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ΠΔΡΙΛΗΦΗ             
 
 Ο φξνο social software ή social networks αλαθέξεηαη ζε ινγηζκηθφ ή ηζηνζειίδεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο είλαη Facebook, MySpace, YouTube, θ.ά.. H πην πξφζθαηε 

ηάζε ζε απηφ ην ρψξν είλαη ην mobile social software / mobile social network πνπ 

αλαθέξεηαη ζε ινγηζκηθφ θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο. Ο φξνο Mobile Social 

Space αλαθέξεηαη ζηελ νινθιήξσζε (integration) εθαξκνγψλ mobile social software / 

mobile social network γηα ηε δεκηνπξγία κηαο πην ζχλζεηεο εθαξκνγήο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. Ο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ν ε αλάιπζε απαηηήζεσλ θαη ε 

κειέηε ηερλνινγηψλ γηα εθαξκνγέο Mobile Social Space. 

 Δπηπξφζζεηα, ε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ζπλνιηθά, εζηηάδεη  ζηελ αλάδεημε θαη 

πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ζπλνιηθφ θαη εηδηθφ πξνθίι 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο κέζσ ηεο αλάιπζεο απαηηήζεσλ θαη ηελ κειέηε ηερλνινγηψλ. 

Γεδνκέλνπ φηη δελ έρεη δηαηππσζεί αθφκε, έλαο πεξηθξαζηηθφο νξηζκφο, ηθαλφο λα 

απνδψζεη κε αθξίβεηα ην πεξηερφκελν ησλ “Mobile Social Spaces” επηρεηξείηαη κηα 

πξνζέγγηζε απεηθφληζεο απηνχ φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξα. 

 Αξρηθά απνδίδνληαη νξηζκέλα απφ ηα πην επίθαηξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηξξένπζαο 

αηκφζθαηξαο πνπ θαζηζηνχλ επδφθηκν ην έδαθνο γηα ηελ πεξεηαίξσ εμέιημή ηνπο. 

Δηδηθφηεξα, επηρεηξείηαη κηα αλάιπζε ζε επίπεδν θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη θπζηθά 

ηερλνινγηθήο δηάζηαζεο ησλ πξαγκάησλ πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηηζηεί κηα γεληθή, αιιά 

θαηαηνπηζηηθή εηθφλα, γηα ηελ ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. 

 ηελ ζπλέρεηα, κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ παξαδεηγκάησλ, αλαδεηθλχεηαη ν νξηζκφο θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο ζε κηα πξνζπάζεηα λα πιεζηάζεη ηελ θεληξηθή ηδέα. ην πιαίζην 

απηφ, πξναλαγγέιιεηαη ηη ζα επαθνινπζήζεη ζηελ πνξεία ηεο αλάιπζεο, ελψ παξάιιεια 

πεξηγξάθεηαη ε γεληθφηεξε δνκή ηεο εξγαζίαο κε ηα θεθάιαηα πνπ ηελ απαξηίδνπλ. 

 Πξνθεηκέλνπ γηα κηα θαιχηεξε θαη πην ζηνρεπκέλε πξνζπάζεηα πεξηγξάθνληαη 

πξνεγνχκελεο πξαγκαηείεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία ζπγγξαθέσλ 

πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα λσξίηεξα. Αλ θαη δελ ππάξρεη πινχζηα 

ζπιινγή ηεθκεξησκέλσλ εξεπλψλ θαη κειεηψλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ην αληηθείκελν 

είλαη αξθεηά αμηφινγν ψζηε λα δηαηππψλνληαη μεθάζαξεο ηδέεο θαη εμειίμεηο. 

 Με κηα πην θνληηλή καηηά, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη απαηηήζεηο πνπ έξρνληαη καδί κε 

ηελ πξνζπάζεηα πινπνίεζεο κηαο πιαηθφξκαο Mobile Social Spaces, ζηα πιαίζηα 

θαζνξηζκνχ ησλ ζπλζεθψλ εθείλσλ πνπ επλννχλ ηελ νξζή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ πιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνυπνζέζεσλ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 

απξφζθνπηε δηαδξαζηηθφηεηα θαη αιιειεπίδξαζε πνπ ζπλνδεχεη ηα Mobile Social Spaces. 
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 Απφ θεη θαη πέξα, γίλεηαη αλαθνξά ζε θάζε είδνπο ηερλνινγία πνπ αθνξά πιηθφ θαη 

ινγηζκηθφ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηελ ιεηηνπξγία κηαο πιαηθφξκαο Mobile 

Social Spaces. Ηδηαίηεξα γίλεηαη κλεία ζε παθέηα εθαξκνγψλ θαη πξαθηηθέο πνπ ηαπηίδνληαη 

θαη εμππεξεηνχλ ηελ ηδέα ησλ «Κηλεηψλ Κνηλσληθψλ Υψξσλ». 

 Οινθιεξψλνληαο, αλαθεθαιαηψλνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο ηδέεο θαη εμειίμεηο πνπ 

ζεκάδεςαλ ηελ αζηξαπηαία πξφνδν ηερλνινγηψλ ζαλ θαη απηή πνπ εμεηάδεηαη, 

αλαδεηθλχνληαο, παξάιιεια, θαη ηα φπνηα ζπκπεξάζκαηα εμήρζεζαλ, κε ζθνπφ πάληα ηελ 

γλψζε. 
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ            

 

1.1 Αληηθείκελν - Γνκή Δξγαζίαο 

 

 Ο φξνο social software ή social networks αλαθέξεηαη ζε ινγηζκηθφ ή ηζηνζειίδεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Γλσζηά παξαδείγκαηα ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο είλαη ην Facebook, ην MySpace, ην YouTube, θ.ά.. H πην πξφζθαηε ηάζε 

ζε απηφ ην ρψξν είλαη ην mobile social software / mobile social network πνπ αλαθέξεηαη ζε 

ινγηζκηθφ θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο. Ο φξνο Mobile Social Space 

αλαθέξεηαη ζηελ νινθιήξσζε (integration) εθαξκνγψλ mobile social software / mobile 

social network γηα ηε δεκηνπξγία κηαο πην ζχλζεηεο εθαξκνγήο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Ο 

ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ν ε αλάιπζε απαηηήζεσλ θαη ε κειέηε 

ηερλνινγηψλ γηα εθαξκνγέο Mobile Social Space. 

 Ξεθηλψληαο, ινηπφλ απφ ην πξψην Κεθάιαην, φπνπ παξαηίζεληαη θάπνηα εηζαγσγηθά 

ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηηο ζρεκαηηδφκελεο ηάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο 

ππνβνήζεζεο ηεο επηθνηλσλίαο ησλ αλζξψπσλ, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα απνζαθεληζηεί 

αξθεηά ε λενεηζεγκέλε έλλνηα ησλ Mobile Social Spaces.  

 ην δεχηεξν Κεθάιαην παξνπζηάδνληαη θαη επεμεγνχληαη ζπλνπηηθά, νξηζκέλεο 

έλλνηεο, ηερλνινγίεο θαη φξνη πνπ πιαηζηψλνπλ ην ππφ εμέηαζε πξφηππν θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο κε βάζε ηελ βηβιηνγξαθία πνπ αθνινπζεί, έηζη ψζηε ζηηο επφκελεο ζειίδεο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο λα κελ ρξεηάδεηαη εθ λένπ θαη εθηελέζηεξε αλαθνξά. 

 ην ηξίην Κεθάιαην αλαιχνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπ λ 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγηζηεί φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ην κνληέιν πνπ εηζεγείηαη ν 

πξναλαθεξζείο φξνο ησλ MOSS. Πην ζπγθεθξηκέλα, θάλνληαο κηα αλαθνξά ζε ζρεηηθέο 

κειέηεο θαη πεηξακαηηθέο εθαξκνγέο θνηλσληθήο δηθηχσζεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα 

ηπρφλ πξνβιήκαηα θαη δπζρέξεηεο πνπ πξνέθπςαλ, ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο αλέδεημαλ 

λέεο παξακέηξνπο σο πξνο ηηο αλαγθαίεο απαηηήζεηο, πέξα απφ ηηο θιαζηθέο πνπ ήηαλ ήδε 

γλσζηέο. 

 Σν ηέηαξην Κεθάιαην, θάλνληαο κηα αλαθνξά ζε ήδε ππάξρνπζεο εθαξκνγέο ζηα 

πξφηππα ησλ Mobile Social Spaces, θαλεξψλεη πσο κεηνπζηψλνληαη ηα πξναλαθεξζέληα 

ζε πξάμε, ελψ παξάιιεια παξνπζηάδεη αλαιπηηθά νξηζκέλεο απφ ηηο πην ρξήζηκεο θαη 

γλσζηέο ηερλνινγίεο πνπ επηζηξαηεχνληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εθαξκνγψλ απηψλ, 

πξνζθέξνληαο ζηνλ αλαγλψζηε κηα εκπεξηζηαησκέλε νπηηθή γσλία.  

 πλερίδνληαο, ην πέκπην Κεθάιαην απνηειεί κηα αλαθεθαιαίσζε θαη ζπλνιηθή 

εθηίκεζε ησλ φζσλ παξαηέζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, παξνπζηάδνληαο ηα ελ γέλεη 
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πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ πεξηβάιινπλ ή πξνθχπηνπλ ζηελ πνξεία, απφ 

ηελ πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ. Χζηφζν, γίλεηαη θαη κηα αλαθνξά ζηα 

πεξηζψξηα γηα κειινληηθέο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν απηφ, ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηελ 

ηαρχηεηα κε ηελ νπνία κεηαβάιινληαη νη ηερλνινγίεο θαη νη εθαξκνγέο φζν θαη ηελ δηαξθψο 

εκπινπηηδφκελε ηερλνγλσζία ησλ αηφκσλ πνπ θαηαγξάθνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηα 

πξνβιεκαηηθά ζεκεία ηνπ ρψξνπ, ζε ζπλάξηεζε, πάληα, κε νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο  θαη 

επηζηεκνληθνχο φξνπο. 

 

1.2 ύγρξνλν Κνηλωληθό θαη Οηθνλνκηθό Κιίκα 

 

 ηε γεληθφηαηε κνξθή ηνπ, ν φξνο επηθνηλσλία παξαπέκπεη ζηε δηαδηθαζία κε ηελ 

νπνία έλαο πνκπφο, ζηέιλεη ή εθπέκπεη έλα κήλπκα, δηα κέζνπ θάπνηνπ θνξέα, ζε θάπνηνλ 

απνδέθηε, πξνθαιψληαο έλα απνηέιεζκα. Δμεηδηθεχνληαο, φκσο, ζηελ ζχγρξνλε 

πξαγκαηηθφηεηα, απνκαθξπλφκαζηε απφ ηελ ηδέα ηεο επηθνηλσλίαο σο κεηαθνξάο 

πιεξνθνξίαο απφ έλα κεκνλσκέλν ππνθείκελν ζε έλα άιιν θαη θαηεπζπλφκαζηε πξνο κηα 

πξνζέγγηζε ηεο αλληλεπίδπαζηρ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ φξν πνπ παξαπέκπεη, φπσο θαίλεηαη 

άιισζηε θαη απφ ηελ εηπκνινγία ηνπ, ζηε δξάζε πνπ αζθνχλ ν έλαο επί ηνπ άιινπ νη 

εκπιεθφκελνη ζε κηα επηθνηλσληαθή θαηάζηαζε.  

  

Δηθφλα 1: Αλαινγία αζηηθνχ θαη αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ πιαλήηε 
Πεγή: ΠξαθηνξείνREUTERS 
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 Ζ κεγάιε ηαρχηεηα ησλ ζχγρξνλσλ ξπζκψλ δσήο κε ηα απαηηεηηθά σξάξηα, ηνπο 

ρακέλνπο ρξφλνπο ζηηο κεηαθηλήζεηο, ηελ ςπρνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θζνξά πνπ 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε δηαβίσζε ζηε κεγαινχπνιε θαη ε νινέλα απμαλφκελε 

αζηηθνπνίεζε απνμέλσζε ηνπο αλζξψπνπο νδεγψληαο ηνπο ζηελ κνλαμηά θαη ζηελ 

ππνβάζκηζε ησλ αξρψλ ηεο πγηνχο επηθνηλσλίαο. 

 Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ 3,2 δηζ. αλζξψπσλ πνπ δνχζαλ ην 2005 ζε 

πφιεηο, είλαη ζρεδφλ ηεηξαπιάζηνο απφ εθείλνλ ηνπ 1950, ελψ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία, ην 

κέιινλ θαληάδεη ηξνκαθηηθφ, θαζψο ην 2030 ππνινγίδεηαη φηη 4,9 δηζ. άλζξσπνη ζα 

«ζηνηβάδνληαη» ζηα αζηηθά θέληξα. Έσο ην ίδην έηνο αλακέλεηαη πσο ην 56% ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ζα εγθαηαιείςεη ηελ θαηνηθία ηνπ ζηηο αγξνηηθέο δψλεο γηα ράξε 

ησλ πφιεσλ, θαζψο ε αζηηθνπνίεζε απμάλεηαη φζν αλαπηχζζεηαη ε νηθνλνκία ηνπο. Γηα ηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο ην πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζα ζπζζσξεπηεί 

ζηα αζηηθά θέληξα ζα μεπεξάζεη ην 80%. ήκεξα, νη ιηγφηεξν αζηηθνπνηεκέλεο πεξηνρέο 

ηνπ πιαλήηε είλαη ε Αζία θαη ε Αθξηθή, ελψ νη πιένλ αζηηθνπνηεκέλεο είλαη ε Λαηηληθή 

Ακεξηθή θαη ε Καξατβηθή. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε θαπηηαιηζηηθή δνκή ηεο θνηλσλίαο καο νδεγεί ζε ζηαδηαθή 

απνμέλσζε ησλ αηφκσλ, φπσο απηή πινπνηείηαη κε ηελ καδηθή έληαμε ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία ησλ πξντφλησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο λέαο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο 

πνπ αελάσο αλαλεψλεηαη κε απνηέιεζκα ηε ζπλερή κείσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηηο 

καδηθέο απνιχζεηο. Όια απηά ζπκίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ 19νπ αηψλα θαη καο δείρλνπλ φηη 

ε ηάζε ηεο επνρήο απηήο είλαη, αληίζηξνθα κε ηελ βηνκεραληθή επνρή, λα 

απνθνηλσληθνπνηείηαη ε εξγαζία. Ζ αιινηξίσζε/απνμέλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε 

«δηθηπαθή θνηλσλία» είλαη πξντφλ ηεο «εμαηνκίθεπζεο ηεο εξγαζίαο» θαζψο ε δηθηπαθή 

εξγαζία θαη εμαηνκηθεπηηθή ινγηθή ηεο αθήλεη ηνπο εξγαδφκελνπο κφλνπο κε ηνπο εαπηνχο 

ηνπο. 

 Ο Carl Marx, απφ ηελ άιιε, ζεσξεί φηη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλζξψπηλεο θχζεο είλαη 

φηη νη άλζξσπνη απνιακβάλνπλ ηελ εξγαζία πνπ ηνπο πξνθαιεί θαη ηνπο θηλεηνπνηεί λα 

δεκηνπξγνχλ, νινέλα θαη πην απνηειεζκαηηθά, πεξηζζφηεξα θαη θαιχηεξα πξντφληα. Όηαλ νη 

άλζξσπνη είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ κηα ηφζν σξαία δνπιεηά ζα ηελ πξνηηκήζνπλ απφ ηε 

αλεξγία θαη ηελ παξαγσγηθή - θνηλσληθή απνρή. Όκσο, ζηνλ θαπηηαιηζκφ ηα πξάγκαηα δελ 

είλαη ηφζν ηδαληθά. Αληηζέησο, ε εξγαζία ζεσξείηαη αλαγθαηφηεηα θαη αγγαξεία. Οη 

εξγαδφκελνη δελ είλαη ειεχζεξνη ζπλεηδεηνί θνηλσληθνί παξαγσγνί αιιά εμαλαγθάδνληαη λα 

δνπιεχνπλ ζε δνπιεηέο πνπ δελ ηνπο επραξηζηνχλ θαη δελ ηνπο ηθαλνπνηνχλ θαη ηνπο 

θέξλνπλ ζε ζχγθξνπζε κε άιινπο αλζξψπνπο. Έηζη, ε αιινηξίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

παίξλεη δηάθνξεο κνξθέο, φπσο ε απνμέλσζε απφ ηα πξντφληα πνπ παξάγνπλ, ε 
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απνμέλσζε απφ ηελ ίδηα ηελ παξαγσγηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, ε απνκάθξπλζε απφ ηελ 

αλζξψπηλε νπζία θαη ε απνμέλσζε απφ ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, κε θάζε κηα λα 

θαηαζηξαηεγεί ηελ έλλνηα θαη ηα νθέιε ηεο επηθνηλσλίαο. 

 Παξάιιεια, ε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ καζηίδεηαη απφ κηα 

αλεπαλάιεπηε θξίζε ξεπζηφηεηαο επέθεξε δπζνίσλα ζεκάδηα, γηα ηελ κεηέπεηηα 

ηζνξξνπία ηεο θνηλσλίαο, εληζρχνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ αλεξγία. Ζ έιιεηςε 

ξεπζηφηεηαο θαη ε χθεζε ζηελ νπνία ζπκπνξεχνληαη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο νδεγνχλ 

ηηο εμειίμεηο πξνο πνιηηηθέο κείσζεο ηνπ θφζηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ. αλ απνηέιεζκα θπξηαξρεί κηα έληνλε αβεβαηφηεηα πνπ δηαθξίλεη ηελ 

πιεηνςεθία ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ θαη νδεγεί ζηελ επηβάξπλζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ 

αηφκσλ. Δπίθαηξεο κειέηεο έδεημαλ φηη νη άλεξγνη παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξν άγρνο, 

θαηάζιηςε, λεπξσηηθή ζπκπεξηθνξά, ιηγφηεξε δηάξθεηα θαη ρακειή πνηφηεηα χπλνπ. 

Δπίζεο, θαίλνληαη λα είλαη πεξηζζφηεξνη ζιηκκέλνη, ρσξίο απηνπεπνίζεζε θαη εκπηζηνζχλε 

ζε άιινπο. Καζίζηαηαη, ινηπφλ, ζαθέο φηη ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο δελ επδνθηκεί ε ακεζφηεηα 

ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο ελψ ε νπζηαζηηθή επηθνηλσλία ζπλαληά αλππέξβιεηα εκπφδηα. 

 Αθνχ ε ππάξρνπζα ηάμε πξαγκάησλ δελ εμππεξεηεί ηελ ακεζφηεηα θαη ηελ επθνιία 

ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο αιιά, αληίζεηα, πξνάγεη ηελ κνλαμηά θαη ηελ απνκφλσζε, ηα κέιε 

ησλ πνιηηηζκέλσλ θνηλνηήησλ ςάρλνπλ λένπο ηξφπνπο λα δηνρεηεχζνπλ ηελ ελέξγεηά ηνπο 

γηα θνηλσληθφηεηα θαη επαθή, θαηαθεχγνληαο ζε απηά πνπ είλαη πην πξνζηηά. Γεδνκέλνπ, 

κάιηζηα, φηη αλ έρεη λα ππεξεθαλεπηεί γηα θάηη ε ζχγρξνλε αλζξσπφηεηα απηφ είλαη ε 

αικαηψδεο αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη απηή είλαη θαη ε πεγή πνπ ζα 

πξνζθέξεη ηνπο λένπο ηξφπνη επηθνηλσλίαο θαη επθνιίαο πνπ αλαδεηνχληαη.  

 Δλδεηθηηθφ απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη ε νινέλα απμαλφκελε ρξήζε ινγηζκηθνχ θαη 

πιαηθνξκψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο ην facebook, ην twitter, ηα δηάθνξα blogs,  

ινγηζκηθφ instant messaging ζαλ ην MSN θαη ην Skype θαη άιια.  

 Βέβαηα θαη ηα κέζα πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγία δελ είλαη εληειψο άθαθα θαη ζίγνπξα 

δελ επηζηξέθνπλ ηνλ άλζξσπν ζε πξνεγνχκελα κνληέια δσήο. πγθεθξηκέλα, 

παξαηεξείηαη ε ζηαδηαθή απνπζία ζπλαηζζεκάησλ θαη ακεζφηεηαο ζηνλ, ηερλνινγηθά, 

εμειηγκέλν αιιά αξθεηά απξφζσπν θαη αθεξεκέλν ηξφπν επηθνηλσλίαο, ρσξίο λα 

παξαιείπνπκε θαη άιια επηξάπεια φπσο νη κπνζθειεηηθνί ηξαπκαηηζκνί θαη ε απμαλφκελε 

εμάξηεζε απφ ην ίδην ην κέζν επηθνηλσλίαο (smartphone, PDA θηι). 

 Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ην θπλήγη ηεο επηηπρίαο, επαγγεικαηηθήο θαη κε, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο ππφινηπεο θνηλσληθέο ηάζεηο πνπ άξρηζαλ λα θαζηεξψλνληαη ζηελ ζχγρξνλε ηάμε 

πξαγκάησλ, θαηάθεξαλ θαίξην πιήγκα ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο ησλ αηφκσλ γηα 

επηθνηλσλία αιιά θπξίσο γηα «θνηλωληθή ζπλδεζηκόηεηα» (social connectedness).  
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Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα ηελ απνπζία ςπρνινγηθήο αλάκεημεο θαη θνηλήο εκπεηξίαο ησλ 

αηφκσλ κεηαμχ ηνπο, φπσο απηή πινπνηείηαη κέζα απφ ηελ θνηλσληθή ηνπο παξνπζία ζε 

δηάθνξα επίπεδα θαη ζε δηάθνξεο νκάδεο. 

 Φηάζακε, κάιηζηα, ζήκεξα, λα κηιάκε γηα επηθνηλσλία κε θέληξν ηελ ζπλδεζηκφηεηα 

(connectedness orientated communication), κηα λέα ηάζε πνπ εηζήγαγαλ νη λέεο 

ηερλνινγηθέο κέζνδνη επηθνηλσλίαο, φπσο είλαη ε ζπκβαηηθή δηθηπαθή επηθνηλσλία κέζσ 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή Internet, αλαγλσξίδνληαο φηη ε παξαπάλσ έλλνηα ζπκβάιιεη 

θαζνξηζηηθά ζηελ νκαιή έληαμε ηνπ αλζξψπνπ ζηελ θνηλσλία θαη ηελ κεγάιε επηξξνή πνπ 

αζθεί ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 Απηφ θαινχληαη λα δηεπθνιχλνπλ νη λέεο ηερλνινγηθέο κέζνδνη, λα κεηψζνπλ ηελ 

απφζηαζε θαη λα ηνλψζνπλ ηελ «παξνπζία» ησλ αηφκσλ ζε δηάθνξα επίπεδν, 

πεξηζζφηεξν ςπρνινγηθά, κάιινλ, παξά πιηθά. 

    

1.3 Σερλνινγηθέο Δμειίμεηο  

    

 «…διόηι εάν έκαζηον εκ ηων οπγάνων είσε ηην δύναμιν να αποηελειώνη ηο έπγον ηος 

αθ’ εαςηού καηόπιν μιαρ διαηαγήρ ή αςθοπμήηωρ, όπωρ λένε δια ηοςρ αςηομάηοςρ 

ανθπώποςρ ηος Δαιδάλος ή ηοςρ ηπίποδαρ ηος Ηθαίζηος, δια ηοςρ οποίοςρ ο ποιηηήρ 

(Όμηπορ) λέγει όηι αςηομάηωρ εξεηέλοςν ηην επγαζίαν ηων ειρ ηο επγαζηήπιον ηος Θεού, εάν 

ηην εαςηή δύναμιν είσον αι κεπκίδερ ηων ςθανηηπίων να ςθαίνοςν μόναι ηων και ηα πλήκηπα 

να παίζοςν μόνα ηων ηην κιθάπαν, ηόηε δεν θα εσπειάζονηο επγάηαρ οι απσιηεσνίηαι, ούηε 

δούλοςρ οι δεζπόηαι…» 

          Αριστοτέλης (Πολιτικά) 

 

 Ζ δηάδνζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ε αικαηψδεο εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζηηο κέξεο καο 

θαηφξζσζε λα δηεηζδχζεη αθφκα θαη ζηηο πην απφθξπθεο πηπρέο ηεο δσήο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ. Δμππεξεηψληαο κεγάιν αξηζκφ αλαγθψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε αηφκνπ κε θνξείο ή αθφκα θαη αηφκνπ κε άιια άηνκα θαη θνηλσληθέο 

νκάδεο δηεπθφιπλε θαηαιπηηθά ηηο φπνηεο δηεξγαζίεο θαη ζπλέηεηλε ζηελ πεξεηαίξσ 

απηνκαηνπνίεζε θαη κεραλνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ δσήο. Ζ είζνδνο, κάιηζηα θαη ησλ 

επξπδσληθψλ δηθηχσλ κε ηηο κεγάιεο πξνζθεξφκελεο ηαρχηεηεο απφθξηζεο έθαλαλ αθφκα 

πην εχθνιε ηελ θπξηαξρία ηνπ internet, αθνχ πιένλ παξέρνληαη πνιχ γξήγνξεο ζπλδέζεηο 

ζην δηαδίθηπν ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο ιακβάλνληαο, κάιηζηα, ηελ κνξθή 

θαηαλαισηηθνχ αγαζνχ. 
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 Γηα πεξηζζφηεξε ζαθήλεηα, ε επξπδωληθόηεηα (broadband) αλαθέξεηαη ζηελ 

ππνδνκή ζε δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ αδηάιεηπηε 

ζχλδεζε, πςειή ηαρχηεηα θαη ρακειφ θφζηνο ψζηε λα επηηξέπεηαη ε αλάπηπμε λέσλ 

ππεξεζηψλ ζηνπο θαηαλαισηέο. Οη επξπδσληθέο ππνδνκέο κπνξνχλ λα αλαβαζκίδνληαη 

ζπλερψο, κε ρακειφ επηπιένλ θφζηνο ψζηε λα εμειίζζνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

πνιηηψλ. 

 Σελ πξφνδν ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαίλεηαη λα πξνάγεη θαη ε εμέιημε ησλ αζχξκαησλ 

δηθηχσλ. Ηδηαίηεξα γηα ηα αζχξκαηα ηνπηθά δίθηπα (WLAN) πνπ βαζίδνληαη ζην πξσηφθνιιν 

ΙΔΔΔ 802.11, επέθηαζε ηνπ αληίζηνηρνπ ζηα ηνπηθά ελζχξκαηα 802.3 (Ethernet), είλαη ηφζν 

δηαδεδνκέλε ε ρξήζε ηνπο πνπ ε ζπληνκνγξαθία “Wi-Fi” (Wireless Fidelity – Αζχξκαηε 

Πηζηφηεηα) παξνπζηάδεηαη πιένλ ζε θάζε θνξεηή ζπζθεπή (Notebook, PDA, Palmtop, 

Smartphone, Netbook). Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ππεξνρήο ηνπ ιεγφκελνπ Wi-Fi είλαη ε 

παξνρή αζχξκαησλ δπλαηνηήησλ πξφζβαζεο ζην Internet, ηειεθσλίαο κέζσ δηαδηθηχνπ 

(VoIP) θαη δηαζχλδεζεο κεηαμχ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ φπσο ηειενξάζεηο, ςεθηαθέο 

θάκεξεο, DVD Player θαη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, αλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

ππνζθειίδεηαη απφ έλα άιιν πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο ην “Bluetooth”. Ηδηαίηεξα γηα ηηο 

κηθξφηεξεο, ζε κέγεζνο, θνξεηέο ζπζθεπέο πνπ πιεζηάδνπλ ηα θηλεηά ηειέθσλα (Palmtops, 

PDA, Smartphones) , ην πξσηφθνιιν HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) 

πξνζθέξεη κηα αθφκε ιχζε γηα πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κε κεγάιεο ηαρχηεηεο (κηθξφηεξεο 

ζε ζρέζε κε ην ΗΔΔΔ 802.11), βαζηδφκελν ζην ζχζηεκα UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System), κηα αθφκε θαηλνηνκία - παξαιιαγή, αληηπξνζσπεπηηθή ηεο 

γεληθφηεξεο αλνδηθήο πνξείαο ησλ ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο.  

 Δμίζνπ παξεκβαηηθή αλαθάιπςε, κε ηα αζχξκαηα δίθηπα, απνηέιεζε θαη ην ιεγφκελν 

GPS (Global Positioning System). Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα έλα παγθφζκην ζχζηεκα 

εληνπηζκνχ ζέζεο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζε έλα "πιέγκα" εηθνζηηεζζάξσλ δνξπθφξσλ ηεο 

Γεο, ζηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ εηδηθέο ζπζθεπέο, νη νπνίεο νλνκάδνληαη "δέθηεο GPS". Οη 

δέθηεο απηνί παξέρνπλ αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζε ελφο ζεκείνπ, ην πςφκεηξφ ηνπ, 

ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο θίλεζεο ηνπ. ε ζπλεξγαζία, κάιηζηα, κε ηηο 

εθαξκνγέο πνπ παξείραλ ηα GIS (Geographic Information Systems) φιεο απηέο κπνξνχζαλ 

λα απνηππσζνχλ, κε αμηφινγε αθξίβεηα θαη δηάθνξνπο ηξφπνπο, ζε ράξηε. Πξφθεηηαη γηα 

ζχλνιν εξγαιείσλ ζπιινγήο, απνζήθεπζεο, αλάθηεζεο, αλάιπζεο θαη εκθάληζεο ρσξηθψλ 

δεδνκέλσλ. 

 ε φηη αθνξά ηα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα πνπ πξνρψξεζαλ ηα επηθνηλσληαθά 

δεδνκέλα έλα βήκα κπξνζηά, ήηαλ ν Raymond Samuel Tomlinson πνπ θαηφξζσζε, ην 

1967, κέζσ ελφο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ πξνφξηδε γηα ην ήδε αλαπηπζζφκελν 

http://el.wikipedia.org/wiki/VoIP
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=DVD_Player&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System
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APRANET (πξφγνλν ηνπ Internet), ην TELNET, λα ζηείιεη ην 1ν κήλπκα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ (email), αιιάδνληαο νξηζηηθά ηα δεδνκέλα ηεο επηθνηλσλίαο. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Martin Cooper, ηερληθφο δηεπζπληήο ηεο Motorolla, 

πξαγκαηνπνίεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 1973 ηελ 1ε θιήζε απφ θηλεηφ ηειέθσλν, ελ ησ κέζσ 

νδνχ ηεο Νέαο Τφξθεο, κπξνζηά ζηα κάηηα έθπιεθησλ δεκνζηνγξάθσλ θαη πεξαζηηθψλ, 

πνπ ν ίδηνο θαη ε νκάδα ηνπ είραλ θαηαζθεπάζεη. 

 Άξρηζε, ινηπφλ, λα δηακνξθψλεηαη κηα λέα ηάζε ζε φιε ηελ πθήιην ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ε αλάγθε γηα επηθνηλσλία εμππεξεηείηαη κε λέεο επαλαζηαηηθέο κεζφδνπο 

απινπνηψληαο ζεκαληηθά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο. ηα πιαίζηα απηά, ε σθειηκφηεξε 

θαηάθηεζε γηα ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο ήηαλ ε απειεπζέξσζή ηνπο απφ νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο απφζηαζε, γεσγξαθηθή θαη ςπρνινγηθή. Με ηηο νηθείεο ηερλνινγίεο λα 

ππνβάιινληαη ζε ζπλερή αλαλέσζε θάζε άλζξσπνο θαζίζηαηαη ηθαλφο λα κεηαθέξεη καδί 

ηνπ ζηα ηαμίδηα ηνπ, ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν θαη ζην ζπίηη ηνπ ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν 

θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ.  

 αλ λα κελ έθηαλε απηφ, ε παληνθξαηνξία ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ ρψξν ηεο 

επηθνηλσλίαο θεξδίδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο δηεηζδχνληαο ζε πεξηζζφηεξα λνηθν-

θπξηά, εξγαζηαθνχο θαη θνηλσληθνχο ρψξνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο κέξεο καο έθαλαλ 

ηελ εκθάληζή ηνπο θαη εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο πνπ κεηαηξέπνπλ νρήκαηα ζε θαλνληθά Wi-fi 

Spots! 

 ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο απνδεηθλχνπλ φηη κεγάιν 

πνζνζηφ νηθνγελεηψλ, δηαθφξσλ δηαβαζκίζεσλ, επηδηψθνπλ ηελ απφθηεζε θάπνηνπ απφ ηα 

δηαηηζέκελα κέζα ηειεπηθνηλσλίαο, απφ ην πην απιφ ζην πην εμεδεηεκέλν, δηεθδηθψληαο 

ακεζφηεηα θαη επθνιία ζηηο ζρέζεηο θαη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. 

ΤΚΔΤΔ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΧΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ & 

ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 

ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΑ - 

ΤΝΟΛΟ 

ΥΧΡΑ 

ΈΝΑ 

ΔΝΗΛΙΚΟ 

ΥΧΡΙ 

ΔΞΑΡΣΗΜΔ 

ΝΑ ΠΑΙΓΙΑ 

ΓΤΟ 

ΔΝΗΛΙΚΔ 

ΥΧΡΙ 

ΔΞΑΡΣΗΜΔ 

ΝΑ ΠΑΙΓΙΑ 

ΣΡΔΙ Ή 

ΠΔΡΙΟΣΔ 

ΡΟΙ 

ΔΝΗΛΙΚΔ 

ΥΧΡΙ 

ΔΞΑΡΣΗΜΔ 

ΝΑ ΠΑΙΓΙΑ 

ΔΝΑ 

ΔΝΗΛΙΚΑ 

ΜΟΝΟ ΜΔ 

ΈΝΑ Ή 

ΠΔΡΙΟΣΔ 

ΡΑ 

ΔΞΑΡΣΗΜΔ 

ΝΑ ΠΑΙΓΙΑ 

ΓΤΟ 

ΔΝΗΛΙΚΔ 

ΜΔ 

ΔΞΑΡΣΗΜΔ 

ΝΑ ΠΑΙΓΙΑ 

ΣΡΔΙ Ή 

ΠΔΡΙΟΣΔ 

ΡΟΙ 

ΔΝΗΛΙΚΔ 

ΜΔ 

ΔΞΑΡΣΗΜΔ 

ΝΑ ΠΑΙΓΙΑ 

Κηλεηφ ηειέθσλν 3059763 449316 722828 946567 22813 638208 280031 

Κηλεηφ ηειέθσλν κε 

δπλαηφηεηα ζχλδεζεο 

ζην δηαδίθηπν (WAP, 

GPRS, UMTS θιπ.) 

1438219 189553 236209 510000 8464 337982 156010 

Φνξεηφ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή (laptop) 
614325 86701 101709 218875 7761 137639 61640 

Ζιεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

παιάκεο 
24754 1068 4902 9905 - 6201 2677 

ΠΖΓΖ: Έξεπλα Υξήζεο Σερλνινγηψλ Πιεξνθφξεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο, έηνπο 2008, Δζληθή – ηαηηζηηθή Τπεξεζία 
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 Δηδηθά γηα ηα δεδνκέλα ηεο Διιάδαο, νη ρξήζηεο ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ θαίλνληαη λα 

απμάλνληαη ζπλερψο, επελδχνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 

επηθνηλσλίαο θαη ςπραγσγίαο, αθνινπζψληαο θαηά πφδαο ηα επξσπατθά πξφηππα.  

 

Δηθφλα 2: Πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ κε θαη‟ νίθνλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 
Πεγή: Πξφγξακκα «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» 

 

 Σα λνεηά γεσγξαθηθά φξηα πνπ ρψξηδαλ ηελ Διιάδα ζε δπν πεξηθέξεηεο κε 

δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηείλνπλ λα θαηαξγεζνχλ, αθνχ ην δηαδίθηπν εηζέβαιε ζε 

πνιιά ζπίηηα, αλεμαξηήησο ηφπνπ. Απηφ καξηπξά θαη ε κεγάιε αλάπηπμε πνπ γλσξίδεη 

ζήκεξα ν αξηζκφο ζπλδέζεσλ ζην Internet φιν θαη πεξηζζφηεξσλ λνηθνθπξηψλ, ακβιχλν-

ληαο φιν θαη πεξηζζφηεξν ην πιεξνθνξηαθφ ράζκα πνπ ρσξίδεη ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο θαη ειηθηαθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. Δμεηδηθεχνληαο πεξηζζφηεξν ζε φξνπο 

αξηζκψλ, ελψ ην 2005 ην πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ κε θαη‟ νίθνλ πξφζβαζε ζην internet 

έθηαλε ην 24,2%, ην 2008 «ζθαξθάισζε» ζην 39,4%, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ 

δηεμήγαγε ην Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, αληιψληαο ζηνηρεία θαη 

απφ ηελ Eurostat, κε ηελ ρξήζε δηαθφξσλ δεηθηψλ. 
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.  

Δηθφλα 3: Πνζνζηφ αηφκσλ κε πξφζβαζε ζην Internet αλά δηάηαμε πξφζβαζεο 
Πεγή: Eurostat 

 

Δηθφλα 4: Καηεγνξίεο Κνηλσληθνχ ινγηζκηθνχ (social software) 
Πεγή: http://hinchcliffe.org/img/socialsoftwarecategories.jpg  



Mobile Social Spaces     ειίδα 10 απφ 90
  
   

  Πξνρσξψληαο έλα βήκα πην πέξα, ηελ εμέιημε ησλ δηθηπαθψλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ 

hardware (πιηθφ) αθνινχζεζε ην software (ινγηζκηθφ) θαη ζπγθεθξηκέλα νη εθαξκνγέο πνπ 

δνκνχληαη γχξσ απφ ηελ επηθνηλσλία, κε ζθνπφ λα ηελ πξνάγνπλ θαη λα ηελ δηεπθνιχλνπλ, 

δίλνληαο ζηνπο ρξήζηεο ηνπο ηελ επθαηξία λα απειεπζεξσζνχλ απφ ηα ηνπηθά θαη ρξνληθά 

εκπφδηα πνπ ηπρφλ παξεκβάιινληαη κεηαμχ απηψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ 

αλήθνπλ Γηθηπαθέο πιαηθφξκεο φπσο ην παζίγλσζην “facebook” ή ην “myspace” ή αθφκα 

θαη ην “MSN” πνπ μεθίλεζαλ απνιακβάλνληαο ηελ ππνζηήξημε, αξρηθά, ιηγνζηψλ θαη ζηελ 

ζπλέρεηα κεγάινπ πνζνζηνχ ηνπ παγθνζκίνπ πιεζπζκνχ θαηήξγεζαλ ηα γεσγξαθηθά 

ζχλνξα επηηξέπνληαο ζε φινπο ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ επαθή κέζσ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν (real time). Όηαλ κάιηζηα ν 24ρξνλνο ηδξπηήο ηνπ “facebook” Mark 

Zukerberg είδε ην έξγν ηνπ, απφ κηα απιή εθαξκνγή γηα λα θέξεη ηνπο αλζξψπνπο πην 

θνληά, λα κεηαιιάζζεηαη ζε κηα απφ ηηο πην θεξδνθφξεο επξεζηηερλίεο ηνπ αηψλα αθέζεθε 

ζηελ καγεία ηεο δεκνζηφηεηαο θαη ηνπ Marketing κε απνηέιεζκα  απηή λα απνηειεί βαζηθή 

πξνεπηινγή ζρεδφλ θάζε λένπ smart phone ή Palmtop. Αμίδεη δε, λα ζεκεησζεί φηη «άλνημε 

ηνλ δξφκν» γηα ηελ πεξεηαίξσ βειηίσζε ηέηνηνπ είδνπο ηδεψλ ψζηε λα θαηνρπξψζεη λέν 

ζηεξεφηππν ζηνλ ζχγρξνλν ηξφπν έθθξαζεο, δίλνληαο ζηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη λέν 

λφεκα. 

