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        Η Δικτυωμένη Κοινότητα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Όταν ολοκληρώσετε την ανάγνωση του κεφαλαίου αυτού θα μπορείτε να απαντήσετε 
στα παρακάτω ερωτήματα:

Με ποιόν τρόπο οι δικτυωμένες κοινότητες επιτρέπουν τη συμμετοχή του χρήστη 1. 
και την κοινοποίηση περιεχομένου;

Γιατί η εμπλοκή του πελάτη είναι στόχος των επωνυμιών που χρησιμοποιούν 2. 
μάρκετινγκ κοινωνικής δικτύωσης;  
Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της εμπλοκής;

Με ποιούς τρόπους μπορούν οι επωνυμίες να αξιοποιούν τις δικτυωμένες 3. 
κοινότητες για τη καθιέρωση και την προώθηση τους;
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Η Ζώνη της Δικτυωμένης Κοινότητας
Στο κεφάλαιο αυτό βουτάμε βαθύτερα στη ζώνη της δικτυωμένης κοινότητας, την πρώ-
τη ζώνη του υποδείγματός μας, που φαίνεται στο Σχήμα 5.1. Θυμηθείτε ότι όλες οι 
ζώνες στο μείγμα κοινωνικών μέσων είναι χτισμένες σε κοινωνικά δίκτυα, τεχνολογικά 
ενδυναμωμένες, και βασισμένες στις αρχές της κοινοποιούμενης συμμετοχής. 

Όπως σχεδιάζουμε, θέλουμε να εφεύρουμε έναν τρόπο ώστε να ενθαρρύνουμε τους 
πελάτες μας να συμμετάσχουν, να κοινοποιήσουν περιεχόμενο και να το κάνουν μέσα στις 
ζώνες όπου λειτουργούμε. Τι θα προκαλέσει τη συμμετοχή και την κοινοποίηση: Αυτή 
είναι η στρατηγική μας των εμπειριών. Πού θα συμμετάσχουν και θα κοινοποιήσουν; 
Μέσα στις ζώνες. Φυσικά, μπορεί να χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε από τις τέσσερις ζώ-
νες. Αλλά στο κεφάλαιο αυτό επικεντρωνόμαστε στην πρώτη ζώνη, τη ζώνη της δικτυω-
μένης κοινότητας. Ας σκεφθούμε τη ζώνη 1 ως τη ζώνη των σχέσεων. Τα δίκτυα των κοι-
νωνικών μέσων προσφέρουν μια δομή για κοινωνικές διαδράσεις. Επικεντρώνονται στην 
απόκτηση και συντήρηση των σχέσεων, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Η συζήτηση 
και η συνεργασία είναι οι κύριες δραστηριότητες στη ζώνη αυτή, αν και συχνά συζητάμε 
και συνεργαζόμαστε γύρω από περιεχόμενο που έχει προσφερθεί από επωνυμίες, χρήστες 
ή άλλους. Οι επωνυμίες ενθαρρύνουν τη συμμετοχή αυτή μέσω της εμπλοκής.

Συμμετοχή στα Κοινωνικά Δίκτυα
Οι ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης είναι τα «οχήματα» της κοινότητας που στεγάζουν 
και επιτρέπουν την κοινωνική εμπλοκή. Το Facebook είναι «το τριαξονικό» των κοινω-
νικών δικτύων, με τα περισσότερα μέλη παγκοσμίως. 

Δικτυωμένη 
Κοινότητα 

Κοινωνικό 
Εμπόριο 

Κοινωνική 
Δημοσίευση

Κοινωνική 
Ψυχαγωγία

•  Κοινοποίηση 
•  Κοινωνικοποίηση 
•  Συζήτηση

•  CRM / Υπηρεσίες 
•  Λιανεμπόριο 
   / Πωλήσεις
•  Ανθρώπινοι Πόροι

•  Επιμέλεια
•  Διαφήμιση
•  Δημιουργίες  
   Χρηστών

•  Παιχνίδια
•  Μουσική
•  Ζωγραφική

Σχήμα 5.1  
Η ζώνη Δικτυωμένης Κοινότητας
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  Δειξε μου!

