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Περίληψη

Αναμφίβολα  οι  υπηρεσίες  κοινωνικής  δικτύωσης  αποτελούν  μία  νέα  μορφή 
επικοινωνίας. Στοιχειοθετείται έτσι η ανάγκη χρήσης των κοινωνικών δικτύων και 
στην ιατρική.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία το ενδιαφέρον μας στρέφεται γύρω από  τo 
σχεδιασμό  και  την  υλοποίηση  ενός  συστήματος  κοινωνικής  δικτύωσης με 
ιδιαίτερη εφαρμογή σε ιατρικά θέματα. 

Αφού κάνουμε μια εισαγωγή στο θέμα μας και προσδιορίσουμε το στόχο μας στο 
πρώτο κεφάλαιο, προχωράμε στον δεύτερο και κάνουμε μια ανάλυση του τι είναι 
κοινωνικό  δίκτυο.  Αναφέρουμε  κάποια  ιστορικά  στοιχεία  σε  σχέση με  το  πως 
εξελίχθηκαν  τα  κοινωνικά  δίκτυα  και  αναλύουμε  τα  οφέλη  των  κοινωνικών 
δικτύων. Επίσης αναφέρουμε τις βασικές λειτουργίες που συνήθως παρέχουν τα 
κοινωνικά δίκτυα αλλά και όσα εξειδικεύονται στον τομέα της ιατρικής επιστήμης. 
Στη  συνέχεια,  στο  τρίτο  κεφάλαιο,  γίνεται  μια  σκιαγράφηση  του  χώρου  με 
αναφορά  στα  συστήματα  κοινωνικών  δικτύων  που  υπάρχουν  μέχρι  σήμερα 
γενικά, αλλά και συγκεκριμένα στο χώρο της ιατρικής. 

Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τις τεχνολογίες που εφαρμόσαμε κατά 
την  υλοποίηση  της  διπλωματικής  εργασίας.  Στη  συνέχεια  παρουσιάζουμε  το 
σύστημα  που  δημιουργήσαμε  το  οποίο  δίνει  τη  δυνατότητα  σε  ιατρούς  από 
διαφορετικές  ειδικότητες  να  συζητούν  για  διάφορα  επιστημονικά  θέματα,  να 
μοιράζονται  αποτελέσματα  της  επιστημονικής  τους  έρευνας  κι  έτσι  να 
ανταλλάσουν ιδέες  με  συναδέλφους τους.  Επίσης δίνεται  η  δυνατότητα στους 
ιατρούς να δημιουργήσουν νέες επαγγελματικές επαφές και να αναζητούν γνώμες 
συναδέλφων σε δύσκολες περιπτώσεις, καθώς και να μένουν ενημερωμένοι για 
τις επικείμενες εκδηλώσεις.

Η  διπλωματική  μας  εργασία  κλείνει  με  τον  επίλογο  και  τις  αναφορές  που 
χρησιμοποιήσαμε,  χωρίς  τη  βοήθεια  των  οποίων  δεν  θα  ήταν  εφικτή  η 
ολοκλήρωση της.
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1. Εισαγωγικά

1.1 Πληροφορική και υγεία
Τα  τελευταία  χρόνια  γίνεται  ολοένα  και  πιο  έντονη  στο  χώρο  της  υγείας  η 
αναγκαιότητα της αναβάθμισης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. 
Για το σκοπό αυτό σημαντική βοήθεια έρχονται να προσφέρουν οι τεχνολογίες 
τηλεπικοινωνιών  και  πληροφορικής.[1]  Το  διαδίκτυο  και  ο  παγκόσμιος  ιστός 
αποτελούν πλέον την πιο διαδεδομένη και ισχυρή εφαρμογή του 21ου αιώνα και 
επηρεάζουν ουσιαστικά και με ανατρεπτικό τρόπο κάθε πλευρά της κοινωνικής 
ζωής  και  της  επιστήμης.  Στην  ιατρική,  οι  νέες  αυτές  μαζικές  τεχνολογικές 
δυνατότητες  επιδρούν  θετικά  και  δραστικά  στην  καθημερινή  της  πρακτική  και 
επιβάλλουν την σταδιακή απορρόφηση και την αξιοποίηση τους. Έτσι, όλο και 
περισσότερος  λόγος  γίνεται  για  τις  υπηρεσίες  και  τη  χρησιμότητα  των 
πληροφοριακών  και  τηλεπικοινωνιακών  συστημάτων  στο  πεδίο  των  ιατρικών 
εφαρμογών.[2]  Πιο  συγκεκριμένα  μάλιστα,  η  χρήση  των  κοινωνικών  δικτύων 
βελτιώνει  την  επικοινωνία  μεταξύ  των  επαγγελματιών  υγείας  που  τα 
χρησιμοποιούν, αλλά και την ιατρική πρακτική μέσω συνεργατικών μεθόδων.

1.2 Στόχος της εργασίας
Η  διπλωματική  εργασία  που  εκπονήθηκε  είχε  ως  στόχο  τη  δημιουργία  ενός 
κοινωνικού δικτύου με ιδιαίτερη εφαρμογή σε ιατρικά θέματα.

Η δημιουργία ενός τέτοιου κοινωνικού δικτύου είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο 
για τον ιατρό, καθώς του δίνει τη δυνατότητα να ανταλλάσει απόψεις με άλλους 
συναδέλφους του, να ενημερώνει τους συναδέλφους του για δικές του εμπειρίες 
πάνω σε ιατρικά ζητήματα και να ενημερώνει / ενημερώνεται για εκδηλώσεις στον 
τομέα της υγείας. Επίσης μπορεί να μοιράζεται φωτογραφίες που τράβηξε ο ίδιος 
στο ιατρείο ή στο χειρουργικό τραπέζι,  να αναρτεί αλλά και να διαβάζει άρθρα 
σχετικά με ιατρικά θέματα. Επίσης ο ιατρός ο οποίος γίνεται μέλος της κοινότητας 
πρέπει  να  δηλώνει  την  ειδικότητά  του.  Με  τον  τρόπο  αυτό  γίνεται  μια 
κατηγοριοποίηση  των  ιατρών.  Κάποιος  ιατρός  μπορεί  να  αναζητήσει 
συναδέλφους του με βάση την ειδικότητά τους, άρα σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά 
του και να τους στείλει αίτημα φιλίας έτσι ώστε να επικοινωνεί μαζί τους και να 
ακολουθεί  τις  ενέργειές τους στο σύστημα πιο άμεσα.  Ένα άλλο στοιχείο  που 
παρέχεται  είναι  η δυνατότητα να ενημερώσει  κάποιος ιατρός για τυχόν θέσεις 
εργασίας που παρέχει ή να ενημερωθεί από τους συνάδελφούς του.

Ένα κοινωνικό δίκτυο δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αποκτά πρόσβαση στην 
εφαρμογή μέσω ενός web browser από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Αυτό 
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τον διευκολύνει αρκετά.   Επιπλέον δεν υπάρχει  ο κίνδυνος της απώλειας των 
δεδομένων.  Ο εξειδικευμένος  ιατρός  μπορεί  να  έχει  στα  χέρια  του  ένα  πολύ 
ισχυρό στατιστικό  εργαλείο  μέσω της συγκέντρωσης παρόμοιων περιστατικών 
και εμπειριών.

1.3 Υλοποίηση
Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας δημιουργήσαμε ένα κοινωνικό δίκτυο, το 
οποίο αφορά ιατρούς.  Κάθε ιατρός μπορεί  να γίνει  μέλος του δικτύου. Με την 
εγγραφή  του  στο  σύστημα  του  δίνεται  η  δυνατότητα  να  δημιουργεί  φιλίες  με 
συναδέλφους του και στη συνέχεια να μπορεί να ενημερώνει και να ενημερώνεται 
σχετικά με νέα που αφορούν τον τομέα της υγείας.

Ο ιατρός δηλώνει την ειδικότητά του στην φόρμα εγγραφής. Η συμπλήρωση της 
ειδικότητας μάλιστα είναι απαραίτητο στοιχείο ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή. 
Το  στοιχείο  αυτό  καθώς  και  το  ονοματεπώνυμο  του  ιατρού  εμφανίζονται  στο 
προφίλ του έτσι ώστε να υπάρχει επωνυμία και άρα αξιοπιστία. Αφού λοιπόν ο 
χρήστης ολοκληρώσει  την εγγραφή του στο σύστημα και  επιβεβαιωθεί  με  την 
απόστολή email η γνησιότητα του, μπορεί να εισέλθει στο σύστημα.

Στο κεντρικό  μενού υπάρχουν οι  εξής  ετικέτες:  “Home”,  “My profile”,  “Forum”, 
“Job applications”, “Articles”, “Events”, “Photos”.

Στην καρτέλα  “Home”  υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις  δυνατότητες που 
παρέχει η ιστοσελίδα. Το τμήμα αυτό είναι ορατό και στους απλούς επισκέπτες 
της ιστοσελίδας.

Μέσω  του  “My  profile”  ο  χρήστης  έχει  τη  δυνατότητα  να  ανεβάσει  άρθρα  ή 
φωτογραφίες  ή  νέα  αίτηση  για  εργασία  ή  να  ενημερώσει  για  επικείμενες 
εκδηλώσεις.  Επίσης  στο  προφίλ  υπάρχει  το  ιστορικό  των  άρθρων  και  των 
δημοσιεύσεων στο φόρουμ του χρήστη. Του δίνεται επίσης η δυνατότητα να δει 
τα  νέα  αιτήματα  φιλίας  που  έχει  αλλά  και  να  δει  ή  να  επεξεργαστεί  τις  ήδη 
υπάρχουσες φιλίες με συναδέλφους. Τέλος μπορεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία 
του προφίλ του.

Στην καρτέλα  “Forum”  βρίσκονται  οι  δημόσιες  συζητήσεις  των χρηστών.  Εδώ 
μπορεί ο χρήστης να λάβει μέρος σε αυτές ή απλά να παρακολουθήσει τα θέματα 
που τον αφορούν ή να ανοίξει ο ίδιος κάποιο καινούριο θέμα συζήτησης.

Στις  καρτέλες:  “Job  applications”,  “Articles”,  “Events”,  “Photos”,  υπάρχουν 
αντίστοιχα: οι αιτήσεις για δουλειά, τα άρθρα, οι εκδηλώσεις και οι φωτογραφίες 
όλων των χρηστών.
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1.4 Επιτεύγματα της διπλωματικής 
Με τη διπλωματική  εργασία  που κάναμε  καταφέραμε  να δημιουργήσουμε  ένα 
κοινωνικό  δίκτυο  που  αφορά  τα  ιατρικά  επαγγέλματα.  Η  γλώσσα  που 
χρησιμοποιήσαμε στο δίκτυο είναι η αγγλική. Θεωρήσαμε οτι με τη χρήση της 
αγγλικής  διευρύνεται  η  δυνατότητα  χρήσης τους  συστήματος  από μεγαλύτερο 
μέρος του ιατρικού προσωπικού.

Η  διαδικτυακή  φύση  της  εφαρμογής  δίνει  τη  δυνατότητα  στο  χρήστη  να  έχει 
πρόσβαση στην εφαρμογή από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου για την καλύτερη 
εξυπηρέτησή  του.  Επιπλέον  με  τον  τρόπο  αυτό  μειώνεται  ο  κίνδυνος  της 
απώλειας  των δεδομένων.  Επίσης  παρέχεται  η  δυνατότητα  στους  ιατρούς  να 
έχουν πρόσβαση στο δίκτυο και  να έχουν σωστή πληροφόρηση στα διάφορα 
ιατρικά προβλήματα και άμεσες απαντήσεις.
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2. Ανάλυση του θέματος

2.1 Τι είναι το κοινωνικό δίκτυο
Ο όρος δίκτυο μπορεί να αναφέρεται σε οποιαδήποτε αλληλοσυνδεόμενη ομάδα 
ή  σύστημα.  Υπάρχουν  διάφορα  δίκτυα  μεταξύ  των  οποίων  και  τα  κοινωνικά. 
Κοινωνικό δίκτυο είναι μια κοινωνική δομή αποτελούμενη από κόμβους.Συνήθως 
πρόκειται  για  άτομα  που  συνδέονται  μεταξύ  τους  με  έναν  ή  περισσότερους 
τύπους αλληλεξάρτησησης όπως αξίες, οράματα, ιδέες, οικονομικές συναλλαγές, 
φιλία, συγγένεια, επιγραμμικές (web) επαφές κτλ. [3] Κοινωνική δικτύωση είναι η 
συγκέντρωση  ή  συμμετοχή  των  ατόμων  σε  συγκεκριμένες  ομάδες,  όπως  για 
παράδειγμα  οι  αγροτικές  κοινότητες,  οι  γειτονιές,  οι  χώροι  εργασίας,  τα 
πανεπιστήμια και τα σχολεία. 

Στη  βιβλιογραφία  εμφανίζονται  διάφοροι  ορισμοί  για  το  τι  είναι  ένα  κοινωνικό 
δίκτυο. Σύμφωνα με την κοινωνική ψυχολογία κοινωνικό δίκτυο είναι μια ομάδα 
σχέσεων που ενώνει  τα άτομα και τοποθετεί  τη σχέση μέσα στα πλαίσια μιας 
δομής σχέσεων.[4] Ο Χτούρης [5] ορίζει ως κοινωνικά δίκτυα τα «πολυδιάστατα 
συστήματα  επικοινωνίας  και  διαμόρφωσης της ανθρώπινης  πρακτικής  και  της 
κοινωνικής  ταυτότητας».  Οι  Walker,  MacBride  και  Vachon,  [6]  όρισαν  ως 
κοινωνικό δίκτυο το άθροισμα των προσωπικών επαφών μέσω των οποίων το 
άτομο  διατηρεί  την  κοινωνική  του  ταυτότητα,  λαμβάνει  συναισθηματική 
υποστήριξη, υλική ενίσχυση και συμμετοχή στις υπηρεσίες, έχει πρόσβαση στις 
πληροφορίες  και  δημιουργεί  νέες  κοινωνικές  επαφές.  Τα  κοινωνικά  δίκτυα 
συνήθως  αποτελούνται  από  τα  μέλη  της  οικογένειας,  τους  φίλους  και  τους 
γνωστούς και περιλαμβάνουν τρεις κρίσιμες έννοιες: α) το μέγεθος ή το εύρος, το 
οποίο αναφέρεται στον αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν στο δίκτυο, β) τη 
σύνθεση, δηλαδή το ποσοστό συμμετοχής μελών της ευρύτερης οικογένειας ή 
φίλων στο δίκτυο, γ) τη συχνότητα, που δηλώνει το πόσο συχνά τα μέλη ενός 
κοινωνικού  δικτύου  αλληλεπιδρούν  μεταξύ  τους  (Χτούρης,  Παπάνης,  Ρόντος, 
2004).

Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι επομένως μια κοινωνική δομή που αποτελείται από 
άτομα τα οποία συνδέονται ή δεσμεύονται μεταξύ τους με έναν ή περισσότερους 
συγκεκριμένους  τύπους αλληλεξάρτησης  όπως η φιλία,  η  συγγένεια,  τα  κοινά 
ενδιαφέροντα,  οι οικονομικές συναλλαγές κλπ. Δεν είναι  ίσως υπερβολή το να 
ισχυριστούμε ότι τα θέματα και τα ενδιαφέροντα των κοινωνικών δικτύων είναι 
τόσο  ποικίλα  και  πλούσια,  όσο  και  η  ιστορία  του  κόσμου  μας.  Η  κοινωνική 
δικτύωση σήμερα είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην online μορφή της, δηλαδή σε 
απευθείας σύνδεση στο Διαδίκτυο. Αυτό συμβαίνει διότι το Διαδίκτυο είναι γεμάτο 
με  εκατομμύρια  άτομα  που επιθυμούν  να  γνωρίσουν  άλλους  ανθρώπους,  να 
αναπτύξουν  φιλίες  ή  επαγγελματικές  συμμαχίες,  να  αναζητήσουν  εργασία,  να 
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σχηματίσουν  ομάδες  και  να  μοιράζονται  από  πρώτο  χέρι  πληροφορίες  και 
εμπειρίες σχετικά με τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά τους.

Όταν  πρόκειται  για  online  κοινωνική  δικτύωση,  χρησιμοποιούνται  ιστοσελίδες 
γνωστές ως ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης. Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης 
λειτουργούν ως online κοινότητες των χρηστών του Διαδικτύου. Ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά  κάθε  ιστότοπου,  τα  μέλη  της  online  κοινότητας  έχουν  κοινά 
ενδιαφέροντα όπως κάποιο χόμπι, τη θρησκεία ή την πολιτική. Η εγγραφή και 
πρόσβαση σε έναν ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης παρέχει στα μέλη του άμεση 
και συνεχή κοινωνικοποίηση. Αυτή η κοινωνικοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει 
την ανάγνωση του προφίλ των άλλων μελών και συχνά και την επικοινωνία μαζί 
του.

Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν στα άτομα να παρουσιάσουν 
τους εαυτούς τους, να αναπτύξουν την κοινωνική τους δικτύωση, καθώς και να 
δημιουργήσουν ή να διατηρήσουν συνδέσεις µε άλλους χρήστες.  Η ιστοσελίδα 
κοινωνικής  δικτύωσης  όμως  που  ξεχώρισε  ανάμεσα  στις  άλλες  είναι  το 
Facebook.  Με  200%  μέση  ετήσια  αύξηση  εγγραφών  το  Facebook  είναι 
αναμφισβήτητα η δημοφιλέστερη ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης. [7]

Εικόνα 2.1 Κοινωνικό δίκτυο
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2.2 Η ιστορία των κοινωνικών δικτύων
Μερικές από τις πρώτες ιδέες της θεωρίας των κοινωνικών δικτύων συναντάμε σε 
γραπτά των αρχαίων Ελλήνων που έχουν μελετηθεί. Στα τέλη του 1800, η Emile 
Durkheim και ο  Ferdinand  Tönnies προδιαγράφουν  την  ιδέα  των  κοινωνικών 
δικτύων  στις  θεωρίες  τους  και  στην  έρευνα  που  κάνουν  για  τις κοινωνικές 
ομάδες . Ο Tönnies υποστήριξε ότι οι κοινωνικές ομάδες μπορεί να υφίστανται 
ως προσωπικοί και άμεσοι κοινωνικοί δεσμοί που είτε συνδέουν τα άτομα που 
μοιράζονται αξίες και πεποιθήσεις είτε ως απρόσωποι επίσημοι και καθοριστικοί 
κοινωνικοί  δεσμοί.[8]  Η  Durkheim  έδωσε  μια  μη-ατομιστική  εξήγηση  των 
κοινωνικών γεγονότων υποστηρίζοντας ότι τα κοινωνικά φαινόμενα προκύπτουν 
όταν αλληλεπιδρούν άτομα που αποτελούν μια πραγματικότητα που δεν μπορεί 
πλέον να εξηγηθεί από την άποψη των ιδιοτήτων των επιμέρους παραγόντων.[9] 
Σημαντικές  εξελίξεις  στον  τομέα  μπορεί  να  δει  κανείς  το  1930 από  διάφορες 
ομάδες στην ψυχολογία, ανθρωπολογία, μαθηματικά και εργάζονται ανεξάρτητα.

