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Δπραξηζηίεο 
   
 Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ Μεηέξα κνπ θαη ηνλ Αδεξθφ κνπ γηα ηελ ζηήξημε πνπ κνπ 

παξείραλ γηα λα νινθιεξψζσ ηηο ζπνπδέο κνπ θαη λα θηάζσ έσο εδψ. Έλα κεγάιν επραξηζηψ, ζηνλ θ. 

Βηδάθε Νηθφιαν γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε θαη επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα ζπλεξγαζηψ καδί 

ηνπ θαη ην iSTLab γεληθφηεξα. Θεξκέο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ζηνπο θ. Αθνπκηαλάθε 

Γεκνζζέλε θαη θ. Μεινιηδάθε Ισάλλε, πνπ κνπ πξνζέθεξαλ πξνπάλησλ βνήζεηα αιιά θαη ην ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν, ηηο γλψζεηο, ηελ εκπεηξία θαη ηηο δηεμφδνπο απφ πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ  θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο κνπ αιιά θαη ηεο εθπφλεζεο ηεο πξαθηηθήο θαη πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο. Σηο 

επραξηζηίεο κνπ ζε φια ηα παηδηά ηνπ iSTLab πνπ ππέκεηλαλ ηελ παξνπζία κνπ θαη κε βνήζεζαλ.       
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ύλνςε 
  
 Η αλάιπζε ηνπ ηεξάζηηνπ φγθνπ δεδνκέλσλ πνπ αληαιιάζζεηαη θαζεκεξηλψο ζε Blogs, Portals, 

Forums θαη θνηλσληθνχο ηζηφηνπνπο ζα ήηαλ δχζθνιε ππφζεζε εάλ δελ ππήξρε ε έλλνηα ηνπ ίρλνπο ησλ 

ρξεζηψλ θαη λέεο ηερληθέο αλάθηεζεο θαη αλάιπζήο ηνπ. Βέβαηα θαη απηά κε ηελ ζεηξά ηνπο δελ είλαη 

ηίπνηα άιιν απφ ειεθηξνληθά δεδνκέλα πνπ απιψο νλνκάζηεθαλ έηζη. Μπνξνχλ φκσο λα κεηαηξαπνχλ 

ζε νπζηψδε πιεξνθνξία πνπ λα αλαδεηθλχεη ηάζεηο, απφςεηο, αληηιήςεηο, ηνλ ηξφπν πνπ αλαπηχζζνληαη 

λέεο πξαθηηθέο θαη εμειίζζεηαη ε γλψζε, αλ ζπλδπαζηεί κε άιια ειεθηξνληθά δεδνκέλα θαη ηερληθέο 

αλάιπζεο θαη νπηηθνπνίεζεο.  

Αθνινπζψληαο ηελ ήδε ππάξρνπζα κεζνδνινγία ζηελ βηβιηνγξαθία, γίλεηαη πξνζπάζεηα 

αλάδεημεο λέσλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξεί λα ζπκβάινπλ ζηελ θαιιίηεξε δηεξεχλεζε ηνπ ηνκέα. Δξεπλψληαο 

ην YouTube θαηαιήγνπκε ζε νπζηψδε ζπκπεξάζκαηα πνπ εληζρχνπλ θαη επεθηείλνπλ ηελ βηβιηνγξαθία 

ζε ηνκείο πνπ εξεπλνχλ ηηο εηθνληθέο θνηλφηεηεο, ρψξνπο ζπλάθεηαο θαη γεληθφηεξα ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

θαη ηελ επηθνηλσλία κέζσ ππνινγηζηή. 
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Abstract 
  
 The vast amount of  user-generated contents retained in blogs, portals, forums and social web sites 

have made compelling the need for methods and techniques to facilitate efficient retrieval, processing and 

making of sense of digital trace data. Even if digital traces are nothing but electronic data given that 

specific name, they can be transformed into meaningful information by revealing trends, opinions, 

patterns and an evolving digital culture that progressively catalyzes the ways in which knowledge is 

constructed, negotiated and transformed. All these can be achieved by combining digital trace data with 

analytic techniques such as knowledge visualization.    

 Drawing upon recent research and the state of the art in related literatures, this thesis seeks to 

review the state of the art and highlight the value of transforming digital trace data to new knowledge by 

exploiting various genres of technology. The emphasis is primarily on social networking services, public 

APIs and advanced visualization toolkits which form the instruments for building analytical insights into 

pools of digital trace data. By focusing on a specific case, namely YouTube, the baseline of a new method 

for excavating virtual settlements is described and by this account it is possible to reach conclusions on a 

number of related themes such as virtual communities, affinity spaces and online discourse.  
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1 Δηζαγσγή  

1.1 Ση είλαη θνηλσληθόο ηζηόηνπνο 

 

 Οη δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο πνπ επηηξέπνπλ ζε άηνκα, α) λα δεκηνπξγνχλ δεκφζηα ή εκη-δεκφζηα 

πξνθίι ζε έλα νξηνζεηεκέλν ζχζηεκα, β) λα δηαξζξψλνπλ ιίζηεο αηφκσλ κε ηα νπνία κνηξάδνληαη κηα 

δηαζχλδεζε γ) θαη λα βιέπνπλ θαη λα δηαζρίδνπλ ηελ ιίζηα ησλ δηαζπλδέζεσλ ηνπο αιιά θαη ησλ άιισλ 

πνπ αλήθνπλ ζην ίδην ζχζηεκα[61]. Βέβαηα, ε θχζε θαη ε νλνκαηνινγία ησλ δηαζπλδέζεσλ θαη ησλ 

ιεηηνπξγηψλ κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ηζηφηνπν ζε ηζηφηνπν. Θεκειηψδεο ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηνπο 

θνηλσληθνχο ηζηφηνπνπο είλαη ηα δεκφζηα πξνθίι θαη ε εκθάληζε ησλ ιηζηψλ ησλ θίισλ ηνπο, πνπ θαη 

απηνί είλαη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γεληθά, ηζηφηνπνη πνπ επηηξέπνπλ ζε άηνκα λα ζρεκαηίζνπλ 

δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο θαη λα κνηξάδνληαη πεξηερφκελν ρξήζηε, ιέγνληαη θνηλσληθνί ηζηφηνπνη.  

1.2 Ση είλαη ςεθηαθό ίρλνο 

 

 Σν ίρλνο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο δείθηεο ζε θάηη πνπ δηαδξακαηίζηεθε, σο κηα έλδεημε ζε 

θάηη ζην πεξηβάιινλ, σο κία δηάηαμε, κηα ηππηθή δηακφξθσζε πνπ κεηαηξέπεη ηα απνηππψκαηα, κέζα απφ 

έλα πιαίζην, ζε κία δήισζε πνπ κπνξεί λα δηαβαζηεί θαη λα γξαθηεί. πκκεξηδφκελνη ηνλ γεληθφ νξηζκφ 

ηνπ ίρλνπο, κπνξνχκε λα ην νξίζνπκε σο ην ςεθηαθφ απνηχπσκα πνπ δεκηνπξγείηαη εθνχζηα (ή κε) απφ 

ην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ, κέζα ζην ίδην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ςεθηαθήο 

δηαδηθαζίαο[62]. 

 1.3 Υξεζηκόηεηα αλάιπζεο πεπξαγκέλσλ ζε θνηλσληθνύο ηζηόηνπνπο  

  

 Μηα απιή θαηαγξαθή πεπξαγκέλσλ, κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί θαη ε κέηξεζε ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ. Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία είλαη εχθνιν λα εμαρζνχλ, λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ θαη λα δψζνπλ 

πιεξνθνξίεο φπσο ηελ ειηθία θαη εζληθφηεηα ρξεζηψλ, επηζθεςηκφηεηα ζειίδαο θ.α.. Δθεί πνπ ρξεηάδεηαη 

πεξεηαίξσ αλάιπζε είλαη ζηελ αλαθάιπςε ζπκπεξηθνξψλ, ηάζεσλ, θιηθψλ-ζπκκαρηψλ θαη θξπκκέλσλ 

κνηίβσλ ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ κειψλ ησλ θνηλνηήησλ. Με ηελ ρξήζε ηεο αλάιπζεο ησλ 

πεπξαγκέλσλ ζε θνηλσληθνχο ηζηφηνπνπο, θαηαθέξλνπκε λα δηαπηζηψζνπκε απηά ηα θξπκκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα κνηίβα πνπ γελληνχληαη κέζα απφ αιιειεπηδξάζεηο, λα ηα απνζαθελίζνπκε θαη λα 

εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα αιιά θαη λέεο ηδέεο[12][13][15]. Αληηζηνηρίδνληαο ηνλ φξν πεπξαγκέλα κε κηα 

ζεηξά απφ ςεθηαθά ίρλε ηα νπνία έρνπκε αλαθηήζεη θαη απνζεθεχζεη ζε κία βάζε, κπνξνχκε κε 

θαηάιιειεο ηερληθέο λα ηα νξγαλψζνπκε, λα ηα αλαπξνζαξκφζνπκε θαη λα ηνπο πξνζδψζνπκε αμία πνπ 

ζα καο επηηξέςεη λα παξάμνπκε ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα[9][24]. 
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1.4 Γνκή Δξγαζίαο 

 

 

  

 

2   

1. Δηζαγσγή 

2. Αλάιπζε 

ραξαθηεξηζηηθώλ 

θνηλσληθώλ ηζηόηνπσλ 

2.1 Σερλνινγίεο CMC 
2.2 Πξψηε γεληά 

δηαδηθηχνπ θαη Δηθνληθέο 
θνηλφηεηεο 

2.3 Μεηαιιάμεηο 

δηαδηθηχνπ 

2.4 Βαζηθά ζηνηρεία θαη 

ραξαθηεξηζηηθά 
θνηλσληθψλ ηζηφηνπσλ 

3. Φεθηαθά ίρλε θαη 

εηθνληθέο αλαζθαθέο 

3.1 Αλάιπζε 

δηαδηθηπαθψλ 

ζπδεηήζεσλ 

3.2 Μεζνδνινγία 

εηθνληθήο αλαζθαθήο 

4. Σν YouTube σο 

θνηλσληθόο ηζηόηνπνο θαη 

θνηλσληθόο νηθηζκόο 

4.1 Αλάιπζε ηνπ 

YouTube 

4.2 Φεθηαθά ίρλε βάζε 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ YouTube 

5. Δηθνληθέο αλαζθαθέο 

ζην YouTube 

6. Δπίινγνο 

7. Βηβιηνγξαθία 

2.5 Φεθηαθά αληηθείκελα 

θαη ρψξνη ζπλάθεηαο 

3.3 Μνληέιν ζπζηήκαηνο 

εηθνληθήο αλαζθαθήο 

3.4 Δξκελεία αλαζθαθήο 

κε ηε ρξήζε 
νπηηθνπνηήζεσλ 

5.1 Αλάιπζε 
πεπξαγκέλσλ νηθηζκνχ 

κε ηελ κέζνδν ηεο 

εηθνληθή αλαζθαθήο 

5.2 χζηεκα γηα 

νινθιεξσκέλε αλάιπζε 

πεπξαγκέλσλ 

5.3 Δθαξκνγή 

ζπζηήκαηνο θαη 

δηεμαγσγή έξεπλαο 
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2 Αλάιπζε ραξαθηεξηζηηθώλ θνηλσληθώλ ηζηόηνπσλ 
 

Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θνηλσληθψλ ηζηνηφπσλ είλαη ε πηνζέηεζε ελφο γισζζηθνχ 

ηδηψκαηνο πνπ επηηξέπεη ζε ρξήζηεο, κεηαμχ ησλ άιισλ, λα επηθνηλσλνχλ αληαιιάζνληαο πεξηερφκελν 

πνπ νη ίδηνη νη ρξήζηεο δεκηνπξγνχλ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα ζπλάπηνπλ δεζκνχο. Καηά κηα έλλνηα ηα 

γισζζηθά απηά ηδηψκαηα απνηεινχλ έλα είδνο ηερληθήο γιψζζαο, πνπ φπσο θαη ε θπζηθή γιψζζα, 

επηηξέπεη ηελ δηακεζνιάβεζε ζηελ επηθνηλσλία εηαίξσλ κε απψηεξν ζηφρν είηε ηελ δηθηχσζε είηε ηελ 

ζχλαςε ζπλδέζεσλ θαη θνηλσληθψλ δεζκψλ. 

2.1 Σερλνινγίεο επηθνηλσλίαο κέζσ ππνινγηζηή (CMC) 

 
 Η επηθνηλσλία κέζσ ππνινγηζηή (εθεμήο CMC) είλαη ην είδνο ηεο επηθνηλσλίαο αλζξψπσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ππνινγηζηηθψλ ζπζθεπψλ θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη είηε ζχγρξνλα είηε 

αζχγρξνλα. Η CMC (Δηθφλα 1) εκθαλίζηεθε σο απξφζκελν ππνπξντφλ ηεο δηαζχλδεζεο ππνινγηζηψλ γηα 

αζθάιεηα θαη κεηάδνζε πιεξνθνξίαο. Γξήγνξα νη δηαρεηξηζηέο ησλ ππνινγηζηψλ απηψλ θαηάιαβαλ φηη 

εθηφο απφ ηα δεδνκέλα, κπνξνχλ λα απνζηείινπλ θαη κελχκαηα θεηκέλνπ.  Δίλαη ε πξψηε έλδεημε ηεο 

αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ γηα επηθνηλσλία, αλεμαξηήησο κέζνπ.  

2.1.1 Αλάδπζε θνηλσληθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζην δηαδίθηπν κέζσ ηεο ρξήζεο 

δηαζπλδεδεκέλσλ ππνινγηζηώλ 

 

  

Δηθόλα 1: Computer Mediated Communication & Computer Supported Collaborative Work (Δηθόλα από Awareness in 

Indirect Communication) 
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 Σα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο κέζσ ππνινγηζηή, απφ ηελ απαξρή ηνπο έγηλαλ πξσηεχνληα εξγαιεία 

γηα κεγάινπο νξγαληζκνχο θαη πξνζσπηθνχο ρξήζηεο, απφ ηα παλεπηζηήκηα κέρξη ζηξαηησηηθέο έξεπλεο, 

ζεκαηνδνηψληαο ηελ αλάδπζε ησλ εηθνληθψλ θνηλνηήησλ κε ηελ πξψηκε ζχζηαζε νκάδσλ CMC[16].  

ηα πξψηκα ζηάδηα ηνπο, ε ρξεζηκφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ CMC πεξηνξηδφηαλ ζε κεηαθνξέο 

πνιχηηκσλ δεδνκέλσλ θαη πξνγξακκάησλ[39]. Η θαζηέξσζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο κέζν δηαζχλδεζεο 

ππνινγηζηψλ[38] θαη ε αλάδεημε λέσλ δπλαηνηήησλ θαη επθαηξηψλ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ζεκαηνδφηεζε 

ηελ θαζηέξσζε ησλ ζπζηεκάησλ CMC ζε παγθφζκην επίπεδν σο κέζσ ζπγθξφηεζεο ζρέζεσλ θαη 

απνκαθξπζκέλεο επηθνηλσλίαο. 

Μαδί κε ηελ άλζηζή ηεο επήιζε θαη ε έξεπλα, πνπ ζπλερίδεηαη αδηάιεηπηα θαη θαιχπηεη έλα εχξνο 

ζεκάησλ - απφ θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά θαηλφκελα[10][39]  κέρξη δεηήκαηα νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο 

θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο[44]. Ιδηαίηεξα ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα, ηα εξγαιεία CMC επέθεξαλ ξαγδαίεο 

αιιαγέο. πγθεθξηκέλα, ην πξνγελέζηεξν κνληέιν επηθνηλσλίαο[41] γηλφηαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν 

παξσρεκέλν, θαζψο δελ κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη ηηο κεηαπηψζεηο πνπ αλαδπφηαλ κέζα απφ ηηο νκάδεο 

πνπ αμηνπνηνχζαλ εξγαιεία θαη ζπζηήκαηα CMC[40], φπσο ηε ζπλεξγαηηθή ζπληζηψζα πνπ ππνθηλεί ηελ 

ακνηβαία επζχλε γηα ηελ επηηπρία ηεο αιιειεπίδξαζεο. Άιιε κία βαζηθή δηαθνξά, πνπ πιένλ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο αθξνγσληαία αιιαγή ζην αξρηθφ κνληέιν ηεο επηθνηλσλίαο, είλαη ε ελαξκφληζε ηεο 

γλψζεο κε ηελ επηθνηλσλία. Αξρηθά ε κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο δηαρψξηδε ηελ γλψζε απφ ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηελ κεηαρεηξηδφηαλ σο αλεμάξηεην αληηθείκελν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην θνηλφ 

εγρείξεκα ηεο θαηλνηνκίαο[42]. Όκσο ε επηθνηλσλία απνθέξεη νθέιε ζην βαζκφ πνπ νη ζπκκεηάζρνληεο 

έρνπλ θάηη θνηλφ, αλαγλσξίδνπλ ακνηβαίεο πξνζδνθίεο θαη απνδέρνληαη φξνπο γηα ηελ 

αιιειεπίδξαζε[37][45]. Η έλλνηα ηεο αιιειεπίδξαζεο[43] δέρηεθε θαη απηή επηξξνέο, θαζψο ε δηαθνξά 

ηεο απφ ηελ απιή ζρέζε κεηαμχ δπν αηφκσλ, επηθεληξσλφηαλ ζηελ χπαξμε ή κε ηεο θπζηθήο παξνπζίαο 

ηνπο. Με ηελ έιεπζε ησλ ζπζηεκάησλ CMC, άξα ηεο εμ απνζηάζεσο επηθνηλσλίαο, ε ζρέζε θαη ε 

αιιειεπίδξαζε ζπλέιθπαλ σο κηα αδηαίξεηε έλλνηα.  

Απφξξνηα ηεο καδηθήο ρξήζεο CMC είλαη θαη ε έλλνηα ηνπ Κπβεξλνρψξνπ, πνπ ζεκαηνδνηεί έλα 

λέν ςεθηαθφ ρψξν, πξφζθνξν ζε λέεο θνηλσληθέο ζρέζεηο, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνλ βαζηθφ „ρψξν‟ 

ζπλάληεζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ. ε απηφ ηνλ εηθνληθφ „ρψξν‟ δεζπφδνπλ ε ζπδήηεζε θαη ε 

δηαδξαζηηθφηεηα πνπ αμηνπνηνχλ νη ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζνπλ νκάδεο κε θνηλά 

ελδηαθέξνληα[39]. Η πιεξνθνξία πνπ αληαιιάζζεηαη κέζα ζηνλ θπβεξλνρψξν θαη ζηηο νκάδεο πνπ 

ζπγθξνηνχληαη, ιεηηνπξγεί σο κέζν παξνπζίαο θαη έθθξαζεο ησλ αηφκσλ, φπνπ παξάιιεια ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο παξάγεη ηελ θνπιηνχξα ηεο θάζε νκάδαο[43]. Χο απφξξνηα ησλ παξαπάλσ, 

ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ επηζηεκνληθψλ θνηλνηήησλ θαη θνξέσλ επεθηάζεθε ζηε κειέηε ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θνηλσληθψλ ζπγθξνηήζεσλ θαη ζρεκάησλ πνπ αλαδχνληαη ζηνλ θπβεξλνρψξν κε 
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ζηφρν είηε ηελ αλάιπζε ησλ κεραληζκψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ηξνθνδνηνχληαη είηε ησλ επηπηψζεσλ πνπ 

έρνπλ ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαη ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ.  

 

2.2 Πξώηε γεληά δηαδηθηύνπ θαη Δηθνληθέο θνηλόηεηεο  

 

 Η αλάπηπμε ησλ CMC ζπζηεκάησλ θαη ε δηαζχλδεζε ησλ ππνινγηζηψλ κέζσ ηειεπηθνηλσληαθψλ 

δηθηχσλ ελήξγεζε σο κέζν γηα ηελ εμάζθεζε θνηλσληθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ αλζξψπσλ. Η ζπζηεκαηηθή 

ρξήζε ησλ κέζσλ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ θαη ε δεκηνπξγία νκάδσλ-CMC ρξεζηψλ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία αξρηθψλ κνξθψλ εηθνληθψλ θνηλνηήησλ ( email-list forums, mIRC, MUD‟s, 

The Well, UseNet). Βαζηθφ γλψξηζκα ησλ θνηλνηήησλ είλαη ηα δίθηπα αλζξψπσλ πνπ ζπλαζξνίδνπλ, 

θαζψο θαη ε ελζαξξπληηθή ηνπο ζηάζε πξνο ηελ ζπκκεηνρή θαη αιιειεπίδξαζε[18]. Αλ θαη ππάξρνπλ 

αξθεηέο ιεπηέο ζέζεηο ζηε βηβιηνγξαθία γηα ην ηη είλαη εηθνληθή θνηλφηεηα ε πην ππνβιεηηθή δηαγξάθεηαη 

ζηα ιφγηα ηνπ Rheingold “Δηθνληθέο θνηλφηεηεο είλαη θνηλσληθέο ζπλαζξνίζεηο πνπ αλαδχνπλ ζην δίθηπν, 

φηαλ αξθεηνί άλζξσπνη ζπλερίδνπλ ηε δεκφζηα ζπδήηεζε γηα έλα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, κε επαξθή 

αλζξψπηλν ζπλαίζζεκα γηα λα ζρεκαηίζνπλ ηζηνχο πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζηνλ θπβεξλνρψξν“[18]. Απφ 

ηηο πξψηεο εηθνληθέο θνηλφηεηεο ζην δηαδίθηπν ήηαλ θαη ην THE WELL, φπνπ εθεί εθηφο ηνπ ξφινπ ηνπ 

σο εηθνληθή θνηλφηεηα, αλαδχζεθε θαη ε έλλνηα ηεο θνηλφηεηαο πξαθηηθήο. Τπήξραλ επηιεγκέλνη ρξήζηεο, 

εμνηθεησκέλνη κε ηηο πξαθηηθέο ηεο θνηλφηεηαο, φπνπ κεηέθεξαλ ζηνπο λένπο ρξήζηεο ηελ απαξαίηεηε 

γλψζε γηα ην πσο ιεηηνπξγνχζε ε θνηλφηεηα κε ηελ ρξήζε ησλ ηφηε θνηλσληθψλ κέζσλ[18] θαη ζηφρν ηελ 

πξννδεπηηθή ελζσκάησζε ησλ λέσλ ρξεζηψλ ζηνλ ππξήλα ηεο θνηλφηεηαο.  

Κχξηα δεηήκαηα ζ‟ απηέο ηηο θνηλφηεηεο πνπ δξνπλ θαηαιπηηθά γηα ηελ ππφζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο δέζκεπζεο ησλ ρξεζηψλ, ε επηηήξεζε ησλ πξάμεσλ ηνπο ζηε θνηλφηεηα αιιά 

θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα θαη νη ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηνπο πφξνπο ηεο θνηλφηεηαο θαζψο απηή 

αλαπηχζζεηαη θαη εμειίζζεηαη[17]. Παξφηη ηα παξαπάλσ εμαθνινπζνχλ θαη απαζρνινχλ δηαθνξεηηθέο 

εξεπλεηηθέο θνηλφηεηεο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ππάξρεη θνηλφο ηφπνο ζην φηη νη εηθνληθνί 

ρψξνη πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ δηαθέξνπλ απφ ηνπο νηθείνπο ρψξνπο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ αλζξψπσλ θαζψο ην κέζσ επηθνηλσλίαο είλαη δηαθνξεηηθφ θαη νη θνηλσληθέο 

δηαδηθαζίεο απαηηνχλ πξνζαξκνγέο.  

Βαζηθέο δηαθνξέο πνπ δεζπφδνπλ ζηηο εηθνληθέο θνηλφηεηεο είλαη ε απνπζία ηεο θπζηθήο 

ππφζηαζεο ησλ αηφκσλ, δπλαηφηεηα ελαιιαθηηθήο παξνπζίαζεο ησλ κειψλ αιιά θαη ε δηαθνξά ησλ 

ζρέζεσλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε ζρέζε κε απηέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ 

πξαγκαηηθή θνηλσληθή δσή [17][43]. Αλ θαη ππάξρεη ζπδήηεζε γηα ην αλ κηα εηθνληθή θνηλφηεηα κπνξεί 

λα παξαιιειηζηεί επαθξηβψο κε κηα πξαγκαηηθή θνηλφηεηα[35][19], νη εηθνληθνί νηθηζκνί ιεηηνπξγνχλ σο 

ελαξκνληζηέο ηεο γεληθήο έλλνηαο ηεο θνηλφηεηαο, νη νπνία ζπλαζξνίδεη πνιινχο νηθηζκνχο κε θνηλά 
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ελδηαθέξνληαη πνπ κνηξάδνληαη έλα ςεθηνπνηεκέλν γεσγξαθηθφ κέξνο θαη θνηλφ ζχζηεκα αμηψλ[16] θαη 

βνεζάεη ζηελ νξηνζέηεζή ηνπο.     

 

2.3 Μεηαιιάμεηο ηνπ δηαδηθηύνπ: Από Web 1.0 ζε Web 2.0 

  

Η κεηάβαζε απφ ην ζηαηηθφ θαη κνλφπιεπξν Web1.0 φπνπ ε πιεξνθνξία δηαρέεηαη πξνο 

θαηαλάισζε, ζε έλα πεξηζζφηεξν δπλακηθφ θαη εχθακπην Web2.0 φπνπ ε πιεξνθνξία παξάγεηαη 

δπλακηθά θαη απξφζκελα, είρε κεγάιν αληίθηππν ζε πνιινχο ηνκείο, φπσο ηεο Πιεξνθνξηθήο, Οηθνλνκίαο 

κέρξη θαη ηεο Τγείαο[31]. Σν δηαδίθηπν εμειίζζεηαη λα γίλεη ην βαζηθφ εηθνληθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ 

δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο, νηθνλνκίαο θαη δηαζθέδαζεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Με ηελ έιεπζε ηεο 

Web2.0 επνρήο θαη ηελ πηνζέηεζε θνηλσληθψλ ηερλνινγηψλ ζην δηαδίθηπν, έρνπλ κεηαηξέςεη ηνπο 

ρξήζηεο απφ απινχο παξαηεξεηέο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαξξένπλ ζην δηαδίθηπν, ζε ελεξγνχο 

δεκηνπξγνχο ηεο πιεξνθνξίαο. Έρνπλ πιένλ ηελ δπλαηφηεηα λα αλαπαξαγάγνπλ, λα ζρνιηάζνπλ, λα 

επηζεκάλνπλ, λα ηξνπνπνηήζνπλ αθφκα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πεξηερφκελν. Καη φιε απηή ε δηαδηθαζία 

ιεηηνπξγεί σο θχθινο, φπνπ πιένλ νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα παξέκβεη.  

Η δηαδηθαζία απηή πξνήγαγε θαη ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ, φπνπ πιένλ άλζξσπνη –κέζσ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζην δηαδίθηπν, δεκηνπξγνχλ θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη δηαζπλδέζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

σο ζπλδεηηθνί θξίθνη κέζα απφ ην δηαδίθηπν. Αθνινπζψληαο ηνλ φξν θαη απηά πνπ αληηπξνζσπεχεη, νη 

ηζηνζειίδεο θαη νη εθαξκνγέο έρνπλ κηα δνκή πνπ αθνινπζνχλ φηαλ ζρεδηάδνληαη ή πινπνηνχληαη κε 

ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε θαη πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο θαη αιιειεπίδξαζεο. 

 Αμηνπνηψληαο ηελ ελζσκάησζε απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ είδακε ηελ εμέιημε ηεο Britannica 

Online ζε Wikipedia, κε πεξηερφκελν δεκηνπξγεκέλν απφ ρξήζηεο πνπ ζπλέρεηα αλαλεψλεηαη. Σελ 

δηαθνξνπνίεζε ηεο ηαμηλφκεζεο θαη ηελ εμέιημή ηεο ζε επηζεκάλζεηο ρξεζηψλ, βνεζψληαο ζηελ αλάδεημε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ αμηνιφγεζε αιιά θαη ζηελ αλαδχηεζε[27]. Δκθαλή ζεκάδηα ησλ αιιαγψλ 

φπσο απηά, δηαγξάθνληαη ζηελ Δηθφλα 2 φπνπ απνηππψλεηαη έλα ζελάξην αλαδήηεζεο θαη θαηαδεηθλχεη 

ηελ ζεκαζία ηνπ παξαγφκελνπ πεξηερνκέλνπ απφ ηνπο ρξήζηεο πνπ πξνάγνπλ ην πεξηερφκελν κέζσ 

ζπλνκηιίαο θαη θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ζε αληίζεζε κε ηελ δηαθήκεζε[27].  

εκαληηθφηεξε εμέιημε ζην δηαδίθηπν, ήηαλ ε λφεζή ηνπ σο πιαηθφξκα ππεξεζηψλ θαη 

εθαξκνγψλ, σο έλα ζχζηεκα ρσξίο πξνδηαγεγξακκέλα φξηα αιιά κε ππξήλα πνπ έιθεη ηα ζηνηρεία πνπ ην 

πεξηβάιινπλ.  ηνηρεία φπσο, ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, θνηλσληθά κέζα, θφξα θ.α. Γελ είλαη 

εχθνιν λα πεξηγξάςεηο θαη λα ραξαθηεξίζεηο ηα θνηλσληθά κέζα ελεκέξσζεο θαη δηθηχσζεο ζηελ επνρή 

ηεο Web2.0 ηερλνινγίαο. Οη εχθακπηεο παξάκεηξνη ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ δεκηνπξγνχλ νη ρξήζηεο θαη ην 

πεξηερφκελν πνπ πνηέ δελ είλαη ίδην, αλ αλαινγηζηνχκε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ζε ελδηαθέξνληα θαη 
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πξνζέζεηο ηνπ θαζέλα, κεηαηξέπεη ηελ αλάιπζε ησλ ηρλψλ ηνπο ζε έλα ηεξάζηην, πνιχπινθν θαη ζρεδφλ 

απαηειφ ζηφρν. 

 

Δηθόλα 2: Λεηηνπξγία Αλαδήηεζεο ζηελ Δπνρή Web2.0 κε Πεξηερόκελν Από Γεκόζηεο Οκάδεο Υξεζηώλ. 

   

Σξαλφ, παξάδεηγκα ην YouTube, φπνπ ην βαζηθφ πεξηερφκελν ρξεζηψλ πνπ δηαλέκεηαη θαη 

δηαθηλείηαη είλαη ην Video, ηνπ νπνίνπ ε αλάιπζε είλαη αθφκε ζε λεπηαθφ επίπεδν. Γεληθφηεξα, ε θιίκαθα 

θαη ην πεδίν δξάζεο ηνπ πεξηερφκελνπ ηεο ζειίδαο ζπλερψο επεθηείλεηαη. ηνηρεία απφ ηελ YouTube 

απνδεηθλχνπλ ηελ ξαγδαία επέθηαζή ηνπ: ην 2009, δεθαπέληε ψξεο Video «αλέβαηλαλ» θάζε έλα ιεπηφ 

ελψ ην 2010 εηθνζηηέζζεξηο ψξεο θάζε ιεπηφ. 

 ηα ιφγηα ησλ Burgess & Green[5]: „„Σν YouTube είλαη παξάιιεια θαη κία ηεξάζηηα 

δηαδηθηπαθή ζειίδα, κηα πιαηθφξκα αλακεηάδνζεο, έλα ηεξάζηην αξρείν ελεκέξσζεο αιιά θαη έλα 

θνηλσληθφ δίθηπν‟‟. Σελ άπνςε απηή έξρεηαη λα ππνζηεξίμεη θαη ε Δηθφλα 3 πνπ θαηαηάζζεη ηελ 

βαζηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ YouTube (δεκνζίεπζε βίληεν) σο κηα απφ ηεο κεγαιχηεξεο ζε αξηζκφ 

ρξεζηψλ δηαδηθαζία, φπνπ νη ρξήζηεο είηε εκπιέθνληαη ζηε δεκηνπξγία, είηε παξαθνινπζνχλ ην 

απνηέιεζκα. 
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Δηθόλα 3: Παξαδείγκαηα ζπζηεκάησλ θνηλσληθώλ κέζσλ θαη πξν-ςεθηαθώλ κέζσλ, νξγαλνκέλα βάζε ηνπ πιήζνπο 

«παξαγσγώλ» θαη «θαηαλαισηώλ». ( Δηθόλα πξνζαξκνζκέλε από ην βηβιίν «Analyzing Social Media Networks with 

NodeXL: Insights from a Connected World» p:13) 

 

 

  2.4 Δίδε βαζηθώλ ζηνηρείσλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ θνηλσληθώλ 

ηζηόηνπσλ 
 

2.4.1 Ψεθηαθά αληηθείκελα ζηνπο θνηλσληθνύο ηζηόηνπνπο 

 

 Σα βαζηθά ζηνηρεία ησλ θνηλσληθψλ ηζηφηνπσλ έρνπλ ςεθηαθή κνξθή, είλαη ςεθηαθά 

αληηθείκελα, ηα νπνία έρνπλ δηαθνξεηηθά γλσξίζκαηα θαη ραξαθηεξηζηηθά αλάινγα κε ην ζχζηεκα.  