 Όπσο θαίλεηαη απφ έξεπλα, πνπ δηεμήγαγε ε εηαηξεία Nielsen - Online, 83% απμήζεθε 

ν ρξφλνο πνπ πεξλνχλ νη ρξήζηεο ζηα ειεθηξνληθά θνηλσληθά δίθηπα. 

 Κάηη ηέηνην θαίλεηαη θαζαξά θαη απφ ηηο κειέηεο πνπ δηεμήγαγε θαη πάιη ην 

Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. 

 

Δηθφλα 5: Υξήζε Internet γηα ιφγνπο επηθνηλσλίαο 
Πεγή: Παξαηεξεηήξην γηα ηελ «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» 
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 Ζ πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα, κε φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ηάζεηο θαη εμειίμεηο, 

πξνιείαλε ην έδαθνο γηα ηελ θαζηέξσζε κηαο αξθεηά ηθαλνπνηεηηθήο απάληεζεο ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηεο επθνιίαο γεληθφηεξα, ζηα εκπφδηα θαη ηα επηξάπεια ησλ ηαρχηαησλ 

ξπζκψλ δσήο. Σέηνηα ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ε έλλνηα ησλ Mobile Social Spaces, 

εθφζνλ ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο φηη απαμηψλεη πξαθηηθά θαη κε εκπφδηα εθκεδελίδνληαο 

κεγάιν κέξνο ησλ ζεκεξηλψλ απνζηάζεσλ θαη δπζθνιηψλ πνπ ελέρνπλ νη θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ αηφκσλ ζην ζχλνιφ ηνπο. 

 

1.4 Οξηζκόο Mobile Social Spaces 

 

 Μηα εηπκνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ καο νδεγεί ζηνπο «Κηλεηνχο Κνηλσληθνχο 

Υψξνπο». Βέβαηα, εχθνια δηεξσηάηαη θαλείο εάλ αλαθέξεηαη ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(επηθνηλσλία, ελδηαθέξνληα, αλαδεηήζεηο θιπ) πνπ εμππεξεηνχληαη κε θηλεηά κέζα ή γηα 

δηαδηθαζίεο (ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη άιινη ηζηφηνπνη παξνρήο πιεξνθνξηψλ 

θνηλσληθνχ θαη κε ελδηαθέξνληνο), άκεζα πξνζβάζηκνη, πνπ αθνινπζνχλ παληνχ ην άηνκν. 

Δμαηηίαο ηεο, ζρεηηθά, πξφζθαηεο εηζφδνπ ηεο ζηα παγθφζκηα δξψκελα ε έλλνηα απηή 

θαηαθιχδεηαη απφ εμειίμηκεο ηερλνινγίεο αηρκήο, νη νπνίεο ζπλερψο αλαλεψλνπλ ην πξνθίι 

ηεο θαη ηεο πξνζδίδνπλ λέεο πηπρέο, ζε φηη αθνξά ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. Χζηφζν, 

ζηαζεξά ζπλδεδεκέλεο αμίεο, φπσο ε επηθνηλσλία θαη δεη ε θηλεηή, ε θνηλσληθή δηθηχσζε 

θαη ε πξνζπάζεηα ηεο απινπνίεζεο ηεο θαζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο, θαίλνληαη λα 

δηαηεξνχλ ηθαλνπνηεηηθή δηαρξνληθφηεηα. Καηά ζπλέπεηα, πξνζθέξνληαη ζαλ εθαιηήξην γηα 

κηα πξνζπάζεηα αθξηβνχο πξνζέγγηζεο ησλ Mobile Social Spaces. 

 Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα κηα δνκή πνπ επηρεηξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ 

ηειηθνχ ρξήζηε ζε θνηλσληθνχο ρψξνπο ηδηαίηεξα δπλακηθνχο, πεξηιακβάλνληαο ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία γηα ηελ ππεξπήδεζε εκπνδίσλ πξφζβαζεο θαη αλαδήηεζεο: 

 α.  ηερλνινγίεο εληνπηζκνχ 

 β.  δηαρείξηζε πνιηηηθήο ρξήζεο 

 γ.  δπλακηθφηεηα θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

 ην θνκκάηη ηεο πινπνίεζεο, ε αξρηηεθηνληθή MOSS πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο 

βαζηθέο αξρέο: 

 α.  δεκηνπξγία 

 β.  δεκνζίεπζε 

 γ.  δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

 δ.  πξφζβαζε (είλαη ε πην ζεκαληηθή γηαηί πέξα απφ ηελ δηαζχλδεζε ρξήζηε 

πεξηέρεη ηνλ αληρλεπηή ηνπ πιαηζίνπ πνπ ιεηηνπξγεί ν ρξήζηεο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη 
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πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνπνζεζία θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. Έηζη εμππεξεηείηαη ε δεκηνπξγία θαη  

ε αλάινγε παξακεηξνπνίεζε ησλ δηαηηζέκελσλ ππεξεζηψλ) 

 Ζ «θηλεηή επηθνηλσλία» (Mobile Communication) αληηπξνζσπεχεη ηελ εμαηνκηθεπκέλε, 

δηαλεκεκέλε ηθαλφηεηα λα πξνζεγγηζηεί ην ηνπηθφ δίθηπν παγθφζκησλ επηθνηλσληψλ απφ 

νπνηαδήπνηε ζέζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή, κέζσ κηαο θαηάζηαζε ζηνλ ρσξνρξφλν ηεο 

«παληαρνχ παξνχζαο θαη κφληκεο ζπλδεζηκφηεηαο» αθφκα θαη φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 

θηλεηά ηειέθσλα απφ  αθίλεηεο νκάδεο, φπσο ζε έλα αγξνηηθφ ρσξηφ ζε κηα 

αλαπηπζζφκελε ρψξα. Αλαιχνληαο ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, θαλείο ζα κπν-

ξνχζε λα κλεκνλεχζεη ηελ ζσκαηηθή θνξεηφηεηα ησλ κέζσλ πνπ ηελ πινπνηνχλ, ηελ 

δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαζεκεξηλά θαηά ηελ δηάξθεηα επηρεη-

ξεζηαθψλ θαη άιισλ ηαμηδηψλ θαζψο θαη ηελ δπλαηφηεηάο ηεο λα θαηαγξάθεη ηηο 

κεηαθηλήζεηο θάπνηνπ ζε φιν ην δίθηπν δεδνκέλσλ.  

 Δηδηθφηεξα, κηα ζχληνκε αλαθνξά ησλ πην ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ζα κπνξνχζε λα 

γίλεη αλαθνξά ζηελ γλσζηαθή απνζήθε (Knowledge Warehouse) θαη ηηο ππεξεζίεο κε βάζε 

ηελ ηνπνζεζία (location - based services). Ζ πξψηε  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνπζία, γεγνλφηα, κέξε, πξνθίι ρξεζηψλ θ.α., ελψ 

παξάιιεια απνηειεί θαη ην θπζηθφ κέξνο φπνπ εθαξκφδνληαη θαη νη πνιηηηθέο αζθαιείαο 

θαη άιινη θαλφλεο. Οη δεχηεξεο είλαη επαγγεικαηηθέο θαη πειαηεηαθέο ππεξεζίεο πνπ 

ιακβάλνπλ ππφςε ηελ γεσγξαθηθή ζέζε ελφο ρξήζηε θαη εμππεξεηνχλ ζρεηηθά απηφλ θαη 

άιινπο. 

 

Δηθφλα 6: Αξρηηεθηνληθή MOSS 
Πεγή: Δξγαζία «MOSS: Mobile Social Spaces», Telecommunications Research Center Vienna, Austria - 

University of Piraeus Research Center (UPRC) - Robotiker-Tecnalia, Spain - University of Surrey, UK - NEC 
Laboratories Europe, Germany 
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 Χζηφζν, νη ραξαθηεξηζκνί ηνπ ηχπνπ «αζχξκαηε», «πξνζσπηθή» θαη «παληαρνχ 

παξνχζα» ηελ θαζηζηνχλ κηα αθφκε πην δηαθνξνπνηεκέλε, απφ ηελ παξαδνζηαθή, έλλνηα. 

Ο 1νο (αζχξκαηε) παξαπέκπεη ζην δηαθνξεηηθφ θεθάιαην επέλδπζεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε αζχξκαησλ δηθηχσλ ζε λέεο πεξηνρέο. ε φξνπο «πξνζσπηθήο» επηθνηλσλίαο 

εζηηάδεη ζηα είδε αιιειεπίδξαζεο κέζσ ππθλψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ζηηο νπνίεο έρνπλ 

πξφζβαζε νη θηλεηέο ζπζθεπέο. πλερίδνληαο κε ηνλ 3ν ραξαθηεξηζκφ («παληαρνχ 

παξνχζα»), αλαθέξεηαη ζηνπο δηάθνξνπο ξφινπο πνπ θαιείηαη έλα άηνκν λα παίμεη, φπσο 

ηνπ νηθνγελεηάξρε, ηνπ επαγγεικαηία, ηνπ ρνκπίζηα θαη άιισλ, κέζσ ησλ θηλεηψλ 

ζπζθεπψλ, αλεμαξηήηνπ ρξφλνπ θαη ρψξνπ. 

 ε απηφ ην πιαίζην, ζα κπνξνχζαλ λα εηπσζνχλ πνιιά, ζε κηα πξνζπάζεηα λα δνζεί 

κηα απεηθφληζε ηνπ φξνπ «Mobile Social Spaces». Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο, φκσο, θαζηζηά 

θάζε πξνζπάζεηα ειιηπή θαη κεξηθψο επηηπρή ζηελ αθξίβεηα απφδνζεο ηνπ νξηζκνχ. 

Αληίζεηα, θαηαηνπηζηηθφηεξα ζα ήηαλ κεξηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ MOSS (Mobile 

Social Spaces), άιισλ πην απιψλ θαη άιισλ πην ζχλζεησλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

απνηππσζεί ε θηινζνθία ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη. 

 Ξεθηλψληαο απφ ηα πην απιά, κε ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ web νη 

ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο δείρλνπλ λα κνλνπσινχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ ζεκεξηλψλ 

αλζξψπσλ, κε έκθαζε ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο. Απφ ηελ εκέξα, κάιηζηα, πνπ απηνί 

απέθηεζαλ ζπκβαηφηεηα θαη κε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο θηλεηψλ ζπζθεπψλ 

(Smart phones, Pocket Pc‟s), νη επηζθέπηεο ηνπο πνιιαπιαζηάδνληαη κε αζχιιεπηνπο 

ξπζκνχο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ην “Facebook”, ην “Flickr” θαη ην “MySpace”, νη νπνίνη 

πέξαλ ησλ θνηλφηππσλ ππεξεζηψλ Instant Messaging (¨Άκεζα Μελχκαηα), επηηξέπνπλ 

ζηνπο ρξήζηεο ηνπο λα γλσξίδνπλ ζηνηρεία ν έλαο γηα ηνλ άιιν, λα κνηξάδνληαη πξνζσπηθά 

δεδνκέλα (θσηνγξαθίεο, ελδηαθέξνληα, ειηθία, πξνηηκήζεηο θαη άιια) θαη θπζηθά λα 

επηθνηλσλνχλ απφ παληνχ, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 Ζ επφκελε γεληά, ζέιεη ηελ αλάπιαζε απηψλ ησλ εθαξκνγψλ κε ηελ πξνζζήθε 

πεξηζζνηέξσλ πην εμεδεηεκέλσλ επηινγψλ - ππεξεζηψλ. Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα 

ηεο ηάζεο απηήο απνηειεί ε αλαθνίλσζε ηεο HP (Hewlett – Packard)  γηα ηελ πξνψζεζε 

ηνπ Friendlee. Πξφθεηηαη γηα κηα ελνπνηεκέλε εθαξκνγή θηλεηψλ ηειεθψλσλ - ζπζθεπψλ, ε 

νπνία δηαζέηεη ινγηζκηθφ ηέηνην πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα γλσξίδνπλ κε πνηεο 

απφ ηηο απνζεθεπκέλεο επαθέο ηνπο επηθνηλσλνχλ πην ζπρλά, ζε ηη θαηάζηαζε βξίζθνληαη 

νη γλσζηνί ηνπο (έηζη ψζηε λα κελ ππάξρεη δπζαξέζθεηα φηαλ θάπνηνο απφ απηνχο δελ 

απαληά ζηελ θιήζε - επεηδή κπνξεί λα ην έρεη ζηελ αζφξπβε ιεηηνπξγία γηα παξάδεηγκα -) 

θαη άιιεο. 
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 Παξά ηελ ζχγρξνλε εηεξνγέλεηα θαη ζχγρπζε πνπ επηθξαηεί ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο, κε 

βάζε ηα αλσηέξσ, ε έλλνηα ησλ “Mobile Social Spaces” ζπλδέεηαη κε ην ζχλνιν ηνπ πιηθνχ 

θαη ινγηζκηθνχ, πνπ εμππεξεηείηαη θπξίσο κε θηλεηά κέζα, ε ζπλεξγαζία ηνπ νπνίνπ 

επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπηλνπο ρξήζηεο λα αιιειεπηδξνχλ κε ην θπζηθφ θαη ην επξχηεξν 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ κε ηξφπν πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο, 

θαηαξγψληαο ηα φπνηα γεσγξαθηθά, ρξνληθά θαη ςπρνινγηθά εκπφδηα. 

 Όια ηα παξαπάλσ, απνδεηθλχνπλ έκπξαθηα ην κέγεζνο ηεο πξνφδνπ πνπ ζεκείσζε 

θαη εμαθνινπζεί λα ζεκεηψλεη ε ηερλνινγία ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο, γεληθά, δεκηνπξγψληαο επνίσλεο πξνζδνθίεο γηα πεξηζζφηεξεο αιιαγέο 

ζην κέιινλ. ε φηη αθνξά ην θνκκάηη ηεο πινπνίεζεο φκσο, ε απμεκέλε πνιππινθφηεηα 

θαη ε εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία πνπ ρξεηάδεηαη θαζηζηά επηηαθηηθή αλάγθε ηελ επηζηακέλε 

θαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ επηκέξνπο ζεκείσλ - δηαδηθαζηψλ θαη δνκηθψλ ζηνηρείσλ. 

Απηή ζα είλαη θαη ε πξαγκαηεία ησλ επφκελσλ θεθαιαίσλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, καδί κε 

κηα επηζθφπεζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ ζπγγξαθηθψλ πξνζπαζεηψλ πνπ επηρεηξνχλ λα 

αλαιχζνπλ ηελ λενεηζεγκέλε έλλνηα ησλ Mobile Social Spaces. 
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ       

 

 2.1 Δηζαγωγή 

 

 Λφγσ ηνπ κηθξνχ ρξφλνπ πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ Network 

Computing κε ηελ ππφ αλάιπζε έλλνηα ησλ Mobile Social Spaces, ε παγθφζκηα 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα δελ έρεη θαηαγξάςεη πιήξσο ηηο πηπρέο ηεο, κε απνηέιεζκα λα 

ππάξρνπλ αθφκε ζθνηεηλά ζεκεία. Λνγηθφ επαθφινπζν είλαη λα κελ δχλαηαη λα απνδνζεί 

κηα θαηαηνπηζηηθή εηθφλα ηεο φιεο θαηάζηαζεο θαη λα εληείλνληαη νη πξνζπάζεηεο πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

 Σα δεδνκέλα θαη ε πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο, φκσο, δπζρεξαίλνπλ θαηά πνιχ ηελ 

πνιπεπίπεδε αλάιπζε πνπ επηρεηξείηαη κε απνηέιεζκα λα πξνζηίζεληαη ζπλερψο λέα 

ζηνηρεία πνπ επηηάζζνπλ πεξεηαίξσ κειέηε. Απηφ άιισζηε θαίλεηαη κε ηελ ζρεδφλ 

αλχπαξθηε νξγαλσκέλε ζπγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα - βηβιηνγξαθία πνπ θπθινθνξεί θαη ηελ 

χπαξμε ζπλνπηηθψλ εξεπλεηηθψλ κειεηψλ θαη άξζξσλ. 

 Μηιάκε, ινηπφλ, γηα έλα θαηλνηφκν θαηλφκελν πνπ αιιάδεη ην ηνπίν ζηνλ ηνκέα ηεο 

επηθνηλσλίαο αιιά θαη ηνπ γεληθφηεξνπ ηξφπνπ δσήο, ηελ ζηηγκή πνπ ε ζχγρξνλε θνηλσλία 

βηψλεη κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε απνμέλσζεο θαη εθκεραληζκνχ ησλ πεξηζζνηέξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ κειψλ ηεο. πγθεθξηκέλα, πξνζθέξεηαη ε επθαηξία γηα δεκηνπξγία 

λέσλ θαλαιηψλ δηνρέηεπζεο θαη εμσηεξίθεπζεο ζπλαηζζεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

αλάγθε ησλ αλζξψπσλ γηα επαθή θαη ζπλαλαζηξνθή κε ηνλ πιένλ εχθνιν θαη ελ κέξεη 

απξφζσπν ηξφπν, θαηαξγψληαο πνιιά ςπρνινγηθά αιιά θαη θπζηθά εκπφδηα. 

 Έλα απ‟ απηά είλαη ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη νη 

ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Mobile Social Spaces, θαη γεληθά 

ζηελ δηθηπαθή επηθνηλσλία, επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ρσξνρξφλνπ ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα θαηαξγεζνχλ ηα φπνηα εκπφδηα δπζθνιεχνπλ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Τπφ 

απηφ ην πξίζκα δελ ηίζεηαη, πιένλ, ζέκα γεσγξαθηθήο απφθιηζεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ ηελ 

ζηηγκή πνπ νη δηθηπαθέο πιαηθφξκεο επηθνηλσλίαο πξνζθέξνπλ αζχγρξνλε (εηεξφρξνλε) 

αθφκα θαη επαθή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real time). 

   

2.2 Θεκειηώδεηο Έλλνηεο θαη Παξάδεηγκα Αλαθνξάο 

   

2.2.1  Κηλεηά Ad - Hoc Γίθηπα 
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  Σα Ad Hoc είλαη εμεηδηθεπκέλα δίθηπα, ηα νπνία θαινχληαη λα εμππεξεηήζνπλ 

εηδηθνχο ζθνπνχο. Όια ηνπο εμαξηψληαη απφ εμνκνηψζεηο ξεαιηζηηθψλ θηλήζεσλ γηα λα 

είλαη αμηφπηζηα, ελψ πξνο ην παξφλ είλαη απίζαλν λα αμηνινγεζεί νπνηνδήπνηε κνληέιν 

απέλαληη ζε ξεαιηζηηθά δεδνκέλα. 

 

Δηθφλα 7: ρεδηάγξακκα Ad-hoc δηθηχνπ 
Πεγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_ad_hoc_network 

 

  Σν πην απιφ κνληέιν είλαη ην Random Walk Mobility Model, ζχκθσλα κε ην 

νπνίν νη θηλήζεηο ησλ νληνηήησλ ζε έλα κνληέιν είλαη νινθιεξσηηθά ηπραίεο. Βαζηθά 

αμηψκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είλαη ηα παξαθάησ: 

  α. Μηα θηλεηή ζπζθεπή αληηζηνηρεί ζε έλα, κφλν, άηνκν 

  β. Σα άηνκα αιιειεπηδξνχλ άκεζα κεηαμχ ηνπο 

  γ. Ζ γεσγξαθηθή νκαδνπνίεζε δηαθέξεη απφ ηελ θνηλσληθή θαη πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην κνληέιν αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη 

θάζε θνξά. 

  δ. Ζ αξρηηεθηνληθή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ κνληέινπ ζηεξίδεηαη ζηελ ρξήζε 

πηζαλνθεληξηθψλ κεραληζκψλ. 

  Ο αξηζκφο ησλ γεσγξαθηθψλ νκάδσλ, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα αλήθεη έλαο 

ρξήζηεο, θαη ε αθηίλα ησλ νκάδσλ απηψλ απνηεινχλ παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ θαη 

νξίδνληαη ζηαηηζηηθά (γηα παξάδεηγκα ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ ζπκβνιίδεηαη κε n). Μέζσ 

κηαο ηπραίαο νκνηφκνξθεο θαηαλνκήο ππνινγίδεηαη κηα κεηαβιεηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ 

θξηηήξην θαη ζπγθξίλεηαη κε ηνλ SF (Sociability Factor) πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη ν 

ρξήζηεο αλ ζα θχγεη ή φρη απφ ην group. (αλ SF>κεηαβιεηή => ν ρξήζηεο θεχγεη απφ ην 

group). Sociability Factor (SF), είλαη έλαο δείθηεο πνπ κεηξά ηελ ζηάζε ησλ αηφκσλ 

απέλαληη ζηελ αιιειεπίδξαζε κε άιινπο. Όηαλ ν ρξήζηεο επηηχρεη έλα ζηφρν εγείξεηαη ην 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_ad_hoc_network
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δίιεκκα αλ ζα παξακείλεη ζην group, αλ ζα κεηαβεί ζε άιιν ή αλ ζα θχγεη ηειείσο απφ ην 

ζχζηεκα. Όια απηά εμαξηψληαη απφ ηνλ SF παξάγνληα ηνπ ρξήζηε. 

 

2.2.2  πλδεηηθόηεηα, Δπίγλωζε Πεξηβάιινληνο, Κνηλωληθή Παξνπζία 

(Connectedness, Context Awareness, Social Presence) 

 

  Αλαιχνληαο ηελ κνξθή επηθνηλσλίαο πνπ ππνζηεξίδνπλ νη Mobile Social Spaces, 

αλαδεηθλχνληαη θη άιιεο έλλνηεο κε κεγάιε ζπλνρή σο πξνο ηελ επαθή θαη ηηο ππεξεζίεο 

πνπ πξνζθέξνληαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Οη πην εμέρνπζεο είλαη ε ζπλδεηηθφηεηα 

(Connectedness), ε επίγλσζε (Awareness) θαη ε θνηλσληθή παξνπζία (Social Presence).  

  Ζ ζπλδεηηθφηεηα (Connectedness) ζεσξείηαη σο θιεηδί γηα ηελ αλάιπζε ηεο 

επηθνηλσλίαο, πνιχ πεξηζζφηεξν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο πνπ ζπλδέεηαη κε απηή. 

Ζ αλάγθε γηα ζχλδεζε κε άιινπο αλζξψπνπο ζπλαληάηαη ζηελ ςπρνινγία θαη πεξηγξάθεη 

ηελ ζηάζε θαη ηελ ζρέζε ελφο αηφκνπ κε ηελ θνηλσλία, ππνδειψλνληαο ςπρηθή πγεία θαη 

επηηπρία ζηελ δσή, φηαλ ηθαλνπνηείηαη πιήξσο. 

  Δμίζνπ ζεκαληηθή απνδεηθλχεηαη θαη ε έλλνηα ηεο  επίγλσζεο (Αwareness) θαη 

ηδηαίηεξα ηεο επίγλσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ ρξεζηψλ (Context Awareness), ε  νπνία 

αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ελεξγεηψλ ησλ άιισλ θαη παξέρεη έλα πιαίζην γηα ηηο 

ελέξγεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ (ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγρξνληζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

αηφκσλ ππφ ηελ νπηηθή γσλία ησλ ζπζηεκάησλ). 

  Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θνηλσληθή παξνπζία (Social Presence) αλαθέξεηαη ζηνλ 

βαζκφ πξνβνιήο ηνπ άιινπ αηφκνπ ζε κηα έκκεζε επηθνηλσλία θαη ε επαθφινπζε πξνβνιή 

ησλ δηαπξνζσπηθψλ ηνπο αιιειεπηδξάζεσλ. Δπίζεο, ζπλδέεηαη ζηελά κε ηηο έλλνηεο ηεο 

ακεζφηεηαο (κέηξν ςπρνινγηθήο απφζηαζεο) θαη ηεο νηθεηφηεηαο (εμσηεξίθεπζε 

ζπλαηζζεκάησλ κε πξνθνξηθέο θαη άιιεο ζπκπεξηθνξέο). 

  ηελ θαζεκεξηλή δσή ην θπλήγη γηα ζπλδεηηθφηεηα απνηειεί κηα απφ ηηο 3 βαζηθέο 

αξρέο πνπ πξνσζνχλ θαη ζηεξίδνπλ θαη εμαηνκηθεχνπλ ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θάζε 

αλζξψπνπ, φπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

  α. Οη θνηλσληθέο ζρέζεηο πξνσζνχληαη κε ηελ αλάγθε γηα ζπλδεηηθφηεηα θαη 

ηνπ λα αλήθεηο θάπνπ.  

  β. Ζ θνηλσληθή παξνπζία κε ηελ ζπλδεηηθφηεηα είλαη παξφκνηεο έλλνηεο 

αιιά δηαθέξνπλ ζην φηη ε δεχηεξε απνηειεί, θαηά βάζε, ςπρνινγηθή εκπεηξία ελψ ε πξψηε  

θξίζε ηεο αληίιεςεο ηνπ άιινπ ζπκκεηέρνληα ή ηνπ κέζνπ. 

  γ. Έλα πξφρεηξν κέζν ζχγθξηζεο ησλ 2 ελλνηψλ πνπ αλαδεηθλχεη θαη ηελ 

βαζηθή ηνπο δηαθνξά είλαη ε ηερλνινγία Instant θαη text Messaging, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
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νπνίαο ε γλψζε φηη άιινη άλζξσπνη είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην ίδην δίθηπν, (online) θαηά ηελ 

δηάξθεηα αληαιιαγήο ζηηγκηαίσλ κελπκάησλ ππνδειψλεη ζπλδεηηθφηεηα αθφκα θαη αλ δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη αληαιιαγή, θάηη πνπ ηζρχεη θαη γηα ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ θεηκέλνπ 

(πρ γηα θαιελχρηα). 

 

2.2.3  Αιιειεπίδξαζε Αλζξώπνπ θαη Τπνινγηζηή κε Κηλεηέο πζθεπέο (Mobile 

Human - Computer Interaction) 

 

  Ζ αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ θαη ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία ζπλαληάηαη ζπλήζσο κε ηελ ζπληνκνγξαθία HCI (Human - Computer 

Interaction) θαη αλαθέξεηαη ηφζν ζην ινγηζκηθφ φζν θαη ζην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

επηκέξνπο ζπζηήκαηα απηνχ ηνπ είδνπο. 

  Παξάιιεια, ε θνξεηφηεηα ηνπ ρξήζηε ζπληζηά κηα απφ ηηο δεζπφδνπζεο 

πξνθιήζεηο πξνεγνχκελσλ αιιά θαη επφκελσλ εξεπλψλ δεδνκέλνπ φηη αθφκε δελ έρεη 

πινπνηεζεί, κε επηηπρία, κηα εθαξκνγή πξφηππν πνπ λα κεηνπζηψλεη ζε πξάμε φιεο ηηο 

ζεσξίεο, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ παξαπάλσ έλλνηα ζηα πιαίζηα ηεο γεληθφηεξεο αλάιπζεο 

ησλ Mobile Social Spaces, ζπγθεληξσκέλεο. Τπάξρεη πξφνδνο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο 

αιιά φρη ζηνλ ππξήλα ηεο έλλνηαο mobile HCI. Απιφ παξάδεηγκα απνηειεί ην γλσζηφ WAP 

(Wireless Application Protocol). 

 

2.2.4  ήκαηα επίγλωζεο (θηλεηηθόηεηαο) Κηλεηώλ πζθεπώλ (Mobile Awareness 

Cues) 

    

  Όπσο αλαιχζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε έλλνηα ηεο επίγλσζεο 

(awareness) έρεη λα θάλεη κε ηελ θαηαλφεζε γηα ηηο ελέξγεηεο ελφο απνκαθξπζκέλνπ 

αηφκνπ, νη νπνίεο είλαη ζπλαθείο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ππνθεηκέλνπ ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη ε επίγλσζε. 

  Πξνρσξψληαο έλα βήκα πην πέξα, ηα ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κνληέια 

εθαξκνγψλ ζηηο θηλεηέο ζπζθεπέο έρνπλ εηζάγεη ηα ιεγφκελα ζήκαηα επίγλσζεο 

(θηλεηηθφηεηαο) (awareness cues), ηα νπνία είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο ελδείμεηο ηεο 

ηνπνζεζίαο, ησλ ελεξγεηψλ θαη ηεο θαηάζηαζεο απνκαθξπζκέλσλ αηφκσλ. Γηα παξάδεηγκα 

ε ελεκέξσζε ηεο θαηάζηαζεο ή ηεο ζέζεο ελφο ρξήζηε ζηελ νζφλε ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο 

ελφο άιινπ κε εηθνλίδηα ή γξαπηφ θείκελν απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ζπλζήκαηνο 

επίγλσζεο. 
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Δηθφλα 8: Οπηηθφ παξάδεηγκα ζήκαηνο επίγλσζεο (awareness cue) 
Πεγή: Δξγαζία «iSocialize: Investigating Awareness Cues for a Mobile Social Awareness Application», 

OZCHI 2006, November 20-24, 2006, Sydney, Australia 

 

  Πην αλαιπηηθά, νη ηδηφηεηεο πνπ απηά θαηέρνπλ είλαη νη αθφινπζεο: 

  α.  Παξάγνληαη απφ ππνινγηζηέο, ζε αληίζεζε κε ζπλζήκαηα πνπ ειέγρνληαη 

απφ ηα άηνκα - ρξήζηεο. 

  β.  Δίλαη «δσληαλά», δειαδή παξάγνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

  γ.  Έρνπλ ζπκβνιηθφ ή εηθνληθφ ηχπν θαη δελ είλαη αλαινγηθά φπσο ην video ή 

ηα audio ζήκαηα. 

  ην ίδην πιαίζην εληάζζεηαη θαη ε ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ ζπκπεξαζκάησλ 

(social inference), ηα νπνία είλαη νη δηαπηζηψζεηο θαη νη ζπζρεηηζκνί πνπ θάλνπλ νη 

άλζξσπνη κεηαμχ ηνπο, αλαθνξηθά κε ηελ ηνπνζεζία, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ην απνηέιεζκα 

ησλ ζπλζεκάησλ γηα ηα άιια άηνκα, βαζηδφκελνη ζε ζπλζήκαηα θάζε ινγήο θαη νξκψκελνη 

απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο. 

  ε φηη αθνξά ηελ πινπνίεζε θαη ην επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη επθνιίαο ησλ 

παξαπάλσ ηερληθψλ, ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα επίγλσζεο θαη θνηλσληθήο αλαθνξάο 

απεηθνλίδνπλ πιεξνθνξίεο πεξηζζφηεξν ζαλ γξαπηφ θείκελν παξά ζαλ εηθνλίδηα 

  Μηα απιή ζχγθξηζε ησλ 2 κεζφδσλ πινπνίεζεο θαηαιήγεη ζηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα: 

  α.  Σα εηθνλίδηα θαηαιακβάλνπλ ιηγφηεξν ρψξν απφ ην γξαπηφ θείκελν ζηελ 

νζφλε ηνπ θηλεηνχ κέζνπ. 

  β.  Σα εηθνλίδηα είλαη ιηγφηεξν εθθξαζηηθά απφ ηνλ γξαπηφ ιφγν. 

  γ. Οη θαηεγνξίεο πνπ ππνγξακκίδνπλ έλα ζχλζεκα κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν 

θαηαλνεηέο κε ηελ ρξήζε εηθνληδίσλ παξά κε ηελ ρξήζε γξαπηνχ ιφγνπ (πρ αλ εκθαλίδεηαη 

έλα εηθνλίδην ηδξσκέλν ζεκαίλεη φηη ν αληίζηνηρνο ρξήζηεο γπκλάδεηαη ή θάλεη ληνπο;) 

  δ.  Ζ νπηηθή νμχηεηα κπνξεί λα κνριεχζεη ζεηηθά κηα ηαρχηεξε έξεπλα θαη 

απφδνζε πιεξνθνξηψλ (πρ έλαο ρξήζηεο κπνξεί κε κηα καηηά λα αληηιεθζεί ηελ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_ad_hoc_network
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θαηάζηαζε ελφο άιινπ αλ ην εηθνλίδην πνπ ηελ αληηπξνζσπεχεη είλαη ζαθέο θαη λα κελ 

αλαισζεί ζε αλαιπηηθφ δηάβαζκα ησλ ιέμεσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ θαηάζηαζή ηνπ). 

 

2.2.5  Δδξαίωζε Σερλνινγηώλ ζε Κηλεηνύο Υώξνπο (Mobile technologies in 

mobile spaces) 

 

  H παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ κηαο κεξίδαο αλζξψπσλ απφ απφζηαζε, κέζσ 

θηλεηψλ ζπζθεπψλ, γίλεηαη φιν θαη πην δεκνθηιέο ζηηο ηάμεηο ησλ εξγαδνκέλσλ κε 

απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία κηαο λέαο κεξίδαο εξγαδνκέλσλ, ησλ ιεγφκελσλ θηλεηψλ 

ηειεξγαδφκελσλ  (mobile teleworkers). 

  Ύζηεξα απφ εκπεξηζηαησκέλεο κειέηεο δείρλνπλ νη πεξηζζφηεξνη επαγγεικαηίεο 

γξαθεηνθξάηεο απνδεηθλχεηαη φηη πεξλνχλ ην 50 - 90% ηνπ ρξφλνπ ηνπο δνπιεχνληαο 

καθξηά απφ ην γξαθείν ηνπο (επαγγεικαηηθά ηαμίδηα κε ηελ ρξήζε ICT - Information and 

Communication Technologies -, δειαδή ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο) 

  Ζ αλάπηπμε, κάιηζηα, ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ (PDA, laptop θ.α) θαη ε θαζηέξσζε 

αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ θαη δηθηχσλ (Wi-fi, 3G) επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε πεξηζζνηέξσλ 

εξγαζηψλ  κε απηφ ηνλ ηξφπν, βνεζψληαο ηελ πεξεηαίξσ θαζηέξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θαηλνκέλνπ, ην νπνίν απνηειεί κηα πξνέθηαζε ησλ Mobile Social Spaces. 

 

2.2.6  Δθκεηάιιεπζε Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο κε Φεθηαθά θαη Σερλνινγηθά Μέζα 

 

  Σα θηλεηά ηειέθσλα πξνζθέξνπλ επειημία θαη πξνζηηφηεηα ζηελ πξφζβαζε ζε 

πνιινχο ηνκείο αλ θαη πνιιέο θνξέο παξνπζηάδνληαη αλαληηζηνηρίεο αλάκεζα ζηηο αλάγθεο 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ελφο αηφκνπ θαη ζην πξνθίι ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο ηνπ (γηα 

παξάδεηγκα φηαλ έλα άηνκν έρεη ζχζθεςε θαη ρηππά ην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν ην νπνίν είρε 

μεράζεη λα ην ξπζκίζεη ζηελ αζφξπβε ιεηηνπξγία). 

  Γηα ηελ ππεξπήδεζε ηέηνησλ εκπνδίσλ αλαδεηνχληαη κέζνδνη πνπ 

επηζηξαηεχνπλ ηερλνινγίεο ηθαλέο γηα ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ εμαηνκηθεπκέλε 

αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί θάζε θνξά. Γηα 

παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε θαλείο λα έρεη απνζεθεπκέλεο ζην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν 

πξνηηκήζεηο πνπ αθνξνχλ αθφκε θαη ηελ ζεξκνθξαζία ελφο δσκαηίνπ, ζην νπνίν ζέιεη λα 

βξίζθεηαη ν ρξήζηεο, έηζη ψζηε, κε ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ κέζσλ θαη ππεξεζηψλ λα 

ιακβάλεηαη ν κέζνο φξνο απφ ηα θηλεηά ηειέθσλα φισλ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ ζε έλα 

δσκάηην θαη λα ξπζκίδεηαη απηφκαηα. 
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2.2.7  Λνγηζκηθό Κνηλωληθήο Γηθηύωζεο γηα Κηλεηέο πζθεπέο 

 (Mobile Social Software) 

 

  Κιαζηθά παξαδείγκαηα ινγηζκηθνχ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social software) 

απνηεινχλ ηα blogs, ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη εληνπηζκνχ (social 

networking and tagging systems), νη νκάδεο εηδήζεσλ (newsgroups), νη πίλαθεο έθηαθηεο 

επηθαηξφηεηαο (bulletin boards), νη ηερλνινγίεο άκεζσλ κελπκάησλ (instant messaging) θ.α. 

  Σν social software δηαθνξνπνηεί ηνλ ηξφπν πνπ ηα άηνκα αιιειεπηδξνχλ κε ηα 

ππφινηπα κέιε ηεο θνηλσλίαο δηφηη πέξαλ ησλ θαζηεξσκέλσλ ππεξεζηψλ, ζπλδπάδεη θαη 

άιιεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηάδεημε ηνπνζεζίαο (location services), νη νπνίεο, κε ηελ 

ζεηξά ηνπο, επεξεάδνπλ θαηά πνιχ ηελ πνξεία ησλ ηερλνινγηψλ social software πνπ 

εθαξκφδνληαη ζε θηλεηά κέζα (PDA, θηλεηά ηειέθσλα). 

  Παξάιιεια, ζρεηηθά κε ηελ ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ζπζηεκάησλ θηλεηήο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, εγείξνληαη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην πφζν «θνηλσληθνί» ζέινπλ νη 

άλζξσπνη λα γίλνπλ κέζσ απηψλ δεδνκέλσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, θνπιηνχξσλ θαη κεζνδνινγηψλ πνπ δηέπνληαη ή ρξεζηκνπνηνχλ  

δηαθνξεηηθέο νκάδεο αηφκσλ κε γεσγξαθηθά ή δεκνγξαθηθά θξηηήξηα. 

 
2.2.8  Δπαλαπξνζδηνξηζκόο ηωλ Γεκνζίωλ Υώξωλ 

 
 
   Ο δεκφζηνο ρψξνο (public space), ζε γεληθέο γξακκέο, πεξηγξάθεηαη ζαλ έλα 

κέξνο αλνηρηφ ζε φινπο δσξεάλ. ηηο δεκνθξαηηθέο ρψξεο, κάιηζηα, ν δεκφζηνο ρψξνο 

ζεσξείηαη ζαλ έλα κέξνο φπνπ νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο 

πεπνηζήζεηο, πρ κε δηαδειψζεηο, θαη λα ιεηηνπξγνχλ - δνπλ ζηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ. 

