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Περίληψη 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η σύγκριση των κοινωνικών 

δικτύων γενικής χρήσης με τα κοινωνικά δίκτυα που είναι προσανατολισμένα στην 

επιστημονική έρευνα. Με βάση την σύγκριση αυτή θα προσπαθήσουμε να δείξουμε το 

ποια είναι η συμβολή των κοινωνικών δικτύων στην προώθηση και υποβοήθηση της 

επιστημονικής έρευνας.  

Θα αναλύσουμε αναφερθούμε στα πιο διαδεδομένα κοινωνικά δίκτυα αυτή την στιγμή 

τόσο στον ευρύτερο τομέα της κοινωνικής δικτύωσης καθώς και στον τομέα της 

επιστημονικής έρευνας αναφέροντας της δυνατότητες που προσφέρει το κάθε ένα από 

αυτά. 

Τέλος θα χρησιμοποιήσουμε την πλατφόρμα ελεύθερου λογισμικού Elgg για να 

φτιάξουμε ένα πρωτότυπο κοινωνικό δίκτυο το οποίο θα προσφέρει όλες τις βασικές 

λειτουργιές που απαιτείτε να έχει ένα κοινωνικό δίκτυο με σκοπό την προώθηση της 

επιστημονικής έρευνας. 

Abstract  

The aim of this dissertation is the comparison of social networks of generic social 

networks and those networks that are oriented to scientific research. Based on this 

comparison we will try to show what is the contribution of social networks in promoting 

and assisting scientific research. 

 

We will analyze and  mention the most popular social networks at the moment both in 

the broader field of social networking as well as in scientific research indicating the 

potential of each one of them. 

 

Finally we will use the open source platform Elgg to build a prototype social network 

that offers all the basic functions required to have a social network to promote scientific 

research. 
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1 Εισαγωγή  

Αρχικώς θα κάνουμε μια ιστορική ανάδρομη στην ιστορία και εξέλιξη των κοινωνικών 

δικτύων.  Καθώς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εξέλιξης των κοινωνικών 

δικτύων που είναι προσανατολισμένα στην επιστημονική ερευνά και τα οποία 

παρουσιαστήκαν αρκετά αργότερα. Επόμενο βήμα της έρευνας μας είναι οι  τελευταίες 

τάσεις στα κοινωνικά δίκτυα γενικής χρήσης και στα κοινωνικά δίκτυα που είναι 

προσανατολισμένα στην επιστημονική έρευνα. 

Θα αναφερθούμε σε όλα τα κυριότερα και πιο διαδεδομένα κοινωνικά δίκτυα γενικής 

χρήσης  λόγω της μεγάλης τους διάδοσης. Θα παρουσιαστούν ο τρόπος λειτουργιάς του 

κάθε δικτύου και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του όσο αφορά την χρήση τους 

για προώθηση και υποβοήθηση της επιστημονικής έρευνας. Καθώς και επίσης αναφορά 

σε μορφές δικτύωσης που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως κοινωνικό δίκτυο αλλά 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επιστημονική έρευνα ως εργαλεία συνεργασίας 

μεταξύ των επιστημόνων. 

Θα ακολουθήσει  εκτενής αναφορά στα κοινωνικά δίκτυα που είναι προσανατολισμένα 

στην επιστημονική έρευνα και στα πλεονεκτήματα χρήσης τους καθώς και στο τι 

παρέχουν στον  επιστήμονα που θα επιλέξει να τα χρησιμοποιήσει. 

Ακολουθεί μια πρόταση για ένα πρότυπο κοινωνικό δίκτυο βασισμένο σε πλατφόρμα 

ελευθέρου λογισμικού Elgg που είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα και έχει μεγάλα 

περιθώρια παραμετροποίησης . Γίνεται αναφορά στο γιατί χρησιμοποιήθηκε η 

πλατφόρμα αυτή σε σχέση με άλλες ανταγωνιστικής τεχνολογίας πλατφόρμες και το 

πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει και να προωθήσει την 

επιστημονική έρευνα. 
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2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

2.1 Εισαγωγή στα κοινωνικά δίκτυα. 

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να ορίσουμε το τι ακριβώς είναι ένα κοινωνικό 

δίκτυο. Κατά τους Danah M Boyd και Nicole B Ellison (2007)  o ορισμός του 

κοινωνικού δικτύου δίνεται ως εξής : << Κοινωνικό δίκτυο θεωρείται μια 

διαδικτυακή υπηρεσία που παρέχει την δυνατότητα στους χρήστες του να α) 

δημιουργήσουν ένα δημόσιο ειτε ημι-δημόσιο προφίλ μέσα σε ένα καλά 

καθορισμένο σύστημα. β) Να δημιουργήσουν μια λίστα από χρήστες με τους 

οποίους μπορούν να μοιραστούν ένα κανάλι επικοινωνίας και γ ) να δουν της 

λίστες και πληροφορίες που έχουν δημιουργήσει άλλοι χρήστες μέσα στο σύστημα. 

Το είδος των συσχετίσεων μεταξύ των χρηστών καθώς και η μεταξύ τους 

αλληλεπίδραση διαφέρει από σύστημα σε σύστημα>> .  

Ο τρόπος λειτουργίας ενός κοινωνικού δικτύου διαφέρει ανάλογα με τον σκοπό 

που έχει δημιουργηθεί αλλά βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι είναι το προφίλ του 

χρήστη που ορίζει τον χρήστη σαν ένα αντικείμενο – οντότητα μέσα στο σύστημα.  

Στην πλειονότητα των κοινωνικών δικτύων ως προφίλ χρήστη ορίζεται η σελίδα 

που περιέχει πληροφορίες ,φωτογραφίες , κείμενα σχετικά με το ποιος είναι ο 

χρήστης καθώς και ιδιότητες του όπως το φύλλο , η ημερομηνία γεννήσεως , ο 

τόπος διαμονής , τα ενδιαφέροντα καθώς και η επαγγελματική του κατάσταση και 

η μόρφωση. Αυτά ορίζονται σαν χαρακτηριστικά του χρήστη τα οποία μπορούν 

ανά πάσα στιγμή κατ επιλογήν του χρήστη να αλλάξουν.  

 

Τα στοιχειά αυτά τα παρέχει ο χρήστης στο σύστημα σε μορφή ερωτήσεων στις 

αντίστοιχες ερωτήσεις του συστήματος κατά την αρχική διαδικασία δημιουργίας 

του λογαριασμού .  

 

 



 

 

Εφαρμογή των κοινωνικών δικτύων στην προώθηση της επιστημονικής 
έρευνας. 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας –Δ.Π.Μ.Σ. Στα Πληροφοριακά Συστήματα 

- 9 - 
 

Η βασική έννοια του δικτύου είναι η δομή που αποτελείται από περισσότερα από 

δυο άτομα τα οποία ανταλλάσουν μεταξύ τους απόψεις , ιδέες και σκέψεις με 

βάση τα κοινά τους ενδιαφέροντα και τις κοινές τους πεποιθήσεις . Είναι 

κοινωνικές δομές που δημιουργούνται με τις διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στα 

μελή τους.  

Συμφώνα με τους Walker , MacBride , Vachon  (1977)  Το κοινωνικό δίκτυο 

είναι οποιοδήποτε άθροισμα προσωπικών επαφών μέσω τον οποίων το άτομο 

διατηρεί την ταυτότητα , λαμβάνει συναισθηματική υποστήριξη , συμμέτοχη σε 

κοινές υπηρεσίες και δραστηριότητες και δυνατότητα για δημιουργία νέων 

κοινωνικών και επαγγελματικών επαφών.  

Στον 21
ο
  αιώνα η έννοια του κοινωνικού δικτύου έχει προσανατολιστεί και πλέον 

γίνει συνώνυμο των ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων όπως τα Facebook, 

Twitter , LinkedIn , Tumbler , VK.com  κτλ. 

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι πλέον ένα καθοριστικό κομμάτι της καθημερινότητας 

μας και αποτελούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι καθημερινής ενασχόλησης για 

πολλά εκατομμύρια άτομα. 

To Facebook αποτελώντας το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή κοινωνικό δίκτυο 

δέχεται επισκέψεις μηνιαίως από περισσότερα από 800.000.000 άτομα  και 

καθημερινή δημιουργία και  σχολιασμό σκέψεων και απόψεων  περίπου 3.2 

δισεκατομμυρίων σχολιασμών καθημερινά. Είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που δεν 

έχει κάποιο κύριο προσανατολισμό αντιθέτως με το ότι είχε ξεκινήσει σαν 

κοινωνικό δίκτυο για πανεπιστημιακούς σκοπούς στο πανεπιστήμιο του Harvard 

στις Ηνωμένες πολιτείες της Αμερικής.  

Το LinkedIN που είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που απευθύνεται στους 

επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις αποτελώντας πλέον το Νο1 διαδικτυακό 

εργαλείο παγκοσμίως για την αναζήτηση και εύρεση εργασίας. 
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Τα Twitter και Tumblr είναι της μορφής micro-blogging και παρέχουν την 

δυνατότητα παρακολούθησης ατόμων και θεματικών ενοτήτων που βρίσκονται 

στην περιοχή του ενδιαφέροντος του χρήστη. Κανένα όμως από τα ανωτέρω 

κοινωνικά δίκτυα δεν προσφέρεται για καθαρά ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς 

σκοπούς. 

Μια άλλη μορφή κοινωνικού δικτύου είναι τα δίκτυα διαμοιρασμού και 

αποθήκευσης αρχείων στο σύννεφο (Cloud). Με κύριο σκοπό την αποθήκευση 

αρχείων και την δυνατότητα διαμοιρασμού με τρίτους χρηστές ανάλογα με τις 

επιθυμίες και ανάγκες του κυρίως χρηστή. Υπηρεσίες αυτού του τύπου όπως το 

Drop box , box.net , SugarSync , Skydrive κλπ έχουν βοηθήσει το έργο τον 

επιστημόνων ερευνητών καθώς κάνουν άμεση την πρόσβαση σε επιστημονικό 

υλικό το οποίο είναι προσβάσιμο από όλα τα μέλη που ασχολούνται με την 

συγγραφή του ( διαμοιρασμός αρχείου ). 

         Η παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα κάνει χρήση των κοινωνικών δικτύων 

εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες που παρέχουν για συνεχή παρακολούθηση 

θεμάτων της επιστήμης καθώς και για ανταλλαγή ιδεών απόψεων και σκέψεων 

μέσα από μια πλατφόρμα που διευκολύνει σε κάθε τι την επικοινωνία ανάμεσα σε 

ερευνητές και άτομα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις επιστημονικές 

εξελίξεις. 

Τα κοινωνικά δίκτυα που είναι προσανατολισμένα στην επιστημονική έρευνα 

κάνουν ευκολότερη την αναζήτηση της πληροφορίας που ενδιαφέρει τον χρήστη 

λογω της έλλειψης πληροφοριών από άλλους τομείς άσχετους με την ακαδημαϊκή 

κοινότητα και την επιστημονική έρευνα. Όπως αναφέρει ο Δρ Richard Price του 

πανεπιστήμιου της Οξφόρδης (2007) αυτό βοηθά στον άμεσο εντοπισμό θεμάτων 

του ενδιαφέροντος κάθε ερευνητή καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο σε κάποιο 

ευρύτερο κοινωνικό δίκτυο λόγο της υπερπροσφοράς πληροφορίας που υπάρχει. 
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Η δυνατότητα συνεργασίας μέσω του παγκοσμίου ιστού συμβάλλει σημαντικά 

στην αύξηση της ταχύτητας διαμοιρασμού ενός επιστημονικού έγγραφου – 

δημοσίευσης αλλά και στον σχολιασμό αυτής, καθώς με τον παραδοσιακό 

ακαδημαϊκό τρόπο τα έπαιρνε μήνες ίσως και χρόνια για να γίνει κάτι τέτοιο. 

Παράλληλα με τις δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων στα κοινωνικά δικτυα 

δημιουργείται μια ψηφιακή βιβλιοθήκη που επιτρέπει στους ενδιαφερομένους να 

βρουν άμεσα αυτό που ζητούν καθώς και να το σχολιάσουν και να προσθέσουν 

την άποψη τους.  

Επίσης ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα είναι η άμεση σχεδόν 

ανταπόκριση σε περιπτώσεις που είναι αναγκαία η βοήθεια από από άλλους 

ερευνητές για την επίλυση κάποιου προβλήματος ,  Είτε από ερευνητές του ιδίου 

είτε διαφορετικού ερευνητικού πεδίου. Σαν παράδειγμα η δυνατότητα να 

απευθυνθεί για βοήθεια σε επιστήμονες του πεδίου των μαθηματικών κάποιος ο 

οποίος είναι επιστήμονας πληροφορικής και αναζητεί ένα συγκεκριμένο 

αλγόριθμο 

Τα κοινωνικά δίκτυα που εξυπηρετούν τους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς 

σκοπούς παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης 

καθώς πλέον χρησιμοποιούνται από ακαδημαϊκούς ερευνητές μεγαλύτερης 

ηλικίας κάτι που τα προηγούμενα χρόνια ήταν σχεδόν ανύπαρκτο. Τα άτομα που 

έκαναν χρήση των κοινωνικών δικτύων με σκοπό την προώθηση της 

επιστημονικής έρευνας και την δημιουργία νέων γνωριμιών ήταν κυρίως 

υποψήφιοι διδάκτορες και νέοι διδάκτορες. Κύριο μέσο τα προηγούμενα χρονια 

ήταν το το Blogging και η δυνατότητα παρακολούθησης δημοσιεύσεων και 

επιστημονικών νέων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Καθώς όμως το blogging ουτε το micro-blogging δεν αποτελούν ένα τόσο 

ευέλικτο τρόπο για την επιστημονική συνεργασία και δεν παρέχει ασφάλεια των 

δημοσιεύσεων από άτομα τα οποία δεν έχουν την κατάλληλη εξουσιοδότηση να 

διαβάσουν την εκάστοτε δημοσίευση ή άρθρο το νέο ρεύμα των κοινωνικών 
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δικτύων της μορφής Face book είναι αυτά που κερδίζουν κάθε μέρα νέους 

χρηστές αλλά και την εμπιστοσύνη και προτίμηση της ακαδημαϊκής κοινότητας 

 

2.2 Ιστορική αναδρομή στα κοινωνικά δίκτυα 

Τα κοινωνικά δίκτυα διαδικτυακής μορφής έχουν πλέον γίνει μέρος της 

καθημερινότητας μας. Η κοινή αντίληψη είναι ότι πρωτοπόροι στον τομεα αυτό 

είναι δίκτυα όπως το MySpace το Friendster και το Facebook. Όμως η μορφή 

αυτή της δικτύωσης ξεκίνησε από το 1997 μέσω του ιστότοπου SixDegrees.com 

το οποίο είχε την μορφή ιστότοπου με σκοπό την δημιουργία γνωριμιών. 