Το  πρώτο  αναγνωρίσιμο  social  network  site  προωθείται  το  1997.  Το 
SixDegrees.com επέτρεψε στους χρήστες να δημιουργήσουν το προφίλ τους, να 
έχουν έναν κατάλογο των φίλων τους και έπειτα να μπορούν να έρθουν σε επαφή 
μαζί  τους.  Η επιχείρηση  όμως δεν  χειρίστηκε  πολύ καλά το  θέμα και  έκλεισε 
τελικά τρία  έτη αργότερα.  Ο λόγος για αυτό ήταν ,  οτι  πολλοί  άνθρωποι  που 
χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο εκείνη την περίοδο δεν είχαν διαμορφώσει πολλά 
κοινωνικά δίκτυα ως εκ τούτου υπήρξε μικρό περιθώριο ελιγμών. [10]  Κάθε ένα 
από αυτά τα χαρακτηριστικά  γνωρίσματα υπήρξε  σε κάποια  μορφή πριν  από 
SixDegrees,  φυσικά.  Τα  προφίλ  υπήρχαν  στις  περισσότερες  ιστοσελίδες 
γνωριμιών και σε πολλές κοινοτικές ιστοσελίδες.  Οι ιστοσελίδες φίλων  AIM  και 
ICQ υποστήριξαν τους καταλόγους φίλων, αν και εκείνοι οι φίλοι δεν ήταν ορατοί 
σε  άλλους.  Ενώ  οι  άνθρωποι  συγκέντρωνονταν  ήδη  στο  διαδίκτυο,  οι 
περισσότεροι δεν είχαν επεκτείνει τα δίκτυα των φίλων τους που ήταν σε σύνδεση 
στο δίκτυο. Οι πρόωροι χρήστες παραπονέθηκαν οτι υπήρχαν λίγα πράγματα να 
κάνουν μετά την αποδοχή των αιτημάτων φιλίας, και οι περισσότεροι χρήστες δεν 
ενδιαφέρθηκαν να γνωρίσουν αγνώστους. [11]

Το Classmates.com  θεωρείται απο τις πρωτοπόρες ιστοσελίδες, που  επέτρεψε 
στους  χρήστες  να  συνδεθούν  με  το  γυμνάσιο  ή  το  κολλέγιο  τους  και  να 
αναζητήσουν στο δίκτυο άλλα άτομα που συνδέθηκαν επίσης στην συγκεκριμένη 
σελίδα. Το 1995 αριθμούσε πάνω από 40 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες. 
Εντούτις  το  Classmates.com δεν  επέτρεψε  στους  χρήστες  να  δημιουργήσουν 
συνδέσεις με χρήστες που δεν είχαν φοιτήσει στο ίδιο σχολείο. [12] Από το 1997 
ως  το  2001,  διάφορα  εργαλεία  άρχισαν  να  υποστηρίζουν  τους  διάφορους 
συνδυασμούς  προφίλ  και  ανάρτησαν  δημόσια  τους  φίλους.  Το  AsianAvenue, 
BlackPlanet  και  MiGente  επέτρεψαν  στους  χρήστες  να  δημιουργήσουν 
προσωπικό  και  επαγγελματικό  προφίλ,  και  οι  χρήστες  μπορούσαν  να 
προσδιορίσουν  τους  φίλους  τους  στα  προσωπικά  προφίλ  τους  χωρίς  να 
επιδιώξουν την έγκρισή τους. Επιπλέον, αμέσως μετά από την έναρξή του, το 
1999, το LiveJournal  απαρίθμησε τις μόνο-κατευθυντικές συνδέσεις στις σελίδες 
των χρηστών. [10] 
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Η  κορεατική  εικονική  παγκόσμια  ιστοσελίδα  Cyworld  άρχισε  το  1999  και 
πρόσθεσε  τα  χαρακτηριστικά  γνωρίσματα  κοινωνικού  δικτύου το  2001, 
ανεξάρτητα  από  αυτές  τις  άλλες  ιστοσελίδες.  Επιπλέον,  όταν  ο  σουηδικός 
κοινοτικός  Ιστός  LunarStorm  έγινε  κοινωνικό  δίκτυο το  2000,  περιείχε  τους 
καταλόγους φίλων, guestbooks, και τις σελίδες ημερολογίων. 

Το επόμενο κύμα σελίδων κοινωνικής δικτύωσης άρχισε όταν προωθήθηκε το 
Ryze.com  το  2001  για  να  βοηθήσει  τους  ανθρώπους  να  ενδυναμώσουν  τα 
επιχειρησιακά δίκτυά τους. Ο ιδρυτής του Ryze αναφέρει ότι εισήγαγε αρχικά την 
ιστοσελίδα στους φίλους του, μέλη της κοινότητας επιχειρήσεων και τεχνολογίας 
του  Σαν  Φρανσίσκο,  συμπεριλαμβανομένων  των  επιχειρηματιών  και  των 
επενδυτών  πίσω  από  πολλά  μελλοντικά  κοινωνικά  δίκτυα.  Συγκεκριμένα,  οι 
άνθρωποι πίσω από Ryze,  το Tribe.net, LinkedIn, και Friendster περιπλέχτηκαν 
στενά,  προσωπικά  και  επαγγελματικά.  Θεώρησαν  ότι  θα  μπορούσαν  να 
υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον χωρίς ανταγωνισμό. Στο τέλος, το Ryze ποτέ δεν 
απέκτησε μαζική δημοτικότητα,  το  Tribe.net  έτεινε να προσελκύσει μια εμπαθή 
βάση χρηστών, το LinkedIn έγινε ισχυρή υπηρεσία επιχείρησης, και το Friendster 
έγινε  το  σημαντικότερο,  σαν  "μια  από  τις  μεγαλύτερες  απογοητεύσεις  στην 
ιστορία του Διαδικτύου".[10] 

Από  το  2003  και  μετά,  πολλά  νέα  κοινωνικά  δίκτυα προωθήθηκαν.  Τα 
περισσότερα έλαβαν τη μορφή profile-centric ιστοσελίδων, που προσπαθούν να 
αναβιώσουν την πρόωρη επιτυχία του Friendster ή στοχεύουν σε συγκεκριμένους 
δημογραφικούς στόχους.  Ενώ κοινωνικά-οργανωμένα δίκτυα αποσκοπούν στα 
ευρέα ακροατήρια,  οι επαγγελματικές ιστοσελίδες όπως  LinkedIn, Visible Path, 
και η Xing εστιάζουν στους επιχειρηματίες. 

Τα  “Passion-centric"  κοινωνικά δίκτυα όπως  Dogster,  βοηθούν τους ξένους να 
συνδεθούν  βασισμένοι  στα  κοινά  ενδιαφέροντα  τους.  Το  Care2  βοηθά  τους 
ακτιβιστές  να  συναντηθούν,  Couchsurfing  συνδέει  τους  ταξιδιώτες  με  τους 
ανθρώπους με τους καναπέδες,  και  MyChurch ενώνει τις χριστιανικές εκκλησίες 
και τα μέλη τους.  Επιπλέον,  καθώς τα κοινωνικά μέσα αυξήθηκαν,  οι ιστοχώροι 
που είναι  βασισμένοι  στη διανομή πολυμέσων άρχισαν να γίνονται  και οι ίδιοι 
SNS. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν το Flickr (photo sharing), Last.FM (music 
listening habits), και YouTube (video sharing).
 
Λίγοι  άνθρωποι  έδωσαν  προσοχή  σε  κοινωνικά  δίκτυα που  κέρδιζαν  τη 
δημοτικότητα σε άλλες περιοχές, ακόμη και σε εκείνα που δημιουργήθηκαν από 
σημαντικές εταιρίες. Παραδείγματος χάριν, το Orkut της Google απέτυχε να χτίσει 
μια βιώσιμη αμερικάνικη βάση χρηστών, αλλά έγινε το Orkut το εθνικό κοινωνικό 
δίκτυο της  Βραζιλίας.  Το  Windows  Live  Spaces  της  Microsoft  (  MSN  )  δεν 
προωθήθηκε  σημαντικά  στην  αμερικάνικη  κοινωνία  αλλά  έγινε  εξαιρετικά 
δημοφιλές αλλού.
 
Λίγοι  αναλυτές  ή  δημοσιογράφοι  παρατήρησαν  τότε  το  MySpace  που 
προωθήθηκε στη Σάντα Μόνικα,  Καλιφόρνια,  εκατοντάδες μίλια μακριά από τη 
Silicon  Valley.  Το  MySpace  άρχισε  το  2003  να  ανταγωνίζεται  το  Friendster, 
Xanga, και AsianAvenue, σύμφωνα με τον Tom Anderson. Οι ιδρυτές θέλησαν να 
προσελκύσουν τους αποξενωμένους χρήστες του Friendster. Αφότου προέκυψαν 
οι  φήμες  ότι  το  Friendster  θα  υιοθετούσε  ένα  σύστημα  μη  βασισμένο  στην 
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πληρωμή για τα μέλη του, οι χρήστες τοποθέτησαν μηνύματα στο Friendster που 
ενθάρρυναν τους ανθρώπους να ενωθούν με άλλα εναλλακτικά κοινωνικά δίκτυα, 
συμπεριλαμβανομένου  του  Tribe.net  και  MySpace.  Λόγω αυτού,  το  MySpace 
ήταν σε θέση να αυξηθεί γρήγορα με την κεφαλαιοποίηση του Friendster.

Εικόνα 2.2 Χρονολογική εμφάνιση των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης

Το MySpace διαφοροποιήθηκε από τα άλλα, με την προσθήκη χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων ανάλογα με τη ζήτηση χρηστών και δίνοντας την ευχέρεια στους 
χρήστες  να αλλάξουν τις  σελίδες τους.  Αυτό το  "feature"  προέκυψε επειδή  το 
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MySpace  δεν  περιόρισε  τους  χρήστες  από  την  προσθήκη  HTML  στο  προφίλ 
τους. 

Οι έφηβοι άρχισαν να χρησιμοποιούν μαζικά το MySpace το 2004. Σε αντίθεση με 
τους μεγαλύτερους χρήστες, οι περισσότεροι έφηβοι δεν ήταν ποτέ ενωμένοι με 
το  Friendster,  ορισμένοι  ενώθηκαν  επειδή  θέλησαν  να  συνδεθούν  με  τα 
αγαπημένα τους συγκροτήματα και άλλοι εισήχθησαν στην ιστοσελίδα μέσω των 
παλαιότερων μελών.  Καθώς οι  έφηβοι  άρχισαν να γίνονται  μέλη,  ενθάρρυναν 
τους  φίλους  τους  να  ενωθούν.  Παρά  να  απαγορεύεται  η  εγγραφή  ανήλικων 
χρηστών, το MySpace άλλαξε την πολιτική χρηστών του για να επιτρέψει στους 
ανηλίκους  να  γίνουν  μέλη.  Δεδομένου  ότι  η  ιστοσελίδα  αυξήθηκε  σε  αριθμό 
μελών,  τρεις  ευδιάκριτες  ομάδες  άρχισαν  να  διαμορφώνονται:  μουσικοί/ 
καλλιτέχνες, έφηβοι, και το αστικό κοινωνικό πλήθος.  [7]  Το Friendster κέρδισε 
την πρωτιά στα νησιά του Ειρηνικού. Το Mixi έγινε ευρέως γνωστό στην Ιαπωνία, 
ενώ  το  LunarStorm  απογειώθηκε  στη  Σουηδία.  Το  Hi5  υιοθετήθηκε  στις 
μικρότερες χώρες στην Λατινική Αμερική, τη Νότια Αμερική και την Ευρώπη και 
το  Bebo  έγινε  δημοφιλές  σε  Ηνωμένο  Βασίλειο  και  Αυστραλία.  Επιπλέον,  οι 
προηγουμένως δημοφιλείς ιστοσελίδες επικοινωνίας και κοινωνικών υπηρεσιών 
άρχισαν  να  υλοποιούν  τα  χαρακτηριστικά  γνωρίσματα  των  ιστοσελίδων 
κοινωνικής  δικτύωσης.  Η  κινέζικη  υπηρεσία  QQ  έγινε  αμέσως το  μεγαλύτερο 
κοινωνικό  δίκτυο  παγκοσμίως  όταν  πρόσθεσε  τα  προφίλ  και  κατέστησε  τους 
φίλους ορατούς, ενώ το  CyWorld  εισήγαγε τις αρχικές σελίδες και τους φίλους.
[11]

Το Facebook μπήκε στη ζωή μας στις αρχές του 2004 από τον Mark Zuckerberg, 
δευτεροετή φοιτητή του Πανεπιστημίου του Χαρβαρντ. Στην αρχή αναπτύχθηκε 
για τους φοιτητές των πανεπιστημίων καθώς για να συνδεθεί ο χρήστης έπρεπε 
να  έχει  πανεπιστημιακή  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου.  Από  το 
Σεπτέμβριο  του  2005,  το  Facebook  επεκτάθηκε  για  να  περιλαμβάνει  στους 
χρήστες του τον καθένα. Αντίθετα από άλλα κοινωνικά δίκτυα,  οι χρήστες του 
Facebook είναι ικανοί να ελέγξουν αν το προφίλ τους θα είναι γνωστό σε άλλους 
χρήστες.  Το  2010  το  Facebook  είχε  πάνω  από  500  εκατομμύρια  ενεργούς 
χρήστες.

Το Μάρτιο του 2006 δημιουργήθηκε το  Twitter  από τον  Jack Dorsey.  Απέκτησε 
γρήγορα παγκόσμια δραστηριότητα. Πρόκειται για μια πλατφόρμα επικοινωνίας 
σε πραγματικό χρόνο. Το 2011 έκανε την εμφάνιση του και το Google+.

2.3 Δημοφιλία κοινωνικών δικτύων
Στο σημείο αυτό θα αναφέρουμε κάποιες έρευνες σε σχέση με τη δημοφιλία των 
κοινωνικών δίκτυων γενικά αλλά και ανάμεσα σε άτομα που σχετίζονται με την 
ιατρική επιστήμη.

Σύμφωνα με έρευνα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, οι 
ηλεκτρονικοί  υπολογιστές  και  το  διαδίκτυο  έχουν  ενταχθεί  δυναμικά  στην 
καθημερινή  ζωή  των  Ελλήνων.  Ο  μισός  πληθυσμός  της  χώρας  (51%) 
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χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ ένα παραπλήσιο ποσοστό (44%) έχει 
πρόσβαση  στο  διαδίκτυο.  Σύμφωνα  με  την  ίδια  έρευνα,  η  χρήση  Η/Υ  και  η 
πρόσβαση στο διαδίκτυο τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες είναι πολύ 
πιο έντονη στις ηλικιακές κατηγορίες 16 35, με τα άτομα ηλικίας 16 25 ετών να‐ ‐  
εμφανίζουν πολύ υψηλά ποσοστά χρήσης.[13]

Σύμφωνα με παρόμοια έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Αρχής, οι λόγοι χρήσης 
του διαδικτύου είναι ποικίλοι και ολοένα αυξανόμενοι. Η αναζήτηση πληροφοριών 
και on-line υπηρεσιών παραμένει στην κορυφή της λίστας των δραστηριοτήτων 
μέσω διαδικτύου. Αύξηση παρουσιάζουν χρήσεις του διαδικτύου που αφορούν 
στην αποστολή μηνυμάτων σε chat sites, blogs και ομάδες συζήτησης  (Twitter, 
Facebook κλπ), η συμμετοχή σε forum και η ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων σε 
πραγματικό χρόνο. [14]

Σύμφωνα  με  δημοσίευση  του  Συνδέσμου  Επιχειρήσεων  Πληροφορικής  & 
Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ένας στους τρεις Έλληνες χρησιμοποιεί σήμερα 
τα κοινωνικά δίκτυα με σκοπό να έρθει σε επικοινωνία με τους φίλους του, να 
εκφραστεί,  να  ψυχαγωγηθεί,  να  αποδράσει,  να  φλερτάρει  και  να  εκτονωθεί. 
Μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών κοινωνικών δικτύων περιλαμβάνονται 
τα:  Facebook,  You  tube,  Twitter,  myspace.com,  hi5  και  flickr.  Ειδικότερα  το 
Facebook αποτελεί τον δημοφιλέστερο κόμβο. [15]

Σύμφωνα  με  έρευνα  που  πραγματοποίησε  το  Εργαστήριο  Ηλεκτρονικού 
Επιχειρείν  (ELTRUN)  του  Οικονομικού  Πανεπιστημίου  Αθηνών,  σχετικά  με  το 
πώς αντιμετωπίζουν την ιστοσελίδα και την ηλεκτρονική κοινωνική δικτύωση οι 
Έλληνες  χρήστες,  τα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα αποτελούν αναμφισβήτητα 
ένα νέο και ταχύτατα ανερχόμενο φαινόμενο της εποχής µας. Το facebook είναι 
ανάμεσα τους σαφώς το δημοφιλέστερο ηλεκτρονικό κοινωνικό δίκτυο.

Tο  QuantiaMD  είναι μια  διαδικτυακή  κοινότητα  ιατρών,  με πάνω  από  125 
χιλιάδες μέλη (δηλαδή  περίπου  1  στους  6  Αμερικανούς  ιατρούς  είναι  μέλος.) 
Σύμφωνα  με  την τελευταία  έρευνα της QuantiaMD,  ο αριθμός  των  ιατρών που 
χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα έχει  αυξηθεί  κατακόρυφα  από περίπου 41 
τοις εκατό στις αρχές του 2010 σε σχεδόν 90 τοις εκατό τον Αύγουστο του 2011. 
Από αυτούς το 87 τοις εκατό κάνει προσωπική χρήση των κοινωνικών δικτύων, 
ενώ το 67 τοις εκατό το χρησιμοποιεί για  επαγγελματικούς σκοπούς.

Στην  έκθεση  της η  QuantiaMD αναφέρεται  επίσης  ότι ενώ  οι  περισσότεροι 
ιατροί που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα, στην αρχή ήταν διστακτικοί στην 
χρήση  σελίδων  όπως  το  Facebook,  Twitter,  Google+,  τώρα  παρατηρούν 
μια απροσδόκητη βελτίωση στις πρακτικές τους. 

Σε  μια  πρόσφατη δημοσίευση στο  blog για  την  Pediatric  Inc, η παιδίατρος  Dr. 
Natasha Burget  περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο έκανε μια συμφωνία με τον 
εαυτό της ξεκινώντας την χρήση των κοινωνικών δικτύων. Ήθελε να δει αν το 
αποτέλεσμα της χρήσης τους ήταν θετικό, δηλαδή αν θα βελτίωνε την πρακτική 
της ή θα την αποσπούσε από τα καθημερινά της καθήκοντα. Το αποτέλεσμα του 
πρώτου χρόνου είναι  ότι  η γιατρός θα συνεχίσει το blogging και τη χρήση των 
ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης. Είναι μια δραστηριότητα η οποία έχει βοηθήσει 
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την καθημερινή ιατρική πρακτική της, τους ασθενείς της αλλά και την καριέρας 
της. [16]

Η QuantiaMD σε συνεργασία με την Care Continuum Alliance διεξήγαγε και μία 
άλλη  έρευνα  για  τη  μέτρηση  της  συνολικής  συμμετοχής  των  ιατρών  σε 
επαγγελματικές  online  κοινότητες.  Περιλήφθηκαν  στο  δείγμα  της  έρευνας  μια 
μεγάλη  ομάδα  (854)  ιατρών  (που  δεν είχαν  προηγούμενη  σχέση  με την 
QuantiaMD) Μεταξύ αυτών, το 28% ανέφερε ότι  χρησιμοποίησε online ιατρικές 
κοινότητες  για  επαγγελματικούς  σκοπούς.  Ανεξάρτητα  από προηγούμενη 
εμπειρία,  μεγάλη  πλειοψηφία  των  ιατρών  που  ρωτήθηκαν  δήλωσαν  ότι 
ενδιαφέρονται  για  χρήση  επαγγελματικών  διαδικτυακών  κοινοτήτων  για  να 
μαθαίνουν από εμπειρογνώμονες και συναδέλφους, να συζητούν κλινικά θέματα 
και  να  μοιράζονται  τη  διαχείριση  προκλήσεων  στην  πράξη  (Εικόνα  2.3). 
Σημαντικό ενδιαφέρον υπήρξε και για εφαρμογές που είναι πιθανό να θεωρούνται 
λίγο  πιο  απόμακρες,  όπως  η  συμβολευτική  των  ασθενών  και  ο  συντονισμός 
ομάδων  πρώτων  βοηθειών.  Τέτοιες  εφαρμογές  έχουν  τη  δυνατότητα  να 
επηρεάσουν  δραματικά  τη  φροντίδα  των  ασθενών,  αυξάνοντας  την 
αποτελεσματικότητα  με  την  οποία οι  ιατροί  εκτελούν αυτές  τις  δραστηριότητες. 
[17] 

Εικόνα 2.3 Ενδιαφέρον των ιατρών για το τι θα τους προσφέρει μια ιστοσελίδα 
κοινωνικής δικτύωσης.