  Χζηφζν, ε εηζβνιή ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα επηηάζζεη 

ηελ αλακφξθσζε ησλ δεκφζησλ ρψξσλ παξνπζηάδνληαο ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

(information exchange), ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε (social support) θαη ηελ έλλνηα ηνπ 

θαλνληζκνχ (regulation) ζαλ θχξηνπο άμνλεο θαηεχζπλζεο. Σα ηερλνινγηθά δε, κνληέια πνπ 

βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε δεκφζηνπο ρψξνπο εληζρχνπλ ηελ δηαθπβέξλεζε θαζψο θαη ηελ 

ζπγθεληξσηηθφηεηα ζε απηνχο, επηηξέπνληαο, παξάιιεια θαη ηελ χπαξμε κε δνκεκέλσλ 

θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 
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Δηθφλα 9: Μεηαζρεκαηηζκφο δεκφζησλ ρψξσλ κε ηελ είζνδν ηεο ηερλνινγίαο 
Πεγή: Δξγαζία « Reclaiming Public Space - Designing for Public Interaction with Private Devices», TEI'07, 

15-17 Feb 2007, Baton Rouge, LA, USA 

 

  ε αληίζεηε ηξνρηά φκσο, δείρλεη λα θηλείηαη κηα άιιε ηάζε πνπ ζέιεη ηνλ 

ζχγρξνλν θπζηθφ θφζκν λα θαηαθιχδεηαη απφ πιεζψξα θηλεηψλ ζπζθεπψλ κε ιεηηνπξγία 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη κάιινλ πξνζσπηθή παξά θνηλσληθή, ζηεξψληαο κεγάιν κέξνο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο παξνπζίαο ηνπ αηφκνπ ζηνλ ςεθηαθφ θαη δεκφζην θνηλσληθφ 

θφζκν. 

  Ζ επηδησθφκελε ςεθηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, εληάζζνληαο θαη ηελ 

βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ειεθηξνληθήο δηαδξαζηηθφηεηαο ρξεζηψλ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο ζην 

ίδην πιαίζην, επηζηξαηεχεη δηάθνξεο ηαθηηθέο φπσο ε πξνζπάζεηα γηα κεηαηξνπή ηεο ηάζεο 

γηα κνλφδξνκε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε πιεξνθνξηαθφ δηάινγν ή ε κεηάβαζε απφ ηελ 

ζθαίξα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο ηδησηηθφηεηαο ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ζε 

δεκφζηνπο ρψξνπο. πλέρεηα ησλ παξαπάλσ απνηειεί θαη ην πέξαζκα απφ ξπζκηδφκελεο 

ζε πην ηδηαίηεξεο ζπκπεξηθνξέο, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο θάζε 

αηφκνπ θαη ζηνηρεία φπσο ε θχζε ηεο εξγαζίαο θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν νη πνιίηεο - ρξήζηεο ελφο επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο ςεθηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ 

θφζκνπ ζα δχλαληαη λα εθηεινχλ θαζεκεξηλέο δηεξγαζίεο κε ηελ ρξήζε ηερλνινγηψλ αηρκήο. 

Γηα παξάδεηγκα ε πεηξακαηηθή εξγαζία (project) κε ηελ νλνκαζία Blinkenlights [17], ζην 

νπνίν νη ππάιιεινη ελφο γξαθείνπ ειέγρνπλ ηα θψηα ηνπ θηηξίνπ, πνπ εξγάδνληαη, κε SMS 

απφ ην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν. 

 

Δηθφλα 10: Αιιειεπίδξαζε πνιηηψλ κε δεκφζηνπο ρψξνπο (εθαξκνγή “PhotoSwapper” [17]) 
Πεγή: Δξγαζία « Reclaiming Public Space - Designing for Public Interaction with Private Devices», TEI'07, 

15-17 Feb 2007, Baton Rouge, LA, USA 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_ad_hoc_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_ad_hoc_network
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2.2.9  Δθαξκνγή Πνιηηηθώλ Αζθαιείαο 

 

  Παξά ηελ επξεία δηάδνζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξεη πνιινί ρξήζηεο ηνπ παξνπζηάδνληαη απξφζπκνη λα δεκνζηεχνπλ πξνζσπηθέο 

ηνπο πιεξνθνξίεο απνδίδνληαο απηή ηνπο ηελ πξνηίκεζε ζηελ απνπζία ηθαλνπνηεηηθήο 

αζθάιεηαο, αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ. 

  Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κηα δηαθνξεηηθή κεξίδα ρξεζηψλ πξνβιεκαηίδεηαη θαη κε 

ηνλ θίλδπλν παξαβίαζεο ηεο ηδησηηθφηεηάο ηνπο (privacy), δηφηη κε ηελ εμέιημε ηερλνινγηψλ 

αζξνηζηηθήο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ νη πξνζσπηθέο ειεπζεξίεο θηλδπλεχνπλ αλ δελ 

ππάξρνπλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. Δηδηθφηεξα, νη πεξηζζφηεξνη θαηαιήγνπλ ζηελ 

δηαπίζησζε φηη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε παξνπζηάδεη ζπγθεθξηκέλεο, κφλν, επηινγέο γηα 

ηελ άλεηε δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ: 

  α.  Να κνηξάδνληαη νη πιεξνθνξίεο κε φινπο ηνπο ρξήζηεο αλεμαηξέησο. 

  β.  Να κελ κνηξάδνληαη νη πιεξνθνξίεο κε θαλέλα. 

  γ.  Δκπινθή ζηελ επίπνλε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηεο πξφζβαζεο κέζσ 

κεραληζκψλ αζθαιείαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο (IP address filtering, usernames θαη 

passwords) 

  Βέβαηα, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζεκεξηλέο ηερληθέο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν 

ζπλδένληαη κε ηελ ρξήζε ηαπηνηήησλ θαη δηαλνκήο ξφισλ ζηνπο ρξήζηεο θαηά ηελ 

πεξηήγεζή ηνπο, έρνληαο λα αληηκεησπίζνπλ ζαλ ζνβαξφ κεηνλέθηεκα  ηελ αλάγθε ηα 

δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ ζε θάζε επίπεδν πξέπεη λα θαζνξίδνληαη απφ ηελ 

αξρή, ρσξίο λα δχλαληαη λα παξακεηξνπνηεζνχλ αλά πάζα ψξα θαη επίπεδν ιεηηνπξγίαο - 

αζθάιεηαο. 

   

2.2.10 Παξάδεηγκα Αλαθνξάο 

 

  Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, πνπ νπζηαζηηθά κεηνπζηψλεη ηελ θεληξηθή 

θηινζνθία ησλ MOSS (Mobile Social Spaces) απνηειεί ε πιαηθφξκα “Spice” (Service 

Platform for Innovative Communication Environment), ε νπνία πεξηιακβάλεη κηα 

επξεία γθάκα ππεξεζηψλ, άκεζα ζπλδεδεκέλσλ κε ηηο ηερλνινγίεο ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ 

πέξα απφ απηέο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ 3G (3rd Generation Standards - 3εο Γεληάο Πξφηππα -). 

πλνπηηθά αλαθέξεηαη κηα πεξηπησζηνινγηθή κειέηε ελφο δεπγαξηνχ απφ ηελ Αγγιία πνπ 

εηνηκάδεηαη λα κεηαβεί ζηελ Βαξζνβία γηα ηνλ ηειηθφ ηνπ Δπξσπατθνχ θππέινπ 

πνδνζθαίξνπ ην 2012. 
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  Αο ππνηεζεί φηη o John είλαη έλζεξκνο πνδνζθαηξφθηινο θαη ζέιεη λα αγνξάζεη 

εηζηηήξηα γηα ην επηθείκελν Euro Football League ηνπ 2012. ην ηαμίδη ηνπ ζηελ Βαξζνβία 

ζα ηνλ ζπλνδεχζεη θαη ε θνπέια ηνπ ε Amanda. Μέζσ κηαο πιαηθφξκαο ζηα πξφηππα 

Mobile Social Spaces θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη, δηεμάγεη θαηάιιειε αλαδήηεζε πνπ 

πεξηιακβάλεη εμαζθάιηζε δηακνλήο ζε μελνδνρείν ηεο αξεζθείαο ηνπ, αεξνπνξηθά εηζηηήξηα 

θαη εηζηηήξηα γηα ηνπο αγψλεο πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ John θαη ηνπο θίινπο ηνπ. 

  Φηάλνληαο ζην αεξνδξφκην ηεο Βαξζνβίαο ν John θαη ε Amanda παίξλνπλ ηαμί 

γηα λα ηνπο νδεγήζεη ζην μελνδνρείν πνπ επέιεμαλ λα κείλνπλ. ηνλ δξφκν ε Amanda 

απνθαζίδεη λα θάλεη zapping ζηα ηνπηθά θαη δηεζλή ηειενπηηθά θαλάιηα κέζσ ηνπ θηλεηνχ 

ηεο ηειεθψλνπ, ρξεζηκνπνηψληαο θαη πάιη ππεξεζίεο ηεο MOSS (Mobile Social Spaces) 

πιαηθφξκαο. Μφιηο θηάλνπλ ζην μελνδνρείν, ε Amanda ζηακαηάεη πξνζσξηλά ηελ 

εθπνκπή θαη αθνχ θαλνλίδνπλ ηα δηαδηθαζηηθά ζηελ reception κεηαβαίλνπλ ζην δσκάηηφ 

ηνπο. Δθεί ζπλερίδεη ηελ πξνβνιή ηεο εθπνκπήο πνπ παξαθνινπζνχζε ζην ηαμί απφ ην 

θηλεηφ ηνπ John απηή ηελ θνξά, αθξηβψο απφ ην ζεκείν πνπ είρε ζηακαηήζεη. Γηα θαιχηεξα 

νπηηθά απνηειέζκαηα ζπλδέεη ην θηλεηφ κε ηελ ηειεφξαζε ηνπ δσκαηίνπ θαη απνιακβάλεη 

ζε κεγαιχηεξε νζφλε, πιένλ, ηελ εθπνκπή ηεο, δεδνκέλνπ φηη ην “Spice” επηηξέπεη ηελ 

ζπλδεζηκφηεηα νηθηαθψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ κεηαμχ ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν 

άληξαο ηεο παξέαο, ελεξγνπνηεί ηνλ θνξεηφ ηνπ ππνινγηζηή θαη κέζσ ηεο MOSS 

πιαηθφξκαο ζπλδέεηαη ζηνλ πάξνρν ηνπ πξνζσπηθνχ ειεθηξνληθνχ ηνπ ηαρπδξνκείνπ γηα 

λα ειέγμεη ηελ εηζεξρφκελε αιιεινγξαθία ηνπ. Παξάιιεια, ν John, αθνχ εληνπίζεη ηελ 

ηνπνζεζία πνπ βξίζθνληαη νη θίινη ηνπ, δηεμάγεη ζπλνκηιία καδί ηνπο αλαθνξηθά κε ην πνπ 

ζα πάλε γηα θαγεηφ, κέζσ εηδηθνχ θαλαιηνχ πνπ ηνπ παξέρεη ην “Spice” ζην θηλεηφ ηνπ 

ηειέθσλν. 

  Οινθιεξψλνληαο, ελψ ν John πάεη ζην γήπεδν γηα ηνλ αγψλα, ε Amanda πνπ 

δελ κνηξάδεηαη ηελ ίδηα αγάπε γηα ην πνδφζθαηξν, κέζσ κηαο ιίζηαο δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ηεο παξέρεηαη, επηιέγεη λα πάεη γηα αμηνζέαηα. Αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε ζέζε ηεο, 

εηδνπνηείηαη γηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ζε αθηίλα πνπ απηή έρεη πξνθαζνξίζεη. Ο John, απ‟ 

ηελ άιιε, δεκηνπξγεί έλα group ζρεηηθφ κε ηνλ αγψλα θαη «αλεβάδεη» θσηνγξαθίεο πνπ 

ηξαβάεη θαηά ηελ δηάξθεηά ηνπ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα ηηο κνηξαζηεί κε ηνπο θίινπο ηνπ. 

 

2.3 Καηεγνξηνπνίεζε ηωλ βαζηθώλ ελλνηώλ θαη ηεο ζρεηηθήο εξγαζίαο 

   

 Όιεο νη βαζηθέο έλλνηεο, πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ζπλζέηνπλ 

κηα γεληθή εηθφλα ηνπ ηνπίνπ πνπ ε παξνχζα εξγαζία επηδηψθεη λα εμεξεπλήζεη. Κάζε κηα 

μερσξηζηά εληάζζεηαη ζε έλα πην εηδηθφ πιαίζην πνπ ζηνρεχεη λα αλαιχζεη ζπγθεθξηκέλα 



Mobile Social Spaces     ειίδα 25 απφ 90
  
   

πεδία ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ Mobile Social Spaces, ζε κηα πξνζπάζεηα λα θαηαλνεζεί ν 

ππξήλαο ηεο. 

 ε πξψηε θάζε αλαδεηνχληαη νη απαηηήζεηο πνπ εγείξνληαη φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ 

αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο ππφ ηελ κεζνδνινγία θαη ηελ δνκή πνπ αληηπξνζσπεχνπλ νη 

MOSS. Γελ πξφθεηηαη κφλν γηα απαηηήζεηο ζε πιηθφ αιιά θαη ζε ινγηζκηθφ, ζρεδηαζκφ θαη 

αμηνιφγεζε ησλ γεληθφηεξσλ ζπλζεθψλ θάησ απφ ηηο νπνίεο ζα θιεζεί λα ιεηηνπξγήζεη, 

έηζη ψζηε λα δχλαηαη ν ρξήζηεο λα παξακεηξνπνηήζεη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη λα 

ηηο πξνζαξκφζεη ζηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο θαη επηζπκίεο. 

 Πξψηα απ‟ φια, πξνθεηκέλνπ λα επδνθηκήζνπλ ηέηνηνπ είδνπο εθαξκνγέο ρξεηάδεηαη 

λα δηαθαηέρνληαη φινη νη δπλεηηθνί ρξήζηεο απφ ηελ αλάγθε γηα ζχλδεζε θαη επαθή κεηαμχ 

ηνπο, ρσξίο λα ππάξρνπλ αλαζηνιέο, ζε κεγάιν βαζκφ, πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θνηλνπνίεζε θαη δηαλνκή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Υξεηάδεηαη επίζεο θαη 

ε εμνηθείσζή ηνπο κε ηελ πθηζηάκελε ηερλνινγία δηφηη εάλ δελ ππάξρεη ε θαηάιιειε 

πξνπαξαζθεπή θαη επέλδπζε ζηελ πξνψζεζε ηξφπσλ αιιειεπίδξαζεο αλζξψπσλ θαη 

θηλεηψλ ζπζθεπψλ (HCI - Human - Computer Interaction) δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ε ππφ 

αλάιπζε ηδέα. Με απηφ ηνλ ηξφπν εδξαηψλεηαη ε θνηλσληθή θαη ειεθηξνληθή παξνπζία ηνπο 

θαη πξνσζείηαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο, κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ θαη δηθηχσλ πνπ ηηο 

ππνζηεξίδνπλ. 

 εκαληηθφ ξφιν, ζε φηη αθνξά ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο ζηα 

πξφηππα MOSS, παίδεη θαη ε παξνρή εγγπήζεσλ ζηνπο δηάθνξνπο ρξήζηεο ηνπ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ηνπο δεηείηαη λα θνηλνπνηνχλ, πξνθεηκέλνπ 

λα ππάξρεη ζπλέρεηα ζηελ δηαδξαζηηθφηεηα θαη ηελ επαθή ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε θαζηέξσζεο νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ αζθαιείαο, νη 

νπνίεο λα πινπνηνχληαη κε επαξθή κέζα γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ πνπ 

εμππεξεηεί ην θάζε ζχζηεκα. 

 Παξάιιεια, ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ζεσξείηαη έλαο αθφκε ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

πνπ ζπλαληά ηηο απαηηήζεηο κηαο ζχγρξνλεο πιαηθφξκαο νκφηηκσλ δηθηχσλ. Μάιηζηα, αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο φηη ε θνξεηφηεηα θαη ε επειημία ηφζν ησλ ζπζθεπψλ φζν θαη ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα λα ππάξμεη ιεηηνπξγηθφ θηλεηφ κνληέιν επηθνηλσλίαο 

ζπλδένληαη κε ηερλνινγίεο αηρκήο, εχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ ην κέγεζνο ηεο εμεηδηθεπκέλεο 

ηερλνινγίαο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. πλεπψο, ηα Ad hoc δίθηπα κε αζχξκαηα 

πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο θαη γεληθά νη ππεξεζίεο ηζηνχ πνπ είλαη δηαζέζηκεο πξνο απηήλ 

ηελ θαηεχζπλζε (Wi-fi, RFID, REIN θηι) απνηεινχλ κνλφδξνκν κε βάζε ηελ παξνχζα 

επηζηεκνληθή θαηάζηαζε. 
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 Δθηφο ησλ άιισλ, είλαη αλαγθαία θαη ε αλακφξθσζε ησλ δεκφζησλ ρψξσλ 

εζηηάδνληαο πεξηζζφηεξν ζηελ κεγαιχηεξε ςεθηνπνίεζή ηνπο κε ηελ εδξαίσζε θηλεηψλ 

ηερλνινγηψλ, δεδνκέλνπ φηη νη θνηλσληθέο εθθάλζεηο ησλ αλζξψπσλ δελ εμαληινχληαη κφλν 

ζηα πιαίζηα ηεο θαζεκεξηλήο επηθνηλσλίαο θαη απιήο επαθήο αιιά απιψλνληαη θαη ζε 

άιινπο ηνκείο. Έλαο απ‟ απηνχο, γηα παξάδεηγκα, είλαη ν εξγαζηαθφο θαη ν θαηαλαισηηθφο. 

Καη ζηνπο 2 ην άηνκν ρξεηάδεηαη ηελ χπαξμε θαηάιιειεο ππνδνκήο ψζηε λα πξνσζείηαη ε 

ακθίδξνκε αιιειεπίδξαζε θαη φρη ε κνλφδξνκε ξνή πιεξνθνξηψλ, ε νπνία πνιιέο θνξέο 

θξίλεηαη πεξηηηή ή αθφκε θαη αλεπαξθήο.  

 Αθνχ αμηνινγεζνχλ θαη θαλεξσζνχλ νη νπζηαζηηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο 

ζπζηήκαηνο ζηα πξφηππα ησλ Mobile Social Spaces, αθνινπζεί ε πινπνίεζή ηνπ κε ηελ 

ρξήζε θαηάιιεισλ κέζσλ ζε φξνπο πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ. Ζ απνπζία κηαο 

νινθιεξσκέλεο πιαηθφξκαο πνπ λα ελζαξθψλεη φιεο ηα ζεσξεηηθά πιάλα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δνκήο (MOSS) καξηπξά ηελ πνιππινθφηεηα πνπ δηέπεη έλα ηέηνην 

εγρείξεκα ππελζπκίδνληαο φηη ε ζπκβαηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ - ηερλνινγηψλ θαη ε 

ελνπνίεζή ηνπο απνηειεί, αθφκε θαη ζήκεξα, ηδηαίηεξε πξφθιεζε. 

 Ζ ππνζηήξημε αζχξκαησλ πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο θαη άιισλ ππεξεζηψλ 

πξνυπνζέηεη ηελ επξεία εγθαηάζηαζε δηθηχσλ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ δνπλ θαη 

θηλνχληαη νη ζχγρξνλνη άλζξσπνη, έηζη ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε πξνζβαζηκφηεηα ζε απηά. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ θαηαξγνχληαη ηα φπνηα γεσγξαθηθά ή ρξνληθά ζχλνξα πνπ επέβαιαλ 

ηελ άκεζε επαθή ησλ αλζξψπσλ πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

επηζπκίεο ηνπο ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ. 

 πλέρεηα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ ζεκείσλ πξφζβαζεο ζε έλα δίθηπν απνηειεί ε 

εθξεθηηθή εμάπισζε ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη ησλ 

smart phones (έμππλσλ ηειεθψλσλ). ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη θαη νη θνξεηνί 

ππνινγηζηέο (notebooks - netbooks) θαη νη ππνινγηζηέο ηζέπεο (palmtops) κε ην θνηλφ λα 

πξνηηκά θπξίσο ηα κέζα κε ηνλ κηθξφηεξν φγθν. Ο εμνπιηζκφο ηνπο κε αμηνζαχκαζηεο 

ηδηφηεηεο ηα θαζηζηά ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθά ζην θπλήγη ηεο δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ θαη 

επηθνηλσλίαο, δεδνκέλνπ φηη δηαζέηνπλ πςειφ επίπεδν επρξεζηίαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δηαξθήο ςεθηνπνίεζε πνιιψλ πηπρψλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

ησλ αλζξψπσλ έρεη πξνρσξήζεη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο κε ιακπξφ παξάδεηγκα 

ην ινγηζκηθφ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Δηδηθά γη‟ απηφ, ε επηζηήκε είλαη ζην ζηάδην 

δηεξεχλεζεο ηξφπσλ αληηθαηάζηαζεο παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ επίγλσζεο (awareness) 

φπσο ηα κελχκαηα γξαπηνχ θεηκέλνπ κε άιια (γηα παξάδεηγκα εηθφλεο ή εηθνλίδηα). Έρεη, 

κάιηζηα, εμεηδηθεχζεη ην θνκκάηη απηφ νλνκάδνληάο ην «Κηλεηά ήκαηα επίγλσζεο 

(θηλεηηθφηεηαο)» (Mobile Awareness Cues), εζηηάδνληαο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 
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ρξήζηεο ελφο δηθηχνπ ελεκεξψλνληαη γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη 

ππφινηπνη. 

 Βέβαηα, ε πξνψζεζε ηεο δηθηχσζεο δελ κπνξεί λα κελ ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηα 

θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο απφ θαθφβνπινπο ρξήζηεο θαη ινγηζκηθφ. Άιισζηε, φζν 

πξνρσξάεη πξνο ηα εκπξφο ε ηερλνινγία ζεκεηψλνληαο λέεο αλαθαιχςεηο θαη θαηαθηήζεηο 

ηφζν γπξίδεη θαη πξνο ηα πίζσ φηαλ απηέο ηίζεληαη ζηελ δηάζεζε αλνχζησλ ή 

θαθνπξναίξεησλ ζπκθεξφλησλ. ε φηη αθνξά ηηο ζεηηθέο εμειίμεηο, πιένλ, αλάινγα κε ην 

κνληέιν ιεηηνπξγίαο πνπ επηιέγεη ην θάζε δίθηπν θαη ζχζηεκα γηα λα δηαρεηξίδεηαη ηνπο 

ρξήζηεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο (νκφηηκα δίθηπα, δίθηπα κε κνληέιν client - server θιπ) 

έρνπλ ζρεδηαζηεί πξφηππα αζθαιείαο πνπ βξίζθνπλ εθαξκνγή ηφζν ζε πιηθφ (hardware) 

φζν θαη ινγηζκηθφ (software) εληζρχνληαο ηελ δπλακηθή ησλ Mobile Social Spaces Καη 

θαζεζπράδνληαο ηνπο ρξήζηεο ηνπο. 

 Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν ζεκείν, κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη αλαπηπρζεί έλα 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πνπ λα μεθεχγεη απφ ηελ ζθαίξα ηεο πεηξακαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη 

λα πινπνηεί φιεο ηηο ζεσξεηηθέο βάζεηο πνπ ππαγνξεχεη ε αξρηηεθηνληθή ησλ MOSS. Ζ 

επηηπρία απηνχ αθήλεηαη ζην κέιινλ θάησ απφ ηελ πεπνίζεζε φηη ε κεγάιε δηεπθφιπλζε 

πνπ παξέρεη ζηνλ ρξήζηε ην θνηλσληθφ ινγηζκηθφ (social software) θαη νη εθαξκνγέο ηνπ ζα 

εληζρχζνπλ ηελ αλάγθε γηα βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ ηερλνινγηψλ. 

 Καη νη πξνθιήζεηο ζπλερίδνληαη, δηφηη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δηαπηζησζεί κηα 

ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ επηζηεκνληθψλ αλαθαιχςεσλ θαη ησλ ηάζεσλ πνπ δεκηνπξγεί ε 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελε θνπιηνχξα ησλ ζχγρξνλσλ αλζξψπσλ. Έηζη, ην θάζκα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαιείηαη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ έλα ζχζηεκα MOSS 

δελ κπνξεί λα παξακέλεη ζηαζεξφ αιιά ρξεηάδεηαη λα είλαη πάληνηε επκεηάβιεην αλάινγα 

κε ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηηο αλάγθεο. Φαίλεηαη, δειαδή, αξθεηά δχζθνιν, ηνπιάρηζηνλ κε ηα 

ζεκεξηλά δεδνκέλα, ε απζηεξή πξνζήισζε ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ παξνπζηάδνπλ 

νη Mobile Social Spaces. 

 Ζ αλάιπζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζα δηεμαρζεί ζηα 3 επφκελα θεθάιαηα κε ην 3ν λα 

αζρνιείηαη κε ηηο γεληθφηεξεο απαηηήζεηο πνπ έρεη ε πινπνίεζε ζπζηεκάησλ ζαλ θαη απηά 

πνπ εμεηάδεη ε παξνχζα εξγαζία, ην 4ν κε ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλνινγίεο θαη ην 5ν κε 

ελδερφκελεο εμειίμεηο πνπ δηαθαίλνληαη ζην πξνζερέο κέιινλ. 

 

2.4 ρεηηθά Ρrojects 

 

 Σφζν θαηά ην παξειζφλ φζν θαη ζηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν ηα επηζηεκνληθά 

θέληξα θαη νη εμεηδηθεπκέλεο νκάδεο, πνπ επερείξεζαλ λα κεηνπζηψζνπλ ζε νινθιεξσκέλν 
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ζχζηεκα απηφ πνπ πξεζβεχνπλ ζαλ δνκή νη MOSS, έρνπλ ζεκεηψζεη ζεκαληηθή πξφνδν 

θαηαθέξλνληαο λα πξνζεγγίζνπλ ηνλ ζηφρν ηνπο.  

 Αλ θαη έρνπλ ζεκεησζεί πνιιέο αμηφινγεο πξνζπάζεηεο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη 

νξηζκέλεο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ θαη ζε δηαθνξεηηθή, θάζε θνξά, πηπρή ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ. 

ε φηη αθνξά ηελ δηαλνκή πιεξνθνξηψλ γηα ηζηνξηθνχο ρψξνπο αιιά θαη ζρεηηθέο 

αθεγήζεηο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ αλαπηχρζεθε ε πιαηθφξκα «InStory» [28]. ε πην ζχλζεηε 

κνξθή, θαιχπηνληαο πεξηζζφηεξεο αλάγθεο θαη πξνζθέξνληαο πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο 

εκθαλίζηεθε ε πιαηθφξκα κε ην φλνκα «MobiSoc» [3]. Απνηειεί, νπζηαζηηθά, κηα, θαηά 

πνιχ πην δπλακηθή, εθδνρή ηνπ “Facebook” κε ππεξεζίεο πνπ πινπνηνχληαη κέζσ θηλεηψλ 

ζπζθεπψλ. 

 Άιιν παξάδεηγκα απνηειεί ε εθαξκνγή «iScope» [11] ζηελ νπνία θεληξηθή ηδέα 

απνηειεί ε ρξήζε δηθηπαθψλ κεζφδσλ θαη ηερλνινγηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο 

ησλ ρξεζηψλ ηνπ νηθείνπ δηθηχνπ κέζσ ηεο δηαλνκήο θσηνγξαθηθνχ θαη άιινπ παξφκνηνπ 

πιηθνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε δηάθνξα γεγνλφηα θαη κέξε. ε παξφκνην πεδίν δξαζηεξηνπνηείηαη 

θαη ε εθαξκνγή «MotionMaps» [7], πνπ ρξεζηκνπνηεί ηδηαίηεξα ιεηηνπξγηθέο κεζφδνπο 

δηαζχλδεζεο αιιά θαη ζχλδεζεο ησλ ρξεζηψλ κεηαμχ ηνπο ζε έλα νκφηηκν δίθηπν. 

πλερίδνληαο, αλαθέξεηαη θαη ε εθαξκνγή «Micro-Blog» [32] πνπ ελνπνηεί ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ρξεζηψλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ φηαλ έλαο ρξήζηεο αδπλαηεί λα πάξεη 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκεί κέζσ Internet, επηηξέπνληάο ηνπ λα ηηο παξαιάβεη θαη κέζσ 

άιισλ νδψλ (πρ ρξεζηψλ πνπ είλαη έρνπλ ελεξγνπνηεκέλεο ηηο ζπζθεπέο ηνπο θαη 

βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο). 

 Πέξαλ ησλ αλσηέξσ ζπζηεκάησλ, πνπ θαιχπηνπλ πην γεληθέο θνηλσληθέο εθθάλζεηο 

ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, αμηνινγήζεθαλ θαη άιια φπσο ην «AwarePhone» [19], 

ζηνρεχνληαο λα εμππεξεηήζνπλ πεξηζζφηεξεο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε θέληξν ην 

επάγγεικα. Πξνρσξψληαο παξαπέξα, ε ηδέα απηή εληζρχζεθε πνηθηινηξφπσο κε 

απνηέιεζκα λα πινπνηεζεί ε πιαηθφξκα «Aware» [19]. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εθαξκνγή «PhotoSwapper» [17] αλαδεηθλχεη ηελ ηξνπή πνπ 

παίξλεη ε αλακφξθσζε ησλ θνηλφρξεζησλ ή δεκφζησλ ρψξσλ κε ηελ θαηαηγηζηηθή 

εμάπισζε ησλ δηθηπαθψλ θαη θηλεηψλ ηερλνινγηψλ θαη ππεξεζηψλ. 
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3. ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ        

 

3.1 Δηζαγωγή 

  

 Θα έιεγε θαλείο φηη ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο πνπ ππνζηεξίδνληαη θαη πξνσζνχληαη 

ηάζεηο ζαλ απηή ησλ Mobile Social Spaces, είλαη ε επαλέληαμε ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ 

ζην θνηλσληθφ ζχλνιν απφ ην νπνίν ηνλ απνκαθξχλνπλ θζνξνπνηά ζηνηρεία φπσο ε 

ξνπηίλα, ε επαγγεικαηηθή αβεβαηφηεηα θαη ην ζηξεο ησλ γξήγνξσλ ξπζκψλ δσήο. 

 Χζηφζν, γηα λα παξακέλνπλ επίθαηξεο θαη δηαρξνληθέο νη ηάζεηο απηέο θαη νη 

εθαξκνγέο ηνπο ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν, νθείινπλ λα κειεηνχλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά 

θαη λα αθνκνηψλνπλ θάζε ηη λέν εμππεξεηεί ηνλ ζθνπφ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο επαθήο 

πνπ θαινχληαη λα ππεξεηήζνπλ. Υξεηάδεηαη ζπλερήο εγξήγνξζε θαη πιήξσζε 

ζπγθεθξηκέλσλ - εμεηδηθεπκέλσλ θάζε θνξά απαηηήζεσλ πνπ γελληνχληαη απφ ηηο επξχηεξεο 

αλάγθεο ησλ πνιηηηζκέλσλ αηφκσλ. Οη απαηηήζεηο απηέο δελ κπνξνχλ λα κπνπλ ζε 

θαινχπηα θαη ζίγνπξα δελ θαιχπηνληαη φιεο κε πιηθά κέζα. Απιψλνληαη θαη ζε άιιεο 

πηπρέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο δεκηνπξγψληαο λέεο δηαζηάζεηο ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ 

MOSS.  

 

3.2 Δθπαίδεπζε Υξεζηώλ 

 

 Οη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ παξνπζηάδνληαη κεξηθέο θνξέο 

αξλεηηθνί ζε λέεο πξνθιήζεηο θαη ηάζεηο κε απνηέιεζκα λα πζηεξεί θαη λα κέλεη πίζσ ε 

πξνψζεζή ηνπο. Όηαλ έλαο θνξέαο ή εηαηξεία εηζάγεη έλα θαηλνχξην ζχζηεκα ζηελ αγνξά 

πξνζδνθά φηη ζα βξεη πξφζθνξν έδαθνο λα «εθπαηδεχζεη» ηα άηνκα πξνο ηα νπνία 

απεπζχλεηαη, κέζσ δηαθεκίζεσλ θαη πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ, ψζηε λα ηα εληάμεη ζην 

δπλακηθφ ησλ ρξεζηψλ ηνπ.  

 Ηδηαίηεξα γηα ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη αιιειεπίδξαζεο 

πνπ ν ζεκέιηνο ιίζνο είλαη ε βάζε ησλ αλζξψπσλ πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ, ε απνπζία 

ελδηαθέξνληνο θαη εθπαίδεπζεο γηα απηά ηζνδπλακεί κε ζηαδηαθή θαηάξγεζή ηνπο. Δάλ δελ 

ππάξρεη εμνηθείσζε κε ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο πιαηθφξκεο 

MOSS θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά δχζθνιν ν απιφο ρξήζηεο λα κπνξέζεη λα εθκεηαιιεπηεί φιεο 

ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη, κε απνηέιεζκα λα δπζαλαζρεηεί. Πνηνο ζα κπνξνχζε 

λα ζθεθηεί έλα θηλεηφ δίθηπν θνηλσληθνχ ινγηζκηθνχ ρσξίο ηθαλφ αξηζκφ κειψλ, ηα νπνία ζα 

κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπο, ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ηελ έληαμε ζε 

δηάθνξεο νκάδεο θαη δηάθνξα άιια γεγνλφηα; Θα κεηνλεθηνχζε ζε επθαηξίεο γηα 
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επηθνηλσλία θαη πιεξνθνξίεο, ελψ ην δέιεαξ πνπ ζα παξνπζίαδε γηα κειινληηθνχο ρξήζηεο 

ζα άγγηδε ζρεδφλ κεδεληθφ πνζνζηφ. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα δηαηηζέκελα κέζα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αλζξψπσλ πνπ 

έρνπλ φθεινο απφ ηέηνηνπ είδνπο ηερλνινγίεο, είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλα μερσξίδνληαο 

αξρηθά ηελ δηαθήκηζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο ηειεφξαζεο ζε ήδε δηαδεδνκέλνπο 

ηζηφηνπνπο θαη εθπνκπέο αληίζηνηρα, θαζψο θαη ηελ δηαλνκή δσξεάλ δνθηκαζηηθψλ 

εθδφζεσλ ησλ ππφ πξνψζεζε εθαξκνγψλ. Πξφζθαην παξάδεηγκα απνηειεί ε δνθηκαζηηθή 

έθδνζε ηνπ Microsoft Vine ηεο νκψλπκεο εηαηξείαο, ε νπνία πξνσζείηαη κέζσ ηνπ 

παζίγλσζηνπ Messenger θαη έρεη ζθνπφ λα εγθαηαζηήζεη έλα ζχγρξνλν θαζεζηψο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, πξνζθέξνληαο ζηνπο δπλεηηθνχο ρξήζηεο ηελ βάζε γηα λα έξρνληαη 

ζε επαθή κε γλσζηνχο ηνπο, λα ελεκεξψλνπλ ηελ θαηάζηαζή ηνπο, λα καζαίλνπλ γηα κέξε 

πνπ έρνπλ επηζθεθηεί θαη δηάθνξεο άιιεο ηέηνηεο ππεξεζίεο. 

 Δπηπξφζζεηα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη θηλεηέο ζπζθεπέο έρνπλ κεηαηξαπεί ζε 

θνηλσληθά ηερλνπξγήκαηα μεθεχγνληαο απφ ηελ ζηελφηεηα ηνπ φξνπ «ηερλνινγηθά 

επηηεχγκαηα», δεδνκέλνπ φηη ε θηλεηή ηειεθσλία έρεη γίλεη, πιένλ, ζηνηρείν ηεο θνπιηνχξαο 

καο. Ζ ζχγρξνλε επηθνηλσληαθή πξαθηηθή, δειαδή ε ζπκπεξηθνξά πνπ πινπνηείηαη κε ηελ 

αλαινγία εηζεξρφκελσλ - εμεξρφκελσλ θιήζεσλ, κέζσ ηνπ κηκεηηζκνχ θαη ησλ λέσλ 

θαηαλαισηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνηχπσλ θαζηζηά επθνιφηεξε ηελ δηάδνζε ηνπ 

θνηλσληθνχ ινγηζκηθνχ θαη ησλ δηαθφξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ εδξαίσζή 

ηνπ. 

 Δηδηθφηεξα, ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ κε αληηθείκελν λένπο ρξήζηεο 

θηλεηψλ ζπζθεπψλ [24], αλέδεημαλ ηελ δηακάρε ζην ππνζπλείδεην ηνπ αηφκνπ, ην νπνίν 

κηιάεη ζην ηειέθσλν, δηφηη αλαγθάδεηαη λα ππάξμεη ηαπηφρξνλα ζε δπν κέξε, ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ θαηαιακβάλεη ην ζψκα ηνπ θαη ζην εηθνληθφ πνπ θαηαιακβάλεη ε ζπλνκηιία 

ηνπ κε άιινπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν γίλεηαη ελνριεηηθφο γηα ηνπο άιινπο πνπ ζπλππάξρνπλ 

καδί ηνπ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ιφγσ ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ λα αληαπνθξηζεί ηζάμηα θαη ζηα 

2 κε θπζηθφ επαθφινπζν λα απνζαξξχλεηαη απφ ηελ ρξήζε ηέηνησλ πξαθηηθψλ. 

 Σα απνηειέζκαηα δε ησλ κειεηψλ πνπ θάλεθαλ έδεημαλ φηη ηα πεξηζζφηεξα άηνκα 

αγφξαζαλ θηλεηφ ηειέθσλν γηα ηνπο θάησζη ιφγνπο: 

 α.  θίλεηξν απφ ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο 

 β.  αζθάιεηα 

 γ.  εξγαζία 

 δ.  ππνθαηάζηαην ελζχξκαηεο ηειεθσληθήο γξακκήο 

 Καλείο δελ πξνέβε ζηελ αγνξά ηέηνηαο ζπζθεπήο γηα θαζαξά επηθνηλσληαθνχο ιφγνπο 

κε ζθνπφ λα θάλεη ρξήζε ησλ δηαηηζέκελσλ ηερλνινγηψλ (αζχξκαηα δίθηπα θηι). ίγνπξα 
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ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε ειηθία κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ θαζελφο ρσξίο, 

σζηφζν, λα αληηζηξέθεη ηελ θαηάζηαζε πνπ ζέιεη κεγάιν κέξνο ησλ ρξεζηψλ λα 

παξακέλεη είηε απιεξνθφξεηε είηε αξλεηηθή απέλαληη ζηηο λέεο ηάζεηο. 

 

3.3 Φηιηθόηεηα πξνο ηνλ Υξήζηε 

 

 Πέξα απφ ηελ πξνζεθηηθή ζρεδίαζε ζε φηη αθνξά ηελ αξρηηεθηνληθή ζπζηεκάησλ ζηα 

πξφηππα ησλ Mobile Social Spaces, ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ παίδεη 

θαη ην επίπεδν θηιηθφηεηαο ηεο ίδηαο ηεο εθαξκνγήο θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο. Σν θαηά 

πφζν θηιηθή είλαη κηα εθαξκνγή ζπλήζσο έρεη λα θάλεη κε ηελ δφκεζε ηεο δηεπαθήο ηεο 

(interface) θαη ηελ επθνιία, ή δπζθνιία, εθκάζεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη. 

 Γηα ηνλ ιφγν απηφ, θξίλεηαη αλαγθαία ε πηνζέηεζε θαηάιιεισλ κεζφδσλ θαη ζπκβφισλ 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ αηφκνπ θαη θηλεηήο ζπζθεπήο ή αθφκα θαη αηφκνπ κε άιινπο νκνίνπο 

ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ν ζρεδηαζκφο ζπζηεκάησλ θαη κέζσλ αλάινγα κε ην επίπεδν 

επθνιίαο πνπ επηζπκνχλ νη ρξήζηεο, ψζηε λα θαζίζηαληαη ιεηηνπξγηθέο φιεο νη 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. 

 Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ν ζρεδηαζκφο ησλ ζεκάησλ επίγλσζεο (θηλεηηθφηεηαο) 

(awareness cues) θαη ν ηξφπνο πνπ θνηλνπνηνχληαη ζηνλ ρξήζηε πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ 

ρξήζε εηθνληδίσλ θαη γξαπηνχ θεηκέλνπ έηζη ψζηε λα θαζίζηαηαη εχθνιν ζηνλ θαζέλα λα 

αλαγλσξίδεη θαη λα θαηαλνεί ακέζσο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δέρεηαη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί θαη 

ην γεγνλφο φηη ηα εηθνλίδηα θαηαιακβάλνπλ ιηγφηεξν ρψξν απφ ην γξαπηφ θείκελν ζηελ 

νζφλε ηνπ θηλεηνχ κέζνπ, είλαη ιηγφηεξν εθθξαζηηθά , ελψ νη θαηεγνξίεο πνπ 

ππνγξακκίδνπλ έλα ζχλζεκα κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν θαηαλνεηέο κε ηελ ρξήζε ηνπο παξά 

κε ηελ ρξήζε γξαπηνχ ιφγνπ (πρ αλ εκθαλίδεηαη έλα εηθνλίδην ηδξσκέλν ζεκαίλεη φηη ν 

αληίζηνηρνο ρξήζηεο γπκλάδεηαη ή θάλεη ληνπο;). ην ίδην πιαίζην εληάζζεηαη θαη ην 

επηρείξεκα φηη ε νπηηθή νμχηεηα κπνξεί λα κνριεχζεη ζεηηθά κηα ηαρχηεξε έξεπλα θαη 

απφδνζε πιεξνθνξηψλ (πρ έλαο ρξήζηεο κπνξεί κε κηα καηηά λα αληηιεθζεί ηελ 

θαηάζηαζε ελφο άιινπ αλ ην εηθνλίδην πνπ ηελ αληηπξνζσπεχεη είλαη ζαθέο θαη λα κελ 

αλαισζεί ζε αλαιπηηθφ δηάβαζκα ησλ ιέμεσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ θαηάζηαζή ηνπ). 

 Χζηφζν, ε δηαδηθαζία εχξεζεο ηεο «ρξπζήο ηνκήο» κεηαμχ θεηκέλσλ θαη εηθνληδίσλ 

δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί κε απφιπηε επηηπρία αθφκε δηφηη είλαη άθξσο κεηαβιεηφ ην επίπεδν 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έλα ζχζηεκα δηαθηλεί, ηελ ζηηγκή πνπ ε παξακεηξνπνίεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ ρξεζηψλ ζε απηφ απνηειεί αλαγθαίν θαθφ. 
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3.4 Πξνζηαζία Πιεξνθνξηώλ θαη Ιδηωηηθόηεηα (Privacy) 

    

 Έλα επίθαηξν ζέκα πνπ εγείξεη πξνβιεκαηηζκφ ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ Mobile 

Social Spaces αθνξά ηελ παξάιεηςε ή ηελ πεξίιεςε θαη ησλ εμσηεξηθψλ πιεξνθνξηψλ 

ησλ κειψλ ελφο δηθηχνπ, πνπ ζρεηίδνληαη κε δεδνκέλα πνπ δελ ραξαθηεξίδνπλ νπζηαζηηθά 

κηα ελέξγεηα, αιιά απνηεινχλ δεπηεξεχνληα ζηνηρεία (πρ έλαο εξγαδφκελνο ζην δξφκν γηα 

ηελ δνπιεηά ηνπ ζηακαηάεη ζε έλα πεξίπηεξν λα πάξεη ηζηγάξα. Υξεηάδεηαη λα ην μέξνπλ 

απηφ νη ζπλάδειθνί ηνπ ζηελ θαηάζηαζε ηνπ πξνθίι ηνπ ζην ζχζηεκα ή αξθεί λα θαίλεηαη 

φηη είλαη ζηνλ δξφκν γηα δνπιεηά;). Μεξηθά ζπζηήκαηα δελ ηηο αλαθέξνπλ ή δηαζέηνπλ 

θάπνηα θξηηήξηα γηα ην αλ ζα αλαθέξνληαη ή φρη. Αθήλεηαη, κάιηζηα θαη ζηνλ ρξήζηε, 

θάπνηεο θνξέο, ε δπλαηφηεηα λα επηιέγεη κφλνο ηνπ ην επίπεδν δηαθξηηηθφηεηαο πνπ 

επηζπκεί ζε θάπνηεο ελέξγεηέο ηνπ.  

 Ζ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δηαρεηξίδεηαη ηελ πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα 

φληαο κέινο ελφο ελδηάκεζνπ δηθηχνπ θαιείηαη νξαηφηεηα (visibility). Έρνληαο απηφ ππφςε, 

αξθεηνί δνθίκαζαλ λα ηππνπνηήζνπλ θάπνηεο πξαθηηθέο γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, 

φπσο, γηα παξάδεηγκα, ην πείξακα SmartCampus [10], πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ ηα 

φξηα πνπ επηηξέπνπλ νη ρξήζηεο ζηελ δεκνζίεπζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο πιεξνθνξηψλ 

φληαο κέιε ελφο ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. ηα πιαίζηα απηνχ, αμησκαηηθά 

ζεσξείηαη φηη φινη νη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλδένληαη κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη 

PDA‟s, ελψ θάζε ρξήζηεο ζα νξίζεη κηα ιίζηα κε θίινπο ηα άηνκα ηεο νπνίαο ζα κπνξνχλ 

λα εληνπίζνπλ ηελ ζέζε ηνπ θάζε «θίινπ» ηνπο ζε έλα ράξηε. 

 Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ πξφηππα νξαηφηεηαο γηα θάζε ρξήζηε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε αλάινγα κε ηελ ψξα θαη ηελ δξαζηεξηφηεηα λα κπνξεί λα ξπζκίδεη 

ηελ ζπζθεπή θαη ηελ θαηάζηαζή ηνπ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηνλ εληνπίδνπλ νη 

επηζπκεηέο, θάζε θνξά, επαθέο. Απνδεηθλχεηαη δε, φηη ε δεκνζίεπζε πξνζσπηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ησλ κειψλ ελφο ζπζηήκαηνο γίλεηαη απνδεθηή φηαλ: 

 α.  νη ππφινηπνη πνπ ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο δελ είλαη 

εληειψο μέλνη 

 β.  ζηεξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη ηνπο βνεζάεη λα ληψζνπλ ζπλδεδεκέλνη κε 

θάπνηνπο 

 γ.  δελ δεκνζηεχνληαη κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα 

 δ.  ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απελεξγνπνηεζεί απφ ην ζχζηε-κα θαη λα 

πάςεη λα δεκνζηεχεη πιεξνθνξίεο πνπ ηνλ αθνξνχλ, αλά πάζα ζηηγκή. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά,  ην επηζπκεηφ επίπεδν ηδησηηθφηεηαο (privacy) ησλ ρξεζηψλ 

δελ ζπλάδεη πάληα κε ηελ θηινζνθία ιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζε 
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φηη αθνξά ηελ δεκνζίεπζε θαη θνηλνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, κε απνηέιεζκα λα 

δηνγθψλεηαη ε απξνζπκία ησλ ρξεζηψλ γηα πην ελεξγή ζπκκεηνρή ζε ηέηνηα ζπζηήκαηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε ρξεζηηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ ηζνξξνπία πνπ 

επηθξαηεί αλάκεζα ζηνλ αηνκηθφ θαη ηνλ νξγαλσηηθφ έιεγρν (ρξεηάδεηαη κηα ζσζηή θαη 

δπλακηθή θαηαλνκή ησλ ξφισλ πνπ παίδεη έλαο ρξήζηεο φηαλ αιιάδεη εξγαζηαθέο ζθαίξεο 

θαη ηαπηφηεηεο ζην ζχζηεκα). Γηα παξάδεηγκα, φηαλ έλαο ρξήζηεο κεηαθηλείηαη θαζεκεξηλά 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζθαηξψλ εξγαζίαο, αιιάδνληαο, παξάιιεια, ηαπηφηεηεο ζην ζχζηεκα 

πεξηκέλεη απφ ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο λα ηνλ αλαγλσξίδνπλ θαη λα ηνλ αληρλεχνπλ 

αλάινγα (πρ έλαο γηαηξφο θαηά ηελ εθεκεξία ηνπ ζέιεη λα είλαη νξαηφο ζε θίινπο θαη 

ζπλαδέιθνπο ελψ κεηά ην πέξαο ηεο κφλν ζε θίινπο, επηηξέπνληαο ηελ θνηλνπνίεζε 

πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ ζρέζεσλ πνπ έρεη 

ελεξγνπνηεκέλεο θάζε ζηηγκή ζην ζχζηεκα). 

 χγρξνλεο κειέηεο [19] έρνπλ απνδείμεη φηη ην 90% ησλ ζχληνκσλ εξγαζηαθψλ 

ζπδεηήζεσλ ζην θηλεηφ δελ έρνπλ πξνζρεδηαζηεί θαη ελνρινχλ, ελψ ην 55% ησλ αηφκσλ 

πνπ ηνπο ελφριεζαλ νη ζπλεξγάηεο ηνπο ζπλέρηζαλ ηελ πξνεγνχκελε εξγαζία ηνπο θαη 

κεηά ηελ ζπλνκηιία ηνπο. Απφ ηελ άιιε, πνιινί κπινθάξνπλ ηηο εηζεξρφκελεο θιήζεηο ηνπο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπο ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (φπσο ζηα 

λνζνθνκεία) θάηη ηέηνην δελ είλαη εθηθηφ. 

 Φαίλεηαη θαζαξά, ινηπφλ, πσο ε ζχγρξνλε εθδνρή ησλ εθαξκνγψλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο ρξεηάδεηαη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο ηελ ακνηβαηφηεηα ησλ ρξεζηψλ θαη 

ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ επηιέγνπλ λα θνηλνπνηνχλ ζην 

εθάζηνηε δίθηπν πνπ αλήθνπλ. 

    

3.5 Πνηόηεηα Πιεξνθνξηώλ 

    

 Οη άλζξσπνη είλαη θνηλσληθά φληα θαη εθ θχζεσο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα κνηξάδνληαη 

πιεξνθνξίεο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο θαη ζπλαηζζήκαηα κε άιινπο αλζξψπνπο. Σν 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη, απνηειεί θαη ηνλ ρψξν φπνπ 

δηνρεηεχνπλ ηνλ ζπλαηζζεκαηηζκφ ηνπο, ηθαλνπνηψληαο θαη ηηο αληίζηνηρεο αλάγθεο ηνπο. 

 Ζ γεληθφηεξε ςεθηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ πνπ επηρεηξείηαη ζηηο κέξεο καο έρεη 

ζε πεξίνπηε ζέζε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (context) ησλ ρξεζηψλ ηνπ δίλνληαο θαη κηα 

γεληθή ζεκαζία ζε φια απηά πνπ αληηπξνζσπεχεη. Έηζη, έλαο γεληθφο νξηζκφο 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ θάζε πιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

ραξαθηεξίζεη ηελ θαηάζηαζε κηαο νληφηεηαο, πρ έλα άηνκν ή κηα νκάδα. 
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 Ζ ηνπνζεζία θαη ν ρξφλνο ζεσξνχληαη νη πην ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θάζε ρξήζηε. Χζηφζν νη LBS (location - based services) πξέπεη λα 

μεθχγνπλ απφ ηελ παξνπζίαζε ελφο δεπγαξηνχ ζπληεηαγκέλσλ γηα ηελ ζέζε ηνπ ρξήζηε θαη 

λα δίλνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο (φπσο πνηνη άιινη παξαθνινπζνχλ ην ίδην γεγνλφο 

κε κέλα, πνηνη θίινη κνπ είλαη θνληά θηι). Πξνρσξψληαο, κάιηζηα,  έλα επίπεδν πην πέξα 

αξθεηά σθέιηκε είλαη  ε ελζσκάησζε θαη παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ κε θέληξν ηελ 

ηνπνζεζία (LBSS - Location - Based Social Services -). Γηαθέξνπλ απφ ηηο πξψηεο ζην φηη 

ππνζηεξίδνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ πξνζσπηθνχ θαη θνηλσληθνχ πιαηζίνπ. ηηο LBS 

νη ρξήζηεο είλαη παζεηηθνί ελψ νη LBSS είλαη πην αηνκνθεληξηθέο κε ηνπο ρξήζηεο λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θνηλφηεηα θαη ηελ θνηλφηεηα λα ελδηαθέξεηαη γηα ηνπο ρξήζηεο. 

 Ζ δηαρείξηζε ηνπ θχθινπ δσήο (lifecycle) παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε κηα νκάδα πνπ 

δεκηνπξγείηαη γηαηί ηα άηνκα θαη νη νκάδεο κπνξεί λα ελεξγνπνηνχληαη γηα θάπνην ζθνπφ θαη 

ακέζσο κεηά λα πέθηνπλ ζε ρεηκεξία λάξθε γηα θαηξφ κέρξη ηελ επφκελε ελεξγνπνίεζή 

ηνπο. Μηα εθαξκνγή θνηλσληθήο δηθηχσζεο θάλεη ρξήζε ηνπ θχθινπ δσήο κηαο νκάδαο θαη 

κε ηελ βνήζεηα  ηνπ Γηαρεηξηζηή ηεο Οκάδαο (Group Manager) ξπζκίδεη ηηο δηεξγαζίεο πνπ 

ηελ αθνξνχλ (δηθαηψκαηα θαη πξνζηαζία ρξεζηψλ, ελζσκάησζε πιεξνθνξηψλ κειψλ 

ζπζηήκαηνο, ελεκέξσζε θαηάζηαζεο κειψλ θηι).      

              

Δηθφλα 11: Γηαρείξηζε ηνπ θχθινπ δσήο 
Πεγή: Δξγαζία « Sharing of Preferences and Context in Groups of Mobile Users, CHI 2006 Workshop on 

Mobile Social Software      
  

 ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ελεκεξφηεηαο θαη θνηλσληθήο δηθηχσζεο δηαθξίλνληαη 4 

ξφινη ελεκεξφηεηαο: ε δξαζηεξηφηεηα, ε θαηάζηαζε, ε ζρέζε θαη ε εγγχηεηα ησλ ρξεζηψλ. 

Αξηζκνχληαη πνιιέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ εζηηάδνπλ ζε επθαηξίεο ησλ ηερλνινγηψλ 

ζε θηλεηέο ζπζθεπέο γηα θνηλσληθή επίγλσζε - ελεκεξφηεηα θαη εθκεηαιιεχνληαη ην γεγνλφο 

φηη ηέηνηα επίγλσζε κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ ηηο θπζηθέο ή θνηλσληθέο ηνπνζεζίεο πνπ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_ad_hoc_network
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βξίζθεηαη έλα άηνκν. Άιιεο κειέηεο, πάιη, ηνλίδνπλ φηη νη θηλεηέο ηερλνινγίεο βνεζνχλ ηα 

άηνκα λα επηθνηλσλνχλ παληνχ θαη πάληα. Ζ πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

πξέπεη λα ζπκβαδίδεη θαη κε ην επίπεδν ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο 

έηζη ψζηε θάζε έλαο λα καζαίλεη γηα ηνλ άιιν φζα ηνπ επηηξέπεη ε ζηελφηεηα ηεο ζρέζεο 

πνπ ηνπο δέλεη. 

 Οη θαηεγνξίεο πιεξνθνξηψλ πνπ ζπλήζσο ελδηαθέξνπλ ηα άηνκα πνπ ζπλνκηινχλ 

κεηαμχ ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο εθαξκνγέο social software είλαη νη εμήο: 

 α.  δηεπθξίληζε ηεο ηνπνζεζίαο θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ άιισλ ρξεζηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο 

 β.  ζπληνληζκφο ηνπνζεζίαο κε άιινπο 

 γ.  βηψλνληαο ηηο ίδηεο εκπεηξίεο ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληνο κε ηνπο άιινπο 

 δ.  παξνρή ή απνδνρή βνήζεηαο 

 Δπηπξφζζεηα, νη παξάκεηξνη πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην είδνο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ θπθινθνξνχλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ζπλήζσο ζπγθεληξψλνληαη ζηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 α.  νη ζρέζεηο κεηαμχ φισλ ησλ νκάδσλ θαη ησλ αηφκσλ 

 β.  ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε φισλ ησλ ρξεζηψλ 

 γ.  ε δξαζηεξηφηεηα πνπ εθηειείηαη απφ φιεο ηηο νκάδεο ηνπ ίδηνπ δηθηχνπ 

 δ.  ε ηνπνζεζία απφ θαη πξνο ηελ νπνία γίλεηαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. 

 

 

Δηθφλα 12: Παξάδεηγκα ελζσκάησζεο πιεξνθνξηψλ ρξήζηε ζε interface MOSS εθαξκνγήο 
Πεγή: Δξγαζία «iSocialize: Investigating Awareness Cues for a Mobile Social Awareness Application», 

OZCHI 2006, November 20-24, 2006, Sydney, Australia      
  

 Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο παξαδνρήο απνηειεί ε εθαξκνγή 

„iSocialize” [8]. Πξφθεηηαη γηα κηα πεηξακαηηθή εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε απφ θνηηεηέο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Aalborg ηεο Απζηξαιίαο πνπ πεξηιακβάλεη ρξήζηεο θαη εμππεξεηεηέο 

(client - server model) θαη ηξέρεη ζε smartphones κε ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην εκεξνιφγην 

θαη ην βηβιίν δηεπζχλζεσλ θαη κελπκάησλ. Με ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ ππεξεζηψλ θαη 
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ηερλνινγηψλ θαίλεηαη ζε θάζε επαθή ηνπ αηφκνπ ε δηάζεζε, ε ζέζε, ε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

έρεη αλαιάβεη θάζε ζηηγκή θαζψο θαη ε εγγχηεηα απφ απηφ.  

 Ζ ίδηα κέζνδνο γηα λα εθθξάζεη θάπνηνο έλα ζπλαίζζεκα δελ γίλεηαη λα εθαξκφδεη ζε 

φια ηα άηνκα κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ζε θάζε πεξίπησζε ην ίδην. Δηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα 

κηα εθαξκνγή πνπ εγθαζίζηαηαη θαη ιεηηνπξγεί ζε θηλεηά κέζα (θηλεηά ηειέθσλα, PDA θηι), 

ε νπνία καο ζπλνδεχεη θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο, κε ηα ζπλαηζζήκαηα, ηνπο 

αλζξψπνπο θαη ην πεξηβάιινλ πνπ είκαζηε θάζε θνξά, λα αιιάδνπλ ζπλερψο, ε έθθξαζε 

γίλεηαη δπζθνιφηεξε.   

 Όηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ θχζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαδεηνχληαη θαη 

δηακνηξάδνληαη ζε έλα ηέηνην ζχζηεκα, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ην πιαίζην θάζε 

ρξήζηε (ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα εξγαδφκελν), ελλνψληαο ηφζν ηνλ θπζηθό (ζφξπβνη, 

κεηαθηλήζεηο άιισλ επηβαηψλ ζην ηξέλν θηι) φζν θαη ηνλ θνηλωληθό ρψξν πνπ βξίζθεηαη 

θάζε ζηηγκή (ζπκπεξηθνξέο, αλάγθεο πνπ κπνξεί λα έρεη ν εξγαδφκελνο). 

 

3.6 Φεθηνπνίεζε ηνπ Φπζηθνύ Κόζκνπ 

    

 Ζ αξρηηεθηνληθή MOSS πνπ αλαπηχρζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην βαζίδεηαη αξθεηά 

ζηελ ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ δηθηχσλ κε ηδηαίηεξε θιίζε ζηα αζχξκαηα πξσηφθνιια 

επηθνηλσλίαο (ΗΔΔΔ 802.11 b/g θ.α.). 

 Γελ είλαη δχζθνιν λα αληηιεθζεί θαλείο φηη ε ππέξβαζε πνπ πξνηείλεη ν 

εμειηζζφκελνο ςεθηαθφο θφζκνο κε ηελ πξνψζεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη άιισλ θνηλσληθψλ 

δηεξγαζηψλ κέζσ ησλ Mobile Social Spaces ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν κέξνο ζηελ πηνζέηεζε 

θαη εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Μφλν κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα επηηεπρζεί ε 

ζπλερήο πξνζβαζηκφηεηα, κε ηελ αλάινγε αζθάιεηα, πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα εδξαησζεί θαη 

λα πξνηηκεζεί απφ ηνπο ρξήζηεο κηα πιαηθφξκα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

 Πνηνο ζα κπνξνχζε λα θαληαζηεί κηα βηψζηκε θαη ιεηηνπξγηθή εθαξκνγή θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο εάλ δελ έρεη εμαζθαιηζηεί πξνεγνπκέλσο αδηάιεηπηε πξφζβαζε θαη ππνζηήξημε 

ζε ππεξεζίεο αλεμαξηήησο γεσγξαθηθνχ ηφπνπ θαη ρξφλνπ. Ζ ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ 

MOSS πξνυπνζέηεη φηη ν εθάζηνηε ρξήζηεο δχλαηαη λα παίμεη ηθαλνπνηεηηθά ηνλ θάζε ξφιν 

πνπ ήδε έρεη αλαιάβεη ζηνλ πξαγκαηηθφ θπζηθφ θφζκν κε ηελ αλάινγε ππνζηήξημε. Δίηε 

πξφθεηηαη γηα έλαλ επηρεηξεκαηία πνπ ηαμηδεχεη θαη επηζπκεί λα θξαηάεη επαθή κε ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ, είηε γηα κηα κεηέξα πνπ επαγγεικαηηθνί θαη άιινη ιφγνη ηελ αλαγθάδνπλ λα 

απνκαθξπλζεί απφ ην ζπίηη γηα ιίγν, δηαηεξψληαο αθέξαηα ηελ επηζπκία λα ειέγρεη ηα 

παηδηά ηεο θαη ηνπο νηθείνπο ηεο, ην θνηλσληθφ ινγηζκηθφ θαη πιηθφ νθείιεη λα βξίζθεηαη ζε 

ζέζε λα ην πινπνηήζεη. 
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3.7 Σερληθέο Απαηηήζεηο - πκβαηόηεηα 

    

 Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ιεηηνπξγηθή θαη δεκνθηιήο κηα εθαξκνγή ζηα πξφηππα ησλ 

MOSS νθείιεη λα ζπλαληά θάπνηεο πξνδηαγξαθέο ηερληθήο θχζεο. Δηδηθφηεξα, έλα 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ ζπληνλίδεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο κηαο θηλεηήο ζπζθεπήο 

πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειν ινγηζκηθφ γηα: 

 α. αλίρλεπζε δηθηχσλ (ελζχξκαησλ θαη αζχξκαησλ) 

 β. επηινγή δηεπαθήο (πην γλσζηέο δηεπαθέο ε θπςεινεηδήο, Wi-fi θαη Bluetooth)  

 γ. Bluetooth I/O 

 δ. έιεγρν δηεπαθήο 

 ε. επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζην ππφβαζξν 

 ζη. ελεξγεηαθφ έιεγρνο (θάζε ελέξγεηα ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ρξεηάδεηαη πφξνπο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δηθηχνπ, ππνινγηζηηθέο δπλαηφηεηεο θαη δηάξθεηα 

κπαηαξίαο) 

 δ. έιεγρν απνηακίεπζεο ελέξγεηαο 

 ε. δηαρείξηζε κλήκεο ζε ρακειφ επίπεδν 

 ζ. επίκνλε απνζήθεπζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην 

πεδίν ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ ρξήζηε 

 η. αληίιεςε ζέζεο (νη ρξήζηεο πξέπεη λα δχλαληαη λα εληνπίδνπλ θαη λα 

εληνπίδνληαη ςεθηαθά, ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, αλαθνξηθά κε ηα άιια άηνκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο, κε ηηο δηαηηζέκελεο ππεξεζίεο ηνπ θάζε ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο). 

 ρεηηθέο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαλέξσζαλ ην επίπεδν 

εηνηκφηεηαο ησλ ζεκεξηλψλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ (Android, 

Blackberry, iPhone, Symbian, Windows Mobile) ζε φηη αθνξά ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο 

κε ηελ θαηεγνξία ζπζηεκάησλ πνπ εμεηάδνληαη ζε απηή ηελ εξγαζία. 

ηθαλνπνηεηηθά ●    κεξηθώο ηθαλνπνηεηηθά ₒ       όρη ηθαλνπνηεηηθά   ~   

 

Δηθφλα 13: Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Λεηηνπξγηθψλ πζηεκάησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ 
Πεγή: Δξγαζία «A Survey of Platforms for Mobile Networks Research», David R. Cheriton School of Computer 

Science University of Waterloo, Mobile Computing and Communications Review, Volume 12, Number 4 
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 Οη πην δεκνθηιείο εθαξκνγέο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζήκεξα ηχπνπ “facebook” θαη 

“myspace”, παξνπζηάδνπλ κηα ζρεηηθά ζηαηηθή εηθφλα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ζε αληίζεζε κε 

απηέο πνπ ππνηάζζνληαη ζηα πξφηππα ησλ Mobile Social Spaces, νη νπνίεο εκθαλίδνπλ 

πνιχ πην δπλακηθφ θαη δηαδξαζηηθφ πεξηερφκελν θαη ηνκέα δξάζεο. Δθκεηαιιεπφκελεο 

εμειίμεηο ηνπ ζηπι φηη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη, απ' φ, ηη πξηλ, δνπλ κφλνη ή ζε κηθξφηεξεο 

νηθνγέλεηεο, ηαμηδεχνπλ πεξηζζφηεξν θαη γίλνληαη πην θηλεηηθνί, ην πνζφ ζπζθεπψλ θαη 

ππεξεζηψλ κε ην νπνίν αιιειεπηδξνχλ απμάλεηαη θαη νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ηνπο 

επαθέο κεηψλνληαη, νη πιαηθφξκεο MOSS ζθνπεχνπλ λα επηζηξέςνπλ ηνπο αλζξψπνπο 

ζηηο «κεγάιεο νηθνγέλεηεο θαη ηηο θνηλφηεηέο ηνπο» φπνηε απηφ απνδεηθλχεηαη ρξήζηκν. 

 Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, φκσο, ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ ππφςε νξηζκέλεο ηερληθέο 

απαηηήζεηο, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ  ηέηνησλ ζπζηεκάησλ: 

 α.  Οη πιεξνθνξίεο απφθηεζεο θαη δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηηο παξακέηξνπο 

ηνπ ρξήζηε, ηηο πξνηηκήζεηο, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο, θαζψο επίζεο θαη ηα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο ηθαλφηεηεο ηεο ηξέρνπζαο ζπζθεπήο ηνπ, θαζηζηνχλ απαξαίηεηε 

ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ ρξήζηε (feedback) ψζηε λα ππάξρεη ζπλερήο ελεκέξσζε ησλ 

δηαρεηξηζηψλ ησλ ζπζηεκάησλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θαιχηεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

Ζ ηεξάξρεζε δε ησλ ππεξεζηψλ MOSS νδεγεί ζηελ βειηίσζε νξηζκέλσλ πηπρψλ ηνπο αλ 

θαη φπνηε ρξεηάδεηαη. 

 β.  Δίλαη ζεκαληηθή ε ζπιινγή θαη δηαηήξεζε ελφο ελεκεξσκέλνπ πιαηζίνπ δξάζεο 

ησλ ρξεζηψλ δεδνκέλνπ φηη αιιάδεη ηα δεδνκέλα γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε δξαζηεξηφηεηά 

ηνπο. Σν πιαίζην απηφ ζα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζπληεηαγκέλεο γηα ηελ 

θαηάδεημε ηεο ηνπνζεζίαο θαη ηεο ειεθηξνληθήο ηνπ παξνπζίαο θαζψο θαη πεξηνξηζκνχο 

κπζηηθφηεηαο αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ. 

 γ.  Καζνξηζκφο θαη επηβνιή πνιηηηθψλ κπζηηθφηεηαο θαη ηδησηηθφηεηαο πνπ 

ππνδεηθλχνληαη απφ ην ρξήζηε: ηη λα κνηξαζηεί κε πνηνπο. Δπίζεο είλαη αλαγθαία θαη ε 

δηεπθξίληζε ηνπ επηπέδνπ δηαρείξηζεο απηψλ ησλ πνιηηηθψλ θαη ν ρψξνο πνπ αθήλεηαη ζηνλ 

ρξήζηε γηα ηελ εμαηνκίθεπζή ηνπο. 

 δ.  Γπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη ππεξεζίεο, κε έλαλ εχθνιν θαη θηιηθφ ηξφπν, 

πνπ κνηξάδεηαη κε ην ππφινηπν ησλ κειψλ ησλ δηθηχσλ ελφο ρξήζηε. Άιισζηε, φζν πην 

πνιιά κέιε αξηζκεί έλα ζχζηεκα MOSS ηφζν πην ιεηηνπξγηθφ είλαη. Δπίζεο, ρξεηάδεηαη λα 

δηεπθξηλίδεηαη θάζε θνξά θαηά πφζν έλα ζχζηεκα ζα επηηξέπεη αληαιιαγέο κεηαμχ ηνπηθήο 

εθηέιεζεο ζε θηλεηέο ζπζθεπέο θαη μεθφξησκα εθαξκνγψλ ζηνλ server, δηφηη ηπρφλ 

αληζζνξνπίεο νδεγνχλ ζε επηπιένλ επηθνηλσληαθφ θαη ππνινγηζηηθφ θφζηνο. 
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 ε.  Πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία αηζζεηήξσλ ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ ή άιιεο πεγέο 

ζηνηρείσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ππεξεζηψλ, π.ρ. RFID (Radio Frequency Identification) γηα ηα 

αγαζά ζηα θαηαζηήκαηα, ππεξεζίεο αεξνιηκέλσλ γηα ηηο πηήζεηο πνπ ζρεδηάδνπλ, θιπ. 

 ζη.  Ηθαλφηεηεο εθινγίθεπζεο γηα ηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλνπ πεξηερνκέλνπ θαη 

ππεξεζηψλ ζηα άηνκα, φπσο ε ζρεδίαζε ζηφρσλ ζηα δίθηπα ελφο ρξήζηε. 

 δ.  Ζ δηαρείξηζε ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο γλψζεο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε εκπεηξία ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ρξεζηψλ, θαζψο 

επίζεο θαη ηηο βαζηζκέλεο, ζηα ζπκθξαδφκελα, θαηαζηάζεηο. 

 Δμεηδηθεχνληαο πεξηζζφηεξν, νη φπνηεο ηερλνινγίεο επηζηξαηεπηνχλ γηα λα 

εμππεξεηήζνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηέηνησλ ζπζηεκάησλ απαηηείηαη λα είλαη ζπκβαηέο ηφζν 

κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζπλζέηνπλ ην επξχηεξν ζθεληθφ ηνπ θπζηθνχ 

θφζκνπ ησλ ρξεζηψλ.  Γεδνκέλνπ φηη ηα πεξηζζφηεξα δίθηπα πνπ θαινχληαη λα 

εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ζπζηεκάησλ MOSS βαζίδνληαη ζηελ θηινζνθία πειάηε - 

εμππεξεηεηή (client - server), ππάξρεη αλάγθε λα δηεξεπλεζεί ην επίπεδν ηζνξξνπίαο ηεο 

παξέκβαζεο ησλ ρξεζηψλ ζηελ πνιηηηθή ιεηηνπξγίαο ησλ εθάζηνηε ππεξεζηψλ γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο εμαηνκίθεπζεο.  

 ηελ πεξίπησζε. βέβαηα, πνπ ππνζηεξίδνληαη νκφηηκα δίθηπα (peer to peer) θαη άιια, 

ηέηνηαο θηινζνθίαο, ad hoc δίθηπα ε θαηάζηαζε αιιάδεη θαηά πνιχ δηφηη νη δηθιείδεο 

αζθαιείαο θαη ηδησηηθφηεηαο πνπ εθαξκφδνληαη είλαη ζαθψο πην ραιαξέο. 

 Όηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα ζσζηή δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ ρξεζηψλ θαη θαηάιιειε 

θνηλνπνίεζε - δηαλνκή - εηδνπνίεζή ηνπο φηαλ ρξεηάδεηαη (βαζηθφ ζηνηρείν ηεο θηινζνθίαο 

ιεηηνπξγίαο ησλ MOSS), πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζεκάησλ 

επίγλσζεο (awareness cues) ηα νπνία θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν πνζνζηφ ηελ επηηπρία ησλ 

ππφ έξεπλα ζπζηεκάησλ.  

 Δηδηθφηεξα, απηφ πνπ απαηηείηαη λα θαζνξίζεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπο είλαη ε πνζφηεηα θαη 

ε ηαρχηεηα θπθινθνξίαο ησλ ζπλζεκάησλ απηψλ. Όια ηα ζήκαηα επίγλσζεο 

(θηλεηηθφηεηαο) πνπ αλαθέξνληαη ζε πιεξνθνξίεο ηνπ παξφληνο ζπλήζσο απνδεηθλχνληαη 

παιηά φηαλ, ηειηθά, ηα δεη ν παξαιήπηεο. Απηφ νθείιεηαη ζε θαζπζηεξήζεηο ηνπ δηθηχνπ θαη 

δεηγκαηνιεπηηθά δηαιείκκαηα ησλ αηζζεηήξσλ ηνπο. Γηα ιφγνπο θζνξάο κπαηαξίαο θαη 

δεδνκέλσλ νη πξνγξακκαηηζηέο επηιέγνπλ έλα δηάιεηκκα ελεκέξσζεο ησλ ζεκάησλ (πρ 

ηεο θαηάζηαζεο θαη ηνπ πξνθίι ελφο ρξήζηε) κεηαμχ 15 δεπηεξνιέπησλ θαη 2 ιεπηψλ. Σν 

απνδεθηφ δηάιεηκκα ζρεηίδεηαη, επίζεο, θαη κε ηελ δηαίξεζε ηνπ ζήκαηνο ζε κηθξφηεξα 

θνκκάηηα (πρ ην δηάιεηκκα 1 ιεπηνχ είλαη θαιφ γηα ην ζχλζεκα πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ 

θίλεζε ελφο ρξήζηε ζε επίπεδν πεξηνρήο αιιά φρη απνηειεζκαηηθφ γηα θίλεζε ζε επίπεδν 

κεξηθψλ κέηξσλ). 
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 ε κεξηθά ζπζηήκαηα θπθινθνξνχλ ηαπηφρξνλα πνιιά ζήκαηα ελψ ζε άιια έλα θάζε 

ρξνληθή ζηηγκή. ηελ πεξίπησζε ησλ πνιιαπιψλ ζεκάησλ ζεκεηψλνληαη 4 θίλδπλνη: 

 α.  Παξαβίαζε ηδησηηθφηεηαο (νη ρξήζηεο ελδερνκέλσο λα κελ επηζπκνχλ λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ηφζεο πιεξνθνξίεο φζεο ρξεηάδεηαη ην ζχζηεκα). 

 β.  Καηάιεςε κεγάινπ ρψξνπ ζηελ νζφλε. 

 γ.  Αδηαθνξία γηα απηά (φηαλ νξηζκέλα ζήκαηα βξίζθνπλ αληαπφθξηζε απφ κεξηθνχο 

κφλν ρξήζηεο ηφηε παξνπζηάδνληαη αζπκκεηξίεο ζηηο ζρέζεηο ζπλαθνχο ελδηαθέξνληνο). 

 δ.  Τπεξθφξησζε ηνπ δηθηχνπ. 

 εκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη ηα ζήκαηα ζηελ νζφλε 

ησλ ρξεζηψλ θαζψο θαη ε ηεξαξρία ηνπο, ηελ νπνία θαζνξίδνπλ ηαθηηθέο φπσο ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν παξαηίζεληαη (απφ ηελ θνξπθή πξνο ηα θάησ, απφ ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά 

θαζψο θαη απφ αλ ζπκβνιίδνληαη κε εηθνλίδηα πνπ ηξαβνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε ή κε 

απιφ θείκελν). 

     

3.8 Φηινζνθία Λεηηνπξγίαο - Αξρηηεθηνληθή 

   

 Πέξα απφ ηελ θιαζζηθή αξρηηεθηνληθή πνπ παξνπζηάζηεθε ζπλνπηηθά ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην θαη πνπ κπνξεί εχθνια λα γίλεη αληηιεπηή ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε, 

ππάξρνπλ θαη θάπνηεο ππεξεζίεο – ιεηηνπξγίεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε ελαξκφληζε ελφο 

ζπζηήκαηνο κε ηα πξφηππα ησλ MOSS. Έηζη, κνινλφηη ζα ήηαλ άζηνρν λα ζεσξεζεί φηη 

ππάξρεη κεγάινο βαζκφο ηππνπνίεζεο ζηηο αλαιπφκελεο δηεξγαζίεο θαη εθαξκνγέο ζε 

νπνηαδήπνηε πιαηθφξκα θνηλσληθνχ ινγηζκηθνχ, θάπνηα ζεσξεηηθά κνληέια νθείινπλ λα 

βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε απηέο. Αλ αλαινγηζηεί, κάιηζηα, θάπνηνο φηη κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ 

πνπ πεξηγξάθνληαη νη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα έξζνπλ θνληά κεηαμχ ηνπο, 

αληαιιάζζνληαο, ειεγρφκελα, ζπλήζεηεο, ελδηαθέξνληα, ςεθηαθφ πιηθφ αθφκα θαη γλψζε 

ζε ζπγθεθξηκέλα επίπεδα ε κνληεινπνίεζε θάπνησλ δηεξγαζηψλ θαη ε εμππεξέηεζή ηνπο 

κε ειεθηξνληθά θαη άιια κέζα θξίλεηαη επηβεβιεκέλε. 

 

3.8.1  Δπίγλωζε Πεξηβάιινληνο (Context Awareness) 

   

  Γεληθά, ε επίγλσζε (awareness) είλαη κηα ζρεηηθή έλλνηα. Μπνξεί λα ζηξαθεί ζε 

κηα εζσηεξηθή θαηάζηαζε, φπσο έλα ζπιαρληθφ ζπλαίζζεκα, ή ζηα εμσηεξηθά γεγνλφηα 

κέζσ ηεο αηζζεηήξηαο αληίιεςεο. ε φηη αθνξά, φκσο, ηνλ ηνκέα ηνπ θνηλσληθνχ 

ινγηζκηθνχ έρεη λα θάλεη κε ηελ θαηαλφεζε γηα ηηο ελέξγεηεο ελφο απνκαθξπζκέλνπ αηφκνπ, 

νη νπνίεο είλαη ζπλαθείο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ππνθεηκέλνπ ζην νπνίν αλαθέξεηαη. 
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  Δηδηθφηεξα, φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ζηα πξφηππα ησλ 

Mobile Social Spaces ζπλαληάηαη ζπρλά ν φξνο επίγλσζε πεξηβάιινληνο (context 

awareness) – φπσο κπνξεί λα απνδνζεί ζε ειεχζεξε κεηάθξαζε -. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε 

πιαηζίνπ, ή αιιηψο πεξηβάιινληνο ρξήζηε, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εμέηαζε ησλ αιιαγψλ 

ζχλδεζεο ησλ κειψλ ελφο θνηλσληθνχ δηθηχνπ, ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαζελφο, κε ηα 

ζπγθξνηήκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ηα νπνία ζε δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο 

ζεσξνχληαη ζηαηηθά. Πην επηζηεκνληθά, ζα κπνξνχζε λα πεη θάπνηνο φηη είλαη ε θαηαλφεζε 

ησλ ελεξγεηψλ ησλ άιισλ αηφκσλ, ε νπνία παξέρεη έλα πιαίζην γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ ίδηνπ 

ηνπ αηφκνπ (ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγρξνληζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ αηφκσλ ππφ ηελ 

νπηηθή γσλία ησλ ζπζηεκάησλ). 