Επόμενο βήμα στην εξέλιξη των κοινωνικών δικτύων ήταν η μορφή των blog το 

1999. Τα blogs η αλλιώς ιστολογία στα οποία ο χρήστης μπορούσε να μοιραστεί 

τις ιδέες και τις σκέψεις του για κάθε λογής θέμα και να τις κάνει άμεσα 

διαθέσιμες και προσβάσιμες από το  ευρύ κοινό το οποίο μπορούσε να τις 

διαβάσει και να απαντήσει με την μορφή σχολίων. Τα ιστολογία είναι πλέον ένα 

από τα πιο δημοφιλή μέσα διαδικτυακής επικοινωνίας και έχουν πλέον τον τίτλο 

της εναλλακτικής μορφής δημοσιογραφίας . Όπως αναφέρει η Δρ K. Πατέλη 

στον άρθρο της « Ο εκδημοκρατισμός της έκφρασης» (2006) θεωρούνται ότι 

συμβάλλουν στον εκδημοκρατισμό της δημόσιας επικοινωνίας και λόγο της 

ανωνυμίας ευνοούν τον διάλογο και την αλληλεπίδραση με τους αναγνώστες.  

 

Η μεγάλη άνθηση των κοινωνικών δικτύων επήλθε την χρονιές του 2003-2004 

με την εμφάνιση δικτύων όπως τα Facebook, MySpace , LinkedIN , Hi5 και 

Last.FM . Πλέον η μορφή της κοινωνικής δικτύωσης είχε αλλαξει  και   ο κάθε 

χρήστης μπορούσε να δημιουργήσει το προφίλ – σελίδα του μέσα στο δίκτυο 

και να το κάνει προσβάσιμο από άλλους χρήστες που ο ίδιος επέλεγε να 

αλληλεπιδράσει μαζί τους. 
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Πλέον οι χρήστες μπορούσαν να διαμοιραστούν εικόνες , κείμενο , συνδέσμους 

καθώς και να σχολιάσουν τις δημοσιεύσεις άλλων χρηστών.  

 

Η μορφή αυτή των κοινωνικών δικτύων παραμένει η ίδια ακόμα και σήμερα 

καθώς φυσικά όλα τα ανωτέρω κοινωνικά δίκτυα έχουν υποστεί αλλαγές στον 

τρόπο λειτουργίας και εμφάνισης τους αλλά η κεντρική ιδέα του ατόμου που 

διαμοιράζει πληροφορίες στους άλλους χρήστες παραμένει η ίδια. Βασική 

αλλαγή είναι η δυνατότητα διαμοιρασμού πολυμέσων με την μορφή βίντεο και 

ήχου αλλά και εικόνων.  

 

Το 2005 ήταν η χρόνια που εμφανίστηκαν κοινωνικά δίκτυα με κύριο 

αντικείμενο διαμοιρασμού το βίντεο όπως το Youtube , Dailymotion , Vimeo 

και άλλα. Η μορφή αυτή διαμοιρασμού βίντεο είναι πλέον διαθέσιμη σε όλα τα 

κοινωνικά δίκτυα ευρείας κλίμακας.  

 

Η τελευταία μεγάλη αλλαγή ήταν η μορφή micro-blogging. Με κύριο 

χαρακτηριστικό τον διαμοιρασμό μηνυμάτων κειμένου που περιοριζόταν σε ένα 

μικρό αριθμό λέξεων (140-160 λέξεις) . Το 2006 εμφανίστηκε το Twitter που 

ήταν και ο πρωτοπόρος σε αυτή την μορφή κοινωνικής δικτύωσης και αποτελεί 

ακόμα και σήμερα ένα από τους πιο διαδεδομένους ισότοπους κοινωνικής 

δικτύωσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Εφαρμογή των κοινωνικών δικτύων στην προώθηση της επιστημονικής 
έρευνας. 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας –Δ.Π.Μ.Σ. Στα Πληροφοριακά Συστήματα 

- 14 - 
 

2.3 Οι γενικές τάσεις στα κοινωνικά δίκτυα. 

Η μετεξέλιξη του διαδικτύου από μέσο ενημέρωσης και διασκέδασης σε καθημερινό 

και αναπόσπαστο εργαλείο επικοινωνίας έχει επιφέρει αλλαγές σε αρκετούς τομείς της 

καθημερινής αλλά και επαγγελματικής ζωής του συγχρόνου ανθρώπου.  Πλέον το 

διαδίκτυο χρησιμοποιείτε για ενημέρωση ανάλογα με της ανάγκες μας , δηλαδή την 

λήψη νέων που είναι βασισμένα στης απαιτήσεις μας και όχι την απλή ανάγνωση 

καταλόγων που περιλάμβαναν διάφορα θέματα πιθανόν άσχετα με τα ενδιαφέροντα 

μας.  Κάθε νέα σελίδα και υπηρεσία στο διαδίκτυο είναι πλέον πλήρως 

παραμετροποιήσιμη ανάλογα με της ανάγκες του εκάστοτε χρήστη με σκοπό να κάνει 

την λειτουργιά της ευκολότερη και πιο χρήσιμη απέναντι στο χρήστη.  

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ακλουθούν ακριβώς την ίδια λογική ως ένα 

βαθμό ώστε να γίνουν πιο φιλικές στον χρήστη. Πλέον ανάλογα με την αλληλεπίδραση 

του κάθε χρήστη με το κοινωνικό δίκτυο του παρουσιάζονται και προτάσεις που 

αποτελούσαν πιθανή πηγή ενδιαφέροντος για αυτόν. Βασικό παράδειγμα αποτελεί η 

χρήση λέξεων κλειδιών στις αναζητήσεις που εκτελεί ένας χρήστης κοινωνικού δικτυού 

και η εμφάνιση προτάσεων για την δημιουργία νέων φιλιών με άτομα που έχουν τα ίδια 

ενδιαφέροντα αλλά και σελίδες που αφορούν το θέμα αυτό καθεαυτό. 

 

Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν εξελιχτεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία 5 χρόνια που πλέον 

καταλαμβάνουν και την θέση βασικών υπηρεσιών του διαδικτύου όπως το email αλλά 

και υπηρεσιών άμεσης επικοινωνίας όπως το mIRC και το MSN messenger της 

Microsoft. Πλέον τα κοινωνικά δίκτυα παρέχουν και την δυνατότητα ηχητικής 

επικοινωνίας (voice messages)  αλλά και της άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων 

κειμένου(chat). Η σελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook έκανε δυνατή την λήψη και 

αποστολή email μέσα από την εφαρμογή μηνυμάτων του δίνοντας στους χρήστες την 

δυνατότητα να λαμβάνουν email στο λογαριασμό τους και παρέχοντας τους μια 

ηλεκτρονική διεύθυνση της μορφής  username@facebookmail.com.  

 

 

mailto:username@facebookmail.com
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Τα δυο πιο διαδεδομένα κοινωνικά δίκτυα αυτή τη στιγμή είναι το Facebook και το 

Twitter. Το πρώτο είναι ένα πλήρες κοινωνικό δίκτυο με δυνατότητα σύναψης φιλιών 

και δυνατότητα δημοσίευσης  κειμένου , φωτογραφιών , βίντεο και συνδέσμων από 

ιστοσελίδες. Δίνοντας την δυνατότητα στους χρήστες να τα σχολιάσουν , να πουν την 

άποψη τους , να τα χαρακτηρίσουν χωρίς λόγια ενδιαφέροντα με την επιλογή Like. 

 Φυσικά το Facebook αποτελεί μια πλατφόρμα με παρά πολλές επιλογές όπως παιχνίδια 

, διαφημίσεις , ερωτηματολόγια με σκοπό την εξόρυξη γνώσης σχετικά με την κοινή 

γνώμη αλλά και την δημιουργία ομάδων με άτομα με κοινά ενδιαφέροντα . Επίσης 

παρέχεται η δημιουργία σελίδων που λειτουργούν σαν διαφημιστική σελίδα για κάποιον 

καλλιτέχνη , εταιρία  , προϊόν , δημόσιο πρόσωπο κλπ.  

 

Το Twitter είναι μια μορφη blogging με δυνατότητα δημοσίευσης μηνυμάτων κειμένου 

μέχρι 160 χαρακτήρες και παρακολούθησης καθώς και σχολιασμού και άμεσης 

απάντησης των μηνυμάτων αυτών από άτομα που “ακλουθούν” τον χρήστη 

Η μεγάλη αλλαγή που παρατηρείτε στα κοινωνικά δίκτυα είναι η συνεχής αύξηση του 

ποσοστού χρήσης εικόνας και ήχου. Τα τελευταία επιτυχημένα κοινωνικά δίκτυα όπως 

το Path ,το Instagram αλλα και το Pinterest βασίζονται στη χρήση εικόνων που 

δημοσιεύονται με σκοπό να γίνουν ορατές από τους χρηστές που παρακολουθούν την 

δραστηριότητα του εκάστοτε χρήστη και να σχολιαστούν είτε να χαρακτηριστούν ως 

ενδιαφέρουσες (Like).  

Επίσης το κοινωνικό δίκτυο διαμοιρασμού βίντεο Montaj αναμένεται να είναι το 

επόμενο βήμα στην χρήση οπτικοακουστικού υλικού  σε κοινωνικά δίκτυα στα πρότυπα 

του υπερεπιτυχημένου διαδικτυακού τόπου δημοσίευσης  βίντεο YouTube της Google 

inc.  

 

Η χρήση του ήχου ως πληροφορία που διαμοιράζεται σε ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί 

να αφορά την χρήση βίντεο που περιέχει ήχο είτε τον ήχο αυτό καθεαυτό ως αυτόνομη 

μορφή πληροφορίας. Υπηρεσίες όπως το Soundcloud και το Last.fm χρησιμοποιούν 

είτε εγγραφές ήχου που έκανε ο ίδιος ο χρήστης είτε τις προτιμήσεις του σε μουσικά 

κομμάτια σαν μέσο διαμοιρασμού για ακρόαση και σχολιασμό από άλλους χρηστές.  

Μια ακόμη μορφή κοινωνικής δικτύωσης είναι οι εφαρμογές αναγνώρισης μουσικής 
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που χρησιμοποιούν αλγορίθμους αναγνώρισης ήχου για να αναγνωρίσουν μουσικά 

κομμάτια που ο χρήστης ηχογραφεί από μια ηχητική πηγή όπως το ραδιόφωνο με 

σκοπό να επιστρέψουν το όνομα του τραγουδιού και το όνομα του καλλιτέχνη. Τέτοιες 

υπηρεσίες όπως το Sound Hound και το Shazam είναι ιδιαίτερα επιτυχημένες και  

παρουσιάζουν συνεχής βελτίωση στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων τους αλλά και 

στην ευκολία που μπορούν να διαμοιραστούν τα επιστρεφόμενα αποτελέσματα σε 

διάφορα κοινωνικά δίκτυα.  

 

Μια ακόμη μορφή πληροφορίας που αποτελεί αντικείμενο δημοσίευσης στα κοινωνικά 

δίκτυα είναι και η γεωγραφική τοποθεσία ενός χρήστη με σκοπό να βρει αλλά άτομα 

στην ίδια γεωγραφική περιοχή με τα ίδια ενδιαφέροντα αλλά και μέρη που αποτελούν 

είτε τόπους διασκέδασης είτε αξιοθέατα είτε θεματικά πάρκα. Το πιο γνωστό κοινωνικό 

δίκτυο αυτής της μορφής είναι το Foursquare που ουσιαστικά δημοσιεύει την ακριβή 

γεωγραφική θέση του χρήστη με σκοπό να δημιουργηθούν αξιολογήσεις για διάφορα 

μέρη ενδιαφέροντος όπως μέρη διασκέδασης και μουσεία όπως αναφέρθηκαν 

παραπάνω.  

 

Το κοινωνικό δίκτυο LinkedIn είναι μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης που αφορά 

επαγγελματίες που αναζητούν δουλεία καθώς και επιχειρήσεις που αναζητούν άτομα 

για να στελεχώσουν το εργατικό δυναμικό τους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο εν 

λόγο κοινωνικό δίκτυο η βασική μορφή πληροφορίας που δημοσιοποιείτε και 

διαμοιράζεται είναι κατά κάποιο τροπο ο ίδιος ο χρήστης και η επαγγελματική του 

εμπειρία .  

 

Τέλος συνεχώς κερδίζει έδαφος η προσπάθεια της Google στα κοινωνικά δίκτυα με 

τίτλο Google+  (Google Plus). Καθώς προσφέρει υπηρεσίες που καμιά άλλη υπηρεσία 

κοινωνικής δικτύωσης δεν παρέχει. Όπως η δημιουργία τηλεδιασκέψεων με χρήση 

βίντεο και ήχου  για πολλούς χρήστες ταυτόχρονα.  
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2.4 Γενικές τάσεις στα κοινωνικά δίκτυα που είναι 

προσανατολισμένα στην επιστημονική έρευνα. 

Τα δημοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα τα οποία είναι προσανατολισμένα στην 

επιστημονική έρευνα είναι πλατφόρμες οι οποίες παρέχουν την δυνατότητα στους 

χρήστες τους να δημοσιεύουν τα ερευνητικά τους άρθρα , να λαμβάνουν στατιστικές 

αναφορές συμφώνα με την επιρροή που έχει το ερευνητικό τους έργο καθώς και να 

παρακολουθούν τα νέα και της ενημερώσεις από επιστημονικές ομάδες η ανεξαρτήτους 

ερευνητές τους οποίους έχουν επιλέξει να ακλουθούν. 

Παρουσιάζεται μεγάλη ποικιλομορφία στην δομή και τον τρόπο λειτουργιάς τους 

καθώς και στο πόσο άμεσα διαθέσιμα είναι στο ευρύ κοινό τα επιστημονικά δεδομένα 

που δημοσιεύονται σε αυτές τις πλατφόρμες. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για δυο 

μεγάλες κατηγορίες επιστημονικών κοινωνικών δικτύων.  

 

Α) Τα δίκτυα γενικού ενδιαφέροντος τα οποία καλύπτουν κάθε επιστημονικό κλάδο και 

τομέα και είναι ελευθέρα σε πρόσβαση απτό το ευρύ κοινό.  

Τέτοια παραδείγματα Research Gate , Mendeley , Academia.edu , MyScienseWorks και 

το Google+ που λόγο των χαρακτηριστικών του για ταυτόχρονη επεξεργασία εγγράφων 

αλλά και τηλεσυνδιασκεψης πολλών μελών ταυτόχρονα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα 

κοινωνικό δίκτυο που βοηθού στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας. 

 

B) Τα συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου και θέματος κοινωνικά δικτυα.  

Όπως τα MalariaWorld , Open Access Directory και το BioMedExperts. 

 Στην περίπτωση του MalariaWorld είναι μια κοινότητα που ξεπερνά τις 7000 και έχει 

σαν μοναδικό θέμα έρευνας την αντιμετώπιση της ελονοσίας. 

