
“Ανάπτυξη Λογισµικού Κοινωνικής 
∆ικτύωσης για Ερευνητικούς Σκοπούς”

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής

Κωνσταντινίδης Ανδρέας

Οκτώβριος 2012

Επιβλέπων: Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος



Στόχος

• Στόχος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η ανάπτυξη

ενός κοινωνικού δικτύου, που θα απευθύνεται σε ερευνητές και

που θα επιτρέπει τη µεταξύ τους επικοινωνία και ενηµέρωση για

τις πρόσφατες δραστηριότητες κάποιου άλλου ερευνητή έτσιτις πρόσφατες δραστηριότητες κάποιου άλλου ερευνητή έτσι

ώστε να προάγουν την έρευνά τους χρησιµοποιώντας

χαρακτηριστικά των µέσων κοινωνικής δικτύωσης.



Τεχνολογίες Ανάπτυξης Εφαρµογής

• PHP 

• MySQL

• HTML • HTML 

• CSS

• JavaScript  

• Ajax 



Αρχιτεκτονική Συστήµατος

Για την υλοποίηση του συστήµατος εφαρµόστηκε η Αρχιτεκτονική
Τριών Στρωµάτων

• Είναι µια αρχιτεκτονική client-server

Η εφαρµογή διαιρέθηκε σε τρία µέρη:

Presentation Tier � CSS και HTMLPresentation Tier � CSS και HTML
Business Logic Tier � PHP
Data Tier � MySQL

• Επιπλέον, στο αρχικό στάδιο έλαβε χώρα η καταγραφή των 
απαιτήσεων και ο προσδιορισµός των περιπτώσεων χρήσης.



Ανάπτυξη της εφαρµογής

Περιπτώσεις χρήσης - Λειτουργίες

• Εγγραφή και σύνδεση επισκέπτη

• Πρόσβαση στο προφίλ χρήστη

• Επεξεργασία προφίλ χρήστη• Επεξεργασία προφίλ χρήστη

• Λειτουργίες follow και unfollow ερευνητή



Ανάρτηση µηνύµατος

• Κοινοποίηση σύντοµου µηνύµατος κειµένου

Επιλογές:
– ∆ιαγραφή του µηνύµατος

Μήνυµα στον τοίχο του χρήστη “kostas”:

– Προσθήκη στα Αγαπηµένα

– Likes

– Spread – Προώθηση µηνύµατος

• ∆ιαφορετική συµπεριφορά ανάλογα µε το ποιος χρήστης λαµβάνει τα µηνύµατα

στο timeline
• Αποδίδεται πάντα credit στον αρχικό χρήστη

Μήνυµα στον τοίχο του χρήστη “maria”:



Μεταφόρτωση δηµοσίευσης

• Βασική προϋπόθεση για την εκτέλεση της λειτουργίας αυτής

είναι η δήλωση λέξεων-κλειδιών που αντικατοπτρίζουν το

περιεχόµενο της δηµοσίευσης.

1. ∆ιενέργεια ελέγχων ύπαρξης hashtags

2. Εξαγωγή κειµένου από PDF αρχεία

3. Indexing



∆ιαδικασία εξαγωγής όρων από PDF αρχείο

Αφαίρεση 
εικόνων και 

Κείμενο pdf

εικόνων και 
εξαγωγή 
καθαρού 

κειμένου μέσω 
του pdftotext

converter

Αφαίρεση HTML 
και PHP tags

μέσω της
stip_tags()

Εξαγωγή όρων 
μέσω της 

str_word_count()

Εισαγωγή στο 
ευρετήριο



Indexing

Υλοποιήθηκε ένα ανάστροφο ευρετήριο.
Για τη δηµιουργία του χρησιµοποιήθηκαν τέσσερις πίνακες:

• search_document
• search_term
• search_index• search_index
• search_stop_word



Αναζήτηση

Σε όλους τους χρήστες της εφαρµογής παρέχεται επιπλέον η 
δυνατότητα να διενεργήσουν αναζητήσεις.

• Αναζήτηση ερευνητών µε χρήση του χαρακτήρα “@”

• Αναζήτηση δηµοσιεύσεων βάσει θεµατικής περιοχής µε χρήση του χαρακτήρα• Αναζήτηση δηµοσιεύσεων βάσει θεµατικής περιοχής µε χρήση του χαρακτήρα

“#”

• Αναζήτηση όρων στο κείµενο των δηµοσιεύσεων

• Ειδική αναζήτηση όρων σε δηµοσιεύσεις που ανήκουν σε συγκεκριµένη

θεµατική περιοχή



Εξαγωγή προτάσεων

• Προτάσεις όµοιων ερευνητών

• Προτάσεις δηµοσιεύσεων σχετικών προς το χρήστη

• Jaccard Similarity Coefficient• Jaccard Similarity Coefficient

• Η οµοιότητα µεταξύ δύο χρηστών προκύπτει από τις λέξεις

κλειδιά – hashtags στις οποίες o κάθε χρήστης κατηγοριοποίησε

τις δηµοσιεύσεις που ανέβασε στο σύστηµα.
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Προτάσεις όµοιων ερευνητών

Βασικοί άξονες λειτουργίας:

• Εξαγωγή των hashtags που έχει χρησιµοποιήσει ο χρήστης για κάθε

δηµοσίευση που ανέβασε στο σύστηµα.

• Ανάκτηση, από το σύνολο των ερευνητών του ίδιου κλάδου, όσων δεν• Ανάκτηση, από το σύνολο των ερευνητών του ίδιου κλάδου, όσων δεν

ακολουθεί ο χρήστης έπειτα από ανάλυση του κοινωνικού του γράφου.

• Εύρεση των hashtags που έχει χρησιµοποιήσει ο κάθε ένας από αυτούς για να

κατηγοριοποιήσει τις δηµοσιεύσεις του.

• Αν υπάρχουν κοινά hashtags µεταξύ του κάθε ερευνητή που ελέγχεται και του

τρέχοντα χρήστη, υπολογίζεται η οµοιότητα τους µέσω της Jaccard Similarity
Coefficient.



Προτάσεις όµοιων ερευνητών

• Οι υποψήφιοι προς πρόταση ερευνητές, ταξινοµούνται βάσει του βαθµού 
οµοιότητας µε φθίνουσα σειρά.

• Από το σύνολο αυτό, λαµβάνονται οι x πιο όµοιοι ερευνητές και προτείνεται, 
µε τυχαία σειρά κάθε φορά, ένας αριθµός από αυτούς στο χρήστη. 



Ευχαριστώ

Ακολουθεί η παρουσίαση της εφαρµογής


