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Πεξίιεςε 

Σηελ ζύγρξνλε επνρή ην Internet θαη νη ππεξεζίεο ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ (World Wide Web) 

έρνπλ μεθύγεη από ηηο θαζαξά αθαδεκατθέο ή επηρεηξεκαηηθέο ρξήζεηο θαη έρνπλ ελζσκαησ-

ζεί ζηελ θαζεκεξηλή δσή κε ην πιήζνο ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ παξέρνπλ. 

Δελ «ζεξθάξνπκε» πηα απιώο ζην Internet, αιιά αληίζεηα γηλόκαζηε θαζεκεξηλά ελεξγά κέ-

ιε ειεθηξνληθώλ παξεώλ, νκάδσλ ή θνηλνηήησλ θαη νη ππεξεζίεο πνπ καο παξέρεη πηα ν Πα-

γθόζκηνο Ιζηόο είλαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο θνηλσληθήο καο δσήο. Νένη όξνη, όπσο “Web 

2.0”, “Κνηλσληθή Δηθηύσζε” θαη “Σεκαζηνινγηθόο Ιζηόο” δηαηππώλνληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ 

απηέο ηηο λέεο ππεξεζίεο. Η παξνύζα εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ηε κειέηε ησλ παξαπάλσ 

ζύγρξνλσλ ηάζεσλ ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ ώζηε λα αλαδεηρζνύλ ηα κνλαδηθά θαη θαηλνηόκα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 

Abstract 

 

Nowadays, Internet and the World Wide Web services, have exceeded purely academic or 

business use, and is now a part of our everyday life.  Mainly because of their potential and 

their multiple utilities. 

We don’t just use Internet for «surfing», but we involve ourselves actively in it, by joining 

electronic groups, teams or communities and so it has become an essential part of our social 

lives. New terms like “Web 2.0”, Social Networking” and “Semantic Web” are phrased in 

order to describe the newly created services described above. 

The present project is about studying and describing these new services of the World Wide 

Web, and identifying their unique and novel features. 
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1. Δηζαγσγή 

1.1 Αληηθείκελν θαη Σθνπόο ηεο Δξγαζίαο 

Δίλαη θαλεξφ ζηελ ζχγρξνλε επνρή φηη ην Internet θαη νη ππεξεζίεο ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ 

(World Wide Web) έρνπλ μεθχγεη απφ ηηο θαζαξά αθαδεκατθέο ή επηρεηξεκαηηθέο ρξήζεηο θαη 

έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ θαζεκεξηλή δσή κε ην πιήζνο ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ εξγαιείσλ 

πνπ παξέρνπλ. ηαδηαθά γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ φηη πηα 

δελ «ζεξθάξνπκε» απιψο ζην Internet, αιιά αληίζεηα γηλφκαζηε θαζεκεξηλά ελεξγά κέιε 

ειεθηξνληθψλ παξεψλ, νκάδσλ ή θνηλνηήησλ θαη νη ππεξεζίεο πνπ καο παξέρεη πηα ν Παγθφ-

ζκηνο Ηζηφο είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θνηλσληθήο καο δσήο. Πνιινί λένη φξνη δηαηππψ-

λνληαη ζπλερψο γηα λα πεξηγξάςνπλ απηέο ηηο λέεο ππεξεζίεο θαη ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν ιεη-

ηνπξγίαο ηνπο. Παξάιιεια, λέεο ηδέεο εκθαλίδνληαη γηα ηελ αμηνπνίεζε φινπ ηνπ πιηθνχ θαη 

φισλ ησλ κειψλ πνπ έρεη απνθηήζεη πηα ν Παγθφζκηνο Ηζηφο έηζη ψζηε νη ειεθηξνληθέο ππε-

ξεζίεο λα είλαη αθφκα πην απνηειεζκαηηθέο θαη νη «κεραλέο» πνπ ζπληζηνχλ ηνλ Παγθφζκην 

Ηζηφ λα απνθηήζνπλ θάπνην κέξνο απφ απηή ηε ζπζζσξεπκέλε γλψζε ψζηε λα παξέρνπλ 

ζηνπο ρξήζηεο «εμππλφηεξεο» ππεξεζίεο κε πνιιέο απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο. 

Οη λέεο ππεξεζίεο ηνπ ζχγρξνλνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ ραξαθηεξίδνληαη κε ηνλ φξν Web 

2.0 θαη ζπγθεληξψλνπλ έλα κεγάιν πιήζνο θξηηηθψλ γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη ηα ηερλνινγη-

θά κέζα πνπ ηνπο πινπνηνχλ. Δπηπξνζζέησο, είλαη γεγνλφο φηη νη λέεο ππεξεζίεο θπξηαξρνχλ 

ζηελ θνηλσληθή δσή νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ ρξεζηψλ, ψζηε λα κηιάκε πηα γηα ηελ Κνηλσ-

ληθή Γηθηχσζε (Social Networking). Παξάιιεια, νη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο αμηνπνίεζεο 

λέσλ θαη παιαηψλ ηερλνινγηψλ ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ γηα ηελ αλάπηπμε πεξηζζφηεξεο λνε-

κνζχλεο ζε απηφλ ζπλζέηνπλ ηνλ απνθαινχκελν εκαζηνινγηθφ Ηζηφ (Semantic Web).  

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ηε κειέηε ησλ παξαπάλσ ζχγρξνλσλ ηάζεσλ 

ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ. Ζ κειέηε απηή έγθεηηαη θπξίσο ζηελ παξνπζίαζε ησλ ραξαθηεξηζηη-

θψλ ησλ λέσλ ππεξεζηψλ ζην Internet θαη ζην εκαζηνινγηθφ Ηζηφ, αιιά θαη ζηε δηεξεχλεζε 

ησλ ηδηνηήησλ εμαηηίαο ησλ νπνίσλ έρνπλ απνθηήζεη ην κεγάιν βαζκφ δηάδνζεο πνπ δηαηε-

ξνχλ ζήκεξα κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ θπβεξλνρψξνπ. πλεπψο, ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ν 

εληνπηζκφο ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ Παγθφζκηνπ θαη ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ ε-

θείλσλ ησλ ηδηνηήησλ πνπ ηηο θαζηζηά θαηλνηφκεο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ ηνπ Internet, αι-

ιά θαη ζπκβάινπλ ζηελ ηδηαίηεξα κεγάιε δεκνθηιία ηνπο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο 

εξγαζίαο απαηηείηαη ε πξνζέγγηζε ηφζν ησλ ηερλνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ λέσλ ππε-
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ξεζηψλ φζν θαη ησλ θνηλσληθψλ ηνπο πξνεθηάζεσλ. Σαπηφρξνλα, ηδηαίηεξα ρξήζηκε πξνο απ-

ηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη θαη ε κειέηε θαη ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εθ-

πξνζψπσλ ησλ λέσλ ππεξεζηψλ ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ. 

1.2 Γνκή ηεο Δξγαζίαο 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ε εξγαζία πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ελφηε-

ηεο: ζην θεθάιαην 2 αλαπηχζζνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ ιεγφκελνπ Web 2.0. πγθεθξηκέλα 

ζηελ ελφηεηα 2.1 παξνπζηάδνληαη γεληθνί νξηζκνί θαη ραξαθηεξηζηηθά, ζηελ ελφηεηα 2.2 κε-

ιεηψληαη νη βαζηθέο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο ηνπ Web 2.0 θαη ζηελ 2.3 γίλεηαη πξνζέγγηζε 

ησλ ηερλνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη πξνηχπσλ ηνπ Web 2.0. Απηή ε ελφηεηα αλαιχεηαη 

πεξηζζφηεξν θαη ζηελ 2.3.1 παξνπζηάδεηαη ε ηερλνινγία Ajax, ζηελ 2.3.2 νη αξρηηεθηνληθέο 

REST θαη SOAP θαη ζηελ 2.3.3 παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ηηο ειεχζεξεο πξνγξακκαηηζηηθέο 

βηβιηνζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθαξκνγέο ηνπ Web 2.0. Σν θεθάιαην 2 νινθιεξψλεηαη 

κε ηελ ελφηεηα 2.4 ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη πξννπηηθέο θαη ηα επφκελα ζρέδηα αλάπηπμεο 

ηνπ Web 2.0.  

ην θεθάιαην 3 παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ ππεξεζηψλ Κνηλσληθήο 

Γηθηχσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελφηεηα 3.1 νη νξηζκνί θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

ελψ ζηελ ελφηεηα 3.2 νη ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηηο ππεξεζίεο Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο. Σν θεθά-

ιαην 4 είλαη αθηεξσκέλν ζηελ εκαζηνινγηθφ Ηζηφ (Semantic Web) θαη αλαιπηηθφηεξα, ζηελ 

ελφηεηα 4.1 παξνπζηάδνληαη νη γεληθνί νξηζκνί θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ζπγθε-

θξηκέλα ζηελ 4.1.1 ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ, ζηελ 4.1.2 ε 

δηαηχπσζε θαη ε εμέιημε ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ, ζηελ 4.1.3 γίλεηαη αληηπαξάζεζε ηνπ 

εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ θαη ηνπ Web 2.0, ζηελ 4.1.4 παξνπζηάδεηαη ε λέα έλλνηα ηνπ Web 3.0 

θαη ζηελ 4.1.5 εηζάγεηαη ε έλλνηα ηεο Αλάιπζεο Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ. ηελ επφκελε ελφηεηα 

4.2 δίδνληαη νη ηερλνινγηθέο απαληήζεηο ζην ζέκα ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο γλψζεο ζην ε-

καζηνινγηθφ Ηζηφ κε ηελ παξνπζίαζε ησλ Οληνινγηψλ (ελφηεηα 4.2.1), ησλ Γισζζψλ Ολην-

ινγηψλ (ελφηεηα 4.2.2). ηελ επφκελε ελφηεηα 4.3 πξνζεγγίδεηαη ην ζέκα ησλ εθαξκνγψλ 

ζηνλ εκαζηνινγηθφ Ηζηφ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο (ελφηεηα 

4.3.1), ηεο γεληθήο αξρηηεθηνληθήο ηνπο (ελφηεηα 4.3.2) θαη ηεο πην ζπρλήο ηερλνινγίαο ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο, ηελ Sesame (ελφηεηα 4.3.3). 

ην θεθάιαην 5 γίλεηαη κία επηζθφπεζε φισλ φζσλ αλαιχζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο κε ηελ αληηπαξάζεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ππεξεζηψλ 
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ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ απηή ηελ πεξίνδν: ην Facebook (ελφηεηα 5.1), ην LinkedIn (ελφηεηα 

5.2), ην Wikipedia (ελφηεηα 5.3) θαη απφ θνηλνχ ηα YouTube θαη Flickr (ελφηεηα 5.4). ην 

θεθάιαην 6 παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο θαη ζην θεθάιαην 7 νη βηβιην-

γξαθηθέο αλαθνξέο ζηηο νπνίεο απηή βαζίζηεθε. 
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2. Web 2.0 

2.1 Γεληθνί Οξηζκνί θαη Φαξαθηεξηζηηθά 

Ζ εμάπισζε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ (World Wide Web – WWW) ήηαλ ξα-

γδαία απφ ηε ζηηγκή ηεο αλαθάιπςεο ηνπ. Ζ ρξήζε ησλ ζειίδσλ ηνπ Internet δηεπξχλζεθε 

απφ ηνπο θαζαξά αθαδεκατθνχο ζθνπνχο ζε ελεκεξσηηθνχο, θαηαλαισηηθνχο, δεκφζηαο δηνί-

θεζεο κέρξη θαη θνηλσληθψλ επαθψλ. Ζ εμέιημε θαη νη αιιαγέο ζην είδνο ησλ εθαξκνγψλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ ππάξρνπλ ζην Internet κέζσ ηνπ WWW απαίηεζαλ θαη ηελ αλαθάιπςε θαη 

πηνζέηεζε λέσλ ζρεδηαζηηθψλ ηδεψλ, ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ θαη πξσηνθφιισλ. πλεπψο, ε 

δνκή θαη ην ηερλνινγηθφ ππφβαζξν ησλ ζειίδσλ ζην Internet άξρηζε λα απνκαθξχλεηαη αξθε-

ηά απφ ηηο παιαηφηεξεο ζειίδεο, κε απνηέιεζκα λα ζεσξεζεί φηη ν Παγθφζκηνο Ηζηφο έρεη εη-

ζέιζεη ζε κία λέα ηερλνινγηθήο γεληά, ηελ Web 2.0, αλ ππνηεζεί φηη ην ζχλνιν ησλ αξρηθψλ 

ηερλνινγηψλ ηνπ WWW απφ ηελ εκθάληζή ηνπ ραξαθηεξίζηεθε σο Web 1.0. Ο φξνο Web 

2.0, ζπλεπψο, έξρεηαη λα ραξαθηεξίζεη φιε ηελ ηξέρνπζα γεληά ππεξεζηψλ ηνπ Παγθφζκηνπ 

Ηζηνχ νη νπνίεο δηαθξίλνληαη απφ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ έκπλεπζε πίζσ απφ ηε δεκη-

νπξγία ηνπο, ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπο, αιιά θαη ζηηο ηερλνινγίεο πινπνίεζήο ηνπο. Ο ίδηνο ν 

ραξαθηεξηζκφο Web 2.0 πξνθαιεί έληνλεο ζπδεηήζεηο ζην ρψξν ηνπ Internet θαη είηε ζεσξεί-

ηαη απαξαίηεηνο γηα λα επηζεκάλεη ηελ επαλαζηαηηθή, λέα πνξεία πνπ έρεη πάξεη ν Παγθφ-

ζκηνο Ηζηφο, ελψ ππάξρεη θαη ε αληίζεηε γλψκε ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ ππάξρεη λέα γεληά 

ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ αιιά κία θπζηνινγηθή εκθάληζε θάπνησλ λέσλ, εχρξεζησλ θαη δεκν-

θηιψλ ππεξεζηψλ ζην Internet νη νπνίεο πξνέθπςαλ λνκνηειεηαθά κέζα απφ ηνπο ηεξάζηηνπο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ θαη ηηο πνιιαπιέο θαηλνηφκεο ηδέεο πνπ απφ ηελ 

έλαξμή ηνπ θηινμελνχζε ην WWW [2]. 

Καηά κία έλλνηα, ινηπφλ, ην Web 2.0 απνηειεί νπζηαζηηθή εμέιημε ηνπ Παγθφζκηνπ Η-

ζηνχ θαζψο εληζρχεη θαη εγθαζηδξχεη θαηαξράο ηε ρξήζε ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ σο κία ε-

ληαία «Πιαηθφξκα» πνπ ηελ απνηεινχλ πνιιαπινί θφκβνη θαη ινγηζκηθά ελφο δηθηχνπ. Γελ 

ππάξρεη, επνκέλσο, ε αξρηθή έλλνηα ηεο απνθιεηζηηθήο επηθνηλσλίαο ελφο Δμππεξεηεηή Πα-

γθφζκηνπ Ηζηνχ (Web Server) κε ην PC ηνπ επηζθέπηε κίαο ζειίδαο. Οη εθαξκνγέο ηνπ Web 

2.0 πξνζθέξνπλ ην δηαδηθηπαθφ ινγηζκηθφ σο κία ζπλερψο εμειηζζφκελε θαη βειηηνχκελε 

ππεξεζία ε νπνία γίλεηαη θαιχηεξε φζν πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ηελ πξνζπειαχλνπλ. Οη ζπ-

γθεθξηκέλεο ππεξεζίεο «θαηαλαιψλνπλ» θαη ζπλδπάδνπλ δεδνκέλα απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο 

ηνπ δηθηχνπ ή θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο, ελψ ηαπηφρξνλα παξέρνπλ ηα δηθά ηνπο δε-
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δνκέλα ζε ηέηνηα κνξθή ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ θαη ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ άιιεο 

αληίζηνηρεο ππεξεζίεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξνθαινχληαη θαηλνηφκα θαη αλεμέιεγθηα «Φαι-

νόμενα Δικηύυζηρ» (“Network Effect”), θαζψο ζρεκαηίδεηαη κία δπλακηθή «αξρηηεθηνληθή 

ζπκκεηνρήο» ε νπνία εμαζθαιίδεη κία εκπινπηηζκέλε εκπεηξία ζην ρξήζηε απηψλ ησλ ππε-

ξεζηψλ, δηαθνξεηηθή απφ ηελ απιή πξνζπέιαζε ζηηο ζειίδεο ηνπ Web 1.0 Παγθφζκηνπ Ηζηνχ, 

αθφκα θαη αλ απηέο είραλ δπλακηθή ελεκέξσζε [9]. 

Αλαιπηηθφηεξα, ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα πνπ ζπλζέηνπλ θαη ραξαθηεξίδνπλ ηε λέα γε-

ληά εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Web 2.0 είλαη [2,9]: 

 Αηομική Παπαγυγή και Πεπιεσόμενο Δημιοςπγημένο από ηον Φπήζηη (Individual 

Production and User Generated Content): ηηο ζχγρξνλεο εθαξκνγέο ηνπ Web 2.0 είλαη 

πάξα πνιχ εχθνιε θαη γξήγνξε ε αλάπηπμε πξνζσπηθψλ ζειίδσλ ησλ ρξεζηψλ κε ηελ 

αλάξηεζε δηθψλ ηνπο θεηκέλσλ ή πνιπκέζσλ (εηθφλεο, βίληεν θιπ) ή φζσλ άιισλ ρξε-

ζηψλ επηζπκνχλ ζπκκεηνρή θαη ζρνιηαζκφ. Δπίζεο, νκάδεο ρξεζηψλ κπνξνχλ λα ζπλ-

δπάδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηηο πεγέο ηνπο γηα ηελ ηαρχηαηε αλάπηπμε «άηππσλ» ε-

γθπθινπαηδηθψλ ππεξεζηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, νη πξνζσπηθέο ζειίδεο ηνπ παξειζφ-

ληνο αληηθαζίζηαληαη απφ πεξηζζφηεξν δπλακηθά πεξηβάιινληα είηε δεκηνπξγεκέλα ζε 

αηνκηθφ επίπεδν είηε σο απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο ρξεζηψλ ζηα νπνία απνδίδνληαη θαη 

νη ελαιιαθηηθνί φξνη: «ρψξνη πξνζσπηθήο δεκνζίεπζεο» ή πξνζσπηθήο έθθξαζεο 

(“Personal Publishing” – “Self Expression”). 

 Φπηζιμοποίηζη ηηρ Δύναμηρ ηος Πλήθοςρ (Harnessing the Power of the Crowd): ε 

ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα παίξλεη ελαιιαθηηθέο κνξθέο θαη δηαηππψζεηο, αιιά γεληθά πε-

ξηιακβάλεη ηελ θεληξηθή θαηεχζπλζε ησλ ππεξεζηψλ Web 2.0 λα ελζαξξχλνπλ ηε ζπκ-

κεηνρή ησλ ρξεζηψλ ζηελ επίιπζε ή ζπδήηεζε ζεκάησλ, αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο 

ηδέεο θαη ιχζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη γηα ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ. Κάπνηεο απφ ηηο 

κνξθέο απηνχ ηνπ γλσξίζκαηνο είλαη:  

o «Φπηζιμοποίηζη ηηρ Σςνεπγαηικήρ Νοημοζύνηρ» (“Harnessing Collective 

Intelligence”) ή η «Σοθία ηος Πλήθοςρ» (“Wisdom of the Crowds”): ζε απ-

ηή ηελ πεξίπησζε ηα ζπζηήκαηα Web 2.0 αλαπηχζζνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν 

ψζηε νη επηινγέο ησλ κεκνλσκέλσλ ρξεζηψλ λα ελζσκαηψλνληαη σο γελη-

θέο πξνηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, έλα πεξηβάιινλ θηιηξαξί-

ζκαηνο Spam κελπκάησλ κπνξεί λα κελ πεξηιακβάλεη ηνπο δηθνχο ηνπ, αξ-



 

- 11 - 

ρηθνχο θαλφλεο γηα ην πνηα κελχκαηα είλαη Spam, αιιά αληίζεηα ελζσκα-

ηψλεη ηνπο θαλφλεο πνπ δηακνξθψλνπλ νη ρξήζηεο σο πξνηεηλφκελεο επηιν-

γέο γηα ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε «Ννεκνζχλε» ή ε 

«νθία» ησλ ρξεζηψλ ζπλεξγάδεηαη γηα ηελ εμέιημε θαη αλάπηπμε ηεο ππε-

ξεζίαο, κε ηνλ παξάιιειν θίλδπλν φκσο θάπνηα ζηνηρεία ηνπο λα κελ είλαη 

νχηε θαηάιιεια νχηε ζσζηά. 

o  “Crowdsourcing” ή η «Άνοδορ ηος Επαζιηέσνη»: πεξηιακβάλεη ηηο δηαδηθα-

ζίεο εξαζηηερληθήο παξαγσγήο ςεθηαθνχ πιηθνχ εηθφλσλ, βίληεν ή αθφκα 

θαη ινγηζκηθνχ θαη δηακνίξαζεο ηνπ πιηθνχ κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Web 

2.0. Με απηέο ηηο ππεξεζίεο δηεπθνιχλεηαη ή αθφκα ελζαξξχλεηαη ε ειεχζε-

ξε παξαγσγή θαη δηαθίλεζε ςεθηαθήο παξαγσγήο ρσξίο ηελ κεζνιάβεζε 

θεξδνζθνπηθψλ ππεξεζηψλ ή ηελ παξαβίαζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκά-

ησλ επαγγεικαηηψλ παξαγσγψλ. Αλαπφθεπθηα, φκσο, δεκηνπξγείηαη κέζα 

ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ έλαο ηδηφκνξθνο αληαγσληζκφο, φπνπ ην δσξεάλ, αι-

ιά ζπρλά ρακειήο πνηφηεηαο εξαζηηερληθφ ςεθηαθφ πιηθφ απνθηά αμηνζε-

κείσηε δεκνθηιία έλαληη ησλ επαγγεικαηηθψλ πξντφλησλ ηα νπνία αληηζέ-

ησο δε βξίζθνπλ κε ηελ ίδηα επθνιία ρψξν ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ γηα ηελ 

πξνψζεζή ηνπο. 

o “Folksonomy”¨: απηφο ν φξνο έρεη απνδνζεί ζηε δηαδηθαζία ειεχζεξεο απφ-

δνζεο ελφο ραξαθηεξηζκνχ (“tagging”) ζε ςεθηαθφ πιηθφ ην νπνίν είλαη δη-

αζέζηκν ζε αλνηρηέο θαη ειεχζεξα πξνζβάζηκεο ππεξεζίεο ηνπ Web 2.0. 

Απηή ε δπλαηφηεηα κπνξεί λα κνηάδεη θαηαξράο πεξηηηή, αιιά ζεκαηνδνηεί 

ηελ αηνκηθή ειεπζεξία πνπ πξνζθέξνπλ νη λέεο ππεξεζίεο ηνπ Web 2.0 

ζηελ θαηά βνχιεζε δηακφξθσζε δηαζέζηκνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ απφ φινπο 

ηνπο ρξήζηεο αθφκα θαη φηαλ απηφ δελ αλήθεη ζηνπο ίδηνπο. Οη ζπγθεθξηκέ-

λνη άηππνη ραξαθηεξηζκνί κπνξεί λα ρξεζηκεχζνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ νκα-

δνπνίεζε θαη ηνλ εχθνιν εληνπηζκφ ςεθηαθνχ πιηθνχ παξά ζηελ επίζεκε 

θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηαμηλφκεζή ηνπ. Όπσο θαη θάζε άιιε λέα ππεξεζία 

ζην ρψξν ηνπ Web 2.0 ε ηδέα ηνπ Folksonomy «γελλά» θαηλνχξηεο πξνε-

θηάζεηο θαη δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο. Αλαιπηηθφηεξα, ε κειέηε ησλ δηαθφ-

ξσλ ραξαθηεξηζκψλ (tags) ζε παξφκνην ςεθηαθφ πιηθφ κπνξεί λα δεκηνπξ-

γήζεη λέα «ιεμηθά» ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ ή λα δεκηνπξγήζεη έλα παξάιιε-
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ιν δίθηπν ζπλδέζεσλ (links) πιηθνχ ζην δηαδίθηπν ελαιιαθηηθφ απφ ην επί-

ζεκν ησλ URLs πνπ αλαπηχζζνπλ νη επαγγεικαηίεο ηνπ Internet. Δπίζεο, ε 

δπλαηφηεηα ηνπ Folksonomy πξνζθέξεη κία επηπιένλ επηινγή δηθηπαθήο ε-

πηθνηλσλίαο ρξεζηψλ, θαζψο είλαη εχθνινο ν εληνπηζκφο ησλ ρξεζηψλ πνπ 

έρεη ραξαθηεξίζεη κε ηνλ ίδην ηξφπν ην ίδην ςεθηαθφ πιηθφ ψζηε απηνί λα 

απνηειέζνπλ κία λέα δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα. 

 Διασείπιζη Μεγάλος Όγκος Δεδομένυν: Οη εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο ηνπ Web 2.0 

πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη ηνλ αληίζηνηρν ζρεδηαζκφ δηαρείξηζεο κεγάινπ φ-

γθνπ δεδνκέλσλ, θαζψο αλάινγα κε ην είδνπο ηνπο, πεξηιακβάλνπλ ηνλ φγθν ησλ δεδν-

κέλσλ πνπ δηακνηξάδνληαη κε ζρεηηθέο ππεξεζίεο, αιιά θαη φια ηα δεδνκέλα πνπ ειεχ-

ζεξα πξνζζέηνπλ νη ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο. Ο φγθνο, ζπλεπψο, ησλ ηειηθψλ δεδνκέλσλ 

είλαη απξνζδηφξηζηνο θαη δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ή ειεγρζεί απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο 

ππεξεζίαο, νη νπνίνη φκσο νθείινπλ λα ηνλ δηαρεηξηζηνχλ θαη εμππεξεηήζνπλ. 

 Απσιηεκηονική Πποζαναηολιζμένη ζηη Σςμμεηοσή: Ζ θεληξηθή ηδέα πίζσ απφ απηή 

ηελ ηδηφηεηα είλαη φηη ε ππεξεζία ή ε εθαξκνγή ηνπ Web 2.0 είλαη έηζη δνκεκέλε ψζηε 

λα βειηηψλεηαη φζν πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ηελ πξνζπειαχλνπλ θαη ηε ρξεζηκνπνηνχλ. Ζ 

ππεξεζία, δειαδή, έρεη αλαπηπρζεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ζπλδπάδεη ηα ζηνηρεία 

θαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ησλ ζπλδεδεκέλσλ ρξεζηψλ κε απνηέιεζκα λα παξέρεη 

θαιχηεξεο ππεξεζίεο ζην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αξρή έρεη ηηο ξίδεο ηεο 

ζηε ζπκκεηνρηθή θχζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ Αλνηρηνχ Λνγηζκηθνχ (Open Source Soft-

ware) αιιά ηεο δίλεη κία λέα ππφζηαζε θαζψο ν ζπλδπαζκφο ησλ ζηνηρείσλ ησλ δηαθφ-

ξσλ ρξεζηψλ γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν απηφκαηα ζην παξαζθήλην ηεο ππεξεζίαο. 

 Η Δικηύυζη υρ «Φαινόμενο»: Οη ππεξεζίεο ηνπ Web 2.0 αμηνπνηνχλ ηε γεληθή 

αξρή φηη φζν κεγαιχηεξν είλαη ην πιήζνο ησλ ρξεζηψλ κίαο ππεξεζίαο ή ζπζθεπήο ηφ-

ζν πεξηζζφηεξν απμάλεη ε πξνζηηζέκελε αμία πνπ πξνζιακβάλεη ν θαζέλαο ρξήζηεο. 

Κάπνηα παξαδείγκαηα απηήο ηεο αξρήο απφ δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο είλαη:  

o ηα ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα ε είζνδνο ελφο λένπ ζπλδξνκεηή δεκηνπξγεί 

«θέξδνο» φρη κφλν ζηνλ ίδην ηνλ λέν ζπλδξνκεηή, αιιά θαη ζε φινπο ηνπο ππάξ-

ρνληεο, γηαηί θαηαξράο κπνξνχλε πηα λα επηθνηλσλνχλε κε ην λέν ζπλδξνκεηή 

κέζσ ηνπ δηθηχνπ πνπ ήδε έρνπλ, ρσξίο επηπιένλ πξνζπάζεηα. Δπηπιένλ, ππάξ-

ρνπλ θαη ηα έκκεζα θέξδε απφ ηε ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ ζπλδξνκεηψλ ζην δί-
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θηπν, θαζψο είλαη πηζαλφηεξν θαη επθνιφηεξν λα εθαξκνζηνχλ εθπησηηθά παθέηα 

ή ρακειφηεξεο ηηκέο ζπλδξνκήο. 

o Ζ δηεπξπκέλε ρξήζε ελφο δεκνθηινχο ινγηζκηθνχ φπσο ην Microsoft Office 

εμαζθαιίδεη φηη θάζε λένο ρξήζηεο ηνπ παθέηνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αξρεία 

ηα νπνία είλαη αλαγλψζηκα απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ, αιιά θαη νη ππφ-

ινηπνη ρξήζηεο «θεξδίδνπλ», θαζψο δηεπθνιχλεηαη ε αληαιιαγή αξρείσλ κε αθφ-

κα κεγαιχηεξν αξηζκφ ρξεζηψλ. 

Σν επφκελν εξψηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε απηφ ην θαηλφκελν ηνπ «θέξδνπο» απφ 

ηελ αχμεζε ησλ «θφκβσλ» κίαο δηθηχσζεο αθνξά αθξηβψο ηνλ πξνζδηνξηζκφ απηνχ 

ηνπ θέξδνπο. Μία πξψηε «εθηίκεζε» πξνήιζε κε ηνλ απνθαινχκελν «Νόμο ηος Met-

calfe» ν νπνίνο ιέεη φηη ε πξνζηηζέκελε αμία (ή «θέξδνο») πνπ έρεη έλα δίθηπν ρξεζηψλ 

(ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ ή απιψο ελφο παθέηνπ ινγηζκηθνχ) είλαη αλάινγν κε ην 

ηεηξάγσλν απηνχ ηνπ πιήζνπο ησλ ρξεζηψλ (n
2
). Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαηχπσζε πήξε ην 

ραξαθηεξηζκφ ηνπ «Νφκνπ» θαη έηπρε κεγάιεο απνδνρήο θαη αλαθνξάο ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990, κε ηε ξαγδαία εμάπισζε ηνπ Internet θαη ηελ «έθξεμε» ησλ απν-

θαινχκελσλ εηαηξηψλ “dot com”. Παξάιιεια, έγηλε αληηθείκελν θξηηηθήο θαη πεξαηηέ-

ξσ αλάιπζεο, ψζηε δηαηππψζεθε κία λέα πξφηαζε ζην [4] γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αλά-

πηπμεο ελφο δηθηχνπ κεγέζνπο n ρξεζηψλ ε νπνία ππνινγίζηεθε ζηελ πην «κεηξεκέλε» 

εθηίκεζε ηνπ nlog(n). Ζ θεληξηθή ηδέα πίζσ απφ ηε λέα απηή εθηίκεζε είλαη φηη ε πξν-

ζζήθε ελφο λένπ ρξήζηε ζε έλα ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν δελ πξνζθέξεη ηζφηηκν θαη 

αθέξαην «θέξδνο» θάζε θνξά. Γειαδή, ε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ θάλεη θάζε ρξή-

ζηεο ζε έλα δίθηπν δελ είλαη ίδηα, ζπλεπψο ην φθεινο πνπ πξνζιακβάλεη θάζε ππάξρνλ 

ρξήζηεο απφ ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ δελ κπνξεί λα είλαη νκνηφκνξθε θαη εληαία.  

Οη ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίεο ζπληζηνχλ ην απνθαινχκελν «Φαηλφκελν Γηθηχσζεο» 

(“Network Effect”). Αλαιπηηθφηεξα, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε πξνζηηζεκέλε αμία 

ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ ζπκπεξηθέξεηαη σο κία εθζεηηθή θαηαλνκή ε ν-

πνία απεηθνλίδεηαη γξαθηθά κε κία θακπχιε ε νπνία ζηα άθξα ηεο εθάπηεηαη, αιιά δελ 

ηέκλεη, πξνο ην ζεηηθφ άπεηξν ηνπ θάζεηνπ άμνλα ζην έλα άθξν θαη ζηνλ νξηδφληην άμην 

ζην άιιν ηεο άθξν. Ζ ζπγθεθξηκέλε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε απνθαιείηαη «Μαθξηά 

Οπξά» (“Long Tail”) θαη θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ Δηθφλα. 
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Πεγή: [2] 

 

Δηθόλα 1: Ζ «Μαθξηά Οπξά» (“Long Tail”) 

Ζ ζπγθεθξηκέλε αλαπαξάζηαζε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη πεξηγξάθεη ηελ επξχηεξε 

πνξεία ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ, θαζψο γηα παξάδεηγκα κε ηηο λέεο ππεξεζίεο (πρ ην 

YouTube) εκθαλίδνληαη πάξα πνιιά πξντφληα κνπζηθήο απφ εξαζηηέρλεο ηα νπνία έ-

ρνπλ θάπνηα, κε-κεδεληθή απνδνρή θαη επηζθεςηκφηεηα (δεμηφ άθξν ηεο «Μαθξηάο Οπ-

ξάο»). Παξφκνηα, ππάξρνπλ πάληα ηα πνιχ δεκνθηιή πξντφληα κνπζηθήο ηα νπνία είλαη 

ζρεηηθά ιίγα ζηνλ αξηζκφ αιιά ηπγράλνπλ πνιχ κεγάιεο απνδνρήο ζην δίθηπν (αξηζηε-

ξφ άθξν ηεο «Μαθξηάο Οπξάο»).  

