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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΒΑΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η οµάδα ανάπτυξης της πιλοτικής πλατφόρµας του AegeanBiz έθεσε σαν βασικό στόχο
υλοποίησης τη φιλικότητα της πλατφόρµας προς τον τελικό χρήστη. Για το σκοπό αυτό,
πραγµατοποιήθηκε εκτεταµένη έρευνα αναφορικά µε τις βασικές αρχές σχεδιασµού
διαδικτυακών ιστοτόπων. Στα πλαίσια της έρευνας αυτής αναγνωρίσθηκαν:
1. Τα βασικά χρώµατα που πρέπει να έχει ένας διαδικτυακός ιστότοπος ώστε να
είναι ευκολότερη η ανάγνωση και κατανόηση των πληροφοριών που παρέχονται
2. Τα σηµεία που πρέπει να εµφανίζονται διακριτικά λογότυπα του ιστοτόπου
3. Οι βασικές λειτουργίες και εφαρµογές που πρέπει να προσφέρονται
4. Η µορφή σύνταξης των κειµένων, ώστε να µην κουράζουν τον τελικό χρήστη
στην ανάγνωση και κατανόηση αυτών, καθώς και η µέγιστη έκταση που κάθε
σελίδα του ιστοτόπου πρέπει να έχει
5. Η ταχύτητα απόκρισης του ιστοτόπου, σε πολύπλοκες απαιτήσεις µεγάλου
αριθµού χρηστών
6. Η αίσθηση ασφάλειας και αξιοπιστίας που ένας ιστότοπος πρέπει να προσφέρει
αναφορικά µε την διαχείριση των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων των
χρηστών
7. Οι πιθανές κατηγορίες χρηστών και οι ιδιαίτερες ανάγκες αυτών, όταν
επισκέπτονται ένα διαδικτυακό ιστότοπο πάντα σε σχέση µε τον σκοπό
λειτουργίας του και την πληροφόρηση που αυτός παρέχει.

1.2 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
Στο πλαίσιο της κατανόησης των παραπάνω χαρακτηριστικών, η οµάδα υλοποίησης της
πιλοτικής πλατφόρµας του AegeanBiz, µελέτησε ενδεικτικά παραδείγµατα διάφορων
κατηγοριών ιστοτόπων: επιχειρηµατικών, πληροφόρησης, ηλεκτρονικού εµπορίου, και
κοινωνικής δικτύωσης. Η µελέτη αυτή επέτρεψε να σχεδιαστούν διαφορετικοί
συνδυασµοί πιθανών χρηστών “personas” που θα µπορούσαν να επισκεφθούν, να
αναζητήσουν πληροφορίες και να αλληλεπιδράσουν µε το AegeanBiz:
Κατηγορία χρηστών 1 – Επιχειρηµατικός Φορέας
Κατηγορία χρηστών 2 – Επιχείρηση
Κατηγορία χρηστών 3 – Επισκέπτης.
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Για κάθε µια από τις παραπάνω κατηγορίες χρηστών, έγινε επιπλέον διαφοροποίηση
αναφορικά µε τις πιθανές πληροφορίες ή/και λειτουργίες που θα µπορούσαν οι χρήστες
αυτοί να ζητήσουν, καθώς και αν είχαν επισκεφθεί στο παρελθόν το AegeanBiz, οπότε
και θα γνώριζαν που έπρεπε να αναζητήσουν τις κατάλληλες πληροφορίες. Οι
διαδροµές αυτές σχεδιάστηκαν µε την χρήση web user-interfaces, όπου και
καταγράφηκαν οι πιθανές διαδροµές που οι διαφορετικοί χρήστες έπρεπε να
ακολουθήσουν για να αναζητήσουν τις πληροφορίες που θέλουν, καθώς και τα
εργαλεία που θα έπρεπε να έχουν στην διάθεσή τους. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται
ένα τέτοιο mockup.

Εικ. 1 - AegeanBiz – ενδεικτό mockup

Η ανάλυση των mockups µας βοήθησε να καταλάβουµε την δοµή του περιεχοµένου που
θα τοποθετηθεί στο AegeanBiz, καθώς και τις κατηγορίες που αυτό έπρεπε να χωριστεί.
Χρησιµοποιώντας το διαδικτυακό εργαλείο «Creatly» φτιάξαµε το χάρτη πλοήγησης της
πιλοτικής πλατφόρµας του AegeanBiz. Στην εικόνα 2 που ακολουθεί φαίνεται η αρχική
µορφή του χάρτη πλοήγησης.
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Εικ. 2 – AegeanBiz - αρχική µορφή sitemap

O χάρτης πλοήγησης έδωσε την δυνατότητα α) να σχεδιαστεί η δοµή του περιεχοµένου
που θα πρέπει να εµφανίζεται στο AegeanBiz, οργανωµένο σε ενότητες και κατηγορίες,
και β) να αναλυθούν διάφορες πιθανές µορφές που θα µπορούσε να έχει η πιλοτική
πλατφόρµα του AegeanBiz. Η εικόνα 3 που ακολουθεί δείχνει την αρχική δοµή του
περιεχοµένου µε την µορφή οργανογράµµατος και η εικόνα 4, δείχνει το web-mockup
πάνω στο οποίο η οµάδα υλοποίησης βασίστηκε για να σχεδιάσει τις διάφορες πιθανές
µορφές που θα µπορούσε να έχει η πιλοτική πλατφόρµα του AegeanBiz.
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Εικ. 3 – AegeanBiz – αρχική δοµή περιεχοµένου

