίαο απφ άγλσζηα πξφζσπα.

6.8 πκπέξαζκα
ηφρνο

ηεο

πξαγκαηνπνηεζείζαο

έξεπλαο

απνηέιεζε

ε

θαηαγξαθή

ησλ

ζπκπεξηθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθέο νκάδεο ρξεζηψλ ζηελ πεξηνρή
θνηλσληθήο δηθηχσζεο Facebook. Σα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο απηήο δελ
επηδεηθλχνπλ

ηδηαίηεξεο

απνθιίζεηο

φζνλ

αθνξά

ηηο

δξαζηεξηφηεηεο

πνπ

πξαγκαηνπνηνχλ ηα εξσηεζέληα ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ ςεθηαθφ απηφ ρψξν,
ελψ παξάιιεια δελ εληνπίδνληαη ζεκαληηθέο ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηε
ζπκκεηνρηθή ηάζε ησλ αηφκσλ, ε νπνία δηαθαίλεηαη λα είλαη σο έλα βαζκφ
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ελεξγεηηθή ιφγσ ηεο θνηλνπνίεζεο ελφο αμηφινγνπ φγθνπ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
ζηα αληίζηνηρα πξνθίι ησλ κειψλ. Χζηφζν, ηα εμεηαζζέληα δείγκαηα ησλ ρξεζηψλ
ηνπ Facebook εκθαλίδνληαη λα ελεξγνχλ θαηά θχξην ιφγν πξνζηαηεπηηθά σο πξνο ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηνπνηνχλ ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο, δηαθπιάζζνληαο
ηδίσο επαίζζεηα δεδνκέλα ηνπο. Όκσο, ε δηάζεζε απηή ησλ αηφκσλ δελ παξαηεξείηαη
λα ηζρχεη γηα πεξηερφκελν πνπ αθνξά θσηνγξαθίεο απφ ηελ ηδησηηθή δσή ησλ κειψλ,
πιηθφ, ην νπνίν απνηειεί έλα απφ ηα πην ζπρλά αλαξηψκελα είδε πιεξνθνξηψλ ζηα
πξνθίι ησλ ρξεζηψλ.
Η πξφζεζε ησλ εμεηαδφκελσλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ λα δεκνζηεχνπλ έλα
αμηνπξφζεθην πιήζνο δεδνκέλσλ ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο ζπλδπάδεηαη κε
ηελ ηαπηφρξνλε επηζπκία ηνπο λα πεξηνξίδνπλ ηελ νξαηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ απηψλ
θπξίσο ζηα άηνκα εθείλα πνπ έρνπλ απνδερζεί σο ςεθηαθνχο ηνπο θίινπο. Όκσο,
έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο γελλάηαη αλαθνξηθά κε ην εχξνο ησλ θνηλνηήησλ απηψλ,
δεδνκέλεο ηεο ηάζεο ησλ ρξεζηψλ λα αλαπηχζζνπλ θνηλσληθνχο δεζκνχο κε κεγάιν
πιήζνο ςεθηαθψλ πξνζψπσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ εληνπίδνληαη θαη άγλσζηα ζην
πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ άηνκα ησλ κειψλ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα δεδνκέλα ησλ
ρξεζηψλ θνηλνπνηνχληαη ζε ηξίηα πξφζσπα κέζσ ηεο ζπγθαηάζεζεο ηνπο, κε
απνηέιεζκα λα κελ επηηπγράλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε δηαηήξεζε κίαο κνξθήο
ηδησηηθνχ πξνθίι. Σν γεγνλφο απηφ θαζίζηαηαη δπλαηφ λα δηαθεχγεη ηεο ζπλείδεζεο
ησλ αηφκσλ θαζψο, φπσο επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο εμεηαδφκελεο νκάδεο ρξεζηψλ ηνπ
Facebook, ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπο απφ ηα πξφζσπα απηά δηαθξίλεηαη λα
κελ εκπλέεη ηδηαίηεξεο αλεζπρίεο.

88

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7
ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΑ ΦΖΦΗΑΚΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ
Οη άλζξσπνη ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο επηδίδνληαη θαηά ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ζε
κία μέθξελε θνηλνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ ζηα ςεθηαθά θνηλσληθά
δίθηπα. Η αίζζεζε ηεο θνηλσληθνπνίεζεο πνπ παξέρεηαη απφ απηνχ ηνπ είδνπο ηνπο
ηζηνηφπνπο παξαζχξεη ηνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη δηαθαίλεηαη λα εκπηζηεχνληαη ηηο
ηδησηηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο αθφκα θαη ζε άηνκα πνπ γλσξίδνπλ ειάρηζηα ή θαη
θαζφινπ, αιιά παξαδφμσο αλήθνπλ ζηνπο θαηαιφγνπο κε ηνπο ιεγφκελνπο “θίινπο”
ηνπο. Γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο δσήο ελφο αηφκνπ είλαη πνιχ
πηζαλφ λα γλσζηνπνηεζνχλ ζε ηξίηα πξφζσπα, θαζψο ηαπηφρξνλα εληνπίδεηαη φηη,
απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη πάξνρνη ησλ ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο δελ
εμαζθαιίδνπλ έλα επίπεδν πξνζηαζίαο, ην νπνίν λα είλαη ηθαλφ λα δηαθπιάμεη ηηο
πιεξνθνξίεο αθφκα θαη εθείλσλ ησλ ρξεζηψλ πνπ ζπλεηδεηά έρνπλ επηιέμεη ηε
δεκφζηα νξαηφηεηα ησλ πξνθίι ηνπο. Σίκεκα απηήο ηεο ππεξβνιηθήο ππεξέθζεζεο
ησλ ρξεζηψλ απνηειεί ε εκθάληζε πιεζψξαο θηλδχλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα
θαη ηελ ηδησηηθφηεηα ησλ αηφκσλ, ηα νπνία αγλννχλ αιιά ζε κεγαιχηεξν βαζκφ δελ
ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ χπαξμε ηνπο.

7.1 Απαηηήζεηο Αζθάιεηαο
Οη ρξήζηεο θαηά ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ησλ πξνθίι ηνπο παξνηξχλνληαη απφ
ηνπο ηζηνηφπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηίζνπλ ηηο αληίζηνηρεο
πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο κε νινέλα θαη πεξηζζφηεξα δεδνκέλα ηνπο. Καη’ απηφλ
ηνλ ηξφπν, ηα άηνκα ζπκβάιινπλ ζηελ εζεινληηθή θνηλνπνίεζε ησλ ηδησηηθψλ ηνπο
πιεξνθνξηψλ, ελψ παξάιιεια ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο πξνβαίλνπλ θαη ζηελ
απνηχπσζε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο ζρέζεσλ, έλα ππνζχλνιν ησλ νπνίσλ
αληηπξνζσπεχεη ηνπο δεζκνχο πνπ δηαηεξνχλ ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο δσή. Χζηφζν, νη
ρξήζηεο δελ θαζίζηαληαη ηθαλνί λα γλσξίδνπλ ην πιήζνο θαη ηε θχζε ησλ αηφκσλ
πνπ είλαη δπλαηφ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπο, γεγνλφο πνπ εληζρχεηαη
αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ηηο αδπλακίεο ζην ζρεδηαζκφ ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Καηά
ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ ηζηνρψξσλ δελ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ
αζθάιεηα θαη ηελ ηδησηηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ, κε απνηέιεζκα νη ζρεδηαζηηθέο απηέο
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παξαιείςεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άγλνηα ησλ αηφκσλ γηα ηα πξνθχπηνληα δεηήκαηα
πνπ ελέρεη ε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ςεθηαθέο θνηλφηεηεο λα
απνηεινχλ πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ εκθάληζε πνηθίισλ κνξθψλ απεηιψλ θαη
θηλδχλσλ [28, 29, 30].
Οη παξαπάλσ αδπλακίεο νδεγνχλ ζηελ αλάγθε πξνζδηνξηζκνχ ησλ βαζηθψλ αξρψλ
ηεο αζθάιεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο
δηαζεζηκφηεηαο ζην πιαίζην ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ.

7.1.1 Δκπηζηεπηηθόηεηα ή Ηδησηηθόηεηα
Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία πνπ εληνπίδεηαη θαη αθνξά ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπ
ρξήζηε απνηειεί ε αλσλπκία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ, ε πξνζηαζία ηεο νπνίαο εμαξηάηαη
ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ηχπν ηνπ ςεθηαθνχ θνηλσληθνχ δηθηχνπ πνπ ζπκκεηέρεη ην
άηνκν. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε δηαπηζηψλεηαη φηη ζην Match.com δίθηπν,
απνζαξξχλεηαη ε ρξήζε ησλ πξαγκαηηθψλ νλνκάησλ θαζψο θαη ησλ πξνζσπηθψλ
πιεξνθνξηψλ επαθήο ησλ ρξεζηψλ, κε ηε δεκφζηα εηθφλα ηνπο λα αληηπξνζσπεχεηαη
απφ έλα ηπραίν πξνζδηνξηζηηθφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην Facebook παξνηξχλεη ηε
ρξήζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αηφκνπ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα
αλαπηχμεη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ επηζπκεί, ελψ παξάιιεια νη εθαξκνγέο πνπ
ρξεζηκνπνηεί ζηεξίδνληαη ζηε ζχλδεζε ηνπ πξνθίι κε ηε δεκφζηα ηαπηφηεηα ηνπ [29,
31].
Δπηπξφζζεηα, ε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ζα πξέπεη λα έγθεηηαη θαη ζηα πιαίζηα
ηεο αζθαινχο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αηφκσλ. Οη ιεπηνκέξεηεο ησλ κελπκάησλ θαη
ζπγθεθξηκέλα νη ηαπηφηεηεο ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε, θαζψο επίζεο θαη ην
πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο, είλαη επηβεβιεκέλν λα δηαηεξνχληαη νξαηά κφλν κεηαμχ
ησλ επηθνηλσλνχλησλ ςεθηαθψλ πξνζψπσλ. Παξάιιεια, εθηφο απφ πξνζσπηθέο
πιεξνθνξίεο, πνπ αθνξνχλ δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε ή ην πεξηερφκελν θάπνηνπ
κελχκαηνο, θαη πιεξνθνξίεο ζχλδεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δηεχζπλζε
πξσηνθφιινπ δηαδηθηχνπ (IP address) ηνπ ρξήζηε, είλαη επηηαθηηθφ λα κελ
δεκνζηεχνληαη ηδηαηηέξσο ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ αηφκνπ ζε θάπνην άιιν κέινο
πνπ δελ ηπγράλεη ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ ή ζηνλ πάξνρν ηνπ ςεθηαθνχ θνηλσληθνχ
δηθηχνπ αληίζηνηρα [29].

90

Γεληθφηεξα, ε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ είλαη αλαγθαίν λα
απνηειεί ηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ ηζηνηφπσλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Δμ’ νξηζκνχ πξέπεη
λα επηηπγράλεηαη ε απφθξπςε νπνηαζδήπνηε πξνζσπηθήο πιεξνθνξίαο ηνπ αηφκνπ
απφ νπνηαδήπνηε νκάδα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ ζπζηήκαηνο, έηζη ψζηε λα
απνηξέπεηαη ε παξάλνκε θνηλνπνίεζε ή ρξεζηκνπνίεζε δεδνκέλσλ, ε νπνία ζα
κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο ζηε δσή ηνπ αηφκνπ. Οη απαηηήζεηο
ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ νδεγνχλ ζηελ αλάγθε ειέγρσλ
πξφζβαζεο κέζσ ησλ νπνίσλ δελ ζα επηηξέπεηαη ζε κε εμνπζηνδνηεκέλεο νληφηεηεο
λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ αηφκσλ [29, 31].

7.1.2 Αθεξαηόηεηα
Οη ρξήζηεο ησλ ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο
κεηαθέξνπλ ζηηο ςεθηαθέο ηνπο θνηλφηεηεο ηηο θνηλσληθέο επαθέο πνπ δηαηεξνχλ
ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο δσή, κε απνηέιεζκα λα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζπλέπεηα κεηαμχ
ησλ αληίζηνηρσλ θνηλσληθψλ γξάθσλ. Παξεθθιίζεηο είλαη πνιχ πηζαλφ λα πξνθχςνπλ
ιφγσ ηεο εκθάληζεο επηζέζεσλ πνπ επλννχλ νη ίδηνη νη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο
δηθηχσζεο. Μία απφ απηέο ζπληζηά θαη ε δεκηνπξγία ςεχηηθσλ πξνθίι, ηα νπνία ζε
κεξηθέο πεξηπηψζεηο αληηπξνζσπεχνπλ ζαθψο εππξνζδηφξηζηα πξφζσπα ηνπ
πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα δηάζεκεο πξνζσπηθφηεηεο θαη φρη κφλν,
κε ζηφρν ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο θήκεο ηνπο. Παξάιιεια, ε δεκηνπξγία πνιιαπιψλ
πιαζηψλ ηαπηνηήησλ είλαη δπλαηφ λα απνζθνπεί θαη ζηελ βιάβε ηεο δεκνηηθφηεηαο
ηνπ ίδηνπ ηνπ ηζηνηφπνπ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, πξέπεη λα
εμαθξηβψλεηαη ε πξαγκαηηθή ππφζηαζε ηνπ εγγεγξακκέλνπ κέινπο ζην ζχζηεκα,
αξρή ε νπνία δηαπηζηψλεηαη λα ζπγθξνχεηαη κε ηελ αλσλπκία θαη ηελ ηδησηηθφηεηα
ηνπ αηφκνπ. Παξάιιεια, ηφζν ε ηαπηφηεηα φζν θαη ηα δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ πξέπεη
λα πξνζηαηεχνληαη απφ νπνηαδήπνηε κνξθή κε εμνπζηνδνηεκέλεο ηξνπνπνίεζεο θαη
εθκεηάιιεπζεο ηνπο [29, 31, 34].

7.1.3 Γηαζεζηκόηεηα
Η ζπλερήο δηαζεζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ θνηλνπνηνχλ νη ρξήζηεο θαη θαη’
επέθηαζε ε δηαζεζηκφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ πξνθίι ηνπο θξίλεηαη ζεκαληηθή γηα
ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα γεληθψλ ελδηαθεξφλησλ αιιά θαη γηα εθείλα πνπ
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πξννξίδνληαη γηα εηδηθφηεξνπο ζθνπνχο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα
επαγγεικαηηθά δίθηπα, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο έλα εξγαιείν πξνψζεζεο ηεο
εξγαζίαο ησλ αηφκσλ. Σαπηφρξνλα, πξέπεη λα βεβαηψλεηαη θαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ
κελπκάησλ πνπ αληαιιάζνπλ κεηαμχ ηνπο νη ρξήζηεο [29, 31].

7.2 Κίλδπλνη & Απεηιέο
Οη ρξήζηεο ησλ ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη πηζαλφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ςεθηαθήο ηνπο δσήο λα αληηκεησπίζνπλ δηαθφξσλ κνξθψλ απεηιέο πνπ
θαηαδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε νληνηήησλ, νη νπνίεο εθκεηαιιεπφκελεο ηηο εππάζεηεο ησλ
ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ απνζπνχλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ησλ κειψλ, νη
νπνίεο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζπληζηνχλ θαη επαίζζεηεο. Οη νληφηεηεο απηέο
εληνπίδνληαη εληφο θαη εθηφο ησλ δηθηχσλ. Αλαιπηηθφηεξα, παξαηεξνχληαη νη
ιεγφκελνη εζσηεξηθνί επηηηζέκελνη, νη νπνίνη ζπληζηνχλ νκάδεο θαη άηνκα πνπ
ζπκκεηέρνπλ λφκηκα ζηνπο ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη θαηά πεξηζηάζεηο
ελεξγνχλ κε θαθφβνπιν ηξφπν. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ρξήζηεο
ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαζψο επίζεο θαη νη πάξνρνη απηψλ ή εθαξκνγψλ
αληίζηνηρα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, εληνπίδνληαη εμσηεξηθνί εηζβνιείο, νη νπνίνη δελ
ζπκκεηέρνπλ λφκηκα ζηα ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα θαη πξνβαίλνπλ ζηελ εθδήισζε
επηζέζεσλ πνπ πιήηηνπλ ηα ζπζηήκαηα απηά [31, 71]. Χζηφζν, ε θπξηφηεξε απεηιή
πνπ εληνπίδεηαη ζπλίζηαηαη ζηελ αθέιεηα, ηελ έιιεηςε γλψζεσλ ή αθφκα θαη
ελδηαθέξνληνο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη ηδησηηθφηεηαο απφ ηελ πιεπξά ησλ
ρξεζηψλ. Η αδηαθνξία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ηνπο
θαληάδεη αδηθαηνιφγεηε, δεδνκέλσλ ησλ δπζάξεζησλ ζπλεπεηψλ πνπ είλαη δπλαηφ λα
επέιζνπλ ζηε δσή ηνπο.