 Ανοισηά Ππόηςπα και Διαθέζιμα Δεδομένα: ε ζπγθεθξηκέλε αξρή πεξηιακβάλεη 

ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ζε φια ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ηνπ ζέκαηνο κίαο ππεξεζίεο 

Web 2.0 αιιά κε παξάιιειε έκθαζε ζηνπο ηξφπνπο πξφζβαζεο, θαζψο ε ζπλήζεο 

κνξθή ηνπ ππεξθεηκέλνπ ησλ θιαζηθψλ ζειίδσλ δελ αξθεί γηα ηελ απνδνηηθή παξνπζί-

αζε ηφζν κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ. Δπίζεο, ζε ζρέζε κε ην ηερλνινγηθφ κέξνο ησλ 

ππεξεζηψλ Web 2.0, ε βαζηθή θαηεχζπλζε πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε αλνηθηψλ πξσην-

θφιισλ ή ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ νη νπνίεο αλαιχνληαη ζε επφκελε ελφηεηα. 

Ζ γεληά Web 2.0 ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ ιακβάλεη επίζεο αξθεηή θξηηηθή πξψηα απφ 

φια γηα ηελ επηηπρία θαη αλαγθαηφηεηα φισλ ησλ δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ, κε απνηέιεζκα λα 
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ππάξρεη ζθεπηηθηζκφο θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή εμέιημε ησλ ππεξεζηψλ. Μεηά θαη απφ ηελ νη-

θνλνκηθή θαηάξξεπζε ηεο απνθαινχκελεο “οικονομίαρ dot com” θάζε λέα εμέιημε ζην ρψξν 

ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ αληηκεησπίδεηαη θαη κε κία δφζε ζθεπηηθηζκνχ, κία ελαιιαθηηθή ν-

πηηθή κε κεησκέλε «αηζηνδνμία». Δπηζεκαίλεηαη, επνκέλσο φηη απαηηείηαη κία «επηφηεξε» θαη 

«ςπρξαηκφηεξε» αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνηνκηψλ πνπ παξνπζηάδεη ε λέα ηερλνινγηθή εμέιημε 

ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ ψζηε λα απνθεπθηεί ν ηειηθφο ραξαθηεξηζκφο γεληά “Bubble 2.0” αληί 

ηνπ ζεκεξηλνχ Web 2.0 [4].  

2.2 Βαζηθέο Δθαξκνγέο θαη Υπεξεζίεο 

Ζ γεληά ηνπ Web 2.0 ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα επξχ ζχλνιν λέσλ ππεξεζηψλ ζην Internet ηα 

νπνία δηαθξίλνληαη απφ ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο θαη κπνξνχλ 

λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε δηεπξπκέλεο νηθνγέλεηεο ππεξεζηψλ. πγθεθξηκέλα, νη γεληθέο θα-

ηεγνξίεο ππεξεζηψλ πνπ θπξηαξρνχλ ζην Web 2.0 είλαη [2]: 

 Blogs: Οη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο νλνκάδνληαη “Web-logs” ή “Blogs” θαη αλα-

θέξνληαη ζε γεληθά απιέο ηζηνζειίδεο φπνπ παξαηίζεληαη ζχληνκα θείκελα απφςεσλ, 

πιεξνθνξηψλ θαη πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ή ζηνηρείσλ εκεξνινγίνπ ηνπ ηδηνθηήηε ή ηεο 

νκάδαο ηδηνθηεηψλ ηνπ Blog. Οη ζπγθεθξηκέλεο θαηαρσξήζεηο νλνκάδνληαη “posts” θαη 

εκθαλίδνληαη ηαμηλνκεκέλεο κε ρξνλνινγηθή ζεηξά φπνπ ε πην πξφζθαηε εκθαλίδεηαη 

πξψηε. Σα Blogs έρνπλ γεληθά ηε κνξθή εηδεζενγξαθηθψλ ηζηνζειίδσλ θαη ζπλήζσο 

παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επηζθέπηεο – ρξήζηεο ηνπ Blog λα πξνζζέζνπλ ζρφιηα 

(“comments”) ζε θάζε θαηαρψξεζή ηνπ. Ζ δπλαηφηεηα ηνπ ζρνιηαζκνχ ζπλεηζθέξεη ζε 

κία «ειεθηξνληθή» ζπδήηεζε κεηαμχ ηνπ «θχξηνπ» ζπγγξαθέα ηνπ αξρηθνχ ζρνιίνπ 

θαη ελφο δηεπξπκέλνπ ζπλφινπ απφ «δεπηεξεχνληεο» ζρνιηαζηέο. Δπίζεο, ε θαηαρψξε-

ζε ελφο αξρηθνχ άξζξνπ θαη ν ζρνιηαζκφο ηνπ γίλεηαη ζε πξαγκαηηθφ, «εηδεζενγξαθη-

θφ» ρξφλν, θαζψο ζπλήζσο αθνξνχλ θάπνην ζέκα επηθαηξφηεηαο θαη δηαξθνχλ φζν απ-

ηφ είλαη θιέγνλ.  

Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ν ραξαθηεξηζκφο (tagging) ελφο αξρηθνχ post έηζη ψζηε 

λα είλαη δπλαηή ε ηαμηλνκεκέλε αξρεηνζέηεζε ησλ παιαηνηέξσλ posts απφ ην ζχζηεκα 

ηνπ Blog θαη λα θαζίζηαηαη εχθνιε ε αλαδήηεζε θαη ν εληνπηζκφο ηνπ. Δπίζεο ζεκα-

ληηθή είλαη ε απφδνζε κίαο δηεχζπλζεο ζπλδέζκνπ (link) ζην αξρηθφ post θαη ηα ζπλν-

δεπηηθά comments ε νπνία κπνξεί λα έρεη πνιιέο κνξθέο: 
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o Permalink: είλαη ε κφληκε URI
1
 ε νπνία δεκηνπξγείηαη απφ ην ζχζηεκα ηνπ 

Blog θαη παξακέλεη ζηαζεξή, αθφκα θαη αλ ην post αιιάμεη ζέζε κέζα ζηε Βάζε 

Γεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο. Ζ ρξήζε ηνπ γηα εμσηεξηθή αλαθνξά ζε έλα post α-

παηηεί πξνζνρή, θαζψο αθφκα θαη αλ ην post αιιάμεη φλνκα ε ζπγθεθξηκέλε δηεχ-

ζπλζε παξακέλεη ζηαζεξή, νπφηε κπνξεί κεηά ηηο αιιαγέο λα έρεη εληειψο δηαθν-

ξεηηθφ ζέκα απφ απηφ πνπ είρε αξρηθά φηαλ έγηλε ε ζχλδεζε. 

o Trackback ή pingback: απνηειεί έλα κέζν εηδνπνίεζεο ελφο blogger Α πξνο 

έλαλ άιιν blogger Β φηη έρεη γίλεη κία αλαθνξά ή έλα ζρφιην ζε έλα απφ ηα posts 

ηνπ blogger B. Μφιηο ην ζχζηεκα ηνπ blogger B ιάβεη κία ηέηνηα ελεκέξσζε, ηφ-

ηε απηφκαηα δεκηνπξγεί κία θαηαρψξεζε γηα ην permalink ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

αλαθνξάο. Ζ δπλαηφηεηα ηνπ Trackback πξέπεη λα είλαη ελεξγνπνηεκέλε θαη απφ 

ηα δχν ζπζηήκαηα Blog θαη ζπλήζσο δελ είλαη, θαζψο απνηειεί κία δίνδν γηα ηελ 

είζνδν κελπκάησλ Spam. 

o Blogroll: είλαη κία ιίζηα απφ ζπλδέζεηο ζε άιια Blogs ηα νπνία πξνηηκά ν 

ζπγθεθξηκέλνο blogger. Μνηάδνπλ κε ιίζηα ησλ «Αγαπεκέλσλ» πλδέζεσλ ζηα 

πξνγξάκκαηα πξφζβαζεο ηνπ Internet (ηνπο ιεγφκελνπο Internet Browsers φπσο 

MS Internet Explorer, Mozilla Firefox θιπ). 

Σα Blogs παξνπζηάδνπλ ηέηνηα αλάπηπμε ψζηε έρεη δεκηνπξγεί ν φξνο “Blogos-

phere” ν νπνίνο πεξηγξάθεη ην ηδηαίηεξν θαη μερσξηζηφ «ζχκπαλ» ην νπνίν έρνπλ δεκη-

νπξγήζεη ηα Blogs θαη κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη bloggers αιιά θαη νη ζρνιηαζηέο 

– επηζθέπηεο ηνπο. Ζ εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ Web 2.0 επηηξέπεη ηελ θαηαρψξεζε 

πνιιαπινχ ςεθηαθνχ πιηθνχ ζηα posts ησλ Blogs, ψζηε είλαη δπλαηή ε πξνζζήθε θσ-

ηνγξαθηψλ (“photo-blogs”), Βίληεν (“vlogs”), ελψ είλαη εμειηζζφκελε θαη ε δπλαηφηεηα 

πξνζζήθεο ςεθηαθνχ πιηθνχ απεπζείαο απφ ηα θηλεηά ηειέθσλα (“mob-blogging”).  

 Wikis: απνηεινχλ έλα ζχλνιν απφ απιέο ζρεηηθά ηζηνζειίδεο ηηο νπνίεο, φκσο, 

κπνξνχλ εχθνια λα ελεκεξψζνπλ νη εμσηεξηθνί ρξήζηεο πνπ έρνπλ ιάβεη ζρεηηθά δη-

θαηψκαηα. Οη ζειίδεο, δειαδή, δηαζέηνπλ πάληα έλα θνπκπί εληνιήο ελεκέξσζεο (“Edit 

Button”) θαη νη επηζθέπηεο ησλ ζειίδσλ κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα αιιά-

μνπλ ην πεξηερφκελν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζειίδσλ κέζα απφ έλα εχθνιν εξγαιείν ελε-

κέξσζεο. Μεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζειίδσλ ρξεζηκνπνηνχληαη απιέο ζπλδέζεηο ππεξθεη-

                                                        
1 URI: Uniform Resource Identifier, ε ηαπηφηεηα ελφο αληηθεηκέλνπ ή πφξνπ κέζα ζην Internet. 
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κέλνπ (“Hypertext”) ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα δίθηπν πινήγεζεο. ε αληίζεζε κε ηα 

Blogs, ηα Wikis δηαζέηνπλ δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ηζηνξηθνχ γηα ηηο δηαθνξεηηθέο κνξ-

θέο πνπ κπνξεί λα πάξεη κία θαηαρψξεζε, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επαλαθνξά κίαο ζε-

ιίδαο ζην πεξηερφκελν κίαο άιιεο έθδνζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δπλαηφηεηα βνεζάεη ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ γίλεηαη θάπνην αθνχζην ιάζνο θαηά ηελ ελεκέξσζε ησλ ζειίδσλ απφ 

ηνπο ρξήζηεο ή φηαλ ιακβάλεη ρψξα θάπνηα δνιηνθζνξά ησλ ζειίδσλ. ρεηηθά κε ην 

ηειεπηαίν, είλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν θαθήο ρξήζεο ηεο ειεπζεξίαο πνπ παξέρνπλ ηα 

Wikis γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ πεξηερφκελνπ ζειίδσλ θαη είλαη αξθεηέο νη πεξηπηψζεηο 

θαηαζηξνθήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζειίδσλ ελφο Wiki. Ωο κφλε ιχζε ζε απηφ ην πξφ-

βιεκα πξνηείλεηαη ε ίδηα ε δπλακηθή ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ρξεζηψλ κε ηελ νπνία ζπλή-

ζσο άκεζα επαλέξρνληαη ηα ζσζηά ζηνηρεία ησλ θαηεζηξακκέλσλ ζειίδσλ. Σν ππφ-

δεηγκα ηεο επηηπρίαο ηνπ ζπλεξγαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ Wikis απνηειεί ην γλσζηφ 

Wikipedia. 

 Tagging και «Κοινυνικοί Σελιδοδείκηερ» (“Social Bookmarking”): ν φξνο “tag” 

πεξηιακβάλεη θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν κπνξεί λα απνδνζεί ζε έλα ςεθηαθφ α-

ληηθείκελν (είηε είλαη έλα αξρείν εηθφλαο ή βίληεν είηε έλα νιφθιεξν Website) θαη λα 

απνηειεί κία ζχληνκε θαη άηππε πεξηγξαθή απηνχ ηνπ πιηθνχ. Ζ δπλαηφηεηα ηεο δεκη-

νπξγίαο αλαθνξψλ ζε ςεθηαθφ πιηθφ ηνπ Internet θαη ηεο ειεχζεξεο απφδνζεο ραξα-

θηεξηζκψλ ηνπο (“tagging”) δεκηνχξγεζε ην θαηλφκελν ηεο αλάπηπμεο «Κνηλσληθψλ 

ειηδνδεηθηψλ» (“Social Bookmarking”). Με απηφ ηνλ φξν πεξηγξάθνληαη δηαδηθηπαθέο 

ππεξεζίεο φπνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ιίζηεο «Αγαπεκέλσλ» ζπλδέζεσλ 

ζην Internet νη νπνίεο φκσο απνζεθεχνληαη ζηελ θεληξηθή ππεξεζία θαη είλαη πξνζβά-

ζηκεο απφ ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο, νπφηε θαη ππεηζέξρεηαη ην «θνηλσ-

ληθφ» ζηνηρείν ηεο ππεξεζίαο. Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπλδέζεηο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ζπλν-

πηηθνχο θαη πεξηγξαθηθνχο ραξαθηεξηζκνχο (tags) κε βάζε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα γί-

λεηαη θαη νξγάλσζε ηνπο κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη κία αλαθνξά κπνξεί λα αλήθεη ηαπ-

ηφρξνλα ζε πνιιέο νκάδεο, αλάινγα κε ην ραξαθηεξηζκφ πνπ ηεο έρεη δνζεί. Γηα παξά-

δεηγκα, ε θσηνγξαθία ελφο δέληξνπ κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί είηε σο «δένηπο» είηε 

σο «κοπμόρ».  

Ζ έλλνηα ηνπ tagging έρεη μεπεξάζεη ηα φξηα ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Social Bookmarking θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο ελζσκαησκέλε ππεξεζία ζε πνιιέο άιιεο 

ππεξεζίεο ηνπ Web 2.0. Γηα παξάδεηγκα, ππεξεζίεο φπσο ην Flickr (δηακνίξαζε θσην-
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γξαθηψλ) ή ην YouTube (δηακνίξαζε βίληεν) επηηξέπνπλ ηελ απφδνζε ραξαθηεξηζηηθψλ 

ζην ςεθηαθφ πιηθφ πνπ θηινμελνχλ. Δπίζεο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αλαπηχζζεηαη γηα ηε 

κειέηε ησλ tags. πγθεθξηκέλα, θαηακεηξάηαη ε ζπρλφηεηα ρξήζεο θάζε tag νπφηε θαη 

ππνινγίδνληαη ζρεηηθά ζηαηηζηηθά ηεο ρξήζεο θάζε tag κέζα ζε κία ππεξεζία.  

Ζ αλάπηπμε ηνπ tagging θαη νη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη αμηνπνίεζήο ηνπο έρνπλ δε-

κηνπξγήζεη θαη δηαθνξεηηθνχο φξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία. 

Έρεη εκθαληζηεί, ζπλεπψο, ν φξνο “Folksnomy” κε ηνλ νπνίν πεξηγξάθεηαη ε ζπιινγή 

ησλ tags πνπ έρεη εηζάγεη έλαο ρξήζηεο γηα ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο νκαδνπνίεζεο θαη ε-

ληνπηζκνχ ηνπ ςεθηαθνχ ηνπ πιηθνχ. Παξάιιεια, εκθαλίζηεθε θαη ν φξνο “Collabu-

lary” κε ηνλ νπνίν πεξηγξάθεηαη ε ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε «ιεμηθψλ» απφ tags.  

 Διαμοίπαζη Πολςμέζυν (Multimedia Sharing): απνηειεί ηελ ππεξεζία ηνπ Web 

2.0 κε ηε κεγαιχηεξε δεκνθηιία θαη αλάπηπμε. Πεξηιακβάλεη ηελ παξαγσγή ςεθηαθνχ 

πιηθνχ πνιπκέζσλ θαη ηε δεκφζηα αλάξηεζή ηνπ ζε ζρεηηθνχο ηζηφηνπνπο, ψζηε λα εί-

λαη δηαζέζηκν ηφζν γηα πξνβνιή φζν θαη γηα ζρνιηαζκφ απφ άιινπο ρξήζηεο - επηζθέ-

πηεο ηεο ππεξεζίαο. Οη δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηεο ππεξεζίαο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάξ-

ηεζε: εηθφλσλ – θσηνγξαθηψλ (πρ ην Flickr), βίληεν (πρ ην YouTube) ή ερεηηθψλ απν-

ζπαζκάησλ, ηα απνθαινχκελα θαη “podcasts” (πρ ην Odeo). Οη ζπγθεθξηκέλεο ππεξε-

ζίεο βαζίδνληαη ζηελ ηδέα ηνπ «εγγξάςηκνπ» Παγθφζκηνπ Ηζηνχ (“writable” Web), φ-

πνπ ν θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα «παξαγσγφο» ςεθηαθνχ πιηθνχ θαη φρη απιφο παζεηηθφο 

δέθηεο. Δθαηνκκχξηα ρξεζηψλ θαζεκεξηλά παξάγνπλ θάζε κνξθήο πιηθφ πνιπκέζσλ 

θαη ην αλαξηνχλ ζηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο , ζπλεηζθέξνληαο ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ Πα-

γθφζκηνπ Ηζηνχ. Οη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο έρνπλ θαηαζηεί εθηθηέο εμαηηίαο θαη ηεο 

ξαγδαίαο εμέιημεο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ πνιπκέζσλ, φπσο νη θάκεξεο ρεηξφο, νη 

ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο, ηα θηλεηά ηειέθσλα θιπ κε ηα νπνία κπνξεί λα είλαη 

ηδηαίηεξα απιή ε παξαγσγή ςεθηαθνχ πιηθνχ. 

 Διαζύνδεζη Πεπιεσομένος Μεηαξύ Ιζηοηόπυν (“Website Syndication”): Έλα απφ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ελδπλάκσζαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Web 2.0 είλαη ε ηθαλφηεηα α-

θφκα θαη ησλ απιψλ ηζηνηφπσλ λα ελεκεξψλνληαη απεπζείαο κε ην απηνχζην πιηθφ ε-

λφο άιινπ ηζηνηφπνπ κε απηφκαηεο δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο. Αλαιπηηθφηεξα, ε ζπγθε-

θξηκέλε «ηξνθνδφηεζε» (“feed”) πεξηερνκέλνπ απφ έλα Website (πρ έλα Blog) ζε έλα 

άιιν κπνξεί λα πινπνηεζεί κε ηελ εγγξαθή ηνπ εμππεξεηνχκελνπ Website ζε απηφ πνπ 

πεξηέρεη ην ελεκεξσκέλν πεξηερφκελν. Μεηά απφ απηή ηελ ελέξγεηα, ε ππεξεζία ηξν-
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θνδνζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ αλαιακβάλεη απηφκαηα ηελ απνζηνιή ηνπ λένπ πιηθνχ ζηα 

εγγεγξακκέλα WebSite. Οη ηξέρνπζεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο πνπ πινπνηνχλ απηή ηελ π-

πεξεζία είλαη ην RSS θαη ην Atom.  

Σν RSS (“Rich Site Summary” ή “Really Simple Syndication”) είλαη κία νηθνγέ-

λεηα απφ κνξθνπνηήζεηο (Formats) δεδνκέλσλ, αθξηβψο γηα ηελ ηξνθνδφηεζή ηνπο απφ 

ην έλα Website ζην άιιν κέζσ ηεο ππεξεζίαο Syndication. To RSS βαζίδεηαη ζηελ 

XML θαη είλαη πξαθηηθά νηθνγέλεηα, γηαηί ππάξρνπλ πνιιέο εθδφζεηο ηνπ (RSS 0.91, 

RSS 0.92, RSS 1.00, RSS 2.00) κε αξθεηά πξνβιήκαηα ζπκβαηφηεηαο κεηαμχ ηνπο. Σν 

2003 παξνπζηάζηεθε κία ελαιιαθηηθή ηερλνινγία πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο Syndica-

tion κε ην φλνκα Atom θαη κε θχξην ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκβα-

ηφηεηαο κεηαμχ ησλ εθδφζεσλ ηνπ RSS. Οπζηαζηηθά ζπληίζεηαη απφ δχν πξφηππα: ην 

“Atom Syndication Format”, κία γιψζζα βαζηζκέλε ζηελ XML γηα ηελ ηξνθνδφηεζε 

δεδνκέλσλ (feeds) θαη ην “Atom Publication Protocol - APP”, κία γιψζζα βαζηζκέλε 

ζηελ HTTP γηα ηε δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε Πφξσλ (Resources) ζηνλ Παγθφζκην Η-

ζηφ.  

 Podcasting: ηα Podcasts είλαη ερνγξαθήζεηο θπξίσο ζε κνξθή αξρείσλ MP3 πνπ 

πεξηιακβάλνπλ νκηιίεο, ζπλεληεχμεηο ή δηαιέμεηο θαη κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ ζε 

θιαζηθνχο ππνινγηζηέο ή ζε θνξεηέο ζπζθεπέο αλαπαξαγσγήο αξρείσλ MP3. Καηά ζπ-

λέπεηα, Podcasting είλαη ε αλάξηεζε ηέηνηαο κνξθήο πιηθνχ ζε ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζε-

ιίδεο ή ν ζρνιηαζκφο άιισλ αλαξηήζεσλ κε ηε ρξήζε podcasts. Γη απηφ ην ιφγν νη 

ζρεηηθέο ππεξεζίεο έρνπλ πάξεη θαη ηνλ ελαιιαθηηθφ ραξαθηεξηζκφ “Audio Blogging”. 

Ζ πξφζβαζε ζηα podcasts δελ γίλεηαη κε ην ζπλήζε ηξφπν «καηεβάζμαηορ» (“Down-

loading”) ςεθηαθνχ πιηθνχ, αιιά κέζσ ηεο ππεξεζίεο RSS. Με απηφ ηνλ ηξφπν απνδί-

δεηαη κία δηεχζπλζε URL
2
 ζην θάζε podcast ε νπνία δηεχζπλζε απνζεθεχεηαη ζηνλ ε-

μππεξεηεηή (Server) ν νπνίνο θηινμελεί ηα podcasts. Ζ δηαλνκή ησλ podcasts νινθιε-

ξψλεηαη κε ηελ εγγξαθή ησλ ελδηαθεξφκελσλ ρξεζηψλ ζηελ ππεξεζία RSS ε νπνία 

αλαιακβάλεη ηελ ελεκέξσζή ηνπο κε θάζε λέν podcast ην νπνίν ηίζεηαη δηαζέζηκν ζηελ 

ππεξεζία πνπ ηα θηινμελεί. Με ηηο ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο αληηκεησπίδεηαη ην δήηεκα 

ηεο αλάξηεζεο θαη δηάζεζεο ησλ podcasts, αιιά ην θξίζηκν ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγν-

ξία ππεξεζηψλ είλαη ε εμαζθάιηζε θαιήο πνηφηεηαο ήρνπ θαηά ηελ εγγξαθή ψζηε λα 

                                                        
2 URL: Uniform Resource Locator, απνηειεί ηε δηεχζπλζε ζηελ νπνία κπνξεί λα εληνπηζηεί έλαο πφξνο ηνπ Πα-

γθφζκηνπ Ηζηνχ 
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είλαη απνδνηηθή θαη επράξηζηε ε αλαπαξαγσγή ηνπο, θαζψο νη ρξήζηεο κπνξεί λα πξν-

ζπειαχλνπλ κεγάιν αξηζκφ podcasts θαζεκεξηλά. 

 Νέερ Υπηπεζίερ: ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γεληάο Web 2.0 είλαη ε ζπλερήο 

αλαδήηεζε θαη δνθηκή λέσλ ηδεψλ γηα θαηλνηφκεο ππεξεζίεο ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ, φζν 

θαη αλ αξρηθά νη ηδέεο κπνξεί λα κνηάδνπλ αλνχζηεο. Άιισζηε, φπσο δηαηππψζεθε θαη 

ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε πνξεία ησλ ππεξεζηψλ ζην Web 2.0 αθνινπζνχλ ηε γξαθη-

θή απεηθφληζε ηεο «Μαθξηάο Οπξάο», νπφηε ππάξρνπλ πάξα πνιιέο ππεξεζίεο κε κη-

θξή αιιά φρη κεδεληθή επηζθεςηκφηεηα. Οη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο βειηηψλνληαη ζπ-

λερψο θαη θάπνηεο ιίγεο απφ απηέο ζα «αλέβνπλ» ζηελ θακπχιε ηεο «Μαθξηάο Οπξάο» 

θαη ζα απνηειέζνπλ κέξνο ησλ επίιεθησλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο έρνπλ κεγάιε επηζθεςη-

κφηεηα θαη δεκνθίιηα. Κάπνηεο απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ λέσλ ππεξεζηψλ πνπ θπξηαξ-

ρνχλ ζην Web 2.0 είλαη: 

o Κοινυνική Δικηύυζη (“Social Networking”): πεξηιακβάλνπλ Webites ηα 

νπνία δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη γλσξηκία ρξεζηψλ είηε γηα επαγγεικαηη-

θνχο ιφγνπο επαθψλ θαη αληαιιαγήο πεξηερνκέλνπ (content) είηε γηα θαζαξά θνη-

λσληθνχο ιφγνπο. ηελ θαηεγνξία ηεο Δπαγγεικαηηθήο Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο 

δεκνθηιέζηεξε είλαη ε ππεξεζία LinkedIn
3
, ελψ ζηελ θαζαξά Κνηλσληθή Γηθηχ-

σζε επηθξαηεί ην Facebook
4
 

o Data „mash-ups‟: απνηεινχλ ππεξεζίεο νη νπνίεο ζπγθεληξψλνπλ δεδνκέλα 

απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη δεκηνπξγνχλ κία λέα ππεξεζία. 

o Παπακολούθηζη και Φιληπάπιζμα Υλικού (“Tracking and filtering content”): 

απνηεινχλ ππεξεζίεο νη νπνίεο έρνπλ σο θχξην αληηθείκελν λα θηιηξάξνπλ ή λα 

αλαιχνπλ ηνλ ηεξάζηην φγθν ηνπ πιηθνχ ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ (απφ Blogs, απφ 

ηηο ππεξεζίεο δηακνίξαζεο πιηθνχ θιπ), ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλαδήηεζε ζε 

απηφ. 

Οη παξαπάλσ ππεξεζίεο ζπλζέηνπλ ην ρψξν ηνπ «Κοινυνικού Παγκόζμιος Ιζηού» (“So-

cial Web”), φπσο είλαη έλαο άιινο φξνο γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Web 2.0 κε ην ν-

πνίν επηδηψθεηαη λα πεξηγξαθεί ε ζπκκεηνρηθή δηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ άκεζε 

ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ είλαη ην θεληξηθφ πξνζφλ ηνπ Web 2.0 θαη εληζρχζεθε απφ ην γεγν-

                                                        
3 www.linkedin.com  
4 www.facebook.com  

http://www.linkedin.com/
http://www.facebook.com/
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λφο φηη επηηπγράλεηαη ρσξίο ν ρξήζηεο λα είλαη εηδηθφο ζηελ αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ 

(Content) ή ζηε ζπγγξαθή ζειίδσλ ζε γιψζζα HTML. Ο θάζε ρξήζηεο, αθφκα θαη απηφο φ-

πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχζε ην Internet παιαηφηεξα, αηζζάλεηαη φηη δηακνξθψλεη ην πεξηερφκελν 

ησλ ζειίδσλ ηηο νπνίεο επηζθέπηεηαη, ρσξίο λα αληηιακβάλεηαη ηνλ νξγαλσηηθφ θαη θαζνδε-

γεηηθφ ξφιν ηεο θάζε ηερλνινγηθήο πιαηθφξκαο ηνπ Web 2.0 πνπ ιεηηνπξγεί ζην παξαζθήλην 

ηεο ππεξεζίαο [8].  

Οη θπξίαξρεο ππεξεζίεο ηνπ Web 2.0 είλαη ηα Blogs θαη ηα Wikis θαη κία ραξαθηεξηζηη-

θή απεηθφληζε απηνχ ηνπ βαζκνχ δηάδνζεο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα ηεο παξαθάησ Δηθφλαο. 

Πεγή: [8] 

 

Δηθόλα 2: Γξαθηθή Αλαπαξάζηαζε ηνπ Ρπζκνχ Αλάπηπμεο ηνπ Κνηλσληθνχ  

Παγθφζκηνπ Ηζηνχ 

ηελ παξαπάλσ γξαθηθή παξάζηαζε θαίλεηαη ε αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Web 2.0 

σο εμήο:  

 ηνλ αξηζηεξφ, θάζεην άμνλα θαηακεηξάηαη ην θιάζκα ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ α-

λαθέξνληαη ζηνπο φξνπο “Blog” θαη “Wiki” ζηα έηε 1999 – 2006. 
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 ην δεμηφ, θάζεην άμνλα θαηακεηξάηαη ην θιάζκα ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ αλαθέ-

ξνληαη ζηνπο φξνπο “Folksonomy”, “XmlHttpRequest” θαη “Mashup” ζηα έηε 1999 – 

2006. 

Δίλαη θαλεξφ απφ ηηο παξαπάλσ κεηξήζεηο φηη νη φξνη “Blog” θαη “Wiki” εκθαλίδνπλ 

πνιχ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο, γεγνλφο πνπ απνηππψλεη ην κεγάιν βαζκφ πνπ απηέο 

νη έλλνηεο θαη ππεξεζίεο έρνπλ ελζσκαησζεί ζηνλ θφζκν ηνπ Internet. Οη δχν φξνη ζρεδφλ 

εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Web 2.0, παξφιν πνπ νη ππφινηπεο έλλνηεο πνπ 

επίζεο θαηακεηξήζεθαλ ζπληζηνχλ ηηο απαξαίηεηεο δηεξγαζίεο «παξαζθελίνπ» πνπ επίζεο 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Web 2.0 [8].  

2.3 Τερλνινγηθά Φαξαθηεξηζηηθά θαη Πξόηππα 

Ζ πινπνίεζε φισλ ησλ λέσλ ππεξεζηψλ ηνπ Web 2.0 θαηέζηε δπλαηή επεηδή εθαξκφζηεθε 

λέεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο ζηελ αλάπηπμε ησλ ηζηνζειίδσλ. Ζ λέα ηδέα πίζσ απφ ηηο ζχγρξν-

λεο ηζηνζειίδεο είλαη φηη ν Παγθφζκηνο Ηζηφο παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο σο κία ππεξεζία ε 

νπνία «ηξέρεη» κέζα ζην παξάζπξν ηνπ Web Browser θαη ηξνθνδνηείηαη ζπλερψο απφ ην δί-

θηπν θαη απφ πνιιαπινχο απνκαθξπζκέλνπο Servers. Με απηή ηελ ηδέα ν Παγθφζκηνο Ηζηφο 

δελ είλαη έλα ζχλνιν απφ εθαξκνγέο νη νπνίεο «θαηεβαίλνπλ» ζηνπο Τπνινγηζηέο ησλ ρξε-

ζηψλ θαη ε εθηέιεζή ηνπο αλαιακβάλεηαη απφ ην Λεηηνπξγηθφ χζηεκα. Αληίζεηα, ν Παγθφ-

ζκηνο Ηζηφο γίλεηαη έλα ζχλνιν απφ ππεξεζίεο νη νπνίεο παξέρνπλ ηελ εληχπσζε ηνπ «αλνη-

ρηνχ παξάζπξνπ» πξνο ην Internet απφ ην νπνίν ηξνθνδνηνχλ δεδνκέλα κε ζπλερή θαη απηφ-

καην ξπζκφ. Απηή ε λέα αληίιεςε ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ ραξαθηεξίδεηαη σο ε εληαία αληηκε-

ηψπηζε ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ σο κία νκνηφκνξθε πιαηθφξκα αληί έλα ζχλνιν κεκνλσκέ-

λσλ εθαξκνγψλ [2]. 