Εικ. 4 – AegeanBiz – ενδεικτικό web-mockup

Με βάση τα προσχέδια της πιλοτικής µορφής του AegeanBiz, η οµάδα υλοποίησης
συγκεκριµενοποίησε την έρευνα της, αναφορικά µε την τεχνολογική πλατφόρµα που θα
υποστήριζε αδιάλειπτα την λειτουργία του AegeanBiz, για µεγάλο αριθµό χρηστών.
Στην διάρκεια της συγκεκριµένης έρευνας τέθηκαν ως βασικές παράµετροι επιλογής της
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τεχνολογικής πλατφόρµας (1) θέµατα ασφάλειας, (2) φιλικότητας ως προς τον τελικό
χρήστη και (3) θέµατα που αφορούσαν την διαχείριση και λειτουργία του διαχειριστικού
περιβάλλοντος της πλατφόρµας. Αναφορικά µε το κόστος απόκτησης της τεχνολογικής
πλατφόρµας, η οµάδα υλοποίησης αποφάσισε να χρησιµοποιήσει πλατφόρµα ανοιχτού
κώδικα «open-source platform», για δυο λόγους. Πρώτον γιατί οι «open-source»
πλατφόρµες δεν υστερούν ούτε σε χαρακτηριστικά, ούτε σε θέµατα ασφάλειας σε
σχέση µε τις εµπορικές εφαρµογές και δεύτερον γιατί υποστηρίζονται από µεγάλη
µερίδα προγραµµατιστών, γεγονός που τις κάνει ιδιαίτερα ευέλικτες για
παραµετροποίηση, ενώ παράλληλα οι προγραµµατιστές αυτοί είναι πρόθυµοι να
απαντήσουν σε αιτήµατα υποστήριξης µέσω forum. Συνολικά αναλύθηκαν 6
τεχνολογικές πλατφόρµες σε 2 γύρους αξιολογησης. Οι πλατφόρµες αυτές ήταν:
Kentico CMS
Alfresco CMS
Joomla!
Drupal
Wordpress
Plone CMS
Στον πρώτο γύρο αξιολόγησης, η οµάδα υλοποίησης αξιολόγησε την ευελιξία στην
εγκατάσταση και παραµετροποίηση των τεχνολογικών πλατφορµών που επιλέχθηκαν.
Για το λόγο αυτό η οµάδα υλοποίησης αγόρασε από την εταιρία υπηρεσιών διαδικτύου
«easylogic» πακέτο φιλοξενίας διαδικτύου χωρητικότητας 1000 mb και µε δυνατότητα
µηνιαίου bandwidth κίνησης δεδοµένων 15000 mb. Στον πίνακα 1 που ακολουθεί,
φαίνονται τα χαρακτηριστικά που προσφέρει το πακέτο φιλοξενίας που επιλέχθηκε και
τα οποία είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση των παραπάνω τεχνολογικών
πλατφορµών, ενώ στον πίνακα 2 φαίνονται οι επιπλέον εφαρµογές υποστήριξης που το
συγκεκριµένο πακέτο φιλοξενίας προσφέρει.
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Πιν. 1 – Χαρακτηριστικά πακέτου φιλοξενίας από την easylogic

Πιν. 2 – Επιπλέον εφαρµογές του πακέτου εγκατάστασης basic
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Στη συνέχεια, η οµάδα υλοποίησης συσχέτισε το πακέτο φιλοξενίας µε το «domain
name», µέσω του οποίου θα µπορούσε η πιλοτική πλατφόρµα του AegeanBiz, να είναι
προσβάσιµη. Το «domain name» που επιλέχθηκε ήταν το «http://aegeanbiz.com». Σε
αυτό δηµιουργήθηκαν έξι sub-domains, έξι βάσεις δεδοµένων και έγινε η εγκατάσταση
των 6 τεχνολογικών πλατφορµών προς τελική αξιολόγηση. Τα subdomains που
δηµιουργήθηκαν ήταν τα εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kentiko.aegeanbiz.com (version 7.0)
alfresco.aegeanbiz.com (version 4.2.b)
joomla.aegeanbiz.com (version 2.5.7)
drupal.aegeanbiz.com (version 6.26)
wordpress.aegeanbiz.com (version 3.4.2)
plone.aegeanbiz.com (version 4)

Οι εικόνες που ακολουθούν δείχνουν το διαχειριστικό περιβάλλον για κάθε µια από τις
έξι πλατφόρµες, ενώ η τελευταία εικόνα δείχνει το διαχειριστικό περιβάλλον «cpanel»
του πακέτου φιλοξενίας της easylogic που χρησιµοποιήθηκε.

Εικ. 5 – Kentico cms admin panel
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Εικ. 6 – Alfresco cms admin panel

Εικ. 7 Joomla cms admin panel

EFFECTIVE REPRODUCIBLE MODEL OF INNOVATION SYSTEMS- “ERMIS”

10

Εικ. 8 – Drupal admin panel

Εικ. 9 Wordpress admin panel
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Εικ. 10 Plone admin panel

Εικ. 11 AegeanBiz cpanel

Στην διάρκεια της εγκατάστασης, οι τεχνολογικές πλατφόρµες kentico cms, alfresco
cms και plone cms αποκλείστηκαν από τον δεύτερο γύρο αξιολόγησης λόγω (α) της
δυσκολίας εγκατάστασης που παρουσίασαν τόσο σε χρόνο, όσο και σε προσπάθεια και
(β) των «φτωχών» δυνατοτήτων παραµετροποίησης που επέτρεπαν στην οµάδα
υλοποίησης.
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Στην συνέχεια η οµάδα υλοποίησης προχώρησε στον δεύτερο γύρο αξιολόγησης, µε τις
πλατφόρµες Joomla!, Drupal και Wordpress να εξετάζονται ταυτόχρονα, τόσο ως προς
το διαχειριστικό τους περιβάλλον «admin panel», όσο και ως προς το «frontend» (user
interface). Ο πίνακας 3 που ακολουθεί παρουσιάζει συνολικά την βαθµολογία που η
οµάδα υλοποίησης απέδωσε στην κάθε εφαρµογή καθώς και τις κατηγορίες βάση των
οποίων έγινε η σύγκριση.
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Πίν. 3 Αξιολόγηση των τεχνολογικών πλατφόρµων Drupal, Joomla! Wordpress

Βάσει της αξιολόγησης του δεύτερου γύρου, η οµάδα υλοποίησης αποφάσισε να
χρησιµοποιήσει την πλατφόρµα Joomla! για να υποστηρίξει την πιλοτική εφαρµογή του
AegeanBiz. Στη συνέχεια, η τελευταία διαθέσιµη έκδοση της πλατφόρµας Joomla!,
εγκαταστάθηκε εκ’ νέου µέσω του «cpanel» στο πακέτο φιλοξενίας της easylogic.

1.3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
Σε συνδυασµό µε την επιλογή της πλατφόρµας υλοποίησης,
κατευθυντήριες γραµµές του τεχνολογικού σχεδιασµού του AegeanBiz:

ορίστηκαν

οι

Σύστηµα Πλοήγησης (Navigation System), µε όλες τις διαθέσιµες εφαρµογές στο
πάνω µέρος της σελίδας (top menu).
Χρήση χρωµάτων χαµηλής αντίθεσης, ώστε να µην κουράζουν σε πολύωρη
χρήση του διαδικτυακού ιστοτόπου
Χρήση βοηθητικών µενού αριστερά και δεξιά από το κυρίως περιεχόµενο προς
ευκολία των αναγνωστών
Απλό και κατανοητό περιεχόµενο, ενώ η χρήση καλλιγραφικών γραµµατοσειρών
θα πρέπει να αποφεύγεται µέσα στο κυρίως κείµενο.

Έχοντας τα συνοπτικά αυτά χαρακτηριστικά ως οδηγό η οµάδα υλοποίησης του
AegeanBiz, επέλεξε και αγόρασε το πρότυπο «JaSocial» από την εξειδικευµένη εταιρία
προτύπων για την τεχνολογική πλατφόρµα Joomla «Joomlart». Το πρότυπο όπως
αγοράστηκε φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
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Εικ. 12 Αρχική µορφή προτύπου «JaSocial»

Μέσω του διαχειριστικού περιβάλλοντος του προτύπου (Εικ. 13), η οµάδα υλοποίησης
παραµετροποίησε αρκετές γραµµές κώδικα µορφής “php” και “html”, ώστε να το φέρει
στην σηµερινή και τελική του µορφή όπως αυτό φαίνεται στην εικόνα 14.