7.2.1 Φεθηαθνί Φάθεινη Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ
Οη ρξήζηεο ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ δεκνζηεχνληαο ελζπλείδεηα κεγάιν
φγθν πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηα πξνθίι ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε ηξίηα
πξφζσπα θαη νκάδεο λα δεκηνπξγνχλ θαη λα νξγαλψλνπλ ςεθηαθνχο θαθέινπο, νη
νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ηδησηηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο. Πνιιαπιά κέιε ηνπ ηζηνηφπνπ
αιιά θαη κε ζπκκεηέρνληα άηνκα ηνπ δηθηχνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθηνχλ
πξφζβαζε θαη λα κεηαθνξηψλνπλ φια εθείλα ηα δεδνκέλα, ηα νπνία είλαη νξαηά
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βάζεη ησλ ξπζκίζεσλ απνξξήηνπ πνπ έρνπλ επηιέμεη νη ηδηνθηήηεο ηνπο. Σν γεγνλφο
ηεο δηαηήξεζεο ησλ ςεθηαθψλ απηψλ θαθέισλ εληζρχεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν απφ
ην ρακειφ θφζηνο ησλ απνζεθεπηηθψλ κέζσλ αιιά θαη ηεο κεηαθφξησζεο κέζσ ηνπ
Γηαδηθηχνπ, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη αθφκα επθνιφηεξε ε ζπλερήο αλαλέσζε
θαη απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, θαζίζηαηαη εθηθηή ε δεκηνπξγία κίαο νινθιεξσκέλεο
εηθφλαο ηνπ αηφκνπ θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο πξνζσπηθήο ηνπ δσήο, ελψ
παξάιιεια ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
κεηαγελέζηεξα αθφκα θαη γηα θαθφβνπινπο ζθνπνχο. Σα άηνκα είλαη πηζαλφ λα
απνηειέζνπλ ζχκαηα εθβηαζκνχ κέζσ ησλ δηθψλ ηνπο θνηλνπνηήζεσλ, λα ππνζηνχλ
πιήγκα ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δελ απνθιείεηαη λα
νδεγεζνχλ αθφκα θαη ζε απψιεηα ηεο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο ηνπο ή άιισλ
επαγγεικαηηθψλ επθαηξηψλ [28, 30].

7.2.2 Γεπηεξεύνπζα πιινγή Γεδνκέλσλ
Οη πάξνρνη ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ παξάιιεια κε ηα δεδνκέλα, ηα
νπνία νη ρξήζηεο θνηλνπνηνχλ νηθεηνζειψο ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο, έρνπλ
ζηε δηάζεζή ηνπο θαη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ίδηα ηε
ρξήζε ηνπ δηθηχνπ. πγθεθξηκέλα, είλαη δπλαηφ λα γλσξίδνπλ ιεπηνκέξεηεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηα πξνθίι πξφζζεησλ κειψλ πνπ έρνπλ επηζθεθζεί νη ρξήζηεο, ηα
κελχκαηα πνπ έρνπλ αληαιιάμεη κεηαμχ ηνπο αιιά θαη ην ρξφλν θαη ηελ ηνπνζεζία
ζχλδεζεο ησλ αηφκσλ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ηειηθψο, εηο γλψζε ησλ παξφρσλ
ηίζεηαη έλαο πινχηνο πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ησλ κειψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηε
γεληθφηεξε δξαζηεξηφηεηα ηνπο ζηα ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα, ρσξίο λα
θαζίζηαληαη ζαθείο νη πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηε ζπιινγή ηνπο. Απφ ηελ
άιιε πιεπξά, είλαη δπλαηή ε παξαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζε εηαηξείεο γηα
δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο ή αθφκα θαη ε κεηαπψιεζε ηνπο ζε ηξίηεο νκάδεο [28, 29,
30].

7.2.3 Αλαγλώξηζε Πξνζώπνπ
Μεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ, κε ηα νπνία νη ρξήζηεο εκπινπηίδνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο
ζειίδα ζε έλα ςεθηαθφ θνηλσληθφ δίθηπν, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη θσηνγξαθίεο πνπ
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απεηθνλίδνπλ ζηηγκηφηππα ηεο πξαγκαηηθήο ηνπο δσήο. Σν αλεμέιεγθην πιήζνο ηνπο,
ην νπνίν νθείιεηαη είηε ζηε δεκνζηνπνίεζε εηθφλσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο
είηε απφ άιια κέιε ηνπ δηθηχνπ, είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί κεηαμχ δηαθφξσλ
ηζηνηφπσλ

θνηλσληθήο

ελζσκαηψλνπλ

δηθηχσζεο

ηερλνινγίεο

αιιά

θαη

αλαγλψξηζεο

πξφζζεησλ
πξνζψπνπ

ηζηνζειίδσλ

πνπ

πξνθεηκέλνπ

λα

πξαγκαηνπνηεζεί ζπζρεηηζκφο ησλ πξνθίι ησλ αηφκσλ. Οη αληίζηνηρνη αιγφξηζκνη
πνπ έρνπλ πξνθχςεη βειηηψζεθαλ ζεκαληηθά κέρξη ζήκεξα, κε απνηέιεζκα λα είλαη
ζε ζέζε πιένλ λα κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ κεγάιε πνηθηιία θσηνγξαθηψλ.
Η εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο απηήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε
γξεγνξφηεξνπ θαη απεξηφξηζηεο απνζεθεπηηθήο δχλακεο πιηζκηθνχ επηηξέπεη ηελ
ηαχηηζε δεδνκέλσλ κε ζπγθεθξηκέλα άηνκα. Αλαιπηηθφηεξα, εκθαλίδεηαη ν θίλδπλνο
λα ζπλδεζεί έλα νινθιεξσκέλν απφ πιεπξάο παξερφκελσλ δεδνκέλσλ απφ ην ρξήζηε
πξνθίι, κε έλα κε πξαγκαηηθφ, ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί ζε δηαθνξεηηθφ ςεθηαθφ
θνηλσληθφ δίθηπν. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα, πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ηνπ αηφκνπ λα
ιεηηνπξγήζνπλ πξνζδηνξηζηηθά πξνο εθείλν παξά ηε ζέιεζε ηνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ηα
πξφζζεηα απηά δεδνκέλα ηίζεληαη εηο γλψζε ησλ αληίζηνηρσλ παξφρσλ [28, 29, 30].

7.2.4 Αλάθηεζε Πεξηερνκέλνπ Βάζεη Δηθόλσλ
Οη θσηνγξαθίεο πνπ δεκνζηεχνπλ νη ρξήζηεο ζηα πξνζσπηθά ηνπο πξνθίι ηνπο
είλαη δπλαηφ λα ππνζηνχλ πξφζζεηε εθκεηάιιεπζε κέζσ ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ
δηθηχσλ. Μία λέα ηερλνινγία, ε νπνία απνθαιείηαη κε ηνλ φξν αλάθηεζε
πεξηερνκέλνπ βάζεη εηθφλσλ (content-based image retrieval), επηηξέπεη ηελ
αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θσηνγξαθηψλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη
κε ηε θπζηθή ηνπνζεζία πνπ απεηθνλίδνπλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη ε
δηαζηαχξσζε ηνπο κε αλάινγα γλσξίζκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζε κεγάιεο βάζεηο
δεδνκέλσλ θσηνγξαθηψλ. Η δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο νπζηαζηηθά ζηεξίδεηαη ζην
ίδην ην πεξηερφκελν ηεο εηθφλαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ρξψκαηα, ηα ζρήκαηα ή
αθφκα θαη ηηο πηπρέο ελφο ρψξνπ πνπ απνηππψλνληαη, ζε αληίζεζε κε ηα
παξαδνζηαθά κεηαδεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ιέμεηο θιεηδηά θαη εηηθέηεο.
Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, είλαη δπλαηή ε ζχλδεζε ζηνρεπφκελσλ αηφκσλ κε
πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ ηνπνζεζία ή ην νίθεκα δηακνλήο ηνπο, αλεμάξηεηα απφ
ην γεγνλφο ηεο κε νηθεηνζεινχο απνθάιπςεο απηνχ ηνπ είδνπο ησλ δεδνκέλσλ ζην
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πξνθίι ηνπο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο θαηαθηνχλ κία ζέζε ζηνπο ςεθηαθνχο θαθέινπο
πνπ είλαη δπλαηφ λα δηαηεξεζνχλ, ελψ παξάιιεια θαηαδησθηηθέο ηάζεηο αιιά θαη
εθβηαζκνί είλαη πηζαλφ λα εθδεισζνχλ απφ ηξίηα πξφζσπα, κε απνηέιεζκα λα
επεξεάδεηαη, λα αλαζηαηψλεηαη θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο λα ζηηγκαηίδεηαη
θνηλσληθά ε δσή ησλ αηφκσλ [28, 29, 30].

7.2.5 ύλδεζε κέζσ Μεηαδεδνκέλσλ Δηθόλαο
Οη ρξήζηεο ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ δεκνζηεχνληαο πξνζσπηθέο ηνπο
θσηνγξαθίεο, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη πξφζζεηα πξφζσπα, έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα ζπζηήζνπλ ηνπο ίδηνπο αιιά θαη ηα άηνκα κε ηα νπνία
ζπλαλαζηξέθνληαη ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο δσή ζηνπο αληίζηνηρνπο εηθνληθνχο ηνπο
θίινπο. Η γλσξηκία απηή θαζίζηαηαη εθηθηή κέζσ ηεο επηζχλαςεο κεηαδεδνκέλσλ
ζηηο αλαξηψκελεο εηθφλεο, ηα νπνία ζπλεζέζηεξα αληηπξνζσπεχνπλ ηα νλφκαηα ησλ
εηθνληδφκελσλ αηφκσλ, ηε δηεχζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπο ηαρπδξνκείνπ αιιά θαη
ζπλδέζκνπο πνπ νδεγνχλ ζηα αληίζηνηρα πξνθίι πνπ ελδερνκέλσο δηαηεξνχλ. Καη’
απηφλ ηνλ ηξφπν, θνηλνπνηνχληαη πιεξνθνξίεο θαη πεξηερφκελν αηφκσλ πνπ πηζαλψο
λα κελ είραλ ηελ πξφζεζε λα δεκνζηεχζνπλ, ηδηαηηέξσο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ
απνηεινχλ κέιε ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Χο εθ ηνχηνπ, θαζίζηαηαη
δπλαηή ε αλαγλψξηζε ησλ εηθνληδφκελσλ πξνζψπσλ αιιά θαη ε ηαχηηζε
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπνζεζίαο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη θαη αλάινγνη
θίλδπλνη [28, 30].

7.2.6 Γπζθνιία Πιήξνπο Γηαγξαθήο Λνγαξηαζκνύ
Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο εθείλσλ ησλ ρξεζηψλ, νη νπνίνη δηαπηζηψλνληαο ηνπο
θηλδχλνπο πνπ ελέρνπλ ηα ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα επηδηψθνπλ ηε δηαγξαθή ησλ
πξνθίι πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη. Η απνκάθξπλζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ
δεκνζηεχζεη ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο δηαθαίλεηαη λα απνηειεί κία εχθνιε
δηαδηθαζία, ζε αληίζεζε κε ηα ζρφιηα θαη ην πεξηερφκελν πνπ έρνπλ θνηλνπνηήζεη
ζηηο ζειίδεο ησλ επαθψλ ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε επηζπκία απηή ησλ
αηφκσλ, ν ίδηνο ν ρξήζηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ειέγμεη ηα πξνθίι φισλ ησλ κειψλ
πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηε ιίζηα ησλ θίισλ ηνπ θαη λα πξνβεί ζηελ αθαίξεζε ησλ
ζρνιίσλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη. Χζηφζν, αθφκα θαη απηή ε ελέξγεηα δελ
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ζπκβάιιεη ζηελ νινθιεξσηηθή δηαγξαθή ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ πιεξνθνξηψλ ιφγσ
ηνπ γεγνλφηνο φηη ζπλήζσο δηαηεξνχληαη αληίγξαθα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ απφ ηνπο
παξφρνπο. Ο ρξήζηεο ηειηθά δηαθαίλεηαη λα ράλεη ηνλ έιεγρν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ,
ελψ ηαπηφρξνλα φιεο νη εθδφζεηο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ είλαη δπλαηφ λα έρνπλ
δηαηεξεζεί ζε ςεθηαθνχο θαθέινπο απφ θαθφβνπια άηνκα εληφο θαη εθηφο ηνπ
δηθηχνπ [28, 30].

7.2.7 Κινπή Σαπηόηεηαο
Μία πνιχ ζπρλή απεηιή πνπ εληνπίδεηαη ζηε κέρξη ηψξα δσή ησλ ςεθηαθψλ
θνηλσληθψλ δηθηχσλ απνηειεί ε θινπή ηεο ηαπηφηεηαο πξνζψπσλ κε βάζε ηελ νπνία
ηξίηα άηνκα δεκηνπξγνχλ πιαζηά πξνθίι, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ γλσζηέο
πξνζσπηθφηεηεο30, εκπνξηθέο επσλπκίεο αιιά θαη ιηγφηεξν δηάζεκνπο αλζξψπνπο. Οη
δξάζηεο εθκεηαιιεχνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο αδχλακνπο κεραληζκνχο
απζεληηθνπνίεζεο πνπ πηνζεηνχλ νη πεξηζζφηεξνη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο
αιιά θαη ηελ επηθξαηνχζα άπνςε, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ε χπαξμε ησλ πξνθίι
νθείιεηαη ζηα πξφζσπα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Απηφ έρεη σο
απνηέιεζκα, ηα κέιε ησλ δηθηχσλ λα εκπηζηεχνληαη ηελ παξνπζηαδφκελε εηθφλα ησλ
αηφκσλ απηψλ, ε νπνία, φκσο, ηειεί ππφ ηε δηαρείξηζε αγλψζησλ.
Σέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο έρνπλ σο απψηεξν ζηφρν λα πιεγεί αξλεηηθά ε θήκε ησλ
αηφκσλ κέζσ ηεο θνηλνπνίεζεο αλαιεζψλ θαη αλαθξηβψλ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο ζε
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ αθφκα θαη ζην δεκφζην δηαζπξκφ ησλ
αηφκσλ. Αλάινγν ζπκβάλ δεκηνπξγίαο ςεπδνχο ςεθηαθήο ηαπηφηεηαο εληνπίζηεθε
ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, φπνπ άηνκν ζπλέζεζε πξνθίι ζην Facebook πνπ
αληηπξνζψπεπε θηιηθφ ηνπ πξφζσπν ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, δεκνζηεχνληαο
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχζαλ ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο, ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε,
ηηο ζεμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο αιιά θαη ηηο πνιηηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ
αηφκνπ, ελψ παξάιιεια πξνέβε ζηελ αλάξηεζε θαη δπζθεκηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ
[37]. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δεκηνπξγία πιαζηψλ ηαπηνηήησλ απνζθνπεί θαη ζηελ
εθκεηάιιεπζε ηεο δεκνηηθφηεηαο ή ηεο επηηπρνχο πνξείαο ελφο πξνζψπνπ ή κίαο
30

εκεηψλεηαη φηη ζε απηφ ην είδνο απεηιήο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δεκηνπξγία πξνθίι γηα

δηάζεκεο πξνζσπηθφηεηεο, νη νπνίεο δελ βξίζθνληαη πιένλ ελ δσή αιιά ην έξγν ηνπο έρεη
ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο.
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επηρείξεζεο αληίζηνηρα πξνθεηκέλνπ νη δξάζηεο λα πξνζειθχζνπλ αλππνςίαζηα κέιε
ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ κε ζηφρν λα απνζπάζνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα
ηνπο [28, 30].

7.2.8 Λήςε Κσδηθνύ Πξόζβαζεο
Μία θνηλή θαη πνιχ ζπρλή απεηιή πνπ εκθαλίδεηαη θαη ζην πεξηβάιινλ ησλ
ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ απνηειεί ε ιήςε ησλ ιεπηνκεξεηψλ ζχλδεζεο ησλ
ρξεζηψλ ζηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο. Καθφβνπια άηνκα απνζπνχλ ή
δηαζπνχλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο πνπ έρνπλ ζέζεη νη
ηδηνθηήηεο ηνπο, νη νπνίνη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δελ αθνινπζνχλ ηηο βαζηθέο
αξρέο31 πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπο32. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε
δελ ζπκβάιινπλ θαη νη ίδηνη νη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο, θαζψο ειάρηζηνη
είλαη εθείλνη πνπ δελ επηηξέπνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε θνηλψλ θσδηθψλ πξφζβαζεο, κε
ην Twitter λα εληάζζεηαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία ησλ εμαηξέζεσλ. Απηνχ ηνπ είδνπο
ε εππάζεηα επηηξέπεη ζε ηξίηα άηνκα λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο
πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πνπ θνηλνπνηνχλ νη ρξήζηεο αιιά θαη άιια κέιε ηνπ
δηθηχνπ, λα δεκνζηεχζνπλ αλαιεζείο πιεξνθνξίεο κε ζηφρν λα πιεγεί ε θήκε ησλ
αηφκσλ, ελψ παξάιιεια κπνξνχλ λα δηαδψζνπλ αθφκα θαη θαθφβνπιν ινγηζκηθφ
[32].