Από τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών, είναι προφανές ότι η χρήση των 
online  κοινωνικών  δικτύων  παρουσιάζει  μεγάλη  αύξηση  και  αποτελεί 
αναπόσπαστο  μέρος  της  καθημερινότητας  μεγάλου  ποσοστού  χρηστών  του 
Διαιδκτύου. 
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2.4 Οφέλη  και  κίνδυνοι  κοινωνικών 
δικτύων

Η χρήση online κοινωνικών δικτύων προσφέρει στους χρήστες τους πολλά οφέλη 
και  πλεονεκτήματα.  Όσον  αφορά  στις  δυνατότητες  κοινωνικής  δικτύωσης,  τα 
online κοινωνικά δίκτυα έχουν παγκόσμια έκταση και πολυφωνία. Επομένως τα 
οφέλη τους είναι: 

● Η δυνατότητα δημιουργίας δεσμών με πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων, εφόσον το 
διαδίκτυο συγκεντρώνει πλήθος άτομα από όλο τον κόσμο.

● Η δυνατότητα δημιουργίας  δεσμών με άτομα που μπορεί  να βρίσκονται  σε 
μεγάλη γεωγραφική απόσταση το ένα από το άλλο, εφόσον το διαδίκτυο καταργεί 
τις αποστάσεις. Αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει στα στενά κοινωνικά δίκτυα του 
άμεσου πραγματικού περιβάλλοντος του ατόμου.

● Η δυνατότητα δημιουργίας μεγάλης ποικιλίας κοινωνικών δεσμών εφόσον στο 
διαδίκτυο συρρέουν άτομα από διαφορετικές χώρες, κοινωνίες, πολιτισμούς και 
με διαφορετικές συνήθειες και χαρακτηριστικά.

● Η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε μεγάλο πλήθος κοινωνικών ομάδων και η 
αναζήτηση  της  ομάδας  που  εκφράζει  και  ωφελεί  το  άτομο  με  τον  καλύτερο 
δυνατό τρόπο.

● Η δυνατότητα επαφής με πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς και επομένως η 
δυνατότητα  διεύρυνσης  των  γνώσεων  και  των  πνευματικών  οριζόντων  του 
ατόμου.

● Η δυνατότητα δραστηριοποίησης και σύμπραξης για κοινούς σκοπούς με άτομα 
που μπορεί  να βρίσκονται  οπουδήποτε στη γη και  επομένως η ενίσχυση του 
κοινού σκοπού με μεγάλο πλήθος συμμετεχόντων.

Όσον αφορά στην πρόσβαση των χρηστών τους σε χρήσιμο περιεχόμενο,  τα 
σημαντικότερα από τα οφέλη τους είναι:

● Η δυνατότητα αναζήτησης και ανεύρεσης περιεχομένου (φωτογραφιών, βίντεο 
κλπ) στο οποίο οι χρήστες δε θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση με διαφορετικό 
τρόπο (π.χ. Από έντυπα μέσα).

● Η δυνατότητα άμεσης και από πρώτο χέρι ενημέρωσης για οτιδήποτε συμβαίνει 
στον κόσμο, εφόσον οι ειδήσεις μεταδίδονται μεταξύ των χρηστών του Διαδικτύου 
από τη μια άκρη της γης στην άλλη, σε ελάχιστο χρόνο. Η ενημέρωση μπορεί να 
είναι γενική ή στοχευμένη, δηλ. με συγκεκριμένο αντικείμενο.

● Η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε ψυχαγωγικό περιεχόμενο, από το σπίτι, 
μέσω  π.χ.  της  παρακολούθησης  βίντεοκλιπ  και  μέσω  της  ενασχόλησης  με 
εφαρμογές ψυχαγωγικού χαρακτήρα όπως τα παιχνίδια.
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Εκτός όμως από τα παραπάνω σημαντικά οφέλη, υπάρχουν και σοβαροί κίνδυνοι 
που σχετίζονται με την online κοινωνική δικτύωση. Κάποιοι από τους κινδύνους 
αυτούς αφορούν και  στην δικτύωση στον πραγματικό κόσμο. Για παράδειγμα, 
όπως  υπάρχει  ο  κίνδυνος  του  “αγνώστου”  κατά  την  κοινωνικοποίηση  σε 
πραγματικούς χώρους όπως το σχολείο, η εργασία ή το μπαρ, το ίδιο ισχύει και 
κατά  την  online  κοινωνική  δικτύωση.  Υπάρχουν  όμως  επιπλέον  κίνδυνοι  που 
οφείλονται  στο  μέγεθος  και  στη  φύση  του  κυβερνοχώρου.  Σε  αυτούς  τους 
επιπλέον κινδύνους συμπεριλαμβάνονται:

● Η έκθεση σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό κινδύνων κοινωνικού χαρακτήρα. Ενώ 
θα περίμενε  κανείς  ότι  το  Διαδίκτυο λόγω της απόστασης που εμπεριέχει,  θα 
προφύλασσε τα άτομα από την επαφή με πραγματικούς κινδύνους, είναι πολλές 
οι περιπτώσεις όπου ιδιαίτερα οι νέοι βιώνουν έντονα καταστάσεις μέσα από την 
χρήση του κυβερνοχώρου, οι οποίες είναι τραυματικές για την ψυχική τους υγεία 
εξαιτίας της χρήσης online κοινωνικών δικτύων και της επαφής τους με πλήθος 
αγνώστων ατόμων.

● Η επιβλαβής έκθεση της προσωπικής ζωής του ατόμου. Τα online κοινωνικά 
δίκτυα είναι  χώροι  όπου μπορεί  να  συγκεντρώνεται  πλήθος διαφορετικών  και 
άγνωστων ατόμων. Η καταχώρηση και δημοσίευση προσωπικών στοιχείων σε 
αυτά,  καθιστά  τους  χρήστες  τους  ευάλωτους  σε  πολύ  μεγαλύτερο  αριθμό 
ατόμων, συχνά με ανεξέλεγκτες συνέπειες.

● Ο κίνδυνος εξαπάτησης, δηλ. η σύνδεση με άτομα που ισχυρίζονται ότι είναι 
κάποιοι που δεν είναι στην πραγματικότητα. Οι χρήστες του Διαδικτύου μπορούν 
να διατηρήσουν την ανωνυμία τους όταν έρχονται σε επαφή με άλλους χρήστες, 
αλλά  μπορούν  εύκολα  και  να  εξαπατήσουν  ή  να  εξαπατηθούν  από  τους 
υπόλοιπους χρήστες εξαιτίας αυτής της δυνατότητας. Η επαφή και η διασύνδεση 
με παντελώς αγνώστους ενέχει  περισσότερους κινδύνους απ’  ότι  η επαφή με 
αγνώστους  στον  πραγματικό  κόσμο,  γιατί  δεν  υπάρχει  η  αμεσότητα  και  η 
δυνατότητα ανάπτυξης κριτικής σκέψης και αντίδρασης.

● Η παρενόχληση από άτομα εντελώς άγνωστα μέλη του κοινωνικού δικτύου 
χωρίς τη δυνατότητα προστασίας ή αντιμετώπισης τέτοιων ενεργειών.

● Η κλοπή των προσωπικών δεδομένων και γενικά η απειλή της ασφάλειας των 
προσωπικών  δεδομένων  των  χρηστών  τους.  Η  συμμετοχή  και  η  παροχή 
προσωπικών  δεδομένων  σε  ιστότοπους,  δυστυχώς  δεν  είναι  ασφαλής  και  ο 
χρήστης δεν μπορεί να γνωρίζει αν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται από τους 
συγκεκριμένους ιστότοπους με τρόπους που ο ίδιος δεν έχει εγκρίνει.

●  Η  εύκολη  μετάδοση  και  επαφή  με  ηλεκτρονικό  περιεχόμενο  που  δεν  είναι 
ασφαλές για τους χρήστες του, όπως κακόβουλο λογισμικό, πορνογραφικό υλικό, 
υλικό προσηλυτισμού, υλικό εθισμού σε επικίνδυνες ουσίες, υλικό με θέμα τη βία, 
ρατσιστικό περιεχόμενο κ.ά.

● Ο βομβαρδισμός με διαφημιστικά μηνύματα από τις σελίδες του ιστότοπου. Οι 
διαφημίσεις αυτές αποτελούν το κύριο έσοδο της εταιρείας που διαχειρίζεται τον 
ιστότοπο και είναι το τίμημα που “πληρώνουν” τα μέλη για τις “δωρεάν” παροχές.
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Το  63%  των  Ελλήνων  χρηστών  σύμφωνα  με  δημοσίευμα  της  εφημερίδας 
“Ελευθεροτυπία”  έχουν  δημιουργήσει  προφίλ  σε  κάποια  online  υπηρεσία 
κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 45%. Το 
υψηλό αυτό ποσοστό φέρνει την Ελλάδα στην τρίτη θέση πανευρωπαϊκά, μετά τη 
Δανία και τη Νορβηγία. [18]

2.5 Υπηρεσίες  που  πιθανόν  να 
παρέχει ένα κοινωνικό δίκτυο

Online Chat 

Τα συστήματα συνδιάλεξης μέσω γραπτών μηνυμάτων επιτρέπουν σε πολλούς 
ανθρώπους να γράφουν μηνύματα σε πραγματικό χρόνο σε έναν δημόσιο χώρο. 
Όταν ένα άτομο υποβάλλει ένα μήνυμα αυτό εμφανίζεται στο κάτω μέρος μιας 
scrolling οθόνης. Τα chat groups συνήθως μορφοποιούνται με την κατάταξη των 
χώρων  όπου  λαμβάνουν  χώρα  οι  συνδιαλέξεις  (chat rooms)  ανάλογα  με  το 
όνομα,  την  τοποθεσία,  τον  αριθμό  ανθρώπων,  το  θέμα  της  συζήτησης,  κτλ. 
Πολλά  συστήματα  υποστηρίζουν  ελεγχόμενη  πρόσβαση  στους  χώρους 
συνδιάλεξης ή παρουσία μεσολαβητών που θα διευθύνουν τις συζητήσεις. Αυτό 
όμως που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρουν για τους ερευνητές αφορά θέματα που 
σχετίζονται  με  την  unmoderated επικοινωνία  πραγματικού  χρόνου  όπως 
ανωνυμία,  παρακολούθηση της ροής της συζήτησης, αυξομείωση του αριθμού 
των χρηστών και προσβλητικοί χρήστες. Αν και τα chat-like συστήματα μπορούν 
να χρησιμοποιούν και μέσα που δεν βασίζονται σε κείμενο, η έκδοση βασιζόμενη 
σε κείμενο είναι πιο ενδιαφέρουσα από την άποψη ότι μας επιτρέπει να έχουμε 
ένα άμεσο αντίγραφο της συζήτησης το οποίο έχει όχι μόνο μακροπρόθεσμη αξία 
αλλά επιτρέπει να γυρίζουμε πίσω στα όσα έχουν ειπωθεί κατά την διάρκεια της 
συζήτησης πράγμα που διευκολύνει  στο να λάβουν μέρος στην συζήτηση και 
άτομα που δεν ήταν παρών από την αρχή.

Internet forum  

Ένα διαδικτυακό φόρουμ είναι μια δικτυακή εφαρμογή η οποία φιλοξενεί διάφορες 
συζητήσεις που κάνουν οι χρήστες τις συγκεκριμένης υπηρεσίας. Τα διαδικτυακά 
φόρουμ  είναι  γνωστά  και  ως  δικτυακά  φόρουμ,  πίνακες  μηνυμάτων,  πίνακες 
συζήτησης, ομάδες συζήτησης, φόρουμ συζήτησης η απλά με μία λέξη φόρουμ. 
Τα διάφορα μηνύματα σε ένα φόρουμ εμφανίζονται είτε κατά χρονολογική σειρά 
που  γράφτηκαν  είτε  κατά  ταξινομημένα  κατά  δημοσιότητα  (εμφανίζονται  τα 
πρώτα τα θέματα με την πιο πολλή συζήτηση).  Το θέμα συζήτησης εξαρτάται 
κυρίως από το είδος του φόρουμ και από το είδος των χρηστών που φιλοξενεί 
χωρίς αυτό να περιορίζει κάποιο χρήστη να θίξει ένα θέμα που θέλει το οποίο 
είναι  άσχετο  με  την  θεματολογία  του  φόρουμ.  Την  ευθύνη  για  την  εύρυθμη 
λειτουργία  ενός  φόρουμ  και  τον  έλεγχο  του  τι  γράφεται  μέσα  στις  διάφορες 
συζητήσεις την έχουν κάποια άτομα τα οποία διοικούν κατά κάποιο τρόπο  το 
φόρουμ (administrators και moderators).   
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Blog 

To blog είναι  κάτι  σαν  ένα  μικρό  δικτυακό  περιοδικό  για  ένα  συγκεκριμένο 
πρόσωπο. Ο ιδιοκτήτης γράφει ένα μήνυμα στο  blog του και οι επισκέπτες του 
blog μπορούν να σχολιάσουν αυτό το μήνυμα. Συνήθως το μήνυμα αφορά την 
καθημερινή ζωή του ιδιοκτήτη  ή κάποιο θέμα της επικαιρότητας που θέλει να 
συζητήσει. Πέρα από το γεγονός ότι ένα blog είναι μια απλή προσωπική σελίδα ή 
ένα προσωπικό ημερολόγιο μερικά blog επιτρέπουν  την εισαγωγή  μηνυμάτων 
και έτσι δημιουργείτε ένα φόρουμ συζήτησης.

Voice chat

Η συνομιλία με φωνή είναι μια μέθοδος επικοινωνίας που χρησιμοποιεί ως μέσο 
τον  διαδικτυακό  χώρο.  Μερικά  από  τα  μέσα  που  υποστηρίζουν  αυτή  την 
υπηρεσία  είναι  Yahoo!  Messenger,  AOL Instant  Messenger  και  Windows Live 
Messenger. Αυτή η υπηρεσία βοηθάει την επικοικωνία με κάποιο άτομο το οποίο 
βρίσκεται μακριά με σχεδόν μηδενικό κόστος. Υπάρχουν και αρκετά διαδικτυακά 
παιχνίδια που υποστηρίζουν τέτοιες συνομιλίες κατά την διάρκεια του παιχνιδιού.

Video 

Είναι  η  τεχνολογία  κατά  την  οποία  γίνεται  ηλεκτρονική  σύλληψη,  καταγραφή, 
επεξεργασία,  αποθήκευση  και  μετάδοσης  μιας  ακολουθίας  από  εικόνων  που 
συνθέτουν μια σκηνή με κίνηση. Η τεχνολογία αυτή αρχικά αναπτύχθηκε για τα 
συστήματα  τηλεόρασης σήμερα όμως μπορούμε να παρακολουθήσουμε  video 
clips ή streaming media clips στο διαδίκτυο.

E-mail

Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρέχει έναν εύκολο τρόπο ανταλλαγής 
μηνυμάτων  μεταξύ  των  χρηστών.  Η  ανταλλαγή  βασίζεται  στο  μοντέλο 
αποθήκευσης και προώθησης, δηλαδή το μήνυμα αποστέλλεται και αποθηκεύεται 
σε  έναν εξυπηρετητή  έως ότου ο παραλήπτης  ελέγξει  την αλληλογραφία  του, 
οπότε  και  θα  παραλάβει  το  μήνυμα.  Η  υπηρεσία  αυτή,  επομένως,  δεν  είναι 
πραγματικού  χρόνου.  Τα  μηνύματα  μπορούν  να  εμπλουτιστούν  με  επιπλέον 
δεδομένα εκτός του απλού κειμένου, όπως είναι η εικόνα και ο ήχος. Η ευκολία 
που προσφέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το έχει κάνει αρκετά δημοφιλές σε 
όλους τους χρήστες του Διαδικτύου. Ο εξοπλισμός που απαιτείται είναι ελάχιστος, 
αφού ένας υπολογιστής μετρίων επιδόσεων και μια απλή τηλεφωνική σύνδεση με 
το Διαδίκτυο θεωρούνται αρκετά για την παροχή της υπηρεσίας. Πολλές φορές 
μάλιστα τείνει να υποκαταστήσει την τηλεφωνική επικοινωνία. [19]

2.6 Υπηρεσίες  που  πιθανόν  να 
παρέχει ένα ιατρικό κοινωνικό δίκτυο

Παρακάτω παρουσιάζουμε κάποιες λειτουργίες που είναι πιθανόν να παρέχονται 
από  ένα  κοινωνικό  δίκτυο  που  αφορά  τα  ιατρικά  επαγγέλματα  όπως  αυτές 
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προέκυψαν από τη μελέτη των υπαρχόντων τέτοιων δικτύων που μελετήσαμε 
(παρουσιάζονται κάποια από αυτά, στο κεφάλαιο 3.2 παρακάτω)

Ask and Answer
Το  εργαλείο  αυτό  δίνει  τη  δυνατότητα  στο  χρήστη  να θέτει  ερωτήματα.  Στη 
συνέχεια  ελέγχεται αυτόματα  από  το  σύστημα  αν  έχουν  τεθεί  παρόμοια 
ερωτήματα με στόχο να βρεθεί γρήγορα μια απάντηση. Κατά την προβολή  της 
ερωτοαπάντησης,  τα  μέλη  τους  συστήματος μπορούν  να  δουν σχετικές 
ερωτήσεις  που  έχουν  ήδη  πραγματοποιηθεί. Τα  μέλη  μπορούν  επίσης  να 
λαμβάνουν άμεση ειδοποιήση όταν οι ερωτήσεις απαντηθούν.

 Bookmarking
To  σύστημα μπορεί  να δίνει  τη  δυνατότητα  να  επισημανθεί και  να  συζητηθεί 
σχετικό  περιεχόμενο  από  το  Διαδίκτυο,  συμπεριλαμβανομένων  περιοδικών, 
blogs, βίντεο και άλλων στοιχείων γενικού ενδιαφέροντος. Μπορεί να κρατάει σε 
κάποια βάση τις σελίδες που έχουν επισημανθεί ούτως ώστε να υπάρχει εύκολη 
πρόσβαση σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από το χρήστη.

Clinical Cases
Με την παρουσίαση των υποθέσεων που αντιμετωπίζει κάθε ιατρός μοιράζεται τις 
ιδέες  του  και  έτσι μαθαίνει  ο  καθένας από  την  εμπειρία  άλλων συναδέλφων. 
Δίνεται η δυνατότητα να αναφερθεί το ιστορικό του ασθενούς και η εξέλιξή της 
υπόθεσης,  αλλά και  να ανεβεί  τυχόν φωτογραφικό υλικό και  στη συνέχεια  να 
υπάρξει συζήτηση σχετικά.