 

 

 



 

 

Εφαρμογή των κοινωνικών δικτύων στην προώθηση της επιστημονικής 
έρευνας. 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας –Δ.Π.Μ.Σ. Στα Πληροφοριακά Συστήματα 

- 18 - 
 

2.4.1 Αναλυτική περιγραφή των κοινωνικών δικτύων που είναι 

προσανατολισμένα στην επιστημονική έρευνα.  

2.4.1.1 Research Gate 

 
Εικόνα 1 

 

Αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα κοινωνικά δίκτυα της παγκόσμιας ακαδημαϊκής 

κοινότητας. Παρέχει πλήθος δυνατοτήτων όπως δυνατότητα δημιουργίας προσωπικού 

προφίλ , σχολιασμού των δημοσιεύσεων από τρίτους  , δυνατότητα παρακολούθησης 

θεμάτων και ατόμων  καθώς και δυνατότητα δημοσίευσης αγγελιών για εύρεση 

εργασίας σε ακαδημαϊκό επίπεδο.  

Το δίκτυο προτρέπει τους χρήστες να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα όχι μόνο 

επιτυχημένων ερευνών και πειραμάτων αλλά και τα αποτελέσματα – δεδομένα κάθε 

αποτυχημένης προσπάθειας ώστε να μην επαναληφτούν από άλλους επιστήμονες.  

Επίσης δίνεται η δυνατότητα για άμεση ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

για τυχών νέες δημοσιεύσεις που προέρχονται από τις επαφές του χρήστη.  

 

Πίνακας 1 Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα Research Gate 

Κυρία πλεονεκτήματα : 

 Πλήθος δυνατοτήτων , Μεγάλος αριθμός μελών , ειδοποιήσεις σε 

πραγματικό χρονο.  

Κυρία μειονεκτήματα :  

Δυσκολία στην εκμάθηση λειτουργιάς και χρήσης του από επιστήμονες 

μεγαλύτερης ηλικίας.  
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2.4.1.2 Academia.edu 

 

Εικόνα 2 

Προκειται για ένα από τα  σημαντικότερα αυτή τη στιγμή κοινωνικά δίκτυα 

προσανατολισμένα στην έρευνα λόγο του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού των 

εγγεγραμμένων μελών του που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια  και τον αριθμό των 

μοναδικών επισκεπτών κάθε μήνα που αντιστοιχεί σε 3 εκατομμύρια. Αλλά καθώς και  

του αριθμού των δημοσιεύσεων σε αυτό. 

 Παρέχει την δυνατότητα άμεσης δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων καθώς και την 

παρακολούθηση συγκεκριμένων επιστημονικών κλάδων για τυχόν νέα και 

ενημερώσεις.Εχει χαρακτηριστεί  ως μια πλατφόρμα φιλική απέναντι στις μηχανές 

αναζήτησης κάνοντας εύκολο και άμεσο τον εντοπισμό και αρχειοθέτηση  των 

περιεχομένων της. 

Επίσης ένα μοναδικό χαρακτηριστικό που παρέχει η πλατφόρμα είναι η χρήση του 

λεγομένου ακαδημαϊκού γενεαλογικού δένδρου , που παρουσιάζει με ένα γραφικό 

τρόπο αναπαράστασης σε μορφή δένδρου τις σχέσεις ανάμεσα σε επιβλέποντες 

καθηγητές και υποψηφίους διδάκτορες κάνοντας χρήση όρων όπως  «ακαδημαϊκός 

πατέρας, υιός κλπ.   

Πίνακας 2 Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα Academia.edu 

Κυρία πλεονεκτήματα :  

 Ευρέως διαδεδομένο , φιλικότητα απέναντι στις μηχανές αναζήτησης, 

εύκολο στη χρήση. 

 Απεικόνιση σχέσεων με την μορφή ακαδημαϊκού γενεαλογικού δένδρου. 

Κυρία μειονεκτήματα  : 

Χρήση τεχνολογίας Adobe Flash που πολλές φορές προκαλεί επιβάρυνση 

στην χρήση και αλληλεπίδραση με το χρήστη.  
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2.4.1.3 Connotea 

 

Εικόνα 3 

Η πλατφόρμα της Connotea ακλουθεί την φιλοσοφία της αποθήκευσης συνδέσμων που 

οδηγούν σε επιστημονικά άρθρα. Δεν μπορεί να περιγράφει με την στενή έννοια του 

όρου ως ένα κοινωνικό δίκτυο αλλά περισσότερο ως ένα σύστημα διαχείρισης 

βιβλιογραφίας και αρθογραφίας. 

Καθώς ο χρήστης αποθηκεύει ένα άρθρο στον λογαριασμό του στην Connotea η 

πλατφόρμα συλλέγει μεταδιδόμενα  που αφορούν το εν λόγο άρθρο από πολλές 

γνώστες επιστημονικές ιστοσελίδες. 

Οι σύνδεσμοι που αποθηκεύονται είναι προσβασιμοι από όλους τους χρήστες αλλά 

παρέχεται και η δυνατότητα για τήρηση ιδιωτικοτητας όσο αφορά μερικούς 

συνδέσμους και σύμφωνα πάντα με επιλογή του χρήστη. 

Σημαντική λειτουργία είναι η δυνατότητα χρήσης RSS feeds για ενημερώσεις σχετικά 

με άρθρα τα οποία παρουσιάζουν λέξεις κλειδιά ανάλογα με τις προτιμήσεις του 

χρήστη. 

 
 
 

Πίνακας 3 Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα Connotea 

Κυρία πλεονεκτήματα :  

 Ευκολία χρήσης, Αυτόματη συλλογή μεταδιδόμενων για κάθε άρθρο το οποίο 

αποθηκεύεται. Χρήση RSS για ενημερώσεις. 

Κυρία μειονεκτήματα  : 

Όχι ένα κοινωνικό δίκτυο με την στενή έννοια του όρου. 
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2.4.1.4 MENDELEY  

 
Εικόνα 4 

 

Η πλατφόρμα Mendeley ακλουθεί  την φιλοσοφία της αποθήκευσης αρχείων και την 

παροχή στατιστικών όσο αφορά την επίδραση τους στην επιστημονική ακαδημαϊκή 

κοινότητα.  

Αποτελείται από μια εφαρμογή που απαιτεί εγκατάσταση και εκτελείτε τοπικά στον 

υπολογιστή του χρήστη. Με την αποθήκευση αρχείων μέσα στο πρόγραμμα γίνεται 

αυτόματη εξόρυξη μεταδομένων και αποθήκευση τους στον λογαριασμό του χρήστη με 

σκοπό να είναι διαθέσιμα τα δεδομένα αυτά ανά πάσα στιγμή και πλήρως 

συγχρονισμένα σε όλες τις συσκευές που είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα. 

Προσφέρει την δυνατότητα αναζήτησης σε έγγραφα και δημιουργία εικονικών 

σημειώσεων και σελιδοδεικτών πάνω σε αυτά. 

Μια πολύ σημαντική λειτουργία είναι η δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας 

βιβλιογραφίας και αναφορών σε άρθρα σε μορφή Microsoft Word. 

Παρέχει επίσης αρκετά χαρακτηριστικά κοινωνικού δικτύου καθώς υπάρχει η 

δυνατότητα δημιουργίας ομάδων με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα , δημιουργία 

δημόσιου προφίλ και ο σχολιασμός σε δημοσιεύσεις. Ίσως η πιο ολοκληρωμένη 

πλατφόρμα όσο αφορά την επιστημονική έρευνα και συνεργασία. 

Πίνακας 4 Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα Mendeley 

Κυρία πλεονεκτήματα :  

 Πληθώρα δυνατοτήτων, Αυτόματος συγχρονισμός , Δυνατότητα λειτουργίας σε 

φορητές συσκευές όπως Apple iPhone και Apple iPad.  

Κυρία μειονεκτήματα  : 

Δεν παρουσιάζει κάποια έλλειψη. 
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2.4.1.5 Google Plus 

 

Η προσπάθεια της Google στα κοινωνικά δίκτυα έχει αποκτήσει μεγάλη δυναμική 

καθώς τα μέλη της αυξάνονται διαρκώς με μεγάλο ρυθμό.  

Το εν λόγο δίκτυο παρέχει δυνατότητα παρακολούθησης είτε ομάδων , είτε σελίδων 

είτε μεμονωμένων ατόμων για να λαμβάνεις τις ενημερώσεις και τα νέα τους. 

Δυνατότητα για δημοσίευση εικόνων , αρχείων βίντεο  καθώς και συνδέσμων  προς 

άλλες σελίδες. 

Το Google+ (διαβάζεται plus) είναι ένα κοινωνικό δίκτυo με την γενική έννοια του 

ορου. Δεν είναι  προσανατολισμένο προς την επιστημονική έρευνα . Αλλά είναι το μόνο 

που παρέχει την δυνατότητα τηλεδιάσκεψης πολλών ατόμων μαζί , τα λεγόμενα Google 

+ Hangouts .  Η δυνατότητα αυτή το καθιστά μια πρώτης τάξης λύση για την 

δημιουργία συνεδριών που λαμβάνουν χώρα όχι σε μια συγκεκριμένη φυσική 

τοποθεσία  αλλά κυριολεκτικά και μόνο στο διαδίκτυο.  Τα εικονικά αυτά συνέδρια 

μπορούν να ξεκινήσουν μια συγκεκριμένη ώρα καθώς και να τα παρακολουθήσουν 

άτομα τα οποία έχει επιλέξει ο διοργανωτής – δημιουργός του hangout.   

 

Εικόνα 5 Τηλεσυνδιασκεψη πολλών μελών  
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2.4.2 Άλλες μορφές κοινωνικών δικτύων και πιθανή συμβολή τους 

στην επιστημονική έρευνα. 

 

2.4.2.1 Dropbox και υπηρεσίες αποθήκευσης διαμοιρασμού αρχείων μέσω               

τεχνολογιών σύννεφου. 

 
Εικόνα 6 

 

Η υλοποίηση αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων μέσω Cloud της εταιρίας 

Dropbox είναι μια από τις πιο διαδεδομένες υπηρεσίες αυτή την στιγμή στον τομέα της 

αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων.  Διατίθεται για τα λειτουργικά συστήματα 

Microsoft Windows , MAC OSX ,Linux OS. Καθώς και για λειτουργικά συστήματα 

φορητών συσκευών όπως iOS (Apple) , Android , Blackberry OS , Symbian OS  και 

Meego. Η υπηρεσία παρέχει την δυνατότητα συγχρονισμού των αρχείων ανάμεσα σε 

διαφόρους υπολογιστές και μεταξύ συνεργατών , κάνοντας δυνατή την επεξεργασία 

ενός αρχείου από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. 

Αναλυτικά μέσο του cloud collaboration , δηλαδή της συνεργασίας κάνοντας χρήση 

υπηρεσιών τεχνολογίας σύννεφου (Cloud).  οι ερευνητές μπορούν να επωφεληθούν από 

τις εξής δυνατότητες. 
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Πίνακας 5 Δυνατότητες Dropbox 

1 Διαβάζουν , επεξεργάζονται αρχεία εγγράφων . 

2  Μαρκάρουν περιοχές ενός έγγραφου της οποίες ένας συγκεκριμένος 

χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί.  

3 Ενημερώνουν τους άλλους χρηστές για της αλλαγές που εκτέλεσαν. 

4 Δυνατότητα εργασίας από απόσταση. 

5  Μείωση του χρόνου μεταφοράς και διαμοιρασμού αρχείων. 

 

Παρόμοιες υπηρεσίες είναι οι εξής : 

Πίνακας 6 Οι κύριες εφαρμογές για αποθήκευση και διαμοιρασμό αρχείων 

 

  Η σημαντικότερη βοήθεια που παρέχουν οι υπηρεσίας αυτές για ερευνητικούς και 

ακαδημαϊκούς σκοπούς  είναι η δυνατότητα της άμεσης και ταυτόχρονης εργασίας σε 

ένα έγγραφο από πολλούς παράλληλα συγγραφείς.  Όπως αναφέρεται και από τους 

Nelly Schusteρ, Christian Zirpins, Stefan Tai, Steve Battle (2009) είναι μια έγγραφο-

κεντρική χρήση των λειτουργιών του σύννεφου. 

 Box.net  για όλες τις κύριες πλατφόρμες 

 Skydrive της Microsoft για Windows , iOS , Android συσκευές. 

  SugarSync για όλες τις κύριες πλατφόρμες. 

 iCloud της Apple για iOS και MAC OS συσκευές. 

 Amazon Cloud Services για όλες τις κύριες πλατφόρμες. 

 Google Drive για όλες τις κύριες πλατφόρμες 

 InSync 

 LogMeIn 

 MozyStash 

 SpiderOAK 

 Wuala 

 Avg Live Kive 

 Syncplicity 
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2.5  H συμβολή των κοινωνικών δικτύων στην ακαδημαϊκή ερευνά. 

Για να κατανοήσουμε καλυτέρα το ποτέ και πως χρησιμοποιούνται τα κοινωνικά δίκτυα 

με σκοπό να ωφελήσουν και διευκολύνουν την επιστημονική έρευνα θα πρέπει να 

αριθμήσουμε τις περιπτώσεις χρήσης τους και τα προβλήματα που παρελθόντος που 

αναλαμβάνουν να λύσουν. Καθώς και να αριθμήσουμε τα όποια νέα προβλήματα 

δημιουργούνται από την χρήση τους αν αυτά υπάρχουν.  

 

Οι δυνατότητες είναι πάρα πολλές καθώς εκμηδενίζεται η απόσταση και ο χρόνος για 

συνομιλίες και ανταλλαγή ιδεών και απόψεων ανάμεσα στους ερευνητές. 

Τα πλεονεκτήματα δεν περιορίζονται μόνο στην διευκόλυνση του έργου των 

επιστημόνων αλλά και στην δυνατότητα να αντιληφτούν οι ερευνητές ποιοι 

επιστημονικοί τομείς είναι στο επίκεντρο της έρευνας και το ποσοστό της απήχησης 

που έχει κάποιο άρθρο τους στην επιστημονική κοινότητα με απλή καταμέτρηση της 

χρήσης του άρθρου σε άλλα άρθρα ως αναφορά. 

 

Οι τελευταίες τάσεις για συνέδρια που δεν λαμβάνουν χώρο σε ένα φυσικό τόπο αλλά 

με την μορφή τηλεδιάσκεψης εκμηδενίζουν την ανάγκη για συνεχείς μετακινήσεις των 

επιστημόνων με σκοπό την παρακολούθηση συνέδριων και την δημιουργία νεων 

γνωριμιών και συνεργασιών με άλλους επιστήμονες – ακαδημαϊκούς.  
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2.5.1 Τα κοινωνικά δίκτυα ως πηγή άντλησης νέων ιδεών και 

ανταλλαγής απόψεων. 