7.2.9 Ζιεθηξνληθό “Φάξεκα”
Πξφθεηηαη γηα κία απεηιή, ε νπνία ζηα αξρηθά ρξφληα ηεο εκθάληζήο ηεο
εληνπηδφηαλ ππφ ηελ κνξθή καδηθψλ κελπκάησλ πνπ δηαδίδνληαλ κέζσ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη λα έρεη εμειηρζεί ζε έλα είδνο
πεξηζζφηεξν
31

ζπγθεθξηκέλσλ

επηζέζεσλ

βάζεη

ησλ

νπνίσλ

νη

δξάζηεο,

Σν θέληξν Imperva πξνηείλεη ηε ρξήζε θσδηθψλ πξφζβαζεο, νη νπνίνη απνηεινχληαη απφ

πνιιαπινχο ραξαθηήξεο, νη φπνηνη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ έλα ζπλδπαζκφ γξακκάησλ,
ςεθίσλ θαη εηδηθψλ ραξαθηήξσλ.
32

χκθσλα κε έξεπλα ηνπ θέληξνπ Imperva, πνιινί ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ σο θσδηθνχο

πξφζβαζεο θνηλέο ιέμεηο, απιέο ζεηξηαθέο αξηζκεηηθέο ζπκβνινζεηξέο, θχξηα νλφκαηα αθφκα
θαη αξηζκνχο θηλεηψλ ηειεθψλσλ.
http://www.imperva.com/docs/WP_Consumer_Password_Worst_Practices.pdf
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ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο θνηλσληθήο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο, ζηνρεχνπλ ηνπο
ρξήζηεο κέζσ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνπλ απφ ηα πινχζηα ζε επίπεδν
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πξνθίι ηνπο. Σα ηξίηα απηά άηνκα, έρνληαο ππνθιέςεη ηελ
ηαπηφηεηα ή απνζπψληαο ηα πηζηνπνηεηηθά νηθείσλ πξνζψπσλ ησλ ρξεζηψλ,
πξνβαίλνπλ ζηελ απνζηνιή κελπκάησλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ζπλδέζκνπο πνπ
κεηαθέξνπλ ην ρξήζηε ζε άιινπο θαθφβνπινπο ηζηφηνπνπο. Σα κελχκαηα απηά
γίλνληαη απνδεθηά απφ ηνπο παξαιήπηεο ηνπο, νη νπνίνη εκπηζηεχνληαη ηελ πεγή ηεο
πξνέιεπζεο ηνπο ζεσξψληαο φηη ζπληζηά εππξνζδηφξηζην πξφζσπν ηνπ πξαγκαηηθνχ
θφζκνπ, ην νπνίν θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ επαθψλ ηνπ.
Παξάιιεια, ηέηνηνπ είδνπο επηζέζεηο είλαη δπλαηφλ λα εθδεισζνχλ κε ζηφρν ηα
ίδηα ηα ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα. Η αηηία νθείιεηαη ζηε ζρεδίαζε ηψλ ηχπνπ
ζθνπιεθηψλ, ηα νπνία κνιχλνπλ ηνπο ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε
αλάινγνπο θαθφβνπινπο ζπλδέζκνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην
ιεγφκελν JS/Quickspace.A ζθνπιήθη, ην νπνίν δηαδφζεθε κέζσ ησλ πξνζσπηθψλ
ηζηνζειίδσλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ MySpace. Ο ζχλδεζκνο πνπ κεηέθεξε, νδεγνχζε ζε
ηζηνρψξνπο, νη νπνίνη πξνέηξεπαλ ηνπο ρξήζηεο λα απνθαιχςνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά
εηζφδνπ ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Χο εθ ηνχηνπ, νη
δξάζηεο, νη νπνίνη ζηνρνπνηνχλ θπξίσο ππαιιήινπο εηαηξεηψλ θαη κέιε νξγαλψζεσλ,
απνθηνχλ δεδνκέλα ή πξφζβαζε ζε ζπζηήκαηα πνπ κφλν νη ρξήζηεο έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα, ελψ παξάιιεια εκθαλίδεηαη ν θίλδπλνο θινπήο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ
αηφκσλ αιιά θαη ε νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή ηνπο [28, 30 31, 32].

7.2.10 Γηαξξνή Πιεξνθνξηώλ
Οη πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηηο επαθέο ησλ ρξεζηψλ αιιά θαη
γεληθφηεξα ζηα κέιε ελφο ςεθηαθνχ θνηλσληθνχ δηθηχνπ εμαξηψληαη ζε κεγάιν
βαζκφ απφ ηηο ξπζκίζεηο απνξξήηνπ πνπ επηιέγεη ην άηνκν. Χζηφζν, δελ είλαη ιίγεο
νη πεξηπηψζεηο εθείλσλ ησλ ρξεζηψλ, νη νπνίνη αλαηξνχλ απηνβνχισο απηφλ ηνλ
κεραληζκφ πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηάο ηνπο, δερφκελνη σο ςεθηαθνχο ηνπο θίινπο
κέιε ηνπ δηθηχνπ, ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζηνπο επξχηεξνπο θνηλσληθνχο θχθινπο πνπ
δηαηεξνχλ ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο δσή. Παξάιιεια, ζηελ θαηεγνξία απηή ησλ
επαθψλ ηνπο είλαη δπλαηφ λα εληαρζνχλ θαη άηνκα, ηα νπνία έρνπλ ππνθιέςεη ηελ
ηαπηφηεηα νηθείσλ πξνζψπσλ ησλ ρξεζηψλ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ηξίηα άηνκα
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έρνπλ πξφζβαζε ζε πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ησλ ρξεζηψλ, ηηο νπνίεο θαη κπνξνχλ
λα εθκεηαιιεπηνχλ πνηθηινηξφπσο [28, 30].

7.2.11 Αλεπηζύκεηε Αιιεινγξαθία
Η αλεπηζχκεηε αιιεινγξαθία (spam messages) απνηειεί κία κνξθή απεηιήο, ε
νπνία εληνπίδεηαη ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν αιιά πιένλ θαη ζηα ςεθηαθά
θνηλσληθά δίθηπα, ηα νπνία ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηείλνπλ λα αληηθαηαζηήζνπλ
απηφλ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο. Πξφθεηηαη γηα κελχκαηα,
ηα νπνία δηαδίδνπλ ελνριεηηθά άηνκα κέζσ θαη ησλ ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο
δηθηχσζεο, δεδνκέλεο ηεο ειεπζεξίαο ησλ αλζξψπσλ λα δεκηνπξγήζνπλ κία ςεθηαθή
ηνπο ππφζηαζε ζην Γηαδίθηπν. Σα άηνκα απηά ζπλήζσο επηιέγνπλ κία ηαπηφηεηα, ε
νπνία παξαπέκπεη ζε αιεζηλφ πξφζσπν πξνθεηκέλνπ λα απνζπάζνπλ επθνιφηεξα ηελ
εκπηζηνζχλε ησλ ρξεζηψλ, ελψ παξάιιεια ρξεζηκνπνηνχλ θαη εηδηθά ινγηζκηθά
πξνγξάκκαηα, ηα νπνία απηνκαηνπνηνχλ ηηο δηαδηθαζίεο απνζηνιήο αηηεκάησλ
“θηιίαο” θαη δεκηνπξγίαο ζρνιίσλ ζηα πξνθίι ησλ κειψλ. Σα κελχκαηα απηά, κέζσ
ησλ ζπλδέζκσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ, κεηαθέξνπλ ηνπο ρξήζηεο ζε δηαθεκηζηηθέο
ηζηνζειίδεο, ηζηνρψξνπο πψιεζεο πξντφλησλ αθφκα θαη ζε ηζηνηφπνπο πνπ
πεξηέρνπλ αθαηάιιειν πεξηερφκελν, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην κεγάιν πιήζνο
ηνπο νδεγεί ζηελ ππεξθφξησζε ηνπ δηθηχνπ. Γεληθφηεξα, αξθεηά άηνκα ηείλνπλ λα
ράλνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο εθαξκνγέο, ιφγσ ηεο
δεκηνπξγίαο πνιιαπιψλ παξαπιαλεηηθψλ θαη ςεχηηθσλ ηαπηνηήησλ, νη νπνίεο
ηαπηφρξνλα κεηψλνπλ ηελ αμία ηνπ ίδηνπ ηνπ ςεθηαθνχ θνηλσληθνχ δηθηχνπ [28, 30].

7.2.12 πλάζξνηζε Φεθηαθώλ Κνηλσληθώλ Γηθηύσλ
Οη λέαο γεληάο εθαξκνγέο Ιζηνχ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί, νη επνλνκαδφκελνη
ζπλαζξνηζηέο ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ33 (social networking site aggregators),
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε άηνκα πνπ δηαζέηνπλ αξθεηά πξνζσπηθά πξνθίι ζε
πνιιαπινχο ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο λα πξνβνχλ ζηελ ελζσκάησζε θαη
ηελ νξγάλσζε ηνπο ζε έλα εληαίν πξνθίι. Γηα λα θαηαζηεί απηφ εθηθηφ, ν ρξήζηεο
ππνρξενχηαη λα απνθαιχςεη ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ δηαθφξσλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ζε κία
33

Δθαξκνγέο ζπλάζξνηζεο πξνθίι δηαθνξεηηθψλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ,

http://mashable.com/2007/07/17/social-network-aggregators/
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κφλν εθαξκνγή κέζσ ηεο νπνίαο παξέρεηαη πξφζβαζε γηα αλάγλσζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ αιιά θαη γηα γξαθή. Χζηφζν, απηνχ ηνπ είδνπο νη εθαξκνγέο
ρξεζηκνπνηνχλ αδχλακεο κεζφδνπο απζεληηθνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ, κε απνηέιεζκα
λα εκθαλίδεηαη ν θίλδπλνο ηεο θινπήο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο θαη ηεο απψιεηαο ηεο
ηδησηηθφηεηαο φρη κφλν ησλ ίδησλ ησλ ρξεζηψλ αιιά θαη άιισλ κειψλ ησλ ςεθηαθψλ
θνηλσληθψλ δηθηχσλ [28, 30].

7.2.13 Καηαδίσμε & Δθθνβηζκόο
ηελ ζθαίξα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο δελ είλαη κηθξφ ην πιήζνο ησλ αλζξψπσλ πνπ
απνηεινχλ ζχκαηα θαηαδησθηηθήο καλίαο θαη απεηιεηηθήο ή εθθνβηζηηθήο
ζπκπεξηθνξάο απφ ηξίηα πξφζσπα. Η ηάζε απηή εληνπίδεηαη λα έρεη επεθηαζεί θαη
ζηνλ θφζκν ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη θπξίσο ζηα ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα κε ηελ
εκθάληζε ελφο είδνπο θπβεξλν-θαηαδίσμεο ή θπβεξλν-εθθνβηζκνχ αληίζηνηρα. Οη
δξάζηεο παξαθνινπζνχλ ηα πξνθίι ησλ ζηφρσλ ηνπο θαη απνζηέιινληαο ζηηγκηαία
κελχκαηα αιιά θαη αληίζηνηρα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κπνξνχλ λα
εθθξάζνπλ ηηο απεηιεηηθέο ή εθθνβηζηηθέο ηνπο δηαζέζεηο ρξεζηκνπνηψληαο
ειεθηξνληθά κέζα.
Σαπηφρξνλα, νη ρξήζηεο κε ηελ απνθάιπςε κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ ζηηο
πξνζσπηθέο

ηνπο

ζειίδεο

δηεπθνιχλνπλ

αθφκα

πεξηζζφηεξν

ηε

ζπιινγή

πιεξνθνξηψλ απφ απηνχ ηνπ είδνπο ηα θαθφβνπια άηνκα. Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ
ηνλ ηφπν δηακνλήο, ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο, ηνλ ηφπν εξγαζίαο θαη ην ηειέθσλν ηνπ
ρξήζηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεκνζηνπνίεζε κελπκάησλ πνπ απνθαιχπηνπλ ηπρφλ
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αηφκνπ, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηεο ηδησηηθφηεηαο
ηνπ. Παξάιιεια, είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ ηελ επηδίσμε ηνπ δξάζηε λα βξεζεί
ζε πεξηζζφηεξν θπζηθή επαθή κε ην ζχκα ηνπ, πξνθαιψληαο ηνπ πηζαλφλ αθφκα θαη
αλεπαλφξζσηεο βιάβεο [28, 30, 32, 60].

7.2.14 Δηαηξηθή Καηαζθνπεία
Οη εηαηξείεο θαη νη επηρεηξήζεηο παξάιιεια κε ηα ηεξάζηηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ
είλαη δπλαηφ λα θαηαλαιψλνπλ πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηα απαηηνχκελα
ηερλνινγηθά κέζα θαη ηνπο θαηάιιεινπο αλζξψπνπο, επηιέγνπλ πιένλ λα πξνβνχλ
ζηελ θαηαζθνπεία ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο θαη κέζσ ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ
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δηθηχσλ. Γεδνκέλεο ηεο χπαξμεο εηδηθφηεξσλ ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα
επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο, είλαη πηζαλφ κέζσ ηεο εθδήισζεο θνηλσληθψλ επηζέζεσλ
εθαξκνζκέλεο

κεραληθήο

λα

ζηνρνπνηνχληαη

ζπγθεθξηκέλνη

ππάιιεινη

επηρεηξήζεσλ, κε απνηέιεζκα λα ιακβάλεηαη πιεξνθφξεζε εθ ησλ έζσ,
παξαθάκπηνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπο κεραληζκνχο αζθάιεηαο πνπ έρνπλ ηεζεί.
Η αλαδήηεζε παιαηφηεξσλ θαη λέσλ ππαιιήισλ κίαο εηαηξίαο, ε θνηλνπνίεζε ησλ
ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ε δεκνζίεπζε θαηαιφγσλ πνπ εκπεξηέρνπλ εξγαδφκελνπο, νη
νπνίνη δεκνζηεχνπλ επαίζζεηα επαγγεικαηηθά δεδνκέλα ηνπο (ζέζε εξγαζίαο,
πξνζφληα θ.α.), ζπλδέζεηο κε ζπλαδέιθνπο ηνπο αιιά θαη πιεξνθνξίεο ησλ
εηαηξηθψλ ππνδνκψλ, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθέο απεηιέο γηα ηελ ίδηα ηελ
επηρείξεζε. Σαπηφρξνλα, είλαη δπλαηφ λα παξαηεξεζνχλ δηαθφξσλ κνξθψλ
εγθιήκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε πξφθιεζε δεκηψλ ζε εηαηξηθά
δίθηπα θαη ν εθβηαζκφο πξνθεηκέλνπ λα γλσζηνπνηεζνχλ δεδνκέλα πειαηψλ [28, 30].
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Χαρακτηριστικά
Ασυάλειας
Απειλές

Ηδησηηθόηεηα
ή
Δκπηζηεπηηθόηεηα

Φεθηαθνί Φάθεινη
Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ

Υ

Γεπηεξεύνπζα πιινγή
Γεδνκέλσλ

Υ

Αλαγλώξηζε Πξνζώπνπ

Υ

Αλάθηεζε Πεξηερνκέλνπ Βάζεη
Δηθόλσλ
ύλδεζε κέζσ Μεηαδεδνκέλσλ
Δηθόλαο
Γπζθνιία Πιήξνπο Γηαγξαθήο
Λνγαξηαζκνύ

Αθεξαηόηεηα

Γηαζεζηκόηεηα

Υ

Υ

Υ
Υ
Υ

Κινπή Σαπηόηεηαο

Υ

Λήςε Κσδηθνύ Πξόζβαζεο

Υ

Ζιεθηξνληθό “Φάξεκα”

Υ

Γηαξξνή Πιεξνθνξηώλ

Υ

Αλεπηζύκεηε Αιιεινγξαθία

Υ
Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

πλάζξνηζε Φεθηαθώλ
Κνηλσληθώλ Γηθηύσλ

Υ

Υ

Καηαδίσμε & Δθθνβηζκόο

Υ

Δηαηξηθή Καηαζθνπεία

Υ

Πίλαθαο 7.1. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο αζθάιεηαο, ηα νπνία επεξεάδνληαη ιφγσ ελδερφκελσλ
απεηιψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα εθδεισζνχλ ζην πιαίζην ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΦΖΦΗΑΚΧΝ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝΓΗΚΣΤΧΝ ΑΠΟ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ
Η εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο επέθεξε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηελ ηζρχνπζα
πξαγκαηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, ελψ παξάιιεια
δηακφξθσζε λέα πεξηβάιινληα θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο
ησλ αηφκσλ, ζέηνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν δηαθνξεηηθή δηάζηαζε ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ «ηδησηηθνχ» θαη «δεκφζηνπ» ρψξνπ. Σα φξηα κεηαμχ
απηψλ εληνπίδνληαη λα είλαη δπζδηάθξηηα θαη ζπρλά ελαιιαζζφκελα, δειψλνληαο
ηαπηφρξνλα ηε θχζε ησλ επαθψλ πνπ αλαπηχζζνπλ ηα άηνκα κέζα ζηελ θνηλσλία, ε
έλλνηα ηεο νπνίαο ζπλδέεηαη ζηελά κε εθείλε ηεο ηδησηηθφηεηαο, ηεο νπνίαο ην
πεξηερφκελν εληνπίδεηαη λα ηξνπνπνηείηαη ζπλερψο ιφγσ ησλ δηαξθψλ αιιαγψλ πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο εξκελείαο ηεο
ηδησηηθφηεηαο θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα πνιχπινθνο, θαζψο ζεσξείηαη σο έλα δηθαίσκα
αφξηζην θαη αζαθέο, κία πξνζέγγηζε ηνπ νπνίνπ ζπληζηά ε πεξηγξαθή ηνπ σο ην
δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ ζε κία αλελφριεηε ηδησηηθή δσή (the right to be let alone, 1896)
[58, 72].
Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, ν νξηζκφο απηφο ηεο ηδησηηθφηεηαο θαηέζηε αλεπαξθήο
ιφγσ ηεο επεξρφκελεο ηερλνινγηθήο επαλάζηαζεο, ε νπνία δηακφξθσζε ηελ αλάγθε
εκπινπηηζκνχ ηεο έλλνηαο κε πξφζζεηα δηθαηψκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα εθείλα ηεο
ηδησηηθήο δσήο, ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, ηνπ απνθιεηζηηθνχ ειέγρνπ
ηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν, ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ “παξεκβάζεσλ”
(intrusiveness), ηεο πξνζδνθίαο ηνπ απνξξήηνπ θαη ηεο αλσλπκίαο. Χζηφζν, ν
εληνπηζκφο πεξηπηψζεσλ παξαβίαζεο ηεο ηδησηηθφηεηαο, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηηο
λέεο δπλαηφηεηεο ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη δηακνηξαζκνχ ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ
αηφκσλ πνπ επηθέξεη ε εμέιημε ησλ πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ
ζπζηεκάησλ, έζεζε αθφκα εληνλφηεξε ηελ επέθηαζε ηεο εξκελείαο ηνπ αγαζνχ [58].
ήκεξα, εληνπίδεηαη κία έθθαλζε απηνχ, γλσζηή σο ην δηθαίσκα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ
απηνθαζνξηζκνχ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν άλζξσπνο απνθηά ηελ αμίσζε λα ειέγρεη ν
ίδηνο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα θαηέρνπλ ηξίηα πξφζσπα γηα εθείλνλ, πξνζέγγηζε, ε
νπνία δηαθαίλεηαη λα είλαη απνδεθηή απφ εζληθά θαη δηεζλή δηθαζηήξηα [16].
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8.1 Σν Δπξσπατθό Θεζκηθό Πιαίζην
Σα θξάηε κέιε αλαγλσξίδνληαο ηα ζεκαληηθά δεηήκαηα ηδησηηθφηεηαο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ πξνέβεζαλ ζηε
ζχληαμε ηεο ιεγφκελεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ (95/46/ΔΚ). θνπφο
ηεο ελ ιφγσ Οδεγίαο ζπληζηά ε πεξηγξαθή ηε ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν
θαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ αηφκσλ φζνλ αθνξά ηε ζπιινγή
θαη ηελ επεμεξγαζία πνπ είλαη δπλαηφ λα ππνζηνχλ απφ ηξίηα πξφζσπα θαη νκάδεο.