Ζ πινπνίεζε ηεο παξαπάλσ λέαο αληίιεςεο ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ, ε νπνία νδήγεζε 

θαη ζηε ζχγρξνλε γεληά ηνπ Web 2.0, επηηεχρζεθε ράξε ζην επφκελν ζηάδην εμέιημεο ηεο ηε-

ρλνινγίαο ησλ Browsers θαη ηελ εηζαγσγή ησλ απνθαινχκελσλ “Rich Internet Applications – 

RIA”. Ζ θπξίαξρε ηερλνινγηθή ιχζε γηα ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ππεξεζηψλ ζηνλ Παγθφζκην 

Ηζηφ είλαη ε ηερλνινγία “Ajax” [2]. 

2.3.1 Ajax 

Ζ αλάπηπμε ηεο γεληάο ηνπ Web 2.0 βαζίζηεθε ζεκαληηθά ζε ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο 

νη νπνίεο ραξαθηεξίζηεθαλ κε ην φλνκα “Ajax – Asynchronous Javascript and XML”. Ο φξνο 
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Ajax πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν απφ ηερλνινγίεο αλάπηπμεο ζειίδσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ, 

αιιά ν ππξήλαο ηνπ είλαη ε «Μησανή Ajax» (“Ajax Engine”). Ζ αλάπηπμε ηνπ Ajax ήιζε λα 

απαληήζεη ζην ηδηαίηεξα ελνριεηηθφ ησλ Browsers ησλ πξνεγνχκελσλ γεληψλ φπνπ ζπρλά 

κεζνιαβνχζε αξθεηή ρξνληθή θαζπζηέξεζε κεηαμχ ησλ θηλήζεσλ ηνπ ρξήζηε ζε κία ζειίδα 

θαη ηεο απφθξηζεο ηεο ζειίδαο κε ηελ εκθάληζε ηνπ αλαλεσκέλνπ πεξηερνκέλνπ. Δπίζεο, νη 

ζπλνιηθέο αλαλεψζεηο ησλ ζειίδσλ πεξηιάκβαλαλ θαη ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο νη νπνίεο ιεη-

ηνπξγνχζαλ αξλεηηθά ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκν-

γέο ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ. Ζ αιιεινπρία ησλ θάζεσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ Browsers ζηελ 

θιαζηθή πεξίπησζε ησλ ηερλνινγηψλ HTML θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ Δηθφλα. 

Πεγή: [10] 

 

Δηθόλα 3: Ζ πκπεξηθνξά ησλ Browsers ζηηο Σππηθέο HTML Δθαξκνγέο 

Ζ ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο Browsers πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο ηερλνινγίεο Ajax είλαη φηη 

ε ζειίδα δελ αλαλεψλεηαη ζην ζχλνιφ ηεο αιιά δεηάεη απφ ην Server ελεκέξσζε κεκνλσκέ-

λσλ ηκεκάησλ. Δπίζεο, ε ππεξεζία εθηειείηαη κέζα ζηνλ Browser θαη ε Ajax Engine αλα-

ιακβάλεη λα απνζηείιεη θαη δηαρεηξηζηεί ηα αηηήκαηα γηα αλαλέσζε δεδνκέλσλ πξνο ην Serv-

er γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηεο νζφλεο φπνπ ππάξρεη ε πηζαλφηεηα γηα αλάγθε ελεκε-

ξσκέλσλ δεδνκέλσλ. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ Browsers ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ Ajax ηερλνινγηψλ 

θαίλεηαη ζρεκαηηθά ζηελ παξαθάησ Δηθφλα. 
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Πεγή: [10] 

 

Δηθόλα 4: Ζ πκπεξηθνξά ησλ Browsers ζηηο Δθαξκνγέο Σερλνινγηψλ Ajax 

Οη ζεκαληηθφηεξεο ηερλνινγίεο πνπ ζπληζηνχλ ηελ ιχζε ηνπ Ajax είλαη: 

 HTML/XHTML: απνηειεί ην θχξην πξσηφθνιιν αλαπαξάζηαζεο δεδνκέλσλ κέζα 

ζηνπο Browsers. 

 CSS: γηα ηελ νξγάλσζε ησλ κνξθνπνηήζεσλ εκθάληζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ζηηο 

ζειίδεο. 

 Document Object Model – DOM: πξφηππν δπλακηθήο δηαρείξηζεο ηνπ εγγξάθνπ. 

 XML: πξφηππν γηα ηελ αληαιιαγή θαη δηαρείξηζε δεδνκέλσλ. 

 XSLT: πξφηππν γηα ηελ αληαιιαγή θαη δηαρείξηζε δεδνκέλσλ. 

 XMLHttpRequest: πξφηππν γηα ηελ αζχγρξνλε αλάζπξζε δεδνκέλσλ απφ ηνλ 

Server. 

 JavaScript ή ECMA Script: γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε ιεηηνπξ-

γηθνηήησλ ζηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε, κέζα ζηνλ Browser. 

Απφ ηηο παξαπάλσ ηερλνινγίεο ην Ajax βαζίδεηαη πξσηίζησο ζηελ απνδνηηθή δηαρείξη-

ζε ηεο Javascript θαη ηεο XML απφ ηνπο Browsers. Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα πνπ παξέρνπλ νη 

ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίεο είλαη ε εμαζθάιηζε αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ Server, ψζηε 

ν Browser λα δεηά κέζσ ηνπ Ajax Engine ζπλερή αλαλέσζε γηα έλα κφλν ηκήκα ηνπ παξαζχ-

ξνπ (πρ κία κπάξα εηδήζεσλ) θαη απηφ ην ηκήκα λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο, ελψ ε ππφινηπε 

ζειίδα λα είλαη ζηάζηκε, ρσξίο θαλέλα αίηεκα αλαλέσζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε εληχπσζε 
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πνπ πξνζιακβάλεη ν ρξήζηεο απφ ηελ δηαδηθηπαθή ππεξεζία είλαη πεξηζζφηεξν «δσληαλή» 

θαη αξθεηά δηαθνξεηηθή απφ ηελ πξνεγνχκελε γεληά ηερλνινγηψλ ησλ ηζηνζειίδσλ. 

Μία άιιε ηερλνινγία πνπ εληζρχεη ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ RIA είλαη ην δηαδεδνκέλν 

εξγαιείν Flash
5
 κε ην νπνίν κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ γξήγνξα θαη απνδνηηθά γξαθηθά, βί-

ληεν θαη θηλνχκελεο εηθφλεο. Σα ζπγθεθξηκέλα πνιπκέζα κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη ελζσκα-

ησκέλα κέζα ζηηο ζειίδεο θαη λα ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα απφ ην πεξηερφκελν ηεο ππφινηπεο 

ζειίδαο. Ζ εκθάληζε κέζα ζηνπο Browsers ησλ πνιπκέζσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κέζα ζηνλ 

Flash απαηηνχλ ηελ χπαξμε ην πξφζζεηνπ ινγηζκηθνχ Flash Player, ην νπνίν είηε είλαη ελζσ-

καησκέλν ζηελ αξρηθή έθδνζε πνιιψλ Browsers είηε εγθαζίζηαηαη εχθνια κε ηηο ζπρλέο on-

line ελεκεξψζεηο ησλ Browsers. 

2.3.2 Οη Αξρηηεθηνληθέο REST θαη SOAP 

Ζ εμέιημε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ (Web Services) εληζρχζεθε θαη απφ ηελ ε-

θηεηακέλε έξεπλα ζηνλ ηξφπν γεληθήο νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο 

ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα νδεγεί ζηε δηαηχπσζε δχν κνληέισλ αλάπηπμεο Web Services 

κε ηα νλφκαηα REST θαη SOAP. Ζ αξρηηεθηνληθή REST (REpresentational State Transfer) 

απνηειεί κία γεληθή πξφηαζε αξρηηεθηνληθήο εθαξκνγψλ ε νπνία δελ απνηειεί πξφηππν αιιά 

έλα ζχλνιν αξρψλ θαη νδεγηψλ νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζε πεξηζζφηεξν «ειαθξηέο» εθαξκνγέο 

κε ιηγφηεξα απζηεξά πξφηππα. Ζ βαζηθή αξρή πινπνίεζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ 

κπνξεί λα απνηειέζεη έλα παξάδεηγκα REST αξρηηεθηνληθήο ζηελ νπνία θπξηαξρεί ε 

client/server πξνζέγγηζε κε ρξήζε πξσηνθφιισλ φπσο ηα XML θαη HTTP. Κάζε αληηθείκελν 

έρεη κία κνλαδηθή ηαπηφηεηα (URI) θαη κε ηε ρξήζε ηνπ HTTP εμαζθαιίδεηαη θάζε ελέξγεηα 

πξφζβαζεο ή αιιαγήο ζηα αληηθείκελα κε ηηο εληνιέο GET, POST, PUT θαη DELETE [2]. 

Ζ ελαιιαθηηθή πξφηαζε αξρηηεθηνληθήο Web Services πεξηιακβάλεη ην πξφηππν SOAP 

θαη ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ WS-*. Οη ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίεο ππαγνξεχνπλ ηελ αλά-

πηπμε ππεξεζηψλ κε αξθεηά απζηεξφηεξα θαη πην πνιχπινθα πξφηππα. Απηή ε πξνζέγγηζε 

κπνξεί λα νδεγεί ζε «βαξχηεξεο» εθαξκνγέο αιιά πξνηείλεη ην πιενλέθηεκα ηεο απζηεξά 

ηππνπνηεκέλεο αλάπηπμεο, φπνπ γηα θάζε ελέξγεηα ππάξρεη θαη έλα μερσξηζηφ πξσηφθνιιν 

WS-*. Ζ ζχγθξηζε ησλ δχν ηερλνινγηψλ (REST θαη SOAP) απεηθνλίδεηαη κεηαθνξηθά κε έλα 

παξάδεηγκα απφ ηελ Γξακκαηηθή θαη ην πληαθηηθφ, φπνπ αλ θαληαζηνχκε φηη φινη νη πφξνη 

ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ είλαη Οπζηαζηηθά, κε ηελ ηερλνινγία REST θηηάρλνπκε πξνηάζεηο κε 

                                                        
5 Γλσζηφ παιαηφηεξα σο Macromedia Flash αιιά πηα αλήθεη ζηελ εηαηξία Adobe. 
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πνιχ ιίγα Ρήκαηα θαη φια ηα δηαζέζηκα Οπζηαζηηθά, ελψ κε ηηο ηερλνινγίεο SOAP/WS-* π-

πάξρεη κεγάιε πνηθηιία ζπλδπαζκνχ Ρεκάησλ – Οπζηαζηηθψλ αιιά θαη ε δπλαηφηεηα δεκη-

νπξγίαο πνιιψλ «αλψκαισλ» Ρεκάησλ κε ηε δηθηά ηνπο ηδηαίηεξε θιήζε [2]. 

Έλα επηδησθφκελν, θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ βηβιηνζεθψλ θαη γεληθά ησλ πξνηχπσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ Web 2.0 είλαη ε απιφηεηα θαη θηιηθφ-

ηεηα πξνο ην ρξήζηε. Απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη ηφζν πξνο ηελ πιεπξά ηνπ πξνγξακκαηηζηή 

φζν θαη πξνο ηελ πιεπξά ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε ησλ ππεξεζηψλ. πγθεθξηκέλα, ηα παξαπάλσ 

πξφηππα αλάπηπμεο ησλ Websites δίλνπλ έκθαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ζχλζεησλ ιεηηνπξγηθν-

ηήησλ, αιιά δηαηεξνχλ απιέο θαη ζρεδφλ ιηηέο αηζζεηηθέο θαηεπζχλζεηο ζε ζέκαηα εκθάλη-

ζεο ησλ ζειίδσλ. Δλδεηθηηθή είλαη ε απιφηεηα ηεο πξψηεο ζειίδαο κίαο απφ ηηο πην δεκνθη-

ιείο ζειίδεο ηνπ Web 2.0 ηνπ Facebook, ε νπνία θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ Δηθφλα. 

Πεγή: [6] 

 

Δηθόλα 5: Ζ Πξψηε ειίδα ηνπ Facebook 
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2.3.3 Διεύζεξεο Πξνγξακκαηηζηηθέο Βηβιηνζήθεο 

Μεγάιν κέξνο ηεο αλάπηπμεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Web 2.0 νθείιεηαη θαη ζηε δηάζεζε θαη ε-

ιεχζεξε ρξήζε πξνγξακκαηηζηηθψλ βηβιηνζεθψλ νη νπνίεο πινπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ιεη-

ηνπξγίεο κέζα ζηηο ζειίδεο ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ. Οη δηαζέζηκεο βηβιηνζήθεο δελ είλαη απα-

ξαίηεηα παξαδείγκαηα Αλνηρηνχ Κψδηθα (“Open Source Code”), θαζψο δελ δηαηίζεηαη πάληα 

ν πεγαίνο θψδηθαο, αιιά ηα εθηειέζηκα ηκήκαηα ησλ βηβιηνζεθψλ θαη εθηεηακέλεο αλαθνξέο 

γηα ηηο πξνγξακκαηηζηηθέο δηεπαθέο (“APIs – Application Programming Interfaces”) ρξήζεο 

ησλ ιεηηνπξγηψλ. πλεπψο, ε αλνηρηή δηάζεζε θαη ρξήζε έγθεηηαη ζηελ ειεχζεξε ελζσκάησ-

ζε ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηθνηήησλ κέζα ζηηο εθαξκνγέο ησλ απιψλ ρξεζηψλ ηνπ Παγθφ-

ζκηνπ Ηζηνχ, ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο δηθαησκάησλ. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν εληζρχεηαη ε γξήγνξε αλάπηπμε εθαξκνγψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα εκθαλίζνπλ θαη 

ζπλδπάζνπλ πφξνπο απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ [2].  

Έλα πνιχ ζπρλφ παξάδεηγκα ηέηνηνπ ειεχζεξνπ API απνηειεί ην ππνζχζηεκα ησλ ραξ-

ηψλ ηεο Google: Maps (“Google Maps API”). Με απηφ ην API γίλεηαη εθηθηή ε ελζσκάησζε 

ιεηηνπξγηψλ εκθάληζεο ραξηψλ κέζα ζηηο ζειίδεο θάζε Website πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο βηβιηνζήθεο. Έλα άιιν ζρεηηθφ παξάδεηγκα, απνηειεί ε δπλαηφηεηα αλαδεηή-

ζεσλ ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ ηεο Amazon κέζα απφ ην API “Amazon Web Services”. Έλα ζέκα 

πνπ εγείξεη ε ελζσκάησζε ηέηνησλ βηβιηνζεθψλ κέζα ζηα Websites ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ 

είλαη ν βαζκφο πξαγκαηηθήο ειεπζεξίαο πνπ ζπλνδεχεη ηε ρξήζε ησλ βηβιηνζεθψλ, θαζψο δελ 

ππάγνληαη αθξηβψο ζηηο δηαδηθαζίεο Αλνηρηνχ Κψδηθα, νπφηε κπνξνχλ εχθνια λα ζπλδπα-

ζηνχλ κε δεηήκαηα δηθαησκάησλ ρξήζεο ηνπο. 

2.4 Σηνηρεία Μειινληηθήο Αλάπηπμεο 

ρεηηθά κε ηηο ηάζεηο εμέιημεο ηνπ Web 2.0, ππάξρεη ε βεβαηφηεηα φηη νη λέεο κνξθέο ησλ π-

πεξεζηψλ θαη ησλ Websites ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ ζα παξακείλνπλ, αιιά θαη ζα αλαλεψλν-

ληαη ζπλερψο κε λέεο ηδέεο. Ο βαζηθφο άμνλαο ησλ ππεξεζηψλ ζα παξακείλεη ε ελεξγή ζπκκε-

ηνρή ησλ ρξεζηψλ ζηε δηακφξθσζε θαη εκπινπηηζκφ ησλ Websites κε ςεθηαθφ πιηθφ παξα-

γφκελν απφ ηνπο ίδηνπο, ελψ ην ζηνηρείν ηεο «ςεθηαθήο θνηλσληθνπνίεζεο» ζα είλαη επίζεο 

θπξίαξρν ζε θάζε λέα ηδέα ππεξεζίαο. Απαξαίηεην ζηνηρείν θάζε εθαξκνγήο ζην λέν Παγθφ-

ζκην Ηζηφ ζα είλαη ε δηεπθφιπλζε κε θάζε ηξφπν ηεο επηθνηλσλίαο ησλ ρξεζηψλ θαη ηεο εμα-

ζθάιηζεο εχθνιεο δηακνίξαζεο πιηθνχ θαη απφςεσλ. Πέξα απφ ηελ αλάδεημε ηνπ ρξήζηε ζε 

«δεκηνπξγνχ» θαη ζπλδηακνξθσηή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο δπλακηθήο ησλ λέσλ ππεξεζηψλ 
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ηνπ Web 2.0 ζα εμαθνινπζήζεη κε θάπνηα κνξθή ε «δηάλζηζε» απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο 

ηνπ ηεξάζηηνπ φγθνπ ησλ δεδνκέλσλ κε ηα θαηάιιεια «δηαθνζκεηηθά επίζεηα» (tags) ηα ν-

πνία ζα δίλνπλ ιχζεηο απφ ηνλ απιφ ραξαθηεξηζκφ ηνπ πιηθνχ ησλ Websites κέρξη ηελ ιεμη-

θνγξαθηθή ή θαη θνηλσληνινγηθή επεμεξγαζία ηνπο κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ ή ζπ-

κπεξαζκάησλ γηα ηνλ «θπβεξλνρψξν» [2]. 

Σν ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Web 2.0 απνηειεί θαη ην θαηάιιειν 

πεδίν γηα ηελ εξεχλα ηεο επφκελεο εμέιημεο ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ. πγθεθξη-

κέλα, ν ζπλδπαζκφο ζην παξαζθήλην πεξηερφκελνπ (content) ησλ Websites κε πιεξνθνξίεο 

πνπ κπνξνχλ λα είλαη επεμεξγάζηκεο απφ ην ινγηζκηθφ ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ, ζε αληίζεζε 

κε ηελ απφδνζε ελφο απινχ tag, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κεηα-δεδνκέλα νξηζκνχ 

θαη πεξηγξαθήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο content. Απηή ε βαζηθή ηδέα κπνξεί λα απνηε-

ιέζεη ην έλαπζκα γηα ηελ αλάπηπμε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ππεξεζηψλ ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ 

νη νπνίεο ζα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο ην ζπλεηδεηφ έιεγρν ησλ ρξεζηψλ θαη ζα δηεπθνιχλνπλ ηηο 

ππφινηπεο εθαξκνγέο κε ηαρχηαηεο θαη «εμππλφηεξεο» ιεηηνπξγίεο φπσο αλαδήηεζε ζηνλ Πα-

γθφζκην Ηζηφ κε κεηαβιεηά θξηηήξηα, δεκηνπξγία ζπιινγψλ απφ ςεθηαθφ πιηθφ κε βάζε θά-

πνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θιπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε εμέιημε απνθαιείηαη «εκαζηνινγηθφο Πα-

γθφζκηνο Ηζηφο», θαζψο φιν ην πιηθφ πνπ ππάξρεη δηάζπαξην ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ κπνξεί 

λα ζπλδπαζηεί κε εκαζηνινγηθά δεδνκέλα, ζε ηέηνηα κνξθή ψζηε λα είλαη εθηθηή ε αμην-

πνίεζή ηνπο απφ ηα ινγηζκηθά ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ. 

Σν θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Web 2.0, ε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

ρξεζηψλ, ζα απνηειεί γηα πνιιέο γεληέο εθαξκνγψλ ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ αθφκα ηνλ θε-

ληξηθφ ηνπο άμνλα. Ζ ζπγθεθξηκέλε δπλαηφηεηα έρεη αλαπηπρζεί ζε αλέιπηζηα κεγάιν βαζκφ 

εμαηηίαο θαη ηεο ξαγδαίαο εμέιημεο ησλ αζχξκαησλ, θνξεηψλ ζπζθεπψλ κε πςεινχ επηπέδνπ 

ινγηζκηθά θαη ηερληθέο δπλαηφηεηεο. πλεπψο, ν Παγθφζκηνο Ηζηφο έρεη μεθχγεη απφ ηα πιαί-

ζηα ησλ «ζπηηηθψλ», πξνζσπηθψλ Τπνινγηζηψλ θαη κπνξεί λα δηαζπλδέζεη κεηαμχ ηνπο ρξή-

ζηεο ζρεδφλ νπνπδήπνηε απηνί βξεζνχλ. Απηέο νη δπλαηφηεηεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλαλ ζρε-

δφλ απηφλνκν ρψξν κειέηεο κέζα ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ, ηελ Κνηλσληθή Γηθηχσζε. 
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3. Κνηλσληθή Γηθηύσζε 

3.1 Οξηζκνί θαη Βαζηθά Φαξαθηεξηζηηθά 

Οη δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο έρνπλ μερσξίζεη απφ ην ζχλνιν ησλ ζχγ-

ρξνλσλ ππεξεζηψλ ηνπ Web 2.0 θαη ηείλνπλ λα ηαπηηζηνχλ κε ηε ζπλνιηθή λέα γεληά ηνπ Πα-

γθφζκηνπ Ηζηνχ. Οπζηαζηηθά θάζε ειεθηξνληθή ππεξεζία ε νπνία κπνξεί λα θέξεη ηνπο ρξή-

ζηεο ηεο ζε επαθή πήξε ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ «Κοινυνικού Μέζος» (“Social Media”) θαη 

ηαπηίζηεθε κε ηελ θαηεγνξία ππεξεζηψλ «Κοινυνικήρ Δικηύυζηρ» (“Social Networking”). 

Γεληθά, ε έλλνηα ηνπ Κνηλσληθνχ Μέζνπ είλαη επξχηεξε ηεο Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο, αιιά 

κεξηθέο απφ ηηο δεκνθηιέζηεξεο ππεξεζίεο ηεο Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο (Facebook, MySpace 

θιπ) έρνπλ ηφζν κεγάιν βαζκφ δηάδνζεο, ψζηε θπξηαξρνχλ θαη ραξαθηεξίδνπλ φιν ην ρψξν 

ησλ Social Media. πλεπψο, έλαο γεληθφο νξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ Social Media ππάξρεη ζην 

[5]: «Είναι ηα Websites ηα οποία έσοςν αναπηςσθεί με ηεσνολογίερ ηος Web 2.0 και πποζθέποςν 

σώπο για οςζιαζηική κοινυνική αλληλεπίδπαζη, για ηο ζσημαηιζμό κοινοηήηυν και ηην ςλοποί-

ηζη ζςνεπγαηικών επγαζιών». Ο ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο θαιχπηεη θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

ππεξεζηψλ Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο, αιιά επηπιένλ πξνζζέηεη θαη ην ζηνηρείν ηεο νκαδηθήο 

ζχκπξαμεο γηα ηελ νινθιήξσζε ή δηακφξθσζε πεξηερνκέλνπ (Content) γεληθνχ ζθνπνχ ή 

εμεηδηθεπκέλνπ ζθνπνχ. πλεπψο, ε αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Social Media ππεξ-

θαιχπηεη θαη ην ρψξν ηεο Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν αληηκεησπίδεηαη ν 

ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

Απφ ηε κέρξη ηψξα ιεηηνπξγία θαη ηδηαίηεξε εμέιημε ησλ ππεξεζηψλ Κνηλσληθήο Γη-

θηχσζεο έρεη πξνθχςεη φηη ηα θπξίαξρα, θνηλά γλσξίζκαηά ηνπο είλαη νη έλλνηεο ηεο «Κοινό-

ηηηαρ» (“Community”) θαη ηεο «Σςνεπγαζίαρ» (“Collaboration”). Απηφ ζεκαίλεη θαηαξράο φηη 

νη ρξήζηεο ησλ Κνηλσληθψλ Μέζσλ κπνξνχλ εχθνια λα νκαδνπνηεζνχλ κφλνη ηνπο ζε ειε-

θηξνληθέο θνηλφηεηεο, κε δηθά ηνπο ηδηαίηεξα θνηλά γλσξίζκαηα, πέξα θπζηθά απφ ηελ επξχ-

ηεξε θνηλφηεηα ηεο ίδηαο ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία έρνπλ εγγξαθεί. Καηά δεχηεξν, νη ππεξε-

ζίεο δηεπθνιχλνπλ φρη κφλν ηελ απιή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ δηαθφξσλ θνηλνηή-

ησλ, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ projects κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηεο θνηλφηεηαο 

κε ηε ζπλεηζθνξά δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ θάζε ρξήζηε ηεο θνηλφηεηαο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη θάζε επηηπρεκέλν Κνηλσληθφ Μέζν δηαθξίλεηαη γη απηά ηα δχν (ηνπιάρηζηνλ) 

γλσξίζκαηα θαη θάζε θαηλνχξηα εθαξκνγή πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζην ζρεδηαζκφ ηεο ηερλν-
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ινγηθέο ιχζεηο θαη επηινγέο ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηα δχν ζπγθεθξηκέλα 

γλσξίζκαηα [5]. 

Σα παξαπάλσ δχν ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ζε επηκέξνπο αξ-

ρέο πνπ ηθαλνπνηνχλ νη ππάξρνπζεο, αιιά νθείινπλ λα αθνινπζνχλ θαη νη αλαπηπζζφκελεο 

ππεξεζίεο Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο. Αλαιπηηθφηεξα, κεξηθέο απφ απηέο νη αξρέο κπνξνχλ λα 

είλαη [5]:  

 Γηεπθόιπλζε ηεο Σπκκεηνρήο: ηα επηηπρεκέλα Social Media παξνπζηάδνπλ πνιχ 

ιίγα εκπφδηα θαηά ηε δηαδηθαζία πξνζέιθπζεο λέσλ ρξεζηψλ. πλεπψο, πνιιέο απφ 

απηέο ηηο ππεξεζίεο επηηξέπνπλ αθφκα θαη ηε ζπκκεηνρή «αλψλπκσλ» ρξεζηψλ κέρξη 

θάπνην επίπεδν ιεηηνπξγηψλ. ηε ζπλέρεηα δεηνχλ έλα κηθξφ αξηζκφ ζηνηρείσλ γηα ηε 

ζπγθξφηεζε ελφο πξνζσπηθνχ «πξνθίι» αλ θάπνηνο ρξήζηεο επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηή-

ζεη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ιεηηνπξγηθφηεηεο ηεο ππεξεζίαο. Δπίζεο, ε ζπκπιήξσζε ησλ 

απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κε γξήγνξν θαη θηιηθφ ηξφπν ψζηε λα κελ απνζαξξχ-

λνληαη νη ρξήζηεο απφ πνιχπινθεο ή πνιχ «απζηεξέο» νζφλεο εγγξαθήο, νη νπνίεο 

κπνξεί λα εμαζθαιίδνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα ζηα ηειηθά πξνζσπηθά δεδνκέλα αιιά πη-

ζαλψο λα απνζαξξχλνπλ ηε καδηθή ζπκκεηνρή ρξεζηψλ. Τπάξρνπλ Websites (ππεξεζί-

εο ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ) απηήο ηεο θαηεγνξίαο φπνπ ε πξνζέιθπζε λέσλ ρξεζηψλ έ-

ρεη ηφζν κεγάιε πξνηεξαηφηεηα ψζηε ζπζηήλνληαη αξκφδηεο νκάδεο «θαισζνξίζκαηνο» 

λέσλ ρξεζηψλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο έρνπλ σο απνζηνιή ηελ ελεκέξσζε ησλ λέσλ 

ή ησλ κειινληηθψλ ρξεζηψλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Website ή γηα ηνπο ηξφπνπο εγ-

γξαθήο ή γηα ηηο πξψηεο θηλήζεηο ηνπο ακέζσο κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο σο ρξήζηεο. Σν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο παξνρήο θάζε επθνιίαο γηα ζπκκεηνρή νζνδήπνηε κεγάινπ αξηζ-

κνχ ρξεζηψλ δελ είλαη πάληα ην δεηνχκελν ζηηο πεξηπηψζεηο ππεξεζηψλ Κνηλσληθήο 

Γηθηχσζεο κε ζπγθεθξηκέλν ζέκα ή κε ζηνρεπκέλν επαγγεικαηηθφ ή θνηλσληθφ ζχλνιν 

ελδηαθέξνληνο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ελδείθλπηαη ε ελζάξξπλζε επξείαο ζπκκεην-

ρήο ρξεζηψλ κε ζπγθεθξηκέλα φκσο ραξαθηεξηζηηθά, αιιά ν πεξηνξηζκφο, πάιη κε θη-

ιηθά θαη «έμππλα» κέζα, ησλ ππφινηπσλ ρξεζηψλ πνπ ελδερνκέλσο δελ αλήθνπλ ζηελ 

ήδε ζρεκαηηζκέλε θνηλφηεηα. 

 Σηαδηαθή Δλζωκάηωζε ηωλ Φξεζηώλ: ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ηα απαηηνχκελα 

ζηάδηα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ ζηηο ειεθηξνληθέο θνηλφηεηεο ηεο ππεξεζίαο θαη 

ηεο νπζηαζηηθήο ζπλεηζθνξάο ηνπ ζε απηέο έρνπλ βαζκηαία απμαλφκελε δπζθνιία. π-

λεπψο, έλαο λένο ρξήζηεο δελ πξέπεη λα απαηηείηαη απφ ηελ ππεξεζία (ην Website ηνπ 
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Web 2.0) λα «ρηίζεη» ακέζσο κφιηο εγγξαθεί ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ρψξν ζην Website ζε 

πιήξε βαζκφ ή λα αξρίζεη λα ζπλεηζθέξεη ζηηο δξάζεηο ησλ ειεθηξνληθψλ θνηλνηήησλ 

ην ίδην ελεξγά φζν θαη νη ππάξρνληεο ρξήζηεο. Ζ θαιχηεξε θαηαλφεζε απηήο ηεο δπλα-

ηφηεηαο ησλ Social Media κπνξεί λα πξνέιζεη κε ηελ αληηπαξαβνιή ηεο κε έλα αλάινγν 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, ζηα νπνία νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αξρή 

αλαιακβάλνπλ απιέο ζρεηηθά απνζηνιέο ζηηο νπνίεο εμνηθεηψλνληαη κε ην πλεχκα ηνπ 

παηρληδηνχ, ηηο βαζηθέο ελέξγεηεο ρεηξηζκνχ θαη ην είδνο ησλ εκπνδίσλ πνπ ζα ζπλαληή-

ζνπλ ζηα επφκελα, δπζθνιφηεξα ζηάδηα. Καηά αλάινγν ηξφπν, νη ππεξεζίεο Κνηλσλη-

θήο Γηθηχσζεο πξνηξέπνπλ ηνπο λένπο ρξήζηεο, κε ηα πξνζεθηηθά δηακνξθσκέλν πεξη-

βάιινλ ηνπο, λα αζρνιεζνχλ κε απιέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή 

ζε θάπνηα ειεθηξνληθή θνηλφηεηα ή λα ζρεκαηίζνπλ ηε ιίζηα κε ηνπο πξνζθηιείο ρξή-

ζηεο
6
, λα ραξαθηεξίζνπλ ην πιηθφ (Content) άιισλ ρξεζηψλ θιπ. Οη πεξηζζφηεξεο 

ζχλζεηεο εξγαζίεο φπσο ε αλάξηεζε πξνζσπηθνχ πιηθνχ ηνπ ρξήζηε, ε εθθίλεζε κίαο 

λέαο ειεθηξνληθήο θνηλφηεηαο κε ζπγθεθξηκέλν ζέκα ή ε ελεκέξσζε ειεχζεξα δηα-

κνξθνχκελνπ πιηθνχ (Content) άιισλ ρξεζηψλ ππάξρνπλ αλά πάζα ζηηγκή δηαζέζηκεο 

ζηνπο λένπο ρξήζηεο γηα ηελ εθηέιεζήο ηνπο ζε θάπνηα επφκελε θάζε. ηελ πξάμε, κε-

γάιν κέξνο ησλ ρξεζηψλ είλαη πηζαλφ λα κελ αζρνιεζεί κε θακία απφ ηηο παξαπάλσ 

«ζχλζεηεο» ελέξγεηεο, αιιά λα παξακείλνπλ ζρνιηαζηέο θαη επηζθέπηεο ηνπ πιηθνχ ή 

ησλ ζεκάησλ ησλ ππνινίπσλ ρξεζηψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα ρξεζηψλ είλαη ηδηαίηεξα 

πνιπκειήο ζε θάζε ππεξεζία Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο θαη δελ ζα πξέπεη λα απνζαξξχ-

λνληαη ή ππνβηβάδνληαη απφ ην πεξηβάιινλ ηεο ππεξεζίαο, θαζψο πξέπεη λα παξακέ-

λνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην βαζκφ ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηηο ειεθηξνληθέο θνηλφηεηεο 

ψζηε λα δηαηεξνχλ ελεξγή ηελ φπνηα ζπκκεηνρή ηνπο. 