  Σα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο ζπλείδεζεο - εηδνπνίεζεο ελεκεξψλνπλ 

ζπλεξγαδφκελα, ζε έλα έξγν, άηνκα γηα ην πξφγξακκα ηνπ θαζελφο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο ψζηε αλ παξνπζηαζηεί αλάγθε, ν έλαο λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ άιιν 

απνκαθξπζκέλα, λα γλσξίδεη πφηε λα ηνλ ελνριήζεη ψζηε λα κελ ηνλ δηαθφπηεη απφ 

ζεκαληηθέο εξγαζίεο. Παξάιιεια, παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ θαηξφ, ηελ αθξηβή 

ηνπνζεζία ησλ αηφκσλ, ηηο ζπλήζεηεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο θαζψο θαη άιια ζηνηρεία ηνπ 

παξειζφληνο ηνπο. Αλακελφκελε κειινληηθή εμέιημε απνηειεί θαη ε αδηάιεηπηε ελεκέξσζε 

θαη επαθή ησλ κειψλ κεηαμχ ηνπο άζρεηα αλ κνηξάδνληαη ην ίδην θνηλσληθφ δίθηπν – 

ζχζηεκα ή φρη. 

  Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο δπλακηθέο αιιαγέο ζηελ 

θαηάζηαζε ησλ ρξεζηψλ θαη δηαθηλνχληαη ζε έλα δίθηπν εθαξκνγψλ MOSS, ζπλήζσο, 

εμππεξεηνχληαη κε ηα ιεγφκελα ζήκαηα επίγλσζεο (awareness cues), ηα νπνία 

δηαθξίλνληαη ζε θαζνδεγεηηθά - πξνζηαθηηθά (prescriptive) θαη πεξηγξαθηθά (descriptive). 

Παξάδεηγκα ηνπ πξψηνπ απνηειεί : “Μελ κε θαιείηαη ηψξα, ηειεθσλήζηε κνπ αξγφηεξα.” 

θαη ηνπ δεχηεξνπ: “Θα είκαη ζε ζχζθεςε γηα ηα επφκελα 15 ιεπηά”. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

ηα πεξηγξαθηθά ζήκαηα (descriptive) ιφγσ κεγαιχηεξεο επειημίαο ζηελ εξκελεία ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο ελέρνπλ θηλδχλνπο γηα ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπ ρξήζηε (privacy). Αληίζεηα 

ηα ζήκαηα ηεο 1εο θαηεγνξίαο ζεσξνχληαη πην αζθαιή. Ζ εμέιημή ηνπο, κε βάζε ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ηερλνινγίεο, απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ επξχηεξε δηαθίλεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ ησλ ρξεζηψλ κε ηξφπν εχθνιν θαη ρσξίο θφζηνο. 

  Απνηειέζκαηα εκπεηξηθψλ εξεπλψλ απνδεηθλχνπλ φηη νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαίλνληαη λα ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηηο ελεκεξψζεηο 

αλαθνξηθά κε αιιαγέο ζηελ θαηάζηαζε θαη ηηο πιεξνθνξίεο κεκνλσκέλσλ επαθψλ ηνπο 

παξά γηα ηα ζηνηρεία ηνπο απηά θαζαπηά, ελψ νη ρξήζηεο πνπ δελ είραλ πξνεγνχκελε 
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επαθή κε θάπνηνπο άιινπο δελ κπνξνχζαλ εχθνια λα εξκελεχζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξείρε ην ζχζηεκα αλαθνξηθά κε ηελ ζέζε ηνπο θηι. 

  Πέξα ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ, θξίλεηαη ζθφπηκν θάζε ρξήζηεο λα κπνξεί λα 

δηαθξίλεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ επηιέγεη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο αλάγθεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, θαη φρη κφλν, πνπ αληηκεησπίδεη. Κάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ κφλν απφ 

ηελ ζηηγκή πνπ νη δηαρεηξηζηέο θαη νη ππεχζπλνη πινπνίεζήο ηνπ δψζνπλ επδηάθξηηα ηνλ 

αληίζηνηρν πξνζαλαηνιηζκφ, αλζξσπνθεληξηθφ ή ρσξνθεληξηθφ κε ηελ κνληεινπνίεζε θαη 

ηελ εθινγίθεπζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ επξχηεξσλ πηπρψλ απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ. 

  Έηζη, ζε κηα αλζξσπνθεληξηθή εθαξκνγή κνριεχνληαη γεσθνηλσληθά πξφηππα 

πξνθεηκέλνπ απηή λα παξέρεη εκπινπηηζκέλεο ζπζηάζεηο ηαηξηάζκαηνο αηφκσλ. 

Υξεζηκνπνηεί ηζηνξηθέο θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πιεξνθνξίεο, ην γξάθεκα ηνπ θνηλσληθνχ 

δηθηχνπ θαη βαζηθά πξνθίι ρξεζηψλ γηα λα ππνινγίζεη έιμεηο θαη πηζαλά ελδηαθέξνληα 

κεηαμχ αηφκσλ φπσο θαη ελδερφκελα ζπληαηξηάζκαηα, πξνβάιινληαο ηα απνηειέζκαηα 

ησλ ππνινγηζκψλ κε εηδνπνηήζεηο ζε θηλεηέο ζπζθεπέο.  

  Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα ελφο κνληέινπ πνπ κεηνπζηψλεη ζε πξάμε 

καζεκαηηθέο ζρέζεηο γηα ηελ θαιχηεξε επεμήγεζε ηεο θηινζνθίαο ησλ αλζξσπνθεληξηθψλ 

εθαξκνγψλ είλαη ην Random Walk Mobility Model. Γεκηνπξγήζεθε κε ηελ βνήζεηα  

ηερλεηψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ  αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θηλεηέο ζπζθεπέο θαη βαζίδεηαη 

ζε πξαθηηθή εκπεηξία πξαγκαηηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Πξσηαγσληζηηθέο νληφηεηεο ζην 

κνληέιν απνηεινχλ ηα άηνκα φζν θαη ηα group ηα ίδηα. Σν 2ν ζηάδην ηνπ κνληέινπ 

ραξηνγξαθεί ηνλ θνηλσληθφ νξγαληζκφ ζε ηνπνγξαθηθφ ρψξν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε 

πξαγκαηηθή ηνπνγξαθία ηνπ λα δηαθέξεη ιφγσ ηεο δχλακεο πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ηνπο 

θνηλσληθνχο δεζκνχο, πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πηζαλφηεηα ηεο ζπγθξηηηθήο, κεηαμχ ηνπο, 

παξάζεζεο.  

  Σν κνληέιν κεηξάεη ηνλ βαζκφ ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο (Sociability 

Factor) κεηαμχ 2 αηφκσλ ρξεζηκνπνηψληαο κηα ηηκή κεηαμχ [0,1]. Σν 0 ππνδειψλεη απνπζία 

αιιειεπίδξαζεο ελψ ην 1 ηζρπξή θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Έλα θνηλσληθφ άηνκν ζα έρεη 

SF θνληά ζην 1. ε φηη αθνξά ηελ δηεξεχλεζε ηεο δεκηνπξγίαο νκάδσλ κε θνηλά 

ελδηαθέξνληα, εμεηάδεηαη πξψηα ν δείθηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο. Αλ απηφο κεηαμχ 2 

αηφκσλ i and j είλαη > 0.25, ηφηε απηά ζεσξνχληαη θνηλσληθά απνθνκκέλα (ε κεηαβιεηή ct 

αληηπξνζσπεχεη ηελ νξηαθή κεηαβιεηή ζχγθξηζεο, ε νπνία είλαη 0,25 ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε). 
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Δηθφλα 14: Σχπνο ππνινγηζκνχ ηνπ βαζκνχ θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο (Sociability Factor) 
Πεγή: Δξγαζία «An Ad Hoc Mobility Model Founded on Social Network Theory”, MSWiM’04, October 46, 

2004, Venezia, Italy 

 

 

Δηθφλα 15: Μήηξα ηηκψλ βαζκνχ θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο 
Πεγή: Δξγαζία «An Ad Hoc Mobility Model Founded on Social Network Theory”, MSWiM’04, October 46, 

2004, Venezia, Italy 

 

  ηελ ζπλέρεηα, μεθηλψληαο απφ ηνλ ρξήζηε κε ην κέγηζην SF, νη πξψηνη ρξήζηεο 

ησλ n νκάδσλ δηαζπείξνληαη ζε ηπραίεο άιιεο νκάδεο. Μεηά απφ απηφ, νη ελαπνκείλαληεο 

ρξήζηεο  δηαλέκνληαη επαλαιεπηηθά ζε θάζε νκάδα αλάινγα κε ηελ έληαζε ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε θαη ησλ ππνινίπσλ ρξεζηψλ πνπ ήδε βξίζθνληαη ζηηο 

δηάθνξεο νκάδεο 

  Ζ δχλακε κε ηελ νπνία κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα G ειθχεη έλαλ ρξήζηε i δίλεηαη 

απφ ην άζξνηζκα ησλ δεηθηψλ αιιειεπίδξαζεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ 

ρξήζηε θαη ησλ θφκβσλ ζηελ νκάδα G. Ζ πνζφηεηα απηή θαιείηαη ειθπζηηθφηεηα νκάδαο 

απέλαληη ζε έλα ρξήζηε. Πην επίζεκα, ε έιμε  πνπ αζθείηαη απφ κηα νκάδα G ζε έλα 

ρξήζηε i  ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αθφινπζε κέζνδν, φπνπ f είλαη ν αξηζκφο ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο. 

 

Δηθφλα 16: Σχπνο ππνινγηζκνχ ειθπζηηθφηεηαο νκάδαο απέλαληη ζε έλα ρξήζηε 
Πεγή: Δξγαζία «An Ad Hoc Mobility Model Founded on Social Network Theory”, MSWiM’04, October 46, 

2004, Venezia, Italy 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_ad_hoc_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_ad_hoc_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_ad_hoc_network
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  θνπφο είλαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ 

πξνθεηκέλνπ λα νξηζηνχλ νκάδεο ρξεζηψλ πνπ κεηαθηλνχληαη καδί ζε εμνκνησκέλα 

ζελάξηα. 

  ηελ αληίπεξα φρζε, κηα ρσξνθεληξηθή εθαξκνγή κπνξεί λα είλαη κηα πξφρεηξε 

εηδηθή ζπλεξγαζία πνπ ππνβάιιεη εξσηήκαηα κε βάζε ηνλ ρψξν ζε ρξήζηεο θηλεηψλ 

ζπζθεπψλ πνπ βξίζθνληαη ζην επηζπκεηφ κέξνο. Πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιιεη εξσηήκαηα 

ζηνπο ζσζηνχο αλζξψπνπο, απηή ε εθαξκνγή αλαγλσξίδεη κέιε ηνπ δεηνχκελνπ 

θνηλσληθνχ δηθηχνπ πνπ βξίζθνληαη ζην επηζπκεηφ κέξνο, επηβεβαηψλεη ηνπο πεξηνξηζκνχο 

κπζηηθφηεηαο θαη ηειηθά πξνσζεί ην εξψηεκα ζε κεξηθνχο απφ απηνχο. 

  Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί ε εθαξκνγή Micro-

Blog [32], ε νπνία ελνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ρξεζηψλ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ. ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγίεο geotagging (πρ Google maps) νπνηνζδήπνηε 

ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα καγλεηνζθνπήζεη Media πιηθφ αλαθνξηθά κε δηάθνξεο 

πιεξνθνξίεο πνπ θξίλεη φηη ρξεηάδνληαη απνζήθεπζε γηα κειινληηθή ρξήζε απφ ηνλ ίδην ή 

άιινπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, νπνηνζδήπνηε άιινο ρξήζηεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην πεξηερφκελν απηήο ηεο θαηαγξαθήο αλά πάζα ψξα θαη ζηηγκή. 

 

 

Δηθφλα 17: Λεηηνπξγία ινγηζκηθνχ geotagging 
Πεγή: http://www.rnrh.net/images/blog/flickr_geotagging.jpg 

   

  ε φηη αθνξά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ, ν ρξήζηεο έρνληαο ζπλδεζεί ζην 

δηαδίθηπν, αλνίγεη ηνλ ράξηε απφ ηελ δηαζχλδεζε (interface) ηεο εθαξκνγήο θαη επηιέγεη ην 

κέξνο πνπ επηζπκεί θαζψο θαη ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζέιεη λα αλαθηήζεη. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζρεηηθή ή ηνπιάρηζηνλ θαηαηνπηζηηθή θαηαγξαθή, 

απνζεθεπκέλε απφ άιιν ρξήζηε, ππνβάιιεη έλα εξψηεκα πξνο φινπο ηνπο ππφινηπνπο 

ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ έρνπλ ελεξγνπνηεκέλν ηφζν ην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν φζν θαη ηελ 
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εθαξκνγή ζε απηφ (κέζσ δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο). Μάιηζηα, ν απνζηνιέαο ηνπ 

εξσηήκαηνο δχλαηαη λα θαζνξίζεη θαη ηελ ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ζα παξακείλεη νξαηφ ην 

εξψηεκά ηνπ. ηελ ζπλέρεηα ζηελ νζφλε ηνπ θηλεηνχ θάζε ηέηνηνπ ρξήζηε (θνληά ζηελ 

πεξηνρή ελδηαθέξνληνο) ζα μεπξνβάιιεη ην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα κε ηελ κνξθή γξαπηνχ 

κελχκαηνο. 

 

 

Δηθφλα 18: Interface εθαξκνγήο “Micro – Blog” 
Πεγή: Δξγαζία «Micro-Blog: Sharing and Querying Content Through Mobile Phones and Social 

Participation», MobiSys‟08, June 17–20, 2008, Breckenridge, Colorado, USA 

 

3.8.2  πλδεηηθόηεηα (Connectedness) 

 

  Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε έλλνηα ηεο ζπλδεηηθφηεηαο, ε νπνία ζεσξείηαη πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηελ αλάιπζε ζηεο επηθνηλσλίαο, πνιχ πεξηζζφηεξν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ επηθνηλσλία. ηνρεχνληαο ζηελ νπζία ησλ εθαξκνγψλ 

social computing θσηνγξαθίδεηαη ε αλάγθε γηα επηθνηλσλία πνπ δηαθαηέρεη ηα ζχγρξνλα 

άηνκα, ε νπνία, φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, βξίζθεη εχθνιε δηέμνδν κε ηα 

ζεκεξηλά ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα. 

  Απνηειψληαο έλα απφ ηα βαζηθά εξείζκαηα ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

αλζξψπσλ, ε ζπλδεηηθφηεηα ζπλαληάηαη θαη ζηελ ςπρνινγία θαη πεξηγξάθεη ηελ ζηάζε θαη 

ηελ ζρέζε ελφο αηφκνπ κε ηελ θνηλσλία, ππνδειψλνληαο ςπρηθή πγεία θαη επηηπρία ζηελ 

δσή. ηα καζεκαηηθά, ε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθεξζεί ζηηο 

δηάθνξεο ηδηφηεηεο πνπ νξίδνπλ, ππφ θάπνηα έλλνηα, ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ 

ελφο θνκκαηηνχ, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε έλα ςεθηαθφ δίθηπν ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Όηαλ έλα καζεκαηηθφ αληηθείκελν έρεη κηα ηέηνηα ηδηφηεηα, ζεσξείηαη φηη ζπλδέεηαη  

δηαθνξεηηθά θαη ινγίδεηαη σο απνζπλδεκέλν. Καη‟ αληηζηνηρία, φηαλ ζε έλα θνηλσληθφ δίθηπν 

έλαο ρξήζηεο δελ έρεη απνθηήζεη ςεθηαθή παξνπζία ζηέιλνληαο γεσθνηλσληθέο 

ελεκεξψζεηο ηεο θαηάζηαζήο ηνπ ζηνπο ππφινηπνπο, ζεσξείηαη απελεξγνπνηεκέλνο. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_ad_hoc_network
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3.8.3  Κνηλωληθή Παξνπζία (Social Presence) 

 

  Ζ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο παξνπζίαο αλαπηχρζεθε απφ ηνπο John Short, Ederyn 

Williams, θαη Bruce Christie ζε κία επνρή πνπ ε αιιειεπίδξαζε κέζσ ππνινγηζηή, φπσο 

ηελ βηψλνπκε ζήκεξα, δελ κπνξνχζε λα γίλεη αληηιεπηή. Όληαο κηα απφ ηηο πξψηεο ζεσξίεο 

ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, αλαπηχρζεθε βαζηζκέλε ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηελ εκπεηξηθή 

έξεπλα. Οπζηαζηηθά, ηαμηλνκεί ηα δηαθνξεηηθά κέζα επηθνηλσλίαο θαηά κήθνο κηαο 

κνλνδηάζηαηεο ζπλέρεηαο ηεο θνηλσληθήο παξνπζίαο, φπνπ ν βαζκφο θνηλσληθήο 

παξνπζίαο εμηζψλεηαη κε ηνλ βαζκφ ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ άιινπ πξνζψπνπ ζε κηα 

αιιειεπίδξαζε επηθνηλσλίαο. ζχκθσλα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία, ε επηθνηλσλία είλαη 

απνηειεζκαηηθή εάλ ην κέζν πνπ ηελ ππεξεηεί ζπγθεληξψλεη ηελ θαηάιιειε θνηλσληθή 

παξνπζία γηα ην επίπεδν δηαπξνζσπηθήο ζπκκεηνρήο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ελφο 

ζηφρνπ. 

  Καηά ζπλέπεηα, εχθνια θαίλεηαη ε ρξεζηκφηεηα πνπ έρεη ε ελζσκάησζε ηεο 

ζεσξίαο απηήο ζηα πξφηππα ιεηηνπξγίαο ησλ MOSS, ηελ ζηηγκή, κάιηζηα, πνπ θχξηα 

απνζηνιή έρνπλ ηελ γεθχξσζε θαη ελδπλάκσζε ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ νπνηνπδήπνηε 

επηπέδνπ κέζσ ηεο πνιπδηάζηαηεο επηθνηλσλίαο. 

 

3.8.4  Ubiquitous Computing 

 

  Σν ubicomp (Ubiquitous Computing) είλαη έλα πξφηππν ηεο κεηά-desktop 

αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ - ππνινγηζηή ζηελ νπνία ε επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ έρεη 

ελζσκαησζεί ιεπηνκεξψο ζηα θαζεκεξηλά αληηθείκελα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αηφκσλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεζηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, θάπνηνο «πνπ ρξεζηκνπνηεί» ην 

ubicomp δεζκεχεη πνιιέο ππνινγηζηηθέο ζπζθεπέο θαη ζπζηήκαηα ηαπηφρξνλα, ρσξίο λα 

γλσξίδεη, απαξαίηεηα, ηηο δηεξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη θάζε ζηηγκή.  

  Δπίζεο, παξνπζηάδεη ηηο πξνθιήζεηο πέξα απφ ηελ πιεξνθνξηθή, φπσο ζην 

ζρέδην ζπζηεκάησλ θαη ηελ εθαξκνζκέλε κεραληθή, ζηε δηακφξθσζε ζπζηεκάησλ, θαη ζην 

ζρέδην ελδηάκεζσλ κε ηνλ ρξήζηε. Σα ζχγρξνλα πξφηππα αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ - 

ππνινγηζηή, είηε είλαη ηνπ ηχπνπ εληνιή - γξακκή, είηε θαζνδεγνχληαη απφ ην κελνχ, είηε 

είλαη βαζηζκέλα ζε GUI (Graphic User Interface), είλαη αθαηάιιεια θαη αλεπαξθή ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε. Χζηφζν,  νη Mobile Social Spaces ζηα πιαίζηα ηεο νινθιεξσκέλεο 

θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ρξεηάδνληαη ηελ παξνπζία ηερλνινγηψλ πνπ πινπνηνχλ 

ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε απειεπζεξψλεηαη ε επηθνηλσλία θαη ε 

επαθή ησλ αλζξψπσλ απφ ηα εκπφδηα πνπ παξνπζηάδεη ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο. 
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  Οη ζχγρξνλεο ζπζθεπέο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δνχκε ζε έλα ubicomp θφζκν, 

πεξηιακβάλνπλ ηα θηλεηά ηειέθσλα, ηνπο ςεθηαθνχο αθνπζηηθνχο θνξείο, ηηο εηηθέηεο 

πξνζδηνξηζκνχ ξαδηνζπρλφηεηαο, ην GPS (Global Positioning System) θαη ηα interactive 

whiteboards (πίλαθεο αιιειεπίδξαζεο). 

 

3.8.5  Ηιεθηξνληθό Πξνθίι Υξεζηώλ (User Profiling) 

 

  Σα κέιε ησλ δηθηχσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ θηινζνθία ησλ MOSS ηείλνπλ λα 

κνηξάδνληαη πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα κε ηνπο «ςεθηαθνχο» νηθείνπο ηνπο ζε κηα ζεηξά 

ακθίδξνκεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, κελπκάησλ θαη άιισλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο, 

δεδνκέλεο ηεο αδπλακίαο γηα θπζηθή παξνπζία θαη επαθή κεηαμχ ηνπο θαη πξνθεηκέλνπ λα 

θάλνπλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο ζηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο, αλαγθάδνληαη λα πηνζεηνχλ 

θαηάιιεια ςεθηαθά είδσια (avatars) ζηα νπνία δχλαληαη λα πξνζδψζνπλ νπνηαδήπνηε 

κνξθή θαη ραξαθηεξηζηηθφ επηζπκνχλ. Αλάινγα, ινηπφλ θαη κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

εθάζηνηε ζπζηεκάησλ, απηά κπνξεί λα είλαη απφ απιά πξφζσπα κέρξη κηθξνγξαθίεο 

αλζξψπσλ, ελψ νη πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεχνληαη απφ απιά κελχκαηα θεηκέλνπ κέρξη 

εηθφλεο κε ζρφιηα ζε ζηπι blog. 

  Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε ηάζε πνπ δεκηνπξγεί ζηνπο ρξήζηεο ην ίδην ην 

ζχζηεκα γηα ηελ ζπλέλσζε φισλ ησλ επηζπκεηψλ γλσξηζκάησλ θαη πξνζσπηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζε έλα ζπγθεληξσηηθφ ειεθηξνληθφ πξνθίι, ην νπνίν ζα δηαηίζεηαη γηα 

εμέηαζε ή φρη απφ ηνπο ππνινίπνπο, αλάινγα κε ην επίπεδν θαη ην είδνο ησλ πηνζεηεκέλσλ 

πνιηηηθψλ αζθαιείαο. Κάζε έλαο απφ απηνχο δχλαηαη λα ζρνιηάδεη ηελ θαηάζηαζή ηνπ 

δίλνληαο έλα ηίηιν (status name) θαη κηα πεξηγξαθή, ζπλνδεπφκελα θαη απφ κηα εηθφλα π.ρ 

κηα θσηνγξαθία ελφο ρξήζηε ζε πεξίνδν δηαθνπψλ ζε έλα εμσηηθφ λεζί κε ηίηιν «Γηαθνπέο 

ζηελ Καξατβηθή» θαη πεξηγξαθή θαηάζηαζεο κε ηελ ιέμε «Υαιάξσζε». 

  Ζ πινπνίεζε φκσο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνθίι ησλ ρξεζηψλ 

(user profiling) πξνυπνζέηεη θαηάιιειε ζρεδίαζε θαη κνληεινπνίεζε απφ πιεπξάο 

δηαρεηξηζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο έηζη ψζηε λα αθήλνληαη νη απαξαίηεηεο ειεπζεξίεο ζην κέινο 

ηνπ θάζε δηθηχνπ γηα επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, θνηλνπνίεζε θαη αλαλέσζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ - δεδνκέλσλ - αιιειεπηδξάζεσλ πνπ απηφ έρεη επηιέμεη.   

  

3.8.6  Πνιηηηθέο Υξεζηώλ (User Policies) 

 

  Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ εθαξκνγή ηεο αξρηηεθηνληθήο πνπ 

ππαγνξεχνπλ ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθνχ ινγηζκηθνχ απνηειεί ν ζεκαζηνινγηθφο ηζηφο 
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(semantic web). Πξφθεηηαη γηα κηα εμειηζζφκελε αλάπηπμε ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ (World 

Wide Web) ζηνλ νπνίν ε έλλνηα (ζεκαζηνινγία) ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

θαζνξίδεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηφ γηα ηνλ Ηζηφ «λα θαηαιάβεη» θαη 

λα ηθαλνπνηήζεη ηα αηηήκαηα ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ κεραλψλ πνπ επηζπκνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ. 

  ηνλ ππξήλα ηνπ, ν ζεκαζηνινγηθφο Ηζηφο πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν δνκηθψλ 

αξρψλ, ζπλεξγαδφκελεο, κεηαμχ ηνπο, νκάδεο εξγαζίαο, θαη πνηθίιεο άιιεο ηερλνινγίεο. 

Μεξηθά ζηνηρεία ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ εθθξάδνληαη σο ελδερφκελεο κειινληηθέο 

δπλαηφηεηεο πνπ πξφθεηηαη αθφκα λα εθαξκνζηνχλ ή λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Σν θνκκάηη 

πνπ ελδηαθέξεη θπξίσο ηα MOSS δίθηπα είλαη νη πνιηηηθέο ιεηηνπξγίαο πνπ εθαξκφδνληαη 

απφ ή αθφκα θαη πξνο ηνπο ρξήζηεο. 

  Γηεπθξηληζηηθά, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη πνιηηηθέο είλαη θαλφλεο ηδαληθήο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ επεξεάδνπλ πψο νη πξάθηνξεο Ηζηνχ ελεξγνχλ. Δίλαη ν ηδαληθφο 

κεραληζκφο γηα ηε δηαρείξηζε ζπκπεξηθνξάο ζην ζεκαζηνινγηθφ Ηζηφ επεηδή παξέρνπλ ηελ 

επειημία, ηελ εηιηθξίλεηα, θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε πνπ απαηηείηαη. 

  Ο ηξφπνο πνπ δηακνηξάδνληαη θαη δηαρένληαη νη πιεξνθνξίεο ησλ ρξεζηψλ ζηα 

κήθε θαη πιάηε ελφο θνηλσληθνχ δηθηχνπ πξέπεη λα νξίδεηαη θαη λα ειέγρεηαη απφ θάπνηεο 

δηεξγαζίεο. Απηέο, ζπλδεφκελεο κε ηελ επξχηεξε αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δχλαληαη λα 

νκαδνπνηνχληαη θαη λα παίξλνπλ δηάθνξνπο ραξαθηήξεο. Δηδηθφηεξα, ζήκεξα γίλεηαη ιφγνο 

γηα πνιηηηθέο αζθαιείαο κε θέληξν ηνλ ρξήζηε ή θαη πνιηηηθέο κε πεξηζζφηεξν 

ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα, ζηηο νπνίεο νη δηαρεηξηζηέο ησλ MOSS ζπζηεκάησλ δηαηεξνχλ 

ηελ πξσηνβνπιία ησλ θηλήζεσλ θαη ησλ απνθάζεσλ. 

  Αλ θαη ζεσξείηαη ξίζθν ε παξαρψξεζε κεγάινπ αξηζκνχ δηθαησκάησλ ζηα άηνκα 

ελφο δηθηχνπ, ιφγσ ηεο απεηξίαο ή θαη ηεο άγλνηαο πνπ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα 

πεξηβάιιεη, ε παξακεηξνπνίεζε ησλ ζεκάησλ πνπ ηα αθνξά γίλεηαη πην εχθνια ελψ ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εμππεξεηείηαη θαιχηεξα κε κφλν ζνιφ ζεκείν απηφ ηεο 

αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαθηλνχληαη θαη απνζεθεχνληαη.   
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4. ΔΦΑΡΜΟΓΔ MOBILE SOCIAL SPACES     

 

4.1 Δηζαγωγή 

 

 Ζ επηηπρία ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη πνιπδηάζηαηνπ ζπζηήκαηνο κε εθαξκνγή ησλ 

πξνηχπσλ MOSS ζπλίζηαηαη κελ ζηελ ιεπηνκεξή αλάιπζε θαη ζρεδίαζε ησλ απαηηήζεσλ, 

ζε φηη αθνξά ηελ θηινζνθία θαη ηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγίδεηαη ν ηειηθφο ρξήζηεο, αιιά θαη 

ζηελ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ηερλνινγηψλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ην θνκκάηη ηεο πινπνίεζεο 

φισλ ησλ ζεσξεηηθψλ ζρεκάησλ. 

 Ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα θάηη ηφζν ζχγρξνλν θαη πινχζην ζε απαηηήζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο πνπ επηρεηξεί λα θαιχςεη, ε 

παξνπζία ηερλνινγηψλ θαη ππεξεζηψλ αηρκήο θξίλεηαη απαξαίηεηε. Ο δηθηπνθεληξηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ πεξηνξίδεη ηνλ νξίδνληα ησλ επηινγψλ θαηά πνιχ, 

δεδνκέλνπ φηη ε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα πξνζθέξεη ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο ζε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, νη νπνίεο κάιηζηα, αλάινγα θαη κε ην επίπεδν θαη ηνλ βαζκφ ρξήζεο ηνπο 

επηθέξνπλ θφζηνο, θάπνηεο θνξέο ζεκαληηθφ.  

 

4.2 Παξαδείγκαηα Αλαθνξάο 

 

 ην ζεκείν φπνπ νη απαηηήζεηο αλάπηπμεο ελφο ζπζηήκαηνο πινπνηνχληαη, βξίζθνληαη 

νη θαηάιιειεο ηερλνινγίεο, νη νπνίεο σο άιια γξαλάδηα κηαο «θαινιαδσκέλεο» κεραλήο 

ζπλεξγάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε ην αλάινγν απνηέιεζκα. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη, ζπλνπηηθά, «παθέηα» ηέηνησλ ζπλεξγαζηψλ κε αληηθεηκεληθφ 

ζθνπφ λα εμππεξεηεζνχλ νη απαηηήζεηο ελφο θνηλσληθνχ δηθηχνπ. 

   

4.2.1  MobiSoc  

  

  Δπηρεηξψληαο ηελ ηνπνζέηεζε θάησ απφ κηθξνζθφπην ησλ θπξηφηεξσλ πηπρψλ 

αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο, παξαηεξείηαη φηη  ε δηεπαθή ηνπ ρξήζηε (interface) 

πεξηιακβάλεη αξρηθά ηηο ελνπνηεκέλεο εθαξκνγέο ηνπ θηλεηνχ θνηλσληθνχ ινγηζκηθνχ 

(Mobile Social Computing Applications - MSCA -), κέζσ ησλ νπνίσλ απνθηά πξφζβαζε θαη 

ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ο ζπγθεληξσηηθφο, 

σζηφζν, ραξαθηήξαο ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ Mobisoc επηηξέπεη ζηελ ππεξεζία Social State 

ηελ ζπλερή ελεκέξσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ ησλ δηαθφξσλ αηφκσλ κε ηελ 
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ηαπηφρξνλε παξνρή ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ αζθαιείαο ζε φηη αθνξά ηελ πξφζβαζε 

θξίζηκσλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ησλ ρξεζηψλ. 

 

 

Δηθφλα 19: Αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο “MobiSoc” 
Πεγή: Δξγαζία « MobiSoC: a middleware for mobile social computing applications», 2008 

 

  Όια ηα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψλνληαη θηιηξάξνληαη κε θαηάιιειεο δηεξγαζίεο 

θαη ηίζεληαη ζηελ δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο “Social State Learning”, ηεο νπνίαο θχξην κέιεκα 

είλαη λα ζπγθεληξψλεη θαη λα θαηαρσξεί ζρέζεηο κεηαμχ πξνζψπσλ θαη ηνπνζεζηψλ. 

πγθεθξηκέλα, φια ηα πξνθίι ησλ ρξεζηψλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπνζεζηψλ κε ηηο 

νπνίεο απηνί ζπλδένληαη, νη θνηλσληθνί δεζκνί θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ αηφκσλ θαη 

γεσγξαθηθψλ κεξψλ, ζπγθεληξψλνληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζε βάζεηο δεδνκέλσλ αθνχ 

επεμεξγαζηνχλ θαηάιιεια απφ αληίζηνηρεο ππεξεζίεο. Παξάιιεια, ρξεζηκνπνηνχληαη 

αιγφξηζκνη εθκάζεζεο θαη εχξεζεο λέσλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε δπλεηηθή ζρέζε 

κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη λέα γεσθνηλσληθά πξφηππα πάλσ ζηα νπνία βαζίδνληαη απηέο. 

  Τπάξρνπλ 2 θχξηεο εθαξκνγέο, νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ δηεξγαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηέο είλαη ε Clarissa θαη ε Tranzact. Ζ 

πξψηε εζηηάδεη ζηελ εχξεζε ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ πνπ ζπλδένπλ ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

MobiSoc ελψ ε δεχηεξε ρσξνθεληξηθή εθαξκνγή εηδηθήο ζπλεξγαζίαο, ζηελ νπνία νη 

ρξήζηεο (clients) ζηέιλνπλ εξσηήκαηα γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκνχλ λα αλαθηήζνπλ 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ ηηο δηάθνξεο ζέζεηο πνπ βξίζθνληαη. 

  Παξάδεηγκα θψδηθα γηα ηελ Tranzact θαίλεηαη παξαθάησ: 
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Δηθφλα 20: Τπφδεηγκα θψδηθα εθαξκνγήο Tranzact 
Πεγή: Δξγαζία « The MobiSoC Middleware for Mobile Social Computing: Challenges, Design, and Early 

Experiences», Mobilware‟08 February 12-15, 2008, Innsbruck, Austria 

   

  Οκνίσο θαη γηα ηελ Clarissa: 

 

Δηθφλα 21: Τπφδεηγκα θψδηθα εθαξκνγήο Clarissa 
Πεγή: Δξγαζία « The MobiSoC Middleware for Mobile Social Computing: Challenges, Design, and Early 

Experiences», Mobilware‟08 February 12-15, 2008, Innsbruck, Austria 
 

  Απφ θεη θαη πέξα, νη ππφινηπεο εθαξκνγέο (applications) πνπ αλαπηχζζνληαη 

ρσξίδνληαη ζε 2 θαηεγνξίεο, απηέο ησλ ρξεζηψλ θαη απηέο ησλ εμππεξεηεηψλ. ε απηήλ ηελ 

δνκή, νη clients MSCA δελ κπνξνχλ λα αιιειεπηδξάζνπλ άκεζα κε ην ζχζηεκα 

(middleware)  αιιά κφλν κε ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο αθνξνχλ. Έλα άιιν φθεινο απηήο ηεο 

δνκήο είλαη φηη νη ππεξεζίεο κπνξνχλ εχθνια λα δηαηεξήζνπλ ην γεληθφ πξνθίι ζηνπο 

θηλεηνχο πειάηεο. Γηα παξάδεηγκα, νη ππεξεζίεο κπνξνχλ λα ππνινγίζνπλ θαη λα 

ελαπνζεθεχζνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ δεηνχληαη απφ πνιινχο πειάηεο, θαζψο θαη λα 

δηαηεξήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο, κε θέληξν ηελ ππεξεζία, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα κηα 

νιφθιεξε θνηλφηεηα. 
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Δηθφλα 22: πλεξγαζία ππεξεζηψλ “MobiSoc” 
Πεγή: Δξγαζία « MobiSoC: a middleware for mobile social computing applications», 2008 

     

  ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη θχξηεο ιεηηνπξγηθέο ελφηεηεο ηνπ 

MobiSoc γξάθηεθαλ ζε γιψζζα JAVA, κεηαγισηηίδνληαη ζε Apache Tomcat Web Server 

θαη απνζεθεχνπλ δεδνκέλα ζε PostgreSQL Βάζε Γεδνκέλσλ. Σα δε θηλεηά ηειέθσλα πνπ 

πιαηζηψλνπλ ην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηνχλ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows Mobile 

δηαθνξεηηθψλ εθδφζεσλ, κε θξηηήξην ηελ θαιχηεξε ζπκβαηφηεηα ησλ εθαξκνγψλ. 

  Δθθξάδνληαο ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζε κηα πην δηαλεκεκέλε ιχζε, νη δεκηνπξγνί 

ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ εμεηάδεηαη, θιίλνπλ πξνο ηελ πινπνίεζε δηθηχνπ κε ην πξφηππν 

πειάηε - εμππεξεηεηή (client - server) ρσξίο λα απνθιείνπλ θαη ηελ ρξήζε ησλ Ad-hoc 

πεξηπηψζεσλ. Οη εμππεξεηεηέο (servers) βνεζνχλ ζηελ βειηίσζε ηνπ ρξφλνπ απφθξηζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ζηελ επηκήθπλζε ηεο δσήο ηεο κπαηαξίαο ησλ θηλεηψλ 

ζπζθεπψλ ησλ ρξεζηψλ κε ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ κεξψλ ησλ εθαξκνγψλ πνπ 

απαξηίδνπλ ην Mobisoc απ‟ ηελ πιεπξά ηνπο (ησλ εμππεξεηεηψλ). 

  Δηδηθφηεξα, ε θηινζνθία ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέιεη ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο 

λα αλαθηνχλ ηηο φπνηεο πιεξνθνξίεο επηζπκεί ν ρξήζηεο απφ ηνπο εμππεξεηεηέο θαη φρη 

ηνπο εμππεξεηεηέο λα εγθαζηζηνχλ θαλάιη ζπλερνχο ξνήο δεδνκέλσλ πξνο απηέο. Οη ιφγνη, 

γηα ηνπο νπνίνπο ζπκβαίλεη απηφ, είλαη δπν. Πξψηνλ, νη θηλεηέο ζπζθεπέο αιιάδνπλ ζπρλά 

δηεχζπλζε IP κε απνηέιεζκα ην ζχζηεκα λα ρξεηάδεηαη λα είλαη ζπλερψο ελεκεξσκέλν γηα 

απηέο, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίδεηαη ε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ε IP (Internet 

Protocol) αληηπξνζσπεχεη έλα κνλαδηθφ αξηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ζπζθεπέο γηα ηε 

κεηαμχ ηνπο αλαγλψξηζε θαη ζπλελλφεζε ζε έλα δίθηπν ππνινγηζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

Internet Protocol standard. Κάζε ζπζθεπή πνπ αλήθεη ζην δίθηπν πξέπεη λα έρεη ηε δηθή ηεο 

κνλαδηθή δηεχζπλζε. Γεχηεξνλ, νη ζεκεξηλέο θηλεηέο ζπζθεπέο δελ δηαζέηνπλ ηα 
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απαξαίηεηα ελεξγεηαθά απνζέκαηα γηα λα ππνζηεξίμνπλ αδηάιεηπηε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν 

θαη σο εθ ηνχηνπ ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο ζχζηεκα, απφ έλα ζεκείν θαη κεηά, απελεξγνπνηεί 

θάπνηεο δηεπαθέο, θπξίσο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο φπσο ην Wi-fi (Wireless fidelity), 

απνθφπηνληαο ηνλ ρξήζηε απφ ην δίθηπν. Καηά ζπλέπεηα, ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη 

ελήκεξν γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ρξήζηε ηφζν φηαλ απηφο είλαη ζπλδεδεκέλνο (online) φζν 

θαη φηαλ είλαη εθηφο ζχλδεζεο (off-line). 