8.1.1 Αλαζθόπεζε ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ
Γεδνκέλσλ
Η Οδεγία 95/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζέηεη σο
βαζηθφ δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ ηελ ηδησηηθφηεηα θαη νξίδεη σο ππνρξέσζε ηνλ ζεβαζκφ
πξνο απηήλ. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ
θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ αηφκσλ απφ
θάζε είδνπο ζπιινγή θαη επεμεξγαζία, ζηελ νπνία είλαη δπλαηφ λα ππνβιεζνχλ. Γηα
ην ιφγν απηφ, ε Οδεγία 95/46/ΔΚ γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ πξνβιέπεη
ζεκαληηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηηο νκάδεο θαη ηα πξφζσπα πνπ επηδίδνληαη ζηε
δηελέξγεηα αλάινγσλ δξαζηεξηνηήησλ, ελψ ηαπηφρξνλα ηα θαζηζηά ππεχζπλα γηα ηελ
παξαβίαζε ηνπ λφκνπ. Έρνληαο σο ζηφρν λα πξνζδηνξίζεη ηα πξφζσπα απηά, ε
Οδεγία πξνβαίλεη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο ζε δχν βαζηθέο νκάδεο. πγθεθξηκέλα,
παξαηεξνχληαη νη ιεγφκελνη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο (data controllers), νη νπνίνη
είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, δεκφζηεο αξρέο, αληηπξφζσπνη ή νπνηαδήπνηε άιια
φξγαλα, ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο ζπιιέγνληαη θαη
ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία ηα δεδνκέλα, θαζψο επίζεο θαη ηα κέζα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξνζδηνξίδεηαη ην ππνθείκελν, ζην νπνίν
αλαθέξνληαη θαη αλήθνπλ ηα δεδνκέλα (data subject) [43].
χκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. α ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ, σο πξνζσπηθά δεδνκέλα
νξίδνληαη “νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ζρεηίδνληαη κε έλα θπζηθό πξόζσπν, ηνπ νπνίνπ
ε ηαπηόηεηα είλαη γλσζηή ή κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί άκεζα ή έκκεζα, ηδίσο βάζεη ηνπ
αξηζκνύ ηαπηόηεηαο ηνπ ή βάζεη ελόο ή πεξηζζνηέξσλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ηελ ππόζηαζή ηνπ από άπνςε θπζηθή, βηνινγηθή, ςπρηθή, νηθνλνκηθή,
πνιηηηζηηθή, πνιηηηθή ή θνηλσληθή” [49]. Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ, φπσο
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νξίδνπλ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην κέζσ ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1 ηεο
Οδεγίαο 95/46/ΔΚ, ζα πξέπεη :
i. Να ππφθεηληαη ζε δίθαηε θαη λφκηκε επεμεξγαζία.
ii. Να ζπιιέγνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο θαη λφκηκνπο
ζθνπνχο.
iii. Να είλαη επαξθή θαη ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζπιιέγνληαη ή
ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία.
iv. Να δηαηεξνχληαη αθξηβή θαη αλ είλαη απαξαίηεην ελεκεξσκέλα.
v. Να δηαηεξνχληαη ζε κνξθή πνπ λα επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο
ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπο κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ απαηηείηαη γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο ζπιινγήο θαη ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο. [12,
57].
Παξάιιεια, ην άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ αλαθέξεη φηη ηα πξνζσπηθά
δεδνκέλα ηνπ αηφκνπ (data subject) γεληθφηεξα κπνξνχλ λα ππνζηνχλ επεμεξγαζία
ζηηο πεξηζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο :
i. Σν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ.
ii. Η επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε κίαο ζχκβαζεο, ζηελ νπνία ην
ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ απνηειεί ζπκβαιιφκελν κέξνο.
iii. Η επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζπκκφξθσζε κε κηα λνκηθή ππνρξέσζε
ζηελ νπνία ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζεσξείηαη σο ππνθείκελν απηψλ.
iv. Η επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ ηα δσηηθήο
ζεκαζίαο ζπκθέξνληα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ.
v. Η επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απφδνζε ελφο ζηφρνπ δεκφζηνπ
ζπκθέξνληνο ή ζηφρνπ πνπ εκπίπηεη ζηελ άζθεζε επίζεκεο αξρήο θαη έρεη
αλαηεζεί είηε ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο είηε ζε ηξίηε νκάδα, φπνπ θαη
γλσζηνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα.
vi. Η επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ λφκηκσλ ελδηαθεξφλησλ
πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ή απφ ηξίηεο νκάδεο ή ηα
ζπκβαιιφκελα κέξε ζηα νπνία απνθαιχπηνληαη ηα δεδνκέλα [17, 57].
Δθ ησλ παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε επεμεξγαζία ησλ ηδησηηθψλ ζηνηρείσλ
ησλ πνιηηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ είλαη εθηθηφ λα επηηεπρζεί κφλν εάλ ην άκεζα
ελδηαθεξφκελν άηνκν έρεη ιάβεη ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε θαη ηαπηφρξνλα έρεη
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ζπλαηλέζεη γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ. Απφ ηελ
άιιε πιεπξά, ν θνηλνηηθφο λνκνζέηεο πξνβαίλεη ζηε δηάθξηζε ησλ επαίζζεησλ
δεδνκέλσλ σο εθείλα ηα “πξνζσπηθά δεδνκέλα, ηα νπνία απνθαιύπηνπλ ηε θπιεηηθή ή
εζληθή πξνέιεπζε, ηηο πνιηηηθέο απόςεηο, ηηο ζξεζθεπηηθέο ή θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο,
ηελ ηδηόηεηα κέινπο ζπλδηθάησλ θαζώο θαη δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηελ πγεία θαη ηε
ζεμνπαιηθή δσή ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ” [12]. χκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ. 1 ηεο
Οδεγίαο 95/46/ΔΚ ε επεμεξγαζία ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
απαγνξεχεηαη ξεηά θαη επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ην άηνκν δειψζεη ηε ζπγθαηάζεζε
ηνπ. Όκσο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απηή ε ζπγθαηάζεζε ηνπ αηφκνπ δελ δχλαηαη
λα αληηθαηαζηήζεη ηελ απζηεξή απαγφξεπζε πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηε λνκνζεζία ηνπ
εθάζηνηε θξάηνπο [39].
Απφ ηελ αλάιπζε ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη ε
θνηλνπνίεζε πξνζσπηθψλ θαη επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ ζηα
πξνθίι ηνπο δελ είλαη παξάλνκε, θαζψο ε δεκνζίεπζε ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη
απηνβνχισο απφ ηα ίδηα ηα άηνκα, ελψ παξάιιεια ε αλάξηεζε ζηνηρείσλ αθφκα θαη
κε κειψλ ησλ ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο απφ ηξίηα πξφζσπα ζεσξείηαη θαζ’
φια λφκηκε, εθφζνλ ζπλνδεχεηαη απφ ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ πξνζψπνπ, ην νπνίν
αθνξνχλ. Όκσο, ζε νπνηαδήπνηε θαηεγνξία θαη αλ εκπίπηνπλ ηα δεδνκέλα, ηα νπνία
ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία, ην ππνθείκελν απηψλ έρεη θάζε δηθαίσκα λα
ελεκεξψλεηαη γηα ηε ρξήζε ηνπο θαη λα γλσξίδεη γεληθφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ
αθνξνχλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξνβαίλεη ζηελ επεμεξγαζίαο ηνπο αιιά
θαη ην ζθνπφ απηήο. Σαπηφρξνλα, ην άηνκν ζα πξέπεη λα θαζίζηαηαη ηθαλφ λα απνθηά
πξφζβαζε ζε απηά ή αθφκα θαη λα πξαγκαηνπνηεί ελδερφκελε ηξνπνπνίεζε ηνπο ζε
πεξίπησζε πνπ παξαηεξείηαη ιαλζαζκέλε θαηαγξαθή ηνπο (άξζξν 10) [39, 64].

8.1.1.1 Ζ Οηθηαθή Απαιιαγή
Η Οδεγία 95/46/ΔΚ νξίδεη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη δχν ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο θαηά
ηηο νπνίεο ε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ δελ εκπίπηεη ζην πεδίν ηεο
Οδεγίαο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα, δηαδηθαζίεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ δεκφζηα αζθάιεηα, ηελ άκπλα θαη ηελ θξαηηθή αζθάιεηα θαζψο
επίζεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θξάηνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ηνπ πνηληθνχ
δηθαίνπ, απνηεινχλ εζληθά δεηήκαηα ησλ εθάζηνηε θξαηψλ κειψλ, ηα νπνία δελ
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εκπίπηνπλ ζην πιαίζην ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ. Παξάιιεια, νη ππνρξεψζεηο πνπ
νξίδεη ε Οδεγία γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γεδνκέλσλ δελ ηζρχνπλ θαη θαηά ηελ
εθηέιεζε κίαο άθξσο πξνζσπηθήο ή νηθηαθήο δξαζηεξηφηεηαο επεμεξγαζίαο
δεδνκέλσλ (άξζξν 3 παξ. 2).
Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην θιήζεθε ην 2003 λα απνθαλζεί γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
απνθαινχκελεο νηθηαθήο απαιιαγήο ζηελ ππφζεζε Lindqvist, ζχκθσλα κε ηελ νπνία
κία πνιίηεο ηεο νπεδίαο δεκνζίεπζε ζε ηζηνζειίδα πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο
αθνξνχζαλ κέιε ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπο. Η ελέξγεηα
απηή ψζεζε ηηο ζνπεδηθέο αξρέο λα αζθήζνπλ δίσμε εηο βάξνο ηεο Lindqvist κε ηελ
θαηεγνξία ηεο παξαβίαζεο ηνπ εζληθνχ λφκνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ.
Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ζπκπέξαλε φηη ε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο δεδνκέλσλ δελ εκπίπηεη ζην άξζξν 3(2) ηεο Οδεγίαο, θαζψο
ε εμαίξεζε πνπ νξίδεη αθνξά κφλν “δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ηδησηηθήο ή νηθνγελεηαθήο δσήο ηνπ αηόκνπ, ε νπνία ζαθώο δελ
ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο ζην Δηαδίθηπν, όπνπ ηα δεδνκέλα
θαζίζηαληαη πξνζηηά ζε αόξηζην πιήζνο αλζξώπσλ” [17].

8.1.2 Άπνςε 5/2009 ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ
Τπφ ην Άξζξν 29 ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ ζπζηάζεθε έλα αλεμάξηεην
ζπκβνπιεπηηθφ ζψκα, γλσζηφ σο Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ
Γεδνκέλσλ, ην νπνίν επηδηψθεη λα ελαξκνλίζεη ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ
πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ζηα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελψ παξάιιεια
πξνβαίλεη ζηελ δεκνζίεπζε ζρεηηθψλ απφςεσλ θαη ζπζηάζεσλ. Μία εμ’ απηψλ
απνηειεί θαη ε Άπνςε 5/2009, ε νπνία απνθνπεί ζηε ζπκκφξθσζε ησλ παξφρσλ ησλ
ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε ην πιαίζην ησλ ξπζκίζεσλ πνπ νξίδεη ε Οδεγία
γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ.

8.1.2.1 Οη Πάξνρνη ησλ Φεθηαθώλ Κνηλσληθώλ Γηθηύσλ σο Τπεύζπλνη
Δπεμεξγαζίαο
Η Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γεδνκέλσλ νξίδεη ηνπο παξφρνπο ησλ
ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ σο ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο (data controllers),
θαζψο θαζνξίδνπλ ηα κέζα γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ κειψλ,
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πξνζθέξνληαο ηα εξγαιεία θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξήζηε,
φπσο ηελ εγγξαθή ηνπ ζε έλαλ ηζηφηνπν θνηλσληθήο δηθηχσζεο αιιά θαη ηε δηαγξαθή
ηνπ. Παξάιιεια, είλαη εθείλνη πνπ απνθαζίδνπλ ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ
δεδνκέλσλ γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο αθφκα θαη απφ ηξίηεο νκάδεο. Γηα ηνπο
παξαπάλσ ιφγνπο, ε Οκάδα Δξγαζίαο ζέηεη σο ππνρξέσζε ησλ παξφρσλ ησλ
ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο λα ελεκεξψλνπλ ηα κέιε ησλ δηθηχσλ γηα ηνπο
δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο πξνβαίλνπλ ζε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ
ηνπο θαη ηαπηφρξνλα ηνπο ζπζηήλεη λα :
i. Δπηζεκαίλνπλ ζπλερψο ζηνπο ρξήζηεο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη ε θνηλνπνίεζε
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηα αληίζηνηρα πξνθίι ηνπο αιιά θαη ε δεκνζίεπζε
πιεξνθνξηψλ άιισλ πξνζψπσλ.
ii. Τπελζπκίδνπλ ζηα κέιε φηη ε αλάξηεζε δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηξίηα πξφζσπα
είλαη δπλαηφ λα παξαβηάδεη ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπο.
iii. Ννπζεηνχλ ηνπο ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα δεηνχλ ηε ζπγθαηάζεζε ησλ
πξνζψπσλ, ησλ νπνίσλ επηζπκνχλ λα δεκνζηεχζνπλ πιεξνθνξίεο θαη
θσηνγξαθίεο.
iv. Πξνζθέξνπλ θηιηθέο πξνο ην ρξήζηε ξπζκίζεηο απνξξήηνπ κέζσ ησλ νπνίσλ ζα
κπνξνχλ λα επηηξέπνπλ κφλν ζηα άηνκα πνπ εκπηζηεχνληαη λα έρνπλ πξφζβαζε
ζην πεξηερφκελν ηνπ πξνθίι ηνπο, κεηψλνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ
παξάλνκε επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπο απφ ηξίηνπο.
v. Γηαγξάθνπλ ηα δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ φηαλ απνθαζίδνπλ λα δηαθφςνπλ ηε
δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζηα ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα αιιά θαη λα ζέηνπλ
αλελεξγά ηα πξνθίι εθείλσλ ησλ ρξεζηψλ πνπ απνθαζίδνπλ λα ζηακαηήζνπλ
πξνζσξηλά ηε ρξήζε ηνπο [17, 43, 50, 73].
πλ ηνηο άιινηο, ε Οκάδα Δξγαζίαο νξίδεη σο ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο θαη ηξίηεο
νκάδεο, νη νπνίεο αλαπηχζζνπλ εθαξκνγέο πνπ παξέρνπλ ζηα ςεθηαθά θνηλσληθά
δίθηπα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα κέιε. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη πάξνρνη ησλ
ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο πξέπεη λα επηβεβαηψλνπλ ηε ζπκκφξθσζε ησλ
εμσηεξηθψλ απηψλ ζρεδηαζηψλ κε ηνπο θαλφλεο πνπ νξίδεη ε Οδεγία 95/46/ΔΚ,
ελεκεξψλνληαο ηαπηφρξνλα ηνπο ρξήζηεο αλαθνξηθά κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο
πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ηίζεληαη δηαζέζηκεο. Παξάιιεια, ε Οκάδα Δξγαζίαο
πξνηείλεη ζηνπο δεκηνπξγνχο ησ εθαξκνγψλ ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ απνζήθεπζε
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ησλ ζηνηρείσλ ησλ κειψλ κφλν γηα φζν δηάζηεκα απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε κίαο
ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο [50].