Κύρια προϋπόθεση για την συγγραφή ενός επιστημονικού άρθρου είναι η αρχική 

εύρεση μιας ιδέας – πρότασης για έρευνα. Τα κοινωνικά δίκτυα με την πληθώρα των 

πληροφοριών που μπορούν να παρέχουν στην ενδιαφερόμενο ερευνητή επιστήμονα 

είναι μια πηγή που μπορεί να παρέχει στον ερευνητή το αρχικό έναυσμα για την 

επιλογή ενός θέματος με ερευνητικό ενδιαφέρον.  

 

Η δομή των κοινωνικών δικτύων έτσι μπορεί να προσφέρει την δυνατότητα στον 

ερευνητή να εντοπίσει τα κυριότερα πεδία έρευνας στον επιστημονική του τομέα και 

αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο.  Καθώς και να εντοπίσει ανά πάσα στιγμή οτιδήποτε νέο 

έχει δημοσιευτεί πάνω στον τομέα του ερευνητικού του ενδιαφέροντος. Άλλα και από 

άτομα που ο ίδιος θεώρει ως σημαντικά για τις εξελίξεις του επιστημονικού χώρου. 

 

Η άμεση ανταπόκριση σε μια ενδεχόμενη ερώτηση από κάποιον επιστήμονα – ερευνητή 

στην όλη ακαδημαϊκή κοινότητα είναι ένας παράγοντας που μειώνει στο ελάχιστο την 

χρονοβόρα διαδικασία συνομιλιών ανάμεσα στους ερευνητές και κάνει δυνατή την 

ανταλλαγή απόψεων και ιδεών από επιστήμονες από διαφορετικούς επιστημονικούς 

τομείς. 
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2.5.2 Βελτίωση της συνεργασίας μέσω των κοινωνικών δικτύων. 

Στην περίπτωση συγγραφής ενός επιστημονικού άρθρου με την βοήθεια και άλλων 

επιστημόνων με τα ιδια ερευνητικά ενδιαφέροντα η χρήση των κοινωνικών δικτύων 

μπορεί να μας παρουσιάσει  με ένα απλό ερώτημα στην βάση δεδομένων αναλυτικούς 

καταλόγους με τα στοιχειά άλλων ερευνητών και με τα ενδιαφέροντα τους καθώς και 

προηγούμενα αποσπάσματα της δουλειάς τους.  Η δυνατότητα αυτή βοηθαει στην 

άμεση εύρεση των καταλληλότερων για ένα συγκεκριμένο επιστημονικό θέμα – 

επιστημονικό τομέα, συνεργατών.  

Παράλληλα μέσο της τηλεδιάσκεψης γίνεται άμεση η δυνατότητα συνομιλίας μεταξύ 

των επιστημόνων σε θέματα του ενδιαφέροντος τους και η απόφαση για συγγραφή 

κάποιου άρθρου  με την μορφή συνεργασίας.  

Ένα παράδειγμα που θα μπορούσε να δείξει το πως τα κοινωνικά δίκτυα συμβάλλουν 

στην βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των επιστημόνων είναι η απλή ανάρτηση – 

δημοσίευση στο προφίλ ενός επιστήμονα ερευνητή για το άρθρο το οποίο εργάζεται 

αυτό τον καιρό και την αναζήτηση τυχών συνεργατών για συνεργασία στην συγγραφή 

και δημοσίευση.   
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2.5.3 Ελεύθερη πρόσβαση σε δημοσιεύσεις. 

Η πρόσβαση στην πλειονότητα των κοινωνικών δικτύων παρέχεται δωρεάν και χωρίς 

την χρέωση εφάπαξ η ετήσιας συνδρομής. Κάτι το οποίο δεν ισχύει στην πλειονότητα 

των επιστημονικών περιοδικών για τα οποία υπάρχει ετήσια υποχρεωτική συνδρομή.  

Η δυνατότητα ανάγνωσης ενός άρθρου είτε και ολοκλήρου βιβλίου φυσικά με την 

συγκατάθεση του συγγραφέα χωρίς κόστος βοηθά τους νέους κυρίως ακαδημαϊκούς και 

ερευνητές με χαμηλά εισοδήματα να συμμετέχουν ενεργά στην ακαδημαϊκή κοινότητα . 

Το παράδειγμα της Mendeley μας δείχνει την επιθυμία των επιστημόνων να 

δημοσιεύουν άρθρα και βιβλία σε μορφή ελεύθερης πρόσβασης από τρίτους. Η 

Mendeley εξυπηρετεί 1.7 εκατομμύρια χρήστες και 169 εκατομμύρια  δημοσιεύσεις 

που διατίθενται ελεύθερα και χωρίς καμία συνδρομή. Στο παράδειγμα της Mendeley o 

χρήστης έχει την δυνατότητα για μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο με την πληρωμή 

κάποιας συνδρομής κάτι που όμως δεν επηρεάζει την ελεύθερη διακίνηση των 

επιστημονικών άρθρων.  

 

Φυσικά ο συγγραφέας μπορεί να επιλέξει με ποιους θα μοιραστεί κάποιο άρθρο του και 

για πόσο  διάστημα καθώς και αν θα τους δώσει την δυνατότητα σχολιασμού είτε 

επεξεργασίας του αρχείου αυτού καθ αυτού. 

Με την λογική της ελεύθερης δημοσίευσης μπορούμε να μιλήσουμε για την δημιουργία 

μιας παγκόσμιας ανοιχτής στο ευρύ κοινό ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης με όλα τα αρθα 

και τα βιβλία καθώς και κάθε είδους επιστημονική δημοσίευση άμεσα πρόσβαση από 

όποιον την αναζητήσει  
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Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι πλέον πολλά πανεπιστήμια κυρίως 

των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής προσφέρουν ανοιχτή ελεύθερη πρόσβαση σε 

διαλέξεις που παραδίδονται μέσω διαδικτύου με την δυνατότητα ελεύθερης 

παρακολούθησης από κάθε ενδιαφερόμενο καθώς και με δυνατότητα ελεύθερης 

πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό όπως σημειώσεις και παραπομπές με περισσότερους 

πληροφορίες σχετικά με μάθημα και τα περιεχόμενα του. 

 

Παραδείγματα είναι το MIT OpenCourseware του τεχνολογικού ινστιτούτου της 

Μασαχουσέτης των Ηνωμένων πολιτειών  το οποίο θεωρείται το κορυφαίο 

πανεπιστήμιο στον κόσμο σε θέματα έρευνας που αφορούν τους υπολογιστές και την 

τεχνολογία γενικότερα.   

 

Επίσης η πλατφόρμα eDX που είναι μια προσπάθεια των πανεπιστημίων  

 Harvard 

 Georgetown X 

 University Berkeley California 

 University Of Texas 

  

Παρατηρούμε μια τάση προς την ανοιχτή και ελεύθερη παροχή και ανταλλαγή γνώσης , 

ιδεών και σκέψεων κάτι που πλέον γίνεται με τα κοινωνικά δίκτυα που είναι 

προσανατολισμένα στην έρευνα και όλες τις μορφές διαμοιρασμού αρχείων που 

υπάρχουν αυτή την στιγμή.  

 

Με την χρήση blogs αλλά καθώς και άλλων υπηρεσιών της μορφής micro blogging 

όπως το Twitter γίνεται ακόμα πιο άμεση και ευκολότερη η πρόσβαση σε άρθρα και 

δημοσιεύσεις του ακαδημαϊκού τομέα από άτομα τα οποία δεν σχετίζονται άμεσα με 

αυτόν. 
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Στην παρακάτω εικόνα (εικόνα 6) γίνεται μια προσπάθεια γραφικής απεικόνισης από 

τον Brian Reid με σκοπό να παρουσιαστεί η δημιουργία blogs από μεμονωμένους 

επιστήμονες καθώς και από ομάδες bloggers-επιστημόνων. 

Συμφώνα με τους ιστότοπους - συγκεντρωτες (Aggregators) όπως το ResearchBlogging 

είτε το ScienceSeeker τα blog που διατηρούνται και ανανεώνονται από τους 

επιστήμονες και είναι ελεύθερα για πρόσβαση από τον καθένα είναι αρκετές χιλιάδες. 

 

 

 

Εικόνα 7 Γραφική απεικόνιση της κοινότητας blogging μεταξύ επιστημόνων. 
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2.6 Η πλατφόρμα λογισμικού Elgg  

Eίναι μια δωρεάν   πλατφόρμα που το τελικό της αποτέλεσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

είτε δημόσια όπως το Facebook σαν ένα πλήρες κοινωνικό δίκτυο διαθέσιμο στο ευρύ 

κοινό είτε σαν ένα τοπικό κοινωνικό δίκτυο που καλύπτει τις ανάγκες μια επιχείρησης 

για τοπική δικτύωση και χρήση ενός κοινωνικού δικτύου , τέτοιο παράδειγμα είναι το 

SharePoint της Microsoft.  

 

Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε το 2004 από τους Ben Werdmuller Von Elgg και David 

Tosh αρχικά σαν επιχειρηματικό σχέδιο με σκοπό την παροχή άδειας για χρήση της 

πλατφόρμας σε εταιρίες και οργανισμούς μέσω συνδρομής. Όμως τα επόμενα χρόνια 

μετατράπηκε σε μια εντελώς ανοιχτή και δωρεάν πλατφόρμα λογισμικού. 

Η χρήση της είναι δωρεάν όπως και η παραμετροποίηση της και προστατεύεται μέσω 

της άδειας GNU General Public Licence (GPL) όπως αυτή δημοσιεύεται από το Free 

Software Foundation .  

 

Η ευελιξία της πλατφόρμας βασίζεται στην λογική των πρόσθετων (plug-ins) που 

μπορούν πολύ απλά να εγκατασταθούν και να αφαιρεθούν από το σύστημα ανάλογα με 

τις απαιτήσεις και ανάγκες του διαχειριστή και των χρηστών της πλατφόρμας.  

 

Η πλατφόρμα απαιτεί την χρήση Apache server και MySQL server . Τα εν λογω πακέτα 

λογισμικού είναι διαθέσιμα για όλες τις εκδόσεις Microsoft Windows καθώς και 

λειτουργικά συστήματα Linux – Unix και της οικογένειας των λειτουργικών 

συστημάτων της Apple όπως το Mac OSX.  Αυτό βοηθά στην ακόμα μεγαλύτερη 

ευελιξία στην χρήση της πλατφόρμας καθώς δεν μας περιορίζει σε ένα συγκεκριμένο 

λειτουργικό σύστημα.  Ο επίσημος ιστοτοπος της κοινότητας είναι ο www.elgg.org από 

τον οποίον διατίθεται ελεύθερο προς κάθε χρήση το σύνολο του κώδικα της 

πλατφόρμας καθώς και όλων των πρόσθετων που αυξάνουν την δυνατότητα χρήσης της 

προσθέτοντας νέες λειτουργιές αλλά και βελτιώνοντας την ασφάλεια που παρέχει στους 

χρήστες που χρησιμοποιούν το δίκτυο.   

http://www.elgg.org/
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Επίσης δίνεται η δυνατότης για δημιουργία πρόσθετων χαρακτηριστικών αλλά και 

βελτίωση της πλατφόρμας μέσο της συνεισφοράς σε  κομμάτια κώδικα αλλά και 

σχεδιασμού . Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη λογαριασμού στην πλατφόρμα 

συνεργασίας GitHub (http://github.com/elgg/elgg).  Κάθε πρόσφορα σε κώδικα 

ελέγχεται από την κοινότητα προγραμματιστών που ασχολείται με την πλατφόρμα και 

ανάλογα με το αν γίνει δεκτή η όχι δημοσιεύεται στην επομένη έκδοση. 

Στην παρούσα έκδοση (Έκδοση 1.8.12 / 4
th

 January ,2013 ) οι δυνατότητες που παρέχει 

η πλατφόρμα σύμφωνα με τον επίσημο ιστοτοπο ( www. Elgg.com ) είναι οι εξής :  

 

 Διαχείριση  χρηστή , αντικειμένου και αρχείων 

 Δυνατότητα κοινωνικών γράφων ( Συνδέσεις ανάμεσα σε χρήστες) 

 Εύκολη παραμετροποίηση όσο αφορά την γλωσσά 

 Αναζήτηση στην βάση δεδομένων με την χρήση tags 

 Δυνατότητα για προσπέλαση από διαφορετικές συσκευές ( κινητά τηλεφωνά) 

 API προέκτασης για σύνδεση με άλλες υπηρεσίες και ιστότοπους. 

 RSS Feeds  

 Ajax για ασύγχρονη μεταφορά δεδομένων. 

 

Βασικός λόγος επιλογής της πλατφόρμας είναι η ευελιξία της και η δωρεάν της διάθεση 

καθώς και το πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό ότι επιτρέπει με ελάχιστη πραγματικά 

προσπάθεια από την πλευρά του administrator – διαχειριστή του δικτυου  

παραμετροποίηση με σκοπό την άμεση  πρόσβαση στην πλατφόρμα από συσκευές 

Google Android και Apple iPhone. Η πλειοψηφία των χρηστών στα πιο δημοφιλή 

κοινωνικά δίκτυα και πιο συγκεκριμένα στα Facebook , Twitter , MySpace  προτιμούν 

τα Smartphone για να κάνουν χρήση των κοινωνικών αυτών δικτύων.  

Επίσης το γραφικό περιβάλλον του κοινωνικού δικτύου μπορεί να αλλάξει με 

προσθήκη κάποιων plug-in είτε με παραμετροποίηση αυτών σε επίπεδο κώδικα . Τα 

πρόσθετα αυτά χαρακτηριστικά είναι και αυτά ανοιχτού κώδικα και γραμμένα σε PHP  

(Hypertext Preprocessor)  γλώσσα προγραμματισμού μορφής σεναρίων. 

 

 

http://github.com/elgg/elgg
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2.6.1   Περισσότερα σχετικά με την πλατφόρμα.  

Η σταθερότητα της πλατφόρμας είναι πολύ υψηλή κάνοντας την ακόμα πιο ελκυστική 

για την δημιουργία και διαχείριση κοινωνικών δικτύων που απαιτούν σταθερότητα 

στην χρήση και εύκολη διαχείριση.  Η πλατφόρμα χρησιμοποιείτε από πολλά 

πανεπιστήμια και οργανισμούς ανά τον κόσμο όπως τα :  

 John Hopkins University 

 Royal College of British Architects 

 Aerospace ( Company )  

 UNESCO  

 Η παγκόσμια τράπεζα 

 Η κυβέρνηση του Καναδά 

 University of Calgary (Canada) 

 Oregon State University (USA) 

 Stanford University ( USA ) 

 Η Βρετανική κυβέρνηση 

Αλλά και από εταιρίες ανά τον κόσμο όπως :  

 Oxfarm 

 Aerospace 

 MITRE 

 Tides 

 Hill and Knowlton 

 Interactive Games EA 

 Live Out There 

 Wiley Publishing 

 7ias 

 Holland Sociaal 

 The Executive Lounge 
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2.7 Το κοινωνικό δίκτυο Research Gate αναλυτικά 

Σαν πρότυπο μας θα κάνουμε χρήση της δομής και του τρόπου λειτουργίας του 

ResearchGate που είναι η πιο ολοκληρωμένη κατά κοινή ομολογία και δημοφιλής 

πρόταση στον χώρο των κοινωνικών δικτύων με έμφαση στην επιστημονική έρευνα. 