Ακόμη και το Facebook αναγνωρίζει ότι η συμμετοχή στα κοινωνικά μέσα έχει μετα-
κινηθεί από την προσέγγιση μιας στάσης, σε κάτι που προτιμάει συγκεκριμένους τύπους 
διαδράσεων, σε κάτι που θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τη μπουτίκ των κοινωνικών 
περιβαλλόντων. Ενώ το Facebook ως κοινωνική υπηρεσία, επιτρέπει την κοινοποίηση, 
τη συζήτηση και τη συμμετοχή με πολλές μορφές κοινωνικών αντικειμένων, όπως ει-
κόνες, βίντεο, γεγονότα και παιχνίδια, επενδύει σε πιο στενά επικεντρωμένα κοινωνικά 
δίκτυα για να δημιουργήσει ένα «χαρτοφυλάκιο κοινωνικών οχημάτων».1 Η απόκτησή 
του WhatsApp και του Instagram καθώς και η ανάπτυξη του Messenger είναι παραδείγ-
ματα της δέσμευσης του Facebook προς μικρο-προσανατολισμένα κοινωνικά δίκτυα. Το 
Facebook έχει περισσότερους από 1,5 δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες. Το WhatsApp 
έχει περισσότερους από 700 εκατομμύρια χρήστες ενώ το Instagram και το Messenger 
έχουν το καθένα περισσότερους από 300 εκατομμύρια χρήστες.

Παγκόσμιος Χάρτης Κοινωνικών Δικτύων
Ο χάρτης δείχνει ότι το Facebook κυριαρχεί στον κόσμο – πραγματικά είναι το 
ευρύτερα χρησιμοποιούμενο κοινωνικό όχημα σε 127 χώρες! Αλλά, το Facebook 
μεγεθύνεται με μειούμενο ρυθμό. Στον κύκλο ζωής προϊόντος, το στάδιο αυτό 
είναι γνωστό ως στάδιο ωριμότητας. 

Σχήμα 5.1  
Η ζώνη Δικτυωμένης Κοινότητας

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
 Ιούλιος 2014

Φωτογραφία 5.1  
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Υπάρχουν χιλιάδες κοινωνικά δίκτυα στον κόσμο, και ακόμη περισσότερες εφαρμο-
γές για κινητά. Οι εταιρείες που προσφέρουν τα κοινωνικά αυτά δίκτυα και το λογισμικό 
πρέπει να αποκτήσουν έναν ελάχιστο αριθμό χρηστών για να επιζήσουν. Από τη στιγμή 
που η διάχυση περάσει ένα σημείο καμπής (tipping point) –το σημείο δηλαδή όπου 
μια σειρά μικρών μεταβολών γίνεται αρκετά σημαντική για να προκαλέσει μεγαλύτερη 
μεταβολή–, το φαινόμενο δικτύου παίρνει το πάνω χέρι, βοηθώντας να εξασφαλιστεί η 
επιτυχία, τουλάχιστον όσον αφορά τη χρήση. Τι επηρεάζει το αν κάτι θα υιοθετηθεί; Θα 
μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε τις ερωτήσεις αυτές, αν επαναλάβουμε την κλασική 
οπτική του πώς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα νέα προϊόντα και τους νέους τρόπους 
να κάνουν πράγματα.

Η θεωρία διάχυσης των (ψηφιακών) καινοτομιών (diffusion of innovations) του 
Roger παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των καινοτομικών προϊόντων που εξηγούν τον 
ρυθμό με τον οποίο οι άνθρωποι είναι πιθανόν να υιοθετήσουν τις νέες αυτές επιλογές.2 
Τα χαρακτηριστικά είναι:

Το σχετικό πλεονέκτημα της καινοτομίας (δηλαδή, προσφέρει μεγαλύτερο όφε-1. 
λος από τις υπάρχουσες εναλλακτικές;)
H δυνατότητα παρατήρησης και δοκιμής της καινοτομίας.2. 
Η ευκολία ενσωμάτωσης της καινοτομίας στη ζωή του ανθρώπου.3. 
Η ευκολία χρήσης της καινοτομίας.4. 