  Σν Mobisoc,  φκσο, γηα ηελ απνθπγή ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ επηβάιιεη ζηηο 

θηλεηέο ζπζθεπέο ηνπ δηθηχνπ ηνπ λα ελεκεξψλνπλ πεξηνδηθά ηνπο αληίζηνηρνπο 

εμππεξεηεηέο γηα δηάθνξεο εηδνπνηήζεηο ζρεηηθά κε γεγνλφηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ 

θνηλσληθή δξάζε ησλ ρξεζηψλ. Γηα ηελ πεξεηαίξσ κείσζε ηεο πεξηηηήο επηθνηλσλίαο πνπ 

ζπληζηά ζπαηάιε ελέξγεηαο ηεο κπαηαξίαο ησλ ζπζθεπψλ εθκεηαιιεχεηαη ζην έπαθξν ηελ 

ππεξεζία ηνπνζεζηψλ (Location engine) πνπ ηξέρεη ζηα θηλεηά κέζα ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ 

παξνρή εηδνπνηήζεσλ αλαθνξηθά κε γεγνλφηα, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ελεκεξψζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηνπνζεζίεο. 

  Αλαθνξηθά κε ηελ ζπιινγή θαη δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ε εθαξκνγή ηα ρσξίδεη 

ζε ηέζζεξηο θχξηεο θαηεγνξίεο πνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, παξάγνληαο πιεξνθνξίεο 

πνπ ζπλήζσο επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη εθάζηνηε ρξήζηεο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ. 

 

Δηθφλα 23: Καηεγνξίεο δεδνκέλσλ “MobiSoc” 
Πεγή: Δξγαζία « MobiSoC: a middleware for mobile social computing applications», 2008 

   

  Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη νη εμήο: 

  α. Άηνκα (People). Aλαθέξεηαη ζε πξνθίι ρξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη 

δεκνγξαθηθά δεδνκέλα, ελδηαθέξνληα, θαλφλεο ηδησηηθφηεηαο θαη φηη άιιν επηζπκεί λα 

θνηλνπνηήζεη ν θάζε ρξήζηεο. 
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  β. Μέξε (Places). Πεξηιακβάλεη γεσγξαθηθά δεδνκέλα γηα ρψξνπο, θηίξηα, 

γξαθεία θηι καδί κε ράξηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη νπηηθνπνηνχλ πνιιά απ‟ απηά θαη 

δηάθνξα γεγνλφηα πνπ ζπλδένληαη κε ηα κέξε απηά. 

  γ. ρέζεηο κεηαμχ αηφκσλ (People - People Affinities). Τπνινγίδεη 

θνηλσληθέο έιμεηο αλά δεπγάξηα αλζξψπσλ βαζηδφκελν ζε θνηλά ελδηαθέξνληα, θνηλνχο 

θίινπο, θνηλφ ππφβαζξν θηι. 

  δ. ρέζεηο κεηαμχ αηφκσλ θαη γεσγξαθηθψλ κεξψλ (People - Places 

Affinities). Τπνινγίδεη θαη αλαιχεη ηα ίρλε θηλεηηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ κε ζθνπφ λα αλαδείμεη 

ζεκαληηθά κέξε (κέξε ελδηαθέξνληνο γηα άηνκα ή αθφκα θαη νκάδεο). Υξεζηκνπνηεί 

ζπγθεληξσηηθέο ηερληθέο γηα λα αλαθαιχςεη ηελ ζπρλφηεηα ηεο ηαπηφρξνλεο παξνπζίαο ησλ 

αηφκσλ ζε έλα κέξνο. 

  Απφ θεη θαη πέξα, ππάξρνπλ νξηζκέλεο ππεξεζίεο νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζε φηη αθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ: 

  α. Σνπνζεζία (Location). πιιέγεη θαη απνζεθεχεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

αλαλεσκέλε, θάζε θνξά, γεσγξαθηθή ζέζε ησλ ρξεζηψλ. 

  β. Πξνθίι ρξεζηψλ (People Profiling). Γίλεη πιεξνθνξίεο ζηηο άιιεο 

ππεξεζίεο ηεο πιαηθφξκαο ζρεηηθά κε ην πξνθίι ησλ ρξεζηψλ θ.α. 

  γ. Πξνθίι κεξψλ (Place Profiling). Παξέρεη ρσξνθεληξηθέο πιεξνθνξίεο 

ελψ παξάιιεια εκπινπηίδεη ηελ ζεκαζηνινγία ελφο γεσγξαθηθνχ ρψξνπ κε θνηλσληθέο 

πιεξνθνξίεο (κπνξεί λα βξεη πφζν ζπλσζηηζκέλν είλαη έλα κέξνο θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο 

εκέξαο ή ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ αηφκσλ πνπ ην επηζθέπηνληαη ζπρλά). 

  δ. Social State Learning. Με ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ αιγνξίζκσλ θαζψο θαη 

κηαο αλαινγίαο απφ ηηο ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ αλαθαιχπηεη θαη αληηπξνζσπεχεη 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ νληνηήησλ «άηνκν»θαη «κέξνο» ηνπ ζπζηήκαηνο. 

  Δζηηάδνληαο ζην ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο αζθάιεηαο θαη ησλ επξχηεξσλ πνιηηηθψλ 

πνπ επεκβαίλνπλ θαλνληζηηθά ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ε ελφηεηα αζθαιείαο 

δηαρεηξίδεηαη θαη επηβάιιεη ηνπο θαλφλεο κπζηηθφηεηαο εμ νλφκαηνο ησλ νληνηήησλ ζην 

ζχζηεκα (ρξήζηεο θαη εθαξκνγέο). Οη θαλφλεο κπζηηθφηεηαο πνπ παξέρνληαη απφ απηέο ηηο 

νληφηεηεο απνζεθεχνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Παξφιν πνπ ππάξρεη ε επηινγή λα 

επηβιεζνχλ νη θαλφλεο απηνί ζην επίπεδν βάζεσλ δεδνκέλσλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

εμεηδηθεπκέλσλ πεξηνξηζηηθψλ εξσηήζεσλ, ιφγσ ησλ  ζχλζεησλ θαη εμειηζζφκελσλ 

γεσθνηλσληθψλ πεξηνξηζκψλ κπζηηθφηεηαο ε εθαξκνγή ηνπο θξίλεηαη δχζθνιε. Γηα 

παξάδεηγκα, έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα επηζπκεί λα εξσηεζεί ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο 

άιινο δεηήζεη πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ. 
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  ην MobiSoC, νη εθαξκνγέο θαηαρσξνχλ ηηο πξνηηκήζεηο κπζηηθφηεηαο κε ην 

ζχζηεκα εμ νλφκαηνο ησλ ρξεζηψλ ηνπο. Απηέο εθθξάδνληαη ππφ κνξθή δήισζεο 

κπζηηθφηεηαο, ε νπνία έρεη κηα αξρηθή νληφηεηα πνπ εθδίδεη ηε δήισζε θαη κηα 

δεπηεξνβάζκηα νληφηεηα ζηελ νπνία ε δήισζε εθαξκφδεηαη. Αληίζεηα απφ ηελ αξρηθή 

νληφηεηα πνπ είλαη πάληα κεκνλσκέλνο ρξήζηεο, ε δεπηεξνβάζκηα νληφηεηα κπνξεί λα 

είλαη κεκνλσκέλνη ρξήζηεο, νκάδεο ρξεζηψλ, ή εθαξκνγέο. 

  Μηα MSCA (Mobile Social Computing Application) πνπ δεηά πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε κηα αξρηθή νληφηεηα πξνθεηκέλνπ λα ηηο κνηξαζηεί κε κηα δεπηεξνβάζκηα νληφηεηα 

πξέπεη λα θαιέζεη ην ζχζηεκα (middleware) γηα λα ειέγμεη ηε ζρεηηθή δήισζε (ζεκεηψζηε 

φηη απηέο νη δειψζεηο κνηξάδνληαη κεηαμχ φινπ ηνπ MSCAs). ηε ζπλέρεηα, ρνξεγεί/αξλείηαη 

ηελ πξφζβαζε ή δηαβηβάδεη ην αίηεκα ζηελ αξρηθή νληφηεηα πνπ κπνξεί λα επηηξέςεη ή λα 

απαγνξεχζεη ηελ πξφζβαζε πιεξνθνξηψλ.  

  Κάζε θνξά πνπ κηα ππεξεζία MSCA πξέπεη λα κνηξαζηεί ηηο πιεξνθνξίεο, 

ζρεηηθά κε κηα αξρηθή νληφηεηα, κε κηα δεπηεξνβάζκηα νληφηεηα, νη δειψζεηο κπζηηθφηεηαο 

πξνζθνκίδνληαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ φζνλ αθνξά ηελ αξρηθή νληφηεηα, ηε 

δεπηεξνβάζκηα νληφηεηα, θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχληαη απφ ηε δεπηεξνβάζκηα 

νληφηεηα. Έπεηηα ειέγρεηαη ην αληηθείκελν ειέγρνπ πξνζπέιαζεο γηα θάζε κηα απφ απηέο 

ηηο δειψζεηο γηα λα θαζνξηζηεί εάλ ε δήισζε ηζρχεη απηήλ ηελ πεξίνδν βαζηζκέλε ζηε ζέζε 

ηεο αξρηθήο νληφηεηαο, ηελ ζέζε ηεο κε άιινπο ρξήζηεο, θαη ην ρξφλν ηεο εκέξαο. Δάλ κηα 

ηέηνηα δήισζε βξεζεί, ηφηε έξρεηαη ε ζεηξά ηεο ελέξγεηαο πνπ νξίδεη ε πνιηηηθή - πξφηαζε 

αζθαιείαο. 

 

Δηθφλα 24: Γνκή πνιηηηθψλ αζθαιείαο “MobiSoc” 
Πεγή: Δξγαζία « MobiSoC: a middleware for mobile social computing applications», 2008 
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Δηθφλα 25: Γνκή ελφο ηππηθνχ ζπκβάληνο ζε πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο πιαηθφξκαο “MobiSoc” 
Πεγή: Δξγαζία « MobiSoC: a middleware for mobile social computing applications», 2008 

 

  Γηα παξάδεηγκα  ε ππεξεζία Tranzact επηηξέπεη ζε έλαλ ζπνπδαζηή λα 

δηεπθξηλίζεη φηη είλαη πξφζπκε λα ιάβεη ηα αηηήκαηα κφλν απφ ην ζχκβνπιφ ηεο φηαλ είλαη 

ζηελ θαθεηέξηα κεηαμχ 13:00 θαη 15:00. Ζ ππεξεζία Tranzact παξάγεη κηα δήισζε 

κπζηηθφηεηαο φπνπ ε αξρηθή νληφηεηα είλαη ν ζπνπδαζηήο θαη ε δεπηεξνβάζκηα νληφηεηα 

είλαη ν ζχκβνπινο. Σν αληηθείκελν ειέγρνπ πξνζπέιαζεο ζέηεη «ηε ζέζε = θαθεηέξηα» θαη 

«ρξφλνο = 13:00 - 15:00». Σν αληηθείκελν πιεξνθνξηψλ δηεπθξηλίδεη TzEvents θάησ απφ 

ηελ θαηεγνξία «γεγνλφησλ», θαη ην αληηθείκελν δξάζεο ζέηεη ην «πξφζβαζε επηηξέπεηαη» 

θαη ην αληηθείκελν δξάζεο ζέηεη «ηελ πξφζβαζε πνπ επηηξέπεηαη» θάησ απφ ηελ θαηεγνξία 

γεγνλφηνο ζπζηεκάησλ (εμ νξηζκνχ, ε δξάζε γηα TzEvents είλαη «ε πξφζβαζε 

απαγνξεχεηαη»). 

  Αο ππνηεζεί, ηψξα,  φηη απηφο ν ζπνπδαζηήο επηιέγεηαη κεηαμχ ησλ πηζαλψλ 

ππνςεθίσλ γηα έλα αίηεκα Tranzact ελψ βξίζθεηαη ζηελ θαθεηέξηα ζηηο 14:00. Ζ ππεξεζία 

Tranzact δεηά έλαλ έιεγρν κπζηηθφηεηαο απφ ην MobiSoC, φπσο παξνπζηάδεηαη  ζηνλ 

θψδηθα παξαθάησ: 

 

Δηθφλα 26: Γηελέξγεηα ειέγρνπ κπζηηθφηεηαο ζε πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο πιαηθφξκαο “MobiSoc” 
Πεγή: Δξγαζία « MobiSoC: a middleware for mobile social computing applications», 2008 
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  Σν ζχζηεκα θέξλεη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηε δήισζε κπζηηθφηεηαο φπνπ ε 

αξρηθή νληφηεηα είλαη ν ζπνπδαζηήο, ε δεπηεξνβάζκηα νληφηεηα είλαη ν αηηψλ, θαη ην 

γεγνλφο είλαη ην TzEvents. Καηφπηλ, ην MobiSoC ειέγρεη ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη επηζηξέθεη 

ηε ζρεηηθή δξάζε. Γηα ην παξάδεηγκά καο, επηζηξέθεη «Δπηηξέπεηαη» (Allow) εάλ ν αηηψλ 

είλαη ν ζχκβνπινο  δηαθνξεηηθά, επηζηξέθεη «Απαγνξεχεηαη» (Deny). 

 

4.2.2  Micro - Blog 

 

  Ζ εθαξκνγή Micro – Blog επηρεηξεί λα ελνπνηήζεη  ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηχνπ 

θαη ησλ ρξεζηψλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, απνηειψληαο έλα δπλακηθφ blog ηφζν απφ πιεπξά 

ζεκαηηθψλ ελνηήησλ φζν θαη απφ πιεπξά πξφζβαζεο θαη αλάθηεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ θέξνληαη ζε απηφ. Κεληξηθή ηδέα απνηειεί ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη ζε έλα ρξήζηε 

ν νπνίνο ζπλδέεηαη ζην δηαδίθηπν, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη δηάθνξεο ζπλεξγαδφκελεο 

πεγέο δεδνκέλσλ (collaborative inputs) απφ ηα ηειέθσλα  επηηξέπνπλ κηα ςεθηνπνηεκέλε 

άπνςε πςειήο αλάιπζεο θαη θάζκαηνο ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ. 

  Υξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγίεο geotagging (πρ Google maps) νπνηνζδήπνηε 

ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα καγλεηνζθνπήζεη media πιηθφ, αλαθνξηθά κε δηάθνξεο 

πιεξνθνξίεο πνπ θξίλεη φηη ρξεηάδνληαη απνζήθεπζε γηα κειινληηθή ρξήζε απφ ηνλ ίδην ή 

άιινπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, νπνηνζδήπνηε άιινο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ην πεξηερφκελν απηήο ηεο θαηαγξαθήο αλά πάζα ψξα θαη ζηηγκή, κέζσ κηαο πνηθηιίαο 

ηερλνινγηψλ ηζηνχ πνπ εζηηάδνπλ ζηελ ζπγθέληξσζε, ηελ νκαδνπνίεζε θαη ηνλ ζπζρεηηζκφ 

πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε ελδηαθέξνληα, δηάθνξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη 

θνηλσληθά δίθηπα.  

  Υξεζηκνπνηψληαο έλα ράξηε πνπ παξέρεη ε εθαξκνγή νπνηνδήπνηε κέινο ή κε 

ηνπ δηθηχνπ κπνξεί λα θάλεη zoom ζε απηφλ, κέζσ ηνπ pc ηνπ, θαη λα πάξεη πιεξνθνξίεο 

γηα κηα επηιεγκέλε πεξηνρή κέζσ δεδνκέλσλ ξνήο (streaming). Σα Blogs γεληθά κπνξνχλ 

λα εκπινπηηζηνχλ κε πνηθίιεο εηζαγσγέο αηζζεηήξσλ, φπσο νη δνλήζεηο επηηαρπκέηξσλ, 

αηζζεηήξεο πγείαο, WiFi SSIDs (Service set identifiers). Ζ ηειεθσληθή εθαξκνγή ζπλδέεη 

ην blog κε ην ρξφλν θαη ηε ζέζε ηεο ζπζθεπήο, δεκηνπξγψληαο απηφ πνπ ζηελ παξνχζα 

θάζε θαινχκε «microblog». 
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Δηθφλα 27: Φηινζνθία ιεηηνπξγίαο πιαηθφξκαο “Micro – Blog” 
Πεγή: Δξγαζία «Micro-Blog: Sharing and Querying Content Through Mobile Phones and Social 

Participation», MobiSys‟08, June 17–20, 2008, Breckenridge, Colorado, USA 

 

  Ο γεληθφο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο πεξηγξάθεηαη σο εμήο: Ο ρξήζηεο έρνληαο 

ζπλδεζεί ζην Internet, αλνίγεη ηνλ ράξηε απφ ηελ δηαζχλδεζε ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο θαη 

επηιέγεη ην κέξνο πνπ επηζπκεί θαζψο θαη ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζέιεη λα 

αλαθηήζεη. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζρεηηθή ή ηνπιάρηζηνλ θαηαηνπηζηηθή 

θαηαγξαθή, απνζεθεπκέλε απφ άιιν ρξήζηε, ππνβάιιεη έλα εξψηεκα πξνο φινπο ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ έρνπλ ελεξγνπνηεκέλν ην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν θαη ηελ 

εθαξκνγή ζε απηφ (κέζσ δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο). Μάιηζηα, ν απνζηνιέαο ηνπ 

εξσηήκαηνο δχλαηαη λα θαζνξίζεη θαη ηελ ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ζα παξακείλεη νξαηφ ην 

εξψηεκά ηνπ. ηελ ζπλέρεηα ζηελ νζφλε ηνπ θηλεηνχ θάζε ηέηνηνπ ρξήζηε (θνληά ζηελ 

πεξηνρή ελδηαθέξνληνο) ζα μεπξνβάιιεη ην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα κε ηελ κνξθή γξαπηνχ 

κελχκαηνο. 

  Γηα παξάδεηγκα, θαληαζηείηε έλαλ ράξηε δηαδηθηχνπ (π.ρ., Google Maps) ζηνλ 

νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλα ζεκεία ζηίμεο κε πνιπάξηζκα εηθνλίδηα, εθ ησλ νπνίσλ ην θάζε 

έλα έρεη έλα θνπκπί κε ηελ έλδεημε «αλαπαξαγσγή» (Play). Έλαο ρξήζηεο ηνπ Internet, ν 

Jack, πνπ πξνγξακκαηίδεη δηαθνπέο ζε κηα παξαιία, πινεγείηαη, κέζσ ηνπ ράξηε, ζηελ 

παξαιία ηεο Καξνιίλαο, ΖΠΑ, θαη ρηππά ζε έλα απφ ηα θνπκπηά «παηρληδηνχ». 

  Έλα νπηηθναθνπζηηθφ microblog αλαπαξαγεηαη πνπ πεξηγξάθεη ηελ εκπεηξία ελφο 

αλψλπκνπ ηνπξίζηα ζηελ παξαιία ελψ ήηαλ εθεί κεξηθέο εβδνκάδεο πίζσ. Αλ θαη ρξήζηκνο, 

ν Jack απνθαζίδεη λα θνηηάμεη βηαζηηθά κεξηθά άιια blogs πνπ έρνπλ ζαλ ζεκαηηθή ελφηεηα 

ηελ ίδηα γεσγξαθηθή πεξηνρή. Γπζηπρψο, θαλέλα απφ απηά πνπ έςαμε δελ πεξηείρε 

ζπδεηήζεηο κε ζέκα εγθαηαζηάζεηο ζηάζκεπζεο θνληά ζηελ παξαιία, έλα ζεκαληηθφ 

θξηηήξην γηα ηελ επηινγή παξαιίαο ηνπ Jack. Δπνκέλσο, ερνγξαθεί κε ην κηθξφθσλν ηνπ 
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θνξεηνχ ηνπ ππνινγηζηή, ηελ εξψηεζή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εχξεζε ρψξνπ ζηάζκεπζεο 

γχξσ απφ ηελ πεξηνρή πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη ηελ ζηέιλεη ζηα ηειέθσλα πνπ θαίλνληαη 

ελεξγνπνηεκέλα, θαη ζπλδεδεκέλα κε ην ζχζηεκα, ζε εθείλε ηελ πεξηνρή. Γεδνκέλνπ φηη 

ζέιεη λα ιάβεη απάληεζε ζχληνκα, νξίδεη έλα ρξνληθφ φξην δηαζεζηκφηεηαο ηνπ εξσηήκαηνο  

γηα κηα 1 ψξα. 

  Όηαλ ην ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν δελ είλαη δηαζέζηκν ζην ράξηε, νη ρξήζηεο 

κπνξνχλ λα ζεκεηψζνπλ κηα γεσγξαθηθή ζέζε, έηζη ψζηε λα εληνπίζνπλ ηα άκεζα 

εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηα ηειέθσλα θνληά ζε απηή. Οη αλζξψπηλεο πνπ δφζεθαλ 

ζρεηηθά, κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο ράξηεο επίζεο, δηεπθνιχλνληαο ηελ δεκηνπξγία 

κηαο πιαηθφξκαο γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή δηαλνκή πιεξνθνξηψλ πεξηβάιινληνο (context 

aware sharing) ησλ ρξεζηψλ κέζσ ππεξεζηψλ πνπ ηξέρνπλ ζε θηλεηά ηειέθσλα.  

  Οη απαληήζεηο κπνξνχλ, επίζεο, λα απνζεθεχνληαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ, θαη 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη αξγφηεξα γηα λα απαληήζνπλ λέεο εξσηήζεηο πνπ αλαδεηνχλ 

παξφκνηεο πιεξνθνξίεο. Γεδνκέλνπ φηη ε αιιειεπίδξαζε ππνβνιή εξσηήκαηνο - 

απάληεζε ιακβάλεη ρψξα ζε αλζξψπηλε γιψζζα, κπνξεί λα λνζεπηεί θαη ζπρλά λα έρεη 

ππνθεηκεληθφ ραξαθηήξα σο πξνο ηελ αθξίβεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ. Εεηήκαηα φπσο ηα 

θίλεηξα θαη ε κπζηηθφηεηα είλαη επίζεο ζρεηηθέο πξνθιήζεηο γηα ηελ πιαηθφξκα “Micro – 

Blog”. 

  εκαληηθή παξαδνρή απνηειεί ην γεγνλφο φηη φιεο νη εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη δελ 

εγγπψληαη ηελ απφιπηε αλζξψπηλε ζπκκεηνρή. Μηα θαηεγνξία εξσηήζεσλ κπνξεί λα 

απαηηεί απφ ην ηειέθσλν λα αλαγλσξίδεη θαη λα απνζηέιιεη απηφκαηα ηα ζπκβάληα 

(events). Οη αλαγλψζεηο επηηαρπκέηξσλ απφ ηα ηειέθσλα ησλ αλαβαηψλ κνηνζπθιέηαο 

πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο θηλεηή ζπζθεπή, ή αλνηθηφ WiFi SSIDs θνληά ζε έλα θαθέ 

ζηνλ δξφκν είλαη δχν παξαδείγκαηα. Μηα άιιε θαηεγνξία, ειαθξψο δηαθνξεηηθή απφ ηελ 

πξνεγνχκελε, κπνξεί λα απαηηήζεη κηα ηδηαίηεξα ρακεινχ επηπέδνπ αλζξψπηλε ζπκκεηνρή. 

ε απηήλ ηελ θαηεγνξία, κηα εξψηεζε ελδερνκέλσο λα έρεη κεγάιε δηάξθεηα ιήμεο, θαη 

κπνξεί λα ζπλερίδεη λα ππάξρεη εάλ ηνπιάρηζηνλ έλαο κεηαμχ πνιιψλ αλζξψπσλ 

απάληεζε ζε απηφ ην ρξνληθφ παξάζπξν. Ζ πνηφηεηα ηεο εκπεηξίαο ηνπξηζηψλ ζε έλα λεζί 

ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα παξάδεηγκα. Σν “Micro – Blog” επηηξέπεη ηελ ππνβνιή 

εξσηεκάησλ  ρσξίο λα εγγπάηαη φηη απηά ζα απαληεζνχλ ή αθφκε θαη αλ ζα ζπληεξεζνχλ. 

Οξηζκέλεο πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο ππνδεηθλχνπλ φηη νη ρξήζηεο είλαη ελήκεξνη ηεο 

έιιεηςεο εγγπήζεσλ αιιά παξ‟ φια απηά ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ππνβνιή εξσηεκάησλ ζε 

δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ θφζκνπ. 

  Γεληθά, κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ πνιιέο ππεξεζίεο κε απηφ ηνλ ηξφπν 

δηαλνκήο θαη αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ φπσο γηα παξάδεηγκα εηδήζεηο γεληθνχ 
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ελδηαθέξνληνο (news services) θηι. Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε ιεηηνπξγία αιιά θαη ε δνκή 

ηνπ ππφ εμέηαζε ζπζηήκαηνο παξαηίζεηαη έλα ζπλνπηηθφ  δηάγξακκα ηεο δνκήο - 

αξρηηεθηνληθήο ηνπ: 

 

Δηθφλα 28: Αξρηηεθηνληθή πιαηθφξκαο “Micro – Blog” 
Πεγή: Δξγαζία «Micro-Blog: Sharing and Querying Content Through Mobile Phones and Social 

Participation», MobiSys‟08, June 17–20, 2008, Breckenridge, Colorado, USA 

   

  ε φηη αθνξά ηελ πινπνίεζή ηεο πιαηθφξκαο, ε εθαξκνγή πνπ ηξέρεη ζηνπο 

clients (πειάηεο) ηνπ ζπζηήκαηνο, δνθηκάζηεθε ζε θηλεηά ηειέθσλα ηχπνπ Nokia N95, 

πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 6.000 γξακκέο θψδηθα γξακκέλεο ζηνλ κεηαγισηηηζηή Carbide C++ 

πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Symbian OS platform2. Απ‟ ηελ πιεπξά 

ηνπ θεληξηθνχ ππνινγηζηή - εμππεξεηεηή (server), νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ κεηαγισηηζκφ  πεξίπνπ 7.500 γξακκέο θψδηθα ζε γιψζζα C++, PHP, Ajax, θαη 

MySQL. Ζ επφκελε εηθφλα εκθαλίδεη πεξηγξαθηθά, ηελ ιεηηνπξγία ηεο client εθαξκνγήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πιαηθφξκαο: 

 

Δηθφλα 29: Γηαρείξηζε εξσηεκάησλ πιαηθφξκαο “Micro – Blog” 
Πεγή: Δξγαζία «Micro-Blog: Sharing and Querying Content Through Mobile Phones and Social 

Participation», MobiSys‟08, June 17–20, 2008, Breckenridge, Colorado, USA 

   

  Καηά ηελ ζρεδίαζε ηνπ “Micro – Blog” ππάξρνπλ πνιινί παξάκεηξνη πνπ πξέπεη 

λα ιεθζνχλ ππφςε θαζψο θαη πνιιέο ζπζίεο - αληαιιαγέο γηα ράξε θάπνηαο άιιεο 
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(παξακέηξνπ) πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ζπλνιηθή βειηηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο 

εθαξκνγήο. εκαληηθφηεξνη είλαη νη εμήο: 

  α. Υακειή ζηάζκε κπαηαξίαο θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζε πεξηπηψζεηο αλάγθεο 

(έρεη παξαηεξεζεί φηη κε ζπλερή ρξήζε GPS ζε κηα θηλεηή ζπζθεπή ε κπαηαξία θξαηάεη 7 

ψξεο κφλν, αθφκα θαη αλ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ην A-GPS. Γη‟ απηφ πξνηείλεηαη ε εχξεζε 

ηεο ηνπνζεζίαο ελφο ρξήζηε θπξίσο κε ηελ ρξήζε Wi-Fi θαη GSM απφ ηνλ server παξά κε 

GPS). 

  β. Κίλεηξα γηα ζπκκεηνρή ζην ζχζηεκα (ηα εξσηήκαηα λα ππνβάιινληαη 

κφλν απφ γλσζηνχο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη φρη απφ μέλνπο, αιιά ζηελ πεξίπησζε πνπ 

επηηξαπεί θαη ζε μέλνπο ε ππνβνιή εξσηεκάησλ-ζηελ απνπζία πθηζηάκελνπ θνηλσληθνχ 

δηθηχνπ- ηφηε ζε θάζε έλαλ απφ απηνχο ζα αλαηίζεηαη έλαο κεηξεηήο -counter- ν νπνίνο ζα 

κεηξά ην πιήζνο ησλ εξσηεκάησλ πνπ έρνπλ ππνβάιιεη θαη έλαο άιινο πνπ ζα κεηξά ην 

πιήζνο ησλ απαληήζεσλ πνπ έρνπλ πξνζθέξεη ζε άιια εξσηήκαηα). 

  γ. Ηδησηηθφηεηα (privacy) (επηηξέπεηαη ε ξχζκηζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ρξήζηε 

ζε 3 ιεηηνπξγίεο (modes): ηδησηηθφ, θνηλσληθφ θαη δεκφζην -private, social, public-. 

  δ. Καθφβνπια θαη ελνριεηηθά κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (ζε θάζε 

ρξήζηε επηηξέπεηαη, αλάινγα κε ην mode ιεηηνπξγίαο πνπ έρεη επηιέμεη θάζε θνξά, λα 

ξπζκίδεη ηνλ κέγηζην αξηζκφ εξσηεκάησλ πνπ κπνξεί λα δέρεηαη απφ άιινπο). 

  ε.  Αλαμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο (έλαο αλαμηφπηζηνο ρξήζηεο, απνπζία 

θεληξηθνχ κεραληζκνχ ειέγρνπ ηεο ζπλέπεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαθηλνχληαη, 

θαλεξψλεηαη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη κε θαηαγγειίεο άιισλ ρξεζηψλ). 

 

4.3 Υξεζηκνπνηνύκελεο Σερλνινγίεο 

 

 Ζ δηελέξγεηα κηαο ζθαηξηθήο κειέηεο θαη αλάιπζεο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ MOSS απνδεηθλχεη ηελ ρξήζε ησλ πην εμειηγκέλσλ ηερλνινγηψλ πνπ έρεη λα 

επηδείμεη ε ζχγρξνλε επηζηήκε, δεδνκέλσλ ησλ ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλσλ απαηηήζεσλ πνπ 

έρνπλ απηά. Χζηφζν, απφ πιαηθφξκα ζε πιαηθφξκα ζπλαληψληαη, ζπλήζσο, νη ίδηεο 

κέζνδνη θαη αξρηηεθηνληθέο θαη, φπσο είλαη αλακελφκελν, θαη νη ίδηεο ηερλνινγίεο. 

 Δπηρεηξψληαο κηα αλάιπζε αλά ηνκέα ιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγψλ ππφ ηα πξφηππα 

Mobile Social Spaces θαη μεθηλψληαο απφ ηελ δηαζχλδεζε θαη ηελ κέζνδν επηθνηλσλίαο ησλ 

επηκέξνπο ζπζθεπψλ πνπ πιαηζηψλνπλ θάζε θνηλσληθφ δίθηπν δεζπφδεη ην κνληέιν client - 

server (πειάηε - εμππεξεηεηή) παξάιιεια κε πξσηφθνιια φπσο IEEE 802.11, επξχηεξα 

γλσζηφ σο “Wi-fi” (Wireless-fidelity) πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αζχξκαηε επηθνηλσλία. Ζ 

ηερλνινγία WiFi, παξέρνληαο ξπζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο ηάμεσο ησλ 54 Mbps, επηηξέπεη ηε 



Mobile Social Spaces     ειίδα 62 απφ 90
  
   

ζχλδεζε κεηαμχ δχν ζπζθεπψλ κεηαμχ ηνπο, ηε ζχλδεζε ελφο πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή κε 

έλα ηνπηθφ δίθηπν θαη άιινπο ππνινγηζηέο θαη, ζηε ζπλέρεηα, κέζσ απηψλ ζην Internet. 

Έλαο θνξεηφο ππνινγηζηήο κπνξεί λα ζπλδεζεί νπνπδήπνηε ππάξρεη ζεκείν πξφζβαζεο 

(π.ρ. ζε πάξθα ή πιαηείεο κεγάισλ πφιεσλ, θαθεηέξηεο, βηβιηνζήθεο θιπ). 

 Αλαιπηηθφηεξα, ην wi-fi ρξεζηκνπνηεί θεξαίεο γχξσ απφ ηηο νπνίεο δεκηνπξγνχληαη ηα 

ιεγφκελα «hotspots». Πξφθεηηαη γηα ζεκεία εθξνήο εμνπιηζκέλα λα ιακβάλνπλ ηα 

ξαδηνθχκαηα πνπ παξέρνπλ ηζρχ ζηελ αζχξκαηε δηθηχσζε. Ζ πεγή ηεο ζχλδεζεο κε ην 

δηαδίθηπν παξέρεηαη απφ έλαλ ππνινγηζηή ή έλαλ server (εμππεξεηεηή) κε ηνλ νπνίν 

ζπλδένληαη νη θεξαίεο, είηε αζχξκαηα είηε ελζχξκαηα. Οξηζκέλα θηλεηά ηειέθσλα θαη PDA 

έρνπλ πιένλ ελζσκαησκέλα wi-fi chips (ηζηπ). Γηα ηα θηλεηά απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξνχλ λα 

παξαθάκςνπλ ηα παξαδνζηαθά δίθηπα θαη λα θάλνπλ θζελέο δηεζλείο θιήζεηο κέζσ 

δηαδηθηχνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ην πξσηφθνιιν ιεηηνπξγίαο κεηάδνζεο θσλήο κέζσ Internet 

(Voice over Internet Protocol, VoIP). 

 Πνιινί θνξεηνί θαη επηηξαπέδηνη ππνινγηζηέο θαηαζθεπάδνληαη πιένλ κε 

ελζσκαησκέλε ζχλδεζε wi-fi, ρσξίο απηφ λα απνθιείεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζηεζεί ε 

ζπγθεθξηκέλε αζχξκαηε ηερλνινγία κε εηδηθή θάξηα, πνπ ζπλδέεηαη ζε κία απφ ηηο εηζφδνπο 

ηνπ ππνινγηζηή. 

 Χζηφζν, νη πξνθιήζεηο ηνπ wi-fi πνπ δελ έρνπλ αθφκε αληηκεησπηζηεί κε νξηζηηθφ 

ηξφπν είλαη ε νξηζηηθνπνίεζε ηεο ζπκβαηφηεηαο, ν θαζνξηζκφο πξνηχπσλ ιεηηνπξγίαο θαη 

ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο. 

 

 

Δηθφλα 30: Λεηηνπξγία Wifi  
Πεγή: http://www.islandaeroplanetours.com/23.jpg 

  

 ην ίδην κνηίβν αιιά κε ζαθψο κηθξφηεξε εκβέιεηα, άξα θαη ρξεζηκφηεηα, θηλείηαη θαη 

ην πξσηφθνιιν Bluetooth. Δηδηθφηεξα, πξφθεηηαη γηα έλα βηνκεραληθφ πξφηππν γηα 

αζύπμαηα πποζωπικά δίκηςα ςπολογιζηών (Wireless Personal Αrea Νetworks, WPAN). 

http://el.wikipedia.org/wiki/WPAN
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Απνηειεί κηα αζχξκαηε ηειεπηθνηλσληαθή ηερλνινγία κηθξψλ απνζηάζεσλ, ε νπνία κπνξεί 

λα κεηαδψζεη ζήκαηα κέζσ κηθξνθπκάησλ ζε ςεθηαθέο ζπζθεπέο. Δπνκέλσο ην Bluetooth 

είλαη έλα πξσηφθνιιν ην νπνίν παξέρεη πξνηππνπνηεκέλε, αζχξκαηε επηθνηλσλία αλάκεζα 

ζε PDA, θηλεηά ηειέθσλα, θνξεηνί ππνινγηζηέο, πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο, εθηππσηέο, 

θαζψο θαη ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο ή ςεθηαθέο θάκεξεο, κέζσ κηαο αζθαινχο, 

θζελήο θαη παγθνζκίσο δηαζέζηκεο ρσξίο εηδηθή άδεηα ξαδηνζπρλφηεηαο κηθξήο εκβέιεηαο. 

Απφ ηερληθήο άπνςεο ην Bluetooth είλαη έλα πξσηφθνιιν αζχξκαηεο δηθηχσζεο ζε θπζηθφ 

επίπεδν, ππνεπίπεδν MAC θαη, πξναηξεηηθά, ππνεπίπεδν LLC. 

 Οη εθαξκνγέο ηνπ ινηπφλ είλαη πνιιαπιέο: 

 α. Αζχξκαηε δηθηχσζε κεηαμχ επηηξαπέδηνπ θαη θνξεηνχ ππνινγηζηή, ζε έλαλ 

πεξηνξηζκέλν ρψξν κε ειάρηζην δηαζέζηκν εχξνο δψλεο. 

 β. Αζχξκαηα πεξηθεξεηαθά, φπσο εθηππσηέο, πνληίθηα θαη πιεθηξνιφγηα, ηα νπνία 

επηθνηλσλνχλ κε θάπνηνλ επηηξαπέδην ή θνξεηφ ππνινγηζηή. 

 γ. Αζχξκαηε κεηαθνξά ςεθηαθψλ αξρείσλ (εηθφλεο, mp3 θιπ) αλάκεζα ζε θηλεηά 

ηειέθσλα θαη PDA. 

 δ. Αζχξκαηα αθνπζηηθά γηα θηλεηά ηειέθσλα θαη Smartphone. 

 ε. Ηαηξηθέο εθαξκνγέο – δνθηκάδνληαη ζπζθεπέο απφ εηαηξίεο πνπ παξέρνπλ 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο πξνρσξεκέλεο ηαηξηθήο. 

 ζη. Οξηζκέλνη δέθηεο GPS κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο NMEA κέζσ Bluetooth. 

 δ. Αζχξκαηε ηειεθσλία ζην απηνθίλεην. Αλάινγν ζχζηεκα ππάξρεη ελζσκαησκέλν 

θαη ζε θξάλε νδεγψλ κνηνζηθιέηαο, επηηξέπνληαο ηε ζπλνκηιία θαηά ηελ νδήγεζε. 

 ε. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο ζπζθεπψλ, φπνπ έσο ηελ εκθάληζε ηνπ Bluetooth 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ηερλνινγία ππέξπζξσλ αθηίλσλ. 