Groups 
H δημιουργία δημόσιων ή ιδιωτικών ομάδων δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας με 
συναδέλφους γύρω από συγκεκριμένα  ενδιαφέροντα,  διαμοίρασης αρχείων με 
ασφάλεια  και  ανάρτησης  μηνυμάτων. Η  λειτουργία  αυτή  δίνει  τη  δυνατότητα 
ύπαρξης μια κεντρικής τοποθεσίας για να βρει ο ιατρός πληροφορίες σχετικά με 
συγκεκριμένα θέματα.

Search and Filter
To  σύστημα μπορεί  να παρέχει  μια ισχυρή αναζήτηση  με  φίλτρο,  η οποία  να 
επιτρέπει  στους χρήστες να βρουν ακριβώς αυτό που ψάχνουν βασιζόμενοι σε 
πολλαπλά κριτήρια.
  
Alert
Με  αυτή  τη  λειτουργία  ο  χρήστης  λαμβάνει αυτοματοποιημένες  ειδοποιήσεις 
μέσω email κατόπιν δήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος από το χρήστη. [20]
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3. Υπάρχοντα λογισμικά

3.1 Δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα 
Η λίστα που ακολουθεί περιλαμβάνει τα 10 πιo δημοφιλή συστήματα κοινωνικής 
δικτύωσης σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του eBizMBA, The eBusiness 
Knowledgebase, όπως αυτά προκύπτουν από την παγκόσμια κατάταξη κίνησης 
Alexa και την κατάταξη κίνησης U.S.[21] :
• Facebook
• Twitter
• LinkedIn
• MySpace
• Google Plus+
• DeviantArt
• LiveJournal
• Tagged
• Orkut
• CafeMom

Εικόνα 3.1 Λογότυπα διαφόρων κοινωνικών δικτύων
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3.1.1 Facebook
Το Facebook είναι ιστοχώρος κοινωνικής  δικτύωσης  που  ξεκίνησε  στις  4 
Φεβρουαρίου του 2004. Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων 
με τις  επαφές τους και  να τους ειδοποιούν όταν ανανεώνουν τις  προσωπικές 
πληροφορίες  τους.  Όλοι  έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο να συμμετάσχουν σε 
δίκτυα  που  σχετίζονται  μέσω  πανεπιστημίου,  θέσεων  απασχόλησης  ή 
γεωγραφικών περιοχών.

Ο Μαρκ  Ζάκερμπεργκ ίδρυσε  το  Facebook  ως  μέλος  του  πανεπιστημίου 
του Harvard.  Αρχικά  δικαίωμα  συμμετοχής  είχαν  μόνο  οι  φοιτητές  του 
Harvard ενώ αργότερα επεκτάθηκε για την Ivy League. Το όνομα της ιστοσελίδας 
προέρχεται  από  τα  έγγραφα  παρουσίασης  των  μελών  πανεπιστημιακών 
κοινοτήτων μερικών Αμερικάνικων κολεγίων και προπαρασκευαστικών σχολείων 
που χρησιμοποιούσαν οι νεοεισερχόμενοι σπουδαστές για να γνωριστούν μεταξύ 
τους. Tο 2005 το δικαίωμα πρόσβασης επεκτάθηκε σε μαθητές συγκεκριμένων 
λυκείων και  μέλη ορισμένων μαθητικών κοινοτήτων,  ενώ το 2006 η υπηρεσία 
έγινε προσβάσιμη σε κάθε άνθρωπο του πλανήτη που η ηλικία του ξεπερνούσε 
τα 13 χρόνια.

Το  Facebook  σήμερα  έχει  πάνω  από  800  εκατομμύρια  ενεργούς  χρήστες, 
κατατάσσοντάς  το  έτσι  στη  λίστα  ταξινόμησης  του Alexa ως  ένα  από  τα 
δημοφιλέστερα web sites του πλανήτη (2ο μετά το Google). Επίσης, το Facebook 
είναι ένα από τα δημοφιλέστερα sites για ανέβασμα φωτογραφιών με πάνω από 
14 εκατομμύρια φωτογραφίες καθημερινά. Με αφορμή τη δημοτικότητά του, το 
Facebook  έχει  υποστεί  κριτική  και  κατηγορηθεί  σε  θέματα  που  αφορούν  τα 
προσωπικά  δεδομένα  και  τις  πολιτικές  απόψεις  των  ιδρυτών  του.  Ωστόσο  η 
συγκεκριμένη ιστοσελίδα παραμένει η πιο διάσημη κοινωνική περιοχή δικτύωσης 
σε πολλές αγγλόφωνες χώρες.

Το Facebook είναι ένας καλός τρόπος δικτύωσης με φίλους και γνωστούς. Παρά 
το  ότι  ενέχει  κινδύνους  (κυρίως  για  παραβίαση  προσωπικών  δεδομένων),  ο 
προσεκτικός χρήστης δεν έχει πρόβλημα. 

Ιδιαίτερα  δημοφιλή μεταξύ  των χρηστών του  facebook  είναι  τα παιχνίδια  που 
παρέχει και η συνήθεια ανεβάσματος φωτογραφιών και βίντεο. Η δημοφιλία του 
facebook  στην  ελληνική  κοινωνία  αντικατοπτρίζεται  στο  γεγονός  οτι  πολύς 
κόσμος από αφέλεια πληκτρολογεί τη λέξη “ψαφεβοοκ” και η μηχανή αναζήτησης 
επιστρέφει απευθείας την κεντρική σελίδα του facebook. [22]

 
Εικόνα 3.2 Λογότυπο του facebook
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3.1.2 Twitter
Το twitter δημιουργήθηκε το 2006 και έχει περίπου 250 εκατομμύρια χρήστες, οι οποίοι 
δημοσιεύουν καθημερινά 65 εκατομμύρια μηνύματα. Τα μηνύματα είναι μικρού μεγέθους, 
μέχρι 140 χαρακτήρες όσο δηλαδή περίπου και τα μηνύματα κινητής τηλεφωνίας. Όταν 
ένας χρήστης δημοσιεύσει ένα μήνυμα, δεν είναι δυνατόν να το αλλάξει, αλλά μόνο να το 
διαγράψει. Τα μέλη μπορούν να ακολουθούν τα μηνύματα άλλων χρηστών καθώς και να 
απαντούν σε αυτά. Οι δημοσιεύσεις των μελών εμφανίζονται αυτόματα στις σελίδες των 
επαφών τους. Τα μέλη μπορούν να στέλνουν προσωπικά μηνύματα στις διασυνδέσεις 
τους. Το δίκτυο προσφέρει στους χρήστες του τη δυνατότητα να αναφέρουν ενόχληση 
από άλλα μέλη του δικτύου, των οποίων ο λογαριασμός μπορεί να ανασταλεί γι’ αυτό το 
λόγο. Το δίκτυο έχει απαγορευθεί στην Κίνα (λογοκρισία). [23]

Εικόνα 3.3 Λογότυπο του twitter

3.1.3 LinkedIn
Πρόκειται  για  ένα  σύστημα  κοινωνικής  δικτύωσης  που  προορίζεται  για 
επαγγελματική χρήση (business oriented). Ιδρύθηκε τον Δεκέμβρη του 2002 από 
τον Reid Hoffman (πρώην διευθύνων σύμβουλος του LinkedIn) και κυκλοφόρησε 
στο κοινό τον Μάη του 2003. Σήμερα διευθύνων σύμβουλος είναι ο Jeff Weiner, 
πρώην σύμβουλος της εταιρίας Yahoo.

Πρόκειται για ένα δίκτυο επαγγελματικών και όχι προσωπικών στοιχείων, όπου ο 
κάθε εργαζόμενος μπορεί να ανεβάσει τα βιογραφικά του στοιχεία (προϋπηρεσία, 
εκπαίδευση,  ενδιαφέροντα,  κλπ)  και  στην  συνέχεια  να  "καλέσει"  γνωστούς, 
φίλους,  συναδέλφους,  κλπ.  να  "μπουν"  στο  δίκτυό  του.  Με  αυτό  τον  τρόπο 
αναπτύσσει  μια  κοινότητα  "άμεσων"  και  "έμμεσων"  συναδέρφων.  Πλέον,  το 
LinkedIn  έχει  εμπλουτιστεί  και  με  εφαρμογές  τρίτων  που  μπορούν  να 
αλληλεπιδρούν με το site, και έτσι για παράδειγμα μπορεί κανείς να συνδέσει το 
blog που διατηρεί  στο WordPress με το LinkedIn, να εμφανίσει  τα βιβλία που 
προτιμά μέσω του Amazon,  να  δημοσιεύσει  παρουσιάσεις  (της εταιρείας,  των 
προϊόντων ή κάποιου project για παράδειγμα) και πολλά άλλα.

Μέσω του συστήματος αυτού εργοδότες μπορούν να δημιουργήσουν λίστες με 
ευκαιρίες  εργασίας  αλλά  και  πιθανοί  ενδιαφερόμενοι  για  μια  θέση  εργασίας 
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μπορούν  να  εκτιμήσουν  το  προφίλ  του  μάνατζερ  με  τον  οποίο  ενδέχεται  να 
συνεργαστούν. [23]
Ο  ιστοχώρος  είναι  διαθέσιμος  σε  έξι  γλώσσες,  Αγγλικά,  Γαλλικά,  Γερμανικά, 
Ιταλικά,  Ισπανικά  και  Πορτογαλικά και  σήμερα  θεωρείται  ο  πιο  επιτυχημένος 
ιστοχώρος  κοινωνικής  δικτύωσης  για  επαγγελματίες  στον  κόσμο,  μετρώντας 
περισσότερους από 100 εκατομμύρια εγεγραμμένους χρήστες.

Εικόνα 3.4 Λογότυπο του LinkedIn

3.1.4 MySpace
Οι  πρώτοι  χρήστες  του  MySpace  ήταν  εργαζόμενοι  της  εταιρίας  eUniverse 
(Intermix Media),  στα  πλαίσια  διαγωνισμού  για  το  ποιος  θα  μπορούσε  να 
εγγράψει τους περισσότερους χρήστες σε αυτήν. Τους πόρους του διαγωνισμού 
αυτού  χρησιμοποίησαν  στην  συνέχεια  για  να  προωθήσουν  στο  κοινό  το 
MySpace, συγκεντρώνοντας γρήγορα 20 εκατομμύρια χρήστες και εγγεγραμμένα 
μέλη.  Επιτρέπει  την  δημιουργία  προσωπικού  προφίλ,  δικτύου  φίλων, 
φωτογραφιών, μουσικής, videos, αλλά και Blog του χρήστη. Ειδικά η δυνατότητα 
να στήσει κανείς τη δική του σελίδα, έχει κάνει το MySpace ιδιαίτερα διάσημο και 
δημοφιλές.
Το MySpace διατηρούσε την πρωτιά σε ό,τι αφορά την απήχηση στους χρήστες 
μέχρι  τις  αρχές  του  2008,  όταν  τελικά  το  ξεπέρασε  (σε  αριθμό  μοναδικών 
επισκεπτών)  το  Facebook.  Οι  χρήστες  του  σήμερα  μετριούνται  γύρω στις  80 
εκατομμύρια. Το τελευταίο διάστημα έχει επανασχεδιαστεί και πλέον προσφέρει 
πρακτικά οποιαδήποτε υπηρεσία social networking μπορεί κανείς να φανταστεί. 
Πολύ ισχυρά είναι τα εργαλεία δημιουργίας και μορφοποίησης του προφίλ των 
χρηστών (μπορείτε κάποιος να βάλει στοιχεία, αλλά και να τα παρουσιάσει με τη 
μορφή  που  θέλει),  οι  δυνατότητες  σχετικά  με  τη  μουσική,  καθώς  και  οι 
προσωπικές σελίδες που μπορεί κανείς να δημιουργήσει.[23]

Εικόνα 3.5 Λογότυπο του myspace
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3.1.5 Google Plus+
 Η τελευταία  δημιουργία  της google  στην προσπάθειά  της να ανταγωνιστεί  το 
facebook ονομάζεται  Google+,  και  ελπίζει  να  φέρει  το  πλούτο της  κοινωνικής 
δικτύωσης  της  πραγματικής  ζωής  στον  online  κόσμο.  Σε  αντίθεση  με  το 
Facebook, όπου όλες οι  συνδέσεις,  απλά θεωρούνται  «φίλοι» και  τα εργαλεία 
που παρέχονται για την πραγματοποίηση συνδέσεων και την κοινή χρήση είναι 
πολύ άκαμπτα, το Google+  επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμογή.  Το 
Google+ διαθέτει μια σειρά εφαρμογών όπως το Circles, το Sparks, το Hangouts, 
το  Mobile,  το Location,  το  Instant  Upload και  το  Huddle.  Ένα από τα πρώτα 
χαρακτηριστικά  που  κάνει  το  Google+  μοναδικό  είναι  αυτό  που  ονομάζεται 
Circles.  Με  το  Circles  ουσιαστικά  δίνεται  η  δυνατότητα  στο  χρήστη να 
προσαρμόσει και να κατηγοριοποιήσει τη λίστα των φίλων του. Στον πραγματικό 
κόσμο δεν μοιραζόμαστε τα πάντα με όλους τους φίλους μας με τον ίδιο τρόπο. 
Για παράδειγμα, μπορεί να θέλει κάποιος να μοιραστεί διαφορετικά πράγματα με 
τους γονείς, τους φίλους από το πανεπιστήμιο, και το αφεντικό. [24]

Το Google+ σήμερα έχει περίπου 65 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες ενώ 
είναι σε λειτουργία από τις αρχές του 2011. Τότε για να γίνει κανείς μέλος έπρεπε 
να δεχτεί πρόσκληση στην κοινότητα. Από το Σεπτέμβριο του 2011 είναι ανοιχτό 
σε κάθε χρήστη άνω των 18 ετών.

Εικόνα 3.6 Λογότυπο του Google+

3.1.6 DeviantArt
Κοινοποιήθηκε  στις  7  Αγούστου  του  2000  από  τους  Scott  Jarkoff,  Matthew 
Stephens,  Angelo  Sotira  ως  μέρος  ενός  μεγαλύτερου  δικτύου  ιστοσελίδων 
σχετικών  με  μουσική  ονομαζόμενο  Dmusic Network.  Σκοπός  του  είναι  να 
επιτρέπει σε κάθε καλλιτέχνη να εκθέτει και να ανταλλάσει απόψεις για τα έργα 
του. Αυτά είναι οργανωμένα σε περιεκτικές ομάδες, μερικές από τις οποίες είναι 
φωτογραφία,  ψηφιακή  τέχνη,  παραδοσιακή  τέχνη,  λογοτεχνία,  φιλμογραφία, 
εφαρμογές  Flash, θέματα εφαρμογών και διάφορες άλλες. Επίσημη μασκότ του 
deviantArt (συντομογραφία του οποίου είναι το dA) είναι η “Fella”, μια μικρή γάτα 
ρομπότ. 
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H ιστοσελίδα αριθμεί πάνω από 25 εκατομμύρια μέλη και καθημερινά προσελκύει 
το λιγότερο 36 εκατομμύρια επισκέπτες. 
Κατά την υποβολή νέων έργων στο dA δεν υπάρχει κάποια αναφορά στην άδεια 
Creative Commons, ούτε κάτι σχετικό με τα πνευματικά δικαιώματα του έργου γι’ 
αυτό και  πολλές υποκλοπές και παραβιάσεις δεν γίνονται  αντιληπτές μέχρι  να 
αναφερθούν  επίσημα.  Μηχανισμός  που  προειδοποιεί  τους  διαχειριστές  του 
συστήματος  για  πιθανές  παραβιάσεις  άδειας  πνευματικών  δικαιωμάτων 
υπάρχουν αλλά και πάλι μέλη της κοινότητας έχουν πέσει θύματα κατάχρησης 
από κακόφημους πωλητές που διακινούν παράνομα πίνακες και άλλα πλαστά 
έργα. [23]

Εικόνα 3.7 Λογότυπο του deviantArt

3.1.7 LiveJournal
Το  LiveJournal (γνωστό  ως  LJ) είναι  ένα κοινωνικό  δίκτυο που  ανήκει στην 
SUP Media, όπου οι χρήστες του Διαδικτύου μπορούν να διατηρήσουν ένα blog, 
ένα  περιοδικό ή  ένα  ημερολόγιο - ένα  ευρύ φάσμα  πολιτικών προσωπικοτήτων 
για πολιτικό σχολιασμό, ιδιαίτερα στη Ρωσία. Όπως και με πολλά άλλα κοινωνικά 
δίκτυα, μια μεγάλη ποικιλία από δημόσια πρόσωπα χρησιμοποιούν το δίκτυο.

Το  LiveJournal  ξεκίνησε  στις  15  Απριλίου  του  1999  από τον  αμερικάνο 
προγραμματιστή  Brad Fitzpatrick, ως τρόπος  για  να  κρατήσει  ενήμερους  τους 
φίλους του από το γυμνάσιο για τις δραστηριότητές του. Σήμερα έχει πάνω από 
20 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες. [25]

Εικόνα 3.8 Λογότυπο του LiveJournal
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3.1.8 Tagged

To  Tagged  είναι μια  ιστοσελίδα  κοινωνικής δικτύωσης με  έδρα  το 
Σαν Φρανσίσκο,  την  Καλιφόρνια  και  τις  Ηνωμένες  Πολιτείες, που  ιδρύθηκε  το 
2004. Το  Tagged επιτρέπει  στα  μέλη  να περιηγηθούν στα  προφίλ  των  άλλων 
μελών, να παίζουν παιχνίδια, να μοιραστούν επισυμάνσεις  και να προσφέρουν 
εικονικά δώρα.Το tagged έχει κοντά στα 20 εκατομμύρια μέλη. 

Το  2009,το  tagged  επικρίθηκε για  την  αποστολή παραπλανητικών e-mail  και 
πλήρωσε  1,4  εκατομμύρια  δολλάρια  για  τους δικαστικούς διακανονισμούς. Η 
εταιρεία  από  τότε  έχει  υιοθετήσει  ρυθμίσεις απορρήτου και  έχει  αλλάξει τις 
διαδικασίες πρόσκλησης. [26]

Εικόνα 3.9 Λογότυπο του Tagged

3.1.9 Orkut

Το  Orkut  είναι  ένας  ιστοχώρος  κοινωνικής  δικτύωσης που ανήκει  και 
λειτουργεί από  την  Google  Inc  από  τον  Αύγουστο  του  2008. Η υπηρεσία έχει 
σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους χρήστες να βρει νέους και παλιούς φίλους και να 
διατηρήσει τις υπάρχουσες σχέσεις. Η ιστοσελίδα έχει πάρει το όνομά της από το 
δημιουργό  της, υπάλληλο  της  Google Orkut Büyükkökten. Αν  και το  Orkut είναι 
λιγότερο  δημοφιλές στις  Ηνωμένες  Πολιτείες  από  ό,  τι  οι  ανταγωνιστές  του 
Facebook  και  MySpace, είναι   μία  από  τις  πιο δημοφιλείς ιστοσελίδες στην 
Ινδία και τη Βραζιλία. [27] Σήμερα έχει πάνω από 17 εκατομμύρια εγγεγραμμένα 
μέλη.