8.1.2.2 Οη Υξήζηεο ησλ Φεθηαθώλ Κνηλσληθώλ Γηθηύσλ σο Τπνθείκελα
θαη σο Τπεύζπλνη Δπεμεξγαζίαο
χκθσλα κε ηελ Οκάδα Δξγαζίαο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ νη ρξήζηεο ησλ
ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζεσξνχληαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηζηάζεσλ σο
ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ (data subjects), θαζ’ φζν νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο δελ
εκπίπηνπλ ζην πιαίζην ηεο απνθαινχκελεο νηθηαθήο απαιιαγήο, κε απνηέιεζκα λα
κελ επηβαξχλνληαη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδεη ε Οδεγία 95/46/ΔΚ θαη αθνξνχλ
ηνπο ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. Αληίζεηα, έρνπλ ην δηθαίσκα λα
ελεκεξψλνληαη γηα νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη ζηα δεδνκέλα πνπ
ηνπο αθνξνχλ, λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηά αιιά θαη λα εθθξάδνπλ ηε δηαθσλία ηνπο
ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηε δηαδηθαζία πνπ ππφθεηληαη νη πιεξνθνξίεο ηνπο. Παξάιιεια,
ε Άπνςε 5/2009 ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ζέηεη σο ζεκαληηθφ δήηεκα ηε δπλαηφηεηα
εγγξαθήο ηνπ ρξήζηε ζε έλαλ ηζηφηνπν θνηλσληθήο δηθηχσζεο ρξεζηκνπνηψληαο έλα
ςεπδψλπκν έλαληη ηεο πξαγκαηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο, ππνζηεξίδνληαο φηη ε
απζεληηθνπνίεζε ηνπ ρξήζηε θαζίζηαηαη αθφκα εθηθηή [17].
Όκσο, παξά ην γεγνλφο φηη ηα κέιε ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ
απνθαζίδνπλ ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα θνηλνπνηήζνπλ ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο
ηζηνζειίδεο θαη ζα κνηξαζηνχλ κε ην πιήζνο ησλ επαθψλ πνπ δηαηεξνχλ ζηα πξνθίι
ηνπο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο δελ εκπίπηνπλ ζην πιαίζην
ηεο νηθηαθήο απαιιαγήο. Αληίζεηα, νη ρξήζηεο είλαη δπλαηφ λα ζεσξεζνχλ σο
ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο (data controllers) “ζε ζρέζε κε ην πεξηερόκελν πνπ
απνθαζίδνπλ λα δεκνζηεύζνπλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο πνπ εθηεινύλ”.
Πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή νη αλάινγεο δηαηάμεηο, είλαη αλαγθαίν λα
εμεηαζζεί θαηά πφζν θαζίζηαηαη δπλαηή ε ιήςε απνθάζεσλ απφ ην άηνκν
αλαθνξηθά κε ην ζθνπφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αιιά θαη ηα δηαζέζηκα απφ ηνπο
ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί [17, 43, 50, 73].
Η Οκάδα Δξγαζίαο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ θαηαγξάθεη σο θξίζηκν ζηνηρείν
νξηζκνχ ελφο ρξήζηε σο ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ηε δπλαηφηεηα δεκφζηαο
νξαηφηεηαο ηεο πξνζσπηθήο ηνπ ηζηνζειίδαο. πγθεθξηκέλα, ε επηβεβαίσζε
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νπνηνπδήπνηε αηηήκαηνο θηιίαο θαη ε δηακφξθσζε ξπζκίζεσλ απνξξήηνπ, νη νπνίεο
παξέρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε φια ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ αιιά θαη ζε ρξήζηεο ηνπ
Γηαδηθηχνπ γεληθφηεξα κέζσ κεραλψλ αλαδήηεζεο, απνηεινχλ πεξηπηψζεηο
δεκφζησλ πξνθίι πνπ θαζηζηνχλ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο σο ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο.
ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ νη ξπζκίζεηο πξνζσπηθνχ απνξξήηνπ ηίζεληαη
απφ ηνπο παξφρνπο ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, κε απνηέιεζκα λα
θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. Παξά ηαχηα, νη
ρξήζηεο ζπλερίδνπλ λα δηαηεξνχλ ηε δπλαηφηεηα ιήςεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηα
κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηεί ε επεμεξγαζία, ελψ
παξάιιεια είλαη ζε ζέζε λα απνθαζίζνπλ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ ζα
θνηλνπνηήζνπλ αιιά θαη ηελ δπλαηφηεηα πξνζβαζηκφηεηαο απηψλ [17, 43, 50].

8.1.2.3 Ηζρύο ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ εθηόο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
Έλα θξίζηκν δήηεκα, ην νπνίν αλαθχπηεη ιφγσ ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο ζπληξηπηηθήο
πιεηνςεθίαο ησλ παξφρσλ ησλ ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο εθηφο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, αθνξά ηελ δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ ζε
πεξηπηψζεηο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ αηφκσλ, ηα νπνία δηακέλνπλ ζε
ρψξεο ησλ αληίζηνηρσλ θξαηψλ κειψλ θαη ζπληζηνχλ ρξήζηεο ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο
δηθηχσζεο, νη νπνίνη εδξεχνπλ εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Η Οκάδα Δξγαζίαο γηα
ηελ Πξνζηαζία ησλ Γεδνκέλσλ, εξκελεχνληαο ην άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ,
ζπκπεξαίλεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ ππφ πξνυπνζέζεηο. πγθεθξηκέλα, ε
ελ ιφγσ Οδεγία εθαξκφδεηαη επηπξφζζεηα θαη ζε πεξηζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη
πάξνρνη ησλ ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη κελ εγθαηεζηεκέλνη εθηφο ηνπ
επξσπατθνχ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ αιιά πξνβαίλνπλ ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ
ησλ ρξεζηψλ ηνπο δηαηεξψληαο λφκηκεο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή
ρξεζηκνπνηψληαο κέζα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην έδαθνο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ
κειψλ. χκθσλα κε ηελ Οκάδα 29, κεηαμχ ησλ κέζσλ απηψλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε
εγθαηάζηαζε cookie ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ησλ ρξεζηψλ θαη ε ζπιινγή
ηεο δηεχζπλζεο πξσηνθφιινπ δηαδηθηχνπ (IP address) ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα πεξίπησζεο ηζηνρψξνπ πνπ εγθαζίζηαηαη εθηφο ηεο Δπξσπατθήο
Κνηλφηεηαο απνηειεί ην Facebook, ην νπνίν κέζσ ηεο πνιηηηθήο ηδησηηθφηεηαο ηνπ
αλαθέξεη σο έδξα ηεο εηαηξείαο ηελ Καιηθφξληα ησλ ΗΠΑ, ελψ παξάιιεια δηαηεξεί
δχν ηνπηθά γξαθεία ζην Παξίζη θαη ην Λνλδίλν [16, 17, 39].
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8.2 Σν Διιεληθό Θεζκηθό Πιαίζην
ε θάζε θηιειεχζεξν θαη δεκνθξαηηθφ θξάηνο ε αμία ηνπ αλζξψπνπ ζπληζηά ην
ππέξηαην αγαζφ. Σν Διιεληθφ χληαγκα θαηνρπξψλεη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηελ
αλζξψπηλε αμία ηνπ Έιιελα πνιίηε κέζσ ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1, ην νπνίν απνηειεί κία
λνκηθά πιήξσο δεζκεπηηθή δηάηαμε, θαηά ηελ νπνία ην άηνκν αλαγλσξίδεηαη σο
ππνθείκελν δηθαίνπ πνπ θέξεη δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. Η θαηνρχξσζε απηή ηεο
αμίαο ηνπ αλζξψπνπ δελ ππφθεηηαη ζε θαλέλαλ πεξηνξηζκφ, ζε θακία επηθχιαμε
λφκνπ θαη ζε θακία αλαζεψξεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 110 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο.
Αληίζεηα, απνηειεί ην απψηαην φξην νπνηνπδήπνηε πεξηνξηζκνχ αηνκηθνχ
δηθαηψκαηνο πνπ επηηξέπεη ην χληαγκα. Σαπηφρξνλα, φκσο, αλαγλσξίδεηαη θαη ην
δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ πνπ αθνξά ηελ κε παξαβίαζε ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο
ηνπ δσήο. χκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ. 1 εδ. β’ ηνπ πληάγκαηνο, απαγνξεχεηαη ε
δεκνζηνπνίεζε ηεο πξνζσπηθήο δσήο ηνπ αηφκνπ, ζηελ νπνία δελ παξαηάζζεηαη ε
αληίζηνηρε επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή, ηδηαηηέξσο φζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο πνπ
αλαπηχζζεη ν άλζξσπνο κε επξχ θχθιν πξνζψπσλ. Με άιια ιφγηα, ε θαηνρχξσζε
ηεο κε παξαβίαζεο ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ αηφκνπ πξνζηαηεχεη θπξίσο ηηο
πιεξνθνξίεο εθείλεο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ σο απινχ ηδηψηε θαη φρη σο
κέινπο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ζην νπνίν κεηέρεη. Παξάιιεια, ε κε παξαβίαζε ηεο
ηδησηηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ έγθεηηαη θαη ζηα πιαίζηα ηεο πξνζηαζίαο ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ απφ θάζε είδνπο ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη ρξήζε ηδίσο
κε ειεθηξνληθά κέζα. Σν δηθαίσκα απηφ θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 9Α ηνπ
αλαζεσξεκέλνπ ην έηνο 2001 πληάγκαηνο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν άλζξσπνο είλαη
εθείλνο πνπ πξέπεη λα νξίδεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ζα γίλνπλ
γλσζηέο ζε ηξίηα πξφζσπα (δηθαίσκα πιεξνθνξηαθνχ απηνθαζνξηζκνχ) [39].

8.2.1 Ο Νόκνο γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Αηόκνπ από ηελ Δπεμεξγαζία
Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα
Η Διιάδα απνηέιεζε κία απφ ηηο πξψηεο ρψξεο, νη νπνίεο πξνέβεζαλ ζηελ
ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γεδνκέλσλ ζην εζσηεξηθφ δίθαην ηνπ θξάηνπο.
πγθεθξηκέλα, ν Νφκνο 2472/1997, ηνπ νπνίνπ ε εθαξκνγή ηίζεηαη ππφ ηελ επνπηεία
ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, κεηαθέξνληαο ηηο
ξπζκίζεηο ηεο ελ ιφγσ Οδεγίαο ζην ειιεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην, νξίδεη ηε
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ζπληαγκαηηθά απνδεθηή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ελφο
αηφκνπ. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 2 ηνπ Ν. 2472/1997, νη
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ δελ εθαξκφδνληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έλα θπζηθφ πξφζσπν
επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ απνθιεηζηηθά πξνζσπηθψλ
ή νηθηαθψλ [49].
Χζηφζν, ην βαζηθφηεξν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη, ζρεηίδεηαη κε ηελ ηζρχ ηνπ Ν.
2472/1997 ζε πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ρξεζηψλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηηο θνηλφηεηεο ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Η Αξρή
Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα εθδίδνληαο ηελ απφθαζε 44/2009
απνδέρηεθε ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ ζε πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ
αλάξηεζε πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε ηζηνζειίδεο, ελψ παξάιιεια νξίδεη ηε
λνκηκφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο απηψλ κέζσ ηεο ηήξεζεο ησλ άξζξσλ 4,5 θαη 7 ηνπ Ν.
2472/1997. Αλαιπηηθφηεξα, ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 2472/1997 νξίδεη φηη ηα πξνζσπηθά
δεδνκέλα πξέπεη:
α) Να ζπιιέγνληαη θαηά ηξφπν ζεκηηφ θαη λφκηκν γηα θαζνξηζκέλνπο, ζαθείο θαη
λφκηκνπο ζθνπνχο θαη λα πθίζηαληαη ζεκηηή θαη λφκηκε επεμεξγαζία ελφςεη ησλ
ζθνπψλ απηψλ.
β) Να είλαη ζπλαθή, πξφζθνξα, θαη φρη πεξηζζφηεξα απφ φζα θάζε θνξά απαηηείηαη
ελ φςεη ησλ ζθνπψλ ηεο επεμεξγαζίαο.
γ) Να είλαη αθξηβή θαη, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, λα ππνβάιινληαη ζε ελεκέξσζε.
δ) Να δηαηεξνχληαη ζε κνξθή πνπ λα επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ
ππνθεηκέλσλ ηνπο κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ απαηηείηαη, θαηά ηελ
θξίζε ηεο Αξρήο, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο ζπιινγήο ηνπο θαη ηεο
επεμεξγαζίαο ηνπο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πεξηφδνπ απηήο, ε Αξρή κπνξεί, κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, λα επηηξέπεη ηε δηαηήξεζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα γηα ηζηνξηθνχο επηζηεκνληθνχο ή ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο, εθ’ φζνλ
θξίλεη φηη δελ ζίγνληαη ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηα δηθαηψκαηα ησλ
ππνθεηκέλσλ ηνπο ή θαη ηξίησλ [49].
Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 1 ηνπ Ν. 2472/1997, ε επεμεξγαζία ησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ην ππνθείκελν, ην νπνίν
αθνξνχλ ηα δεδνκέλα, παξαρσξεί ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ. Όκσο, ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ
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ίδηνπ άξζξνπ αλαθέξεηαη φηη εμαηξέζεηο ηνπ θαλφλα απνηεινχλ πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο
νπνίεο:
α) Η επεμεξγαζία είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ζχκβαζεο, ζηελ νπνία ην
ζπκβαιιφκελν κέξνο είλαη ππνθείκελν δεδνκέλσλ ή γηα ηε ιήςε κέηξσλ θαηφπηλ
αηηήζεσο ηνπ ππνθεηκέλνπ θαηά ην πξνζπκβαηηθφ ζηάδην.
β) Η επεμεξγαζία είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσο ηνπ ππεχζπλνπ
επεμεξγαζίαο, ε νπνία επηβάιιεηαη απφ ην λφκν.
γ) Η επεμεξγαζία είλαη αλαγθαία γηα ηε δηαθχιαμε δσηηθνχ ζπκθέξνληνο ηνπ
ππνθεηκέλνπ, εάλ απηφ ηειεί ζε θπζηθή ή λνκηθή αδπλακία λα δψζεη ηε
ζπγθαηάζεζή ηνπ.
δ) Η επεμεξγαζία είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε έξγνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ή
έξγνπ πνπ εκπίπηεη ζηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο θαη εθηειείηαη απφ δεκφζηα
αξρή ή έρεη αλαηεζεί απφ απηή είηε ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο είηε ζε ηξίην,
ζηνλ νπνίν γλσζηνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα.
ε) Η επεμεξγαζία είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ έλλνκνπ
ζπκθέξνληνο πνπ επηδηψθεη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή ν ηξίηνο ή νη ηξίηνη ζηνπο
νπνίνπο αλαθνηλψλνληαη ηα δεδνκέλα θαη ππφ ηνλ φξν φηη ηνχην ππεξέρεη
πξνθαλψο ησλ δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία
αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα θαη δελ ζίγνληαη νη ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο απηψλ [49].
Δπηπιένλ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 1 ηνπ Ν.2472/1997, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε
ζπιινγή θαη ε επεμεξγαζία επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ελφο αηφκνπ είλαη
απαγνξεπηηθή. Όκσο, θαη ζε απηφ ην είδνο δεδνκέλσλ ν Έιιελαο λνκνζέηεο νξίδεη
θαη’ εμαίξεζε φηη νη επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο είλαη δπλαηφ λα ππνζηνχλ επεμεξγαζία
φηαλ:
α) Σν ππνθείκελν παξαρσξήζεη ηε γξαπηή ζπγθαηάζεζή ηνπ, εθηφο εάλ ε
ζπγθαηάζεζε έρεη απνζπαζζεί κε ηξφπν πνπ αληίθεηηαη ζην λφκν ή ηα ρξεζηά ήζε
ή λφκνο νξίδεη φηη ε ζπγθαηάζεζε δελ αίξεη ηελ απαγφξεπζε.
β) Η επεμεξγαζία είλαη αλαγθαία γηα ηε δηαθχιαμε δσηηθνχ ζπκθέξνληνο ηνπ
ππνθεηκέλνπ ή πξνβιεπφκελνπ απφ ην λφκν ζπκθέξνληνο ηξίηνπ, εάλ ην
ππνθείκελν ηειεί ζε θπζηθή ή λνκηθή αδπλακία λα δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ.
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γ) Η επεμεξγαζία αθνξά δεδνκέλα πνπ δεκνζηνπνηεί ην ίδην ην ππνθείκελν ή είλαη
αλαγθαία γηα ηελ αλαγλψξηζε, άζθεζε ή ππεξάζπηζε δηθαηψκαηνο ελψπηνλ
δηθαζηεξίνπ ή πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ.
δ) Η επεμεξγαζία αθνξά ζέκαηα πγείαο θαη εθηειείηαη απφ πξφζσπν πνπ αζρνιείηαη
θαη’ επάγγεικα κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη ππφθεηηαη ζε θαζήθνλ
ερεκχζεηαο ή ζε ζπλαθείο θψδηθεο δενληνινγίαο, ππφ ηνλ φξν φηη ε επεμεξγαζία
είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ηαηξηθή πξφιεςε, δηάγλσζε, πεξίζαιςε ή ηε δηαρείξηζε
ππεξεζηψλ πγείαο.
ε) Η επεμεξγαζία εθηειείηαη απφ Γεκφζηα Αξρή θαη είλαη αλαγθαία είηε αα) γηα
ιφγνπο εζληθήο αζθάιεηαο είηε ββ) γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ
εγθιεκαηνινγηθήο ή ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο θαη αθνξά ηε δηαθξίβσζε
εγθιεκάησλ, πνηληθέο θαηαδίθεο ή κέηξα αζθαιείαο είηε γγ) γηα ιφγνπο
πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο είηε δδ) γηα ηελ άζθεζε δεκφζηνπ θνξνινγηθνχ
ειέγρνπ ή δεκφζηνπ ειέγρνπ θνηλσληθψλ παξνρψλ.
ζη)Η

επεμεξγαζία

πξαγκαηνπνηείηαη

γηα

εξεπλεηηθνχο

θαη

επηζηεκνληθνχο

απνθιεηζηηθά ζθνπνχο θαη ππφ ηνλ φξν φηη ηεξείηαη ε αλσλπκία θαη ιακβάλνληαη
φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζψπσλ ζηα
νπνία αλαθέξνληαη.
δ) Η επεμεξγαζία αθνξά δεδνκέλα δεκνζίσλ πξνζψπσλ, εθφζνλ απηά ζπλδένληαη κε
ηελ άζθεζε δεκνζίνπ ιεηηνπξγήκαηνο ή ηε δηαρείξηζε ζπκθεξφλησλ ηξίησλ, θαη
πξαγκαηνπνηείηαη

απνθιεηζηηθά

γηα

ηελ

άζθεζε

ηνπ

δεκνζηνγξαθηθνχ

επαγγέικαηνο. Η άδεηα ηεο αξρήο ρνξεγείηαη κφλν εθφζνλ ε επεμεξγαζία είλαη
απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο πιεξνθφξεζεο επί
ζεκάησλ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο θαζψο θαη ζην πιαίζην θαιιηηερληθήο έθθξαζεο
θαη εθφζνλ δελ παξαβηάδεηαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο ηεο
ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο [49].

