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µενο που ονοµάζεται παράδοξο της ιδιωτικότητας. Αυτό 
οδηγεί συχνά σε καταστάσεις όπου τα προσωπικά δεδο-
µένα του χρήστη προσπελαύνονται, χρησιµοποιούνται 
ή τροποποιούνται από άγνωστους δράστες µε σκοπό την 
πρόκληση οικονοµικής ή άλλου είδους ζηµίας στο θύµα.

Εκµετάλλευση παιδιών: οι ιστοσελίδες κοινωνικής δι-
κτύωσης συνήθως δεν επιτρέπουν τη χρήση από παιδιά 
που είναι µικρότερα από κάποια ηλικία. Παρ’ όλα αυτά, 
η συγκεκριµένη απαγόρευση συχνά παρακάµπτεται µε 
αποτέλεσµα τα παιδιά να είναι εκτεθειµένα σε διαφόρους 
κινδύνους, από εκµετάλλευση από αγνώστους έως εθισµό. 
Το σίγουρο είναι ότι τα περισσότερα παιδιά στο µέλλον θα 
µετανιώσουν για τα δεδοµένα που έχουν ανεβάσει, καθώς 
αυτά είναι προορισµένα να υπάρχουν στις συγκεκριµένες 
ιστοσελίδες για πάντα, µιας και δεν είναι πολιτική τους να 
τα διαγράφουν.

Κυβερνοεκφοβισµός (cyber bullying): είναι η πράξη 
της παρενόχλησης/προσβολής ενός ατόµου µέσω διαδι-
κτύου, φαινόµενο που έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. 
Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν συχνά 
το πεδίο δράσης για τέτοιες συµπεριφορές, µιας και 1 σχό-
λιο ή µία ανεβασµένη φωτογραφία µπορεί να προκαλέσει 
πολλά προβλήµατα τόσο σε παιδιά όσο και σε ενηλίκους, 
όπως το να αλλάξουν σχολείο, εργασία, τόπο διαµονής.

Οι λόγοι που προκαλούν τα προαναφερθέντα προβλήµα-
τα µπορούν να συνοψιστούν στις εξής δύο µεγάλες κατη-
γορίες: ανωνυµία και έλλειψη ιχνηλασιµότητας. 

Η πρώτη (ανωνυµία) οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι 
οι άνθρωποι τείνουν να επικοινωνούν και να µοιράζονται 
πληροφορίες µε άτοµα τα οποία δεν γνωρίζουν στην κανο-
νική τους ζωή, και που κρύβονται πίσω από ένα ανώνυµο 
προφίλ που έχουν δηµιουργήσει. Αυτή η συµπεριφορά 
εξηγεί και το παράδοξο της ιδιωτικότητας που αναφέραµε 
παραπάνω, και είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, αφού οι χρή-
στες εκτίθενται σε άγνωστα άτοµα που µπορούν να τους 
βλάψουν.

Η δεύτερη (έλλειψη ιχνηλασιµότητας) οφείλεται στο ότι 
κανένας άλλος εκτός από τις ίδιες τις ιστοσελίδες κοινωνι-
κής δικτύωσης δεν µπορεί να βρει την ηλεκτρονική διεύ-
θυνση από την οποία ένα χρήστης συνδέεται στο προφίλ 
του. Έτσι, αν ο χρήστης αυτός πραγµατοποιήσει κάποια 

Τ
Τα τελευταία χρόνια η χρήση των ιστοσελίδων κοι-
νωνικής δικτύωσης έχει αυξηθεί σηµαντικά, δυστυχώς 
όχι χωρίς συνέπειες. Ο διαδικτυακός εκφοβισµός (cyber 
bullying), η εκµετάλλευση ανηλίκων (child exploitation) 
και η κλοπή ταυτότητας (identity theft) είναι µόνο κάποια 
από τα προβλήµατα που έχουν ανακύψει, και οφείλονται 
κυρίως σε προβλήµατα ιδιωτικότητας και ιχνηλασιµότη-
τας που υφίστανται στις υπάρχουσες πλατφόρµες. Στην 
παρούσα εργασία προτείνουµε µία αρχιτεκτονική των 
ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης που θα ελαττώσει τα 
ανωτέρω προβλήµατα, και παραθέτουµε τα αποτελέσµατα 
δοκιµών της στο facebook. Επιπλέον, εξετάζεται η δυνα-
τότητα µελλοντικής εφαρµογής της και στις υπόλοιπες 
ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης

Εισαγωγη
Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύ δη-

µοφιλείς µεταξύ των χρηστών του διαδικτύου. Χρησιµο-
ποιούνται για επικοινωνία, διαµοιρασµό περιεχοµένου, 
διασκέδαση, εύρεση εργασίας, κλπ. Μία ένδειξη της τερά-
στιας χρήσης τους είναι το γεγονός ότι το acebook έφτασε 
λίαν προσφάτως το 1 δισεκατοµµύριο χρήστες, εκ των 
οποίο πάνω από το 50% χρησιµοποιούν την πλατφόρµα 
σε καθηµερινή βάση [5]. Οµοίως, το twitter έχει πάνω από 
140 εκατοµµύρια χρήστες, που παράγουν καθηµερινά πά-
νω από 1 δισεκατοµµύριο tweets [14]. Ένα επίσης σηµα-
ντικό στοιχείο είναι ότι οι 10 δηµοφιλέστερες ιστοσελίδες 
κοινωνικής δικτύωσης έχουν η κάθε µία πάνω από 100 
εκατοµµύρια χρήστες [17]!

Βάσει των ανωτέρω γίνεται άµεσα αντιληπτό ότι οι ιστο-
σελίδες κοινωνικής δικτύωσης διαµορφώνουν από µόνες 
τους ολόκληρες (εικονικές) κοινωνίες, που αποτελούν 
επίσης πεδίο παράνοµων δραστηριοτήτων ([11], [12], [18], 
[19]). Κάποιοι από τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν οι 
εν λόγω ιστοσελίδες είναι οι εξής:

Θέµατα ιδιωτικότητας: οι χρήστες συνήθως δεν έχουν 
αίσθηση του όγκου των προσωπικών πληροφοριών που 
έχουν ανεβάσει στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. 
Επίσης, όπως αναφέρεται και στο [10], παρ’ όλο που οι 
χρήστες συνήθως εκφράζουν έντονη ανησυχία για τα 
προσωπικά τους δεδοµένα, στην πραγµατικότητα δρουν 
πληµµελώς σχετικά µε την προστασία αυτών – ένα φαινό-
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παράνοµη δραστηριότητα, η αντιστοίχιση του µε µία ηλε-
κτρονική διεύθυνση είναι σχεδόν αδύνατη. Ακόµα όµως και 
στις περιπτώσεις όπου η ηλεκτρονική διεύθυνση αυτή κα-
θίσταται διαθέσιµη, συχνά είναι µη χρησιµοποιήσιµη καθώς 
αντιστοιχεί σε κάποια υπηρεσία απόκρυψης ταυτότητας 
(anonymity service) ή άλλα ανώνυµα δίκτυα. 

Κατά συνέπεια, η ανωνυµία και η έλλειψη ιχνηλασιµότη-
τας είναι οι δύο τοµείς που η εργασία αυτή εστιάζει, και µε 
τους οποίους θα ασχοληθούµε στις επόµενες ενότητες.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Λόγω και της ραγδαίας εξάπλωσης των κοινωνικών δικτύ-

ων, η επιστηµονική κοινότητα έχει να παρουσιάσει πλήθος 
εργασιών σχετικά µε τη βελτίωση της ιδιωτικότητας στις 
πλατφόρµες αυτές. Οι περισσότερες από αυτές τις προ-
σπάθειες εστιάζουν στην προστασία των δεδοµένων που ο 
χρήστης ανεβάζει σε µία ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης 
[2,3,6,7,9]. 

Μία άλλη προσέγγιση φαίνεται στο [8] όπου έχει υλοποιη-
θεί µία εφαρµογή στο facebook για την προστασία των µη-
νυµάτων που ανταλλάσουν οι χρήστες µεταξύ τους, καθώς 
και στο [13], όπου γίνεται προσπάθεια να ελεγχθεί το περιε-
χόµενο που ανεβάζουν οι άλλοι χρήστες και έχει σχέση µε το 
υποκείµενο της έρευνας (πχ φωτογραφίες).

Κάποιες άλλες πρόσφατες εργασίες [14, 15] προτείνουν 
επίσης τον επανασχεδιασµό των ιστοσελίδων κοινωνικής 
δικτύωσης ώστε να έχουν την ιδιωτικότητα και την εµπι-
στοσύνη σαν κύριο χαρακτηριστικό.