Παξαδείγκαηνο ράξε, αλ θαη ην Facebook θαη ην ResearchGate αμηνπνηνχλ θαηά θφξσλ ην ίδην ςεθηαθφ 

αληηθείκελν, ην πξνζσπηθφ πξνθίι, ππάξρνπλ κηθξέο δηαθνξέο πνπ δηαρσξίδνπλ ηελ αλνρή ηνπο ζε 

ελέξγεηεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηνλ εθάζηνηε ηζηφηνπν, σο ζπλέπηα παξάγνπλ δηαθνξεηηθφ κνηίβν 

αιιειεπίδξαζεο.  

Σν Facebook, ζπλαζξνίδνληαο θαη ηηο ππφινηπεο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πνπ εκθαλίδεη ζην 

πξνθίι, πξνσζεί ηελ θνηλσληθή πιεπξά ηνπ ρξήζηε, ελψ ε δνκή ζην πξνθίι ελφο ρξήζηε ζην 

ResearchGate αλαδεηθλχεη ακηγψο ην εξεπλεηηθφ ζηίγκα ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε.  Μέζσ απηψλ ησλ κηθξψλ 

δηαθνξψλ, ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία παξφκνησλ ςεθηαθψλ ηερλνπξγεκάησλ φπσο ην πξνθίι 

ρξήζηε, δεκηνπξγνχληαη δξακαηηθέο αιιαγέο ζηα κνηίβα αιιειεπίδξαζεο πνπ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ. 

 Γηαθξίλνληαο ηα βαζηθά ςεθηαθά αληηθείκελα ησλ θνηλσληθψλ ηζηφηνπσλ κπνξνχκε λα 

εληνπίζνπκε δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπο, φπσο πξνείπακε.  Δπίζεο, παξαηεξείηαη φηη νη 
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θνηλσληθνί ηζηφηνπνη έρνπλ εμειηρζεί γχξσ απφ θαη βάζε ελφο ςεθηαθνχ αληηθεηκέλνπ (βίληεν-YouTube, 

πξνθίι-Facebook, θσηνγξαθίεο-Flickr) αλαδεηθλχνληαο θαη αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. 

 Γελ είλαη εθηθηφ θαη δελ έρεη λφεκα λα αλαιχζνπκε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά φισλ ησλ 

θνηλσληθψλ ηζηφηνπσλ. Αλ φκσο επηθεληξσζνχκε ζηα αξρηθά ςεθηαθά αληηθείκελα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθαλ νη εθάζηνηε θνηλσληθνί ηζηφηνπνη, 

κπνξνχκε λα εμάγνπκε ηα πην νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  

Καηά θχξην ιφγν, νη θνηλσληθνί ηζηφηνπνη έρνπλ ζθνπφ λα θαηαζηήζνπλ δπλαηφ ην ζρεκαηηζκφ 

θνηλσληθψλ δεζκψλ εληφο ησλ νξίσλ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο, λα πξνάγνπλ ηελ δηαδξαζηηθφηεηα κεηαμχ 

ησλ ρξεζηψλ ηνπο θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηνλ δηακνηξαζκφ ηνπ πεξηερφκελνπ πνπ έρνπλ νη ίδηνη 

δεκηνπξγήζεη. Βάζε ησλ παξαπάλσ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε 8 απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη 

λα ππνζηεξίδεη έλαο θνηλσληθφο ηζηφηνπνο[63]:1) Πξνζσπηθά πξνθίι, 2) Δχθνιε αλαδήηεζε θίισλ γηα 

ζέζπηζε δηαδηθηπαθψλ ζρέζεσλ, 3) πκκεηνρή ρξεζηψλ ζε δηαδηθηπαθέο νκάδεο, 4) Δπηθνηλσλία κε ηνπο 

δηαδηθηπαθνχο ρξήζηεο, 5) Κνηλνπνίεζε θαη αληαιιαγή πεξηερνκέλνπ ηνπ ρξήζηε, 6) Διεπζεξία 

έθθξαζεο απφςεσλ, 7) Δχξεζε πιεξνθνξηψλ, 8) Γηαηήξεζε ελεξγήο παξνπζίαο ησλ ρξεζηψλ.   

 

2.4.2 Πξνζσπηθά πξνθίι 

  

 ε φινπο ηνπο θνηλσληθνχο ηζηφηνπνπο ε παξνπζία θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ 

πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία ελφο πξνζσπηθνχ πξνθίι. Παξφηη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο πξνθίι είλαη 

θνηλή γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο ην παξαγφκελν απνηέιεζκα κπνξεί λα δηαθέξεη. Απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο κεηαθέξνπλ ηελ δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ πξνζσπηθψλ πξνθίι ζηνπο εθάζηνηε ρξήζηεο, νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη 

γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα είλαη δηαζέζηκεο ζην επξχ 

θνηλφ. Πιένλ ηα πξνθίι, αθφκε θαη ζηα θνηλσληθά κέζα είλαη ιεπηνκεξή θαη δελ ζηεξνχληαη πιεξνθνξίαο 

ζε ζρέζε κε ηνπο θνηλσληθνχο ηζηφηνπνπο ελψ ζπλαζξνίδνπλ πιήζνο πιεξνθνξηψλ, είηε δεκηνπξγεκέλα 

απφ ηνλ ηδηνθηήηε είηε απφ ηε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεη κε θίινπο ηνπ.  

 

2.4.3 Εύθνιε αλαδήηεζε θίισλ γηα ζέζπηζε δηαδηθηπαθώλ ζρέζεσλ  

 

 Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηδηαίηεξα γηα έλαλ θνηλσληθφ ηζηφηνπν, είλαη ε εχθνιε ή 

αθφκε θαη ε εκηαπηφκαηε πξνηξνπή εμεχξεζεο θίισλ ή θαη γλσζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην θνηλσληθφ 

δίθηπν θαη ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδένληαη κε θάπνην ηχπν δεζκνχ (π.ρ. θηιία). Η κεραληζκνί απφ ηα 

εθάζηνηε ζπζηήκαηα πνπ ην επηηξέπνπλ απηφ, ζπλήζσο πινπνηνχλ ηερληθέο φπσο: πξφηαζε θίισλ βάζε 

ησλ ήδε ζπζρεηηζκέλσλ κε ηνλ ρξήζηε, εκη-απηνκαηνπνηεκέλε πξφηαζε θίισλ βάζε ησλ επαθψλ απφ 
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πξνζσπηθέο ιίζηεο email, αλαδήηεζε κέζα ζηα φξηα ηνπ ίδηνπ ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ γηα εχξεζε αηφκσλ 

αιιά πιένλ φπσο ππνζηεξίδνπλ νξηζκέλα θαη δηα-ζπλνξηαθέο δηαζπλδέζεηο κε άιια θνηλσληθά δίθηπα.  

 

2.4.4 Σπκκεηνρή ρξεζηώλ ζε δηαδηθηπαθέο νκάδεο 

 

 Οη δηαδηθηπαθέο νκάδεο είλαη ζπλήζσο, ζπλάζξνηζε ρξεζηψλ ηνπ θνηλσληθνχ ηζηφηνπνπ κε θνηλά 

ελδηαθέξνληα, θνηλή επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε, θνηλή γεσγξαθηθή ζέζε θηι. Απφξξνηά ηνπο είλαη ε 

ζηελφηεξεο θαη ηζρπξφηεξεο ζρέζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ αιιά θαη ε εγθαζίδξπζε λέσλ ζρέζεσλ. Η 

δεκηνπξγία ηέηνησλ νκάδσλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ σξηκφηεηα 

θνηλσληθψλ ηζηνηφπσλ.  

πγθεθξηκέλα, κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ πνιιά ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο ησλ θνηλσληθψλ 

ηζηφηνπσλ αιιάδνπλε, ζπλήζσο πξνο ην θαιιίηεξν, είηε πξνζθέξνληαο λέεο νινθιεξσκέλεο ιεηηνπξγίεο 

είηε επαπμάλνληαο ηηο ήδε ππάξρνληεο. Έλα θαζαξά δηαρεηξηζηηθφ θνκκάηη, πνπ φκσο δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαιιίηεξε δηαζχλδεζε θαη νξγάλσζε ησλ ρξεζηψλ, είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

νκάδεο απφ ηελ αξρηθή εγγξαθή.  

Γηα παξάδεηγκα ζην Facebook, απηφ δελ είλαη ππνρξεσηηθφ, αιιά κπνξεί ν ρξήζηεο, έπεηηα, λα 

ζπκκεηάζρεη ζε νπνηαδήπνηε νκάδα ζέιεη. Αλ φκσο ππήξρε σο φξνο λα δειψλεηαη γηα παξάδεηγκα, απφ 

πνην ιχθεην απνθνίηεζε ν εθάζηνηε ρξήζηεο απηφ ακέζσο ηνλ θαζηζηά κέινο ή ζπκκέηνρν ζε κία νκάδα 

πνπ ζίγνπξα ππάξρνπλ θίινη, δηεπθνιχλνληαο έηζη θαη ηνπο κεραληζκνχο ηνπ πξναλαθεξζέληνο 

ραξαθηεξηζηηθνχ.  

ήκεξα, απηή ε δπλαηφηεηα ππάξρεη θαη πξνβάιιεηαη έληνλα ζε ζεκαηηθνχο θνηλσληθνχο 

ηζηνηφπνπο φπσο π.ρ. ην ResearchGate φπνπ ν ρξήζηεο είηε απαηηείηαη είηε θαζνδεγείηαη λα πξνζδηνξίζεη 

ζεκαηηθά θξηηήξηα (π.ρ. εξεπλεηηθέο πεξηνρέο θαη γλσζηηθά αληηθείκελα) ζηα νπνία εηδηθεχεηαη θαη έηζη 

λα ζπκκεηάζρεη ζε ή λα ελεκεξψλεηαη γηα ηα πεπξαγκέλα άιισλ κειψλ ζηελ ίδηα ζεκαηηθή πεξηνρή.   

      

2.4.5 Επηθνηλσλία κε ηνπο δηαδηθηπαθνύο ρξήζηεο 

 

 Έρνληαο ζεζπίζεη δηαδηθηπαθέο θηιίεο κε άιινπο ρξήζηεο ζην θνηλσληθφ δίθηπν, είλαη εχινγν φηη 

ζα πξέπεη λα κπνξείο λα επηθνηλσλήζεηο κε απηνχο. Ο πην άκεζνο ηξφπνο είλαη κέζσ ελφο κελχκαηνο. 

Τπάξρνπλ πνιινί δηαζέζηκνη ηξφπνη επηθνηλσλίαο, αλάινγα ην θνηλσληθφ δίθηπν αιιά θαη πεξηνξηζκνί 

ζρεηηθά κε ηνλ παξαιήπηε. Μεξηθά θνηλσληθά δίθηπα, φπσο ην Facebook, ελζσκαηψλνπλ ηερλνινγίεο 

απφ άιια ζπζηήκαηα (Skype) γηα αλαβαζκηζκέλε επηθνηλσλία είηε κέζσ βίληεν θιίζεο είηε ηειεθσλίαο.  

Βέβαηα, εδψ εγείξεηαη ην εξψηεκα ησλ πξνζσπηθψλ νξίσλ θαη θαηά πφζν ζα ήζειε θάπνηνο λα 

ιακβάλεη κελχκαηα απφ ηξίηνπο πνπ δελ γλσξίδεη. Δπίζεο, αλαδχεηαη θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ζην 
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πεξηερφκελν ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ρξεζηψλ θαη ζην κνηίβν επηθνηλσλίαο πνπ πξνάγεηαη, θαζψο ελψ 

ζην Facebook κπνξεί θάπνηνο θίινο λα ζηείιεη έλα πξνζσπηθφ κήλπκα ή λα δεκνζηεχζεη θάηη ζην 

«Σνίρν» ηνπ πξνθίι θαη λα είλαη εκθαλέο ζε φινπο, ζην ResearchGate κπνξείο λα ζηείιεηο πξνζσπηθφ 

κήλπκα αιιά κφλν εξσηήζεηο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο κπνξεί λα είλαη εκθαλείο ζε φινπο.  

 

2.4.6 Κνηλνπνίεζε θαη αληαιιαγή πεξηερνκέλνπ ηνπ ρξήζηε 
  

 Αλ θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ππνζηεξίδεηαη θαηά θφξνλ απφ ηα θνηλσληθά κέζα θαη απιψο κε 

ηε ρξήζε ηνπ ζπλδέζκνπ δηακνηξάδεηαη ζηα θνηλσληθά δίθηπα, δελ παχεη λα είλαη έλα βαξπζήκαλην 

ραξαθηεξηζηηθφ γηα απιά δεκηνπξγήκαηα ρξεζηψλ, φπσο θείκελν θαη εηθφλα ην νπνίν πξέπεη λα 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ θνηλσληθφ ηζηφηνπν. Αθφκα, πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δεκνζίεπζήο ηνπ είηε 

ζην επξχ θνηλφ ησλ θίισλ θάπνηνπ ρξήζηε είηε άκεζα θαη πην δηαθξηηηθά πξνο κία νκάδα ρξεζηψλ.  

 Υαξαθηεξηζηηθά, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ δηθηχσζεο (φπσο π.ρ. ην 

Facebook) ε θνηλνπνίεζε πξφζθαηα δεκνζηεπκέλνπ πεξηερνκέλνπ απνηειεί πξσηεχνπζα κέξηκλα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Απηφ αληαλαθιάηαη ζην γεγνλφο φηη κε ηελ εηζαγσγή ελφο ρξήζηε ζην ζχζηεκα ην πξψην 

κέιεκα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη λα εκθαλίζεη κηα ξνή απφ πεξηερφκελα πνπ παξαξίρζεθαλ απφ άιινπο 

ζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο ηνπ ηζηνηφπνπ κε ζηφρν ηελ άκεζε ελεκέξσζε. Σέηνηνη κεραληζκνί θνηλνπνίεζεο 

θαη αληαιιαγήο πεξηερνκέλνπ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο  ρξήζηεο πνηθίινπλ θαη εμαξηψληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηα εξγαιεία θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ν εθάζηνηε ηζηφηνπνο ππνζηεξίδεη (π.ρ. ζρνιηαζκφο 

πεξηερνκέλσλ, θνηλνπνίεζε θαηάζηαζεο ρξήζηε, αλαδεκνζίεπζε πεξηερνκέλνπ απφ άιινπο ρξήζηεο ηεο 

ίδηαο θνηλφηεηαο ή θαη δηαθνξεηηθήο, θιπ.  

 

2.4.7 Ειεπζεξία έθθξαζεο απόςεσλ 

 

 Η δηαηχπσζε θαη έθθξαζε απφςεσλ κπνξεί λα θαληάδεη απηνλφεην αιιά εθφζνλ αλαθεξφκαζηε 

ζε ςεθηαθά αληηθείκελα, ζα πξέπεη θαη απηά λα ην ππνζηεξίδνπλ θαη ε αλνρή ηνπο ζε ελέξγεηεο 

βαζκνλφκεζεο, θξηηηθήο θαη ζρνιηαζκνχ λα είλαη επαξθήο. Σα πεξηζζφηεξα ςεθηαθά αληηθείκελα πνπ 

αληηθαηνπηξίδνπλ πεξηερφκελν δεκηνπξγεκέλν απφ ρξήζηε επηδέρνληαη απηέο ηηο ελέξγεηεο. 

 Οη πεξηζζφηεξνη θνηλσληθνί ηζηφηνπνη, παξέρνπλ πιήξε ειεπζεξία ζηελ έθθξαζε απφςεσλ θαη 

ηδεψλ, είηε κέζσ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (ζρνιηαζκφο) είηε κέζσ αληαιιαγήο άξζξσλ θαη πεξηερνκέλσλ απφ 

δηαθνξεηηθέο ηδενινγίεο θαη πηζηεχσ. Ο ζθνπφο ηνπο είλαη λα κεηαθέξνπλ ηνλ κεηξηαζκφ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο θάζε άπνςεο –ζε φπνην κνξθή θαη αλ βξίζθεηαη απηή, ζηνπο ρξήζηεο ηεο θνηλφηεηαο. 

Δγείξεηαη εδψ, ε ζεκαζία ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο ρξήζηεο απφ ηνπο ηζηφηνπνπο 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ειεχζεξα δεκηνπξγεκέλνπ πεξηερνκέλνπ. Σν εχξνο απηψλ ησλ ελεξγεηψλ, 
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δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ θνηλσληθφ ηζηφηνπν, φπσο επίζεο θαη ε βαξχηεηα ε νπνία ην 

ραξαθηεξίδεη.  

Οη ρξήζηεο, κέζσ ςεθηαθψλ αληηθεηκέλσλ βαζκνινγνχλ, ζρνιηάδνπλ πεξηερφκελν είηε αθφκα 

απνθξχπηνπλ θαη αλαθέξνπλ ζηελ δηαρείξηζε πεξηερφκελα πνπ δελ ζπκθσλνχλ, αλαβαζκίδνληαο ηελ 

θνηλφηεηα, πξνσζψληαο πεξηερφκελν άμην αλαθνξάο παξαθάκπηνληαο άιια. ε αληίζεζε κε ηα θφξα, πνπ 

νη ξφινη ησλ ρξεζηψλ είλαη βαζκνλνκεκέλνη (Καζνιηθνί δηαρεηξηζηέο, δηαρεηξηζηέο λήκαηνο, ρξήζηεο, 

θηι.) θαη ην πεξηερφκελν θξίλεηαη άκεζα απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

 

2.4.8 Εύξεζε πιεξνθνξηώλ 
 

 Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν, ζπρλά αληηζηνηρίδεηαη κφλν κε ηελ εχξεζε αηφκσλ ζε θνηλσληθά 

δίθηπα, αιιά αλ αμηνπνηεζεί ζσζηά κπνξεί λα παξακεξίζεη ή έζησ λα απνζπκθνξήζεη ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο κεραλέο αλαδήηεζεο, φπσο ην Google. Αλ θαη είλαη εθηθηφ λα αλαδεηήζεηο πεξηερφκελν 

ρξεζηψλ ζην δηαδίθηπν, ε αλαδήηεζε πεξηνξίδεηαη θαη ζπγθεθξηκελνπνηείηαη εάλ ςάρλεηο πιεξνθνξίεο ζε 

κηα ήδε ππάξρνπζα νκάδα εηδεκφλσλ ζε θάπνην θνηλσληθφ ηζηφηνπν. Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε πνπ 

αλαδεηάο πιεξνθνξίεο γηα έλα θάξκαθν ή κία αζζέλεηα, κπνξείο εχθνια λα δηαιέμεηο κηα νκάδα ρξεζηψλ 

ζην Facebook πνπ ε ζεκαηνινγία ηεο λα ζπλάδεη κε ην αληηθείκελν αλαδήηεζεο, λα ςάμεηο κέζα ζηα φξηα 

ηεο νκάδαο θαη λα βξεηο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζεο, θαη ζπλάκα λα επηθπξψζεηο ηελ πεγή ηεο πιεξνθνξίαο, 

δηφηη ην πεξηερφκελν είλαη δεκνζηεπκέλν απφ ρξήζηε ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ. ε γεληθέο γξακκέο, έλαο 

θνηλσληθφο ηζηφηνπνο ζα πξέπεη λα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηα κέιε ηνπ λα αλαδεηήζνπλ άιινπο ρξήζηεο, 

πεξηερφκελν δεκηνπξγεκέλν απφ ρξήζηεο θαη πιεξνθνξίεο κέζα ζε νκάδεο.  

 

2.4.9 Δηαηήξεζε ελεξγήο παξνπζίαο ησλ ρξεζηώλ 

  

 Έζησ φηη έλαο ρξήζηεο γίλεηαη κέινο ελφο θνηλσληθνχ ηζηφηνπνπ. Κχξην κέιεκα πιένλ ηνπ 

ηζηφηνπνπ είλαη λα ηνλ δηαηεξήζεη ζην δίθηπφ ηνπ θαη λα ηνπ δψζεη θίλεηξν γηα λα επηζηξέςεη. 

Πνιπάξηζκα ραξαθηεξηζηηθά πξνζθέξνληαη απφ ηηο δηάθνξεο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα λα 

επηηχρνπλ απηφλ ην ζθνπφ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, πνιιέο ζειίδεο πξνζθέξνπλ άκεζα ζπγγελείο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ρξήζηε θαη αλαδεηθλχνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο σο θίιηξα 

ξνήο πιεξνθνξηψλ(ResearchGate, LinkedIn). Μηα άιιε ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο είλαη ε 

ζχζηαζε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ ελζσκαησκέλεο ζηνλ εθάζηνηε θνηλσληθφ ηζηφηνπν, γηα ηελ 

δηαζθέδαζε ησλ κειψλ αιιά κε απψηεξν ζθνπφ ηελ δηαηήξεζή ηνπο. ε γεληθέο γξακκέο, ε δηαηήξεζε 

ηεο ελεξγήο παξνπζίαο ησλ ρξεζηψλ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ δεκηνπξγία αίζζεζεο πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο. Η αίζζεζε απηή ζπρλά κεηαθξάδεηαη σο δηαηήξεζε ελδηαθέξνληνο ζε θάπνην ζέκα, 
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αλακνλή γηα θάηη ην θαηλνχξγην/λέν ή ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο θαη αλάινγα ηξνθνδνηείηαη απφ 

κεραληζκνχο αλαθνηλψζεσλ θαη πξνηξνπψλ.              

 

2.5 Φεθηαθά αληηθείκελα θαη ν πξνζδηνξηζκόο έκκεζσλ ρώξσλ ζπλάθεηαο 
 

 Έρνληαο πεξηγξάςεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλσληθψλ ηζηνηφπσλ πνπ ηνπο πξνζδίδνπλ 

δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο δεζκψλ, αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζηα έκκεζα παξάγσγα 

απνηειέζκαηα πνπ αλαδχνληαη ζην δηαδίθηπν θαη ηνπο λένπο ηξφπνπο δηεξεχλεζεο ησλ θνηλσληθψλ ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, έλαο απφ ηνπο λένπο φξνπο πνπ πξνβάιιεηαη ζηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία είλαη απηφο ηνπ „ρψξνπ ζπλάθεηαο‟ [23] ηνλ νπνίν αμηνπνηνχλ κειεηεηέο πξνθεηκέλνπ λα 

εμεηάζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζπγθξφηεζεο θαη αλάιπζεο θνηλσληθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ ηνπο ηξνθνδνηνχλ. Καηά ηνλ J.P. Gee, “Υψξνη ζπλάθεηαο είλαη ηνπνζεζίεο, ςεθηαθέο ή 

θπζηθέο, φπνπ ζρεκαηίδνληαη νκάδεο αηφκσλ βάζε θνηλψλ θαη ηζρπξψλ ελδηαθεξφλησλ ή αθφκα βάζε ηεο 

εκπινθήο ηνπο ζε κηα θνηλή πξνζπάζεηα-ζηφρν”. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ν φξνο επηρεηξεί ηνλ ζαθέζηεξν 

ραξαθηεξηζκφ θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ λέσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ αλαδχνληαη, αλαβαζκίδνληαο ηνλ 

παξσρεκέλν φξν ησλ θνηλνηήησλ πξαθηηθήο[23].   

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη ν ρψξνο ζπλάθεηαο απνηειεί παξάγσγν ηεο εηθνληθήο 

δηθηχσζεο πνπ επηηπγράλεηαη ζε έλα θνηλσληθφ ηζηφηνπν. Χο ηέηνηνο ινηπφλ είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη 

αληηιεπηφ πσο πξνθχπηεη θαη απφ ηη είδνπο κεραληζκνχο ηξνθνδνηείηαη θαζψο θαη πσο δηαθνξνπνηνχληαη 

νη δηάθνξεο ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο σο πξνο ην ηδηαίηεξν απηφ ραξαθηεξηζηηθφ. Δλδεηθηηθά, ζα 

εμεηάζνπκε ππεξεζίεο φπσο ην Facebook, ην Twitter θαη ην YouTube. Καη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο  νη 

ρψξνη ζπλάθεηαο ζπγθξνηνχληαη απφ έλα λέν ηξφπν θηιηξαξίζκαηνο ηνπ, φιν θαη απμαλφκελνπ φγθνπ, 

ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ.  

Σα θνηλσληθά θίιηξα πνπ αμηνπνηνχληαη, παξφηη  αλαιχνπλ ηηο δεκνζηνπνηήζεηο θαηαζηάζεσλ 

ρξεζηψλ ηεο εθάζηνηε θνηλφηεηαο δει. αηνκηθά ςεθηαθά ίρλε πνπ ζπιιέγνληαη απφ ην ίδην ην ζχζηεκα, 

θαηαιήγνπλ ζε ρψξνπο ζπλάθεηαο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Πξνο ππνζηήξημε απηνχ ηνπ 

επηρεηξήκαηνο αμίδεη λα γίλεη κηα γξήγνξε αλαθνξά ζε πξνβεβιεκέλνπο θαη δεκνθηιήο θνηλσληθνχο 

ηζηνηφπνπο φπσο ην Twitter, ην Facebook θαη ην YouTube, θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πηνζεηνχληαη γηα ην 

ζθνπφ απηφ.  

Σν Twitter είλαη κηα micro-blogging εθαξκνγή ε νπνία ζπληζηά θνηλφηεηα[33] πνπ ζηεξίδεηαη ζε 

έλα αζχκκεηξν δίθηπν, ζην νπνίν δελ είλαη αλαγθαία ε ακνηβαία[12] εμάξηεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ αθνχ 

ε αληαπφθξηζε δελ απνηειεί πξναπαηηνχκελν. Βάζε απηνχ, αθνινπζψληαο ελεκεξψζεηο θάπνηνπ εηαίξνπ, 

εθδειψλεηαη ζαθή ελδηαθέξνλ. Απηφ ην ελδηαθέξνλ κπνξεί λα είλαη ιφγσ ησλ θνηλψλ επαγγεικάησλ, 

ζπκθεξφλησλ θ.α. πνπ φκσο νδεγεί ζε έλα είδνπο επεμεξγαζίαο ηεο ζπλνιηθήο αληαιιαζζφκελεο 
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πιεξνθνξίαο. Καη‟ απηή ηελ έλλνηα ιεηηνπξγεί σο έλα „„αλζξψπηλν RSS feed‟‟[13] φπνπ νη αλαγλψζηεο 

ηεο θηιηξαξηζκέλεο, πιένλ, πιεξνθνξίαο κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ελεκεξψζεηο απφ έγθπξεο, επηιεγκέλεο 

ςεθηαθέο πεγέο νη νπνίεο δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ κέιε ηνπ δηθηχνπ καζθαξεκέλα κε ην εηθνληθφ ηνπο 

πξνθίι ζην Twitter. Έλα αθφκε ελδηαθέξνλ γλψξηζκα ηεο ππεξεζίαο απηήο, παξφιν ην κηθξφ (ζε αξηζκφ 

ραξαθηήξσλ) πεξηερφκελν πνπ είλαη ηθαλφ λα ππνζηεξίμεη, είλαη ε δηάδνζε ζπλδέζκσλ κε πινπζηφηεξε 

θαη ελδηαθέξνπζα πιεξνθνξία[14][15]. 

 Απφ ηελ άιιε ην Facebook είλαη κηα εθαξκνγή πνπ σο αξρή γηα ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ 

αηφκσλ πνπ ελεξγνχλ κέζσ απηήο, έρεη ην ζπκκεηξηθφ κνληέιν, φπνπ ππάξρεη ακνηβαία ζρέζε κεηαμχ 

ρξεζηψλ. Απφ ηηο βαζηθφηεξεο ππεξεζίεο ζην Facebook (News Feed) πξνζηέζεθε ην 2006(Sanghvi) θαη 

απέθεξε δξαζηηθέο αιιαγέο. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη απηήο, είλαη ην θηιηξάξηζκα πνπ πξνζθέξεη ζηηο 

ξνέο δεδνκέλσλ πνπ παξάγνπλ νη ρξήζηεο, κφλν πνπ απηή ηε θνξά ππάξρεη ακνηβαίν ελδηαθέξνλ ζηνπο 

εηαίξνπο.  

 Σέινο, ην YouTube θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ Twitter, πξνάγνληαο έλα θνηλσληθφ δίθηπν 

πνπ δελ βαζίδεηαη ζηελ ακνηβαηφηεηα. Παξφια απηά, γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ YouTube δελ έρεη κειεηεζεί 

επαξθψο ζηελ  ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ε ρξήζε ςεθηαθψλ ηερλνπξγεκάησλ φπσο νη ιίζηεο αλαπαξαγσγήο 

(Playlist) θαη ηα πξνζσπηθά θαλάιηα (Channel – Playlist aggregator) θαη ν ξφινο ηνπο σο θνηλσληθά 

θίιηξα πιεξνθνξηψλ.  

 Όια ηα πξναλαθεξζέληα ζπλάδνπλ θαη ζπλάκα επεθηείλνπλ ηνλ φξν «Υψξνη πλάθεηαο»[23] ν 

νπνίνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ραξαθηεξίζεη ηνπο εηθνληθνχο ή πξαγκαηηθνχο ρψξνπο εθείλνπο πνπ 

αλαδχνπλ ζε δηαθνξεηηθά ςεθηαθά ή θπζηθά πεξηβάιινληα έρνληαο θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ επηδίσμε 

γηα έλαλ θνηλφ εγρείξεκα[23] θαη ηελ κεηάδνζε γλψζεο. Γλσξίζκαηα ησλ ρψξσλ ζπλάθεηαο είλαη ε 

πνιχπιεπξε θαη δπλακηθή ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ ζην θνηλφ εγρείξεκα, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο 

θνηλσληθψλ δηαδξαζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηζηφηνπνπο. πγθξνηνχληαη, απφ 

ζπκκεηέρνληεο πνπ είλαη πξφζπκνη λα πξνζθέξνπλ πνιχηηκν πεξηερφκελν θαη λα θαηαμησζνχλ, ε γλψζε 

πνπ δεκηνπξγείηαη θαηαλέκεηαη ζε φιν ησλ ρψξν πνπ ζπλαζξνίδεη ν «Υψξνο πλάθεηαο»[25]. 

 

3 Φεθηαθά ίρλε θαη εηθνληθέο αλαζθαθέο 
 

Σν πξψην πξάγκα πνπ έξρεηαη ζην κπαιφ φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηε αλαζθαθή είλαη ε 

αξραηνινγηθή αλαζθαθή. Μηα κέζνδνο ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνθάιπςε δξαζηεξηνηήησλ 

αξραίσλ πνιηηηζκψλ. Με ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ πξαθηηθψλ 

θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο εθάζηνηε αξραίαο θνηλφηεηαο. Σα επξήκαηα ηεο αλαζθαθήο είλαη πιηθά ίρλε θαη 
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απνκεηλάξηα αλζξψπηλεο δεκηνπξγίαο πνπ ρξίδνπλ ζπλήζσο εχθνιεο θαηαλφεζεο ή θαη απνζαθήληζεο 

βάζε ηηο ηερληθέο θαη ηηο γλψζεηο ηνπ ζήκεξα.  

Παξαδνζηαθά, ηφζν νη θπζηθέο επηζηήκεο φζν θαη νη επηζηήκεο ησλ κεραληθψλ παξέθακπηαλ θαη 

απέθεπγαλ λα αμηνπνηήζνπλ ην αξραηνινγηθφ παξάδεηγκα, ίζσο θαηάιιεια ηξνπνπνηεκέλν, σο 

κεζνδνινγηθφ εξγαιείν έξεπλαο[30]. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηε θχζε ησλ επηζηεκψλ θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο έξεπλαο πξνο ηελ αλάδπζε λέαο γλψζεο γηα ηελ επίιπζε επίθαηξσλ πξνβιεκάησλ. 