8.2.2 Ζ Απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο
Η ειιεληθή δηθαηνζχλε έρεη έιζεη ήδε αληηκέησπε κε ηελ πξψηε ππφζεζε
παξαβίαζεο ηεο ηδησηηθφηεηαο αηφκνπ, ε νπνία εληνπίδεηαη ζην πεξηβάιινλ ησλ
ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. πγθεθξηκέλα, ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν
Θεζζαινλίθεο θιήζεθε λα απνθαλζεί ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα πεξίπησζεο
αλάξηεζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηξίηνπ πξνζψπνπ θαη ηαπηφρξνλα κε ρξήζηε
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ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηζηνρψξν θνηλσληθήο δηθηχσζεο Facebook. Δηδηθφηεξα, ε
πεξίπησζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ δεκνζίεπζε εγγξάθσλ θαη αλαγλσξίζεσλ ηίηισλ
ζπνπδψλ πνπ πεξηειάκβαλαλ πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ άκεζα ζηγφκελνπ αηφκνπ
θαζψο επίζεο θαη ζηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθψλ κε ην πξφζσπν δπζθεκηζηηθνχ
πεξηερνκέλνπ ζρνιίσλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν εηθνληθφ ρψξν δηθηχσζεο. Σν Γηθαζηήξην,
θξίλνληαο ηα θαηαηεζέληα αζθαιηζηηθά κέηξα, επέβαιε ζην ρξήζηε πνπ πξνέβε ζηελ
αλάξηεζε ηνπ παξαπάλσ πιηθνχ ηελ πξνζσξηλή απαγφξεπζε δηαζέζεσο ζην
Γηαδίθηπν ησλ εμεηαζζέλησλ εγγξάθσλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ αηηνχζα αιιά θαη ηελ
πεξαηηέξσ δηάδνζή ηνπο κέζσ απνζηνιήο κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
[18, 39].
Σν Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Θεζζαινλίθεο, θαηά ηε δηάξθεηα εμέηαζεο ηεο
ππφζεζεο αλαγλψξηζε ηελ ελέξγεηα ηεο δεκνζίεπζεο πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε
ηζηνζειίδα ελδερφκελεο δεκφζηαο νξαηφηεηαο σο δξαζηεξηφηεηα «επεμεξγαζίαο»
δεδνκέλσλ, ρσξίο, φκσο, λα πξνβεί ζηνλ αληίζηνηρν πξνζδηνξηζκφ ηεο σο λφκηκε ή
κε. Όπσο πξναλαθέξζεθε, βάζεη ηεο απφθαζεο 44/2009 ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο
Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, ε εμεηαδφκελε κνξθή «επεμεξγαζίαο» ζπληζηά
αλάξηεζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ αηφκνπ ζε ηζηφηνπν ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη σο εθ
ηνχηνπ ζα πξέπεη λα ππνπέζεη ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2472/1997.
Όκσο, ε ιεθζείζα απφθαζε ζηεξίρζεθε θπξίσο ζην γεγνλφο ηεο κε χπαξμεο
αλάινγεο ζπγθαηάζεζεο απφ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηε
δξαζηεξηφηεηα ηεο θνηλνπνίεζεο. Παξά ηαχηα, ε παξνχζα πεξίπησζε εκπίπηεη ππφ
ην Ν. 2472/1997, θαζψο ζπλίζηαηαη παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ,
ζχκθσλα κε ην νπνίν ν θαηεγνξνχκελνο πξνέβε ζε δηαθνξεηηθνχ ζθνπνχ ρξήζε ησλ
εγγξάθσλ απφ εθείλνλ γηα ηνλ νπνίνλ λνκίκσο πεξηήιζαλ εηο γλψζε ηνπ [18, 39].
Παξάιιεια, ην Γηθαζηήξην, ζηελ απφθαζε πνπ εμέδσζε, πξνέβε ζε ζχληνκε
αλαθνξά ζηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ κέζσ κεραλψλ αλαδήηεζεο.
Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε δεκφζηα νξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαζίζηαηαη εθηθηή ζε
επξχηεξν πιήζνο ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ γεληθφηεξα, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
πνιιαπιή απνζηνιή κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ δελ επηηξέπεη ηελ
ζεψξεζε ηεο εμεηαδφκελεο πεξίπησζεο σο δξαζηεξηφηεηα απνθιεηζηηθά πξνζσπηθή
ή νηθηαθή, φπσο νξίδεη ην άξζξν 3 παξ. 2α ηνπ Ν. 2472/1997. Απφ ηελ άιιε πιεπξά,
ην Γηθαζηήξην, ζηήξημε ηελ ιακβάλνπζα απφθαζε ζην επηπξφζζεην γεγνλφο ηεο
πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο ελδερφκελεο απνξξένπζαο
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βιάβεο πνπ ήηαλ δπλαηφ λα πξνθιεζεί ζην άηνκν, ιφγσ ησλ ζηνρεπκέλσλ πξνο
εθείλν δπζθεκηζηηθψλ ζρνιίσλ πνπ δεκνζηεχηεθαλ [18].
Η παξνχζα ππφζεζε απνηειεί πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο ηδησηηθφηεηαο ηνπ
αηφκνπ, θαηά ηελ νπνία ν ηζηνρψξνο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν
γηα ηελ θνηλνπνίεζε πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ κε εγγεγξακκέλν ζην δίθηπν κέινο.
Αλάινγεο ππνζέζεηο είλαη πνιχ πηζαλφ φηη ζα απαζρνιήζνπλ ηελ ειιεληθή
δηθαηνζχλε θαη ζην άκεζν κέιινλ, θαζψο ζηα ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα
παξαηεξνχληαη αδηαιείπησο θαηλφκελα παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ αληίζηνηρσλ
ρξεζηψλ. Παξαδείγκαηα απηψλ ζπληζηά ε δεκηνπξγία ςεπδνχο πξνθίι πνπ
αληηπξνζσπεχεη ζαθψο εππξνζδηφξηζην πξφζσπν ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, ε
δεκνζηνπνίεζε θσηνγξαθηψλ ελ αγλνία ησλ άκεζα ελδηαθεξφκελσλ αηφκσλ θ.α.
Όκσο, εληνλφηεξν πξνβιεκαηηζκφ εγείξεη ε πεξίπησζε επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, ησλ
νπνίσλ ε δεκνζίεπζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηα ίδηα ηα πξφζσπα, θαζψο
θαζίζηαηαη ελδερφκελε ε αδπλακία εθαξκνγήο ηνπ ηζρχνληνο δηθαίνπ ιφγσ ηνπ
γεγνλφηνο φηη ηα άηνκα δελ δχλαηαη λα επηθαιεζηνχλ ην δηθαίσκα ηνπ
πιεξνθνξηαθνχ απηνθαζνξηζκνχ.

8.3 Σν Ακεξηθαληθό Θεζκηθό Πιαίζην
Σν Ακεξηθαληθφ Κνηλνβνχιην, ζε αληίζεζε κε ην αληίζηνηρν Δπξσπατθφ,
εληνπίδεηαη λα κελ έρεη πξνβεί ζηε ξχζκηζε θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα
πξνζηαηεχεη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ε
εθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπιινγή, ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δηάζεζε
ησλ ηδησηηθψλ πιεξνθνξηψλ ησλ αηφκσλ απφ ηξίηα πξφζσπα θαη νκάδεο δελ εκπίπηεη
ζην πεδίν επίβιεςεο ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ. Οη ειιηπείο απηέο δηαηάμεηο πνπ
ζεζπίδνληαη, εξκελεχνπλ ηελ επηθξαηνχζα άπνςε, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ν νξηζκφο
λνκνζεηηθψλ πεξηνξηζκψλ πιήηηεη ηα ηεξάζηηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα εηαηξεηψλ, νη
νπνίεο, σο αληακνηβή ησλ δσξεάλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ, ζπιιέγνπλ θαη ζηε
ζπλέρεηα εθκεηαιιεχνληαη πεξαηηέξσ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ αηφκσλ. Η νπηηθή
απηή εληζρχεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ην γεγνλφο φηη ην 97% ηεο θίλεζεο ησλ
ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαηαγξάθεηαη απφ ακεξηθαληθέο εηαηξείεο. Όκσο, ε κε
ξχζκηζε θαηάιιεισλ δηαηάμεσλ νθείιεηαη θαη ζηνλ πξφζζεην ζθεπηηθηζκφ ηνπ κε
πεξηνξηζκνχ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ιφγνπ ησλ αηφκσλ αιιά θαη ηνπ δηθαηψκαηνο
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ζπλαιιαγήο ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ηδηνθηεζίαο, θαζψο ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα είλαη
δπλαηφ λα λνεζνχλ σο ηέηνηα [16].
Όπσο θαζίζηαηαη ζαθέο, ην ακεξηθαληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην πξνζθέξεη κε επαξθέο
επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ,
γεγνλφο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε ηεο κε νξηνζέηεζεο ησλ ζπληαγκαηηθά
θαηνρπξσκέλσλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ θαη ησλ εηαηξεηψλ. Η αζάθεηα απηή ησλ
δηαηάμεσλ ζρεηίδεηαη θαη κε ηηο πνιηηηθέο ηδησηηθφηεηαο πνπ πηνζεηνχλ νη εθάζηνηε
ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο, κε νξηζκέλεο κφλν Πνιηηείεο λα πξνβιέπνπλ ηελ
ππνρξεσηηθή χπαξμε απηψλ. Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε εηαηξεία Facebook πξνθεηκέλνπ
λα πείζεη ηα κέιε ηεο φηη δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπο έιαβε
αλάινγε άδεηα ηνπ TRUSTe πξνγξάκκαηνο απνξξήηνπ, θαηά ην νπνίν πηζηνπνηείηαη
φηη έλαο ηζηνρψξνο δηαζέηεη εγγπήζεηο φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο
θαη αζθάιεηαο ησλ κειψλ ηνπ, ιεηηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα θαη σο δηακεζνιαβεηήο ζε
ηπρφλ δηαθσλίεο ηεο εηαηξείαο κε ηνπο ρξήζηεο [16, 39].
Παξάιιεια, ην Facebook, γλσζηνπνίεζε ηελ πξνζρψξεζή ηνπ ζηηο «αξρέο
αζθαινχο ιηκέλα», ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζεσξείηαη φηη ε εηαηξεία παξέρεη
ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ελψ επηηξέπεηαη θαη
ε δηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ απφ θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνο απηήλ κε
βάζε ην άξζξν 25 παξ. 1 ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ. Όκσο, άκεζε ζπλέπεηα ηεο
πξνζρψξεζεο ζηηο «αξρέο αζθαινχο ιηκέλα» ζπληζηά θαη ε ππαγσγή ηεο εηαηξείαο
ζηε δηθαηνδνζία ηεο Οκνζπνλδηαθήο Δπηηξνπήο Δκπνξίνπ ησλ ΗΠΑ, ηεο νπνίαο
ππνρξέσζε απνηειεί ε δηεξεχλεζε θαηαγγειηψλ, ε ιήςε αλάινγσλ κέηξσλ, θαζψο
επίζεο θαη ε απνδεκίσζε ησλ άκεζα ελδηαθεξφκελσλ αηφκσλ αλεμάξηεηα απφ ηε
ρψξα θαηνηθίαο ή ηελ ηζαγέλεηα. Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ
Πξνζηαζία

ησλ

Γεδνκέλσλ

έρεη

ακθηζβεηήζεη

έληνλα

ηηο

αξρέο

απηέο,

ππνζηεξίδνληαο ηαπηφρξνλα φηη ην ακεξηθαληθφ δίθαην δελ παξέρεη ηθαλνπνηεηηθφ
επίπεδν πξνζηαζίαο ζηνπο ρξήζηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έλαληη ηεο εηαηξείαο
Facebook [16, 39, 63].
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9
ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟΗ &
ΠΡΟΣΑΔΗ ΜΔΣΡΧΝ ΠΡΟΣΑΗΑ
Σα ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα αλακθηζβήηεηα απνηεινχλ έλα απφ ηα κεγαιχηεξα
θαη πην αμηνπξφζεθηα ηερλνινγηθά θαηλφκελα ηνπ 21νπ αηψλα πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηε
λέα επνρή πνπ έρεη επέιζεη ζηνλ Ιζηφ. πληζηνχλ ππεξεζίεο, νη νπνίεο θιεξνδνηνχλ
ζηνλ

άλζξσπν

πνιιαπιά

ζεκαληηθά

πιενλεθηήκαηα

κεηαμχ

ησλ

νπνίσλ

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ζχλδεζε ηνπ αηφκνπ θαη ε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο
πιεξνθνξηψλ κε έλα επξχ θχθιν πξνζψπσλ. Χζηφζν, απνηεινχλ θαη ρψξνπο, ζηνπο
νπνίνπο εληνπίδνληαη πνιιαπιά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηδησηηθφηεηα ησλ
ρξεζηψλ, νη νπνίνη, έρνληαο ηελ αίζζεζε έληαμεο ζε έλα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ,
παξνπζηάδνπλ έθδειε ηελ αλάγθε πξνβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο ζε ηξίηα
πξφζσπα κέζσ ηεο θνηλνπνίεζεο ηεξάζηηνπ πιήζνπο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηα
πξνθίι πνπ δηαηεξνχλ ζηνπο εθάζηνηε ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Απηή ε
δξαζηεξηνπνίεζε ησλ αηφκσλ δηαθαίλεηαη λα ιακβάλεη ρψξα ειιείςεη ηεο
ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ θηλδχλσλ αζθάιεηαο θαη ηδησηηθφηεηαο πνπ ελέρεη ε ρξήζε
ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Η ζπκπεξηθνξά απηή πνπ επηδεηθλχνπλ νη
ρξήζηεο νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ παξάιεηςε ησλ αηφκσλ λα ελεκεξψλνληαη
γηα ηνπο φξνπο θαη ηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο πνπ πηνζεηνχλ νη
πάξνρνη ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ, κε απνηέιεζκα λα αγλννχλ ην είδνο ηεο
επεμεξγαζίαο, ζηελ νπνία είλαη δπλαηφ λα ππφθεηληαη ηα δεδνκέλα ηνπο.
Σν δίθαην πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα κέζν
πξνάζπηζεο ηνπ αγαζνχ απηνχ, σζηφζν, δηαθαίλεηαη ζε δηεζλέο επίπεδν λα κελ
ηίζεηαη ηθαλφ λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθχπηνπζεο πξνθιήζεηο. Χο εθ ηνχηνπ,
θαζίζηαηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν αλαγθαία ε παξνρή αλάινγσλ πξνηάζεσλ θαη
κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ απφ ηα άηνκα πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηνπο
θηλδχλνπο πνπ ελέρεη ε επηπφιαηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Όκσο,
νη γεληθφηεξεο ζπζηάζεηο δελ πξέπεη λα αθνξνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηα κέιε ησλ
ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο αιιά επηπξφζζεηα θαη ηνπο παξφρνπο απηψλ, νη
νπνίνη κε ηελ ελζσκάησζε πξφζζεησλ εξγαιείσλ ζα απμήζνπλ ζεκαληηθά ην επίπεδν
αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ. Παξάιιεια, πξσηνβνπιίεο είλαη σθέιηκν
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λα αλαιάβνπλ θαη νη εθάζηνηε θπβεξλεηηθνί θνξείο ησλ ρσξψλ κε ζθνπφ λα
ελεκεξψλνπλ ηνπο πνιίηεο ηνπο γηα ην θνηλσληθφ απηφ θαηλφκελν, ελψ απφ ηελ
πιεπξά ηνπο νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ θαη ηηο εζσηεξηθέο ηνπο
πιεξνθνξίεο αιιά θαη ηηο αληίζηνηρεο ησλ ππαιιήισλ ηνπο απφ θαθφβνπιεο
επηζέζεηο πνπ ελδέρεηαη λα εθδεισζνχλ. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ζπγθιίλνπλ θαη
νη ζπζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο.