Εικ. 13 Περιβάλλον διαχείρισης του προτύπου «JaSocial»
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Εικ. 14 Τελική µορφή προτύπου που χρησιµοποιείται από το AegeanBiz.

Αξίζει να αναφερθεί πως η οµάδα υλοποίησης επικοινώνησε µε την «easylogic», και
ζήτησε πρόσβαση σε κρυφά αρχεία στο πακέτο φιλοξενίας που είχε για το AegeanBiz,
έτσι ώστε να µπορέσουν να γίνουν εξειδικευµένες ρυθµίσεις ασφαλείας µέσω του
διαδικτυακού περιβάλλοντος διαχείρισης «cpanel». Οι ρυθµίσεις αυτές αφορούσαν την
ενεργοποίηση συγκεκριµένων εντολών ασφαλείας στο αρχείο “.htaccess”, στην
κωδικοποίηση της βάσης σε collation «utf8_general_ci», καθώς και σε εξειδικευµένες
ρυθµίσεις στην βάση δεδοµένων που δηµιουργήθηκε για το AegeanBiz. Αναφορικά µε
την τελευταία, η βάση δεδοµένων είναι τύπου MySql (version 5.1.65), και οι επιπλέον
ρυθµίσεις ασφαλείας έγιναν βάσει των προτεινόµενων ρυθµίσεων της επίσηµης
κοινότητας υποστήριξης. Στις φωτογραφίες που ακολουθούν φαίνονται οι ρυθµίσεις
php και MySql αντίστοιχα για το AegeanBiz, καθώς και οι γενικές ρυθµίσεις της
πλατφόρµας Joomla! πάνω στην οποία βασίζεται το AegeanBiz.

Εικ. 15 Γενικές πληροφορίες συστήµατος Joomla!
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Εικ. 16 Ρυθµίσεις php

Εικ. 17 Ρυθµίσεις MySql

Στα πλαίσια των επιπλέων ρυθµίσεων ασφαλείας που η οµάδα της πιλοτικής εφαρµογής
υλοποίησε, έγινε η εγκατάσταση της εξειδικευµένης εφαρµογής «Admin Tools», η οποία
θωρακίζει το Joomla! απέναντι σε διαδικτυακές επιθέσεις, καθώς και της εφαρµογής
«Akeeba Backup», η οποία επιτρέπει την λήψη backup κατευθείαν από το διαχειριστικό
περιβάλλον του Joomla, είτε χειροκίνητα, είτε αυτόµατα σε προκαθορισµένα χρονικά
διαστήµατα.
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

2.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης έχουν εµφανιστεί ιδιαίτερα δυναµικά τα τελευταία
χρόνια και στην χώρα µας. Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα της Manpower, το 2010
παρουσιάστηκε αύξηση κατά 50% στις ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν παρουσία στα
µέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ αντίστοιχα µειώθηκε κατά 35% ο φόβος των στελεχών
των επιχειρήσεων για πιθανή διάχυση αρνητικής φηµολογίας, λόγω έκθεσης της
επιχείρησης στα κοινωνικά δίκτυα. Η συγκεκριµένη έρευνα καταλήγει πως τα εργαλεία
κοινωνικής δικτύωσης και οι συνεργαζόµενες τεχνολογίες είναι η κινητήριος δύναµη της
επόµενης γενιάς παραγωγικότητας. Οι εταιρίες που θα καταφέρουν να αξιοποιήσουν
την δύναµη της κοινωνικής δικτύωσης είναι εκείνες που θα σχεδιάσουν νέες
στρατηγικές διοίκησης, ικανές να υποστηρίξουν και να εκµεταλλευτούν την χρήση
αυτών των τεχνολογιών και παράλληλα να µετριάσουν τους κινδύνους που αυτές
εγκυµονούν, ανέφερε συµπερασµατικά ο διευθύνων σύµβουλος της ManPower.
Τα οφέλη των επιχειρήσεων από την χρήση των social media, όπως παρουσιάζονται και
στην έκθεση της ManPower, είναι τα εξής:
1. Ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας µεταξύ των επιχειρήσεων, καθώς
και µεταξύ στελεχών των επιχειρήσεων αυτών
2. Προώθηση καινοτοµίας και νέων υπηρεσιών
3. ∆ιαχείριση γνώσης η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη της
επιχείρησης στο εσωτερικό και εξωτερικό της περιβάλλον
4. Νέα κανάλια διανοµής προϊόντων και υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται φυσική
επαφή
5. «Brand Building» - η ενίσχυση της εικόνας ενός οργανισµού στο εσωτερικό και
εξωτερικό του περιβάλλον.