 Οη αλαδπφκελεο ηερλνινγίεο[27] ζην δηαδίθηπν θαηέζηεζαλ αλαγθαία ηελ εχξεζε κηαο λέαο 

κεζνδνινγίαο γηα ηελ αλάιπζε θαη αμηνπνίεζε λέσλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαδηθηχνπ. Η κεζνδνινγία ηεο 

εηθνληθήο αλαζθαθήο ζπρλά εξκελεχεηαη σο κηα ςεθηαθή απνηχπσζε ηεο αξραηνινγηθήο ζθαπάλεο ζε 

θάπνηα γεσγξαθηθή ηνπνζεζία. Σξηζδηάζηαηεο αλαπαξαζηάζεηο αλαθαηαζθεπαζκέλσλ ρψξσλ θαη 

αληηθεηκέλσλ κε ζθνπφ ηελ ζπλνιηθή εξκελεία ελφο ρψξνπ αλαζθαθήο. Απηή ε άπνςε αλ θαη είλαη ε πην 

πξνζηηή θαη επθφισο ελλννχκελε ζην επξχ θνηλφ δελ είλαη ε κφλε. 

 Η πηπρηαθή ρξεζηκνπνηεί ηελ εηθνληθή αλαζθαθή[16] σο κεζνδνινγία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

αλάθηεζε θαη αλάιπζε πεπξαγκέλσλ ελεξγεηψλ θαη ςεθηαθψλ ηρλψλ απφ νκάδεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν. Απηή ε πξνζέγγηζε καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

εμεξεπλήζνπκε ηνπο ηξφπνπο θαη ην γηαηί γίλεηαη θάηη[29], δίλνληαο έκθαζε ζηελ πξαθηηθή πνπ 

αληαλαθιά ηε γλψζε.  

Αθνινπζψληαο απηή ηε κέζνδν φιν ην βάξνο βξίζθεηαη ζηε αλάθηεζε, θαηάιιειε επεμεξγαζία, 

θηιηξαξίζκαηνο θαη απνθσδηθνπνίεζεο ηερλνπξγεκάησλ πνπ απαξηίδνπλ ζπλεξγαζίεο, αηνκηθέο ή θαη 

ζπιινγηθέο ελέξγεηεο ςεθηαθψλ ρξεζηψλ ζην δηαδίθηπν[1]. Σα ίρλε απηά έρνπλ έλα ηδηαίηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν ηα δηαθνξνπνηεί απφ ηα επξήκαηα ηεο θιαζηθήο αξραηνινγηθήο αλαζθαθήο. Δλψ 

ηα επξήκαηα ηεο θιαζηθήο αξραηνινγίαο είλαη απηά δεκηνπξγήκαηα αλζξψπσλ, ηα ςεθηαθά ίρλε είλαη 

δεδνκέλα ρσξίο νπζηαζηηθή αμία κέρξηο φηνπ ελδηάκεζεο κέζνδνη θαη εξγαιεία ηνπο πξνζδψζνπλ αμία θαη 

ηα κεηαηξέςνπλ ζε αηνκηθή ή ζπιινγηθή γλψζε. 

Παξαιιειίδνληαο κε ηελ θιαζηθή αξραηνινγηθή αλαζθαθή, βάζε ηεο νπνίαο ε ηνπνζεζία φπνπ 

ζα γίλεη ε αλαζθαθή πξέπεη λα νξηζηεί γεσγξαθηθά, κε ζαθή φξηα, έηζη θαη ζηελ εηθνληθή αλαζθαθή ζα 

πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ ςεθηαθά φξηα ζηνλ εηθνληθφ ρψξν. Η απαίηεζε γηα αλαγλψξηζε νξίσλ ζηνλ 

ςεθηαθφ θφζκν βξήθε απάληεζε κέζσ ηεο πηνζέηεζεο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο πιαηθφξκεο 

δεκηνπξγίαο ινγηζκηθνχ πνπ έρνπλ επηηξέςεη κηα δνκή ηαμηλφκεζεο ησλ ζπζηεκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθά 

απηά ζπκπεξηιακβάλνπλ δηεζλή πξφηππα, δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ζπλδεζηκφηεηα. Με ηε βνήζεηα ηνπο 

ζεζπίζηεθε ν φξνο „εηθνληθφο νηθηζκφο‟ πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ςεθηαθφ ρψξν πνπ είλαη δφθηκνο γηα 

εηθνληθή αλαζθαθή.  
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3.1 Αλάιπζε δηαδηθηπαθώλ ζπδεηήζεσλ: Μηα πξώηκε αλάιπζε ςεθηαθώλ 

ηρλώλ 

 

H ζπδήηεζε κέζσ ππνινγηζηή (CMD), είλαη ε επηθνηλσλία πνπ παξάγεηαη φηαλ άλζξσπνη 

ρξεζηκνπνηνχλ δηαζπλδεκέλνπο ππνινγηζηέο γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε κελχκαηα[50]. Σν πεδίν έξεπλαο 

ηεο δηαθξίλεηαη ζηελ αλάιπζε ηεο αλζξψπηλεο ζπλνκηιίαο, ηεο δνκήο ηεο θαη ηεο εμέιημεο – κεηάιιαμεο 

ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηθνηλσλία κέζσ ζπζηεκάησλ CMC θαη  

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο πξψηκε εθαξκνζκέλε αλάιπζε ηρλψλ ησλ ρξεζηψλ ζηνλ θπβεξλνρψξν[51]. 

Με ιίγα ιφγηα, ε δηαδηθηπαθή ζπδήηεζε κπνξεί λα νξηζζεί σο έλα ζχλνιν  δειψζεσλ ρξεζηψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ζπλνκηιία. Βέβαηα απηφ δελ είλαη πιένλ αξθεηφ θαζψο ν ρξήζηεο ζέιεη λα είλαη 

ζίγνπξνο φηη απηφ πνπ ιέεη, ζα αθνχγεηαη θαη ζα θαηαλνείηαη θαη ζπλήζσο πεξηκέλεη θξηηηθή θαη 

επηβεβαίσζε[37]. 

Αξρηθά, ε αλάιπζε ησλ δηαδηθηπαθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηλφηαλ κε ηελ ζπλνκηιία κέζσ 

ππνινγηζηή ζε θνηλσληθφ επίπεδν[46], αιιά πιένλ κπνξεί λα αθνξά δηάθνξεο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζηνλ θπβεξλνρψξν[56]. Η κνξθή ηνπ ίρλνπο κπνξεί λα κελ είλαη νξαηή θαζψο ιακβάλεη 

ρψξα  ε δξαζηεξηφηεηα, αιιά ηα δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγνχληαη κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ θαη λα 

απνδψζνπλ ην ηη ζπλέβε[55] θαζψο ζρεδφλ θάζε ελέξγεηα πνπ δηαδξακαηίδεηαη ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ 

κπνξεί λα θαηαγξαθεί θαη έπεηηα λα αλαθηεζεί[54].  

Η ζπλνιηθή ζπγθέληξσζε ησλ ηρλψλ θάπνηνπ ρξήζηε κπνξεί λα απνδψζεη ην  ςεθηαθφ ηνπ 

πξνθίι-ηαπηφηεηα[57] ζε θάπνην πνζνζηφ. ε κεγαιχηεξε θιίκαθα ηα ςεθηαθά ίρλε νκάδσλ ρξεζηψλ 

κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε θχξηα ζηνηρεία έξεπλαο γηα επηρεηξήζεηο (B.I.)[58] αιιά θαη ηελ 

ππνινγηζηηθή επηζηήκε ηεο θνηλσληνινγίαο[22], ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθά κέζα[32]. Πξνθχπηνπλ 

βέβαηα ζέκαηα αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο ζηελ αλαδήηεζε, ηε ζπζρέηηζε ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ζην 

πνζνζηφ ησλ ζεσξεηηθψλ δνκψλ πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπο[59]. 

 

3.2 Μεζνδνινγία εηθνληθήο αλαζθαθήο 

  

Η κεζνδνινγία ζηε δηαδηθαζία ηεο εηθνληθήο αλαζθαθήο ελφο ηζηφηνπνπ, πεξηιακβάλεη θξηηήξηα 

πνπ πξέπεη λα επηθπξσζνχλ γηα λα ραξαθηεξηζηεί θάπνηνο εηθνληθφο νηθηζκφο σο έγθπξνο θαη πξφζθνξνο 

γηα ηελ αλάιπζή ηνπ[16].  

Οξίδνπκε ηνλ νηθηζκφ πνπ ζα γίλεη ε εηθνληθή αλαζθαθή, αλ δειαδή απηή είλαη blog, forum, 

θνηλσληθφ δίθηπν θ.η.ι.. Δληνπίδνπκε ηα φξηα ηνπ νηθηζκνχ θαη νξίδνπκε πνηα ίρλε ππνδεηθλχνπλ 

δηάζρηζε ησλ νξίσλ αλάκεζα ζε θνηλφηεηεο. Αμηνινγνχκε κεζφδνπο γηα ηελ αλάθηεζε δεδνκέλσλ απφ 

ηελ θνηλφηεηα, είηε κέζσ Open APIs, είηε κέζσ Crawlers θ.α., αλ ππάξρεη θάπνηνο πεξηνξηζκφο κπνξεί λα 
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δεκηνπξγεζεί έλα πβξίδην κεζφδσλ γηα ηελ ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή αλάθηεζε. Σειεπηαίν θαη ζπλάκα 

ζεκαληηθφ  βήκα είλαη ε επηζηξάηεπζε ήδε ππαξρφλησλ νπηηθνπνηήζεσλ, ή δεκηνπξγία λέσλ πην 

ζπκβαηψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, γηα λα αλαδείμνπλ θξπκκέλα κνηίβα, λα 

δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ελεξγά εξσηήκαηα, ή αθφκα λα απαληήζνπλ ζε εξσηήκαηα ζε κηα εμ αξρήο 

δνκεκέλε αλαδήηεζε ζηα ηεξάζηηα δεδνκέλα πνπ κπνξεί λα έρνπλ απνζεθεπζεί.  

  

3.2.1 Εηθνληθόο νηθηζκόο 

 

Έλαο ςεθηαθφο ρψξνο ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε CMC[10][11] κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο 

εηθνληθφο νηθηζκφο φηαλ αληαπνθξίλεηαη ζε ηέζζεξηο ζπλζήθεο[16]. Ο Jones έζεζε απηέο ηηο ζπλζήθεο, 

έηζη ψζηε λα αλαγλσξίδνληαη εηθνληθνί νηθηζκνί ζην δηαδίθηπν νξηνζεηεκέλνη βάζε ζεκαηηθψλ 

ελδηαθεξφλησλ. Βάζε ησλ νπνίσλ, ν εηθνληθφο νηθηζκφο θαηαδεηθλχεη ηελ παξνπζία κηα ζρεηηθήο 

εηθνληθήο θνηλφηεηαο. Ολνκαζηηθά νη ζπλζήθεο δηαρσξίδνληαη σο εμήο:  

 
- Ένα οσζιώδες επίπεδο διαλογικόηηηας  

 
Η βαζηθή ζέζε ηεο ζεσξίαο ηεο δηαινγηθφηεηαο είλαη φηη ην άηνκν βξίζθεηαη ζε έλα δηαξθή 

δηάινγν κε έλα άιιν άηνκν ή ηερλνχξγεκα φπνπ κφλν κέζα ζ‟ απηφ ην δηάινγν απνθηά 

λφεκα. Βέβαηα νη αλεξρφκελεο ηερλνινγίεο θαη ε ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπο, ζπλεηέιεζε 

βαξφκεηξν ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ θαηαλφεζεο κηαο νκάδαο αλζξψπσλ πνπ επηθνηλσλνχλ. 

Η πξφζσπν-κε-πξφζσπν επηθνηλσλία δελ είλαη πιένλ απαηηνχκελε θαη ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ε εμάξηεζε ησλ εηθνληθψλ θνηλνηήησλ απφ ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία 

κέζσ απνκαθξπζκέλσλ εηαίξσλ. Η βηβιηνγξαθία, ζεσξεί ηελ δηαινγηθφηεηα σο απαξαίηεην 

φξν γηα λα θαηαδείμεη ηελ χπαξμε κηαο εηθνληθήο θνηλφηεηαο ζηελ επηθνηλσλία κέζσ 

ππνινγηζηή[17][18][19]. Γεδνκέλεο ηεο ππνβνήζεζεο ηεο επηθνηλσλίαο απφ ππνινγηζηέο, ε 

κέηξεζε, ε αληηζηνίρεζε, ε νκαδνπνίεζε αιιειεπηδξάζεσλ θαη γεληθά ε έξεπλα πάλσ ζε 

νκάδεο ςεθηαθψλ θνηλνηήησλ γίλεηαη επθνιφηεξε. Οξίδνληαο έλα ειάρηζην επίπεδν 

δηαινγηθφηεηαο θαηαθέξλνπκε λα μερσξίζνπκε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο CMC.  

 
- Ένας οσζιώδες αριθμός ζσμμεηετόνηων 

 
Ο αξηζκφο ησλ ζπληειεζηψλ ζε κία θνηλφηεηα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ 

πξνεγνχκελε ζπλζήθε θαζψο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο δηαινγηθφηεηαο ζα πξέπεη λα 

αιιειεπηδξνχλ άηνκα, είηε κε άκεζν(mIRC) είηε κε έκκεζν(forum) ηξφπν. αθψο, κηα 

βαζηθή αιιαγή πξνο απνθπγή ζπκπεξίιεςεο αιιειεπηδξάζεσλ κε βάζεηο θαη παξφκνηεο 

ελέξγεηεο, είλαη ε ππνρξεσηηθή χπαξμε ηνπιάρηζηνλ δχν αηφκσλ. 
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- Κοινός-δημόζιος-τώρος όποσ γίνεηαι ένα ζημανηικό μέρος ηης αλληλεπίδραζης ηων ομάδων-

CMC ηης κοινόηηηας. 

 
Λφγσ ηεο ςεθηαθήο-εηθνληθήο θχζεο ηνπ νηθηζκνχ θαη ηεο ηερλνινγίαο κέζσ ηεο νπνίαο 

ζπληειείηαη, ρξεηάδεηαη λα νξηζζεί έλαο θνηλφο εηθνληθφο ρψξνο, κέζα ζηα φξηα ηνπ νπνίνπ 

δηαδξακαηίδνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο αιιειεπηδξάζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη λα ζπκβάιεη σο έλα 

ζεκείν επαλαζχλδεζεο ηνπο. Δπίζεο, ςάρλνληαο θαη νξίδνληαο θνηλνχο-δεκφζηνπο-ρψξνπο σο 

κηα απφ ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ επηθχξσζε εηθνληθνχ νηθηζκνχ, επηηξέπεη ηνλ δηαρσξηζκφ 

εηθνληθψλ θνηλνηήησλ απφ άιινπ είδνπο θαηεγνξία CMC. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, ε 

άκεζε απνζηνιή κελπκάησλ απφ έλα ρξήζηε ζε άιινλ (email) ή νη ακέηξεηεο νκάδεο 

ρξεζηψλ ζην Usenet.   

 
- Ένα οσζιώδες επίπεδο ζηαθερής ζσμμεηοτής από ηοσς τρήζηες. 

 
Δίλαη ινγηθφ ζε κία ηεξάζηηα νκάδα ρξεζηψλ πνπ επηθνηλσλνχλ κε ειεθηξνληθά κέζα (CMC) 

λα ππάξρεη κεγάιε ζπκκεηνρή. Όκσο δελ είλαη πάληα απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο. Γη‟ απηφ, 

ζπλζήθε γηα ηελ ζσζηή αλαγλψξηζε εηθνληθνχ νηθηζκνχ είλαη ε ζπκκεηνρή, ζε ζρέζε κε ην 

ρξφλν, φισλ ησλ ρξεζηψλ ζε έλα επηζπκεηφ επίπεδν.  

 

3.2.2  Όξηα εηθνληθνύ νηθηζκνύ 

 
 Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή κηα αξραηνινγηθή ζθαπάλε ζε αξραηνινγηθνχο νηθηζκνχο,  ζέηνληαλ φξηα. 

πλήζσο νξηνζεηνχληαλ κε γεσγξαθηθά ζεκεία πνπ πεξηέθιεηαλ ηνλ νηθηζκφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

ραξαθηήξηδαλ ηελ πεξηνρή θαη κπνξνχζαλ λα δηεμάγνπλ ηελ αλαζθαθή. Παξνκνίσο, πεξλψληαο ζηνλ 

ςεθηαθφ θφζκν, γηα λα ραξαθηεξίζνπκε ηελ «πεξηνρή» πνπ ζα δηελεξγεζεί ε εηθνληθή καο αλαζθαθή 

πξέπεη πξψηα λα νξηζζεί. Ο νξηζκφο ηεο πιένλ, πεξλάεη απφ ηελ απιή ζήκαλζε ηνπ ρψξνπ, ζε άιινπ 

είδνπο φξηα πνπ είλαη ζπκβαηά. ε θνηλσληθέο ζπλαζξνίζεηο αλζξψπσλ ζχλεζεο είλαη λα δηαρσξίδνληαη 

απφ πνιηηηθέο απφςεηο, ζέκαηα ελδηαθέξνληνο θ.α. απηά κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ζεκαηηθά φξηα κηαο 

θνηλφηεηαο πνπ κπνξνχλ λα ηελ ραξαθηεξίζνπλ. Δπίζεο, ππάξρνπλ ηα δηαρεηξηζηηθά φξηα πνπ 

επηβάιινληαη απφ δεκηνπξγνχο θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα «μεπεξαζηνχλ» κφλν κε ηελ κεηαρείξηζε ή 

δεκηνπξγία ηερλνπξγεκάησλ.  
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3.2.3 Σηξαηεγηθή πξόζβαζεο ζηα δεδνκέλα 

 
Δθφζνλ έρνπκε νξίζεη θαη ραξαθηεξίζεη ηνλ αλαγλσξηζκέλν εηθνληθφ νηθηζκφ, πξέπεη λα ππάξμεη 

κηα κέζνδνο γηα ηελ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα πνπ πξνζθέξεη. ηελ θιαζηθή αλαζθαθή, ην κφλν εκπφδην 

πνπ κπνξνχζε λα ζπλαληήζεη θάπνηνο αξραηνιφγνο πξνζπαζψληαο λα δηεηζδχζεη ζηα ελδφηεξα θαη λα 

εξεπλήζεη ηα αλζξψπηλα ηερλνπξγήκαηα ζε θάπνηνλ νηθηζκφ ήηαλ νη ζθξαγηζκέλεο είζνδνη θαη νη ηνπηθνί 

παξάγνληεο. Σερληθέο, φπσο ησλ crawlers είλαη πξνθαλέο φηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, εάλ δελ 

παξέρεηαη θάπνην δεκφζην API γηα λα μεπεξαζηεί ε ςεθηαθή πιεπξά ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα θαζηεξσζεί 

έλαο ηξφπνο πξφζβαζεο ζηνλ εηθνληθφ νηθηζκφ. Οη κέζνδνη πνπ πινπνηνχληαη γηα ηελ αλάθηεζε ησλ 

δεδνκέλσλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλεχξεζε ησλ 

ζθεπψλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ.  

 

3.2.4 Αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ 

 
 Βαζηθφηεξε ζπλδξνκή ζηελ εηθνληθή αλαζθαθή θαζψο ζε απηφ ην ζθέινο, φια ηα δεδνκέλα πνπ 

έρνπλ απνζεθεπζεί ζηελ βάζε δεδνκέλσλ πξέπεη λα πάξνπλ κηα ηειηθή βαξπζήκαληε κνξθή θαη λα 

δψζνπλ θσο ζε δπζδηάθξηηα, αξρηθά, κνηίβα, ζρέζεηο θαη ηάζεηο ηεο θνηλφηεηαο. Η πιεξνθνξίεο κέζα ζηα 

δεδνκέλα, είλαη ππέξνγθεο θαη ζπλάκα πνιπζχλζεηεο, φπσο θαη ηα ζελάξηα πνπ κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ γηα ηηο θαηαλνήζνπκε. Απφ ηηο πην θαηαλνεηέο δηεμφδνπο γη‟ απηφ ην πξφβιεκα είλαη νη 

νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αλαθηεζέλησλ δεδνκέλσλ. Έρεη απνδεηρζεί φηη νη νπηηθνπνηήζεηο είλαη κηα 

απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα λα βνεζεζνχλ νη εξεπλεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ πεξίπινθα  ζελάξηα ζε 

πιεξνθνξία ή γλψζε. 

 

3.3 Μνληέιν ζπζηήκαηνο εηθνληθήο αλαζθαθήο 

 

 Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 4 ην ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα βαζηθά κέξε. Πην 

αλαιπηηθά, εληνπίδνπκε ηελ θνηλφηεηα θαη αμηνινγνχκε ηελ κέζνδν αλάθηεζεο (Custom Querying API ). 

Όηη αλαθηεζεί απφ απηφ ην επίπεδν ζπιιέγεηαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ, πνπ έρνπκε ήδε δεκηνπξγήζεη έηζη 

ψζηε λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζέινπκε λα απνζεθεχζνπκε, θαη λα δηαηεξεί ηηο 

ζπζρεηίζεηο πνπ ππάξρνπλ απφ ην πξνεγνχκελν επίπεδν. Δδψ πξαγκαηνπνηείηαη θαη ην πξψην ζηάδην  

απφξξηςεο θαη θηιηξαξίζκαηνο, φζσλ δεδνκέλσλ δελ είλαη αθέξαηα ή πιενλάδνληα.  

ην ηέινο, ηα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζε κία ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία κε ηε ζεηξά 

ηεο, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζην επφκελν επίπεδν λα δεκηνπξγήζεη θαη λα εθηειέζεη ηα θαηάιιεια 

εξσηήκαηα ζηε βάζε έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα αλαθηήζεη θαη λα επεμεξγαζηεί θαηάιιεια ηηο 
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απαληήζεηο, λα ηηο κεηαηξέςεη ζε θάπνηα ζπκβαηή, κε ην ζχζηεκα, δνκή δεδνκέλσλ θαη λα ηελ 

πξνσζήζεη ζην ηειηθφ ζηάδην.  

 

 
Δηθόλα 4: Γεληθή Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο Δηθνληθήο Αλαζθαθήο Καη Οπηηθνπνίεζεο 

 

Σν ηειηθφ θαη πην θξίζηκν ζηάδην, ε απνξξνή φιεο ηεο δηαδηθαζίαο, φπνπ ζαθή θαη νπζηψδε 

ζπκπεξάζκαηα πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζελαξίσλ βαζηζκέλα ζηηο νπηηθνπνηήζεηο. 

Δδψ γίλεηαη ε ζρεδίαζε θαη πξνγξακκαηηζκφο ησλ νπηηθνπνηήζεσλ ησλ δεδνκέλσλ.  

Αλ είλαη δπλαηή ε ρξήζε API απφ ην θνηλσληθφ ηζηφηνπν, ηφηε ηα δεδνκέλα πνπ επηζηξέθνληαη 

κπνξεί λα είλαη ζε δνκεκέλε κνξθή π.ρ. xml ή JSON. Η  Δηθφλα 5 δείρλεη κηα δνκή JSON πνπ επεζηξάθε  

έπεηηα απφ εξψηεκα ζην API ηνπ YouTube δίλνληάο καο αλάινγα απνηειέζκαηα. Έρνληαο πιένλ απηέο 

ηηο πιεξνθνξίεο κπνξνχκε λα επηιέμνπκε απηά πνπ καο ρξεηάδνληαη θαη λα ηα απνζεθεχζνπκε ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ. 
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Δηθόλα 5: Γνκή JSON, gData API (αξηζηεξά), Παξάδεηγκα ρεζηαθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ Γηα Απνζήθεπζε Ιρλώλ (δεμηά) 

 

Η βάζε δεδνκέλσλ πξέπεη λα ζρεδηαζηεί βάζε ηεο αλάιπζεο πνπ έρεη γίλεη ζην πξνεγνχκελν 

επίπεδν θαη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο έξεπλαο έηζη ψζηε λα κπνξεί ην ηειεπηαίν επίπεδν λα 

απνδψζεη ζσζηέο θαη πιήξεηο νπηηθνπνηήζεηο. 

Αλ πξνζπαζήζνπκε λα απνζεθεχζνπκε πνιιά δεδνκέλα ζηε βάζε, ζα ππάξμεη ζέκα απφδνζεο 

ηεο βάζεο θαη πεξηπινθφηεηαο ηνπ πξνεγνχκελνπ επηπέδνπ. Σν ζεκαληηθφηεξν ζηελ δεκηνπξγία ηεο 

βάζεο είλαη ε ζσζηή απνηχπσζε ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ «ζπλδέζεσλ» κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ 

πξάμεσλ ηνπο. Αλ δνκεζεί ζσζηά ε βάζε, ηφηε ε απεηθφληζε ηνπο γίλεηαη επθνιφηεξε, άξα απινπνηείηαη 

ην ηειεπηαίν επίπεδν. Έλα παξάδεηγκα ζε πβξηδηθή θαηάζηαζε απφ βάζε δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα εηθνληθή αλαζθαθή είλαη ζηελ  Δηθφλα 5. 

Η θαζηεξσκέλε δνκή ελφο ζπζηήκαηνο νπηηθνπνίεζεο ζθηαγξαθείηαη ζηελ Δηθφλα 6. Πξψην 

βήκα φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα είλαη λα κεηαηξέςνπκε ηα ςεθηαθά δεδνκέλα ηεο ζρεζηαθήο βάζεο 

ζε θαηάιιειεο δνκέο γηα ηελ νπηηθνπνίεζε. Απηά κπνξεί λα είλαη θαηάιιειεο πεξηγξαθέο δνκψλ ζε 

θιάζεηο θάπνηαο αληηθεηκελνζηξαθνχο γιψζζαο[7], είηε κπνξεί λα πξνζθέξνληαη έηνηκεο δνκέο απφ ηα 

ππάξρνληα πιήξσο πξνζαξκφζηκα APIs[6].  

Η κεηαθνξά ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ έκκεζσλ δηαζπλδέζεσλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ 

απνζεθεπζεί είλαη ην δπζθνιφηεξν ππνζθέινο πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία κα 
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ζπλάκα ην πνην ζεκαληηθφ, κηαο θαη είλαη απηφ πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ηηο βάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

νπηηθνπνίεζεο θαη γεληθφηεξα ηεο έξεπλαο.  

 

Δηθόλα 6: Δπίπεδα Γηαδηθαζίαο Οπηηθνπνίεζεο 

 

Δθφζνλ έρνπλ κεηαηξαπεί ηα δεδνκέλα, ζεηξά έρεη ε δηαηεηαγκέλε ή ε ειεχζεξε δηάηαμε ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ ζα εκθαληζηνχλ ζην γξάθεκα. Οξφζεκν ζηελ κεζνδνινγία ηεο νπηηθνπνίεζεο, γηα ηελ 

επαχμεζε θαη ηελ εθηελέζηεξε αλάιπζε πνπ ζα πξνζθέξεη ζην ηειηθφ απνηέιεζκα. Όηαλ γηα ηελ 

αλάιπζε ελφο ζεη δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηεζεί νπηηθνπνίεζε κε δνκή γξάθνπ ή δέληξνπ ηφηε ε ζηνίρηζε 

ησλ αληηθεηκέλσλ είλαη ηππνπνηεκέλε θαη άξα ρξήδεη πξνζαξκνγήο. Πξνζαξκνγέο νη νπνίεο είλαη 

αλαγθαίεο γηαηί φζν μεπξνβάιινπλ λέεο αλάγθεο γηα ηελ αλάδεημε «βαζχηεξσλ» θξπκκέλσλ ελλνηψλ θαη 

ζρέζεσλ ηφζν ηα δνκεκέλα απηά γξαθήκαηα ρσιαίλνπλ ζε απφδνζε.  

Έρνληαο νξίζεη ηελ ρσξηθή δηάηαμε ηελ ζθπηάιε παίξλεη ν κεηαζρεκαηηζκφο θαη ε αληηζηνίρεζε 

ησλ πεξηγξαθηθψλ γλσξηζκάησλ ησλ αληηθεηκέλσλ βάζε δηάθνξσλ επηινγψλ (ρξψκα, ζρήκα, κέγεζνο 

θ.α.). Μαδί κε ην πξνεγνχκελν επίπεδν δίλνπλ ηελ νπηηθή αμία ζην γξάθεκα.  

Ο ηειηθφο ζπληειεζηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζπκπεξηιακβάλεη νξηζκέλεο θνξέο δηαδξαζηηθέο 

ελέξγεηεο, πνπ δηαθνξνπνηνχλ νπηηθά ην απνηέιεζκα πξνο φθεινο ηεο γεληθήο θαηαλφεζεο θαη 

παξαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. πλήζσο ζπγθεληξψλεη ειέγρνπο ηνπ γξαθήκαηνο, δπλακηθά εξσηήκαηα ζηε 



32 
 

βάζε θαη θίιηξα, πεξηπηψζεηο πνπ απαηηνχλ επέιηθηεο πινπνηήζεηο ζηα πξνεγνχκελα επίπεδα γηα ηελ 

ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο.  

Οη νπηηθνπνηήζεηο ζηελ έξεπλα ηεο πηπρηαθήο έγηλαλ εθαξκφδνληαο δχν APIs[6][7]. Καζέλα έρεη 

ηηο δηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο θαη επηηπγράλεη δηάθνξα απνηειέζκαηα. Σν Prefuse[6] είλαη κηα πην δνκεκέλε 

πιαηθφξκα κε πνιιέο απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο αιιά κε απνπζία ππνδνκψλ γηα ηξηζδηάζηαηεο 

νπηηθνπνηήζεηο. Απφ ηελ άιιε, ε Processing, αλ θαη βαζηζκέλε ζηε JAVA εθκεηαιιεχεηαη πβξηδηθέο 

ηερλνινγίεο γηα ηελ πεξάησζε ηξηζδηάζηαησλ γξαθεκάησλ. Βέβαηα, δελ πξνζθέξεη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα 

ηνπ Prefuse, αιιά είλαη πνιχ επέιηθηε ζε φια ηα επίπεδα, θαζψο πξέπεη λα πινπνηεζνχλ φια ηα επίπεδα 

πνπ αλαιχζεθαλ πξνεγνπκέλσο, δίρσο λα ππάξρεη βάζε. 

 

3.4 Δξκελεία αλαζθαθήο κε ηε ρξήζε νπηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ 

 

 Σν ζχζηεκα πνπ κφιηο πεξηγξάςακε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δπλαηφηεηα ηνπ λα κεηαηξέπεη ηα 

ςεθηαθά ίρλε ζε ρξήζηκε πιεξνθνξία κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Οη νπηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο πνπ είλαη εθηθηέο ζήκεξα πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα απνηππψζνπλ 

κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ κε ηξφπνπο πνπ λα γίλνληαη εκθαλή κνηίβα ζηα δεδνκέλα θαη θπξίσο θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά ρξεζηψλ.  

Με άιια ιφγηα αμηνπνηψληαο ζσζηέο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ απνδίδνπλ κεγάιν φγθν 

πιεξνθνξίαο[60] είλαη δπλαηφ λα αλαθηεζνχλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο εκπιεθνκέλσλ ζε κηα θνηλφηεηα θαη ηε δπλακηθή πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο δξάζεηο ηνπο. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ δεδνκέλα πνπ δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ δχζπεπηα θαη αλαμηνπνίεηα θαζίζηαληαη πξνζβάζηκα 

θαη αμηνπνηήζηκα κέζσ ηεο νπηηθήο αληίιεςεο[47]. Βαζηθφο ζηφρνο ησλ νπηηθνπνηήζεσλ ηεο 

πιεξνθνξίαο είλαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ αληίιεςε ηνπ αλζξψπνπ γηα λα εληζρχζνπλ ηελ θαηαλφεζε θαη 

ηε γλψζε ηνπ. 

Δχθνιν παξάδεηγκα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ είλαη ν 

πνιιαπιαζηαζκφο, κηα δηαλνεηηθή πξάμε πνπ αλ φκσο ρξεζηκνπνηήζνπκε ραξηί θαη κνιχβη γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε ησλ ςεθίσλ, ησλ ηειεζηψλ θαη ηε δνκή ηεο πξάμεο, ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα 

έξζνπκε ζην απνηέιεζκα κεηψλεηαη ζεκαληηθά. Η αμία ηνπ παξαδείγκαηνο εληζρχεηαη φζν απμάλνπκε ηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο πξάμεο, φπνπ παξαηεξείηαη εθζεηηθή αχμεζε ηνπ ρξφλνπ ιχζεο. 