 Παξνρή ζηνπο Φξήζηεο Ιζνδύλακωλ Γπλαηνηήηωλ: ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηε-

ξηζηηθφ έρεη λα θάλεη κε ηνπο ξφινπο πνπ ελδερνκέλσο λα αλαιάβνπλ νη ρξήζηεο - ζπκ-

κεηέρνληεο ζε ειεθηξνληθέο θνηλφηεηεο ζηα πιαίζηα κία ππεξεζίαο Κνηλσληθήο Γηθηχ-

σζεο. Ζ εκπεηξία απφ ηνπο πξνγφλνπο ηεο Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο (Forums, Mailing-

lists θιπ), έρεη δείμεη φηη νη ειεθηξνληθέο θνηλφηεηεο ηείλνπλ λα εθαξκφδνπλ δηθνχο 

ηνπο, ηδηαίηεξνπο ηξφπνπο νξγάλσζεο ζε αληίζεζε κε ηνπο πξνεηνηκαζκέλεο θφξκεο 

ζπδήηεζεο θαη ζπκκεηνρήο πνπ ζπλήζσο αθνινπζνχληαη ζε πνιιέο ειεθηξνληθέο ππε-

ξεζίεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ρξήζηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κία αλαπηπζζφκελε θνηλφηε-

ηα ηείλνπλ γξήγνξα θαη απηφκαηα λα αλαιάβνπλ ηνπο ξφινπο ηνπο είηε πξφθεηηαη γηα 

                                                        
6 ή πην απιά ηνπο “friends” 
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ηνλ ηπραίν επηζθέπηε είηε γηα ηνλ ζηαζεξφ ηξνθνδφηε, νξγαλσηή θαη ζρνιηαζηή πιηθνχ 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θνηλφηεηα. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ππεξεζηψλ Κνηλσληθήο Γη-

θηχσζεο έγθεηηαη ζηελ παξνρή ηζνδχλακσλ δπλαηνηήησλ ζε θάζε ρξήζηε γηα ηελ αλά-

ιεςε νπνηαδήπνηε ξφινπ επηζπκεί θαη ηελ απνηξνπή ηνπ απνθιεηζκνχ νπνηνπδήπνηε 

ρξήζηε απφ ηελ αλέιημε ζε εγεηηθνχο ξφινπο ηεο ειεθηξνληθήο θνηλφηεηαο. Γειαδή, ε 

αξρηθή χπαξμε ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο «εγεηψλ» ηεο θνηλφηεηαο, ε ζαθήο απφδνζε ζπ-

γθεθξηκέλνπ ξφινπ ζε θάζε ρξήζηε απφ ην πεξηβάιινλ ηεο ειεθηξνληθήο θνηλφηεηαο 

είλαη θάπνηεο απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ ελδερνκέλσο ππνζθάπηνπλ ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή 

ησλ ρξεζηψλ ζηελ θνηλφηεηα αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ επηηπρία ηεο ππεξεζίαο. Πξέπεη λα 

θαηαζηεί ζαθέο φηη ηειηθά θαη ζηελ πξάμε νη ρξήζηεο δελ ζα είλαη ίζνη κέζα ζηελ ειε-

θηξνληθή θνηλφηεηα, θαζψο γξήγνξα ζα δηακνξθσζνχλ νη αλακελφκελνη ξφινη, αιιά 

θάζε ρξήζηεο πξέπεη λα έρεη ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο κέζα ζηελ θνηλφηεηα θαη ε ζπγθε-

θξηκέλε δηακφξθσζε ξφισλ πξέπεη λα γίλεη απηφκαηα θαη ζηαδηαθά απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ έξρεηαη ζε θάπνην βαζκφ ζε αληίζεζε κε 

ηελ απαξαίηεηε αλάγθε χπαξμεο θάπνηνπ ζπληνληζηή ή δηαρεηξηζηή απφ ηελ πιεπξά ηεο 

ππεξεζίαο γηα λνκηθνχο ή θαη εκπνξηθνχο ιφγνπο. Τπάξρεη, δειαδή, ε πξφθιεζε ηεο 

ζπλχπαξμεο ησλ ειεχζεξα δηακνξθνχκελσλ θνηλνηήησλ κε ρξήζηεο ηνπ ρψξνπ πνπ θη-

ινμελεί ηελ θνηλφηεηα, νη νπνίνη έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα επέκβαζεο ζηα ιεγφκελα ή ηε-

θηελφκελα ζηελ ειεθηξνληθή θνηλφηεηα γηα ηδηαίηεξνπο ιφγνπο πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ 

ηελ ππεξεζία – νηθνδεζπφηεο ηεο θνηλφηεηαο. Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε αίζζεζε 

ηεο απηνξξχζκηζεο θαη απηνδηαρείξηζεο ζηελ θνηλφηεηα, ν ηξφπνο θαη ε ζπρλφηεηα ε-

πέκβαζεο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζπληνληζηψλ ηεο πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθά κειεηε-

κέλα. 

 Γηακνίξαζε ηεο Ιδηνθηεζίαο ηνπ Χεθηαθνύ Υιηθνύ: έλα απφ ηα αλαπφζπαζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Web 2.0 είλαη ε ζρεδφλ απεξηφξηζηε 

δπλαηφηεηα θηινμελίαο ςεθηαθνχ πιηθνχ ησλ ίδησλ ρξεζηψλ θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψ-

ζεηο ε άδεηα ζπλδηακφξθσζεο ηνπ πιηθνχ κε δηαδνρηθέο πξνζζήθεο / αιιαγέο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ ππνινίπσλ ρξεζηψλ – κειψλ ηεο ίδηαο ειεθηξνληθήο θνηλφηεηαο. Απηή ε 

ζπλαξπαζηηθή θαηά κία έλλνηα δπλαηφηεηα εηζάγεη ελδηαθέξνπζεο πξνεθηάζεηο. πγθε-

θξηκέλα, κία επηηπρεκέλε ππεξεζία Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο πξνζθέξεη φια ηα απαξαί-

ηεηα εξγαιεία γηα ηελ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ γίλεη ζε κία κε-

κνλσκέλε νληφηεηα ςεθηαθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη ηνπο εκπλεπζηέο – ρξήζηεο ησλ αι-

ιαγψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν εληζρχεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ειεθηξνλη-
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θήο θνηλφηεηαο, αιιά επίζεο ηνλψλεηαη θαη ε άκηιια κέζα ζηελ θνηλφηεηα θαζψο είλαη 

επδηάθξηηε ε πξνέιεπζε θάζε ηκήκαηνο ςεθηαθνχ πιηθνχ, αιιά θαη ε πηζαλή ζπλεη-

ζθνξά ησλ ππνινίπσλ κειψλ. Οη επαίζζεηεο πεξηνρέο απφ ηηο νπνίεο νθείινπλ νη ππε-

ξεζίεο Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο λα απέρνπλ είλαη ε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ αλαξ-

ηψκελνπ πιηθνχ θαη ε θαηαζηξαηήγεζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ επαγγεικαηηθνχ 

ςεθηαθνχ πιηθνχ. Αλαιπηηθφηεξα, νη ρξήζηεο – κέιε κίαο θνηλφηεηαο πξέπεη λα δηαηε-

ξνχλ εκπξάθησο ηελ πεπνίζεζε φηη ην πιηθφ πνπ δεκηνπξγνχλ θαη κνηξάδνληαη κε ηελ 

θνηλφηεηα δελ γίλεηαη αληηθείκελν άκεζεο εθκεηάιιεπζεο απφ ηελ ίδηα ηελ ππεξεζία 

πνπ θηινμελεί ηελ θνηλφηεηα. Δίλαη αλακελφκελν ε πηζαλή επηηπρεκέλε πνξεία ζπγθε-

θξηκέλνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ κέζα ζηνλ θπβεξλνρψξν λα απμάλεη θαη ηε δεκνθηιία ηεο 

ππεξεζίαο πνπ ην θηινμελεί, αιιά ηα ζπγθεθξηκέλα θέξδε «εηζπξάηηνληαη» έκκεζα απφ 

ηελ ππεξεζία. Δπίζεο, ε είζνδνο επαγγεικαηηθά παξαγφκελνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ ζηα 

πιαίζηα κίαο εξαζηηερληθήο, ςεθηαθήο θνηλφηεηαο δεκηνπξγεί ζπλήζσο πξνβιήκαηα, 

θαζψο είηε επηδηψθεηαη ε θαηάξγεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ ίδησλ ησλ ρξεζηψλ είηε 

απνηειεί πιαζηνγξαθεκέλε εξαζηηερληθή δεκηνπξγία. πλεπψο θαη ζηηο δχν πεξηπηψ-

ζεηο αξρίδεη ε δηάξξεμε ηνπ δεκηνπξγηθνχ θαη ζπλεξγαηηθνχ πλεχκαηνο ηεο θνηλφηεηαο, 

άξα πιήηηεηαη θαη ε επηηπρία ηεο ίδηαο ηεο ππεξεζίαο Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο. 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ επίζεκα θαη πην «αθαδεκατθά» ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξε-

ζηψλ Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο, ε θαζεκεξηλή ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ε ηδηαίηεξε απήρεζή 

ηνπο ζε φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα αλαδεηθλχνπλ αξθεηά απινχζηεξα αιιά αμηνπξφζεθηα 

γλσξίζκαηά ηνπο. Απηά ηα γλσξίζκαηα αθνξνχλ ηφζν ζε θνηλά γλσξίζκαηα ησλ ππεξεζηψλ 

φζν θαη ζε νκνηφκνξθεο ζπκπεξηθνξέο ησλ ρξεζηψλ ηνπο, φπσο απηέο απνηππψλνληαη κέζα 

ζηνλ «θπβεξλνρψξν». ίγνπξα δελ κπνξνχλ λα εκπλεχζνπλ ηε δηαηχπσζε νδεγηψλ ή θαλφ-

λσλ αλάπηπμεο ππεξεζηψλ Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο, αιιά απνηεινχλ πεξηζζφηεξν δείγκαηα 

ηεο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο. Μία ελδεηθηηθή ιίζηα ηέηνησλ ραξα-

θηεξηζηηθψλ, φπσο αθξηβψο απνηππψλεηαη ζην [14], θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ Δηθφλα, ελψ 

αθνινπζεί ε αλάιπζε θάπνησλ απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά [5,14]:  
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Πεγή: [14] 

 

Δηθόλα 6: Λέμεηο Κιεηδηά πνπ Υαξαθηεξίδνπλ ηνλ On-Line Κφζκν 

 Κνπιηνύξα ηεο Ταρύηεηαο – Άκεζε Ιθαλνπνίεζε (“Snack Culture – Instant 

Gratification”) : Οη ππεξεζίεο ηνπ Web 2.0 έρνπλ απμεζεί ξαγδαία ζηα ηειεπηαία ρξφ-

ληα θαη νη ρξήζηεο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηδηαίηεξα κεγάιν αξηζκφ επηινγψλ γηα «επί-

ζθεςε». Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ρξήζηεο απνθαζίδνπλ ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

γηα ην αλ έλα Website Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο ηνπο ελδηαθέξεη ή φρη. Σα θξηηήξηα δελ 

είλαη κφλν ε επηηπρία ηνπ Website θαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο ειεθηξνληθήο θνηλφηε-

ηαο, αιιά επίζεο ν ηξφπνο «θαισζνξίζκαηνο» ησλ λέσλ ρξεζηψλ θαη ε επθνιία κεηα-

ρείξηζεο ησλ δηαθφξσλ εξγαιείσλ θαη επηινγψλ ηεο ππεξεζίαο. Δπίζεο, έλα αμηνπξφ-

ζεθην θξηηήξην επηινγήο απνηειεί θαη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ή ελζσκάησζεο πιηθνχ 

απφ πξνθίι ηνπ ρξήζηε ζε άιιεο ππεξεζίεο, έηζη ψζηε λα απνηξέπεηαη ε επαλάιεςε 

θαη ε ζπαηάιε ρξφλνπ δηακφξθσζεο ελφο πξνθίι εθ λένπ. 

 Δύθνιε Γηαζύλδεζε (“Easy Connecting – Keeping in Touch”): Πξνθεηκέλνπ λα 

ηθαλνπνηεζεί ε παξαπάλσ δπλαηφηεηα, ηα Websites Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο ηνπ Web 

2.0 είλαη αξθεηά «αλνηρηά» ζηελ παξνρή ζπλδέζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο πεξηερφκελν. 

Οη ρξήζηεο, δειαδή, επηζπκνχλ ηε ζπρλή δεκηνπξγία αλαθνξψλ ζην πιηθφ πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη ή πνπ ηνπο ελδηαθέξεη θαη είλαη δηάζπαξην ζε φιν ηνλ Παγθφζκην Ηζηφ. 

Γη απηφ ην ιφγν νη ζχγρξνλεο ππεξεζίεο ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ, παξέρνπλ αξθεηέο επ-

θνιίεο δηαζχλδεζεο ησλ ρξεζηψλ ζην πιηθφ ηνπο ζε δηαθνξεηηθά Websites. Υαξαθηε-

ξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ππεξεζία ηνπ YouTube ε νπνία επηηξέπεη ηελ εχθνιε 

αλαθνξά ζε βίληεν πνπ θηινμελεί απφ νπνηνδήπνηε άιιν Website θαη ηελ απηφκαηε δπ-
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λαηφηεηα αλαπαξαγσγήο ηνπ βίληεν κε ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζην απνκαθξπζκέλν πεξη-

ερφκελν (Content) ηνπ θάζε ρξήζηε. 

 Πιήξεο Έιεγρνο – Αλωλπκία – Γηαθάλεηα (“Total Control – Anonymity – 

Transparency”): Σν ζίγνπξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζχγρξνλσλ ππεξεζηψλ Κνηλσληθήο 

Γηθηχσζεο ηνπ Web 2.0 θαη ησλ ρξεζηψλ ηνπο είλαη φηη απαηηνχλ λα δηαηεξνχλ ηνλ α-

πφιπην έιεγρν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο πξνθίι, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο πιηθνχ (Content) 

θαη ησλ ζπλεηζθνξψλ ηνπο ζηηο θνηλφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ. Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε 

κε ηελ έλλνηα ελφο ππεξ-Γηαρεηξηζηή ηεο ππεξεζίαο ν νπνίνο έρεη πξφζβαζε ζηηο πξν-

ζσπηθέο ελέξγεηεο θαη επηινγέο ησλ κειψλ ηεο θάζε ππεξεζίαο. ε απηή ηελ θαηεγνξία 

αλήθεη θαη ε ζπρλή επηζπκία ησλ ρξεζηψλ λα δηαηεξνχλ κία ζρεηηθή «αλσλπκία» κέζα 

ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ, λα ειέγρνπλ δειαδή πφηε θαη ζε πνηνπο ζα απν-

θαιχπηνπλ ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ή ηνπ πξνθίι ηνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξη-

ζηηθφ είλαη απνιχησο ζεκηηφ θαη απαξαίηεην, ηδηαίηεξα ζηελ ησξηλή θάζε ξαγδαίαο ε-

μέιημεο ησλ ππεξεζηψλ Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο, φπνπ πνιινί θαθφβνπινη ρξήζηεο πια-

ζηνγξαθνχλ ή ππνδχνληαη δηαθνξεηηθέο ηαπηφηεηεο ρξεζηψλ γηα θαθνπξναίξεηνπο 

ζθνπνχο. ε απηφ ηνλ θίλδπλν έγθεηηαη θαη ην ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο «Διαθάνειαρ», 

ην νπνίν ζεκαίλεη φηη νη ρξήζηεο έρνπλ ηελ απαίηεζε ηεο εηιηθξίλεηαο θαη ηεο απφιπηεο 

δηαθάλεηαο απφ ηελ πιεπξά ησλ ππνινίπσλ κειψλ κίαο θνηλφηεηαο θαηά ηε κεηαμχ ηνπο 

ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία. πρλά, ε αλάγθε γηα εηιηθξίλεηα θαη δηαθάλεηα απφ ηελ 

πιεπξά ησλ ππνινίπσλ ρξεζηψλ είλαη εληνλφηεξε θαη κπνξεί λα αληαιιαρζεί κε ηε 

δηάζεζε γηα ηελ πξνζσπηθή αλσλπκία ηνπ ίδηνπ ηνπ ρξήζηε. 

 Γεκνζηόηεηα – Σπρλή Αλαδήηεζε (“Micro Celebrity – Searchability”): Έλα απφ 

ηα ηζρπξφηεξα θίλεηξα ησλ κειψλ ησλ ειεθηξνληθψλ θνηλνηήησλ απνηειεί ε επηζπκία 

γηα αλάδεημή ηνπο κέζα απφ ηελ θνηλφηεηα θαη ε πξφζιεςε ζρεηηθήο δεκνζηφηεηαο ζε 

ζηελά ή επξχηεξα πιαίζηα ηνπ Κπβεξλνρψξνπ. Γηα παξάδεηγκα, είλαη πνιιέο νη πεξη-

πηψζεηο φπνπ επηηπρεκέλνη Bloggers έρνπλ επεθηείλεη ηε δξάζε ηνπο εθηφο ηνπ Παγθφ-

ζκηνπ Ηζηνχ θαη αλαιακβάλνπλ ζέζεηο θεξέγγπσλ εκπεηξνγλσκφλσλ. Παξάιιεια, είλαη 

ζεκαληηθφ γηα ηνπο ρξήζηεο λα βηψλνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δνπιεηάο 

ηνπο απφ ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθψλ θνηλνηήησλ. Κξηηήξηα αλαγλψξη-

ζεο απνηεινχλ ε ζπρλή πξνζπέιαζε ηνπ πιηθνχ, ε ζπρλή αλαδήηεζή ηνπ ή ε ζπρλή 

δεκηνπξγία αλαθνξψλ πξνο απηφ απφ άιινπο ρξήζηεο, αθφκα θαη εθηφο ηνπ ρψξνπ ησλ 

εγγεγξακκέλσλ κειψλ. Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απηήο ηεο επηζπκίαο ησλ ρξεζηψλ νη ππε-
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ξεζίεο παξέρνπλ ππεξεζίεο εχθνιεο αλαδήηεζεο θαη «εκθαλνχο» ηνπνζέηεζεο ηνπ πιη-

θνχ ηνπο, ψζηε απηφ λα είλαη φζν ην δπλαηφ θαιχηεξα πξνζβάζηκν. 

 Διεύζεξε, Γωξεάλ, Σπλερήο, Πάληα Δλεξγή Πξόζβαζε (“Free – Cheap – Fast 

and Easy – Constant – 24/7 – Always On”): Ζ άκεζε θαη ζπλερήο δηάζεζε ησλ ππεξε-

ζηψλ Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο απνηειεί νπζηαζηηθφ παξάγνληα πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ ε-

πηηπρία ηνπο. Σαπηφρξνλα, νη ππεξεζίεο παξέρνληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δσξεάλ, 

πξνζθνξά ε νπνία είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζηελ αλάδεημε θαη καθξφρξνλε πνξεία 

ηνπο, θαζψο ε ειεχζεξε ρξήζε ηνπο ηηο θαζηζηά αθφκα πην ειθπζηηθέο. Σν ζπγθεθξηκέ-

λν ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί πξφθιεζε θαη γηα ηνπο δεκηνπξγνχο ησλ ππεξεζηψλ, θα-

ζψο είλαη επηηαθηηθή ε αλαδήηεζε πφξσλ θαη εζφδσλ ζε ελαιιαθηηθέο πεγέο, πέξα απφ 

ηελ πξνθαλή αιιά πηζαλψο θαηαζηξνθηθή γηα ην κέιινλ ηεο ππεξεζίαο νηθνλνκηθή 

ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο. 

3.2 Σύγρξνλεο Τάζεηο ζηηο Υπεξεζίεο Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο 

Οη ππεξεζίεο Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο κνηάδνπλ λα δηακνξθψλνληαη απφ θνηλνχ κεηαμχ ησλ 

δεκηνπξγψλ θαη ησλ κειψλ ηνπο. Μία θαηλνχξηα ηδέα ελφο δεκηνπξγνχ νδεγεί ζηελ αλάπηπμε 

ελφο Website κε Κνηλσληθφ πεξηερφκελν θαη γξήγνξα ε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία απνθηά κία 

ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα θαη απνθιεηζηηθή δπλακηθή. πλεπψο, ε δηακφξθσζε θαη ε ξχζκηζε ησλ 

θνηλνηήησλ κέζα ζηηο ππεξεζίεο ζα απνηειεί πάληα έλα εξσηεκαηηθφ ηφζν γηα ηνπο δεκηνπξ-

γνχο ησλ ππεξεζηψλ φζν θαη ζηνπο εηδηθνχο ηνπ ρψξνπ γεληθφηεξα. Σα παξαπάλσ βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο έρνπλ κάιινλ 

πξνθχςεη κεηά απφ ηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ ζηηο ηξέρνπζεο, δεκνθηιείο 

ππεξεζίεο θαη δηακφξθσζαλ θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν έλα ζχλνιν πξνδηαγξαθψλ «επηηπρίαο» 

γηα ηηο θαηλνχξηεο πνπ ζπλερψο αλαπηχζζνληαη. πκπεξαζκαηηθά, νη λένη κέζνδνη απηφ-

δηακφξθσζεο θαη απηφ-δηαρείξηζεο ησλ ειεθηξνληθψλ θνηλνηήησλ απνηεινχλ ηδηαίηεξα απαη-

ηεηηθή πξφθιεζε γηα ηηο εξρφκελεο ππεξεζίεο Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο, θαζψο ε αίζζεζε ηεο 

ειεπζεξίαο ε νπνία απνηειεί ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο επηηπρίαο ηνπ πξέπεη ζηαζεξά λα ελη-

ζρχεηαη θαη δηαθπιάζζεηαη. 

Ζ επφκελε πξφθιεζε πνπ ηίζεηαη ζηα Social Media είλαη νη λένη θαη πην ζχλζεηνη ηξφ-

πνη δεκηνπξγίαο λέσλ ειεθηξνληθψλ θνηλνηήησλ. Αλαιπηηθφηεξα, αλάινγα κε ην πεξηερφκελν 

θαη ην ζθνπφ ηεο θάζε ππεξεζίαο νη ρξήζηεο κπνξεί λα νκαδνπνηνχληαη κε πνιινχο θαη ηπ-

ραίνπο ηξφπνπο, νπφηε ε ππεξεζία πξέπεη λα ππνζηεξίδεη θάζε πηζαλφ ζπλδπαζκφ ζπγθξφηε-
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ζεο θνηλφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, κέζα ζηα πιαίζηα κίαο θνηλφηεηαο είλαη πηζαλφ λα δεκηνπξ-

γνχληαη επηκέξνπο ππφ-νκάδεο κε άγλσζην εθ ησλ πξνηέξσλ «βάζνο». Οη ρξήζηεο είλαη πηζα-

λφ λα ζπκκεηέρνπλ ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη λα δπζαξεζηνχληαη φηαλ ηίζεληαη ε-

κπφδηα ή πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο θαη ζπκκεηνρήο ζηηο ειεθηξνληθέο θνηλφ-

ηεηεο. 

Ζ θηλεηηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο ηνπ Πα-

γθφζκηνπ Ηζηνχ θαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θνηλνηήησλ δεκηνπξγεί ην αλαπφθεπθην αίηεκα 

ηεο ηερλνινγηθήο ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδν «πιαηθφξκαο» κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ. Οη ρξήζηεο 

ζπρλά επηζπκνχλ ηε κεηαθνξά ή ζχλδεζε κε ην πιηθφ πνπ είλαη κνηξαζκέλν ζε δηάθνξα 

Websites ψζηε λα δηαηεξνχλ αλάινγα πξνθίι ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο. πλεπψο, είλαη ζηαζεξφ 

ην αίηεκα γηα ηερλνινγηθέο ιχζεηο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ κε ηα γλσζηά θαη δη-

αδεδνκέλα πξφηππα αληαιιαγήο πιηθνχ (Content) ζην Παγθφζκην Ηζηφ (RSS θιπ). Σαπηφρξν-

λα, ε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζηηθήο ελζσκάησζεο κίαο ππεξεζίαο ζε κία άιιε πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε αλνηθηψλ θαη ειεχζεξα δηαζέζηκσλ APIs (Application Pro-

gramming Interfaces), πξαθηηθή ε νπνία εληζρχεη φκσο θαη ηελ επηζθεςηκφηεηα ησλ ππεξε-

ζηψλ. 

Έλα ζεκαληηθφ ζέκα πνπ αθνξά ζηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ Κνηλσληθψλ Τ-

πεξεζηψλ είλαη ε πξφζιεςε εζφδσλ θαη ε αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ γχξσ απφ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο. Δθηφο απφ ην κέζν ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ είλαη ην πην ζπρλφ θαη 

εχθνιν αλαδεηνχληαη λένη ηξφπνη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Social Media θαη λέα κνληέια εκπν-

ξηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, νη δηαθεκίδνπλ εηζέξρνληαη κέζα ζηα Websites κε 

ηαρχηεξνπο ξπζκνχο θαη «εμππλφηεξνπο» ηξφπνπο ψζηε γηα παξάδεηγκα λα είλαη ελζσκαησ-

κέλεο ζρεδφλ ζε θάζε νζφλε ηνπ ρξήζηε θαη λα είλαη ζπλαθείο κε ην πιηθφ πνπ αλαξηά ν 

ρξήζηεο, ηηο αλαδεηήζεηο πνπ θάλεη θαη ηα ελδηαθέξνληα πνπ δειψλεη. Μία άιιε κέζνδνο 

θεξδνθνξίαο ησλ Social Media είλαη ε παξνρή πξφζζεησλ δηεπθνιχλζεσλ θαη παξνρψλ ζε 

ρξήζηεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ νηθνλνκηθά ζηελ ίδηα ηελ ππεξεζία. Γεκηνπξγείηαη, δειαδή, κία 

θαηεγνξία «επηβξαβεπκέλσλ» ρξεζηψλ (“Premium Users”) νη νπνίνη απνιακβάλνπλ πξφζζε-

ησλ πξνλνκίσλ κέζα ζηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία (ιρ κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο πξφζβαζεο, 

κεγαιχηεξν ρψξν ζην πξνθίι ηνπο θιπ). Σν κεηνλέθηεκα απηήο ηεο επηινγήο είλαη ε ελδερφ-

κελε αξλεηηθή αληίδξαζε ησλ ππνινίπσλ ρξεζηψλ αλ ηα πξνλφκηα ησλ Premium Users θα-

ηαιακβάλνπλ φινπο ηνπο πφξνπο ηεο ππεξεζίαο θαη θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθή ε ζπκκεηνρή 

άιισλ ρξεζηψλ. Σέινο, κία επηπιένλ ηδέα γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ Websites Κνη-
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λσληθήο Γηθηχσζεο είλαη νη on-line αγνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ή ηα ελδηαθέξνληα ηεο 

θάζε θνηλφηεηαο. ηα πιαίζηα, επνκέλσο, ησλ ζπλνκηιηψλ ή ησλ ζπλεξγαζηψλ ησλ ειεθηξν-

ληθψλ θνηλνηήησλ είλαη πηζαλφ λα εκθαλίδνληαη επηινγέο on-line αγνξψλ κε πεξηερφκελν 

ζρεηηθφ κε ην ζέκα θαη ην ζθνπφ ηεο θνηλφηεηαο, ψζηε λα κελ παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν 

ηεο εμφθζαικεο εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο. Απαξαίηεην ζηνηρείν, 

ζπλεπψο, απηήο ηεο δπλαηφηεηαο νηθνλνκηθήο αμηνπνίεζεο ηεο Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο είλαη 

ε δηαθάλεηα ζηνπο ζθνπνχο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ε δηαηήξεζε ηεο αληίιεςεο ηεο 

θνηλφηεηαο, γηα παξάδεηγκα κε ηελ δεκνζίεπζε ζρνιίσλ θαη θξηηηθψλ απφ κέιε ηεο νκάδαο 

πνπ δνθίκαζαλ θάπνην πξντφλ. Ζ ηδέα ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο επαγγεικαηηψλ δηαθεκηζηψλ 

ή άιισλ κειψλ εθηφο ηεο θνηλφηεηαο είλαη ζρεδφλ ζίγνπξν φηη ζα έρεη αξλεηηθά απνηειέζκα-

ηα ζηε ζπγθεθξηκέλε εκπνξηθή πξνζπάζεηα. 
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4. Web 3.0 θαη Σεκαζηνινγηθόο Ιζηόο (Semantic Web) 

4.1 Γεληθνί Οξηζκνί θαη Φαξαθηεξηζηηθά 

4.1.1 Μεηνλεθηήκαηα ησλ Υπεξεζηώλ ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ 

Ζ ηερλνινγία ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ γεληθά αιιά θαη ησλ ηειεπηαίσλ ηεο δεηγκάησλ κε ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Web 2.0 απνηεινχλ κεγάιεο θαηαθηήζεηο ζην ρψξν ησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη 

ηεο δηθηχσζεο ησλ ρξεζηψλ, ελζσκαηψλνληαο ηνπο Ζι. Τπνινγηζηέο αθφκα πεξηζζφηεξν 

κέζα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. Ωο έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Web 2.0 αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ ε κεγάιε θαη ειεχζεξε δηάζεζε δεδνκέλσλ ηα νπνία παξάγνληαη είηε απφ ηνπο δε-

κηνπξγνχο ησλ ηζηνζειίδσλ είηε απφ ηνπο ρξήζηεο – επηζθέπηεο ησλ ππεξεζηψλ Κνηλσληθήο 

Γηθηχσζεο. Πέξα απφ ηελ αλππνιφγηζηε πξνζηηζέκελε αμία πνπ πξνζέδσζε ζηηο ππεξεζίεο 

ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ απηφ, αιιά θαη ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Web 2.0, πξνθάιεζε 

θαη ηελ αλαπφθεπθηε εκθάληζε ζεκαληηθψλ αδπλακηψλ θπξίσο ζηηο αλαδεηήζεηο ζπγθεθξη-

κέλσλ πιεξνθνξηψλ κέζα ζην κεγάιν φγθν ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ. πλεπψο, φζν εμε-

ιηγκέλεο θαη αλ είλαη νη ζχγρξνλεο κεραλέο αλαδήηεζεο παξνπζηάδνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο 

ζηελ παξνπζίαζε εχζηνρσλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο ελ-

δεηθηηθέο πεξηπηψζεηο [8]: 

 Αλαδήηεζε Σπγθεθξηκέλωλ Πξνζώπωλ: ζηελ πεξίπησζε φπνπ γίλεηαη αλαδήηε-

ζε νλνκάησλ (πρ ην επίζεην ελφο αλζξψπνπ) ηφηε δελ ππάξρεη θάπνηνο ηξφπνο λα 

πξνζδηνξηζηεί φηη ην αλαδεηνχκελν φλνκα αθνξά θάπνην πξφζσπν θαη φρη θάπνηα γεσ-

γξαθηθή πεξηνρή ή θάπνηα εηαηξία ή θάπνηα θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία. Ζ πξνζζήθε πε-

ξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ γηα ην αλαδεηνχκελν φλνκα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην κηθξφ 

φλνκα, πηζαλψο λα πεξηνξίδεη θάπνηα απνηειέζκαηα, αιιά ζίγνπξα απνηπγράλεη ζηνλ 

εληνπηζκφ θάπνησλ άιισλ εκθαλίζεσλ ηνπ νλφκαηνο φπνπ ην κηθξφ φλνκα είλαη ζπληε-

ηκεκέλν. 

 Αλαδήηεζε Φωηνγξαθηώλ: ζηελ πεξίπησζε φπνπ γίλεηαη αλαδήηεζε εηθφλσλ θαη 

θσηνγξαθηψλ ην πξφβιεκα γίλεηαη πην πνιχπινθν. Ζ εηζαγσγή σο θξηηήξην αλαδήηε-

ζεο απιψλ θσδηθψλ ιέμεσλ (“keywords”) ραξαθηεξηζκνχ ησλ εηθφλσλ ζπρλά νδεγεί 

ζηελ εκθάληζε απνηειεζκάησλ αξθεηά άζρεησλ απφ ην επηζπκεηφ. Ο ιφγνο είλαη φηη 

αθφκα θαη αλ απνδνζνχλ πνιιέο ιέμεηο ραξαθηεξηζκνχ ζε εηθφλεο ή θσηνγξαθίεο ε 

αλαδήηεζε δελ κπνξεί λα είλαη αξθεηά αλαιπηηθή θαη λα πεξηιακβάλεη αλαγλψξηζε 
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ηκεκάησλ ησλ εηθφλσλ ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα είλαη πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηη-

θά.  