Εικόνα 3.10 Λογότυπο του Orkut
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3.1.10 CafeMom

Το  CafeMom είναι  μία  σελίδα  κοινωνικής  δικτύωσης  που υποστηρίζεται  από 
διαφημίσεις  και απευθύνεται ειδικά σε μητέρες  και  σε  μέλλουσες  μητέρες. 
 Ιδρύθηκε το 2006 από τον Andrew Shue και  τον  Michael Sanchez. Εντός ενός 
έτους  από την  έναρξή  του,  το  CafeMom έγινε η  πιο  συχνά  επισκεπτόμενη 
ιστοσελίδα από γυναίκες σύμφωνα με την comScore. Σήμερα έχει πάνω από 12 
εκατομμύρια εγγεγραμμένα μέλη. [28]

Εικόνα 3.11 Λογότυπο του cafemom

3.2 Δημοφιλή  κοινωνικά  δίκτυα  στον 
τομέα της υγείας

Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν υιοθετηθεί από τους επαγγελματίες  στον τομέα της 
υγείας,  ως  ένα  μέσο για  τη  διαχείριση θεσμικών  γνώσεων, τη  διάδοση  των 
γνώσεων ανάμεσά  τους,  καθώς  και για  να  γίνουν  γνωστοί  ιδιωτικοί  ιατροί και 
ιδρύματα. Υπάρχουν λοιπόν ιστοσελίδες που προσπαθούν να βοηθήσουν άτομα 
 με διάφορες φυσικές και ψυχικές ασθένειες.  Υπάρχουν σελίδες για αλκοολικούς 
και  τοξικομανείς.  Ορισμένα  κοινωνικά  δίκτυα  έχουν  ως  στόχο  να 
ενθαρρύνουν τον υγιεινό τρόπο ζωής των χρηστών τους. Υπάρχουν ιστοσελίδες 
που επικεντρώνονται στην απώλεια βάρους και την άσκηση, επιτρέποντας στους 
χρήστες  να  μοιραστούν  τις προπονήσεις τους και  να  σχολιάσουν αυτές  των 
άλλων χρηστών. 

Ο αριθμός των εξειδικευμένων  ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης αφιερωμένες 
στους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας έχει πολλαπλασιαστεί τον τελευταίο 
καιρό,  δεδομένου  ότι  υπάρχει  ανάγκη  για  ανταλλαγή  πληροφοριών  και  η 
εκμάθηση του ενός από τις εμπειρίες των άλλων. Στα υποκεφάλαια παρακάτω 
παρουσιάζουμε μερικές σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που εξειδικεύονται  στον 
τομέα της ιατρικής και επευθύνονται κυρίως σε ιατρούς.

3.2.1 MyMedPort
Το MyMedPort είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που αφορά επαγγελματίες στον τομέα 
της υγείας. Το όνομά του υποδηλώνει οτι είναι το “λιμάνι” μας (port) στο τομέα της 
ιατρικής. Όπως χαρακτηριστικά διαφημίζουν στη σελίδα τους το MyMedPort είναι 
μια δικτυακή πύλη που αφορά τους επαγγελματίες της υγείας οι οποίοι αναζητούν 
πληροφορίες  και  πόρους  για  επιχειρήσεις  στον  κόσμο  της  υγειονομικής 
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περίθαλψης. Το  MyMedPort  επιτρέπει  στους  εγγεγραμμένους  χρήστες  να 
δικτυωθούν  με  άλλους  επαγγελματίες  του  κλάδου,  να  ενημερώσουν  και  να 
ενημερωθούν για ελεύθερες θέσεις εργασίας, να αναρτίσουν μικρές αγγελίες, να 
ενημερωθούν για τα νέα  του τομέα. Η ανάρτηση των αγγελιών εργασίας είναι 
δωρεάν για τα νοσοκομεία και τα μη-κερδοσκοπικά ιδρύματα,  ενώ οι ιδιωτικές 
εταιρίες θα πρέπει να δίνουν ένα μικρό ποσό. Τα νέα που αναρτώνται αφορούν 
εκτός από τους ιατρούς και τους θεραπευτές αποκατάστασης, τους εργαζόμενους 
σε ιατρικά εργαστήρια, τους νοσηλευτές και τους φαρμακοποιούς. [29]

Εικόνα 3.12 Κεντρική σελίδα του MyMedPort.com
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3.2.2 Ozmosis

To  Ozmosis.com είναι  ένα  κοινωνικό δίκτυο  που παρέχει  στους  ιατρούς τους 
κατάλληλους πόρους, όπου μπορούν να απευθυνθούν καθημερινά για κλινικές 
πληροφορίες σε ένα αξιόπιστο και ασφαλές περιβάλλον. Η ιστοσελίδα επιτρέπει 
την ανταλλαγή γνώσεων με συναδέλφους που μπορεί ο ιατρός να γνωρίσει και να 
εμπιστευτεί.  Επίσης  παρέχονται  σχετικές πληροφορίες σε κάθε μέλος με  βάση 
την  ειδικότητα, τα  ενδιαφέροντά, και  το  δίκτυο των συναδέλφων  τους.  Το 
Ozmosis επιβεβαιώνει την ταυτότητα των μελών επιτρέποντας άδεια πρόσβασης 
μόνο  σε  ιατρούς  που έχουν  άδεια  και  εμφανίζει  τα  πραγματικά  ονόματα  των 
μελών. 
To  Ozmosis  παρέχει  κάποιες  λειτουργίες  που  είναι  ιδιαίτερα  χρήσιμες. 
Παρουσιάζουμε κάποιες από αυτές τις λειτουργίες παρακάτω.

Ask and Answer
Το εργαλείο αυτό δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να θέτει ερωτήματα,  τότε το 
Ozmosis  ελέγχει  αυτόματα  για  παρόμοια  με  στόχο  να  βρει  μια απάντηση 
γρηγορότερα. Κατά  την  προβολή  της  ερωτοαπάντησης,  τα  μέλη  μπορούν  να 
δουν σχετικές ερωτήσεις  που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Τα μέλη λαμβάνουν 
επίσης άμεση ειδοποιήση όταν οι ερωτήσεις απαντηθούν.

Journal Club
To Journal  Club  δίνει  τη δυνατότητα  να επισημανθεί και  να συζητηθεί σχετικό 
περιεχόμενο από το Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων περιοδικών, blogs, βίντεο 
και άλλων στοιχείων γενικού ενδιαφέροντος.

Clinical Cases
Με την παρουσίαση των υποθέσεων που αντιμετωπίζει κάθε ιατρός μοιράζεται τις 
ιδέες  του  και  έτσι μαθαίνει  ο  καθένας από  την  εμπειρία  άλλων συναδέλφων. 
Δίνεται η δυνατότητα να αναφερθει το ιστορικό του ασθενούς και η εξέλιξή της 
υπόθεσης,  αλλά και  να ανεβεί  τυχόν φωτογραφικό υλικό και  στη συνέχεια  να 
υπάρξει συζήτηση σχετικά.

Groups 
H δημιουργία δημόσιων ή ιδιωτικών ομάδων δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας με 
συναδέλφους γύρω από συγκεκριμένα  ενδιαφέροντα,  διαμοίρασης αρχείων με 
ασφάλεια  και  ανάρτησης  μηνυμάτων. Η  λειτουργία  αυτή  δίνει  τη  δυνατότητα 
ύπαρξης μια κεντρικής τοποθεσίας για να βρει ο ιατρός πληροφορίες σχετικά με 
συγκεκριμένα θέματα.

Search and Filter
To  ozmosis  παρέχει  μια  ισχυρή  αναζήτηση  με  φίλτρο  που επιτρέπει  στους 
χρήστες να  βρουν ακριβώς  αυτό  που  ψάχνουν βασιζόμενοι σε  πολλαπλά 
κριτήρια.
  
Alert
Με  αυτή  τη  λειτουργία  ο  χρήστης  λαμβάνει αυτοματοποιημένες  ειδοποιήσεις 
μέσω email κατόπιν δήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος από το χρήστη. [20]
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Εικόνα 3.13 Κεντρική σελίδα του Ozmosis.org

3.2.3 Medxcentral
To Medxcentral  είναι  μια  ιστοσελίδα  που αφορά τόσο  τους  ιατρούς  αλλά  και 
όσους τους χρειάζονται, δηλαδή τους ασθενείς, όπως δηλώνει και στο λογότυπο 
ο δημιουργός. Έχει χτιστεί από τον Jim Canto και είναι μια ατομική προσπάθεια 
που  όμως  έχει  προσελκύσει  αρκετούς  χρήστες.  Δίνει  τη  δυνατότητα  τόσο  σε 
ιατρούς  να  ανταλλάξουν  απόψεις  με  συναδέλφους  τους  δημιουργώντας  και 
ιδιωτικές  ομάδες.  Επίσης  επιτρέπει  στους  ασθενείς  να  έρθουν  σε  επαφή  με 
ειδικούς πάνω σε θέμτα που τους ενδιαφέρουν.  Λαμβάνουν έτσι  διαφορετικές 
γνώμες πάνω σε θέματα που είναι μεγάλης σημασίας για αυτούς. [30]
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Εικόνα 3.14 Κεντρική σελίδα του medxcentral.ning.com

3.2.4 MedicalMingle
To MedicalMingle  είναι μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης που αφορά όσους 
εργάζονται, όσους υπηρετούν και όσους σπουδάζουν στον τομέα της υγείας. Έχει 
χτιστεί  από  τον  Ken  Levinson  τον  Ιανουάριο  του  2009.  Οι  δυνατότητες  που 
δίνονται  στο  χρήστη  του  συστήματος  είναι  να  δημιουργήσει  φιλίες,  να 
συμμετάσχει στο forum είτε ανοίγοντας κάποιο καινούριο θέμα, είτε σχολιάζοντας 
κάποιο από τα υπάρχοντα. Επίσης του επιτρέπει να μοιραστεί φωτογραφίες και 
βίντεο σχετικά με θέματα που τον αφορούν, αλλά και προσωπικές του εμπειρίες 
πάνω σε ιατρικά ζητήματα.  Επίσης υπάρχει  τομέας που δίνονται  πληροφορίες 
σχετικά  με  θέματα  εκπαιδευτικά,  τα  οποία  αφορούν κυρίως  τους  σπουδαστές 
στον  τομέα  της  υγείας,  αλλά  και  μισθολογικά  ζητήματα,  που  αφορούν  τους 
εργαζόμενους στον τομέα. [31]
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Εικόνα 3.15 Κεντρική σελίδα του medicalmingle.com
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3.2.5 MedExperts
Το MedExperts είναι ο πρώτος ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα για 
θέματα υγείας. Τα μέλη του δικτύου μπορούν να δημοσιεύσουν τις εμπειρίες τους 
σε κάποιο θέμα υγείας, να συμμετέχουν σε ομάδες και να συζητάνε θέματα της 
ομάδας, να ανεβάζουν αρχεία όπως φωτογραφίες, αρχεία ήχου και βίντεο, που 
αφορούν σε κάποιο θέμα υγείας, να δημιουργήσουν ένα σύνολο επαφών, με τις 
οποίες μπορούν να επικοινωνούν με μηνύματα ή με ζωντανή συνομιλία. Επίσης 
δίνεται  η  δυνατότητα  στους  χρήστες  να  συνομιλούν  με  επαγγελματίες  και 
επιχειρήσεις του τομέα υγείας, να ενημερώνονται για εκδηλώσεις στον τομέα της 
υγείας,  καθώς επίσης  και  να  επωφεληθούν από  προσφορές  σε  προϊόντα  και 
υπηρεσίες υγείας και ευεξίας.

Το MedExperts απευθύνεται και σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες του τομέα της 
υγείας.  Επικοινωνώντας  με  τα  μέλη του δικτύου μπορούν  να προσφέρουν  τη 
βοήθειά τους ή να ανταλλάξουν απόψεις με συναδέλφους. Με την εγγραφή ενός 
επαγγελματία στο δίκτυο, δίνονται οι εξής δυνατότητες:

•Δημιουργία επαγγελματικού προφίλ, έτσι  ώστε τα μέλη του δικτύου να 
γνωρίζουν την ύπαρξή τους.
•Δημιουργία συνόλου επαφών, με τις οποίες μπορούν να επικοινωνούν με 
μηνύματα ή με ζωντανή συνομιλία.
•Δημιουργία ομάδων με το αντικείμενο υγείας που ενδιαφέρει.
•Συμμετοχή στις ήδη υπάρχουσες ομάδες και σε συζητήσεις  σε θέματα 
των ομάδων αυτών.
•Δημοσίευση άρθρων και ανέβασμα αρχείων, που θα βοηθήσουν τα μέλη 
του δικτύου να ενημερωθούν για θέματα, που τους απασχολούν.
•Δημοσίευση προσφορών σε προϊόντα - υπηρεσίες υγείας και ευεξίας, για 
τα μέλη του δικτύου. [32]

Εικόνα 3.16 Λογότυπο του Medexperts.com
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Εικόνα 3.17 Κεντρική σελίδα του Medexperts.com

3.2.6 DoctorsHangout
Το DoctorsHangout.com είναι ένας επαγγελματικός χώρος δικτύωσης για ιατρούς 
και φοιτητές ιατρικής. Το κοινωνικό αυτό δίκτυο μπορεί να βοηθήσει τους χρήστες 
να διατηρήσουν τις  υπάρχουσες προσωπικές  και  επαγγελματικές σχέσεις  τους 
αλλά  και να  δημιουργήσουν νέες με  ιατρούς δεν  έχουν συναντήσει  ξανά  στο 
παρελθόν. Το  DoctorsHangout  καθιστά  εύκολη  την  εύρεση ανθρώπων που 
μοιράζονται τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά. 

Στο DoctorsHangout.com,  οι  ιατροί ανταλλάσσουν την κλινική τους  εμπειρία και 
μοιράζονται τις  κλινικές  τους  γνώσεις.  Επίσης  η  ιστοσελίδα  είναι  πηγή 
πληροφοριών σχετικά με την εκπαιδευτική και επιστημονική έρευνα.  Επιτρέπει 
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στους ιατρούς να προωθήσουν τις δεξιότητές τους και να παραμείνουν ενήμεροι 
σχετικά με τις νέες καινοτομίες στον τομέα. [33]

Εικόνα 3.18 Κεντρική σελίδα του DoctorsHangout.com
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3.2.7 BiomedExperts
To  ΒiomedExperts είναι  σύμφωνα με τη βιβλιογραφία το  πρώτο επιστημονικό 
επαγγελματικό  κοινωνικό  δίκτυο που  φέρνει σε  επαφή ερευνητές και τους 
επιτρέπει  να συνδεθούν  στο  δίκτυο,  να  επικοινωνούν και  να  συνεργάζονται. 
Ειδικεύεται  στη  βιοϊατρική  έρευνα  όπως  εξάλλου  δηλώνει  και  το  όνομά  του. 
Υπάρχουν πάνω από 400 χιλιάδες μέλη σήμερα στο σύστημα. [34]

Εικόνα 3.19 Κεντρική σελίδα του biomedexperts.com

3.2.8 Sermo
To Sermo είναι μια online κοινότητα για ιατρούς που ιδρύθηκε το 2006 από τον 
Daniel  Palestrant.  Πρόσβαση  είχαν μόνο  εγκεκριμένοι  ιατροί  στις  Ηνωμένες 
Πολιτείες. Το Sermo είναι ένας χώρος όπου οι ιατροί μπορούν να δημοσιεύσουν 
τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις τους σχετικά με κλινικά θέματα αλλά και να 
ακούσουν γνώμες άλλων ιατρών.

Το Sermo είναι η μεγαλύτερη online κοινότητα ιατρών στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
με περισσότερους από 125.000 ιατρούς σε 68 διαφορετικές ειδικότητες. Όλα τα 
μέλη  του  Sermo επαληθεύονται  και  πιστοποιούνται.  Οι  ιατροί  λαμβάνουν  ένα 
ψευδώνυμο της επιλογής τους. Αυτό το ψευδώνυμο και η ειδικότητα του ιατρού 
είναι τα μόνα κομμάτια των πληροφοριών που οι άλλοι ιατροί θα είναι σε θέση να 
δουν αυτόματα με την ένταξη του ιατρού στην κοινότητα. Αυτό κάνει το Sermo να 
είναι μεν μια έμπιστη κοινότητα αλλά να διατηρεί κιόλας την ανωνυμότητά της. Οι 
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ιατροί  μπορούν  να  κάνουν  τις  παρατηρήσεις  και  τα  σχόλια  τους,  να 
δημιουργήσουν και να συμμετάσχουν σε δημοσκοπήσεις, και να περιηγηθούν σε 
ιατρικά  άρθρα  μέσα  στο  site.  Μπορούν  επίσης  να  δημιουργήσουν  προφίλ, 
αποκαλύπτοντας περισσότερες πληροφορίες για τον εαυτό τους. [35]

Εικόνα 3.20 Κεντρική σελίδα του sermo.com
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3.2.9 Healthtap

Η ιστοσελίδα healthtap αφορά τόσο ιατρούς αλλά και ασθενείς που ενδιαφέρονται 
να  ενημερωθούν  για  ιατρικά  ζητήματα.  Οι  ασθενείς  θέτοντας  απορίες  στους 
ιατρούς της κοινότητας έχουν τη δυνατότητα να πάρουν αξιόπιστες απαντήσεις 
από χιλιάδες ιατρούς, δωρεάν, χωρίς  να χρειαστεί να περιμένουν στις αίθουσες 
αναμονής  των  ιατρείων  αλλά  από  το σπίτι.  Έτσι,  μπορούν  να  πάρουν 
διαφορετικές γνώμες για το ζήτημα που τους απασχολεί και να βοηθηθούν από 
τις απαντήσεις  κι εν τέλει να εμπιστευτούν κάποιον ειδικό και να ακολουθούν τις 
δημοσιεύσεις που κάνει σε σχέση και με άλλα ζητήματα. Στους ιατρούς από την 
άλλη  δίνεται  η  ευκαιρία  να  φτιάξουν τη  φήμη  τους,  προσελκύοντας νέους 
ασθενείς και  βελτιώνοντας την ποιότητας της περίθαλψης, σε ένα ευχάριστο και 
κοινωνικό περιβάλλον. [36]

Εικόνα 3.21 Κεντρική σελίδα του healthtap.com

44



3.2.10 Careconnectix

To  Careconnectix  είναι  ένα  ακόμη  κοινωνικό  δίτκυο  που  αφορά  τόσο  τους 
ιατρούς όσο και τους ασθενείς.  Δίνει  τη δυνατότητα στους ασθενείς  να γίνουν 
μέλη της κοινότητας και να θέσουν σύντομα ερωτήματα στους ιατρούς. Επίσης 
μπορούν να συμμετέχουν στο forum ή στο chat της ιστοσελίδας. Επίσης υπάρχει 
ένα τμήμα στο οποίο αναρτώνται βίντεο από τους ιατρούς, τα οποία μπορούν να 
παρακολουθήσουν οι συνάδελφοί τους αλλά και οι ασθενείς. Μάλιστα τα βίντεο 
αυτά είναι διαθέσιμα και για τον απλό επισκέπτη της σελίδας. Επιπλέον δίνεται η 
δυνατότητα να αναρτηθούν ανακοινώσεις για επικείμενες εκδηλώσεις. Υπάρχουν 
επίσης ομάδες κάθε μία από τις οποίες ασχολείται με κάποιο θέμα. Τα μέλη της 
κοινότητας  μπορούν  να  γίνουν  μέλη  των  ομάδων  αυτών  ανάλογα  με  τα 
ενδιαφέροντα τους κι έτσι γίνεται  πιο εύκολη η ενημέρωση για τα θέματα που 
τους αφορούν. Τέλος υπάρχει ένα τμήμα στη σελίδα όπου δημοσιεύονται  blogs 
τα οποία έχουν ιατρικό περιεχόμενο και  μπορεί  να ενδιαφέρουν τους χρήστες 
που την επισκέπτονται. [37]

.