Παξαιιειίδνληαο ηελ πξάμε, κε ηελ ξαγδαία αχμεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ θνπβαιάλε πιεξνθνξία 

θαη πξνζκέλνπλ αλάιπζε, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη κφλν κε ηελ ρξήζε ηεο δηαλνεηηθήο καο 

ηθαλφηεηαο δελ κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε πνιιά ή λα πξνρσξήζνπκε ζε ζπκπεξάζκαηα βιέπνληαο 

απιψο ηα δεδνκέλα[48]. Γη‟ απηφ ην ιφγν ρξεηαδφκαζηε βνήζεηα, έηζη ψζηε λα απνζπκθνξήζνπκε ηελ 
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κλήκε καο θαη λα κεηαθέξνπκε δηεξγαζίεο πνπ ζα επεμεξγαδφκαζηαλ δηαλνεηηθά ζε έλα άιιν κέζν, ην 

νπηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ππνινγηζηή. 

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δνπιεηέο πάλσ ζηελ καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε ζπζηήκαηνο 

νπηηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ  θαηαδεηθλχεη αλαιπηηθά 7 ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ[51] κε 

δνκεκέλε ζεηξά (Δηθφλα 7) γηα ηελ παξαγσγή αθέξαησλ νπηηθνπνηήζεσλ. Αλ θαη ε εθαξκνγή ηνπ 

πεξηνξηδφηαλ ζε ζηαηηζηηθά δηαγξάκκαηα είλαη εκθαλέο φηη νη βαζηθέο αξρέο παξακέλνπλ νη ίδηεο. 

 

  

Δηθόλα 7: Ρνή Γεδνκέλσλ Οπηηθήο Αλαπαξάζηαζεο, Δηθόλα ηξνπνπνηεκέλε από «J.E. Gentle et al. (eds.), Handbook of 

Computational Statistics, Springer Handbooks: ¨Chapter 13: The Grammar of Graphics ¨ p: 376» 

     

3.4.1 Οπηηθή απνηύπσζε δεδνκέλσλ θαη αλζξώπηλε αληίιεςε  

 

  Ο θπζηθφο θφζκνο πνπ καο πεξηβάιεη είλαη κηα έθζεζε πιεξνθνξηψλ. Αληηθείκελα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εξγαιεία, πιηθά θαηαζθεπήο ή εκπφδηα πνπ πξέπεη λα απνθεπρζνχλ. Τπάξρνπλ 

αλαξίζκεηα επίπεδα ιεπηνκέξεηαο ζηα αληηθείκελα πνπ πεξηβάιινπλ ηε θχζε θαη έρνπκε κάζεη λα 
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αληαπνθξηλφκαζηε δηαθνξεηηθά ζην θάζε έλα, αλάινγα κε ηηο ηδηφηεηέο ηνπ, θαη λα ην ρξεζηκνπνηνχκε 

θαηαιιήισο, βάζε ηεο αληίιεςήο καο. Απηή ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιακβαλφκαζηε πεξίπινθεο δνκέο 

πιεξνθνξίαο[53] πξνζπαζνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ νη νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο δεδνκέλσλ. 

Έηζη, ρξεζηκνπνηψληαο νπηηθά βνεζήκαηα πνπ κπνξνχλ λα «κεηαθέξνπλ» πεξηζζφηεξε θαη 

πεξηπινθφηεξε πιεξνθνξία, ηελ δηακνξθψλνπλ θαη ηελ κεηαζρεκαηίδνπλ θαηαιιήισο γηα λα είλαη 

δηαρεηξίζηκε θαη νηθεία σο πξνο ηελ νπηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπνπ.  

 

Δηθόλα 8: (Αξηζηεξά) Γηαδηθαζία Αληίιεςεο Μέζσ Δξεζηζκάησλ (Δηθόλα από: «Sensation And Perception» p:6) (Γεμηά) 

Δπηθξαηώλ Μνληέιν Σξηώλ Φάζεσλ Αλζξώπηλεο Δπεμεξγαζίαο ηεο Πιεξνθνξίαο (Δηθόλα από «Information 

Visualization: Perception for Design» p:21). 

 

 

Τπάξρεη κηα δηαθνξά φκσο θαη απηή δηαρσξίδεη πσο θαηαιαβαίλνπκε ηνλ θφζκν θαη ηα 

αληηθείκελα πνπ καο πεξηβάιινπλ. Η νπηηθή αίζζεζε είλαη κηα ιεηηνπξγία πνπ δηεγείξεη ηνπο αηζζεηήξεο 

ππνδνρήο θαη ελεξγνπνηεί ηελ δηαδηθαζία ηεο αληίιεςεο[52][53]. Η αληίιεςε είλαη μερσξηζηφ γλψξηζκα 

ηνπ αηφκνπ θαη κέζσ απηήο δηεξκελεχνληαη ηα νπηηθά εξεζίζκαηα. Πεξηγξάθνληαο ζπλνπηηθά ηελ Δηθφλα 

8, μερσξίδνληαη ηξείο θάζεηο ηεο αλζξψπηλεο αληηιεπηηθήο επεμεξγαζίαο. 

Αξηζηεξά θαίλεηαη ε θπζηθή δηαδηθαζία θαη πσο απηή δηεθπεξαηψλεηαη, δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

θπθιηθή ηεο ηδηφηεηα αιιά θαη ζηελ απηφλνκε ιεηηνπξγία ηεο γλψζεο πνπ ζπλδπάδεηαη κε δχν ηξφπνπο 

θαηά ηελ δηαδηθαζία γηα ηελ επαχμεζε ηεο αληίιεςεο[53].  Γεμηά, νη ηξεηο θάζεηο νπηηθήο επεμεξγαζίαο 

πιεξνθνξίαο ηεο αλζξψπηλεο αληίιεςεο, νη νπνίεο απνζθνπνχλ, α) (Φάζε 1ε) λα εμάγνπλ ρακεινχ 

επηπέδνπ ηδηφηεηεο ηεο νπηηθήο ζθελήο, β) (Φάζε 2ε ) λα αληηιεθζνχλ κνηίβα θαη γ) (Φάζε 3ε) εηξηαθή 

επεμεξγαζία αληηθεηκέλσλ γηα ηαχηηζε κε κνηίβα απφ ηελ ελεξγή κλήκε[52]. 
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3.4.2 Σεκεηνινγία θαη ραξηνγξάθεζε νπηηθώλ κεηαβιεηώλ  

 
ηε γεληθή ηεο έλλνηα, ε ζεκεηνινγία αλαθέξεηαη ζηε κειέηε ησλ ζεκείσλ, ελδείμεσλ, ζπκβφισλ 

κε ηα νπνία ζπληίζεηαη ε θνηλσληθή δσή. Έλα παξάδεηγκα είλαη ε γιψζζα θαη ην αιθάβεην ησλ 

θνηλσληψλ θαη ν αληίζηνηρνο ηνκέαο έξεπλαο ηεο γισζζνινγίαο. Καζψο βέβαηα θαη νη νπηηθνπνηήζεηο 

είλαη ζπλαζξνίζεηο ζπκβφισλ πνπ κεηαθέξνπλ λφεκα ζπγθαηαιέγνληαη ζην ηνκέα έξεπλαο ηεο 

ζεκεηνινγίαο. Μέζσ ηεο νπνίαο, ε βηβιηνγξαθία θαηεγνξηνπνηεί κεγάιν φγθν γξαθηθψλ ζηνηρείσλ ζε 

φξνπο πνπ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ δεδνκέλα[50]. 

 
Δηθόλα 9: εκεηνινγία Γξαθηθώλ – Οπηηθέο Μεηαβιεηέο (Δηθόλα βάζε ηνπ «Semiology of Graphics. Jacques Bertin, 

Gauthier-Villars 1967,») 

 

Η Δηθφλα 9 είλαη κηα αξρηθή δηαηχπσζε ησλ ζπκβφισλ θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπο, πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ[50]. Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο 

γεσκεηξηθέο θαη αηζζεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ζεκείσλ θαη θαηά πφζν είλαη δηαζέζηκα λα «θνπβαιήζνπλ» 

αλάινγε πιεξνθνξία πνπ λα μερσξίδεη θαη λα θαηεγνξηνπνηεί. Η νπηηθή θσδηθνπνίεζε ησλ ζπκβφισλ 

παξάγεη έλαλ «ράξηε» πνπ απνηππψλεη θαηά πφζν είλαη ηθαλά λα ηνπο πξνζαξηεζνχλ δεδνκέλα αλάινγα 

 ηνλ ηχπν ηνπο ( Δηθφλα 10 ).  
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Δηθόλα 10: Οπηηθή Κσδηθνπνίεζε Βάζε ρήκαηνο, Μεγέζνπο, Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη Υξώκαηνο 

 

3.4.3 Καηεγνξίεο νπηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη εηθνληθέο αλαζθαθέο  

 

Η βηβιηνγξαθία αλαθέξεη πιήζνο θαηεγνξηψλ θαη ηχπσλ νπηηθήο / γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο 

δεδνκέλσλ αλάινγα κε ην πεδίν εθαξκνγήο θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ εξεπλεηψλ. Παξάιιεια, 

ππάξρνπλ δηάθνξεο ηαμηλνκήζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ 

κε βάζε ην ζθνπφ πνπ θαινχληαη λα επηηειέζνπλ. Έηζη, παξαδείγκαηνο ράξηλ νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλαθαηαζθεπή ελφο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ είηε απηνχ (π.ρ. αλζξψπηλν ζψκα, 

θηίξην) είηε θαληαζηηθνχ (π.ρ. αλζξψπηλε ζπλαλαζηξνθή, αλαβίσζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ή / θαη 

θνπιηνχξαο) δηαθέξνπλ απφ νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απφδνζε δπλακηθά 

εμειηζζφκελσλ θαηλνκέλσλ (π.ρ. αλάδεημε κνηίβσλ ζε δεδνκέλα κεγάιεο θιίκαθαο). Παξαθάησ 

αλαιχνπκε ελδεηθηηθά θάπνηεο απφ ηηο δεκνθηιήο θαηεγνξίεο νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο πνπ έρνπλ 

ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

Δπηζηεκνληθή νπηηθνπνίεζε[49]  κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί, ν κεηαζρεκαηηζκφο θαη ε 

αλαπαξάζηαζε ησλ εμνκνηψζεσλ  θαη ησλ πεηξακάησλ κέζσ ηεο κεηαρείξηζεο ηεξάζηηνπ φγθνπ 

δεδνκέλσλ, κε δπλαηφηεηα δηαδξαζηηθήο εμεξεχλεζεο, αλάιπζεο θαη θαηαλφεζήο ηνπο. Γίλεηαη έκθαζε 

ζηελ αλαπαξάζηαζε πςειήο ηάμεο δεδνκέλσλ κε ηελ ρξήζε ηξηζδηάζηαησλ ή θαη θηλνχκελσλ γξαθηθψλ 

φπσο θαίλεηαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηηο Δηθφλα 11, φπνπ ηα δεδνκέλα θαη νη ππνινγηζκνί είλαη 

ηεξάζηηνπ φγθνπ θαη πεξηπινθφηεηαο. 
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Δηθόλα 11: (Αξηζηεξά) Οπηηθή Αλαπαξάζηαζε Δπηθάλεηαο Αλζξώπηλνπ Δγθεθάινπ κε Γεδνκέλα από fMRI 

ραξηνγξάθεζεο ηνπ θινηνύ. (Γεμηά) Απνηειέζκαηα ππνινγηζκώλ αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο δίλεο πνπ πξνθύπηεη 

όηαλ καγλεηηθό πεδίν εηζέξρεηαη ζε έλαλ ππεξαγσγό, δεκηνπξγώληαο θαλνληθέο, κε ππεξαγώγηκεο πεξηνρέο. 

 

 Η νπηηθή αλαπαξάζηαζε κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ απνζθνπεί ζηε δηεξεχλεζε γεληθεπκέλσλ 

δεδνκέλσλ, ζπλήζσο κεγάιεο πνζφηεηαο. Δλέξγεηεο επηινγήο, κεηαζρεκαηηζκνχ θαη αλαπαξάζηαζεο 

δεδνκέλσλ, επαπμάλνπλ ηε δηαδξαζηηθφηεηα γηα ηελ εμεξεχλεζε θαη θαηαλφεζή ηνπο, απνθαιχπηνληαο  

κνηίβα θαη ζπζρεηίζεηο ζε κία γεληθεπκέλε κάδα δεδνκέλσλ.  

ηνλ επξχ ηνκέα ησλ γλσζηηθψλ νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζπγθαηαιέγνληαη φιεο εθείλεο νη 

νπηηθνπνηήζεηο πνπ κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ γλψζε ζε άηνκα ή ζε νκάδεο αηφκσλ γηα θάπνην αληηθείκελν 

κειέηεο. Η βαζηθή δηαθνξά ηνπο  απφ ηηο νπηηθνπνηήζεηο πιεξνθνξηψλ ζπλαληάηαη ζηνλ ζθνπφ γηα ηνλ 

νπνίν δεκηνπξγνχληαη. Δλψ, φπσο είπακε παξαπάλσ, νη νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πιεξνθνξηψλ 

απνζθνπνχλ ζηελ άληιεζε ηδεψλ, ζπκπεξαζκάησλ θαη αλαγλψξηζε κνηίβσλ, ζθνπφο ησλ γλσζηαθψλ 

νπηηθνπνηήζεσλ είλαη ε κεηαθνξά ησλ ηδεψλ θαη ε δεκηνπξγία γλψζεο ζε νκάδεο, κε ηελ ρξήζε 

ζπκπιεξσκαηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. 

 Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη πξνθαλέο φηη νη ηερληθέο νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο ρξεζηκεχνπλ ζε 

πεδία πνπ ε ελαιιαθηηθή εξκελεία ησλ ππφ κειέηε θαηλνκέλσλ πεξηνξίδεηαη είηε απφ ηε θχζε ησλ 

θαηλνκέλσλ απηψλ είηε απφ ηελ θιίκαθα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηα ραξαθηεξίδνπλ. Χο απνηέιεζκα, νη 

ηερληθέο ιεηηνπξγνχλ σο γλσζηαθνί εληζρπηέο επηηξέπνληαο ζηνλ ρξήζηε λα απνθηήζεη ιεπηνκεξέζηεξε 

θαηαλφεζε θαη εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ κειεηά.  

Απηή αθξηβψο ε ηδηφηεηα θαζηζηά ηηο ηερλνινγίεο νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο σο ηζρπξά 

κεηαζρεκαηηζηηθά εξγαιεία[69][70] κε επξεία εθαξκνγή ζε ζχλζεηα πξνβιήκαηα πνπ ζπρλά δελ 

επηδέρνληαη άιινπ είδνπο επεμεξγαζία. Έλα ηέηνην πξφβιεκα είλαη θαη ε αλάιπζε δεδνκέλσλ πνπ 
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απνξξένπλ απφ εηθνληθέο αλαζθαθέο ζε ςεθηαθνχο νηθηζκνχο ηνπ δηαδηθηχνπ φπσο ην YouTube πνπ 

απνηειεί αληηθείκελν δηεξεχλεζεο ζηελ παξνχζα κειέηε. 

 

4  To YouTube σο θνηλσληθόο ηζηόηνπνο θαη εηθνληθόο 

νηθηζκόο 
 

Χο πεξίπησζε κειέηεο ηεο πηπρηαθήο, επηιέρζεθε ν θνηλσληθφο ηζηφηνπνο ηνπ YouTube. Οη ιφγνη 

πνπ νδήγεζαλ ζηε επηινγή απηή είλαη ηξείο.  

Πξψηα απφ φια ην YouTube απνηειεί έλα ξαγδαία εμειηζζφκελν θνηλσληθφ ηζηφηνπν 

δηακνηξαζκνχ video κε ηεξάζηην φγθν δεδνκέλσλ πνπ αληαιιάζζνληαη ζηηγκηαία είηε κε κνξθή βίληεν 

είηε ζρνιίσλ, κελπκάησλ θαη αληαπνθξίζεσλ, θιπ. 

 Γεχηεξνο βαζηθφο ιφγνο πνπ θαζηζηά ην YouTube ηδηαηηέξσο ελδηαθέξνλ είλαη ν ηεξάζηηνο 

αξηζκφο ρξεζηψλ πνπ ην επηζθέπηνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαζεκεξηλψο. Οη ρξήζηεο 

απηνί πνηθίινπλ φρη κφλν ζε ζρέζε κε ηελ γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε, εζληθφηεηα, ηδενινγία, θνπιηνχξα, 

εθπαίδεπζε θιπ αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηηο επηδηψμεηο θαη ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο θαη ζπλαλαζηξνθήο. 

Σέινο, εμαηηίαο ηεο θχζεο ηνπ σο δίθηπν δηακνηξαζκνχ video, ην YouTube αμηνπνηεί ππεξεζίεο 

ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο πνπ ην θαζηζηνχλ  έλα πβξίδην θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαη πνπ έρνπλ 

δψζεη ην έλαπζκα γηα ζπδεηήζεηο θαη δηαθσλίεο ζηε βηβιηνγξαθία γηα ην αλ είλαη κφλν έλα θνηλσληθφ 

κέζν ή θαη έλα θνηλσληθφ δίθηπν. 

 

4.1 Σν YouTube 

 

Όπσο θαη άιιεο ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (βιέπε Facebook), ην YouTube ελζσκαηψλεη 

ιεηηνπξγίεο πνπ απνζθνπνχλ ζην λα δεκηνπξγήζνπλ ζηνλ ρξήζηε ηελ αίζζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ρψξνπ. 

ην YouTube απηή ε αίζζεζε θαιιηεξγείηαη κέζσ ηνπ Channel - θαλάιη. Σν θαλάιη είλαη ην αληίζηνηρν 

Profile ζην Facebook θαη ιεηηνπξγεί σο ππνδνρέαο πνπ ζπλαζξνίδεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ρξήζηε.  

ην YouTube ν θχξηνο ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ είλαη έλα ζχλζεην ςεθηαθφ 

αληηθείκελν, ην Video. Καηά θχξην ιφγν, ζην YouTube φια έρνπλ σο επίθεληξν ην Video. ηελ απαξρή 

ηνπ, ε ζεκαηνινγία ησλ Video πνπ αλέβαδαλ νη ρξήζηεο ήηαλ πεξηνξηζκέλε θαη ζχλεζεο ήηαλ ηα Video 

Clips ηξαγνπδηψλ θαη θνηλσληθψλ ζηηγκψλ. Οη ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζέθεξε γηα ηελ επαχμεζε ηεο 

θνηλσληθφηεηαο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο απνζαξξχλνληαο ηελ αλάιπζε ηνπ ππφ ηελ νπηηθή ηνπ θνηλσληθνχ 
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δηθηχνπ. Με δξαζηηθέο, φκσο, αιιαγέο ζε φια ηα επίπεδα θαηάθεξε λα γίλεη ην κεγαιχηεξν θνηλσληθφ 

κέζν ζηηο κέξεο καο.  

Πιένλ ε ζεκαηνινγία ηνπ εθηίλεηαη απφ απιά αλνχζηα Video κέρξη ελεκεξσηηθά θαη καζεζηαθά 

δίλνληαο κηα λέα δηάζηαζε ζηε ζεκαηνινγία πνπ αλαπηχζζεηαη θαη ηελ εηθνληθή δηθηχσζε πνπ 

επηηπγράλεηαη. Σα θαλάιηα ησλ ρξεζηψλ εκπινπηηζκέλα κε ζεκαηηθέο ιίζηεο αλαπαξαγσγήο, 

δηεπθνιχλνπλ ζηελ νξγάλσζε θαη ζηελ αλαδήηεζε. Λεηηνπξγίεο φπσο ε εγγξαθή ζε έλα θαλάιη θάπνηνπ 

ρξήζηε, ν ζρνιηαζκφο ησλ Video θαη ε αλνηρηή ζπδήηεζε πάλσ ζ‟ απηφ, ε δεκνηηθφηεηα ηνπ Video κέζσ 

ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ ςήθσλ, ε πξνζζήθε ζε αγαπεκέλεο ιίζηεο αλαπαξαγσγήο θ.α. έδσζαλ λέν 

ελδηαθέξνλ ζηελ αλάιπζε ηνπ.  

ην YouTube ηα ίρλε ησλ ρξεζηψλ πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ δελ ζπζρεηίδνληαη κφλν κε φηη 

θαηαδείμνπλ απηά, π.ρ. ζηε ζέζπηζε κηθξφηεξσλ θιηθψλ κέζα ζηελ θνηλφηεηα ηνπ YouTube, απφ ρξήζηεο 

θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ελδηαθέξνληνο, αιιά ε ζπζρέηηζή ηνπο πεξλάεη ζε έλα δεχηεξν, πην πνιχπινθν 

επίπεδν φπνπ εηζέξρεηαη ε αλάιπζε ηνπ βαζηθνχ ηερλνπξγήκαηνο (Video). Χζηφζν, ζπζηεκαηηθέο 

αλαιχζεηο απηνχ ηνπ επηπέδνπ είλαη αθφκε ζε πξψηκν ζηάδην ελψ απαηηείηαη θαη πεξηζζφηεξε έξεπλα 

πξνθεηκέλνπ λα παξαρζνχλ ζαθή θαη αμηφινγα ζπκπεξάζκαηα. Παξφια απηά, δελ παχεη λα είλαη απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο θνηλσληθνχο ηζηφηνπνπο θαη ην θαηεμνρήλ πεδίν κειέηεο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο.  

Σα ίρλε πνπ κπνξεί ν εθάζηνηε ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζεη αιιειεπηδξψληαο κε ηνπο κεραληζκνχο 

ηνπ YouTube, κπνξεί λα είλαη ζπγθεθξηκέλα θαη φιν πεξηζζφηεξν εχθνια πξνζβάζηκα κέζσ ηνπ 

δεκφζηνπ API πνπ πξνθέξεηαη. Χζηφζν, ε ζπλδπαζηηθή αλάιπζή ηνπο ζε ζρέζε κε ην Video, νδεγεί ζε 

κεηακνξθψζεηο πνπ ζπρλά απνδίδνπλ ζχλζεηα κνηίβα θαη ελέξγεηεο ρξεζηψλ. Δλδεηθηηθφ απηνχ είλαη νη 

πνιιέο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί γηα ην πεξηερφκελν ησλ ζρνιίσλ πνπ πξφζθεηληαη ζε Video[5], ηελ 

πνηφηεηα ηνπ Video θαζψο θαη ηηο ελέξγεηεο ρξεζηψλ «πάλσ» ζην Video[2], θ.α.  

Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ YouTube αιιά θαη ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, ζα επηρεηξήζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ ην 

θαηαηάζζνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ππεξεζηψλ εηθνληθήο δηθηχσζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα αλαθεξζνχκε 

ζπλνπηηθά ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηέηνησλ ζπζηεκάησλ πνπ αλαιχζακε ζην θεθάιαην 2.3. 

 

4.1.1 Πξνζσπηθά πξνθίι ζην YouTube 

 

 Σν YouTube έρεη ζηεξηρζεί ζην βίληεν σο βαζηθφ ηνπ ςεθηαθφ αληηθείκελν, θαη ζε αληίζεζε κε 

άιια θνηλσληθά δίθηπα, έρεη νξγαλψζεη κε ηέηνην ηξφπν ηα πξνζσπηθά πξνθίι ησλ ρξεζηψλ ψζηε λα 

αλαδεηθλχνπλ ηα βίληεν πνπ παξάγνπλ ή παξαθνινπζνχλ νη ρξήζηεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξφζθεηληαη ζηα βίληεν. Χο εθ ηνχηνπ, ε έλλνηα ηνπ πξνζσπηθνχ πξνθίι, ζην YouTube ηξνπνπνηείηαη ζε 

θαλάιη πιεξνθνξηψλ, θπξίσο κνξθήο βίληεν. Βαζηθέο δεκνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο θαηαγξάθνληαη, αιιά 
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κέρξη πξφηηλνο νη δηαρείξηζε ηνπ YouTube ήηαλ ειαζηηθή ζην ζέκαηα πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη δελ 

ππήξραλ έγθπξα δεδνκέλα ρξεζηψλ, φπσο φλνκα θαη ηφπν δηακνλήο. Απηφ έξρεηαη λα αιιάμεη κέζσ ηεο 

ζχλδεζεο θαη ηαπηνπνίεζεο ησλ πξνθίι ηνπ Google+ θαη ηνπ YouTube σο έλαλ εληαίν θνηλσληθφ 

ηζηφηνπν. 

Η Δηθφλα 12, εθηφο απ‟ ην λα θαλεξψλεη ηελ καζεζηαθή πιεπξά ηνπ YouTube καο παξαζέηεη θαη 

ηα θχξηα ζηνηρεία ελφο θαλαιηνχ, καδί κε εμσηεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα πεξεηαίξσ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ 

ρξήζηε. Καηά κηα έλλνηα παξνπζηάδεη πσο κηα εηθνληθή ηάμε αγγιηθψλ ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ εβίιιε 

ηεο Ιζπαλίαο κπνξεί λα κνηξαζηεί γλψζε κε άιινπο αλζξψπνπο απ φιν ηνλ θφζκν, αιιά θαη πψο πίζσ απ‟ 

φια απηά κπνξεί λα δηεμαρζεί έξεπλα[28]. Απηφ είλαη έλα ηπραίν παξάδεηγκα, ελψ ππάξρνπλ ακέηξεηεο 

άιιεο πεξηπηψζεηο απφ δηάθνξεο θαηεγνξίεο πνπ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζην YouTube. Η εξκελεία ηνπο 

βέβαηα κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη φπσο θαη ρξεζηκφηεηά ηνπο λα ακθηζβεηείηαη[3] αιιά ππάξρνπλ 

κέζνδνη γηα λα θαηαηαρζνχλ ηα πεξηερφκελα ηνπο[2].   

  

 
Δηθόλα 12: Πιεξνθνξίεο Μέζσ Πξνθίι Υξήζηε ζην YouTube 
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4.1.2 Μεραληζκνί εύξεζεο θίισλ γηα ζέζπηζε δηαδηθηπαθώλ ζρέζεσλ ζην YouTube  

 

 Αλ θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ππνζηεξίδεηαη σο έλα βαζκφ, δελ ραίξεη θαη κεγάιεο απήρεζεο 

ιφγν ηεο κεησκέλεο ρξεζηκφηεηάο ηνπ. Όπσο πξνείπα, κφλν πξφζθαηα ην YouTube πξνζπαζεί λα 

επηθπξψζεη ηνπο ρξήζηεο ηνπ, είηε κέζσ ηεο λέαο εγγξαθήο είηε κέζσ ηνπ Google+ θαη λα αλαβαζκίζεη 

θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο αλαδήηεζεο αηφκσλ. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 13 κπνξεί θάπνηνο λα ςάμεη 

γηα θάπνηνλ ρξήζηε, αιιά κφλν κε ην φλνκα ηνπ θαλαιηνχ ηνπ. Γηα ηελ δηεπθφιπλζε απηήο ηεο αλαγθαίαο 

ππεξεζίαο ππάξρεη θαη ε ιεηηνπξγία πνπ πξνάγεη ηελ εχξεζε θίισλ κέζσ ησλ πξνηάζεσλ «θηιίαο»-

δηαζχλδεζεο, βάζε ησλ ήδε ζπλδεδεκέλσλ ρξεζηψλ κε θάπνηνλ ή ην είδνο ησλ βίληεν πνπ παξαθνινπζεί 

(Δηθφλα 14).  

 

 
Δηθόλα 13: Αλαδήηεζε κε Υξήζε Όλνκα Υξήζηε 

 
Δηθόλα 14: Πξνηάζεηο Φίισλ  
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4.1.3 Σπκκεηνρή ρξεζηώλ ζε δηαδηθηπαθέο νκάδεο ηνπ YouTube  

  

 Γελ είλαη ηφζν πξνθαλήο ε ζπκκεηνρή ελφο ρξήζηε ζε κία νκάδα ζην YouTube. Λφγν ηεο 

κεγάιεο αλνρήο ηνπ θαλαιηνχ ζε ελέξγεηεο θαη ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζπλαζξνίδεη, κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί απφ κφλν ηνπ σο Γηαδηθηπαθή Οκάδα, θαζψο θάπνηνο κπνξεί λα εγγξαθηεί ζε έλα θαλάιη 

πνπ παξαδείγκαηνο ράξε, σο ζέκα λα έρεη ηελ εθκάζεζε Αγγιηθψλ (φπσο είδακε πξηλ) θαη λα 

αιιειεπηδξά κε άιια κέιε ή ηνλ δεκηνπξγφ. Γελ είλαη φκσο φια ηα θαλάιηα νξγαλσκέλα έηζη, θαζψο 

είλαη ζηελ θξίζε ηνπ ρξήζηε γηα ην πψο ζα νξγαλσζεί θαη ζα παξνπζηαζηεί. Αθφκα, ππάξρνπλ νη ιίζηεο 

αλαπαξαγσγήο (Δηθφλα 15), φπνπ ζπλήζσο βίληεν κε ζπλαθή ζεκαηνινγία πξνζζέηνληαη απφ ηνλ ρξήζηε 

θαη αλ ην επηηξέπεη, νπνηνζδήπνηε άιινο κπνξεί λα ηα παξαθνινπζήζεη θαη λα αιιειεπηδξάζεη. Σέινο, 

κηα ππεξεζία πνπ παξέρεηαη είλαη ηα 5 θαιιίηεξα ηνπ YouTube, φπνπ θαλάιηα αθηεξσκέλα γηα 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ιεηηνπξγνχλ σο νκάδεο ρξεζηψλ (Δηθφλα 15).  

 
Δηθόλα 15: (πάλσ) Λίζηεο Αλαπαξαγσγήο Καλαιηνύ, (θάησ) Πξνϋπάξρνπζεο Οκάδεο Υξεζηώλ, Τπεξεζία YouTube 
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4.1.4 Επηθνηλσλία κε ηνπο δηαδηθηπαθνύο ρξήζηεο ζην δίθηπν ηνπ YouTube 

 

 Η επηθνηλσλία κεηαμχ ρξεζηψλ επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ κελπκάησλ απφ έλα ρξήζηε ζε θάπνηνλ 

άιινλ (Δηθφλα 16). Δίλαη παξφκνηα ιεηηνπξγία κε ην email θαζψο κπνξεί λα επηζπλαθηεί βίληεν, αιιά 

πζηεξεί ζηελ ακεζφηεηα θαη ηελ δεκηνπξγία ζπδήηεζεο.  

 Μεηά απφ αιιαγέο άιιε κηα ππεξεζία ήξζε πξφζθαηα λα επαπμήζεη ηελ επηθνηλσλία ζην 

YouTube. Η έλλνηα ηνπ «Σνίρνπ» ζην Facebook πξνζαξκφζηεθε θαη ζην θαλάιη ζην YouTube έρνληαο 

πιένλ άκεζε παξέκβαζε ζηνλ ρξήζηε (Δηθφλα 16) αιιά είλαη δηαζέζηκε κφλν ζε φζνπο ηελ έρνπλ 

ελεξγνπνηήζεη. Αθφκα κία ιεηηνπξγία πνπ ζπκπιεξψλεη ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ, κε ιηγφηεξν 

πξνθαλή ηξφπν, αιιά κε κεγαιχηεξε αμία, είλαη ε απφθξηζε κε βίληεν ζε θάπνην βίληεν ρξήζηε (Δηθφλα 

16). Σέινο, ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ επηθνηλσλία ησλ ρξεζηψλ δηαδξακαηίδεη ε ππεξεζία ζρνιηαζκνχ. 

Αλ θαη δελ είλαη πξνθαλήο ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο, απνδεηθλχεηαη ( θαη ζηελ πεξίπησζε κειέηεο ηεο 

παξνχζαο πηπρηαθήο) φηη ν ζρνιηαζκφο ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο κέζσ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ρξεζηψλ. 