 Αλαδήηεζε Μνπζηθήο: ην ίδην πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη ζηελ αλαδήηεζε θσην-

γξαθηψλ είλαη πην έληνλν ζηελ πεξίπησζε αλαδήηεζεο αξρείσλ κνπζηθήο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε νη αλαδεηήζεηο ζπλήζσο γίλνληαη κε θξηηήξηα ηκήκαηα ησλ νλνκάησλ ησλ 

αξρείσλ πνπ κπνξεί λα ηαηξηάδνπλ κε ζπγθεθξηκέλν φλνκα θαιιηηέρλε, άικπνπκ ή ηξα-

γνπδηνχ, νπφηε ε επηηπρία ησλ αλαδεηήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηνλ θαιφ ζρεκαηηζκφ ησλ 

νλνκάησλ ησλ αξρείσλ κνπζηθήο απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπο. Έλαο άιινο ηξφπνο αλα-

δήηεζεο είλαη κε ηελ πξνζπέιαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε Websites ζρε-

ηηθά κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θαιιηηέρλεο, ζηα νπνία φκσο δε γίλεηαη ηαχηηζε κε ζπ-

γθεθξηκέλν ηξαγνχδη, αιιά πξέπεη ν ρξήζηεο λα ςάμεη πεξαηηέξσ ζηα εληνπηζκέλα 

Websites. Φπζηθά, θαζίζηαηαη αθφκα δπζθνιφηεξε ε απηφκαηε ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε 

απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ κε λέεο πιεξνθνξίεο ή θπθινθνξίεο, αλάινγα 

κε ηηο ηξέρνπζεο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε ζην πξνθίι ηνπ ζηελ Κνηλσληθή Γηθηχσζε. 

 Αλαδήηεζε Πξνϊόληωλ κε Σπγθεθξηκέλα Φαξαθηεξηζηηθά: ε γεληθή αλαδήηεζε 

κέζα απφ ηηο ηξέρνπζεο κεραλέο αλαδήηεζεο πξντφλησλ κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξη-

ζηηθά παξνπζηάδεη επίζεο αξθεηά πξνβιήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, αλ πξφθεηηαη λα αλα-

δεηήζνπκε έλα MP3 Player κε ρσξεηηθφηεηα «ηοςλάσιζηον 4GB», ηφηε ε θαηαρψξεζε 

ησλ ιέμεσλ MP3 Player θαη 4GB ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο ζα ζπγθεληξψζεη έλα ζχλν-

ιν απφ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν άζρεηεο εγγξαθέο, νη νπνίεο φκσο ζίγνπξα δελ ζα κπν-

ξνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ην θξηηήξην «ηνπιάρηζηνλ». Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη κεραλέο 

αλαδήηεζεο είλαη γεληθνχ ζθνπνχ θαη δελ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ εμεηδηθεπκέλα 

θξηηήξηα αλαδήηεζεο, αιιά αθφκα θαη είλαη ππήξρε ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ζχλζεησλ 

εξσηεκάησλ (κε ινγηθέο πξάμεηο «ΚΑΗ», «Ή»), είλαη κάιινλ αδχλαηε ε εηζαγσγή θξη-

ηεξίνπ γηα ηελ ειάρηζηε ηηκή ρσξεηηθφηεηαο. Απηή ε αδπλακία εληζρχεηαη πεξαηηέξσ 

θαη απφ ηελ πηζαλφηεηα λα ππάξρνπλ θαηαρσξήζεηο ζηα δηάθνξα Websites ησλ ειε-

θηξνληθψλ πξντφλησλ φπνπ ην 4GB λα ραξαθηεξίδεηαη «ρσξεηηθφηεηα» ή «κλήκε» ή 

«ρψξνο απνζήθεπζεο» θιπ. Ζ επηηπρία αλαδήηεζεο, επνκέλσο, ηέηνησλ πξντφλησλ εμα-

ζθαιίδεηαη κφλν απφ ηελ πνιππινθφηεηα ζηελ αλαδήηεζε κέζα ζηα Websites κεκνλσ-

κέλσλ on-line θαηαζηεκάησλ ή κέζα ζε εμεηδηθεπκέλα Websites ειεθηξνληθψλ αγνξψλ 

ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, φκσο, ε αλαδήηεζε είλαη 

αξθεηά πεξηνξηζκέλε, θαζψο εκθαλίδεη απνηειέζκαηα είηε απφ ηηο κεκνλσκέλεο επηρεη-
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ξήζεηο είηε απφ έλα κηθξφ ζχλνιν επηρεηξήζεσλ ζηα νπνία ζπλήζσο έρνπλ πξφζβαζε 

ηα ζεκαηηθά Websites ειεθηξνληθψλ αγνξψλ. 

Ζ κειέηε ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ αδπλακίαο ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ λα θαζνδεγή-

ζεη ηνπο ρξήζηεο ηνπ κέζα ζηνλ ηεξάζηην φγθν δεδνκέλσλ πνπ δηαζέηεη κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη έλα θελφ κεηαμχ φζσλ κπνξεί λα γλσξίδεη ν ρξήζηεο γηα ηα α-

πνζεθεπκέλα δεδνκέλα θαη φζσλ «γλσξίδεη» ην δίθηπν γη απηά. Με ηνλ φξν «δίθηπν» ραξα-

θηεξίδνληαη φινη νη θφκβνη (Web Servers) ζηνπο νπνίνπο ρηίδνληαη ηα δεδνκέλα ηνπ World 

Wide Web. Αλαιπηηθφηεξα, θάζε ηκήκα δεδνκέλσλ ζην δίθηπν είλαη αδχλαην λα ζπλνδεχεηαη 

απφ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα θαλνχλ ρξήζηκεο ζηηο δηαδηθηπαθέο α-

λαδεηήζεηο ή ζα κπνξνχζαλ λα ζθεθηνχλ νη ρξήζηεο σο ζπλδπαζκνχο αλαδήηεζεο. Σαπηφ-

ρξνλα, είλαη ζρεηηθά ιίγα θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα «εθπαηδεχζνπλ» ηηο κεραλέο 

αλαδήηεζεο ψζηε κεηά απφ θάζε αλαδήηεζε λα απνθηνχλ ηελ απαξαίηεηε «γλψζε» γηα ηελ 

απνδνηηθφηεξε αλαδήηεζε ζην Internet. πλεπψο, σο θπξίαξρν κεηνλέθηεκα ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ δηαθαίλεηαη ε «Έλλειτη Γνώζηρ» (“Lack of Knowledge”) απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ δηθηχνπ ε νπνία ζα κπνξνχζε σο έλα βαζκφ λα ζπκβαδίζεη κε ηελ αλζξψπηλε λν-

εκνζχλε θαη ηελ ζπλδπαζηηθή ηθαλφηεηα ησλ ρξεζηψλ. 

4.1.2 Γηαηύπσζε θαη Δμέιημε ηνπ Σεκαζηνινγηθνύ Ιζηνύ 

Ζ απάληεζε ζην παξαπάλσ πξφβιεκα επηδηψθεηαη κέζσ ηνπ «Σημαζιολογικού Ιζηού» 

(“Semantic Web”), ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή εμειηγκέλσλ ηερλνινγηψλ δηαρείξη-

ζεο ηεο Γλψζεο κέζα ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ θαη ηα θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα γεληθφηεξα. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη παξέρεηαη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξε «γλψζε» ζηνπο Ζι. Τπνινγηζηέο 

πνπ απνηεινχλ ηνλ Παγθφζκην Ηζηφ ζε κνξθή ε νπνία είλαη αλαγλσξίζηκε απφ απηνχο αιιά 

θαη απνδνηηθή ζε ζρέζε κε ην κεγάιν φγθν ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ. ηα παξαπάλσ πα-

ξαδείγκαηα αδπλακηψλ ζηηο δηαδηθηπαθέο αλαδεηήζεηο ε πξνζζήθε εηδηθά κνξθνπνηεκέλεο 

«γλψζεο» ζηηο θιαζηθέο ηζηνζειίδεο ζα έδηλε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Δλδεηθηηθά, ε πξν-

ζζήθε ελφο εηδηθνχ πξνθίι ζηελ πξνζσπηθή ηζηνζειίδα ελφο αηφκνπ κε θαηάιιεια κνξθν-

πνηεκέλα δεδνκέλα πνπ απεπζχλνληαη ζην ινγηζκηθφ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο, ιχλεη ην 

πξφβιεκα ηεο εκθάληζεο ηνπσλπκηψλ ή άιισλ ελλνηψλ θαηά ηελ αλαδήηεζε ελφο πξνζψπνπ. 

ηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε ε κεραλή αλαδήηεζεο ζα εκθαλίζεη πνιιά πξφζσπα κε ην ίδην φ-

λνκα, νπφηε ν ρξήζηεο ζα έρεη ιηγφηεξεο δηαζέζηκεο, ελαιιαθηηθέο επηινγέο [8]. 
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Ζ ηδέα ηεο επέθηαζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη νξαηά θαη θαηαλνεηά ζηνλ Παγθφζκην 

Ηζηφ κε ζπλνδεπηηθά δεδνκέλα πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηα ινγηζκηθά δηαηππψζεθε ήδε απφ 

ην 1999 απφ ηνλ ηδξπηή ηνπ World Wide Web Tim Berners-Lee [3]. Ωο επηθεθαιήο θαη ηνπ 

νξγαληζκνχ World Wide Web Consortium – W3C, ν νπνίνο είλαη αξκφδηνο γηα ηε δηαηχπσζε 

ησλ πξνηχπσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζηνλ πξνήγαγε ηελ ηδέα ηνπ εκαζηνινγηθνχ 

Ηζηνχ (Semantic Web) κε απνηέιεζκα λα μεθηλήζνπλ πνιιέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο νη ν-

πνίεο δηακνξθψλνπλ ζηαδηαθά ηηο απαξαίηεηεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

αξρηθήο ηδέαο [8]. Ζ πνξεία ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο απνηππψλεηαη θαη ζηε δηεμαγσγή ησλ 

εμεηδηθεπκέλσλ ζπλεδξίσλ πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ην Semantic Web απφ ηα νπνία ηα ζε-

καληηθφηεξα είλαη ην αξρηθφ “Semantic Web Working Symposium – SWWS” ην 2001 θαη απφ 

ην 2002 θαη κεηά ε ζεηξά ησλ ελλέα ζπλεδξίσλ “International Semantic Web Conference – 

ISWC” (ISWC2002 – ISWC2010) ηα νπνία ηεινχλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ νξγαληζκνχ Semantic 

Web Science Association – SWSA [11]. 

Μία ελδεηθηηθή εηθφλα ηεο αχμεζεο ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην ρψξν ηνπ Se-

mantic Web θαίλεηαη θαη ζηηο παξαθάησ Δηθφλεο, φπνπ απεηθνλίδνληαη ε ρξνλνινγηθή πνξεία 

ησλ ζρεηηθψλ δεκνζηεχζεσλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηα ζρεηηθά ζπλέδξηα. 

Πεγή: [8] 

 

Δηθόλα 7: Γεκνζηεχζεηο γηα Semantic Web ηα Έηε 1990 - 2006 
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Πεγή: [8] 

 

Δηθόλα 8: πκκεηνρή ζηα Δηήζηα Γεγνλφηα γηα Semantic Web ηα Έηε 2001 - 2006 

Ζ κεγαιχηεξε θηλεηήξηα δχλακε ηεο αλάπηπμεο ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ είλαη ε α-

λάγθε γηα ην ζπλδπαζκφ θαη απφ θνηλνχ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ηα νπνία 

αθνξνχλ ηηο ίδηεο έλλνηεο αιιά πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο πεγψλ. Αλαιπηηθφ-

ηεξα, ε ζπγθεθξηκέλε αλάγθε είλαη πην έληνλε ζηηο Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο ζηηο νπνίεο 

πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ ζηαηηζηηθά, ηαηξηθά, αλζξσπνινγηθά, θνηλσληνινγηθά ή πνιηηηζηηθά 

δεδνκέλα θαηά ηελ κειέηε γηα παξάδεηγκα κίαο πιεζπζκηαθήο νκάδαο. Γηα παξάδεηγκα, νη 

επηζηήκνλεο, νη εξεπλεηέο θαη νη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο Τγείαο κπνξεί λα έρνπλ ζηε δηάζεζή 

ηνπο ζηνηρεία θιηληθψλ δνθηκψλ θαξκάθσλ, επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα θαη επηζπκνχλ ην ζπ-

γθεξαζκφ ηνπο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εμάγνπλ ρξήζηκα θαη αμηνπνηήζηκα ζπκπεξάζκαηα. 

Μία κέζνδνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε νκαδνπνίεζε φισλ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζε έλα πεδίν ελδηαθέξνληνο κε κία ηππνπνηεκέλε 

γιψζζα. Απηή ε ηππνπνίεζε ηεο γλψζεο γχξσ απφ κία έλλνηα νλνκάδεηαη «Ονηολογία» (“On-

tology”). Ζ ηππνπνίεζε γίλεηαη κε απζηεξέο γιψζζεο ή ζρεκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο νη ν-

πνίεο έρνπλ σο ζθνπφ ηελ πεξηγξαθή κε ηππηθφ ηξφπν φισλ ησλ ηδηνηήησλ θαη δηαθνξεηηθψλ 

κνξθψλ κπνξεί λα πάξεη ε ίδηα έλλνηα, έηζη ψζηε θαηά ηελ έλσζε ησλ δεδνκέλσλ δηαθνξεηη-

θήο πξνέιεπζεο λα εληνπίδνληαη νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο πνπ πξνζιακβάλεη ε ίδηα έλλνηα θαη 

λα γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη φιεο νη δηαθνξεηηθέο πεγέο αλαθέξνληαη ζε απηή [12].  

4.1.3 Σεκαζηνινγηθόο Ιζηόο θαη Web 2.0 

Παξάιιεια κε ηε θαλεξή εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα δηεμάγεηαη θαη κία έληνλε ζπδήηεζε 

ζρεηηθά κε ηε ζχγθξηζε ηνπ Web 2.0 θαη ηνπ Semantic Web. To Web 2.0 ζεσξείηαη φηη αθνξά 
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πεξηζζφηεξν λέεο ηερληθέο θαη ηδέεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ρξεζηψλ κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Πα-

γθφζκηνπ Ηζηνχ, ελψ ην Semantic Web απνηειεί κία νξγαλσκέλε, επηζηεκνληθή πξνζπάζεηα 

εκπινπηηζκνχ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνζπειαχλνληαη ζε πνιχ κεγάιν α-

ξηζκφ ζην Internet κε ηελ πξνζζήθε «γλψζεο» θαη «λνεκνζχλεο». ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα 

δχν απηά «ξεχκαηα» αλαπηχρζεθαλ ηελ ίδηα ζρεδφλ πεξίνδν, κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ 

σο επηθαιππηφκελεο ηδέεο θαη κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ ψζηε λα πξνσζεζεί αθφκα πεξηζζφ-

ηεξα ε εμέιημε ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ. Αλαιπηηθφηεξα, θάπνηα ελδεηθηηθνί ηξφπνη ζπλδπα-

ζκνχ ησλ δχν ηάζεσλ ζα κπνξνχζε λα είλαη [8]: 

1. Έλα πξψην ζπκπέξαζκα απφ ηε επξεία δηάδνζε ηνπ Web 2.0 είλαη φηη νη ρξήζηεο 

είλαη δηαηεζεηκέλνη λα παξέρνπλ θαη λα εηζάγνπλ δεδνκέλα. Λακβάλνληαο ππφςε ην κε-

γάιν φγθν θεηκέλνπ πνπ βξίζθεηαη θαηαρσξεκέλν ζηα Blogs ή ηα Wikis, ησλ εηθφλσλ 

πνπ νξγαλψλνληαη ζηα πξνζσπηθά πξνθίι ησλ κειψλ ππεξεζηψλ Κνηλσληθή Γηθηχσ-

ζεο ή ησλ tags πνπ αλαξηψληαη ζε αληηθείκελα ησλ ζειίδσλ, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα 

φηη νη ρξήζηεο ζα ήηαλ πξφζπκνη λα θαηαρσξήζνπλ θαη κεηα-δεδνκέλα ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηνλ ππξήλα ηεο αλάπηπμεο ηνπ Semantic Web. Αλαιπηηθφ-

ηεξα, έλα απφ ηα κεγάιν εκπφδηα θαη αληηθείκελα πξνβιεκαηηζκνχ ηνπ Semantic Web 

είλαη ν ηξφπνο θαηαρψξεζεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ, κνξθνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ ηα 

νπνία ζα ζπλνδεχνπλ γηα παξάδεηγκα θάπνην πξνζσπηθφ Website θαη ζα κπνξνχζαλ λα 

αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ πξνζζήθε ηεο απαξαίηεηεο «γλψζεο». Ζ εκπεηξία ηνπ Web 2.0 

θαηαδεηθλχεη φηη νη ίδηνη νη ρξήζηεο δηαθξίλνληαη απφ ηε δηάζεζε φζν ην δπλαηφ θαιχ-

ηεξνπ εκπινπηηζκνχ ησλ ζειίδσλ ή ησλ πξνθίι ηνπο θαη κπνξνχλ λα εηζάγνπλ αθφκα 

θαη κνξθνπνηεκέλα ή θσδηθνπνηεκέλα δεδνκέλα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηνπο παξέρε-

ηαη ην θαηάιιειν εχρξεζην θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ θαηαρψξεζεο, ην νπνίν φκσο είλαη 

θαη αξθεηά «έμππλν» ψζηε λα θξχβεη ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο γιψζζαο πνπ ρξε-

ζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ κεηα-δεδνκέλσλ. 

2. Οη ηερλνινγίεο ηνπ Semantic Web κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ ζπλδπαζκφ 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλεο ζηα πξνθίι ησλ ρξεζηψλ ζηηο δηάθν-

ξεο ππεξεζίεο ηνπ Web 2.0. πλεπψο, νη ιεηηνπξγίεο ηνπ Semantic Web κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο πινχζηεο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλεο ζηα πξνθίι 

ησλ ρξεζηψλ γηα ηηο επηινγέο θαη πξνηηκήζεηο ηνπο, ψζηε λα «ρηίζνπλ» έλα κεγάιν ζχ-

λνιν λέσλ ππεξεζηψλ ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχλ λα ηαηξηάδνληαη ρξήζηεο κε παξφκνηεο 
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πξνηηκήζεηο ή ρξήζηεο πνπ δηαζέηνπλ πιηθφ ην νπνίν κπνξεί λα ελδηαθέξεη άιινπο 

ρξήζηεο, κε βάζε ηα δεδεισκέλα ελδηαθέξνληα ηνπο. 

3. ηα πιαίζηα ηεο ζπζηεκαηηθήο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο ηνπ Semantic Web αλα-

πηχζζνληαη θαη ηεθκεξηψλνληαη λέα πξφηππα θαη πξσηφθνιια ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ 

κνξθνπνηεκέλε θαη απνδνηηθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ. Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ Se-

mantic Web είλαη ε δεκηνπξγία πξσηνθφιισλ γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ ή δνκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Websites, γηα ην ζπλδπαζκφ θαη ελνπνίεζε δεδνκέλσλ απφ δηα-

θνξεηηθέο πξνειεχζεηο θαη γηα ηηο γιψζζεο δηαηχπσζεο εξσηεκάησλ (“Query Languag-

es”) ζε απνκαθξπζκέλεο πεγέο δεδνκέλσλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξν-

ζπαζεηψλ κπνξνχλ άκεζα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πιαηθφξκα γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

Web 2.0 θαη εηδηθφηεξα ζηελ θαηεγνξία Data „mash-ups‟ ε νπνία εμνξηζκνχ πξνυπνζέ-

ηεη ην ζπλδπαζκφ δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο γηα ηελ αλάπηπμε κίαο λέαο ππε-

ξεζίαο. 

4.1.4 Web 3.0 

Ζ αλάπηπμε ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ πξσηαγσληζηεί ζηε λέα κνξθή ηνπ Παγθφζκηνπ 

Ηζηνχ ε νπνία θαιείηαη κε ηνλ αλακελφκελν φξν Web 3.0. Ο ίδηνο ν Tim Berners-Lee ππν-

ζηεξίδεη φηη ην Semantic Web είλαη έλα ζπζηαηηθφ ηνπ Web 3.0, δειαδή ηεο λέαο γεληάο ηνπ 

World Wide Web [13]. Ο ζπγθεθξηκέλνο φξνο, έξρεηαη λα πεξηγξάςεη ηελ αλάπηπμε λέσλ ηε-

ρλνινγηψλ θαη δπλαηνηήησλ πνπ παξνπζηάδεη ην Semantic Web θαη νη νπνίεο φηαλ «δνκε-

ζνχλ» πάλσ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Web 2.0 δεκηνπξγνχλ λέεο ππεξεζίεο απηνκαηνπνηεκέλνπ 

ζπλδπαζκνχ δεδνκέλσλ ψζηε λα εκθαλίδνπλ ζην ρξήζηε κία εηθφλα «Τεσνηηήρ Νοημοζύνηρ» 

(“Artificial Intelligence”) ηνπ δηθηχνπ. Μία ελαιιαθηηθή δηαηχπσζε ε νπνία ζπλνςίδεη κε 

θαιχηεξν ηξφπν ηηο ηδηφηεηεο ησλ λέσλ ππεξεζηψλ ηνπ Web 3.0 είλαη φηη ην Web 3.0 ππάξρεη 

εθεί φπνπ νη Ζι. Τπνινγηζηέο δεκηνπξγνχλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη φρη νη ρξήζηεο [15].  

4.1.5 Σεκαζηνινγηθόο Ιζηόο θαη Αλάιπζε Κνηλσληθώλ Γηθηύσλ 

Όπσο έγηλε ζαθέο ζηελ παξαπάλσ εηζαγσγή, ν ζηφρνο ηνπ Semantic Web είλαη ν κεγάινο φ-

γθνο δεδνκέλσλ πνπ δηαηίζεηαη ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ θαη ε ηππνπνηεκέλε επεμεξγαζία ηνπο 

γηα ηελ «παξαγσγή γλψζεο». Σα πξψηα, πξαθηηθά εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, φκσο, είλαη 

πνπ αθξηβψο θαη ζε πνηα κνξθή βξίζθνληαη ηα ρξήζηκα δεδνκέλα ζην Internet θαη κε πνην 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζα γίλεηαη ε αμηνπνίεζε θαη επεμεξγαζία ηνπο. Μία πξψηε απάληεζε ζην 

πξψην ζθέινο είλαη φηη ηα ρξήζηκα δεδνκέλα βξίζθνληαη ζε φιεο ηηο λέεο ππεξεζίεο ηνπ Πα-
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γθφζκηνπ Ηζηνχ φπνπ θπξίσο νη ίδηνη νη ρξήζηεο ηα θαηαρσξνχλ ή ηα ππνβάιινπλ. Παξάιιε-

ια, ε αμηνπνίεζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

κεραλνγξαθηθέο κεζφδνπο αιιά θαη ζεσξίεο άιισλ επηζηεκψλ. πγθεθξηκέλα, ε θνηλσληθή 

δηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο εηζάγεη ηελ αλάγθε κειέηεο ησλ δηαζπλδέ-

ζεσλ θαη ηεο δπλακηθήο ησλ ειεθηξνληθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζχκθσλα κε ηηο ζε-

σξίεο ελφο θιάδνπ ηεο Κνηλσληνινγίαο θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηεο «Ανάλςζηρ Κοινυνικών 

Δικηύυν» (“Social Network Analysis”) [8]. 

4.2 Αλαπαξάζηαζε ηεο Γλώζεο ζην Σεκαζηνινγηθό Ιζηό 

Ζ θεληξηθή ηδέα ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ είλαη ε επέθηαζε ηεο αδφκεηεο πιεξνθνξίαο πνπ 

δηαηίζεηαη ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ κε ηππηθέο πεξηγξαθέο ηεο ζεκαζίαο απηήο ηεο πιεξνθνξίαο 

νη νπνίεο πεξηγξαθέο ζα κπνξνχλ λα είλαη «αλαγλσξίζηκεο» θαη έηνηκεο γηα επεμεξγαζία απφ 

ην ινγηζκηθφ ησλ Ζι. Τπνινγηζηψλ ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ. Με απηφ ηνλ ηξφπν παξέρεηαη ε 

απαξαίηεηε «γλψζε» πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ε θάζε Ηζηνζειίδα γηα ην πεξηερφκελφ ηεο, ψζηε 

λα αλαπηχζζνληαη νη «έμππλεο» ππεξεζίεο αλαδήηεζεο θαη ζχλδεζεο δεδνκέλσλ κέζα ζηνλ 

Παγθφζκην Ηζηφ. Ζ δπζθνιία ζε απηή ηελ θεληξηθή ηδέα έγθεηηαη ζηελ ηππνπνηεκέλε θαη ε-

ληαία αλαπαξάζηαζε ησλ πιεξνθνξηψλ έηζη ψζηε νη πεγέο πιεξνθνξηψλ πνπ πξφθεηηαη λα 

ζπλεξγαζηνχλ λα αλαπαξηζηνχλ ηηο ίδηεο νληφηεηεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ κε ηηο ίδηεο ηπ-

πηθέο έλλνηεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαζίζηαηαη ζαθέο φηη πνιιέο εκθαλίζεηο ηεο ίδηαο νληφηε-

ηαο ζηηο δηαθνξεηηθέο πεγέο αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα ηππηθή αλαπαξάζηαζε. Σα πεξηζζφηεξν 

ελδεδεηγκέλα εξγαιεία γη απηή ηελ εληαία αλαπαξάζηαζε ηεο ζεκαζίαο θαη ησλ ηδηνηήησλ 

ησλ αληηθεηκέλσλ ή ελλνηψλ ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ είλαη νη «Ονηολογίερ» (“Ontologies”) 

θαη νη «Γλώζζερ Ονηολογιών» (“Ontology Languages”) [8]. 

4.2.1 Οληνινγίεο 

Ο φξνο ηεο Οληνινγίαο (Ontology) έρεη πξνέιζεη απφ ηελ θηινζνθία θαη απφ ηνπο Αξραίνπο 

Έιιελεο θηιφζνθνπο θαη πεξηιακβάλεη ηε θηινζνθηθή αλαδήηεζε πνπ εμεηάδεη ηηο αξρέο ηεο 

χπαξμεο θαη ζπγθξφηεζεο ηνπ Όληνο [16]. Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ έρεη επεθηαζεί ζε πνιινχο θιά-

δνπο ηεο επηζηήκεο, εηδηθά ηεο Πιεξνθνξηθήο, φπσο ελδεηθηηθά ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο 

αιιά θαη ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ. Μία απιή επεμήγεζε ηεο ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο ηεο 

Πιεξνθνξηθήο είλαη φηη πεξηιακβάλεη ηελ ηππηθή θαη θνηλή ζχιιεςε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ 

ζπληζηνχλ έλα επξχηεξν πεδίν, δειαδή ηελ πεξηγξαθή ησλ ελλνηψλ θαη ησλ ζρέζεψλ ηνπο. Ζ 

πξνζζήθε «ηνπ επξχηεξνπ πεδίνπ» ζηνλ πξνεγνχκελν νξηζκφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα αλα-
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πηπρζνχλ Οληνινγίεο γηα ηηο έλλνηεο ηεο Ηαηξηθήο ή ηεο Βηνινγίαο θ.ν.θ. Πέξα απφ γεληθέο 

εξκελείεο ε Οληνινγία ζηα πιαίζηα ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ δηαζέηεη δχν θχξηα ραξαθηε-

ξηζηηθά [8, 12]:  

 Οη Οληνινγίεο δηαηππψλνληαη κε ηππηθέο θαη απζηεξέο γιψζζεο. Οη επηθξαηέζηε-

ξεο ηππηθέο γιψζζεο αλαπαξάζηαζεο ησλ Οληνινγηψλ είλαη ε “RDF – Resource De-

scription Language” θαη ε “OWL – Web Ontology Language”, νη νπνίεο παξνπζηάδν-

ληαη ζηελ επφκελε ελφηεηα. 

 Οη Οληνινγίεο αλαπηχζζνληαη κε θνηλή θαηαλφεζε θαη ζπκθσλία ζηα πιαίζηα 

κία θνηλφηεηαο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ. Ζ ζπκθσλία έγθεηηαη ζηελ θνηλή απνδνρή 

θαη ηελ απφ θνηλνχ δηαηχπσζε ησλ ελλνηψλ πνπ ζπληζηνχλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν, ππφ αλά-

ιπζε ρψξν. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη ζηελ νπζία κία «πξνζσπηθή» νληνινγία, 

θαζψο απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή θαη ε δέζκεπζε φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο πνπ 

εθπξνζσπεί ην ρψξν ηνπ νπνίνπ ε γλψζε αλαπαξίζηαηαη κε ηηο Οληνινγίεο. Απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ζεκαίλεη ηελ νπζηαζηηθή δηαθνξά κε άιινπ είδνπο ηππηθέο αλαπαξα-

ζηάζεηο ελλνηψλ ή ζπζηεκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα έλα δηάγξακκα «Ονηοηήηυν – 

Σσέζευν» (“Entity – Relationship Diagram”) κίαο Βάζεο Γεδνκέλσλ ή έλα δηάγξακκα 

Κιάζεσλ ηεο UML (UML Class Diagram) κπνξεί λα αλαπαξηζηά κε ηππηθφ ηξφπν έλα 

ζχζηεκα, αιιά πξνέξρεηαη απφ ηελ πξνζσπηθή αληίιεςε ηνπ ζρεδηαζηή, δελ είλαη απα-

ξαίηεην λα πεξηιακβάλεη ηε ζπλεξγαζία ή ζπκθσλία άιισλ κειψλ ηνπ ζρεδηαδφκελνπ 

πεδίνπ θαη ζπλεπψο δελ είλαη Οληνινγία. 

Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά θαη νξηζκνί ησλ Οληνινγηψλ επηηξέπνπλ κεγάια πεξη-

ζψξηα σο πξνο ην πφζν αλαιπηηθέο θαη πνιχπινθεο είλαη νη αλαπαξαζηάζεηο ησλ ελλνηψλ ε-

λφο πεδίνπ. Γειαδή, νη Οληνινγίεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ην 

πφζν γεληθέο ή εμνλπρηζηηθά αλαιπηηθέο είλαη ζηελ πεξηγξαθή ελλνηψλ θαη ησλ κεηαμχ ηνπο 

ζπζρεηίζεσλ. Μία απφπεηξα γξαθηθήο απεηθφληζεο ησλ βαζκίδσλ πνιππινθφηεηαο ησλ Ο-

ληνινγηψλ θαη ησλ κνξθψλ πνπ παίξλνπλ ζε θάζε ηέηνηα βαζκίδα θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ 

Δηθφλα. 
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Πεγή: [8] 

 

Δηθόλα 9: Οξγάλσζε ησλ Οληνινγηψλ Αλάινγα κε ην Βαζκφ Πνιππινθφηεηαο ησλ  

εκαζηνινγηθψλ Γεδνκέλσλ πνπ Μεηαθέξνπλ 

Αλαιπηηθφηεξα, νη βαζκίδεο πνιππινθφηεηαο είλαη [8]: 

 Λεμηθό – Γιωζζάξη (Glossary): είλαη ε πην απιή κνξθή Οληνινγηψλ, ην νπνίν 

φκσο, ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη πάληα απφ ακνηβαία ζπκθσλία ησλ κειψλ πνπ ην ρξε-

ζηκνπνηνχλ, νπφηε ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα Λεμηθφ ηερληθψλ φξσλ ή ζπγθεθξηκέλσλ 

βιαβψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα Help Desk κίαο εηαηξίαο ηειεπηθνηλσληψλ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ππάξρεη κία νκνηφκνξθε πεξηγξαθή θαη δηαζχλδεζε φξσλ θαη πεξηζηαηηθψλ 

ηα νπνία έρνπλ πξνθχςεη κεηά απφ ζπιινγηθή δνπιεηά θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηε-

ζνχλ ρσξίο θακία αζάθεηα ή παξεξκελεία απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο γηα ηελ κεηαμχ ηνπο 

επηθνηλσλία ζρεηηθά κε ζέκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, αιιά θαη γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ α-

λαθεξφκελσλ πξνβιεκάησλ. 