Οι περισσότεροι καταναλωτές δεν υιοθετούν ένα νέο προϊόν, μόνο και μόνο για να 
δοκιμάσουν κάτι νέο. Θα συγκρίνουν τα κόστη και τα οφέλη που συνδέονται με την 
υιοθέτηση – λύνει το πρόβλημα το προϊόν; Λειτουργεί μαζί με άλλα προϊόντα που έχουν 
ήδη οι καταναλωτές; Βλέπουν άλλους ανθρώπους να το χρησιμοποιούν; Μπορούν να 
το δοκιμάσουν χωρίς κίνδυνο; Είναι εύχρηστο ή υπάρχει μια καμπύλη εκμάθησης που 
περιλαμβάνεται στη διαδικασία υιοθέτησης; Όσο περισσότερο μπορούν τα στελέχη 
μάρκετινγκ να βελτιώσουν την καινοτομία, να κάνουν ορατά τα οφέλη της, να διευκο-
λύνουν την ενσωμάτωσή της, τη δοκιμή της, την ευχρηστία και τη διάχυσή της, τόσο 
γρηγορότερα οι καταναλωτές θα υιοθετήσουν το νέο προϊόν. 

Ας χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα το Messenger του Facebook. Προσφέρει σχε-
τικό πλεονέκτημα; Ναι! αν χρησιμοποιείς το Facebook στα κινητά σου και στέλνεις 
άμεσα μηνύματα μέσα στο δίκτυο. Αυτό συμβαίνει επειδή το Facebook δεν υποστηρίζει 
μηνύματα στην κύρια εφαρμογή του για κινητά. Οπότε, υπάρχει ένα πλεονέκτημα στην 
υιοθέτηση του Μessenger. Μπορούμε να δούμε άλλους να χρησιμοποιούν την καινοτο-
μία και να τη δοκιμάσουμε; Το Facebook θα προτείνει το Messenger ως επιλογή αφού 
χρησιμοποιείς ήδη την κύρια εφαρμογή του για κινητό και θα σου πει ποιοί από τους 
φίλους σου χρησιμοποιούν ήδη το Messenger. Είναι συμβατό; Αν χρησιμοποιείς ήδη 
το Facebook Mobile και έχεις ένα Android ή τηλέφωνο Apple, ναι, το Messenger είναι 
συμβατό. Τελικά, είναι απλό στη χρήση; Απολύτως. Το Facebook αύξησε την πιθανό-
τητα και τον ρυθμό υιοθέτησης σχεδιάζοντας το Messenger και τις προωθήσεις του 
Messenger με τρόπο που να τηρεί όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. 
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Χαρακτηριστικά των Ιστοχώρων Κοινωνικής Δικτύωσης
Τα κοινωνικά δίκτυα είναι τα θεμέλια των κοινωνικών μέσων, επειδή κάθε μορφή κοι-
νωνικών μέσων βασίζεται σε συμμετοχή μιας κοινότητας μελών. Επίσης, είναι χρήσι-
μο να συγκρίνει κανείς και να αντιπαραθέσει τα κοινωνικά δίκτυα για να κατανοήσει 
πώς οι καθοριστικές τους διαστάσεις επηρεάζουν την ικανότητά μας να προωθήσουμε 
επώνυμα προϊόντα μέσα στον κοινωνικό χώρο. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο καθώς πα-
ρατηρούμε την τάση των χρηστών να χρησιμοποιούν περισσότερους κοινωνικούς διαύ-
λους για ειδικούς σκοπούς. Όλοι οι ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης διατηρούν τη βα-
σική δικτυακή δομή που συζητήσαμε στο Κεφάλαιο 4 – κόμβους που διαδρούν μεταξύ 
τους, ροές μεταξύ μελών-κόμβων, και γραφήματα που συνδέονται με άλλα, μέσω των 
σχέσεων των κόμβων. Όμως, οι ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης ποικίλουν αναφορικά 
με τρεις σημαντικές διαστάσεις:

Ακροατήριο και βαθμός εξειδίκευσης1. 
Τα κοινωνικά αντικείμενα που μεσολαβούν στις σχέσεις μεταξύ μελών2. 
Βαθμός αποκέντρωσης ή ανοιχτής πρόσβασης/ανοιχτότητας;3. 