  
Δηθόλα 16: (Πάλσ Αξηζηεξά) πδήηεζε ζην «Σνίρν» ελόο Υξήζηε, (Πάλσ Γεμηά) πλνκηιία Μέζσ Μελύκαηνο, (Κάησ) 

Βίληεν Απνθξίζεηο  
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4.1.5 Κνηλνπνίεζε θαη αληαιιαγή πεξηερνκέλνπ ηνπ ρξήζηε ρξεζηκνπνηώληαο 

ππεξεζίεο ηνπ YouTube 

 

 Η ππνζηήξημε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ραξαθηεξηζηηθνχ είλαη άθξσο επαξθή, αλ ιάβνπκε ππφςε ηνλ 

φγθν ζε πεξηερφκελν πνπ ζπγθξαηεί ην βίληεν. Πέξα απφ απηφ, ζρφιηα κπνξνχλ  λα παξαηεζνχλ ζε βίληεν 

θαη ζε πξνθίι άιισλ ρξεζηψλ. Αθφκα, ζε ρξήζηεο πνπ αζρνινχληαη θαη ελδηαθέξνληαη παξαπάλσ γηα ηελ 

ζσζηή ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε ηνπ πξνθίι-θαλαιηνχ ηνπο, βιέπνπκε εμσηεξηθνχο ζπλδέζκνπο πνπ 

παξαπέκπνπλ είηε ζε άιια θνηλσληθά δίθηπα είηε ζε blogs, θφξα, κέρξη θαη δηαδηθηπαθά ξαδηφθσλα 

(Δηθφλα 17). Αιιά θαη πξνζαξκνζκέλα πξνθίι κε ιεηηνπξγηθφηεηα δεκηνπξγεκέλε απφ ηνπο ρξήζηεο, γηα 

ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πινήγεζεο ζηα πεξηερφκελα ηνπ θαλαιηνχ ηνπο (Δηθφλα 17).  

 

Δηθόλα 17: (Πάλσ) Δμσηεξηθνί ύλδεζκνη ζε Ιδησηηθέο ειίδεο θαη ειίδεο Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο ζε Έλα Πξνθίι-

Καλάιη Υξήζηε, (Κάησ)Σξνπνπνηεκέλε Λεηηνπξγηθόηεηα ηνπ Πξνθίι, από ηνλ Υξήζηε κε Γηθό ηνπ Πεξηερόκελν 

 

4.1.6 Ειεπζεξία έθθξαζεο απόςεσλ κε ρξήζε ππεξεζηώλ ηνπ YouTube 

 

 Μεγάιν αηνχ αιιά θαη εμίζνπ κεγάινο πνλνθέθαινο γηα ην δίθηπν ηνπ YouTube, είλαη ε 

ππνζηήξημε θαη ζπγθεθξηκέλνπ ραξαθηεξηζηηθνχ. Απφ ηε κία ε αξρηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο 

πνπ πξνζέθεξε πιήξε αλσλπκία θαη απφ ηελ άιιε ε θχζε ηνπ βαζηθνχ ηνπ ςεθηαθνχ αληηθεηκέλνπ, ηνπ 

βίληεν, πνπ πξνζθέξεη άπεηξνπο ηξφπνπο έθθξαζεο απφςεσλ.  



45 
 

Με ηελ ξαγδαία αχμεζε ησλ ρξεζηψλ, επαθφινπζν ήηαλ λα εγγξαθνχλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη 

αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη πεπνηζήζεηο. Να εηζάγνπλ πεξηερφκελν πνπ είηε αληηπξνζσπεχεη 

θάηη θνηλά απνδεθηφ είηε πξνζβιεηηθφ. Απφ ηε κεξηά ηεο δηαρείξηζεο γίλεηαη φιν θαη πην εληαηηθφο 

έιεγρνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ρξεζηψλ. Αιιά δίδεηαη θαη ε δπλαηφηεηα ζε ρξήζηεο είηε λα θηιηξάξνπλ, 

λα βαζκνινγήζνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ ην πεξηερφκελν άιισλ ρξεζηψλ, αιιά θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζην 

δηθφ ηνπο. ηελ Δηθφλα 18 απεηθνλίδνληαη νη θπξηφηεξεο ελέξγεηεο έθθξαζεο ζην YouTube.  

 

Δηθόλα 18: Α) Αλαθνξά θάπνηνπ βίληεν, Β) Δλέξγεηεο Αλαθνξάο ζε Υξήζηε, Γ) Βαζκνιόγεζε Βίληεν, ,  Γ) ρνιηαζκόο 

Κάπνηνπ Βίληεν, Έλαξμε πδήηεζεο, Βαζκνιόγεζε ρνιίνπ Δ) Γεκηνπξγία ή Αλέβαζκα Βίληεν. 

 
 

4.1.7 Εύξεζε πιεξνθνξηώλ ζηα πεξηερόκελα ηνπ YouTube 

 

 Η αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη γεληθφηεξα, πεξηερνκέλνπ ζην YouTube είλαη εχθνιε θαη 

πξνζαξκνδφκελε αλάινγα κε ηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε. Τπάξρνπλ θίιηξα πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ 

θαη λα επηθεληξψζνπλ ηελ αλαδήηεζε ζε ρξήζηεο, βίληεν θ.α., ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαηεγνξηνπνηνχλ 

πεξεηαίξσ ηελ αλαδήηεζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ πιεξνθνξηψλ (Δηθφλα 19). Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα εχξεζεο 

πιεξνθνξηψλ θαη ζηα πιαίζηα ζπγθεθξηκέλσλ θαλαιηψλ (Δηθφλα 19). Πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο φπσο 

εκεξνκελία εγγξαθήο ζην δίθηπν θαη ηνπνζεζία δηακνλήο είλαη εκθαλείο ζην πξνθίι. Αθφκε έλα 

ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν είλαη ε πιεξνθνξίεο ηξαγνπδηψλ πνπ εκθαλίδνληαη (Δηθφλα 19). 
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Δηθόλα 19: (Αξηζηεξά) Πιεξνθνξίεο Βίληεν, (Κάησ) Αλαδήηεζε ζε Όιν ην Γίθηπν ηνπ YouTube, (Πάλσ Γεμηά) 

Αλαδήηεζε Πιεξνθνξηώλ ζε Καλάιη Υξήζηε. 

 

4.1.8 Δηαηήξεζε ελεξγήο παξνπζίαο ησλ ρξεζηώλ ζην δίθηπν ηνπ YouTube 

 

 Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ YouTube είλαη ε επηηπρεκέλε δηαηήξεζε ησλ ρξεζηψλ ζην 

δίθηπφ ηνπ, θαζψο είλαη ην κεγαιχηεξν θνηλσληθφ κέζν ζε δεκνζηεχζεηο βίληεν πνπ ππνζηεξίδεη αθφκε 

θαη κε-εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο.  

Βαζηθή ππεξεζία πνπ ην επηηπγράλεη είλαη ε δεκνζίεπζε βίληεν κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ άιια 

κέζα δελ ππνζηεξίδνπλ. Γίλνληαο βάξνο ζε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο πνηφηεηα, δηάξθεηα, 

πεξηερφκελν, επεμεξγαζία θ.α. έρεη θαηαθέξεη λα δηαηεξεί ηνπο ρξήζηεο θαη λα πξνζειθχεη λένπο. 

Πξφζζεηεο ππεξεζίεο φπσο εχθνιε πινήγεζε ζηα βίληεν, πξνηάζεηο βίληεν κέζσ αιγφξηζκσλ ζπζρέηηζεο 

ησλ αγαπεκέλσλ αιιά θαη θνηλσληθέο ελέξγεηεο φπσο ζρνιηαζκφο θαη βαζκνιφγεζε βίληεν, δεκηνπξγία 

ιηζηψλ αλαπαξαγσγήο θαη εχθνιε πξνζζήθε ζηα αγαπεκέλα ησλ βίληεν πνπ είλαη ελδηαθέξνληα, 

δεκηνπξγία πιήξσο πξνζαξκνζκέλσλ πξνζσπηθψλ πξνθίι, εγθαζίδξπζεο ζρέζεσλ θαη κέζσ απηνχ ξνήο 

πιεξνθνξηψλ αληινχκελε απφ ην πεξηερφκελν πνπ δεκηνπξγνχλ νη ρξήζηεο.  

Αθφκε πξνζθέξεη δηαζχλδεζε κε ηα κεγαιχηεξα θνηλσληθά δίθηπα φπσο ην Twitter θαη ην 

Facebook, άιια θαη φπσο πξνείπα, έρεη ήδε μεθηλήζεη ν ζπλδπαζκφο ηνπ κε ην Google+. 
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Δηθόλα 20: (Αξηζηεξά) Γηαρείξηζε, (Κέληξν) Λίζηεο Αλαπαξαγσγήο, (Γεμηά) Ρνή Νέσλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

 

4.2 Φεθηαθά ίρλε βάζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ YouTube 
 

 ηελ πξνζπάζεηα λα ελζσκαησζνχλ ηα πξναλαθεξζέλ ραξαθηεξηζηηθά, δεκηνπξγείηαη έλα πιήζνο 

απφ δηαζέζηκεο ελέξγεηεο πνπ επαπμάλνπλ ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ησλ ρξεζηψλ ζην YouTube. 

Κάζε φκσο ελέξγεηα πνπ δηαδξακαηίδεηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ YouTube, δειψλεη θαη έλα απνηχπσκα ηνπ 

ρξήζηε πνπ ηελ έθαλε, εάλ ην απνηχπσκα θαηαρσξείηαη θαη ζε κία βάζε δεδνκέλσλ ηφηε ππάξρεη θαη σο 

ίρλνο ηνπ ρξήζηε ζην ςεθηαθφ ζχζηεκα. ρεδφλ θάζε πξάμε πνπ ρξεζηκνπνηεί θάπνην ςεθηαθφ 

αληηθείκελν γηα λα δηεθπεξαησζεί εηζάγεη θαη κηα εγγξαθή ζηελ βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Δκθαλείο 

δειψζεηο ηρλψλ θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ ηηο παξάγνπλ δηαθξίλνληαη ζηελ Δηθφλα 21.  

Η Δηθφλα 21 απνηππψλεη έλα ζελάξην ρξήζεο ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ην YouTube θαη ησλ 

εκθαλψλ εθδειψζεσλ ςεθηαθψλ ηρλψλ. Σα νξζνγψληα κε πξάζηλν ρξψκα πεξηθιείνπλ πεξηνρέο πνπ αλ 

θαη επηθαιχπηνληαη κε εηθνλίδηα, ιέμεηο, θνπκπηά θ.α., ζην παξαζθήλην ηνπο ππάξρεη ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ 

κεηαθξάδεηαη ζε θψδηθα θαη δηαζπλδέεη ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ ρξεζηψλ κε ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ηζηφηνπνπ. Σα βέιε κε κπιε ρξσκαηηζκφ θαηαδεηθλχνπλ ην ζπζρεηηζκέλν 

απνηέιεζκα ηεο πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίαο πνπ είλαη άκεζα εκθαλέο. Σα πνξηνθαιί ειιεηπηηθά ζρήκαηα 

είλαη ε απφξξνηα ρξήζεο κεξηθψλ δηαζέζηκσλ ελεξγεηψλ πνπ θαιχπηνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

αλαιχζεθαλ ζην παξαπάλσ θεθάιαην, θαη ζπλάκα ππνδειψλνπλ ελ δπλάκεη αλαθηήζηκα ίρλε ρξεζηψλ.  

 Αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πηνζεηείηαη θαη ηελ αξρηηεθηνληθή 

ζπζηήκαηνο πνπ πινπνηείηαη ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφηνπν, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αλαθηήζνπκε ζρεδφλ 

φια ηα ελ δπλάκεη ςεθηαθά ίρλε, αιιά θπξηφηεξν, λα ηα ζπλδέζνπκε κε θάπνην ρξήζηε έηζη ψζηε λα 

έρνπλ πεξηζζφηεξν αμία. ηελ Δηθφλα 21 δηαθξίλνπκε πνιιέο εθδειψζεηο ςεθηαθψλ ηρλψλ, φπνπ 

νξηζκέλα είλαη αλαθηήζηκα θαη κπνξνχκε λα ηα ηαπηίζνπκε κε έλαλ ρξήζηε θαη άιια είηε δελ παξέρνληαη 

απφ ην ζχζηεκα, είηε είλαη κε ηαπηνπνηήζηκα κε ρξήζηε θαη απιψο ραξαθηεξίδνπλ, πνηνηηθά θαη 

πνζνηηθά, ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ ζε θάπνην ςεθηαθφ αληηθείκελν ηνπ ηζηφηνπνπ (βίληεν, ζρφιην). 
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Η αξρηθή ππεξεζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ έλα ρξήζηε, είλαη ε κεηαθφξησζε ελφο βίληεν. Καηά 

ηε κεηαθφξησζε ππάξρεη δπλαηφηεηα πεξηγξαθήο ηνπ βίληεν, νλνκαζίαο θ.α., αιιά θαη απηφκαηεο 

θαηαγξαθήο ηεο εκεξνκελίαο πνπ απνζεθεχζεθε ζηελ βάζε ηνπ ηζηφηνπνπ. Αλαιχνληαο απηέο ηηο 

πξάμεηο κπνξνχκε λα εμάγνπκε ίρλε πνπ αθήλεη ν ρξήζηεο.  

Πξψηνλ, ην βίληεν πνπ κεηαθνξηψλεηαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο βαζηθφ ίρλνο χπαξμεο ηνπ 

ρξήζηε ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ YouTube. Γεχηεξνλ, ν ηίηινο πνπ δίλεηαη ζην βίληεν, ην 

ραξαθηεξίδεη θαη ην θαηεγνξηνπνηεί αλάινγα κε ην ζέκα ηνπ θαη ηηο επηινγέο ηνπ δεκηνπξγνχ. Σξίηνλ, ε 

ελζσκάησζε ηεο εκεξνκελίαο ην θαηαηάζζεη ρξνληθά. Σέηαξηνλ, ε πεξηγξαθή ηνπ βίληεν, πνπ είλαη 

εμνινθιήξνπ πεξηερφκελν ρξήζηε θαη εθηίλεηαη απφ κεξηθέο ιέμεηο κέρξη θαη ζπλδέζκνπο πνπ ζπλδένπλ 

ην ρξήζηε κε εμσηεξηθνχο πξννξηζκνχο. 

 
Δηθόλα 21: Μεξηθέο Γηαζέζηκεο Δλέξγεηεο θαη Γεκηνπξγία Πεξηερνκέλνπ Υξεζηώλ ζε έλα Γεκνζηεπκέλν Βίληεν σο 

Δθδειώζεηο Ιρλώλ. 
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  Έπεηηα αθνινπζεί ν άκεζνο ζρνιηαζκφο ηνπ βίληεν, αιιά θαη ε απάληεζε ζε θάπνην ζρφιην έσο 

θαη ηελ έλαξμε ζπλνκηιίαο (λήκαηνο). Άιιε κηα ππεξεζία, ραξαθηεξηζηηθή ηνπ YouTube, είλαη ε βίληεν 

απφθξηζε, φπνπ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε κηα επνηθνδνκεηηθή αιιεινπρία βίληεν κε ζπλνρή σο πξνο ην 

ζέκα θαη ηελ ζεηξά, αιιά θαη ζε κηα άθξσο εγσηζηηθή θαη αλνχζηα πξάμε αλάδεημεο θαη πξνψζεζεο 

άιινπ πεξηερνκέλνπ. Οη δχν απηέο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζπλήζσο ζπλαληψληαη απφ ηε κία ζε βίληεν 

κε ζέκα κεηάδνζε γλψζεο θαη απφ ηελ άιιε ζε ηνγελή (viral) βίληεν κε απφηνκεο θακπέο ζηε 

δεκνηηθφηεηά ηνπο.  

 Όιεο νη παξαπάλσ εθδειψζεηο ηρλψλ, είλαη αλαθηήζηκεο θαη ηαπηνπνηήζηκεο κε ηνλ ρξήζηε πνπ 

ηα παξήγαγε. Πέξαλ απηψλ φκσο ππάξρνπλ θαη εθδειψζεηο ηρλψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε 

θάπνηνλ ρξήζηε, αιιά δελ παχνπλ λα παξέρνπλ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αμία ζηα αληηθείκελα ηα νπνία 

επηδέρνληαη ηηο ελέξγεηεο.  

Γηαθξίλνπκε ζηελ Δηθφλα 21, φηη κε ηελ εγγξαθή ζην θαλάιη ηνπ ρξήζηε ππάξρεη κηα πνζνηηθή 

αιιαγή ζην ζχλνιν ησλ εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ, κπνξεί φκσο λα κεηαθξαζηεί, αλ αλαιπζεί θαη 

ζπγθξηζεί κε άιια θαλάιηα, ζε πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ αλαδεηθλχεη ηελ δεκνηηθφηεηα θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ θαλαιηνχ ζε ζρέζε κε ηα άιια. Με ην λα δειψζνπκε φηη καο αξέζεη ή 

φρη έλα βίληεν ή έλα ζρφιην ηνπ πξνζζέηνπκε αμία κέζσ ηεο πξάμεο θαη ην θαηαηάζζνπκε πςειφηεξα 

απφ άιια αλνχζηα βίληεν ή ζρφιηα.  

Βέβαηα, εδψ ππάξρνπλ ελδηαθέξνληα εξσηήκαηα. Πφηε έλα βίληεν είλαη δεκνθηιέο, ζε πνην 

αξηζκφ “Likes”; Γηαηί έλα ζρφιην γίλεηαη δεκνθηιέο κε πνιχ ιηγφηεξα “Likes” ζε ζρέζε κε έλα βίληεν; 

Μία απάληεζε ζην δεχηεξν εξψηεκα ζα ήηαλ, γηαηί ππάξρεη ην εκπφδην ηεο γιψζζαο πνπ δελ είλαη θνηλή 

θαη έηζη δελ θαηαλνείηαη ην πεξηερφκελν απφ φινπο, ελψ έλα κνπζηθφ βίληεν είλαη θνηλά θαηαλνεηφ ιφγν 

ηεο κεισδίαο. Μηα άιιε εμήγεζε ζα ήηαλ ε δνκή ηνπ YouTube πνπ πξνάγεη ην βίληεν έλαληη ηνπ 

ζρνιίνπ, κε ηξφπν πνπ απνζαξξχλνληαη νη ρξήζηεο λα δηαβάζνπλ ηα ζρφιηα θαη λα βαζκνινγήζνπλ ή λα 

ζρνιηάζνπλ νη ίδηνη, αιιά θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ζεκάησλ ησλ βίληεν πνπ ζε παξαθηλνχλ λα 

πξνζθέξεηο θάηη νπζηψδεο ή απιψο λα «κνιχλεηο» ην ήδε ππάξρνπλ πεξηερφκελν.  

Όια απηά θαη πεξηζζφηεξα, γηα λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα αλαδεηρζνχλ παξαπάλσ ζηνηρεία, 

πξέπεη λα αλαθηεζνχλ ίρλε, λα δνκεζνχλ κε ηηο αληίζηνηρεο ζρέζεηο ηνπο, λα αλαιπζνχλ σο πεπξαγκέλα 

ρξεζηψλ, λα κεηαηξαπνχλ ζε νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη λα παξαρζνχλ ηδέεο θαη ζπκπεξάζκαηα. Έλαο 

ηξφπνο πινπνίεζεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο παξνπζηάδεηαη εθηελέζηεξα ζην 6ν θεθάιαην κε ηελ πεξίπησζε 

κειέηεο ηνπ YouTube.  
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5 Δηθνληθέο αλαζθαθέο ζην YouTube 
 

Η παξνχζα πηπρηαθή πξνζπαζεί κε έλα θαηλνηφκν ζχζηεκα θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ 

αλαδήηεζεο ηνπ YouTube, α) λα νξηνζεηήζεη ελ δπλάκεη νηθηζκνχο πνπ ππνδειψλνπλ θνηλφηεηεο 

ρξεζηψλ πνπ εθαξκφδνπλ πξαθηηθέο ρξεζηκνπνηψληαο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο κέζα ζηα φξηα ηνπ 

YouTube, β) λα επαπμήζεη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ κεραληζκνχ αλαδήηεζεο θαη λα πξνζζέζεη 

πεξηζζφηεξα ζπλαθή δεδνκέλα ζην αξρηθφ ζεη απνηειεζκάησλ έηζη ψζηε πεξηζζφηεξεο πηπρέο 

δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη θξπκκέλσλ κνηίβσλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ζπζρεηίζεσλ λα κπνξνχλ λα 

αλαδεηρζνχλ, γ) κέζσ δηαδξαζηηθψλ νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη θηιηξαξίζκαηνο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

5.1 Αλάιπζε πεπξαγκέλσλ ελόο νηθηζκνύ κε ηελ κέζνδν ηεο εηθνληθήο 

αλαζθαθήο 

 

Η κεζνδνινγία ηεο εηθνληθήο αλαζθαθήο, πνπ ζπδεηήζεθε παξαπάλσ, πινπνηείηαη ζ‟ απηφ ην 

θεθάιαην κε ζθνπφ λα αλαγλσξηζηνχλ εηθνληθνί νηθηζκνί, λα αλαθηεζνχλ ςεθηαθά ίρλε θαη ηέινο κε ηηο 

θαηάιιειεο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο λα πξνζδψζνπλ παξαπάλσ αμία θαη λφεκα ζηα «επξήκαηα». 

 Γηα λα κπνξέζνπκε λα εθαξκφζνπκε ηε κέζνδν ηεο εηθνληθήο αλαζθαθήο ζην YouTube πξέπεη 

πξψηα λα επηθπξσζεί σο εηθνληθή θνηλφηεηα κέζσ θξηηεξίσλ πνπ έζεζε ν Jones[16]θαη έπεηηα λα βξεζεί 

ηξφπνο πξφζβαζεο θαη αλάθηεζεο ζηα δεδνκέλα πνπ δηαηεξνχληαη ζην YouTube. Τπάξρνπλ δηάθνξεο 

κέζνδνη πνπ κπνξνχκε λα έρνπκε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπ YouTube, φπσο κέζσ Crawler ή κέζσ ηνπ 

δεκφζηνπ API πνπ πξνζθέξεη.  

 

5.1.1 Ο κεραληζκόο αλαδήηεζεο ηνπ YouTube σο  εξγαιείν νξηνζέηεζεο ζπλόξσλ 

 

Ο κεραληζκφο αλαδήηεζεο ηνπ YouTube, αλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηαιιήισο, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο ράξηεο αλαδήηεζεο νηθηζκψλ θαη λα θαλεξψζεη ζπλαθή πεξηερφκελν δεκηνπξγεκέλν 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Αμηνπνηψληαο ηελ εμεηδηθεπκέλε ηδηφηεηα απηή, κπνξνχκε κε θαηάιιεια 

εξσηήκαηα, θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηειηθά νπηηθνπνίεζε, λα θαλεξψζνπκε 

δξαζηεξηφηεηεο απφ ρξήζηεο κε θνηλά ελδηαθέξνληα θαη θνηλφ ζθνπφ, ζπκκεηνρή θαη απνηέιεζκα, 

ελδείμεηο κηαο ππνθείκελεο θνηλφηεηαο πνπ αιιειεπηδξά κε ραξαθηεξηζηηθά κνηίβα θαη κεηαθέξεη γλψζε 

ρξεζηκνπνηψληαο ππεξεζίεο ηνπ ηζηφηνπνπ. 

 
 
 



51 
 

5.1.2 Τν YouTube σο εηθνληθόο νηθηζκόο 

 

Κξηηήξηα ηα νπνία ζέηεη ν Jones[16] ηα πιεξνί ην YouTube, θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ρξήζηεο λα αιιειεπηδξνχλ κε άιινπο θαη λα ζπλεηζθέξνπλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο ην πεξηερφκελν 

πνπ παξάγνπλ, ην νπνίν εθηίλεηαη απφ απιά ζρφιηα κέρξη βίληεν πνχ αλεβάδνπλ. Η θηλεηήξηα δχλακή ηνπ, 

ην βίληεν, είλαη απηφ πνπ ζπλδέεη ρξήζηεο κεηαμχ ηνπο θαη κέζσ αγαπεκέλσλ ή ιηζηψλ αλαπαξαγσγήο 

ελδπλακψλεη θαη θξαηάεη ελεξγέο ηηο ζρέζεηο ησλ ρξεζηψλ. Λφγν ηεο νπηηθναθνπζηηθήο θχζεο ηνπ βίληεν 

θαη ηεο ηδηαηηεξφηεηάο ηνπ λα ζπλαζξνίδεη ππέξνγθε πιεξνθνξία, είλαη πξνθαλέο φηη δελ ζηνρεχεη κφλν 

ζε έλαλ ηνκέα ελδηαθέξνληνο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο, απφ καζεζηαθά έσο ελεκεξσηηθά, 

νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ πνπ πξνδηαζέηνπλ ηνλ θάζε ρξήζηε λα επηζθεθζεί μαλά ηνλ ηζηφηνπν θαη λα 

ζπλεηζθέξεη κε πνιινχο ηξφπνπο, άξα ην YouTube κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ηφπνο ζπλάληεζεο φισλ 

απηψλ ησλ ρξεζηψλ φπνπ ππάξρεη κηα ζπλερή ξνή αιιειεπηδξάζεσλ. 

 

5.1.3 Όξηα νηθηζκνύ 

 

 Δθηφο απφ ηα δηαξζξσηηθά φξηα πνπ δηαρσξίδνπλ ηελ θνηλφηεηα ηνπ YouTube, ζηε ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε ε εηθνληθή αλαζθαθή πεξηνξίδεηαη θαη ζε ζεκαηηθά φξηα. Σα δεδνκέλα πνπ ζπλειέρζεζαλ 

πεξηνξίζηεθαλ βάζε ηελ ζεκαηνινγία ηνπο. Θέηνληαο φξηα, επηθεληξψλεηαη ε έξεπλα θαη απνθεχγνπκε ην 

αραλέο θαζνιηθφ ηνπίν ηνπ YouTube. Δπηιέγνληαο ζεκαηηθά φξηα, ην εμεηαδφκελν πεδίν πεξηνξίδεηαη ζε 

βίληεν θαη επηκέξνπο ελέξγεηεο (ζρφιηα ρξεζηψλ, likes, dislikes θ.α.) πνπ αζρνινχληαη κε ηε κεηάδνζε ηε 

γλψζεο γηα ηελ εθκάζεζε θηζάξαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα, κέζα ζην πεξηερφκελν πνπ ηα πεξηγξάθεη 

ππάξρνπλ ιέμεηο θιεηδηά ή θξάζεηο φπσο “How to play the guitar”. Με απηήλ ηε δηαδηθαζία αλαθηήζεθαλ 

1380 βίληεν ηελ πεξίνδν 21-07-2012 κε 28-07-2012.  

 

5.1.4 Σηξαηεγηθή πξόζβαζεο ζηα δεδνκέλα ηνπ ηζηόηνπνπ 

   
Σν YouTube πξνζθέξεη κηα επηθπξσκέλε κέζνδν πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα ηνπ ηζηφηνπνπ, κέζσ 

ηνπ δεκφζηνπ API πνπ είλαη δηαζέζηκν απφ ηελ Google. Η ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζε εξσηήκαηα θαη 

απνθξίζεηο ζε δνκέο δεδνκέλσλ ηχπνπ XML, JSON ή δνκεκέλεο πεξηγξαθέο αληηθεηκέλσλ ζηε JAVA. 

Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ηειεπηαίν. Τπάξρνπλ ζεκαληηθνί 

πεξηνξηζκνί ζην ησξηλφ API, αιιά δελ επεξέαζαλ ηελ έξεπλα. πλνιηθά αλαιχζεθαλ 1380 βίληεν θαη 

κέζσ απηψλ 764 θαλάιηα, 168621 ζρφιηα, 609 αληαπνθξίζεηο θαη 122188 ρξήζηεο.  
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 5.1.5 Οπηηθή αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ 

 
 Πξνζθέξνληαο κφλν δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ην YouTube δελ δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζε κεγάιε θιίκαθα νχηε ηελ θαηαλφεζε ηάζεσλ, κνηίβσλ ή θαη ζρέζεσλ κεηαμχ ρξεζηψλ, 

παξά κφλν κεκνλσκέλα ζε βίληεν. Πεξηνξηζκφο πνπ κπνξεί κφλν λα μεπεξαζηεί δεκηνπξγψληαο εηδηθά 

πξνζαξκνζκέλεο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπλειέρζεζαλ. Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε ην API ηνπ Prefuse[6], γηα ηελ δεκηνπξγία δηαδξαζηηθψλ νπηηθνπνηήζεσλ κε 

απψηεξν ζηφρν λα θέξνπλ ζηελ επηθάλεηα δπζδηάθξηηεο ζρέζεηο, ηάζεηο θαη κνηίβα[24][4].  

 

5.2 ύζηεκα αλάθηεζεο, δηαρείξηζεο θαη νπηηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ  

 
Γηα ηελ πεξάησζε ηεο κειέηεο δεκηνπξγήζεθε έλα ζχζηεκα ζηελ αληηθεηκελνζηξαθή γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ JAVA, ην νπνίν αμηνπνηψληαο ην API ηεο Google γηα ην YouTube, θαηαθέξλεη λα 

αλαθηήζεη ζεκαληηθά δεδνκέλα απφ ηνλ ηζηφηνπν, λα ηα απνζεθεχζεη ζε κηα ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ 

θαη λα δεκηνπξγήζεη αλαπαξαζηάζεηο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε παξαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. 

Η αξρηηεθηνληθή ηνπ απνηππψλεηαη ζθηαγξαθηθά ζηελ Δηθφλα 22. 

 

5.2.1 Αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο  

 

 ηελ Δηθφλα 22 απνηππψλνληαη ζρεκαηηθά ηα βαζηθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ν ηξφπνο 

δηαζχλδεζήο ηνπο. Ο ρξήζηεο δηαρεηξίδεηαη ην ζχζηεκα κέζσ γξαθηθψλ δηεπαθψλ πνπ ζπλδένπλ ηηο 

ζπληζηψζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε απηνκαηνπνηεκέλε εθαξκνγή ηεο 

κεζνδνινγίαο ηεο εηθνληθήο αλαζθαθήο θαη ε θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν αλάιπζε ελφο θνηλσληθνχ ηζηφηνπνπ 

(YouTube). Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ ελζσκάησζε ππεξεζηψλ φπσο, απηφκαηε δεκηνπξγία 

κνληεινπνηεκέλεο βάζεο δεδνκέλσλ, επηινγέο αλαδήηεζεο δεδνκέλσλ (ηρλψλ) ζηνλ νηθηζκφ θαη ελ 

δπλάκεη νξηνζέηεζήο ηνπ αιιά θαη ππεξεζίεο δηαδξαζηηθψλ γλσζηαθψλ νπηηθνπνηήζεσλ πιεξνθνξίαο γηα 

ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Οη νπηηθνπνηήζεηο πνπ πινπνηνχληαη ζην ζχζηεκα πξνάγνπλ ηελ 

δηεξκελεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πξνζθέξνληαο επηπιένλ αμία ζην πιήζνο θαη ην εχξνο ησλ 

δηαζέζηκσλ ςεθηαθψλ ηρλψλ, αλαδεηθλχνληαο κεηαμχ άιισλ θαη ηηο κεηαμχ ηνπο αιιειεμαξηήζεηο πνπ 

ζπρλά θέξλνπλ ζηελ επηθάλεηα δπζδηάθξηηνπο ζπζρεηηζκνχο θαη θξπθά κνηίβα.  
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Δηθόλα 22: Δπηζθόπεζε Αξρηηεθηνληθήο πζηήκαηνο Δηθνληθήο Αλαζθαθήο 

 
 
Ο θχξηνο ηξφπνο αλάθηεζεο βίληεν ηνπ ζπζηήκαηνο πινπνηείηαη κέζσ ηνπ API θαη ηνπ 

κεραληζκνχ αλαδήηεζεο ηνπ YouTube θαη σο βαζηθφ αληηθείκελν κειέηεο έρεη ην βίληεν θαζψο 

ιεηηνπξγεί σο ηερλνχξγεκα πνπ βάζε απηνχ εμαπιψλεηαη ε αλαδήηεζε.  

Αξρηθά ρξεζηκνπνηείηαη ε θξάζε “how to play the guitar” κε ηελ νπνία  δηεμάγεηαη ε αλαδήηεζε 

αληίζηνηρσλ ζεκαηηθψλ βίληεν ζην YouTube. Κάζε έλα απφ απηά ηα βίληεν πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 

αξρηθφ ζεη αλαδήηεζεο εμεηάδεηαη ζε έλα αθφκε επίπεδν.  