9.1 πζηάζεηο πξνο ηηο Κπβεξλήζεηο
ηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ εθάζηνηε ρσξψλ είλαη απαξαίηεην
λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζεκαληηθέο δξάζεηο, νη νπνίεο ζα έρνπλ σο ζθνπφ ηελ αθχπληζε
ησλ πνιηηψλ απφ ηελ παζεηηθή απνδνρή ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Σα
αθφινπζα απνηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ.
 Δθπαηδεπηηθέο εθζηξαηείεο: Δίλαη αλαγθαίν λα νξγαλσζνχλ ελεκεξσηηθέο
θακπάληεο, νη νπνίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνρή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
ζα έρνπλ ζαλ ζθνπφ λα παξνηξχλνπλ ηνπο ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα πξνβαίλνπλ
ζηελ πξνζεθηηθή δηαρείξηζε ηεο ςεθηαθήο ηνπο εηθφλαο. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα
πξνζαλαηνιίδνπλ ηνπο αληίζηνηρνπο παξφρνπο πξνο ηελ αλάπηπμε πεξηζζφηεξν
ζπλεηδεηψλ πνιηηηθψλ αζθάιεηαο.
 Διεγρόκελε ρξήζε ζηα ζρνιεία: Σα ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα ζα ήηαλ εχινγν
λα εληαρζνχλ σο έλα βαζκφ ζηα ζρνιεία πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη
ελήιηθεο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθηνχλ θαηάιιειε ελεκέξσζε
πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκβνπιεχνπλ θαη λα ειέγρνπλ ηνπο λένπο.
 Αλαζεώξεζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ: Θεσξείηαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα
δηεπθξηληζηνχλ δεηήκαηα, ηα νπνία κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ πξνβιεθζεί, κε
απνηέιεζκα λα κελ πξνζηαηεχεηαη εμ΄ νινθιήξνπ ε ηδησηηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε έιιεηςε ξχζκηζεο πνπ αθνξά ηελ
επηζχλαςε κεηαδεδνκέλσλ ζε θσηνγξαθίεο [28, 30].

9.2 πζηάζεηο πξνο ηνπο Παξόρνπο
Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη πάξνρνη ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζα πξέπεη λα
ελεξγνχλ πεξηζζφηεξν πξνο φθεινο ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ
παξέρνληαο ηα αθφινπζα επηπξφζζεηα κέζα.
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 Απζηεξόηεξεο ξπζκίζεηο απνξξήηνπ (default privacy settings): Η επηινγή ησλ
ξπζκίζεσλ απηψλ ζα ήηαλ ιφγην λα θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ειηθία ησλ κειψλ
πνπ κεηέρνπλ ζηνπο εηθνληθνχο απηνχο ρψξνπο, κε απνηέιεζκα λα επηηπγράλεηαη
κεγαιχηεξνο βαζκφο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ησλ αηφκσλ, ηα νπνία ζε αξθεηέο
πεξηπηψζεηο αγλννχλ ηελ χπαξμε ηνπο. Παξάιιεια, νη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο
δηθηχσζεο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο λα
πξνβαίλνπλ ζηελ ζπλεηδεηή ηξνπνπνίεζε ησλ ξπζκίζεσλ απηψλ.
 Ηζρπξόηεξνο

έιεγρνο

πξόζβαζεο

κε

ρξήζε

απζηεξόηεξσλ

κεζόδσλ

απζεληηθνπνίεζεο: θνπφο είλαη λα απνθεπρζνχλ πεξηπηψζεηο δεκηνπξγίαο
πιαζηψλ ηαπηνηήησλ. Μία απφ ηηο ηερληθέο απηέο απνηεινχλ θαη ηα ιεγφκελα
CAPTCHAS, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ειεγρζνχλ νη
δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο ελφο πξνθίι, ζρνιίσλ ή αθφκα θαη θαηά ηελ απνζηνιή
κελπκάησλ.
 Αλίρλεπζε θαηάρξεζεο: Οη πάξνρνη ζα πξέπεη λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα κέιε
ηνπο λα αλαθέξνπλ πεξηπηψζεηο παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ άιισλ κειψλ πνπ
εληνπίδεηαη φηη αληηβαίλνπλ ηνπο φξνπο πνπ ηίζεληαη απφ ηα ςεθηαθά θνηλσληθά
δίθηπα [28, 30].
 Παξνρή θαηάιιεισλ πξόζζεησλ εξγαιείσλ: θνπφο απνηειεί ε πξνζθνξά
κεγαιχηεξνπ ειέγρνπ ζε δηάθνξα δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη ηδησηηθφηεηαο. Γηα ην
ιφγν απηφ, ηα κέιε ζα πξέπεη λα εμνπιηζηνχλ κε ηα αθφινπζα κέζα:
 Καηάιιειεο ξπζκίζεηο κε ζηφρν νη ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα νξίδνπλ ηα
άηνκα εθείλα πνπ επηζπκνχλ λα θνηλνπνηήζνπλ θσηνγξαθίεο ζηηο νπνίεο
απεηθνλίδνληαη.
 Δξγαιεία, ηα νπνία ζα πξνζθέξνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο
θαη εμ’ νινθιήξνπ δηαγξαθήο ησλ πξνθίι ηνπο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε
επίπνλε θαη δχζθνιε δηαδηθαζία ηεο αθαίξεζεο ηπρφλ ζρνιίσλ ή άιινπ
είδνπο δεκνζηεχζεσλ απφ θάζε πξνθίι ρσξηζηά.
 Απηνκαηνπνηεκέλα θίιηξα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ
πεξηερνκέλνπ πνπ δεκνζηεχεηαη.
 Δξγαιεία, ηα νπνία βαζηδφκελα ζηελ ηνπνινγία ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ
δηθηχσλ ζα κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ άηνκα πνπ απνζηέιινπλ ελνριεηηθά
κελχκαηα.
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 Πεξηνξηζκόο ηνπ όγθνπ ησλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξνύλ λα κεηαθνξησζνύλ: Καη’
απηφλ ηνλ ηξφπν, νη ρξήζηεο δελ ράλνπλ ηνλ έιεγρν ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο
πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πεξηπηψζεηο
εθβηαζκνχ.
 Μεγαιύηεξε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ: Γελ ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε
αλαδήηεζε δεδνκέλσλ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία
εληάζζνπλ ηα κέιε ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο
θαηεγνξίεο πξνζψπσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ ηζηφηνπν LinkedIn νη ρξήζηεο κέζσ
θαηάιιεισλ αλαδεηήζεσλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγνχλ θαηαιφγνπο κε
ηνπο ππαιιήινπο δηαθφξσλ εηαηξεηψλ [28].

9.3 Πξνηάζεηο πξνο ηνπο Υξήζηεο
Παξά ηα πξναλαθεξζέληα κέηξα, ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε θπβεξλεηηθέο αξρέο θαη
ηξίηεο νκάδεο, ε βαζηθφηεξε ζπκβνιή ζηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ
ρξεζηψλ απνηειεί ε δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη ε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά πνπ
επηδεηθλχεη ην ίδην ην άηνκν ζηα ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα. Οη ζπζηάζεηο πνπ
αθνινπζνχλ είλαη δπλαηφλ λα ζεσξνχληαη απιέο θαη δεδνκέλεο, παξ’ φια απηά
κεγάιν πιήζνο ηνπ ςεθηαθνχ θνηλνχ δελ πξνβαίλεη ζηελ πηνζέηεζε ηνπο.
 Πεξηνξηζκέλε θνηλνπνίεζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ: Οη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα
δεκνζηεχνπλ ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο κφλν εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί σο έλα βαζκφ ε ςεθηαθή ηνπο
εηθφλα. Γελ ζπληζηάηαη ε απνθάιπςε δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ δηεχζπλζε
θαηνηθίαο, ηνλ ηφπν εξγαζίαο θαζψο επίζεο θαη ηειέθσλα επηθνηλσλίαο, ηα νπνία
δηεπθνιχλνπλ αηζζεηά ηνλ εληνπηζκφ ηνπ αηφκνπ.
 Πξνζεθηηθή θνηλνπνίεζε δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ηξίηα πξόζσπα: Θα πξέπεη
λα πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ ζπγθαηάζεζεο ηνπ άκεζα ελδηαθεξφκελνπ αηφκνπ,
έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη κία ελδερφκελε δηάπξαμε πνηληθνχ αδηθήκαηνο.
 Έιεγρνο ησλ επαθώλ: Οη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηνπο
θαηαιφγνπο ησλ επαθψλ ηνπο κφλν εθείλα ηα άηνκα πνπ εκπηζηεχνληαη. Δίλαη
αλαγθαίν λα αμηνινγνχλ πξνζεθηηθά ηα αηηήκαηα “θηιίαο” πνπ απνδέρνληαη απφ
άιια κέιε, θαζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε ηξίηα πξφζσπα λα
έρνπλ πξφζβαζε ζε φζεο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο έρνπλ θνηλνπνηήζεη.
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 Καηάιιειε δηακόξθσζε ησλ ξπζκίζεσλ απνξξήηνπ: Ο ρξήζηεο, δεδνκέλεο
ηεο δπλαηφηεηαο ξχζκηζεο ηεο ηδησηηθφηεηαο πνπ παξέρνπλ ηα ςεθηαθά θνηλσληθά
δίθηπα, ζα πξέπεη λα επηιέγεη ν ίδηνο ηα άηνκα πνπ ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο
πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεχεη.
 Πξνζεθηηθή θνηλνπνίεζε κελπκάησλ: Σα άηνκα ζα πξέπεη λα εμεηάδνπλ
πξνζεθηηθά ηα κελχκαηα πνπ επηζπκνχλ λα δεκνζηεχζνπλ ζηελ πξνζσπηθή ζειίδα
άιισλ κειψλ, θαζψο θαζίζηαληαη νξαηά ζε φια εθείλα ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ πνπ
έρνπλ επηιερζεί βάζεη ησλ ξπζκίζεσλ απνξξήηνπ.
 Πεξηνξηζκέλε ρξήζε εθαξκνγώλ: Δλδείθλπηαη, θαζψο νη πάξνρνη ησλ
εθαξκνγψλ απνθηνχλ πξφζβαζε ζε δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε, εμαζθαιίδνληαο ηελ
ζπγθαηάζεζε ηνπ.
 Μειέηε όξσλ θαη πνιηηηθήο ηδησηηθόηεηαο: Ο ρξήζηεο νθείιεη λα πξνβαίλεη
ζηελ πξνζεθηηθή αλάγλσζε ηνπο πξηλ ηελ εγγξαθή ηνπ ζηνπο ηζηφηνπνπο
θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη πξνθεηκέλνπ λα είλαη εηο γλψζε
ηνπ ην είδνο ηεο δηαρείξηζεο, ζηελ νπνία ππφθεηληαη ηα δεδνκέλα ηνπ απφ ηνπο
παξφρνπο θαη πξφζζεηεο ηξίηεο νκάδεο.
 Υξήζε ηζρπξώλ θαη πνιιαπιώλ θσδηθώλ πξόζβαζεο: Βαζηθή ακέιεηα ησλ
ρξεζηψλ, νη νπνίνη αθνινπζψληαο απηή ηε ζηξαηεγηθή κπνξνχλ λα δηαθπιάζζνπλ
ηνπο πνιιαπινχο ινγαξηαζκνχο πνπ δηαηεξνχλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηζηφηνπνπο
θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ελψ παξάιιεια δελ ζα πξέπεη λα εκπηζηεχνληαη ηελ
απνζήθεπζε ηνπο ζε κέζα πνπ κπνξνχλ λα θιαπνχλ.
 Πξνζεθηηθή

δηαρείξηζε

ηεο

πξνζσπηθήο

ηζηνζειίδαο

κέζσ

θηλεηνύ

ηειεθώλνπ: Οη ρξήζηεο πνπ επηζπκνχλ λα δηεπξχλνπλ ηηο θνηλσληθέο επαθέο ηνπο
κέζσ ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςνπλ ηηο πξνζσπηθέο
ηνπο πιεξνθνξίεο απφ θαθφβνπια άηνκα είλαη απαξαίηεην λα:
 Αλαθέξνπλ άκεζα κία πηζαλή θινπή ή απψιεηα ηεο ζπζθεπήο.
 Πξνζηαηεχνπλ ην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν, έηζη ψζηε αλεπηζχκεηα άηνκα λα
κελ έρνπλ πξφζβαζε ζε απηφ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα ήηαλ εχινγν
ηα άηνκα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ξπζκίζεηο αζθάιεηαο πνπ παξέρνληαη, φπσο
ζπληζηά ε ελεξγνπνίεζε θσδηθψλ πξφζβαζεο.
 Διέγρνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ηα άηνκα πνπ εληάζζνληαη ζε απηφ πξηλ απφ
ηελ ρξήζε ηεο ζπζθεπήο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο
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θνηλσληθήο δηθηχσζεο, κε ζθνπφ λα απνθεχγνπλ ηα αδηάθξηηα βιέκκαηα
αγλψζησλ θαη κε [32, 35, 36].

9.4 πζηάζεηο σο πξνο ηνπο Τπαιιήινπο Δηαηξεηώλ
Οη άλζξσπνη σο ρξήζηεο ησλ ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ είλαη αλαγθαίν λα
πηνζεηνχλ ηηο παξαπάλσ πξαθηηθέο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο
αζθαιή. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππνρξενχληαη λα αθνινπζνχλ θαη ηα κέηξα πνπ
ιακβάλνπλ νη εξγνδφηεο ηνπο, ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηελ απνηξνπή εθδήισζεο
επηζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εηαηξηθή θαηαζθνπεία. Μεηαμχ απηψλ είλαη απαξαίηεην
λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη αθφινπζεο πξαθηηθέο.
 Γεκηνπξγία πνιιαπιώλ πξνθίι: Οη ππάιιεινη ησλ επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα
δηαηεξνχλ δηαθνξεηηθά πξνθίι γηα πξνζσπηθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο
αληίζηνηρα. ηελ πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ζα ήηαλ πξαθηηθφ λα
δεκηνπξγήζνπλ δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζην ινγαξηαζκφ ηνπο, δηαρσξίδνληαο θαη’
απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο επαθέο ηνπο ζε επαγγεικαηηθέο θαη πξνζσπηθέο. Παξάιιεια,
ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ξπζκίζεσλ απνξξήηνπ γηα ηελ θάζε νκάδα ζα
επηηξέςεη θαη ηελ αλάινγε νξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπο πξνο απηέο.
 Πξνζεθηηθή θνηλνπνίεζε δεδνκέλσλ: Οη ππάιιεινη ζα ήηαλ ζθφπηκν λα κε
δεκνζηεχνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε εζσηεξηθά πξνθχπηνληα δεηήκαηα
ηεο εηαηξείαο, έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε γλσζηνπνίεζε ηνπο ζε ηξίηα άηνκα πνπ
αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο [32].
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α
ην παξφλ παξάξηεκα παξαηίζεληαη αλαιπηηθνί πίλαθεο, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ
ιεπηνκεξή ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά πνπ επηδεηθλχνπλ νη ρξήζηεο ησλ
επί κέξνπο εμεηαδφκελσλ δεηγκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο
ηζηνζειίδεο ζην Facebook.

Πίλαθαο Α1: Αηηίεο κε έληαμεο ησλ εξσηεζέλησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο
ςεθηαθέο θνηλφηεηεο ηνπ Facebook.

Γελ επηζπκώ ηε
δεκνζηνπνίεζε
πξνζσπηθώλ
δεδνκέλσλ
Γελ κε ελδηαθέξεη
απηή ε κνξθή
επηθνηλσλίαο
Γελ γλσξίδσ
πιεξνθνξίεο γηα ην
Facebook
Δίρα ινγαξηαζκό
αιιά ηνλ δηέγξαςα
Άιιν

Μεηαπηπρηαθνί
Φνηηεηέο
Πιεξνθνξηθήο

Μεηαπηπρηαθνί
Φνηηεηέο Άιισλ
Σκεκάησλ

Σπραίν
Γείγκα
Πιεζπζκνύ

πλνιηθό
Γείγκα

71,4%

11,1%

40,9%

39,5%

28,6%

44,4%

27,2%

31,6%

-

-

4,5%

2,6%

14,3%

11,1%

18,2%

15,8%

14,3%

33,3%

9%

15,8%

Πίλαθαο Α2: θνπφο έληαμεο ησλ εξσηεζέλησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ
ςεθηαθφ ρψξν ηνπ Facebook.