Εξειδίκευση Ακροατηρίου
Οι ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να είναι εσωτερικοί ή εξωτερικοί, γενικοί 
ή εξειδικευμένοι. Οι εσωτερικοί ιστοχώροι είναι αυτοί που δημιουργεί ένας συγκεκριμέ-
νος οργανισμός για δική του χρήση και τον περιορίζει στα μέλη του οργανισμού. Αντί να 
φιλοξενεί αρκετές υποκουλτούρες μέσα σε μεγαλύτερο κοινωνικό δικτυακό ιστοχώρο, 
το εσωτερικό κοινωνικό δίκτυο (internal social network) προσφέρει μια μέθοδο επι-
κοινωνίας και συνεργασίας που είναι πιο δυναμική και διαδραστική. Μοιάζει πολύ με το 
ίντρανετ που πολλές εταιρείες προσφέρουν στους υπαλλήλους τους. Επί παραδείγματι, 
η Nissan λάνσαρε έναν ιστοχώρο για τους υπαλλήλους της που ονομάζεται N-Square. 
Το δίκτυο επιτρέπει στους υπαλλήλους να δημοσιεύουν προφίλ, να συντηρούν μπλογκ, 
να συμμετέχουν σε ομάδες συζήτησης, και να κοινοποιούν αρχεία.3 Η Microsoft χρησι-
μοποιεί ένα δίκτυο που το ονομάζει Townsquare, η ΙΒΜ έχει το BeeHive, και οι υπάλ-
ληλοι της Yahoo! συναντώνται στην Backyard. Αντιθέτως, ένα εξωτερικό κοινωνικό 
δίκτυο (external social network) είναι ανοιχτό σε ανθρώπους που δεν συνδέονται με 
τον χρηματοδότη του ιστοχώρου.

Τα κοινωνικά δίκτυα αφορούν, προφανώς, δικτύωση – συμμετοχή των μελών στα 
είδη δραστηριοτήτων που τους επιτρέπουν να οικοδομήσουν και να διατηρήσουν τις 
σχέσεις τους με άλλους ανθρώπους. Πάντως, η φύση αυτών των σχέσεων επηρεάζει 
επίσης τον χαρακτηρισμό του κοινωνικού δικτύου. Το Linkedln είναι ένα επαγγελματι-
κό κοινωνικό δίκτυο που δίνει έμφαση στις επαγγελματικές εμπειρίες και στην ανάγκη 
διατήρησης σχέσεων μεταξύ αυτών που γνωρίζονται επαγγελματικά. Το κύριο πλεονέ-
κτημά του είναι ότι μπορείς να καλέσεις κάποιον από το δίκτυο, όταν χρειάζεσαι ένα 
σύμβουλο, έναν υπάλληλο, μια δουλειά ή να κάνεις κάποια άλλη αναζήτηση σχετική 
με την καριέρα σου. Υπάρχουν αρκετά επαγγελματικά δίκτυα που διατηρούνται ανά 
κλάδο, σκοπό, και προσωπικούς στόχους καριέρας. Το Care2 είναι ένα κοινωνικό δίκτυο 
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για ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν για κοινωνικούς σκοπούς. Το Focus είναι ένα 
δίκτυο για εμπειρογνώμονες επιχειρήσεων και τεχνολογίας. Το Den είναι ένα κοινωνικό 
δίκτυο όπου έρχονται σε επαφή οι αρχιτέκτονες και οι σχεδιαστές.

Το ότι ένα κοινωνικό δίκτυο επικεντρώνεται σε προσωπικές σχέσεις πέραν των επαγ-
γελματικών δεν σημαίνει αναγκαία ότι έχει και ευρύ στόχο. Παραδείγματος χάριν, το 
Jdate.com είναι ένα κοινωνικό δίκτυο συναντήσεων για ανύπαντρους Εβραίους. Η απο-
στολή του είναι κοινωνική, παρά ταύτα όμως στοχεύει ένα εξειδικευμένο ακροατήριο. 
Υπάρχουν αρκετά δίκτυα σχεδιασμένα γύρω από συγκεκριμένα στοχευόμενα ακροατή-
ρια που ορίζονται από δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως ηλικία (π.χ. ClubPenguin, 
Webkinz), οικογενειακή κατάσταση (π.χ. MarriedLife, MarriedPassions), εισόδημα 
(asmallworld.net, affluence, org), και τα λοιπά. 