ην δεχηεξν επίπεδν, αλαθηάκε ηηο απνθξίζεηο ησλ ρξεζηψλ κε κνξθή βίληεν. Άξα εθηφο ησλ 

αξρηθψλ επξεκάησλ πνπ καο «έδσζε» ν κεραληζκφο αλαδήηεζεο ηνπ YouTube, εκπινπηίζηεθαλ ηα 

δεδνκέλα καο κε πεξηζζφηεξα ζρεηηθά βίληεν πξνζδίδνληαο κηα αθφκε δηάζηαζε ζηα ηειηθά δεδνκέλα 
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πνπ απνδείρζεθε πνιχηηκε. Σν πβξηδηθφ κνληέιν ηεο ζρεζηαθήο βάζεο φπνπ ζπγθεληξψζεθαλ ηα 

δεδνκέλα απνηππψλεηαη ζηελ Δηθφλα 23.  

Δθηφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαπαξάζηαζεο ηεο βάζεο, ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθαλ λέεο φςεηο 

κε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ. Αμηνπνηψληαο ηα 

δεδνκέλα ηεο βάζεο δεκηνπξγήζεθαλ νπηηθνπνηήζεηο πνπ βνήζεζαλ ζηελ έξεπλα θαη ηα νπνία 

αλαιχνληαη εθηελέζηεξα παξαθάησ. 

 

 

Δηθόλα 23: Μνληέιν ρεζηαθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ 

 

 

5.2.2 Παξνπζίαζε κέξνπο εθαξκνγήο γηα δεκηνπξγία βάζεσλ, αλάθηεζε θαη 

θηιηξάξηζκα δεδνκέλσλ 

  

 Η εθαξκνγή πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα λα αμηνπνηήζεη, λα αλαθηήζεη θαη λα ζπζρεηίζεη ζε πξψην 

επίπεδν, επηηπρψο ηα δεδνκέλα, πινπνηήζεθε ζε JAVA θαη ελζσκαηψζεθαλ βηβιηνζήθεο γηα ηελ 

επηθνηλσλία κε ην API ηεο Google, γηα ηε δηαρείξηζε θαη επηθνηλσλία κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ, γηα ηελ 

νπηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη γηα ηε δεκηνπξγία γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη γηα ηελ δηεπθφιπλζε θαη ζπλάκα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο 

εηθνληθήο αλαζθαθήο θαη αλάθηεζεο δεδνκέλσλ, κνληεινπνηήζεθε ε ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ 

αθνινπζψληαο ηηο αλάγθεο θαη ηα πξνζθεξφκελα, αλαθηήζηκα ίρλε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, αθφκα θαη 
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θάπνηνο πνπ δελ είλαη εηδήκσλ ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή θαη λα 

δεκηνπξγήζεη κε ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο, βάζεηο πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο.  

Η εθαξκνγή ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε, νλνκαδφκελα: α) Γεκηνπξγία θαη επηζθφπεζε βάζεσλ 

δεδνκέλσλ, β) Αλάθηεζε δεδνκέλσλ απφ ην YouTube, κε δηάθνξεο επηινγέο θαη γ) Φηιηξάξηζκα θαη 

αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ κέζσ δηαδξαζηηθψλ νπηηθνπνηήζεσλ.  

 

 

α) Δεκηνπξγία θαη επηζθόπεζε βάζεσλ δεδνκέλσλ 

 
 
Αξρηθά δεκηνπξγείηαη ε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζα απνζεθεπηνχλ ηα αλαθηεκέλα δεδνκέλα. Με ηε 

ρξήζε ηεο εθαξκνγήο είλαη εχθνιν φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 24. Δηζάγνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε 

ηεο βάζεο πνπ έρεη δηθαηψκαηα δεκηνπξγίαο βάζεσλ, ηελ δηεχζπλζε θαη ηελ ζχξα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

MySQL εμππεξεηεηή.  

Τπάξρεη έιεγρνο γηα ηπρφλ δηπιά νλφκαηα θαη ιάζνο ραξαθηήξεο ζην φλνκα ηεο βάζεο πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί. Αλ ππάξρεη ήδε ε βάζε ζην ζχζηεκα, ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ππάξρνπζα, αθνχ πξψηα 

κεδελίζεη ηηο ηηκέο. Αθφκα, ιφγν ησλ ζπζρεηίζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κε εγγξαθέο ζηε βάζε, ππάξρεη 

απηνκαηνπνηεκέλε ηεξαξρία ζηνπο δηαζέζηκνπο πίλαθεο πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ. Η βάζε πνπ 

κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θαιχπηεη φιεο ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο αιιά θαη ηηο πεξηζζφηεξεο γηα 

άιιε ρξήζε. 

Όηαλ επηηπρψο δεκηνπξγεζεί ε βάζε πεξλάκε ζην ζηάδην ηεο αλάθηεζεο δεδνκέλσλ απφ ην 

YouTube. Αλ έρνπκε ήδε έηνηκεο βάζεηο δεδνκέλσλ ή ε αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ νινθιεξψζεθε 

επηηπρψο, κπνξνχκε λα ζπλδεζνχκε, λα επηζθνπήζνπκε ηα δεδνκέλα ηνπο θαη λα αξρίζνπκε ηελ 

δηαδηθαζία νπηηθνπνίεζεο (Δηθφλα 25). Δθφζνλ έρεη γίλεη ε ζχλδεζε κε θάπνηα βάζε ηνπ εμππεξεηεηή, 

αιιάδεη ε έλδεημε ζην θάησ κέξνο ηεο δηεπαθήο, εκθαλίδνληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ζχλδεζε. 
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Δηθόλα 24: Γηεπαθή Γεκηνπξγίαο Βάζεο Γεδνκέλσλ  

  

 
Δηθόλα 25: Γηεπαθή Δπηζθόπεζεο Βάζεσλ θαη ύλδεζεο γηα ηελ Οπηηθνπνίεζε Γεδνκέλσλ 
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β) Επηινγέο γηα αλάθηεζε δεδνκέλσλ από ην YouTube 

  
 
 Έρνληαο δεκηνπξγήζεη ηε βάζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ, 

πεξλάκε ζην ζηάδην ηεο αλάθηεζεο δεδνκέλσλ. ηελ Δηθφλα 26 απνηππψλεηαη ε δηεπαθή πνπ αμηνπνηεί ην 

API ηεο Google θαη κέζσ γξαθηθψλ επηινγψλ δηεπθνιχλεη ηελ δηαδηθαζία ηεο αλάθηεζεο δεδνκέλσλ. ηηο 

δχν πάλσ πεξηνρέο θεηκέλνπ, απνηππψλνληαη ηα εξσηήκαηα ζην ζχζηεκα ηνπ YouTube (αξηζηεξά) θαη νη 

απνθξίζεηο ζε πεξίπησζε ιάζνπο, πξνβιήκαηνο ή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε θάπνην εξψηεκα, απφ ην 

YouTube (δεμηά). ηηο πξνζηηζέκελεο επηινγέο γηα ηε δεκηνπξγία εξσηήκαηνο ζην YouTube ( «Extra 

Options For Query» ), δηαθαίλνληαη ηέζζεξα θνπκπηά επηινγήο πνπ αλήθνπλ ζε κηα νκάδα, επηηξέπνληαο 

ηελ επηινγή κφλν ελφο.  

Σν πξψην ( «Search Videos Query» ), πξνεηνηκάδεη εξψηεκα γηα ρξήζε ηνπ κεραληζκνχ 

αλαδήηεζεο βίληεν ηνπ YouTube ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξφηαζε απφ ην πεδίν θεηκέλνπ ( «Input Search 

Query» ). Η ζπγθεθξηκέλε επηινγή ζπλδπάδεηαη κε ηα πεδία ειέγρνπ («Set Strict Mode» ) θαη ( «Limit 

Retrieving Comments To» ). Σν πξψην, πξνζζέηεη ηα ζεκεία ζηίμεο ( " " ) ζηελ θξάζε γηα ηε 

ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηεο αλαδήηεζεο, ελψ ην δεχηεξν ζέηεη φξην ζηνλ αξηζκφ αλάθηεζεο ζρνιίσλ απφ 

θάζε βίληεν.  

 

 

Δηθόλα 26: Γηεπαθή Αλάθηεζεο Γεδνκέλσλ 
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Η δεχηεξε επηινγή ( «Search By Specified Channel Id» ), πξνεηνηκάδεη ην εξψηεκα γηα λα δερζεί 

έλα ζπγθεθξηκέλν αλαγλσξηζηηθφ θαλαιηνχ πξνο δηεξεχλεζε. Η κφλε ζπλδπαδφκελε επηινγή εδψ είλαη ν 

αξηζκφο ησλ ζρνιίσλ πνπ ζέινπκε λα αλαθηήζεη απφ θάζε βίληεν ( «Limit Retrieving Comments To» ).  

Η ηξίηε επηινγή ( «Get Video Ids From Db» ), κνηάδεη ζε ιεηηνπξγία κε ηελ πξψηε, αιιά πιένλ 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη ν κεραληζκφο αλαδήηεζεο ηνπ YouTube γηα λα αλαδεηήζεη βίληεν. Σα 

αλαγλσξηζηηθά ησλ βίληεν πξνο δηεξεχλεζε παξέρνληαη απφ κία βνεζεηηθή βάζε δεδνκέλσλ. Δίλαη κηα 

ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο, θαζψο ηα βίληεν κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ κηα άιιε έξεπλα πνπ 

λα έγηλε ζε άιινλ ηζηφηνπν θαη ηα παξαγφκελα πεξηερφκελα ησλ ρξεζηψλ ηνπ ηζηφηνπνπ λα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ δηαζπλδέζεηο κε ην YouTube. Απηφ βνεζάεη ζε κηα δηα-ζπλνξηαθή έξεπλα 

δηαθνξεηηθψλ ηζηφηνπσλ θαη ζπζρέηηζήο ηνπο κε ην YouTube. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη απηή ε ππεξεζία ηεο 

εθαξκνγήο, ζπκπιεξψλνληαη ηα πεδία θαη ην φλνκα ηεο βάζεο πνπ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη 

έπεηηα απηφκαηα ζα αλαιχζεη θαη ζα θαηαγξάςεη ηα πξνζθεξφκελα δεδνκέλα απφ απηά ηα βίληεν.  

Η ηέηαξηε επηινγή είλαη κηα αθαίξεζε ηεο πξνεγνχκελεο θαη κνηάδεη κε ηελ δεχηεξε, θαζψο 

δέρεηαη κφλν έλα αλαγλσξηζηηθφ ηνπ βίληεν πξνο δηεξεχλεζε.  

Σέινο, ζην θάησ κέξνο ηεο δηεπαθήο, βξίζθνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο αλαζθαθήο θαη είλαη απφξξνηα απνζθαικάησζεο, αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ YouTube. Η 

έλδεημε ζην θάησ φξην ηεο δηεπαθήο, απνζαθελίδεη πνηα βάζε δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε αλαζθαθή, θαζψο πνιιέο αλαζθαθέο κπνξνχλ λα δηελεξγνχληαη παξάιιεια.  

 

γ) Φηιηξάξηζκα θαη αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ κέζσ δηαδξαζηηθώλ νπηηθνπνηήζεσλ 

 

 Όπσο αλαθέξζεθε πξηλ, ν κεραληζκφο ηνπ YouTube δελ επηζηξέθεη πάληα ζπλαθή δεδνκέλα. 

Πξψην επίπεδν επηβνιήο ζπλάθεηαο ζην ζχζηεκα εηζάγεηαη κε ηελ επηινγή («Set Strict Mode» ) πνπ 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. ε δεχηεξν επίπεδν, αμηνπνηψληαο ηα γλσξίζκαηα ησλ πηλάθσλ ηεο βάζεο, 

κπνξνχκε λα θηιηξάξνπκε ηα δεδνκέλα θαη λα παξάμνπκε ζεη απνηειεζκάησλ πνπ ζπλάδεη κε ηελ έξεπλα 

θαη λα είλαη αθέξαην σο πξνο ηα πεξηερφκελα ηνπ.  

ηελ Δηθφλα 27 απνηππψλεηαη ε ιεηηνπξγία θηιηξαξίζκαηνο ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ πξνζαξκνγή 

MySQL εξσηεκάησλ ζε γξαθηθά ζηνηρεία γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο. Αμηνπνηψληαο 

γλσξίζκαηα απφ ηελ βάζε φπσο «Σίηινο Βίληεν», «Λέμεηο Κιεηδηά ζην Βίληεν», «Πεξηγξαθή Υξήζηε», 

«χλνςε Υξήζηε» κπνξνχκε θαηαζθεπάζνπκε θαηάιιεια εξσηήκαηα πνπ ζα απνδψζνπλ ζεη δεδνκέλσλ 

ζρεηηθφ κε ηελ έξεπλά καο.  

Γηα ιφγνπο ρξεζηκφηεηαο, επηινγέο απνζήθεπζεο θαη αλάθηεζεο δεκηνπξγεκέλσλ εξσηεκάησλ, 

έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ εθαξκνγή. Υαξαθηήξεο πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ MySQL 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε.  
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Ο εξεπλεηήο κπνξεί λα επηιέμεη κέζσ ηνλ θνπκπηψλ ειέγρνπ ( «Enable» ), ( «LIKE» ) θαη ( 

«NOT LIKE» ), πνηα γλσξίζκαηα ησλ πηλάθσλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαη πσο ζα ζπκπεξηθεξζνχλ νη ιέμεηο 

ειέγρνπ.  

Δπίζεο ηα θνπκπηά επηινγήο ( «AND» ) θαη ( «OR» ), ζπλδένπλ ην εξψηεκα ειέγρνπ αλάινγα κε 

ηηο επηινγέο ηνπ εξεπλεηή. Σέινο ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο θαίλεηαη ε επηηπρήο ζχλδεζε ζηε βάζε γηα 

ηελ δηαδηθαζία νπηηθνπνίεζεο θαη ε ζπγθεθξηκέλε βάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εθείλε ηε ζηηγκή.  

 

 
Δηθόλα 27: Γηεπαθή Φηιηξαξίζκαηνο Γεδνκέλσλ 

 
 Δπφκελν βήκα πξνζαξκνγήο ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ησλ νπηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηελ νζφλε 

απνηππψλεηαη ζηελ Δηθφλα 28. Η πάλσ δηεπαθή ζηελ Δηθφλα 28, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα 

δηαθνξνπνηήζεη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ, ηηο αθκέο πνπ δηαζπλδένπλ θφκβνπο.  
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Δηθόλα 28: Γηεπαθέο Πξνζαξκνγήο Γεδνκέλσλ θαη Οπηηθώλ Αληηθεηκέλσλ 

  Η θάησ δηεπαθή, αλαθαηαζθεπάδεη ηελ νπηηθνπνίεζε δίλνληαο φξηα ηηκψλ ζην αξρηθφ ζεη 

δεδνκέλσλ, πεξηνξίδνληαο ην νπηηθφ απνηέιεζκα κε δπλακηθά εξσηήκαηα. Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηήζεη αληηζηνηρνχλ ζε πεδία ηεο βάζεο πνπ έπεηηα ραξαθηεξίδνπλ ην θάζε αληηθείκελν ζηελ 

νζφλε. 

 

5.2.3 Σύλνςε δεδνκέλσλ 

  

 Ο κεραληζκφο αλαδήηεζεο ζην YouTube, αλ θαη αξθεηά εμειηγκέλνο, δελ απνδίδεη ηα κέγηζηα 

δίρσο κεξηθέο ηξνπνπνηήζεηο θαη θηιηξαξίζκαηα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπλειέρζεζαλ θαη απηά πνπ ηειηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα γηα 

ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ ζπλάθεηά ηεο κε ηνλ ζεκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο. Ο Πίλαθαο 1 ζπλνςίδεη ηα 

δεδνκέλα φπσο απηά αλαθηήζεθαλ θαη απνζεθεχζεθαλ ζηε βάζε.  

Σα θαλάιηα είλαη έλαο εμεηδηθεπκέλνο αξηζκφο ρξεζηψλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ κε πεξηερφκελν βίληεν 

εθηφο απφ ζρφιηα. Άξα βιέπνπκε ζηελ έξεπλά καο, φηη ην 764(0,62%) ησλ ρξεζηψλ απνηππψλνπλ ηελ 

ξαρνθνθαιηά ηνπ νηθηζκνχ θαη δηακνηξάδνπλ πεξηερφκελν βίληεν. Μπνξεί λα θαίλεηαη κηθξφ πνζνζηφ 

αιιά φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, ην έλαπζκα πνπ δίλεηαη απφ απηά ηα βίληεν ππξνδνηεί πνιπάξηζκεο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ρξεζηψλ κε ρξήζε ζρνιίσλ.  
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Αθφκα έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο έξεπλαο ζπλαληάηαη ζην πνζνζηφ ησλ βίληεν απνθξίζεσλ 

609(44,13%) ησλ ζπλνιηθψλ βίληεν. Οη βίληεν απνθξίζεηο είλαη κηα εμεηδίθεπζε ησλ βίληεν, κε ην 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε θάπνην βίληεν. Ο αξηζκφο απηφο απφ κφλνο ηνπ απνδεηθλχεη 

ηελ παξαπάλσ αμία πνπ έδσζε ε εθαξκνγή ζηελ έξεπλα, κε ηελ αλάθηεζε ησλ βίληεν απνθξίζεσλ ζηα 

αξρηθά βίληεν. Παξαηεξνχκε ζηνλ Πίλαθαο 2 φηη αλ θαη έρνπκε κεγάιε ζπκκεηνρή ρξεζηψλ ζε 

ζρνιηαζκνχο, ην πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ πνπ αθήλνπλ κφλν έλα ζρφιην είλαη αξθεηά πςειφ. Βέβαηα απηή 

είλαη κηα ηάζε πνπ ζπλαληάηαη θαη ζε άιιεο έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε CMC, φπσο ε κειέηε ιηζηψλ 

ζπδήηεζεο αθαδεκατθψλ[68].  

 

Υξήζηεο Καλάιηα Βίληεν Βίληεν 

Απνθξίζεηο 

ρόιηα 

122188 764 1380 609 168621 

Πίλαθαο 1: Γεδνκέλα Έξεπλαο 

 

   

Υξήζηεο κε ζπλεηζθνξά 

ζρνιίνπ 

Υξήζηεο κε ζπλεηζθνξά 

κόλν ελόο ζρνιίνπ 

Υξήζηεο κε ζπλεηζθνξά 

πεξηζζόηεξσλ από έλα 

ζρόιηα 

121875 98956 22919 

99,74% 81,19% 18,81% 

Πίλαθαο 2: ηνηρεία ζπλεηζθνξάο (ζρνιίσλ) ρξεζηώλ 

 

 

 

  

5.3 Δπνηθνδνκεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο ρξεζηώλ ζε ρώξνπο ζπλάθεηαο ηνπ 

YouTube σο κέζνδνη επέθηαζεο ησλ νξίσλ ηνπο: Πσο κηα θνηλόηεηα 

εηδεκόλσλ κεηαθέξεη γλώζε θαη αλαδεηθλύεηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 

YouTube  

 
 
 Δπνηθνδνκεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ εθείλεο πνπ νη ζπκκεηέρνληεο 

βξίζθνπλ ηξφπν λα θέξνπλ εηο πέξαο ηελ αξρηθή απνζηνιή πνπ είραλ ζέζεη[67], επηθνηλσλψληαο 

ζπζηεκαηηθά κεηαμχ ηνπο.  

Ο ζηφρνο ησλ ρξεζηψλ ζηε δηθή καο έξεπλα, νξίδεηαη θαη απαληάηαη απφ ηελ αξρηθή καο πξφηαζε 

αλαδήηεζεο ζην YouTube ( “How to play the guitar” ). Μέζσ απηήο ηεο πξφηαζεο δεκηνπξγείηαη έλα 
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ζχλνιν απφ απαληήζεηο ζην εξψηεκα, κε ηελ κνξθή βίληεν. Απηά ηα βίληεν είλαη απφξξνηα γλψζεο θαη 

δεκηνπξγίαο θάπνηνπ ρξήζηε, ζπλήζσο εηδήκσλ ζηνλ ηνκέα, πνπ ηα δεκνζίεπζε ζε έλαλ ηζηφηνπν γηα λα 

κνηξαζηεί ηελ γλψζε ηνπ θαη λα βνεζήζεη άιινπο λα θαηαλνήζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπο. Σν έλα κέξνο 

ηνπ ξφινπ ηνπ YouTube σο μεληζηήο ηεο γλψζεο απηήο ζε κνξθή βίληεν έρεη νινθιεξσζεί.  

Σν επφκελν θνκκάηη ηνπ ξφινπ ηνπ YouTube είλαη λα δηεπθνιχλεη πνιχκνξθε επηθνηλσλία θαη 

δηαδξαζηηθφηεηα κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ πνπ ζέινπλ λα εκπιαθνχλ θαη λα ζπλεηζθέξνπλ. Όπσο πξνείπακε, 

ην θαηαθέξλεη κε δηάθνξεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο (κελχκαηα, ζρφιηα, βαζκνιφγεζε, βίληεν-

αληαπνθξίζεηο θ.α.). Αμηνπνηψληαο ινηπφλ ηηο ππεξεζίεο απηέο θαηαθέξλεη λα πξνζειθχεη ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο θαη λα ηνπο δίλεη ην έλαπζκα λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θνηλφηεηα. Μέζσ ησλ 

κεραληζκψλ ζρνιηαζκνχ,  απάληεζεο ζε ζρφιην αιιά θαη ηεο βίληεν απφθξηζεο, εγθαζηδξχεηαη, φπσο ζα 

δνχκε παξαθάησ, πιήξσο δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία[45][65] πνπ παξάγεη επνηθνδνκεηηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο θξηηηθή, ελζάξξπλζε θαη αλάδξαζε[8][64]. 

Αλ νη ρξήζηεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ αξρηθφ ζθνπφ θαηαθέξνπλ λα πξνζειθχζνπλ 

πεξηζζφηεξνπο, θξαηψληαο έηζη δσληαλή ηελ πξνζπάζεηα, θαη ζπλάκα, ελδηαθεξφκελνη ρξήζηεο 

αθνινπζήζνπλ απηέο ηηο νκάδεο ρξεζηψλ κε ζθνπφ λα θαηαλνήζνπλ θαη εθιάβνπλ γλψζε, δεκηνπξγείηαη 

έλαο ηδεαηφο ρψξνο πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη. Ο ρψξνο απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο 

ρξήζηεο θαη εμειίζζεηαη βάζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπο. Με βάζε ηελ βηβιηνγξαθία, ρψξνη κε ηδηφηεηεο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ζαλ θαη ηνλ εμεηαδφκελν, νλνκάδνληαη ρψξνη ζπλάθεηαο[23][25].  

Υξεζηκνπνηψληαο ην Prefuse θαη επαπμάλνληαο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ κε πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο, 

δεκηνπξγήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο δηαδξαζηηθέο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο. ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε κηα πξνζαξκνζκέλε ιχζε δηάηαμεο ησλ νπηηθψλ αληηθεηκέλσλ, 

αθνινπζψληαο ηελ ηδέα ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπο κε βάζε ηελ αθνινπζία Fibonacci θαη ελζσκαηψζεθε σο 

δηαρεηξηζηήο δηάηαμεο ζην Prefuse γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο. Με ηελ αμηνπνίεζε 

απηήο ηεο δηάηαμεο κπνξνχκε λα κεηαηξέςνπκε απιά ίρλε ζην YouTube ζε κηα δνκή γξάθνπ πνπ λα 

απεηθνλίδεη ζρεκαηηθά ηνλ εηθνληθφ νηθηζκφ πνπ δξα ζε έλα ρψξν ζπλάθεηαο θαη λα αλαδεηθλχεη ηα φξηά 

ηνπ. Αθφκα, κε ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ δεδνκέλσλ ( βίληεν απνθξίζεηο ) πνπ 

αλαθηήζεθαλ θαη ηελ αληίζηνηρε ηνπνζέηεζή ηνπο, δίλεη κηα λέα δηάζηαζε ζηνλ εμεηαδφκελν νηθηζκφ 

πξνζζέηνληαο πνιχηηκε πιεξνθνξία γηα ηα λενζχζηαηα θαη αξρηθά κε εκθαλή φξηα ηνπ νηθηζκνχ.   
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5.3.1 Οπηηθή κνξθή ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκώλ πνπ έγθεηληαη ζε ρώξνπο ζπλάθεηαο θαη ε 

επέθηαζή ηνπο κέζσ ελδεηθηηθώλ απνηειεζκάησλ επνηθνδνκεηηθήο αιιειεπίδξαζεο   

 
 
  Θέινληαο κέζσ ησλ δεδνκέλσλ πνπ αλαθηήζεθαλ λα απνηππσζεί νπηηθά ν νηθηζκφο ησλ 

ρξεζηψλ πνπ έγθεηηαη ζηνλ ρψξν ζπλάθεηαο ζην YouTube, κηα κίμε ηεο ζπλάθεηαο ηεο θξάζεο “How To 

play” (πνπ ππνδειψλεη πξνζπάζεηα γηα κεηάδνζε γλψζεο) θαη ηνπ ζέκαηνο “the guitar” (πνπ ππνδειψλεη 

ην αληηθείκελν «πάλσ» ζην νπνίν καζαίλεηο) νξίδεη θαη ραξαθηεξίδεη ηνπο ρξήζηεο κέζα απφ ηα βίληεφ 

ηνπο δξψληαο σο θχξηνο παξάγνληαο δεκηνπξγίαο ηεο νπηηθνπνίεζεο.  

Η Δηθφλα 29 απαξηίδεηαη απφ δχν κέξε, Α θαη Β. ην Α απνηππψλνληαη ηα ίρλε (θφκβνη)  ησλ 

ρξεζηψλ σο θαλάιηα ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ εγγξαθή ζηελ θνηλφηεηα θαη ζεκαηνδνηνχλ ηελ 

χπαξμε ηνπο θαζψο θαη ηελ δηάζρηζε ηνπ πξψηνπ δηαρεηξηζηηθνχ νξίνπ ηεο εηθνληθήο θνηλφηεηαο θαη ηα 

νπνία βξέζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηελ αλαδήηεζε. Δίλαη ε πξψηε απνηχπσζε κηαο πξνζδηνξηζκέλεο 

θνηλφηεηαο ρξεζηψλ κε θνηλφ ζθνπφ. Σν κέγεζνο ηνπ θάζε θφκβνπ (ρξήζηε) ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπ κε ζρεηηθά βίληεν ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθφ πεδίν δξάζεο ή θνηλήο πξνζπάζεηαο.  

Η δηάηαμε ζηνλ ρψξν εκθαλίδεη ηνπο παιαηφηεξα εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ζην θέληξν θαη φζν 

εμεξρφκαζηε ηνπνζεηνχληαη νη λεφηεξνη. Μηα πξψηε παξαηήξεζε, είλαη ε κηθξή ζπκκεηνρή ησλ 

παιαηφηεξσλ ρξεζηψλ ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα, ζε ζρέζε κε ηνπο λεφηεξνπο. 

Σν Β ζθηαγξαθεί έλα πξψηκν ζηάδην ηεο θαζνιηθήο αλαπαξάζηαζεο, θαζψο απνηππψλεη ηνλ 

ππξήλα ( κε γθξη θφκβνπο ), ηα άκεζα ζπζρεηηδφκελα ίρλε πνπ επεθηείλνπλ ηελ έξεπλα πάλσ ζηα ίδηα 

ζεκαηηθά φξηα ( κσβ θφκβνη ) θαη έλα ηξίην ζεη ηρλψλ πεξηθεξεηαθά ζηα άιια ( πξάζηλνη θφκβνη ). Σν 

κέγεζνο θαη εδψ είλαη αλάινγν κε ηελ ζπλεηζθνξά ζε βίληεν απφ ηνλ θάζε ρξήζηε ( θφκβν ). 

Φξφληκν είλαη λα επηζεκάλνπκε εδψ, φηη νηηδήπνηε πέξαλ απφ ηνπο γθξη θφκβνπο είλαη πξφζζεηα 

δεδνκέλα, άκεζα, φκσο ζπλδεδεκέλα κε ηελ αξρηθή αλαδήηεζε. ε γεληθέο γξακκέο, νη κσβ θφκβνη 

απνδίδνπλ ηνπο ρξήζηεο νη νπνίνη, δεκηνχξγεζαλ έλα βίληεν ζρεηηθφ κε απηά ηνπ ππξήλα θαη έπεηηα ην 

παξάζεζαλ σο απφθξηζε ζε απηφ. Αλ ην δνχκε αλαινγηθά κε ηα ζρφιηα, είλαη κηα ηεθκεξησκέλε 

απάληεζε ( κε ηελ ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ) ζε  θάπνην άιιν βίληεν ην νπνίν θαη απηφ θξίλεηαη 

απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλφηεηα.  
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Δηθόλα 29: Α) Ππξήλαο Αλαδήηεζεο Β) Αλαδήηεζε ε Γπν Δπίπεδα ( Αλάθηεζε Βίληεν Απνθξίζεσλ) 

   

Οη εμσηεξηθνί ρξήζηεο ( πξάζηλνη θφκβνη ) αλαπαξηζηνχλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα κηαο 

πξνζπάζεηαο πνπ μεθίλεζαλ νη ρξήζηεο ηνπ ππξήλα, βνήζεζαλ νη ελδηάκεζνη ( κσβ θφκβνη ) θαη 

αληαπνθξίζεθαλ κε δηθά ηνπο βίληεν νη εμσηεξηθνί. Μπνξνχκε επηθαλεηαθά λα παξαηεξήζνπκε έλα 

«ζχζηεκα» εηζαγσγήο, επεμεξγαζίαο, αλαηξνθνδφηεζεο θαη απνηειέζκαηνο, πιεξνθνξίαο. Αιιά απηά ζα 

εμεηαζηνχλ εθηελέζηεξα παξαθάησ.   

Η Δηθφλα 30 απεηθνλίδεη έλα κέξνο ηεο ζπλνιηθήο αλαπαξάζηαζεο, κεγεζπκέλε θαη 

επηθεληξσκέλε ζηνλ ππξήλα έηζη ψζηε λα γίλνπλ εκθαλείο νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο εζσηεξηθήο ηάμεο. 

ε απηφ ην βήκα ηεο νπηηθνπνίεζεο ν αιγφξηζκνο πνπ έηξεμε, ηνπνζέηεζε ηα βίληεν πνπ αλαθηήζεθαλ 

απφ ηνπο ρξήζηεο, κέζα ζηα «ζχλνξα» ηνπο αληίζηνηρα. Όπσο είρακε πεη παξαπάλσ, ην κεγαιχηεξν 

κέγεζνο ηνπ θάζε θφκβνπ αλαπαξηζηά ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα κε βίληεν θαη απηφ 

πιένλ θαίλεηαη μεθάζαξα ( πεξηζζφηεξα βίληεν, κεγαιχηεξνο θφκβνο). Γηα ιφγνπο επθξίλεηαο νξηζκέλνη 

θφκβνη ρξεζηψλ έρνπλ κεηαθηλεζεί γηα λα θαλεξσζεί ε εζσηεξηθή θίλεζε βίληεν απφθξηζεο ησλ 

ρξεζηψλ.  
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Δηθόλα 30: πζρεηίζεηο Βίληεν Απνθξίζεσλ ηνλ Ππξήλα & Αμηνιόγεζε ησλ πλεηζθνξώλ  

πλερίδνληαο ζηελ ίδηα εηθφλα, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηελ έιιεηςε ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ ρξεζηψλ κε ηε ρξήζε ησλ βίληεν-απνθξίζεσλ, αιιά φπσο ζα θαλεί παξαθάησ, ε 

αιιειεπίδξαζε ζηνλ ππξήλα απνηειείηαη θπξίσο απφ ζρφιηα κεηαμχ ησλ ζπλεηζθεξφλησλ. Φαίλεηαη φκσο 

φηη ππάξρεη εζσηεξηθή ρξήζε ηεο απφθξηζεο βίληεν ( κεηαθηλεκέλνη γθξη θφκβνη γηα λα θαλεί ε 

εζσηεξηθή βίληεν απφθξηζε ) απφ πνιινχο ρξήζηεο, θαη απηφ ζπλήζσο είλαη απφξξνηα ηεο πξνζσπηθήο 

θαηεγνξηνπνίεζεο θαη νξγάλσζεο ησλ βίληεν ηνπ ρξήζηε, πξνο ηελ δηεπθφιπλζε ησλ άιισλ θαη απνθπγή 

ηεο εκηηειήο ιεηηνπξγίαο ηνπ YouTube γηα ηα πξνηεηλφκελα βίληεν. 