Κύριο μέλημα μας είναι να αριθμήσουμε όλες του της λειτουργιές και δυνατότητες που 

το εν λόγο δίκτυο μας παρέχει και να το αξιολογήσουμε βάση των δυνατοτήτων αλλά 

και αδυναμιών του  καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών του και τρόπου λειτουργίας 

του. 

 

 Βάση αυτής της αξιολόγησης θα καταρτίσουμε τις προδιαγραφές που θα θέσουμε σαν 

βάση για το δικό μας σύστημα. 

Το δικό μας σύστημα είναι η προσπάθεια λειτουργίας ενός κοινωνικού δικτύου 

προσανατολισμένου στην έρευνα  κάνοντας χρήση της πλατφόρμας Elgg. Η εν λόγω 

πλατφόρμα είναι μια δωρεάν πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα με δυνατότητα 

παραμετροποίησης ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.   

 

 Η προσπάθεια για την δημιουργία του δικού μας δικτύου ίσως αρχικά βοηθήσει στην 

καλύτερη συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων ερευνητών του πανεπιστήμιου 

Μακεδονίας καθώς θα δίνεται η δυνατότητα για ένα άμεσο τρόπο επικοινωνίας και 

δημοσίευσης άρθρων αλλά και ερωτημάτων με την δυνατότητα άμεσου σχολιασμού 

από τους υπολοίπους επιστήμονες.  

 

Αλλά και σαν εργαλείο άμεσης επικοινωνίας με τους φοιτητές εφόσον βέβαια 

διατηρούν λογαριασμό στο σύστημα μας.   

Στα πλαισια αυτής της διπλωματικής εργασίας η προσπάθεια μας για την δημιουργία 

και λειτουργία ενός κοινωνικού δικτύου θα ονομάζεται ResearchBOOK και θα περιέχει 

όλες τις βασικές δομές και δυνατότητες ενός κοινωνικού δικτύου.  
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Δυνατότητες του κοινωνικού δικτύου ResearchGate  

Το κοινωνικό δίκτυο ResearchGate έχει χαρακτηριστεί ως το Facebook της 

επιστημονικής κοινότητας.  βασική ιδέα πίσω από την δημιουργία του είναι η 

δυνατότητα της ελεύθερης δημοσίευσης άρθρων και αποτελεσμάτων ερευνών. Καθώς 

και η δυνατότητα για υποβολή ερωτήσεων που απευθύνονται στην επιστημονική 

κοινότητα. 

 Πλέον υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες όπως  

 Η δημιουργία αγγελιών για θέσεις εργασίας κυρίως όσο αφορά τον ακαδημαϊκό 

τομέα αλλά και θέσεις εργασίας στην βιομηχανία κ στον ευρύτερο εργασιακό 

τομέα. 

  Η  δημιουργία διαφόρων γεγονότων που αφορούν την επιστημονική κοινότητα.  

πχ <<  Συνέδριο με θέμα την ασφάλεια των δεδομένων στο σύννεφο , 

25/01/2013 , Πανεπιστήμιο Μακεδονίας , Θεσσαλονίκη , Ελλάδα.  >> . Με 

άμεσο σκοπό την γνωστοποίηση του γεγονότος σε μέλη της επιστημονικής 

κοινότητας αλλά και πρόσκληση αυτών μέσω αποστολής προσωπικών 

προσκλήσεων . 

 Η δημιουργία νέων συνεργασιών πάνω σε νέα η ήδη υπάρχοντα εργα ( projects )  

πάνω σε επιστημονικά θέματα με άμεση ανταλλαγή δεδομένων με τους 

συνεργάτες – ερευνητές καθώς και άμεσο και σε πραγματικό χρόνο σχολιασμό 

από αυτούς. 

Όπως βλέπουμε και στην εικόνα 9  δίνεται η δυνατότητα για προσθήκη των 

δημοσιεύσεων μας καθώς και για υποβολής ερωτήσεων στην ακαδημαϊκή κοινότητα. O 

τομέας Live Feed μας ενημερώνει για τις τελευταίες κινήσεις και ενημερώσεις που 

εκτελούνται από άτομα που παρακολουθούμε τις κινήσεις τους (δημοσιεύσεις – 

ερωτήσεις). Ακόμα δίνεται η δυνατότητα για αναζήτηση συνεργατών – χρηστών του 

κοινωνικού δικτύου αλλά και η δυνατότητα αποστολής προσκλήσεως μέσω χρήσης 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να γίνουν χρήστες του δικτυού κατόπιν εγγραφής. 

Επίσης  γίνεται παρουσίαση και πρόταση για παρακολούθηση χρηστών με τα ιδία 

ερευνητικά ενδιαφέροντα (Related Researchers). Εδώ βλέπουμε μια μορφή προώθησης 
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της αλληλεπίδρασης με άλλους χρηστές κατά την οποία το σύστημα λαμβάνει σαν 

δεδομένα τα ερευνητικά μας ενδιαφέροντα , το ίδρυμα του οποίου είμαστε μέλη , την 

περιοχή καθώς και την τυχόν ύπαρξη ατόμων που ακολουθούντα από άλλους χρήστες 

και τους οποίους ακολουθούμε εμείς με την σειρά μας.   

 

Το πεδίο Suggested Topics αναφέρεται στα πεδία του ερευνητικού μας ενδιαφέροντος 

και σε περίπτωση επιλογής κάποιου από αυτά θα μας επιστραφούν όλα τα τελευταία 

νέα που αφορούν το εκάστοτε πεδίο – ερευνητικό τομέα.  
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Εικόνα 8 Η κεντρική Οθόνη του ResearchGate 
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Η διαδικασία εγγραφής απαιτεί την ορθή δήλωση του ονόματος και του επιθέτου (στην 

περίπτωση μας όπως φαίνεται στην εικόνα 9  τα δηλωθέντα στοιχειά είναι MIS 

Dissertation ).  Και κατόπιν γίνεται η επιλογή του Ερευνητικού - Πανεπιστημιακού 

ιδρύματος που ανήκουμε  , του τμήματος και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που μας παρέχει το πανεπιστήμιο.  

Για λόγους ασφαλείας  γίνεται αποδεκτή μόνο η χρήση της διεύθυνσης του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας παρέχει το πανεπιστήμιο – ερευνητικό ίδρυμα για 

λογούς επιβεβαίωσης της επιστημονικής μας ιδιότητας.  Τέλος η απαραίτητη  δήλωση 

ενός κωδικού – συνθηματικού για την σύνδεση μας στο σύστημα καθώς και η αποδοχή 

των ορών για την χρήση του συστήματος.  

 
Εικόνα 9 Δημιουργία λογαριασμού 

 
 



 

 

Εφαρμογή των κοινωνικών δικτύων στην προώθηση της επιστημονικής 
έρευνας. 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας –Δ.Π.Μ.Σ. Στα Πληροφοριακά Συστήματα 

- 39 - 
 

Το κύριο χαρακτηριστικό του ResearchGate είναι η δυνατότητα δημοσίευσης 

επιστημονικών άρθρων καθώς και δεδομένων.  Υπάρχει η δυνατότητα για 

αναδημοσίευση στο προφίλ του χρήστη κάποιου άρθρου το οποίο είναι ήδη 

δημοσιευμένο και περιέχει το όνομα του χρήστη. Η εν λόγο διαδικασία γίνεται  μέσω 

λέξεων κλειδιών και #hashtags και ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει αναζήτηση σε 

έγγραφα που περιέχουν το ονοματεπώνυμο του χρήστη.  

 

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα για την δημοσίευση ενός μη δημοσιευμένου άρθρου 

με την μορφή αρχείου εγγράφου. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 11 η διαδικασία είναι 

ιδιαίτερα απλή.  Ο χρήστης πρέπει απλά να σύρει και να αφήσει το αρχείο που σκοπεύει 

να ανεβάσει μέσα στον ειδικό χώρο Drag & Drop και να συμπληρώσει τον τίτλο της 

δημοσίευσης.  

 

Εικόνα 10 Δημιουργία νέας δημοσίευσης 
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Οι δυνατότητες και παρεχόμενες λειτουργιές του ResearchGate αναλυτικά είναι οι 

εξής 

1. Δημιουργία προφίλ-σελίδας χρήστη. Ικανοποιεί τις απαιτήσεις για να 

χαρακτηριστεί κοινωνικό δίκτυο κατά τον ορισμό που δώσαμε. (Εικόνα 9 ) 

καθώς αποτελεί την αναπαράσταση του φυσικού ατόμου μέσα στο σύστημα.  

Υπάρχει η δυνατότητα για την προσθήκη εικόνας ως χαρακτηριστικό του 

μέλους-χρήστη , κάνοντας έτσι ευκολότερη την αναγνώριση του από 3
ους

 

χρήστες. Το προφίλ που δημιουργεί ο χρήστης περιέχει πληροφορίες όπως το 

όνομα , το επώνυμο , η διεύθυνση , η εκπαίδευση , η εργασιακή εμπειρία , τα 

ενδιαφέροντα καθώς και στοιχειά επικοινωνίας ( τηλέφωνο , ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο , Skype κλπ ). 

2. Δυνατότητα δημιουργίας λίστας αποτελούμενης από προφίλ σελίδες άλλων 

ατόμων με σκοπό την αλληλεπίδραση και τον κοινή χρήση ενός καναλιού 

επικοινωνίας.  Ικανοποιεί την 2
η
 απαίτηση του ορισμού καθώς μας δίνει την 

δυνατότητα να ακλουθούμε / παρακολουθούμε άτομα που μας ενδιαφέρουν  

(Εικόνα 9 , Live Feed ) . Φυσικά ο χρήστης μπορεί να σταματήσει να λαμβάνει 

ενημερώσεις από ένα άτομο , εφόσον σταματήσει να έχει κάποιο ενδιαφέρον 

απέναντι στις δημοσιεύσεις του. Η δυνατότητα που μας δίνει το σύστημα για 

αναζήτηση συγκεκριμένων χρηστών αλλά και για πρόσκληση ατόμων που δεν 

είναι ήδη χρήστες του συστήματος αφορούν την δυνατότητα δημιουργίας λίστας 

φίλων καθώς το αποτέλεσμα των ανωτέρω πράξεων θα επηρεάσει την λίστα τον 

ατόμων που αλληλεπιδρά ο χρήστης , είτε μεγαλώνοντας το μέγεθος της λίστας 

με την προσθήκη περισσότερων ατόμων , είτε το αντίθετο με διακοπή της 

παρακολουθήσεις συγκεκριμένων ατόμων.  
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3. Δυνατότητα δημοσίευσης επιστημονικού έγγραφου.  Είναι η δυνατότητα 

εκείνη που μπορεί να αποδώσει στο δίκτυο τον χαρακτηρισμό  << Κοινωνικό 

δίκτυο με  στόχο την προώθηση της επιστημονικής έρευνας>> καθώς πρόκειται 

για ένα καθαρά επιστημονικό ακαδημαϊκό χαρακτηριστικό . ( Η δημοσίευση 

επιστημονικών εγγράφων και δεδομένων , Εικόνα 11 )  

 

4. Δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων.  Η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων δίνει 

στον ερευνητή την ικανότητα για άμεση επαφή με τους υπολοίπους χρήστες του 

δίκτυο  με την μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων σε διάφορα θέματα που 

απασχολούν του χρήστες.  

 

5. Δυνατότατα ανταλλαγής προσωπικών μηνυμάτων. Είναι μια κατεξοχήν 

δυνατότητα που παρέχουν τα κοινωνικά δίκτυα καθώς είναι ο κορμός της 

επικοινωνίας , δηλαδή η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε δυο χρήστες με την μορφή 

διαλόγου.  

 

6. Η δυνατότητα σχολιασμού των δημοσιεύσεων από τα υπόλοιπα μέλη. 

 Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που θα μπορούσαμε να πούμε ότι δίνει άμεση 

ανατροφοδότηση στον επιστήμονα – συγγραφέα της εκάστοτε δημοσίευσης 

καθώς τα σχόλια μπορούν να διαβαστούν άμεσα και να δώσουν στον συγγραφέα 

την εικόνα για το πώς η υπόλοιπη κοινότητα αντιλαμβάνεται την δουλεία του.  

 

7. Η δυνατότητα δημιουργίας project συνεργασίας .  Δίνει στους επιστήμονες 

την δυνατότητα έναρξης μιας νέας συνεργασίας για την συγγραφή ενός έργου – 

άρθρου.  Μια ιδιαίτερα σημαντική δυνατότητα καθώς προωθεί την συνεργασία 

μεταξύ των επιστημόνων διευκολύνοντας την μεταξύ τους συνεννόηση (μέσω 

άμεσου σχολιασμού) καθώς και την παράλληλη – ταυτόχρονη  εργασία πολλών 

επιστημόνων πάνω στο ίδιο έργο. 
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3  Μεθοδολογία 

 

Για την δημιουργία ενός κοινωνικού δικτύου το οποίο προορίζεται για την προώθηση 

της επιστημονικής έρευνας θα πρέπει να ορίσουμε πρώτα τις προϋποθέσεις του ποιες 

ακριβώς θα είναι οι λειτουργίες που θα παρέχει το σύστημα στους χρήστες του και 

ποιες από αυτές της λειτουργιές θα είναι αυτές που θα μπορέσουν να χαρακτηρίσουν το 

κοινωνικό δίκτυο ως << Κοινωνικό δίκτυο με στόχο την προώθηση της επιστημονικής 

έρευνας. >>.  

 

Το αρχικό ερώτημα μπορεί να απαντηθεί με βάση τον ορισμό του κοινωνικού δικτύου 

τον οποίο αναφέραμε στην εισαγωγή. Κατά τους Danah M Boyd και Nicole B Ellison 

(2007)  κοινωνικό δίκτυο ( διαδικτυακό ) θεωρείται :  

 

<< Κοινωνικό δίκτυο θεωρείται μια διαδικτυακή υπηρεσία που παρέχει την δυνατότητα 

στους χρήστες του να α) δημιουργήσουν ένα δημόσιο ειτε ημι-δημόσιο προφίλ μέσα σε 

ένα καλά καθορισμένο σύστημα. Β) Να δημιουργήσουν μια λίστα από χρήστες με τους 

οποίους μπορούν να μοιραστούν ένα κανάλι επικοινωνίας και γ ) να δουν της λίστες και 

πληροφορίες που έχουν δημιουργήσει άλλοι χρήστες μέσα στο σύστημα. Το είδος των 

συσχετίσεων μεταξύ των χρηστών καθώς και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση διαφέρει 

από σύστημα σε σύστημα>> .  