2.2

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Με βάση τα παραπάνω, η οµάδα ανάπτυξης και υλοποίησης της πιλοτικής εφαρµογής
του AegeanBiz, συγκεκριµενοποίησε την ερευνά της έτσι ώστε να κατανοήσει τις
ιδιαίτερες ανάγκες των τοπικών οικονοµιών των νησιών της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου και οι οποίες ανάγκες αποτέλεσαν και την αφορµή για την δηµιουργία των
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ψηφιακών κοινοτήτων. Γενικότερα οι ανάγκες των τοπικών οικονοµιών της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου συνοψίζονται ως εξής:
1. Ανάγκη για συνεργασίες µεταξύ των τοπικών οικονοµιών των νησιών της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τόσο για αλληλοεξυπηρέτηση των υπαρχουσών
αναγκών τους, όσο και για κοινή ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων
2. Ανάγκη για εύκολη πρόσβαση και ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και ευκαιριών
µεταξύ των επιχειρήσεων και των φορέων της Περιφέρειας, καθώς και η
δηµιουργία νέων επαφών µε στόχο την επέκταση του επιχειρηµατικού τους
δικτύου
3. Ανάγκη για µεγαλύτερη διαφάνεια και πρόσβαση στις υπηρεσίες και
πρωτοβουλίες που προσφέρει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (συµβουλευτικές
υπηρεσίες σε θέµατα επιχειρηµατικότητας, ειδικοί τρόποι χρηµατοδότησης,
νοµικά και θεσµικά πλαίσια που αφορούν νεοφυείς και υπάρχουσες επιχειρήσεις,
κτλ)
4. Ανάγκη για µεγαλύτερη επαφή µε εξωτερικούς ειδικούς σε θέµατα
επιχειρηµατικότητας (π.χ. τοπικές σχολές ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων) ή σε
εξειδικευµένα γνωστικά αντικείµενα.
5. Ανάγκη για διαχείριση και αξιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης των κατά τόπους
φορέων και επιχειρήσεων από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου µε στόχο την
δηµιουργία ενός στρατηγικού πλαισίου ανάπτυξης για την προσέλκυση άµεσων
ξένων επενδύσεων.
Οι ανάγκες αυτές κωδικοποιήθηκαν από την οµάδα υλοποίησης του AegeanBiz, σε τρεις
κατηγορίες κοινοτήτων:
a. Κατηγορία 1 – Κοινότητες κοινών ενδιαφερόντων (communities of interest). Οι
επιχειρήσεις/φορείς που συµµετέχουν σε τέτοιες κοινότητες ενδιαφέρονται
απλώς για ενηµέρωση σχετικά µε τη θεµατολογία της κοινότητας
b. Κατηγορία 2 – Κοινότητες κοινών πρακτικών (communities of practice). Επιπλέον
των χαρακτηριστικών της προηγούµενης κατηγορίας, οι µετέχουσες
επιχειρήσεις/φορείς ανταλλάσουν ιδέες, απόψεις κι εµπειρίες σχετικά µε
πρακτικές, µεθοδολογίες κι εφαρµογές που αφορούν τη θεµατολογία της
κοινότητας
c. Κατηγορία 3 – Κοινότητες κοινών έργων (communities of projects). Επιπλέον των
χαρακτηριστικών των προηγούµενων κατηγοριών, οι επιχειρήσεις που
συµµετέχουν σε τέτοιες κοινότητες έχουν φτάσει σε ώριµο επίπεδο συνεργασίας,
δηλαδή σε κοινές επιχειρηµατικές δραστηριότητες (π.χ. δηµιουργία κοινής
στρατηγικής εισόδου σε νέες αγορές ή/και ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων).
Οι τρεις αυτές κατηγορίες κοινοτήτων αποτέλεσαν την βάση για την αναζήτηση της
τεχνολογικής εφαρµογής που θα υποστήριζε τις Επιχειρηµατικές Κοινότητες στην
πιλοτική εφαρµογή του AegeanBiz. Εξετάζοντας προσεχτικά τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε
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κατηγορίας κοινοτήτων, η οµάδα υλοποίησης κατέληξε πως η τεχνολογική πλατφόρµα
θα έπρεπε να προσφέρει τις εξής τεχνικές υπηρεσίες:

Κατηγορία Κοινοτήτων 1 (Παροχή υπηρεσιών γενικής πληροφόρησης)
•
•
•
•

Μηχανή αναζήτησης για µέλη, δραστηριότητες και ανακοινώσεις
Νέα για γενική και εξειδικευµένη πληροφόρηση
Κατάλογος µελών (βάση δεδοµένων), κατηγοριοποιηµένος µε πολλαπλές λέξειςκλειδιά, για ευκολότερη αναζήτηση.
Ηµερολόγιο, για διάφορες εκδηλώσεις που σχετίζονται µε το θεµατικό
αντικείµενο µιας κοινότητας.

Κατηγορία Κοινοτήτων 2 (Παροχή υπηρεσιών αλληλεπίδρασης)
•
•
•
•

Φόρουµ συζητήσεων µε στόχο την διαχείριση και αξιοποίηση της υπάρχουσας
γνώσης
Περιοχές αποθήκευσης εγγράφων, για κοινή πρόσβαση µέσω αυτών
Αγγελίες συνεργασίας, διεξαγωγής σεµιναρίων και εκδηλώσεων είτε γενικού
χαρακτήρα, είτε εξειδικευµένου χαρακτήρα που αφορά τα µέλη της κοινότητας
∆υνατότητα δηµιουργίας νέων επαφών µε στόχο την επέκταση του
επιχειρηµατικού δικτύου και τον διαµερισµό γνώσεων και ιδεών για νέα
προϊόντα – υπηρεσίες.

Κατηγορία Κοινοτήτων 3 (Παροχή υπηρεσιών συνεργασίας)
•
•
•

Υποστήριξη workflow συνεργασίας µέσω του AegeanBiz
Extended υπηρεσίες (δωρεάν), π.χ. Instant Messaging
Premium υπηρεσίες (επί πληρωµή), π.χ. video conferencing.

Η παραπάνω διαφοροποίηση των υπηρεσιών αφορά καθαρά τα τεχνολογικά standards
τα οποία η οµάδα υλοποίησης έθεσε ως προαπαιτούµενα για την επιλογή της
τεχνολογικής πλατφόρµας που θα υποστηρίξει την λειτουργία των επιχειρηµατικών
κοινοτήτων. Οι υπηρεσίες αυτές στο σύνολό τους, επιτρέπουν την διαχείριση και
αξιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης τόσο µεµονωµένα σε επίπεδο κοινότητας, όσο και
συνολικά σε επίπεδο AegeanBiz, µέσω µιας συνεχής ροής περιεχοµένου το οποίο µπορεί
να οργανωθεί, ώστε τα µέλη της κάθε κοινότητας να µπορούν να ανατρέξουν σε αυτό,
να το επαναχρησιµοποιήσουν, να εµπλουτίσουν την υπάρχουσα γνώση και να
δηµιουργήσουν νέα.
Η διαχείριση των υπηρεσιών/περιεχοµένου γίνεται µε τη σειρά της από 2 κατηγορίες
χρηστών του AegeanBiz, κάθε µια µε διαφορετικές αρµοδιότητες και δικαιώµατα:
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a. Community Administrators. Είναι υπεύθυνοι για την εύρυθµη λειτουργία της
κοινότητας και την γενικότερη υποστήριξη των λειτουργιών – δραστηριοτήτων
της. Όταν αυτό απαιτηθεί µπορούν να συνεισφέρουν µε ιδέες και γνώσεις στα
θέµατα που αφορούν την κοινότητα. Παράλληλα είναι υπεύθυνοι για την
διατήρηση ενός αµοιβαίου κλίµατος συνεργασίας µεταξύ των µελών µιας
κοινότητας.
b. AegeanBiz Administrators. Είναι υπεύθυνοι για την γενικότερη τεχνική εποπτεία
των επιχειρηµατικών κοινοτήτων και καλούνται παράλληλα να επεµβαίνουν σε
τεχνικά προβλήµατα που οι Community Administrators δεν µπορούν να
διευθετήσουν.
Το πλαίσιο λειτουργίας των ψηφιακών κοινοτήτων του AegeanBiz συµπληρώνεται µε
την front-end εφαρµογή (user interface). Η εφαρµογή θα πρέπει να υποστηρίζει (α)
φιλικότητα ως προς τα µέλη της κοινότητας και τον διαχειριστή της κοινότητας, (β)
ταχύτητα απόκρισης, (γ) ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδοµένων των
χρηστών.
Η οµάδα του ΑegeanΒiz χρησιµοποίησε τρεις διαθέσιµες εφαρµογές για την υποστήριξη
επιχειρηµατικών κοινοτήτων:
1. JomSocial (version 2.6.2)
2. Community Builder (version 1.9)
3. JoomWall (version 2.0)
Οι κατηγορίες των χαρακτηριστικών βάση των οποίων έγινε η αξιολόγηση είναι
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

∆ιαχειριστικά δικαιώµατα και δικαιώµατα µελών
Αναφορά παράνοµης χρήσης
Εργαλεία επικοινωνίας
Σύνδεση µε υπάρχοντα κοινωνικά δίκτυα
∆ιαχείριση εκδηλώσεων/συζητήσεων
∆ιαµερισµός (πολυµεσικών) αρχείων
∆ηµιουργία και τροποποίηση προφίλ µελών
∆ηµιουργία και τροποποίηση κοινοτήτων
Προβολή και διαχείριση ενεργών δραστηριοτήτων.