 Οη κηθξφηεξνη θφκβνη αληηζηνηρνχλ ζε βίληεν θαη έρνπλ φινη ην ίδην κέγεζνο, αιιά ην ρξψκα ηνπο 

είλαη αλάινγν ηεο βαζκνιφγεζεο πνπ δέρζεθαλ απφ ηελ θνηλφηεηα κε ηελ ρξήζε ελεξγεηψλ «Like» θαη 

«Dislike». Η θιίκαθα ησλ ρξσκάησλ ζηνπο θφκβνπο ησλ βίληεν, είλαη απφ καχξν κέρξη ιεπθφ, κε 

ελδηάκεζεο βαζκίδεο ηηο απνρξψζεηο ηνπ θφθθηλνπ κέρξη θίηξηλν. Όζν πην αξεζηφ είλαη ην βίληεν ηφζν πην 

ιεπθφ ρξψκα έρεη θαη αληηζηξφθσο, φζν ιηγφηεξν αξεζηφ είλαη ηφζν ην ρξψκα ηνπ παίξλεη θφθθηλεο 

απνρξψζεηο κέρξη ην καχξν, φπνπ εθεί δελ έρεη θαζφινπ «Likes» ή έρνπλ απαγνξεπζεί απφ ηνλ ρξήζηε κε 

ηα δηθαηψκαηα ηνπ βίληεν.  
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Πξνθαλέο είλαη φηη νη κεγαιχηεξνη ζε ζπλεηζθνξά ρξήζηεο ιακβάλνπλ θαιιίηεξεο θξηηηθέο. 

αθψο, ε πνιπάξηζκε πξνζθνξά απφ βίληεν απφ απηνχο ηνπο ρξήζηεο κπνξεί λα εξκελεπηεί θαη αλάπνδα, 

θαζψο κε ηελ ζεηηθή αληηκεηψπηζε πνπ δέρνληαη απφ ηελ θνηλφηεηα, παξνηξχλνληαη[21][26] λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαη άιια βίληεν πνπ ζα πξνζζέζνπλ πεξεηαίξσ πνηνηηθή γλψζε. Αλ ιάβνπκε ππφςε καο 

ηηο ήδε ππάξρνπζεο έξεπλεο ζηε βηβιηνγξαθία φπσο γηα παξάδεηγκα κηα πνπ απνδεηθλχεη φηη ηα ζρφιηα 

ησλ ρξεζηψλ ζηα βίληεν ηεο θαηεγνξίαο «How To» είλαη πνιχηηκα[8], κε βαξπζήκαληε ζπλεηζθνξά ζηελ 

θνηλφηεηα  -θαη φρη απιψο ζθνππίδηα πνπ ζπλήζσο αθήλνπλ πίζσ ηνπο ρξήζηεο θπξίσο ιφγσ ηεο 

αλσλπκίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηαο-, κπνξνχκε, ζπλδπάδνληάο ηα κε ηηο βαζκνινγίεο ηνπο, λα 

ζπκπεξάλνπκε φηη παξνηξχλνληαη ή θαη δηνξζψλνληαη, παξάγνληαο αλαβαζκηζκέλεο εθδφζεηο θαη λέν 

πεξηερφκελν.  

Απηφ ζπλάδεη κε έξεπλεο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηνκείο ηεο ππνινγηζηηθήο θνηλσληθήο 

επηζηήκεο[20][21][22] φπνπ ε πξνζπάζεηα απφ αλζξψπνπο, κέζσ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, γηα 

πνηνηηθφηεξε γλψζε, ή γεληθά θνηλφ ζθνπφ, δεκηνπξγεί κηα εθαξκνδφκελε εηθνληθή επθπΐα πνπ δξα βάζε 

ηεο αζξνηζηηθήο θνηλήο πξνζπάζεηαο ζε έλα ρψξν ζπλάθεηαο ησλ εκπιεθνκέλσλ[23]. 

  ηελ Δηθφλα 31, απνηππψλνληαη νη αιιειεπηδξάζεηο κε κνξθή ζρνιίσλ κεηαμχ ησλ θχξησλ 

ρξεζηψλ (ππξήλα). πγθεθξηκέλα, κε θφθθηλν ρξψκα δηαγξάθνληαη νη γξακκέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

δεκνζηεπκέλν ζρφιην, έρνληαο πεγή θάζε ρξήζηε ( γθξη θφκβνο ) θαη πξννξηζκφ θάπνην απφ ηα βίληεν ( 

κηθξφηεξνη θφκβνη ). ε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε εηθφλα, θαίλεηαη φηη ππάξρεη κεγαιχηεξε 

εζσηεξηθή ζπκκεηνρή κεηαμχ δηάθνξσλ ρξεζηψλ ηνπ ππξήλα. Η επηθέληξσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ρξεζηψλ ζηε ρξεζηκνπνίεζε ζρνιίσλ θαη φρη αληαπφθξηζεο κε βίληεν, πξνζδίδεη ηελ έλλνηα ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηεο κε απηνπξνβνιήο ή γεληθά δηαθήκηζεο κέζσ ηξίησλ ρξεζηψλ. Γειαδή δελ 

«κνιχλνπλ» ηελ ζρέζε κεηαμχ ηνπο θαη δελ δηαζηξεβιψλνπλ κε άζρεηα βίληεν ησλ ρψξν ζπλάθεηαο αιιά 

νχηε πξνζπαζνχλ λα αλαηξέςνπλ ηελ δεκηνπξγία θάπνηνπ ρξήζηε κε κηα βίληεν αληαπφθξηζε. 

 
Δηθόλα 31: Αιιειεπηδξάζεηο Με ρόιηα 
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 πκπεξηθνξά ρξεζηψλ ε νπνία είλαη δπζαλάινγε κε άιιεο θαηεγνξίεο ζην YouTube[2][9] πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ αλάδεημε ή πξνψζεζε εηαηξηψλ ή πξνζσπηθψλ βίληεν ζπζρεηίδνληάο ηα άκεζα κε πνιχ 

δεκνθηιή βίληεν κε ηε ρξήζε ηεο βίληεν απφθξηζεο.   

ηελ Δηθφλα 32 παξνπζηάδεηαη ην ίδην ζηηγκηφηππν κε ηελ Δηθφλα 31 αιιά ζε δχν κέξε (Α θαη Β), 

θαη ζε δηαθνξεηηθφ θφλην, κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ησλ απαληήζεσλ ησλ δεκηνπξγψλ ζηα δηθά ηνπο 

βίληεν, γη‟ απηφ έρνπλ κεηαθηλεζεί νξηζκέλνη γθξη θφκβνη. Δίλαη θαλεξφ φηη ππάξρεη κεγάιε 

δξαζηεξηφηεηα θαη ελδηαθέξνλ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ ππξήλα γηα ηα βίληεφ ηνπο. Ο ζρνιηαζκφο πνπ 

γίλεηαη κπνξεί λα εθηίλεηαη απφ απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα έσο εμήγεζε απνξηψλ, απνζαθήληζε 

ηαπηφηεηαο, επραξηζηίεο ή αληηπαξαζέζεηο. Δίλαη κηα πξψηε έλδεημε ζπλεηζθνξάο, ζηελ επηθείκελε 

επνηθνδνκεηηθή αιιειεπίδξαζε. Βιέπνπκε επίζεο φηη ην ζηίγκα ηνπ δεκηνπξγνχ δελ παχεη λα ππάξρεη, 

θαζψο ε ζπκκεηνρή ηνπ είλαη θαλεξή ζηα ζρφιηα, αθφκα θαη ζε ρξήζηεο κε ζπλεηζθνξά ελφο βίληεν.  

Γηα λα ξίμνπκε πεξηζζφηεξν  θψο ζην πεξηερφκελν ησλ ιεγνκέλσλ ζα πξέπεη λα δηεμαρζεί 

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ζηα ζρφιηα θαη πξνζπάζεηα αλάδεημεο λεκάησλ ζπδήηεζεο ε νπνία πινπνηείηαη 

παξαθάησ. 

 
Δηθόλα 32: Α) ρνιηαζκνί θαηόρνπ ηνπ βίληεν Β) Πεξηζζόηεξν ελεξγνί 

Η Δηθφλα 33 δηαρσξίζηεθε ζε δχν κέξε γηα ηελ νπηηθή θαηαλφεζε ηνπ απνηειέζκαηνο. Σν Α 

κέξνο απνδίδεη ηηο βίληεν-αληαπνθξίζεηο ρξεζηψλ ( κσβ θφκβνη ) άκεζα ζπζρεηηδφκελσλ κε ηε 

ζεκαηνινγία ηνπ ππξήλα. Με κσβ γξακκέο αλαπαξηζηψληαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ πξψηνπ ζεκαηηθνχ 

νξίνπ θαη ηνπ ππξήλα κε ρξήζε ηεο βίληεν-απφθξηζεο. Οη απνθξίζεηο απηέο, είλαη απφξξνηα ηνπ 

ελδηαθέξνληνο άιισλ ρξεζηψλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θνηλφηεηα -λα εηζάγνπλ ζην αξρηθφ ζχζηεκα 

αμηνπνηήζηκε πιεξνθνξία. Απηή ε πιεξνθνξία, αμηνινγείηαη θαη ζρνιηάδεηαη αλαιφγσο, φπσο θαη ζηα 

πξναλαθεξζέληα.  
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ην Β θνκκάηη, παξνπζηάδεηαη ην ηειεπηαίν φξην πνπ επεθηείλεη ηα φξηα ηεο αξρηθήο καο 

θνηλφηεηαο πξνζζέηνληαο πιεξνθνξία απνηειέζκαηνο απφ ηελ επεμεξγαζία ηεο εζσηεξηθήο γλψζεο. Με 

αλνηρηφ πξάζηλν ρξψκα θφκβνη εκθαλίδνληαη νη ρξήζηεο πνπ εμέιαβαλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ππξήλα, ηηο 

επεμεξγάζηεθαλ θαη κέζσ απηψλ δεκηνχξγεζαλ έλα παλνκνηφηππν είδνο πιεξνθνξίαο αιιά θαηά θχξην 

ιφγν ρσξίο λα είλαη εηδήκνλεο φπσο νη ρξήζηεο ηνπ ππξήλα. Οη πξάζηλεο γξακκέο δηαγξάθνπλ έλα 

κνλνπάηη βίληεν-απφθξηζεο απφ ηα βίληεν ησλ πξναλαθεξζέλ ρξεζηψλ πξνο ηα βίληεν ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

ππξήλα, απνζηέιινληαο κε κνξθή βίληεν ην απνηέιεζκα ηεο πξνζσπηθήο ηνπο δηαδηθαζίαο ζην βίληεν κε 

ην νπνίν ζπζρεηίδνληαη. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ππάξρεη αμηνιφγεζε θαη ζρνιηαζκφο.  

Σα ζεκαηηθά φξηα ηεο αλαδήηεζεο ζ‟ απηφ ην ζεκείν έρνπλ μεπεξαζηεί θαζψο ηα πεξηερφκελα ησλ 

ρξεζηψλ δελ ζπλάδνπλ κε ηα φξηα ηεο αξρηθήο καο αλαδήηεζεο. Γελ παχεη φκσο, ε έλλνηα ησλ 

πεξηερνκέλσλ ηνπο, λα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηα αξρηθά καο νξηνζεηεκέλα δεδνκέλα, κε ηε 

κνξθή πιένλ απνηειέζκαηνο. Απνηέιεζκα ην νπνίν θαλεξψλεη ηελ νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία 

θαηαλφεζεο θαη κεηάδνζεο γλψζεο (πξαθηηθήο) κέζσ επνηθνδνκεηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ[66][67], 

παξαιιειίδνληαο ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο κε ην βίληεν ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε (πξάζηλνη θφκβνη). 

Με ιίγα ιφγηα, θάπνηνο πνπ ελδηαθέξζεθε γηα λα κάζεη πψο λα παίδεη θηζάξα, παξαθνινχζεζε 

έλα βίληεν πνπ ηνπ πξνζθέξζεθε, πξνζπάζεζε κφλνο ηνπ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο 

δεκηνχξγεζε ηελ δηθή ηνπ εθδνρή, θαη ηελ ζπλέδεζε κε ηελ πεγή πξνζζέηνληαο ηεο πεξηερφκελν 

κεγαιχηεξεο αμίαο απ‟ φηη παξέρεη έλα ζρφιην[34]. Αμηνζεκείσηε βέβαηα είλαη δηαδηθαζία πνπ 

δηεθπεξαίσζε ν ηειηθφο ρξήζηεο. Γελ έθαλε απιά έλα “Like” ή δελ ρξεζηκνπνίεζε ηνλ κεραληζκφ 

ζρνιηαζκνχ ηνπ YouTube, δηφηη νη ελέξγεηεο πνπ πξνζθέξνπλ δελ θάιππηαλ ηηο αλάγθεο ηνπ έηζη 

δεκηνχξγεζε απφ κφλνο ηνπ έλα είδνο ηερλνπξγήκαηνο δνκεκέλν ζε κνξθή βίληεν πνπ επηδέρεηαη 

ελέξγεηεο (πεξηζζφηεξεο-πνηνηηθφηεξεο απφ έλα ζρφιην) αλάινγα κε ηελ αληίιεςε ησλ ρξεζηψλ γηα ην 

ηερλνχξγεκα.   

 
Δηθόλα 33: Α) Πξώην Δπίπεδν Βίληεν Απόθξηζεο, ρεηηθό κε ηνλ Θεκαηηθό Ππξήλα. Β) Δμσηεξηθό επίπεδν Βίληεν 

Απόθξηζεο, Απνηειέζκαηα Γηαδηθαζίαο. 

Α 
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 Δδψ κπνξνχκε λα ζπκπιεξψζνπκε θαη λα επαπμήζνπκε ηα απνηειέζκαηα ππάξρνπζαο 

έξεπλαο[8] ζηε βηβιηνγξαθία, πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο ππνθείκελεο θνηλφηεηαο ζηα 

ζεκαηηθά φξηα ηεο “How To” θαηεγνξίαο βίληεν ζην YouTube. Η ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ηεο νπνίαο έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ γξάθεκα παξαηίζεηαη ζηελ Δηθφλα 34, αζρνιήζεθε εθηεηακέλα κε ην ζπλαίζζεκα ησλ 

ζρνιίσλ ησλ ρξεζηψλ ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο βίληεν ζην YouTube.  

Καηέιεμε δε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ζπλαίζζεκα ησλ ζρνιίσλ ζηελ θαηεγνξία “How To” είλαη 

ζεηηθφ θαη ζπλήζσο πξνζθέξεη επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή, ππνζηεξηθηηθά φπσο θαη βειηησηηθά ζρφιηα γηα 

ην βίληεν ζηνλ δεκηνπξγφ. Έρνληαο ππφςε φηη κε έλα ζρφιην κπνξνχκε λα ελζαξξχλνπκε, λα 

βνεζήζνπκε, λα δηνξζψζνπκε κηα πξνζπάζεηα, αθφκε θαη λα επηθπξψζνπκε κηα πξάμε, γίλεηαη 

θαηαλνεηή ε αμία ηνπ ζρνιίνπ ζηελ θνηλφηεηα. Βέβαηα, αλ θαη θαηά θάπνην ηξφπν ηθαλνπνηεί ηελ φιε 

δηαδηθαζία[37] ηεο ζπδήηεζεο γηα ηνλ θνηλφ ζθνπφ, ε πξνζθεξφκελε δπλαηφηεηα ηνπ ζρνιίνπ σο 

αληηθείκελν επηθνηλσλίαο δελ θαιχπηεη ηελ επηθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζηελ θνηλφηεηα κε ζηνηρεία ή 

ηελ ζσζηή απνζαθήληζε ηεο βειηίσζεο πνπ πξνηείλεηαη. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα νη ρξήζηεο ηεο 

θνηλφηεηαο λα ζηξαθνχλ ζε έλαλ λέν ηξφπν επηθνηλσλίαο γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο.  

Η ιχζε βξέζεθε, φπσο δηαπηζηψλεηαη, ζηελ αμηνπνίεζε ησλ βίληεν απνθξίζεσλ σο εξγαιείν κε 

κεγαιχηεξε αλνρή ζε επηθπξσκέλν πεξηερφκελν. Δίλαη κηα έλδεημε ηεο επξεκαηηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ λα 

κεραλεχνληαη λέεο πξαθηηθέο κέζσ ήδε ππάξρσλ κεζφδσλ, κε ζηφρν ηελ επηθνηλσλία. Η αλνρή ηνπ βίληεν 

ζε ελέξγεηεο, σο αληηθείκελν επηθνηλσλίαο, είλαη ζαθψο κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ην ζρφιην. Η επηθχξσζε 

ηεο εκπεηξίαο θαη ε απνηχπσζε ηνπ απνηειέζκαηνο δελ είλαη κφλν ζρφιηα αιιά ήρνο θαη εηθφλα. Οη 

ζπλεηζθνξέο ζε αιιαγέο ζε θάπνην ήδε ππάξρνλ βίληεν, απνζαθελίδνληαη πιήξσο κέζσ 

νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ πνπ δεκηνπξγήζεθε. Βέβαηα, αμηνζεκείσην είλαη φηη πιένλ νη ρξήζηεο πνπ 

δεκηνπξγνχλ απηά ηα βίληεν, πεξλνχλ ζε έλα λέν επίπεδν ζπλεηζθνξάο θαζψο ε δηαθνξά ζηελ δηαδηθαζία 

ζρνιηαζκνχ κε ηελ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο βίληεν είλαη ηεξάζηηα αλ θαη ν ζθνπφο παξακέλεη ν ίδηνο θαη 

ζπζρεηίδεηαη παξαθάησ.  

Η Δηθφλα 34, απφξξνηα ηεο έξεπλαο, θαηεγνξηνπνηεί ηνπο ρξήζηεο ζε ζρέζε κε ηελ πνηνηηθή  

ζπλεηζθνξά – ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλφηεηα. Τςειφ ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηα δχν ηειεπηαία 

«ζθαινπάηηα» ηεο Δηθφλα 34 θαζψο κπνξνχλ λα αληηζηνηρεζνχλ κε ηα εμσηεξηθά θαη ηα εζσηεξηθά φξηα 

ηεο έξεπλαο καο αληίζηνηρα, απνδεηθλχνληαο ηελ χπαξμε επνηθνδνκεηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ.  

Πνην ζπγθεθξηκέλα, ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ( βίληεν απφ πξάζηλνπο θφκβνπο ) 

κπνξεί λα αληηζηνηρηζηεί σο επηζηξνθή ησλ ρξεζηψλ πνπ αθνινχζεζαλ ηηο νδεγίεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

ππξήλα, γηα λα αθήζνπλ ην δηθφ ηνπο απνηέιεζκα κε ηε ρξήζε απηή ηε θνξά, φρη ζρνιίνπ, αιιά βίληεν. 

Χο ζπλεηζθνξά ή βειηίσζε ζην ήδε ππάξρνλ βίληεν κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ νη βίληεν απνθξίζεηο 

ηνπ εζσηεξηθνχ νξίνπ (κσβ θφκβνη), πνπ θχξην ζθνπφ έρνπλ ζηελ βειηίσζε ή ζπλεηζθνξά ζην 

πξνεγνχκελν βίληεν.  



70 
 

 

Δηθόλα 34: πλεηζθνξά - πκκεηνρή Υξεζηώλ Με ρόιηα (Δηθόλα ηξνπνπνηεκέλε από «European Journal of 

Communication 2012 27, ̈ It took me about half an hour, but I did it! Media circuits and affinity spaces around how-to 

videos on YouTube¨ p: 167») 

 

Με ηελ βνήζεηα ηεο Δηθφλα 35 (αξηζηεξά) κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ίρλε πνπ δεκηνχξγεζαλ νη 

ρξήζηεο κε ηε κνξθή ζρνιίσλ. Οη θφκβνη έρνπλ ηελ ίδηα ζεκαζία κε ηηο πξνεγνχκελεο εηθφλεο αιιά νη 

αθκέο θαλεξψλνπλ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο επαλαιακβαλφκελεο, αιιειεπηδξάζεηο ρξεζηψλ κε ηελ 

κέζνδν ησλ ζρνιίσλ πνπ θαηαδεηθλχνπλ έλα κνηίβν ζπδήηεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη αθκέο κε κσβ 

ρξψκα, αλαπαξηζηνχλ ελέξγεηεο ζρνιηαζκψλ κεηαμχ ρξεζηψλ. Τπάξρεη κεγάιε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ 

θαζψο ηα ίρλε ηνπο ην θαηαδεηθλχνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κε ηηο πνξηνθαιί αθκέο. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

αθκέο, θαλεξψλνπλ έλα επαλαιακβαλφκελν κνηίβν επηθνηλσλίαο ( εθηφο ηεο βίληεν-απφθξηζεο πνπ 

είδακε παξαπάλσ ), θαζψο ε θάζε αθκή ζπλαζξνίδεη πάλσ απφ έλα ζρφιην ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε ζην 

ζπγθεθξηκέλν βίληεν, έλα είδνο λήκαηνο γηα ζπδήηεζε. 

Δθηελέζηεξε έξεπλα πάλσ ζ‟ απηφ δηεμάγεηαη παξαθάησ, έηζη ψζηε λα ξίμνπκε θσο ζηελ 

ζπζηεκαηηθή ζπλεηζθνξά φισλ ησλ ρξεζηψλ ζε ζρφιηα, αιιά θαη ηελ δνκεκέλε ζπδήηεζε πνπ είλαη 

πιένλ ζχλεζεο θαηλφκελν ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο βίληεν ηνπ YouTube.  

πλερίδνληαο, ε δεμηά πιεπξά ηεο εηθφλαο, ξίρλεη θψο ζηνπο δεζκνχο πνπ δεκηνπξγνχληαη 

αλάκεζα ζε ρξήζηεο-θαλάιηα ρξεζηκνπνηψληαο ηα ίδηα δεδνκέλα αιιά εθαξκφδνληαο άιινλ δηαρεηξηζηή 

δηάηαμεο αληηθεηκέλσλ (Force Directed Layout). Ο ζπγθεθξηκέλνο δηαρεηξηζηήο δηάηαμεο κεηαρεηξίδεηαη 

ηνπο θφκβνπο σο αληηθείκελα κε αξλεηηθή βαξχηεηα πνπ αιιειναπσζνχληαη. Οη αθκέο ηα θξαηάλε 

ελσκέλα κεηαμχ ηνπο. Απηφ έρεη απνηέιεζκα ηελ αλάδεημε ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο. 

ηε κεγεζπκέλε απηή εηθφλα, πνπ είλαη κέξνο ηεο νιηθήο νπηηθνπνίεζεο, ε ζεκεηνινγία ησλ 

νπηηθψλ αληηθεηκέλσλ αιιάδεη θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάδεημε έκκεζσλ θαη άκεζσλ θνηλσληθψλ 
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δεζκψλ, ζπγθεθξηκέλα κε ηε ρξήζε ζρνιίσλ. Ο ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο είλαη ην 

βίληεν. Λεηηνπξγεί σο ςεθηαθφ αληηθείκελν πνπ «δέλεη» ηνπο ρξήζηεο ηεο ζπδήηεζεο θαη ηνπο «θξαηάεη» 

κέζα ζηα φξηα ηνπ ρψξνπ ζπλάθεηαο.  

Οη ρξήζηεο ηνπ νηθηζκνχ αλαπαξίζηαληαη κε γθξη θφκβνπο θαη είλαη ε αθεηεξία ησλ αθκψλ. Οη 

κηθξφηεξνη θφκβνη κε ρξψκαηα απφ άζπξν, πνξηνθαιί  έσο καχξν, θφθθηλν είλαη ηα βίληεν. Οη θφθθηλεο 

αθκέο θαλεξψλνπλ ην πνιχ έλα ζρφιην ζε βίληεν, ελψ νη πξάζηλεο αληηζηνηρνχλ ζε πιεηάδα ζρνιίσλ θαη 

ην πάρνο ηεο αθκήο είλαη αλάινγν ηνπ αξηζκνχ ηνπο. Οη κπιε αθκέο ραξαθηεξίδνπλ ζρφιηα απφ ηνλ 

δεκηνπξγφ ηνπ βίληεν θαη ην πάρνο ηεο αθκήο δηαρσξίδεη αλ έγηλαλ έλα ή πνιιά ζρφιηα.  

 

Δηθόλα 35: (Αξηζηεξά) Γεληθή Γξαζηεξηόηεηα ρνιίσλ, (Γεμηά) Μεγεζπκέλν ηηγκηόηππν Γεκηνπξγεκέλσλ Γεζκώλ 

Μεηαμύ Υξεζηώλ κε Σε Υξήζε ρνιίσλ, Πνπ πλεηζθέξνπλ κε Βίληεν ηελ Κνηλόηεηα  

Βιέπνπκε φηη ππάξρνπλ νκάδεο ρξεζηψλ πνπ είηε έρνπλ άκεζε ζρέζε κέζσ ησλ ζρνιίσλ ηνπο ζε 

θνηλά βίληεν, αιιά θαη ρξήζηεο πνπ ρσξίο λα ην μέξνπλ ζπζρεηίδνληαη ζε 2ν θαη 3ν ή θαη λ βαζκφ θαη 
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δεκηνπξγνχλ λέεο ζρέζεηο. Απφξξνηα ηεο βαζκηαίαο απηήο δηαζχλδεζεο ησλ ρξεζηψλ πνπ θαίλεηαη θαη 

ζηελ εηθφλα, είλαη ε έκκεζε ζπζρέηηζε ηνπο ζε έλαλ θνηλφ ρψξν ζπλάθεηαο, ν νπνίνο εληζρχεηαη θαη 

ζπλάκα επεθηείλεηαη κέζα απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. ηα καχξα πιαίζηα πνπ δηαγξάθνληαη ζηελ 

Δηθφλα 35, απνηππψλνληαη δχν εκθαλείο πεξηπηψζεηο έκκεζεο ζπζρέηηζεο ησλ ρξεζηψλ.  

Γηεπθξηλίδνληαο, ηα δεδνκέλα ηεο νπηηθνπνίεζεο πνπ απνηππψλεηαη ζηελ Δηθφλα 35 αληηζηνηρνχλ 

ζε ρξήζηεο πνπ έρνπλ ζπλεηζθέξεη ηνπιάρηζηνλ έλα βίληεν ζηελ θνηλφηεηα θαη φρη ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο.  

 

 

5.3.2 Σπλνρή ζπδεηήζεσλ: Πξνζθνξά ζηελ επνηθνδνκεηηθή αιιειεπίδξαζε. 

  

 Δθκεηαιιεπφκελνη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο κπνξνχκε λα επηθεληξψζνπκε ηελ έξεπλά 

καο ζε ζηφρνπο πνπ θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη λα ξίμνπκε θψο ζε βαζχηεξα θξπκκέλεο έλλνηεο θαη 

κνηίβα. ηελ Δηθφλα 36, απνηππψλεηαη κηα πξνζαξκνζκέλε απεηθφληζε. Έρεη επηιεγεί έλαο ρξήζηεο 

ππξήλα, θαη βιέπνπκε ηηο δηαζπλδέζεηο ηνπ ζε βίληεν απνθξίζεηο απφ ηνπο άιινπο ρξήζηεο. Όπσο 

αλαθέξζεθε πξηλ, είλαη κηα πξνζαξκνζκέλε απεηθφληζε γηαηί έρεη κεγεζπλζεί ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

ρξήζηε ζην καχξν πιαίζην θαη έρεη κεηαθηλεζεί ν θφκβνο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ρξήζηε γηα λα θαλεί ε 

δξαζηεξηφηεηα ζηα βίληεφ ηνπ.  

 
Δηθόλα 36: Απνκνλσκέλνο Υξήζηεο θαη ηα Βίληεό ηνπ Χο Αληηθείκελα Μειέηεο 
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 Παξαηεξνχκε φηη, αλ θαη έρεη έληεθα βίληεν δεκνζηεπκέλα φια επηθεληξψλνληαη ζε έλα. Δπίζεο 

βιέπνπκε φηη ε αλαινγία ζε «Likes» θαη «Dislikes» πνηθίιεη ζηα πεξηθεξεηαθά ηνπ βίληεν, αιιά ζε απηφ 

πνπ επηθεληξψλεηαη θαη απηφο αιιά θαη νη άιινη ρξήζηεο ππάξρεη θαιή βαζκνιφγεζε. πλερίδνληαο ηελ 

δηεξεχλεζε ηνπ ρξήζηε κεηαθεξφκαζηε ζηελ νπηηθνπνίεζε ησλ ζρνιίσλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζηα 

βίληεφ ηνπ. Θα παξαηεξήζνπκε παξαθάησ φηη αλ θαη έρεη έληεθα βίληεν, κφλν ην έλα ζρνιηάδεηαη θαη 

είλαη απηφ πνπ έρεη δερζεί ηηο πεξηζζφηεξεο ελέξγεηεο, φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζηελ Δηθφλα 36.  

ηηο επφκελεο εηθφλεο, παξνπζηάδνληαη ζρφιηα ρξεζηψλ ζε βίληεν. Υαξαθηεξηζηηθά, ζε ζρήκα 

πξάζηλνπ ηεηξαγψλνπ αλαπαξηζηψληαη βίληεν. Αθνινχζσο, πξάζηλα αζηέξηα παξαπέκπνπλ ζε ζρφιηα απφ 

δεκηνπξγνχο ηνπ βίληεν ( άξα ελ δπλάκεη ρξήζηεο ηνπ ππξήλα ). Απινί κπνξληφ θφκβνη αλαπαξηζηνχλ 

ζπκβαηηθνχο ρξήζηεο, πνπ κπνξεί απιψο λα ζρνιηάδνπλ αιιά φπσο ζα θαλεί παξαθάησ, ζπλεηζθέξνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ζε ζπδεηήζεηο θαη ππξνδνηνχλ γεηηνληθά ζρφιηα. Με κσβ αθκέο αλαπαξηζηψληαη ηα ζρφιηα 

πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ην βίληεν. 

Η Δηθφλα 37 παξαζέηεη φια ηα ζρφιηα απφ ηα βίληεν ηνπ παξαπάλσ ρξήζηε. Παξαηεξνχκε φηη αλ 

θαη έρεη έληεθα βίληεν κφλν έλα εκθαλίδεη δξαζηεξηφηεηα ζρνιηαζκνχ, είλαη απηφ πνπ δέρεηαη θαη ηελ 

πεξηζζφηεξε θίλεζε κε βίληεν απνθξίζεηο. Απηφ φκσο πνπ δίλεη πνιχηηκε αμία ζην γξάθεκα είλαη ε 

ζχλδεζε ησλ ζρνιίσλ θαη ε δηεπθξίληζε ησλ ρξεζηψλ. Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε κνηίβα επηθνηλσλίαο 

πνπ θαηαδεηθλχνπλ ζπλνρή ζηε ζπλνκηιία κε ηε κνξθή λήκαηνο. Δπίζεο, πξνθαλήο είλαη θαη ν 

αληίθηππνο νξηζκέλσλ ζρνιίσλ ζε ζρέζε κε ηα άιια, θαζψο ππξνδνηνχλ κηα πιεηάδα απφ άιια ζρφιηα. 

Αθφκε, εκθαλήο είλαη θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ βίληεν, αλ θαη κηθξή ζε ζρέζε κε ηνπο 

απινχο ρξήζηεο, δηαθξίλεηαη λα απαληάεη (ή λα ζρνιηάδεη) ζρφιηα άιισλ ρξεζηψλ θαζψο φιεο νη αθκέο 

ησλ ελεξγεηψλ ηνπ έρνπλ ρξψκα καχξν.  

Αμηνπνηψληαο ηελ δεκνζηεπκέλεο έξεπλεο πάλσ ζηελ δνκή ησλ δηαιφγσλ πνπ δηαδξακαηίδνληαη 

ζε ςεθηαθά πεξηβάιινληα[37][45] θαη ζπγθεθξηκέλα κε ρξήζε ζρνιίσλ ζε βίληεν ζην YouTube[64] 

κπνξνχκε λα επηρεηξεκαηνινγήζνπκε ζην ζέκα ηεο ζπλνρήο ησλ δηαιφγσλ ζηελ έξεπλα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πηπρηαθήο.  

Κχξηα κεηνλεθηήκαηα ζηελ εγθαζίδξπζε δηαιφγνπ φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ν ππνινγηζηήο σο κέζσ 

έθθξαζεο[45] είλαη α) ε έιιεηςε ζπλερνχο αλαηξνθνδφηεζεο ζηα ιεγφκελα, αηηία είλαη ε κεησκέλεο 

νπηηθναθνπζηηθέο ελδείμεηο ηνπ αηφκνπ θαη ην γεγνλφο φηη ηα κελχκαηα δελ κπνξνχλ λα επηθαιχπηνληαη 

θαη β) ζηελ αζπλέρεηα ησλ γεηηνληθψλ κελπκάησλ, αηηία είλαη ε φηη ην ζχζηεκα δεκνζηεχεη ηα κελχκαηα 

κε ηελ ζεηξά πνπ ζηέιλνληαη θαη φρη βάζε ζε πνην απεπζχλεηαη. Δπίζεο, έλα πξφβιεκα πνπ ζπλήζσο 

επηβαξχλεη ην β), είλαη ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κία ζπδήηεζε ή ζε έλα αληηθείκελν πξνο 

ζρνιηαζκφ πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο. 