 Σεκαζηνινγηθά Γίθηπα (Semantic Networks): απνηεινχλ νπζηαζηηθά γξαθήκαηα 

ηα νπνία θαηαδεηθλχνπλ ηνλ ηξφπν δηαζχλδεζεο κεηαμχ φξσλ ή ελλνηψλ. 

 Θεζαπξνί (Thesauri): απνηεινχλ πην ζχλζεηεο δνκέο ζηηο νπνίεο ππάξρεη θάπνηα 

ηεξαξρία φξσλ θαη ιέμεσλ απφ ηελ νπνία κπνξνχλ λα εμαρζνχλ νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ 

ιέμεσλ ψζηε λα πξνθχςνπλ ζχλνια ιέμεσλ κε παξφκνην ή κε αληίζεην λφεκα (ζπλψ-

λπκα, αληψλπκα). Οη ηεξαξρίεο, επίζεο, πξνζζέηνπλ ηελ ηδηφηεηα ηεο κεηαβαηηθφηεηαο 

ραξαθηεξηζηηθψλ, θαζψο νη έλλνηεο ζηα εηδηθφηεξα (ρακειφηεξα) επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο 
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δηαηεξεί φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελλνηψλ ζηα γεληθφηεξα (πςειφηεξα) επίπεδα ηεο 

ίδηαο ηεξαξρίαο. 

 Folksonomies: απνηεινχλ άηππα θαη ιηγφηεξα κνξθνπνηεκέλα κεηά-δεδνκέλα 

πνπ πεξηγξάθνπλ θαη ραξαθηεξίδνπλ αληηθείκελα θαη πεξηερφκελν ηνπ Παγθφζκηνπ Η-

ζηνχ. Μπνξνχλ, φκσο, λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ππν-θαηεγνξία Οληνινγηψλ, θαζψο π-

πάξρεη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο θάπνηαο ηεξαξρηθήο νξγάλσζήο ηνπο, θαζψο θαη θά-

πνησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πεξηγξαθφκελσλ ελλνηψλ. Σν ζεκαληηθφηεξν, φκσο, πιεν-

λέθηεκά ηνπο είλαη φηη κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ πιεξνθνξίεο ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα, 

φπσο ε νκαδνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ίδηα tags θιπ, ηα νπνία είλαη ε-

μίζνπ ζεκαληηθά ζηνλ εκαζηνινγηθφ Ηζηφ. 

 «Διαθξηέο» θαη «Βαξηέο» Οληνινγίεο (Lightweight – Heavyweight Ontologies): 

πξνο ην ηέινο ηεο παξαπάλσ θιίκαθαο αλήθνπλ νη Οληνινγίεο νη νπνίεο έρνπλ πιήξε 

πεξηγξαθή ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ ζπζρεηίζεσλ ησλ αλαπαξηζηψκελσλ ελλνηψλ, αιιά 

κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ αλάιπζεο. πγθεθξηκέλα, ζηηο «Διαθξηέο» Οληνινγίεο γίλεηαη 

αλαθνξά ζε φιεο ηηο ηδηφηεηεο θαη ζπζρεηίζεηο ησλ ελλνηψλ, αιιά δελ πεξηιακβάλνληαη 

αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο ηνπο. Αληίζεηα, νη «Βαξηέο» Οληνινγίεο αλαιχνπλ ηηο ζπζρεηί-

ζεηο θάζε έλλνηαο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ψζηε γηα παξάδεηγκα λα πεξηιακβάλνπλ θαη 

ζχλζεηεο έλλνηεο νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ην ζπλδπαζκφ άιισλ θιπ. Οη «Διαθξηέο» 

Οληνινγίεο είλαη νη ζπλεζέζηεξεο κέζα ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ, θαζψο πεξηιακβάλνπλ 

ηα βαζηθά ζηνηρεία ζηα νπνία κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ νη δηεπξπκέλεο θνηλφηεηεο 

ρξεζηψλ, αιιά θαη γηα ην ιφγν φηη πξέπεη λα εμππεξεηνχλ έλα επξχηεξν θαη αξθεηά α-

λνκνηφκνξθν ζχλνιν ππεξεζηψλ. Σαπηφρξνλα, νη «Βαξηέο» Οληνινγίεο ρξεζηκνπνηνχ-

ληαη ζε εμεηδηθεπκέλα Έκπεηξα πζηήκαηα (Expert Systems), φπνπ ην πεδίν ησλ ελ-

λνηψλ είλαη πην πεξηνξηζκέλν θαη ε νκάδα – θνηλφηεηα δηαηχπσζεο ησλ ελλνηψλ είλαη 

αξθεηά κηθξφηεξε. ε απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρεη έλαο αλαπφθεπθηνο ζπκβηβαζκφο, 

θαζψο νη Οληνινγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε επξχηεξν θνηλφ ηπγράλνπλ επξείαο απνδνρήο 

αιιά κεηνλεθηνχλ ζε βάζνο αλάιπζεο ησλ ελλνηψλ, ελψ νη Οληνινγίεο πνπ αθνξνχλ 

κηθξφηεξεο θνηλφηεηεο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ αλαιπηηθφηεξε κνληεινπνίεζε ηνπ θφ-

ζκνπ πνπ πεξηγξάθνπλ. 

 Γλωζηαθέο Βάζεηο Γεδνκέλωλ (Knowledge Bases): απνηεινχλ ηελ αθξαία θαηε-

γνξία Οληνινγηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πνιππινθφηεηα θαη πεξηιακβάλνπλ αλαιπηηθέο πε-

ξηγξαθέο ελλνηψλ ή ελαιιαθηηθέο κνξθέο πνπ κπνξεί λα πάξεη κία έλλνηα ψζηε λα κπν-
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ξεί λα γίλεη ν ζπζρεηηζκφο ηνπο. ε απηή ηε βαζκίδα ε κνληεινπνίεζε θαη ε ηππηθή α-

λαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο εκθαλίδεηαη ζε ηφζν πςειφ επίπεδν, ψζηε απμάλνληαη θαη νη 

δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζήο ηνπο απεπζείαο απφ ηνπο Ζι. Τπνινγηζηέο, φπσο γηα παξά-

δεηγκα ε απηφκαηε θαηεγνξηνπνίεζε ή αλάπηπμε ηεξαξρίεο γηα έλα ζχλνιν ελλνηψλ ή ν 

έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε ηζνδχλακσλ φξσλ θιπ. 

Οη Οληνινγίεο απνηεινχλ ην εξγαιείν πνπ ρξεηάδεηαη ην Semantic Web γηα ηελ ηππηθή 

αλαπαξάζηαζε ηεο «γλψζεο» πνπ ζπλνδεχεη ηα Websites. Ζ «γλψζε» είλαη νπζηαζηηθά έλα 

ζχλνιν απφ έλλνηεο πνπ επεμεγνχληαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ή αιιηψο έλα ζχλνιν ραξαθηε-

ξηζηηθψλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην πεξηερφκελν ησλ Websites. ηα πεξηερφκελα ησλ Websites 

αλήθνπλ θαη ην ζρήκα θαη ηα δεδνκέλα ησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ηηο νπνίεο πηζαλψο λα πξν-

ζπειαχλνπλ. Ζ αλαπαξάζηαζε θαη πεξηγξαθή, ζπλεπψο, ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ Βάζεσλ Γε-

δνκέλσλ ζα γίλεηαη κε κία απφ ηηο Γιψζζεο Οληνινγηψλ. Μία ελδεηθηηθή, γξαθηθή αλαπαξά-

ζηαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ Οληνινγηψλ αμηνπνηείηαη γηα ηελ εμπ-

πεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Semantic Web θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ Δηθφλα. 

Πεγή: [8] 

 

Δηθόλα 10: Λεηηνπξγία ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ κε ηελ Υξήζε ησλ Οληνινγηψλ 

ε θάζε Οληνινγία πνπ είλαη ζρεδηαζκέλε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ 

θάζε πεξηγξαθφκελε έλλνηα κπνξεί λα ιάβεη κία κνλαδηθή ηαπηφηεηα URI, ηελ νπνία κπν-

ξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν νη πεγέο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηε ζχλδεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο 

κε ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο ησλ Οληνινγηψλ, αιιά γηα ηελ αλαθνξά απφ άιιεο Οληνινγίεο κε 

ζθνπφ ηελ αλάπηπμε δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ Οληνινγηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί κία ζπλερήο δηαζχλδεζε κεηαμχ ζπζρεηηδφκελσλ ελλνηψλ ζε φιν ην εχξνο ηνπ 

Παγθφζκηνπ Ηζηνχ, άξα λα αλαπηπρζεί έλα εκαζηνινγηθφ Γίθηπν. Κάζε λέα Οληνινγία είλαη 
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ειεχζεξα δηαζέζηκε γηα ηε δηφξζσζε θαη ελεκέξσζε απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο θνηλφηεηαο. 

Ζ αλάπηπμε ελφο δηεπξπκέλνπ δηθηχνπ Οληνινγηψλ εκπεξηέρεη θαη ηνλ θίλδπλν λα αλαπηχζ-

ζνληαη ζπλερψο λέεο Οληνινγίεο κε λέεο εξκελείεο ησλ ίδησλ ελλνηψλ, νπφηε θαη πξνθχπηεη 

κεγαιχηεξε αλάγθε γηα ζπζρεηηζκφ ησλ ελλνηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ αξθεηέο Οληνι-

γνγίεο πνπ πεξηγξάθνπλ ην ρψξν ηνλ ρψξν ησλ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ, νπφηε αλ ζηε 

κία πεξηγξάθεηαη ε έλλνηα «Άξζξν» θαη ζε κία άιιε πεξηγξάθεηαη ε έλλνηα «Γεκνζίεπζε», 

πξέπεη λα βξεζεί ηξφπνο ζπζρεηηζκνχ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ελλνηψλ απφ ηηο δχν Οληνινγίεο, 

θαζψο αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα νληφηεηα [8].  

4.2.2 Γιώζζεο Οληνινγηώλ 

Οη ζεκαληηθφηεξεο γιψζζεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηε κνξθνπνηεκέλε δηαηχπσζε ηεο εξ-

κελείαο θαη ησλ ζρέζεσλ νληνηήησλ ζηνλ εκαζηνινγηθφ Ηζηφ είλαη ε “RDF – Resource De-

scription Language” θαη ε “OWL – Web Ontology Language” [8]: 

 RDF – Resource Description Language: Ζ RDF δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ γεληθή 

πεξηγξαθή πφξσλ ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ θαη δελ αθνξνχζε απνθιεηζηηθά ηε δηεπθφιπλ-

ζε ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ. Ζ επειημία θαη ε απιφηεηά ηεο, φκσο, ηελ ηνπνζεηεί είηε 

σο απνθιεηζηηθή γιψζζα πεξηγξαθήο Οληνινγηψλ είηε σο βάζε γηα ηελ αλάπηπμε πην 

ζχλζεησλ γισζζψλ. χκθσλα κε ην ζπληαθηηθφ ηεο RDF, νη εληνιέο ηεο γιψζζαο ν-

λνκάδνληαη θαη «ηπιάδερ» (“triples”), θαζψο έρνπλ ηε κνξθή: «Υποκείμενο» «Καηηγο-

πούμενο» «Ανηικείμενο» (“Subject” “Predicate” “Object”). Σν «Τπνθείκελν» κπνξεί λα 

είλαη έλαο πφξνο ηνπ Ηζηνχ ν νπνίνο ηαπηνπνηείηαη κε ηε κνλαδηθή ηνπ ηαπηφηεηα URI, 

ην «Καηεγνξνχκελν» πξέπεη λα είλαη έλα URI ζπλήζσο θάπνηαο ηδηφηεηαο ή θάπνηαο 

ζρέζεο πνπ δειψλνπκε γηα ην «Τπνθείκελν», ελψ ην «Αληηθείκελν» είλαη ε ηηκή ηεο η-

δηφηεηαο ή ην δεχηεξν κέινο ηεο ζρέζεο πνπ δειψλεηαη κε ην «Καηεγνξνχκελν». πλε-

πψο, ζην «Αληηθείκελν» κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ θαη απφιπηεο ηηκέο (literals), π.ρ. 

γηα νλφκαηα. 

Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη ζπγγξαθήο ησλ εληνιψλ (ζπληαθηηθφ), κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηα 

πην δεκνθηιή είλαη ηα: “Turtle” (“Terse RDF Triple Language”)
7
, ε νπνία έρεη ην πιεν-

λέθηεκα φηη κπνξεί εχθνια λα δηαβάδεηαη θαη απφ αλζξψπηλν παξαηεξεηή θαη ε 

“RDF/XML”
8
, ε νπνία είλαη ε πην δηαδεδνκέλε, δηαηππψζεθε απφ ην W3C – World 

                                                        
7 Αλαθνξά γηα ηελ RDF/Turtle: http://www.w3.org/TeamSubmission/turtle/  
8 Αλαθνξά γηα ηελ RDF/XML: http://www.w3.org/TR/REC-rdf-syntax/  

http://www.w3.org/TeamSubmission/turtle/
http://www.w3.org/TR/REC-rdf-syntax/
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Wide Web Consortium
9
 θαη βαζίδεηαη ζηελ XML νπφηε εχθνια κπνξνχλ λα ρξεζηκν-

πνηεζνχλ ππάξρνληα εξγαιεία επεμεξγαζίαο αξρείσλ XML. Σφζν ε Turtle φζν θαη ε 

RDF/XML ππνζηεξίδνπλ ηε δήισζε πξνζεκάησλ (prefixes) ψζηε λα είλαη πην εχθνιε 

θαη πην εχρξεζηε ε θαηαρψξεζε ησλ URIs. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπ-

ζεί πεξηιακβάλνληαη RDF εληνιέο ζε ζπληαθηηθφ Turtle γηα ηελ πεξηγξαθή δχν πξνζψ-

πσλ: “Rembrandt” θαη “Saskia”.  

Πεγή: [8] 

 

Δηθόλα 11: Παξάδεηγκα Δληνιψλ ζε RDF γηα ηελ Πεξηγξαθή Γχν Αηφκσλ 

Οη πξψηεο ηέζζεξεηο εληνιέο είλαη δειψζεηο πξνζεκάησλ (prefixes) γηα ηηο δηεπζχλζεηο: 

πξνο ην ιεμηθφ ηεο RDF (@prefix rdf), πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα “label” ηνπ 

ζρήκαηνο ηεο RDF (@prefix rdfs), πξνο ην ζρήκα FOAF – Friend Of A Friend ζην 

νπνίν πεξηιακβάλνληαη δνκέο εηδηθά γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηδηνηήησλ θαη ζρέζεσλ κε-

ηαμχ αηφκσλ (@prefix foaf), πξνο ην Website ην νπνίν πεξηέρεη σο πφξνπο ηα δχν 

πεξηγξαθφκελα πξφζσπα (@prefix example). Σν ζρήκα FOAF έρεη δηαηππσζεί 

απφ ην FOAF – Friend Of A Friend Project ην νπνίν μεθίλεζε ην 2000 θαη ζηνρεχεη 

ζηελ αλάπηπμε κίαο Οληνινγίαο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη έλα RDF ζρήκα, επεμεξγάζη-

κν απφ ηνπο Ζι. Τπνινγηζηέο, εηδηθά γηα ηελ αλάπηπμε πεξηγξαθψλ πξνζψπσλ, ησλ 

ζρέζεψλ ηνπο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζρήκα
10

 ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί παξάιιεια κε ηηο ππεξεζίεο Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο, ψζηε λα πξνζζέ-

ηεη ζε απηέο ηα απαξαίηεηα ζεκαζηνινγηθά δεδνκέλα ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ Semantic Web [7]. 

                                                        
9 www.w3.org/ 
10 Σν ηξέρνλ ζρήκα νξίδεηαη ζηε δηεχζπλζε: http://xmlns.com/foaf/spec/20100809.rdf  

http://www.w3.org/
http://xmlns.com/foaf/spec/20100809.rdf
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ηηο επφκελεο γξακκέο ηνπ παξαδείγκαηνο θαίλνληαη νη «ηξηάδεο» ησλ εληνιψλ, φπνπ 

δειψλνληαη ζηνηρεία γηα ηηο ηδηφηεηεο ησλ δχν πξνζψπσλ θαη δειψλεηαη θαη ε ζχλδεζή 

ηνπο. πγθεθξηκέλα, κε ηηο εληνιέο: 

o example:Rembrandt rdf:type foaf:Person 

δειψλεηαη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο πφξνο Rembrandt ηνπ Website 

http://www.example.org/ αλαθέξεηαη ζε έλα πξφζσπν. 

o example:Saskia rdf:type foaf:Person 

δειψλεηαη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο πφξνο Saskia ηνπ Website 

http://www.example.org/ αλαθέξεηαη ζε έλα πξφζσπν.  

o example:Rembrandt foaf:name "Rembrandt" 

δειώλεηαη όηη ν ζπγθεθξηκέλνο πόξνο Rembrandt ηνπ Website 

http://www.example.org/ έρεη ζηελ ηδηόηεηα name ηελ ηηκή “Rembrandt”. 

o example:Rembrandt foaf:mbox mailto:rembrandt@example.org 

δειώλεηαη όηη ν ζπγθεθξηκέλνο πόξνο Rembrandt ηνπ Website 

http://www.example.org/ έρεη ζηελ ηδηόηεηα mbox (mail box) ηελ ηηκή 

mailto:rembrandt@example.org. 

o example:Rembrandt foaf:knows example:Saskia 

δειώλεηαη όηη ν ζπγθεθξηκέλνο πόξνο Rembrandt ηνπ Website 

http://www.example.org/ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλνο πόξνο Saskia ηνπ 

Website http://www.example.org/ κε ηε ζρέζε γλσξηκίαο (knows). 

o example: Saskia foaf:name "Saskia" 

δειώλεηαη όηη ν ζπγθεθξηκέλνο πόξνο Saskia ηνπ Website 

http://www.example.org/ έρεη ζηελ ηδηόηεηα name ηελ ηηκή “ Saskia ”. 

Οη RDF εληνιέο κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ θαη κε γξαθηθφ ηξφπν, παξφιν πνπ δελ π-

πάξρεη θάπνην απζηεξφ πξφηππν γηα ηε κεηαθνξά ησλ RDF εληνιψλ ζε κνξθή γξαθή-

καηνο. Δπίζεο, ε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε πξαγκαηηθψλ Οληνινγηψλ θαηαιήγεη ζπλή-

ζσο ζε αξθεηά ζχλζεηα γξαθήκαηα, νπφηε δελ απνηειεί ην απνδνηηθφηεξν ηξφπν αλα-

παξάζηαζεο RDF εληνιψλ νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ Οληνινγίεο. ηε ζχκβαζε πνπ ρξε-

ζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, ζρεκαηίδεηαη έλα θαηεπζπλφκελν γξάθεκα φπνπ 

νη θφκβνη έρνπλ ειιεηπηηθφ ζρήκα θαη πεξηέρνπλ ηηο URI είηε ηνπ «Τπνθεηκέλνπ» είηε 

http://www.example.org/
http://www.example.org/
http://www.example.org/
mailto:rembrandt@example.org
http://www.example.org/
mailto:rembrandt@example.org
http://www.example.org/
http://www.example.org/
http://www.example.org/
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ηνπ «Αληηθεηκέλνπ» ηεο θάζε «ηξηάδαο» (εληνιήο RDF). Σα θαηεπζπλφκελα βέιε πνπ 

ζπλδένπλ δχν θφκβνπο έρνπλ σο εηηθέηα ην URI ηνπ «Καηεγνξνχκελνπ» ηεο εληνιήο, 

δειαδή ηελ ηδηφηεηα ηνπ «Τπνθεηκέλνπ» θαη ε θαηεχζπλζή ηνπο είλαη απφ ην «Τπνθεί-

κελν» πξνο ην «Αληηθείκελν». Οη πεξηπηψζεηο «Αληηθεηκέλσλ» ηα νπνία αληηζηνηρνχλ 

ζε θάπνηα απφιπηε ηηκή (literals) αλαπαξίζηαληαη κε νξζνγψληνπο θφκβνπο. Ζ γξαθηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ εληνιψλ ηνπ παξαπάλσ παξαδείγκαηνο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ 

Δηθφλα. 

Πεγή: [8] 

 

Δηθόλα 12: Γξαθηθή Αλαπαξάζηαζε RDF γηα ηελ Πεξηγξαθή Γχν Αηφκσλ 

ην γξάθεκα ηεο Δηθφλαο θαίλνληαη νη ζπλδέζεηο ησλ πξνζψπσλ κε ηε ζρέζε 

foaf:knows θαη νη ηδηφηεηεο πνπ έρεη θάζε πξφζσπν κε ηηο αθκέο rdf:type, 

foaf:mbox, foaf:name. Δηδηθά νη αθκέο κε ηελ ηδηφηεηαο foaf:name νδεγνχλ 

ζε δχν αληίζηνηρνπο, νξζνγψληνπο θφκβνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο απφιπηεο ηηκέο (lit-

erals) ησλ νλνκάησλ ησλ πξνζψπσλ. Απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θφκβνπο δελ κπνξεί λα 

μεθηλήζεη θάπνηα αθκή, θαζψο νη απφιπηεο ηηκέο (literals) δελ κπνξνχλ λα είλαη «Τπν-

θείκελν» θάπνηαο RDF εληνιήο.  

Σν standard ιεμηθφ ηεο RDF δελ πεξηέρεη πνιιέο επηινγέο ηδηνηήησλ γηα ηα «Τπνθείκε-

λα» ζηηο «ηξηάδεο» ησλ εληνιψλ, νπφηε απαηηείηαη ε ρξήζε θάπνηαο κνξθήο επέθηαζε. 

Σν θάπσο πην ζχλζεην ιεμηθφ ηεο RDF πεξηιακβάλεηαη ζην ιεγφκελν «RDF Σσήμα» 

ζην νπνίν νξίδεηαη θαη ε έλλνηαο ηε «Κιάζεο» θαη ηεο «ππν-Κιάζεο». Σα πεξηερφκελα 
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ησλ δχν ιεμηθψλ θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ Δηθφλα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη δχν θαηεγν-

ξίεο νξηζκψλ είλαη ηφζν ζηελά ζπλδεδεκέλεο, ζπρλά νη αλαθνξέο ζηελ «Οληνινγία 

RDF» είλαη ηαπηφζεκε κε ην «RDF Σσήμα», γη απηφ θαη είλαη ζπρλή ε ζπληνκνγξαθία 

RDF(S). 

Πεγή: [8] 

 
 

Δηθόλα 13: Σν Standard Λεμηθφ ηεο RDF (αξηζηεξά) θαη ην Λεμηθφ ηεο Δπέθηαζεο ηνπ RDF 

ρήκαηνο (δεμηά) 

Ζ επξεία ρξήζε ηεο RDF γηα ηελ αλάπηπμε Οληνινγηψλ έρεη δεκηνπξγήζεη ζηνλ Ηζηφ 

αξθεηέο Βάζεηο Γεδνκέλσλ κε εληνιέο πεξηγξαθήο Οληνινγηψλ ζε κνξθή RDF. Ο ηξφ-

πνο κε ηνλ νπνίν νη εληνιέο είλαη απνζεθεπκέλεο πεξηιακβάλεη ηελ απνζήθεπζε ηνπ 

θάζε RDF γξαθήκαηνο. ηελ πεξίπησζε φπνπ είλαη επηζπκεηή ε αλαδήηεζε κέζα ζε 

απηέο ηηο δνκέο, ηφηε νη γιψζζεο δηαηχπσζεο εξσηεκάησλ (Query Languages) πξνο ηηο 

RDF εληνιέο έρνπλ ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά: ηελ επηινγή ηκεκάησλ ηνπ RDF γξαθήκα-

ηνο κε ηελ ηαπηνπνίεζε πξνηχπσλ ηνπ γξαθήκαηνο (Graph Patterns). Ζ ηειεπηαία 

πξνζπάζεηα ηππνπνίεζεο ησλ γισζζψλ δηαηχπσζεο εξσηεκάησλ ζηηο RDF Βάζεηο εί-

λαη ε γιψζζα SPARQL πνπ πξνηείλεηαη απφ ην W3C. Ζ γιψζζα SPARQL έρεη αλαπηπ-

ρζεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απνηειέζκαηα απφ πνηθίιεο 

κνξθέο RDF Βάζεσλ θαη κπνξεί λα εκθαλίδεη απνηειέζκαηα είηε σο ζχλνια απνηειε-

ζκάησλ (Result Sets) είηε σο RDF Γξαθήκαηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εληζρχεηαη ζεκα-

ληηθά ε ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγψλ ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ, θαζψο δηακνξθψλεηαη 
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έλαο νκνηφκνξθνο ηξφπνο αλαδήηεζεο δεδνκέλσλ Οληνινγηψλ νπφηε απμάλεηαη ε δπ-

λαηφηεηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο απηψλ ησλ εθαξκνγψλ [18].  

 OWL – The Web Ontology Language [17]: κε ηνλ φξν OWL – Web Ontology 

Language πεξηγξάθεηαη κία νηθνγέλεηα γισζζψλ αλαπαξάζηαζεο Οληνινγηψλ γηα ηελ 

πξνζζήθε εκαζηνινγηθψλ δεδνκέλσλ ζην WWW. Ζ αλάπηπμε ηεο γιψζζαο ήιζε γηα 

λα επεθηείλεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζρήκαηνο ηεο RDF κε ηελ πξνζζήθε ζην ιεμηθφ ηεο 

πεξηζζφηεξσλ επηινγψλ γηα ηελ πεξηγξαθή θιάζεσλ, ηδηνηήησλ θαη ζρέζεσλ κεηαμχ 

ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην πιήζνο ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ζε κία ζπζρέηηζε θιά-

ζεσλ («αθξηβψο κία» – «πεξηζζφηεξεο απφ κία» ). H OWL νπζηαζηηθά είλαη ηξία ππν-

ζχλνια γισζζψλ, ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα πξνο επηινγή ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο ηνπ 

εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ, αλάινγα κε ηε θχζε ηεο εθαξκνγήο πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηχ-

μνπλ. Με ζεηξά απφ ην κηθξφηεξν ζην κεγαιχηεξν ζε ζρέζε κε ην «κέγεζνο» θαη ην 

βαζκφ πιεξφηεηαο ησλ ελλνηψλ πνπ κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ, ηα ηξία ππνζχλνια ηεο 

OWL είλαη ηα: OWL Lite, OWL DL, OWL Full. Καζεκηά απφ ηηο ηξεηο εθδφζεηο είλαη 

ππνζχλνιν ηεο επφκελεο, νπφηε θάζε έγθπξν ζχλνιν εληνιψλ ηεο OWL Lite είλαη έ-

γθπξν θαη ζηελ OWL DL. ρεηηθά κε ηε ζρέζε ηεο RDF(S) κε ηα ηξία ππνζχλνια ηεο 

OWL, ηζρχεη φηη ε RDF(S) δελ είλαη ππνζχλνιν ησλ OWL Lite θαη OWL DL, νπφηε 

κπνξεί λα ππάξμεη απνηχπσζε Οληνινγηψλ ζε RDF(S) ε νπνία λα κελ είλαη έγθπξε 

ζχκθσλα κε ηηο OWL Lite θαη OWL DL. Αληίζεηα, ε RDF(S) είλαη ππνζχλνιν ηεο OWL 

Full ε νπνία ζεσξνχκε φηη επεθηείλεη πιήξσο ηελ RDF(S) ( ( ) FullRDF S OWL ). Όιεο 

νη εθδφζεηο ηεο OWL είλαη αξθεηά ζχλζεηεο γηα ηηο ζπλήζσο, ζρεηηθά απιέο πεξηπηψ-

ζεηο εθαξκνγψλ ζηνλ εκαζηνινγηθφ Ηζηφ, νπφηε θαη πξνηηκάηαη ην θιαζηθφ ζρήκα ηεο 

RDF(S). ε πεξηζζφηεξν, φκσο, εμεηδηθεπκέλεο πεξηπηψζεηο εθαξκνγψλ, φπσο ηαηξηθέο, 

βηνινγηθέο, κεραλνινγηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο (Taxonomies) είλαη απαξαίηεηε ε εθαξ-

κνγή θάπνηαο απφ ηηο εθδφζεηο ηεο OWL θαζψο δηαζέηεη κεγαιχηεξε πνηθηιία δειψζε-

σλ γηα ηελ ππνζηήξημε θιάζεσλ θαη ζρέζεψλ ηνπο, ψζηε λα είλαη εθηθηά δχζθνια πξν-

βιήκαηα ηέηνησλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ, φπσο ε αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλεο θιάζεο νλην-

ηήησλ κέζα ζηε ζρεκαηηζκέλε ηεξαξρία θιάζεσλ. 
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4.3 Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ 

4.3.1 Ιδηαίηεξα Φαξαθηεξηζηηθά 

Ζ αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ εκαζηνινγηθψλ δεδνκέλσλ κέζα ζηνλ Παγθφζκην 

Ηζηφ έρεη αξθεηά ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηππηθψλ εθαξκνγψλ 

ηνπ World Wide Web. Μία πξψηε δηαθνξά πνπ εκθαλίδνπλ είλαη φηη ζηηο θιαζηθέο εθαξκν-

γέο ηνπ WWW ε πξνέιεπζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη κνλαδηθή (ζπλήζσο θάπνηα ζρεζηαθή Βάζε 

Γεδνκέλσλ) θαη είλαη γλσζηή εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνλ πξνγξακκαηηζηή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν 

πξνγξακκαηηζηήο γλσξίδεη ην ζρήκα ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξφθεηηαη λα δηαρεηξηζηεί, νπφηε θαη 

πξνγξακκαηίδεη ηηο ιεπηνκέξεηέο ηνπο ζηελ εθαξκνγή ηνπ. ηηο εθαξκνγέο, φκσο, ηνπ εκα-

ζηνινγηθνχ Ηζηνχ ε πξνέιεπζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ, θαηαλεκεκέλεο πε-

γέο δεδνκέλσλ κε δηαθνξεηηθά ζρήκαηα θαη δηαθνξεηηθή πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπο.  

Δπηπξνζζέησο, θάζε πξνγξακκαηηζηήο εθαξκνγψλ ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ, αξθεηά 

πξηλ μεθηλήζεη ηελ εμνηθείσζε κε ηα ζέκαηα ησλ ζεκαζηνινγηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ κεηα-

δεδνκέλσλ ησλ ζειίδσλ ηνπ WWW, πξέπεη λα δηεξεπλήζεη αθφκα έλα λέν ρψξν, απηφ ησλ 

γισζζψλ ησλ Οληνινγηψλ RDF/OWL, ησλ ζπληαθηηθψλ ηνπ RDF/XML ή Turtle θαη ηεο 

γιψζζαο δηαηχπσζεο εξσηεκάησλ SPARQL. Τπεηζέξρεηαη, επνκέλσο, αθφκα κία βαζκίδα 

πνιππινθφηεηαο θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ. Απηφ ζπρλά θαζπζηεξεί ηελ αλάπηπμε 

ζρεηηθψλ εθαξκνγψλ, θαζψο απηή πεξηιακβάλεη κία απαηηεηηθή θάζε εθκάζεζεο θαη εμνη-

θείσζεο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη εξγαιεία. Απφ ηελ ίδηα ηελ πεξηγξαθή ηεο θχζεο ησλ ε-

θαξκνγψλ ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη απηέο αλήθνπλ ζηελ επ-

ξχηεξε θαηεγνξία ησλ “Data mash-ups”, θαζψο βαζίδνληαη ζε εηεξνγελείο πεγέο δεδνκέλσλ 

θαη ππεξεζίεο [8]. 

4.3.2 Αξρηηεθηνληθή ησλ Δθαξκνγώλ 

Οη Semantic Web εθαξκνγέο γεληθά έρνπλ κία νκνηφκνξθε αξρηηεθηνληθή, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία θαηαξράο πξνζπειαχλνπλ εκαζηνινγηθά Γεδνκέλα ζε κνξθή θαηαγξαθήο Οληνιν-

γηψλ κε ηε γιψζζα RDF/OWL ηα νπνία είλαη απνζεθεπκέλα ζε εηδηθέο Βάζεηο Γεδνκέλσλ. 

ηελ πξάμε νη πξνγξακκαηηζηέο επηιέγνπλ έλα κηθξφ αξηζκφ πεγψλ εκαζηνινγηθψλ δεδν-

κέλσλ, απφ ηηο νπνίεο ην ζρήκα είλαη γλσζηφ, ψζηε λα απινπνηείηαη θαηά θάπνην ηξφπν ε α-

λάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο, εμεηδηθεπκέλεο Βάζεηο Γεδνκέλσλ είλαη ζρεδηα-

ζκέλεο γηα ηελ απνζήθεπζε, δηαρείξηζε ησλ ζεκαζηνινγηθψλ δεδνκέλσλ ζηε κνξθή ηεο 

γιψζζαο RDF/OWL θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή εξσηεκάησλ ζε απηά ηα δεδνκέλα. πλεπψο 



 

- 58 - 

ππνζηεξίδνπλ θαη ηε γιψζζα δηαηχπσζεο εξσηεκάησλ SPARQL. Σν πην δηαδεδνκέλν ζχ-

ζηεκα δηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζεκαζηνινγηθψλ δεδνκέλσλ ζε γιψζζα RDF είλαη ε 

Sesame ηεο Οιιαλδηθήο εηαηξίαο Aduna
11

 [8].  