H εφαρµογή JoomWall, αποκλείστηκε από την διαδικασία αξιολόγησης καθώς δεν
πληρούσε τρεις από τις προαναφερθέν εννέα κατηγορίες χαρακτηριστικών (b, f, i).
Στη συνέχεια, η οµάδα υλοποίησης εγκατέστησε τις τελευταίες εκδόσεις των JomSocial
και Community Builder σε ξεχωριστές διανοµές Joomla 2.5.8, για τον δεύτερο γύρο
αξιολόγησης.
Οι εικόνες που ακολουθούν δείχνουν το διαχειριστικό περιβάλλον των δύο αυτών
εφαρµογών
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Εικ. 18 ∆ιαχειριστικό περιβάλλον Community Builder

Εικ. 19 ∆ιαχειριστικό περιβάλλον JomSocial

Σε αντίθεση µε την ευκολία εγκατάστασης του JomSocial, η εγκατάσταση του
Community Builder ήταν αρκετά επίπονη διαδικασία. Σε πρώτο βαθµό, εξετάστηκε η
σχετική άνεση τόσο από την πλευρά του χρήστη, όσο και από την πλευρά του
διαχειριστή αναφορικά µε την λειτουργία και την παραµετροποίηση των παραπάνω
κατηγοριών χαρακτηριστικών. Αν και οι δυο εφαρµογές ικανοποιούν όλες τις
παραπάνω κατηγορίες χαρακτηριστικών, εντούτοις το Community Builder αποδείχθηκε
σαφώς πιο δύσκολο και πολύπλοκο στην κατανόηση και χρήση τόσο σε επίπεδο
διαχείρισης, όσο και σε επίπεδο χρήσης. Για το λόγο αυτό η οµάδα υλοποίησης
αποφάσισε να χρησιµοποιήσει το JomSocial ως την πλατφόρµα που θα υποστηρίξει τις
Επιχειρηµατικές Κοινότητες της πιλοτικής εφαρµογής του AegeanBiz. Θα πρέπει στο
σηµείο αυτό να σηµειωθεί πως το JomSocial είναι εµπορική εφαρµογή. Η διανοµή που
χρησιµοποιήθηκε για την δοκιµή των λειτουργιών του, ήταν δοκιµαστική µε άδεια
χρήσης για 30 ηµέρες. Η διανοµή που εγκαταστάθηκε στο AegeanBiz, αγοράσθηκε από
την οµάδα ανάπτυξης του AegeanBiz και δεν έχει χρονικό περιθώριο χρήσης.
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Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται η αρχική σελίδα του JomSocial, όπως αυτή
παραµετροποιήθηκε µε την χρήση εξειδικευµένου κώδικα php για τις ανάγκες του
AegeanBiz, από την οµάδα υλοποίησης.

Εικ. 20 Αρχική σελίδα JomSocial

2.3

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

2.3.1
Αποµακρυσµένη πρόσβαση και διαχείριση του προσωπικού προφίλ του κάθε
χρήστη του AegeanBiz
Η διαχείριση του προφίλ του κάθε χρήστη µέλους του AegeanBiz, αποτελεί τον θεµέλιο
λίθο για την ανάπτυξη των κοινοτήτων του. Ο κάθε χρήστης µέλος έχει την δυνατότητα
να προσθέτει πληροφορίες που αφορούν το προφίλ του και παράλληλα να καθορίζει
και τα δικαιώµατα πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες. Στην εικόνα που ακολουθεί
φαίνεται η σελίδα του προφίλ του κάθε χρήστη, στην οποία η οµάδα υλοποίησης
ενσωµάτωσε την δυνατότητα παραµετροποίησης του προσωπικού προφίλ του καθώς
και των καθορισµό δικαιωµάτων αναφορικά µε τις πληροφορίες που θα είναι διαθέσιµες
στα υπόλοιπα µέλη (Εικ.21). Έχοντας ως στόχο την δηµιουργία υπηρεσιών που θα
ανταποκρίνονται και στις τρεις κατηγορίες κοινοτήτων, η οµάδα υλοποίησης του
AegeanBiz, ενσωµάτωσε στο προφίλ του κάθε χρήστη, όλες τις απαραίτητες λειτουργίες
για την πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Η προσπάθεια αυτή αντικατοπτρίζεται µέσω
των επιλογών (1) «Προφίλ», (2) «Επαφές», (3) «Κοινότητες» και (4) «Εκδηλώσεις» που
βρίσκονται στο κεντρικό µενού πλοήγησης, και παράλληλα στα µενού (1) «ΠΟΙΟΣ
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ΕΙΜΑΙ», (2) «ΠΟΙΟΥΣ ΞΕΡΩ», (3) «ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» και (4) «ΘΕΛΩ», που βρίσκονται
στο δεξί µέρος της κεντρικής σελίδας του προφίλ. Οι επιλογές αυτές θα παραµένουν
ενεργές σε όποια σελίδα των Επιχειρηµατικών Κοινοτήτων βρίσκεται ο χρήστης, ώστε
να του παρέχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές οποιαδήποτε στιγµή αυτός επιθυµεί.