Παρ’ όλα αυτά, καµία από τις ανωτέρω προσπάθειες δεν 
απαντά στο κρίσιµο ερώτηµα: «πως µπορεί ένας χρήστης να 
σιγουρευτεί ότι κάποιος άλλος χρήστης, ο οποίος του έχει 
κάνει αίτηµα φιλίας, είναι αξιόπιστος ή όχι». Επιπλέον, η 
ιχνηλασιµότητα παραµένει ένα βασικό πρόβληµα, αφού 
όπως προαναφέρθηκε µόνο οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύ-
ωσης έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σύνδεσης των χρηστών 
και µπορούν να τα χορηγήσουν στις αρµόδιες αρχές.

Η παρούσα εργασία έρχεται να καλύψει το συγκεκριµένο 
κενό, µελετώντας τη λειτουργία των ιστοσελίδων κοινω-
νικής δικτύωσης και προτείνοντας µία νέα αρχιτεκτονική 
λειτουργίας που δίνει λύση στα προβλήµατα ιδιωτικότητας 
και ιχνηλασιµότητας. Επίσης, παρουσιάζεται η δοµή και η 
λειτουργία µίας εφαρµογής facebook που υλοποιήθηκε από 
τους συγγραφείς προκειµένου να καταδειχθεί η ορθότητα 
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και η χρησιµότητα της αρχιτεκτονικής που προτείνε-
ται. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Προτού αναλύσουµε τα επιµέρους χαρακτηριστικά 

της αρχιτεκτονικής, κρίνεται απαραίτητο να κάνουµε 
µία σύντοµη εισαγωγή στη δοµή και στη λειτουργία 
των σύγχρονων ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. 

Έτσι, παρατηρούµε αρχικά ότι οι ιστοσελίδες αυτές 
µοιράζονται µία κοινή ιδιότητα: προκειµένου να εγκα-
θιδρύσουν µία «σχέση» µεταξύ δύο χρηστών, αυτοί οι 
χρήστες θα πρέπει να είναι «φίλοι» µεταξύ τους. Και 
το µόνο προαπαιτούµενο αυτής της φιλίας, εκτός από 
το να την αποδεχτούν, είναι οι χρήστες αυτοί να εµπι-
στεύονται την ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης και 
τις προϋποθέσεις που αυτή θέτει.

Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης

Στην παραπάνω ει-
κόνα συνοψίζονται τα 
θέµατα ιδιωτικότητας 
και ιχνηλασιµότητας 
που αναλύσαµε στην 
εισαγωγική µας ενό-
τητα. Πιο συγκεκρι-
µένα, ο Χρήστης Α δεν 
µπορεί να γνωρίζει αν 
ο Χρήστης Β είναι αξι-
όπιστος πριν εγκαθι-
δρύσει φιλία µαζί του. 
Με άλλα λόγια, δεν 
υπάρχει κάποια ένδει-
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πτικές ενέργειες, ελέγχοντας άλλους χρήστες της ιστοσελί-
δας για την αξιοπιστία τους πριν εγκαθιδρύσει φιλία µαζί 
τους, αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής. Επίσης ο χρήστης 
θα µπορεί να κάνει ενέργειες µετά από κάποιο συµβάν, αφού 
θα έχει τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις σύνδεσης του χρήστη 
που πραγµατοποίησε κάποιο αδίκηµα. Όλα τα παραπάνω 
φυσικά θα πρέπει να διαφυλάττουν την ιδιωτικότητα των 
χρηστών, αφ’ ενός ζητώντας τους την άδεια εγκατάστασης 
της εφαρµογής και ενηµερώνοντάς τους για τη χρήση αυ-
τής, και αφ’ ετέρου διατηρώντας µόνο τα απαραίτητα στοι-
χεία για τη λειτουργία της.

Στην επόµενη ενότητα θα γίνει µία σύντοµη αναφορά στην 
υλοποίηση της εφαρµογής στην πλατφόρµα του facebook 
και στις δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν µέσω αυτής.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ
Προκειµένου να δοκιµάσουµε στην πράξη την προτει-

νόµενη αρχιτεκτονική, υλοποιήσαµε µία εφαρµογή στην 
ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης facebook, που επιλέχθη-
κε λόγω της διείσδυσης που έχει στους χρήστες και της ευ-
κολίας που παρέχει στην ανάπτυξη εφαρµογών. 