.

.

.
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Εικόνα 3.22 Κεντρική σελίδα του careconnectix.com
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3.2.11 QuantiaMD

To  QuantiaMD  είναι  ένα  κοινωνικό  δίκτυο  μέλη  του  οποίου  είναι  άτομα  που 
ενδιαφέροντα  για  ιατρικά  ζητήματα.  Στην  κοινότητα  μπορούν  να  συμμετέχουν 
επώνυμα ιατροί κι έτσι να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των ασθενών. Το δίκτυο 
δίνει τη δυνατότητα στους ιατρούς να συμβαδίσουν με τις εξελίξεις στην επιστήμη, 
τις  νέες  τεχνολογίες  και  τις  μεταβαλλόμενες  ανάγκες.  Το  πρωτότυπο  στην 
ιστοσελίδα αυτή είναι οτι παρέχει κάποιο σύστημα επιβράβευσης ανάλογα με τη 
συμμετοχή  των  ιατρών  στη  λύση  προβλημάτων  που  προκύπτουν  και  στις 
έρευνες που επιτελούνται. Με τον τρόπο αυτό συλλέγουν κάποιους πόντους οι 
οποίοι είναι εξαγοράσιμοι στην πασίγνωστη ιστοσελίδα  amazon.com.  Επίσης η 
ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη και ως εφαρμογή για το κινητό τηλέφωνο. [38]

.

.

.
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Εικόνα 3.23 Κεντρική σελίδα του quantiamd.com
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4. Τεχνολογική επισκόπηση

Παρακάτω  αναλύουμε  τις  τεχνολογίες  που  χρησιμοποιήθηκαν  κατά  την 
υλοποίηση της διπλωματικής.

4.1 Περιγραφή του Wampserver 2.2 
Το  Wamp είναι ένα διαδικτυακό προγραμματιστικό περιβάλλον  ανάπτυξης για το 
λειτουργικό σύστημα Windows. Το ακρωνύμιο WAMP αναφέρεται  σε μια  σειρά 
από εφαρμογές ανοικτού κώδικα (Apache, MySQL και PHP), σε συνδυασμό με τα 
Microsoft  Windows,  τα  οποία  συχνά  χρησιμοποιούνται  σε  περιβάλλοντα 
διαδικτυακού  εξυπηρετητή (web server). Το WAMP παρέχει τα τέσσερα βασικά 
στοιχεία  ενός   διαδικτυακού  εξυπηρετητή:  επικοινωνία  με  ένα  λειτουργικό 
σύστημα Windows, βάση  δεδομένων MySQL την οποία μπορούμε εύκολα να 
διαχειριστούμε  μέσω  του  PHPMyAdmin,  (παράχει μια  γραφική  διεπαφή  στο 
χρήστη),  Web server Apache και λογισμικό δημιουργίας κώδικα Web PHP με 
δυνατότητα επιλογής  διαφόρων εκδόσεων. Η συνδυασμένη χρήση αυτών των 
προγραμμάτων, καλείται στοίβα  (server stack). [39] 

Το WampServer  εγκαθίσταται  εύκολα και  η παραμετροποίηση των ρυθμίσεων 
είναι γρήγορη και γίνεται διαισθητικά. Επίσης είναι ένα πολύ περιεκτικό εργαλείο.

Σε  αντίθεση  με  άλλες  λύσεις  που  προσφέρουν  άλλες  πλατφόρμες,  το 
WampServer  επιτρέπει  την  πιστή  αναπαράσταση του  διακομιστή  παραγωγής. 
Μόλις η βάση εγκατασταθεί, μπορούν να προστεθούν όσες εκδόσεις του Apache, 
MySQL και PHP επιθυμείτε.

Οι  λειτουργίες  που  προσφέρει  το  WampServer είναι  μεταξύ  άλλων:
- Η διαχείριση των υπηρεσιών Apache και MySQL
-  Η  αλλαγή  της  κατάστασης  του  χρήστη  από  ανοικτή  σε  όλους  ή  
περιορισμένη σε localhost επίπεδο.
- Η διαχείριση ρυθμίσεων των διακομιστών
- Η πρόσβαση σε αρχεία ρυθμίσεων
- Δημιουργία aliases
- Αλλαγή  της γλώσσα μενού του WampServer. [40]
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Εικόνα 4.1 Περιβάλλον Wampserver 2.2

4.2 Περιγραφή του CMS Joomla 
To Joomla  αποτελεί  ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης περιεχομένου,  το οποίο 
είναι γεμάτο δυνατότητες αλλά και ταυτόχρονα εξαιρετικά ευέλικτο και φιλικό. Έχει 
άδεια χρήσης GNU GPL v.2 και η λειτουργία του βασίζεται σε PHP και MySQL 
και  λιγότερο σε Ajax.   Έχει  βραβευθεί  µε  το  βραβείο  Packt  “Best  PHP Open 
Source CMS” για τα έτη 2006 και 2007. Το Joomla είναι η εφαρµογή που µπορεί 
να χρησιµοποιήσει κάθε χρηστής , µη επαγγελµατίας , για να δηµοσιεύσει στο 
διαδίκτυο µια προσωπική ιστοσελίδα, αλλά και έναν ολόκληρο εταιρικό δικτυακό 
τόπο. Είναι προσαρµόσιµο σε περιβάλλοντα επιχειρηµατικής κλίµακας όπως τα 
intranets µεγάλων επιχειρήσεων ή οργανισµών. Οι δυνατότητες επέκτασης του 
είναι πρακτικά απεριόριστες, καθώς ο χρήστης µπορεί να επιλέξει τον αριθµό των 
extensiοns που θα ενσωµατώσει από τα 4000 και περισσότερα που υπάρχουν 
διαθέσιµα. Το Joomla είναι εφαρµογή ανοικτού κώδικα (open source) και η χρήση 
του  είναι  απόλυτος  δωρεάν.  Όλοι  µπορούν  να  το  χρησιµοποιήσουν  ,  να  το 
τροποποιήσουν και να διερευνήσουν τις  δυνατότητες του, χωρίς να πρέπει  να 
πληρώσουν κάποια άδεια χρήσης σε κανέναν. 

4.2.1 Πως λειτουργεί το Joomla

Το  Joomla  εγκαθίσταται  σε  έναν  κεντρικό  υπολογιστή,  τον  web  server.  Ο 
διαχειριστής έχει πρόσβαση στο περιβάλλον διαχείρισης µέσω ενός browser , ο 
οποίος µπορεί να προσθέσει οποιοδήποτε κείµενο , γραφικό η extensions, και 
έτσι  να  δηµιουργήσει  τις  ιστοσελίδες.   Κάθε  χρήστης  του  internet  έχει  την 
δυνατότητα  να  κατεβάσει  το  λογισµικό  και  να  το  εγκαταστήσει.  Υπάρχουν 
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διαθέσιµοι  ιστότοποι  υποστήριξης,  που  παρέχουν  οδηγίες  εγκατάστασης, 
extensions ανοιχτού κώδικα και υποστήριξη µέσα από οργανωµένες δικτυακές 
κοινότητες.  Ενσωµατώνοντας  διάφορα,  διαθέσιµα  δωρεάν,πρόσθετα  εργαλεία, 
διευρύνονται  οι  δυνατότητες  και  λειτουργίες  του  Joomla,  κάνοντας  το  µια 
εφαρµογή αξιόπιστη για την ανάπτυξη ακόµα και εταιρικών δικτυακών τόπων. Το 
Joomla   µπορεί  να  χρησιµοποιηθεί  και  από  χρήστες  που  δεν  κατέχουν 
εξειδικευµένες γνώσεις. Ωστόσο, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του ιστότοπου που 
επιθυµεί  ο  χρήστης  να  δηµιουργήσει,  ίσως  απαιτηθεί  και  η  συνδροµή  πιο 
έµπειρου προσωπικού. [41]

4.2.2 Πως ξεκίνησε το Joomla 

Το  όνομα  "Joomla"  είναι  μια  φωνητική  γραφή  της  γλώσσας  Σουαχίλι 
(Swahili) στην οποία η λέξη "jumla" σημαίνει"όλοι μαζί" ή "ως σύνολο". Επέλεξαν 
αυτο το όνομα για να αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Κοινότητας και την ομάδα 
ανάπτυξης του έργου. Το Joomla ξεκίνησε το 2001 µε την ονοµασία Miro-Mambo 
Site Server και το 2002 µετονοµάστηκε σε Mambo Open Source 4.0. Αργότερα, 
το 2005 η εµπορική έκδοση Mambo CMS µετονοµάζετε σε Jango CMS, ενώ το 
Σεπτέµβριο  του ίδιου έτους πρωτοεµφανίζεται  η τρέχουσα εµπορική ονοµασία 
Joomla µε την έκδοση 1.0.0 που βασίστηκε στην έκδοση Mambo 4.5.2.3. Από 
εκείνη  τη  χρονική  στιγµή  και  µετέπειτα  σηµειώθηκε  µεγάλη  αύξηση  των 
υποστηρικτών λογισµικού ανοιχτού κώδικα και το Joomla άρχισε να γίνεται ένα 
από τα πιο δηµοφιλή CMS. Στις 22 Ιανουαρίου 2008 δηµοσιεύεται η έκδοση 1.5. 
Στις 10 Ιανουαρίου 2011 κυκλοφόρησε η 1.6.0. Αυτή η έκδοση προσθέτει έναν 
πλήρη έλεγχο της πρόσβασης και στο administrator interface   έχουµε βελτιώσεις. 
Στις 19 Ιουλίου του 2011 θα κυκλοφορήσει η έκδοση 1.7.0 η οποία προσθέτει 
βελτιωµένη  ασφάλεια  και  βελτιωµένα  εργαλεία  χρήσης.  Το  Joomla  2.5 
κυκλοφόρησε στις 24 Ιανουαρίου 2012, έξι μήνες μετά την έκδοση 1.7.0. Αρχικά 
αυτή  η  έκδοση  προγραμματιζόταν  να  ονομαστεί  1.8.0,  ωστόσο  οι 
προγραμματιστές  ανακοίνωσαν  στις  9  Αυγούστου  ότι  θα  χρησιμοποιήσει  το 
όνομα 2.5. Η έκδοση αυτή  ήταν  η  πρώτη  οποία  τρέχει  και  με  άλλες  βάσεις 
δεδομένων εκτός της MySQL. Το Joomla 3.0 αναμένεται  να κυκλοφορήσει  τον 
Σεπτέμβριο του 2012. [42] Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε χρήση της 
έκδοσης Joomla 2.5.

4.2.3 Που χρησιμοποιείται το Joomla

Το Joomla αποτελεί  το κατάλληλο εργαλείο για την ανάπτυξη µιας  πληθώρας 
κατηγοριών ιστοσελίδων, παρέχοντας στο διαχειριστή εύκολη παραµετροποίηση 
µε τη χρήση extensions(εφαρµογές-ενθέµατα-πρόσθετα-πρότυπα), όπως : 

• Παρουσιάσεις επιχειρήσεων
• Υπηρεσίες καταλόγων
• Διαδικτυακούς κόμβους 
• Εικόνες - gallery 
• Συνδροµητικές υπηρεσίες 
• E-shop (Ηλεκτρονικό κατάστηµα) 
• Websites προβολής προϊόντων ή υπηρεσιών 
• Website γραφείων παροχής υπηρεσιών 
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• Ξενοδοχεία , online κρατήσεις 
• Websites συλλόγων – οργανισµών 
• Προσωπικά websites 
• Blogs 
• Ηλεκτρονικές εκδόσεις περιοδικών και εφηµερίδων
• Πωλήσεις αυτοκινήτων 
• Μεσιτικά γραφεία 
• Και πολλές ακόµη λύσεις ,  αφού οι δυνατότητες παραµετροποίησης 

είναι απεριόριστες 

Στην επίσηµη ιστοσελίδα του Joomla µπορεί κανείς να κατεβάσει πληθώρα από 
extensions τα οποία είναι μάλιστα κατηγοριοποιηµένα. 
 

4.2.4 Δομικά στοιχεία του Joomla
Τα δοµικά στοιχεία του Joomla χωρίζονται σε 3 κατηγορίες οι οποίες είναι: 

• Εφαρµογές (Components)
• Ενθέµατα (Modules)
• Πρόσθετα (Plug-ins) 

Οι εφαρµογές χρησιµοποιούνται για να µπορεί το Joomla να επεκτείνεται. Άλλες 
είναι  εµπορικές  και  άλλες  ελεύθερης  διανοµής.  Μερικές  από  αυτές  είναι 
εφαρµογές για e-shop, για gallery φωτογραφιών, για e-learning κτλ.  Τα ενθέµατα 
είναι  ‘κουτιά’  µέσα  στα  οποία  εµφανίζεται  το  περιεχόµενο,  οι  εφαρµογές,  τα 
πρόσθετα και  γενικά όλα τα αντικείµενα που εµφανίζονται  στο δηµόσιο τµήµα 
(Front  End).  Τα  πρόσθετα  είναι  κοµµάτια  κώδικα  τα  οποία  εκτελούν  κάποιες 
ειδικές  λειτουργίες,  όπως  για  παράδειγµα  µία  µηχανή  αναζήτησης  ή  ένα 
Panoramic Image Viewer. [38]

4.2.5 Κατηγορίες- Άρθρα
Μία από τις βασικές δυνατότητες του Joomla είναι η διαχείριση περιεχομένου. Το 
περιεχόμενο  οργανώνεται  σε  άρθρα,  τα  οποία  πρέπει  να  ανήκουν  σε  μία 
κατηγορία. Δίνεται ακόμη η δυνατότητα για δημιουργία υποκατηγοριών κι έτσι να 
υπάρχει διαβάθμιση των κατηγοριών. Τη διαχείριση του περιεχομένου μπορεί να 
την εκτελέσει  μόνο ο administrator,  ο οποίος θα πρέπει  να έχει  συνδεθεί  στη 
σελίδα  “http://localhost/joomla/administrator/index.php”,  όπως  φαίνεται  στην 
Εικόνα 4.2 παρακάτω.

Ο administrator  έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει κατηγορίες και άρθρα, καθώς 
και  να τροποποιήσει  την υπάρχουσα δομή του περιεχομένου.  Επίσης,  έχει  τη 
δυνατότητα να δημοσιεύσει κάποιο άρθρο στην αρχική σελίδα ή σε οποιαδήποτε 
άλλη σελίδα.
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Εικόνα 4.2 Κεντρική σελίδα περιβάλλοντος διαχείρισης του Joomla

Εικόνα 4.3 Διαχείριση κατηγοριών περιεχομένου του Joomla
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4.2.6 Διαχείριση περιεχομένου
Ξεκινώντας την ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου με το Joomla, είναι απαραίτητο 
να έχουμε κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται και παρουσιάζεται το 
περιεχόμενο  του  ιστοτόπου  μας.  Το  Joomla,  ως  ένα  σύστημα  διαχείρισης 
περιεχομένου,  δεν έχει  αποθηκευμένες σελίδες, όπως ένας στατικός δικτυακός 
τόπος,  Αντίθετα,  δημιουργεί  τις  σελίδες  δυναμικά,  τη  στιγμή  που  τις  ζητά  ο 
δικτυακός επισκέπτης, συνθέτοντας εκείνη τη στιγμή τρία στοιχεία:

• τα αποθηκευμένα στοιχεία στη βάση δεδομένων
• τις  διαθέσιμες  θέσεις  εμφάνισης  που  έχει  το  πρότυπο  που 

χρησιμοποιούμε (template)
• τις επιλογές του επισκέπτη, μέσω του μενού

Το Joomla, μόλις ο επισκέπτης επιλέξει ένα μενού, δημιουργεί εκείνη τη στιγμή τη 
σελίδα. Το περιεχόμενο της μπορεί να αποτελείται από

• αυτόνομα κείμενα
• κείμενα ενταγμένα σε κατηγορίες
• εφαρμογές
• ενθέματα

Στη  συνέχεια  θα  εξηγηθεί   η  κάθε  μορφή  από  τις  παραπάνω  τέσσερις.  Ας 
σημειώσουμε  εδώ  ότι  σε  μια  συγκεκριμένη  εικόνα  του  δικτυακού  μας  τόπου 
μπορούμε να έχουμε ως περιεχόμενο, ένα από τα τρία πρώτα (αυτόνομα κείμενα 
ή κείμενα  ενταγμένα  σε  κατηγορίες  ή  εφαρμογές)  καθώς και  πολλά ενθέματα 
ταυτόχρονα.

4.2.6.1 Αυτόνομα κείμενα

Η  πρώτη  μορφή  περιεχομένου  είναι  τα  αυτόνομα  κείμενα  ή  κείμενα  εκτός 
κατηγοριών.  Τα κείμενα  αυτά  δημιουργούνται  μέσα  από  το  μενού  “Προσθήκη 
Νέου Άρθρου”, και κατά τη δημιουργία τους δηλώνεται ότι δεν ανήκουν σε καμία 
κατηγορία (εκτός κατηγοριών). Για να εμφανιστεί κάτι ως περιεχόμενο του Joomla 
θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με ένα μενού, το οποίο θα επιλέξει ο επισκέπτης 
και θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί ως εξής:

Στο σύστημα διαχείρισης επιλέγουμε το εικονίδιο “Διαχείριση Μενού” και κατόπιν 
επιλέγουμε να επεξεργαστούμε το  main menu  (το οποίο μενού θα περιέχει  το 
σχετικό  στοιχείο).  Στη  συνέχεια  κλικάρουμε  την  επιλογή  “Νέο”,  για  να 
δημιουργήσουμε ένα νέο στοιχείο μενού. Από τις επιλογές που έχουμε κατόπιν, 
επιλέγουμε “Εσωτερικός Σύνδεσμος – Άρθρα” και στις επόμενες επιλογές δίνουμε 
“Άρθρο – Σελιδοποίηση Άρθρου”, και έχουμε μπροστά μας την τελευταία οθόνη 
δημιουργίας του στοιχείου μενού. Στην οθόνη αυτή θα δώσουμε το όνομα και το 
ψευδώνυμο του μενού,  θα ορίσουμε το επίπεδο πρόσβασης και  τυχόν γονικό 
στοιχείο,  καθώς  και  τη  σειρά  κατάταξής  του.  Ειδικά  στην  καρτέλα  “Βασικές 
Παράμετροι”,  θα  επιλέξουμε  το  άρθρο  στο  οποίο  θα  οδηγεί  το  συγκεκριμένο 
στοιχείο μενού. 
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4.2.6.2 Κατηγορίες - Υποκατηγορίες

Η  δεύτερη  μορφή  περιεχομένου  είναι  το  ιεραρχημένο  περιεχόμενο,  δηλαδή 
κείμενα ενταγμένα στην ιεραρχική δομή κατηγορία - υποκατηγορία - άρθρο που 
υιοθετεί  το  Joomla.  Να  εξηγήσουμε  σύντομα  τη  λογική  αυτής  της  ιεραρχικής 
δομής:

Το περιεχόμενο αυτής της μορφής αποτελείται από άρθρα που ανήκουν σε μια 
κατηγορία το καθένα. Κάθε κατηγορία, από την πλευρά της, ανήκει προαιρετικά 
σε μια υπερκατηγορία. Σε μια εγκατάσταση  Joomla  μπορούμε να έχουμε όσες 
κατηγορίες  και  υποκατηγορίες,  όπως  και  όσα  άρθρα  θέλουμε.  Όπως  και  τα 
αυτόνομα κείμενα, έτσι και το ιεραρχημένο περιεχόμενο εμφανίζεται μόνον όταν 
κληθεί μέσω ενός μενού. Στην περίπτωση του ιεραρχημένου περιεχομένου όμως, 
είναι αρκετά τα είδη του μενού που μπορεί να το εμφανίσουν ως περιεχόμενο του 
δικτυακού μας τόπου. Συγκεκριμένα αφού επιλέξουμε “Εσωτερικός Σύνδεσμος – 
Άρθρα”  όταν  δημιουργούμε  το  νέο  στοιχείο  μενού,  έχουμε  τις  παρακάτω 
επιλογές:

• Άρθρο – Σελιδοποίηση Άρθρου, όπου θα εμφανιστεί  μόνο ένα 
κείμενο, το οποίο θα επιλέξουμε στην επόμενη οθόνη.