Εικ. 21 Αρχική σελίδα προφίλ κάθε χρήστη

Αναφορικά µε την παραµετροποίηση του προφίλ του κάθε χρήστη, το µενού «ΠΟΙΟΣ
ΕΙΜΑΙ» επιτρέπει την παραµετροποίηση των προσωπικών στοιχείων κάθε χρήστη καθώς
και τον καθορισµό δικαιωµάτων πρόσβασης στα στοιχεία αυτά για τους υπόλοιπους
χρήστες. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν και τις λέξεις κλειδιά βάση των οποίων κάποιος
χρήστης µπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για άλλους χρήστες, να επικοινωνήσει µαζί
τους και να επεκτείνει έτσι το δίκτυο επαφών του.
Εκτός από την τροποποίηση του προσωπικού προφίλ είτε από το µενού «ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ»,
είτε από την επιλογή «Προφίλ» ο κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα να δηµιουργήσει
µια νέα εκδήλωση επιλέγοντας «Εκδηλώσεις» από την κεντρική µπάρα πλοήγησης στο
προφίλ του. Μπορεί, συµπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρµα, να ορίσει την ώρα και
τον τόπο συνάντησης, να ορίσει αν η συνάντηση θα αφορά συγκεκριµένα µέλη, ή αν θα
είναι ανοιχτή προς όλα τα µέλη του AegeanBiz, και παράλληλα να ορίσει µέγιστο αριθµό
συµµετοχών. Μετά την δηµιουργία της εκδήλωσης τα µέλη του AegeanBiz, θα
ενηµερωθούν µε προσωπικό µήνυµα για την συγκεκριµένη εκδήλωση και εφόσον αυτό
απαιτείται θα ζητηθεί να επιβεβαιώσουν την συµµετοχή τους. Θα πρέπει να αναφερθεί
στο σηµείο αυτό πως η συγκεκριµένη υπηρεσία δηµιουργίας εκδηλώσεων έχει σαν
στόχο να συνδράµει καθαρά στην επικοινωνία και την γενικότερη πληροφόρηση των
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µελών του AegeanBiz. Για το λόγο αυτό, το περιεχόµενο της εκδήλωσης δηµοσιεύεται
και στην αρχική σελίδα του προφίλ του δηµιουργού χρήστη, επιτρέποντας έτσι άλλες
επαφές να εκφράσουν τις απόψεις τους και τα σχόλια τους.
Τα εργαλεία που υπάρχουν (α) στην επιλογή «Προφίλ», (β) στην επιλογή «Εκδηλώσεις»
και (γ) στην κεντρική σελίδα του προφίλ του κάθε χρήστη, ανταποκρίνονται στις
υπηρεσίες πληροφόρησης της πρώτης κατηγορίας κοινοτήτων και έχουν σαν στόχο να
καλλιεργήσουν το κλίµα για την δηµιουργία γόνιµου διαλόγου και την ανταλλαγή ιδεών
και απόψεων µεταξύ των χρηστών. Οι ενέργειες αυτές υποστηρίζονται εντονότερα από
τις υπηρεσίες αλληλεπίδρασης µεταξύ των χρηστών, και οι οποίες γίνονται διαθέσιµες
µέσω των επιχειρηµατικών κοινοτήτων, όπως θα δούµε στη συνέχεια.

2.3.2 Συνδέσεις, δηµιουργία επαφών, οµάδων συζήτησης και νέων κοινοτήτων
Στην ίδια εικόνα (Εικ. 21) φαίνεται η σηµασία που έδωσε η οµάδα υλοποίησης του
AegeanBiz, για την δηµιουργία συνδέσεων και νέων επαφών, την δηµιουργία οµάδων
συζητήσεων και νέων εκδηλώσεων. Αρχικώς στην εικ. 21, το µενού «ΠΟΙΟΥΣ ΞΕΡΩ»,
προσφέρει πληροφορίες αναφορικά µε τις επαφές µε τις οποίες βρίσκεται σε επαφή ή
και συνεργάζεται ο συγκεκριµένος χρήστης. Το µενού «ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» προσφέρει
πληροφορίες αναφορικά µε τις κοινότητες στις οποίες είναι µέλος ο χρήστης.
Επιλέγοντας κάποια από τις επαφές του, ο χρήστης µπορεί να δει το προφίλ της
συγκεκριµένης επαφής, και παράλληλα να επικοινωνήσει µαζί της χρησιµοποιώντας το
ενσωµατωµένο σύστηµα επικοινωνίας. Στην Εικ. 22, ο χρήστης Test User 1, επέλεξε να
δει το προφίλ του Test User 2. Μπορεί να δει τις φωτογραφίες και τα βίντεο που ο
χρήστης Test User 2, έχει βάλει στο προφίλ του και παράλληλα να του στείλει µήνυµα
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Εφόσον υπάρξει κάποιο µήνυµα, που αφορά τον
συγκεκριµένο χρήστη, στο προφίλ του θα φανεί ειδοποίηση, µε την µορφή κόκκινης
επισήµανσης (εικ. 23).
Αντίστοιχα, επιλέγοντας κάποια από τις κοινότητες (εφόσον προφανώς συµµετέχει σε
κάποια/ες από αυτές) µπορεί να δει την αρχική σελίδα της κάθε κοινότητας που
υπάρχει στο AegeanBiz, να διαβάσει την περιγραφή της κοινότητας και τις πρόσφατες
δραστηριότητες της και παράλληλα να δει και να επικοινωνήσει µε τα µέλη της. Μέσα
σε κάθε κοινότητα υπάρχει το µενού «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» στο οποίο υπάρχουν τα
βασικά εργαλεία διαχείρισης και λειτουργίας µιας κοινότητας του AegeanBiz (Εικ. 24).
Τα εργαλεία αυτά παρέχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες για την αλληλεπίδραση µεταξύ
των επαφών και σχεδιάστηκαν ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της
δεύτερης κατηγορίας κοινοτήτων. Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως τα εργαλεία
αυτά υποστηρίζουν εντονότερα την καλλιέργεια ενός κλίµατος αµοιβαίας συνεργασίας
και ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών µεταξύ των µελών των επιχειρηµατικών κοινοτήτων
του AegeanBiz.
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Εικ. 22 Επιλογή επαφής για προβολή

Εικ. 23 Ειδοποιήσεις για την ύπαρξη µηνύµατος ή άλλης ανακοίνωσης
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Εικ. 24 Αρχική σελίδα µιας Επιχειρηµατικής Κοινότητας στο AegeanBiz

2.3.3
Προσθήκη περιεχοµένου, λειτουργίες δικτύωσης (εκδηλώσεις/συζητήσεις/
επέκταση του κοινωνικού δικτύου)
Εφόσον κάποιος χρήστης είναι µέλος µιας κοινότητας απολαµβάνει το προνόµιο να
χρησιµοποιήσει τα εργαλεία της κοινότητας που δηµιούργησε η οµάδα υλοποίησης του
AegeanBiz (Εικ. 25). Επιλέγοντας από τα εργαλεία κοινότητας «∆ηµιουργία Συζήτησης»,
µπορεί το µέλος µιας κοινότητας να ανοίξει ένα νέο θέµα προς συζήτηση και να ζητήσει
την γνώµη και τις απόψεις άλλων µελών της κοινότητας. Αντίστοιχα και µε την επιλογή
«∆ηµιουργία Εκδήλωσης», το µέλος µιας κοινότητας µπορεί να δηµιουργήσει µια
εκδήλωση και να καλέσει τα µέλη της κοινότητας σε κάποιο χώρο ώστε να βρεθούν
όλοι µαζί, να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις και να συνεργαστούν για την δηµιουργία
νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Αντίστοιχα και µε την δηµιουργία εκδηλώσεων
«δηµόσιου χαρακτήρα», δηµιουργήθηκε σύστηµα κρατήσεων «reservation system», στο
οποίο ο δηµιουργός της εκδήλωσης µπορεί να ορίσει τον µέγιστο αριθµό θέσεων και
παράλληλα να προσκαλέσει συγκεκριµένα µέλη της κοινότητας. Παράλληλα, η οµάδα
υλοποίησης του AegeanBiz, έδωσε την δυνατότητα της επιλογής ανάµεσα στην
δηµοσίευση ή την απόκρυψη των πρακτικών της εκδήλωσης στην αρχική σελίδα της
κοινότητας.
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Εικ. 25 Εργαλεία επιχειρηµατικών κοινοτήτων