 

Συμφώνα με τον παραπάνω ορισμό , το σύστημα μας για να θεωρηθεί ένα κοινωνικό 

δίκτυο θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας προφίλ – σελίδων που θα 

είναι μοναδικά για κάθε χρήστη και τα οποία θα περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τον 

χρήστη και τα ενδιαφέροντα του.  
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3.1 Ποιες οι προϋποθέσεις για την δημιουργία ενός κοινωνικού δικτύου με 

σκοπό την προώθηση της επιστημονικής έρευνας.  

Ένα κοινωνικό δίκτυο για να μπορεί να χαρακτηριστεί ως εργαλείο της επιστημονικής 

έρευνας θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. 

 

 Δυνατότητα  δημοσίευσης εγγράφων σχετικά με επιστημονικά θέματα.  

 Δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων προσβασιμα από την επιστημονική 

κοινότητα. 

 Δυνατότητα ανταλλαγής προσωπικών μηνυμάτων. 

 Δυνατότητα σχολιασμού δημοσιεύσεων με σκοπό την άμεση ανατροφοδότηση. 

 Δυνατότητα συνεργασίας μέσω ομάδων. 
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3.2 Οι λόγοι επιλογής της πλατφόρμας Elgg. 

Οι πλατφόρμες λογισμικού που έχουν σαν σκοπό την δημιουργία κοινωνικών 

δικτύων βελτιώνονται με γρήγορους ρυθμούς  ώστε να παρέχουν την 

δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης ενός ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης 

με την μεγαλύτερη δυνατή ευκολία και ασφάλεια τόσο στην εγκατάσταση και 

χρήση όσο και στην συντήρηση λειτουργίας.  

Στην περίπτωση μας η επιλογή της πλατφόρμας Elgg έγινε βάση των 

δυνατοτήτων που παρέχει σε σχέση με ανταγωνιστικές πλατφόρμες όπως οι 

εξής: 

 BoonEX Dolphin. 

Βασίζεται στις τεχνολογίες PHP , MySQL και υποστηρίζει λειτουργιές όπως 

RSS feeds , Forum , Ημερολογίου , Δημιουργία γεγονότων , Επισήμανσης 

(Tagging) αναζήτησης χρηστών και δημιουργίας σχέσεων ανάμεσα στους 

χρήστες.  

Βασικό μειονέκτημα είναι ότι απαιτείτε η αγορά αδείας που επιτρέπει την 

χρήση της πλατφόρμας ( από 39$ εως 299$ ανάλογα με τα πρόσθετα 

χαρακτηριστικά και τον σκοπό χρήσης).  

Ιστóτοπος :  www.boonex.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boonex.com/
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 Drupal 

Παρέχεται εντελώς δωρεάν και αποτελεί ένα CMS για την δημιουργία 

κοινωνικών δικτύων. Με ένα από τους ευκολότερους οδηγούς για εγκατάσταση 

και ρύθμιση του κοινωνικού δικτύου. Υποστηρίζει την δυνατότητα προσθήκης 

πρόσθετων (plugin) καθώς και όλες τις βασικές λειτουργίες ενός ιστότοπου 

κοινωνικής δικτύωσης. Βασίζεται στις τεχνολογίες PHP, MySQL παρέχει άμεση 

υποστήριξη μέσο της κοινότητας που ασχολείται με την συγκεκριμένη 

πλατφόρμα. υποστηρίζει λειτουργιές όπως RSS feeds , Forum , Ημερολογίου , 

Δημιουργία γεγονότων , Επισήμανσης (Tagging) αναζήτησης χρηστών και 

δημιουργίας σχέσεων ανάμεσα στους χρήστες.  

 

Βασικό μειονέκτημα είναι η δυσκολία εγκατάστασης για άμεση χρήση 

καθώς το αποτέλεσμα που παράγεται από τον οδηγό εγκατάστασης δεν 

είναι άμεσα λειτουργικό. 

Ιστóτοπος :  www.drupal.org 

 Joomla  

Παρέχεται εντελώς δωρεάν και αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλής πλατφόρμες 

δημιουργίας όχι μόνο κοινωνικών δικτύων αλλά και κάθε είδους ιστοσελίδας. 

Βασίζεται στης τεχνολογίες PHP , MySQL και παρέχει την δυνατότητα για 

χρήση πρόσθετων με σκοπό την αύξηση του αριθμού των δυνατοτήτων της 

πλατφόρμας.  Η κοινότητα που ασχολείται με την συγκεκριμένη πλατφόρμα 

είναι μια από τις πιο ενεργές και παρέχεται άμεση υποστήριξη μέσω της 

επίσημης ιστοσελίδας. Το παραγόμενο αποτέλεσμα του οδηγού εγκατάστασης 

είναι άμεσα λειτουργικό και διατίθενται επίσης πάρα πολλές δωρεάν επεκτάσεις 

που επηρεάζουν την λειτουργικότητα αλλά και την εμφάνιση της πλατφόρμας. 

υποστηρίζει λειτουργιές όπως RSS feeds , Forum , Ημερολογίου , Δημιουργία 

γεγονότων , Επισήμανσης (Tagging) αναζήτησης χρηστών και δημιουργίας 

σχέσεων ανάμεσα στους χρήστες.  

Βασικό μειονέκτημα είναι η αδυναμία δημιουργίας ετικετων (tags) που 

επιτρέπουν την αναζήτηση μέσο λέξεων κλειδιών.  

Ιστότοπος : www.joomla.org 

http://www.drupal.org/
http://www.joomla.org/
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 Social Engine  

Πλατφόρμα  δημιουργίας κοινωνικών δικτύων που παρέχει όλες τις βασικές 

δυνατότητες αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών όπως δημιουργία αμοιβαίας 

φιλίας , δυνατότητα μονόπλευρης παρακολούθησης ενημερώσεων , Πρόσκληση 

για εγγραφή στον ιστότοπο σε 3
α
 άτομα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

βελτίωση της ασφάλειας και αποτροπή παρενόχλησης των χρηστών από 

κακόβουλη αλληλογραφία (spam) μέσω εικόνων επιβεβαίωσης ταυτότητας 

(CAPTCHA) , αυτόματο εντοπισμό υβριστικών λέξεων και διαγραφή αυτών.  

Βασίζεται στις τεχνολογίες PHP , MySQL αλλά μέσω προσθέτων είναι δυνατή 

και η  χρήση  άλλων τεχνολογιών  όπως JSON , Javascript κλπ.  

 

Βασικό μειονέκτημα είναι ότι η πλατφόρμα παρέχεται δωρεάν μόνο για 14 

ημέρες και έπειτα απαιτείται η αγορά της κατά την οποία παρέχεται και ο 

κώδικας για περαιτέρω παραμετροποίηση ανάλογα με τις ανάγκες χρησης 

του δικτύου. 

Ιστότοπος : www.socialengine.com  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.socialengine.com/
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Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε περιληπτικά τους λόγους που επιλέξαμε την 

πλατφόρμα Elgg : 

 

 Δωρεάν και ανοιχτού κώδικα λογισμικό.  

 Ο κώδικας διατίθεται για πλήρη παραμετροποίηση. 

 Δυνατότητα για λειτουργία σε υλικό (hardware) όχι τελευταίας 

τεχνολογίας. 

 Δυνατότητα εγκατάστασης σε όλους τους τύπους λειτουργικών 

συστημάτων. 

 Δυνατότητα λειτουργίας σε All-in-One πλατφόρμες (apache server , 

mysql database server , php )  όπως MAMP ,XAMP ,AMPP,LAMP. 

 Μεγάλη επεκτασιμότητα μέσω χιλιάδων προσθέτων που διατίθενται 

ελεύθερα μέσω της κοινότητας. 

 Μεγάλη ποικιλία σε πρότυπα για αλλαγή του γραφικού περιβάλλοντος. 

 Πινάκας έλεγχου διαχείρισης με πολλές δυνατότητες. 

 Ασφάλεια στον διαμοιρασμό περιεχομένου από τους χρήστες καθώς 

δίνεται η δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων ομάδων και ατόμων που 

μπορούν να προσπελάσουν τις ενημερώσεις και δημοσιεύσεις. 

 Συμβατότητα με όλα τα τελευταίας τεχνολογίας πρότυπα που 

χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο όπως OpenDD , OpenID και 

OpenSocial καθώς και πλατφόρμες όπως το Zend framework. 

 Πλήρως λειτουργικός Ιστότοπος με το τέλος του οδηγού εγκατάστασης. 

 Δυνατότητα αναφοράς υβριστικού  περιεχομένου για επίβλεψη από τον 

διαχειριστή του συστήματος. 

 Δυνατότητα χρήσης τεχνολογιών Java. 

 Δυνατότητα χρήσης του ιστότοπου μέσω φορητής συσκευής όπως 

Smartphone,tablet κλπ με τεχνολογία HTML5. 

 Ενεργή κοινότητα που παρέχει συνεχείς βελτιώσεις καθώς και βοήθεια 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , forums , blogging.  
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3.3   Η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας Elgg. 

Η πλατφόρμα Elgg βασίζεται στην λογική του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού 

,είναι δομημένη σε λογικές μονάδες που αποκαλούνται οντότητες. 

Κάθε χρήστης , δημοσίευση ,ομάδα , είναι μια οντότητα. Όλες οι βασικές οντότητες 

βρίσκονται ορισμένες στην βασική κλάση της πλατφόρμας η οποία ονομάζεται 

ElggEntity. Όλες οι άλλες κλάσεις επεκτείνουν την αρχική αυτή κλάση παρέχοντας την 

απαιτουμένη λειτουργικότητα.  Κάθε προέκταση που χρησιμοποιείτε ακόμα και μέσω 

της προσθήκης plugin αυξάνει την λειτουργικότητα κάθε οντότητας ( προσφέρει 

αυξημένες δυνατότητες χρήσης ).  

 

 

 

Εικόνα 11 Η Αρχιτεκτονική της πλατφόρμας από τον επίσημο ιστότοπο. 
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4 Προδιαγραφές και παρουσίαση συστήματος 

  

4.1 Δημιουργία του αρχικού πρωτότυπου του δικτύου . 

Χρησιμοποιώντας τον οδηγό που παρέχεται μέσα από την πλατφόρμα Elgg για την 

δημιουργία ενός νέου κοινωνικού δικτύου επιτυγχάνουμε να έχουμε δημιουργήσει ένα 

πλήρες κοινωνικό δίκτυο που περιέχει τις βασικές λειτουργιές που χρειάζεται ένα 

κοινωνικό δίκτυο.   

Χωρίς την εγκατάσταση κάποιου πρόσθετου χαρακτηριστικού η πλατφόρμα μας 

προσφέρει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο στο οποίο ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει μια 

πλειάδα από λειτουργιές με σταθερότητα και ταχύτητα.  

 

Οι κύριες δυνατότητες είναι : 

 Οθόνη εγγραφής / Σύνδεσης . Δίνεται η δυνατότητα για άμεση σύνδεση στο 

σύστημα με την εισαγωγή username και μυστικού κωδικού (password) αλλά 

και φυσικά η δυνατότητα για εγγραφή καινούργιου χρήστη στο σύστημα.  

Παράλληλα μέσω της χρήσης mail server είναι δυνατή η αποστολή μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό την επιβεβαίωση της εγγραφής στο 

σύστημα. Καθώς και η δυνατότητα υπενθύμισης του κωδικού πρόσβασης σε 

περίπτωση που ο χρήστης το ξεχάσει.  

 

 Δημιουργία προφίλ και εισαγωγή φωτογραφίας. Με δυνατότητα για 

ρύθμιση του μεγέθους της φωτογραφίας καθώς και ρύθμιση του μέρους της 

εικόνας το οποίο θα γίνεται ορατό στους άλλους χρήστες του δικτύου.  

 

 Εισαγωγή και επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών.  

Δυνατότητα για εισαγωγή στο σύστημα και εμφάνιση σε άλλους χρήστες 

στοιχείων όπως όνομα , επώνυμο , ηλικία , διεύθυνση , τηλέφωνο , εργασία , 

στοιχειά επικοινωνίας ,  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.  



 

 

Εφαρμογή των κοινωνικών δικτύων στην προώθηση της επιστημονικής 
έρευνας. 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας –Δ.Π.Μ.Σ. Στα Πληροφοριακά Συστήματα 

- 50 - 
 

 

 

 Δυνατότητα Δημιουργίας ομάδων. 

 Με προσθήκη ατόμων ανάλογα με τις απαιτήσεις του δημιουργού της ομάδας 

, και έλεγχο του αν η ομάδα και οι δραστηριότητες της είναι ορατές  από 

άτομα που δεν ανήκουν στην ομάδα. Κάθε ομάδα έχει την δυνατότητα να 

αποθηκεύσει αρχεία ,    να δημιουργήσει σελίδες με συγκεκριμένο θέμα μέσα 

στην ομάδα και να παρέχει χώρο για δημοσιεύσεις είτε απλού κειμένου είτε 

συνδέσμων που οδηγούν σε άλλες σελίδες στον ιστότοπο.  

 

 Σύναψη σχέσεων ανάμεσα στους χρήστες  και ανταλλαγή μηνυμάτων.  

Ο κάθε χρήστης μπορεί να ακολουθήσει κάποιον άλλο χρηστή στις δημοσιές 

του δημοσιεύσεις , είτε να συνδεθεί μαζί του για πιο στενή επικοινωνία όπως 

δημοσιεύεις στην σελίδα του καθενός και σχολιασμός των δημοσιεύσεων. 

Φυσικά υπάρχει η δυνατότητα να διακοπεί η λειτουργιά της παρακολούθησης 

των ενημερώσεων από συγκεκριμένες επαφές .Επίσης παρέχεται η δυνατότητα 

επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων ανάμεσα στους χρήστες.  

 

 Δυνατότητα αναφοράς μη επιτρεπτού περιεχομένου η μη επιτρεπτής 

χρήσης. 

Η δυνατότητα αυτή προσφέρει στους χρήστες την επιλογή να αναφέρουν 

περιεχόμενο το οποίο προσβάλλει είτε τους χρήστες είτε τον λόγο ύπαρξης της 

πλατφόρμας αυτό καθεαυτό. Σε κάθε δημοσίευση είτε εικόνας , είτε κάποιου 

κειμένου είτε οποιουδήποτε άλλου αρχείου δίνεται η δυνατότητα να άμεση 

αναφορά στον διαχειριστή του δικτύου ο οποίος μέσα από την σελίδα 

διαχείρισης www.o-istotopos-mas.gr/elgg/admin μπορεί να σβήσει το 

περιεχόμενο αυτό και να στείλει προειδοποιητικό μήνυμα στον χρήστη με 

σκοπό να μην επαναλάβει τέτοιου είδους συμπεριφορά. Φυσικά ο διαχειριστής 

μπορεί να διαγράψει κάποιον χρήστη από την πλατφόρμα και να σβήσει όλο 

το περιεχόμενο του.  