• Κατηγορία – Σελιδοποίηση κατηγορίας ως ιστολόγιο, όπου θα 
εμφανιστούν τα κείμενα που ανήκουν σε μια κατηγορία,  που θα 
επιλέξουμε  στην επόμενη  οθόνη.  Τα κείμενα θα εμφανιστούν με 
μορφή ιστολογίου, δηλαδή θα υπάρχει η εισαγωγή τους και ένας 
σύνδεσμος προς ολόκληρο το δημοσίευμα. Ο χρήστης μπορεί να 
επιλέξει να να εμφανίζονται και οι υποκατηγορίες.

• Κατηγορία  –  Βασική  σελιδοποίηση  καταλόγου  κατηγορίας, 
όπου θα εμφανιστούν σε μορφή καταλόγου (λίστας) τα κείμενα που 
ανήκουν  σε  μια  κατηγορία,  που  θα  επιλέξουμε  στην  επόμενη 
οθόνη.  Ο χρήστης  μπορεί  να  επιλέξει  να  να εμφανίζονται  και  οι 
υποκατηγορίες.

 
4.2.6.3 Εφαρμογές (components)

Η τρίτη μορφή που μπορεί να έχει το περιεχόμενο είναι οι εφαρμογές. Πρόκειται 
για το περιεχόμενο που προκύπτει από την ενεργοποίηση εφαρμογών, που είτε 
υπάρχουν εγκατεστημένες ήδη στο Joomla (διαφημίσεις, επαφές, ροές ειδήσεων, 
αναζήτηση,  δημοσκοπήσεις,  δικτυακοί σύνδεσμοι),  είτε  εγκαθίστανται  αργότερα 
ως επεκτάσεις. Η εφαρμογή καλείται από μενού που δημιουργούμε επιλέγοντας 
τη συγκεκριμένη εφαρμογή στη δημιουργία νέου στοιχείου μενού.

4.2.6.4 Ενθέματα (modules)

Η τελευταία μορφή που μπορεί  να πάρει  το περιεχόμενο είναι  τα ενθέματα. Η 
μορφή αυτή έχει  την ιδιαιτερότητα ότι  μπορούμε να έχουμε ταυτόχρονα ένα ή 
πολλά ενθέματα σε μια σελίδα του  Joomla.  Τα ενθέματα τοποθετούνται,  μέσω 
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του μενού Επεκτάσεις >> Διαχείρισης ενθεμάτων, σε συγκεκριμένες θέσεις, που 
έχουν προβλεφθεί  από πρότυπο  (template)  που χρησιμοποιείται  στο δικτυακό 
μας  τόπο.  Στα  ενθέματα  μπορούν  να  παρουσιαστούν  πληροφορίες  όπως  τα 
πρόσφατα  δημοσιεύματα  ή  τα  πιο  δημοφιλή  κείμενα,  ή  φόρμα  σύνδεσης  ή 
εγγραφής  μελών,  στατιστικά  στοιχεία,  θέματα  δημοσκοπήσεων,  διαφημιστικά 
banners κλπ. Λιγοστά είναι τα ενθέματα που περιέχονται στη βασική πλατφόρμα 
του Joomla, ενώ ανάλογα με τη λειτουργία που θέλουμε να εκτελεί η ιστοσελίδα, 
θα  πρέπει  να  εγκαταστήσει  ο  διαχειριστής  το  κατάλληλο  ένθεμα  και  να  το 
παραμετροποιήσει.

4.2.7 Χρήστες
Εφόσουν ο διαχειριστής της ιστοσελίδας αποφασίσει να μην υπάρχει ελεύθερη 
πρόσβαση  σε  όλο  το  υλικό,  το  Joomla  παρέχει  τη  δυνατότητα  καθορισμού 
δικαιωμάτων πρόσβασης στους χρήστες. Συνεπώς, ο διαχειριστής καθορίζει τα 
επίπεδα  πρόσβασης  και  παρέχει  τα  ανάλογα  δικαιώματα  στους  χρήστες.  Οι 
χρήστες, αρχικά, θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στη σελίδα και κάθε φορά που θα 
επισκέπτονται  τη  σελίδα  θα πρέπει  να  συνδέονται  με  η  χρήση  username  και 
password, ώστε να αποκτούν πρόσβαση στα επίπεδα του περιεχομένου που έχει 
ορίσει ο διαχειριστής.

4.2.8 Πρότυπα (Templates)
Τα  πρότυπα  επιτρέπουν  στο  διαχειριστή  να  καθορίσει  την  εμφάνιση  της 
ιστοσελίδας.  Κάθε  πρότυπο  έχει  προκαθορισμένες  ρυθμίσεις  και  εικόνες  - 
φωτογραφίες που χρησιμοποιεί. Ωστόσο, κάθε διαχειριστής έχει τη δυνατότητα, 
εφόσον έχει  τις  κατάλληλες γνώσεις να τροποποιήσει  το επιλεγμένο πρότυπο, 
ώστε  η  ιστοσελίδα  να  αποκτήσει  την  αισθητική  και  τη  λειτουργικότητα  που 
επιθυμεί.  Το  Joomla,  μέσα  από  τη  διαχείριση  προτύπων,  επιτρέπει  την 
αποθήκευση περισσοτέρων του ενός προτύπων και  την εύκολη ενεργοποίηση 
του  προτύπου  που επιθυμεί.  Το πρότυπο  που χρησιμοποιείται  σημαίνεται  με 
κίτρινο αστερίσκο. Ωστόσο κάθε πρότυπο παρέχει τη δυνατότητα για αλλαγή της 
εμφάνισης, που σχετίζεται με τη χρήση χρωμάτων, λογοτύπου, γραμματοσειράς, 
φόντου και κεφαλίδας.

Το Joomla χρησιμοποιεί μια ισχυρή templating engine που δίνει τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουμε  ένα δικό μας  εξατομικευμένο  template.  Για  το  σκοπό αυτό 
μπορεί  κάποιος είτε  να δημιουργήσει  ένα δικό του  template,  είτε  να κατεβάσει 
από  το  διαδίκτυο  ένα  από  τα  εκατοντάδες  που  διατίθενται  δωρεάν,  είτε  να 
αγοράσει κάποιο από αυτά που πωλούνται, είτε να παραγγείλει την κατασκευή 
ενός σε έναν επαγγελματία.  Από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί  το δικό μας 
template, δεν χρειάζονται παρά μόνο ελάχιστες κινήσεις,  ώστε το περιεχόμενο 
του δικτυακού μας τόπου να προσαρμοστεί στη μορφή του. Όταν επιλεγεί ένα νέο 
template, το περιεχόμενο παρουσιάζεται αυτόματα σύμφωνα με το νέο πρότυπο. 
Μπορεί ακόμη να επιλεγούν διαφορετικά templates για τα διαφορετικά μέρη ενός 
ιστότοπου.  Για  τροποποιήσεις  ή  δημιουργία  templates,  ή  για  επεξεργασία 
φωτογραφιών  είναι  απαραίτητη  η  χρήση  ενός  text  editor  ή  ενός  photo  editor 
αντίστοιχα.
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4.2.9 Γενικές ρυθμίσεις
Στην  κεντρική  σελίδα  της  διαχείρισης  του  Joomla,  επιλέγοντας  το  εικονίδιο 
“Γενικές Ρυθμίσεις”, οδηγούμαστε στην κονσόλα διαχείρισης των ρυθμίσεων του 
Joomla.  Οι  αλλαγές  που γίνονται  στην κονσόλα αυτή  τροποποιούν  το  αρχείο 
configuration.php.  Στην οθόνη διαχείρισης  των Γενικών Ρυθμίσεων,  υπάρχουν 
τρεις καρτέλες:

• Ιστότοπος,  όπου ρυθμίζεται  η εμφάνιση και  η διαθεσιμότητα του 
δικτυακού τόπου

• Σύστημα,  όπου  εμφανίζονται  ρυθμίσεις  για  τον  τρόπο  που 
συνεργάζεται  το  Joomla  με  το  περιβάλλον  στο  οποίο  είναι 
εγκατεστημένο, και

• Διακομιστής, όπου μπορούν να τροποποιηθούν κάποιες ρυθμίσεις 
σχετικά με τον server.  [41]

• Δικαιώματα,  όπου  μπορούν  να  ρυθμιστούν  τα  δικαιώματα 
πρόσβασης στο περιεχόμενο του ιστότοπου ανάλογα με τις ομάδες 
των χρηστών

• Πεδία κειμένου, όπου γίνεται έλεγχος για το html περιεχόμενο που 
μπορούν να ανεβάζουν οι χρήστες.

4.3 Περιγραφή  των  extensions  που 
χρησιμοποιήθηκαν

Παρακάτω  παρουσιάζονται  οι  επεκτάσεις  (extensions)  που  χρησιμοποιήθηκαν 
στο κοινωνικό δίκτυο για ιατρούς που υλοποιήσαμε.

4.3.1 Community Builder

Το Community Builder είναι μια από τις δημοφιλέστερες  opensource επεκτάσεις 
(extensions)  του  Joomla.  Χρησιμοποιείται  σε  εκατομμύρια  ιστοσελίδες  για  να 
προσθέσει ένα επιπλέον επίπεδο υποστήριξης και διαχείρισης χρηστών. 

Μετατρέπει  μια  ιστοσελίδα  Joomla σε  μια  σελίδα κοινωνικής  δικτύωσης όπου 
κάθε  χρήστης  έχει  το  δικό  του  προφίλ  με  τα  δικά  του  δεδομένα.  Eίναι  μια 
ολόκληρη  πλατφόρμα  που  επιτρέπει  την  διαμόρφωση  μιας  κοινότητας  στις 
πραγματικές διαστάσεις που της ταιριάζουν. 

Σύμφωνα μάλιστα με την ομάδα υλοποίησης του τα χαρακτηριστικά που κάνουν 
το  community builder  ξεχωριστό είναι οτι παρέχει λίστες κατηγοριοποίησης των 
μελών.  Επίσης  ενθαρρύνει  την  αλληλεπίδραση  των  μελών μέσω κυρίως  των 
λειτουργιών της αναζήτησης και των προσωπικών μηνυμάτων. Δίνει επίσης τη 
δυνατότητα  να  είναι  τα  βασικά  μέλη  του  συστήματος  οι  συντονιστές  και  είναι 
διαθέσιμο για μετάφραση σε πολλές γλώσσες. [43]
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4.3.2 Kunena Forum
Το  Kunena είναι  η ιδανική επέκταση forum για το Joomla.  Παρέχεται  εντελώς 
δωρεάν  από  και  για  την  κοινότητα  του Joomla.  Εμείς  χρησιμοποιήσαμε  την 
έκδοση Kunena 1.7.2. Με την συνεχώς αυξανόμενη δημοτικότητα του Joomla 2.5 
αναγκάζονται και οι δημιουργοί του Kunena να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
των χρηστών σε όλο τον κόσμο που θέλουν αξιοπιστία και επεκτασιμότητα για 
την  κάλυψη  των  αυξανόμενων  αναγκών  τους.  Έτσι  από  την  έκδοση  1.5 
οδηγηθήκαμε στην 1.6, στη συνέχεια στην 1.7 και τώρα και εδώ και 2 χρόνια 
υλοποιείται  το  Kunena 2.0.  Τα κύρια ζητήματα στα οποία η καινούρια έκδοση 
αναμένεται να βελτιωθεί έναντι των παλαιότερων είναι η χρήση του σε εφαρμογές 
για κινητά τηλέφωνα και η βελτιστοποίηση της “συμπεριφοράς” του σε οτι αφορά 
μεγάλες ιστοσελίδες  με εκατομμύρια μηνύματα ή εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες. 
[44]

4.3.3 Eventlist
Το EventList είναι ακριβώς αυτό που το όνομα του μας οδηγεί να περιμένουμε, 
μια  επέκταση  για  την  επισήμανση  επικείμενων  εκδηλώσεων.  Δεν  είναι  ένα 
ημερολόγιο,  αλλά  ένας  εύκολος  τρόπος  διαχείρισης  και  παρουσίασης 
εκδηλώσεων  για  την  ομάδα,  την  εταιρεία  ή  την  κοινότητά  μας.  Το  EventList 
προσφέρει  πολλά χαρακτηριστικά και  δυνατότητες που κάνει  την εργασία μας 
ευκολότερη, όπως η βάση δεδομένων  Venue,  η δυνατότητα  αλλαγής μεγέθους 
εικόνας  και  πολλά  άλλα.  Ακόμη  και  για  τους  επισκέπτες  της  ιστοσελίδας,  το 
EventList  έχει  κάποια  επιπλέον  χαρακτηριστικά  για  να  προσφέρει,  όπως ένα 
απλό σύστημα καταχώρησης, ή την υποβολή των νέων γεγονότων και τόπων 
από το frontend, καθώς και επεξεργασία αυτών από το frontend.

4.4 Περιγραφή  του  template  που 
χρησιμοποιήθηκε

Το  template  που  χρησιμοποιήσαμε  στη  σελίδα  κοινωνικής  δικτύωσης  που 
υλοποιήσαμε κατεβάσαμε δωρεάν από τη σελίδα www.atjoomla.com. Ονομάζεται 
At  Ebona.  Η επιλογή του έγινε  γιατί  θεωρήσαμε  οτι  καλύπτει  τις  ανάγκες της 
ιστοσελίδας  που  θα  υλοποιούσαμε.  Επίσης  προσέξαμε  το  template  να  είναι 
συμβατό με την έκδοση 2.5 του Joomla που χρησιμοποιήσαμε για την υλοποίηση 
της  σελίδας  μας.  H  προεπισκόπηση  της  κεντρικής  σελίδας  του  At  Ebona 
εικονίζεται παρακάτω.
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Εικόνα 4.4 Προεπισκόπηση του template At Ebona
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5. Υλοποίση του κοινωνικού 
δικτύου με ιδιαίτερη εφαρμογή 
σε ιατρικά θέματα

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε την ιστοσελίδα κοινωνική δικτύωσης με 
ιδιαίτερη εφαρμογή σε ιατρικά θέματα που δημιουργήσαμε και τις λειτουργίες της. 
Το κοινωνικό δίκτυο έχει το όνομα MedSociety.  Έχει πάρει προφανώς το όνομά 
του από τις λέξεις  Medicine  και  Society. Η πρώτη φόρμα που εμφανίζεται στο 
χρήστη όταν επιχειρήσει να εισέλθει στο σύστημα είναι η παρακάτω.

Εικόνα 5.1 Κεντρική σελίδα του MedSociety
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Στην  αρχική  σελίδα εικονίζεται  ένα  μήνυμα καλωσορίσματος  στην  ιστοσελίδα: 
“Welcome to MedSociety! An online community, exclusive to people working in or 
servicing  the  health  care,  providing  a  place  to  exchange  clinical,  practice 
management and other health related information in a trusted environment.” Από 
κάτω  δίνονται  στον  επισκέπτη  της  σελίδας  οι  βασικές  λειτουργίες  του 
συστήματος, “Forum”, “Events”, “Search”, “Articles”, “Job applications”,  “Photos”. 

Ο χρήστης παροτρύνεται να εισέλθει στο σύστημα πληκτρολογώντας το όνομα 
χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Μόλις ο χρήστης πληκτρολογήσει αυτά τα 
στοιχεία, γίνεται έλεγχος στη βάση του συστήματος ώστε να ελεγχθεί αν όντως 
πρόκειται  για  χρήστη  του  συστήματος.  Αν  ο  χρήστης  βρεθεί  στη  βάση,  τότε 
γίνεται η είσοδος στο σύστημα επιτυχώς. 

Στην ίδια φόρμα βλέπουμε ότι δίνεται και η δυνατότητα επιλογής για εγγραφή στο 
σύστημα για την περίπτωση που ο ιατρός δεν είναι ήδη χρήστης του συστήματος. 
Η φόρμα με τα στοιχεία που πρέπει να δώσει ο γιατρός σε αυτή την περίπτωση 
φαίνεται παρακάτω. 

Εικόνα 5.2 Σελίδα εγγραφής στο MedSociety

Παρατηρούμε ότι τα στοιχεία που απαιτούνται από τον ιατρό για την εγγραφή του 
στο δίκτυο είναι το όνομά του, το επώνυμό του, το  e-mail  του, το  username ,  ο 
κωδικός χρήστη, (τον οποίο ζητείται να επιβεβαιώσει πληκτρολογώντας δεύτερη 
φορά) και η ειδικότητα του. Ο χρήστης ενημερώνεται οτι από αυτά τα στοιχεία, το 
όνομα, το επώνυμο, το username και η ειδικότητά του θα φαίνονται στο προφίλ 
του. Ο ιατρός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την ειδικότητά του από μια dropdown 
λίστα  στην  οποία  έχουμε  συμπεριλάβει  όλες  τις  πιθανές  ειδικότητες.  Με  τον 
τρόπο αυτό γίνεται ομαδοποίηση των ιατρών σύμφωνα με την ειδικότητά τους.
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Μόλις  ο  χρήστης  συμπληρώσει  όλα  τα  απαραίτητα  στοιχεία  και  πατήσει 
“Register”, του εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα, το οποίο τον ενημερώνει οτι έχει 
λάβει κάποιο e-mail το οποίο θα τον βοηθήσει να ολοκληρώσει την εγγραφή στο 
MedSociety.

Εικόνα 5.3 Μύνημα από το MedSociety για ολοκλήρωση της εγγραφής

Αφού  ολοκληρωθεί  και  επιβεβαιωθεί  η  εγγραφή  του  ιατρού  στο  σύστημα  και 
εισέλθει χρησιμοποιώντας το  username  και τον κωδικό πρόσβασης, μπορεί να 
περιηγηθεί  στις  διάφορες  λειτουργίες  του  συστήματος.  Το  κεντρικό  μενού 
περιλαμβάνεις  τις  εξής  καρτέλες:  “Home”,  “My  profile”,  “Forum”,  “Job 
applications”,  “Articles”,  “Events”,  “Photos”. Έχοντας  επιλέξει  την καρτέλα  “My 
profile”από το κεντρικό μενού αυτό που βλέπει ο χρήστης εικονίζεται παρακάτω 
στην εικόνα 5.4.