Επιπλέον εργαλεία συνεργασίας που η οµάδα υλοποίησης του AegeanBiz, δηµιούργησε
για τις κοινότητες είναι τα εξής:
•
•

•

•

•

∆υνατότητα δηµιουργίας album φωτογραφιών και video
∆υνατότητα πρόσκλησης νέων µελών στην κοινότητα, µε τον διαχειριστή της
κοινότητας να έχει την δυνατότητα µη έγκρισης των συγκεκριµένων
προσκλήσεων
∆υνατότητα δηµιουργίας ηµερολογίου εκδηλώσεων και συναντήσεων της
κοινότητας, η οποία συνδράµει στην καλύτερη οργάνωση και τον επιχειρησιακό
σχεδιασµό της κοινότητας
∆υνατότητα κοινού διαµερισµού αρχείων της κοινότητας, η οποία επιτρέπει στα
µέλη της κοινότητας να ανεβάσουν και να ανταλλάξουν αρχεία που αφορούν τις
δραστηριότητες και την λειτουργία της κοινότητας που ανήκουν
∆υνατότητα αποχώρησης από την κοινότητα, η οποία επιτρέπει την δυνατότητα
σε ένα µέλος να αποχωρήσει από την κοινότητα χωρίς να απαιτείται
εξουσιοδότηση του διαχειριστή της κοινότητας.

Τέλος, στην αρχική σελίδα της κάθε κοινότητας δηµιουργήθηκε ένα module στο οποίο
φαίνονται τα µέλη που απαρτίζουν την συγκεκριµένη κοινότητα. Επιλέγοντας κάποιο
από τα µέλη υπάρχει η δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας µαζί του, µέσω ιδιωτικών
µηνυµάτων.
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2.3.4 Εφαρµογές αλληλεπίδρασης και συνεργασίας µέσω των ψηφιακών κοινοτήτων
Αναφορικά µε τις λειτουργίες αλληλεπίδρασης και συνεργασίας που εµπίπτουν στην
τρίτη κατηγορία κοινοτήτων (Κοινότητες κοινών έργων), η οµάδα υλοποίησης του
AegeanBiz δηµιούργησε το µενού «ΘΕΛΩ» στο προσωπικό προφίλ του κάθε χρήστη. Στο
µενού αυτό υπάρχουν 2 επιλογές:
1. Συνάντηση
2. Κοινωνική ∆ικτύωση
Η επιλογή συνάντηση επιτρέπει στα µέλη του AegeanBiz, να συνεργαστούν και να
αλληλεπιδράσουν δωρεάν µέσω της διαδικτυακής πλατφόρµας Vyew.com. Η
συγκεκριµένη πλατφόρµα προσφέρει δυνατότητα συνεργασίας και σχεδιασµού
διαδικασιών πάνω σε ηλεκτρονικό καµβά, καθώς και δυνατότητα ανταλλαγής
µηνυµάτων τύπου chat. Επίσης προσφέρει δυνατότητα online συνοµιλίας και
ανταλλαγής απόψεων µε την χρήση µικροφώνου και κάµερας, εκµηδενίζοντας έτσι
φυσικά και γεωγραφικά όρια που µπορεί να επηρεάζουν την συνεργασία µεταξύ των
µελών του AegeanBiz.
Η επιλογή κοινωνική δικτύωση επιτρέπει στα µέλη του AegeanBiz, να συνεργαστούν και
να αλληλεπιδράσουν χρησιµοποιώντας τα προφίλ που ενδέχεται να έχουν σε κάποιο
κοινωνικό δίκτυο. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η πλατφόρµα imo.com, η οποία
επιτρέπει την συνεργασία µεταξύ επαφών χρησιµοποιώντας τους λογαριασµούς ήδη
έχουν σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο.
Η επιλογή αυτών των δυο εργαλείων ανάµεσα στις διαθέσιµες επιλογές έγινε βάση
τριών χαρακτηριστικών: (α) φιλικότητα ως προς τον χρήστη, (β) ασφάλεια και
προστασία των προσωπικών δεδοµένων των χρηστών και (γ) δυνατότητα
παραµετροποίησης και φυσικής διασύνδεσης µε την πλατφόρµα του AegeanBiz.
Η δυνατότητα παραµετροποίησης και φυσικής διασύνδεσης µε την πλατφόρµα του
AegeanBiz τέθηκε ως κριτήριο, δεδοµένου ότι στην µελλοντική φάση ανάπτυξης του
AegeanBiz, η πλατφόρµα του AegeanBiz, θα φιλοξενεί εφαρµογές και λειτουργίες που
θα επιτρέπουν στα µέλη της να χρησιµοποιούν τα διάφορα κοινωνικά δίκτυα κατευθείαν
µέσα από το προφίλ τους στο AegeanBiz, καθιστώντας έτσι το AegeanBiz ως αρωγό
συνεργασίας και δηµιουργίας ενός γόνιµου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος µε στόχο
την ανταλλαγή απόψεων και την αξιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης.

2.4

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Η διαχείριση των Επιχειρηµατικών Κοινοτήτων και της λειτουργίας της πλατφόρµας
JomSocial, γίνεται από το διαχειριστικό περιβάλλον της πλατφόρµας Joomla! το οποίο
για το AegeanBiz είναι διαθέσιµο εδώ: http://aegeanbiz.com/administrator
Στην Εικ. 26 φαίνεται η αρχική σελίδα διαχείρισης του JomSocial.
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Εικ. 26 Αρχική σελίδα διαχείρισης JomSocial

H διαχείριση των Επιχειρηµατικών Κοινοτήτων περιλαµβάνει τις εξής λειτουργίες:
(1) δηµιουργία,
(2) παραµετροποίηση,
(3) καθορισµός διαθέσιµων εργαλείων,
(4) ιδιότητες πολυµεσικού υλικού και αρχείων που θα χρησιµοποιηθούν από τα
µέλη,
(5) αποδεκτή λίστα χρηστών που µπορούν να εγγραφούν στην κοινότητα
(6) καθορισµός ιδιοτήτων για τις λειτουργίες συζητήσεων και εκδηλώσεων
(7) Καθορισµός δικαιωµάτων Group Administrators
H εν λόγω διαχείριση γίνεται µέσω των επιλογών που υπάρχουν στις καρτέλες
«Groups», «Events» και «Privacy» (Εικ. 27, 28 και 29).
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Εικ. 27 Ρυθµίσεις διαχείρισης στην επιλογή Groups

Εικ. 28 Ρυθµίσεις διαχείρισης στην επιλογή Events
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Εικ. 29 Ρυθµίσεις στην επιλογή διαχείρισης «Privacy»