 

http://www.o-istotopos-mas.gr/elgg/admin
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 Δυνατότητα δημοσιοποίησης αρχείων , κειμένου , φωτογραφιών. 

Πρόκειται για μια από τις κυριότερες λειτουργίες καθώς παρέχει την 

δυνατότητα στο χρήση να δημοσιοποιήσει μέσω του κοινωνικού δικτύου 

άρθρα , ιδέες , ερωτήσεις , φωτογραφίες , αρχεία κειμένου και συνδέσμων οι 

οποίοι οδηγούν σε άλλες σελίδες με σκοπό την άμεση πρόσβαση τους είτε από 

άλλους χρήστες είτε από ολόκληρες ομάδες χρηστών.  Υπάρχει η δυνατότητα 

σχολιασμού της κάθε δημοσιοποιημένης πληροφορίας 

 

 Ειδοποιήσεις  

Επίσης δυνατότητα για ειδοποίηση του χρήστη για κάθε νέα αλληλεπίδραση 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά και με εμφάνιση των ειδοποιήσεων 

στην κεντρική οθόνη , εφόσον φυσικά ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο 

σύστημα.  
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          Επιπλέον λειτουργίες μέσω της χρήσης προσθέτων 

χαρακτηριστικών. 

Η επέκταση του εύρους των λειτουργιών γίνεται με την προσθήκη προσθέτων 

με την μορφή modules , τα οποία απαιτούν εγκατάσταση με την απλή 

αντιγραφή τους στον φάκελο mod που βρίσκεται στην κύρια διαδρομή του 

elgg  μέσα στον apache server.  

 

 Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά που θα χρησιμοποιήσουμε για τον σκοπό μας 

είναι τα εξής :  

 

 

 Elgg Captcha plugin. 

Τεχνολογία της Google Inc που κατά την διάρκεια της εγγραφής 

απαιτεί από τον χρήστη να εισάγει σε ένα πλαίσιο κειμένου ένα 

αλφαριθμητικό το οποίο εμφανίζεται σε μια εικόνα. Ο κυρίως σκοπός 

είναι η αποτροπή αυτοματοποιημένων εγγραφών μέσω bot στο 

κοινωνικό μας δίκτυο. (Δημιουργός : Thomas Sondiba ) 

 

 Publications  

Προσθήκη δημοσιεύσεων επιστημονικών άρθρων. 

Το κύριο χαρακτηριστικό που απαιτείτε για ένα κοινωνικό δίκτυο 

προσανατολισμένο στην έρευνα..  (Δημιουργός : Roger Curry ) 

 

 Elgg Notifier plugin.Εμφανίζει λίστα με τις ειδοποιήσεις που έχει ο 

χρήστης. Μειώνεται αισθητά ο χρόνος αναζήτησης κάποιου γεγονότος. 

(Δημιουργός : Juho Jaakkola). 
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4.2 Παρουσίαση του συστήματος.  

 
 Το σύστημα αποτελείται από τις εξής παρακάτω γραφικές διεπαφές - οθόνες.  

1) Οθόνη σύνδεσης  

 

Επιτρέπει την σύνδεση ενός ήδη εγγεγραμμένου χρήστη στο σύστημα με 

σκοπό την χρήση του κοινωνικού δικτύου. Παρέχεται η δυνατότητα για 

υπενθύμιση του κωδικού σύνδεσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη mail server στο σύστημα ώστε να 

είναι δυνατή η αποστολή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης 

είναι δυνατή η αποθήκευση του λογαριασμού με την χρήση cookies ώστε να 

μην απαιτείτε η σύνδεση σε κάθε επανεκκίνηση του web browser.  

 

 

Εικόνα 12 Η οθόνη σύνδεσης χρήστη. 
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2) Οθόνη δημιουργίας λογαριασμού 

 

Επιτρέπει την δημιουργία νέου χρήστη με την εισαγωγή ενός ονόματος 

(Display Name)  που θα εμφανίζεται σε κάθε αλληλεπίδραση του χρήστη με 

τον ισότοπο, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email address) με 

σκοπό την αποστολή ειδοποιήσεων αλλά και υπενθύμισης του κωδικού 

ασφάλειας , την δημιουργία ενός μοναδικού αναγνωριστικού ονόματος 

(username) που αποτελεί το στοιχειό σύνδεσης στο σύστημα , τον μυστικό 

κωδικό (password) για την πιστοποίηση από το  σύστημα , καθώς και την 

λειτουργία CAPTCHA που πιστοποιεί ότι η εγγραφή γίνεται από  

ανθρώπινη οντότητα και όχι αυτοματοποιημένα μέσω spam bot.  

 

Εικόνα 13 Η οθόνη εγγραφής νέου χρήστη. 
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3) Κεντρική Οθόνη . 

Είναι η αρχική οθόνη που εμφανίζεται με την εγγραφή είτε σύνδεση στο 

σύστημα. Στην περιοχή Activity (1)  μας εμφανίζονται οι τελευταίες 

ενημερώσεις-κινήσεις που έχει εκτελέσει ο χρήστης καθώς και το δίκτυο 

συνεργατών του. Οι επιλογές του μενού επιτρέπουν την πλοήγηση στις 

διάφορες λειτουργίες του ισοτόπου όπως η μετάβαση στην περιοχή των 

δημοσιεύσεων κειμένου  (2, blogs) , η μετάβαση στην περιοχή αποθήκευσης 

αλλά και δημοσίευσης συνδέσμων που οδηγούν σε άλλους ιστοτόπους 

(3,Bookmarks) , η μετάβαση στην περιοχή δημοσίευσης αρχείων όπως 

επιστημονικά άρθρα και εικόνες (4,Files) , η μετάβαση στην περιοχή 

δημιουργίας και διαχείρισης ομάδων (5,Groups). 

Το μενού  More (6) που περιλαμβάνει τις επιλογές Members στην οποία 

μπορεί να γίνει αναζήτηση χρηστών στο δίκτυο , Pages που επιτρέπει την 

διαχείριση και δημιουργία σελίδων με διάφορες θεματικές ενότητες καθώς και 

τέλος η περιοχή The Wire που αποτελεί ένα τύπο δημοσιεύσεων micro-

blogging επιτρέποντας  την δημιουργία ερωτήσεων που απευθύνονται σε 

όλους τους χρήστες του κοινωνικού δικτύου. 

Παράλληλα στις επιλογές στο πεδίο 7 διατίθενται η μετάβαση στην σελίδα 

διαχείρισης και επεξεργασίας του προφίλ του χρήστη , της σελίδας που 

περιέχει τις σχέσεις του χρήστη με άλλους χρήστες του δικτύου, του κέντρου 

μηνυμάτων καθώς και της λίστας των ειδοποιήσεων. 

Το πεδίο 8 παρέχει την δυνατότητα αναζήτησης σε όλες τις οντότητες του 

δικτύου όπως άλλοι χρήστες , δημοσιεύσεις , αρχεία , σελίδες , ομάδες , 

ερωτήσεις αλλά και σχόλια. Η αναζήτηση γίνεται δυνατή με την χρήση λέξεων 

κλειδιών.   

Στο  πεδίο  9  προσφέρονται αντίστοιχα την μετάβαση στον πινάκα έλεγχου και την 
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έξοδο από το σύστημα (logout). 

 

Εικόνα 14 Η κεντρική οθόνη του συστήματος RSBook. 
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4) Η οθόνη αναζήτησης. 

Η αναζήτηση βασίζεται σε λέξεις κλειδιά (tags) και επιστρέφει όλα τα 

αποτελέσματα που περιέχουν την λέξη αυτή. Αναλυτικά βλέπουμε στην 

εικόνα 16 πως στην αναζήτηση μας για την λέξη «Dr» (Πεδίο 1) βλέπουμε τα 

αποτελέσματα που επέστρεψε η αναζήτηση στο Πεδίο 2.  Στην συγκεκριμένη 

περίπτωση έχουν επιστραφεί μόνο ονόματα χρηστών , βάση όμως της 

επιλογής μας στο πεδίο 3 μπορούμε να δούμε όλα τα αποτελέσματα από τις 

περιοχές αναζήτησης όπως  ομάδες , blogs , bookmarks , files , Topics , Pages 

, Comments κλπ. 

 

Εικόνα 15 Η οθόνη αναζήτησης – επιστρεφόμενα αποτελέσματα. 
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5) Οθόνη δημιουργίας / διαχείρισης ομάδων. 

Στην παρούσα οθόνη δίνεται η δυνατότητα για δημιουργία  ομάδων (πεδίο 1) 

οι οποίες αποτελούνται από χρήστες-μέλη της ομάδας και μπορούν να 

δημοσιεύουν μέσα στην ομάδα κάθε είδους περιεχόμενο το οποίο είναι ορατό 

από τα μέλη της ομάδας . Επίσης δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης των 

ρυθμίσεων της ομάδας εφόσον ο συγκεκριμένος χρήστης είναι δημιουργός της 

ομάδας είτε έχει λάβει δικαιώματα διαχειριστή (πεδίο 2 ) . Τέλος είναι δυνατή 

η αναζήτηση ομάδων μέσω λέξεων κλειδιών ( πεδίο  3) .  

 

Εικόνα 16 Οθόνη δημιουργίας / διαχείρισης ομάδων. 

 



 

 

Εφαρμογή των κοινωνικών δικτύων στην προώθηση της επιστημονικής 
έρευνας. 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας –Δ.Π.Μ.Σ. Στα Πληροφοριακά Συστήματα 

- 59 - 
 

 

6) Οθόνες Δημοσιεύσεων Blog. 

Στην παρούσα οθόνη δίνεται η δυνατότητα προσθήκης νέας δημοσίευσης 

κειμένου το οποίο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο σχολιασμού.  

Στην εικόνα 18 που ακλουθεί  φαίνονται αναλυτικά όλες οι δυνατές επιλογές.  

Στο πεδίο Title ( πεδίο 1 ) ο χρήστης μπορεί να θύσει τον τίτλο της 

δημοσίευσης. Στο πεδίο excerpt (πεδίο 2) ο χρήστης μπορεί να θέσει ένα μικρό 

απόσπασμα από το κείμενο ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτό το περιεχόμενο 

του .  Το πεδίο Body (πεδίο 3 ) αποτελεί το κυρίως σώμα της δημοσίευσης , 

στην περίπτωση του RSbook το κυρίως σώμα θα αποτελείται από ένα 

επιστημονικόo άρθρο το οποίο ο χρήστης θέλει να μοιραστεί με τους 

υπολοίπους χρήστες.  Στο πεδίο Tags (πεδίο 4 ) είναι δυνατή η  προσθήκη 

λέξεων κλειδιών που θα κάνουν ευκολότερη την αναζήτηση της δημοσίευσης 

από 3
ους

 χρήστες.   

Στο πεδίο 5 έχουμε τις επιλογές  Comments , Access και Status.  Η επιλογή 

Comment δίνει την ικανότητα σε άλλους χρήστες να σχολιάσουν την 

δημοσίευση  , η επιλογή Access μας δίνει την δυνατότητα να επιλέξουμε το 

ποιοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στην δημοσίευση καθώς και τέλος η 

επιλογή Status αναφέρεται στο αν θα γίνει άμεση  η δημοσίευση η θα 

αποθηκευθεί για περαιτέρω επεξεργασία με την μορφή draft.  
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Εικόνα 17 Η οθόνη προσθήκης δημοσίευσης. 
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7) Οθόνη ρυθμίσεων. 

 

Η οθόνη ρυθμίσεων αποτελεί τον πινάκα έλεγχου από το οποίο ο χρήστης 

μπορεί να ρυθμίσει μερικές από της βασικές λειτουργίες του κοινωνικού μας 

δικτύου.   

Όπως το όνομα μας στο πεδίο 1. Τον μυστικό κωδικό  πρόσβασης καθώς και 

την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα πεδία 2 και 3.  Ακόμα είναι 

δυνατή η επιλογή της γλώσσας (πεδίο 4).  

Πολύ σημαντική ρύθμιση αποτελεί το πεδίο 5 που αναφέρεται στο ποιοι 

χρήστες μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στο προφίλ του χρηστή. Οι επιλογές 

είναι α) όλοι οι χρήστες  β) μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες και γ) μόνο οι 

χρήστες με αμοιβαία σχέση (connection) .  

 

 

Εικόνα 18 Η οθόνη ρυθμίσεων 
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8) Οθόνη λίστας συνεργατών . 

Στην παρούσα οθόνη μας παρουσιάζονται σε μορφή λίστας όλοι οι χρήστες 

των οποίων ακλουθούμε τις ενημερώσεις. 

 

 

Εικόνα 19 Η οθόνη λίστας συνεργατών. 
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9) Οθόνη διαχείρισης / αποστολής  μηνυμάτων. 

Α ) Η οθόνη διαχείρισης μηνυμάτων μας εμφανίζει όλα τα μηνύματα τα 

οποία έχει λάβει ο χρήστης από άλλους χρήστες του κοινωνικού δικτύου. Τα 

μηνύματα τα οποία δεν έχουν διαβαστεί εμφανίζονται με έντονο κόκκινο 

χρώμα. 

Μπορεί να γίνει μαζική επιλογή και διαγραφή όλων τον μηνυμάτων , καθώς 

όμως και επισήμανση τους ως αναγνωσμένα.  

 

 

Εικόνα 20 Οθόνη διαχείρισης μηνυμάτων. 
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 Β ) Η οθόνη δημιουργίας νέου μηνύματος μας επιτρέπει να στείλουμε ένα                    

νέο μήνυμα σε κάποιο άλλο χρηστή του δικτύου , η επιλογή του παραλήπτη γίνεται 

από την drop down λίστα  στην οποία περιέχονται όλες οι επαφές του χρήστη. 

 

Εικόνα 21 Η οθόνη δημιουργίας νέου μηνύματος. 
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10) Οθόνη διαχείρισης / προσθήκης  σελίδων . 

Α) Η Οθόνη διαχείρισης μας παρουσιάζει σε μορφή λίστας τις σελίδες που 

έχει δημιουργήσει ο συγκεκριμένος χρήστης καθώς και οι σελίδες που έχουν 

δημιουργήσει άλλα άτομα μέσα στο κοινωνικό δίκτυο.  

Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει και να επεξεργαστεί τα στοιχειά μιας σελίδας 

εφόσον είναι ο δημιουργός της. Επίσης μπορούμε ανά πάσα στιγμή να δούμε 

τα άτομα που αυτή την στιγμή έχουν επισκεφτεί την σελίδα.  (πεδίο 2 ) 

Τέλος δίνεται η επιλογή  για δημιουργία νέας σελίδας (Add Page , πεδίο 1 )  , 

κάτι που θα αναφέρουμε αναλυτικά στην επομένη παράγραφο.  