Κοινωνικά Αντικείμενα και Παθοκεντρικοί Ιστοχώροι
Σύμφωνα με τη βιομηχανική ορολογία, ιστοχώροι που έχουν σχεδιαστεί γύρω από αντι-
κείμενα κοινωνικοποίησης, δηλαδή την ικανότητα ενός αντικειμένου να εμπνέει κοινω-
νική διάδραση, είναι γνωστοί ως κάθετα δίκτυα (vertical networks). Ο όρος περιγρά-
φει τη στενή, βαθειά επικέντρωση των χώρων κοινωνικής δικτύωσης που διαφοροποι-
ούνται επειδή δίνουν έμφαση σε κάποια κοινά χόμπι, ενδιαφέροντα, ή χαρακτηριστικά 
που προσελκύουν μέλη στον ιστοχώρο. Αυτά τα κάθετα δίκτυα δεν προσελκύουν την 
ίδια κίνηση με τους γενικούς ιστοχώρους, αλλά θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος 
ότι τα μέλη εμπλέκονται περισσότερο, λόγω του κοινού ενδιαφέροντος που τους έφερε 
αρχικά στον ιστοχώρο. Λειτουργούν πολύ σαν τις ονομαζόμενες εξειδικευμένες αγορές  
στον πραγματικό κόσμο∙ ο όρος αυτός αναφέρεται σε αγορές που προσφέρουν έναν σχε-
τικά μικρό αριθμό ειδών σε  αγοραστές που τείνουν να είναι πιστοί στις εξειδικευμένες 
αυτές αγορές. 

Αποκέντρωση
Καθώς οι ιστοχώροι κοινωνικών μέσων συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται στο Διαδί-
κτυο, έχουν «έντονους πόνους» επειδή προσπαθούν ακόμη να φαντασθούν πώς θα δι-
αχειριστούν όλη αυτή τη νέα δραστηριότητα. Κάποιοι άνθρωποι φαίνεται να ξοδεύουν 
το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους ενημερώνοντας τα προφίλ τους στο Facebook, 
απαντώντας σε email (αν το χρησιμοποιούν ακόμη αντί του texting), και να ελέγχουν 
τον ιστοχώρο της ημέρας, για τον οποίο όλοι μιλάνε (σήμερα). Μήπως έχουμε υπερβο-
λικά πολύ από κάτι καλό; Ένα από τα μεγάλα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα 
κοινωνικά μέσα είναι να διευκολύνουν την πρόσβαση των ανθρώπων σε πολλαπλούς 
ιστοχώρους, οι οποίοι καταλαβαίνουν πού πάνε και γιατί.

Ανοιχτή Πρόσβαση και Φορητότητα Ταυτότητας
Τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να είναι κλειστές, περιφραγμένες (gated) κοινότητες εντε-
λώς ελεγχόμενες από τον «προμηθευτή» που προσφέρει την πλατφόρμα. Στο άλλο άκρο 
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μπορεί να υπάρχουν ιστοχώροι προσβάσιμοι σε οποιαδήποτε μέλη ή δημιουργούς εφαρ-
μογών θέλουν να συμμετάσχουν. Πολλοί ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης απαιτούν 
από τα νέα μέλη να εγγράφονται και να χρησιμοποιούν κωδικούς ειδικών προδιαγρα-
φών για πρόσβαση στην κοινότητα. Συχνά είναι λογικό για έναν ιστοχώρο κοινωνικής 
δικτύωσης να τηρεί αρχείο των μελών του, ακόμη κι όταν οποιοσδήποτε επιτρέπεται 
να συμμετέχει. Η πληροφορία αυτή μπορεί να είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για σκοπούς 
διαχείρισης μελών, ανάπτυξης εφαρμογών, προώθησης του ιστοχώρου και χρησιμοποί-
ησης των δεδομένων των μελών για άλλους σκοπούς. Πώς θα μπορούσαν τα κοινωνι-
κά δίκτυα να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα των μελών; Επειδή τα κοινωνικά δίκτυα 
έχουν πρόσβαση σε μεγάλους όγκους λεπτομερών δεδομένων για τις προτιμήσεις των 
μελών, τους φίλους, και τις δραστηριότητές τους, μπορεί τελικά να παραχωρήσουν τη 
χρήση των δεδομένων αυτών σε εξωτερικά στελέχη μάρκετινγκ, που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα για να στοχεύσουν δυνητικούς πελάτες. Προς το παρόν, 
ο ιστοχώρος δικτυωμένης κοινότητας με τα περισσότερα δεδομένα, το Facebook, δεν 
πουλάει τα δεδομένα των μελών του, αλλά αρκετοί στοιχηματίζουν ότι θα το κάνει.4