Έτσι, δηµιουργήθηκε η εφαρµογή “Whocanitrust?”, µε 
την χρήση της γλώσσας προγραµµατισµού PHP και του 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων MySQL, κα-
θώς και µε τη διεπαφή (API) που παρέχει το facebook για 
την ανάπτυξη εφαρµογών. Μία γραφική αναπαράσταση 
των διαφόρων κοµµατιών της εφαρµογής φαίνεται στην 
Εικόνα 3.

Η εγκατάσταση και εκτέλεση της εφαρµογή γίνεται όπως 
µε όλες τις υπόλοιπες εφαρµογές του facebook, µετά την 
αποδοχή των όρων χρήσης της. Αµέσως µόλις εκτελεστεί η 
εφαρµογή, συµβαίνουν τα παρακάτω:
καταχωρείται η εκτέλεση της εφαρµογής στο αρχείο κα-

ταγραφής,
γίνεται έλεγχος για το αν ο χρήστης συνδέεται από αξι-

όπιστες πηγές,
αν ισχύει το ανωτέρω, η ηλεκτρονική διεύθυνση του 

χρήστη καταχωρείται στη βάση δεδοµένων,
αν όχι, τότε ο χρήστης αναφέρεται ως αναξιόπιστος και 

δεν καταχωρείται κανένα στοιχείο του.

Εικόνα 3: Αλληλεπίδραση των διαφόρων κοµµατιών της εφαρµογής.

ξη που ο Χρήστης Α θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει για 
να ελέγξει την αξιοπιστία του Χρήστη Β. Επίσης, µετά την 
εγκαθίδρυση της φιλίας, ο χρήστης Α έχει εκθέσει ήδη πολύ 
πληροφορία στον Χρήστη Β, µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή 
η διάπραξη αδικηµάτων εις βάρος του. Τέλος, τα ηλεκτρονι-
κά ίχνη του Β, για τους λόγους που αναφέραµε παραπάνω, 
σπανίως είναι διαθέσιµα, ακόµα και στις διωκτικές αρχές.

Στα πλαίσια αυτά, υποστηρίζουµε ότι θα µπορούσε να 
υπάρξει ένα βελτιωµένο περιβάλλον στις ιστοσελίδες κοινω-
νικής δικτύωσης, αν µία επιπλέον εφαρµογή, µία «έµπιστη» 
τρίτη οντότητα (εφ’ εξής ΕΤΟ) επιστρατευόταν για να δώ-
σει λύση στα προβλήµατα ιχνηλασιµότητας και εµπιστευ-
τικότητας που αναφέραµε παραπάνω. Η εφαρµογή αυτή θα 
ήταν ένας ενδιάµεσος µεταξύ των ιστοσελίδων κοινωνικής 
δικτύωσης και των χρηστών και θα αποτελούσε ένα στα-
θερό σηµείο αναφοράς που θα µπορούσαν να χρησιµοποι-
ήσουν οι χρήστες για την ασφάλεια τους. Έτσι, αν ένας 
χρήστης θεωρούταν έµπιστος από αυτή την εφαρµογή, τότε 
αυτό θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σαν ισχυρά θετική έν-
δειξη για την εγκαθίδρυση φιλίας. Επιπλέον, αν ο χρήστης 
πραγµατοποιούσε κάποια παράνοµη δραστηριότητα, τότε 
τα ηλεκτρονικά του ίχνη θα ήταν διαθέσιµα για να χρησιµο-
ποιηθούν σε κάθε νόµιµη διαδικασία. Από την άλλη, η ΕΤΟ 
αυτή θα πρέπει να είναι εναρµονισµένη µε την ιδιωτικότη-
τα των χρηστών, να εγκαθίσταται και να χρησιµοποιείται 
µόνο µετά από άδειά τους και να µην αποθηκεύει κανένα 
επιπλέον στοιχείο από αυτά που είναι απαραίτητα για την 
ολοκλήρωση του σκοπού της. Μία γραφική αναπαράσταση 
της αρχιτεκτονικής αυτής φαίνεται στο σχήµα που ακολου-
θεί:

Εικόνα 2: Προτεινόµενη αρχιτεκτο-

νική

Όπως προαναφέρθηκε, ο 
πυρήνας της αρχιτεκτονικής 
είναι η ΕΤΟ, η οποία λειτουρ-
γεί ως «ενδιάµεσος» µεταξύ 
της ιστοσελίδας κοινωνικής 
δικτύωσης και των χρηστών. 
Η εφαρµογή αυτή θα παρέχει 
πληροφορίες σχετικά µε το αν 
ένας χρήστης της ιστοσελίδας 
κοινωνικής δικτύωσης είναι 
αξιόπιστος ή όχι, βασισµένος 
στις παρακάτω συνθήκες:
αν ο χρήστης έχει εγκατα-