Γηα λα επηιχζεη, κεξηθψο, ην πξφβιεκα β), ην YouTube ελζσκάησζε κία πξφζζεηε ιεηηνπξγία 

ζην ζχζηεκα ζρνιηαζκνχ, ε νπνία δίλεη ηελ δπλαηφηεηα απάληεζεο ζε έλα ζρφιην ζπγθεθξηκέλα. Άιινη 
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ηξφπνη, δεκηνπξγεκέλνη απφ ρξήζηεο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ζπλνκηιίαο, φπσο ε ρξήζε ηνπ νλφκαηνο 

ηνπ ρξήζηε πνπ ζέινπλ λα απεπζπλζνχλ ή ε ρξήζε γισζζηθψλ ελλνηψλ πνπ ζπλδένπλ ην πεξηερφκελν ηνπ 

ζρνιίνπ ηνπο κε θάπνην πξνεγνχκελν ή κε πνιιά πξνεγνχκελα[64]. 

Με βάζε ηελ πνηνηηθή έξεπλα[64] πνπ δηεμήρζε ζε πεξηερφκελα ζρνιίσλ απφ βίληεν ηνπ 

YouTube, κπνξνχκε λα ηαπηίζνπκε δνκέο αθνινπζηαθήο ζπλνκηιίαο θαη ραξαθηεξηζηηθά ζπλνρήο ζηελ 

δηεμαγσγή ηεο ζπλνκηιίαο ζην παξφλ ζεη δεδνκέλσλ. Η αλαθεξφκελε έξεπλα δηεμήρζε δίρσο 

ππνινγηζηηθή βνήζεηα θαζψο ε δηεξεχλεζε έγηλε δηαβάδνληαο ηα ζρφιηα θαη θαηαγξάθνληαο ηα 

απνηειέζκαηα. ηε ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή, ε αλάδεημε ζπλνρήο ζηε ζπλνκηιία πινπνηήζεθε κε ηελ 

θσδηθνπνίεζε ησλ ηχπσλ ησλ κελπκάησλ θαη ησλ θξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε 

έξεπλα[64] θαη ηελ νπηηθή αλαπαξάζηαζή ηνπο κε ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ αλεχξεζε θαη έπεηηα 

δηεξεχλεζε ησλ ζπδεηήζεσλ ζην YouTube.  

Ο Πίλαθαο 3 παξαζέηεη έλα ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο ηχπσλ κελπκάησλ πνπ ζπλαληψληαη ζηελ 

ζπλνκηιία θαη πσο απηά ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηνλ ξφιν πνπ έρνπλ ζηελ εμέιημε θαη ηελ ζπλνρή ηεο 

ζπδήηεζεο. Η νλνκαζία δηαηεξείηαη ζηα Αγγιηθά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ηα Αγγιηθά αθξσλχκηά ηεο, ε 

επεμήγεζε κεηαθξάδεηαη.  

Adjacent Turn (AT) Μήλπκα πνπ αλαθέξεηαη ζην ακέζσο πξνεγνχκελν κήλπκα 

Non-Adjacent Turn (NAT) 
Μήλπκα πνπ αλαθέξεηαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν κήλπκα, εθηφο απφ ην ακέζσο 

πξνεγνχκελν 

Video Turn (VT) Μήλπκα πνπ αλαθέξεηαη ζην βίληεν πξνο ζπδήηεζε 

Multiple Turn (MT) Μήλπκα πνπ αλαθέξεηαη ζε πνιιά πξνεγνχκελα κελχκαηα 

Mixed Turn (MXT) Μήλπκα πνπ ζπλδπάδεη δχν ή πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαπάλσ 

Πίλαθαο 3: ύζηεκα Κσδηθνπνίεζεο Σύπσλ Μελπκάησλ ζε πδήηεζε («Journal of Computer-Mediated Communication 

- Social Interaction in YouTube Text-Based Polylogues: A Study of Coherence» p:505) 

  

Δθηφο ησλ ηχπσλ ησλ κελπκάησλ, γηα ηελ εμαθξίβσζε ζπλνρήο ζε κηα πιεηάδα κελπκάησλ ζα 

πξέπεη λα ππάξρνπλ ελδείμεηο ζε κνξθή θξάζεσλ κέζα ζηα κελχκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ έκκεζε 

δηαρείξηζε ηεο ξνήο, ηεο ζπλάθεηαο θαη θξάζεηο πνπ λα «δείρλνπλ» πνπ απεπζχλεηαη. Ο Πίλαθαο 4 

ραξαθηεξίδεη ζχλνια απφ θξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απνζαθήληζε ησλ παξαπάλσ.  

Κάζε ινηπφλ, ζρφιην πνπ αληηζηνηρεί ζε έλαλ ηχπν απφ ηνλ Πίλαθαο 3 θαη πεξηέρεη θξάζεηο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ Πίλαθαο 4 αθνινπζεί κηα ζπλεθηηθή δνκή θαη παξάιιεια δηεπθνιχλεη θαη 

πξνζζέηεη αμία ζηελ ζπδήηεζε. Δλδείμεηο πνπ αλαδεηθλχνπλ ζπλνρή ζε κία ζπλνκηιία. 

Αμηνπνηψληαο ηνπο ραξαθηεξηζκνχο θαη ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο ηνπ Πίλαθαο 3, θαη παξάιιεια 

αλαιχνληαο ηελ Δηθφλα 37 κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ραξαθηεξηζηηθά κηαο ζπδήηεζεο κε ζπλνρή. Η 

ζπγθεθξηκέλε εηθφλα, επηθεληξψλεηαη ζηελ αλαθάιπςε (AT) ηχπσλ ζρνιίσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο ε έλδεημε χπαξμήο ηνπο ζπκβάιεη άκεζα ζηελ ζπλνρή ζε κηα ζπδήηεζε πνπ 

εκπιέθνληαη πνιινί.  



75 
 

Backchannels (BC) Μηθξέο απνθξίζεηο ζε πξνεγνχκελν ζρφιην ή θαη ζην βίληεν 

Cross-Turn Addressivity (CTA) Υξήζε νλφκαηνο ρξήζηε γηα επηινγή απνδέθηε κελχκαηνο 

Cross-Turn Linking (CTL) Υξήζε ξεηψλ εθθξάζεσλ πνπ ζπλδένπλ έλα κήλπκα κε θάπνην άιιν 

Cross-Turn Quoting (CTQ) 
Αληηγξαθή φινπ ή κέξνπο πξνεγνχκελνπ κελχκαηνο, ζην παξφλ κήλπκα σο 

ππφδεημε ζε πνηφλ απεπζχλεηαη  

Turn-Entry Devices (TEN) Γείθηεο ιφγνπ πνπ ζπλδένπλ έλα κήλπκα κε θάπνην πξνεγνχκελν 

Turn-Exit Devices (TEX) 
Δθθξάζεηο πνπ ηειεηψλνπλ έλα κήλπκα θαη αθήλνπλ κηα ζχλδεζε γηα ην 

επφκελν 

Video Addressivity (VA) Μήλπκα πνπ απεπζχλεηαη ζην βίληεν ή θαη ζηνλ δεκηνπξγφ ηνπ 

Indirect addressivity (INDA) Έκκεζε αλαθνξά ζε άηνκα πνπ κπνξεί λα είλαη κέξνο ηνπ δηαιφγνπ 

Πίλαθαο 4: Φξάζεηο δηαρείξηζεο κελπκάησλ ζηε ζπδήηεζε («Journal of Computer-Mediated Communication - Social 

Interaction in YouTube Text-Based Polylogues: A Study of Coherence» p:506) 

 

Η έλλνηα ηνπ (AT) είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ ρξφλν, θαη ηελ ζεηξά πνπ γίλνληαη ηα 

ζρφιηα. Γη απηφ ηνλ ζθνπφ δεκηνπξγήζεθε κηα άθξσο ζπζρεηηζκέλε κε ηνλ ρξφλν θαη ζεηξά πνπ έγηλαλ ηα 

ζρφιηα, νπηηθνπνίεζε. Η νπηηθνπνίεζε απηή αλαθαηαζθεπάδεη ηα ζρφιηα ζε βίληεν κε ηε ζεηξά πνπ 

έγηλαλ απηά θαηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, πξνζπαζψληαο λα αλαδείμεη ζπδεηήζεηο, αιιά θπξίσο, ζηνηρεία 

πνπ επαπμάλνπλ ηελ ζπλνρή ζε κηα ζπδήηεζε. Η αλαπαξάζηαζε ζηελ Δηθφλα 37 απαξηίδεηαη απφ έμη 

ζηάδηα ηεο νπηηθνπνίεζεο θαζψο απηή εμειίζζεηαη ζην ρξφλν. Με πξάζηλν ρξψκα θαη ζρήκα ηεηξαγψλνπ 

απνηππψλεηαη ην βίληεν πνπ ζπλαζξνίδεη ηα ζρφιηα. Με γθξη θφκβνπο απνηππψλνληαη ηα ζρφιηα θαη νη 

αθκέο πνπ ηα ζπζρεηίδνπλ. Έρνληαο σο αλαθνξά ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ έγηλε ην ζρφιην θαη ηνλ 

απνδέθηε δηαπηζηψλνπκε ηα (AT) ηχπνπ ζρφιηα κε ηε βνήζεηα ηεο νπηηθνπνίεζεο.  

Αλ θαη ην ζχλνιν ησλ θξάζεσλ θαη θαηεγνξηψλ πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ (Πίλαθαο 5), 

αθνινπζψληαο ηνπο πξνεγνχκελνπο πίλαθεο, γηα ηελ έξεπλα δελ είλαη κεγάιν, παξαηεξνχκε ηελ ζαθή 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ θξάζεσλ θαη ησλ ηχπσλ απηψλ σο κέζα δηαρείξηζεο ζπδήηεζεο θαη πξνζθνξάο ζηελ 

ζπλνρή ηεο.  

 

 Σύπνη κελπκάησλ Γηαρείξηζε ζπδήηεζεο 

Αθξσλχκην VT MT MXT CTL TEN TEX BC CTA 

#Φξάζεσλ 27 6 
VT 

“AND” 

MT 

9 20 21 6 
Όια ηα νλφκαηα 

ρξεζηψλ ζην βίληεν 

Πίλαθαο 5: Κσδηθνπνηεκέλεο θξάζεηο θαη θαηεγνξίεο, ζηελ εθαξκνγή 
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Δηθόλα 37: Γεηηνληθόηεηα ζρνιίσλ ζε ζπδήηεζε ζην YouTube (AT & NAT). 

 

Η ηειηθή κνξθή ησλ ζρνιηαζκψλ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 38. Η εηθφλα είλαη απνηέιεζκα ηεο 

αλαθαηαζθεπήο ησλ ελεξγεηψλ ζρνιηαζκνχ κε βάζε ην ρξφλν θαη ηελ επηθέληξσζή ηεο ζηελ αλάδεημε 

(AT & NAT) ηχπνπ ζρνιίσλ.  Βέβαηα, γεηηνληθά κελχκαηα (AT) ζα κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ θαη άιια, 

θαζψο φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ νπηηθνπνίεζε, ππάξρνπλ πνιιά λήκαηα κε πνιιέο δηαζπλδέζεηο, αιιά 

ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε.  

Γπλεηηθά, κε-γεηηνληθά ζρφιηα (NAT) κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ νκάδεο ζρνιίσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε έλα ( πξνθαλείο ζρεκαηηζκνί βεληάιηαο ζηελ Δηθφλα 38 ) εθηφο ελφο απφ απηά, θαζψο ην 

ζπγθεθξηκέλν είλαη ην πξψην ζε ρξνληθή ζεηξά πνπ αλαθέξεηαη ζην πξνεγνχκελν, άξα θαηαηάζζεηαη 

ζηελ θαηεγνξία ησλ (AT). Βιέπνληαο ηνλ γξάθν σο λ-αδηθφ δέληξν θαη παξαηεξψληαο ηα θιαδηά ρσξίο 

λα έρνπλ θχια παξά κφλν ζην ηέξκα, δηαπηζηψλεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ κελπκάησλ θαηεγνξίαο (AT) είλαη 

Υξόλνο 

Υξόλνο 
t1 t3 t2 

t4 t6 t5 
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αξθεηά κεγάινο θαη δπζαλάινγνο ησλ πξνβιέςεσλ[64][45] ζε ηφζν κεγάιν πιήζνο ζπκκεηερφλησλ. Σα 

ζπγθεθξηκέλα ζρφιηα είλαη απφξξνηα ηεο ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο «Reply To» ηνπ YouTube.  

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη ε δφκεζε θαη ε αμία πνπ πξνζδίδεη ζηελ ζπλνκηιία ε ππεξεζία απηή 

είλαη κεγάιε, θαζψο πξνζειθχεη ρξήζηεο πνπ είλαη πξφζπκνη λα ζπλεηζθέξνπλ ζε θάπνην ζρφιην δίλνληάο 

ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα απεπζπλζνχλ άκεζα ζε θάπνην ζρφιην ή ζε θάπνην «λήκα» ζπδήηεζεο. 

Παξάιιεια, βιέπνπκε φηη ην YouTube, κέζσ απηήο ηεο ππεξεζίαο πξνζέδσζε παξαπάλσ πνηφηεηα ζην 

ήδε ππάξρνλ αληηθείκελν ζρνιηαζκνχ, παξάγνληαο πιένλ ζπλνκηιίεο θαη αλαβαζκίδνληαο ηελ πεξηνρή 

απινχ ζρνιηαζκνχ ηνπ βίληεν ζε έλαλ κέξνο ζπδήηεζεο θαη φρη απινχ ζρνιίνπ. 

 

Δηθόλα 38: Σειηθό απνηέιεζκα αλαθαηαζθεπήο ησλ ζρνιίσλ 
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Έρνληαο ξίμεη θσο ζηελ πνιπάξηζκε χπαξμε AT & NAT ηχπσλ κελπκάησλ, γίλεηαη δηεξεχλεζε 

ησλ ζρνιίσλ ζηα βίληεν πξνζπαζψληαο λα ζπκπιεξψζνπκε ηηο ππάξρνπζεο έξεπλεο ζηε βηβιηνγξαθία θαη 

λα ελδπλακψζνπκε ηελ άπνςε γηα χπαξμε ζπλνκηιηψλ θαη ηδηαίηεξα ζπλνρήο ζε ζπλνκηιίεο ζην YouTube. 

Κσδηθνπνηψληαο θξάζεηο ζηελ εθαξκνγή πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ Πίλαθαο 4, κέζσ 

ηεο βηβιηνγξαθίαο, γίλεηαη πξνζπάζεηα πεξεηαίξσ αλάδεημεο ζπλνρήο ζε ζπλνκηιίεο κέζσ αλάιπζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ ζρνιίσλ. Αλ θαη νη θξάζεηο πνπ εηζήρζεζαλ δελ είλαη πνιπάξηζκεο, ελδηαθέξνλ είλαη 

φηη εκθαλίδνληαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζρνιίσλ.  

Η Δηθφλα 39 είλαη έλα κεγεζπκέλν κέξνο ηεο νπηηθνπνίεζεο. Η ζπγθεθξηκέλε νπηηθνπνίεζε 

ζπλδπάδεη ηελ κέζνδν αλάιπζεο ηεο πξνεγνχκελεο (βιέπε Δηθφλα 37) κε ηελ ηερληθή αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ, απνζθνπψληαο ζηελ βαζχηεξε θαη πην εκπεξηζηαησκέλε δηεξεχλεζε ησλ ζρνιίσλ θαη πψο 

απηά ζπλδπάδνπλ ηχπνπο κελπκάησλ θαη θξάζεηο δηαρείξηζεο ζπλνκηιίαο σο κέζα γηα ζπλνρή ζηε 

ζπλνκηιία. 

ην ζηηγκηφηππν απηφ, βιέπνπκε ραξαθηεξηζηηθέο εηηθέηεο θαη ρξσκαηηζκνχο ζηηο αθκέο, φπσο 

επίζεο ρξσκαηηζκέλνπο θφκβνπο. Σα νλφκαηα ησλ εηηθεηψλ είλαη αληίζηνηρα ηνπ Πίλαθαο 4 θαη 

ραξαθηεξίδνπλ ζρφιηα πνπ ην πεξηερφκελφ ηνπο έρεη θξάζεηο απφ ηελ εθάζηνηε θαηεγνξία. Οη 

ρξσκαηηζκνί ησλ θφκβσλ θαη αθκψλ είλαη αλάινγνη κε ηνλ ηχπν ηνπ κελχκαηνο, πέξα απφ ηνπο 

πξνθαλείο (AT & NAT) ζηνπο νπνίνπο αλαθεξζήθακε πξηλ.  

 

 
Δηθόλα 39: Φξάζεηο δηαρείξηζεο ζε ζρόιηα: ραξαθηεξηζηηθά ζπλνρήο 
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 Απνζαθελίδνληαο πεξεηαίξσ ηηο εηθφλεο ρξήζηκν είλαη λα αλαθέξνπκε ηηο αληηζηνηρίεο ησλ 

ρξσκάησλ ζηηο νπηηθνπνηήζεηο πέξα απφ ηηο ηδηφηεηεο πνπ εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ θαη ζηηο νπνίεο 

αλαθεξζήθακε πξνεγνπκέλσο. Αξρηθά, νη ρξσκαηηζκνί ησλ αθκψλ θαη ησλ θφκβσλ αληηζηνηρνχλ ζε 

ηχπνπο κελπκάησλ απφ ηνλ Πίλαθαο 3 θαη νη εηηθέηεο πνπ πξφζθεηληαη ζηηο αθκέο αλαθέξνληαη ζηηο 

θαηεγνξίεο ησλ θξάζεσλ δηαρείξηζεο ηνπ Πίλαθαο 4. πγθεθξηκέλα, θφθθηλνη θφκβνη θαη αθκέο 

αλαθέξνληαη ζε (ΜΣ) ηχπνπ ζρφιηα. Πξάζηλα αλαθέξνληαη ζε (VT) ελψ κπιε ζε (MXT) ηχπνπ.   

Πέξα απφ ηηο κνλαδηθέο εηηθέηεο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ρξήζε θξάζεο θαη ηνλ ρξσκαηηζκνχ (θαη 

ηελ δνκή ηνπ γξάθνπ) πνπ θαηαδεηθλχεη ηχπν κελχκαηνο, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ν ρξήζηεο 

ρξεζηκνπνηεί έλα ζπλδπαζκφ απηψλ. Όπσο θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηελ θάησ κεξηά ηεο Δηθφλα 39, 

ππάξρνπλ ρξήζηεο νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζην βίληεν ρξεζηκνπνηψληαο φκσο θαη θξάζεηο νη νπνίεο 

δηαζπλδένπλ ηελ ζπλνκηιία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πξάζηλνο θφκβνο κε ηελ πξάζηλε αθκή απεπζχλεηαη ζην 

βίληεν, γηα λα κε ραζεί ε ζπλνρή φκσο ζηε ζπδήηεζε, δεκηνπξγεί ζρφιην γεηηνληθφ(AT) ζην 

πξνεγνχκελν, θαη ζπλάκα ρξεζηκνπνηψληαο κηα κηθξή θξαζηηθή αληίδξαζε (“Yeah”) παξάγεη κηα 

αλάδξαζε (BC) ζην πξνεγνχκελν ζρφιην.   

πλερίδνληαο ζηελ Δηθφλα 40 είλαη 

εκθαλέο θαη εδψ φηη ππάξρνπλ ζπλδπαζκνί πνπ 

πξνάγνπλ ηελ ζπλνρή ζηε ζπδήηεζε. Όρη κφλν απφ 

ηηο γεηηληάζεηο ησλ κελπκάησλ θαη ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε θξάζεσλ δηαρείξηζεο.  

Παξαηεξνχκε φηη εθηφο απφ ζπλδπαζκνχο 

κεηαμχ ηχπσλ κελπκάησλ θαη θξάζεσλ 

δηαρείξηζεο, ππάξρνπλ θαη κίμεηο θξάζεσλ θαη 

ζπλδπαζκψλ ηχπσλ. Σν πξψην ζρφιην απφ 

αξηζηεξά κε θφθθηλν ρξψκα, πεξηέρεη θξάζεηο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο αιιά ζπλάκα θαη 

ζηνλ ηχπν κελχκαηνο MT (θφθθηλν ρξψκα). Η 

θαηεγνξία BC πνπ αλαθέξεηαη ζε κηθξέο θξάζεηο 

αλάδξαζεο ζην πξνεγνχκελν κήλπκα αιιά θαη ε 

CTL, πνπ κέζσ ξεηψλ εθθξάζεσλ δηαζπλδέεη 

κελχκαηα. Σέινο ν ηχπνο MT πνπ ππνδειψλεη 

αλαθνξά ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξνεγνχκελα 

κελχκαηα. Δζηηάδνληαο ζηα ζρφιηα πνπ έρνπλ 

επηζεκάλζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε απηά πνπ 

θάλνπλ ρξήζε ησλ CTA θαη TEX, ζηηο εηθφλεο 

 
         Δηθόλα 40: πλδπαζκνί θξάζεσλ θαη ηύπσλ 

  



40 θαη 41 δηαθξίλνπκε κηα ηάζε δεκηνπξγίαο θαη αεηθνξίαο ηεο ζπδήηεζεο. Σν κνηίβν πνπ 

παξαηεξείηαη αλαιχνληαο απηέο ηηο δχν εηθφλεο ζηα ζπγθεθξηκέλα ζρφιηα, καο επηηξέπεη λα αλαθεξζνχκε 

ζηελ απμεκέλε πηζαλφηεηα ζπλέρηζεο θαη εμέιημεο ηεο ζπλνκηιίαο.  Υξεζηκνπνηψληαο θξάζεηο ησλ 

θαηεγνξηψλ απηψλ (CTA – TEX) ζηελ ζπλνκηιία, δεκηνπξγείηαη πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ πεξεηαίξσ 

εκπινθή άιισλ ή θαη ησλ ίδησλ ρξεζηψλ ζην ίδην λήκα ζπδήηεζεο. Άξα, βιέπνληαο ζρφιηα πνπ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή πνπ απνηππψλεηαη ζηελ νπηηθνπνίεζε βξίζθνληαη ζην ηέινο ηνπ λήκαηνο 

έρνληαο εηηθέηα CTA θαη εηδηθά TEX, είλαη πνιχ πηζαλφ ηελ επφκελε ρξνληθή ζηηγκή λα ππάξμεη 

απάληεζε πξνο απηά. Κιείλνληαο κε ηηο δχν ηειεπηαίεο εηθφλεο,  ραξαθηεξηζηηθέο είλαη θαη νη πεξηπηψζεηο 

φπνπ εθηφο ηεο ρξήζεο θξάζεσλ δηαρείξηζεο, εκθαλέζηαηε είλαη θαη ε ρξήζε ησλ AT, NAT & VT ηχπσλ 

κελπκάησλ. Όπσο πξνείπακε ε Δηθφλα 41 πξνζθέξεη ελδείμεηο ησλ θξάζεσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

απφ ρξήζηεο ζε δχν εκθαλείο ζπδεηήζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν βίληεν αιιά θαη ηελ κίμε θαη ησλ ζπλδπαζκφ 

απηψλ κε ηνπο ηχπνπο κελπκάησλ.  

 
Δηθόλα 41: Υξήζε θξάζεσλ δηαρείξηζεο ζε λήκαηα ζπλνκηιίαο 
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6 Δπίινγνο 
 

Δίδακε πσο κε ηελ ρξήζε ησλ ηρλψλ πνπ αθήλνπλ πίζσ ηνπο νη ρξήζηεο κπνξνχκε λα 

απνθαιχςνπκε θξπκκέλεο πηπρέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζην παξειζφλ, λα αλαθαιχςνπκε 

αλαπηπζζφκελεο ηερληθέο κάζεζεο, λα ζθηαγξαθήζνπκε κειινληηθέο εμειίμεηο βάζε ηα είδε ππάξρνληα 

πεπξαγκέλα θαη λα θέξνπκε ζηελ επηθάλεηα ζηαζεξέο θαη απηνζπληεξνχκελεο νκάδεο ρξεζηψλ πνπ κέζσ 

ηνπο αλαδχνπλ λέεο ηερληθέο.  

Με ηε ρξήζε ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ πνπ πινπνηήζεθε ζηελ πηπρηαθή 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο έγθπξσλ ζπκπεξαζκάησλ ζε ειάρηζην ρξφλν κέζα απφ νγθψδε ζεη 

δεδνκέλσλ. Οη νπηηθνπνηήζεηο πνπ παξάγνληαη, δηεπθνιχλνπλ δξακαηηθά ηελ έξεπλα ζηνλ ηνκέα πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη, αλαδεηθλχνληαο κε ηε ρξήζε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ χπαξμε ζπδεηήζεσλ 

ζηα ζρφιηα ησλ βίληεν ηνπ YouTube. εκαληηθφηεξν φκσο θνκκάηη ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε ηθαλφηεηα 

ησλ παξαγφκελσλ νπηηθνπνηήζεσλ λα επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε θαηαλφεζε κνηίβσλ απφ ελδείμεηο πνπ 

απνηεινχλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο χπαξμεο ζπλνρήο ζηηο ζπδεηήζεηο απηέο, αμηνπνηψληαο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη κεηαθέξνληαο ηελ αλζξψπηλε κέζνδν δηεξεχλεζεο ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.  

Αθφκα, ζπγθεληξψλνληαο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε ζε κηα θνηλφηεηα 

αλζξψπσλ πνπ δξα ζην YouTube θάησ απφ έλαλ ρψξν ζπλάθεηαο, παξάγεη ζπδεηήζεηο κεηαμχ ρξεζηψλ 

θαη πξνάγεη ηελ κεηάδνζε γλψζεο κέζσ επνηθνδνκεηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ.  

ε ρψξνπο ζπλάθεηαο ζηνλ θπζηθφ θφζκν ε κεηάδνζε ηεο γλψζεο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ 

ζπλαζξνίδεη πνιιέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη πεγέο ηεο γλψζεο είλαη επηιεγκέλεο απφ ην γλψξηκν 

θαη ζπγγελή πεξηβάιινλ ηνπ θαζελφο θαη ην απνηέιεζκα ηεο απφθηεζεο ηεο γλψζεο είλαη θαλεξφ ζηελ 

θνηλφηεηα. Μεηαθεξφκελνη φκσο ζηα ςεθηαθά πεξηβάιινληα, είλαη απζαίξεην λα κηιάκε γηα κεηάδνζε 

γλψζεο αλ δελ ππάξρεη επηθχξσζε ηεο πεγήο ηεο γλψζεο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο. ε πεξηπηψζεηο πνπ 

έρνπλ κειεηεζεί (Υψξνη πλάθεηαο ζε δηαδξαζηηθά παηρλίδηα) είλαη επθνιφηεξν λα επηρεηξεκαηνινγήζεηο 

γηα ηελ γλψζε πνπ κεηαδίδεηαη. Καζψο, ε εθαξκνγή ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο κεηαθέξεηαη ζην θφζκν 

ηνπ παηρληδηνχ θαη επηβεβαηψλεηαη ε απφθηεζή ηεο απφ ηνπο ρξήζηεο.  

ε άιιεο θνηλφηεηεο, (π.ρ. ππφ κειέηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηπρηαθήο) ε δηαδηθαζία είλαη πην 

πεξίπινθε θαζψο ελαξκνλίδεηαη ν ρψξνο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηνπ πξαγκαηηθνχ (παξαγσγή βίληεν ζηνλ 

ρψξν ηνπ ρξήζηε) θαη ηνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο (δεκνζίεπζε, παξαθνινχζεζε βίληεν θαη ζπλνκηιία). 

Η επηθχξσζε ηεο πεγήο ππνθαζίζηαηαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βίληεν θαη ηεο εκθάληζεο ηνπ ρξήζηε ζε 

απηφ. Όκσο εθεί πνπ ρσιαίλεη ε ζεσξία ησλ ρψξσλ ζπλάθεηαο φηαλ εθαξκφδεηαη ζε ηέηνηνπ είδνπο 

θνηλφηεηεο είλαη ζηελ επηβεβαησκέλε απφθηεζε ηεο γλψζεο απφ ηνπο ρξήζηεο. Ληγφηεξν βαξπζήκαληνη 
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ηξφπνη, φπσο ν απιφο ζρνιηαζκφο ηνπ βίληεν, θαη ε κεηαθνξά ηεο εκπεηξίαο απφ ηνπο ρξήζηεο δελ είλαη 

αξθεηνί γηα λα επηθπξψζνπλ ην απνηέιεζκα.  

Δίδακε φκσο παξαπάλσ πσο πιένλ ε ζπγθεθξηκέλε θνηλφηεηα έρεη αμηνπνηήζεη θαη επαπμήζεη ηηο 

ππάξρνπζεο ππεξεζίεο ηνπ YouTube κε ηέηνην ηξφπν πνπ νη ρψξνη ζπλάθεηαο λα πθίζηαληαη πιήξσο.  Οη 

ρξήζηεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ δελ είλαη κφλν νη άκεζνη δεκηνπξγνί θαη νξηνζέηεο ηεο θνηλφηεηαο (παξαγσγνί 

ησλ αξρηθψλ γλσζηαθψλ βίληεν). Παξαηεξείηαη ζπλεηζθνξά θαη απφ εμσηεξηθνχο ρξήζηεο πνπ έκκεζα 

δηεπξχλνπλ ηα φξηα ηεο θνηλφηεηαο παξαζέηνληαο θαη επηθπξψλνληαο ηελ κεηάδνζε ηεο γλψζεο κε δηθφ 

ηνπο πεξηερφκελν, απφξξνηα ηεο επνηθνδνκεηηθήο αιιειεπίδξαζεο. Δίδακε επίζεο, πσο δελ ζρνιηάδεηαη 

απιά έλα βίληεν αιιά ππάξρνπλ ζπδεηήζεηο κε ζπλνρή κεηαμχ ρξεζηψλ αιιά θαη ησλ παξαγσγψλ ηνπ 

βίληεν.  

ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, εηζάγεηαη πιεξνθνξία ζηνλ εηθνληθφ ρψξν ζπλάθεηαο πνπ 

έρεη δεκηνπξγεζεί, ε νπνία δελ κέλεη ζηάζηκε νχηε απαξαηήξεηε απφ ηελ θνηλφηεηα[23]. πλάκα 

βιέπνπκε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ πάλσ ζην ίδην ζέκα, λα είλαη αξθεηά πςειή θαη λα πξνζπαζνχλ 

λα αληαπεμέιζνπλ ζε έλα θνηλφ ζηφρν σο έλαο νκνγελήο νξγαληζκφο[26][35] πνπ απηνζπληεξείηαη, 

εμειίζζεηαη κέζσ ησλ ζρέζεσλ ελδηαθέξνληνο[36] θαη πξνζαξκφδεηαη ζηα δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθφ κέζν ππνβνήζεζεο ην YouTube θαη αμηνπνηψληαο θαηαιιήισο ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ. ηνηρεία ηα νπνία πξνζδίδνπλ ζε κηα αλαπηπζζφκελε εηθνληθή επθπΐα[22], ζηα πιαίζηα ελφο ρψξνπ 

ζπλάθεηαο κε απνδεδεηγκέλνπο εηδήκνλεο ηνπ ζέκαηνο, κέζσ ηεο παξάζεζεο πξνζσπηθψλ βίληεν, άξα θαη 

ηελ απνζαθήληζε ηεο πεγήο ηεο αξρηθήο γλψζεο θαη ηηο απνιαβήο απηήο.  

Γεκηνπξγείηαη έλα ζχζηεκα παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο, έγθπξεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη 

απνηειέζκαηνο ηεο γλψζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ ζχζηεκα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξίαο κε είζνδν, 

επεμεξγαζία, έμνδν θαη αλαηξνθνδφηεζε-ζπκπιήξσζε ηεο πιεξνθνξίαο, κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε 

θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ γηα ηελ παξαγσγή θαη κεηάδνζε ηεο γλψζεο. 
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