Παράπονα σχετικά με την ανυπαρξία κεντρικά οργανωμένων κοινοτήτων έχουν 
οδηγήσει στους όρους κούραση κοινωνικής δικτύωσης (social networking fatigue) 
και κοινωνικό κλείδωμα (social lock-in). Η κούραση οφείλεται εν μέρει στην ανάγκη 
διαχείρισης πολλαπλών κοινωνικών λογαριασμών (και εγκατάλειψη κάποιων λόγω της 
απαιτούμενης επένδυσης) αλλά και από τις σταθερές ροές περιεχομένου που προέρχεται 
από πολλαπλά δίκτυα. Αντί να αντιμετωπίζουν ένα μοναδικό κοινωνικό ρεύμα, αυτοί 
που έχουν πολλαπλά δίκτυα έχουν αρκετές ροές που ρέουν αδιάκοπα. Το κοινωνικό 
κλείδωμα συμβαίνει όταν ένα χρήστης αδυνατεί να μεταφέρει επαφές και περιεχόμενο 
από το ένα κοινωνικό δίκτυο σε άλλο. 

 Το πρόβλημα αυτό είναι παρόμοιο με εκείνο που συναντάμε συχνά στον πραγμα-
τικό κόσμο, όταν χρησιμοποιούμε ένα μέτριο προϊόν, αλλά είναι πάρα πολύ περίπλοκη 
και ακριβή η λύση να το πετάξουμε για να πάρουμε κάποιο καλύτερο. Παραδείγματος 
χάριν, μια φοιτήτρια, που ανακάλυψε στην αρχή του τελευταίου έτους των σπουδών 
της ότι θα ήταν καλύτερο να πάρει ειδίκευση στο μάρκετινγκ αντί για τη λογιστική, 
μπορεί να αποφασίσει να παραμείνει στα λογιστικά, επειδή θα απαιτούσε αρκετά χρόνια 
επιπλέον για να συμπληρώσει τις απαιτήσεις της νέας ειδίκευσης. Οι οικονομολόγοι θα 
έλεγαν ότι στην κατάσταση αυτή το κόστος μεταστροφής (switching cost) είναι πολύ 
υψηλό. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στον κόσμο των κοινωνικών μέσων∙ άπαξ και το 
κοινωνικό μας γράφημα έχει ενσωματωθεί σε μιαν ιδιαίτερη κοινότητα, ο χρόνος και 
η προσπάθεια για να αλλάξουμε μπορεί να είναι μεγαλύτερα από το πλεονέκτημα που 
νομίζουμε ότι θα προκύψει αν μετακινηθούμε σε μια νέα κοινοτική υπηρεσία.

Πώς μπορούν τα κοινωνικά μέσα να ελαχιστοποιήσουν το πρόβλημα του κόστους 
μεταστροφής; Μια ευρέως συζητούμενη λύση είναι να αναπτύξουν ένα σύστημα φο-
ρητότητας ταυτότητας (identity portability) όπου ένα μοναδικό προφίλ θα έδινε 
πρόσβαση σε όλους τους ιστοχώρους κοινωνικής δικτύωσης με ένα μοναδικό κωδικό 
εισόδου και μοιραζόμενη πληροφορία. Αυτός είναι ο στόχος του OpenID, ενός πρωτο-
κόλλου αναγνώρισης που θα λειτουργεί σε όλους τους ιστοχώρους που συμμετέχουν σε 
αυτό. Δυστυχώς, το OpenID λειτουργεί μόνο στους ιστοχώρους που το έχουν υιοθετή-
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σει, περιορίζοντας τη φορητότητα για τους χρήστες. Οι ιστοχώροι μπορούν επίσης να 
επιλέξουν να υιοθετήσουν την πιστοποίηση με το Facebook Connect, μιαν επιλογή που 
έχει ευρύτερα υιοθετηθεί. 