Παρατηρούμε  οτι  εικονίζονται  οι  πληροφορίες  του  ιατρού  “Παπαδόπουλου 
Γεώργιου” στο παράδειγμά μας. Στο πεδίο  hits,  φαίνεται πόσες φορές έχει γίνει 
“κλικ” στο προφίλ του ιατρού. Το πεδίο online status δείχνει αν ο συγκεκριμένος 
χρήστης τους οποίου βλέπουμε το προφιλ είναι online στο σύστημα ή offline. Τα 
επόμενα πεδία μας ενημερώνουν σε σχέση με τη διάρκεια που ο συγκεκριμένος 
χρήστης  είναι  μέλος  του  δικτύου,  πότε  ήταν  online  τελευταία  φορά,  πότε 
ανανέωσε τα στοιχεία του προφίλ του, πόσους φίλους έχει (connections), πόσες 
δημοσιεύσεις έχει ο συγκεκριμένος χρήστης στο φόρουμ και ποιο είναι το κάρμα 
του.

Στο  τμήμα  contact  info  παρουσιάζονται  τα  στοιχεία  του  χρήστη,  δηλαδή  το 
username,  το  όνομα,  το  επώνυμο  και  η  ειδικότητά  του.  Στο  τμήμα  Articles 
παρουσιάζονται τα άρθρα που έχει δημοσιεύσει ο συγκεκριμένος χρήστης και το 
τμήμα forum, οι τελευταίες δημοσιεύσεις του στο forum της κοινότητας. Στο τμήμα 
connections  εμφανίζονται  οι  συνδέσεις  τους συγκεκριμένου χρήστη,  δηλαδή οι 
συνάδελφοι που είναι φίλοι του στο κοινωνικό δίκτυο.
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Εικόνα 5.4 My Profile στο MedSociety

Επίσης στο πάνω μέρος της σελίδας και κάτω από το κεντρικό μενού, εμφανίζεται 
ένα δεύτερο μενού. Σε αυτό ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει κείμενο, να ανεβάσει 
νέες ευκαιρίες για εργασία, να ανεβάσει φωτογραφίες με αντίστοιχη περιγραφή 
και να ενημερώσει τους συνάδελφούς του για νέες εκδηλώσεις.

Αν ο χρήστης επιλέξει να δημιουργήσει νέο άρθρο, θα βρεθεί  στην παρακάτω 
σελίδα. Εδώ μπορεί να γράψει το κείμενο του, να το μορφοποιήσει, να του δώσει 
τίτλο και να το δημοσιεύσει. Στη συνέχεια θα πρέπει ο διαχειριστής να εγκρίνει το 
περιεχόμενο του άρθρου και να δώσει άδεια ώστε να είναι  εμφανές από τους 
χρήστες του δικτύου στο κεντρικό μενού της σελίδας στην καρτέλα Articles.
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Εικόνα 5.5 Create article στο MedSociety

Αν ο χρήστης επιλέξει να  ανεβάσει  ευκαιρία για νέα θέση εργασίας, θα βρεθεί 
στην παρακάτω σελίδα  που εικονίζεται στην εικόνα 5.6. Εδώ μπορεί να γράψει 
την αγγελία του, να τη μορφοποιήσει  κατάλληλα, να της δώσει τίτλο και να τη 
δημοσιεύσει. Στη συνέχεια θα πρέπει ο διαχειριστής να εγκρίνει το περιεχόμενο 
της και να δώσει άδεια ώστε να είναι εμφανές από τους χρήστες του δικτύου στο 
τμήμα Job applications στο κεντρικό μενού του MedSociety.

Στην εικόνα 5.7 φαίνεται η καρτέλα  Upload photos.  Εδώ ο χρήστης πρέπει να 
επιλέξει  το  κουμπί  image  έτσι  ώστε  να  εισάγει  εικόνα.  Αν  θέλει  μπορεί  να 
προσθέσει  και  σχόλια και  να τη δημοσιεύσει.  Ο διαχειριστής στη συνέχεια  θα 
πρέπει  να  εγκρίνει  το  περιεχόμενο  της  φωτγραφίας  και  να  επιτρέψει  τη 
δημοσίευσή της στο τμήμα Photos στο κεντρικό μενού του MedSociety.
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Εικόνα 5.6 Upload Job applications στο MedSociety

Εικόνα 5.7 Upload Photos στο MedSociety
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Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει και να ανεβάσει καινούρια εκδήλωση από την 
καρτέλα “Create event”. Όπως αναφέραμε και στο κεφάλαιο 4.3, η εφαρμογή που 
χρησιμοποιήσαμε  για  να  ανεβάζουν  οι  χρήστες  του  κοινωνικού  δικτύου 
εκδηλώσεις είναι το  Eventlist.  Στην εικόνα 5.8 παρακάτω φαίνεται τι εμφανίζεται 
στην  φόρμα  αυτή. Ο  χρήστης  μπορεί  να  συμπληρώσει  τον  τίτλο,  την 
ημερομηνία,να προσθέσει εικόνα και να προσθέσει τον τόπο της εκδήλωσης. 

Εικόνα 5.8 Create Event στο MedSociety
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Αν ο χρήστης επιλέξει να προσθέσει την τοποθεσία της εκδήλωσης μεταβαίνει σε 
μια άλλη σελίδα που φαίνεται στην εικόνα 5.9 παρακάτω.

Εικόνα 5.9 Create Venue στο MedSociety

Στην  παραπάνω  εικόνα  βλέπουμε  τα  στοιχεία  που  μπορεί  ο  χρήστης  να 
συμπληρώσει σχετικά με τον τόπο της εκδήλωσης. Του δίνεται η δυνατότητα να 
είναι αρκετά αναλυτικός και να δώσει ακόμη και οδηγίες για την πρόσβαση στο 
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συγκεκριμένο χώρο. Οι εκδηλώσεις και οι τοποθεσίες που έχουν αποθηκεύσει οι 
χρήστες, φαίνονται στην καρτέλα “Events” στο κύριο μενού.
Ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί το προφίλ του κάνοντας κλίκ στο “Edit”  στη 
σελίδα του προφίλ του. Του δίνεται η δυνατότητα να αλλάξει τη φωτογρφία του 
προφίλ του. Παρακάτω φαίνεται η αντίστοιχη καρτέλα.

Εικόνα 5.10 Επεξεργασία προφίλ - Αλλαγή εικόνας στο MedSociety

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις πληροφορίες του προφίλ του στο επόμενο tab. 
Η καρτέλα που εμφανίζεται φαίνεται στην εικόνα 5.11 παρακάτω.

Εικόνα 5.11 Επεξεργασία προφίλ - Αλλαγή πληροφοριών στο MedSociety
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Από το προφίλ του ο χρήστης μπορεί επίσης να κάνει αλλαγή των επιλογών του 
όσον αφορά τις προτιμήσεις του σε σχέση με το forum της σελίδας. Συγκεκριμένα 
βλέπουμε και στην εικόνα 5.12 οτι μπορεί  να αλλάξει τη σειρά εμφάνισης των 
μηνυμάτων, τον τρόπο που παρουσιάζεται και την υπογραφή του.

Εικόνα 5.12 Επεξεργασία προφίλ - Αλλαγή επιλογών Forum στο MedSociety

Στην  εικόνα  5.13  παρακάτω  βλέπουμε  πως  εικονίζονται  τα  άρθρα  που  έχει 
δημοσιεύσει ο χρήστης, στο προφίλ του. Βλέπουμε οτι εμφανίζονται και τα άρθρα 
και οι νέες θέσεις εργασίας και οι φωτογραφίες που έχει δημοσιεύσει. Εμφανίζεται 
η ημερομηνία και η ώρα που δημοσιεύτηκε κάθε άρθρο, ο τίτλος του και πόσες 
φορές έχει αναγνωστεί από τους άλλους χρήστες.
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Εικόνα 5.13 Τα άρθρα στο προφίλ του χρήστη στο MedSociety

Στην  εικόνα  5.14  παρακάτω βλέπουμε  οτι  αν  επιλέξουμε  απο  το  προφίλ  του 
χρήστη  την  καρτέλα  Forum,  μας  εμφανίζει  τα  τελευταία  θέματα  που  έχουν 
συζητηθεί στο forum και τα τελευταία θέματα που έχει συμμετάσχει ο χρήστης.
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Εικόνα 5.14 Οι δημοσιεύσεις στο forum στο προφίλ του χρήστη στο MedSociety

Η  διαδικασία  που  πρέπει  να  ακολουθήσει  ο  χρήστης  για  να  αποκτήσει  νέες 
συνδέσεις – φίλους είναι να κάνει “κλικ” στην αριστερή λίστα της σελίδας,  στο 
πεδίο  “Search users”.  Στην  φόρμα αυτή  εμφανίζεται  μια  dropdown  λίστα που 
περιέχει τις ειδικότητες των ιατρών. Από αυτή τη λίστα του δίνεται η δυνατότητα 
να  επιλέξει  κάποια.  Μόλις  ο  χρήστης  κάνει  “κλικ”  σε  μία  ειδικότητα  θα 
εμφανιστούν πόσοι ιατροί είναι μέλη σε αυτή τη λίστα και ποιοι είναι αυτοί. Στην 
εικόνα 5.15  βλέπουμε οτι υπάρχουν 2 οφθαλμίατροι. 
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Εικόνα 5.15 Search users στο MedSociety με την ειδικότητά τους

Στην ίδια καρτέλα, ακριβώς κάτω από τη dropdown λίστα υπάρχει ένα λινκ που 
οδηγεί το χρήστη σε μια φόρμα για να αναζητήσει χρήστες με το ονοματεπώνυμό 
τους.  Μπορεί  ο χρήστης να επιλέξει  μία από τις  ειδκότητες των ιατρών ή την 
επιλογή “All users” από τη dropdown λίστα και να πληκτρολογήσει το όνομα του 
ιατρού που επιθυμεί. Τότε αν ο ιατρός ανήκει στη λίστα αυτή θα επιστραφεί το 
ονοματεπώνυμό  του  σαν  αποτέλεσμα  στην  αναζήτηση.  Στην  εικόνα  5.16 
παρακάτω βλέπουμε τη φόρμα αυτή. Έχουμε επιλέξει από την  dropdown  λίστα 
την επιλογή “All users” και θα αναζητήσουμε τον ιατρό Γεώργιο Παπαδόπουλο. Η 
λειτουργία αυτή είναι πολύ χρήσιμη καθώς όταν αυξηθεί ο αριθμός των χρηστών 
στο σύστημα θα είναι πιο εύκολη η αναζήτηση τους. 
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Εικόνα 5.16 Search users στο MedSociety με το όνομά τους

Στη συνέχεια κάνοντας “κλικ” ο χρήστης στο ονοματεπώνυμο των  ιατρών που 
επιστρέφονται από την αναζήτηση μπορεί να μεταβεί στο προφίλ τους. Εκεί με 
την επιλογή  “Send connection request”  στέλνουμε αίτημα φιλίας στον ιατρό. Ο 
χρήστης ενημερώνεται με μήνυμα οτι το αίτημα αποστολής του έχει σταλεί.

Αν ο ιατρός που έλαβε την πρόσκληση αποδεχτεί το αίτημα φιλίας τότε ο ένας 
ιατρός  προστίθεται  στη  λίστα  επαφών  του  άλλου.  Τα  νέα  αιτήματα  φιλίας 
μπορούν  να  τα  επεξεργάζονται  οι  χρήστες  από  το  προφίλ  τους  στο  τμήμα 
“Manage connections”. Εκεί εμφανίζονται οι ήδη υπάρχοντες συνδέσεις αλλά και 
τα αιτήματα για νέες. Ο χρήστης μπορεί είτε να δεχτεί το αίτημα φιλίας είτε να το 
απορρίψει. Στο παράδειγμα που φτιάξαμε για να παρουσιάσουμε τη σελίδα μας, 
ο ιατρός  Παπαδόπουλος Γεώργιος  έστειλε  αίτημα φιλίας  στην ιατρό  Αντωνίου 
Ελένη. Στην εικόνα 5.17 παρακάτω βλέπουμε την καρτέλα “Manage connections” 
στο προφίλ της ιατρού Αντωνίου Ελένης. 
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Εικόνα 5.17 Manage connections – Manage actions στο MedSociety

Μόλις  ο  χρήστης  αποδεχτεί  το  αίτημα  φιλίας  του  δίνεται  η  δυνατότητα  να 
επεξεργαστεί τον τύπο της σχέσης του με το νέο φίλο, να προσθέσει σχόλια στη 
σχέση ή να του στείλει προσωπικό μήνυμα.

Εικόνα 5.18 Manage connections στο MedSociety
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Στην αριστερή στήλη παρατηρούμε οτι βρίσκεται και μια άλλη αναζήτηση. Αυτή 
αφορά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Μπορεί ο χρήστης να βρει περιεχόμενο 
σχετικό  με  κάποια  λέξη  κλειδί  που  τον  αφορά.  Παρακάτω  βλέπουμε  ένα 
παράδειγμα που γίνεται αναζήτηση της λέξης υγεία, η οποία εμφανίζεται σε ένα 
άρθρο που κάποιος χρήστης έχει ανεβάσει.

Εικόνα 5.19 Search στο MedSociety

Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο  Forum  του κοινωνικού δικτύου από το κεντρικό 
μενού της σελίδας, στην καρτέλα  “Forum”.  Όπως αναφέραμε και στο κεφάλαιο 
4.3,  η  εφαρμογή που χρησιμοποιήσαμε  για να δημιουργήσουμε  το  forum  του 
δικτύου είναι το Kunena Forum. Στην εικόνα 5.20 παρακάτω φαίνεται η κεντρική 
σελίδα του forum. Όπως παρατηρούμε δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να δει τα 
περιεχόμενα του  forum,  να δει τα πρόσφατα θέματα που έχουν αναρτηθεί,  να 
δημιουργήσει νέο θέμα, να δει τα θέματα που δεν έχουν απαντηθεί ακόμη, να δει 
τα θέματα που έχει αναρτήσει ο ίδιος και να κάνει αναζήτηση στο forum.
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Εικόνα 5.20 Το Forum του MedSociety

Όπως παρατηρούμε,  στο  forum  μπορούμε να ενημερωθούμε για το πόσοι και 
ποιοι χρήστες χρησιμοποιούν το  forum τη στιγμή αυτή. Επίσης παρέχει κάποια 
στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τα θέματα που έχουν συζητηθεί στο forum. Στην 
εικόνα 5.21 παρακάτω βλέπουμε το περιβάλλον που αντικρύζει  ο χρήστης αν 
επιχειρήσει να ανοίξει καινούριο θέμα συζήτησης στο forum.
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Εικόνα 5.21 Νέο θέμα στο Forum του MedSociety

Στην εικόνα 5.22 παρακάτω βλέπουμε την αναζήτηση στο  forum.  Παρατηρούμε 
ότι  μπορούμε  να  αναζητήσουμε  με  βάση  κάποιες  λέξεις  κλειδιά  που  μας 
ενδιαφέρουν  ή  να  αναζητήσουμε  της  δημοσιεύσεις  κάποιου  συγκεκριμένου 
χρήστη εφόσον γνωρίζουμε το  username  του.  Επίσης μπορούμε να ορίσουμε 
χρονικό  περιορισμό  σε  σχέση  με  το  πότε  δημοσιεύτηκαν  τα  θέματα  για  να 
μπορέσουμε να τα απομονώσουμε και να τα διαβάζουμε εφόσον μας ενδιαφέρει. 
Επίσης  μπορούμε  να  ζητήσουμε  να  μας  εμφανιστούν  με  κάποια  σειρά,  είτε 
αυξανόμενη είτε μειούμενη σε σχέση με το πότε δημοσιεύτηκαν, ή σε σχέση με το 
πόσο δημοφιλή είναι.
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Εικόνα 5.22 Αναζήτηση στο Forum του MedSociety

Η επόμενη καρτέλα στο κεντρικό μενού της σελίδας είναι “Job applications”. Στην 
καρτέλα αυτή, όπως βλέπουμε και στην εικόνα 5.23 παρακάτω, φαίνονται όλες οι 
θέσεις εργασίας που έχουν ανεβάσει οι χρήστες του κοινωνικού δικτύου.

Στην εικόνα 5.24 φαίνεται  η  επόμενη  καρτέλα του κεντρικού μενου,  “Articles”. 
Εδώ εμφανίζονται όλα τα άρθρα που έχουν ανεβάσει οι χρήστες του δικτύου.
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Εικόνα 5.23 Job applications στο MedSociety

Εικόνα 5.24 Articles στο MedSociety
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Στην  καρτέλα  “Events”  που  φαίνεται  στην  εικόνα  5.25  βλέπουμε  όλες  τις 
εκδηλώσεις που έχουν καταχωρήσει τα μέλη της κοινότητας και τις τοποθεσίες 
όσων  έχουν  οριστεί.  Παρατηρούμε  οτι  για  τις  εκδηλώσεις  καταγράφεται  η 
ημερομηνία που θα πραγματοποιηθούν, ο τίτλος τους, το μέρος και η πόλη.

Εικόνα 5.25 Εvents στο MedSociety

Στην  εικόνα  5.26  παρακάτω  φαίνεται  η  φόρμα  ενός  συγκεκριμένου  event. 
Παρατηρούμε οτι  η εφαρμογή δίνει  τη δυνατότητα στο χρήστη να ενημερώσει 
πλήρως τους συναδέλφους του σε σχέση με την επικείμενη εκδήλωση.
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Εικόνα 5.26 Συγκεκριμένο Εvent στο MedSociety

Στην εικόνα 5.27 παρακάτω βλέπουμε την τελευταία καρτέλα του κεντρικού μενού 
της σελίδας μας, “Photos”. 
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Εικόνα 5.27 Photos στο MedSociety
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6. Επίλογος

Αναμφισβήτητα σήμερα βιώνουμε την εποχή της επανάστασης της πληροφορίας 
ως αποτέλεσμα της ραγδαίας ανάπτυξης των νέων εφαρμογών των τεχνολογιών 
και των επικοινωνιών που διαπερνά το σύνολο σχεδόν της καθημερινής ζωής. 
Μέρα  με  τη  μέρα  όλο  και  περισσότερες  δραστηριότητες  εντάσσονται  στις 
υπηρεσίες διαφόρων δικτύων, κάνοντας μας κοινωνούς σε εικονικές καταστάσεις, 
παραστάσεις και κόσμους. 

Αυτή την ανάγκη για ένταξη στα κοινά μέσω νέων τεχνολογιών αντιμετωπίζουν 
και όσοι ασχολούνται με τον τομέα της υγείας. Έτσι γίνεται σαφές οτι η κοινωνική 
δικτύωση των ιατρών και μάλιστα σε ένα ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον είναι 
απαραίτητη.  Το  MedSociety  που  δημιουργήσαμε  δίνει τη  δυνατότητα  στους 
ιατρούς με την πρόσβαση τους στο δίκτυο, να έχουν σωστή πληροφόρηση στα 
διάφορα  ιατρικά  προβλήματα  και  άμεσες  απαντήσεις.  Δημιουργήσαμε ένα 
κοινωνικό δίκτυο που παρέχει  στους  ιατρούς τους κατάλληλους πόρους,  όπου 
μπορούν να απευθυνθούν καθημερινά για κλινικές πληροφορίες. Η ιστοσελίδα 
επιτρέπει  την ανταλλαγή  γνώσεων με  συναδέλφους που  μπορεί  ο  ιατρός  να 
γνωρίσει και να εμπιστευτεί. 

Ελπίζουμε στο μέλλον η χρήση των ιατρικών κοινωνικών δικτύων να επεκταθεί 
ακόμη περισσότερο. Χρήσιμο μάλιστα θα ήταν αν υπήρχε πρόσβαση στο δίκτυο 
και  για  τους  ασθενείς  που  θα  ήθελαν  να  συζητήσουν  τα  διάφορα  ιατρικά 
ζητήματα. Η εργασία λοιπόν αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί με νέες λειτουργίες 
ώστε να ανταποκρίνεται και στις απαιτήσεις των ασθενών.
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