Ζ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο γεληθήο αξρηηεθηνληθήο κίαο ηππηθήο Semantic Web ε-

θαξκνγήο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ Δηθφλα. 

Πεγή: [8] 

 

Δηθόλα 14: Γεληθφο ρεδηαζκφο Δθαξκνγψλ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ κε Υξήζε ησλ  

Σερλνινγηψλ Sesame θαη Elmo. 

ην θέληξν ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ εθαξκνγψλ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ θαίλεηαη φηη έλα 

ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζεκαζηνινγηθψλ δεδνκέλσλ απνηειεί ην ππνζχζηεκα 

ηνπ ειέγρνπ θαη εθαξκνγήο ινγηθήο ζηα ζεκαζηνινγηθά δεδνκέλα (Reasoner). Σν ζπγθεθξη-

κέλν ππνζχζηεκα κπνξεί λα είλαη είηε ελζσκαησκέλν ζην ζχζηεκα ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ 

είηε θάπνην εμσηεξηθφ, ζπλεξγαδφκελν ππνζχζηεκα. Ζ θχξηα απνζηνιή ηνπ Reasoner είλαη ν 

ινγηθφο έιεγρνο ησλ ήδε θαηαρσξεκέλσλ ζεκαζηνινγηθψλ δειψζεσλ ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ. 

Δπίζεο, εθηφο απφ ηνλ έιεγρν ηεο ινγηθήο ζπλνρήο ησλ δειψζεσλ, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

                                                        
11 Δηαηξία Aduna: http://www.aduna-software.com/  

Απνθιεηζηηθφ Website ηεο Aduna γηα ηελ Sesame: http://www.openrdf.org/  

http://www.aduna-software.com/
http://www.openrdf.org/
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κε εμεηδηθεπκέλνπο ινγηθνχο αιγνξίζκνπο θαη επαγσγηθά ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζα πξνθχ-

πηνπλ απφ ηα θαηαρσξεκέλα γεγνλφηα. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζεκαζη-

νινγηθψλ δεδνκέλσλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο θαλφλσλ νη νπνίνη ιακβάλνληαη 

ππφςε απφ ηνλ Reasoner εθηφο απφ ηνπο θαλφλεο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηηο δειψζεηο 

ησλ Οληνινγηψλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ. Οη ελέξγεηεο ηνπ Reasoner 

ιακβάλνπλ ρψξα είηε θαηά ηελ πξνζζήθε ησλ δεδνκέλσλ κέζα ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ (For-

ward-chaining) είηε θαηά ηελ αλάζπξζή ηνπο ζε απάληεζε ζρεηηθψλ εξσηεκάησλ 

(Backward-chaining). 

Σα επφκελα ζε ζεκαληηθφηεηα, βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ Se-

mantic Web εθαξκνγψλ είλαη ην πεξηβάιινλ ρξήζηε (User Interface) αιιά θαη ε ίδηα ε ινγη-

θή ηεο εθαξκνγήο (Application). Σν πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο είλαη ζπλήζσο κία Web ε-

θαξκνγή, αιιά δελ ππάξρεη θάπνηνο απζηεξφο θαλφλαο, νπφηε είλαη απνδεθηή θαη θάζε άιιε 

“Desktop” πινπνίεζε. Δπεηδή, φκσο, είλαη ζχλεζεο ην θαηλφκελν κία εθαξκνγή Semantic 

Web λα θαιείηαη απφ άιιεο Web εθαξκνγέο πξνθεηκέλνπ λα ηεο ππνβάιινπλ εξσηήκαηα 

(Queries) πξνο ηε εκαζηνινγηθή ηεο Βάζε, είλαη αλαγθαίν θαη νη ίδηεο νη εθαξκνγέο λα α-

λαπηχζζνληαη κε ηηο ηερλνινγίεο ηνπ WWW. Ζ ινγηθή ηεο εθαξκνγήο (Application) βξίζθε-

ηαη ζην ελδηάκεζν επίπεδν, κεηαμχ ηνπ πεξηβάιινληνο ρξήζηε θαη ηηο πεγέο ησλ δεδνκέλσλ. 

Ζ ζεκαληηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο είλαη ε επηθνηλσλία κε ηηο πεγέο ησλ RDF εληνιψλ θαη ε 

κνξθνπνηεκέλε απνζηνιή ηνπο ζην πεξηβάιινλ ρξήζηε. Ζ πξφζβαζε ζηηο RDF εληνιέο 

(«ηξηάδεο») γίλεηαη είηε κε εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ επηθνηλσλίαο κε ηε ζπγθεθξηκέλε Βάζε 

Γεδνκέλσλ ζηελ νπνία είλαη απνζεθεπκέλα είηε κε ηε γιψζζα δηαηχπσζεο εξσηεκάησλ 

SPARQL. Ζ SPARQL έρεη πνιχ πεξηνξηζκέλεο επηινγέο, θαζψο εκθαλίδεη ηα απνηειέζκαηα 

ησλ εξσηεκάησλ κε ηε γλσζηή πηλαθνεηδή κνξθή ηεο SQL. Άξα, νη εθαξκνγέο ζην εκαζην-

ινγηθφ Ηζηφ εμαξηψληαη αξθεηά απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέ-

λσλ ην νπνίν πξφθεηηαη λα πξνζπειαχλνπλ. Απαηηείηαη, επνκέλσο, ν εκπινπηηζκφο ηεο «εξ-

γαιεηνζήθεο» ησλ πξνγξακκαηηζηψλ ζηνλ εκαζηνινγηθφ Ηζηφ κε έλα ζχλνιν βηβιηνζεθψλ 

νη νπνίεο ζα ιεηηνπξγνχλ ζε έλα ελδηάκεζν επίπεδν κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ (Application) θαη 

ησλ πεγψλ ησλ RDF δεδνκέλσλ θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεηηνπξγίεο γηα ηελ πξνζπέιαζε θαη 

ελεκέξσζε ησλ RDF «ηξηάδσλ» θαη ζα «απνθξχπηνπλ» ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζην νπνίν απηέο είλαη απνζεθεπκέλεο. Απηέο ηηο 

ιεηηνπξγίεο επηηεινχλ γηα ηα ζρεζηαθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ νη βηβιην-

ζήθεο – δηεπαθέο (Interfaces) ODBC – Open Data Base Connectivity ή JDBC – Java Data 

Base Connectivity. 
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Σν θελφ πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ Semantic Web εθαξκνγψλ, ζρεηηθά 

κε ηηο επηινγέο πξφζβαζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ RDF δεδνκέλσλ ζηηο δηάθνξεο πεγέο «ηξηά-

δσλ», έξρνληαη λα θαιχςνπλ εμεηδηθεπκέλα, ηξίηα εξγαιεία (third-party tools). Έλα απφ απηά 

είλαη ην ππνζχζηεκα Elmo ην νπνίν είλαη νπζηαζηηθά κία «εξγαιεηνζήθε» ε νπνία αλαπηχ-

ρζεθε εηδηθά γηα ηελ επθνιφηεξε δηεξγαζία κε ηα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα ζηελ Βάζε Γεδν-

κέλσλ Sesame. Σν Elmo βαζίδεηαη ζηελ Java θαη πξνζθέξεη έλα δηαθνξεηηθφ επίπεδν πξφ-

ζβαζεο θαη δηαρείξηζεο ζηηο απνζεθεπκέλεο «ηπιάδερ» ησλ Οληνινγηθψλ δεδνκέλσλ. Αλήθεη 

ζε κία θαηεγνξία εξγαιείσλ ηα νπνία ζπρλά είλαη απαξαίηεηα ζηηο εθαξκνγέο εκαζηνινγη-

θνχ Ηζηνχ, θαζψο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ Οληνινγηψλ σο εληαίεο θιάζεηο κε 

ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο ζπζρεηίζεηο ηνπο, αληί γηα ηνλ κάιινλ δχζθνιν θαη αληηπαξαγσγηθφ ηξφ-

πν ησλ απιψλ «ηξηάδσλ». πλεπψο, ην Elmo ρξεζηκνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο κίαο αληηθεηκελν-

ζηξαθνχο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο ε Java, γηα ηελ επθνιφηεξε πξνζπέιαζε θαη δη-

αρείξηζε ησλ εκαζηνινγηθψλ δεδνκέλσλ σο εληαίεο θιάζεηο νληνηήησλ. Κάζε αιιαγή ζηηο 

ηδηφηεηεο ησλ θιάζεσλ ζην επίπεδν ηνπ Elmo κεηαθξάδεηαη ζε αιιαγέο ζηηο αληίζηνηρεο 

«ηξηάδεο» ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ [8]. 

4.3.3 Sesame 

H Sesame είλαη έλα ζχζηεκα απνζήθεπζεο «ηξηάδσλ» RDF δειψζεσλ ην νπνίν έρεη αλαπηπ-

ρζεί ζηε γιψζζα Java. Δπηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε RDF εληνιψλ, ηνλ θαζνξηζκφ δηθαησκά-

ησλ πξφζβαζεο ζε απηά θαη ηελ εθηέιεζε εξσηεκάησλ πάλσ ζηα δεδνκέλα κε ζπγθεθξηκέλεο 

γιψζζεο δηαηχπσζεο εξσηεκάησλ (Query Languages). Οη γιψζζεο πνπ ππνζηεξίδεη Sesame 

είλαη ε ελζσκαησκέλε ηεο SeRQL θαη ε SPARQL. Οη «ηξηάδεο» κέζα ζηε Βάζε κπνξνχλ λα 

εηζάγνληαη ή λα ζβήλνληαη αιιά φρη λα ππφθεηληαη ζε απεπζείαο ελεκέξσζε. Δπίζεο, νη δε-

ιψζεηο RDF κπνξνχλ λα θαηαρσξνχληαη κε νπνηνδήπνηε απφ ηα επηηξεπηά ζπληαθηηθά, 

RDF/XML ή Turtle.  

H Sesame δηαζέηεη θαη ελζσκαησκέλν ππνζχζηεκα (Inferer) έιεγρν ηεο ινγηθήο ζπλέ-

πεηαο ησλ δειψζεσλ θαη ελζσκαησκέλε δηαδηθαζία παξαγσγήο επαγσγηθψλ θαλφλσλ (Infe-

rence Rules). Σν ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη εθηθηφ λα ελεξγνπνηείηαη / απελεξγν-

πνηείηαη γηα κεκνλσκέλεο Βάζεηο κέζα ζηε Sesame. ηελ πεξίπησζε φπνπ ην ππνζχζηεκα 

Inferer είλαη ελεξγνπνηεκέλν ηφηε ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ εθηειείηαη φηαλ εηζάγεηαη ή δηα-

γξάθεηαη θάπνηα εγγξαθή ζηε Βάζε. H Sesame παξέρεη ηξεηο ηξφπνπο πξφζβαζεο ζηηο ιεη-

ηνπξγίεο ηεο [8]:  
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 έλα Web πεξηβάιινλ ην νπνίν ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλαλ θνηλφ Browser (θαίλεηαη 

ζηελ παξαθάησ Δηθφλα) 

 έλα ζχλνιν απφ ππεξεζίεο ηεο πιεπξάο ηνπ server (servlets) ηα νπνία κπνξνχλ λα 

θιεζνχλ απφ απνκαθξπζκέλεο, ηξίηεο Web εθαξκνγέο 

 κία Java βηβιηνζήθε πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κία client, Java εθαξκνγή γηα 

ηελ πξνζπέιαζε φισλ ησλ παξαπάλσ ιεηηνπξγηθνηήησλ. Ζ βηβιηνζήθε κπνξεί λα πα-

ξέρεη πξφζβαζε ζε έλαλ server ηεο Sesame ν νπνίνο βξίζθεηαη είηε ζηνλ ίδην θφκβν κε 

ηελ client εθαξκνγή είηε ζε απνκαθξπζκέλν. 

Πεγή: [8] 

 

Δηθόλα 15: Οζφλε Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ ζην Web Πεξηβάιινλ ηεο Sesame 

ε ζρέζε κε ηελ εζσηεξηθή δηάξζξσζε ηεο Sesame, ε δνκή ηεο θαη νη ιεηηνπξγηθφηεηέο 

ηεο έρνπλ σο θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηελ ππνζηήξημε ηνπ RDF ρήκαηνο, ην νπνίν απνηε-

ιεί θαη ην ζεκέιην ηεο ππνδνκήο ηεο. πλεπψο, θάζε ππνζχζηεκά ηεο έρεη πινπνηεζεί έηζη 

ψζηε λα ππνζηεξίδεη ηηο γεληθέο αξρέο ηεο RDF, ηελ έλλνηα ηεο «ηξηάδαο» ζηηο δειψζεηο ηεο, 

ηηο URI, ηηο απφιπηεο ηηκέο (literals) θιπ. Μία γεληθή απνηχπσζε ηεο εζσηεξηθήο δηάξζξσ-

ζεο ηεο Sesame θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ Δηθφλα [1]. 
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Πεγή: [1] 

 

Δηθόλα 16: Γεληθή Απνηχπσζε εκαληηθφηεξσλ Τπνζπζηεκάησλ ηεο Sesame 

Σα ζεκαληηθφηεξα ππνζπζηήκαηα, επνκέλσο, ηεο Sesame είλαη [1]: 

 Rio: είλαη ε ζπληνκνγξαθία ηνπ “RDF I/O” θαη πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν απφ 

πληαθηηθνχο Αλαιπηέο (Parsers) θαη Γεκηνπξγνχο αξρείσλ RDF. Σν ζπγθεθξηκέλν 

ππνζχζηεκα, ην νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη απηφλνκα απφ ηελ ππφινηπε Βάζε, 

κπνξεί λα δερζεί σο είζνδν αξρεία κε εληνιέο RDF (ζε δηάθνξα ζπληαθηηθά) θαη αθνχ 

ειέγμεη ηε ζπληαθηηθή νξζφηεηα ησλ εγγξαθψλ, δεκηνπξγεί ηηο αληίζηνηρεο εληνιέο 

RDF. Σν ππνζχζηεκα κπνξεί λα εθηειέζεη θαη ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία, δειαδή απφ 

έλα ζχλνιν εληνιψλ RDF κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ην αληίζηνηρν αξρείν ησλ RDF 

«ηξηάδσλ». 

 Sail API: είλαη ε ζπληνκνγξαθία ηνπ “The Storage And Inference Layer – Sail 

API” θαη πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο «θαιχπηνπλ» ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο απνζή-

θεπζεο δεδνκέλσλ (Stοrage) θαη ηεο επαγσγηθήο παξαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ (Infe-

rence) απφ ηα αλψηεξα επίπεδα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Sesame. Γηα παξάδεηγκα, ζε ζρέζε 

κε ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ, ππάξρνπλ δχν ελαιιαθηηθέο πινπνηήζεηο:  

o MemoryStore κε ηελ νπνία απνζεθεύνληαη νη RDF εληνιέο ζηε κλήκε 

o NativeStore ε νπνία πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγίεο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ 

RDF δεδνκέλσλ ζην δίζθν 

Σπλεπώο, ην Sail API πξνζθέξεη πξνο ηα αλώηεξα επίπεδα ινγηθήο ηεο Sesame ηηο δύν 

απηέο δπλαηόηεηεο απνζήθεπζεο, απνκνλώλνληαο από απηά όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηηο 

πινπνίεζεο ηεο απνζήθεπζεο ζηα ζπγθεθξηκέλα κέζα. 
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 Repository API: είλαη έλα API «πςειφηεξνπ» επηπέδνπ, θαζψο παξέρεη ζηα αλψ-

ηεξα επίπεδα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Sesame πεξηζζφηεξν ζχλζεηεο ιεηηνπξγίεο ρεηξηζκνχ 

ησλ RDF δεδνκέλσλ. Γειαδή, παξέρεη ιεηηνπξγίεο γηα ην «θφξησκα» αξρείσλ δεδνκέ-

λσλ (uploading) , ηελ εθηέιεζε εξσηεκάησλ (queries) θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ δεδνκέ-

λσλ. Αλάινγα κε ηελ πινπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ζην θαηψηεξν επίπεδν ηνπ ζπζηήκα-

ηνο ηεο Sesame, ππάξρνπλ θαη δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο ηνπ Repository API: ην SailRepo-

sitory, ην νπνίν αλαιχεη θαη πξνσζεί ηηο θιήζεηο πξνο ην Sail API θαη ην HTTPReposi-

tory ην νπνίν παξέρεη ιεηηνπξγίεο client – server επηθνηλσλίαο κε έλαλ Sesame Server 

κε ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ HTTP. 

 HTTP Server: απνηειεί ην ππνζχζηεκα πνπ βξίζθεηαη πην ςειά ζηα επίπεδα ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο Sesame θαη απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν Java Servlets ηα νπνία πιν-

πνηνχλ έλα πξσηφθνιιν πξφζβαζεο ζηηο Βάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Sesame κέζσ ηνπ 

HTTP. 
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5. Σπδήηεζε – Μειέηεο Πεξηπηώζεσλ 

Τπάξρνπλ πνιιέο ππεξεζίεο ηνπ Web 2.0 πνπ έρνπλ απνθηήζεη δεκνθηιία θαη επηηπρία, αιιά 

θάπνηεο απφ απηέο μερσξίδνπλ γηα ηηο θαηλνηνκίεο πνπ εηζάγνπλ θαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ έρνπλ 

ζρεδφλ θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζχγρξνλσλ ππεξεζηψλ ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ 

θαη ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ. ηηο επφκελεο ελφηεηεο παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά ραξαθηε-

ξηζηηθά ησλ πην θαηλνηφκσλ θαη δεκνθηιψλ ππεξεζηψλ ηνπ Web 2.0, δίλνληαο φκσο έκθαζε 

ζε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εληζρχνπλ ηελ Κνηλσληθή Γηθηχσζε θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

εμάπισζε ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο είλαη η-

δηαίηεξα γλσζηέο θαη δηαδεδνκέλεο, ζπλεπψο δελ επηδηψθεηαη ε παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ 

ηνπο ιεηηνπξγηψλ, αιιά δηεξεπλψληαη νη ιφγνη ηεο επηηπρίαο ηνπο θαη νη θαηλνηνκίεο πνπ ζπ-

λεηζθέξνπλ ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ Web 2.0.. Ζ ζπδήηεζε ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ 

βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ [5]. 

5.1 Facebook 

Σν Facebook ζχκθσλα κε ηνλ ηδξπηή ηνπ Mark Zuckerberg είλαη είρε σο θεληξηθή ηδέα ηε 

δεκηνπξγία ελφο «θνηλσληθνχ γξαθήκαηνο» φπνπ νη θφκβνη είλαη νη ρξήζηεο θαη νη ζπλδέζεηο 

είλαη νη ζρέζεηο θηιίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηδέα κπνξεί ζηελ αξρή λα έκνηαδε απξφζηηε αιιά ε 

ξαγδαία αχμεζε ησλ εγγεγξακκέλσλ κειψλ απνδεηθλχεη φηη ην «Φαηλφκελν Γηθηχσζεο» 

(“Network Effect”) ιεηηνχξγεζε ζην κέγηζην βαζκφ ζηελ πεξίπησζε απηήο ηεο ππεξεζίαο, 

θαζψο νη ππάξρνληεο ρξήζηεο πξνζειθχνπλ ζπλερψο λέα κέιε ψζηε λα επσθειεζνχλ φινη 

απφ απηή ηε ζπλχπαξμε. Όπσο αλαθέξεη θαη ν ηδξπηήο ηνπ, ην Facebook ραξαθηεξίδεη ηηο ζπ-

λεξγαζίεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ σο δείγκαηα «Φιλίαρ» (“Friendships”) θαη ηνπο κεηαμχ ηνπο 

ζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο «Φίλοςρ» (“Friends”). πλεπψο, ε έλλνηα ηνπ «Φίλος» θπξηαξρεί κέ-

ζσ ηνπ Facebook ζηηο ππεξεζίεο Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο κε ηελ επηδίσμε λα κεηαθέξεη ηηο 

πξαγκαηηθέο ηδηφηεηεο ηεο θνηλσληθήο θηιίαο ζηελ ειεθηξνληθή θνηλσληθή δηθηχσζε. 

Τπάξρνπλ πνιιέο απφςεηο γηα ηνπο ηξφπνπο φπνπ νη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην 

Facebοok. πγθεθξηκέλα, ππάξρεη νη παξαθάησ ηάζεηο: 

 Κνηλωληθή Πεξηήγεζε (Social Browsing): ην νπνίν ζεκαίλεη φηη νη ρξήζηεο εη-

ζέξρνληαη ζην Facebook πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζνπλ θαη εληνπίζνπλ λέεο επαθέο κε 

άιια κέιε ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο ηνπ Facebook. 
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 Κνηλωληθή Αλαδήηεζε (Social Searching): ην νπνίν ζεκαίλεη φηη νη ρξήζηεο εη-

ζέξρνληαη ζην Facebook πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζνπλ ππάξρνπζεο επαθέο ή θνηλσλη-

θέο επαθέο φπνπ έρνπλ γηα θαηξφ αηνλήζεη. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ 

θαίλεηαη λα είλαη ε ζπλεζέζηεξε, θαζψο ην Facebook δηαθξίλεηαη γηα ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπ λα «απεηθνλίδεη» θαη λα επεθηείλεη κέζα ζηνλ θπβεξλνρψξν ηνπο δεζκνχο ππαξ-

ρνπζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Σν θέξδνο, ζπλεπψο, πνπ απνθνκίδνπλ ηα κέιε ηνπ Face-

book είλαη φηη εκβαζχλνπλ κε ζπρλή επηθνηλσλία ή κε κνίξαζκα ειεθηξνληθνχ πιηθνχ 

θνηλσληθέο ζρέζεηο νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν θαη νξηνζεηεκέλν 

θνηλσληθφ πεξίγπξν (εξγαζηαθφο ρψξνο, αθαδεκατθφ ίδξπκα, νκάδα πνιηηψλ κε θάπνην 

θνηλφ ελδηαθέξνλ θιπ). 

 Κνηλωληθή Γηαλνκή (Social Distribution): ην νπνίν απνηειεί ηελ ηζρπξφηεξε 

κνξθή θνηλσληθήο αμηνπνίεζεο ηνπ Facebook θαζψο κέζα απφ ην δίθηπν ζρέζεσλ πνπ 

κπνξεί λα δηαηεξεί θάπνην κέινο, αιιά θαη ησλ ηερληθψλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ην 

Facebook είλαη εθηθηή ε ελζσκάησζε θαη δηακνίξαζε πεξηερνκέλνπ (Content) απφ άι-

ιεο πεγέο ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ, είηε κε ηε κνξθή ζπλδέζεσλ ζε Blogs ζε εμσηεξηθά 

Websites είηε κε ηε κνξθή ζπλδέζεσλ ζε άιια πεξηερφκελν άιισλ πξνθίι. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν είλαη εθηθηή ε ηζρπξνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηεο θνηλφηεηαο, αιιά θαη ε δπλακη-

θή ηνπ ίδηνπ ηνπ κέζνπ, θαζψο θαζίζηαηαη απαξαίηεην γηα ηελ χπαξμε ηέηνησλ θνηλν-

ηήησλ. Απφ απηή ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ σθεινχληαη ζπρλά θαη ππεξεζίεο ή 

Websites πνπ δελ αλήθνπλ ζε θάπνηα θνηλφηεηα ηνπ Facebook, θαζψο ε δεκηνπξγία 

παξαπνκπψλ ζε πιηθφ ηνπο κέζα ζην Facebook ηνπο πξνζθέξεη κεγάια πεξηζψξηα δηα-

θήκηζεο. πλεπψο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ έλα Blog ή θάπνην εκπνξηθφ Website απν-

θηήζεη θαη δηθφ ηνπ πξνθίι κέζα ζην Facebook ε δεκηνπξγία έζησ θαη κίαο εμσηεξηθήο 

αλαθνξά ζε απηά κέζα απφ θάπνην κέινο ηνπ Facebook κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη σο 

έλα βαζκφ ηελ θνηλσληθή δπλακηθή πνπ δχζθνια λα απνθηνχζαλ κε άιιεο ιχζεηο ζην 

Internet. 

Σν Facebook παξέρεη έλα επξχ ζχλνιν εξγαιείσλ θαη δπλαηνηήησλ γηα ηελ νξγάλσζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ρψξν (πξνθίι), ηελ θαηαρψξεζε ςεθηαθνχ πιηθνχ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ 

θαη ηνλ ζρνιηαζκφ ηνπ πιηθνχ άιισλ πξνθίι. Απηέο νη δπλαηφηεηεο κπνξνχλ λα θαηαηάμνπλ 

ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ζε έλα κνλαδηθφ ζεκείν ζπλαληήζεσλ ,αιιά αθφκα θαη νξγάλσ-

ζεο ηεο θνηλσληθήο δσήο ησλ κειψλ. Γειαδή, είλαη εθηθηή ε θαηαρψξεζε φισλ ησλ ρξήζη-

κσλ πιεξνθνξηψλ, ε επηθνηλσλία κε άιια κέιε ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ηππηθφηεηαο, αιιά 
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θαη ε «ζπλέλσζε» πιεξνθνξηψλ θαη απφςεσλ κε άιια κέιε ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή ή πνιηηηθή δξάζε. Όιεο απηέο νη δξάζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε νκα-

δνπνηεκέλα, δηαθνξεηηθά ζχλνια ρξεζηψλ – «θίλυν», κε απνηέιεζκα ν ίδηνο ρξήζηεο λα 

κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κε δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο ζε πνηθίια ζέκαηα ελδηαθέξνληνο. Με απηά 

ηα κέζα, ην Facebook  απνθηά έλα ξφιν ελζσκάησζεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ κειψλ, ε-

πνκέλσο θηλείηαη ζε έλα ρψξν πνιχ καθξχηεξα απφ κία απιή ππεξεζία ζηελ νπνία νη ρξή-

ζηεο εηζέξρνληαη ηπραία γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνηεο ζπδεηήζεηο. Απηή ε ελζσκάησζε 

είλαη πηα ηφζν έληνλε ψζηε ε ιέμε Facebook λα ραξαθηεξίδεη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ ππεξε-

ζηψλ Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο, αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαζεκεξηλφ ιεμηιφγην σο ην 

ζεκείν ζπλάληεζεο. 

Φπζηθά, παξά ηελ ηεξάζηηα επηηπρία ηεο ππεξεζίαο είλαη αλακελφκελν φηη απηή δέρεηαη 

θαη αξθεηφ κεξίδην θξηηηθήο απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ή ηελ πιεπξά ησλ ρξεζηψλ. Ζ 

θξηηηθή, ηφζν ζε επίπεδν πινπνίεζεο φζν θαη ζε επίπεδν ζχιιεςεο ηεο ππεξεζίαο, έρεη λα 

θάλεη θπξίσο κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη κε ηε κνλνζήκαληε αληηκεηψπηζε ηεο 

έλλνηαο ησλ «Φίλυν» (“Friends”). ηελ θαζεκεξηλή δσή, δειαδή, δηαηεξνχκε θηιηθέο ζρέ-

ζεηο νη νπνίεο έρνπλ δηάθνξεο δηαβαζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ έληαζε ηεο θηιίαο , θαζψο επίζεο 

δηαηεξνχκε δηαθνξεηηθά πξάγκαηα γλσζηά ζε θαζέλα θίιν. Γηαηεξνχκε, επνκέλσο, δηαθνξε-

ηηθά κπζηηθά κεηαμχ ησλ θίισλ καο θαη δελ είλαη φιε καο ε δσή εκθαλήο ζε απηνχο. Δπίζεο, 

ην ίδην κπνξεί λα ζπκβαίλεη θαη απφ ηε κεξηά ελφο θίινπ καο πξνο ηε δηθή ηνπ νκάδα / θνηλφ-

ηεηαο θίισλ. Γειαδή, είλαη πηζαλφ λα ππάξρεη θάπνηα πιεξνθνξία πνπ καο έρεη εθκπζηεξεπ-

ηεί έλαο πνιχ θαιφο θίινο ηελ νπνία δελ επηζπκεί λα κνηξαζηεί κε ηελ επξχηεξν ζχλνιν ησλ 

δηθψλ ηνπ γλσξηκηψλ. Σν ζπκπέξαζκα, επνκέλσο, είλαη φηη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο, ε ηδησηηθή 

δσή θαη ε πξνζηαζία ηεο είλαη πνιχ πην ζχλζεηεο θαη πην δπλακηθέο ζηελ πξάμε θαη δελ είλαη 

εχθνιν απνηππσζνχλ ζε ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο. Γηα ηελ φζν ην δπλαηφ θαιχηεξε θάιπςε 

ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ηεο «Φιλίαρ», ην Facebook παξέρεη θάπνην ζχζηεκα «δπλακηθήο 

κπζηηθφηεηαο», φπνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ πξνθίι ηνπο ηα νπνία 

ζα είλαη νξαηά ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαβαζκίζεηο «Φίλυν». 

5.2 LinkedIn 

To LinkedIn είλαη κία αθφκα ππεξεζία Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο ε νπνία μεθίλεζε ην 2003 θαη 

έρεη ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ αλάπηπμε, αλαλέσζε θαη επέθηαζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ή 

επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ. Γειαδή, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα κέιε πνπ ζπλδένληαη ζηελ ππε-

ξεζία λα πξνζθαιέζνπλ ζπλαδέιθνπο ή ζπκθνηηεηέο απφ παιαηφηεξεο ή ηξέρνπζεο πεξηφδνπο 
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ζπνπδψλ θαη απαζρφιεζεο ή λα πξνζζέζνπλ ζπλδέζεηο κε άιια επαγγεικαηηθά δίθηπα ζηα 

νπνία κπνξεί επίζεο λα αλήθνπλ. Έλαο εχθνινο ηξφπνο γη απηή ηε δηεχξπλζε ησλ ζπλδέζεσλ 

είλαη νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ ππεξεζία γηα ηελ εηζαγσγή ειεθηξνληθψλ Βη-

βιίσλ Γηεπζχλζεσλ απφ δηάθνξεο πεγέο θαη πξνγξάκκαηα (ελδεηθηηθά Outlook, Lotus Nodes 

θιπ). Έλα πξψην απνηέιεζκα  ηεο ηδέαο πνπ πξνάγεη ην LinkedIn (θαη ζεκαληηθή δηαθνξά κε 

άιινπο είδνπο ππεξεζίεο Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο, φπσο ην Facebook) είλαη φηη φια ηα κέιε 

ηνπ είλαη θαηαγεγξακκέλα κε ην πξαγκαηηθφ ηνπο φλνκα!  

Ζ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ κνληέινπ ηνπ LinkedIn βαζίδεηαη γεληθά ζηελ εξγαζηαθή 

πξαγκαηηθφηεηα φπνπ ε ζχλδεζε κε πνιιά κέιε ηνπ ίδηνπ επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ πξνζθέξεη 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο εξγαζίαο, ελψ ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηερληθέο επηινγέο ζηελ ππνδν-

κή ηνπ. πγθεθξηκέλα, γηα ηε δεκηνπξγία κίαο επαθήο απαηηείηαη ε χπαξμεο άκεζεο ή έκκε-

ζεο ζρέζεο, ελψ είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία ζπζηαηηθψλ αλαθνξψλ απφ ην ζχλνιν ησλ επα-

θψλ ελφο κέινπο είηε γηα ηε ζπλνιηθή ηθαλφηεηα ηνπ κέινπο είηε γηα ηε απφδνζή ηνπ ζε ζπ-

γθεθξηκέλνπο ηνκείο ή projects. Αθφκα θαη ρσξίο ζπγθεθξηκέλεο ζπζηάζεηο απφ θάπνηα απφ 

ηηο επαθέο ελφο κέινπο θαη κφλν ην πιήζνο ή ην θχξνο ησλ επαθψλ ηνπ κπνξεί λα απνηειέζεη 

ηζρπξφ εθφδην γηα ηε δηεθδίθεζε ζέζεσλ εξγαζίαο. Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγί-

αο νκάδσλ κε ηηο νπνίεο έξρνληαη ζε επαθή κέιε πνπ δελ δηαηεξνχλ θάπνηα ζρέζε ζπλαδέι-

θνπ ή ζπκθνηηεηή, αιιά κνηξάδνληαη πνιιά θνηλά ελδηαθέξνληα ή πεδία ελδηαθέξνληνο. Πα-

ξάιιεια, παξέρεηαη ζηα κέιε έλα ζχλνιν απφ εξγαιεία γηα ηελ θαιχηεξε πξνψζεζε ησλ η-

θαλνηήησλ ηνπο, γηα παξάδεηγκα κε ην «αλέβαζκα» (“uploading”) ηεο παξνπζίαζήο ηνπο ζε 

MS Powerpoint γηα έλα ηξέρνλ ζέκα θιπ.  