Ανοικτός κώδικας
Η απόφαση για το εάν θα δοθεί πρόσβαση σε εξωτερικούς δημιουργούς λογισμικού 
(και του τρόπου με τον οποίον θα μοιραστούν τα έσοδα που θα παράγουν οι εφαρμο-
γές που θα δημιουργήσουν) είναι ένα από τα πιο σημαντικά στρατηγικά θέματα στις 
επιχειρήσεις σήμερα. Παραδείγματος χάριν, η Apple χρησιμοποιεί ένα πολύ κλειστό 
υπόδειγμα∙ η εταιρεία κρατάει αυστηρό έλεγχο σε «εφαρμογές» που οι εξωτερικοί δη-
μιουργοί λογισμικού μπορούν να πουλήσουν για το iPhone και το iPad της και παίρνει 
υψηλό ποσοστό συμμετοχής (30%) επί των πωλήσεων. Παρομοίως, η Sony μοιράζεται 
τον κώδικά της για το παιχνίδι του Playstation μόνο με μια επιλεγμένη, αδειοδοτημένη 
ομάδα δημιουργών εφαρμογών. 

Άλλες εταιρείες ακολουθούν το υπόδειγμα ανοικτού κώδικα (open source model) 
που αλλάζει τις συμβατικές θεωρήσεις για την αξία των προϊόντων και των υπηρεσι-
ών. Το υπόδειγμα αυτό ξεκίνησε στη βιομηχανία λογισμικού, όπου το σύστημα Linux 
μεγαλώνει με μεγάλη ταχύτητα – ακόμη και η ΙΒΜ το χρησιμοποιεί τώρα. Αντίθετα με 
τον διπλοκλειδωμένο κώδικα που χρησιμοποιούν εταιρείες όπως η Microsoft, οι δημι-
ουργοί ανοικτού κώδικα δημοσιεύουν τα προγράμματά τους σε ένα δημόσιο χώρο και 
μια κοινότητα εθελοντών είναι ελεύθεροι να ασχοληθούν με αυτά, να αναπτύξουν νέες 
εφαρμογές χρησιμοποιώντας τον κώδικα, και ύστερα να προσφέρουν τις αλλαγές τους 
δωρεάν. Παραδείγματος χάριν, η εταιρεία που προσφέρει (δωρεάν) το Mozilla Firefox 
Internet Βrowser, που ανταγωνίζεται τη Microsoft, κατέχει πάνω από το 20% της αγο-
ράς των χρηστών.5

 H Google πιστεύει ότι όσο περισσότερους εξωτερικούς δημιουργούς λογισμικού 
μπορεί να προσελκύσει, τόσο γρηγορότερα θα μεγαλώσουν οι δουλειές της. Η εταιρεία 
προσφέρει αυτό που ονομάζει κώδικα OpenSocial (OpenSocial code). O όρος αυτός 
αναφέρεται σε ένα σύνολο κοινών APIs που δίνουν τη δυνατότητα σε δημιουργούς 
να γράφουν λογισμικό για εφαρμογές που θα λειτουργούν σε πολλαπλούς κοινωνικούς 
ιστοχώρους. Η λέξη API είναι το ακρωνύμιο των λέξεων Application Programming 
Interface και σημαίνει περιβάλλον προγραμματισμού εφαρμογών. Είναι ένα υπόδειγ-
μα προγραμματισμού που επιτρέπει σε ένα τμήμα λογισμικού να διαδρά με άλλο λογι-
σμικό. Όταν χρησιμοποιούνται ιδιόκτητα API, μόνο αδειοδοτημένοι προγραμματιστές 
μπορούν να προσφέρουν εφαρμογές. Όταν οι ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης προσφέ-
ρουν τα API τους δωρεάν, η ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών εκτός κοινότητας μπο-
ρεί να ακμάσει. Αυτή ήταν η περίπτωση με το Facebook∙ δεν χρησιμοποιεί ενεργά το 
OpenSocial της Google, αλλά έχει ενθαρρύνει ελεύθερους επαγγελματίες-δημιουργούς 
να συμβάλλουν στην κοινότητα του Facebook. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα εκατοντάδες 
επί εκατοντάδων ειδικές εφαρμογές όπως τα Citizen Sports, Where I’ve Been, Flair, 
Bumper Sticker, My Family, iLike, Dogbook, και πολλές άλλες.
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