 

Εικόνα 22 Η οθόνη διαχείρισης σελίδων.  
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Β ) Η οθόνη δημιουργίας νέας σελίδας. Απαραίτητα στοιχειά για την 

δημιουργία της σελίδας είναι ο τίτλος (πεδίο 1 )  , το κυρίως κείμενο που θα 

εξηγεί σε ποιο επιστημονικό θέμα είναι αφιερωμένη η  σελίδα (πεδίο 2) , τις 

λέξεις κλειδιά για διευκόλυνση της αναζήτησης ( πεδίο 3). 

 Οι επιλογές Read Access και Write Access (πεδίο 4) δίνουν την δυνατότητα ο 

διαχειριστής δημιουργός της σελίδας να δώσει δικαιώματα ανάγνωσης και 

εγγραφής σε άλλους χρήστες. 

 

Εικόνα 23 Η οθόνη δημιουργίας νέας σελίδας.  
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11)  Η οθόνη υποβολής ερωτήσεων The Wire. 

 

 

Η παρούσα οθόνη επιτρέπει την υποβολή ερωτημάτων από την μεριά του 

χρήστη προς όλους τους υπολοίπους χρήστες του δικτύου. Φυσικά ο χρήστης 

έχει δικαίωμα να διαγράψει κάθε ερώτημα το οποίο έχει υποβάλει. 

Ο κύριος λόγος αυτής της λειτουργίας είναι η άμεση ανταπόκριση από άτομα 

της επιστημονικής κοινότητας σε πιθανά ερωτήματα του κάθε χρήστη , άλλα 

και σε ερωτήματα – προτάσεις συνεργασίας.  

 

 

Εικόνα 24 Η οθόνη υποβολής ερωτήσεων The Wire 
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12)  Η οθόνη δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων  

Η παρούσα οθόνη αποτελεί την βασικότερη λειτουργιά ενός κοινωνικού 

δικτύου προσανατολισμένου στην επιστημονική έρευνα.  

 

Προσφέρει την δυνατότητα για δημοσίευση :   

1) Επιστημονικού άρθρου  

2) Βιβλίου  

3 ) Διδακτορικής Διατριβής  

4 ) Μεταπτυχιακής Διατριβής. 

5 ) Αναφοράς  

( Οι ανωτέρω δυνατότητες προσφέρονται στο πεδίο 2 ) 

Στο πεδίο 1 απαιτείτε η αναγραφή ενός τίτλου για τη δημοσίευση. Αυτό το 

πεδίο δεν μπορεί να παραμείνει κενό.  

 

Στο πεδίο 3 είναι δυνατή η προσθήκη συγγραφέων – συνεργατών της 

δημοσίευσης. Η επιλογή τους μπορεί να γίνει από την λίστα των επαφών 

Στο πεδίο 4 είναι δυνατή η προσθήκη της περίληψης – abstract της 

δημοσίευσης. 
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Εικόνα 25 Η οθόνη δημοσιεύσεων 
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4.3 Υποθετικό σενάριο χρήσης του συστήματος.  

Στο παρακάτω σενάριο θα δείξουμε το πώς ένας χρήστης γίνεται μέλος του 

κοινωνικού μας δικτύου με σκοπό να βρει δημοσιεύσεις σχετικές με τα 

ερευνητικά του ενδιαφέροντα άλλα και να συνάψει νέες γνωριμίες με άλλους 

επιστήμονες με στόχο την συγγραφή ενός άρθρου.  

 

1. Έστω ο χρήστης UserA ο οποίος επιθυμεί να βρει άρθρα σχετικά με τα 

ερευνητικά του ενδιαφέροντα αλλά και να συνάψει γνωριμίες με άλλους 

επιστήμονες με σκοπό την συγγραφή ενός άρθρου. 

2. Ο χρήστης UserA ολοκληρώνει την εγγραφή του στο σύστημα 

παρέχοντας τα απαιτούμενα στοιχεία 

3. Πλέον στην αρχική σελίδα επιλεγεί την περιοχή της αναζήτησης και 

γραφεί την λέξη κλειδί που τον ενδιαφέρει, στην περίπτωση μας 

“marketing”  

4. Η αναζήτηση επιστρέφει τα αποτελέσματα 

5. Ο χρήστης UserA επιλέγει την δημοσίευση της Dr Vlachopoulou που 

περιέχει την λέξη κλειδί marketing.  

6. Εφόσον διαβάσει το άρθρο αποφασίζει να σχολιάσει. ( παροχή 

ανατροφοδότησης – feedback στον συγγραφέα του άρθρου ).  

7. Επόμενο βήμα η αναζήτηση συνεργάτη για την συγγραφή ενός 

επιστημονικού άρθρου. 
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8. Ο χρήστης UserΑ μπορεί να εκτελέσει αναζήτηση σχετικά με άτομα με τα 

ίδια επιστημονικά ενδιαφέροντα κάνοντας χρήση των λέξεων κλειδιών 

αλλά και μέσω της υπηρεσίας The Wire θέτοντας ανοιχτό ένα ερώτημα 

συνεργασίας προς όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα.  

9. Ο χρήστης UserA κάνει χρήση της υπηρεσίας The Wire και υποβάλει το 

ερώτημα του στην ακαδημαϊκή κοινότητα.  

10. Ο χρήστης Dr Protogeros λαμβάνει την ερώτηση στην περιοχή των  

Ενημερώσεων (Activity) και ανταποκρίνεται καθώς τα ερευνητικά του 

ενδιαφέροντα συμπίπτουν με αυτά του χρήστη UserA.  

11. Ο χρήστης UserA λαμβάνει την απάντηση του Dr Protogeros και 

επισκέπτεται το προφίλ του. Προσθέτει τον Dr Protogero στην λίστα των 

φίλων του.  

12. Οι δυο χρήστες συνομιλούν μεταξύ τους σχετικά με το αρθο κάνοντας 

χρήση του κέντρου μηνυμάτων του κοινωνικού δικτύου.   

13. Οι δυο χρήστες έχουν συγγράψει το άρθρο 

14. Ο χρήστης Dr Protogeros δημοσιεύει το άρθρο στο κοινωνικό δίκτυο.  
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5 Συμπεράσματα  

5.1 Αξιολόγηση της πλατφόρμας 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε για την ανάπτυξη του δικτύου αποτελούν την 

πιο πλήρη λύση αυτή την στιγμή για την δημιουργία και διαχείριση ενός 

κοινωνικού δικτύου. 

Τα δωρεάν και ανοιχτού κώδικα εργαλεία που παρέχονται μέσω του Elgg ( PHP , 

MySQL , AJAX ) υποστηρίζονται από χιλιάδες προγραμματιστές ανά τον κόσμο. 

Ο εύκολα τροποποιήσιμος κώδικας καθιστά την πλατφόρμα ευέλικτη για ριζικές 

αλλαγές που θα απέφεραν ακόμα μεγαλύτερη λειτουργικότητα στο κοινωνικό μας 

δίκτυο.  Στην παρούσα φάση θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να δημιουργηθεί ένα 

πρόσθετο χαρακτηριστικό που θα έκανε την πλατφόρμα ικανή να υποστηρίξει 

διαμοιρασμό εγγράφων , κάτι που θα διευκόλυνε πάρα πολύ την συνεργασία 

ανάμεσα στους ερευνητές καθώς δεν θα υπήρχε ανάγκη για αποστολή ενός 

έγγραφου από το ένα μέλος στο άλλο με σκοπό την παράλληλη εργασία. Η έννοια 

της ανταλλαγής ενός αρχείου υποστηρίζεται από την πλατφόρμα καθώς ο κάθε 

χρήστης μπορεί να ανεβάσει ένα αρχείο στο δίκτυο και να το κατεβάσουν τοπικά 

οι ενδιαφερόμενοι χρήστες . Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι πρακτικό για 

συνεχόμενες εκδόσεις ενός επιστημονικού εγγράφου. 

 Φυσικά μπορεί να γίνει χρήση μιας εξωτερικής πλατφόρμας που προσφέρει 

αυτήν την δυνατότητα αλλά αυτό θα ήταν εκτός των ορίων της πλατφόρμας ( πχ : 

Google Docs , Skydrive , Dropbox , SugarSync ). 
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5.1.1 Πλεονεκτήματα χρησης. 

Τα πλεονεκτήματα χρήσης της πλατφόρμας είναι η εύκολη δημιουργεί ομάδων 

κοινών ενδιαφερόντων καθώς και η αναζήτηση μέσω λέξεων κλειδιών. Αυτό 

καθιστά εύκολη την εύρεση άλλων επιστημόνων με τα ιδία επιστημονικά 

ενδιαφέροντα αλλά και την άμεση εύρεση δημοσιεύσεων που είναι άμεσα 

διαθέσιμες για ανάγνωση , εφόσον φυσικά αυτό έχει γίνει δυνατό από τις 

ρυθμίσεις ιδιωτικοτητας του δημιουργού του εγγράφου. 

Παράλληλα αποτελεί ένα κόμβο επικοινωνίας ανάμεσα στους επιστήμονες και 

ένα πλαίσιο ελεύθερης ανταλλαγής ιδεών και απόψεων.  

Η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στην ακαδημαϊκή – επιστημονική κοινότητα 

αποτελεί μια πανίσχυρη λειτουργία καθώς καθιστά άμεση την απόκριση στο 

εκάστοτε ερώτημα.  

5.1.2 Μειονεκτήματα χρήσης και ελλείψεις. 

Τα μειονεκτήματα από την χρήση της πλατφόρμας είναι η έλλειψη δυνατότητας 

άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των μελών με την μορφή συνομιλίας (chat). 

Η ανάγκη για συνεχή επίβλεψη από τον διαχειριστή για παράνομο υλικό που 

ίσως διαμοιραστεί μέσω του συστήματος. 

Η έλλειψη δυνατότητας για διαμοιρασμό αρχείων βίντεο τα οποία θα είχαν την 

δυνατότητα να αναπαραχθούν μέσα από την σελίδα χωρίς την απαραίτητη 

προϋπόθεση να γίνουν πρώτα διαθέσιμα τοπικά. Παράλληλα θα ήταν ιδιαίτερα 

χρήσιμο να μπορεί να γίνει ταυτοποίηση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και αν αυτή προέρχεται από κάποιο ίδρυμα (πχ user@uom.edu.gr) 

να γίνεται επιτρεπτή η εγγραφή στο σύστημα. 

mailto:user@uom.edu.gr
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5.2 Συμπεράσματα από την χρήση των κοινωνικών δικτύων στην επιστημονικη 

έρευνα. 

Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι τα κοινωνικά δίκτυα βελτιώνουν και 

κάνουν ευκολότερο το έργο τον ερευνητών επιστημόνων. Η αμεσότητα 

ανατροφοδότησης ενός άρθρου , η αποδοχή είτε απόρριψη ενός επιστημονικού 

άρθρου και των ιδεών και προτάσεων που αυτό παρουσιάζει είναι πλέον άμεση 

και δεν απαιτεί την χρονοβόρα διαδικασία αλληλογραφίας μεταξύ των 

επιστημόνων.  

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα κοινωνικά δίκτυα προσφέρουν 

στην επιστημονική έρευνα και τους επιστήμονες τα παρακάτω πλεονεκτήματα. 

 Ένα άμεσο και εύκολα προσβάσιμο τόπο ανταλλαγής ιδεών και 

απόψεων. 

 Δυνατότητα  δημιουργίας νέων γνωριμιών με σκοπό την 

συνεργασία. 

 Ευκολία αναζήτησης ανάμεσα σε επιστημονικά άρθρα και βιβλία 

 Δυνατότητα  αναζήτησης βοήθειας με σκοπό την επίλυση ενός 

προβλήματος. 

 Συνεργασία ανάμεσα σε επιστήμονες με διαφορετικά ερευνητικά 

πεδία. 

 Ελεύθερη ανταλλαγή άρθρων χωρίς την υποχρεωτική συνδρομή 

(όπως απαιτητέ στα περισσότερα επιστημονικά περιοδικά). 

 Αμεσότητα διαλόγου ανάμεσα στα μελή του δικτύου. 

 Χρήση ομάδων με σκοπό την δημιουργία Think Tanks. 

 Δυνατότητα εύκολης εξόρυξης γνώσης λογά της συνεχούς 

διαθεσιμότητας των πληροφοριών. 

 Δυνατότητα online συνεδρίων χωρίς την απαίτηση φυσικής 

παρουσίας (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

 Άμεση ειδοποίηση για οποιοδήποτε επιστημονικό νέο δημοσιευτεί 

από συγκεκριμένα άτομα. ( κορυφαίους ερευνητές σε κάθε τομέα). 
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http://comprendia.com/2012/03/12/what-is-a-scientific-social-network-6-examples/
http://www.sciencebase.com/science-blog/social-media-for-scientists.html
http://www.sciencebase.com/science-blog/social-media-for-scientists.html
http://network.nature.com/groups/socialnotworking/forum/topics/4534
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_networking_service
http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html
http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue4/ellison.html
http://www.scribemedia.org/2010/07/07/future-of-social-media-research/
http://www.scribemedia.org/2010/07/07/future-of-social-media-research/
http://www.mysciencework.com/en/MyScienceNews/6400/social-networks-for-scientists#.UR3VaU2ZjIU
http://www.mysciencework.com/en/MyScienceNews/6400/social-networks-for-scientists#.UR3VaU2ZjIU
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A new social network for science could change how we make discoveries 

Michael  J Coren  

Διαθεσιμο : (http://www.fastcoexist.com/1679977/a-new-social-network-for-

science-could-change-how-we-make-discoveries ) 

(2010) 

 

How scientists use social media to communicate their research 

Laura Van Eperen , Francesco M Marincola  

Διαθέσιμο :  (http://www.translational-medicine.com/content/9/1/199 ) 

( Νοέμβριος 2011). 

 

Elgg – Open Source Social Networking Engine 

Elgg community  

Διαθέσιμο : ( elgg.org ) 

 

Elgg Community  

Διαθέσιμο  :  ( community.elgg.org ) 

 

Elgg/GitHub 

Διαθέσιμο : ( https://github.com/elgg/elgg) 

 

Elgg Installation  

Διαθέσιμο :  (  www.siteground.com/tutorials/elgg/elgg_installation.htm ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fastcoexist.com/1679977/a-new-social-network-for-science-could-change-how-we-make-discoveries
http://www.fastcoexist.com/1679977/a-new-social-network-for-science-could-change-how-we-make-discoveries
http://www.translational-medicine.com/content/9/1/199
https://github.com/elgg/elgg
http://www.siteground.com/tutorials/elgg/elgg_installation.htm
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	1 Εισαγωγή
	Αρχικώς θα κάνουμε μια ιστορική ανάδρομη στην ιστορία και εξέλιξη των κοινωνικών δικτύων.  Καθώς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εξέλιξης των κοινωνικών δικτύων που είναι προσανατολισμένα στην επιστημονική ερευνά και τα οποία παρουσιαστήκαν αρκετά α...