 Σν Bluetooth ιεηηνπξγεί ζην «αδέζκεπην» θάζκα ζπρλνηήησλ ησλ 2,4 GHz, ψζηε νη 

ζπζθεπέο πνπ ην ελζσκαηψλνπλ λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ, ρσξίο πξνβιήκαηα, ζε 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ πιαλήηε. Μάιηζηα, γηα λα πεξηνξηζηνχλ ζην ειάρηζην νη 

παξεκβνιέο απφ άιιεο ζπζθεπέο, εθκεηαιιεχεηαη ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία θαη ηε 

κέζνδν κεηάδνζεο κε δηαζπνξά θάζκαηνο (Frequency Hopping - έσο θαη 1600 ελαιιαγέο 

ζπρλφηεηαο αλά δεπηεξφιεπην -). Απφ θπζηθή άπνςε επίζεο ην Bluetooth ιεηηνπξγψληαο 

πεξίπνπ ζηα 2.4 GHz, πξνδηαγξάθεη ηξία επίπεδα ηζρχνο ηεο εθπνκπήο απφ ηα νπνία 

εμαξηάηαη θαη ε εκβέιεηα επηθνηλσλίαο, ελψ ε ηαθηηθή αιιαγή ηεο ζπρλφηεηαο εθπνκπήο 

ιφγσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ FHSS θαζνξίδεηαη ςεπδνηπραία απφ έλαλ θεληξηθφ θφκβν, ηνλ 

Master. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AE%CE%BC%CE%B1_%28%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=PDA&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF_MAC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF_LLC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Smartphone&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/GPS
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=NMEA&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Frequency_Hopping
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 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην Bluetooth επηηξέπεη ηηο απεπζείαο ζπλδέζεηο απφ ζπζθεπή 

πξνο ζπζθεπή (point to point), θαζψο θαη ηελ ηαπηφρξνλε ζχλδεζε έσο θαη 7 ζπζθεπψλ κε 

ηε ρξήζε κηαο κνλαδηθήο ζπρλφηεηαο. 

 

 Δηθφλα 31: ρεδηάγξακκα δηαζχλδεζεο ζπζθεπψλ κε Bluetooth  
Πεγή: http://i.t.com.com/i/tr/downloads/images/olzak/bluetooth/olzak_bluetooth_fig2.jpg 

  

  πλερίδνληαο κε ηνπο αζχξκαηνπο ηξφπνπο δηαζχλδεζεο θηλεηψλ ζπζθεπψλ, πνπ 

νπζηαζηηθά ζηεξίδνπλ ηελ ηδέα θαη ηελ έλλνηα ησλ MOSS, παξνπζηάδεηαη ην General 

packet radio service (GPRS) πνπ είλαη κηα ππεξεζία δηαηηζέκελε ζηνπο ρξήζηεο θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ GSM. πρλά πεξηγξάθεηαη σο 2.5G δειαδή σο ην ελδηάκεζν βήκα αλάκεζα 

ζηηο ηερλνινγίεο δηθηχσλ 2G θαη 3G θαη επηηξέπεη ηελ απνζηνιή θαη ιήςε δεδνκέλσλ κέζσ 

ησλ δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο GSM. Σν GPRS επηηξέπεη ηε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ γηα ηε 

κεηαθνξά δεδνκέλσλ, ζπλήζσο απφ ην δηαδίθηπν, γξήγνξα θαη εχθνια, ελψ παξάιιεια 

παξέρεη ην πιενλέθηεκα ηεο αδηάθνπεο ζχλδεζεο κε απηφ. Ζ «ηαρχηεηα», ε «αδηάθνπε» 

ζχλδεζε κε ην Internet, θαζψο θαη ε πξφζβαζε ζε λέεο, εμειηγκέλεο ππεξεζίεο είλαη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο ππεξεζίαο GPRS. Τπφ ηδαληθέο ζπλζήθεο θαη θπζηθά ηε πιήξε 

αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ελφο δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο, ην GPRS κπνξεί λα 

επηηξέςεη ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ ζηε κέγηζηε ζεσξεηηθή ηαρχηεηα ησλ 171,2 kilobits 

αλά δεπηεξφιεπην, δειαδή είλαη ζρεδφλ 3 θνξέο πην γξήγνξν απφ φηη έλα θνηλφ PSTN 

modem ή πεξίπνπ 10 θνξέο πην γξήγνξν απφ φηη κηα «θνηλή» αζχξκαηε data ζχλδεζε κε 

ρξήζε CSD. Ζ επφκελε γεληά ζέιεη ην High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) 

σο ζπλερηζηή ηνπ GPRS, φληαο πξσηφθνιιν ηξίηεο γεληάο (3G) δηθηχσλ θαη παξέρνληαο 

πνιχ κεγαιχηεξε ηαρχηεηα πξφζβαζεο ζε δεδνκέλα. 

http://www.myphone.gr/library/glossary.html?search_word=2G&do=search#2G
http://www.myphone.gr/library/glossary.html?search_word=3G&do=search#3G
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Δηθφλα 32: ρεδηάγξακκα δηαζχλδεζεο ζπζθεπψλ κε HSDPA  
Πεγή: http://www.mobilephonereviews.org/uploads/Image/HSDPA.jpg 

  

 ηα πιαίζηα ησλ αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θφξνλ απφ ηηο 

επηκέξνπο πιαηθφξκεο MOSS, δελ κπνξεί λα κελ αλαθεξζεί θαη ην “GPS” (Global 

Positioning System), ην νπνίν αλαιακβάλεη λα ζπιιέμεη θαη λα δηαζέζεη ηηο φπνηεο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπνζεζία αηφκσλ ή άιισλ νληνηήησλ ζε έλα 

θνηλσληθφ δίθηπν. Βαζηδφκελν ζε 24 δνξπθφξνπο πνπ θηλνχληαη κε ηξνρηά γχξσ απφ ηελ 

γε, απνηειεί έλα ζχζηεκα, ην νπνίν ζπλεξγαδφκελν κε θνξεηέο ζπζθεπέο, πνπ 

νλνκάδνληαη "δέθηεο GPS", παξέρεη αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζε ελφο ζεκείνπ, ην 

πςφκεηξφ ηνπ, ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο θίλεζεο ηνπ. Δπίζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

εηδηθφ ινγηζκηθφ ραξηνγξάθεζεο είλαη δπλαηή ε γξαθηθή απεηθφληζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

απηψλ, κέζσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπζθεπψλ. 

 πλήζσο, έλαο θνξεηφο δέθηεο πεξηιακβάλεη ηελ εζσηεξηθή δνξπθνξηθή θεξαία, ε 

νπνία ιακβάλεη ην ζήκα GPS απφ ηνπο δνξπθφξνπο κε ηνπο νπνίνπο έρεη νπηηθή επαθή, 

ηνλ θπξίσο δέθηε GPS ν νπνίνο μερσξίδεη ηα εμαηξεηηθά αζζελή ζήκαηα, απφ ηνπο 

δνξπθφξνπο, απφ ηνλ ηζρπξφ ηειεπηθνηλσληαθφ ζφξπβν ν νπνίνο έρεη ηε κνξθή ηπραίνπ 

ζήκαηνο θαη ηνλ θπξίσο κηθξνειεγθηή, ηελ νζφλε απεηθφληζεο (ζπλήζσο πγξψλ 

θξπζηάιισλ) θαη ην ππφινηπν hardware επηθνηλσλίαο κε ην ρξήζηε ηεο ζπζθεπήο. 
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Δηθφλα 33: Αλάπηπμε δνξπθφξσλ GPS γχξσ απφ ηελ γε  
Πεγή: http://www.enterprise.mtu.edu/wce/images/GPS.gif 

 

  ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνζηεξίδεηαη GPS, ή αθφκα θαη αλ δελ πξνηηκάηαη απφ 

ηνπο δεκηνπξγνχο MOSS ζπζηεκάησλ, ππάξρεη θαη ε ιχζε πνπ πξνζθέξεη ε Google κε ηελ 

εθαξκνγή Google Maps θαη ε εηαηξεία Ekahau κε ην Ekahau RTLS ζχζηεκά ηεο, ηα νπνία 

βαζίδνληαη ζε ινγηζκηθφ GUI (Graphic User Interface) κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Δηδηθά ην 

δεχηεξν (Ekahau) κπνξεί κε αθξίβεηα νξφθνπ λα πξνζδηνξίζεη ηελ ηνπνζεζία ελφο ρξήζηε. 

 

 

Δηθφλα 34: χζηεκα Ekahau  
Πεγή: http://h40060.www4.hp.com/procurve/images/one/ekahauDiagram.gif 

 

 Κάπνηεο θνξέο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαιχηεξε  εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηεο κπαηαξίαο 

ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ πξνηηκάηαη ε ρξήζε ηνπ Α-GPS (Assisted-GPS), φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Micro-Blog [32].  Ζ ππεξνρή ηνπ έλαληη ηνπ θιαζηθνχ GPS έγθεηηαη ζην 
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γεγνλφο φηη κε ηελ βνήζεηα ελφο assistance sever (εμππεξεηεηή ππνβνήζεζεο)  

ρξεζηκνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη γλσζηέο ζηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή βνήζεηαο αιιά 

φρη ζην ηειέθσλν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηνπνζεζίαο ή αθφκε ππνινγίδεη ηελ ζέζε ηνπ 

ρξήζηε κε πιεξνθνξίεο πνπ παίξλεη απφ ην ηειέθσλν θαη ηηο επεμεξγάδεηαη. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν θαη ιακβάλνληαο αθξηβέο ζήκα απφ ηνπο δνξπθφξνπο, δχλαηαη λα πξνκεζεχεη ηα 

άηνκα ηνπ δηθηχνπ κε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ζέζε πνπ βξίζθνληαη. 

 Πέξα απφ ηηο θχξηεο ηερλνινγίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

δηαζχλδεζε ζπζθεπψλ θαη θαη‟ επέθηαζε ρξεζηψλ ζε έλα θνηλσληθφ δίθηπν, κεγάιε 

ζεκαζία θαηέρνπλ θαη άιιεο, ησλ νπνίσλ ε απνζηνιή εζηηάδεη ζηελ ππνβνήζεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαθηλνχληαη. 

 Αλαιχνληαο ηηο παξακέηξνπο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε κηα πξνο κηα αλαθέξεηαη 

ζχγρξνλε αιιά θαη αζχγρξνλε επηθνηλσλία ησλ ρξεζηψλ. Ζ ακθίδξνκε απηή ζρέζε 

ζπγθεληξψλεηαη θπξίσο ζηνλ φξν Instant Messaging (ηηγκηαία Μελχκαηα), ν νπνίνο 

θξχβεη πίζσ ηνπ κηα ζπιινγή ηερλνινγηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηε δπλαηφηεηα κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ ζπκκεηερφλησλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ή θάπνηα κνξθή εζσηεξηθψλ 

δηθηχνπ/ελδνδηθηχνπ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, λα αληαιιάδνπλ γξαπηά κελχκαηα 

επηθνηλσλίαο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη απηφ πνπ ρσξίδεη ηελ ζπλνκηιία θαη ην 

ζηηγκηαίν κήλπκα απφ ηηο ηερλνινγίεο φπσο ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (email) είλαη ε 

ζπγρξνληζκέλε επηθνηλσλία ησλ ρξεζηψλ, ε νπνία  ζπκβαίλεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

Μάιηζηα, είλαη δπλαηή ε απνζηνιή κελχκαηνο θαη ζε θάπνηνλ ν νπνίνο είλαη εθηφο δηθηχνπ 

(offline). 

 Ο ζπλδπαζκφο, φκσο, ηνπ “Wifi” θαη ηνπ “GPS” πξνζθέξνπλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο φιεο εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ επξχηεξε 

ελεκέξσζε ησλ  νκάδσλ ησλ ρξεζηψλ. Χζηφζν, ηη γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα κέιε 

ηέηνησλ δηθηχσλ δελ ζηέιλνπλ αιεζείο πιεξνθνξίεο; Ή αθφκα ρεηξφηεξα, ηη γίλεηαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ  νη ρξήζηεο δελ ζπλδένληαη ζην δίθηπν, κε απνηέιεζκα λα κελ ζηέιλνπλ 

θαζφινπ πιεξνθνξίεο; 

  Πξνο απάληεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνβιεκάησλ, έρνπλ αξρίζεη λα 

πινπνηνχληαη κεραληζκνί, ρξήζηκνη γηα ηηο εθαξκνγέο MOSS, φπσο ην location proof 

(απόδεημε ηνπνζεζίαο), ην νπνίν απνηειεί κηα ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ 

ηνπνζεζία πνπ δίλεη έλαο ρξήζηεο. Πξφθεηηαη, νπζηαζηηθά, γηα έλα θνκκάηη κεηαδεδνκέλνπ  

(metadata) πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ κεραληζκφ αζχξκαηεο δνκήο ζε ζπλδπαζκφ κε κηα 

θηλεηή ζπζθεπή. Οπνηαδήπνηε ζπζθεπή κπνξεί λα δεηήζεη απνδείμεηο γηα ηελ πηζηνπνίεζε 

ηεο ζέζεο ηεο απφ κηα ηέηνηνπ είδνπο αζχξκαηε δνκή (Wi-fi ή θπςεινεηδή πχξγν) θαη λα ηελ 

απνζηείιεη ζε νπνηαδήπνηε εθαξκνγή ην αηηεζεί. 
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 Ο κεραληζκφο απηφο (location proof), ρξεζηκνπνηψληαο δεκφζηα θιεηδηά (public keys) 

ηα νπνία αληηζηνηρνχλ έλα γηα θάζε ρξήζηε θαη δελ κεηαβηβάδνληαη, απνζεθεχεη δεδνκέλα 

ζρεηηθά κε ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ αλαθηήζεθαλ ηέηνηεο πιεξνθνξίεο γηα θάπνηα ζέζε ηνπ 

ρξήζηε θαη θπιάγνληαη γηα κειινληηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Γηα λα γίλνπλ, βέβαηα, δεθηέο νη 

απνδείμεηο ζέζεο, ε εθαξκνγή πνπ ηηο δεηά ζα πξέπεη λα εκπηζηεχεηαη ηελ αζχξκαηε δνκή 

πνπ ηηο παξείρε. Έηζη, ινηπφλ, αξρηθά ηα ζεκεία πξφζβαζεο ζηέιλνπλ κηα αθηίλα πξνο 

ηνπο ρξήζηεο δηαθεκίδνληαο φηη ππνζηεξίδνπλ ηνλ κεραληζκφ. Ο ρξήζηεο πνπ επηζπκεί λα 

ιάβεη location proof απνζηέιιεη ζην ζεκείν πξφζβαζεο ην θιεηδί ηνπ καδί κε κηα 

ππνγεγξακκέλε (ςεθηαθά) αθνινπζία αξηζκψλ. Σν ζεκείν πξφζβαζεο ειέγρεη ηελ 

αθνινπζία θαη αλ ην αίηεκα ηνπ ρξήζηε είλαη έγθπξν ηφηε ηνπ παξέρεη location proof. 

 ε γεληθέο γξακκέο νη κεραληζκνί απηνί είλαη εχθνια πινπνηήζηκνη θαζψο θάζε 

θπςεινεηδήο πχξγνο θαη θάζε ζεκείν Wi-fi πξφζβαζεο ηνπο ππνζηεξίδεη. Αλαιπηηθφηεξα, ε 

δνκή ηνπ location proof απνηειείηαη απφ 5 πεδία:  

  α.  εθδφηεο (issuer) 

  β.  παξαιήπηεο (recipient) 

  γ.  ζθξαγίδα ρξφλνπ (timestamp) 

  δ.  γεσγξαθηθή ζέζε 

  ε.  ςεθηαθή ππνγξαθή 

 Μηα αληηπξνζσπεπηηθή  δηακφξθσζή ηνπο κε γιψζζα XML θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ 

θψδηθα: 

 

Δηθφλα 35: Κψδηθαο πινπνίεζεο “Location proof” 
Πεγή: Δξγαζία « Enabling New Mobile Applications with Location Proofs», HotMobile 2009, February 23-24, 

2009, Santa Cruz, CA, USA 

 

 Παξαπιήζηα ηερλνινγία κε ηελ πξναλαθεξζείζα, ε νπνία , φκσο, επηρεηξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη πεξηζζφηεξν θαηαιπηηθά ζε φηη αθνξά ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ είλαη ηα ιεγφκελα 

Mobile Media Metadata (MMM), δειαδή ηα κεηαδεδνκέλα θηλεηψλ πνιπκέζσλ, ζε απιή 

κεηάθξαζε.  
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 Απνηειεί αδηαθηινλίθεην γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη ζηα ηαμίδηα ηνπο δεκηνπξγνχλ 

κνλνπάηηα ζηνλ ρψξν (ε ζέζε πνπ βξίζθνληαη θαη ε γεσγξαθηθή ζέζε απηνχ πνπ 

θσηνγξαθίδνπλ), ζηνλ ρξφλν (πφηε βξίζθνληαη ζε δηάθνξα κέξε θαη πφηε ηξαβάλε 

θσηνγξαθίεο) θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν (κε πνηνλ ηξαβάλε θσηνγξαθίεο ή πνηνλ 

θσηνγξαθίδνπλ νη ίδηνη). Απηά ηα κνλνπάηηα θαη νη δηαζηαπξψζεηο ζηνλ ρσξφρξνλν θαη ζηα 

θνηλσληθά επίπεδα έρνπλ ζηαηηζηηθέο θαλνληθφηεηεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ην θσηνγξαθηθφ 

πεξηερφκελν, γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή πξνβνιή ησλ επηθαιχςεσλ - θελψλ, ησλ νκάδσλ θαη 

ησλ πιαηζίσλ ζηελ αηνκηθή θαη νκαδηθή ζπκπεξηθνξά ζε φηη αθνξά ηελ θσηνγξαθία. 

 

Δηθφλα 36: ηαηηζηηθέο θαλνληθφηεηεο ζπκπεξηθνξψλ ρξεζηψλ 
Πεγή: Δξγαζία: «Mobile Media Metadata: Metadata Creation System for Mobile Images», MM‟04, October 

10–16, 2004, New York, New York, USA 

  

 Έρνληαο ζαλ παξάδεηγκα ην MobiSoc πνπ αλαπηχρζεθε πην πάλσ, ηφζν ε ππεξεζία 

“Location” φζν θαη ε “Place Profiling”, εζηηάδνπλ ζε ρσξνθεληξηθά δεδνκέλα 

πξνζπαζψληαο λα εμάγνπλ αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπνζεζίεο ελδηαθέξνληνο 

γηα ηνπο ρξήζηεο.  

  Έηζη, ινηπφλ, ηα Mobile Media Metadata νπζηαζηηθά θάλνπλ ηα εμήο: 

  α. ζπγθεληξψλνπλ φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζην ζεκείν ηεο ιήςεο κηαο 

θσηνγξαθίαο (ψξα, πιεξνθνξίεο ηνπνζεζίαο, ζηνηρεία θαηφρνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ). 

  β. ρξεζηκνπνηνχλ αιγνξίζκνπο νκνηφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ (metadata) γηα λα βξνπλ 

παξφκνηα πνιπκέζα πνπ έρνπλ ζρνιηαζηεί ζην παξειζφλ. 

  γ. εθκεηαιιεχνληαη ηα πνιπκέζα πνπ έρνπλ ζρνιηαζηεί ζην παξειζφλ γηα λα εμάγνπλ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηα λενιεθζέληα πνιπκέζα. 

  δ. αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ ρξήζηε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζην ρξνληθφ ζεκείν ηεο 

ιήςεο γηα ηελ επηβεβαίσζε θαη ηελ αχμεζε κεηαδεδνκέλσλ πνπ εμάγεη ινγηθά ην ζχζηεκα. 
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 Δηθφλα 37: Λεηηνπξγία Mobile Media Metadata 
Πεγή: Δξγαζία « Mobile Media Metadata: Metadata Creation System for Mobile Images», MM‟04, October 

10–16, 2004, New York, New York, USA 
 

 Οη ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο – ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη πην δεκνθηιείο 

ηερλνινγίεο πνπ πεξηγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο δελ εμαζθαιίδνπλ ην πνζεηφ απνηέιεζκα 

ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο αλ δελ βξεζεί ηξφπνο λα ειέγρνληαη ζπγθεληξσηηθά ή απνθεληξσηηθά 

φιεο, κε ζηφρν ηελ παξαγσγή ελφο ελνπνηεκέλνπ απνηειέζκαηνο. Απηφ πνπ παίδεη πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελνπνίεζε φισλ απηψλ ησλ ηερλνινγηθψλ δνκψλ γηα ηελ παξαγσγή 

ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ απνηειέζκαηνο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο θαιήο ζπλεξγαζίαο ησλ 

εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ, ηνπ ζπζηήκαηνο, κεηαμχ ηνπο. ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε 

ππάξρεη κηα ηάζε πξνο έλα πξσηφθνιιν πνπ αθνχεη ζην φλνκα SOAP (Simple Object 

Access Protocol).  

 Σν πξσηφθνιιν απηφ, βξίζθεη εθαξκνγή ζε SOA (Service Oriented Architecture - 

Αξρηηεθηνληθή πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο ππεξεζίεο) πεξηβάιινληα θαη νπζηαζηηθά 

ξπζκίδεη ηελ νκαιή ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ, κε ηελ κνξθή κελπκάησλ, 

κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ πνπ απαξηίδνπλ ην ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο. Δθαξκφδνληαο, ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, ηηο απαηηνχκελεο πνιηηηθέο αζθαιείαο, βαζίδεηαη ζε XML (Extended 

Markup Language), ελψ ζπλεξγάδεηαη αξκνληθά κε ηα πξσηφθνιια SMTP θαη HTTP. 

 αλ παξάδεηγκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ SOAP ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί ε απνζηνιή 

ελφο κελχκαηνο, ζηα πξφηππα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξσηνθφιινπ, ζε κηα ηνπνζεζία ηζηνχ 

κε ελεξγνπνηεκέλεο web services (ππεξεζίεο ηζηνχ) (παξαδείγκαηνο ράξηλ, κηα βάζε 

δεδνκέλσλ κε ηηκέο ζπηηηψλ) κε ηηο παξακέηξνπο πνπ απαηηήζεθαλ γηα κηα αλαδήηεζε. Ζ 

πεξηνρή ζα επέζηξεθε έπεηηα έλα XML-ζρεκαηνπνηεκέλν έγγξαθν κε ηα απνηειέζκαηα 

(ηηκέο, ζέζε, ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα, θ.ιπ.).  

 πλερίδνληαο κε ηελ ελνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ - εθαξκνγψλ πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ βησζηκφηεηα θαη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ελφο MOSS ζπζηήκαηνο, αμίδεη λα 
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ζεκεησζεί φηη έρνπλ έξζεη ζην πξνζθήλην κεραληζκνί πνπ δξνπλ θαηαιπηηθά ζηελ φιε 

δηαδηθαζία. Έλαο απφ απηνχο είλαη θαη νη software agents (πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ). Πνιιέο 

εθαξκνγέο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο είλαη αλεμάξηεηεο κε ηηο ππφινηπεο θαη δελ ιεηηνπξγνχλ ζε 

φια ηα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα - ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα κε απνηέιεζκα λα 

ρξίδνπλ παξακεηξνπνίεζεο θαη λα θαηαιακβάλνπλ αξθεηφ ρψξν ζηελ κλήκε καδί κε 

άιινπο πφξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. Με ηελ ρξήζε ησλ software agents παξέρεηαη επειημία 

ηδηαίηεξα ζε κηθξέο (ζε κέγεζνο) εθαξκνγέο, αλεμάξηεηα ζε ηη πιαηθφξκα κπνξεί λα ηξέρεη 

ν software agent θαη ε εθαξκνγή ε ίδηα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λέεο εθαξκνγέο λα 

κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ θηλεηή ζπζθεπή αθφκα θαη φηαλ απηή έρεη βγεη απφ ηελ 

γξακκή παξαγσγήο.  

 Δηδηθφηεξα, ν software agent ζρεδηάδεηαη λα ιεηηνπξγεί ζαλ μερσξηζηφ θνκκάηη ηνπ 

ινγηζκηθνχ αλαιακβάλνληαο λα εθηειεί ηηο ζπλαξηήζεηο πνπ αθνξνχλ εηδηθή 

παξαθνινχζεζε θαη επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ρξήζηε, αθήλνληαο ηηο ππφινηπεο 

εθαξκνγέο λα κεηαθξάδνληαη δεηψληαο απιέο πιεξνθνξίεο θαη  ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 

αληηγξαθή ν πεγαίνο θψδηθαο θάζε θνξά. Ζ ζπλδεζηκφηεηά ηνπο, δε, πινπνηείηαη κε 

ηερλνινγίεο φπσο WLAN, WiMAX, WCDMA, HSPDA, HSUPA, EDGE, GPRS, GSM, 

Bluetooth, UWB, RFID technology, software defined radio, Wibree θαη P2P δίθηπα. 

 Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε δηαθνξά πνπ επηθέξεη ε έιεπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

κεραληζκνχ παξαηίζεληαη νη παξαθάησ εηθφλεο αξρηηεθηνληθήο, ε κηα κε θαη ε άιιε ρσξίο 

ηελ χπαξμε ησλ software agents: 

 

Δηθφλα 38: Αξρηηεθηνληθή κε θαη ρσξίο software agents 
Πεγή: Δξγαζία «Intelligent Software Agent Framework for Customized Mobile Services», MDS'07, November 

26-November 30, 2007, Newport Beach, CA, USA 

  

 Μηα άιιε παξάκεηξνο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ βησζηκφηεηα MOSS ζπζηεκάησλ, εθφζνλ 

βέβαηα εμππεξεηνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο, είλαη θαη ε αζθάιεηα. Έρεη επηθξαηήζεη ν φξνο 
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«δηαρείξηζε πνιηηηθψλ αζθαιείαο» κε ηνλ νπνίν νη δεκηνπξγνί ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ 

ελλννχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηβνιή ησλ θαλφλσλ κπζηηθφηεηαο εμ νλφκαηνο ησλ νληνηήησλ 

ζην ζχζηεκα (ρξήζηεο θαη εθαξκνγέο). Γηεπθξηληζηηθά, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη πνιηηηθέο 

είλαη θαλφλεο ηδαληθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ επεξεάδνπλ πψο νη πξάθηνξεο Ηζηνχ ελεξγνχλ. 

Δίλαη ν ηδαληθφο κεραληζκφο γηα ηε δηαρείξηζε ζπκπεξηθνξάο ζην ζεκαζηνινγηθφ Ηζηφ 

επεηδή παξέρνπλ ηελ επειημία, ηελ εηιηθξίλεηα, θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε πνπ απαηηείηαη. 

 Μηα MSCA (Mobile Social Computing Application) πνπ δεηά πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

κηα αξρηθή νληφηεηα πξνθεηκέλνπ λα ηηο κνηξαζηεί κε κηα άιιε νληφηεηα, πξέπεη λα θαιέζεη 

ην ζχζηεκα (middleware) γηα λα ειέγμεη ηε ζρεηηθή δήισζε (πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απηέο 

νη δειψζεηο κνηξάδνληαη κεηαμχ φισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο MSCA). ηε ζπλέρεηα, 

ρνξεγεί/αξλείηαη ηελ πξφζβαζε ή δηαβηβάδεη ην αίηεκα ζηελ αξρηθή νληφηεηα πνπ κπνξεί λα 

επηηξέςεη ή λα απαγνξεχζεη ηελ πξφζβαζε πιεξνθνξηψλ. Οη θαλφλεο κπζηηθφηεηαο πνπ 

παξέρνληαη απφ απηέο ηηο νληφηεηεο, ζπλήζσο, απνζεθεχνληαη ζε κηα  βάζε δεδνκέλσλ. 

Παξφιν πνπ ππάξρεη ε επηινγή λα επηβιεζνχλ ζην επίπεδν βάζεσλ δεδνκέλσλ κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ πεξηνξηζηηθψλ εξσηήζεσλ, ιφγσ ησλ  ζχλζεησλ θαη 

εμειηζζφκελσλ γεσθνηλσληθψλ πεξηνξηζκψλ κπζηηθφηεηαο, ε εθαξκνγή ηνπο θξίλεηαη 

δχζθνιε. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα επηζπκεί λα εξσηεζεί ζε πεξίπησζε 

πνπ θάπνηνο άιινο δεηήζεη πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ. 

 Δπηρεηξψληαο κηα επξχηεξε πξνέθηαζε κπνξεί θάπνηνο λα πεη κε ζηγνπξηά φηη ν 

ζεκαζηνινγηθφο ηζηφο (semantic web) παξέρεη ηνπο κεραληζκνχο γηα αλαδήηεζε θαη 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζε εθαηνκκχξηα πηζαλά δεδνκέλα κε θαιά νξηζκέλε 

ζεκαζηνινγία. ε απηφ ην αλνηθηφ θαη δπλακηθφ πεξηβάιινλ, είλαη ζεκαληηθφ λα ειεγρζεί 

πψο νη πξάθηνξεο Ηζηνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλζξψπσλ, ησλ ππεξεζηψλ Ηζηνχ, 

θαη ησλ πξαθηφξσλ ινγηζκηθνχ) ζπκπεξηθέξνληαη ζε φξνπο πξφζβαζεο πφξσλ (π.ρ. 

ππεξεζίεο, εηθφλεο, θαη webpages) πσο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο νη άιινη 

(privacy), αλ είλαη αμηφπηζηνη, αλ εγθαζηδξχνπλ θαη εθπιεξψλνπλ θνηλσληθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη επαθέο θαη πσο ζπλδπάδνπλ πιεξνθνξίεο κεηαμχ ηνπο 

γηα λα βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα. 

  Ζ δηαρείξηζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ε απνδνηηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπο θαίλεηαη λα είλαη 

δπλαηή κε ηελ ρξήζε θαη εθαξκνγή δηαθφξσλ κεζφδσλ. Μηα απφ απηέο είλαη ην REIN (Rei 

θαη N3), ην νπνίν απνηειεί έλα δηαλεκεκέλν πιαίζην γηα ηελ εθινγίθεπζε θαη δηακφξθσζε 

πνιηηηθψλ, πνπ εθκεηαιιεχεηαη πιήξσο ηελ εγγελψο απνθεληξσκέλε θαη αλνηθηή θχζε ηνπ 

ζεκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ. Δπίζεο, επηηξέπεη ηελ πεξηγξαθή ησλ πνιηηηθψλ ρξεζηκνπνηψληαο 

ηηο νληνινγίεο ζην RDF (Resource Description Framework)  θαη ηελ OWL (Web 

Ontology Language), θαη λα δεκνζηεπζεί ζε ζπλέρεηεο ζε RDF/XML ή N3 (Notation3). 
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Δθηφο απηψλ, δελ απνθιείεη ηελ ρξήζε θαη άιισλ γισζζψλ ή νληνινγηψλ γηα ηελ 

δηακφξθσζε πνιηηηθψλ. Γείγκα θψδηθα ζε γιψζζα REIN θαίλεηαη παξαθάησ: 

 

Δηθφλα 39: Κψδηθαο ζε γιψζζα REIN 
Πεγή: Δξγαζία: « Towards a Policy-Aware Web», Maryland Information and Network Dynamics Laboratory 

Lab, University of Maryland  

   

 Οξηζκέλεο έλλνηεο ζε RDF ιακβάλνληαη απφ ηε ινγηθή θαη ηε γισζζνινγία, φπνπ ην 

ππνθείκελν, θαηεγνξνχκελν ηεο θάζε πξφηαζεο, θαζψο θαη δνκέο ππνθείκελν - 

θαηεγνξνχκελν θαη ππνθείκελν - θαηεγνξνχκελν - αληηθείκελν έρνπλ έλλνηεο παξφκνηεο κε, 

φκσο επδηάθξηηεο απφ, ηηο ρξήζεηο εθείλσλ ησλ φξσλ ζε RDF. Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε 

κέζνδνο απηή παξαηίζεηαη έλα παξάδεηγκα θσδηθνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ κε  ην πξφηππν 

RDF: 

  ηε δήισζε αγγιηθήο γιψζζαο "ε Νέα Τφξθε έρεη ηελ ηαρπδξνκηθή  ζχληκεζε Ν.Τ ", 

"ε Νέα Τφξθε" ζα ήηαλ ην ζέκα, "έρεη ηελ ηαρπδξνκηθή ζχληκεζε" ην θαηεγνξνχκελν θαη ε 

"Νέα Τφξθε" ην αληηθείκελν. Έηζη πινπνίεζε ηεο RDF δηακφξθσζεο κε ηελ ρξήζε ηεο Ν3, 

κπνξεί λα κνηάζεη κε: 

<urn:x-states:New%20York> <http://purl.org/dc/terms/alternative> "NY" 

 

Μηα άιιε δηακφξθσζε ηεο ίδηαο πξφηαζεο είλαη θαη ε εμήο: 

<rdf:RDF 

  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

  xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"> 

 <rdf:Description rdf:about="urn:x-states:New%20York"> 

   <dcterms:alternative>NY</dcterms:alternative> 

 </rdf:Description> 

</rdf:RDF> 

 

  εκαληηθέο ζπλεηζθνξέο ηνπ REIN ζηελ δηακφξθσζε θαη ελνπνίεζεο πνιηηηθψλ είλαη: 
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  α. Ζ επειημία ζην πψο πεξίπινθεο ή εθθξαζηηθέο νη πνιηηηθέο πξέπεη λα είλαη. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κηα πνιηηηθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα απιή νληνινγία ζε RDF 

γηα λα απαξηζκήζεη ηνπο ρξήζηεο θαη νη πφξνη πνπ κπνξνχλ/δελ κπνξνχλ λα έρνπλ 

πξφζβαζε ελψ κηα άιιε πνιηηηθή κπνξεί λα είλαη έλα ζχλνιν N3 θαλφλσλ πνπ θαζνξίδεη ηα 

δηθαηψκαηα πξφζβαζεο απφ ηελ άπνςε ησλ ηδηνηήησλ 

  β. Πξνσζεί ηελ δηεχξπλζε θαη ηελ ηθαλφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο δεδνκέλνπ φηη 

επηηξέπεη ζε θάζε πνιηηηθή γηα λα έρεη ηελ πνιηηηθή νληνινγία ηνπ θαη θξηηή θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί αθφκα κέζα ζηα πνιηηηθά δίθηπα απφ άιιεο πνιηηηθέο. 

  γ. Τπνζηεξίδεη κηα ρσξηζκέλε ζε δηακεξίζκαηα πξνζέγγηζε ζηε ράξαμε πνιηηηθήο. 

  Σν δίθηπν νληνινγηψλ ησλ πνιηηηθψλ ηνπ REIN θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: 

 
 

Δηθφλα 40: Γίθηπν νληνινγηψλ REIN 
 Πεγή: Δξγαζία: « Rein : Where Policies Meet Rules in the Semantic Web», Computer Science and Artificial 

Intelligence Laboratory Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA 02139, USA 

   

  Πξνρσξψληαο ιίγν πην πέξα, ζε φηη αθνξά ηελ αζθάιεηα, αξρίδεη λα αθκάδεη ε ηάζε 

γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηέηνησλ πνιηηηθψλ πνπ ελνπνηνχληαη θάησ απφ ην πξφηππν 

ηνπ ιεγφκελνπ PAW (Policy Aware Web), ην νπνίν ζεσξείηαη έλα ζχγρξνλν θιεηδί γηα ηελ 

αλνηρηή, θιηκαθνχκελε θαη δηαλεκεκέλε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Παγθφζκηνπ 

Ηζηνχ. 

  ην πιαίζην απηφ, κειεηψληαη λέεο ηερληθέο πξφζβαζεο πνπ βαζίδνληαη ζε δηθαηψκαηα 

ζε επίπεδν URΙ (Uniform Resource Identifier) θαη φρη ζε επίπεδν θαθέισλ πνπ είλαη νη 

πεξηζζφηεξεο ζήκεξα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη URI είλαη κηα ζεηξά ραξαθηήξσλ πνπ 

πξνζδηνξίδεη έλα φλνκα ή κηα πεγή (server) ζην δηαδίθηπν. 

  ε απηέο ηηο λέεο ηερληθέο δεηείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο απφδεημε ε νπνία λα δείρλεη φηη ε 

ζχλδεζή ηνπο αληαπνθξίλεηαη ζηελ πνιηηηθή πνπ είλαη θσδηθνπνηεκέλε ζηνπο θαλφλεο. Ζ 
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πνιππινθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο απφδεημεο δχλαηαη λα πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ 

εθαξκνγή θαη ηελ πεξηνρή (domain). 

  Χζηφζν, ππάξρνπλ 2 εηδψλ κεραληζκνί πνπ βαζίδνληαη ζε θαλφλεο: 

  α.  ππνρξεωηηθόο έιεγρνο πξφζβαζεο (Mandatory Access Control - MAC -). Σέηνηνπ 

είδνπο ζπζηήκαηα ζπλήζσο δελ επηηξέπνπλ ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο πιεξνθνξίαο λα ειέγρεη 

απνθάζεηο πξνζηαζίαο (ηηο ιακβάλεη πξνεγνπκέλσο ην ζχζηεκα απφ κφλν ηνπ). 

  β.  πξναηξεηηθόο έιεγρνο πξφζβαζεο (Discretionary Access Control - DAC -). 

Σέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα επηηξέπνπλ ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο πιεξνθνξίαο λα ειέγρεη 

απνθάζεηο πξνζηαζίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Σν πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη κε απηή ηελ 

ηερληθή είλαη φηη δεηά ζε απηνχο πνπ αηηνχληαη πιεξνθνξίεο λα απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ 

πξφζβαζε θαη γηα ηα αληηθείκελα ηνπ ζπζηήκαηνο λα έρνπλ θαιχηεξν θαη ιεπηνκεξέζηεξν 

έιεγρν ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηα MAC ζπζηήκαηα. 

  Με ηελ ηερληθή πνπ παξνπζηάζηεθε πξνεγνπκέλσο απνθεχγεηαη ε ππεξθφξησζε ηνπ 

server ελφο ζπζηήκαηνο ζε πεξίπησζε θαθνπξναίξεηεο επίζεζεο κε νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο ινγηζκηθφ. Αληί λα επσκίδεηαη ν server ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο ηελ πηζηνπνίεζε ηεο 

πξνέιεπζεο (πρ ελφο email) ηψξα απηφ ην θάλεη ν θάζε ρξήζηεο κε ην λα ειέγρεηαη έκκεζα 

θάζε ηέηνηα δηαδηθαζία απφ παξεκβαιιφκελνπο servers εηδηθά θαηαζθεπαζκέλνπο γηα 

ηέηνηεο εξγαζίεο. 

  Δπηθνπξηθφ ξφιν ζηελ φιε δηαδηθαζία παίδνπλ θαη άιιεο κέζνδνη πνπ απνηεινχλ ην 

ζεσξεηηθφ ζρήκα ζε φηη αθνξά ηελ πινπνίεζε πνιηηηθψλ αζθαιείαο. Άμηνο αλαθνξάο είλαη 

, γηα παξάδεηγκα, ν αιγφξηζκνο Rete, ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ αλάιπζε - πινπνίεζε 

κεγάινπ φγθνπ πνιηηηθψλ κε θέληξν ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο ειέγρνπ θαη πξφζβαζεο, 

θαζψο θαη ην ιεγφκελν Proof-Carrying Authorization (PCA), ην νπνίν είλαη έλα πιαίζην 

εμνπζηνδνηήζεσλ γηα ζπζηήκαηα πςειφηεξνπ επηπέδνπ. 

  Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε, δε, ηεο κεζφδνπ PCA παξνπζηάδεηαη ην αθφινπζν 

παξάδεηγκα: 

  Ο Κψζηαο είλαη θαζεγεηήο πνπ δηδάζθεη Υεκεία. Έρεη αλεβάζεη ζηελ ηζηνζειίδα πνπ 

δηαηεξεί, ηηο απαληήζεηο γηα έλα ελδηάκεζν δηαγψληζκα, ζην νπνίν πξφζθαηα ππέβαιε ηνπο 

καζεηέο ηνπ. Θέιεη ε πξφζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα λα πεξηνξηζηεί ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ 

καζήκαηφο ηνπ, θαη δελ ζέιεη ε ηζηνζειίδα ηνπ λα είλαη πξνζβάζηκε κεηά ηηο 20:00. Ζ Αιίθε 

είλαη καζήηξηα ηνπ Κψζηα. Δίλαη 21:00 ην βξάδπ θαη ζέιεη λα ηεο δνζεί πξφζβαζε ζηελ 

ζειίδα ηνπ Κψζηα. Ο θπιινκεηξεηήο ηεο (πρ Internet Explorer) επηθνηλσλεί κε ηνλ θεληξηθφ 

ππνινγηζηή (server) θαη δεηά ηε ζειίδα ηνπ Κψζηα. Ο server, πνπ βιέπεη φηη ε ζειίδα είλαη 

πξνζηαηεπκέλε κε PCA, απνθξίλεηαη κε έλα αίηεκα φηη ε Αιίθε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

κηα θξππηνγξαθεκέλε ζχλδεζε (HTTPS). Ο θπιινκεηξεηήο ηεο Αιίθεο κεηαπεδά ζε 
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HTTPS θαη δεηά πάιη ηελ ζειίδα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιήςεο απηνχ ηνπ αηηήκαηνο, ν 

server θαηαζθεπάδεη κηα πξφθιεζε (κηα ινγηθή δήισζε) πνπ πξέπεη λα είλαη απφδεημε φηη ε 

Αιίθε θαη ν Κψζηαο ζρεηίδνληαη. Ο server επηζηξέθεη έλα κήλπκα: «Απαξαίηεηε Έγθξηζε 

(Authorization Required)» πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πξφθιεζε, «πξέπεη λα απνδείμεηε (You 

must prove). Ο server ιέεη φηη είλαη εληάμεη γηα λα δηαβάζεη ην ……...» Όηαλ ε Αιίθε 

ιακβάλεη ηελ απάληεζε, εμεηάδεη ηελ πξφθιεζε θαη πξνζπαζεί λα θαηαζθεπάζεη κηα 

απφδεημε. Γπζηπρψο, ε πξνζπάζεηα απνηπγράλεη: Ζ Αιίθε δελ έρεη θακία ηδέα πψο 

δηαρεηξηζηεί ηελ παξνπζίαζε απνδείμεσλ φηη πξέπεη λα ηεο επηηξαπεί λα δηαβάζεη ηελ 

ζειίδα ηνπ Κψζηα. ηέιλεη έλα άιιν αίηεκα ζηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή: «Παξαθαιψ πείηε 

κνπ πνηνο κπνξεί λα δηαβάζεη ηελ ζειίδα ……..».  Ο server ηεο απαληά φηη φινη νη 

εγγεγξακκέλνη καζεηέο ηεο Υεκείαο κπνξνχλ λα ην θαηεβάζνπλ αξθεί λα είλαη κεηά ηηο 

20:00. πλερίδεηαη, ινηπφλ, έλαο δηάινγνο κελπκάησλ κεηαμχ server θαη Αιίθεο κέρξη ε 

δεχηεξε λα απνδείμεη φηη πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ηεο δνζεί πξφζβαζε. 

 Ξέρσξα απφ φιεο ηηο κέρξη ηψξα γλσζηέο πξαθηηθέο, ππνζηεξηδφκελεο απφ ήδε 

δηαδεδνκέλεο ηερλνινγίεο, έληνλε δξαζηεξηφηεηα παξαηεξείηαη ζην παξαζθήλην ηεο 

ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο ζε φξνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. πγθεθξηκέλα,  λέεο 

πιαηθφξκεο θαη εθαξκνγέο θάλνπλ ηελ παξνπζία ηνπο πξνρσξψληαο έλα βήκα πην πέξα 

ην κέιινλ ηνπ θνηλσληθνχ ινγηζκηθνχ θαη θαη‟ επέθηαζε θαη ησλ MOSS ζπζηεκάησλ. 

Λακπξφ παξάδεηγκα ησλ αλσηέξσ απνηειεί ηφζν ην λέν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα “Android” 

ηεο Google φζν θαη ε ππεξεζία “Friend Connect” ηεο ίδηαο εηαηξείαο. 

 Αλαθνξηθά κε ηελ δεχηεξε, πξφθεηηαη γηα κηα ππεξεζία online πνπ επηηξέπεη ζε 

ρξήζηεο ζπλδεδεκέλνπο ζην δηαδίθηπν λα ζπλδένληαη κε ηνπο θίινπο ηνπο ζε δηαθνξεηηθνχο 

ηζηφηνπνπο. Δληάζζεηαη ζηηο OpenSocial εθαξκνγέο θαη εζηηάδεη ζηελ απινπνίεζεο ηεο 

ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ θαη κε-θνηλσληθψλ ηζηνρψξσλ θαη λα ηππνπνηήζεη ην 

ρεηξηζκφ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ θνηλσληθψλ εθαξκνγψλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. 

Υξεζηκνπνηεί έλα κίγκα αλνηρηψλ πξνηχπσλ, φπσο OpenID γηα ην signin, oAuth γηα λα 

ειέγμεη ηα ζηνηρεία, θαη OpenSocial γηα ηηο εθαξκνγέο. Γεληθά, είλαη ειεχζεξε ππεξεζία 

αιιά απαηηεί ηελ έγθξηζε ηνπ ηζηνρψξνπ πνπ πξφθεηηαη λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη. Γελ απαηηεί 

θακία γλψζε πξνγξακκαηηζκνχ Ηζηνχ θαη επηηξέπεη ζε νπνηνδήπνηε ηζηνρψξν γηα λα 

πξνζθέξεη πξφζβαζε ζε δηάθνξεο  εθαξκνγέο θαη πεξηερφκελν απφ θνηλσληθά δίθηπα 

φπσο ην Hi5, Orkut, Plaxo, MySpace, ην Google Talk, Netlog θαη άιια. 

 Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη κηα αθφκα λενεηζεγκέλε ππεξεζία – 

παξάκεηξνο ηνπ “Google Friend Connect” κε ηελ νλνκαζία "Comment Translation". Με 

απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα, ηα ζρφιηα πνπ παξαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε γιψζζα 
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εθηφο απφ ηα αγγιηθά κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ εχθνια ζηα αγγιηθά. Σα παξαδείγκαηα 

ηεο ρξήζεο ηνπ είλαη: 

 

 α. Ηζηνζειίδεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ: επηηξέπεηαη ζηνπο ρξήζηεο λα ειέγμνπλ εάλ νη 

θίινη ηνπο αγφξαζαλ ή αλαζεψξεζαλ ην πξντφλ πνπ ελδηαθέξνληαη νη ίδηνη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο. 

 β. Ηζηνζειίδεο εηδήζεσλ: επηηξέπεηαη ζηνπο ρξήζηεο λα αλεβάδνπλ ηα ζρφιηα θαη ηηο 

απφςεηο ηνπο κε ην πξαγκαηηθφ πξνθίι ηνπο. 

 γ. Ηζηνζειίδεο νξγάλσζεο: πξνψζεζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κάξθεηηλγθ θαη 

ηεο επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νξγάλσζεο. 

 δ. Blogs θαη πξνζσπηθνί ηζηνρψξνη: πξνσζνχλ ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο 

θίινπο ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπο. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην «Android»  είλαη κηα ζηνίβα (stack) ινγηζκηθνχ γηα θηλεηέο 

ζπζθεπέο πνπ πεξηιακβάλεη έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, middleware (αθνξά έλα ινγηζκηθφ 

ππνινγηζηψλ πνπ ζπλδέεη ηα ηκήκαηα ή ηηο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ) θαη βαζηθέο εθαξκνγέο, 

θαη ελψ ρξεζηκνπνηεί κηα ηξνπνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ Kernel ηνπ Linux. Δπίζεο, επηηξέπεη 

ζηνπο developers (πξνγξακκαηηζηέο) κέζσ θψδηθα Java, λα ειέγρνπλ ηε ζπζθεπή κέζσ 

ησλ google-αλαπηπγκέλσλ βηβιηνζεθψλ ηεο γιψζζαο απηήο. 

 Αλ θαη δελ ππνζηεξίδεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά φπσο νη θιήζεηο video, (videocalls) 

αληαπνθξίλεηαη επαξθψο ζηηο αλάγθεο ησλ ζχγρξνλσλ ρξεζηψλ δηαζέηνληαο ζπκβαηφηεηα 

κε δηάθνξνπο ηχπνπο αξρείσλ φπσο H.263, H.264, MPEG-4 SP, AMR, AMR-WB, AAC, 

HE-AAC, MP3, MIDI, Ogg Vorbis, WAV, JPEG, PNG, GIF, BMP. Αλαθνξηθά κε ηα 

ππνζηεξηδφκελα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο είλαη ζπκβαηφ κε GSM/EDGE, IDEN, CDMA, 

EV-DO, UMTS, Bluetooth, Wi-Fi, θαη WiMAX. 

 Παξφιν πνπ ε Google ζεσξείηαη θαηλνηφκνο εηαηξεία ζηελ κεηαθνξά ησλ ηερλνινγηψλ 

πνπ εθαξκφδνπλ ζε θνηλσληθφ ινγηζκηθφ, ζηνλ δξφκν πνπ ράξαμε θαίλεηαη λα πνξεχνληαη 

θαη άιιεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην ηνκέα. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ε Nokia 

πξφζθαηα αλέπηπμε ην Nokia Ovi, πνπ είλαη ην εκπνξηθφ ζήκα γηα ηηο ππεξεζίεο Γηαδηθηχνπ 

(internet services) ηεο Nokia. Οη ππεξεζίεο Ovi κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ κηα 

θηλεηή ζπζθεπή, απφ ζηαζεξφ ή θνξεηφ ππνινγηζηή (κέζσ ηεο Nokia Ovi Suite) ή κέζσ 

ηνπ ζρεηηθνχ ηζηφηνπνχ ηεο (Ovi.com). Ζ Nokia εζηηάδεη ζε πέληε βαζηθέο πεξηνρέο 

ππεξεζηψλ: Παηρλίδηα, ράξηεο, πνιπκέζα (multimedia), κελχκαηα θαη κνπζηθή. Ο ζηφρνο 

ηεο Nokia κε Ovi είλαη λα πεξηιεθζνχλ ηα 3rd party ζπκβαιιφκελα κέξε, φπσο νη ρεηξηζηέο 

θαη νη ππεξεζίεο ηξίησλ φπσο ηελ ζειίδα θσηνγξαθηψλ Flickr ηνπ Yahoo. πλνπηηθά, 

αλαθέξνληαη ζαλ ελδεηθηηθέο ππεξεζίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζνπίηαο ην γεγνλφο φηη 

http://en.wikipedia.org/wiki/H.263
http://en.wikipedia.org/wiki/H.264
http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-4_Part_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_multi-rate_compression
http://en.wikipedia.org/wiki/AMR-WB
http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Audio_Coding
http://en.wikipedia.org/wiki/HE-AAC
http://en.wikipedia.org/wiki/MP3
http://en.wikipedia.org/wiki/Musical_Instrument_Digital_Interface
http://en.wikipedia.org/wiki/Vorbis
http://en.wikipedia.org/wiki/WAV
http://en.wikipedia.org/wiki/JPEG
http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics
http://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_Interchange_Format
http://en.wikipedia.org/wiki/BMP
http://en.wikipedia.org/wiki/GSM
http://en.wikipedia.org/wiki/Enhanced_Data_Rates_for_GSM_Evolution
http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_Digital_Enhanced_Network
http://en.wikipedia.org/wiki/Code_division_multiple_access
http://en.wikipedia.org/wiki/EV-DO
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System
http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://en.wikipedia.org/wiki/WiMAX
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επηηξέπεηαη ζηνπο ρξήζηεο θηλεηψλ ζπζθεπψλ λα νξγαλψζνπλ θαη λα κνηξαζηνχλ ηηο 

θσηνγξαθίεο θαη ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα κεηαμχ ηνπ PC ηνπο θαη ηνπ ηειεθψλνπ 

ηνπο.   

  Όζν εθηελήο θαη αλ είλαη ε αλαθνξά ζηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλνινγίεο, ηφζν ζε 

φξνπο πινπνίεζεο MOSS ζπζηεκάησλ, φζν θαη γεληθά, δελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη ην 

γεγνλφο φηη ε επηζηήκε ζεκεηψλεη πξνφδνπο κε εθξεθηηθνχο ξπζκνχο. Καηά ζπλέπεηα, 

πάληα ζα ππάξρεη ζπλέρεηα θαη πνηέ δελ ζα κπαίλεη ηειεία ζηελ πξνζέγγηζε κηαο κεζφδνπ. 
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ           

 

5.1 Πιενλεθηήκαηα 

 

 Ζ ζχγρξνλε επηθνηλσληαθή πξαθηηθή δείρλεη φιν θαη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία 

αθνκνίσζεο ησλ ηερληθψλ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ νη Mobile Social 

Spaces. Ζ αικαηψδεο, κάιηζηα, εμέιημε ησλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ, πνπ είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ πινπνίεζε ηέηνηνπ είδνπο ζπζηεκάησλ, θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί ζαλ 

θαηαιχηεο ζε φιε απηή ηελ δηαδηθαζία εηζαγσγήο λέσλ ηξφπσλ αιιειεπίδξαζεο ησλ 

αηφκσλ κεηαμχ ηνπο. 

 Ξεθηλψληαο κηα αλάιπζε ησλ επηκέξνπο ζεηηθψλ ζεκείσλ πνπ απνηππψλεη ε λέα απηή 

κέζνδνο επηθνηλσλίαο, ππφ ηα πξφηππα MOSS, αξρηθά ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί σο 

ζεκαληηθφηεξν ε θαηάξγεζε ησλ φπνησλ γεσγξαθηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλφξσλ. Μέρξη 

πξφηηλνο, πνηνο ζα κπνξνχζε λα ζθεθηεί φηη ζα ηνπ δηλφηαλ ε επθαηξία λα αληαιιάζζεη 

απφςεηο, κέζσ ππεξεζηψλ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ, κε άιινπο αλζξψπνπο, πφζν κάιινλ κε 

δηαζεκφηεηεο ή άιια επηθαλή θαη αλαγλσξίζηκα άηνκα, ηα νπνία αλήθνπλ ζην ίδην δίθηπν 

επηθνηλσλίαο; 

 Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ε απμαλφκελε απηνκαηνπνίεζε ησλ δηεξγαζηψλ 

θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ δηέπνπλ έλα δίθηπν MOSS. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πιένλ, ν 

νπνηνζδήπνηε δχλαηαη λα αληρλεχεη ηνπο γχξσ ηνπ, λα επηιέγεη κε πνηνπο ζέιεη λα κηιήζεη ή 

φρη, λα ελεκεξψλεη ηνπο γλσζηνχο ηνπ γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπ ψζηε λα πξνιαβαίλεη 

αλεπηζχκεηεο παξεκβάζεηο ή άζθνπεο ζπλνκηιίεο.   

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη λέεο γεληέο πνπ είλαη απνδέθηξηεο πςειφηεξσλ επηπέδσλ 

κάζεζεο θαη θάηνρνη ζαθψο θαιχηεξνπ δείθηε πνιπεπίπεδεο γλψζεο, έρνληαο γελλεζεί 

κέζα ζηελ ηερλνινγία, ηνπο είλαη εχθνιν λα ηελ αθνκνηψλνπλ θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηνχλ  κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο. Καηά ζπλέπεηα, ηα ζπζηήκαηα MOSS πνπ πινπνηνχληαη, θαηά 

θαηξνχο, βξίζθνπλ νπαδνχο θαη θαηνρπξψλνληαη ζεκαληηθά ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηεο 

θνηλσληθήο δσήο ησλ αηφκσλ. Άιισζηε, ηη ρξεζηκφηεηα κπνξεί λα έρεη έλα ζχζηεκα εάλ 

δελ είλαη ιεηηνπξγηθφ θαη δελ έρεη εγγεγξακκέλα κέιε ζην δίθηπφ ηνπ λα επηκεθχλνπλ ηελ 

βησζηκφηεηά ηνπ; 

 ηα πιαίζηα ησλ επξχηεξσλ αιιαγψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα γχξσ καο θαη ζρεηίδνληαη 

κε ην θνηλσληθφ ινγηζκηθφ (social software) πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ 

θαηαγξαθή ζεκαληηθψλ παξάιιεισλ αιιαγψλ ζε πιηθφ θηλεηψλ ζπζθεπψλ κε ζηφρν ηελ 

δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ, φπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 α.  απφ θπζηθφ πιεθηξνιφγην πεξάζακε ζε ςεθηαθφ. 
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 β.  ε ελζσκάησζε δεθηψλ GPS θαη εθαξκνγψλ ραξηνγξάθεζεο (geotagging) 

ζπληέιεζαλ θαη ζπληεινχλ ζηελ πξνζσπηθή απηνλνκία ηνπ αηφκνπ ζηα ηαμίδηα θαη ηελ 

κεγαιχηεξε δηεπθφιπλζε ζηελ πινήγεζε θαη ηελ ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ. 

 γ.  ν ζρεδηαζκφο δπλαηνηήησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρξεζηψλ (πρ γηα κεγάινπο ζε ειηθία βειηηζηνπνηνχληαη βνήζεηεο κλήκεο 

φπσο ππελζπκίζεηο γεγνλφησλ, μππλεηήξηα, θαιχηεξεο νπηηθνπνηήζεηο δηεξγαζηψλ, 

δπλαηφηεξνο θσηηζκφο, πςειφηεξε επθξίλεηα, κεγαιχηεξα θνπκπηά, επθνιία ζηελ ρξήζε κε 

ηνλ πεξηνξηζκφ ελδερφκελσλ ιαζψλ ρξήζεο θαζψο θαη δπλαηφηεηαο αζθάιεηαο φπσο 

θνπκπί παληθνχ θαη ιίζηα θξαγήο θιήζεσλ).  

 Με απηφ ηνλ ηξφπν αξρίδεη λα επδνθηκεί ε ζεσξία φηη απηφ πνπ απνθαινχκε πιένλ 

ρψξν-δηάζηεκα γίλεηαη αληηιεπηφ κέζσ ηεο γεσκεηξίαο θαη ηεο εκπεηξίαο (αλ ε θηλεηηθφηεηα 

(mobility) ζπκβαδίζεη κε ηελ θνπιηνχξα ησλ αηφκσλ ηφηε ζα πξέπεη λα αληηιακβαλφκαζηε 

ηηο θηλεηέο ηερλνινγίεο φρη ζαλ ζπζθεπέο πνπ βνεζνχλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ αιιά 

ζαλ κέξε φπνπ θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο θαηεγνξίεο ζεζκνζεηνχληαη). 

 Σα λέα ζπζηήκαηα ελζσκαηψλνπλ ηερλνινγίεο αιιειεπίδξαζεο θαη κε άιιεο 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο πνπ πεξηηξηγπξίδνπλ ηα άηνκα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν ε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα θαίλεηαη λα απνηειείηαη απφ πνιιέο ελεξγέο 

νληφηεηεο, ε ζεκαληηθφηεξε εθ ησλ νπνίσλ ν άλζξσπνο, νη νπνίεο δχλαληαη λα 

αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο κεηαμχ ηνπο. Σν απνηέιεζκα είλαη λα δηεπθνιχλνληαη θαη λα 

απινπνηνχληαη θαηαιπηηθά πνιιέο απιέο δηεξγαζίεο κε ηνπο ρξήζηεο ησλ ζπζηεκάησλ 

MOSS λα απνιακβάλνπλ κηα πην άλεηε θαη πνηνηηθή δσή. 

 Έρνληαο θαηά λνπ ην γεγνλφο φηη παξαθιάδηα ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

ππνζηεξίδεη έλα θνηλσληθφ δίθηπν είλαη δηάθνξεο ππνεθαξκνγέο, δελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη 

ε ηδηαίηεξε πξνζθνξά ηνπο ζηελ παξνρή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ 

γεσπνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά δεδνκέλα, πρ ηζηνξηθά κλεκεία, ζέξεηξα, παξαιίεο, κνπζεία 

θ.α. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηρεηξείηαη κηα επηθέληξσζε ζηελ πξνψζεζε ηζηνξηθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ κέζσ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ πξνθεηκέλνπ λα πιεζηάζνπλ 

ηνπο αλζξψπνπο θαη λα δηαζπείξνπλ φζν πην επξέσο γίλεηαη ηελ πνιηηηζηηθή θνπιηνχξα. 

    

5.2 Μεηνλεθηήκαηα 

 

 ηελ αληίπεξα φρζε, ην ζχγρξνλν απηφ θνηλσληθφ θαηλφκελν παξνπζηάδεη θαη θάπνηεο 

αδπλακίεο, νη νπνίεο έξρνληαη λα πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε γχξσ απφ ηηο κεγάιεο δηαζηάζεηο 

πνπ θαίλεηαη λα παίξλεη ε ρξήζε ηνπ. Απφ απηέο, άιιεο ελδέρεηαη λα πξνέξρνληαη απφ ην 
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γεγνλφο φηη ην ζχγρξνλν θνηλσληθφ ζχλνιν δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηερλνινγηθή θαη 

πνιηηηζκηθή νκνηνγέλεηα θαη άιιεο απφ θαζαξά ηερληθήο ζθνπηάο αηέιεηεο.  

 Αξρηθά, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο φηη κεγάιν κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ, ηνπ 

αζηηθνχ κα πνιχ πεξηζζφηεξν ηνπ επαξρηαθνχ, δείρλεη κηα πξνζθφιιεζε ζην παξειζφλ θαη 

κηα ηαπηφρξνλε άξλεζε θαη ακθηζβήηεζε ζε νηηδήπνηε λέν έρεη λα πξνζθέξεη ε ζχγρξνλε 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε. Βέβαηα, ζε απηφ ζπλεγνξεί ε έιιεηςε ηθαλνπνηεηηθήο αζθάιεηαο 

πνπ εκθαλίδνπλ πνιιέο δηεξγαζίεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο γεληθφηεξα. Χζηφζν, ν θφζκνο δελ θαίλεηαη ηδηαίηεξα πξφζπκνο λα εθπαηδεπηεί 

θαη λα ιάβεη ηερλνινγηθή παηδεία ηέηνηνπ ραξαθηήξα, ηνπιάρηζηνλ φρη ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ. Αλ ζθεθηεί, κάιηζηα, θάπνηνο θαη ην φηη έλαο κεγάινο αξηζκφο ρξεζηψλ ελφο 

ζπζηήκαηνο MOSS απνηειεί θαη ηνλ νπζηαζηηθφηεξν παξάγνληα επηηπρίαο ηνπ, ηφηε 

θαζίζηαηαη ζαθήο ε ζεκαληηθφηεηα πνπ έρεη ε πξναλαθεξφκελε ηάζε. 

 Ζ παξαδνρή φηη αθφκε δελ έρεη πινπνηεζεί έλα ζχζηεκα πνπ θάλεη πξάμε φια απηά 

πνπ απνηππψλνληαη ζην ζρεδηαζηηθφ ζηάδην απνηειεί κηα απφ ηηο πην δπλαηέο πξνθιήζεηο 

γηα ηνπο δεκηνπξγνχο ηέηνηνπ είδνπο ηερλνινγίαο. Οη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο βξίζθνληαη 

αθφκε ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην θαη φζεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν 

θαλνληθά, δελ θαιχπηνπλ πιήξσο ηα πξφηππα θαη ηηο ηδέεο ησλ Mobile Social Spaces (γηα 

παξάδεηγκα ην “facebook” ή ην “myspace”). Βέβαηα, ε πεπνίζεζε φηη απηφ ζα αιιάμεη πξνο 

ην θαιχηεξν είλαη δηάρπηε ζηελ ζχγρξνλε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ρσξίο φκσο απηή λα 

ηζνδπλακεί κε ηθαλή δέζκεπζε γηα ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ. 

 ηα αξλεηηθά ζεκεία πνπ θαζηζηνχλ κεξηθψο ή νινθιεξσηηθά κε ιεηηνπξγηθέο 

νξηζκέλεο ππεξεζίεο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθνχ ινγηζκηθνχ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί θαη 

ε απνπζία θξίζηκνπ πιηθνχ θαη ηερλνινγηθψλ δνκψλ, απαξαίηεησλ γηα ηελ βησζηκφηεηά 

ηνπο. Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε αλεπαξθήο θάιπςε δηθηχσλ αζχξκαηεο 

ηερλνινγίαο (Wi-fi) πνπ απνηεινχλ ζεκέιην ιίζν ηφζν ζε Ad-hoc φζν θαη ζε θνηλά δίθηπα, 

ζηεξψληαο παξάιιεια, απφ ηηο εθαξκνγέο ηνλ θηλεηφ (mobile) ραξαθηήξα ηνπο. Πσο ζα 

κπνξνχζε θάπνηνο λα ελεκεξψζεη ηνλ αληίζηνηρν εμππεξεηεηή (server) γηα ηελ ζέζε ή ηελ 

θαηάζηαζή ηνπ ή αθφκε θαη λα ζπλνκηιήζεη κε θάπνηεο επαθέο ηνπ εάλ δελ ηνπ 

επηηξεπφηαλ ε ζχλδεζε ζην επηζπκεηφ δίθηπν;  

 Αθφκα θη αλ ππάξρεη, φκσο, φιε ε απαξαίηεηε θάιπςε ζε ηερλνινγηθέο ππνδνκέο πνπ 

απαηηνχληαη δελ κπνξεί θαλείο λα παξαβιέςεη ην κεγάιν θφζηνο πνπ ηηο ζπλνδεχεη. Ζ 

δπζθνιία αληηκεηψπηζήο ηνπ θηάλεη, κάιηζηα ζην ζεκείν λα απνηξέπεη αλζξψπνπο απφ ηελ 

πηνζέηεζε θαη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ επηθέξνπλ δεηλή ζέζε ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ 

θαηάζηαζε. Αλ αλαινγηζηεί θαλείο ην κέγεζνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα 
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ελνπνηεζνχλ ζε έλα θεληξηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη φηη απνξξέεη απφ απηφ, κπνξεί 

λα θαηαιάβεη γηα ην χςνο ηνπ θφζηνπο πνπ γίλεηαη ιφγνο. 

 Γελ ζα πξέπεη λα πεξλάεη απαξαηήξεηε θαη ε κεγάιε αλάγθε γηα ελέξγεηα πνπ είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο εθαξκνγέο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, νξηζκέλεο ρξεζηκνπνηνχκελεο 

ηερλνινγίεο, φπσο ην GPS, ρξεηάδνληαη κεγάιν κέξνο ηνπ «πξνυπνινγηζκνχ» ελέξγεηαο 

ησλ θηλεηψλ κέζσλ κε απνηέιεζκα λα θξίλεηαη επηηαθηηθή ε εθαξκνγή θαηάιιειεο 

πνιηηηθήο δηαρείξηζήο ηεο. Γπζηπρψο, δελ ππάξρεη αθφκα θάηη πνπ λα ππνζηεξίδεη επαξθψο 

ηελ αδηάιεηπηε παξνρή ελέξγεηαο (ubiquitous) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θηλεηηθφηεηα (mobility) 

ψζηε λα θαηνρπξψλεηαη ε θεληξηθή ηδέα ηεο MOSS επηθνηλσλίαο. 

 ε φξνπο ινγηζκηθνχ, ε εγθαηάζηαζε ηεο πιαηθφξκαο J2ME, ε νπνία απνηειεί ηελ 

ζπλεζέζηεξε παξάκεηξν γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία θάζε ηέηνηαο εθαξκνγήο, ζε 

νπνηνδήπνηε ηειέθσλν είλαη ηνπιάρηζηνλ αθαηάζηαηε θαη πνιχπινθε, δεηψληαο ζε πνιιά 

ζεκεία ηελ επέκβαζε απφ πιεπξάο ρξήζηε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εθαξκνγέο δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηα επηζπκεηά πξφηππα - επίπεδα, παξνπζηάδνληαο ζπρλά ιάζε θαη 

ειιείςεηο.  

 Γελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη θαη ε, απνδεδεηγκέλα, επηηεδεπκέλε ηαθηηθή ησλ 

δεκηνπξγψλ ινγηζκηθνχ, νη νπνίνη ζθφπηκα δελ επηηξέπνπλ ηελ ζπκβαηφηεηα θαη ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εθδφζεσλ MOSS ζπζηεκάησλ, εγθισβίδνληαο ηνπο 

ρξήζηεο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα φξηα, γεσγξαθηθά, ρσξνηαμηθά θαη θνηλσληθά. Διάρηζηα 

δείγκαηα γξαθήο ππάξρνπλ, κέρξη ζηηγκήο, ζε φηη αθνξά «αλνηρηέο» πιαηθφξκεο 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ άλεηε πξφζβαζε θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, 

θαζψο θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο αιιειεπίδξαζε ησλ κειψλ ηνπο. 

    

5.3 Μειινληηθή Δμέιημε 

 

 Ήδε αξρίδνπλ λα ζεκεηψλνληαη λέεο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ησλ Mobile Social Spaces 

πεξλψληαο απφ ηελ επνρή ηνπ “myspace” ζε απηή άιισλ πην δπλακηθψλ θαη κε 

πεξηζζφηεξεο πξννπηηθέο θαη επηινγέο θνηλσληθψλ εθαξκνγψλ. ε απηφ ην πέξαζκα αμίδεη 

λα ζεκεησζεί ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε ηνλ θπζηθφ ηνπ 

θφζκν θαη ε επαλαζχλδεζε κε ηνπο νηθείνπο ηνπ, έρνληαο ζηελ δηάζεζή ηνπ πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπο. 

 Πνιιά απφ ηα πηινηηθά ζπζηήκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ δελ θαηάθεξαλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ζηηο επηηαγέο ηεο Mobile Social Spaces 

αξρηηεθηνληθήο. Χζηφζν, ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή πξφνδνο κε πξψην ζεηηθφ ζηνηρείν ηελ 
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αλάδεημε φισλ εθείλσλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ παξαπέξα 

αλάπηπμε. Βέβαηα, δελ κπνξεί λα παξαγλσξηζηεί θαη ην γεγνλφο φηη γηα θάπνηεο απφ ηηο 

απνηπρίεο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ επζχλνληαη απνθιεηζηηθά νη ρξήζηεο ηνπο, δεδνκέλνπ φηη 

ε απνδνρή θαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο είλαη νη θχξηνη παξάκεηξνη επηηπρίαο ή κε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. 

 Όζν, φκσο, πξνρσξάλε λέα κνληέια επηθνηλσληαθήο πξαθηηθήο θαη ε ηερλνινγία 

δηεηζδχεη πεξηζζφηεξν ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ππάξρεη ειπίδα γηα ηελ δεκηνπξγία 

πην γφληκνπ εδάθνπο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηα ππφ εμέηαζε ζπζηήκαηα. Γελ απέρεη , 

ινηπφλ, πνιχ ε επνρή πνπ φινη ζα θπθινθνξνχλ κε έλα PDA ζην ρέξη αληαιιάζζνληαο 

πιεξνθνξίεο, κηιψληαο θαη θάλνληαο ζρέδηα κε δηάθνξνπο άιινπο ρξήζηεο ηνπ ίδηνπ 

δηθηχνπ.  Δθηηκάηαη κάιηζηα [24] φηη ζην άκεζν κέιινλ ε θνπιηνχξα καο ζα είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλε κε ηα θηλεηά ηειέθσλα ζηνλ βαζκφ πνπ εμππεξεηνχληαη νη φπνηεο 

επηθνηλσληαθέο πξαθηηθέο. Αλ, ινηπφλ, ζήκεξα, απφ ζρεηηθά πεηξάκαηα, ε αλαινγία 

εμεξρνκέλσλ / εηζεξρνκέλσλ θιήζεσλ είλαη πεξίπνπ 2,5 / 1 [24], κπνξεί θάπνηνο λα 

θαληαζηεί ηη επηθπιάζζνπλ ηα ρξφληα πνπ έξρνληαη. 

 πγθεθξηκέλα, ζηνλ ηνκέα ηνπ δηθηπαθνχ δηαιφγνπ κε ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ 

θεηκέλνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real time) εθαξκνγέο ζαλ ην ΗΜ (Instant Messaging) ζα 

εμειηρζνχλ, ελψ παξάιιεια, ζα εδξαησζνχλ θαη άιιεο πην πξσηνπνξηαθέο, νη νπνίεο ζα 

ππνζηεξίδνπλ πην ηθαλνπνηεηηθά ηηο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ. Ζ ζεκεξηλή 

πξαγκαηηθφηεηα, βέβαηα, ζέιεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΗΜ κε κελχκαηα θεηκέλνπ, 

απνθεχγνληαο αξθεηά ηελ ρξήζε άιισλ πην θαηαλνεηψλ κεζφδσλ πνπ ελδερνκέλσο, λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία ησλ κειψλ ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Λακπξφ 

παξάδεηγκα απνηειεί ε ρξήζε εηθνληδίσλ πνπ επηρεηξνχλ λα αληηπξνζσπεχζνπλ ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή ή θνηλσληθή θαηάζηαζε ηνπ ρξήζηε θάζε ζηηγκή. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή νκηιία 

(affective speech) [1], φπσο ιέγεηαη, εθκεηαιιεχεηαη ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο πξνθεηκέλνπ 

λα εμνηθνλνκήζεη ρξφλν θαη ελέξγεηα, πξνζθέξνληαο κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο 

θαηάζηαζεο θάζε ρξήζηε πην ζθαηξηθά θαη ζίγνπξα, πην άκεζα. Βέβαηα, ζηηο κέξεο καο δελ 

είλαη ηφζν δηαδεδνκέλε θαη αλαπηπγκέλε, φκσο ε θαιχηεξε αμηνπνίεζή ηεο απνηειεί 

ελδηαθέξνπζα πξφθιεζε. 

 Μηα άιιε πηπρή πνπ ρξεηάδεηαη αλαλέσζε, πάληα κε ζεκείν αλαθνξάο ηελ ζεκεξηλή 

θαηάζηαζε ησλ MOSS ζπζηεκάησλ, είλαη ε αζθάιεηα. Παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρεη έληνλε 

θηλεηηθφηεηα θαη πξνβιεκαηηζκφο ησλ αξρηηεθηφλσλ δνκψλ θαη εθαξκνγψλ θνηλσληθνχ 

ινγηζκηθνχ δελ έρεη πξνζεγγηζηεί, αθφκε, έλα ηθαλνπνηεηηθφ πξφηππν ιεηηνπξγίαο. ηα 

κειινληηθά ζρέδηά ηνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη λέεο ηαθηηθέο θαη ηδέεο πξνο αλαζεψξεζε ησλ 

ππαξρφλησλ, νη νπνίεο πξνζαλαηνιίδνληαη ζε πην απζηεξνχο ειέγρνπο θαη πνιηηηθέο 
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αζθαιείαο. Γηα παξάδεηγκα, θάζε ρξήζηεο πνπ ζα επηζπκεί πξφζβαζε ζε δεδνκέλα άιινπ, 

ζα ηνπ δεηείηαη πηζηνπνίεζε ηεο ζρέζεο πνπ ηνπο ζπλδέεη θαζψο θαη ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ 

[35]. Πξνο ην παξφλ, πεηξακαηηζκνί κε κεραληζκνχο πνπ εκπιέθνπλ ηελ ηαπηνπνίεζε 

κέζσ απνζηνιήο αλαγλσξηζηηθψλ κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email) δελ 

δείρλεη λα επηθέξεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, γη‟ απηφ θαη νη ζρεδηαζηέο 

πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηελ αλάπηπμε άιισλ πην θαηλνηφκσλ. 

 Γεδνκέλνπ φηη γηα λα πθίζηαηαη έλα θνηλσληθφ δίθηπν κε ηελ αξρηηεθηνληθή πνπ 

επηηάζζεηαη απφ ηα πξφηππα Mobile Social Spaces, είλαη αλαγθαία ε ζπλερήο θάιπςε 

δηθηχνπ, αλακέλεηαη ζην κέιινλ κηα ζεκαληηθή βειηίσζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηεί ηψξα. Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ην Wifi θαη ην GPS απνηεινχλ ηελ 

αηρκή ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, σζηφζν παξνπζηάδνπλ κεγάιεο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο 

ζε έλα θπζηθφ θφζκν, ν νπνίνο δε παξέρεη πιήξε δηθηπαθή θάιπςε ζε φινπο ηνπο 

γεσγξαθηθνχο ρψξνπο. θαηά ζπλέπεηα, ε παξνρή internet κέζσ δνξπθφξνπ ή θάπνηνπ 

άιινπ κέζσ θαίλεηαη κηα ειθπζηηθή επηινγή - πξννπηηθή αληηζηαζκίδνληαο σο έλα βαζκφ ηα 

φπνηα κεηνλεθηήκαηα παξνπζηάδεη ε ρξήζε ησλ ζεκεξηλψλ κεζφδσλ εληνπηζκνχ θαη 

πξφζβαζεο. 

 Σελ εμέιημε ηεο επηθνηλσληαθήο πξαθηηθήο θαη ησλ θπξηφηεξσλ ηερλνινγηψλ θαίλεηαη 

πσο ζα αθνινπζήζεη θαη ε αξρηηεθηνληθή θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ κε ηελ αλάπηπμε πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ θαηάιιεινπ γηα ηελ θαιχηεξε 

αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε. Σαπηφρξνλα, ζα 

ηνπ δίλεηαη ε πξφζβαζε ζε κεγαιχηεξν εχξνο δεδνκέλσλ, ηα νπνία κε ηελ θαηάιιειε 

επεμεξγαζία ζα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο επθνιίεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ 

[4]. Γηα παξάδεηγκα, κειινληηθά, ζα κπνξνχζε θαλείο λα έρεη απνζεθεπκέλεο ζην θηλεηφ ηνπ 

ηειέθσλν πξνηηκήζεηο πνπ αθνξνχλ αθφκε θαη ηελ ζεξκνθξαζία ελφο δσκαηίνπ, ζην νπνίν 

ζέιεη λα βξίζθεηαη, έηζη ψζηε κε θαηάιιεια κέζα θαη ηερλνινγίεο λα ιακβάλεηαη ν κέζνο 

φξνο απφ ηα θηλεηά ηειέθσλα φισλ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ ζε έλα δσκάηην θαη λα 

ξπζκίδεηαη απηφκαηα [6]. 

 πκπεξαζκαηηθά, είλαη βέβαην πσο ε εηθφλα ησλ MOSS πνπ αληηθξίδνπκε ζήκεξα δελ 

ζα είλαη ε ίδηα κέζα ζε ιίγα ρξφληα. Ζ επηηάρπλζε ησλ ζχγρξνλσλ ξπζκψλ δσήο θαη νη 

θαηλνχξηεο αλάγθεο πνπ γελληνχληαη θάζε κέξα επηηάζζνπλ ηελ ζηξνθή πξνο κηα λέα 

πξαγκαηηθφηεηα πην εζηζκέλε ζηελ ηερλνινγία θαη ζίγνπξα πην πνιχπινθε. Χζηφζν, φιεο 

νη εμειίμεηο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα γχξσ καο, έρνπλ θχξην 

ζθνπφ ηελ απινπνίεζε φζσλ πεξηζζνηέξσλ δηεξγαζηψλ ηεο δσήο καο γίλεηαη, έηζη ψζηε 

λα θαηαθηεζεί κηα λέα δπλακηθή θαη νπζηαζηηθή επηθνηλσληαθή, ηνπιάρηζηνλ, 

πξαγκαηηθφηεηα. 
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