Για την δηµιουργία των ιδιοτήτων των προσωπικών προφίλ κάθε χρήστη, οι ρυθµίσεις
έγιναν από την επιλογή «Layout», σε συνδυασµό µε ρυθµίσεις από την επιλογή
«Privacy» (Εικ. 30).
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Εικ. 30 Ρυθµίσεις στην επιλογή Layout

Θα πρέπει ωστόσο να αναφερθεί η σηµαντική προσπάθεια που κατέλαβε η οµάδα
υλοποίησης και ανάπτυξης του AegeanBiz, για να παραµετροποιήσει βασικά κοµµάτια
κώδικα της πλατφόρµας JomSocial, ώστε να έρθει στην µορφή που είναι τώρα.
Ενδεικτικά παραθέτουµε απόσπασµα του κώδικα που η οµάδα έγραψε για την
παραµετροποίηση της αρχικής σελίδας του JomSocial, καθώς και απόσπασµα του
κώδικα για την δηµιουργία της κεντρικής µπάρας πλοήγησης στο προφίλ του κάθε
χρήστη (εικ. 31, 32).

Εικ. 31 Απόσπασµα του κώδικα php για την παραµετροποίηση της αρχικής σελίδας
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Εικ. 32 Απόσπασµα του κώδικα php για την δηµιουργία του κεντρικού µενού πλοήγησης
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
Η οµάδα ανάπτυξης της πιλοτικής πλατφόρµας του AegeanBiz δηµιούργησε το
AegeanBiz µε ένα και µόνο στόχο: να δει το εγχείρηµά της να λειτουργεί στην πράξη και
ταυτόχρονα να υποστηρίξει την ανάπτυξη των τοπικών οικονοµιών της περιφέρειας
µέσω υπηρεσιών συνεργασίας και αλληλεπίδρασης.
Ο σχεδιασµός και η επιλογή των τεχνολογικών µέσων που χρησιµοποιήθηκαν, έγιναν µε
γνώµονα την συνέχιση της λειτουργίας του AegeanBiz και µετά το στάδιο της πιλοτικής
ανάπτυξης και λειτουργίας. Το µέλλον του AegeanBiz, σίγουρα θα είναι παράλληλο µε
αυτό της εξέλιξης και της δυναµικής που χαρακτηρίζει τα κοινωνικά δίκτυα. Για το λόγο
αυτό, στην διάρκεια παραµετροποίησης της πλατφόρµας Joomla!, η οµάδα υλοποίησης
έφτιαξε τα κατάλληλα κοµµάτια κώδικα που απαιτούνται για την σύνδεση του προφίλ
του κάθε χρήστη µέλους του AegeanBiz, µε τα διάφορα κοινωνικά δίκτυα που µπορεί
αυτός να συµµετέχει. Πιο συγκεκριµένα, το AegeanBiz έχει προετοιµαστεί για
µελλοντική σύνδεση και αλληλεπίδραση µε το «Facebook», το «Twitter» και το
«Linkedin». Έτσι, µέσα από το προφίλ τους, τα µέλη του AegeanBiz θα µπορούν να
ανανεώνουν αυτόµατα και το προφίλ τους στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα που έχουν
λογαριασµό και επιπλέον θα µπορούν αυτόµατα να προσκαλούν τις επαφές τους να
έρθουν στο AegeanBiz. Η προσέλκυση νέων επαφών στο AegeanBiz, µέσα από το
δίκτυο γνωριµιών – επαφών του κάθε χρήστη είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς η
ενέργεια αυτή θα επιτρέψει την επέκταση του επιχειρηµατικού δικτύου του AegeanBiz
και θα συµβάλει στην δηµιουργία νέας γνώσης και βέλτιστων πρακτικών συνεργασίας
µεταξύ των µελών. Τέλος, σε µελλοντική ανάπτυξη του AegeanBiz, θα µπορούσε να
προστεθεί η δυνατότητα για ζωντανή αναµετάδοση «livestreaming» συγκεκριµένων
εκδηλώσεων – συναντήσεων για τα µέλη που δεν µπορούν να παρευρεθούν φυσικά.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Στo πλαίσιο υλοποίησης της πιλοτικής εφαρµογής του AegeanBiz και των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών που θα παρέχονται, η οµάδα υλοποίησης πραγµατοποίησε εκτεταµένες
έρευνες προκειµένου να αντιµετωπίσει τα διάφορα ζητήµατα που προέκυψαν στην
διάρκεια υλοποίησης του site.
Αναφορικά µε τα βασικά χαρακτηριστικά για τον σχεδιασµό διαδικτυακών
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η οµάδα υλοποίησης συµβουλεύτηκε µεταξύ άλλων τις εξής
πηγές διαδικτύου:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

How to Create a Successful Web Site For Nothing (Wall Street Journal)
Top 10 Mistakes in Web Design (Jakob Nielsen's Alertbox)
User experience design
Interaction Design
What Is User Experience Design? Overview, Tools And Resources
Successful Sites - Marketing and Usability Resources for Great Sites
Create a successful website
11 steps to a successful website

Αναφορικά µε την σύγκριση ανάµεσα στις διάφορες τεχνολογικές πλατφόρµες η οµάδα
υλοποίησης µελέτησε µεταξύ άλλων τις έρευνες που υπάρχουν στις εξής πηγές
διαδικτύου:
1)
2)
3)
4)
5)

Top 10 Content Management System
CMS Comparison
The best CMS software
Open CMS Comparison
CMS Comparison (Template Monster)

Αναφορικά µε την λειτουργία της πλατφόρµας Joomla!, την εγκατάσταση και την
παραµετροποίηση της, η οµάδα υλοποίησης συµβουλεύτηκε τα εξής βιβλία:
1) Joomla! Explained: Your Step-by-Step Guide (Joomla! Press) (2011), edited by
Stephen Burge
2) Joomla! Start to Finish: How to Plan, Execute, and Maintain Your Web Site
(2010), edited by Jen Kramer

Αναφορικά µε την σηµασία της Κοινωνικής ∆ικτύωσης για τις Επιχειρήσεις, η οµάδα
υλοποίησης τους AegeanBiz συµβουλεύτηκε µεταξύ άλλων τις εξής πηγές διαδικτύου:
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1) Κοινωνικά ∆ίκτυα (Social Networks) σε µια επιχείρηση
2) Έρευνα της Manpower, «Πηγή Οφέλους για τις Επιχειρήσεις τα Social Media»
(2010)
3) Social Media και Επιχειρήσεις (Το Βήµα)

Αναφορικά µε την λειτουργία της εφαρµογής JomSocial, την εγκατάσταση και την
παραµετροποίηση της, η οµάδα υλοποίησης συµβουλεύτηκε τo εξής βιβλίo:
1) Joomla! Social Networking with JomSocial, Enhance your social networking with
JomSocial (2010), edited by Beatrice, Boateng and Kwasi Boateng.
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