Παξφιν πνπ ε ππεξεζία LinkedIn έρεη ζαθή επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ εμαθν-

ινπζεί λα δηαηεξεί ηα θεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ άιισλ θαηεγνξηψλ Κνηλσληθήο 

Γηθηχσζεο, αθφκα θαη ησλ απιψλ κνξθψλ γλσξηκηψλ. Ο ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ απηψλ 

ησλ ππεξεζηψλ είλαη ε έλλνηα ηεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ κειψλ θαη ησλ επαθψλ ηνπο. Δ-

πίζεο, ην «Φαηλφκελν Γηθηχσζεο» (“Network Effect”) ιεηηνπξγεί κε πεξηζζφηεξν έκπξαθην 

ηξφπν ζηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, θαζψο ε πξνζέιθπζε λέσλ κειψλ, ε αχμεζε ησλ επαθψλ 

ελφο κέινπο ή θαη ε απιή ζπκκεηνρή ελφο ζηειέρνπο ζε απηή ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλεη ηελ 

αχμεζε ηνπ θχξνπο ηνπ θάζε κέινπο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ή αθαδεκατθφ ρψξν πνπ δξαζηεξη-

νπνηείηαη θαη νινέλα απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα θαιχηεξσλ επαγγεικαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ. Δ-

μάιινπ, σο έλα ζχγρξνλν κέζν επαγγεικαηηθήο δηθηχσζεο, ε ζπκκεηνρή θαη κφλν ελφο ζηε-
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ιέρνπο ζε απηή ηελ θνηλφηεηα κπνξεί λα απνηειεί έλα αθφκα εθφδην θαη ρξήζηκν ζηνηρείν 

ηνπ πξνζσπηθνχ βηνγξαθηθνχ ζηελ πνξεία αλαδήηεζεο επαγγεικαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ. 

Γεληθά ε ππεξεζία LinkedIn δηαηεξεί ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ πην «επίζεκνπ» ρψξνπ 

Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο, θαζψο ν ζθνπφο ηεο είλαη απνθιεηζηηθά ε επαλέλσζε θαη δηαηήξε-

ζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ζπλαδέιθσλ θαη ζπκθνηηεηψλ κε θεληξηθφ γλψκνλα ηα ζέκαηα α-

παζρφιεζεο θαη θαξηέξαο. Απνηειεί, φκσο, ζνβαξφ δίιεκκα ην αλ ζα πξέπεη λα γίλεη πεξηζ-

ζφηεξν θνηλσληθφο ρψξνο, πξνζεγγίδνληαο θαη κπαίλνληαο ζηνλ αληαγσληζκφ πεξηζζφηεξν κε 

ην Facebook ή αλ ζα παξακείλεη ζηνλ θεληξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο «επαγγεικαηηθήο δηθηχ-

σζεο». Σν δίιεκκα πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ην Facebook επεθηείλεηαη ηφζν πνιχ, ψζηε 

κεηαηξέπεηαη απφ ρψξνο ραιαξήο, ειεθηξνληθήο ςπραγσγίαο ζε κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

ηφζν ησλ κειψλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία φζν θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζρεδφλ ζίγνπξα δηα-

ηεξνχλ θαη ινγαξηαζκφ ζην Facebook. Καηά ζπλέπεηα, είλαη εθηθηή θαη ε επαγγεικαηηθή α-

μηνπνίεζε ηνπ Facebook είηε απφ ηα ζηειέρε είηε απφ ηηο επηρεηξήζεηο. 

5.3 Wikipedia 

Σν Wikipedia
12

 ηδξχζεθε απφ ηνλ Jimmy Wales σο κία ειεθηξνληθή εγθπθινπαίδεηα θαη είλαη 

αλακθηζβήηεηα ε δεκνθηιέζηεξε θαη πην επηηπρεκέλε ππεξεζία ζπλεξγαηηθήο αλάπηπμεο 

πεξηερνκέλνπ (Content) ηζηνζειίδαο θαη απνηειεί ην θνκβηθφ ζεκείν αλαδήηεζεο γλψζεο 

απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ WWW. Έλαο ιφγνο ζηνλ νπνίν βαζίδεηαη ε επηηπρία ηνπ Wikipedia εί-

λαη νη πνιιέο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη γηα ηε δηακφξθσζε νκάδσλ κειψλ κε φκνηα ελδηαθέ-

ξνληαη θαη θνηλνχο ρψξνπο δξαζηεξηφηεηαο, παξφιν πνπ ην θεληξηθφ ζχλζεκα ηεο ππεξεζίαο 

είλαη «Ο καθέναρ μποπεί να γπάτει»
13

. πλεπψο, δελ πξφθεηηαη γηα κία εληειψο αλνηρηή 

πιαηθφξκα φπνπ ην θαζέλα κέινο κπνξεί λα εγγξαθεί θαη αξρίδεη λα πξνζζέηεη πιηθφ ζηηο 

δηάθνξεο εγθπθινπαηδηθέο θαηαρσξήζεηο. Αληίζεηα, πξφθεηηαη γηα κία πιαηθφξκα φπνπ νη 

ρξήζηεο – κέιε κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζεκαηηθέο νκάδεο, νπφηε θαη αλαπηχζζνληαη ζε-

καηηθέο θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο θαιιηεξγείηαη ε ππεπζπλφηεηα γηα ην πεξηερφκελν ηεο ππεξε-

ζίαο. Δπίζεο, ε δπλαηφηεηα αλαιπηηθήο εκθάληζεο ηεο ηζηνξηθφηεηα ησλ αιιαγψλ ζε κία ζε-

ιίδα ιεηηνπξγεί δηηηά, θαζψο απφ ηε κία ζεσξείηαη σο έλα κέζν επηβξάβεπζεο γηα ηνπο ρξή-

ζηεο πνπ ζπλεηζέθεξαλ αιιά θαη εληζρχεη ην αίζζεκα επζχλεο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ πιηθνχ 

πνπ πξνζηίζεηαη ζηελ ππεξεζία. 

                                                        
12 http://www.wikipedia.org/  
13 “Anyone can edit” 

http://www.wikipedia.org/
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Ζ ηζρπξή έλλνηα ηεο θνηλφηεηαο ελδπλακψλεηαη απφ πνιιέο δξάζεηο κέζα ζην Wikipe-

dia. Μία απφ ηηο ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο επηθνηλσλίαο ησλ κειψλ ηεο 

ππεξεζίαο είλαη ε απφ θνηλνχ δηακφξθσζε ησλ θαλφλσλ θαη ησλ πξνηχπσλ ηεο θνηλφηεηαο. 

Τπάξρεη, δειαδή, μερσξηζηφο ρψξνο κέζα ζηελ ππεξεζία φπνπ δηεμάγνληαη έληνλεο ζπδεηή-

ζεηο γηα ηε ζπδήηεζε θαη θαηαγξαθή θαλφλσλ. Οη πην ζεκαληηθνί απφ ηνπο θαλφλεο πνπ η-

ζρχεη ήδε είλαη: 

 Οπδέηεξε Γλώκε: κε απηφ ηνλ θαλφλα δηαηππψλεηαη ε δέζκεπζε φηη θάζε άξζξν 

θαη θαηαρψξεζε ζα ζπγγξάθεηαη κε νπδέηεξε ζηάζε θαη γλψκε, ζα παξνπζηάδνληαη 

φιεο νη ζεκαληηθέο απφςεηο δίθαηα θαη αλαινγηθά ρσξίο πξνθαηαιήςεηο. 

 Δπαιεζεπζηκόηεηα: ν ζπγθεθξηκέλνο θαλφλαο επηδηψθεη λα πξνιάβεη ηπρφλ ακ-

θηζβεηήζεηο ησλ γξαθνκέλσλ ζε θάπνην άξζξν. πλεπψο, θάζε θαηαρψξηζε ε νπνία 

πηζαλψο λα ακθηζβεηεζεί πξέπεη λα απνδνζεί ζε αμηφπηζηε θαη δεκνζηεπκέλε πεγή. 

 Απνηξνπή Πξωηόηππεο Δξγαζίαο: ν ζθνπφο, δειαδή, ηνπ Wikipedia δελ είλαη 

λα θάλεη έξεπλα ή λα παξνπζηάδεη ηελ πξνζσπηθή δνπιεηά ησλ κειψλ ηνπ, αιιά λα πα-

ξαζέηεη πιηθφ απφ αλαγλσξηζκέλεο θαη ηεθκεξησκέλεο πεγέο. 

Οη θαλφλεο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηηο δηαξθείο ζπδεηήζεηο ησλ κειψλ ηνπ Wikipe-

dia θαίλεηαη φηη εθαξκφδνληαη κε κεγάιε πίζηε θαη επιάβεηα ζρεδφλ ππφ ηε κνξθή ελφο π-

ληάγκαηνο. Οη ζπλεηζθνξέο ησλ κειψλ ζηε δηακφξθσζε ησλ θαλφλσλ ηεο ππεξεζίαο επίζεο 

είλαη δηαζέζηκεο θαη νξαηέο, νπφηε πξνθχπηεη αθφκα έλαο ρψξνο «αληαγσληζκνχ» γηα ηα κέιε 

ηνπ Wikipedia, ηαπηφρξνλα κε ην ζρεηηθφ αληαγσληζκφ ζπκκεηνρήο ζηελ πξνζζήθε λένπ π-

ιηθνχ ζηηο θαηαρσξήζεηο ηεο «εγθπθινπαίδεηαο». Με απηνχο ηνπο ηξφπνπο, φκσο, εληζρχεηαη 

ε αίζζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλφηεηα θαη ελδπλακψλεηαη ε πεπνίζεζε ηνπ θνηλνχ ζθν-

πνχ κέζα ζηελ ειεθηξνληθή ππεξεζία.  

Ζ αθνζίσζε ζηε ζπλεξγαηηθή δηακφξθσζε ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Wikipedia 

θαίλεηαη ζε έλα ελδεηθηηθφ πεξηζηαηηθφ ην νπνίν πξνέθπςε κεηά απφ ηελ αλαπφθεπθηε εκθά-

ληζε ιαζψλ ζε κεγάιεο ζεκαζίαο, φκσο, θαηαρσξήζεηο. Ζ ζνβαξφηεηα απηψλ ησλ ιαζψλ 

ηνλίδνληαλ αθφκα πεξηζζφηεξα ζε πεξηπηψζεηο βηνγξαθηψλ ζεκαληηθψλ πξνζψπσλ ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζηε δσή. Παξάιιεια κε ηελ χπαξμε αλαθξηβεηψλ νη νπνίεο πιήηηνπλ ην θχξνο 

ηεο ππεξεζίαο, ππάξρνπλ κεγάιεο πηζαλφηεηεο λνκηθψλ δηεθδηθήζεσλ θαη απφ ηα κέιε πνπ 

αλάξηεζαλ ηηο ιαλζαζκέλεο θαηαρσξήζεηο αιιά θαη γηα ην ίδην ην Wikipedia πνπ ηηο δηαηεξεί 

ζην ηζηνξηθψλ ησλ αιιαγψλ ηεο θαηαρψξεζεο. Γη απηνχο ηνπο ζνβαξνχο ιφγνπο ε θνηλφηεηα 
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ηνπ Wikipedia δηεμήγε κεγάιε ζπδήηεζε θαη θαηέιεμε ζε έλαλ αθφκα «λφκν» ζηνλ νπνίν ην-

λίδεηαη ε αλάγθε γηα ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη αθφκα κεγαιχηεξε ππεπζπλφηεηα ησλ κειψλ θα-

ηά ηε ζπγγξαθή θαηαρσξήζεσλ κε βηνγξαθηθά ζηνηρεία πξνζψπσλ ελ δσή. Ζ ηδηαίηεξε θνπι-

ηνχξα ηνπ Wikipedia θάλεθε ζε απηή ηελ πεξίπησζε φηαλ ν ίδηνο ν ηδξπηήο ηεο ππεξεζίαο 

δηαθψλεζε έληνλα κε απηφ ην «λφκν», αιιά ηειηθά ε ζέζε ηεο ππφινηπεο θνηλφηεηαο ππεξί-

ζρπζε θαη ν «λφκνο» γηα ηηο βηνγξαθίεο πηνζεηήζεθε ζην Wikipedia. 

Ζ επηηπρία ηνπ Wikipedia έγηλε εθαιηήξην γηα ηελ έλαξμε πνιιψλ παξφκνησλ ηδεψλ 

ζπλεξγαηηθήο δηακφξθσζεο ζνβαξνχ πιηθνχ ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ. Παξφια απηά είλαη πνιχ 

ιίγεο νη πεξηπηψζεηο φπνπ παξνπζηάζηεθε θάπνην αμηνζεκείσην, ζεηηθφ απνηέιεζκα. Μία 

ελδεηθηηθή, «παηαγψδε» απνηπρία είλαη ε πξνζπάζεηα ηεο εθεκεξίδαο LA Times ε νπνία πξφ-

ηεηλε ηε ζπλ-δηακφξθσζε ηνπ θπξίνπ άξζξνπ (editorial) ηεο εθεκεξίδαο απφ ηνπο αλαγλψ-

ζηεο κε ηε κνξθή κίαο ππεξεζίαο Wiki. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα ζηακαηήζεη ε πξνζπάζεηα 

ηξεηο κφιηο εκέξεο κεηά ηελ έλαξμή ηεο, θαζψο φζα γξάθηεθαλ απφ ηνπο ρξήζηεο είραλ κηθξφ 

ελδηαθέξνλ ή αθφκα θαη πξνζβιεηηθφ πεξηερφκελν. Έλαο ιφγνο απνηπρίαο απηήο ηεο πξν-

ζπάζεηαο ήηαλ φηη μεθίλεζε ρσξίο κία πξψηε, νξγαλσκέλε θαη ειεγρφκελε θάζε φπνπ νη 

ρξήζηεο ζα κπνξνχζαλ λα θαηαλνήζνπλ ην ξφιν ηνπο θαη λα ζρεκαηίζνπλ ηηο νκνεηδείο θνη-

λφηεηέο ηνπο. Αληίζεηα, ε εθεκεξίδα απιψο ππέζεζε φηη νη ρξήζηεο ζα ζπκκεηείραλ ακέζσο 

κε ζπληεηαγκέλν θαη ζψθξσλ ηξφπν. 

Δθηφο απφ ηηο πνιιέο απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο Wiki ππεξεζηψλ ππάξρνπλ 

θαη κεξηθέο επηηπρεκέλεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πξσηνβνπιία ηεο θπβέξλεζεο ηεο Νέαο 

Εειαλδίαο ην 2007 γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηεο Αζηπλνκίαο ζηε ρψξα 

κέζα απφ κία δεκφζηα ειεθηξνληθή ππεξεζία ηεο κνξθήο Wiki. Ζ πξνζπάζεηα είρε επηηπρία, 

αιιά κία ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ κάιινλ ζπλεηζέθεξε ζε απηφ ην απνηέιεζκα είλαη φηη 

ην Wiki δελ ήηαλ ηφζν ειεχζεξν θαη αλνηθηφ φζν ην Wikipedia, αιιά κία επηηξνπή απφ θξαηη-

θνχο ιεηηνπξγνχο επέβιεπαλ ηε ζπδήηεζε θαη ηηο θαηαρσξήζεηο ψζηε απηέο λα είλαη κέζα 

ζηα επηηξεπηά φξηα. 

5.4 YouTube θαη Flickr 

To YouTube
14

 είλαη κία ππεξεζία δηακνίξαζεο βίληεν θαη ην Flickr
15

 είλαη ε αληίζηνηρε ππε-

ξεζία δηακνίξαζεο θσηνγξαθηψλ. Παξφιν πνπ ε αξρηθή ηδέα πίζσ απφ ηνλ ζθνπφ ηνπο δελ 

κνηάδεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηειηθά νη δχν ππεξεζίεο έρνπλ θηάζεη λα είλαη απφ ηηο πξψηεο 

                                                        
14 http://www.youtube.com/  

http://www.youtube.com/
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παγθνζκίσο ζην Internet ζε επηζθεςηκφηεηα, ελψ ζε ζρέζε κε ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο αμία, 

ην YouTube αγνξάζηεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2006 απφ ηελ Google θαη ην Flickr αγνξάζηεθε 

απφ ηελ Yahoo! ην Μάξηην ηνπ 2005.  

Έρνπλ σο παξφκνην θίλεηξν ηε δηακνίξαζε ςεθηαθνχ πιηθνχ κε δηαθνξεηηθφ πιηθφ σο 

επίθεληξν, νπφηε παξνπζηάδνπλ αξθεηέο νκνηφηεηεο αιιά θαη αξθεηέο δηαθνξέο. Μία πξψηε 

νκνηφηεηα είλαη φηη δε ιεηηνπξγνχλ κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ Κνηλσληθή Γηθηχσζε αιιά ζην 

ρεηξηζκφ θαη ηελ απνζήθεπζε ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ. Σν κεγάιν θαη θνηλφ πιενλέθηεκά ηνπο, 

φκσο, είλαη φηη πέξα απφ ηνλ ηεξάζηην φγθν ςεθηαθνχ πιηθνχ ζην νπνίν έρεη πξφζβαζε έλαο 

ρξήζηεο κέζα ζε απηά ηα Websites, είλαη ηδηαίηεξα εχθνιε ε ζχλδεζε θαη ελζσκάησζε ηνπ 

ςεθηαθνχ πιηθνχ πνπ δηαζέηνπλ απφ ηξίηα, εμσηεξηθά Websites. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε πξφ-

ζβαζε ζηηο δχν ππεξεζίεο δελ θαζνξίδεηαη κφλν απφ ηηο επηζθέςεηο ζηα Websites ηνπο αιιά 

θαη απφ ην κεγάιν αξηζκφ ησλ ελζσκαησκέλσλ ζπλδέζεσλ πξνο απηέο πνπ κπνξεί εχθνια λα 

δεκηνπξγήζνπλ νη ρξήζηεο ζηα δηθά ηνπο Websites.  

Δηδηθά ην YouTube δίλεη ηδηαίηεξα έκθαζε ζηηο δπλαηφηεηεο ελζσκάησζεο ζπλδέζεσλ 

πξνο βίληεφ ηνπ, γηα ηνλ επηπιένλ ιφγν φηη πξνζθέξεη επηπξφζζεηεο επθαηξίεο πξνβνιήο ηεο 

ππεξεζίαο κέζσ πξνηάζεσλ ζρεηηθψλ βίληεν κε απηφ πνπ επηιέρζεθε απφ ην ρξήζηε. Δπίζεο, 

ε πξνβνιή θαη κφλν δηαθεκίζεσλ παξάιιεια κε ηελ αλαπαξαγσγή ησλ βίληεν ζπληζηά κεγά-

ιν θέξδνο γηα ηελ ππεξεζία. πλεπψο θαη ηα δχν Websites παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο 

ζρεηηθνχ πιηθνχ κε απηφ πνπ επηιέγεη θάζε θνξά ν ρξήζηεο. Απηφ κπνξεί λα πινπνηεζεί κε 

ηελ αλαιπηηθή παξαηήξεζε ηεο εζσηεξηθήο θίλεζεο ηνπ Website, νπφηε θαη δηακνξθψλνληαη 

ιίζηεο κε ηα πην ελδηαθέξνληα πιηθά ή ιίζηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ πιηθνχ είηε κε ηελ ηαχηηζε 

ησλ νλνκάησλ ηνπο είηε κε ηνλ παξφκνην ραξαθηεξηζκφ ηνπο. Έλα αθφκα θνηλφ ραξαθηεξη-

ζηηθφ ησλ δχν ππεξεζηψλ είλαη ε παξνρή δπλαηνηήησλ απφδνζεο ραξαθηεξηζηηθψλ (tags) γηα 

ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο θαηεγνξίαο “Folksonomy”. 

Έλα βαζηθφ ζεκείν πνπ ζίγνπξα δηαθέξνπλ ην YouTube θαη ην Flickr είλαη νη ηξφπνη 

ελδπλάκσζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ ζρεκαηηζκνχ νκάδσλ θαη θνηλνηήησλ κέζα ζηα πιαίζηα 

ηεο ππεξεζίαο. Σν YouTube δελ θαίλεηαη λα παξέρεη θακία ηδηαίηεξε δηεπθφιπλζε γηα ην 

ζρεκαηηζκφ θνηλνηήησλ κέζα ζε απηφ. Οη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη γηα ηελ Κνηλσληθή 

Γηθηχσζε ησλ κειψλ πεξηνξίδνληαη ζε επηινγέο ηνπ ζρνιηαζκνχ ησλ βίληεν ή ηελ ππνβνιή 

ελφο βίληεν σο απάληεζε ζε θάπνην άιιν. Πέξα απφ απηέο ηηο θηλήζεηο, φκσο, δελ παξέρνληαη 

θάπνηεο ηδηαίηεξεο κέζνδνη απζφξκεηνπ ζρεκαηηζκνχ θνηλνηήησλ ησλ κειψλ κε βάζε θάπνην 

                                                                                                                                                                             
15 http://www.flickr.com/ 

http://www.flickr.com/
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θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ. Αληίζεηα, ην Flickr παξέρεη απνδνηηθνχο ηξφπνπο ζρεκαηηζκνχ θνηλν-

ηήησλ θαη εξγαιεία αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο ψζηε έρνπλ ήδε ζρεκαηηζηεί 

ηδηαίηεξα ελεξγέο νκάδεο. Απηέο νη νκάδεο πνηθίινπλ απφ θνηλφηεηεο παξνρήο βνήζεηαο ζε 

θσηνγξάθνπο ή νκάδεο κε πξνζαλαηνιηζκφ ζπγθεθξηκέλα είδε θσηνγξαθίαο κέρξη νκάδεο νη 

νπνίεο ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε θάπνηνπ θσηνγξαθηθνχ έξγνπ. Σν Flickr, σο πιαη-

θφξκα, πξνζθέξεη πνιιέο επηινγέο γηα ην ζρεκαηηζκφ ησλ νκάδσλ: νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε ππάξρνπζεο νκάδεο ή λα μεθηλήζνπλ θαηλνχξηεο, νη νκάδεο κπνξνχλ λα δε-

κηνπξγήζνπλ ηε δηθηά ηνπο «δεμακελή» θσηνγξαθηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζθνπνχο ή ην 

ζέκα ηεο νκάδαο, νη νκάδεο κπνξνχλ λα πξνζθαινχλ άιινπο ρξήζηεο λα ζπλεηζθέξνπλ ην 

πιηθφ ηνπο ζηε «δεμακελή» ηεο νκάδαο θιπ. 
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6. Σπκπεξάζκαηα 

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάζηεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνθαινχκελνπ Web 2.0 θαη 

επηπξνζζέησο ησλ ππεξεζηψλ Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο, θαζψο θαη ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ. 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζε ζρέζε θαη κε ην ζθνπφ ηεο εξγαζίαο είλαη: 

 Οη ππεξεζίεο ηνπ Web 2.0 δηαθξίλνληαη απφ έλα ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ ραξαθηε-

ξηζηηθψλ ζε ζρέζε κε ηα Websites ηεο πξνεγνχκελεο γεληάο, ηφζν ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ππνδνκήο ηνπ Website φζν θαη ζηνπο ζθνπνχο ησλ ππεξεζηψλ. Σν θπξίαξρν ίζσο ρα-

ξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ρξήζηε ζηε δηακφξθσζε ηνπ πε-

ξηερνκέλνπ ησλ Websites, θαζψο ζηακαηά ε ιεηηνπξγία ηεο παζεηηθήο επηζθφπεζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ Websites, φπσο ζπλέβαηλε ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ. 

Ζ ηδέα ηεο άκεζεο ζπκκεηνρήο ησλ ρξεζηψλ απφ κφλε ηεο δεκηνπξγεί κία λέα επνρή 

γηα ηηο δηαδηθηπαθέο επηθνηλσλίεο. 

 Έλα επηπιένλ θνηλφ γλψξηζκα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Web 2.0 είλαη ε δπλαηφηεηα 

ζπλεξγαηηθήο δηεμαγσγήο έξγσλ ή δξάζεσλ, ησλ νπνίσλ ν ζρεδηαζκφο θαη ίζσο θαη ε 

εθηέιεζε ιακβάλεη ρψξα ζηα πιαίζηα απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. Οη ρξήζηεο, δειαδή, κπν-

ξνχλ λα νξγαλσζνχλ ζε νκάδεο ή θνηλφηεηεο κε θνηλά ελδηαθέξνληα ή πξνηηκήζεηο κε 

ζθνπφ είηε ηελ δηεμαγσγή θάπνηνπ on-line έξγνπ είηε απιψο ηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ 

ηεο νκάδαο ηνπο. 

 Ζ ππνζηήξημε ηεο ζπκκεηνρήο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ ρξεζηψλ εμαζθαιίδεηαη θαη 

κε ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο ζηηο πιαηθφξκεο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ Web 2.0. Μέζσ απ-

ηψλ ησλ ηερλνινγηψλ γίλεηαη εθηθηή ε ζπλερήο αλαλέσζε ηκεκάησλ ησλ ηζηνζειίδσλ 

ρσξίο ηελ επηβάξπλζε φιεο ηεο ηζηνζειίδαο. Δπίζεο, νη ηζηνζειίδεο εκπινπηίδνληαη κε 

πην «πινχζην» πεξηερφκελν κε νπζηαζηηθή ρξεζηκφηεηα θαη ρσξίο ππεξβνιέο ζηελ αη-

ζζεηηθή. 

 Γελ ππάξρεη νκφθσλε αλαγλψξηζε ηνπ Web 2.0 σο κία λέα ηερλνινγηθή γεληά κε 

επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν. Ο αληίινγνο ζε απηή ηελ ηδέα ππνβηβάδεη ηνλ φξν ηνπ Web 

2.0 σο έλαλ εκπνξηθφ ραξαθηεξηζκφ κίαο νκάδαο ζχγρξνλσλ εθαξκνγψλ ηνπ Παγθφ-

ζκηνπ Ηζηνχ νη νπνίεο αθνινπζνχλ ηε θπζηνινγηθή εμέιημή ηνπ. Παξφια απηά ν φξνο 

έρεη επηθξαηήζεη θαη πεξηθιείεη φιεο ηηο θαηλνηφκεο ππεξεζίεο πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηε 

ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ησλ ρξεζηψλ ηνπο. 
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 Ζ Κνηλσληθή Γηθηχσζε είλαη έλα αλαπφθεπθην απνηέιεζκα ηεο λέαο πλνήο πνπ 

δηέπεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Web 2.0. Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή, ζπλεπψο, ησλ ρξεζηψλ ζηηο 

ηζηνζειίδεο πνπ επηζθέπηεηαη πνιχ γξήγνξα εκθάληζε ην θνηλσληθφ ζηνηρείν απηψλ 

ησλ ππεξεζηψλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ απιή ζπλνκηιία κεηαμχ δχν κειψλ κέρξη ην 

ρηίζηκν νιφθιεξεο επηθνηλσληαθήο θακπάληαο απφ ηελ πιεπξά επαγγεικαηηψλ κέζσ 

ησλ δηφδσλ πνπ πξνζθέξνπλ νη ππεξεζίεο Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο. ε κία κέζε θαηά-

ζηαζε, ε νπνία είλαη θαη ε ζπλεζέζηεξε ζηηο κέξεο καο, πνιιά κέιε ησλ ζπγθεθξηκέ-

λσλ ππεξεζηψλ νξγαλψλνπλ θαη εμαξηνχλ ηελ θνηλσληθή ηνπο δσή κέζα απφ απηέο. 

Απηή ε θαηάζηαζε κπνξεί λα θαίλεηαη αξρηθά πξνβιεκαηηθή, αιιά ε ζεκαζία ησλ π-

πεξεζηψλ Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο θαίλεηαη ζην γεγνλφο φηη ε αλάπηπμή ηνπο πξνήιζε 

κέζα απφ ηηο θνηλφηεηεο ησλ ρξεζηψλ, ρσξίο δηαθήκηζε ή επηβνιή θάπνηνπ κνλνπσιί-

νπ σο επηθνηλσληαθφ κέζν. 

 Σα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ θαηέδεημαλ φηη ππάξρεη πά-

ξα πνιχ κεγάινο φγθνο δεδνκέλσλ, δηάζπαξηνο ζηνλ Ηζηφ, ν νπνίνο ράλεη ηελ αμία ηνπ, 

αθνχ νη «κεραλέο» πνπ απνηεινχλ ηνλ Ηζηφ δελ κπνξνχλ λα γλσξίδνπλ ην πεξηερφκελν 

θαη ηηο ζπζρεηίζεηο ηνπ κε άιια ηκήκαηα δεδνκέλσλ. Ζ ηδέα ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ 

έξρεηαη λα δψζεη απάληεζε ζε απηφ ην πξφβιεκα ζέηνληαο σο θεληξηθή ηδέα ηελ θαηα-

ρψξεζε θαη αμηνπνίεζε γλψζεο πνπ αθνξά θάζε ηκήκα δεδνκέλσλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ 

Παγθφζκηνπ Ηζηνχ ψζηε λα αλαπηπρζνχλ ζηε ζπλέρεηα νη έμππλεο εθαξκνγέο πνπ ζα 

αμηνπνηνχλ απηά ηα κεηα-δεδνκέλα. Γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο ηδέαο ρξεζηκνπνηνχληαη 

έλλνηεο απφ πνιιέο επηζηήκεο, εθηφο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Ζι. Τπνινγηζηψλ θαη θπξίσο ε 

έλλνηα ηεο Οληνινγίαο, ε νπνία είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζε 

γλψζεο. πκπεξαζκαηηθά, νη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ζηα πιαίζηα ηνπ εκαζηνινγη-

θνχ Ηζηνχ έρνπλ ηε ζεκαληηθή επηδίσμε ηεο εμαζθάιηζεο γλψζεο ζηηο «κεραλέο» πνπ 

ζπληζηνχλ ηνλ Παγθφζκην Ηζηφ, έξγν φκσο πνπ είλαη αξθεηά ζχλζεην ψζηε λα θέξεη 

επξχηαηα απνηειέζκαηα. Ζ ζεκαζία ησλ πξνζπαζεηψλ είλαη ηφζν κεγάιε ψζηε ν ε-

καζηνινγηθφο Ηζηφο ζεσξείηαη φηη ζπκπιεξψλεη ηνλ απιφ Ηζηφ ζηελ δηακφξθσζε ηεο 

επφκελεο γεληάο, ηνπ απνθαινχκελν Web 3.0. 

 Οη δχν ηάζεηο, ν εκαζηνινγηθφο Ηζηφο θαη ην Web 2.0 κπνξνχλ λα βξνπλ πνιιά 

ζεκεία ρξεζηκφηεηαο ε κία γηα ηελ άιιε, θαζψο αξρηθά θαίλνληαλ λα είλαη δχν αλε-

μάξηεηεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Ζ θχξηα θαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζπλεηζθνξά ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Web 2.0 είλαη φηη ζε απηέο ππάξρνπλ απνζεθεπκέλα ηφζν ηα πξνθίι 
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φισλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ φζν θαη ην πιηθφ πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ή 

απιά αλαξηήζεη. Σαπηφρξνλα, νη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο δηαζέηνπλ θαη φιεο ηηο πιε-

ξνθνξίεο γηα επηινγέο θαη πξνηηκήζεηο ησλ κειψλ ηνπο. Απηά ηα ζηνηρεία είλαη ηδηαίηε-

ξα ζεκαληηθά γηα ηηο εθαξκνγέο ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ θαζψο πεξηέρνπλ ζε κία 

πξσηφιεηα κνξθή ηα κεηα-δεδνκέλα θαη ηε γλψζε γηα ηα δεδνκέλα πνπ ελδηαθέξνπλ 

απηέο ηηο εθαξκνγέο. πλεπψο, ηα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εκαζηνινγηθνχ 

Ηζηνχ θαη ηνπ Web 2.0 κπνξεί λα σζήζεη ηελ εμέιημε ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ αθφκα πε-

ξηζζφηεξν, ψζηε λα αλαπηπρζνχλ πην καδηθά εθαξκνγέο φπνπ εθηεινχλ απηνκαηνπνηε-

κέλα πνιιέο ελέξγεηεο ζηνλ Ηζηφ, ηξνθνδνηνχκελεο απφ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξνηη-

κήζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ ρξεζηψλ. 
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