
Ηκικι,  Εμπιστοσύνθ κι Αξιοπιστία στα Μαηικά Δεδομζνα (Big Data)  

Μὴ πᾶςιν, ἀλλὰ τοῖσ δοκίμοιςι πιςτεύειν· τὸ μὲν γὰρ εὔθκεσ, τὸ δὲ ςωφρονέοντοσ. 

(Δθμόκριτοσ, Β 67) 

Η είςοδοσ των μαηικϊν δεδομζνων ςτον ψθφιακό κόςμο δθμιοφργθςε τθν προςδοκία 
καλφτερθσ ποιότθτασ προϊόντων, υψθλισ προδιαγραφισ υπθρεςιϊν και προθγμζνθσ 
διαδίκτυακθσ εμπειρίασ. Παρ᾽ όλα αυτά, φαινόμενα όπωσ παραβιάςεισ αςφαλείασ 
ιδιωτικϊν δεδομζνων  (υποκζςεισ Equifax και Marriott),  απόπειρεσ παραποίθςθσ κι 
επιρροισ εκλογικϊν διαδικαςιϊν χρθςιμοποιϊντασ ψευδείσ ειδιςεισ ςτο διαδίκτυο 
(περίπτωςθ του Facebook και των πιο πρόςφατων  εκλογϊν ςτισ ΗΠΑ) όχι μόνο διαλφουν τα 
ίχνθ μιασ τζτοιασ προςδοκίασ αλλά κζτουν ερωτιματα ςε ςχζςθ με τθν διαδικτυακι 
ςυμπεριφορά και τισ ςυνζπειζσ τθσ. Δεν είναι λίγεσ οι φορζσ που ακοφμε για μερολθπτικι 
και διακριτικι ςυμπεριφορά των θλεκτρονικϊν εργαλείων όπωσ θ μθχανι αναηιτθςθσ 
τθσ Google και θ εφαρμογι αναγνϊριςθσ προςϊπου τθσ Yahoo!. Παραδόξωσ ςυνεχίηουμε 
να χρθςιμοποιοφμε το Facebook, το Google, το Yahoo !, και άλλεσ υπθρεςίεσ ςτο διαδίκτυο, 
ακόμα κι αν είναι ςαφισ θ αμφιςβιτθςι μασ ωσ προσ τθν αξιοπιςτία τουσ. 

Στθν παροφςα ομιλία μου επιδιϊκω να δϊςω μια εξιγθςθ ςε αυτιν τθν παράδοξθ 
ςυμπεριφορά ςε ςχζςθ με το διαδίκτυο εξετάηοντασ τισ ζννοιεσ τθσ εμπιςτοςφνθσ, 
αξιοπιςτίασ και εξάρτθςθσ. Σθμείο εκκίνθςθσ μου είναι θ ζννοια τθσ εμπιςτοςφνθσ εκτόσ 
διαδικτυου για να επιςθμάνω τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ αξιοπιςτίασ ςτο διαδίκτυο, 
ςυγκεκριμζνα τθσ εμπιςτοςφνθσ μασ ςε διαδίκτυακεσ εταιρείεσ και οργανιςμουσ. Στθ 
ςυνζχεια, εξετάηω τισ ενδείξεισ αυτϊν των εταιρειϊν, όπωσ το ιςτορικό τουσ, τισ πολιτικζσ 
απορριτου και τθ δζςμευςι τουσ για ποιοτικι θλεκτρονικι εμπειρία ςχετικα με τθν 
αξιοπιςτια τουσ. Μια λογικι αξιολόγθςθ αυτϊν των ενδείξεων κα επρεπε να οδθγεί ςε 
ςθμαντικι μείωςθ τθσ χριςθσ των υπθρεςιϊν που παρζχουν. Υποςτθρίηω ότι ο λόγοσ που 
αυτό δεν ςυμβαίνει ζγκειται ςτθ διαφορά μεταξφ τθσ ζννοιασ τθσ εμπιςτοςφνθσ και ςτο 
φαινόμενο τθσ εξάρτθςθσ. Κατ᾽αυτον τον τρόπο, τονίηοντασ δθλαδι τθν διαφορά μεταξφ 
εμπιςτοςφνθσ και εξάρτθςθσ, παρζχω επιχειριματα για το πϊσ οι κανόνεσ ςυμπεριφορασ 
και οι προςδοκίεσ για τθν λειτουργία του διαδικτφου φαίνεται να βαςίηονται ςε ςχζςεισ 
εξάρτθςθσ. 

Στο τελευταίο μζροσ αυτισ τθσ παρουςίαςθσ, υποςτθρίηω ότι θ εμπιςτοςφνθ ςυνδζεται με 
τθν ταυτότθτά μασ, τθν ιδιωτικι μασ ηωι και τισ κοινωνικζσ πρακτικζσ. Δεδομζνου ότι θ 
εξαρτθςθ δεν μπορεί να διαδραματίςει τον ίδιο ρόλο που διαδραματίηει θ εμπιςτοςφνθ 
ςτισ ςχζςεισ αυτζσ, είτε εντοσ είτε εκτόσ διαδικτφου, οφείλουμε να διαςφαλίςουμε/ 
ορίςουμε υψθλά πρότυπα/κριτιρια εταιρειϊν ςτο διαδίκτυο που να αξίηουν τθν 
εμπιςτοςφνθ μασ. 

 