Δύξεζε λέσλ θίισλ
Δύξεζε παιηώλ
θίισλ θαη
ζπκκαζεηώλ
Δληνπηζκόο αηόκσλ
κε θνηλά
ελδηαθέξνληα
Γεκηνπξγία
πξνζσπηθώλ
ζρέζεσλ κε
αλζξώπνπο

Μεηαπηπρηαθνί
Φνηηεηέο
Πιεξνθνξηθήο

Μεηαπηπρηαθνί
Φνηηεηέο Άιισλ
Σκεκάησλ

Σπραίν
Γείγκα
Πιεζπζκνύ

πλνιηθό
Γείγκα

14,7%

4,3%

6,1%

10,2%

67,6%

54,3%

46,9%

73,2%

5,9%

8,7%

13,6%

13,9%

2,9%

17,4%

9,1%

13,9%
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Δπαγγεικαηηθνί/
δηαθεκηζηηθνί
ζηόρνη

8,8%

13,1%

13,6%

16,7%

Μέζν ςπραγσγίαο

17,6%

8,7%

15,2%

18,5%

Σάζε ηεο επνρήο

2,9%

17,4%

6,1%

12%

Άιιν

2,9%

8,7%

4,5%

7,4%

Πίλαθαο Α3: Πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ θνηλνπνηνχλ νη εμεηαδφκελεο νκάδεο
πιεζπζκνχ ζηα πξνθίι πνπ δηαηεξνχλ ζην Facebook.
Μεηαπηπρηαθνί
Φνηηεηέο
Πιεξνθνξηθήο

Μεηαπηπρηαθνί
Φνηηεηέο Άιισλ
Σκεκάησλ

Σπραίν
Γείγκα
Πιεζπζκνύ

πλνιηθό
Γείγκα

Φύιν

88,9%

100%

91%

93,5%

Ζκεξνκελία γέλλεζεο

77,8%

97,3%

93,2%

90,8%

37%

73%

47,7%

53,7%

Σόπνο θαηαγσγήο

33,3%

48,7%

31,8%

38%

Γηεύζπλζε

7,4%

27,1%

6,8%

13,9%

Κηλεηό ηειέθσλν

3,7%

29,8%

4,6%

13%

Πιεξνθνξίεο εθπαίδεπζεο

88,9%

27,6%

52,3%

66,7%

Δλδηαθέξνκαη γηα
(άληξεο, γπλαίθεο)

22,2%

32,5%

27,3%

27,8%

Πξνζσπηθή θαηάζηαζε

29,2%

35,2%

38,6%

34,3%

Οηθνγέλεηα

7,4%

29,8%

22,7%

21,3%

Πνιηηηθέο απόςεηο

14,8%

24,3%

18,2%

19,5%

Θξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο

11,1%

24,3%

29,6%

23,2%

Γξαζηεξηόηεηεο/
ελδηαθέξνληα

40,7%

54,1%

43,2%

46,3%

Πξνζσπηθέο θσηνγξαθίεο

74,1%

83,8%

86,4%

82,4%

Πξνζσπηθά βίληεν

25,9%

56,8%

31,8%

38,9%

Σόπνο δηακνλήο
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Πίλαθαο Α4: Πξαγκαηηθά δεδνκέλα πνπ θνηλνπνηεί ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ
δεηγκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ ζηα αληίζηνηρα πξνθίι ηνπο ζην Facebook.
Πξαγκαηηθό
ηνηρείν

Με Πξαγκαηηθό
ηνηρείν

84,3%

15,7%

Ζκεξνκελία γέλλεζεο

99%

1%

Σόπνο δηακνλήο

90%

10%

82,9%

17,1%

60%

40%

Κηλεηό ηειέθσλν

42,9%

57,1%

Πιεξνθνξίεο εθπαίδεπζεο

95,8%

4,2%

Δλδηαθέξνκαη γηα (άληξεο,
γπλαίθεο)

83,3%

16,7%

Πξνζσπηθή θαηάζηαζε

70,3%

29,7%

Οηθνγέλεηα

56,5%

43,5%

Πνιηηηθέο απόςεηο

66,7%

33,3%

Θξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο

90,5%

9,5%

94%

6%

Φύιν

Σόπνο θαηαγσγήο
Γηεύζπλζε

Γξαζηεξηόηεηεο/ ελδηαθέξνληα

Πίλαθαο Α5: Αηηίεο κε αλάγλσζεο ησλ φξσλ θαη ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο
ηδησηηθφηεηαο πνπ πηνζεηεί ην Facebook.

Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο
Γπζθνιία εληνπηζκνύ
ηεο αλάινγεο επηινγήο
Σν θείκελν ήηαλ κεγάιν
ζε έθηαζε
Έιιεηςε ρξόλνπ
Γηαπηζηώζεθε
πξόβιεκα θαηαλόεζεο
Δκπηζηνζύλε ζην
Facebook

Όξνη

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο
Ηδησηηθόηεηαο

18,9%

15,5%

13,1%

21,1%

63,8%

59,2%

8,7%

7,1%

7,3%

5,7%

1,5%

-

126

Πίλαθαο Α6: Μέγεζνο ηνπ θαηαιφγνπ ησλ επαθψλ πνπ δηαηεξνχλ νη ρξήζηεο ηνπ
Facebook.
Μεηαπηπρηαθνί
Φνηηεηέο
Πιεξνθνξηθήο

Μεηαπηπρηαθνί
Φνηηεηέο Άιισλ
Σκεκάησλ

Σπραίν Γείγκα
Πιεζπζκνύ

πλνιηθό
Γείγκα

-

8,1%

2,3%

3,6%

30-50

11,1%

13,5%

11,4%

12,1%

51-100

7,4%

8,1%

6,8%

7,3%

101-200

25,9%

16,2%

31,8%

25%

201-300

3,7%

29,7%

22,7%

20,4%

301-500

40,8%

18,9%

18,2%

24,1%

501-700

7,4%

5,5%

4,5%

5,6%

701-1000

3,7%

-

2,3%

1,9%

Κάησ ησλ 30
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β
ην παξφλ παξάξηεκα παξνπζηάδεηαη ην εξσηεκαηνιφγην, ζην νπνίν βαζίζηεθε εμ’
νινθιήξνπ ε δηεμαγσγή ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο έξεπλαο, ε νπνία είρε σο ζηφρν λα
κειεηήζεη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ επηδεηθλχνπλ δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο
ρξεζηψλ ζηνλ ηζηφηνπν θνηλσληθήο δηθηχσζεο Facebook.

FACEBOOK & ΗΓΗΧΣΗΚΟΣΖΣΑ
1. Πνηα είλαη ε ειηθία ζαο;

________

2. Πνην είλαη ην θχιν ζαο;

Γπλαίθα

Άληξαο

3. Γηαζέηεηε ινγαξηαζκφ ζην Facebook;

Ναη

Όρη

Αλ ε απάληεζε ζαο είλαη “όχι” πξνρσξήζηε ζηελ εξώηεζε 4. Δηαθνξεηηθά κεηαβείηε
ζηελ εξώηεζε 6.
4. Γηα πνην/νπο ιφγν/νπο δελ δηαζέηεηε ινγαξηαζκφ ζην Facebook;
Γελ επηζπκψ ηελ δεκνζηνπνίεζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κνπ
Γελ κε ελδηαθέξεη ηέηνηα κνξθή επηθνηλσλίαο
Γελ γλσξίδσ πιεξνθνξίεο γηα ην Facebook
Δίρα ινγαξηαζκφ αιιά ηνλ δηέγξαςα
Άιιν (παξαθαιώ παξαζέζηε)
_____________________________________________________________________
Σε πεξίπησζε πνπ δηαγξάςαηε ινγαξηαζκό ζαο κεηαβείηε ζηελ εξώηεζε 5. Δηαθνξεηηθά
ε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο νινθιεξώζεθε ζε απηό ην ζεκείν γηα εζάο.
5. Γηα πνην ιφγν δηαγξάςαηε ην ινγαξηαζκφ ζαο ζην Facebook;
Γελ ηνλ ρξεζηκνπνηνχζα πηα
Γηαπίζησζα φηη δελ εμαζθαιηδφηαλ ε αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
κνπ
Γελ είρα πιένλ ρξφλν
Άιιν (παξαθαιώ παξαζέζηε)
_____________________________________________________________________
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6. Γηα πνην/νπο ιφγν/νπο δηαζέηεηε ινγαξηαζκφ ζην Facebook;
Γηα λα βξσ λένπο θίινπο
Γηα λα ζπλαληήζσ παιηνχο θίινπο ή ζπκκαζεηέο
Γηα λα εληνπίζσ άηνκα κε θνηλά ελδηαθέξνληα ή πεπνηζήζεηο
Γηα λα αλαπηχμσ πεξηζζφηεξν πξνζσπηθέο ζρέζεηο κε αλζξψπνπο
Γηα επαγγεικαηηθνχο/ δηαθεκηζηηθνχο ιφγνπο
Γηα λα παίδσ παηρλίδηα
Δίλαη κφδα/Αθνινπζψ ηελ ηάζε ηεο ζεκεξηλήο επνρήο
Άιιν (παξαθαιώ παξαζέζηε)
_____________________________________________________________________
7. Πφζν ζπρλά εηζέξρεζηε ζην Facebook;
Κάζε κέξα
3-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα

Μεληαία

παληφηεξα

8. Έρεηε δηαβάζεη ηνπο φξνπο, ην πξνζσπηθφ απφξξεην (privacy settings) θαη ηελ
πνιηηηθή πξνζσπηθνχ απνξξήηνπ (privacy policy) πνπ πηνζεηεί ην Facebook;
Ναη

Όρη

Όξνη
Πξνζσπηθφ Απφξξεην
Πνιηηηθή Πξνζσπηθνχ
Απνξξήηνπ
9. Γηα πνην ιφγν δελ έρεηε δηαβάζεη ηνπο φξνπο, ην πξνζσπηθφ απφξξεην (privacy
settings) ή ηελ πνιηηηθή πξνζσπηθνχ απνξξήηνπ (privacy policy) πνπ πηνζεηεί ην
Facebook;
(Αλ έρεηε δηαβάζεη θάπνην από ηα πξναλαθεξζέληα, παξαιείςηε ην)

Όξνη

Πξνζσπηθφ
Απφξξεην

Γελ κε ελδηαθέξεη
Γελ εληφπηζα ηελ
αλάινγε επηινγή
Σν θείκελν ήηαλ
κεγάιν ζε έθηαζε/
Δπξφθεηην γηα κία
βαξεηή δηαδηθαζία
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Πνιηηηθή
Πξνζσπηθνχ
Απνξξήηνπ

Γελ είρα ρξφλν
Ξεθίλεζα λα δηαβάδσ
αιιά είρα πξφβιεκα
θαηαλφεζεο
Δκπηζηεχνκαη ην
Facebook
Άιιν (παξαζέζηε ην
δηαθνξεηηθό ιόγν)
10. Γηαβάζαηε ηνπο φξνπο, ην πξνζσπηθφ απφξξεην (privacy settings) ή ηελ πνιηηηθή
πξνζσπηθνχ απνξξήηνπ (privacy policy) ηνπ Facebook πξηλ ή κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ
πξνθίι ζαο;
(Αλ δελ έρεηε δηαβάζεη θάπνην από ηα παξαθάησ παξαιείςηε ην)
Πξηλ

Μεηά

Όξνη
Πξνζσπηθφ Απφξξεην
Πνιηηηθή Πξνζσπηθνχ
Απνξξήηνπ
11. Έρεηε δεκνζηεχζεη θσηνγξαθίεο θίισλ ζαο ζην Facebook;
Ναη

Όρη

Αλ έχετε δεκνζηεύζεη θσηνγξαθίεο θίισλ ζαο ζην πξνθίι ζαο πξνρσξήζηε ζηελ
εξώηεζε 12. Δηαθνξεηηθά πξνρσξήζηε ζηελ εξώηεζε 14.
12. Έρεηε δεηήζεη ηελ ζπγθαηάζεζε ησλ θίισλ ζαο πξνθεηκέλνπ λα δεκνζηεχζεηε
θσηνγξαθίεο ηνπο;
Ναη

Όρη

Αλ ε απάληεζε ζαο είλαη “όχι” πξνρσξήζηε ζηελ εξώηεζε 13. Δηαθνξεηηθά κεηαβείηε
ζηελ εξώηεζε 14.
13. Γηα πνην ιφγν δελ δεηήζαηε ηελ άδεηα ησλ θίισλ ζαο πξνθεηκέλνπ λα δεκνζηεχζεηε
θσηνγξαθίεο ηνπο ζην Facebook;
Θεψξεζα φηη ζπκθσλνχλ
Γελ ην ζθέθηεθα
Σν ζεψξεζα αβιαβέο
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Άιιν (Παξαθαιώ παξαζέζηε)
_____________________________________________________________________
14. Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο πνπ έρεηε θνηλνπνηήζεη ζην Facebook
αληηθαηνπηξίδνπλ ηα πξαγκαηηθά ζαο ζηνηρεία;
(Παξαιείςηε όπνηα από ηα παξαθάησ δεδνκέλα δελ έρεηε δεκνζηεύζεη ζην πξνθίι ζαο)
Πξαγκαηηθφ
ηνηρείν

Με Πξαγκαηηθφ
ηνηρείν

Ολνκαηεπψλπκν
Φχιν
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
Σφπνο δηακνλήο
Σφπνο θαηαγσγήο
Γηεχζπλζε
Κηλεηφ ηειέθσλν
Πιεξνθνξίεο εθπαίδεπζεο
Δπαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα
Πνιηηηθέο απφςεηο
Θξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο
Δλδηαθέξνκαη γηα (γπλαίθεο, άληξεο)
Πξνζσπηθή θαηάζηαζε (ειεχζεξνο/ε θ.α.)
Οηθνγέλεηα
Γξαζηεξηφηεηεο/ Δλδηαθέξνληα
15. Πνηεο ξπζκίζεηο απνξξήηνπ (privacy settings) έρεηε επηιέμεη γηα θάζε έλα απφ ηα
παξαθάησ πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα;
(Παξαιείςηε νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο δελ έρεηε δεκνζηεύζεη)
Όινη
Φχιν
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
Σφπνο δηακνλήο
Σφπνο θαηαγσγήο
Γηεχζπλζε
Κηλεηφ ηειέθσλν
Email
Πιεξνθνξίεο εθπαίδεπζεο
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Φίινη
θίισλ

Μφλν
θίινη

Δπηιεγκέλα
άηνκα

Δλδηαθέξνκαη γηα (γπλαίθεο,
άληξεο)
Πξνζσπηθή θαηάζηαζε
(ειεχζεξνο/ε θ.α.)
Οηθνγέλεηα
Πνιηηηθέο απφςεηο
Θξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο
Γξαζηεξηφηεηεο/ Δλδηαθέξνληα
Πξνζσπηθέο ζαο θσηνγξαθίεο
Πξνζσπηθά ζαο βίληεν
Φσηνγξαθίεο & βίληεν πνπ έρεηε
επηζεκαλζεί
Γεκνζηεχζεηο ζηνλ Σνίρν ζαο
Γεκφζηα αλαδήηεζε ηνπ πξνθίι
ζαο
16. Οξηζκέλεο πιεξνθνξίεο ζαο είλαη δηαζέζηκεο ζε εθαξκνγέο, παηρλίδηα θαη
ηζηνηφπνπο, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θίινπο ζαο. Έρεηε ηξνπνπνηήζεη ηηο
αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο;
Ναη

Όρη

17. Πνηνο είλαη ν αξηζκφο ησλ θίισλ ζαο ζην Facebook; _________
18. Έρεηε απνδερζεί σο “θίινπο” ζαο άηνκα πνπ δελ γλσξίδεηε πξνζσπηθά;
Ναη
Όρη
Αλ ε απάληεζή ζαο είλαη καταυατική πξνρσξήζηε ζηελ εξώηεζε 19. Δηαθνξεηηθά
κεηαβείηε ζηελ εξώηεζε 20.
19. Πνηνο είλαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ απηψλ; _______
20. Έρεηε πνηέ απνζηείιεη αίηεκα “θηιίαο” ζε άηνκν/α πνπ δελ γλσξίδεηε πξνζσπηθά;
Ναη

Όρη

21. Ση πνζνζηφ ησλ “θίισλ” ζαο ζην Facebook απνηεινχλ εθείλα ηα άηνκα κε ηα νπνία
ζπλαλαζηξέθεζηε ζπρλά ζηελ πξαγκαηηθή ζαο δσή;
Κάησ απφ 10%

10-25%

26-50%
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51-75%

75% θαη άλσ

22. Πηζηεχεηε φηη ην Facebook:
Ναη

Όρη

Γηακνηξάδεη πξνζσπηθέο ζαο
πιεξνθνξίεο ζε ηξίηνπο;
πιιέγεη πιεξνθνξίεο ζαο απφ
άιιεο πεγέο εθηφο ηνπ πξνθίι ζαο;
Θεσξείηε φηη ην Facebook έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζηηο ελέξγεηεο απηέο;
Ναη

Όρη

23. αο αλεζπρεί ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζαο απφ ην ίδην ην Facebook, ηνπο
ηξίηνπο ζηνπο νπνίνπο δηακνηξάδνληαη ή ηνπο θίινπο ζαο;
Ναη

Όρη

Facebook
Σξίηεο νκάδεο
Φίινη ζαο
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