στήσει την εφαρµογή αυτή,
αν ο χρήστης συνδέεται από αξιόπιστες πηγές, και
αν ο χρήστης τρέχει συχνά την εφαρµογή, ανανεώνο-

ντας την αξιοπιστία του.
∆ηλαδή ένας χρήστης θα θεωρείται αξιόπιστος αν διατίθε-

ται να τρέξει την εφαρµογή και να αφήσει τα ηλεκτρονικά 
του ίχνη, αφήνοντας ουσιαστικά τα διαπιστευτήριά του, 
για να µπορεί να ελεγχθεί η αξιοπιστία του. Με την χρήση 
αυτής της εφαρµογής, ο χρήστης θα µπορεί να κάνει προλη-



Ως αποτελέσµατα της εκτέλεσης αυτής της δοκιµαστικής 
εφαρµογής για χρονικό διάστηµα σχεδόν ενός µήνα, µπορούµε 
να διαπιστώσουµε ότι η αποδοχή από τους χρήστες ήταν πολύ 
ενθαρρυντική. Η εγκατάσταση της εφαρµογής έγινε σχεδόν 
από όλους ενώ ήταν αρκετοί αυτοί που την χρησιµοποιού-
σαν σε καθηµερινή βάση. Επίσης, ιδιαίτερης αποδοχής έτυχε 
από γονείς που αναζητούσαν κάποιο τρόπο να «πιστοποιούν» 
τους άγνωστους χρήστες που έρχονταν σε επαφή µε τα παιδιά 
τους µέσα από µία ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης όπως το 
facebook, που η ανωνυµία - και ότι αυτή συνεπάγεται - περισ-
σεύει. Στην Εικόνα 4 φαίνονται κάποια στατιστικά χρήσης της 
εφαρµογής, όπως έχουν εξαχθεί από το διαχειριστικό εργαλείο 
που παρέχει το facebook.

Εικόνα 4: Στατιστικά χρήσης της εφαρµογής

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Στην παρούσα εργασία έγινε µία ολοκληρωµένη αναφορά στα 

προβλήµατα ιδιωτικότητας και ιχνηλασιµότητας που αντιµε-
τωπίζουν οι χρήστες σχεδόν όλων των ιστοσελίδων κοινωνι-
κής δικτύωσης. Για την αντιµετώπισή τους, προτείναµε µία 
βελτιωµένη αρχιτεκτονική όπου µία έµπιστη τρίτη οντότητα 
θα µπορούσε να δρα ως ενδιάµεσος για την παροχή της απαραί-
τητης ιδιωτικότητας και ασφάλειας των χρηστών, ελέγχοντας 
την αξιοπιστία τους, ανανεώνοντας την αξιοπιστία αυτή µέσα 
στο χρόνο και κρατώντας τα απαραίτητα ηλεκτρονικά ίχνη σε 
περίπτωση που χρειαστούν σε κάποια νόµιµη διαδικασία.

Προκειµένου να αποδείξουµε την χρησιµότητα και τη βασι-
µότητα µίας τέτοιας αρχιτεκτονικής, αναπτύξαµε µία δοκιµα-
στική εφαρµογή στην πλατφόρµα του facebook και δείξαµε ότι 
αυτή µπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά για τους χρήστες.

Κάποιες µελλοντικές επεκτάσεις της παρούσας εργασίας θα 
ήταν η ανάπτυξη εφαρµογών για έτερες δηµοφιλείς πλατφόρ-
µες όπως το twitter, το myspace κλπ, µε σκοπό η αρχιτεκτονι-
κή αυτή να αποτελέσει ένα σταθερό σηµείο ιδιωτικότητας και 
ιχνηλασιµότητας για τους χρήστες του διαδικτύου. Επίσης, 
σκοπός είναι η βελτίωση της αλληλεπίδρασης της εφαρµογής 
µε τους χρήστες, ίσως µε την χρήση ερωτηµατολογίων, ώστε 
να είναι δυνατή η παροχή χρήσιµων σχολίων που θα βοηθού-
σαν στην βελτίωση της χρηστικότητας και της λειτουργικό-
τητας. ]
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